
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 
ΟΝ ΤῈΕ 

ἬΟΙΥ ΒΟΒΙΡΤΊΤΒΈΕΞ: 
ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ὈΟΟΤΆΙΝΑΙ,, ΑΝ ΗΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, β 

ΨΙΤΗ ΒΞΡΕΟΙΑΙ, ΒΡΕΈΒΕΝΟΒ ΤΟ ΜΙΝΙΒΞΤΕΗΚ ΑΝῸ ΞΘΤΌΘΕΝΤΕ. 

ΒΥ͂ 

ΦΟΗΝ ΡΕΤΕΒ 1ΑΝΟΕ, Ὁ.Ὁ. 
ἽΝ ΟΟΝΧΕΟΤΙΟΝ ὙΠΙῊ Δ ΝΌΜΒΕΒΕ ΟΣ ἘΜΙΚΈΝΤ ΕΌΒΟΡΕΑΝ ὈΓΤΙΚΕΒ, 

ΤΈΔΝΒΙΑΤΕΡ ΚΟΥ͂ ΤΗῊΞ ΟΕΚΜΑΝ, ΑΝΡ ΕΣΠΤΕΡ, ἩΙΤΗ ΑΡΡΙΤΙΟΧΑ, 

ΒΥ 

ῬΗΠῚΡ ΒΟΗΑΕΈ, Ὁ.Ὁ., 
ΜΝ ΟΟΝΝΕΟΊΤΙΟΝ ΜΙΤΗ ΔΜΕΒΙΟΑΝ ΒΟΉΟΙΔΕΒ ΟΥ ὙΔΕΙΟΙΒ ΕΥ̓ΑΝΟΞΙΟΑΙ, ὈΕΝΟΜΙΝΑΤΊΟΧΒ, 

γΟΙ, 1. ΟΕ ΤῊΣ ΟΙἿὉ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ: ΟΟΝΤΑΙΝΙΝῈ Α ΟΘΕΝΈΕΈΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΥΟΟΤΊΙΟΝ, 

ΑΝῸ ΤῈΒΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΘΕΝΕΘΒΙΠ. 

ΝΕΝ ὙΟΕΚ: 

ΟΗΛΔΈΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΕ ἃ ΟΟ., θδ4 ΒΕΟΛΌΨΑΥ. 
1869. 



{ΠΠΠΠ ΠΗ] β 0134 

α "ἢ Ν κα ὶ ! ΡΚ, 
ΟΒ, 

ΤῊΝ ΠΠΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ, 

ΤΟΟΘΟΒΤΉΞΒΗ ὙΙΤΗ Α ΟΕΝΕΒΑΙ, ΤΗΒΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΒΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤ. 

ΒΥ͂ 

ΤΟΗΝ ΡΕΤΕΒ ΙΑΝΘΕ, Ὁ.Ὁ., 
ῬΒΟΤΕΒΒΟΒ ΤΗ ΟΕΡΙΣΥΔΕΥ͂ ΟΥ ἘΕΣΟΙΟΟΥ ΙΗ ΤΕΕ ὈΚΙΥΗΒΙΤΥ ΟΥ ΒΟΥ͂Ν. 

ΤᾺΑΝΒΙΑΤΕΙΡ ἘΚΟΜ 14 ΟΕΚΜΑΝ, Ἡ1ΤΗ 4} »})]11710})8, 

ΒΥ 

Ῥμον. ΤΑΥΤΕΒ ΤΕΨΊΙΒ, 11.}., 
ΒΟΗΚΙΕΟΈΔΡΟΥ, Ἡ. Τ᾿, 

Α. ΘΟΒΜΑΝ, Ὁ.Ὁ,, 
ΚΑΥΓΒΕΝΟΈΥΙΙΙΣ, ΚΝ. 7. 

ΤΟΥΒΤΗ ΣΟΌΙΤΊΟΝ. 

ΝΕῊ ὙΟΕΚ: 

ΟΗΑΒΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΗΝ ἃ ΟΟ., θδὅ64 ΒΒΟΑΘΨΑΥ, 

1869. 



Εχτκεεῦ, δοοογάϊηρ ἰο Αοὶ οὗ Οὐηρτοβα, ἰὼ (86 γοδσ 1868, ὉΥ 

ΟΗΑΒΙῈΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ ἃ ΟΟ., 

[ὰ ἰὴ0 ΟἿοΥ Κ᾽ Β ΟΙοο οὗ (86 Ὠϊδίγιοι σουτγτέ οὗὨἩὨ ἐπ Τῇηϊίοά ίαίοβ ἔοσ ἐμ βουίδογῃ Ὠίδίγι οἱ 

οὗ Νονν ὙΟΥΚ. 

ἸῊἙ ἸΕΟῊῪ ἃ ΒΧΝΓΠῚῈ 

ΒΟΌΧ ΜΑΝΟΡΔΟΤΟΆΙΝΟ ΟΟΜΡΔΑΕΑ͂Ν, 
46, 48, δὺ θτζόφαθ δι θεῖ, Ν, Υ. 



ΡΒΕΒΑΟΘΙΝ ΟΕ ΤῊΝ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΒΌΙΤΟΕ. 
ὡ 

ΤΗΕ ἕδνοῦ πὶ π Ιοἢ [ἢ9 νοϊατηο8 οὗ [86 Νον-Τοβίδιηθηί αἰνίβίοη οὗἨ Ὁγ. ΤΑ ΝΟ κ᾽ 8. ““ ΒΙ0]9- 

ΟΝ " Βᾶγο Ὀθοη τοοοὶνοᾶ ὈΥ [86 ΑἸλοσίοδῃ Ῥυ]16, 88 δηοουγαροα {Π6 οαἱίον δηδ ΡῈ] 5 ἢ θΓο 

ἴο Ὁμᾶοχίδκο δ]8δὸ [89 φγορδγδίίοῃ οὗ ἴμ9 ΟἹα- Τοδίδιηθηὶ αἀἰνίβίοη, οἢ (89 βϑῖὴθ ὑσὶ μοὶ] 98 οὗ 

θη]δγογηθηῦ δηᾶ δδαρίδιΐοη ἰο [9 ψγδηίΐβ οὗ [89 ἘΏρΊΒῊ τοϑᾶθσ. Α φοοᾶ {μθο]ορίοδὶ δπᾶ Βοιηὶ- 

᾿᾿Ἰοεῖοαὶ ΘΟΙΩΙΙΘΗΐΔΣΥ͂ ου ἴ[ἢ0 ΗΘΌΤΟΥ βογρίΓΕΒ 18 ΘΥΟῺ ΙΏΟΓῸ ἡΘοαρᾷα [ΒΔ οἢ [9 ατοοὶκς Τοβίατωομί, 

Οὗ [86 ἀοττηδη σποσκ, [86 10] τίς Ραγίβ οὗ (μ9 ΟἹ]ὰ Τοβίατηθηϊ ΒΔΥ͂Θ 80 ΔΓ δρρθαγοᾶ, δπὰ 

αῦο ὈΘΘΩ δβϑίχηθϑᾶ ἰο δοτηρούοηϊ Αὐηοσίσδῃ ΒΟ ΟΪΔΓΒ : 

ΟΕΝΕΒΙΒ: ὉΥ Ὦγ. ᾿νε: 1864. 

ὈΕΥΤΕΒΟΝΟΣΥ; ὉΥ Ὗ. 7. βοπβόρεβ. 1866. 

ὅυραξβ δᾶ ΒΕῦτα; ὮὉΥ Ργοΐ. Ραυτῦθ ΟἌββει. 1868. 

ΤῊο ΡΒΟΥ͂ΚΕΒΕ; ὮὉΥ Ὦγ. Ο, Ζόσκικε. 1867. 
Βοβι68 {1|686, 

ΤῊο ΒΟΟΚΘΒ οὗ Κινοβ; ΌΥ Ὦγν. ΒΆ5Ε, 

ΤῊΟ ῬΒΑΣΜΒ; ὈΥ τ. ΜΟΙ, 

ΨΕΒΕΜΊΔΗ ; ὮὉΥ Ὦγ. ΝΑΘΕΙΒΒΑΟΘΗ, 

ἘΞΟσΙΕΒΙΑΒΤΈΒ δηᾶ [ἢ6 5ΟΝα ΟΚ ΒΌΣΟΜΟΝ : ὮὉΥ ὮΣ. ΖόσΚΙΒΕ, 

8.0 ἴῃ [80 Βαπαᾶβ οὗὨἉ {110 ῥσίηὐορ, δηᾶ τὸ}} ϑοοῃ 6 ρα] 50. 

ΤῊΘ ΟὐΣΩΙ ΘΠ ΑΤΣΥ ΟἹ ΟΕΝΕΒΙΒ, τ ΙΟὮ 8 ΠΟῪ ρῥγοθθηϊθα ἴο ἐ 9 ἘΠρ ΒΕ. τοδᾶθσ, ἰην το ἃ ναϑὲ 

διηοπηΐ οὗἁἨ ἰδοῦ Ὀοίῃ ὁ {890 Ῥαᾶτύ οὗ [89 δυίμοΣ δηα οα (89 ραᾶγὺ οὗ [86 ὑγδῃβίδίοσβ, δῃᾶ ὑ1}}, μὸ 

ἀουδέ, σομμτηδηᾶ, ἱπ 50 ΟΓΑΪΠΔΙΥ ἄθρτοθ, [ἢ 6 ΤΟΒΡΘΟΙ ὮΙ] δἰξοπέϊομ οὗὨ Ὁ10]104] βοιοΐασβ.0 Νο 

οἴἢοῦ ὈοΟΪΚς οὗ {89 ΒΙ1Ό]6 βἰδῃθ ΤΏΟΣΤΟ ἴῃ ῃο68 οὗ δὴ ΟΣ ΔυσΟΪνΘ ΘΟ ΘὨἑΑΓΎ πδὺ δὖ (18 {{π19. 

ΝῸ οὔθ ἰβ 80 ῃὉ0ἢ Θχροδοᾶ ἰο [89 αἰΐβοῖκβ οὗ τῃοᾶογῃ βοΐθῃοθ ἴῃ :(δ ὑϑθιωρογασυ οοηβίοῦ τι 

Του] σαί. ὙὯ7ὄθ ΒΑΥ, ἐθηιρογαγΨ οοπβίοῦ ; ζ0Γ ἔμογθ οδῃ 0 πο ὀϑσκύἑαϊ οὐ ὐδῥηναία ἃϊθοοτὰ 

δοΐνοοι 8οΐθηοθ δηᾶ σοὶ] ρίοη, ΡΒ: ΟΒΟΡΕΥ δηᾶὰ {βθοϊοσυ. Το αοἄ οὗὨ τϑδβοῃ δηᾶ ἐμο αοἂ οἵ 

του] δίϊοη ἴἰ8 006 δπᾶ (ῃ9 βαῖη6, δηἃ οδπηοὺ οοὨ γδαϊοὺ Ὠἰπηθ86}, ΤῊο αἰ ΒΙΘΟΪΟΥ 1168 ΟὨ]Υ ἰῃὰ ΟἿΓ 

ἱωροσίοοῦ Καυου]θᾶσο δηἃ σοταργοοηβίοι οὗ [Π6 ὈΟΟΙ οὗ πα ΓΟ, ΟΓΥ οὗ (80 Β.0]6, οὐ οὗἩ Ὀοΐ.ἢ 

ΤῊ τη ΤΥ ῬΤΟΌΙΘσηΒ τ Ιοἢ [86 ἰηἰογργοίδιίίοη οὗ ΟἜΝΕΒΙΒ ἰπ ΟἾΥ98, ΔΓΘ ΠΟΙΤΘ αἰβουβϑθα ἴῃ 8 

ΙΏΔΗΪΥ δᾶ οδγηθϑὺ βρίσὶῦ; δηᾶ 1 γοηίῃτο ἴο δαβοσὺ ἰμδῦ Ὡ0 βίῃ σ]θ ΘΟΠΙΤ ΘΠ ΔΥΥ͂ ΟἹ {})18 ὈΟΟΪΚ ᾿Γ6- 

Βθηΐθ 80 ΣΠΟἢ Οὐ χίπα] ἐποῦρῦ Δηἃ ΓΟ ΟΘΘΔΓΟὮ 88 86 σοι δηθα ἸΔΡΟΙΒ οὗ 89 δυῦμοῦ δηᾶ [}9 

ἐγβηβίδίοτβ οὗ [Π18 γο] 16. 

Ῥτοΐδεβον ΤΑΥ͂ 15 ΠῚ ῬΓοραγοᾶ (9 ϑξρϑοϊαὶ [ηἰγοαπυοίίζοῃ δηἂ (86 Οομησηθηίασυ οα ΟἿ. 

1.-πῖ., δὰ ΟἸ", χχχυἹ.--1, Ὁγ, αὐσμαὰν ὑγδῃβαιθα (86 ἀθηογαὶ Τηἰτοἀποίΐοη δηᾷ {110 Ομ σα ΑΓῪ 

οῃ ΟἿ᾽. χίΐ.--χχχνυΐ, ΤῊΘ οτρ᾽ ΠΑ] τους ΠΌΓΑ ΘΙ ᾿χχχὶΐ δῃᾷ 460, ἰῃ 411] δ423 ρᾶροβ. Τῇο ΕΠ] 88 

οἀϊξίοη 88 66 δ Ῥᾶρθ3, οΟΥ 1}γ οῃ9 Τοῦτ τηοτο ; (86 ἘΠΡ ΒΕ Ραρο58 Ὀοίης ἃ 11{0}0 ἸΑΥσοῦ (Π8ὴ [ἢ 

4 εἰ ΤῊ διρῳορδίΐζοῃι οὗ Σϑαϑοι 18 ποῖ ἐμβο οὐΐάθῃοο οὗἨ δια, Ρπὲ ἐδ οοτιδοδείοι οὗ ἀοδραὶσ. ἜθαϑοΣ δυὰ ΣΘΥΘΙΈΣΙΟΘ ΔΙῸ 
Στιδίοζαὶ 811166, ᾿μοτιρ ἢ τι οτασὰ αἰτοτιταδίδσι οοδ ΤΩΔῪ δοτωαίἑπλοα ἰμέογροθο δοιὰ ἀΐνοσοο ἐμοιὰ.-ὖ. Β. Τισπτνοου, Ὦ. Ὁ, 
3... Ῥανῦ Ζρίςϊε ἰο ἰλε ΘαϊαίίαηΣ, 2ὰ οἃ., ζομᾶοα διειὰ σσσηαῦσίψο, 1866.5 Ῥχοΐδοδ, Ὁ. σὶ. 



ψι ῬΕΕΕΑΟΘΕ ΟΕ ΤῊἙΞ ΟΕΝΕΒΑΙ, ἘΡΙΤΟΒ. 

αογτδη. Βοίδι ὑγδῃβιδίοσβ. δυό οι δοαϊοα [6 Τοβυ] 8 οὗἉ ἐποὶν ἱηδοροηᾶοῃηξ δἰθπαν δηᾶ οχίτγδοίὶθ 

ἔγοτη ΤΟΣ ΚΒ ποῦ ποίϊσοα ὉΥ γ. 1 οκ. 

Ῥτοῖ. ΤΑΥΤΕΒ 1,Ἐ 18, 80 Ἰοπς 8η8 Χ76}1 ΚΠΟΎΤΏ 85 006 οὗὨ [86 8Δ0]οβὺ δῃηᾷ τηοβὺ Ἰθδυηθα ο] 8510] 

δηᾶ ὈΪΌ]11ς64] Βο 014 γΒ οὗ Απλοσῖοβ, 88 βοδίξογοᾶ ὑβγοῦ σα ἐδ 18 σοϊάτηο {86 ἔγυ 8 οὗ Ἰοπρ-οοπίϊηθοᾶ 

βἰυαγ, τὶ ἢ ἃ ἔγοβδβηθθο δηὰ νΐσον οὗ ὑβουσῃῦ δηᾶ βί}]9 ἐμδὺ 18 ὑπῈ}} Βυγργί δίπρ 'ῃ Οη0 ὙἘῈΟΒΘ 

26 0]9 ΘΑ] Β88 πιδᾶϑ βαοἢ ἃ ἡγοῦ ῬΘΟΌ ΑΥΙΥ αἰ ουϊέ δηἃ Ἰαθοτίουβ. ἘῸΡ [9 οοῃγθηΐθμποῦ οὗ 

1:6 τοδᾶον 1 ργοϑϑηΐ 8 ᾿ἰϑὺ οὗ μἷϑ ὑγίποῖρδὶ δα! 1008, τ δίο ὑοσοἢ ὍΡΟΙ [86 τηοϑὺ ἰηίογοϑε 

δῃᾷ τηοβί αἰ ου]Ὁ ᾳυθοίζοηϑ ἰῃ ἰδ Ἰηξογργοίδίζοη οὗ ΟἜΝΕΒΙΒ: 

ϑροοίδὶ [Ιωἰγοἀποίίοι ἰο ἐμὸ ΕἾγδὶ Οδδρίουν, οοπαἰβέϊπρ οὔ ἔγϑθ ρμαγίβ: 1. Εββοηιϊαἱ 1ἀθ486 οἵ Οτγοδίίοῃ. 
Π|. Το Ἠοχαδιηδτοῦ ἴα ἐδ Ογάοσ. ΠῚ. Ογοδίίοῃῃ ἰῃ ἰδ Ῥβδὶπηβ, ὅοὉ, δῃὰ ἰῃ9 Ῥσορδοίβ. ἸΥ͂, Β01]9 [ἀθδδ 
οὗ Ναίυτο διὰ ἰμ86 ϑυρογηδίυζαὶ. Υ͂, ον πῶ ἰδ Ογοδέοο- οοουυΐ Βογοδφὰ ἢ ΡΡ. 135--1δ0. 

1. Εχουτδυδ οὐ ἰὴ9 Ῥαγϑάΐδο ΕἾΨΕΣΒ, 317-329. - 
2. Ἐχουγδὺδ οἱ ἰδ ΕἸοοὰ, ἰἰα δυδ͵οοϊἑ γε ἐγυ Ὁ] η686, [ἰ8 Ρατίϊαὶ οχίθαης, 814-822, 
8. Ἐχουτδυβ οὐ ἰμ6 Ηοῦτονν ΟἸτΟΠΟΪΟΔΥ. Οομάϊιου οὗ ἰπ9 Ῥτγπη ἶνο Μη. ΤῈ9 Βδρίὰ Βορίῃηίηρ οὗ 

ἩϊΪκίοτυ, 8ὅ2.--3 68. 
4, Ἐχουγβυδ οἢ 06 Οοπίυκίου οὗ αν γος χὰ δηὰ ἰδο Ὀἱδρογδί οΏ--ἃ ἐγὰθ δυρογηδίασαὶ ουὐθηΐ, 818--380. 
ὅ, Τηο Βοϊαϊίου οὗ ἰδ9 ΕἸγαὶ ὕ ογδ6 ἰῃ Οαδηθδὶφ 0 ἰδ6 Βοδῖ, ΤὮΘ ΟἸμδβια ΤΈΘΟΣΥ, 107. 
6. Τ)ὸ Οτοδου- βαδίἢ, 196. 
ἢ, Τηὸ δοδονίδεϊο δὰ ἰὴ6 ΕἸοδίεἰΐο Ὠϊδιἑηοἴοη, [ηἰ. 107. 
8. Αδἰγοῃοπιῖοδὶ ΟὈ͵θοϊΐου ἰο ἐμ ΒΙΌΪΦ, 182. 
9. Βογίρίυται! Ηδδυθὴδ δῃὰ δίῃ, 188. 

10. Τὴ. Οτγοαὶίου- ΞυταπιδγΥ, οὐ ἰὃ86 Αοοουπὲ οὗὨ ἐδ6 ϑοοοηὰ ΟΒαρίορ, 90]. 
11. Τιαιο- βασοσϑαί 5 οὗ ἰμ6 Βίχί ὨΔΥ, 210. 
13. Ιάθ6 οὗ Ευΐυτο 106 ἰη ἰμ6 ΟΪὰ Τοϑίδυχοιί, 214, 
18. ΑΡ6]᾽8 ΒΙοοά Οτγγίης, 251. 
14. Ἐδγ]οδὲ [άθοδ οὗ δεοδίῃ. (ὗὐδδο οὗ Εποοῖ, 278. 
1δ. Τμὸ ϑρίγιὶ δηὰ ἰδο ΕἸΘϑΏ, ΟἿ, νἱ., 385 
16. ἘΔυὶΥ Αηπουποοριοθηὶ οὗ Ἠπδη ὈΟΡΣΑΥ. Ῥδγοδοϊοχίοαὶ Ὠἰδιϊηοίΐοα 8 τιδὰθ ἰῃ ΟἿ. τί, ὅ, 287. 
17. Το Ὀϊνίηθ Ἐοροηίζηκδ, 388. 
18, 7:0 Β[01]6 [ἀ66 οὗ Οογοηδηί, 800. 
19. Το οοΚ δοὰ ἰδ9 ϑονυθη- δ Οὐϑογτυδηοο ἴα ἰδο Ατῖς, 811. 
420. Τα Νοαοβίδη ϑ'δοσιβοο, 324. 
21. Τὸ Νοαδοβίδη Β᾽ ϑδδίῃ χβ δῃὰ Ουγαίηρβ, 888. 
22, Τη6 [δ οὗ Ησουιίοίάο, 383. 

28. Ατγαδίδη δηὰ οὐμοῦ Ογϑηὶδὶ Τυδαϊ εἰ σηΣ οὐ ἰδ Ποκδίγυοσίίοη οὗἨ ϑοάοτι, 240-442. 
24. Το Ἐδίηθον δηὰ ἐΐ8 Αρροϊαϊωθης 88 ἃ βίχζυ, 828. 
45. Ῥονοϊοραιθοὶ οὗ ἰδ6 [ἀθ6 οἵὨ βδοοὶ. 942 .00᾽58 [βδηρσύδρο, ΟἿ. χχχνὶΐ, δ8ὅ, δ84- 87. 
486. Τὴ Ιηἰογνίονν οΐποοι Φδοοῦ διὰ Ῥδδγδοῖ. Τμθ Ῥαϊτγίδιοδμδὶ ἘΡΡΟΡΕΤ, Το [Ιἀδ6 οὗ ἰδθ ἘαΣ δ] 

[,ἴο δ ἃ ΡῬιϊχτίπλδαχο, ΟἿ. χὶνὶ., χἰνὶὶ., 687-640. 
27. ὅδοοῦ᾿β Β) οβαδίη χβ, ΟὮ. χὶΐχ. 
928. Ιαἰετρτοίδιίου οἵ ἰμο Τογὰβ αοοὶ, Μαϊοὶκ.- εσροοὶϊ, οάθοηλοῦ, Απροὶ-θάοοίηον, ΟἿ. χἰν , 16, 646, 647. 
29. ὅδοοθ᾽ β Ὁγίης ΥἹ᾽δίου οὗ ἰδ Ττῖρ68 δηὰ ἐπ Μοκείδῃ, Οἢ. χὶὶχ. 1-28, 661--6δέ, 

Βοβίἀ6β, ἐμιο ὑγβῃβϑ᾽αύοσβ δυο δ ἀϑὰ 8 Ἰδγρο πατθο Ὁ οὗὨ τρδγρὶ δὶ ποῦθϑ, ΔΩ Υ οὗ τ ΒΙΘΝ ταϊσῃὶ 

Βανθ Ὅθ0ῃ μ]δοϑᾶ ἱπ ἴῃ 6 "ον οὗὨ [9 Ῥᾶρϑδ, δηᾶἃ οορίουβ ἰοχὶ-ποίθβ οὐ Ηθῦτον τογᾶβ δηὰ 

Ῥἤγαβαβ, ΤῸ ἢΠΠπδἰγαὐοη5 ΓΟ ἃ σι οἢ βίοτϑ οὗἁὨ ογίϑηΐαδὶ δῃᾷ 9] ββί δὶ Ἰθδγηΐησ. 

Ι ΘΟ τίη] δῦθ ΤΩΥ̓ Θβύθοιηθα 6ὁ0-]ΔΌΟΓΟΓΒ οἡ [9 Βῃποοοϑβδϑίῃ] οοτηρ]οίίοπ οὗὨ μον ἀ 1 6Π Ὁ ἰβοκ, 

ἀπ οοτημηἶὺ [8 γϑὺ νο]υταθ οὗ {89 ΟἸἃ- οϑίδιηοηὶ αἰνἼβίοι οὐὗἩ [86 “" ΒΙΌΪΟοσ κ᾽, (0 {80 Ὀ]Οβδὶπς 

οὗ αοᾶ, δηᾶ {89 τ86 οὗ ΗΪΐδβ τηϊηϊβῦθσϑ ἴῃ {Π0 βίαν δηᾶ δρρ]οαϊίΐομ οἵ (18 τηοδῦ δηοϊοπὲ δηᾶ 

ὙΓΟΠαΘΣΙῸ] ὈοοΪκ, 

ῬΡΗΠῚΡ ΒΟΗΔΑΔΞΕῈ, 

ὅ Βιβ: Ε- ἥοσεκ, ΝῊ Ὑοπκ, Μαγοὶ 10, 1868. 



ΑΥΤΗΘΒ᾿ 5 ΡΒΕΡΑΟΘΕ. 

ἘΠῈ δαυΐμοῦ 888 ὈθΘῺ ΙΩΠΟὮ ἸΟΏΡΟΡ Οοουρίοἃ ἴῃ (86 ῥγοραγαίΐϊοῃ οὗ ἋΟἰϑηϑδὶβ 70. ἰδ 

ἐΒΙΡΙΘ ΟΣ Κ,," (0δὴ Ὧ6 δὐ ἢγβί βυρροβοὰ που]]ᾶὰ ὍΘ ὨΘΟΘΗΒΑΙΥ ; δηὰ ἐμὲ, ἑοροίμος πὶ (ἢ9 

δοίοηϊΐοι ἴῃ ΓΟίογοποθ ἰο ἔτγο οὗ ἐμὸ Νον-Τοβίδιηθηῦ θΟΟΚα, 888 βϑοιηϑθᾶὰ ἴο Ὀσίηρς (86 Ὑ8Ο]Θ 

ὙΟΓΙ ἴο ἃ βἰδηᾷᾶ ἴὉΓ ἃ ἔπηθ. Τιΐβ ἄθῖδυ, Βουσθυθῦ, 86 ΟὨ]Υ ὈΘΘΩ ΔΡραγϑηξ δηὰ ἰγδηβίϑηΐ, βίποθ, 

ἔπ [89 τηρδηίἰτηο, αἰ βαγθηὺ Ἡ911-Δρρτουοᾶ ὁ0- ΟΣΈΘΟΥΒ δᾶ γὸ οΑγτὶϑα οἡ (829 πγογὶς ἴῃ (89 Ο]ὰ- 

Ἰοδίδτλοηὺ αἰ ϑίοη5, δῃμἃ ΜὉ1}} πον, ταῦ δόοι, 10 16 Βορρᾶ, Ργθβοπΐ (89 Ῥῃ ]ο πὶ [89 Ἰοησ- 

ΓΙ Βμοα-Ὸ τ ϑῃ] 8 οὗ ὑμοῖν ἸΔΌΟΣΒ, 8116, δὺ [09 βδῖῃμθ {ΐπιο, ϑούογαὶ Νου - Τοδίδιλθπῦ ὈΟΟΪ8 ΔΥῸ 

δρδῖῃ ἴῃ ΘΟΌΓΒΟ Οὗ φγοραγδίΐοῃ. Ὁ Ὁ Τ᾿ 

1 γὰβ θδρϑοΐδ! ἀοίδποἃ προὸμ ἴδ9 [πἰγοἀδυοίίΐοη, ΤῸΘ τη οὗἉ βοϊθηςῆοσ τηοϊμοᾶ ἴῃ ἰδθ 

συἸξατο οὗὁἨ ὈΪΌ]1641 ὑπο οὐ πίοι μ88 ῥγουδι θᾶ Ὁ8Π0} [86 ργϑβοῃΐ {ἶτηθ, δρρϑαγϑὰ ἴο τὴ9 ἰὸ 

ΤΩΔΘ 0 ἱτηρογαῖϊνο ὑπδὺ (86 αποβίϊοΒ ὩΘΟΘΒΒΑΣΓΥ ὈοΘ]οησίης (ὁ [86 Ιηὐγοἀαοίίοῃ Βῃουϊὰ Ὁ0 

ἰγοαύοα ππᾶον {Π0 ἴοστῃ οὗ {18 Ῥσδηοὶ οὗ ὑβϑο]ορίοαὶ βοΐθῃοο, --- ργοβϑαςηρ (9 Ροΐηΐβ, ΒΟΎΘΥΘΓ, 

ἴον ἔθ χτηοϑὺ ραγύ, ΓΘ. ἴῃ -Οὐἰ] πη 6, τ 8 Σοίδσθηοθ ἰὸ ὑδο δαυϊμογὶ ῖθβ, θα ἰχϑαίϊοςς ΣΙΏΟΤΘ 

ΠΌΏΠΥ δηᾶ ὑπογουὮ]γ [80 στοδῦ ἐβοοϊορίοδὶ 116-αποβίϊοηϑ οὗ (86 ὅγ. "ΣῈ [ἢ (89 ΡΓΟΡΑΓΑΙΟΥΥ͂ 

Ἰηϊγοαποϊοῃ, 1 Ὀο]ονοᾶ ὑδπαὺ ἃ ῬΓΟΡΟΙ υἱϑὰ δῃᾶ βίαϊοτηθηῦ οὗὨ ὑμ6 ομδγδοίορ οὗ ὑμ9 ρϑορὶϑ οὗ 

5τδ6] ββου]ᾶ ΟΘΟΌΡΥ ἰδ6 ὙΟΙῪ γεὺ υἷδοθ ἰῃ ΔΙΓΟΒΘΘΟΪΟΘΎΥ, δ'η0 8Ὼ ΔΙΟΒΕΘΟΪΟΘῪ Ὑ ΒΙΘΝ ἸοΑΥΘ8 

ουὔΐ οὗ Υἱοῦγ (86 06 ΥἹἱίδὶ, υἑγίηρ, οϑηΐγαὶ ροϊοΐ, (86 116 οὗὨ [λ6 ῬΘΟΡ]θ ἰῃ ᾳποδίζομ, τασεὺ Ὁ ἃ 

ΙΔΘΓΘ 1161688, ΘΟ] οοΓ 6 τ1488 οὗ Κπου]οᾶχο. ΤΉσ8, 6. 5.) 0 0η6 68Π ὮΔΥΘ 8 {Ὑπ|0 ΘΟΠοΟΡ ΪΟἢ 

διὰ οβίϊτηδίο οὗ 86 ΟὨΓΟΒΟΪΟΩῪ οὗ [89 ΡὈΘΟΡ]Ὸ οὗ [Ιδβγ80], Ὑ8Ὸ ᾿δ8 ποῖ ἢγϑί στ ὉΥ οοποοὶϊνοᾶ 

δΔηα δρργϑοϊδιθα ἐῆθ ομδγδοίογίβεϊοθ οὐἩ [86 ὑϑορὶθ ἰΐβ} δ, 1 νγδβ ϑβρϑοΐδ!ν δηχίουβ ἰο ρθη {δοὸ 

αυοδίϊοῃ οὗ ΟἹ] - Τοδίδιλϑηῦ Βοιτηθηθυίίοθ, δἷθοθ (89 σγοδῦὺ δηᾶὰ ἀοβίσγυοιγο ΟὐσΟσΒ, 88 ἴο (ἢ9 

ζαπάδχηοη 8] Ῥτὶ ποῖρ]98. οὗὨ Ὀὲ0]164], δηἃ μῬδγίϊου]δυν ΟἹ] α- Το δίδταθηῦ Βογτηθη θυ 8, ὑμτϑδΐθῃ ἴἰοὸ 

ΤΏΔΙΚΘ 8 ΥΟΙΥ͂ ΒΔ06] οὗὁὨ ΟἿΓ τηοάθγη Εχοροδίβ. ΤΏ ββογοὰ βουίρίυτοδ ΠΘΡΟΡ ἸοαΎο ἃ ἀουδὲ 88 [0 

[89 ἤδοὺ [δὲ ΠΟΥ δοτηχηθπῃίοαῦθ ὕο τπ8 ΟὨΪΥ τ ΟΣὰβ οἵ ἰδ, δᾶ ὑπ π8 ἴδοίβ δια ἀοοίτϊ 68 τ ἰοῦ βπᾶ 

ἘΒΟΙΡ ΟΧρΡγοδβίοη ἴῃ ἴδ Ἰρηύ οὗἉ ὑμοῖσ γοϊ σίουβ ἰᾶθα, Ὀαΐ {1.18 ΚΟΥ ἴο 411 θχροβι ἔοῃ οὗ ἰδ ϑογὶρ- 

ΓΌΓΘΒ ἷβ {γα δδιἂθ ὈΥ ῬοΐᾺ ἐδοοϊορίοδὶ οσίγοιηθβ, ΤΒο Ἰοίοῦ 18 ποῖ ΟὨ]ΥῪ μα ΠΟΥ ῬΥΘΒΒΌΓΟ, 

Ὀαΐ ονθῃ δἰγδηρὶ οᾶ, Ἰοδὺ ἰδ βου] ἃ ΒΔΥ Ββοιαϑί μη ΤοσῸ [088 Ὁ Δρροδγοὰ ἴο ΘΧρῦϑαθ δοοογάϊηρ 

ἴο [86 τοοβὺ τοβίγιοὐϑᾶ δῃᾶ Ἰἰυί θα ἰῃἰογργοίδιίίοῃ. [π {818 ὑβουραῦ [89 ὑτγο οχίγθπιϑϑ σῖνδὶ 

ΘΕΩΟὮ οὗλον ἰὰ (89 ΘΟβοτῦ ἴο τοδῖθ 8 Ἰ26 76 πδίαγαὶ δϑίγοῃοχηΐοαὶ ΟΑΥ οὗ ὑπομίυ-Ὅυ, ὨοῦτΒ οὐὐ 

οὗ πο αϊνίηο ἄδγβ οὗἩἨ [89 ογοδίΐοῃ (θη. 1.). ΤῺΘ Ο09 εἷᾶὰθ ἐδ8 800 8 ὕο βϑοῦσο (6 τηοβῖ 

οομιρίοῖο ογίμοᾶοχ Ἰοοῦβ οὗἩ [Π9 ογϑδίΐοι, [86 οἴου ὑο τιδῖο [6 ΒἰὉ]9 Ὀορίῃ τὰ ἃ Βοι οι 

Ἰεροιράονυ ἀοδβουϊριϊοη οὗὁὨἨ [89 ογοδίίοη, πηᾶοσ 89 ἴοστη οὗὐ ἴπ9 9018} ΒΔΌ ΔΙ -ἰπϑ λυ ϊου. 

9 Βΐοδορ Οοΐσπϑο χορσοδουὲδ ἰδ ΐα δ ἐἐμοεῖδ ἱἢ οὯ6 ἐμοοϊορίοδὶ 1119; θταὶ ϑασυίσις ἐδ Ἰοξίος τλὲὰ δὴ οσίμποδοχ ῬΌΣΡΟΘΟ, 

διὰ (οι παῖησ ἐὐ ΤὉΣ τοσο οὐ 168] ἀμ ἀα, 



ψΨΠ ΑΥΤΒΟΒῈ ΡΒΕΡΑΟΕ. 
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151 Βαγὸ βυοοθοῦθα ΤΘΓΟΙΥ ἴῃ οἷν 8ὴ ἱπηρυ80 ὑουγαΓ8 ἃ ΡΥΌΡΟΡ δηᾶ Βα πού ΟΥ του βῖ0 

οὗ Βοττηθηθαίίοθ, 1 888}1 ΒΟρΘ ῸΓ ἃ βρϑοΐδὶ Ὁ] βϑίησ ἔγοτα (18 ραγί οὗὨ ΠΥ Ἰδῦοσ. 

Ιῃ [86 Ῥγορδγδίίζοῃ οὗ ΤΥ σποκ 1 δδνὸ ΘΟ 50] 6ἃ ῬΑΓ ΘΌΪΑΓΙΥ 86 δοτμμηθηΐαγίοϑ οὗ 85 

ΛΎΖΒΟΗ, ΚΕΙ͂, δ8πἃ ΚΝΟΒΕΙ, 8η4, ΒΘΏΘΥΟΡ δῦ ΔΡΡρϑδγΓΘα ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ͂, ἔμ 086 οὗ ΥΟΝ ΒΟΗΙΕΝ δῖ 

Οἴδογθ. 1 800 ΤΡΘΑΌΘΕΝΙΥ 8] ονγοὰ {86 δ ΒΟΥΒ ἰ0 Βρϑαῖκ ΖῸΓ {μθτηβοὶνθβ; ΒΘΏΘγοσ, ἱηἀοοῦ, 

[8ὸ Ὀτίοξοϑῦ οχρ]δηδίοη οὗ ἱπροσίδην ΓΘ ΔΓ ΚΒ, ΟΣ [0.6 ῬΘΟΌΪΙ ΔΓ ΟἰΔγδο οί δέ16 ΘΧρτοββίοη οὗἁὨ [6 

ΘΟΙΩΙΩΘΗἰΔΙΟΙΒ τηϑθ Ὁ ῬΓΟΡΟΓ δῃηᾶὰ δοβί. [Ι͂π (818 γοϑρϑοῖ, αδἷβδο, {89 “" ΒΟΟΣ Κ᾽" τησδῦ ὉΘ 

Τ8ηγ-οἰἀοἃ. Βαΐ ἰῃ [06 οχροϑι(ίοη 1 δΥΘ ὩΘΥΟΣ Βρδγθα συυ861} ἐδ ΙΔΌΟΓ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰο0 80- 

ααΐγτο δηὰ βίαΐθ ΤᾺ ΟὟ ΡΘΙΞΟΠΔ] υἱθῦσβ; πὰ πηρτοὐαδοθὰ γοδᾶθσβ δηᾶ οὐ ἶοβ νν] Βπὰ ἐμαὶ 

(86 του ἰ8 ποὺ πὶ δουΐ 1[8 ο4]][ηρ, ποΡ τ ουῦ 118 ᾿ἰΒΠΏΘΠμΟΘ 898 οπ6 διοηρ ἰδ6 ἰηδοροηᾶοηῦ 

ἸΔΌΟΓΘΙΒ ἴῃ (}}8 ὁχοζοίίοδ) 8618. 1 Ὠαγο ποὺ Ῥογῃ θα ΤΩΥΒ6]Γ ἰο Ὀ6 βιυναγϑὰ Ὁγ (δ β'ῃρηϊα 

δηὰ πίσοῃρ Ῥγοϊπαϊοο οὗἨ [80 τηοπηθηῦ, ΜΟΙ τοραγὰβ ὑῃ6 βοπβ οὗ αοἂ (θη. νυἱ.) 88 δῃρδ]8, 

δηᾶ [86 2ιαϊεαοῦ, σολουαΐ, ἃ8 ἃ το ΟΥΘΘ ΌΣΘ- 856]. [Ιἢ Τοραγὰ ἴο ὈοΟΐᾺ {1686 χυρϑῦοηΒ 1 δὰ 

Ὀτοῦρὐ ἰηΐο οοηῆῇϊὶοῦ τὶ {16 ἱπιογργοίδιίίοη οὗ ΚυξτΖζ. Ὁ Κ᾿ 

ΙῈ {πὸ φγδοίϊοδὶ ἀἰνβίοη οὗ [89 δ ΟΣ Κ, 88 ἰπ 89 ὑβοογοίϊοδὶ, γὸ δτθ ἤουπηᾶα ἰδ ΠΟΘΘΒΘΑΓΥ 

ἴο Ῥτγαοίΐβο [ὴ6 αἰπχοϑὺ γοβϑύγδϊῃξ ἴῃ 06 Ὧ860 οὗ 861ρ8. 1η 818 τοβρϑεὺ ὑδὸ σοὺκ οὗ ὅ. βσηεῦρεκ 

ὌΡΟΣ ΟἜΚΕΒΙ8 (ΒοΙ]η, 1846) ἢ88 Ὀδθῃ οὐὁἨ ϑββθῃί 81 βουυΐοθ, Ῥαγῦγ ἰμγουσἢ 18. πὸ 6]-ὁμοξθα 

οχίσδοίβ, δηᾶ ῬΑΥΟΥ ἔγοσα (80 7πἀἰοΐοι!β ΤΟΙ ΔΓ ΚΒ οὐὗὨἨ {6 δυῦῃοῦ; γ͵ο Βᾶγο οὔϊθῃ, ᾿ηαθοᾶ, ὈΘ6η 

ΘΙΩΡΑΓΓαβ86 ἃ ὈΥ͂ {Π6 ὙΘΙῪ τἰοθηθ88 οὗ [1.8 ΘΟ θηίβ. 

ΜΑΥ {8 “ ΒΙ ΙοΤοτκ,᾽) ἴῃ 1.8 ΟἹ α-Τοβίατηθηῦ αἰν βίο, ταϑοῦ σε {ἢ βαῖλθ γϑοθρίΐοῃ, 

δηᾷ Θηἴοῦ ὌΡΟΣ [89 βδῖὴθ ῥρϑίβμβ οὐὗὨ ᾿ιϑοίὉ] 685, το ἴδ0 Νον-Τοβίδιηθην αἰν:εϊοηβ Βᾶτὸ 

ΔΙγορᾶν ἰουπᾶ; ΙΏΔΥ [18 ΤΟΥ ὌΡΟΠ ΟἜΝΕΒΙΒ ἰηὐγοάποθ 8. Βοσΐθβ οὗ δοχησηθηΐαγίθθ ΟΥ̓ δβίο- 

Ἰίηῃς δηὰ νδ]υθᾷ οο ΌΟΓΟΣΒ, δηἃ δυἰυ]αΐθ [86 ῬΤΌρΡΤΟ88 δηᾶ οοσαρ]οἰΐοῃ οὗ [86 Ἰοϊηῦ ΤΟΥ, 

σἩΟΝ 15. ΚΑΙ ΕΠΠᾺ]]Υ ἀθνοοᾶ ἰο {π6 βογνίοϑ οὗ 89 ΟΠασοι δηᾶ. (89 φίουγ οὗὨ [89 Ποτὰ. 

ΒΟΝΝ, ΜαΑγ 12, 1864. 



ΤΗΒΟΙΠΟΟΘΙΟΛΙ, ΑΝῸ ΒΟΜΠΙΤΊΟΑΙ, ἹΝΤΒΟΘΌΘΤΊΟΝ, 

το 

ΤῊ; ΟΙὉὺ ΤΕΗΕΒΤΑΜΈΕΝΈ. 

ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΒΕΥ ἘΈΕΜΑΒΕΒ. 

ΤῊΣ ΚΕΣΑΤΙΟΝ ΟΣ ΤΗΙΒ ΙΝΤΚΟΔΟΟσΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΣ ΙΝΤΕΚΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣ 

ΧΕΙ͂ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

ὟὝῈ ρτεῆχοα ἴο (86 ΟοτατηθηίδσΥ οὐ ΜδΕ ΠΟΥ ἃ βἰκοίοι οὔ 80 ἀφῆοταὶ Τἰγοᾶπο 
τἴοπ ἰο {86 ΗΟΙΪΥ ϑοχγιρίαγο, βίηοθ ἴον ΟἸ ΓΙ β0 185 [86 Νο:ινν Τβίδιμοηῦ 18 [86 ΚΟΩΥ ἴο [86 
ΟΙα (ΑΝ 6 Ἐξ “Μιαΐξίλδιο, ΡὈ. 1-20, Ατη. οα.). Βαὺ ἰύ 18 ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ, ἴῃ τ ρϑυῖηρ ἃ Κ'Ρ6018) 
Τηϊτοἀποιίου το [86 ΟἸἹα Τοβίδιμοπί, ἐμαὺ γγχὸ βῃου]αά δσδῖη Ῥγοοθθᾶ ὈΡΟῚ 8 ΒΌΤΎΘΥ 
οὔ [0 Ὑ8016 8614 οὗ ΒΙΌΠ]1641 ϑοΐθποο δπᾶ ΒΙΡ]1041 ΤΒΘΟΙοσυ. ἘὸῸτ (80 [ηἰτοἀποίϊοῃ 
ἴο [86 ΟἹα Τοβίδιμθηΐ, ΠΘΟΘΒΒΑΙΪΥ ρΡοϊηΐβ θΔῸΚ ἴο {86 [ηὐγτοαποίϊοι ἴο [6 Ννν. [ἢ 
[86 Τηἰτοαποίϊοη ἰο [86 Νενν Τοβίδιμγθηΐ, ΙΠΟΓΘΟΥ͂ΘΙ, ΑΙ ΟΌΪΆΣ ῬοΪπίβ γογῸ ΒΏΡΙΥ͂ 
81πἀ 6 ἴο, Ὑ ΒΙΟΘΒ τηῦδῦ ΠΟῪ ὍΘ ΤἸΏΟΤῸ {ΒΟΓΟΌΖὮΙΥ αϊβουβεοᾶ, Βαῦ ἴο Ἔχρ]δὶπ ὑ8 686 
Ῥοϊῃῷβ ἴῃ {Π6]Ὁ βυβίθῃχδίο ΟΥΟΣ, 1716 888}1} ᾶνϑ ἴο 736 ἃ ΚΘΠΘΓΑΙ βίδίοιηθηῦ οὗ (86 
ααοδίϊοηβ οὗ [Γηἰγοαποίίοη : ΟὨΪ]Υ 80 ΤΆΓ, ΒοΎΘΥΟΥ, ὑμδῦὺ ὙἯ7Ο 5181] ἸΠΘΓΟΙΥ τοίου ἴο 
Ῥοϊηΐθ ΔΙΓΟΔΑΩ͂Υ οχρ]αϊηθᾶ, Τὴο Ιηἰτοἀποίϊοη ἰο [89 Νοῦν Τοδβίβπιθηί τγ88 τῃηοα 6 ]]6α 
ὍΡΟΙ [86 ἀοἤηϊίοι οὗ Εἰχοσοίϊοβ, ΕῸΓΣ ΟἿΓ ῥγοθοηῦ ΡΌΓΣΡΟΒΘ 1ύ ΒΘΘΙῺ8Β Ὀοίΐαν [0 [0]- 
Ἰονν [86 οὐ{]1πη0 οὗ 8 ᾿ἰνίηρ, ΒΙῚΡ]1641 ΤΈΘΟΪοσΥ. Υγο Β888]1, Βο το, οὐουβίορ [868 
ΟΥ̓Δ ΠΆΓΥ 11πιῖ08. οὗἨ ΒΙΌ]1ο41 ΤΒΘΟΙΟΡΎ, πᾶ ΘΙ ρσδοθ ὑμ6 βοίθῃοοβ οὗἩ Ιηὐσοαπούϊος 
ψ ΒΟ} ΒΙΡ110341 ΤΉΘΟΙΟΡΎ νἱονοᾶ ὉΥ͂ 0861} ῬΓΟΒαρροβοβ. ΕῸν {86 1 11ογαΐπτο, {86 
ΣΟ] ὙΤΟΓΕΒ ΤῊΔΥ 6 οομβα]οα, ἰῃ δἀάαϊζίοι ἴο ὕΠο86 τοΐοστοᾶ ἴο ἴῃ Μδίδον 
(ᾺΝ8Ὲ8 2 ίαξίλοιο, Ατα. οα, Ρ. 17). 

1. ΣΤοηϊτοδυοϊίοι ἴἰο ἰδο Β0]16.--Ξσηῦυνανπ: 
Ῥγαζκίξδολε Ἐϊηπϊείϊέωησ ἐπε Α1|96 πὰ δεμε Τεοίαπιοπέ; 

ὅτκοσ σε : δὲδοϊκωηπάο, Ἰ,οἰραὶς (1868): ὅτῦντ : Σἴη- 

φεγζαῖσα ἐπ ἀδπ Ἰπλαϊξ ὑπ Ζωξδαριπιεπλαηρ ἀδν Ηοὶ- 
ἔἔφεπ βολγ, Βυιιρατγὶ (1864); Ὑ ετσει, : δ ὲ6 ϑρτα- 
εἶδ Ζαίλεγβ ἐπὶ δεὶπεν Βιδεϊ,δονδείσχωπσ, Βυλι ρατὶ 
(1869); Τῆς Διδίε απά ἐξ Ἡϊΐείογν, 11 εὐμίοη, 
οὐδ α »γεοζαοο ὃν Ἐ. Ἢ. Ἐπυμχλόηξε, ΕἸθονίοϊὰ 
(1858); ὝΤΑΤΘΒΟΝ : 4»οΐίοσν 7γὸγν ἐλο Βιδῖο, Τρέεγϑ (0 
Ῥαδιε, Νὲνν Ὑοὐῖς ; ΚΙΒΟΉΒΟΣΕΕ: Ζεϊγζαάθη σχὼν Β.. 
δεϊκυπας, 24 εα., Βδιαϊίρατὶ (1860). ΕΑἰτοῖϊαν ποκα 
ὈΥ ἨΔΟΚΝΒΔΟΗ, 1,εἰρδῖς (1860); ΗΟ ΕΝ Βεμο, Βοι- 
πη (1864); ΒΘΉΝΕΙΡΕΕ, Βἰο᾽οἰοϊά (1860); Ι[“80ο: 
Ἐπηοϊης ἰπ ἀἰς Βἰδοῖ, Βετῖα (1861), Δ δοϊιοοσιοοῖ- 
᾽͵ δέκ εἰΐωπρ ἐπ ἀἷ6 Ηεὶϊρα βολτί, Οαὶν (1861); 

} 

Βισεκ: ᾿ἰπίεϊδωπρ ἐπ Αἴ ἐὡκὰ Νίσμο Τοείαπιθηξ, 
Βοιϊῃ (1860--62); ΝΆΘΡ: Ονέδοαὶ αλαὰ Ῥρααίίοαὶ 
Οονιπιοηζανν, ΟἸποίππδ (1860); [ΗΠ υτσενισκ Ἶν- 
ἐγροάμοίέοπ, ἘΞ ΌΣΡ Τταπβίδιίίοη (1862); ΗΟΒΝΕΒ 

7ηγοάμοίζοπ, Νον Ὑοτὶς (1860); ΘΑνΙΡΒΟΝ 8 Ζπίγο- 
ἀμοίίοπ ; ΦΛΗΝΒ 7ηιγοασωμοσδοη, πὶ ΒΘ ΓΘΠΟΕΒ 
3. Η. Τυτηον.---α. 6.1 : 

Δ. Ὡϊχοοῖϊίοτα ἔοσ Ἐξοδάϊξεις ἴδ0 ἘΪΌ]16.--Ἦ. 
ΗΟΡΕΜΑΝΚΝ: ζύεδον ἄθπ γολίοι Οεδγαμοὶ ἀν Βἰδοῖ͵ 
Βοιϊΐη (1864): Οπτξετδα: Ζῶρο αἰ ἄδηι Ἡζεγῖο ἐν 
Βιδοεϊνενδγοίίωπσ, Βιαιιρατὶ (1367); ΚΚΕΙΒΑΟΗ : Βέδοῖ. 
δόγεη, Β]1 6] οΓε]ὰ (1861-- ὅδ); ΗΟΣΕΝΒΕΒΟ : Ἀγηπθν- 

τη Αηϊοίδπς σωηὶ Βιδείΐοεον, Βοια (1862); 
[Επλκοχκ Οὐδ ἰο ἰλ6 Αιμαν ὁ" ἐδε βογέρέμγεε ; 

ΤΑΙΒΟΣΒ Δέδίδ; 1ΟσΚΕΒ Οὐοπινιοηρίαοῦ- Βοοῖΐ; 



Φ ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΝ ΟἿ ΤΈΞΤΑΜΕΝΤ., 

ΤΟΥ ΝΒΕΝΟ ΒΒ «Αγγαηπρεπιεπέ,; ἴῃο Ῥαγαρταρὰ ΒΙ0]68 : 
Οουγεκ: 76 βαογεὰ ιεγργείον, Οχίογτα (1881); 
Οοπιραπῖοπ ἰο ἐδ6 Βὲδία, ῬΊΔΙα, (1862).---Α. 6.] 

3. αθποχαῖ δᾶ βρϑοίαὶ ἘΒΡΊ ϑισοσῖε.---- 5.6 
ΠΑΝ ΟΕ δίαίξίλειον, Ατὰ. ἘΔ, ΡΡ. 19; Ετλβκε:; Ἅἶρε- 
τισῖποδ Ἰεσίείεν ὥδεν ἀϊ6 γι} Τλοῖϊε δείπιοβ Βὶδεϊ- 
ὩΟΥζε8, ὉρΡ. 1-46: λιση: ιδίϊοίλδοα Τῆλεοὶ, ἷγ. 
ΡΡ. 182, 879. ὨΔΝΖ: Κηίυνενδαϊ- Ἡογίενδιοῖ, ΡΡ. 126, 
184 ἢ; ὙΊΝΕΒ, ἱ. Ρ. 88 βαᾳ. 162, Αρρεπάϊχ, 
». 9. 

ῬΡε οαἱϊ ξρεοὶαϊ αἰξεπέϊοπ, ἰο {λ6 τοοϊϊ- ξποιση τοογῖ8 
, Οὗ ἐαγίϊον ἀαίδε, Ῥοισῦβ: 106 Οβιτιοι βάσκι: ὨΪ6 

ΒΣΕΒΙΕΝΒΟΒΟΕΒ ΒΙΒΕΙ, ὨΘῪ οἷ,, 5ιαϊιρατί (1806), 
αδ Βὲδοϊεσεγα στοὰ 1,. ΜΑΊΒΤΕΕ ΤῈ ΚΑΟΥ ; ΚΕΙΣΚΕ: 

ρα σγοἭδε δὲδιίδοῦλε Ἐγδαυωπσεδιοῖ, Ετίδηροι (1 788- 
ἾὯ2), ἴῃ 17 τοἱδβ. ; ὲ6 Ἡγωγίεηιδονσον Θωπιηιαγίεη, ΝΌχε- 
στρ (1869). 5 ῥγοάϊσεν Βὲδεῖ ὉΥ ΕἼΒΟΗΕΚ δπὰ 

ΟΒΜΙΥΔΗΒΤ, ΤΊΔΓΚΒ [16 ἰγαηβι οῃ ἰοὸ ΟΡ ἰἶχλθ, ΤᾺΘ 

δηϊδρουίβιίς πο κ8 Ὁ ὈΙΝΊΤΕΒ δὰ Βμπανρτ. Τδθ 

ΒΙΌΙΟΤοσκΒ οὗ ΕΊΘΗΤΕΚΒ, ΠῚ50Ο, ΟἜΒΙΔΟΗ ; ΟΔΙΥΕΚ 

ΒΔΝΡΒΟΟΗ ; ἐπ υπδηϊβηοα δέδίδισεγ αὶ ὈΥ ΒΟΚΒΕΝ ; 7726 
ϑείονίεαΐ απὰ Τλεοϊοσίοαὶ Βεϑεϊισεν ἕ,) ὉΥ ὝΈΕΒΕΚ, 
ΞΟ δ δύβοη (1860); [6 ὨΘῊΪΥ ΡΟ] ἰβμοὰ ᾿γόρίενδιοὶλ 
οὐ ΟΕΤΙΝΟΚΕ; δὲς δὲδοῖ, δὰ τ ο]6 ἔγοτα ΕἸ 50 ΠΗ} 8 δῃᾷᾶ 'ὄ 

Οκυβεβ Επογοϊοροάΐα ; Τυτηκπβ Σαρίαπαΐξίοπε οὔ δε 
Ἡοῖἷν βογίρίυγοδ, Βοϊοοϊοἃ ἔτοτα δἰ8 Εχροβίϊοῦυ Ὑ οσῖ8, 
Βοεοιϊη. [Βοεἰάθβ {06 Οοπμπηοηίατίοϑβ οὗ ΗΚΝΕΥ δηά 
ΞΘΟΤΥ, ἯΤΘ ΤΏΔῪ ταΐδυ ἰο (Ποβο οὗ ὅ. στ. Αραμ ΟἸΔΕΚΕ, 
ῬΑΤΒΙΟΚ ΓΟΎΤΗ ἃπὰ ΑΥΗΙΤΒΥ, ΒΟΚΟΚΒΒ Θογέρέμγδ 

Ἐαροεϊοη, Ῥοοι, 8 «πηοίέαξίοηδ, ἴῃς Βιδίϊοαὶ Οὐπν- 
"ποπίαγῳ, ὉΥ Ἐπὶ: δηὰ ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ, ΒΟῊΝ ἴῃ ΘΟΌΓΒΘ οὗ 
ῬυδΠ!οαὕὔοη δηὰ ἰγδηϑ]δίῖος ἴῃ ΟἿΑ υΚ ο᾽8 ἔογοῖρῃ ΠΌΤΑΓΥ. 
Ὁ ΟΥΣΥ δηὰ Μαντ: 7ὖ6 Ἡοῖὶν δεδίε, ἰδ, Νοίφε, εν ἐν 

ἐσλαΐ απὰ εχρίαπαίονν, ουάοι (1856λ.---Α. 6.} 

ΕἸΙΒΝΤ ΙΥΙΒΙΟΝ. 

ΤΗΕΒΟΓΟΘΙΟΑΙ͂, ΙΝΤΕΒΟΣΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΒ ΟΓΡ ΤΕΘΤΑ. 
ΜῈΝΤ ΠΡΟΝ ΤΗῈΕ ΡΙΑΝ ΟΓ “ΞΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΤΗΒΟΙΟΟΥ͂. 

ῬΒΕΒΛΊΟΒΥ ΠΈΜΑΒΕΒ. 

81, 

οβηϊέέον απα ϑίγιοίμγο 9 «Βὲδιίοαὶ ΤΑοοϊοσψ,. 

ΒΙΌ]104] ΤΒΘΟΙΟΡΎ, οτα σδοῖηρ [86 ἀοούτϊ 68 δπᾶ οἴ ἶο8 οὗἩ [16 Ηο]Υ δογιρίιτο, ἴῃ 
86 ῖν ΠῚ 88 086 Ὀ10]108] τα]6 οὗ Ἰ1ΐδ, 18. δὴ ἰδίου! 8] βοΐθῃςθ : 086 ΒΙΒΌΟΤΣΥ, ἴ. 6.) Οὗ {116 
δοίι] δηᾶ πηλέΐοστη ἀθνε]ορηλοπῦ οὗ ΒΙΌ]104] ἀοοίτίπα ἴτγοτῃ 118 οαὐ]οδὺ ἔοστα ἴο 18 
Δ ΠΟΏΪΟΔ] οΟἸΙΩΡ] οὐ Ή, 

[8 ΒΟΌΓΤΟΘΒ 816 ὕμ σδηοῃΐοαὶ ῬοΟΪκΒ οὗὨ [1 ΗΟΪΥ ϑουὶρίιγοΒ ; τ ἢ τ ΒΟ. 76 ΤΥ 
οοππροῦ {86 ΟἹ Τοβίδιαθηΐ ΔΡοοσΥρΒᾶ, 88 ἃ ἰβίογί δ] δ σ Πἶασν, ἡ 10} ΤΌΓΏΙΒΠ6Β Ὁ8 
τὶν τ[86 Κπον]οᾶρο οὗἁὨ Ὀ10]164] ἀοοίγϊηθ ἀυγίπρ 118 ὑγαπβιύΐοῃ Ῥϑτὶοά, ἔτοτα 108 ΟἹὰ 
Τοβίδτηθηῦ ἔοστη ἰο 118 Ννν Τοβίδτηθηΐϊ σοιηρ]οίϊοη, Βαῦύ ὕο 888ὶσῃ 1ὑ 118 ὕσαθ ψοτίἢ 
Δηἃ μοί ἴοη, 116 πιαβὺ οΘοτρᾶτα ὑπ6 ΒΙ016 τ ἢ 118 ΒΌΣΓΟΠΠαΙΠΟΒ ; α. ψι 086 ΑΡο- 
οὐΥΡμ8, ὅ. 08 [816 ΑΡοβίο]τοδὶ ἘΔΙΒΟΓΒ, 6. τα} [16 ΤΑΙ πᾶ, πᾶ {16 ΟἹα Τεβίαπιοπί 
ἰοχὺ τὶ 016 Βερίπεαριπῦ, Τύ ΟσουρὶοΒ ἰῇ ΤὨΘΟΙΟΡΥ [86 ὑγαπεϊθοι στουπᾶ Ὀδύνγθθη 
Ἑχοροβὶβ ἂπᾶ Ομῦτοῖ Ηϊβίοσυ. [108 ἰαβὺ δηϊθοθραθηΐ 18 Β10]104] Η]βίουυ, 108 πϑαγαβῦ 

ΤΟΒῸΪΌ {86 ΗϊΒίοΟΥΥ οὗἁ Π)ορτηλ8. 
Α5 ἴο 108 οτἱρίὶῃ δηᾶ ΒΙΒίοσΥ, Ὁ Βρτίπρβ ουαὖ οὗὨ [86 ὑοΐδ] ἀονοϊοριμθηῦ οὗ ΤΈΒ6- 

Οἷοσγ. Τὸ ΨΥ 8 ορϑηθᾶ ἴον ἴῦ ὑπτοῦρ {86 τ016 ΤΆΘΟΙ]ΟΡῪ Ὀθίοτο {86 Εοῖ 

οἸτηδίϊΐοῃ, ἱβσοπρ ἢ (86 ὈΪΌ]1041 οδασδοίον οὗ [86 ἀοοίχϊηθ8 οὗἩ ἴμ6 Ποἴοσταθσβ, ὑΒβτοῦρ ἢ 

[80 αὐἱοία ργοδαρζδα » Πϊομ τηατκοᾶ [86 Τϑορτηδίϊοβ οὗ [86 1708 ὀθηΐαγΥ, δπᾶ ὑβσοῦρἢ 

[86 οδοτί οὗἩἨ [86 Ῥίο ϊβεϊο Βοιοο] ἰο σΘομῆπο {86 Ομ γϊβυϊλῃ ἀοσταδβ ἴο ὑμποὶν δου ρίαχαὶ 



ΤῊΕ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΞ ΙΝ ΤΗΕΙΒ ὈΓΤΙΝΕῈ ΑΒΡΕΟΊ. 8 

Ὀδ51:5. [Ι͂ἢ {86 Ββοδοῃὰ 8,41 οὗ {Π6 180} οϑηΐαγυ 1Ὁ Ὀθόδῖηθ 8η ἱπᾶαδροηαθηῦ βοΐθηδος 
[οτιαθα δ ἔγβε ὑροὴ ἴδμ6 ἰοοὲ ἐλδοϊοσίοὶ, (ΒΘ τορδταθα 88 ῬΌΓΟΙΥ ΒΙβίοσΙοα], ΒΏΔΙΙΥ 
δοβυτηοαᾶ [86 ἴοχηι οὗ 8ῃ ΕἸβίοσί δὶ βοϊθῃοθ, ΘΟ Ἰοπ6α ὩΡοΠ [86 ρ,απα ΠΟΙΤᾺ ΟἿ ὈΥ]η- 
εἰρ!ο οὗ Ο γβίίδη ἀοοίτπο 8δηα οὗ ἴη0 δογρίαγοβ. [ὉΡοη {86 ἰᾶξδα οὗἩὨ 186 αοα-Μδῃ 
---τἰὰο [ποαγηδίϊοη.---Α, 6. 

ΒΙΌΙΙοΔΙ ὙΒΘΟΙΟΡῪ ἰ8 086 ἰβίουυ οὐ Β1Ό]1641 ἀοοίσίπο ἴπ 118 ὉΠΙ͂, δηᾷᾶ ἴῃ 
118. ρΑγ οΌἶΪΔῚ ἀοοίΠπ68. [10 τὺ 6 αἰἱν!ἀροα ὑδογοίοσο ἰηῖο θῃογαὶ δηα ϑ'Ρ6018) ; 
Ὀὺπῦ [Π686 ΔΓ6 πηϊ θα ἀρϑῖ ΟΥ̓ (Π6 ΟἿ τβίο]ορῖοδὶ ρῥυϊποῖρ]ο, [86 Τποαγηϑίϊοι, τ ΒΟ ἢ 
68 86 σταπᾶ ζπηαδπιοηΐδὶ ὑμβουρθῦ οὗἩἍ Ηοὶγν ϑοιίρίασο, Ὑγο ἢδνὸ {86 τϑβθοίϊοη 
οὗ 186 αοα-δη, ἡ 6., 86 Ὁπὶῖγ οὗἨ 86 οἴδγιδὶ αἰνίπο Ὀοϊηρ δᾶ 108 Βηϊῖ6 Βυχηδῃ 
ταλη!Π!οβίδίϊοη, οὗ [16 ὁΠ6 δῃᾷ Δ᾽βοϊαΐο ὥὸρὶγιῦ δα ὑῃ6 τδηϊ 014 11, 1ηὴ ΒΙ0]1.04] ἀο6- 
ΕΘ 848 ἴῃ ΒΙΡ]16841 Ἠϊβίοσυ. [ὑ 90]]1Οὑγ8, οὗ οουτβο, ἐμ ΟὍηογα] ΒΙ10]10.41 ΤΠ ΘΟ]ΟΡῪ 
ἰγοδΐβ 1. οὗ [80 αἰνίηο υὑπὶΐγ οὗ ΗΟΙΥῪ ϑδουρύυγο, 2. οὗἁἩἉ [86 Βαπιδη αἰ γοΓΒ10168 οὗ 
ΗοΙΥ ϑδουρίθτο, 8. οὗ {μ6 αἰνὶπ6- υπαδη, ΟἸ γί βίο] ορθ8] ὉΒΘΟ]ΟσῪ οὗἩ [86 ΗΟΙΪΥ ϑο:]ρ- 
ἰτο, δηᾶ 118 οοῦγβο οὗ ἀδθνοίοριηθηίύ. Ἂϑοοσα  ΡῚΥ ὥρθοὶδὶ ΒΙΌ]1.41 ΤΉΘΟΙΟΡΥ 
ΘΙΔΌΓΔΟΘΒ 1. [86 ΒΙβύοτΥ οὗὨ {86 ΒΙΌ]Π1οΑ] ἀοούτίπο οὗἁἨ οἄ, ἰη 158 ΟὨ τ βίο] ορΊοα] ἔοστη, 
2. 086 ΒΙδίουΥ οὗ [86 ΒΙΌ]104] ἀοοίγϊηο οὗ δῃ, 8. [Π6 Βἰδβίοτγη οὗ [Π6 ΒΊ10]168] ἀοούσϊ 6 
οὔ 86 αἀοα-Μδης δΔηα Ἀ18 τϑαδοιηϊηρ γοσκ, 4. [86 ἰδύοσυ οὐ [86 δχρϑπβίοῃ οὗ {86 1118 
οὗ Ομ τίβί ἴῃ δῖβ Κἰηράοτμῃ ; οὐ Τ οοΓδιΟΙΟΡΎ, Π6 ἀοοίτϊηθ οὗὁὨ {86 Κίπσάοχῃ οὗἩ Θοά, 
ἴο 18 Εβοβδίοϊορίοδὶ οοΙρ] οἰ ο:. 

ΕῸΓ [86 ροβιτΐοη οὗ ΒΙΌ]1041 ΤῊ ΘΟΙΟΡΥ ἰπ ἴη6 ϑγβίϑηι οὗ ΤΉΘΟ]ορ 41 οί 68, δ66 
ΤΑΝ ΘῈ Μᾶαίίλοιο, Ατὰ. 6., ρ. 11. Τὸ ταυβί 6 οὐβοστϑᾶ ἤδσγο, βονγονοσ, [Βαύ ΒΙ]1οαϊ 
ΤΠ ΘΟΙοσΥ, ἢ 18 Ῥάγα]] 6] βοίθηοοθ, ΒΙΌ]11041] ΗΠ ἸΒΌΟΓΥ, 18 [86 τοβα]Ὁ δηα σον πἷπρ ΡΊΟΥΎ 
οὗ Ἐχοσοῦϊοαὶ ΤΒΟΟΙορΥ ; δηὰ ξᾳτίΠογ, ὑμπαῦὺ ΒΙΌΪ041 ΤΉΘΟΙΟΡΥ 18 ΠΟ τἸῇοτο ἰο Ὀ6 6οῃ- 
οαμᾶοα ὙΠ} βγβίοημδιϊο ὈΪΌ]1041 ορσαλδίϊοβ (ἰ, 6.. [80 στοππᾶ οὗ ΕΟ] βἰ βίοι] ΤΠ ορ- 
τηδίϊ.5), (ΒΔη Β10]168] Η]Βίοσυ τὶ {86 ἰδβίοτγυ οὗ [86 Κίηραοται οὗἉ 604, το Ἰδαίου 
ΟἸΔΌΓΔΟΘΒ [Π6 Θπϊγο ΕἰβύοΥΥ οὗ ὑμ6 ΟΒΌΤΟΙ δηά {86 του]ά, ἴο {86 αμπᾶ οὗὨ ἴτ6. ὙΥ6 
τηυβῖ, ὑμογοίοσο, δυοϊα δοπίοππαϊηρ τ 10} Θδο ΟὟΒΟΡ (86 ΡοτοαΒ οὗἁὨ {86 ὨἸΒίουΥ οὗἉ (86 
Κίησάαοπι οὗἩ αοᾶ, οὗὨ ΒῚὈ]1ς4] ΗΠ σἴοτΥ, δηᾶ οὐὗ ΒΙΌ]168] το]! σίοη, τ Ὡ]οἢ 18 8111} Οἴθη 
ἴΠ6 6886. 

Ἐὸγ ἰδ6 1ἰογαίασο οὐ ΒΙθ] οὶ Ηϊβίοσυ, δὲ6 ὯΔ ΝΖ: [ ΟΒΥΒΕ : Ολαγαοίογ δι! εν ον λεὶϊϊ σεν, ολΥ, 1μοὶΓ- 
σπηὶνεγεαῖ- Ἡγογίεγδιιοῖ, τ. 18ὅ. ΑΙβο ἰδ ΒΙ δ] 104]  σίρ (1858). 
Ηἰδιοτίοβ οὗ Ησβνεε, Ελυβοβενύβοη, ΚΟΗΓΒΑΌΒΟΗ Εὸν 80 ΗϊδβίοΟΥΥ δηὰ 1, 1 ογαίασο οὗ Β' Ὁ] ς αὶ ΤῊΘ0]- 
ὥλην. ἘΒ10]11.41] Ηϊβίοσυ 'β οἴδῃ ἰγοαϊθὰ πρᾶον ἐῃο  ΟΥὙ7, δὲ6 ΗΛΔΟΚΝΒΑΟΗ; 7Τ7λοοῖ. Ἀπογοϊορεάϊα, Ῥ. 
Ὥδῖθο οὗ πο ΗϊπκίοΣΥ οὗ ἴθ Κἰπιράοπι οὗ ἀοὰ. 866] 10]. 

, ΕἸΒΞΤ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΕΒ ΟΑΝΟΝΊΟΑΙ, ΟΗΑΒΑΟΤΕΒ ΟΚἈἢ ὈΓΝΙΝῈ ΑΒΡΕΟΤ' ΟΕ ΤῊΕΒ ΒΟΙῪ 
Β5ΟΒΙΡΤΊΤΓΒΕΕΞ, ἘΒΞΡΕΟΙΑΙΓῪ ΟἿ ΤῊΝ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΊΤ, ΟΝ ΤΗΙ 
ὈΝΙΤῪ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΑΙ͂, ΘΟΟΤΕΙΝΕΣ, 

81. 

ΤῊΕ ΒΑΟΒΕῸ ὙΕΙΤΙΝΟΒ ΑΒ ΤῊΕ ΒΟΙῪ ΒΟΕΒΙΡΤΌΒΕ. 

ΤΊ τοοοσᾶβ οὐ Πονοϊδίϊουι, θβρθοῖϑ! ΠΥ οὗὨἨ [89 ΟἹὰ Τοϑίδιαοπὶ Ἐονο]δίϊοῃ, ο» ἐλδ 
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ϑαογθα «ογἰλίηιρδ, που αὐ Ββίβπαϊηρ (ΠΟΙ θη α]088 αἰ ΟΥΒΙΟΥ, ἃ8 ἴο δαύπογβ, {1π|6, ΖΌΤΤΩ, 
Ἰδησῦδαθ, οοπδίλίαϊΘ ὁπ ΗΟΙΪΥῪ δοσρίασζο ρουίδοι !υ οομῃβίβύθηῦ τῖῦ 1861. 8ηα ροΣ- 
ἴϑοῦ]γ ἀἸβύϊηοίι ἔγομι 811 Οἴμοσ τυϊηρβ; γοῦ ϑηὐθσϊηρ ᾿πῦο βθο ἃ το δίϊοῃ 8η4 ἰπίθι» 
οὔϑηρσο ΜῈ (Ποῖα 88 [0 τηϑηϊζοβῦ 88 ροσίθοῦ ἃ υαὐἱΐν οὗ βρ᾽ τὶ 88 1 1Π6Υ δὰ θθϑῃ 
τγγιιῦθη ΟΥ̓ ΟὯΘ Ῥθῃ, Βρτθηρ Π Ότι ΟὯ6 πηατηθηΐδ] ὑπουρσΐ, ἴῃ ΟΠ6 ὙΘΆΓ, 1 8 δ: ρ]Θ 
ταοϊηθηῦ. ΤῊΪΒ ΠΥ οὗ ἴμ6 Ηο]γ δοτὶρίυτο Γοβίβ ὩΡΟῚ 86 ἈΠΙΟΥ οἵ [8 οἰθΓη8] ὐρ  τὶϊ, 
ΟΥ̓ 108 οὔθγῃ 8] ΠΟΥΤῚ ΟΥ ῬΓΪΠΟΙΡΙΘ, 18 οὕθσῃ8] οοηίθηίΐβ, 108 δὔθγῃδὶ ορ)]θοῖ, ὙΥ̓Βαῦ- 
ΟΥ͂ΟΣ 18 Θ΄ .ΠΔ] ΤΌΤΤΩΒ ἃ ᾿ἰνὶηρ, Θοποζοία ΠΗ͂ ἀπο. [6 αἰνογδὶῦ168 οὗ ἐἶπηὸ : πα ὑπ8 
[86 οἴογηδὶ αἰνὶηθ ΡΌΓΡΟΒΟ οἵ ΓΣοδοιιρύϊου ἴῃ ΟἸ τὶ βύ--- [6 808] οὗ ὑπ6 ΗοΪγ Βουὶρίυτο--- 
ἴόττηΒ 108 Πἰνϊησ ΠΣ πηᾶον [86 αἰ νογβὶ [168 οὗἉ [Π6 Βδουϑα πτὶϊ ΠρῈ. 

82. 
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Το ΗΟΙΥῪ δουὶρίαγθ 1ὰ 108 οὈ]θούλγο αϑρϑοῦ 18 Ογ0 Οὔ]ν ὑΒτΟΌρ 108 οη6 »ογυαάσὶη 
ἑᾶθα 9,5) Οοα, οὐ ταῖς. ἐβγοῦν {π6 ᾿ἰνίπρ' του θ δύϊοη οὗ 1:8 6 ρϑύβοῃδὶ αοἂ οἱ 
του οἸδύοη υἱοὶ ΓΒ (Πτοῦρ (.6 ΟἹα δᾶ Νὸνν Τοβίδπηθηΐϊβ, ὙΥ̓Βοη, ὑΒοσοίοσο, οἡ 
[86 οῃ6 δπᾶ {80 Οποβίϊοβ τηϑῖζο [86 αοα οὗ {86 Ο]α Τοβίδιαθηϊ 84 βῃροταϊπαίο ἀοἰΐγ 
(Δίατοϊοῃ : ϑεὸς δίκαιος), ΟΥ ἃ ἀοἂ οὗ ἃ ἸΟΤΟΥ πϑίαγο, ἃ ΠΘιλϊυγρΘ, ΟΥ ούθη 80 Εἶν]] 
ϑρῖτῦ (086 ΟΡ ιῖ068), ἀπᾶ ἴὉ86 Ἐλαυϊ ΟΠ αΙ1808 αἰδυϊροθ 086 ΟἸἹα Τοβίδιηθηῦ ΦοΒ ον Δ}, 
8ἃ8 ἃ δ 188} Ὡδύϊομδὶ Ποἰΐγν, ἔγοια 6 ΝΥ Τοδίδηγοηῦ αοα δπᾶ ΕΔΙΠΟΙ οὗ οὰν Τιοτὰᾶ 
“6818 ΟἸ τὶβί : δῃᾷ οἱ {86 οὔμοσς βαπᾶ ἴΠ6 76.718 ἴῃ {μ6 Οαοἄ οὗ [86 Νοὸνν Τοβίδιγοηΐ, 
06 ΕἸ ομΣύ68 πὶ [86 αοἄ οὗὨ δι], οϑυ]ᾶ πο τοοορηΐζο (η6 Φομονδᾷ οὗ 6 ΟἹ] Τεβ- 
ἐδιηθηῦ, ΠΟΥ ΒΙΤΏΡΙΥ [Ἀ116ἃ ἴἢο ροσοεῖγο--οὐσηῦ ὅο {86} Βρὶγὶζι81 Ὁ] Π4Π688---ἰῃ6 
026 9,ἸΑΠα ΘΟΙΏΠΊΟΝ 118, πη ἀογηθαῦμ ὑμ6 στοδῦ ΟὈ]Θοῦγ 6 Δ 6818 Ὀοθύνθοῃ {Π ΟἹ 
δα Νοὸν Τοβίδιμθηΐβ. 

ΤῊ αοῦ οὔτε ΟἸἹα Τοδβίδιηθηῦ 88 »7}] ἃ8 ὑμδύ οὗ [Π6 Ν οΥνΥ 18 086 ΔΌβοϊαία ὁ μι τι, 
{86 Οτεοδίοσν, Ὀρβοῖϊᾶοσς δπᾶ Ἐα]οσ οὗὨ [86 ποι]ᾶ, ἀρουθ ὑμ6 του] δηᾶ γοῦ ἴῃ 10, [86 
αοᾶ οἵὨ 41] παίζοῃβ, (η6 αοαἂ οὗ Ιονθ, ρι866, δπᾶ τοαοτηρίίοη ; ΔΙ Ποῦ σὮ ἴῃ ἃ ΡΟΟΌΪΙΑΤ 
ΒΘ6Ώ86 {Π6 Οαοἂ οὗ Ιβγ86], Δῃα 80 ΠΟ ρἢ οπηπϊροΐθῃοθ, ΠΟ] η 688, πᾶ τσ ΘΟ ΒΗ ΘΗΒ ΔΓΘ 
186 ρῥγοδοταϊηδηῦ ἔδαϊαγαβ ἴῃ Ὦ15 ΘΑΥ]ΘΓ Του ἰδίῃ. 

ΤῊο αοᾶ οὗὨ (6 Νονν ἸΤοβίδιμοπί, οα {86 οὐμοῦ μΒαπᾶ, ἰΒ 8 αοᾶ νἱονϑᾶ ἴῃ ἢΪ8 
το Ἰδύϊοηβ ἰο τηδῃ, [Π6 αοἄ οὗἁὨ [80 ΕἸ]θοῦ, ὈΓΙΏΔΡΙΠΥ οὗὨ (δ0 ͵οοί Οηθ, ἃ8 {86 αοἄ ἀπ 
ἘΔΟΒΟΥ οὗ οὖσ Τωοτὰ 46888 ΟἸτβῦ, [16 αοἄ οΥ̓ Η15. οὐσῃι ΡΘΟΡ]6, [π6 Ηοὶγ Οπρ, ἴῃ ἢΐ8 
7πβάοα ἃ ὀοηβιυυηρ το (Η6}. χὶϊ. 29), συ 8119 Ιονα, στο, 8Πα ἸΔΟΤΟΥ͂ ρτοᾶοχηϊπαΐθ ἴῃ 
ἢἷ5 8π8] δηᾶ οοταρ]οίθ τονοϊδίζοῃ, 

ΤΟ Φομουδὰ οὗἩ 6 ΟἹ Οονδθηδηΐῦ 18 τηοτῸ 1ΠΠπΒὑγ] ΟσΒ]Υ γον θα] ἰῃ (86 αοῖ 
«γιθη οὗ [86 Νὸν Οογοπδηῦ (ον. ἐἰϊ. 14). 

ΑΒ {86 οπθ ὈΪΌ]104] 1ᾶο8 οὗ αοῦᾶ---ἰτηραγθύϊπρ ὉΠΙΓΥ (ὃ {86 δοΓιρίυγαβ---ἶθ (Ππ8. Θη- 
Οἰγοὶγ οομδίβίοπῦ ἢ 1{861} 80 1ὖῦ 18. ΟἸΘΑΥΙΥ αἰδυϊπρτβηοα ἔγοτα [π6 μοαῦμοη 1468 οἱ 
Θοᾶ, ἔγοιῃ 411 ρᾷτο δρϑίσδοῦ Μοποίδβοϊετη, ροβύΟτιβυϊδη Φπαδίβτα, δηἃ Μοβδϑιητηθᾶ- 
δηΐβτα (8666 ΜοΙΪΔΠΟΒΓΒΟΙΒ ζοοῖ, [86 ρτοῖδοο). 

ΟὐἸΡαΓα {16 ταγυβο]ορῖοαὶ βυβίθῃηβ, {86 Ταϊταυα, [80 ΟΔΌΡ4]Δ}, δπᾶ {86 Κογϑῃ, 
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β 8. 

ΤΗΒΞ ΟΝΧῈ ΡΕΒΥΑΘΙΝΕΟ ΒΌΒΟΕΟΤ ΟΕ ΒΟΙῪ ΞΟΒΙΡΙΌΞΒΕ ΙΝ 15 ΒΌΒΟΒΟΤΙΥΕ ΑΞΡΕΟΤ. 

ΤῊ ΗοΪγ βουϊρίατο ἴῃ ἰΐ8 βΒι ] ον δϑρϑοῦ 8 δηϊτηδίθα ὈΥ̓͂Τ ὁ0η6 ρογυδάϊηρ, ρϑοῦ 
Ἦδτ στο ρίουβ ΘΟμΒΟΪΟἸΒΏ6Ε8--. ΕἸ ἢ, ΔΙΊ, 85. ἤΘΓΟ πβ6(, 15 7π6 Κπον]οᾶσο οὗ αοᾶ 
ΔΌΎΔΚοΙΘα Ὀγ ἴΠο ΒοΙ Εγονοϊδίίοη οὗ ἀοα, Δηᾶ ΘΟΥΤΟΒΡΟ  αΐηρ; 0 ἰΐ, οὗ αοα ποῦ 88 οχὶβὺ- 
ἱηρ᾽ ΠΊΘΓΟΙΥ, Ὀαΐ 88 τηδη  θαίϊηρ᾽ Βἰ πη861} νἱν!α]γ ΔΓ οὔ δπα Ὡθὰγ δὺ ὨδΔηᾶ : δῃηα 186 ὁ0ῃ- 
βάσηοοσ ἴῃ Εἷπὶ Βανίηρ [09 τοοῦ ἴῃ 0815 Κπον ]οᾶρο δπα ἀρτϑοὶηρ' ψἹ} 1ῦ, ἃ ΘΟ άθηοα μοί 
τοβυηρ᾽ ΠΡΟῚ πὶ ἱπ ἈῚΒ σΘΠΘΙΑΙ οΒαγδοΐογ, Ὀαῦ ΠΡΟ ἶσα ἴῃ ὑΠ.6 ῬΓΟΙΩΙΒΘ οὗἉ Βα] γδίϊοι 
ἴῃ Ηἷβ ψοτᾷ. [ἢ {1,18 ὁοπῆ ἄθῃοο, 848 ἰὑ 168Δ48 ἴο {86 γὶοϊαϊπο οὗὁ {86 Ψ11] ἰο [89 ν1}} δπᾶ 
Ῥτουϊάθποο οὗἩ ἀοἄ---Ὡοῦ [0 ΔΏΥ ΔΥΡΙΓΤΑΤΥ ἤσπηδη Μ011---δϑοα ὑμπ8 (0 8 |ἰν]πρ᾽ Οὐ6- 
ἄΐθηοο ἴο {86 δομητϑηα8 οὗ Οοᾶ, 165 ἴΠ6 τοοῦ οὗ Ιονὸ δᾶ οὗ 8]] νἱσίπρ. [ἢ {ῃ 18 Β6η86 

186 11} οὗἨ ΑὈγΔῆδη δηα 80] δἃσοὸ ἰῃ9 βδῃηθ. [πᾶροα, ΑὈτΑἢ8Πηι 18 ὑ86 ἔΔύμοΣ οὗ Ὀ6- 

Ἰονοτβ (Βομι. ἴν. 1); δυβουρῃ δἷ8 ΤΑ10} ὈΟ(Ὰ ἰπ 108 οὐ͵θοίλνθ πα βα᾽θοῖἑνο δβρϑούβ 
ὙΓΆ5 ΤΘΓΟΙΥ (86 ᾿ἰνίηρ βΒοοᾶ ψ βίοι, ππᾶϑν 1809 Νονν Οονθηδηῖ, πηΐο] 64 1186] ἴο 186 
Ροτίθοῦ ἔγυϊ οὗ βανίηρ (1108. 

Α58 {16 Ὀ1Ό1164] 1468 οὗἩἨἁ αοα ἴβ οἸοΑΥΥ ἀἰβθ!ρ αἰδῃ ἃ ἔγοσα 811 ἀπ βθοογδίζο ΘΟμΘΡ- 
[01:8 οὗ [16 ΠοΙΥ, Βὸ {815 ΤΟΙ ]ΟΌΒ ΘΟΠΒΟΙΟΌ ΒΗ 658 ΟΥ 9 ΤΔΙΓἢ οὗ [π6 ὉμΘοογαίϊο ΡθΟρ]6, 
ἰ8. ΟἸοαυν ἀϊπυϊηρτθηοα ἔγοσα 811] Βοδίμοη, 9 88, ΟΥ ΜοΒδιμπιθᾶδη ΤΌΣΩΒ οἵ᾽ (818 
δΟΙΒΟΪΟΙΒΏΘΒΒ. ; 

8.4. 

ΤῊΕ ΟΝῈ ΡΕΒΥΑΌΙΝΕ ΤΗΕΒΑΝΤΗΒΟΡΙΟ ΒΌΒΖΕΟΤ ΟΕ ΗΟΙῪ ΞΟΒΙΡΤΌΞΕ, ΟΗΕΒΙΒΤ ΑΝῸ ΤΒΕ 
ΚΙΝΟΡΟΜ ΟΣ 60}. 

Βοίἢ ἐμ ρόγβδοπαΐ δβϑρϑοῦ οὗ (86 Κίηρᾶοιμι οὗ σοᾶ, 6 οχροοίδιϊοη οὗὨ {μ6 Δ[68- 
ΒΔ}, τι] Ηΐ8 Δρρϑάσγδηοο, δπα πη0}]} {86 ΒΟρα οὗὨ ῖ8 Βϑοομᾷ δομληρ,, πα {86 ωϑῖυ67. 
αἱ αβροοὺ οὗἩ [6 Μοββίδῃ: [86 ο]α Ῥγογηἶβο οὗ πὸ Μοββίδηϊο αὶησάοιη, οοπῆτστηοα ἴῃ 
186 σογεπαὶὺ οὗ αοα τὶ} ΑὈτγδθδτα δηα 15γδ0], δπα ὑπ ΠΟῪ ῬΤΟ 156 ΟὗὨἍ Ἀ15 Δρροδιτῖπρ 
ἴῃ ροτυ---δογ 818 ΔρΡῬοϑῦϑηςα ἴῃ {Π6 ἔοττῃ οὗ 86 ογυο] 68---οοπῆγτμλοα πῃ ὑπ6 σοτα- 
ῃϑηὺ οὗ αοα τ  Ὀ6]ΊΘν 6 ΓΒ, στη ἰὨγουρῃουῦ ὑπ6 βοσὶρίατοβ ἃ5 ὑμ6 ρσταπᾶ οοπδυϊυαοηῦ 
ῬΤΙποῖρΙο, πα ἢπ4] αἷπι οὗ Βονοϊδίϊου δᾶ {Π6 Ηοὶγ ϑουϊρίασο. Ξ:1], ἔμόσο 18. δὴ 
οηα]658 ἀονϑϊοριηοηΐ Μ᾿ Ἀ]Οἢ 1168 θαύνγθοη [6 ραγαάϊβαϊο ἀθβυϊ πα !οὴ ΟΥ̓ τηδῃ ἴῃ, 6 6518 
(ΒΡ. 1.}, Θβρ οῖΆ}ΠΥ ἴῃ ἐμ Ῥτοίθνδησοιαμι (ΟΠ Δρ. 111.) απ (86 οοπιρ]οἰοα ΟἿΥΥ οὗ 
ἀοᾶ οὗ [8 Αροοδῖγρβο (ἔδυ. ομϑρ. χχὶ. χσὶὶ.) 

Το Κίηραοιῃ οὗ αοᾶ, 88 ἐμοὸ Κίηράοιι οὗἩ ΟἸγτβὺ, 45 (86 βυπίῃοβὶβ οὐ [86 σἹΟΓΥ͂ οὗ 
ἀοᾶ «Δηᾷ [πο ὈΪΘΒβοά 658 οὗὨ ᾿15 οὨ] ἄτη (βἴποο ὑπ6 ρΊοΟΥΥ οὗἁἨἩἁ αοἄ 5Βῃιϊ1π68 ἴῃ ἐμαὶν Ὁ]68- 
56 ἀη658, 84 ὑπ 6 }γ ὈΪ]ΘΒΒΟΠ 6858 ΘΟὨΒΙΒί5 ἴῃ ὑῃ6 ΟΡΘἢ Υἱβίοῃ Οἱ ἘΪ8 φ]οΓΥ), 18 αἰδβιεϊποὺ 
83 ῬΟΒΒΙΌ]6 ἔγομι 411 ὑπθ το ρσίουβ οοποορεϊοῃβ οὗὁὨ {86 δαύατο οὐἁὨἨ ΒοδίΠθπῖβτα, 7 υἀΔ18πὶ 
8Δηα ΜοΒδιητηοαϑηΐϊβιη. 1ὑ τοϑὺβ ΠΡΟ ἐπ6 δύθσῃδὶ οονοηδηὺ οὗ αοα τι ΒυμηδηϊΥ, 
ὙΠΟ Μγ͵δ8 ργοβρυτγοα ἱῃ ἴμ6 οἹα σονϑηδηῖῦ, δηᾷ {1816 ἴῃ ἐῆθ ποτ. ὙΤὰὸ ΒΙΌ]ο, 
ἐμογοίοτο, 18 {μ6 τϑοογὰ οὗ {818 δίδσῃα] οουθηδηῦ ἴῃ ᾿ὑβ ὑτυοίο α ἴοστῃ. 

8 δ. 

ΤΗΕ ΟΡΡΟΞΒΙΤΙΟΝΒΒ ΟΕ ΒΟΒΙΡΤΌΚΕ. 

ΤΒ6 στονϑδὶοα τοὶ ρίοπ οὗ ἐμ9 Β10]6 βιίδῃᾶβ ἱπ {π6 πχοβὺ αϊγοοῦ δηα ἰΓΓΘΟΟΏΟΙ18Δ]9 



8 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΟΙὉ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ, 

ΟΡΡοβιθίοῃ ἴο 86 νδυίουβ ἀπβοσὶρίαχα ΓΘ] ]ρΊΟΠΒ, ΘΟΠΒΙ ἀογοα ἴῃ ἐμοῖσ ἀδυΐοῦ δβρθοῦ, 
ἡ. θ.)Β0 ΓᾺΓ 88 Π6Υ 8.6 {Π6 1186 ΤΟ] ΡΊΟΏΒ οὗ [8180 σοὰἂβ (Ε]}]1τη) ; οὐ ἀ δια, 1}61688 οοὴ 
οορίϊοηβ οὗ ἀοα; δὈαὺ ἴῃ ἃ τοϊδύϊοῃ οὗ ἔτ θη ἀβΐρ, 88 ἰο {πΠ6 αἰνίπα δ᾽θηθηΐα ΟΥ 
[Πο86 ὑγαιῃβ, ΠΥ ΠΙΔΥ͂ ΘΔ Ρταοθ. ΤὨ18 Ὑ71}}1 ἄββπο [8 τοϊαίϊοη ἰο ἐμ ἀϊ θσοπὶ παγ- 
τΒοϊορίοβ, ἴο ἔῃ6 Ταϊπιαᾶ, δηᾶ ὑμ6 ζοτγβη. 

ΤῊΘ τϑοοσαρα δοχργοββίοῃ οὗ (818 σϑνϑιδύϊοῃ ἴῃ ἰδ Β10]6, βίϑῃ 8. ἰῃ ἃ βΒροοῖῆο ὁρ" 
ρΡοβιθοη ὑο 811 ὑπ6 ἀοιϊγοα [ΌΤΤΩΒ, βίαἰοσηθηΐβ, πα οὔριον δ οὗἩ (818 του δύο, 
ΤῊΙΒ 16. [16 τοϊαύϊΐοῃ τ ΐοῃ {86 ΟἹα Τοβίδιμθηῦ βαβίδι 8 ἴο [8.6 ϑορίπδριηῦ, Δηα 00 
Νοὸν Τοβίδτηθηὐ ἴο ἴῃ6 Ρροβίο]οδὶ ΕἰδίμοσΒ, ᾿ϑαυϊηρ ουὐ οὗ ΥἹ6Ὺ ἴῃ 06 6886 ὑδο ΟἹὰ 
Τορίδιιθηῦ Δροοσυρδδ, δηὰᾶ ἰῃ {πο οἶοὺ 86 Ν᾽ ον Τοβίδιηθηὺ ΑΡροοτυρβμᾶ δῃᾶ {86 ἐγὰ- 
ἀϊθοηβ οὗ {Πη6 ΟΒ ΤΟΙ. 

Βαΐῦ ὈΥ νἱτίαο οὗἉ 18 ᾿Ἰποχδαβυ Ὁ]9 ΤΊ 68 οὗ 118, ΘΙ Ὀγϑοῖπο [86 ἸὙΒΟ]6 Πἰβίογυ οὗ 
086 ψοΙ]α δπᾶ οἰογηϊύγ, [86 ΗΟΙΥ βοιρύθγο 10βο 1 18 ἀἰβύϊ σιδηρᾶ ᾿πῦο ἴ86 ΒδΙΤηΟ- 
πἰοὰβ 8010} 6818 οὗ [86 Ο]α δᾶ Νον Τοβίδιμθηΐβ : [86 ΟἹ, ὙΒ1οΟἢ Ροϊπϑ οἢ ἴο (86 
Νον, ἰμΐο ψ ἱοἢ Ὁ ΡΆ8868 δὰ Βπ48 108 ΚΠ] ποπί ; (80 ΝΥ, τ ΒΟ ἢ 18 ΘΥΘῚ τ ΐοστίηρ, 
ἰο {π6 ΟἸἹᾶ, πὰ ἴῃ 8 διἰβίουϊοα] β6 86 18 στοπῃηᾶοα ἴῃ ἴὕ. 

8 6. 

ΙΚΧΡΟΒΊ' ΟΕ ΤΗΕ ὈΝΙΤῪ ΟΕ ΤΗῊΗΙ ΒΙΒΙΕ ΙΝ 115 ὈΙΝΕΒΞΙΤΥ. 

ΤῊΘ υπλγ οὗ [86 ΗΟΪΥ βογὶρύαθτο δοοογάϊηρ ἴο 18 αἰνΊηθ, ὑμαδης γορὶο οὐἹρίη, 
ΓΕΒίΒ ὌΡΟΣ 108 [πρὶ ταϊΐοη. (ΠΑΝ ΘΟ ΕἘἮἾ .«)Ζαϊίλοιο, Ατὰ. θᾶ. Ρῥ. 11.) 

λοσθηῦ ὙΓΙΘΙΒ ὌΡΟΣ ΓηΒρΙ ΓΑ οΠ,, 6. 9.0.0 ΒύπΒοη, Ποΐμθ, δηᾶ οΟἴΒΟΤΒ, ἤϑνὸ ποῦ 
50] Οἱ ΠΕ]Υ οοπβίἀογοᾶ {86 ΒΙΌ]6 28 ὅο 108 ἢ1}], Πατταοηΐουϑ, ροαγίθοῦ [6] ο οσΎ, ὑΒβτοῦρἢ 
Ὑ ΟΝ 811] 18 ᾿πᾶϊν 08] αὐΐογϑπμσθβ 816 ὀοῃαϊϊοηοᾶ, δηα ἩὙΒΙΟΒ Ὀΐπα8 411 ἰηἴο οπο. 

ΤΩ ρογέροι δἀδρίδίλοη ἰο 18 ἀθβίσῃ ροϊηΐβ οἰθαυὶν ἴο ἃ ρογίθοῦ οτἱρίὶπη. ΤῊ ψ8ΟΪ6 
ΒΙΊΌ]6 ὑ6] ΘΟ] ορἼΟΘΙΠΥ σοηβι ἀογθᾶ σα] πϊπαῦθβ ἴῃ 7η9 Νον Ταοβίδιμθηῦ, ΘΔ Ό]0811Υ ἴῃ 
ΟἸτῖβῦ : ϑδοῖ ρασγίϊουδν ὈΟΟΪΚ ἴῃ 18 ππμἀδλπηθηΐαὶ ἰάθα. Τὸ τυγϑϑῦ δὴγ ρϑατγύ οαὖ οἵὨ 108 
ΘοΟὨπΘοΟίΐοῃ, [ἴὉΓ Βιιδογαϊηδίθ ῬΌΓΡΟΒΕΒ, 18 ἃ τηϊβοοποθρίίοη οὗ 89 ΒΙ0 6. ΤΙῃ 108 μοῖ- 
ἴθ ΟΌΥ ἀοβηϊίθ ἀθβῖρη δπᾶ οηᾶ, ΔΩΥΘΘΔΌΪ]Υ ο ἰΐ8 Βδοτοα οτἱζίη δηᾶ οοπίθηίβ, ἰὑ 18 [86 
ΗοΙγν ϑοσϊ ρα. 

ΤΠ86 Ὁ] γ οὗ 88 ΗΟΙΥ βοτὶρίατοθ δοοοτγαϊηρ ἰο 108 αἰνΊηθ, ὑπμοϑη γορὶο σοηίοηΐβ, 
οοπδύλθα!εβ 1 [86 ὕὔδποῃ. (366 ΑΝ ἘἘ «“Ζαξίλειο, Ατλ. θᾶ. Ρ. 18.) 

Το ΒΙΌ]6 ἰβ Ὀογομᾷ αποϑίίοη ὑδ6 οᾶποῃ, Ὀαῦ ποῦ ΤΘΓΟΙΥ {16 ΟΆΠΟΙ, ποῦ ἃ ΟΔΠΟῚ 
ἴῃ 06 8686 οὗ ἃ ἰατνεθ00Κ. ὙΠ οδποηΐοαδὶ, 88 ἃ στ] δηᾶ αἰ γθοῦοη, ΔΙ ΎΤΑΥΒ Ροϊηΐβ ὕ0 
ταῦ ψΒΙΟῺ ἰ8 ΔΌονΘ ἰ0β61 ἢ, {86 Ῥυϊῃοῖρ]6 οὗ 116, δηα [86 118 οὗὁἨ [6 ῬΥποῖρ Θ; ο [89 
ΒΟΌΓΟΘ οὗ ἔγϑο ]ουϑ, ἔγϑο 110, δηα ἔγϑϑ Ὁ] ββθάπθββ ἴγσουλ ἡ 1Οὴ 1ῦ ον 8. 

γιονίηρ [86 ΗΟΙΪΥ βουρίατο 88 ἰο 118 οἴϑοίβ, 108 παὶῦγ Ῥσόυαβ 1 ἴο 6 186 ποτᾶ 
οἵ Θοὔ, [( Ἔχοσΐίβ ἃ ροῦγοσ τὶ ΐη δηα Ὀογομα 1086]; 10 Βῃθαβ ρα ἀροη 1861; 1ὖ 
τι αἰδίοβ 108 ᾿ἰρθῦ ἔγοτα 108 τοὶρ ιν ᾿ἰνῖηρ οοπίγο---ἰἢ6 ἡγοῦ] α-τοαθοιΐηρ Ομ τἰβὺ---ἴο 
ΘΥ̓́ΟΓῪ ρϑτύ, δπα τοῆϑοίβ 10 ἔγοτὴ Θϑ 0 ἢ ρασγῦ 0 ΘΥΘΙΎ οἴ ῦ, δπα Ὀδοῖς ἀΡΟῚ (86 ΘΘῃΥΓᾺ] 
ὑσα ἢ ̓861. ΤΒὰΒ ὈΥ υἱγίπθ οὐὗὁἨ [86 ΔηΔΙΟΡῪ οὗ [ἈΪ0ῃ, δπα 016 ΔηΔΙΟΡῪ οὗἨ δογίρίαγο, 
[86 ΒΙΌ]6 18 [86 ὁπ ἱμᾶϊνβ᾽ 016 τγοσὰ οὗ ἀοᾶ, ἴῃ 18 ὑοῦ] ἱπιργθϑβίοῃ δπα οραγαίϊοῃ, 
ΤΏΟΓΤΟ {Ὁ]1Υ ὑμ6 ποτὰ οὐ αοά, μη ἴῃ 108 ραγίϊου δῦ ἡ ΟΣΒ ΟΥ̓ αὐΐθγϑμοθβ. 

Ἡδποο 1ζ8 οἴοσῃδὶ οἴ οἰ ΠΟΥ 18 ρυσο δηα ρογίθοῦῖ, ΑΒ 8ἃ ῬΟΑΥ͂ οὗ ΤοοοΓαβ ἰῦ ροϊηΐβ 
ῬΔῸΚ ἔγομι 186] ο 118 οτρίη, {86 ᾿ἰνίηρ τον ο]δίϊοπ, ΑΒ ἃ ψοτγὰ οὗἉ 1116 10 Ῥοϊηΐβ 
Ρεογοπα [056] ἴο {86 ᾿ἰνίπο ΟἸτῖϑῦ, 10 18 πὸ 140] σοὶ οὐ 8 [8.6 μοασίβ οὗ τθῃ ἴο 
1.801 ἴῃ ἃ Β]αν 8} ΤΏ η6Υ. ΝΟΙΓΒΟΣ ἰ8 10 ἃ ΤΏ6 γ6 ὁϑῇοῃ, 8 τὶ ηρ οὗ σοηαϊηα δυο. 



88. ΤῊΣ ΒΙΟΗΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ ΙΝ ΤΠΕῚΒ ΕΝΌΓΕΒΞ ὈΓΤΕΚΘΙΤΥ. Υ 

ἯΥ͂, ὙΒΙΟΙ ΒΙΙΙΡΙΥ͂ 88 8 ἰδ, χϑβ [Π0 στ]9 τ μδῦ 17 816 ἴο Ῥα]ΐονθ, δηα ΒΟ τὸ Β8ου]ᾶ 
ἔνθ. ἊΑὰβ [86 ποτγὰ οὗ αοᾶ, ἴύ 18 {86 ΒΟΟΚ οὗἉ 11ξ6, ἱπ 80 δαϊμοηίίο ἔοστῃ οὐὁ πυϊηρ, 
ὙΓΠΙΟΝ σῖνοβ ὑθβ ΠΟΥ ἴο {86 ΌὍΟΟΚ οὗὨ 118 ἴῃ {86 Βαπῆ οὐὗἁἨ αοᾶ---ἰΒθ ραγροβο οὗ το. 
ἀοτηρί!ου---ἴο [Π0 ὈΟΟΚ οὗὨ 118 ἴῃ {86 Βεατῦ οὗ [6 ΟἼΌΓΟ].---ΟἸ τβύ ἴῃ πΒ ; δῃηᾶ διγΑ ΚΘΏΒ, 
ΒΙΓΟΙΡΊΒΘΙΠΒ δηἃ ΘΏΣΙΟΝΟΘΒ [89 116 ἔγοτα οὐ [Βτουρἢ ΟἸσῖθί. [ΤΌ 18 ποῦ ΟὨΪΥ [86 στουπᾶᾷ 
ΠΡΟῺ ὙὙΒΙΟᾺ [86 Οὐ] οὗἉἩ {86 ΟἸ ΤΟΙ γοϑίβ, θαὺ (86 Ὀοοῖϊκς Βγοῦρ στ ῖοῖ 10 οαϊῆἔθα 
1561 δπᾶ 1{818]5 118 στοδύ σηϊἰββίοῃ ἴο [86 ὑχοσ]α, 

ΤΒῸ πηϊ οὗ [μΠ6 Ηοὶν ϑδογιρίασο ἴπ [86 ΒᾶτιαοηΥ οὗἁὨ [8 ρστοαῦ Ορροβί(ϊοη 60» 
Βιϊϊπῖ68 10 [86 ομ6 ῬΟΟΚ οὗ [86 Οογνβηδηῦ, οσ [86 Εἴοσιδὶ Τοβύδταηοηῦ, ἴῃ [89 ορροβίθοι 
οὔ [86 ΟἹ]ὰ δᾶ Νοὸεν Τοβίδηιθηίϑ. 

8 1. 

ΤῊΕ ΒΙΒΙῈ ΑΒ ΤΗΙΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΒΟΟΚΗΒ. 

ΤΊ ΒΙΌ]6 ὑμθη, 88 16 Βοοῖς οὗ ΒΟΟΙΒ, 15. 88 {86 Βὰ} 1 [6 Θομίγο οὗὨ 411 οἵ μοῦ σΣϑ'- 
Ἰισίουβ γθοοτσᾶβ ; (86 Κίηρβ οὗ [86 ΟΒίπεβο, [86 Ὗ οἄδϑ8 οὗ 1ηαϊ8, 80 Ζοηδανοείδ οὐ [89 
Ῥοσγβίδῃβ, [16 Εἀαλθ οὗἩ (Ὧ6 Οἰθττηδῃβ, 86 96 188} Τα], δΔηα [86 ΜΟοΒδιτηοδῃ 
Κογδη; Ἰυαρσίπρ 411 (μδὺ 18. Βοβἕ 6 ἴῃ ὑμθτ, τθοομ οἱ πρ ἀπ Ὀτϊησίπρ ἱπίο Ποὺ 
ὙΒδίουον οἰθηιθηίβ οὗ ὑσαῦ ΠΥ τδν οοηΐδη. 

ΤῈ βίδῃαβ 8180, τὶ} 8 [{Κ σορο]ηρ δπᾶ αὐγδοίζηρ ἔοόσοα ἴῃ {86 δοηίσο οὔ 81} 
Ἰτοχαΐαγθ, ἃ8 1761] ἃ8 οὗἨ ΤἜΘΟΪΟρΥ. [Ιἢ [86 Βδηθ ρόοῦγοῦ δῃὰ αἱρηῖ ἰῦ ΘΧοσοῖβο8. 108 
οτἰ ε1081 ΔΙ ΒΟΥ ΠΡΟῺ 411 Ὠἰϑίοσί δὶ ὑγδα 1018. 

ΑΒ ἴῃ 1468] Οὐοϑτηοβ οὗἨ {δ68 τουοϊδίζοῃ οὗ ϑαϊνδίύϊοῃ, Ὁ ΦΌΣΤΩΒ 1 0ὉΠ|6 ΟὐΒιηο8 οὗ 
[Π6 σΘΏΘΙΆΙ Του ο]ϑίϊοῃ οὗ ἀοα δὴ οσρδηΐο πον (ῬΒ. υ]1]. ; ΧΙΧ, ; οἷν.). Τῦ 18 ὍΠ6 [ΚΟΥ͂ οΥ̓͂ 
116 Ὑ οὐ] -Οὐβπιοβ, τ Π116 0}}18 ἀραίη 18 {86 Πἰνίπρ Παβύγαςου οὗὁἨὨ 0πΠ6 Οὐβτηοβ οὗὨ [86 
ϑοσιρύῃχο. 

Βαυϊΐ 88 ὑδαῦ 18 Βυ θοταϊηαΐθ ἴο {86 ᾿ἰγίηρ αοα, 88 δὰ ογρδῃ οὗ ΒΪβ ταδηϊοείδιη, Βὸ 
5 [6 ΒΙΌ]6 ἰο {89 Πἰνηρ ΟἸγῖθῦ. [Τύ ΠΟ] 8 {86 βᾶπη6 το δῦοη ἰο εἷπὶ 88 [0:6 ΘΟΡΥ͂ ἴο 
[86 οτρ᾽ δ], δηᾶ 1ἴ5. οοδτα!ηδῦθ ἘΒ 086 οὔθγ8] σψοτὰ οἵ ΟἸτῖϑῦ ἴῃ {86 ἰοΐδὶ 116 οὗἉ 
186 ΟΒυτοΣ---88 8 {0}]1}7 δοοοταδῃῦ ἰσβύϊπαοηυ. Βαῦ ψΒΟΟνΟΣ Ὑ11} αὐΐον δα γυϊηρ ἔτουα 
(δῦ ταγπίϊοιὶ πτϊτηρ ἴῃ [86 μοασὺ οὗ 086 σμυγοῦ, τηυδὺ ἀουῖγθ 18 ογθα θη 818 ΤΌ σα. 
186 τὺύιϊύύϑη ᾿οΓᾶ, 

β 8. 

ΤῊ ΕΒΙΟΗΕΒ ΟΕ ΤῊΝ ΒΟΒΙΡΤΌΚΕΞ ΙΝ ΤΗΕΙΒ ἘΝΘΌΓΙΕΙ͂Ξ ὈΓΝΕΒΒΙΤΥ. 

ΤΟ ργυδηᾶ ορροβι ΐοη οὗὁἨ (86 ΟἹ]ᾶ δῃὰ Νουν Τοβίδηλοηδ, ΠΡΟ 8 Οἴοβον ΥἹΟΥ͂, 
ὈγΔηΘἢ 68 1086] ᾿ηἴο Δ ΘΠ Ἴ]688 ΠΌΤΟΥ οὗ ορροβί(Ἰοηβ, αἸβυϊ πού, ἀπα αἰ ΒΈΓΘΠΟΘΒ, . 
ΜΠΙΟΩ ταθοὺ 8 Ὡοῦ ΟὨΪΥ ἴῃ 86 ΟἹ Τοβίδπιθηῦ ρϑπογα!]γ, Ὀαὺῦ ἴῃ 8 ραγίϊουϊαν ΄ 
αἰν βίοηβ, δπα 8]80 ἴῃ ὕ86 Νον. 

Ιῃ {18 Παμηλη δβρθοῦ Πῃ6 ΒΙΌ]6 ΔΡΡΘΑΓΒ 88 8} Ηἰϑίουτοδὶ στον, 8πη4 18 Ορϑῇ ἴο 
8} ὨϊβύοΙ 08] Θχδιηϊηδύϊοη δηα οὐ ἰοΐθπτη, [ἢ (ἢ}185 δβρϑοί ἰβ 15 σοπῃθοϊθα τὴ πῃ 
πηρογίδοιϊίουβ. Βαῦ ἰπ ὑμ18 δβρϑοῦ δ]οπθ, {π6 δῃᾷ]θββ τῖοθθθ οὗ 118 311: ρεσυδαϊηρ 
ἀϊνίῃο ἔ]π688 πη }01485 1086] ἰο ΟὟ νίαν. 

Ἑτοτα 086 ΤΘΟΪΡΓΌΟΔΙ ἐμή 6 η06 Οὗ {80 ἄϊνγίηα πηϊῦν οὗ [86 Βοτὶρύατοβ, δᾶ 18 ΠτηΔ} 
αν σβΙ [108, ΓΟΒῸΪ05 (86 ᾿ἰνίηρ ΌΤΟΘ ΟΥ̓ τηογοιπιθηῦ ἴῃ {86 ἀανθὶορτμθηῦ οὗ ΒΙΌ]16Α] 



8 ἹΝΤΕΟΒΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῈῈ ΟἿ. ΤΕΞΤΑΜΈΕΝΤ. 

ΤΒΘΟΪΟΡΎ; δπᾶ {μπ8 ἰῦ δοπῖθβ ἴο Ὀ6 {86 Διο 6 ΘΟΡΥ οὗ {86 δανϑηίΐ δηᾶ 118 οὗ 
(γϊβύ, ποσί οαῦ οὗ [Π6 οΘοππθϑοίζοι Ὀούνγοοθῃ (86 αοᾶ οὗἉ τονεϊδίϊοῃ δηᾶ Ῥο]ονίηρ 
᾿απδηϊγ. 

ΘΕΘΟΝῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 
ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ΗΟΓῪΥ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΞ, ἸΙΒΑΘΟΘΙΟΙ͂, ΟΒἘ ΤῊΣ 
ὈΙΝΕΒΒΙΤΙΕΞ ΑΝῸ ἘΠΞΤΟΒΙΟΑΙ, ΘΒΟΥΎΤΗ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΑΙ͂, ΘΟΟΤΈΕΙΝΕ. 

81, 

ΒΊΡΙοΑΙ Ιπισοάποίϊοη ὑγοαίβ οὗ 86 βουιρίυγοβ ἴῃ ὑμαὶγ Εἰβύοσ 4] ἀϑρϑοῖ, 1 τὸ 
αἰβύϊηρσυβη Ὀούνσοθ ἃ Ῥγοραγδύοσυ (ἰδκίπρ ἰδ σογᾶ ἰη 18 τψὶαθβϑύ β6η86) δπη δὴ 
ἰδίου! δὶ πᾶ οὐ θα] ἰηἰτοάδποίζοιῃ. (τ οἢ τορατγάθα ἃ8 σΘΏΘΓΆΙ ἱπο]ααθ8 ὈΟΓᾺ ρατγίβ, 
Ῥαύὺ 848 Βρϑοΐδὶ ΟἾΪΥ {80 ]Ἰαίθη), ὕμοσθ 18 ΠῸ τόομὶ ΤῸΣ [86 ἀποβύϊοῃ Ἡ ΐΟἢ ὯΔ8 ὈΘΘᾺ 
δρ᾽ἰαἰοα (ΗΠΛΟΕΝΒΑΟΗΒ ἰποψοϊοροαϊα, Ὁ. 140), ψ ΒοίμοΡ 086 ἸΙΡΟΓΆΓΥ ΒΙΒίοσυ οὗ 
[86 ΚοΙρύαΓΟΒ 88 ἃ 8016 δηᾶ ἴῃ ὑμποὶν ᾿ηα!ν : ἀπ8] ρατίβ 8ΙΟΏ6, ΟΥ {Π6 βοϊ θη (186 4148 ἴο 
ἘΧΟΡΘΒῚΒ 8180, ΡΓΟΡΟΙΥ ὈοΙοηρ ἴο βοἢ 8η ᾿πίγοάποίίομ ἢ 

ΕἸΗΒΤΊ ΟΗΑΡΤΈΝ. 

ΤῬγοραγαΐογῳ «Πιϊγοαμοίξοτι. 

8. 2, 

115. ΟΟΝΞΤΙΤΌΕΝΊ ΕΓΕΜΕΝΊΤΊΞ. 

ΤῊΘ αϊγοοῦ Δα ΧΙ] ]λτῖοΒ ἴο [86 ΕἸΧΡΙΔπδύϊοῃ οὗὁἩ [86 δου! ρυαΓΟΒ Αγ ὈΪΌΠ104] Δη 1 αἱ (168, 
δηᾷ [Π6 βδογοᾶ ᾿δηρτδροβ; 8πα 88 τορδγαθ (Ὧ9 ῥγθβοηῦ ἴοστῃη οὗ 86 ἰοχῦ, Ὀ10]108] 
οΥἸυἱοῖβτι 8:4 ΠοιτηθπθυῦοΒ. ΕἸΧΟρ βὶβ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘΒ 411 {Π|686 ΒοΐθπΟΘΆ, δηἃ ὑπ γ ἴῃ 
ὉΌΤΤΠ ῬΤΟΒΊΡΡΟΒΟ οχϑροθὶβ. ΤῊΘ οἷγοὶθ ΒΟ 18. Ἰηγοϊγοα ἴπ {818 βἰδίομλοηῦ 5. ποῦ 
Ἰορῖσοαὶ Ὀαῦ Τ68], ὁ. 6.) ΒοΙδῃσθ τηυδὺ Ἰθᾶση ἴο ΚΠΟΥ͂ ὑδθ ῬΑ ΟΌΪΑΓ [ὈΣΟΌΡὮ (86 πηΐ- 
γ 6788], δηᾶ (86 ππίγοῦβαὶ ὑΒσοαρᾺ {86 ῬΑγύϊοι τ. ΕὟΟΙΤῚ (ἢ6 ΘΟ ΓΑ] Ροϊπῦ Ὀούναοῃ 
186 πΠΊΎΘΙΒΆΙ δηα (86 ῬΑγύϊουϊδν, 10 ΟΒ01]4ῦ68 Ὀούνγθθη {86 ὕνχγο Θχίγθηθβ, τ δΙοἢ Ἰηΐα]- 
Φοη. ΒΑΓΙΩΟΠΪΖΘΗ͂. 

ΞΕΟΟΝῸ ΟΗΑΡΤΕΗ. 

«Τγοραγαΐογῳ «“Πιίγοαμοίζοη " 118 σογιϑέξιυθγιξ Ῥαγίϑ 80 767 αϑ ἐΐ6 ἐδαΐ 8 σο» ΘΟ Θα, 

Ι, ΤῊῈΞ Οἷὺ ΤΈΒΥΑΜΕΝΤ ΔΑΒΟΗΟΙΟΟΘΎ, 

ὃ 8. 

ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΑΝΤΙΟΌΙΤΤΙΕΞ ΟΕ ΤῊΝ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΈΕΝΤ. 

Τὸ ἰβΒ ἀοβποᾶ τίν Ὅγ [88 ἔοσταΐπρ ῥσϊποῖρ]θ τ 10 ἢ οοηβίϊ αὐθ8 108 ΠῚ : ὮΘΤΘ, 

5. ἘῸῚ ἢ ΖΟΠΟΤ͵ΑΙ ΒΌΣΥΟΥ οὗὨ ἴδ ἀσγοϊορτηοσεί οὗ [86 βοίομοου οὗ ΟἹὰ Τοδίασαοαὺ Το ἐτοάποξίοιι, ξε6 ΒΙΈΚπ, ΘΑ ἰηϊείίμεπρι Ὁ. ὕ 



84. ΤῊΞΒ ἹΞΒΑΒΙΗΓΤΊΒΗ ῬΡΕΟΡΙῈ ΑΝῸ ΒΌΒΕΟΟΝΌΙΧΟ ΝΑΤΊΟΝΑΗ, 6 

180 οδδσδοίδσ οὗ 89 δον ἢ ρθορὶθ. Ἐθραγαϊηρ {Π}1}8 Ῥ6Ο00]6 ἴὰ 1ῖβΒ 1008] το  δίζοῃϑ 
Ἧ6 δγὸ ΒΙΌ]10Α1] ΟΘΟΩΣΤΆΡΕΥ (οβρΘο ΠΥ ῬἈγβῖ08]), δπᾶ ἴῃ 18 γϑ δ ουβ ἴο {{π|6, 
ΒΙΘ]1ς8] ΟἸΓΟΠΟΪΟΦΖΎ ; {ΒΘ} ἴῃ 18 ΓΟΙΔΙ10Π8 [0 παύαγο, [86 ΡΒ ΥΒ108] βοΐθησο οὗ [86 Β10]6, 
δηᾷ ἴῃ 118 τοϊδύϊοι (0 [86 τδο6, ΒΙΌ]108] ΕἸἸΒΠΟΡΤΆΡΆΥ ; ὑΒ6ῃ ἴῃ 108 ΤΏΟΣΘ υἱῦδ] ΓΘ Δ ΙΟΏΒ, 
1π0 ΤὨΘΟΟΓΔΟΥ, οι Ὀσδοίηρ [86 ΒἰΒίοτυ οὗ {86 ΒΙ101104] Ουἱαρ πα ΟἸν"! σαίλοι : δᾶ 
ἸΔΘΟΌῪ ἰπ 18 γϑἰδύϊομβ ἴο Η]Ἰβίοσυ, Ὀ10]1041 Βἰα ΟΥΥ δηᾶ ἰηύθσηδίϊο] το] (1 8. 

ον ἐλ ἐδιογαέωνο οΥ ἐλο Οἰά Τεδίανιεπὶ Απέσιυνένεδ:} 1842; ἩΛΟΚΝΒΑΟΗ  ἀὐπογοίοροίζία, Ρ. 186; δινὰ ἴῃ 
Ὦκ Ὕεττε : Ζελγυδμολ ἀον λεῦν ολ-) Δα κολεη, Ατγοΐ" ΚΕ) Ρ. 183. ΙρνακΒ 2 ίαξλοι, Ατὰ. οὰ. Ρ. 17. 
ἀοϊοσὶε (1843).---ἘττΑι : Δὲ Αἰϊονίλῶηνεν ἀοε Ῥοὐζοδ) Ατοβερθοίορσυ, [ῬΆΕστΟΚ : Αἰμάρηδε ΤὙεοϊοσίοαὶ λίαν. 
ἢεγαοὶ͵ 1848, 1864. [Τ|υ18 '6 8 γ61} δυρχεδίγο πουῖ. [μαἱ, Ιομάοῃ, 1860. σληκβ διδέἑοα! Ατολαοίοσυ, 

--ΟἩΔ6.] Καπ: απάδιολ ἀδν διδίἑδολοι Ατελδοίοσίε, ἰσλυβϊδυοὰ Ὁγ ὕρμδηι, Νενν Ὑοτκ, 1868.---Α. α.] 
1858ὃ. ΒΕΒΤΗΣΑῦ : ΖΏγ Οἰεϑολέολίε ἀδν ]εγαοὶίέεη, 

΄ 

β 4. 
ΤῊΕΒ ΙΒΒΕΑἘΠΙΤΙΒΞΒῊ ῬΡΕΟΡΙΕ ΑΝῸ ΚΒΌΒΚΕΟΌΝΘΟΙΝΕΟ ΝΑΤΊΟΝΆ. 

Ηδρφαΐμθη πδίϊοῃβ, ἰῃ ὑπο ὲν ὑτῖάθ δῃηᾶ ῥσοδυσμρίϊου, ἰτᾶοο ὑμοῖγ οτἱ σίη Ὀδοὶς του ἢ 
ΥΔΣΙΟΙΒ δβίθρβ ἴο 6 ἀοὔβ, οΥ ἀθιηϊσοᾶβ (Τ᾿ αἰδῖο, Βγδῆμλα, Πϑουοδ] οι, ὥο.); Ῥαὺ (δ6 
Ι6τΔ 0 15} ΡΘΟρ]6 1ἴ8 βαϊβῆρα ἰο ἔγδοθ 18 οτἱρίῃ ἔσοπι ΑΡγϑηϑι, ὑπ ΕὙΪΘπα οἵ αοᾶ. 
Βροδῦβα ᾿ὖ ϑηῦογΒ 1πΐο [86 ΒίΟΣΥ οὗ 86 ΜΟΙ] 88 6 Ρ60}]6 οὗ [10},. ὑΒογοίοσθ, 4180 
83 [6 ΡΘ6ΟΡ]6 τηλτκοᾶ ΌΥ͂ Βυχλὶ εν ἴῃ 108 ΟἸΔἰ ΠλΆ. 

Ἠρθδίβοῃ πϑίϊομβ Βρθὰκ οὗ διοίθηὺῦ ᾿ιἰβίοσί οι] οΟΥΎ ὙΠΟῊ 18 Θῃ γον ΓΔ ΌΌΪΟΙΘΒ : 
[86 ΡΘορ]6 οὗ [βγ86] ψ τ ἃ [ΔΓ ὑχπ6 1 ΒΙΒΌΟΓΙΟΔΙ ΒΟΠ 56, ΔΟΚπο ψ]οαροβ [Π6 σομιρατγαί νον 
τοορηῦ ἀδλίθ οὗ 118 οτἱχίῃ. οοοτζαΐηρ ἰο ΨΦ6 18. ὑγδα! Ὁ] 0 Δπα ὨἸβύοῦΥ ΑΡγΆῆδτ, 
᾿ϊνοᾶ δρουαῦ 2000 γϑαᾶσβ Β. Ὁ. Ομ δηᾶ Εργρὺ πότ [ἤθη ὑπογουρὮ} ἀσνοϊοροᾶ, 
Ὑ611-Κπόύσῃ ΠΒΙΒΌΟΣΙΟΔΙ Κρ Ο,Β, τ ἢ [80 ὑγδα! 1 0Π8 οἵ ἃ ὑμουϑδηα γΟΔΓΒ ἴῃ [86 ρϑϑ8ῦ. 

1 (δεῖν ἰδύογι 681 ἤδπΊΘ, 48 [ΠΘΥ δτῸ Κπόνχῃ πη [86 ἰδηραδλρο Οὗ ΟὟΠΘΣ πϑύζοηΒ 86 
Ι6τ86}1168 δῖ Ηθῦγονγβ (Ὁ 39) ; δοοοσαϊπρ ο Επυδ]α, Πϑηροῦῖκο δμα οὐμοσβ, ἴτΌτὰ 
186 Ῥδιγίλγοῦ ΗοΡοσ (θη, χ. 2ὅ; χὶ. 16); Ὀαΐ δοοοσαϊηρ ἰο ΗἩδηρδίθηρογρ, ζυγίς 
((ἐβομίομί 468 ΑἸΐθῃ Βαηᾶθβε, ῥ. 182), ὑΠ60 Ὺ σογΘ “δ! θα ὮΥ {818 πδπὶθ βίποθ (ΠΥ 
οΆτη9 ἔγομι (86 ΟΥΒΟΣ Βἰ(6, ἑ, 6.9) ΔΟΓΟΒΒ 86 ΕἸ ΡΗγαΐοβ (29 1Π6 Ἰαπα ἀροὴ (ῃ6 οὗον 
8146, Βοσθ 186 οΟΥΒΟΣ β4θ οὗ 186 ΕἸῸρΡὨγαΐθθ). 10 ἸὩΔΥ ὈΘ6 ἀγροᾶ ἰπ ἔδνου οὗ 1818 
ἀογϊναϊϊοι ἰμδὺ ΠΟΥ͂ ΤΟΙΘ 80 ο8]16α ὈΥ ἰΟχοῖρη Ὠδύϊουβ, 80 νοῦ] πδίυγα ΠΥ Ὀ6 
ὈούοΓ δοαᾳπαϊηίθα 1} {μοὶ ρϑοργδρ θα, ὑπ8ὴ ὉΠ οἷν σομθδ]ορῖοδὶ οτσίη, ΤΥ 
ΔΙ ΥΔΥΒ ΟΔ]]οαἃ ποιηδοῖγοβ δος 0860 ὑμοοογαίίο Ὠοῃογθᾶ πδὴθ οὗἨ {Π6]} ΔηΟΘΒΌΟΣ 
Ιετϑ6], ΤΉΘΥ ΟΙΘ ἃ ῬΘΟΡΙΘ ὙΠῸ ψγοβί]οα τὶ αοα ἰη ἈΠ} δηα ὑγάγοσ. Αἰἶδσ 
[86 οχἑ]θ, (86 πϑῖηθ 99018 ραββϑᾶ ἔγοταῃ {86 {09 οὗ Τα ἴο 86 ᾿)Ο]6 ρϑορΐο, οὗ 
ψ Ποῖ ὑπδὺ {Ὑ106 Ὑ 88 0880 ΘΟμ ΣΆ] ροϊηῦ, Δηα ΠΟΥ͂ ΟΙΘ ΒΌΔΙΪΥ 80 08]16ἃ ὈΥ͂ ΤΟτοΙρα 
ὨΔΌΟΗΒ. 

Άβεε Ὕικει: Ατιΐοῖο ᾿εδγεισα. Βιπεε : Εἰηπίεϊίμησ } ΕἰΡΟΒοΏ-Ἰοσῖκοη σου ἩΈΤΖΕΚ πη Ὑ ΕΊΤΕ. Αὐεοὶθ 
ἐπ᾿ Αἰ6 Τεείαπιεπαί, Ὁ. 72. ΑἸ δγίΐοϊο ὑγοιοβείηρ  Ηοδνγᾶδν. 

δραῖτιας (116 ὑτουαπηρ Υἱοῖσ, ΤΩΔΥ Ὀ6 ἕουμα ἰπ ἰδ 

ΤΌΘ Ιβγϑο θβ, 88 ΗΘΌΓΘΥΒ, ΟΥ ᾿τητηϊστϑπίβ ἱπίο Οδηδδη, ΏΔΥ Βᾶνθ οχοβαηρϑᾶ 
ἘΠο οτἱρῖη)] Αγϑιηδὶο ἴοηρτια 0. ὕΠ6 ΗΘΌΓΘΥ 88 ὑδοῖς γβύ Ὠϊβύοσί 941 δηρθδρθ, 
(ΒΙΕΕΚ᾿Β ρηοίζωμγρ, Ρ. 61.) ᾿ 

ΤῊῖθ του] ὍΘ ΟἸΪΥ 'π δοοοτάδῃοθ τ τυβαὺ δούπα!] οοουγγοᾶ ὑηᾶον 186 Νὸ ν᾽ 
Οονεπαηῖ, σμθα (860 Ηοῦτονν ΟἸ τί βίϊδπβ δχομδηρϑᾶ {ποὶγ οὐστι ἰδηρσιλρθ [Ὁ [890 
οἷαβϑδῖο Ἰλησπδρο οἵ [86 ατγθοκ δηᾶ Ιξοπίδη ψουᾶ, [1 ῬΟΌΔ ολβ868, 18 {86 Δρρτγοργϊδίθα 



10 ἹΝΤΠΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ. 

ἰδηραδρα του] ἰηΐο 8 θη ΓΘΙΥ ὩΘῪ Ιδησαδρο, ὑΒβΤΟΌρΡὮ [86 ΡΟΣ οὗἨ [86 το] ΟΌΝ 
ΒΡΙΓῖῖ. ὟΥ ὁ Ιϑᾶγθ 1 ἀπαοίθστηϊπθα ΠΟῦΤΟν ΟΡ ΠΟῪ ΓᾺΡ (18 χποβίίοῃ τυϑὺ Ὀ6 τοραγᾶθα 
88 Δἰγοδὰγν βοίι]6α. 

[ΤἸΠοτὰ 18 ἃ ΟΓῪ 8016 δυίίοϊο ἱπ ἐμ 2ἃ νοΐ, οὗ ἰδ ΒΙΌΪ0Δ] ΒΘΡΟΤΊΤΟΤΥ ἱπ πρϊοῖ (86 δαΐδος ἀοίομαπ 1890 

δηϊαυ τ οἵ ([μ0 ΗΘΌΓΟΘΥ ἰδῆρτιαρο.---Α. 6.] 

ΑΞ ἴο {Π6ὶγ σιϑηθδίοσυ, [86 ἀεδβοοπῦ οὗἉ βγϑοὶ ἔγοτῃ ΑὈσϑῆδηα, Δα ΤΟΥΘ ΤΟΙΩΟΙΘΙΪΥ͂ 
ἔγοτῃ ϑ'ἢθπ),, ἔΌγπβ [6 ΥΘΡΥ ΚΟΙπ6] δπα βου] οὗἁἨ ὑπο ὶγ δαϊμοηίϊο Ὀγδα 0 η 8; 116 089 
Τοἰδίίοη οὗ οὐβοὺ βοιαϊοο ὑγ]088 ἴο {8 6}} δῃοοβύουβ 18 Ἰηγ ον οα ἴῃ πποογίδί ὐγ. 

326 ἀομοδϊορίοδὶ (8016 θη, ΟἸ. 10. Ευξτζ: Το οΥ ἐλε Οἰά Οὐυδη δῆ. ΤῈο οτἱχίῃ οἵ ἴ6 σονθηδηὶ 
ὈΘΟΡΙΘ, ἱ. Ρ». 129. 

ΤῊ ΘββΘΏ 1141 αασβίϊοη ΠΘΓΘ 18 {}1}8: ψῇδῦ 18 [86 ἔπ ἀατηθηί8)! ομαγδοϊοσ βίϊο, [ἢ 
αἰβυρ 51 Ὡς; ΤοαςΓΘ οὗἩ [Π0 1ΒγΆ 6115} ρΡθορίθβ. Ὑμθη Οοα οἴοβθ 118 Ῥ6Ορ]6 88 88 
ΟὟ, ΔΙΠΟῸΡᾺ ἴ0 τγϑ ἃ β ἘΠ ΘοΚοα ροορῖο (Εἶχ. χχχὶϊ. 9; Χχχὶ, 8): δ: μβουρἢ ἰῦ 
ῬΟΒΒ6ββθα ΠῸ δγί, βοΐθῃποο, ρο 08] βυβίθπι, κὸ ἰμδὺ οὗ 1ῃ86 ατϑθῖκβ δηᾶ Ἰλοπγδηβ (866 
Τηϊγοἀποίϊοι ἰο Β δ γ᾽ ΟΘΟΡΤΆΡὮΥ οὗ ῬΑ] 6β.1η6) ; ἰῦ ἀο68 ποῖ {0]]οὸν ὑῃδὺ [86 οἰοῖοθ 
Ὑ845 ΔΙΊ ΓΑΓΥ, ΠΠοῦῦ ἃ τϑᾶβου ἴῃ ἴ86 αἰνίηο τηϊπᾶ. Οὐὐτβροπαϊΐϊηρ ἴἰο ἴΠ6 ἄϊν᾽ηθ 
οἴοϊοθ, ὕμοτο ψγἃϑ ἃ Βυμηδη αἰβροβιτῖοη ΟΥ αὐλ]γ, σοῦ Αοα ἔγοπι οἰθσηἱ υ ἢδᾶ 
ἀοδὶρτιοᾶ, ἔον [86 ᾿παϊν! 8] ΟΥ Ῥ6ΟρΪΘ οὗἉ 18 οἠοΐοο, δῃᾶ ὑν]οἢ 6 δούυδ!]Υ Θομητ ηΐϊ- 
οδίϑα ἴῃ ἰΐβ οτἱρίη. 

ΤὨ6 βιυϊΚίηρ ΡΘου τὶν οΥὗὨἉ 1θγδ6] 185 (06 στοδῦ ρΓοταΐποηοο οὗ [86 ΓΟ] ΡΟ. Β (ϑοπηϊεῖο) 
οἰοταθηῦ ἴῃ Γοΐδσθμοο ἴο αοῦ, τ ΒοὮ 18 ουπα ἴῃ 118 Βὶρἢθδβί δηᾶ τηοβί ζ6}18] ἔόστη ἴῃ 
(8ἷ8 ῬΘΟΡΪΘ ; ἴῃ οοπίγαβῦ ἴο {π6 Ῥγοιηΐηθηοθ οἵ [η6 ἘΠ 16 41 (δ ἀρ θ10) δ] οπηαπὶ ἱῃ σϑίδ- 
6η06 ἴο 86 ποῦ]. 158Γ86] [ΒΠΘΤΟΙΪΌΓΘ 18 ῬΓοδιλ: ΠΘΏΠΥ ἃ ΡΘΟΡ]6 οὗ το]σίοῃ, ποῖ οὗἉ δτὶ 
8 Βοΐθηοθ |Κ6 {π6 ατγθοῖβ, ποὺ οὗἁ ρο] 0.8 δῃηα ᾿δὺὺ {|κ [6 ἘβοτηδηβΒ. 76 ΙΏΔΥῪ ΒῈῪ 
Ἰπαθοᾶ {Παὺ ἴὖ 18. 8. Ρθορὶβ οὗ ἀἄνπαπιῖο, ποΐ 9} ἀραα 7ογηιαΐ ζΌ7668 οΥ ργίποϊρίοϑ. Α58 
186 ΡΘΟρ]6 οὗ αοἄ, ψἸοἢ οπῦ οὗ ἃ Ῥγοΐϊουπαᾶου οτἱρίηδ! ν, ἰητοᾶποοβ δηα ὑηΐο] ἃ 8 
ΔΙΏΟΠΡ ἴ8:6 ΒΟΔΙῪ Ὠϑ[ΪΟΏΒ ἃ ΠΟῪ [1 6, 1ῦ Ὀ]Ά668 118 ᾿ἰνὶηρ᾽ τοὶ σίου ἴῃ ορροβιίζΐοη ἴο (6 
ἔοσταδὶ δηᾶ 1161688 Οα]ΐαβ οὐὗὨἩ (86 Βοδίθϑη ; 108 αἀυμδιηΐϊο ΡῬΟΘΙΓΣΥ, δηᾶ 108 βοΐθῃηοθ οὗ [86 
ΟΠ6 811] ροσνδαϊηρ' ῥυποῖρὶθ οὐὗἁ 186 ποι]ᾶ, ἴο 186 [ΌΥΤΏΔ] ῬΟΘΙΓΥ δηα βοίθποθ οὗ {ἢ 68 
ΟΥὙὐτθ 8; δηα 118 ψαγίατο δηᾶ ρο] 108, δηϊτηδίθα δηα ὀχδὶ θα ὈΥῪ ἐμ6 στοαῦ ῬγΪποῖρ 168 
ψ ΠΙΘΝ δούυδίο ἵμοτα, ἴο [86 ἰθοθο8] δηα πηπηοϑδηΐηρ Ἐοτηδη ΡΟ] 105 Δηα ἸἩΔΓΙΆΓΟ. 
ΑΒ 1. 18 186] δὴ δ οπγθηῦ οὗ Το σθηθγδῦϊοη [0 ὑμ9 ὨΔΌΪΟΙΒ, Β0 8.6 118 ρ»᾽Ι 8 ἰοῦ (86 γ᾽ 8 
δηα διῖβ οὗἨ [ῃ6 ΠΔ010η8. ΗθηΟ09 10 ΦΌ]Π]ονΒ [Π8ὺ ΙΒγ86] πηδῦ ῬΟΒΒΘΒ8 [δῦ ΘΟΙΏΡ ΓΘ Θηδῖνθ 
ὨΔΌΟΠΔΙΙΥ, ἴῃ ΣΟ ἢ 411 [86 Ῥϑου λγ 168 οὗ {86 αἸδογοηῦ ὩδυϊοΟΠ8 τηυβὺ Ὀ6 τηϊχοᾶ. 
ΤῊυΒ ἰὉ τγὰ8 ἀοβποα Δηᾶ ργθραγοϑᾶ (ὁ Ὀ6 [86 τηδίθσγῃδι Ὀγθαδϑύ 0 Ὁ 18 ὅοῃ οὗ Μίδη, (868 
ἸδΔη ἴγοτι ἤθάγϑῃ, [6 Βοϑᾶ οὗ 811} παϊϊομθ, ΤῊυΒ ἴογ 186 ΕΔΟΠΘΥ ΒΒ Β81Κ6, οΟ86 ῥτο- 
ουηοβὶ ῥϑου τι [168 10 ΤΟΡΙΘΒθηΐβ, Ἀπ [ῸΣ {86 οι οὗὨἨ 936886, πἼῸ 8 [86 δοτεῦ δυᾶ 
Βἴοσυ οὗ ΒυπηδηϊΥ, ἴὖ 15 Ὅ[Π6 Ὀεοϊονϑᾶ ρϑορὶο, [86 Ε]οοὶ Ομθ, ΘΒ αταπ, (86 ΤἈγουῖίθ οὗ 
Ἀθᾶύθῃ, [86 ΑΡρ]6 οὗἩ αοἄνβ δυο, [86 ὑγρίοδὶ ὅοῃ οὗ αοάἄ, ἴῃ ἰγρο οὗ ὑΠ6 σα ϑΐοῃ οὗ 
αοα ἴο οοἴη6, γγἢ0 15 16 Ζ}Ε]Π1πρν οὗὨ 118 ἀθοροϑὺ {810} δπα ἀοβῖγθ. Ηδποθ ἴοο ἴῃ ἰδ 
ἄδυκοῦ αϑρθϑοῦ, 118 [118 δῃ οὐἴμηςθβ, 1 τηπϑῦ τοργοβοηῦ {86 ἀδιϊκοβύ 5146 οὗ ὨυτηϑηϊΥ, 
ἈΠΑ 109 γογϑῦ ομαγδοίογβ, ᾿υδὺ 858 ἴῃ 18 Ῥϑου Δ ΪΥ ΟὨΟΒΘ ἢ ΟἸΘΒ, 18 ῬΑ ΔΙΟΩΒ δηᾶ 
Ῥγορβοίβ, 1Ὁ ΤΑΥ͂ οἷδὶπι [86 ΠΟ] οδῦ δηα τηοϑῦ ὨΘΓΟΙΪΟ βρὶγὶ[8 οὐ ὕ8α σᾶοϑ. (3396 1 ΑΝ ΘΕ ἢ 
Ῥογγιιδίθγγιῳ α6»᾽ ἩΡοϊζ, ἡ. 119.) : 

ΤῈ τοδί αἀἰβιοσίοα ἔδαϊαγοβ οὗ [86 Ηοῦτον Ν᾽ ιίοη- οειοίεἢ, Θίαίο ; ἵπ ἘἙΞΌΞΆΒΛΟΗ: Ἴ7γασίαία ὡροπ (λό 

Δ] ΟΒαδγαοίθν ἄγ ἔουπὰ ἰπ ΗϊτΖια: {πίγοσμοίίοι το  Ναίωνα ο7 Ολνἐδέαἶίν. Τδο οἷά Βοδίμοη πἰίοσδηοοδ 
ἰβαίδῃ ; ἰἱπ 1.ὸ: Ῥγεϊοοίοηβ οπ ἐδ ἩϊδίοΥγν οὗ ἐδ] οἵ οουϊοιηρί ἔος ἰδ0 68 δζὸ τοοοσάϑὰ ἴῃ Βαυμεπ᾿ 8 



. 

8 δ. ΤῊΒ ΓΑΝῸ ΟΕ ΟΑΝΑΑΝ ΑΝῸ 13 ῬΟΒΙΤΙΟΝ ΟΝ ΤῊΒ ΕΔΕΤΠ. 11 

Ῥεϊοεξέα, ν. 896. Ἡκαρεν, Ησασι, ἴῃ ἢἷ8 Φυοἰδοίίοπε ] ζίδαποη, {λ6 ζαπιῖν δοοῖ ο Ῥοείγψ, ἴοττηβ 8 1166 
προῖ ἰλε Ῥλέϊοεορὰν 97) Κεϊβσίον, 3ὰ γνατί, Ρρ. 423, δ7. 1 οπ οὗ [86 ροοὲΐοαὶ ρ᾽οτίοβ, δῃὰ Ἵχαϊ θὰ εβϑιϊαγδῦθ ἴοι 

ἘΤΔΙΡ, δηὰ οἰδοῦβ ἤδῦθ οοῃιγ δυϊοα ἴοὸ ἃ τηοσο  ἰδ6 δον δ Ρ6ορὶθ (1856). 

δοττοοὶ οατηδὶθ οὗ [86 [Δτϑοὶ ἰδ Ῥθορὶθ. ἘΒΑΝκιΒ 

ΤῈΘ ΡΘΟ}]6 οὗὨ Ιβγϑ6] σηυϑῦ ἱμθγοίοτο ἴγοπιὶ 108 ὙΘΤΎ ἀοβυ] Δίου ΘΟΠ16 ἰηΐο οοπίδοί 
ὙΠ 1Π6 τηοδῦ αἴνθῦγβο Ὡδίϊοηβ, Ὑ1Ὴ {Π}6 ΔΒ ΤΟ]ΟρΡΊΟ4] ΟἾΔ] 4668 ἴτοπι σου {16 ΤἌΤΑΣΥ 
οὗ ΑὈΓΑΒδπι βρσδὴρ (ὕτ, Πἰρδῦ ἴῃ Ομ δ] 4θα, ἈΑὈυϑμδη), ἴῃ (86 ΒΙΆΓΣΓΥ πἰρῃῦ. Οἴοη, 
χΥ. δ); ὙΠῸ 1η6 ΒΑΌΥ]ΟΙΙΔη8 Δηα ΕΥΓΊΔΠΒ, ΘΥΘΙ ΟΒΟΙ ]δϊηρ Ὀούννθοη ρἰθϑβαγο δῃ 
ἄἀεβραὶγ (ἀονοΐθοβ οὗ ̓ υϑῖ δηα το ]0 60 }}; σὰ ὑ.6 ουναϊοα Ὀὰὺ ἀορτανθα Οδηδδηϊθϑ 
(ΚυτιΣ: ΗϊβίοτΥ οὗ {π0 ΟἹ Οονοπδπί, ἱ, Ρ. 120) ; ψ τ} [η6 τὺιβάομι δηᾶ 11{61688 Οὐ] 
οὗ 186 Ἐργριίδηβ.: τ [Π6 ΘχοϊΔ}0}]6 δᾶ ῥγυιᾶοης ΜΠ Δηϊῦ68.; τ} (86 Κἰπαγοα αὶ 
5|}}} ἀλη ΤΟΌΒΙΥ Ποδβίῖ]6 ΕἸΔοπ 68, ΜΟΔΟΙύοα, ΑἸ πο 68 δηᾶ δυλδυ Δ 8 ; τὴ 186 
ΒΔΌΡΒΙΟΥ δηᾶ οοηίτγδοϊοα ῬὨ]] 150 1π68 (Ὁ σθοβθ οὐἱρίη, 866 Κ ατίζ, Ρ. 186); τ (86 
Εἰ.11Ὁ] δπᾶ ἱπροηίουβ ῬΒωηιοΐδη; τὶν [86 ῥτ]άθ δηἃ βαυρὨ πο οὔ [86 Αβϑγγίδη δηᾶ 
ΒΑΌΥ ΟΣ ΤΩΟΏΆΓΟΒΪ6Β; ΪῸ [6 ἸΊΟΓΆ] ᾿ἰπυα  Π]ἸΟ0η8, δη ἰο]ογδηΐ βριγῖῦ οὗὨἩ [86 Ῥογβίδη 
που ]άτρονγον ; ἢ [86 οα] ΓΘ 8πα ΓΘΑΒΟΉ ΤΟΥ ΒὨΪΡ οὗ ὑΠ6 ατγθοῖ ; δηᾶ δἱ 1δϑῦ ἢ 186 
ἴλζοία, τ ΣΎ, δπα σας] ρονοῦ οὗ ομθ. Ὅροι (18, 88 18 {λ14] τοοῖ, αδὔογ ἴῦ μδᾶ, 
ΠΟΘΙ 84]1 {8686 πο ΓΟ Δ ΠΟΘΝ δηᾶ ᾿πἤποποθβ, πη] ἀοα ἰΐ8 γ80]6 ομαγδοῖογ, ἰπὰ ὈΟΌᾺ 
ξοοᾶ 8πᾶ 601], 1 ὌΤΟΚΘ ἴο ρῥίθοθβ 88 0 108 βίου! δὶ ἔΌὙπὶ Οὐ πδύϊομ Δ] ΠΥ, ἴῃ 8ῃ οχίοῖ- 
τοϊπδίϊηρ᾽ οοπίοβὶ θούνγθθῃ [86 δαααϊο το] ρίοτβ, ᾿ΘρᾺ] βρί τι, ἀπ [Π6 βίγοηρ Ρο ΐοδὶ, 
δηᾶ Ἰοραὶ βρὶτῖῦ οὗ [6 Βοταδη ρόοῦσου. 

β δ. 

ΤῊΒ ΓΑΝῸ ΟΕ ΟΑΝΑΑΝ ΑΝῸ [ΤᾺ ῬΟΒΙΤΊΟΝ ΟΝ ΤῊΒ ΒΑΚΤΗ. 

ΤΏ Ἰδηᾶ οὗ ὕδηδδῃ, οὐ (6 ον ]Δπαβ οὗ ὥιγγὶδ, ἴῃ ὁρροβίζἴοη ἴο Ασδῃι οὐ 186 ἰρὮ- 
ἰλη 53 ((ἀοβϑηΐαβ, Γθχίοοη, 1522), [86 ῥτγοπιβοα Ἰδηᾶ, [86 ΗΟΪΥ Ἰδηᾶ, ἀρδὶ χηδιθα ὈΥ͂ ΠΊΔΩΥ 
ὩΆΤΩΘΒ (Ε Δυϊη 6} ῬΑ] βίο, ρΡ. 32), νν88 δρρτοργδῖθα 88 (86 οἤλοβθῃ ἢΟτη6 οὗἉ [16 ΟΠοΒΘΏ 
ῬΘΟΡΪΘ, 848 ὑμ6 ἰαπᾶ μοϊάϊηρ ἃ οοπέγαΐ σοοσταρλίοαϊ ροδὶξίοπ, δοπποοίθα τὶ {86 
ἀἰδδγθηΐ οουπηῦγῖθ8 οὗ ἰμ6 ον] ]]Ζοὰ νου] ὈΥ̓͂ [116 Μίοα ΘΓ ΆΠ θη 868, δηα γοῦ ἰηβυϊαϊοα 
ἴτοτι ὑμ6πὶ (Ο. Ετττεπ: 226.» Φογάαη μπᾶ αἷδ .Βοβολίβμηρ 68 Τοαΐθη Τθονθδ, Β τ], 
1850); οογίγαΐ αἶϑο α8 10 οἰϊηναΐο, ἸγϊηςΣ τοὶ ΑΥ Ὀούνγοθη ἴθ ἀΘὈΙ 1" δύῃ ὑτορίοδὶ 
μιοδίβ, δηα ἴΠο86 ἙοΟΙ 6. οἰτϑΐο85 τὶ 1 τ ΒΙΟΙ 1116 18 Βαρροτγίθα ΟὨ]Ὺ ὉΥ͂ Βατὰ ΙδῦοΣ ; δῃᾶ 
ΟΘΠΙΓΑΙ ΤΌΓΟΠΟΓ 848 ἴο 18 γλψοίοαί φιαϊέξίοδ Ὀούθοη ρδυδαϊβαιο ἐγ  ] 658, δημἃ βῦθ τ ]θ 
ψγαϑίθβ. Βαΐ 8ὸ τη υοἢ ἢδΔ8 θθθη τὶ θ ΠΡΟῺ [818 ἰΔηα, ἴῃ 80 ἸΏΔΗΥ τοϑρθοίβ αἰ δγοηῖ 
ἔτοτα ᾿Ααϑίϑ, Αὐτῖοδ, Επγορο, δηᾷ γοῦ 80 οἰ οβοὶν δοῃπροίθα τὶ} ἴΠ6πὶ 8]], (μδύὺ τὸ πϑϑᾶ 

ΟἿΪΥ τοῖον ἴο ἴδ 1 6Υαῦα 6 ΠΟΓΘ. 

ΗΛΟΈΚΝΒΔΟΗ: Ἀπογοϊορεῦία, ἢ. 1385. ὕονκ Βαυῦ- 
Με: Ῥαϊεείίπε, ρ. 3. ὙΤὴδ Βιδῖ6 Αἰϊαδ οὗ ὝὝΕιΑΝΡ 

Ἦε οιϊα οαἷΐ δρεοίαὶ ποίϊοδ ἰο ἐδ αγίϊοῖα ὡροῖ 
ῬΡαϊεοίϊπο ἱπ Ἡσβζοοβ ἤοαΐ. Επονοϊορεάϊα. Ἀζπιϊ,: 

διὰ ΑΟΚΥΚΜΑΝ, 24 οα. (1846. ΒΚΕΝΑΤΖ: Αἴδιιπι 
ἄε: λεϊϊέσεπ Γαπάεε (1866). δίδίς Α|α5, ὉὟ ΚΊΚΡΕΕΤ 

(1868.) Τα ρῥΐαίοβ, ρ]δη8 οὗἨ Ψογαβα θπι, δὰ ἰὸ 

ἰη Βδυτλοτβ Ῥαϊθδιΐθο. ΑἸβδὸ ἴδ ῬογίοαϊοδἹβ ὕρο 
1816 δυδήοοϊ. Τ΄6 Ζαπάᾶς απὰ Αιαίε 9.7 Ἡοῖν Θογίρέωγε, 
ἡ δεἰδοίο οπσταυΐησε ιὐἱέλ απ ἐχρίαπαίογν ἱεχέ ὃν 
κεν δηὰ ΟΥΤΟ ΞΤκαῦβα (1861) Το ἀεβογρίΐοη 
οἵ ἰδὸ Ἰδηὰ ἴῃ ΚυκτΖ᾿8 Ηϊείογυ ο7 ἐλ Οἱ Οουόσπαηί, 
ἔν ν. 108, Ζληκ: 2ῶα4 Τεϊοῦ, Οοίίοε, ἱ, ΤῊ], ν. 106. 
ἴμαπσε: 1)},, 97) ΟἈνιδέ, τὶ. ἱ, ν. 934. Δ δῖὁ Ῥὶοίδοη- 
αγίδε ὉΥ  τπκπ ἀπ ὰ ΖΕΙ,κπ. 

Ἡαπαάδιον, ἀον Βιδίϊδολοη Ανολδοϊοσίο, τ. 1ὅ ' Τ᾽ λό 
Ἠοῖὶν ]απά, ὉΥ Ο. ΤΊΒΟΗΣΝΡΟΒΡ (1862). [ΓΑΚΟκΒ 
Βιδίισιοογξ ὡροπ Ψοελυα. [ἘΟΒΙΝΒΟΝ: ἰεεοαγοῆεε, 
πὶ [06 τὴδρβ. Το δγίϊοϊοθ ΟΥ̓ [06 Ββαῖὴθ ἰῃ ἰδ6 
ΒΙΝΙΠοἰποσα- ϑδοτα. Τὸ δγίῖο]οϑ ροὰ ῬδἹοδιϊηθ ὉΥ 

ΤΉΟΝΒΟΝ διὰ ῬΟΕΤΕΕΞ ἴῃ [86 5816 ροτίοαΐοδ], ΟΕ: 

ΜΑΝ: Μιδίίοαϊ Οδοσγαρῆν, Τοχίδοοῦ απ ΔΑἰΐαδ. 
ΔΙ οαΡρ ὉΥ ΟΟΙΕΜΑΝ. ΤΉΟΣΒΟΝ: 7729 Ζαηπΐ απὰ 
ἐδε Βοοῖ, Αὐιϊοῖο ΟαΟεοσγαρὴν ἰὰ ΑΝουϑ᾽ Παπιΐ- Βοοξ. 
ὝΠΒΟΧ: Ζαπαάς οΥὙ ἰδὲ Βέδί4. Κιττο: Τϊδέοτν ο7 
Ῥαϊεείζπ6. Ττδνοὶβ ὉΥ ΟἿΙΝ, ὈΕΒΙΝ, ΒΑυΒΜΑΝΝ 
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ΒΔΈΤΙΕΤΥ: Ἡαΐζε αδομξ «εγωδαίεα. ΑἴΤοι: 7} ἔων. ἘΟΗΒῚΒ Σαϊίφείέηε, Βάλε, (1842). ΒΎΛΔΙΕΙΕΥ: 
Ταπάε 97 ἐλα Δέοδεαλ, Τοπάοη (1864). Βοπλκ: 7Ά6 | Θἰιαὶ ακὰ Ῥαϊεδίδηε.---Α, 6.] 
ἀεεεγί οΥΓ Βπαὶι, Ἡλσκεττ: 1{{μεἰγαέίοτις 977 ϑογίρ- 

ἹΝΤΕΟΡΌΟΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ. 

8 6. 

ΟΒΒΕΟΝΟΙΟΟῪ ΟΕ ΤΒῈῈ ἩΠΕΤΟΕΚΥ ΟΕ ΤΕ ΟἿ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΊ, ΟΚ ΟΡ ΤῊῈΒΕ ΖΕΙΞΗ ΡΕΟΡΙΕ, 

βοε ΟΑΥΤΕΒΕΒἘ, [ὈΕῚ ἘΠ, ΒΕΙΝΕΜΕΥ ΕΝ Β Ολγοπο- 
ἔἐογὶ. 6 Μιοσναρλίεη ἀϑν Βιδεῖ (1868). Ἠονν- 
ΜΑΝΚ: Δερυρέοδλο πὰ 1εγαεί έδοδοε Ζεϊάγοολπωπσ 
(1847). ΑΒΟΒΙΝΔΒΡ: «4 ἐα ΟΥγοποϊοσὶε ἑξαογόα, δαδέσ 
δι» ἰεε αἀὐςουνεγίοΒ ὧς Ολαπιροϊϊϊζοηπ (1841). Διδί(- 
δοὴδ Ολτοποίοσιο πιὶ ογίδείξισιο᾽ δὲ απ ὠπδεγο Ζεὶί, 
Τυδίηροι (1861). Βεσκεε: Ολαγί ὁ} Οἰγοποίοσν, 
Γιοἰρχίς (1867). Βεὶἐνᾶσδ ΖῸΡ Οὐ ρολίολἑε ἀε5 Αἰίοπ 
Ογίοπίε, ὉΥ Α. Ὑοΐ ΟὐἸΒΟΗΜΙΡ, [ρεἰρχὶς (1857). 
Ἐπλιρ: Οεολιονε ὧδε Ῥοΐζοι Ζεγαοῖ, ἷἱ, ἡ 914. 

109 Ατίΐοϊο γα» ἰη ὙΥΊΝΕΒἘ Διδίε Τραίοοπ. ΒΌΝΒΕΝ : 
ὶδοϊιοονκ, ἱ. Ὁ. 201 Δ. δ δίίδελο “αλγῥιελεέεν, οὐδεν 
Ῥενσίοϊολοδ Ζεἰϊἑα οἶα ΓῺ ἀἰο ΑΑἰδδίαπιοπέολεη, 
Οεεολιολίον, υοηι Αιάσις ἀον Ἰογαεί ἴση αα Αοσψγρίοη, 
δὲα αὦὖ' Αἰοχαπάεν ἄξη Ονοδβει. Ἐππ,: Ατγολάοϊοσίε, 
ἱ. ν.846. [Βποτνχε: Ογάο ϑαεοίογιιπι, ὍΔΙΤΟΝ: 
Ῥγοϊεσοπιπα. ἘΒΚΌΡΟΒΡ: δδογίρέμγε Ολτγοποίοσν. 
Τὸ ΟΠ ΡΟ οϊορίοθ οὗ ὕββεε, Ηλιεβ, απὰ ΟἾὟγοπο- 
ἰοῦν, 8δβ Ἰπποὐυοίοτυ ἰὸ 88 ΟἸυτο Ηΐδίοσγ, ὈΥ 
Φλευιβ.---Α. 6.] 

ΤῊ6 ΟΠ ΓΟΠΟΪΟΡῪ οὗ (μ6 ΟἹ Τοβίδιμοηΐ, 88 ἴῦ 1168 ἴῃ 00} ΓΘΟΟΓΑ͂Β, γγχὰ8 ηοὗ ἰη θη ἄρα ἴοΣ 
1.6 ῬΆΓΡΟΒΘΒ οὗ δοίοποο, Ὀαύ ἀοιογπιϊηθᾶ ἱπγουρμιοῦῦ ὈΥ 186 το] σου ροϊηῦ οὗ νίον, ἴο 
ὙὙΠΙΘῊ ἃ}} σΘΟρΡΤΔΡΠ10Δ), βυγομοιῃῖοϑὶ, Δη4 βοϊθηῦῆο ᾿η ο  ϑίβ 8.6 ἢ6]ἃ Βα υβουνιοηΐ. Ηθη 66 
ἰῦ μᾶ8 ὍΘ6ἢ βαϊα ὈΥ {86 δαῦδμοῦ οὗ 86 ΒΙορτδρῃῖθβ οὗ 86 ΒΙ10]6, “τὺ διηοηρ [δ6 
πη βύδ το 8 οὐ ὕοβα το πψουἹᾶ πᾶ δνυθυυυμῖπρ ἴῃ 186 ΒΊΡ]6, ΠΟ ΟἿ ἰβ τῦοΓο ἀΔηρΟΓΟῸΒ 
Δηα ψ]ἀο-Βργοδᾶ, ὑΠδη (16 δἰξοαχρὺ ο σοηῃδύσγαοῦ ἃ ΟὨΤΟΠΟΪΟΡΎ ἸΓΟΙῺ 108 Ρ4068.᾽ [Ι͂η ὮΪ8 
Ἰαῦθν ἱπνοβυραιοηβ, ΒΟ Ον ΟΣ, ἢ6 88 Β66ῃ ΓΘΆΒΟΠ ἴο τηοα! Εὦῦ 15 Ἰπαρτηρηΐ, Δπα δᾶ γ8 

(Τῃ (μ6 ΒΙ0]6, ἀἰΘὨ ΘΙ ΟΡῪ [85 ΔΓ στϑδίδυ ἱπιρογίδῃοο, δῃ ὁσθοΌρ 68 πηποἷ ΤΔΟΤΘ ΒρΡΆΟΘ 
[δὴ ΟἾἸγοΠοΪοσγ. ΤῊΘ νϑῖὰθ στ βῖοὰ (Π6 ἩθΌτγοννβ ρἰδοθᾶ ὍΡοπ {Π6ῖνῦ σομθϑορίοαὶ 
1Δ 0165 ΒΔτΤΙΟὨΪΖΟ5 1} {86 80]6 βυβίοηχ οὗ (οἷν στο] ρίοη δηα Ιϑῖν, δπα 1 {86 ὶγ 
Ἔσχροοίδεοη οὗὨ {π6 Μοβϑδῃ. ΤΉΘΥ Βαᾶ ὑπο ]γ σϑῃθδϊορ ϑί8, ἔγοσα 086. {π|6 (ῃδῦ {Π6ῪΥ 
Ὀδοδῖηθ ἃ ἀϑΠηἰἰ6] Ὁ οσπλοᾶ βίδίο, δηᾶ {18 γοπιαγζαδῖία ἴδαθατα ἴῃ {Π61]Γ Οὐβίοσηβ ἢ85 
δοαυϊγοᾶ Βα ἢ 8 Ῥσοτϊαΐμοποο, ὑμαῦὺ ΤΟΥ Βουη δ  π109 τιϑοα [ῃ6 βαη6 ψογὰ ἴο ἀδηοῖθ 
ΘΘΠΟΔΙΟΡῪ δηᾷ ὨἰβίοτΥ." 

10 5 115 ΥΟΓΥ͂ ΓΤΟΙΛΔΥ ΚΔΌΪα ἔοαΐαγο Ὑν 8 10}χ Ἰραγίβ 118 αἰ ΒΟ] στ ΒΕ ηρ᾽ Ομαγβϑοίδυ, 108 
ΒΡΘΟΙῆο το] ρίοπβ ὑγοσί, 118 ρογίδοιίοη ουθη, ἴο ΒΙΌ]1641 ΟΒΤοποΪορσυ. ἴῃ τοραγᾷ ἴο (18 
ομδγδοίογ 86 Νονν Τοβίδτηοπῦ 4180 ἷἰπ (8 ἀδίθβ [6118 ο]οβϑὶ Υ ὕο 86 ΟἸγομοϊορὶοϑὶ 
Ἰκαγ-ποίθ οὗ {π0 ΟἹα Ταβίδτηθηῦ ; δου ρ ἢ ἴῃ 186 Ενδηρ 1518 δπα Αοίβ 1 ἔγθαῦυθη! 
σοπηθοίβ [ἢ ΒΙΟΡΤΑΡὮΪΟΔΙ] ΟἸΤΟΠΟΙΪΟΡῪ ΟΥ̓ Ρτὶπαϊτἶνο ΟὨ τ βυϊδηϊ, ψὶ ἢ (86 ΟἸΤομοΪορίοδ] 
ἀδίοϑ οὗἨ Θοῃ ΟΠ ΡΟΓΆΓΣΥ͂ ΡΘΠΟΓΙΆΪΙ ἰδίου. 

ὟΥ 6 οδὴ {88 ΒρΟΔΚ οὗ ἃ βοϊθηιο ἱτηρογέδοιϊίοι οὐἨ Β1Ρ]1041 ΟἸΓΟΠΟΙ ΟσΎ, τ ΒΟ 18 
ῬΘΓΙΘΟΌΥ οοπδιβύθηῦ τὴ 18 το] σίου Ῥογίδοϊομ, δηα στ Ὡ]οἢ οἡ {118 ΨΟΥΥ͂ δοοουμὺ 18 
ΟΥ̓ στοαῦ Βοσυΐοθ ἴο {86 ΘΠ ΓΟΠΟΪΟΡΎ οὗ ρΘΠΘΓΔΆΙ ΒἰΒίΟΤΥ. 

ΤΒ6 ἔγϑί ἱπιρουίδοι ὁ 15 π6 υνϑδηῦ οὗ δὴ ἸΠΌΓΟΚΘΩ 86.168 οὗ ἀδίοβ ὈΥ͂ γΘΆΓΒ, βία ηρ; 
ἔγοτα βοιὴθ χϑα ροϊηῦ ἴῃ [88 δἰβίοτγ. ΤῊΘ Βοοοῃᾶ, 15 086 ΔΌΒΘΩΟΘ οὗδ ΓΘίΌΓΘη06 Οὗ [Π6 ἀαΐο8 
ἴῃ [6 ΒΙΒΙΟΣΥ οὗὨ [85γ86], ἴο [11 ΘΟ ΘΙΩΡΟΥΆΓΥ αδεΒ οὗ ζ,ΘΠΘΙΔΙ Ὠἰβύουυ. ΤῈΘ Ῥδγίϊου]8Γ 
ΘΩΠΠΊΘΙ Αἰ ΪΟη ΟΥ̓ γθΆΓΒ οὗ [Π6 18γ86110688 8.6 ἔγαρτιηθηΐθ, νυ] οὗἢ ΔΓΘ ΟἾἹ]ΥῪ οϊποα ἰοροίμοῦ 
ψ} αἸΒΠοαγ. ΤΊΘ στοΐθγθμοθβ οὗ 1βγϑο] 180 ἀδίθβ ἴο ἴῃο86 οὗ [ὈΤΟΙρ ΠΑ ΟΏΒ, οβρϑοὶ- 
ΠῚ οὗ 186 Εσγρίΐδηβ, βαβίαϊη {Π6 τηοδὺ ἄϊγοσγβθ οοση δἰ παίϊοηβ.Ό Ηθηοθ [86 ΓΟΒῸ]18 οὗ 
[89 Ἰαΐον ἀοθύθγ τὶ πδίϊοη8 οὗ δον 88}. ΟἸΓΟΒΟΙΟΡῪ αἰδον βὸ ψ]ΔΟγ. 10 158 ΟἾΪΥ Ββιθ8θ.- 
αἀποηῦ ἴο {π6 Ἔχ] 6 ἰμαῇ {86 6 )}8 ᾶνο ρἰδοϑᾶ ὑμοῖγ πηοᾶθ οὗἉ οοτηρυΐϊδίοη ἴῃ Θομπμοοῦοη 
ὙἿᾺ [6 ΘὨΓΟΠΟΙΟΡῪ οὗ βόπαγαὶ ΠΙΒΌΟΤΥ ὈΥ {Π6 δἀορίϊοῃ οὗ [886 Ετὰ οὗ {π0 56] Θῃοἰ 9. 



8 6. ΟΒΕΟΝΟΙΟΟΥ ΟΥ̓ ΤῊΒ ΨΦΕΨΊΙΒΗ ῬΕΟΡΙῈΕ. 18 

Βαὶ ἴι 815 ργϑαοίβοὶυ, οομβὶδίβ {86 το] οἴου ΒΌΡΟΓΙ ΟΣ Υ οὗἨ [80 ὁ ον 8 ΟἸΣΟΠΟΙΟΩ͂Υ, 
(μαι 10 15 Γτοῦρδουῦςϊ σοποδ ορίσα), δῦ 88 [06 ὝΔΟ]6 ὈΪΌΠ10Ά] τποποὐοίστα 18 στουπαοαᾶ 
ἐπ [86 Ῥυἱποῖρ]θ οὗἨ Ρϑυβοιδγ. ΤὨΘ [βυϑ ἢ ὨϊδΟΟΥΥ͂ ῬΡΓΟΟΘΘαΒ ΠΡΟ {8:6 ΔΕΒ ΠΡ ΟΝ 
ἐδαὺ Ῥογβοηδ, (γ)ὸ τσ ΒΑΥ͂ ΟΥ̓ΘῚ ῬΟΓΒΟῺΔ] ἔγθθ 1). ΔΘ. [.6 ῥΓΪΠ1Θ ζοσταΐηρ᾽ Θ᾽ Θαοη 8 
οὗ ΒΙΒΌΟΤΥ ; ὑμαὺ [86 ῬΘΙΒΟΠΒ ἀοιογιϊποᾶ {πὸ [Ἀοἰθ, δΔῃα ποὺ (89 δλοίϑ 19 ῬΘΙΒΟΏΒ. 
ΕΥΟΤΥ Ὡδίίοη, 38 ἱπα θα ΘΥΟΓῪ το] ρίοη, 888 118 ομδγδοίοσϊ βίο δοπιρυϊδίϊοη οὗἁἨ {1π|6, 
τυγοῦυρὴ Ὑϊοδ ἰδ τρδηϊοδίβ [08 ῬΘΟΌΪΑΓ Ὡδίαθτο. Ηδμοο [16 ατθοὶς οοταραῖοβ ἢΐ8 
{ἰπ|ὸ δος [86 ΟἸγπρδαβ, (Π6 Ἐοτηδῃ αὖ ὡγὸϑθ οομάϊία, ἴλ0 Μοβϑιηπιθᾶδῃ ἔγοτω [80 
σοῦ οὗ 186 Ῥσορδοῖ, ψιῦ ὙγΒ]Οἢ [89 Βύσοραθ οὗ ἢ18 γϑ]  ρἼΟ γᾺ8 ἰησαγθᾶ, ΤῊ 19 Γγ86]106 
δοΙραΐο8 {π|6 ὈΥ̓͂ [86 φσ)ῬΘΏΘΑΙΟΡΥ οὗ (6 ἘΔΓΒΟΙΒ οὗ [ῃ9 τδὸθ (τ Ἴρ τ), ὈῪ [86 δρθ8 
οὗ τμ6 Ῥαύγδγοδα, ὈΥ [86 Εἴο οὗἨ Μοβοβθ, ΌΥ ἴ8ο τεΐρτιϑ οὗὁ [80 Κίπρβ. 1ῃ δα θοῦ ἴἰο 
{π|6 ὑΠ6ΥῸ ἈρρσΘδΥ ἴῃ (86 ΙΒΌΟΣΥ ΩΘΏΘΙΆΙ σοηθδὶοσῖθα. Βαὺ πβο 411 86 ΟἸ για Δ 
τγοΥ] ἃ ΤΘΟΚΟῺΒ {110 ἔγοτα [ἢ 6 Ὀἰτθι οὐὗἁἨΘ ΟἸγβί, ἰζ ΟἸἹῪ ταῖϑθθ ἴἰο 18 Εἰσβοϑὶ ῬΟΎΘΙ [}9 
ΟἹ Τοειδιηθηῦ ῥσησ1}}6 οὗὨ ΡΟΓΒΟΠΔΙΠΥ͂ : δίποθ {πὸ γὁ818 οΟὗὨἨ Τραθιωρίϊου ΓΘ [Π6 γοϑιθ 
οὗ [6 ππίγουβαὶ Ὁ οὐὗὁἨἩ ΟἸἾ σὶβῦ: ἃ οοπίϊηθουβ {ΠΕ σθηῦ οὗ [0}9 ψοτγᾶ, “ῆο 8848}} 
ἄθοϊδσγο μΪ8 σῃθγβϑίίοι ὃ ̓  

Βαΐ ἴῃ {π|8 ροοι]ατίγ 1[Π6 9618} ΘΠΤΟΒΟΙΟΘῪ 486. Ὀθθὴ οὗ οβϑβοῃ αὶ βουυΐϊοθ [0 
180 ΘΕΓΟΠΟΪΟΡῪ ΟΥ̓́ σΘΠΘΓΑΙ Πἰβίοτυ. «π8ὺ 848 ΠΟΘΏΘΓΆΙΥ ὑμ6 ΟΙα Τορίδιποηξ 889 
φσίνοη 786 ἀοδ ἢ ὈΪΟῪ ὕο ΒοδΕΒΘἢ τυ ΟΪ]ΟΘΎ, 80 ὑ86 ΟἹ Τοδύδιλοηϊ ΘὨτοπο]ορσΎ, ὮΥ͂ 
ἤἄχιπρ 106 δηϊ πὶ οὗἩ 1π6 Βαμηδη Γ8406 ἰο Δροαῦ 4000 γροϑλτγβ Β. Ο.. (ἴον {89 αἰδογοηϊ 
ΘοΙηρΡα δ 1015 866 [06 Β10]168] ΟὨΤΟΠΟΙΟΡΎ, ΤΟΙ ροη, 18561, ῬΓγοῖδοο, ἢ. 1), Β48 ἔουθυ Σ᾽ 
τοίαϊοᾶ ὑπ9 ΦἈθΌ]ΟυΒ ΘὨΓΟΒΟΪΟΘῪ οὗ ναγίουια ἢθδύ μη δύ! μβ, 6. 5.) [86 Ιηἀϊδη, ΟἸΐη686, 
Εσγρθίδη. ΤῊΘ ροπογάϊ Ὠϊφίοτί 4] υἱοῦ οὗ Π6 ρογϊοβ οὗ 186 ἀοδυθὶοριμοπὺ οὗ 186 
πταδη ΤᾺ00 Ὀαίοτο ΟἸτϑὺ ΘΟΒΗγπιβ [86 Θογτθοίμοαβ οὐ 86 ὈΪΌ]1041 δβϑυτωρίίου 848 ἴοὸ 
46 τοχηούθῃοβα οὗ 1.8 οτἱρίη. 

Τη Εὐπσα] αΒ νἱονν, [Π6 ἀοίοστοϊπδίζοι οὗ [Π6 ὙϑαΡΪῪ ἴδϑαβῦθ, τυ] ἢ. γ88 ἴῃ [Π6 ΠδΔηα8 
οὗ [86 ῥγίοβίϑ, 15 οὗ στοδῦ δα ἴῃ ρογίδοιϊηρ 86 ον 88} ταοὺ μοα οὗὨ ϑ οοτιραίδίϊοι. 
Τὸ {186 ἀοίατταϊπδίϊοι οὗ ρΡδγ  Οα]ΔΓ ΥΘΆΓΗ, γἃ8 δ ἀοα ἴΠ6 τορπυϊδύϊου οὗἉἨ [86 ροτοαβ 
οὗἨ γοῦτθ, [86 ΞαΌΡΔΟΙ γοδγ (Ἷ γὙγϑδτΒ) :, [ῃ6 γον οὗ Φ. 1166, τ ΐο ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ὀοσδα 
τὰ 89 δΑΙοΙΝ γοδῦ (ε66 Νοῖθ 8, Εἰ γγ8]α, Ρ. 216). Το {π0 Εχοάσδ ἤοα Ἐργρί 
Ὀδοδιηό 8 βύασίηρ μροϊηῦ [Ὁ ἃ σοιίϊηπουβ ογβ, δηᾶ (1 ΕΊΩρΡΒ νἱ. 1) 480 γΟΔΙΒ Ὑ6ΓΘ 
οουπίοα ἔγοτῃ {Π6 ὐχοαπβ ἴο [86 ἴουηᾶίηρ οὗὨ [86 ἴοταρ]ο ἰῃ {86 ΤὈπΣ ἢ γογ οὗἉ ὉΠ16 
Τοῖσι οὗ Βοϊοτηοῃ. ὅο [πὸ στοβίἄθῃοο θὰ Εργρὺ τνγᾶβ ἢχοα αὖ 480 γοϑγ (Εἰ. χὶϊ. 40). 
Τὴ οβ Δ ὉΠ ϊηρ [Π686 ροϊπίβ [86 1Βγδο] 1008. οοὐἹα δν8}} ὑμοπιβοῖγοθ οὗ {80 συϊάδποθ 
οὔτις Ἐργρίϊδη τοι μοὰ οὗὨ οοτιραϊδοη, ΑΑοοογαϊπηρ ὑο Εἰ να], {8686 ὕτγο ρμοσίοαβ, 
186 τεϑίἄθῃοο ἴῃ Ἐργρῖ, δπᾶ [89 ἱπίογναὶ Ὀοΐνθο 89 ΕἸΧοάΌΒ δηᾶ ἴῃ Ὀπ]Παΐπηρ' οὗ 
[86 δια ]6, ἴοστα (89 δχϑβ δρουῦῦ το ἃ11 (η6 ΟΥΒΟΥ ἀοἰθγτωϊ δ 0 η8 τόσον. Βαΐ 
88 ἴο {{| το ΙΔ 1008 ΟΥ̓ [80 δηοϊοπῦ 1Βγα  {ἰ8}} ΗἸΒΌΟΤΥ ἴο {8:6 ἈϊΒίΟΥΎ οὗ οὐδοῦ παίϊοῃϑ, 
Εν νδ]ᾶ ροϊπίβ ἰο [0 Εργρῦίδη Εἶτα οὐ Μδποίβοη. Τὸ τ8δὲβ Εργρίίδη Ῥδγ8}161] Βαυπ- 
Βοη δἀβ [ῃδὺ οὗ [86 ΒΑΡΥ]οπΐδη δηα Αβδυσίδη, Αὗοῦ [8Π6 ΟΧῚ]Θ 0Π6 “6 ν18}} ΘΓΆ ΤῸΠΒ 
ἴπ οἷοβθ δοῃηῃθοίίου τὶ 186 Ῥογβίδη, ὑβγουρἢ (86 τοοκοηίΐηρ οὗὨ [86 τοΐζηβ οὗ 186 
Κίηρβ (ἔνα ἵν. 24; νἱ, 16). Κ΄΄'ποο (09 β'υτῖδη Επηρὶγο [86 Φ60 08 1811 ΤΩΟΓΘ ΟΟΤΩ- 
ΟΡ  οὕοΙ Υ τὶ πὶ [86 Θγὰ οὗἉ (86 βεϊοαοίὰθ (1 Μδο6ο. ἱ. 10). 

10 18 ποῦ ΟἿΤ ῬΌΓΤΡΟΒΟ (0 ΌΤΊΩ ἃ ὩΘῪ ΟὨΤΟΒΟΪΟρ1681 δγβίοπι οὗ [Π6 ἈΪΒύΟΣΥ οὗ (86 
ΟΙα Τεοβίδτηθηΐ, Ὀπὺ Υδῦθο ἴο υἱπᾶϊοαῦθ [86 ἰάοα οὗ ΟἹα Τοβίβιηθηῦ ΟΠΓΤΟΠΟΪΟΡΎ. 
Ὗε [τῸΥ οαὖ ΒΟΙΟ ΒΟΥΤΟΥΘΡ ΒΟΙῚΘ ὈΓΙΘΓ ΓΟΙΔΥΚΒ ὌΡΟΩ {86 τηοῖμοᾶ ΟΥ̓ ΔΒοογ(ἈἸ ἢ ρ᾽ 
βοιιθ οὗ [Π6 ζΖΘΠΘΤΆΙ ροϊηῦβ ἡδὺ ΔΙ] παθᾷ το. 

1. 1 18. ἄφοὶ ἸΟῪ ἱποοστθοῦ ον {886 δαῖμον οὔ “Το αΐθϑ οὗ [16 ΒΙ1016,᾽" 1ὰ 



14 ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΤΊΟΝ ΤῸ ΤΒῈΕ ΟἿ ΤΈΞΤΑΜΕΝΤ, 

Τορδσα ἴἰο ὕω ΘΒὨΓΤΟΠΟΙΟΡῪ οὗ 86 ΟἹα Τορβίδιηθηΐ, ὕο ΗΪ8δ60 [86 ϑαμηλγιίβη ἰοχὺ οὗ [ἢς 
ΟΙα Τοβίαπιοηΐ, δπᾶ 86 δορίπαρϊηί, ὈΥ̓͂ {16 βἰά6 οὗ (86 ΗΘΌγον ἰοχί, 80 ὑμδῖ ἔγοιη 
{86 1ν στοδῦ αἰγουβι 168, ἢ6 ταϊρῦ ᾿πΐονῦ Πδὺ [6 Ὀ1011041] ΘΠΤΟΠΟΙΟΣῪ τ᾿νᾶβ ἴῃ 86 βδιὴθ 
ἄδρτθθ ἈΏΓ6]14016. [10 18 τη ροββίὉ]9 ὑπδὶ ὑπ6 δαρίπαρίηῦ βου] χοῦ ἀροὶ ἰτδαϊοηβ 
Ὑ16 ΜΜ1} 68. Θοτρδτῖβου πὶ ἢ ὑμο86 οὗ (86 ΗΘΌτον ἰοχὺ. ΤᾺΘ Β8π16 18 ἔστι οἴ 
[86 ϑατηδγιίδῃ Ῥαηίαίθπθοῃ. ὙῈ6 ΗἩΘΌΓΘΥ ἰθχὺ 888 ὑπγουσμοπῦ [86 ρῥτίοτίγ, δηᾶ 
τησδί ὑμογοΐίουθ ἤδνο {86 ῬΥΘίΌΤΘΠΟΘ ἴῃ ΔΠΥ͂ Ο886 ἴῃ ΜΈΙΟΝ ΠΟΥ ΤΔΥ Ὀ6 οοηϊ- 
Ραγοᾶ. 

2. Τὺ 18 ᾿ποοστθοῦ δραΐῃ ἴο δἰξοιαρὺ (0 τϑοῦϊν ΟἹα Ταβίδιηθηϊς ἀθοϊαγϑίϊοηβ ὉΥῪ 
εολαΐ αγὰ διιρροδοα (0 δα αἰ ογοηῦ ἀροϊαγαίϊουβ οὗ {86 Νὸνν Τοβίδιηθηΐ, 38 ἢ885 Ὀθθη 
ἄοῃθ ὉΥ ὕδδον, 1ᾶον. Οβρ61108 Δηα ΟΥΠΘΓΒ, ΤΊΟΓΘ ΓΘΟΘΏΓΥ ὈΥ ΒΘΟῖτοσ, 1π ἷ5 Ομδτὲ 
οὗ ὈΣ011041 ΘὨΤΟΠΟΙοΡΥ. ΤᾺΘ ἀδοϊαγαώου οὗ Ῥδὰ] (0.81. 1. 11) δρτγϑοβ τὶ δαὶ 
τη866 (ΕΣ, χΙϊ, 40), 1 τὸ ἴδ Κο 1ηΐο δοοοπηὺ ὑμαὺ [ἢ ῬΤΟΙΆΐΪΒΟ νῦ78ἃ8 ποῦ ΟΠΙΥ͂ ΘΟΠΗΒττηΘᾶ 
ἴο Ατϑἤδα, Ὀαύ ἴο 18880 δῃᾷ Ζ24600. Τὴὸ 480 γοᾶσβ σπου]Ἱᾶ {Π8 ἀδίθ ἔγοτη {ἢ6 
οτἱσὶμῃ οὗἨὨ {86 Ιβγδθ {15} ρΘορΪθ, δέος {πὸ ἄθαια οὗ 9384600Ρ, ἴο {π6 Εἰχοᾶπα, Τὺ ἰβ 
ΤΏΟΓΟ ΑἸ οα]Ό ο οχρ]αίη 086 τγοϊαιϊϊοη οὐὗἩ [16 460 ὙΘΆΓΒ τ ὩΪΟΒ 086 ΑΡοβι]6 (Α οἱϑ 
ΧΙ, 20) ἀρῇπο68 88 [86 ροτοᾶ οὗἩ 86 Φυᾶροθ, ἴο 086 ἀφοϊαγαίίου (1 Εὶηρβ νὶ. 1), 
ταῦ {86 ροτϊοα ἔτομπι 86 Εἰχοάᾳαβ (ο {86 Θγθοίζοῃ οὗἉ π6 ἰ61Π10160 γγ88 δουὺ 480 γοϑγβ. 
Α αἰνουβιῦ οχὶβίβ ΠοσΘ πῃ (80 Φο Βῃ ὑγδα 10}, 5106 ουθὴ ΦόβαρθπΒ (Δηίϊᾳ. νἹ}]. 
8, 1) ΤΟΟΚΟΏΒ 6092 γρᾶτβ ΠῸΠπι {Π6 Εἰχοᾶτβ ἴο {86 Ὀυϊ]ϊηρ οὗἨ [Π6 ἰθιρ]6 : (μι 8 88- 
βὶστιίηρ, 448 ὙΘΔΆΓΒ 848 (86 γοτϊοᾶ οὗἨ {Π60 Τπᾶροβ, ΜΕ160 1 Εὶπρβ υἱ. 1 ἔχϑβ 881 
ΥΘΔΓΒ 88 ὕπο ἰοησίμ οὗ ὑμδῦ ρογϊοᾶ, ἘΓΒΟΡ [Π6 ΑΡροβί]θ ᾿ῃὐϊταδῦθβ ἴῃ 086 ὡς, μδ΄ 6 
6}} ἴῃ τὰ {86 ὑγα!ἰοη8] ᾿πα 6 δηϊῦο τοοκοηΐπρ',, ΟΥὁ [1.6 ἀΘοΙ γί Οἢ ΓΘΔΟἢ 68 Ὀδοῖς, δηᾶ 
Ἰπουαε8 Μοβββ δηᾶ Φοβυϑ διηοηρ (86 παρ68, (48 ὑ8 60 ἴῃ ἴδοῦ Ὑγ6Γ6,) 88 10 ΓΘΔΟΠ6Β 
ΤΟΥ γαβ, Δη6 ἱποῖ 68 ϑδυλαθὶ. [πῃ {Π6 ἀοϊογηλϊηδίίοη οὗ [86 Ὀοπᾶδρο ἱπ Εργρύ ἴο 
400 γ6818 ἰῃ δ Βρθϑοῖ οὗ Ξϊδρβϑῃ, ἰῦ 18 ῬΓΟΌΔΌΪΘ ὑμαῦ, δΔοοογαϊηρ ἴο 6 Ὀγοπιΐβο, 
(θη. χυ. 18), [89 τουῃᾶ πυμηθοσ οὗ 80 ὙθδΔῚΒ δῦ ἴΠ6 Ὀορπηϊηρ οὗ [86 τοβϑίἄθηοδ ἴῃ 
Ἐργρί, γγὰβ ἢχϑα δ8 (06 ρουϊοᾶ οὐὗἩ [86 ΒΔΡΡΥ͂ οχϊβίθηδο οὗ [89 ἴβυδοὶ 68 (δ ογα, δπᾶ 
τπιιϑὺ Ὀ6 Βυδίτϑοίοα ἔγοια [ἢ οηἰτο ροτὶοα οἵ {Π61Ὁ τ βι ἄθῃθ. 

8. 10 18 ποῦ ΟἿΪ ῬΓΟΥΪΠΟΘ, ΠΟΙ 816 0 ἴῃ 8 ροδί ἴοι ὕο οΥἹ 1 οἶ89 (ἢ 6 δϑβογίϊοηβ το ἢ 
ΒυμΒθῺ ΤηΔΊΚ68 ἴῃ ταρᾶγα ἴο 106 ΕρΥΎΡ ΔΗ, Αβϑυγῖδη δὰ ΒΟΥ ]οπῖδιὶ ΘΠ ΤΟΠΟΪΟρΊ68 
(οορᾶτο {86 οΥἱυ]οἴδτη ὈῪ ἰδοῦ πα). [ἢ ΔΗΥ͂ 6886 ἢ6 Ἦ88 ΡΘΟΓΟΓΠΙΘα 8 ρτοϑῦ βδγυΐοθ 
'π Βτίηρσίηρ [Π9 6188} Θὰ ἴῃ τοϊδίίοη τ ἱτἢ {8656 ΘὨΓΟΠΟΙΟΡΊΘΒ ; τ Ὁ10}} ἢ6 848 ἄοπϑ δὺ 
ἃ γαϑῦ Ὄχρϑῆβο οὗ ᾿ϑδιτιίηρ 8ηα 101}1. Ὑγ7,Ὼ τηυηΐ, Βοσονθυ, Ὀσηρ οαὖ τηογα οἰθαυν 086 
ἄουδὺ ΒΊΟΝ 8. τᾶοσθ ΘομηρΙοῖθ βοϊθηϊῆο οομιθἰπδίϊοη ἨΔ8 ἴο τϑπιουθ, [πη [86 ἢτδῦ 
Ὀἶϑ806, 1ῦ Β66 18 ΙΒ ουῦ Δηγ δα δασπδίο Τοπῃ ἀϑίϊοι ὑπδὺ ἃ ΟἸΓΟΠΟΙΟΡΎ Ὀογοπα [86 ᾿πῆποηοο 
οὗ [η6 Τ ΘΟΟΓΔΟΥ͂ ΒΒου]ἃ Ὀ6 ργοθοηίθα 88 δὴ ἰῃ|31110]6 Τα ΑΒαΓΘ [ῸΓ 086 ὈΪ01108] ἀ6018- 
ΤΆΪΟΙΒ, 88 Τ.ὉΘὮ Β0 ἰη 668, 88 1 ἸΘΠΘΓΑΙΥ͂ ἃπ ππαποβ οηθα τἱρηῦ βου] Ὀ6 οοποραθᾶ 

ἴο Φοβορθιβ δραϊπδὺ [80 ΟΙα Τοβιδπχοηῦ, δηἃ Ενϑηρο]ῖο Ὠἰβίοσυ. [ἢ (88 ΒθοΟΠᾶ ΡὈΪδο6, 
{89 ἀοίοτταϊηϑίϊοη ΠΡοη [818 στουπᾶ οὗὨ [86 ἀδίοβ οὗ 99 1}18}} ΒΙΒΆΟΥΥ Β6θ}8 ἴα 8, [0 8 
σιοαῦ οχίθπί, ααθβυϊοῃϑὉ]θ. [πὸ (86 ὑμπὶγα γΡΐδοο, 10 18. ἃ τ ϑα]ῦ τ ΒΙΟἢ ΠΟ οΠ6 Βῃοπ]ᾷ 
ΒΑΒΟΪΥ οοηοοᾶοθ, θη 086 480 γ6818 (1 ΕΊΏρΒ ΥἱἹἱ. 1). ἴτοτι [89 Εἰ χοᾶᾳβ ἴο {86 Τουπάϊηρ; 
οὔ (86 ἰδηιρὶθ ἃγθ ἤθτΘ τἀ πορα ἴο 1688 ὑῆδῃ 862 γϑᾶσβ. ὟΥ6 πιαϑύ Ἰθᾶγ9 1ὕ ἴο 8 Βρθοΐα] 
ἱπνοβυ σαί οη, ἴο Δβοθσίϑίῃ ὑ8:686 ΡΟΪΠΐΒ ἸΔΟΥ̓Θ ΟΟΥΔΙΏΪΥ. 

ΤῊΘ πιοβὺ οογίϑίη ἀδίοβ Ὁ ὑπ6 ἀοιογπιϊμδίϊοη οὗ Φ ον 8 ΟἸΓΟΠΟΪΟΡΎ, 81 8860 οὗ 
ΝΟΡΠΟΠΔάποΖζαῦ δηᾶ γγαθ. ΤΟ οοπαποβῦ οὗ 9 6γαβαίθτι ὈΥ͂ [86 ΤΌΓΙΩΘΙ ΤΟΠΆΤΟΝ,, ΟΥ 
[6 Ὀορίπηΐηρ; οὗ [89 ΒΔΌΥ]οπΐδη οδρυν Υ, 18 δβειρτιοᾶ, ποῦ ΟὨΪΥ͂ ΕΥ̓͂ Βαπδθη, Ὀπῦ ὉΥ͂ 
ΞοΠοΌΟΉΖΟΣ δηᾶ Βυπκιηογογ, ἴο [86 τϑᾶγ δ86 (ηοὺ ὅ88) Β. Ὁ. Τὸ τούσσῃ οὗ 086 
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ονγ8 ἴτοτηα Βδθγίοη, δοοοτάϊηρ ἴο 86 ΟΥ̓ἸΏΔΓΥ Οοοτηραίδιίίοη, (00 Κ ρῥἷδοθ ὅ8δ6 Β,Ο 
δοοογαϊηρ ἰο Βαηθθη δπᾶ ϑοβθοῦζον ὅ88. 

Ετοῦι ἰδδῦ {πιὸ ἀονγηγαγάβ, [86 “6 Ὁ0718}} οοτηραίδιϊοη 18 ἀοοσσαϊπϑα ὈΥ (86 Εἶτα οὗ 
[00 βιοϊουοίαεθ, τ᾿ 1 οἢ 9Ὸ]ΟΥγΒ [86 Θγὰ ἔγοπι [86 Ὀορίπηΐηρ οὗ (86 Οδρύϊνιγ ἴῃ ΒΑΡΎ ΟΠ, 
οὐ ἴ0ὁ0 ἀοδίιταοίοιυ οὗ (0 ἢτβύ ἴθιαρ]θ. [10 Ὀορίηβ τὶν (ῃ9 γοᾶγ 812 Β. Ο. Α ὥ]ον. 
ἱησ 6γᾶ, τϑοοκοηΐηρ ἔγοτι [86 ἀθ] σογϑηοθ ἰῃ 148 Β. Ο., ρσῖνοθβ ῥἷδοθ λσαίῃ (0 [6 ὁ01}- 
Ῥυϊαιίοη υϑοᾶ πηᾶρν (89 θ᾽ θαοὶ 489, ροη Ἡ1ΟὮ ΓὉ]]ΟΥΒ (86 ργθβθηῦ οοπιραϊδίϊοι οὗ 
[189 568, [86 νου] οτα, θορίπηΐηρ 8101 Β, Ο,, δαᾶ αἰϊνϊἀοα ἰηΐο ἴγθθ ρτγϑδὺ ρογὶοαβ, 
[86 γβί σϑϑομίηρ ἰὸ 0(ῃ9 ΒΑρυ]οπίδη Οδρίϊν!γ, [86 βοοοπᾶ ἔγοσῃ ὑμαῦ δνθηῦ 0 189 
ἀοδιγποίίοη οὗ “6 ΓΌβδ] θὰ Ὁ ΤΊῦαΒ, ὑπ ὑμϊγα ἔγομλ ὑμαῦ ὑΐϊπιθ ἴο [π6 ῥγοβομῃί. 

Ετοῖὰ {Π6 ΒΑΡΥυ]οπίδῃ Οδρυλνιν, σοίηρ ὈϑοΚΎΑΓα8, τγὸ τοϑοὰ {86 βτγβῦ ροϊηΐ ἴῃ 189 
ον 8 οοταροϊδιίοπ, ὑβγοῦρἢ [89 Ββαπὶ οὗ (86 τοῖρτιβ οὗ [λ9 9 ον ]88 Εὶηρβ. Τῦ 48 ὈΒΌΔΙΥ 
θθοη ἤχοα δὺ 387 γοδγΕ, δῃᾶ ἰδ Ὀερὶπηΐηρ᾽ οὗ 186 τοῖρῃι οὗ ΒΘΒοΟΒοδ μ]δορᾶ δ 97 
Β.Ο. Βαμβθῃ ρῥΐδοθβθ ἰὺ ἰῃ 968, 838ηα {8π8, [ἢ τὸ 9Ο]]οῪν Ηἷβ το μοᾶ οὗὨ ἀοθίθσηι δ: ΟΏ8, 
83 1 Β66Π18 ἴο ὯΘ ΘΟὨΒΙΙηΘα ὈΥ [80 Εσγρύϊδηῃ ἀαλίοβ οὗ Είηρ ΒθΒμακ (δβακ, ψῆο 
Ρἰαπᾶοτγοᾶ “ογυβαίθμ ἴῃ ἴδ ἐγ γοδῦ οὗ ΒΟ οδπι,) γγὸ Ὀτὶηρ οαὖ {Π9 του ΠΌΤΟΥ 
οὗἩ 882 γξϑτβ [ὉΣ {86 τοῖρτιβ οὗ [86 ίηρβ. βοϊοιου τοϊρτιϑα ἔοΓΟΥ͂ γοᾶγβ, δηᾶ Ἰαϊᾷ (86 
ἴουπάρδεοη οὗ [86 ὑδταρ]ο ἴῃ 0Π6 ΤΟσυτί οὗ δΪ8 τοῖστι (1 Εὶηρ νἱ.) ΤΊ του] ρῖνο 1004 
88 [86 ἀδῖο οὗ (89 ἔουπαϊηρ οὗὨ (89 ἴθιρῖθ. Οὐοπηροϊϊηρ [86 480 γοδχβ, ὑπ6 ἱπίθγναὶ 
τιθηϊοποα Ὀοΐχϑοη 86 Εἰχοῦσβ δηᾶ {86 ἰουπαϊηρ οὗ (86 ἴδορ]6, δπᾶ (9 Εχοάᾳβ 
τουδὶ αν οοουττοᾶ ρου 1484 Β. Ο. Τὸ 18 ἀβῦδ!!γ ρῥ]δοοᾶ ἰπ τουπᾶ Ππυμ 618 δύ 1500, 
Ὀαΐ τογο δοουγδίοὶΥ οὖ 1498. Βυηβοη, ΠΟΤ Ον ΘΓ, ρΙδοθ8 ἴΠ9 Εἰχοάβ Ὀθίγγθοῃ [ἢ ὙΘΆΓΒ 
1324-1328, ποτ ἀοβηϊίζοὶν 1826, (μϑρδῖυθ 1814) Βαΐ (86 οομβάσθποθ τιῦ τ Βοἢ 
(816 ἀοιοτταϊηδίϊοη 19 ἢχϑα, 18 Ῥαβθα ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΥ ρου ἴδ6 θυ] οῦυβ παγγαῖϊνο ὉῪ Μίϑδη- 
οἴδο, οΥὮὨΪμ6 ουθηΐβ ἰῃ [86 τοΐρτι οὗ {16 Εσγρίίδη Κίηρ ΜοπόρΒίμδμ, (Βαηβοη, Ρ. οοχὶ1.) 
7 ἴ8 ποῦ ογοάϊὉ]9 Ὁμδὺ [86 Βἰπρ]6, ΒΟΌΘΣ πδγγαίϊνοβ οὗ [86 ΟἹα Τοβίατηθηϊ, 8γΘ ἴο ὉΘ 

οογτοοίθα ὉΥ βυοὶ ἃ ΞἈΡΌ]ΟῦΒ ΓΘΟΟΓΙα 88 [18 (866 ἀπ ϑοΒηἃ, ΡΡ. 2, 10,11, δηᾶ 108, 4180, 
Κποροὶ, Εὐχοάυϑ, 112, 116 Εὲ ; Ἴρομ [86 ΤΠ0160 οχίθηδοα ἀγραπιουῦ οὗ Βαηβοη, 216, 866 
Οαἰϑοδτηϊᾷ, Ρ. 23). Πῖττο δαὰ (80 ροτὶοᾶ οὗ [πο τοβίάθῃοθ ἰη Εσγρὺ (ΕΣ. χὶϊ, 40), 480 
γοᾶΣΒ, ἴο ἴ6 πατροῦ (1 Είηρβ Υἱ. 1), [ἢ Θηΐγδηοθ ᾿ηΐο ΕἸργρῦ, οΥ [86 ἀοδί οὗ 980 0Ὁ 
τοῦδ ανθ Βαρρομοᾶ 1914 Β. Ο. Ἐὸν [89 τοβίάθῃοθ οὗὨ [6 Ῥδίγδγοῆβ ἴῃ Οδηδϑη, 
δοοογάϊηρς ἰο Κποθ 61} οομῃροίδίϊοῃ, 79 ΤΏΔΥ ΔΙ]ΟἿὟ 190, ΟΥ δῦ 186 τηοϑὺ 215 ὙΘΆ18. 
ΑΡτϑμδπὶ τητπιϑῦ ὑμουθίοσο ἢδγὸ ϑηϊοσοα Οδηδδῃ δροῦῦ 2120. ἘπΟΡΘ] 18 ἱπο θα ἴὸ 
τοάπορ {86 215 ὙΘΆΓΒ, Β'π06 ἴῃ Ὧ18 νον, [89 ᾶρα οὗἨ [86 ῬαυγΔΓΟὮΒ 18 ρἰδορᾶ ἴοο δΙρὮ, 
Βαϊ, νὴ Βοον, Κορρο, Εἰ γα, δῃα οὔμοσβ, ἀϑέθῃβ [86 480 ὙΘΆΓΒ, 88 {Π6 ροϊϊοᾶ οὗ 
180 τοβίάβθηοϑ 'π Εἰσγρῦ, ἀραϊπδῦ [μο86 ΘΠ ΤΟΠΟΙορ Ἰβί8, πὸ ΤΌ]]ονγ ὑ86 Τοοϊκοηίηρ οὗὨ (86 
Ἰδίοσ 998, δη ἃ ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ οὗ Φοβορῆσδ, ἱἰὰ Ο86 ν᾽ [86 γτοβίἄθηοθ 'ἰπ Εργρὺ τγ88 
ΟὨΪΥ 21δ γολσβ, ] 8 Π18 ταῦ, ὁ’ ἰμδῦ ἴῃ [8.686 ΑἸ οΥρΊηρΡ' ΘΟΙΙΡΟ ΔΙΙΟΠΒ ἴοο τηθ ἢ 
κἰγ688 848. Ὀθοη δ᾽ ἃ ΡΟῚ πποοσίδίη ζ, ΘΠ ΘΑΙΟρΊ68.᾽» 

Τὴ ἀδίο οὗ [Π6 οπίσδποθ οἵ ΑΡγδῆδπι ἰπὺο βδπδϑη Ῥοϊηίβ ἴο 8 ροσϊοαᾶ 511}} βοσθ 
τοιχοῦθ, ὙΓὨΙΟΒ ΤΑΔΥ͂ Ρ0 χοα ψΊλ ΘΟ, ΒΙἀΘΥΑΌΪΘ δοοῦύτγδου, ὑβτοῦρ ὑὴ9 ἀφοἸαΥ Δ. οἢ8 ἴῃ 
ἀἀθϑδὶβ 48 ἴο {86 11ν68 οὗὨ [89 ῬαίτΔτοΒ, δὰ τ ἱοῖ, Ὀογομα αποβίίομ, ρσῖνοβ ἃ γϑϑΟῪ 
ΙΔΟΤΘ ΡΓΟΌΔΌΪΟ 96 οὗ [Π6 τ8ο9 ὑῃδη 20,000 γΘΆΓΕ, δϑαιπχοα ὈΥ ΒΌΠΒΘΗ. 

ον 6 Ἰυπαν γϑαγ οὗ (6 ᾿Αποίοης 1βγδο θα, δο6 Ὑ πκπΒ εαϊ- Ἡυγίογδιοῖ, Ατίοϊο γ7δαγ, ἙἘὸον [6 
ποοῖδο, (86 ατίίοἷς Δίομπέλθ. ΑἾδὸο ΒΕ κσυεε, ὑΡ. 48, 44. 
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87. 
ΤῊΒΕ ΝΑΤΌΒΑΙ, ΒΙΞΤΟΕΥ ΟΕ ῬΑΙΈΕΞΤΙΝΕ (ΡΠΥΘΙΟΑ ΒΑΟΒΑ). 

Ὅροι ἐδ ΐ9 δυ ρ]εοὶ γῊ τοΐδε τὸ [89 πΟΣΪκ8 δὲ δαῃμὰ. 1 5ῸΝ : ,σεσαγοῖεέε; 77: Σαπά απὰ ἰλ6 Βοοῖ, Ὁ ΤΉΟΝ: 

ΟΝ Βλυμεμβ “αζεδίίπα, Ὁ. 69; Κεισ, Ρ. 38, δῃὰ ᾿ ΒΟ, 8 ὑσῪ ἰηϊοσοθέϊηρσ διὰ ἰπϑιττιοίνο ὈΟΟΚ : ΠεδῈ 
οἶμον αθορταρ ῖοδὶ ποσῖκθ, Ἐὸν ἰμ6 Ἰἰ ογαίοτθ, δὲ6 ἰδ] γ 8 ποῖ. ὕγροι ἐμῖ8 δηὰ 4}} οἴδιον ἰώμπάγοὰ 
ΗΔΟΕΝΒΑΟΗΒ Αἰ πογοίοροαία, Ὁ. 239. Βα] οοία, ἰμ0 γα] 8016 ΒΙΌ]9 Ὠ᾽οἰἰοπαΓΥ ὉΥ ΒοὮ, 8 

ίο Οαἴωεν Βιὲδἰςεοὴο Ναΐωγσεξολέολίθ ΤΑΔῪ Ὧθ τοο- [ γοἶβ. ; ΗΔΒΕΙΒ: δαίμγαὶϊ Ἡϊδίονυ 07 ἰδὲ Βιὶδίε; Ο-- 
οπμπποηοά ἴον 8 ᾿ν ῖγ δῃὰ ΡοΟραΪϊαν δῖ }1]6. [ἘοΒιπ-  ΒΟᾺΝ: Ῥίαπί οὗ ἰλ6ὲ Ηοΐν απά.---Α. Ο.] 

ὃ 8. 

ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ἘΤΗΝΟΟΘΒΑΡΗΥ. 

βϑιῳ αθουθ, 84. Κυκυζ: ᾿ϊδίονν ὁ ἰλὲ Οἰά Οουοπαηξ. ἰ.. ». 444, 1.1800: Ο, ἴ., ». 806, οϊξεγελαω. 

᾿ 89. 

ΤῊΕ ΤΒΕΕΟΟΒΑΟΥ͂. 

ὟΥὸ οδῃποῦ ΘΟΙΙΡΓΟ ΒΘ [86 ὨἰδύοΟΤΥ οὗὨ ΒγἈ 6} 18} οἰν!]ζαίϊοη, τι πουῦ οι σδοίῃς 
[89 Ὠϊδύοτγυ οὗ ἰΐβ ψοσβιῖρ, ΒΟ} 1168 δὖ 118 Του ἀΔΌ ΟΣ ; ΠΟΙ [818 ἀρδὶπ πὶ ουΐ ἃ ῬΥΙΟΥ 
νἱον οὗὁἨ [89 σοιπιηοη τοοῦ, οαὖῦ οὗ σψμίϊοῦ δρείηρ ὈοΐΪὰ ὈτϑΏσἢ 68, 186 ὨἰδύογΥ Ὀοὶδ οὗ 
[89 τνουβὮ!ρ δηᾶ οἰ] σαίϊοη οὗὨ [Βτ86], ἑ. 6. [6 ΤἬΘΟΟΥΔΟΥ. 

Τὺ 15 [06 ἌΣ οὗ ΑἸτδδδηι, (μαῦ ΤΑΣ ὈΥ ψ ΐοΒ Βὸ ΙΘ΄ Ηἷἶβ ἤοτηο (66. χΙϊ. 1), ποὶ 
ἰχηονῖης  ΕΙΒΟΥ Ἀ6 νγοηῦ, ἩΒΙΟὮ Γ.Ά[Κ68 Εἶτα 80 Πἰβίουοδὶ ροσβοηδρα. [βγ86], 8180, ἔγοση 
ΠΆΓΛΘΙΘΑ͂Β, ὈΠΕΪΙΒ[ΟΥ ΟΔ], θ6 γν 116 ὑτῖ068, Ὀθοδπιθ {86 πηοβύ σἰ ΟΥΙΟΌ 8 ΡΘΟ}]6 οὗ ΒἰβίοΥΥ ἱΒΓοῦρἢ 
{86 τοοορίϊοῃ οὗ 186 ἰΘρ}}γ ἀοθνοϊοροᾶ ΤΉ ΘΟΟΓΔΟΥ αὖ ὕμ6 δηαθ οὗ Μοβοϑ, ΤῈ οδο- 
ἄϊθηοθ οὗἉ ΓΔ τγᾶϑ [86 οοηῃδύλθαοῃηϊ ῥυἱπαῖΡ]9 οὗ [86 Ῥθορ]θ. Ηθῃοθ ἴὑ 18 0116 {ΥὮὦᾧῬ6 οὗ [86 
οδυγοΝ, ὑμδὺ ὁη6 Ῥ6Ορ]6 τοὶ [86 ζΌΒΡΟΙ 88 σδίμβογοα οαὖ οὗ 81} παίΐομβ, «“οβορθαβ 
ὉΒουΐθ65 [Π6Ουπάαϊηρ οὗὨἍ 189 ΤὭΘΟΟΓΔΟΥ, ΟΥ̓ (86 τοΐχι οὗ αοα οΥον 1βγδοὶ, ἴο Μοβοβ ( Οὐ"- 
ἐγα «Αρίογορι ᾿ὶ. 1, θ, 866 ἃ6 ὙΥ οἴϊθ᾽Ὲ Ατοβδοϊορῖα, Ρ. 179). Βαῦ Μοβοβ βίδπαβ ἴο (}9 
ὙΒΘΟΟΓΔΟΥ͂, ΟΥ 86 ΤΟΙΙΡΊΟΙΒ ΘΟΙΠΙΉ ΠΥ οὗ 86 ΟΪα Οονθηϑδηῦ πηᾶοὺ ἢ 6 ἱπιπγοᾶϊδίθ 
συάάδποο δπα οοῃίσοὶ οὗ Φ6 ον, 80 438 6 ἀο68 ἴο ὕ86 ΟἹα Οονοηδηῦ 1861 ἐ. 6. 

ἢθ 15 πού (9 βίατ ϊηρ- Ροϊηῦ οΥ ἔουπαογ, Ὀὰὺ ομθ γὰο ἀθνθῖορβ 10 ὑπᾶοΡ 1ΐ8 Ἰ6ρᾺ] ἴοστη : 
186 πιραϊαΐογ ἴου (89 Ρ6ΟΡ]9 οὗ [89 σταπᾶ (Πμοοογδίϊο ῥυϊηοἱρ 65, ἰπ [16 ἔοταλ οὗὨ (88 πῃ- 
ἀαπιοηΐδὶ Δ τν8 οὗ ὑΠ6 ΤὭΘοοΣδου. ΤὨΘ ΟἹα Οονθηδηῦ ἰδ ΟΥ τὶροῦ, Δοοοτᾶϊηρ ἴο γ᾽ ΒΟ ἢ 
186 Οδατοῖ οὗ αοά, αὖ 108 γΟΥῪ Ὀορίὶπηΐηρ, τϑοοσηϊζοα 108 δοηβοῖουβ ἀδροπᾶθηοθ ΠΡΟῚ 
186 Ὠινίπο Ῥγογιἄθῃοθ, ΔηἘῈ οηὐταθίθα [861 τΪΌ οποΐγο οοηξᾶάθηῃοθ ἰο ΗΒ τϑτν ]]οῦβ 
ΟϑΓΘ, ΜΨῺ11 10 γα κϑα ἴῃ 016 οὐοάϊοηοθ ἰο Ηΐβ δοζωτηδηθ ΒΟ ἔα ῥτοιαρίβ δηᾶ 
ὙΌΤΚΒ, ὈΘρϑη ὙΠ ΑΡγΆΒδτη, τὶ τ Βοτὰ (86 ΟἹ Οονδηδηῦ 1501 Ὀοραη. ΤῊΘ βυτηθο]8 
οὗἁ μῖ8 Βα ροσῃδίῃυσα οσον οὗ (δίηρβ, 8γ6 0816 ΒίΑΥΤΥ ΠΟΒΥΘῺΒ ΟΥ̓́ΘΡ 86 ΒουΒ6 οὗὨἩ Αὔγϑ- 
ἤδη, Δηᾶ οἱγοαπλοίβίοη, ὑμ6 το] σίου δηᾶ ῥσοϊουηαι!γν εἰρτϊβοληί τἰΐθ οὗἉ μἷὶβ Βουβθ. Αγ 
δῖα γγὰ8 80 186. ὈΥ 8 ΖΔ ἰπ [86 τοτὰ οὗ ρῥσγομηῖβο, δῃα ἴῃ ὑμῖβ Ὀθωΐπβ 089 φσοσιι- 
{|κὸ οὐζϑηῖϊο στόν οὔ 6 Κίπσαομι οὗἩ αοἄ, τοι ἢ Βογῦο ΟὨΪῪ ἰῃ Βρογϑᾶϊο ροσίθηϊβ, 
11 ἱπάϊνια Δ] βίδτβ ἴῃ [86 πἰρἢῦ,--οίη [86 βαἰπίβ οὐ [86 ϑϑγὶϊοῦ {{π|09--- Δα ᾿ἰγτααϊαϊοα 
{86 πὶ ίβ οὗ {Π6 οΪὰᾶ ψοτ]ᾶ. Ἠδησθ [86 ἴοστι ΤῊΒΟΟΒΔΟΥ, 88 “4γ͵ϑίοογαονψ, Ζογιοογαον, 
ΔΗ Β] 1118} [ΘΥΤΏΒ, ἀοβίρτιδίθβ [6 γγέποίρἷο ΟΣ ἐλ6 σουογγηιονιῖ, γιοῦ ἐξ8 ΚΟΥ "ἢ ὨΪΟΝ 18 

Φ σοτΡ. ΟΠΔΡΡιῦ 5 ὃ ἢ" ἀποίοηξ Τεεία. ἸΙΔΌΒΆΠΙΘ, 1888, Ὁ. 19. ΤΛ 05’ 5 οροπίης δάᾶγοβ δἱ Ζυσ ἢ ἰγϑαίβ οὐἩἉ 189 βᾶζωαθ 
ἁϊειβηοίίου. 

,’ 
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ἀεεϊσηδίοα ὈΚ (Π6 ἴογθβ οπογοῦν, Ηϊογαγοῖν, Οἰραγοΐψ. 1ῦ 18 ποῦ 186 ουϊιγαγα ἔοστη 
οὗ 8 ΡΟ 108] ΡΟΎΘΙ ΟΥ ζουθυμηθηῦ. Ἧὔῦο οδπηοῦ ΒΔΥ, ὑΒοΓΘΙίΌΓΘΟ, ᾿δδῦ ὑμ0 ὙΘΟΟΓΔΟΥ͂ 
οθαΒοα ἴῃ [πγ86] τὰ 186 Θγϑοϊΐοη οὗ ἴὴ0 Εἰησάοῃ. ΤΠ αἰνίβίοη οὗ 9618} ΠΙΒΌΟΥΥ 
ἱπῖο {86 ταῖρτι οὗ αο, [86 τοὶ 8 οὗ [80 Κίηρβ, δᾶ [86 τοῖρῃβ οὗ [86 Ῥγιοβίβ, γϑϑῖβ ὉΡΟα 
80 ΘΙΤΟΤΙ, ὙΔϊΟΙ σοπΐουπηαβ [86 ἀἰδίϊποίΐοη Ὀούνθοη 186 ᾿πηπια8}0]9 ΟἹα Τ' εβίδπιθηΐ ῥτῃ» 
οἷρὶθ οὗ χονογησηθηῖ, δπὰ (26 ταῦ Δ0]6 ΡΟ] 681 ἔΌΓΙΔΒ ἀπᾶοσ τ οἢ. 10 ΔΡρθδσθ. ΤῺΘ 
τοῖση οὐὗἨἁ αοα ἄο685 ποὺ δχοϊᾶθ [89 τεΐχῃ οὗ [μ6 Είηρβ, 88 ἃ ἴΌσηὶ ἴῃ ἩΠΙΟΝ 1ῦ ΔΡΡΘΆΤΙΒ»; 
ΟἹ [86 ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴῦ ὈΪΟΟΙΩΒ δηα Πού. ἴῃ [8 τοργοϑϑηϊαίίου [το υρΡ ἢ [86 ΤΟρ8] ρονοΣ οὗ 
θαυ! δηᾶ ϑϑοϊοπλοη, 88 Ὀθίοσο ἰῃ 108 σοργοβοηϊδίίοη ὑΒβσγουρὰ [86 ῥτορμοίϊοδὶ δηᾶ Ἰπᾷ!- 
οἶδ] ροῦγοσ οὐὗὐ Μίοβββ δπᾶ οβίιυδ, δηᾶ ἰπ Ἰδῦοῦ ὑ1π|68 ἰπ ἰ08 Ταρτγβθηϊδίου ὑὨΓΟΌρΡὮ [86 
ῬΓΘΒΌΥ ἀοταϊηΐοη οὗ (86 Μδοοδθθδῃ 0888 δηὰᾶ βίηου. ΤᾺ οΥζϑηΐο ρυϊποὶρ]θ οὗ [86 
αϊνίπθ ἀουιϊηϊοι ὈσϑηΟἾ 68 1086} Ἰηΐο [86 (Ὦγ66 πη ἀδηλθηία] ἔοτταβ ὑπ ον ἡ ιοἢ Ιβγϑοὶ 
18 16 ; [Π6 ῥχορδοῖϊο, Κίηργ δηᾶ ρυὶθβ Υγ. Ηθηοθ [86 Ῥγουϊα θη) Ἰθδαΐμρ οὗἁἨ β8γ86}], 
Ὑ76 ΙΏΔΥ͂ ΒΔΥ 1η666(,, (Π 6 ΘΟΠΒΟϊΟ ΒΠ6ΕΒ Οὗ {86 ἀοτηϊπίοη πᾶ Ἰοδαϊηρ οὗ ὁ ϑονδι, οηἀυγοᾶ 
ἴῃ ἴδτϑοὶ, ππᾶοσ ἴΠ6 Κίηρβ ἃ8 ἁηᾶον ἴπ0 παρο8, ἴῃ [86 Κιηράομι οὗὨ [86 ἴθῃ {Ὑ068 88 1ῃ 
Φυάδβῃ, ὈΥ 186 τίνοσ οἵ ΒδΌΥ]ΟΙ 88 ἴῃ Οδηβϑη, ΒΟΎΘΥΘΥ τοῦ [86 ῬγΟΥΔΙηρ Ὁ 6 ]1οῇ 
δηἃ ΔρΟΒίΔΘΥ οὗ [86 ΤΊΔΠΥ Οὐ] ΓΔΒ ΘΏΟΥ ΟὈΒοῦγΟΘ ὑδδὺ ΘΟΠΒΟΪΟΙΒΏ688; δΔηᾶ 1 Δ 
ΟὨΪΥ͂ ΤΠΘη 96 ΓαΒΆ]6 πὶ Ῥγδϑ ἀθϑίγογοα ὈΥ ΤίϊιΒ, ὑμαῦ ἀσβραῖν Η]1]6ἃ [86 Ὠοατγίβ οὗ [86 
ΡΘΟΡΪΘ, ἰῃ 186 ΘΟΠΒΟΪΟΙΒΏ638 (8 [ὉΓ ΒΟΙ10 Ἰοηρ;, ἰηἀοβηϊῖο ροτὶοῦ, 1 δα Ὀθοη ταϊθοϊθα 
ὉΥ Φοθονδῃ. Βαῦ {86 ΤΥΡΙΟΑ] ἔογῃι οὗ 19 ΟἹα Τοβίδαχθηϊ ὈΘΟΟΓΔΟΥ͂, 88 ᾿ῦ 88 ΘΒίδὉ- 
᾿Ἰβῃοα ὈΥ Νίοβοϑβ (Εχ. χὶχ. 6), Β88 ΠΟῪ ρδβϑϑϑᾶ ἰηΐο {86 το] ΝΥ Τοβίδιμοηί Κἰηρσαοῦι 
οὗ Θοά, {Π6 βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ὨΪΟΩ Δα Ῥ6ΘῊ ΔΙΓΟΔΑῪ Ῥγοαϊοϊθα ὈΥ 1806 Ῥτορβοῖβ, 
ΘΒρΡΘΟΙΔΠΥ ὈΥ 4016] (οὮΔ8Ρ. ἱϊ. ἀπὰ νἱ1,)ὺ.0 ΤῊΘ ὑγγρῖοδὶ δρρϑδγδῃοθ οὗ ἃ ρβθορὶο ἔοσττηϑᾶ 
ὉΥ αοᾶ ἴο ἰδο οροάϊθηοθ οὗ ἢ ὑΒγουρ ΗΒ τονθαὶϑα ποσὰ, 16α δηα ρῥσγοίθοίθα ὮὈΥ͂ 
Ἡΐϊπι, 848 τοδομοᾶ 18 18] πλθηΐ ᾿ [26 ρῬϑορῖὶο οὗ αοᾶ, ἰοαμαοα ὉΥ Ηΐβ βανϊῃρ νυἱτίπϑ 
Δα ῬΟΎΤΘΙ, ἃ ΒΟΙΪΥ σοι ΘΔ] (ἢ ; δπᾶ ἴῃ ὑγαί, ὈῪ 186 σνοτγᾶ οὗ ὅσο, υηϊϊοα ἴῃ 8 Βυ- 

τάδε, Βρ᾽ τιΐυδὶ 11ἴ8, πᾶ Ἰοα ἴο 8 οὔοστδὶ ρσ]οσυίουβ Εἰηρσάου, ποῖ, ᾿π 18 Ἰμ ΣοαΌΟΟΥ 
ἔοττα, 18 Ὀθρθῃ, ΠοΣΘ, δΔηα ἢ88 18 οΘομίϊπαοι, οοϊθηΐ ογσδη ἰπ ἴλ9 ΟὨγβύύδη ΟΒΌΓχΟΝ. 

Τῆυδ ΑΡΤΆΒδΩ, ἴῃ ἢ15 τσ ὐθοῦβη 688 οὗἉ δ᾽ ἢ, βίη 8 88 009 ᾿ἰνίηρ ΤΥ}0}6 οὗἩ (6 Κὶπρ- 
ἄομι οὗ αοά, Ὀαὺ 186 ἴγρ9 οὗ [πΠ0 ψ0]0 {μθοογδίϊο οὐ] ΓΟ 18 118 ΔΙ ΔΓ, 88 189 ἴγρθ οὗ 
186 010 1μοοοτδίῖο οἰν ]ζαώοη 15 (ἢ ΒΕΘΡΒ ΟΡ ὑθαῖ. 

810. 

ΒΕΙΖΟΊΟΝ ΑΝῸ ἸΟΒΒΗΙΡ ΟΕ ΙΒΒΑΕΙ, ΑΝῸ ΟΕ ΒΌΒΒΟΟΝΡΙΝΟ ΝΑΤΊΟΝΒ. 

ΑΡΓΑΒΆΠῚ ἈΡΡΘΑΓΒ ἃΒ Δ} ΠἰΒύΟΣ]ΟΆ] ῬΘΥΒΟΏΔΩΘ ΟὨΪΥ ὑΒΓΟΌρΡὮ Ἀ18 το] σίοη, δμα [89 18» 
σοι οἰδὴ Ῥοορ]ο (Δα 118 οΥἱρίη ἔγομι τοὶ σίου. ΟΥΒΟΣ Ὡδίϊοηβ μαγο ἰοσιηοα ὑποὶν οὐ 
ὨΤΤΏΔΝ ΤΟΙ ΙρΊΟ:Β ἱπ [Ποῖ οὐ ὙΆΥ, Ὀαΐ ἤθτο [86 αἰνίηθ τοὶ ρίοη, υἱουγϑᾶ ἴῃ 105 ΤΟΙ 05. 
ἴο ζοπογδὶ ὨἰΒΌΟΤΥ, Π]Δ ΚΟ6Β 18 οὐσῃ ροϊηῦ οὗ ἀορασίθγο, [89 ΤἈΓΒ6Ρ οὗἉ [86 αὶ μέαϊ, Δηᾶ 
86 ογρδῃ οὗ 118 στουνί---ἰ 6 ῬΘΟΡ]6 οὗἩ ϑθτδ9], Αβ {86 ατοοῖς ὑὙῦ68 ΤΟ͵Θ ξοστηθα Ἰηῖο 
8, ῬΘΟΡΙΘ βγοῦν ἰμοῖν ΗΘ] 6 πο οὐ]ίαγ6, δηᾶ ἴΠ6 Ἐβοιηδη ὑτῖθο8 ἐΒγοῦρὮ [86 αἱ οὗ 
Ἑοτηθ δᾶ {Π6 Ἐομηδη ἰδίθ, 80 ἴῃ ἃ ΤΏΟΤΘ ΤΩΡ ΚΟ ὙΑΥ 888 ἴβγϑϑὶ ὕτόνχῃ ἴο Ὀ6 8 ιἾ8- 
(ΟΥΊ68] Ρ6ΟΡ]6 ὑβσουρἢ 108 το] σίου8. ΟΔ]]Πηρ. Εγϑα 108 πδίαΓΑΙ οτἱρῖὶπ 88 οοπαϊ]οποᾶ 

Γγουρὴ [8108 (θη. χν.). 
1018 ποῦ ΟἿΓ ῬΌΓΡΟΒΘ Β6ΓΘ ἴο ἀν79}1 Ῥδυ ΑΓ Ρροη [86 ΤΑ} οὗἨ ΑὈγαῆδὰ δηὰ 

ἴδδδο ; γὸ Ὑ]]} ΟὨΪΥ αἶνϑ ὕμοβο ρογΐοαβ τοὶ ἃγ6 πος 0680]9 ἰῃ 8 δγομθθο] οἶδα ροϊηῦ 
οὗ νἱονγ. [1ὦ {δὸ ἄγϑὺ Ρ]λσθ (310ἢ 1056} 
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ι8 ἹΝΤΒΟΡΌΟΛΟΤΙΟΝ ἸῸ ΤῊΞ ΟἿ ΤΕΥΤΑΝΕΝΤ. 

1. Μοποιδοίετα δηᾶ [86 ΑΡροβίδδυ, οὗ: ἘΥΘΡΟΙΝῚ 4. Το ἸΜοκδίο [6,8] ἱπεταυϊξοηβ, διὰ ἰποῖν δου ἢ» 
δοὰ ἰδ μοαΐδοη ἔοστη, ΜγΙΒΟΙΟΩΤ. ἰαεραγί ἴῃ (80 Ἠοδίδου ποι]ά. 

Φ. ΟΑἸηρ οὗὐ ΑὈτάμδπὶ δὰ (6 μοδίδϑι, οὗ ὕὅ. πο ἀογοϊορεμοηὶ οὗ ἴδ6 Μοκεαΐο ἴδνν, δὰ 186 
ΒγτλΌΟ 641 ΤὙΎρΟΪΟΩΥ, δηὰ Βγιιθο οοὶ Μυ.ΒΟΪορΥ. ] ἰδοἸδίσου δβοιυΐοο οὐὗἨ ἴδ δυττουῃάϊηρ, πδίΐουδ. 
ΑΡγδβδῖα βοραγαιοθαὰ ἔγοιῃ 9 ῬθΌρ]6 ον ἐδοὶρ 88]- 6. Το Ῥτορδιοῖδο οἰοναιίίου οὗ (6 πδϑομιδὶ δρί τὲ 
γαϊου. δηὰ (86 Αροδίδϑβυ. 

8. ΤΠο Ῥαιυίδγομαὶ (Δ ἴῃ 1.5 ἀσνοϊορηιοηί, δὰ 1. δ τοπάϊης οὗὨ ἔδ6 οοτηθοι ΡΌὈ]16 τοὶ σίου 
μιοεϊδιοηΐδηι ἰῃ 15 τσὶ βοδιξοηβ. δρὶ τς, δῃὰ ἰι ἐσας οοποοηίτδιίο, 

ΤΆΘη [Ο]]ΟγΒ (89 τἸλοχΘ ἀϊγθοῦ βοϊϑιλη δχργοθβίοη οὗ (Ἀ108, [86 Οὐ] : 108 ργθι οη- 
ἀϊοη αἰγουχηοίβίοι, 108 ΘΟ ὨΥΓΆ] ρΡοϊηῦ [86 ΒΔοῦβο6, 108 Βρ᾿ ΓΙ ΓΠᾺ] ΘΟΠΒΘΟΓΔΌΟΙ ΡΓΑΥΟΓ 8πᾶ 
ἰηδιγυοίοη. 

ΤῈ αἰδογθηί βίαροβ οὗ ἴ86 Οὐ]ῦ.8 δγὸ τρλυκοα ὈΥ [86 ὑθΠΡΟΥΆΓΥ 8ηἃ ΘΟΠΒΙΔΗΟΥ 
ΤΑΟΥΪηρ ὑθηΐβ ΟὗἨἁ [6 ῬΑΙΓΙΆΓΟΙΒ (ΒΒ ρ1]6 8801 1806), {86 ᾿ΔΌΘτΏ 8016 οὗ Μοβεβ ([}6 Ἰεμχαὶ 
Βδοσ οἷα] βυβϑίθῃι), [86 ἴθπιρ]9 οὗ βοϊοιβοη ([ἢ 6 ἐἌΠΥ ἀθνοϊοροα 1ἰαγργ), [86 βοοοη 
[ΘΙ ρ]6 ([86 ΤΙΔΓΟΥΤ ΒΟΥΤΟΤ οὗὨ (λ6 ρθορὶθ ροϊμίϊηρ οὐ ἴο [86 τοδὶ] βδογὶβοθ). 

ΑΙΊ ὕϊοδο ρΡοΐηϊδ Ὑ1]1 ὈΘ πιοτϑ ἐπογουρῆ ἐσοαιθα ἰπ [ δὰ 197; ἕον [δο 1ἰξογαίασο οὗ ΒΙθ]1οαἹ ΤὨΏΘΟΪΟΑΥ͂, Ρ. 
ἐδοῖν Ῥσοροῦ ὑἷδοοθ. Εονρ ἰδ9 ᾿ἰοσαίασο οὗὨ ΒἰὈ 1164] } 300. Α1950 Και: «“γολαοίοσν, Ὁ. 4Ἴ. 

ὙΠΟΙΟΣΥ, δό6 ΠΔΟΞΙΒΔΟῊ : Εἰπονοϊοροάία, ὈΡ. 189, 194, 

β 11. 

ΒΑΟΒΕ. ΑΞΒΤ. 

9 ἢδγνθ δΙγοϑδαὺ ἀοδίρηδίθα [86 βρογϑᾶ τὺ 88 ἀὐπδπιῖο. [{ 15 οἴϑδγ, (πογοίοσο, ὑμδῦ 
ῬΡΟΘΙΤΥ͂ ταυσβῦ ἤοτθ μο]ὰ {86 ἄγϑι ρίδοθ, δῃὰ δἴνογ 1818 ὙὍ86 ἥἕοῃρ δῃᾷὰ Μυβῖο: δπᾶ ἴπθῃ 
[860 β'εαεογτοα ΟΠοταβ οὐ το ρίουβ ἄδηοοϑ. γι. ]} 168] Ασομ ϊθοΐατο δηᾶ βου! ρύυγο ο]0860 
(0 ΒΕΙ68, 88 ΡΑΙΠΟΠρ᾽ Β66Π18 ἴο ἢν Ὀ66Π Δ] πιοϑὺ Θης ΓΟΙΎ πορ]οοίοᾶ. 

Εὸν 8 οοττϑοῦ ϑϑίϊμηδίο οὗ Τηθοογαίΐο Ατί, (6 [Ὁ] οἴη; Ροϊπίβ ἃγο οὗἉ ἱπιρογίϑῃοθ : 
1. Το το] ρσίουβ ο᾽θπχθηῦ Δ] ΤΆΥΒ οὐὐνγεϊ ᾽Β δηα οοηΐΓΟΪΒ [06 ΤΌΤ]. [{ 18 [γατηθᾶ [ὉΓΣ 
[86 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗἉὨ τοτβηΐρ, πού οἰ ]]ἸΖαϊΐομ,. 2, ΤΏ ἀγπδηλῖο ῥγί ποῖ ρΪθ, 88 ἴῃ 411 [86 [Π60- 
οὔδίϊο γϑδίϊομβ οὗ 11ἴ6, 16 οὗἁ ἔϑν στϑδῖϑν τηοπχθηῦ ὑμδὴ 18:6 ἴοτιηδὶ. 8. Α]1] β το ]ο 
Ασί δι48 8 ἰγγμιοαὶ δἰ σι οδίίοη, ἑ. 6.. 10 ποῦ ΟὨΪΥ ΒΟΓΨΟΒ [ἢ 6 ΡῬΌΓΡΟΒΟ οὗ 8ῃ δοβίμοιο στἱΐπδὶ, 
δηἃ οὗὨ Ρ}}] Οοϑορῇο οοπίθιηρίδίίοη, Ὀαΐ ὈΥ νἱτίαθ οὗὨ ἃ τϑδὶ οδίοϊϑηῦ ὑσποῖρ]θ, οὗ ἃ βοϑᾶ 
ΟΥ̓ ἴγθ Βρ᾽ 0 π2Δ] 116, Θυοῦ βυγῖνοϑ ἴ0 σίνο 6 ὈδϑΟΙἑΪ ΔΡΡΘΟΆΓΔΠΟΘ ὉΣ ΓΟργοβθηϊδίο 
ἀϊ8 Θοιαρ]οῦθ ΘΟΥΤΟΘΡΟΠ απο ΓΕΔ ΠΥ ἴῃ 118. 

ον (6 ᾿ἰξοταίασο οἵ ΒοῦΓΟΝ Ατὶ δηὰ Μυδὶο, 966] Οδολίολίο ἀδν διϊάσπάεη Καμδίο, ἴ, 341. [ΤῈ ὃ 
ἩΔΟΕΝΒΑΟΗ : ̓ὐπογοϊορεάϊα, Ῥ. 189. Καιι : Αγολα-  (ἰοῖο8 Μυεΐο δῃ ἃ Μυπῖοαὶ ἱπαϊσυτηθηίδ ἰῃ Κιττο : Κη- 
οἷοσν, 3ἃ γο]. Ρ. 182. ΟὐΣΡασο ἴδιο δυίίοἱϑα Μυκῖο ] ονψοζοροάδα. ἅμιτη : ΒΙο᾽ο Ὀϊοὔομασγ. Αἶδὸ [86 ΒΙΌ]Θ 
διὰ Μυπὶοεϊ [πδἰστπηοηὶδ ἰη ἩΊΜΕΕΒ. ΑΪδὸ ἐδ δτίΐοῖϑα ἰ ἀϊοϊίομασίοθα οὗ ἐδ0 Ατοοτΐίοδῃ ἸΤτδοὶ βοοίοίγ, ῬἊΊΘΘΌγ-. 

ὭΡΟΙ (ἢ6 ὑοτηρῖθ. ἐοτίδῃ Βοαδγὰβ δπὰ βυαπόδγ βοδοοὶ Ππΐοι; ΛΗΝ: “4. 
Ἐὸν 9 Ηοῦτον Ασολ ϑοίατα, δθ6 [86 δεοἱθ προπ ] ολαοΐορν.---Α. 6.} 

(881 βυν)]οοί ἰῃ ΒΔΟΕΝΒΔΟΗ : Ζἰπονοϊοροάία; ΒΟΈΚΛΛΒΕ 

β 12. 

ΤΗΕΟΟΘΒΑΤῚΟ ΓΑῚῪῚ ΑΧῸ συβιΒΡΕΌΘΕΝΟΕΚ, 

ΤῊ αηδατηθηΐδὶ ῥγίποῖρὶ οὗἉ {πϑοογαίῖο Δ δπᾶ ἰυτίερτυἄθηοθ, 8 (μαὺ οδιϊπγαῦθ 
οὗὨ Ρεγβοιδὶ 1“ στουπᾶ ἃ ἴῃ [ἢ νἱνἃ Κπον]οᾶρο οὗ 8 ρογβοῃδὶ αοᾶ, ψὨϊοῖ 1688 ἔτει 
ἴο 8 τοοορηΐίοι οὗἉ [89 ἔ0}}γ ἀονοϊοροθᾶ ρϑγβοῃδὶ ἢ (ροσβοῃδὶ σὶρ ἴθ), ἔμ θη ἴο [86 Ὀγο- 



814. ΤΗΕ ΒΙΒΤΟΒΥ͂ ΟΡ ΙΒΒΑΕΒΙΙΤΊΒΗ ΟἸΥΙΠΙΖΑΤΊΟΝ. 10 

ἰδοοομ διὰ ουἱΐατο οὗ ([Π6 πῃἀογοὶορθϑά, ΟΥ 88 8 τηδύον οὗ μἰβίοσυγ, οαἰταροα (πλλττδρθ 
γῖσμι8), (μαπ ἴο [9 δινδίκοηϊηρ οὗ [80 Βαρρτγοβϑϑᾶ (τρμῖβ οὗἁ βίγδηρθυβ), δ8η41 ἸΔΒΌΥ ἴο 
186 }υᾶρτηθηῦ προῦ ἴδο86 ἱπαϊν! 0 2]8 δηὰ ὑγἴθ68 στ ο, ὑβγουρὶ ὑπο ῖγ ππηδίαΓΑΙ β᾽η8 δηᾶ 
ΔΟΙΩΪ ΠΒΌΟΏΔ, δδγ6 Βυ ͵ θοϊοα {πϑιλβοῖν 8 85 ῬΡΟΥΒΟῚΒ [Ο [06 ΟὔΣΒΟ δΔηα ἀοβίγποίϊοῃ. 

βος ἨΛΟΚΙΆΔΛΟΗ, Ρ. 139, υπάον (6 βοδαΐηρ, ϑέσαίθ- | ἀοα (1814), Οὐπενιοηζαγίσε ὁπ ἐδ6 Ζαιοε οΥ ἐλο 4... 
νουγαιυηρ (Α(νολαοί, Ππιαπα, ϑααϊεελιί), Φ.  οἷοπέ Ηοῦγοιοα, Ὁ Ἐ. Ο, ὙΠ ΊΚΑΒ, 28 οὐϊου, ΝΟΥ 
ΒΟΕΓΥΚΙ, : 1)6αἐ ἱεγαοϊεϊφοῦο Ἰδοδέ ἐπ δείηδη Οτυπά- 1 Ὑοτί. Το Β.0]104] Ἐϊπογοϊοροῦΐα ἀπὰ Τϊοιἰομασίθ8. 
εὥσον ἀσγρορίοῖ!, Βαθοὶ (1858), Οοταραῖο Κεις: ΦΛΕΝ: Ηεὗνειο Οοημποπιροεαζίδ, ἰταιιδὶαιοὰ Ὦγ Ο, 
Αγνελοϊορία, ἰὶ. Ρ. 196. [Οιππιονέανίδε οὁ5. ἰλὸ ζαωε Ϊ Ἐ, βίοπο, Απάοτος δὰ Γομάσῃ; ᾿ΟΎΕΙΣ: 74 Τ2- 
ο7 Δέοοεε, ὅ. Ὁ. ΜτσΗλειτο, Πρ] 16ἢ Ττδηριδου, [ϑα- [ ὄγειο Σαωρῦσον,---Α. 6.} 

818. 

ἸΒΒΑΞΙΤΤΊΒΗ ΜΙΒΡΟΜ ΑΝῸ ΒΟΙΕΝΟΕ. 

Τῃ πὸ χϑρΐοῃ 18 1Ὁ οἰθᾶσος [μα 411 [89 ἀθνυϑὶορηλθηίβ οὗ "δ διηοηρ [86 ΒΓ8611068 8.6 
ῥγϑδιϊ πο ν αἀγπδπηιὶο, [88η ἴῃ (86 ἰη 0] θοῖπα!, ΤῈθ νίθδοια οὗὁἩ [89 ΗθΡγογΒ Ἠδ8 
}ΡοὩ 18 Ὠιθοοσγαίῖο στουηᾶβ 1Ἀ116ἃ ἴο Τοϑοῖ (80 ἔγτθ βοΐθῃοθ, 88 ατϑοὶς βοΐθῃοθ, ΠΡΟΩ 
118 τη ΓΟ ΪῪ Βαπηδη στουῦνθ, [45 [Δ110ἃ ἴο ΤΟΔΟῺ ἢ Ἰαδὺ δῃηᾶ ἰἰρηιοδβῦ ρυϊποὶρ]οβ οὗ ἴσὰθ 
τἰβάοτα. Βυὺ ἴδ ὑμοοογδίΐο ἐδ δ, νουϊσηρ ἴῃ 18 ἀγπηδηῖο αἰγϑοίζοῃ, 85 1Ἰαὰ [86 
στουπᾶ ἴον [86 ποῦν Ὀἰτί οὗ (λ0 Δηΐθ-.ΟΒτίβιδη, Ὠθαυ 6. ΒοΊΘΠ 06, 848 1ῦ 848 (ΠΟΤΟΌΡὮΙΥ 
τοξαϊοα (86 ΓΒ ΘΟΣΥῪ οὗ ὕγο οἴθσῃδὶ ρυϊμοῖρ θα, οὗ [86 ΘΙΘΓΙΏΙΥ͂ οὗ τηδυῦου, ΟΥ 8810 86 Θβίδ» 
5864 1πδῦ οὔ ῥσγοξουπᾷ, 811-ροτυδαϊηρς νἱθυν οὗ [86 του] τ ἢ σϑϑῖθ ἀροὶ ὑδ6 ἰνίην 
5 Π Π 6515 οὗ [86 1464] δπα ΤΘ8], ΠΡΟΩ [89 δϑβυϊηρίΐοη οὗἉ [Π9 ΔΒο]αῦθ ρουβοῃδ γ, β''ῃο9 
Βοῖθῃοθ 18 ἴΠ6 β τί νίηρ αἴνον 086 Ὠρίοϑῦ ᾿η 6] θοῦπΆ] ΟΥ ἰᾶθ8] πη, ἰῦ οδηποῦ ἀϊβρθηθθ 
σὰ [80 ΟἹα Τοβίδιηοηί, ἰἔ 1 του] αἰἰδίη ἰο 1ζ5 ρογίοοῦ ἔγοθάοιῃ πηᾶοσ [80 ΝΘ 7168» 
ἰϑπηοηῖ, 

ὟἯο ταυβὲ Ὀ6 οδγοίυϊ ποὺ ἰο οοπίοπηα ἴδ τοϊδίίοῃ ᾿ βοΐϑηοο, πίε ΘΔ οὗ οἴδον. Εον [86 96 ΝΥ ΔὮ βοίθῃοο, δὸϑ 
οἵ Τποοογειὶο δυάαίκηι, διὰ ροδὺ Ο τ βίδη δυἀαίετ ἰο ] Κ΄ κιν, : Αγολαοίοσν, ἰἰ. Ῥ. 162; ΗΠΔΟΞΝΒΛΟΗ, ᾿. 184. 

8 14. 

ΤῊΚ ΗΙΗΤΟΒΥῪΥ ΟΕ ΙΒΒΑΕΒΙΙΤΙΒΗ ΟἸΥΙΠΙΖΑΤΊΟΝ. 

Ῥεεϊοὰμ.---ΤῊ)ο Νοχιδαΐο εἰδὶο---6 Βοπάδρο---(δθ Οοπασποδὺ---ὅτηο οὐὗἨ (86 Βο((᾿οτασηὶ διὰ δρτί συ] ΓῸ 
-- αὐπμοσοθ--- ἰἰ6 αἰδροτεΐοῃ. 

Ι. ΟΜΈΒστιΟ {1Ὲ. 

1. ΒΕαχτίοχο.---Ἰἰὰ τοὶ κου διὰ τηοτὰ] αἰκοίδ- 4. Το ττοσῖς οὗ ἴλ9 ἐδϑῖν.--- Ρνοἀυσίοῃ. 
ὁδοα. ΤῈ ἴῃ οὗ Μαντίδρο Τῇ Μαγγίδρο οογθ-  ἀρησυϊατο. Ῥαδθίοσα [1156,Ἁ, Ησυπΐησ, ΕἸδΕΐηρ. 
ΤΩΟΌΥ. Τμὸ εοιτίδρθ βίδίὶθ ἴῃ 118 τωοσαὶ ἰηβυθηο06 
πα ἀογνοϊορτοθηί, 716 7απιϊΐϊν. Ἰταϊπίηρ οἵὗὨ ο}}}- ὅ. ΤΟ ἐοδεέναῖδ οὗ [80 ζΔΙΔ ΣΎ --- Ποσηθ 
ἄγοι. Ῥϑοιιοδίξοα. Ξανοθ. Το Ποῦδ6. Ρ᾽οδϑάσοθ δηὰ ἰογβ. ϑοοίοίγῦ. δρογία, Ἡοαρί ἰδ] ιν. 

" ἃ, ΒΘ ΒοΥΟ 46 ἃ ἰθηΐ.--ἼἸθο ἀπο !ηρ, ΤῈ  ΒΠουβοο ἃ βδοσσοτα. Κϊοίηιοβα. θοδίδ. Βυτίδὶβ, ὕβαζοθ 
ΥΠδρο. ΤῈ τοδεϊκοὺ ρἷδοθ, ΤῈ οἱϊγ. οὗ τοουτζηΐηρ, 

8. 8 οὐ αἱ οχμαζοοσῖν οὗ ἔδο ἔδτ Σν.-- 6. Ε᾽οοὰ οὗ [9 ἑδπιέῖν.--Ἴδτθ τοϊδηρ ἴοὸ 
ΟἸούίησζ. Φδονεῖγγ. [Γυχυτίο, ἴοοᾶ. ΜΔ) ἐἶτηθ8, 

9 Το τόθοσυο ἴδ} 9 δ007106εῖ οὗἉ ὕφοϊοταν, δοὰ οὗ [6 φϑοχδὶ οἤδηοθα, 86 ἰδοοὰ οΥὗὨ 110 δδοδυτηοὰ ἀ{ΠΠ 00] 106 ἰῃ τμ6 ΟἹὰ 
Τοδίλιοοδι ΚΟΏΘΣΔΙΥ, ΤΟΣ ἃ δορδσζαίο Εχοῦσσυδ, 



90 ᾿ς ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΟΙ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

11. ΙΒΒΑΕΙ, ΑΒ ἃ ΚΤΑΤΕ. 

Τῆο γεΐποῖῃ]ο.--- ὸ ΤὨΘΟΟΓΔΟΥ Δ8 ΔΌΟΥΘ. 1. | οδέαδίῥελοιοπέ οΓ ἴσω ακὦ ᾿ωνγεργμάοκοε. [τὰ 
Τῆς ογραπέκαζίοη, 07) α οὐπιπιπέίψ. α. ΤῈ οερκδηΐο [ Φυδετοσεία. Ῥυπίδδτιηοηῖδ, ΤΘ ρἶδοο οὗ ἱπάρτηρῃς. 
απΐοπ οὗἨὨ [6 ὐἱδε8 'π ἰ86 ἰαηὰ, ὅ, Τὴ6 ογζδηίο Τὴ βαδμβοάγιω, ἴδῃ οὗ (86 Ζοαϊοίβ. [ΝΆΖΑΓΘΏ65.--- 
αἰνίβίοι οὗ [16 Ἰαπὰ διπους ἐδο ὑπο. ὁ. ΤῈ Ἰὰτ οὗ] Α. 6] Τῆο Ῥιορβοῖο ΦΔαδρτιησηία, Φυάρτηθηξ δὴ 
ἰπποτίαηοθ οὐ ῥτἰτηοζοηϊατο. 2. 7ἦε δείαδί εὐ δΆξ} δοὶ οΥὗἁ ἸΤΟΤΒΉΪΡ. 
οὗ σουεγππιεπέ, ΤῸΘ ἴῃ Σ66 δίδιοθ οὐ οοπϊοηδ. Ῥυΐοθῦ}] ἘῸτ [δ6 Ἰποέβηῖτο, εὲ6 ἨΔΟΚΝΒΑΟΗ, Ρ᾿. 188; Κειι, 

᾿γ. Ῥτορβεῦς. Βογαὶ. ὕτίπι δηὰ Τμυτοταΐα, δ, ΤΏ ἰΪ. Ρ. 1. 

ΠΙ]Ὶ. ϑοσιᾶι, ΓΝΤΕΒΟΟΥΕΒΕ. 

1. Οοσηπιοχοο.---ἰἰ5. οοπαϊίουβ, ποθ ἴ8, πλθ88- 2. ῬΡοσβοῃδὶ ἱπίοσχοουζαθ.-“---Ιἢ [Π6 καΐα, Υἱϑὶ 8, 
ὌΓ68, ΙΠΟΏΘΥ. [(5 ἔοττοβ, Βαγίοσ, οδγαύδηλ, ἰγαβθῆο Ὁ.  ἰΟὈΓΏΘΥΒ, πιοάο8 οὗ ἐγδυθὶ. 
Ἰαμᾶ, ἰτδάο ὈΥ̓͂ Β68Δ. ΕῸΡ ἰδ6 αεδοὶ εἰδὴ) ΤΩΘΑΔΈΓΘΒ, 8. Σιιλοϊϊφοῖπδῖ ἐπϊοχοοῦχεο.---Γρθ δυὰ 
Βεβτηξλῦ, ΒΌΝΒΣΝ, ἱ, τοὶ. ᾿ἰογαίΐυστο, τὨθοϊορίοδὶ βοῦοοϊβ, δβοΐθηοθ, δρθϑοίαοϊ 

δοϊθῃοοθ, οὐυϊξυδ. 
4. Ασὶ.--- ὅεε Ουϊξα. 

β 1ὅ. 

ἨΗΙΒΤΟΒΥ ΟΥ ΙΞΒΑΞΕΙ, 

86 ἨΔΟΚΝΒΑΟΗ : ΤΑ ὺπονοϊοροάϊα, Ῥ. 186. Τμ᾽ΑΚΟΣ : | ἱπᾷ Ραταργαρὴβ ἁροῦ ἐδ ἐβοοϊορίοδὶ δῃὰ Ββοιιῆοῦ 
Ἀλίαίίλοιο, Ατὰ, εἃ,, ἐἰι.ο6 πἰροάποϊλίοπ δηὰ ἴδ6 [0110 - ἰ ἶοςΔ] "Πογαίατγο οὗ (Π6 ΟἹὰ Τ᾿ οϑἰαπηϑηΐ. 

8. 16. 

ΤῊΕ ΙΝΤΕΒΝΑΤΊΟΝΑΙ, ΓΑ ΟΕ ΤῊΕΒ ΙΒΒΑΕΒΙΜΤΈΒ. 

ΤΏο σοοῖ οὗἉἨ [818 ἱῃυθΥ Δ. ΟΠ] Δ 1168 ᾿ἴπ [86 ταῦ ργουηΐβο (( ΘΠ} 6518 111. 1δ), πὶ 186 
Ὀ]οβϑίηρβ οὐ Νοδὰ (Θ6η. ἰχ. 25), Θβρϑοΐβ!!υ ἴῃ (86 ΡῬγοϊηΐβθ ἴο ΑὈγδθδιι: “ [ἢ ΤὩγ βοοᾶ 
ΒΏ311 411 [ῃ6 παίϊομβ οὗἨ [16 ϑαγίῃῃ θ6 Ὀ]6886α (θη. ΧΙ]. 8--7); δῃᾷ ἴη 108 {ῸΠΠ6Σ ἜΧΡΙΔΠἃ- 
τἴοη (ἄθη. χχῖ!. 18), 811 [16 ὩΔΟΪΟΏΒ οὗἨ [86 Θϑτ ὈΪ688 ὑμουλβοῖνοβ."» ΤῊ Βτβὺ ἀθοῖδγα- 
(Ἰοἢ ἰη δῦ ἴΌΣπὶ [818 ῬΓΟΙΪθ9 βου ἃ {]8] 1086}. ν12Ζ. ΓὨγου ἢ ἃ ΠΟΙ Ειηρσάομῃι, 8 
ἴουπᾶ 1η 186 Ὀ]οββῖηρ ἩΒΙΘ. 15880 σαν ἴο ὅδοοῦ (6ῃ. χχνἹϊ. 217) ; [Π}0 Βδοοῃᾷᾶ δῃ ΠΙΟΤΘ 
ἀοἤηϊτα ἀθοοϊαγδιοῃ ἴῃ [86 Ὀϊοδβίησ οὶ ὅδοοῦ Ῥγοποῦποθθ ὑροὸμ Φυάδῃ ((6ῃ, ΧἸΪΣ. 
8). Αἴδον θβίδ βηῖηρ ὑ86 Ῥγθυσομα 10η8 (ΕἸΣ. ΧΙΧ. 8 ἰορσαὶ βοραγδίϊοῃ ἔγοτῃ [86 πιο 8, 
δπα 8 ἰθρ8] δββοοϊδίίοῃ τ] ὑΠ 61), Μόοβοβ ογρϑηϊζθα {86 ὑγ1068 οὗἉὨ [8786] Ἰηἴο ἃ Βδογοᾶ 
ΟΔΠῚΡ, ἃ ΆΓ|Π1Κ6 Ὠοβύ, ἀοβυϊποα [0 ΟΔΥΤῪ ΟἹ [ἴΠ6 ΒΔοΓοα ὙΆΓΒ οὗ 80 ογὰ. 10 ϑηΐδιβ δὶ 
ἤτϑὺ ὍΡΟΙ 186 ΤΟΙΠΊΟΥΪΏΡ,, ΟΥ ἴῃ 8 τοῦ! θα 8θηβθ ἴδ Ὡρτοοίϊης,, οὗ 8 οογεορ Βοδλίμθη 
ῬΘΟΡΪδ, ἴῸΣ [89 ΡᾳΓΡΟΒΟ οὗ ἰουαπάϊηρ᾽ ἃ ἴγοθ 15γ86}1018}} Ὡδ᾽ϊο Δ] 16. ΤῊ Ὑ]ΩΘΥ Το] ί]οπ5 
οὗ Ιεγ86] ἰο {π9 πδίϊοῃβ τασδὶ 9 ἀοίθστηϊηθᾶ ΓΠπτουρὰ [ϊ8 σοπίαοῦ τὴ {Π6π|----ἶη ὙγᾶΣ 
δΔηα ρ6806, Δοοοχαϊΐηρ ἴο ἴΠ6 18 οὗὨἉ γΧδγ δηα (γϑβϑϊ68 οὗ ρϑϑοϑ. 

ΤΏ νἱοίοτίο8 οὗ αν ἃ δινδκοηθᾶ 1 ίπι δηᾷ ̓π 186 Ρ6Ορ]6, ἴον 8 {ἰπ6, 1Π6 ῳοαρδξ 
ἰδδῦ Β6 γγβ 08116α, τ 1} 4 (Πποοογϑίῖο ΡΟ 1108] ΡΟΤΟΣ, ἴο Ἰουπα ἃ βδογϑα ᾿ου]ῬΟΤΟΣ, ἴὸ 
ὙΒΙΟΙ. 411 πδίϊομβ βῃου]ᾶ Ὀθ ἱῃ βυν)θοϊίοι. (2 ὅδη). χχὶν) Βαῦ [80 Τπουρδϊ πιο (86 
ΒΟΥ͂ΘΓΘ Ρθηϊβμτηθηῦ οὗἩ Φομονδῇ, ἢ. τὉῃπ5 τυγηοᾶ [86 τηϊμὰ οὗὨ [86 ΙΒΥΒ6}113}} ΡΘΟΡΪΘ, 
Ὀοίογθ 1ῃ6 ἀθοϊϊηΐηρ οὗἉ 108 Ρο] 0168] σΊΟΓΥ, ἴο 8 βρὶ τἰῦπ8] οοηᾳαοϑί οὗἩ [19 παίζοπβ. 830]- 
οἴλοῃ Θηἰογρα (ἢ}18 ραὶἢ 848 ἃ ῬγΪηο6 οὗ Ῥθδοθ, δηᾶ τοδομϑα στοδῦ χοβαῖθ, θαὺ ἢΘ ΣΩΒΏΪ 



8 17 δὰ 18. ἘῊΒ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΤ ΓΑΝΟΌΛΟΘΕΞ, 2] 

ϑηϊοἱραϊοα [6 ΝοῪ Τοϑίαιμηθηῦ αΐαγα, [πΠ6 ῥγοιηδίυγο ᾿παϊν 8] το] ρου ἐγοθάοχη, 
ψ 0} Ργοααοορα Εἰ ἀοβύγαοι!νθ Γοβα]08 ἴῃ ἴβγϑϑὶ, τ ἢ [86 ᾿δίον ἸΔΟΙλύτΟΙΒ Ἰηῦο16Γ- 
8π06. ϊποο ἴδ {86 6 188} ΡῈ Ὁ]16 τη]ηα 48 ΘΟΥΘΡ Ο80}}]δ θα ἴῃ Ὁποοσίδ! τ Ὀσύν θη 
86 το ἱμπουρηῖδϑ οὗ ἃ βρὶγῖῦπλὶ δηα ρΡο] 1168] οοπαποδῦ οὗ [86 στ ΟΙ] ; ον οσ 1Ἀ]ΠΠρ' ΤΊΟΥΘ 
ἀοοϊά αν ππᾶον [86 ηἤποηοο οὗ [86 Ἰαύίος ἰΠοπρὩ --- 10 ΘνΘἢ. ἈΤΙ͂ΟΣ ἴο [116 ΘΧΤΌΘΣΙΩΙ» 
πδίησ δον 5} ὙὙΔ18 Δα τηδᾶθ ἰμοὰ [86 οασέμνι σόριδγῦῖδ δλωριαρὶ ,---  Βοῦρ ἢ 189 
Ῥτορμοῖθ ψἱ ἱπογοαβὶηρ αἰβυϊποί 985 8η4α οι ρ 5815 δα τηλᾶθ {116 θχύβγῃηδὶ ὑου]ᾶ- 
ἀοτηϊηΐου ἀδροημάθηῦ ὉΡΟῚ [86 ἰηνᾶγα Βρ᾽ γπ8] οΘοηααοϑῦ οὗ [86 τουῦ]ᾶ, δῃᾶ [Δ ΘΓΘΙΟΤΘ 
Ῥγοιηϊβοα 1ῦ ΟὨΪΥ ἴο [89 τὰ Βοοἃ οὗ ἃ Ββρί γἰῦ 4] [5786]. 

Τρ β σοῦ ἸθρᾺ] βοραγδίζοῃι οὗ ἴβγϑεὶ ἔγοτμῃ 86 πδϊοἢβ βίϑῃθ ἴῃ οοηῃΐγαδῦ τὺ 108 
Ῥοβι(ίοη Ῥούνγθθῃ [.6 πϑ[ϊοη8, δηᾷ 108 Ὁ] 6886 Ἰη ΘΟ ΟΟΌΓΒο 1} ὑμο80 80 ἀἰογοα τηοϑὺ 
ψΊΔΘΙΥ ἔγοτῃ ΘΔ 0 οἴ σ, ἴῃ ὑπ  ]γ 016 βρί γῦ δηὰ θη μοΥ. 

115 ῬΒατίβαϊο πα ἔηδῇ160 8] βοραγδίΐοῃ ἔγουῃ [Π9 πδίοηΒ βίϑδῃηαβ 'η οοῃίγαδῦ 10} 118 
αυϊνγαζα ρϑορταρμῖοδὶ οοπηδοίΐζοη τὰ ὕμοπὶ (866 Τ᾿άναΒ: Οἰδεοδίολία 068 “4Ροϑί. 

Ζοϊέαλέογϑ, ἰ. Ὁ. 208 3.) ἀπᾶ 118 ταϊηρ τος τ ἢ ΒΘδί θη ἢδοη8 οὗ [86 τηοϑὺ ἀΐνθγβο ὑθηᾶ- 
ΘΠΟΥ͂ 88 βρ τι. 

Ιξ 18 ὈΥ͂ ρΡυβῃϊηρ 108 ρεγ συ] τίδτα ἴο [8 υαὐπιοδύ ᾿ἐπι18, (Παὖ [5Γ86] 888 Ὀσουσπύ δρουΐ 
15 οὐσηι ἀϊβρογαΐοη διμοηρ [86 πΔΪΟΏΒ. 

Οοποοτηΐηρ {86 Ιστβο 1138} ἱπίογηδιϊομδὶ ἰατν, 1.8 πτατίαγο, (ῃ6 σΟἸΘὈτδίίοη οἵ 118 νἱοίοτίθθ, δπὰ [86 ἰγθαΐ- 

ἴ68 οὗ Ρεδοῦθ, δ.6 Κκιπ, ἰΐ, Ρ. 2389 δὲ [106 ρορυῖδν πουῖβ οὐ ΒΙ 1104] δες 95 ΤΑ 06 οοηδυϊ δὰ, θὺϊ [86 

ἰοἰοττοδιΐοι τ ιΐοῦ ΠΟΥ αἷνο ἰ9--Ῥ τ ρα ΠΘΟΘΘΒΑΙΙ]γ---ἰτηροτίθοι ἀπά πῃβδιαίδοίοσυ.--ἁ. 6. 

2, ΤῊΣ ΤΑ ΝΟστΑΘΕ5. 

β 17. 
ΤΗΕ ΡΕΟΥΙΝΟΕ ΟΕ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ ΓΑΝΟΌΛΟΕΒ. 

Τη ἀοιοτπιϊπίηρ [86 ργονΐμοο οὗ ΟἹὰ Τοϑιδηχθηῦ Ἰδηρθδλροδ, ᾿ῦ 18. 6586 ῃ 018] ὑμδῦ τ 
βῃου]ἃ αν 8 δογσϑοῦ ἰᾶθα οὗἉὨ (6 αϊβιϊηοιίΐοη Ὀοίσγοοῃ {86 σοηΐὰβ οὗ (δ β'ουαιιὶϊο 
Ἰληστδρεϑθ, δῃᾶ μαῦ οὗἨὨ οΟὔδοὺ Ἰδαπραδραθ, Θβρϑοίδ!]ν 016 ΤηΔο-ἀοτηηδπῖο ἔΆτΩγ. Τί 
ΔΡΌΘΑΓΒ ΠΌτα (18, ἐπδὺ 0Π|6 6 ῃλ 1010 1Δΐοτα, οὐνίῃρ ἴο 108 αἰγϑοίμ 688, ἈΘΑΥ 688, πα 80 
ἴο Βροαῖ ᾿ηνγαγᾶηθϑβ, ῬΡΟ8508868 ἰῃ ἃ δὶρῇ ἄθρτθθ 8 Αὔμποββ ὕ0 ΘΣΡΓ688 (89 το]ρίουβ δηᾶ 
ἸΊΟΓΔΙ δϑρϑοίβ οὗ ἀοίϊηρ δῃὰ βυβογιηρ,, [8:0 ΤΟΔῚ] αἰδοίου δῃα αἰβυ πο ούϊοηΒ; τ 8119 10 
υδηΐβϑ ἴῃ 8η ἱτηροτϑηῦ Β6η86, [89 Ορροϑὶῖθ οδβαγδούοσίβυϊο οὗ ἱπαϊ γθοῖπϑββ δῃᾶ σγοβϑοίϊνο- 
Π655. [ἴῃ ρϑγίίουϊαγ, {μ6 ἩΘΌΓΘΥ ἰδηραδρθ, τι 19 ατγθοκ, ὑμπ8 [86 ἰδηρᾳδρθ οὗ [80 
ΟΙὰ Τοβιδιιθηΐ, τι ἐμδῦ οὗ (86 Νον, ἔοτιηβ 86 Ὀγοδᾶ οοηὐγαϑὺ οὗ [Π6 τπηοϑῦ ΘΟ ρ]οὶθ 
αἰτθοῦ πιο μοᾶ οὗἉἨ οὀχρσχγϑββίοῃ, τὰ (86 τηοϑύ ροσίθοῦ υϑΐο]θ ῸΓ δχρσϑββίηρ [88 ΣΘΒ0}08 
οὗ ῬΒΣοβορῖο Ὁπβουριῦ ἀπᾶ τοβοοίζου, οί ῥϑου δτι(168 ΔΓΘ Ἀουσονοῦ ἔιΒ6α πο ΟΏΘ, 
ἴῃ [86 Ιδηρσίαρο οὗ 86 Ν ον Τοβίδηχοηΐ, 88 [86 πἰρθ ον δηᾶ πον-ογοδιθα ἔοστῃ οὗ ΒΡΘΘΟΙ, 

Ἐὸς ἴδο ᾿ἰξογαίαγο, 866 ΗΑΘΕΚΚΒΑΟΘΗ, Ὁ. 1232: Βιξεκ: Αἰπἰοίέμησ, ΡΡ. 81 διὰ 108 [480 ΗΑΥΈΒΝΙΟΚ : 

Παϊγοάμοίίοη ἐο ἰδ6 Οἷα Τεβίαπιεη:.---Α. 6.] 

β 18. 
ΤῊΕΒΞ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΊ ΓΤΑΝΟΌΔΛΟΞΕΗ.--ΓΕΧΊΟΟΝΆ, 

366 ἰὴ9 11δὲ οὗ ἩθΡτοΟν ΠΙοιοπατίοθ δηὰ Οοη-} 3 γοΐβ. 1μεἰρσίῳ, 1867. [οοουὰ οἄ., 1868. ἘΔΡΊΒη 

οογάδηοοθ ἱπ (10 ΟὈτΩσ θη οὐ Δςαξίδδιο, Ρ. 17  ἰγαῃβιδιΐου ὉῚ ὈΑΥΊΡΘΟΝ, Γοπάοι δηὰ ΝΟῊ Υοεῖς, 

(Απιογ. δὰ). ὅ. Εὔεϑι: ᾿ῦγειο απ Ολαϊάοα 7) 1.- ] 1867]. Εϊγϑι ἀοθθ ποὺ βιροιθοὰθ Οεβοηΐιβ, ΟὐΠΩΡ. 
ἰΐοπαγῳ 9. ἰδὲ Οἱά ὙΤρείαπιοπί, πὶϊὰ δὰ δρραπάϊσ | αἷδο Β. ὈΑΥ͂ΡΒΟΝ δῃὰ ΒλαΒτΕΒ᾿Β «“παϊψέοαϊ απα 

εοπίδίηΐηρς ἃ Ὀγίοῦ εἰβίοσγ οὗ ἨθΌσΟΝ μασι οορτραυ, [ Ολαϊάρε ΖΣοχίοοα. Τιοπάοι, 1848.---Α. 6. 



22 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊῈΞ Ο ΤΈΞΤΑΜΕΝΤ. 

ἃ 10. ή 

ΤῊΕ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ἘΟΕΜΗ ΟΕ ΕΡΕΕΟΗ.--ΟΒ ΑΜ Μ ΑΕ. 

ΟΥἸΒΉΛΟΒΕΝ : Ποῦγοι Ογαηθπαγ. Ογαημπαῖτο ] Ελιῦ,͵ ΒυΒΗ, Κτῦυλδτ, ΝΟΒΡΗΞΙΜΕΕ, ΟΟΚΑΝῚ, ΤᾺ 
Ἡοδναίφυο ὧδ ὅ. Μ. ἈΛΒΒΙΚΟΥΤΙΟΖ. Ῥατίβ, 1862. 9 [ 0Κ1.88, ΟΒΕκν.---Αα᾿ 6.] 
μιν οκΒ Δίαξίλει. Ατὰ. θὰ. ραρο 11. [ΟἸΒΕκΙσΒ, 

8 20. 

ΒΕΜΑΒΚΕΒ. 

ΤῈο ἀονοιορσηθηῦ οὗἩ {π6 ΟἹὰ Τοϑίδιημοηῦ ἴΌττΩΒ οὗ Ββρϑϑοῖ ἰβ ρογσνυδᾶϑαᾶ [πῃγουρδοαῦὶ 
ὉΥ 8 ῥσοϊουῃά, δασῃϑδϑῦ, ΣΔΟΓᾺ] δηᾷ το] ρίουβ βρὶγιῦ. Ἐνθη 1 [80 Βοδῖθθη πδίϊοηβ οὗ 
Οὐπδδη υὑβοᾶ [18 Ἰδησύδρθο, Δηα ποῦν βίϑηαϊηρ 4}1 Π|686 ΠΔΟΓΆΪ ὑγθαδογοβ, Άγ6, 
ὑβτοῦυρῖι ὑπο ὲν ΔΨ] οοτταρύου, στόνγῃ σἱρο ἴοσ ἡπαρτηθηΐ, 018 ἀοθ8θ ποὺ δἱΐον 689 
ἴλοῖ. ἘΕῸΣ {Π|686 ὑΥἹῦθβ ΤΩΔΥ ἢδνθ Ραῦ ου [86 β'ϑιιιίϊο ἰδηραδλρο 88 8 βύΓδηρο ρϑιιηθηῖ, 
ΟΥ̓ ΤΠΘΥ ΤΑΥ͂ Βδᾶγο 1Ἀ]]|6ὰ θυϑῃ ἴσοι (86 Βεῖσαΐδβ οὗ 108 Βρ᾽ τ Δ}1γ, 5πα ᾿Βογϑέογθ Ὦδνθ 
ΓΔ]]6 ἢ 80 ἰΙοσ. ΤῈ ϑοτὶρίαγο 1186} [6818 68 ὑδδὺ μοὲν ἀ0011π6 88 στδᾶπδὶ, Ὑ7 τησδί 
αἰβθρ ἰΒἢ 4180 Ὀθύνγθθῃ [Π6 ΘΙ. ΘΕ ΔΓΥ στοπηᾷ ἔΌσΤΩΒ οὗ [Π9 ἰδησύδρο, δηὰ 18 τα]ὶ- 
ἰοῦβ δῃᾷ τλοσᾺ] ἀθνοϊορηηθηὺ ἴῃ 1ϑτϑοϑὶ. ὙΥ 9 08]1} δι ὑθηϊίοη ΠΟΓΘ ἴο 8 ἴθ ̓ ν βυἸηρ᾽ ΘΧϑμι- 
Ρ]68 οὗ 189 ῥτοϊουμᾶ δβρίὶ τιπδ] βἰσϊβοληοο οὗ [86 ἩΘΌΓΘΥ [ΌΥΤΩΒ οὗ βρθθοῦ. ὩΠῸ ἰ8 ἴῃ 
Καὶ, ἴο στοβϑδῃ, βἰρῇ, Ὀ6 τηονϑᾶ ὮΥ βυβοσίην, ἴῃ ΝΊΡΒΔΙ 18 ἴο δγθ οομαρβϑβείου, ἴῃ ΡὶοΪ 
ἴο οομηΐοτῖ. ΤῺΘ βρὶτῖῦ οὗἨ [86 Ἰδηρσαδρο {88 ἸΏ ΌΓΤΙΩΒ π8, ὑμδὺ [86 ρογγοῦ ἴο ψὶνϑ δοτ- 
ἔοτῦ ἀθρθῃᾶβ ΠΡΟΩ ΟἿΣ Θομρδββίομ, δηἃ (18 ἴῃ ὍΣ τοῦ ουὖ οὗ ΟἿΣ Βυδοτιίηρ ; ὈΠΣ 

18 ἴῃ Καὶ] ἴο οϑδί, ἴο δοηβυμιθ, πὰ ΝΊΡὮΔ] τπηαῦπΆ ΠΥ ἴο ἀθνυοῦγ, ἢ. 6.) 0 ΘΆΓΤῪ ΟἿ ΑΓ; 
ΤΊ 8 ἴῃ Καὶ ἰο ὈΟΥ, ἴο δοῦν [Π6 Κηθ6, ἴο Ῥθρ, ἴο ἱπρίοτθ, ἰὼ [86 ἱπύθηβῖνο ῬΙοὶ ἴο 

Ὀ]0Β88, ο ΒΟΟΌΣΘ ΟὨΘ᾽Β Ὠδρρίῃθθβθ. ΤῈ6 80-0Δ]]6ἃ αΙγοηῦ Βρθοὶθθ ἢδνο (86 ῬΘΟυΪΑτὶΥ 
8δὺ ΠΟΥ Ὀσίηρ ᾿μο ν᾽ Ὺ 8:6 ΤΊΟΥΙᾺ] δοῖ, ᾿ῃ 811 [Π6 ἀἰβποίοηβ οὗ ἀοΐηρ δπᾶ βυβδοσίην, 
δηᾶ οὗ {86 χοοοιϊπρ βο᾽ αἀοίοσιηϊηδίίζοι οὗ [86 δὴ, Απᾶ ΒΟῪ Υἱο ἢ ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΟΣ 8 [86 
Ηθῦτονν Ιδησαδλρο ἴῃ 18 ΟΣΡΓΘΒΒΙΟΙΒ, Εἰ θα ἴο σον Υ [Π6 τότ αϊσϑοῦ 18 οὗ [86 808] 
δηα Βρ᾿] τ. 

866 ὅτικε : Δευροογάμοίοε Ζελνροδάμαε ἀεν Ἡεδνάϊδολεκ βϑργαοῦε. Ἐσοσ (δ ᾿ἰοταίυγο οὗ ἐμ ῬΕ]οϊορία 
βδογᾶ, 866 ἨΛΟΣΝΒΔΑΟΗ, Ρ. 132 Μ᾿ 

ΤΗΙΒΚῸ ΟΠΗΑΡΤΈΒ. 

Ῥγοραγαίογῳ Ζηιγοδωσίοη. 118 σοπιβεϊξμφηέ ραγία, 80 7αγ ας ἐλθ ζόγηι οΥ ἐδε Τοχέ ἐδ οοπονγησά, 

Οι ΤΈἘΞΤΑΜΕΝΊ ἨΒΕΜΕΝΕΥΤΙΟΒ. 

8.21. 

{ΠΕ ΒΑΤΌΞΡΒΕ. 

36 ἨΛΟΈΝΒΛΟΗ : Εὐπογοϊοροάία, ΡΡ. 162 διὰ 166 δ'΄ [76 ῥτίποῖραὶ Επα 88 ὙΤ ΟΡ κ8 ἀτὸ Ὗ. ΥὰΜ λ΄, 
ῬΚΕΤ, 4π Πισμὶνν ἱπίο ἰλ6 σοπεγαΐ ργἱπϑποΐρὶοβ ὁ βογίρίωτε Τιεγρυοίαίΐοα (Οχίοτα); Τὶ Τ΄ ΟΟΝΥΒΕΛΕΕ Β 
Βαπιρίοι Ζοίμγεβ ; ὨΑΥΤΟΘΟΝ : ϑαργοῦ Ἡσγηιδηδιζίοξ ; ἘΛΙΒΒΑΙΕΝ : Ἡεγτιοποιίοαὶ Δίαπμαϊ; ἘΚΝΕΒτι : 
ῬηΝποῖρίο ο77 Βιδίἑοαϊ Πα εγργείαοη, ἰταπβδίοα Ὁγ Ο', Η, Τεγγοί, Ἑὰϊουγρὰ (1848); βϑειι πε: Δίδῆοαϊ ΕΠῈΡ 
τισποιῖος, ᾿οπάου (18δδ).---Α. 6.] 



8 28. ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΒΕΒΜΕΝΕΥΤΊΟΗ. Ρ 

8 22. 

ἼἫΕΕΝ ΝΕΟΒΒΒΕΙΤῪ ἘΟῈ Α ΝΕΥ ΟΟΝΒΤΕΌΛΟΤΙΟΝ ΟΕ ΒΙΒΙΠΙΟΑΙ, ἘΒΡΕΟΙΑΙΤῪ ΟΣ ΟἿ 
ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ, ἨΕΒΜΕΝΕΥΤΊΟΗ. 

“ Τμδῖ ἴΏ6Σ6 18 ΒΟΙῺΘ Σϑίοστα πϑοᾶϑαᾶ ἢθΓΘ 18 οἶδ ἴσοται [ἢ6 1Δοὐ (πδ΄ τηοάογῃ ΟΥ̓] οἴδπη, 
83 [86 δϑϑατϊηθα Ἰαϑῦ βουηα τοϑυ]ῦ οὗὁἨ [80 στδιγηϑίϊοαὶ δηα ἰβύοτιοδὶ ὌΧ ΔηΔ ΟΣ οὗὨ (86 
βου ρίαγα, τοὐοοίδ ἔσομι [86 Βδογϑα ΓΘΟΟΓΑΒ οὗ (86 Δη(1-Ὠθαίμθη Θομογοῖθ τη οπού Βοΐβηι, {. 6.. 
ἔτοτα 186 ΟΙ]ὰ δᾶ Νὸνν Τοδβίδιηθηΐθ, ΔΠΥ͂ Ποδ ΘΗ 8} 1468. ΟΥ̓ ΤΟΡΓΟΒΟη ΔΌΙΟ, ΟΥ̓ ΤΑΡΒΘΓ 
Ὀχΐησϑ [8.686 Βᾶτη6 ΠΟΙΪΟΠΒ ἃπᾶ γοργοθθηϊδίοῃβ ἰηΐο [9 Ὑ 016 ββογρᾶ ἰαχί. ΑΒ βοδίββῃ- 
ἰδπι Βρσίηρθ αἰ ΘΟ ἔγοτῃ (818, {π8ὺ 0Π6 1Δο] Δ ΓΟυΒ τη] ἰδ ππατι6 βίο 88 ὌΡΟΣ ὍΠ 6 ὈΔΓΘ 
ἰοξῖοσ ἰπ 116 ὈοΟΚ οὗ ογοδίίοη ; ὑμδῖ 1 βορασγδῖθθ δηᾶ παν 8112 68 108 ΟὈΪ]ΘοίΒ 88 ἴὰτ 
88 Ῥοδβὶ]6 ; (δῇ 1ὕ ΡΙΔ668 [86 Β0η86 οὗὨ [80 ἱπαϊν! ἄπ8] ρατῖ, ἰπ ΟΡροβηίου ἴο 186 Β6ῃ86 
οὔ τδ6 Ὑο]6, ἴο (10 απαϊορία Παδὲ οἵ δϑρίγἶδμδ  ὨϊΪΟΝ Δ]ΟῺ 9 ρσίνοϑ 18 ὉΠΙΓΥ ἴο [86 ὈοΟΚ 
οὗ πδίαγο, 8116 1 αἰ]αΐο8Β δηα ΤΟΠΘΓΒ 88 (ΓΆΠΒΙΓΟΥΥ 88 ῬΟΒΒΙΌΪ6 (0.9 Βοηβο οὗ {ῃ6 
ΠΠΪΥΟΓΕΔ] Οὐ ἴΠ6 Ὑ}016 ; 80 ῬΓΘΟΪΒΟΙΥ ΤΟ θ ΣῈ ὈΠΡΘ]16ζ Τοβῦβ ἸΡΟῚ 8ὴ Θχορ 818 τ δῖ ἢ ορ- 
ῬΟΒ65 311 ὩπδΙοσΥ οὗ ΤΆ}, ἩΒΙΟΘΒ ΡΓΘΒΘΘΒ. δα ούϑῃ βγη ρ͵]68 [Π6 ἸοςῦοΥ ἘΠῚ1] 10 18 ΤΘ- 
ἀποσᾶ ἴο [86 ταοϑύ Πἰταϊ 6 ΒΘ 56 ῬοΟΒΒ1 016, ᾿͵}1]6 1Ὁ Βυ Ὁ. 8 [06 ΤΏΟΥΘ πηΐϊνουβαὶ δηᾶ ἢ18- 
[οΟΣΪΟΆ] ἴῃ 8 ρζγαδῦ Τ᾿) ΘΑΒΌΓΘ ἴο Θυδροσγδίθ ἴῃ ΘΙΩΡΑΥ, ζϑηθγαὶ, ΟΥ 1ᾶθ8] ποι ο8. 

Α5 Βοδιμοπίβτα ἰδ σγοδὺ βίγϑϑ ΠΡΟῚ 186 ἸοίοΣ ἴῃ (ΠΠ6 ὈΟΟΚ οὗ πδίῃγο, 10 161] ἰηΐο 
Ροϊ γι μοίδηθ. ΤὮΘ Ῥϑγ ΙΟΌΪΆΡ ΒΥΤΩΡΟ] οὗἉ [86 αἰνίηθ, οΥ οὗ 86 Θαοἀξβοδᾶ, Ὀθοδτηθ ἃ σα γί 
οὗ βοῖὴθ Βρθοῖ8] ἀοὶγ. Α αοἂ οὗἁὨ [86 αΔΥ δηὰ {16 Ἰίρῃῦ γα ορροβοᾶ ἴο ἃ αοἂ οὗ [86 
οἰσιῦ : 4 αοἄ οὗ [86 Ὀϊθεδίηρβ οὗ 18 δῃὰ οὐἨἩ Βδρρίηθϑββ, ἴο 8 Θ οὔ οἵὗὨ οδίδυνθβ δηᾶ οὗ 
6Υ]}; ὁ αοα οὔἴδο νδΐογϑ, ἴο ἃ ἀοἂ οὗὨ {86 το; δηᾶ ἤμα]γ, [μ6 αοα οὗὨἨ οπθ ἰάϑα ἴο 
110 αοἄ οὗ Δποίμον; ἴ86 αοἂ οὗ ομθ {δΐηρ ἴο [16 αοα οὗὨ οἵἴδοσ ὑδίηρβ: {. 6.) 008 
Ἐδιβο! [ο δποίμοσ. ΤΏ ἤπαὶ ροϑὶ οὗ Ῥοϊγυβοίβιηυ γγαβ ΕΘ ἰβοίβπ, 

Οἱ [86 οὐδὸς μδῃᾶ, [6 σγδηᾶ Ὁη10165 οὗ [86 ἰοχύ οὗ παίαγο, δῃᾶ ψι} {1686 οὗὨ Ἀ18- 
ΟΤΥ, (.6 το τ Ἰδ Οἢ5 ΟΥ̓ ΤΔΘΓΤΟΥ͂, γα, ΡΘ806, 8η4 ὈΘΔΌΓΥ ΟΙΘ ποῦ ΘΙ σδοϑα ἴῃ ΟὯΘ 
᾿ϊνίηρ δοῃογοίθ πη], ἰὼ (89 ἰᾶάθ8 οὗἨ 8 ῬΟΓΒΟΙΔΙ του ἰδίου, θπῦὺ ποτ αἰαϊοα ᾿πΐο [86 
δρθίγδοι ὈΠΙΥ οὗ [16 ὁὯ6 Ὀϑης οἰβίϊο ΟΩ9 ; [86 ὁη9 ΘΥΟΥΥΒΟΓΟ ρρθδείηρ δηᾶ ὑμθη 
ὙΔῈΪΒΏΪΉρ,, ΤΟΥΤΆΪ688, ΤΙ ΡΟΥΒΟΙΔΙ, αἰνίπο Ὀθίης. ῬδΒοῖϑτα Θη8, ὙΒΘᾺ Ρυβῃθα ἰο 118 
Ἰερτεϊπηδῦθ ΘΟ ΒΘΑΌΘΠΟΘΒ, ἴῃ ΑἸ οΐβι. 

ΤΕ ὕπο [πα δπλθη8] Δ Υ8 οὗἩἨ παπιδη ᾿ΠοῸρ ἢ, 8 ὕστιθ ΔΠΔΙγΕΪΒ δΔη ἃ ΒΥΠ ἢ Θ815, ἸΤΘΓΘ 
τιδοα ἰῃ ἃ 13]866 τοῖο, βίησο [ΒΟΥ ροἷδοθ ἴῃ {μον σοοῖ 8ῃ δβίσδοι ΔΌΒΟ] αὖθ ΘΗΔΙΥΒΙΒ 
δα βγη 6818, δα {6 0 ΘΒ08}0 6 ἴτομπχ {80 :η Ο]ΘΥΑὉΪ6 ορροπίϊίου, ΠΟῪ ταϊηρ θᾶ 41} 
αἰδυπούϊοηϑ Ἀπᾶα ΘΟ ὈΙΠΔΌΣΟΠΒ ᾿ἰηῦο ἃ οοηΐπβοα Τ]ΆΒΆ, δηὰ 860 Βαρδγδαίθα {Π:9 1138 
ἃρσδὶη ἴῃ [86 5819 λη αϑίϊο0 81 ΔΉΠΟΥ. ΤὨΪΒ ΘΟ] ΟὨΪΥ 5519 Οοἢ ἴῃ Οπ6 δαπᾶ ἴη 8 
Ὀϑηϊμοίβιλο ροϊ γι μοΐβια, δηα οἢ [86 ΟἾΒΟΓ 'ἰπ ἃ ρῥϑδηςμοἰβιῖο ἀπ 8]1812. 

Μοάογῃ ΟΥ̓ ΟἹ οἴπτα ᾿ΥΘ8568 [86 Ἰο ΟΣ οἱὗἉ Βου]ρίαγο ἴῃ 8 αἰγοσίζοη ορροβοᾶ ἴο Οοοοοΐϑη- 
δπι. [Ὁ ΟὐΘΟΘΙῸΒ ὑΓδΏΒΙΌΓΙΩΒ 311 Ρ]8068 ᾿ῃ (}6 βογιρίαχο, οτα [86 Βοοᾶ ἴο 8 ἴσϑο, δῃηᾶ 
ἴογοοϑ ἱπίο 1 85 αἰΐογϑποθ οὗ [09 ψ8010 ἀθνο]οροᾶ τταςἢ οὗ τουοἰδίίοη (6. 5.. [86 Ῥτοῖ- 
ουδη  ] Στ), [818 οΥἱ ἴθι ἱηνογίβ ὶ8 8016 το μοί, βίποθ 0 οἰτουτβοσῖ 68 [86 Ἰο 6 
τι δῖπ [86 πατγσουϑϑὺ βρη βοδίάομ ροββῖθ]θ. Ὑμαβ, δοοογάϊπρ' ἴο 108 τηοίβοᾶ, ΟἸἈτΙβῦ, 
ΔΟΟΟΣάΪηρ ἴο ἴΠ6 σοΒραὶ ὈΥ Μαιίῃθν, τοῦθ ᾶνο τἀ ἄθη ὌρΟΩ ὑπὸ 88868 δῦ ὁΠ06 ; ἴδ 
ἈΡοΒβ]9 Ῥδὺ]} πηαβῦ ἢᾶνθ οοῃοεϊνϑαᾶ οὗ ΟἸ σίβὺ 88 ἴῃ 818 θοίηρ, Ῥῃγεῖοδὶ ᾿ἐδῦ ; ΦοΒμ ταῦβί 
γο ἀοηϊοα πὶ [86 Ὠυπηδη Βοα] 8Δη4 βρίτὶῦ, Ὀθοδῦβθ ἢ6 ΒΑΥ͂Β: “180 τοσᾶ νγαδᾷβ τηϑΔα6 
Β66} ;᾽» Φοβονυδὴ τχαβὺ ΠδΥΘ 1ῃ ἈΘΆν θη 8 [106ΓΆ] Ρ81806 ; ηα [Π9 Βροδκίπρ ψ ἢ ὑΟΏρτιθ8 
Ιηυδὲ Βαγο 66 8 ΤΊΘΓΘ Β[ΔΙΠΠΊΘΙΙΩρ ΟΣ ΓΟ. ΤῊΪΒ 18 [8.6 ΤΏ6ΓὙ6 ἸΟΖΟΙΩΔΟΒΥ͂ ἰηΐο ΒΟ 



24 ἹΝΤΒΟΒΌΟΈΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΚ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΊ. 

018 τηοᾶσδγῃ Ταϊπλυ δηλ γϑίδρβαβ, ἴκὸ 016 6 8} ΤΑ]πλυά, βοοκίηρ ἴο ἱπογργοῦ 188 
ΒΟΥ Ρ[ΌΓΘΒ ἴῃ ἃ μοδίμϑη τοί μοάὰ. 

Οἱ 189 οἴδμον 8ηα, 1}18 Β8π16 ΟΥἸ1οἶϑηι ΘΟΥ̓ΑΡΟΓαῦθΒ 08} ΤΏΟΤΘ σΘΠΘΙΑ] ὑγυςῃ8 οὗ βδοσϑᾶ 
ΒΟΙΙΡύυΓΟ, ΘΒρ ΘΟ ΠΥ ὑμοβθ ΠΟ Ὦ 8.6 δῦ [89 βαιῶθ {ὑΐπ|6 ιἰϑίοτίοδ), ἱἰπῦο Ἰπθγα δοβίγδοῦ 
Θομοϑ 1165. ΤΠ σ8, 6. 5. ὑ16 ὈἰγΓῸΒ οὗἉἨ [16 ἀοάπηδη, 18 ποίῃϊην τόσο ὑμδη {86 ὈΙΓῸᾺ οὗ 

[86 ΠΟΔΠΓΏΤΟΡΙΟ ΘΟὨΒΟΪΟΙΒΏΘΘΒ ; [06 ΤΟΒαΓΓΘοίΐοι οἵ ΟἸγἰβῦ ΟὨΪΥ͂ {16 ΓΘ. Ἀθαηρ οὗἁ 
[86 1ᾶ68 οὗ Ομ γῖβι ; (}6 016 Θϑοῃῃδίοϊ οΟΎ Βοίῃίηρσ πόσο ὑῃδῃ 106 δγιαθο] δει οὗ {80 
τη πθηῦ πα ῥτοργοαβίηρ ον - πα ρτηθηί. 

Το ΑἸρδδ διὰ Οἴηθρα οὗ Ο γι β δεν, 88 ἱπαθϑᾶ οἵ 41} σενθαὶθα σοὶ σίοη, 18. (86 
᾿ἰνὶπρ ΒΥ 6818 οὗ βρί γῖῦ δηα ῃδίμγο, οὗ ἰάθα δηᾶ ἔδοΐ, οἵ [9 αἰνῖπο δῃὰ Βυμηδη, ἤ04}}} 
οὗ 1061 6 ὉΥ δπα ΒΟΙΩΔΗΪΥ ; δπᾶ [Π6 σου ίΓΆ] ροϊηΐ, (ἢ ΟΥ̓ δηα τρϑᾶβατγο οὗ 81} [86 ἀο0- 
ὑγἷηδ8 οὗ τονοϊδίξζοη, διὰ οὗ 3411 γὰρ 1Ἰηὐογργοίδιϊομβ οὗ βοτὶρίυγο 18 1η6 στοδαῦ τυδίοἢ- 
ποτὰ : “ΤῊ ψοσζὰ γγ1δ8 τηδᾶ6 68}. ΤὮθ τηοᾶογῃ Ῥβουδοϊορίολὶ οὐἹυοἶβπὶ ΘΟὨδΒ[8 ἴῃ 
ἴ:0 αἰϑγαρίίοη οὗἁὨ {818 Βγῃςδοϑν, ὙΠ6 Ἰοῦῦθυ 18 θη 845 [6 ἸΏθγθ τοσζά οὗ τηϑῃ, ππὰ 
[86 ιἰϑίοτ! 081] ἴδοῦ 838 ἃ ΡΣ ΙΥ Ὠαμηδὴ ουθηΐ, 116, ἰπ ὑγαΐῃ, ἰὴ 16 ἴοτηι οὗὨ βυῃλθο]} 108] 
ἀοοϊαταίίομα, [89 πμῖνουβαὶ το] σίομβ ἰάθϑφ, [6 δἴοτ 8] ἔλοῖϑ οὐ [6 δρὶ τὶς, ἃγο Ὀσουρδι 
ἴπΐο Ἰσμῦ ΟΥ̓ ὉΒΓΟΌΡὮ [686 ον ον νϑυυϊηρ Ὠυμηδη 1Ὧ649 Δηα ἴδοίΒ. ΤΏΘΓΙΘ 18 Π0 Ἐπ γ. 
ΒῸΓ ὈοΤἢ 086 ΡΟΓΒοΠΔ ΠΥ ̓ γίηρ᾽ δῦ ὑπ ὐπαδίου, [ΒΘ ΔΙΡΏ8, δῃηα 080 ρ] οΥ θα ρθυθο δ υΥ, 
186 ΟὨγαρᾶ, 8.6 Ἡδηίηρ ; 8πα ᾿ηϑύοϑδα οἵὗἉ (118, ὕΠ6 ΓΘ 18 ΟἿΪΥ ψὶυΐα 0[ῃ6 αἰδίυν θη ἀπὰ 
ὈΙπαϊηρ ἱπῆποηοθ οὗ {86 τηδίοσίδὶ νου ]ᾶ, [π6 ρστδά σαὶ ργοσταβδ ἔγομλ ΟὯ6 164] πη Κηοντι 
ἴο 8Δηοῦπον, ᾿γίηρ 801} ἐγ μον ἴῃ {μ6 τοσίοη οὗ [09 πηηονῃ. ΤῈΘ ᾿αϑῦ τϑβα]ῦ οἵὗἉ 8]} 
Βρὶ γἰϊαδ] ΒΟΡΘΒ δηᾶ Ὄχρϑοίδιϊοῃβ 18 ἴΠ6 ΔὈ080]αἴ6 τὶ α]6. 

10 Ἰπυϑῦ Ὀ6 ρσταηϊοα {Πδὺ [8 ΘΟχοροῦϊοδὶ τοι μοα [88 108 ῬΓΘΟΌΓΒΟΓ ἴῃ [6 ῬΟΥΘΙΥ͂ 
8πα βῃογίοοταίηρ οὗ [86 οΥἱοᾶοχ οχσϑρϑβῖβ. Ενϑῃ ἤθτο ἵγο δηᾷᾶ ἴο ἃ στοδὺ οχίθηϊ, δ 
δχίσγοιηθ ᾿ΣΌΘΓΆΪ Ἔχ ρ Β18 ἰῃ ἃ ροιροίαϑδὶ ἱπῦθγοβδηρο τ] ἃ ΓΔ ΡΌΪ]ΟυΒ 4] Θχοσισίηρ οὗ [86 
βουρύασγο, ὙΥ̓Βδῦ (818 1Π6ΓΆ] ΘΧΟρ 6818 Π18.68 ΘΟΙΩΡΓΘΏΘΗΒΙ0]6, δηα ἴο Βο]6 ἄδρτοθ 11)- 
ῬΓΘΒ86Β, 18 [8.6 Β6η86 οὗ ἴΠ6 ἰηδηϊ6 ᾿πηρογίδῃοο οὗ [86 ὈΪΌ]104] ποσὰ, ἴῃ 118 ἀοἴπηϊθ δηὰ 
ἸμαινΙᾶ συλ) ἴοση. ὙΥ̓ δῦ, οὴ [86 οἴμον Ββδηᾶ, [Π6 τ ο]6 Ὠἰβίουυ οὗἁ ἰδ Δ] οροτῖο ἰηΐου- 
Ῥγαίδιϊου οὗ [Π6 βουὶρύτγο ἀθοῖϊλγοβ 8, (δῦ οοηνϊοίϊοη, ΠΝ ηρ, ὈΠΓΟΌΡὮ 411 δροβ οὗ [Π6 
οδατοῖ, οὗἨὨ [86 αἰνηθ {1688 δηα ΒΥΓΩΡΟ]10841] ἰηδηϊπαθ οὗὨ π6 βογὶρίασο ψοσᾶ. 7116 
ἔουτοο! α δηα βϑνθῃ-ἴ01α β6η86 οὗἨ [Π6 8] ΌΥΙΖΟΓΒ οὗ {116 τη] 419 δρ68, 18 (6 σϑίηρου 
οο]ογίηρ, ἰπΐο ψΈΟΒ [μ6 Ραγο τυ ῖΐο ροῦ οὗὨ [16 ΒΥΙ Ὀ0]108] δηᾶ 1468] βθῆβθ οὗἉ βοσϊ ρύσθ 
8 τοϑοϊγϑᾶ, 0 [89 τηραϊθοναὶ Ἰοηρσίησ δηᾶ ἢ. Βαυῦ ὙὙΠ6ὰ ΔάΠοτθηοΘ ἴο [86 ἸαΓ6Γ 
ὈΟΘΟΙΊΘΒ 80 τρία [μδὺ 10 ἀΘΠ168 ΘΏΥ ΤΟΟΠῚ [Ὁ ῬΟΟΙΓΥ ἴῃ Π6 ἰϑύοτγι 8] βιαίθηγθηΐ, 
Ὀθοδαβθ ἰὖ τηϊβίακοβ {860 1468, ψῇοΒα οἱου ἷπρ 18 0818 ΒΥΏΟ]1641 ΡΟΘΌΓΥ ; ψΏΘΏ, 6. 4.7 10 
ἰηβῖδί8 τι} Β0 {Π  ποοκοα ΟὈΒΟΣΠΔΟΥ͂ (δ (6 Β]χ ογοδίϊνθ ΑΔΥ̓Β ΓΘ Εἰχ ΟΓΑΙΏΔΤΥ δ81Ο- 
ὨΟΙΏΪΟΆ] ἄγ ; ὙΒΘῺ 1 8668 ἱπ {86 δίορρίηρ οὗ 186 Βα δὺ 176 οοτητηδπᾶ οὗὨ ΦΦοβῇπδ, 8 
ΠΘΥ ΔΒΓΟΠΟΙΆΪΟΔΙ] ουνοηΐ : 6 η 1ὺ τη 68 Γ,οὐ 5 ττΐϑ ἤο ὈΘΟΟΙΠΘ ἃ Γοδ] ρϑΥ ΟΌΪΔΡ Ρ111ΔΓ 
οὗ βδ]ῦ, δηα ΒΔ] Δ 8118 388 δούπϑ! ν ἴο Βρϑδὶ ἴῃ [1.6 ἔοττῃβ οὗἩ Ἀυταδῃ ΒΡΘΘΟὮ : ἴδμθῃ 1 18 
ἸΌΒΌΥ ομδυρθαο τ} Ὀοΐηρ ἀρ686 δηἃ Βρ᾽τ11]658, Δηα Ὀ]Δ068 ἩΘΆΡΟΏΒ ἴῃ ὑῃ6 δπαΒ οὗ 
ὉΠΡΟΙΙο, [0 18. ΟἿΪΥ Ραθῃϊηρ 18 Υ]ΘῪ ἴο 18 ΘΟὨΒΘαΌΘΗΟΘΘΒ, θη [89 ΠΠ 6 ΓΑ] ᾿πύθτ- 
Ὀγϑύδι Ιου ἸΏ ΟΪΨ ΘΒ ̓ 186} ἴῃ δοβυσᾶϊγ. Μονίηρ τὰ 118 οἰγουϊῦ, [018 Βϑη 9 Ὁπβρί για] 
οὐἸ Ἰοῖβιλ ομδηρο8 ὕΠ6 ΔΙ]Θρσονῖοαὶ ἱπ ογργοίδίϊοῃ οὗ ραγυϊοτι δῦ ρϑτίβ οὗ [86 80114 γογᾶξ͵ 
οὔ 6 ὈΪΌ]6, ἱπίο πῃ 8] ορουῖοαὶ Ἰηουργοίδιοη οὗ [9 δηίσο τοσᾷ, δπα 8 π8 βργϑδᾶϑ 

οΥοσ 86 ἢγπὰ τηοπού οἰβῦϊο στουπᾶ οὗ (86 ΒΟΙΥ Βογίρίατο, [86 νατϊοραιοα οἱοπᾶ οονοτίησ 
οὗ ἃ ρδηίμοϊβϑο νἱοῖν οὔ πο που] δηᾶ ὑμοοϊοσυ. ΑἸΓΒουσὰ 186 ὑοχὺ βοπηᾶδ ὑὨγοσρὮ- 
οαὖὺ τιοπούοϊδῦϊο, {86 1468 τηυδῦ ὈΘ6 ἰΔΚθη ἴῃ ἃ Ῥαῃςμοἶβίϊο ΒΘΏ86, Ββίποθ ἴΠ6 ἰοχύ 18 ποϊϊηρ, 
δἷἶκο ἴδῃ [86 ρο] γι οἰ βοῖο ἀἰβπιθη ογϑᾶ ἔοσι ΟὔἽΠ 6 ὁπ ΡΒ ] οἰ βοῖο θρὶῖ, ΤῊ Βρὶτῦ οὗ 



.8328. ΟΡ ΤΕΞΤΑΜΕΝῚ ἨΒΕΜΕΝΕΌΤΙΟΒ. οΚ 

εἰνϊ5 οὐἰἰοΐδτη ᾿πᾶἀοοα Βο ἀΑΥΙ ΡΥ ἱπυθγῦβ ὕΠ6 ὑσαθ τοϊαιΐοπ, ἰδαῦ 10 Υ̓ΔΗΒΕΟΥΤΩΒ 8) ΘΠ ΓΘ 
᾿υἰβίοσ 98] δροϑβίο!ἶο Ἰούζοσ, ΠΚθ {Π|8ὺ ἴο ῬΒΠ]ΘπΊοΙ, ἰηῦο 80 8]]ΘΡΌΓΙΟΣΔΙ ροϊηΐ οὗὨ ἀοοίτχϊίηθ, 
ὙΝ1Ὸ ἴὰ ἸΠΥΘΓΒΟΙ͂Υ 1 ΟΥΡΓοῖβ 80 ΘΓ ΓΟΙΥ Δ] ΟΡ ΌΤΙΟΔΙ δηα ΒΥ ΡΟ] 1641 ὈΟΟΚ, Πἴκ6 [ἢ8 
ἌἈΡΟΟΘΔΙΥΡΘΟ, 88 1 τὸ τηῦβῦ ππαθγβίδπα 1ὑ ΠἸῦΘΓΑ}γ ἐμῃτοῦυρσπουί. Βαῦ {Π|07 δβϑατηρίϊοῃ οὗ 
[6 τοΥτῃ!] 681 Ομαγδοῦο οὗ [86 βϑδογεᾶ ὈΟΟΚΒ 18 10 ρτϑηᾶ τηθᾶη8 Ὁ. Β1ΟΝ [18 οουϊηρ 
Ταϊκὶν βρὶ γί οὗὁὨ τοοᾶογῃ ῥϑη  μοἰβίϊο 1ἰᾷ 688 18 θοσπᾶ ἴῃ τ ἢ 086 τἱρία οΥΆ68 ᾿Π 06 ΓΔ] Β6η86. 

Τὰ τϑίθσθμοθ ἴο [860 ΟἹα Τοθίδιηθπί, ΤΩΔΗΥ͂ ὑΒΘΟΙ ΟΡ ΔΒ ὍΟ 8.6 ἔστη θ᾽ θυ τθ ἴῃ 
τουοϊδίίου, αγο Ποα ὑμαῦ [06 ἸΠΘΟΥΥῪ ΟΥὗἁ τυ 08] ροτίξομβ οου]α ποῦ Ὀ6 ΘΥΤΟΏ ΘΟ 8, ̓ ξ 
μον του ποῦ 6 ἱπγοϊγϑᾶ 'ἰπ [ἢ πηΐθηδοϊθ τϑβα]ίβ οὐὗἩ (89 Ἰὲΐογὶ οχορθϑὶβ. ΤῊΘ 
ταοᾶθχγῃ ᾿πίογργοῖο οὗ [Π1}0 5ογὶ ρύταγϑϑ, 1π 8 Θχρί αηδίϊοη οἵἉ ἰαγρο ρογίϊουβ οὗ [80 ΟἸἹὰ 
Τοσιδεησηῦ, (ΒΒ Κ5 ἰῦ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ, 849 [6 ΟἾΪΥ Ββοϊαἴϊοῃ οὗὨ ἀ1 3 0α}0168, ἰο.Θἤοοθο Ὀϑύνθθῃ 
ἐλο τηνιλίοαϊ, ον ριρεἶῖν Πίογαὶ ἑδόογῳ. '"ΓῊΪΒ ΔΙξοσηδίννα 16 Δοσορίθα, ΘΒρθοί!ν 88 ἴο [ἢ9 
οτοδνο ἀλυβ, ραγβϑᾶϊβο, [86 τηλττίδρο οὗὨ [16 Βοη8 οὗ αοα νι} [80 ἀδαρ ίθγΒ οὗ τῇ θη, 
8δηα Ῥοϊπίϑ Κὸ ὍΠ686. 

Βυξ οὐϑη ἐλὲ5 αἰἱογπαίίοα ἐ6 Κωγνααηισηξαξν ὀγγοπθονδ. Τὺ ταἸβῦδ τ 8 (ὯὮ6 Α Β Ο ἴον 189 
0}] ππαογβυδηαϊηρ, οἵ [9 ῥΥἱποῖρ]ο ὉΡροπ ἩΒ1ΟᾺ {Π6 ὉΪ0]6 18 Ὑυῖτῦθη, [6 ὑγαίῃ,, ΥἱΖ., [88 
[86 Ῥϑου αν βα ͵ ]θοῦ τηδύϊον οὐὗἩ 086 {ΘΔ Πγορὶο σγονθδὶ θα Ἰνοσὰ τασβῦ ἤᾶΥθ ἃ Ῥθου ΑΓ 
ἴοττω. ΤΏ 1016 σοπίδἷηβ ἅπαξ λεγόμενα ποῦ ΟὨΪΥ͂ 88 ἴο 18 Βα ]6οἱ ταλίξο, [86 ΤΪΓΔ068, 
Δ 88 ἰο 18 [ΌΤΠ1, ΡΘΟΌΪΆΓ [ΌΤΤΩΒ οὗ Ἔχργδββίου, Ὀπὺ 18 [8617 ἴῃ 016 8ηα ἴῃ ραγῖ, δὴ 
ἅπαξ λεγομενον 88 ἴο 158 Θοπίθηίβ, δα ὑΠΘΥΘΙΌΓΘ ὩΘΟΘΑΒΆΓΙΥ 85 ἴο 118 ἴογτα. Ἧ76 ΔΡΡΙΥ 
1818 το 186 ΟἹἃ Τοδίδιμθη. 

ΤΙ ΟἹὰ Τοβίδηθηῖ, 45 οοηἰαϊπίηρ [86 τοοοταβ οὗ δοῃπογϑῦθ τλοῃ ἢ οἶβηι, ΟΥ ΤΑΙ ΟΡ 

οὗ [86 οοπογοῖθ τόποι οϊδο σονθδ]θα [αἱ υἢ, οδηηοῦ σοηΐδῖη ΔΩΥ ΤΟΥὮ8Β. Τῦ οδλῃ δῃηᾶ 
ταῦβξ ἱπάοθοα οοηϊδίη Ὠἰδίοτ 8] βίδῦθιηθπίθ, ΒΟ. 8580 ΔΓ δηαἃ πὸ ἴδγίδοῦ, γοβθῃ}}}]9 
ΤΟΥ ΤὮΒ 88 [ἢ.}6 τη οι ΓΟΒΘΠΔΌ]6Β [86 ρουγᾶ, ΟΥ 79 ΡῬΔΥΒΙΟΥ͂ 006 ΒΟΙΛ]ΟΟΚ. Βαῦ πο οὯ9 
ποοᾶ Ὀ6 ἀοοοϊνοα ὈΥ [86 τοὺ ΒΓ Εἰ ρ᾽ ΤΟΒΟΙῚ Δ ΠΟΘΒ. 

16 ἴῇ ποῖ ἴταθρ, ἴῃ 086 τβῦ ρἷδοθ, ὑμδῦ τιγὑ  ΟΪΟΡῪ 18 08} Ῥ6οΌ 118. νὶηρ χατταοηΐ, [89 
ὈΏΔΙΘΓΑΘΪΟ ἴοττῃ οὗ Βοα  μϑηΐθτη, ΘΒ ΟΙΔΗ͂Υ οὗἨ Βοδύθῃ Ῥοϊ γί οἶβια ὃ 

[5 16 ποί (τῦθ, Βοοοπαϊγν, {πλὺ ἴ86 ΟἹ Τοβίδιιθηῦ, τ 108 τγοῃο  Βοΐβτῃ, ἔουτη8. [ἢ 
στοδῖ Ηἰβύογῖ δὶ δη δροπ βι1ο οομύγαϑὺ ὑο [6 θα μΘη ῬΟΙΥ ΒΘ ἶϑτα ὃ 

18 ἰῦ ποῦ {τὰ 8ἴ8ο, ὑδιγάϊγ, 859 Ηοροὶ ἢδ8 βαϊα, ὑ8δὺυὺ [060 {τπ6 ΌΤΙ ΘΔ ΠΟΥ͂ΘΓ δ9 
βορατγδαιοα ἴτοτι [πΠ6 οοηΐοπίθ, θαῦ τηυϑὺ Ὀ6 ἀοίοσταϊπθα ἐπτουρποῦῖ ὈΥ͂ ἴδθιη ὃ 

Βαϊ (μ θη ἴὖ 18 ἱποοποοίγϑοὶθ ἐΒαὺ {86 ΟΙἹἃ ἸΤοβίατπθπῦ βῃου]α μδῦθ οδγτϊϑᾶ οαῇ 108 
δηϊδρΟ ἶϑι1]6 ΟρΡροβί(οη ἴο 186 βυρ᾽)θοῦ τωδίῦοῦ ᾿οὗὁὨἨ Βοαι μοηΐβϑηι, ὈΥ τπιϑίησ 0η6 Βρθοοΐῆο 
ἴοττη οὐ Βα ῃθηΐϑη), ἡ 6.., ὈΥ͂ (8}6 π186 ΟΥ̓ ΤΥ 088. 

Τὸ 18 Ἰποοῃοθῖνϑ Ὁ] θθοδπαθ [80 ΤΥ ἷἰθ ἃ το] ρου βίαιθηχθηΐ, ἴῃ τ ]ΟὮ 086 60Π- 
Βοϊο 5688 888 Ἰοϑῦ [80 ἀἰδιϊπούϊομι Ὀοῦνγθθα [δ 6 ΒΥτα 0} ἀπ [Π6 βγιαθο σοᾶ ἰᾶθα. Τῃ 
οἰδον ψογᾶβ, [8.6 ταῦ 88 Βα 18 ΠΟΥ͂ ὈΔΙΓΟΙΥ 8 ἴοσττη. [π ἰὖ [86 ἰᾶθ8 1148 Ἰοϑί ἰβ6 } 
ἴῃ (886 Ἰπι806, Δη4 18 Ὀοπηᾶ [Π6ΓῸ ὉΠῚῸ] 86 ἀΔΥ οὗ ζαΐατο τοἀοιρίοη. Οπ [86 οΟἴΠΟΥ 
μαπᾶ, [76 ΥΘΟΤῪ παίτο οὗ [86 ἨΘΌΓΘΥ ΥἹΘῪ 8ηα ἰάϊΐοτη οομβὶβὶβ ἴῃ (818, [ῃδῦ 1ῦ ὅγεῦ. 
Οἰοα  σταβρ8 086 ἀϊδιϊηοίίοι Ὀοΐνγοθι Θοα δηᾶ [Π0 σουϊᾶ, Ὀδύσγθοῃ 18 βρὶσὴῦ δηᾶ Βἷθ 
βῖστιβ, 8η4 ΤΏ 6 ΘΒ ΔΌΠΑΠ65 (86 ἀϊδποϊοη ΒγαΪγ. Ηΐθποθ ουθη ἴῃ 411 1(8 ἱπαϊ νἀ πᾺ] 
Ῥαγίβ 88 8 τουϑίδιοη οὗἁὨ (ΑΙ ἢ, 10 [45 ἹἸκορύ 1861} ΘΥΘΙ ΔΎΤΑΪΚΘ [0 [ἢ ΘΟΠΒΟΙΟΥΒΉ 688 οὗἨ [80 
ἀἰβηοίίοη Ὀούτϑοῃ 18 ἱπιϑρ6 8 δηᾶ [ἢ9 τϑδὶ ἶθ8 ἴο ἩΒΙΘΩ ΤΆΘΥ ΘοΥγοθροηᾶ, ΤῸ Βποὶ 
Δ οχίθηΐ 18 [18 ἔσαθ, ὑπ8ὺ ἴ0 δνοϊᾶ Ὀεΐηρ δ δηρ θα ἔῃ ΔΗΥ͂ ὁπ6 ἥρσττο, ουύϑῃ Άθη 
19 ῬΌΓΟΙΥ τμοίοτιοδὶ, ([μ6 ἩΘΌΓΘΥ ἴῃ βοῖὰθ ὙΔΥ ΟἸδηρο5 ἷΪ8 ῬΟΘΟΪΟΑΆΙ βίαι θηῦβ δηὰ 
ἘΧΡΥΘΒΒίομΒ, ἃ μοῦ ψ ΒΟΝ ΔΡΡΘΑΤΒ ΒΌΓΔπρΘ ἴο ΟοὯ6 δοουβίοπιθᾶ ἴο 8:6 ΘΟὨΒΙΔΠΟΥ͂ ΙΓ 
ὙΠΟ Πσαγοβ ΔΓΘ τι86ἃ ὈΥ ΟἸΔ38104] τυτιῦθγθ, 6. 5..) 866 ἰ0ῃ6 180} 8δηα 2180 ῬΒΑΙΠΙΒ, 
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Μ.ΟΒΟΙΟΡΥ ποῦ ΟὨΪΥ οΘἰδρογδῖθβ ἱπαϊν 8] ἤἄστιγοβ, Ὀαὺ βύτσϑ οὔθ ο δῃοῦβον ἀη0}]} ἰξ 
ἔΌΣΤΩΒ 8 ΟΟΙΩΡΙ οὔθ ΤΥ 168] ΟἸΓΟΙΘ. 

ΕἸΏΔΙΥ, 086 ταγομ 88 Βα οἢ. Β85 ΠΟ ἰδίου 8] οἱ Οἱ ΠΟΥ͂ οὐ Τοβα 5. [0 8 86 ἔοττα οἵ 
ἃ ρῬαδβῖνο 11{6]688 το] σίοη. Ἐο]Ισίου, Βανὶηρ [16 δηᾶ δοῦν, τχυδὶ Βα γ9 8 ἴοόστη βυϊιϑᾶ 
ἴο 18 ἰηψαγα ηδίῃτο. 

Το ΟἸἹὰ Ταοβίδιηθηΐ, 838 ἴ[Π6 τϑοοσὰ οὗ (89 τουδὶ θᾶ ζἈ 1}, σΟΙ [818 ΠΟ ΤΔΘΓΟΙΥ ]ἰύθταὶ 
δἰδύογ]ο8] βὑδυθηιθηΐθ, ἰῃ {ἢ Β8Π10 5080 15 ὙῈ]1ΟὮ ΡΓΟΐδηΘ ὨΙΒΌΟΓΥ δοπίδιἢ8 ἴμθπι, ὩΪσ ἢ 
ΤοοοΣβ ἴλοΐβ [ὉΓ [19 8819 οὗ (89 λοΐδ, δια ἰῃ 118 ργδοίϊοδὶ Ἰηϑσιαουϊοη ζοθ8 ῃὸ ΑΙΣΙΠΟΥ 
ὍΔοΚ [Βδῃ (ο Βθοοῃᾷ οϑαβαδ, δηᾷἃ οἴ θα ςίπιο8 ὕο [Π086 ΟὨΪΥ Ὑΐοῖι δἃ.Θ σωοϑὲ ορυϊουβ δηᾶ 
λιν. Υ͵ ο ταυδϑύ αἰδιύϊηρτβἢ οΙΘα ] Ὀοίνγοθῃ (6 τοὶ ρίουβ ΙΒΌΟΥΥ οὗ 186 ΒοτὶρίαΓΘΒ 
δηἃ οομμοη ἰδίουΥ. Νοῦ οὗἁ ΘΟΌΓΒΘ ἰπ [Π|0 Β6Π86 1ῃδὖ 10 18 1688 ὨἰδίοΣ 081, ΟΥ 1688 ἃ ΠΔΓ- 
Γαίϊνο οὗ ἔδοίδ, θαῦ ἰπ (8.6 Βοηδ6 ὑμδὺ 1ὑ ῥγϑβϑηΐβ ἴπ ἔδλοῦ ἴῃ {89 ᾿ἰσῦ οὗἁὨ 118 Βιρμιοβὺ ἔγβί 
οϑῦδ6, 1.8 Ἰά 68, 108 Βγτη 0 1108] ἱτχαροτῦ, δηἃ [ΒΠΟΓΘΙΌΓΤΘ ἴῃ 8 Βοιη δῦ ροΘίΟΔ ΠΥ οἱοναιοᾶ 
βύγ]6. ΤῊΘ ὈΪΌ]16Ά] ἴδοῦ υθδ ΓΒ ἃ ροθϑί08] ἄἀγι688 ἴῃ 108 ρΡγοβθη δίϊο, ἔγοσὰ 8 {μγϑοίο] ἃ ρμοϊηῦ 
οὗ νἱοὸν ; 1. ὑβτουρᾷ ἰΐ8 τοϊαύϊοη ἴο [86 “πη ἀδηλοπίδὶ σοὶ σίου ὑμουρμύ οΥ 1468, ἰπ τ ΒΙΘἢ 
[86 ττῖῦον ΘΟΙΡΓΘὨΘηαΒ ἴὖῦ ἴῃ [9 ᾿ἰσμὺ οὗἨἁ αἰνίηθ ᾿]ατϊηδίΐοη ; 2. Βγουρὰ 118 τοϊδίοη 
ἴο 6 Πιπάδηχθηίδ) τα ρίουβ ὑμβουρμῦ οὗὨ [80 ὈοΟΟΪ,, ἡ. 6.) ϊ8 Βροοΐδὶ οοπηῃθοίϊζοι 108 
του]! οη πα Ὠ]οἢ {816 ὙτὶῦοΣ δίδῦθϑ ἰῦ ; 8. ᾿ῃΓΟΌῸΡὮ 18 τοϊδϊίοη ἴο 089 Θουΐταὶ ὑμουρῦ 
οὗ αἰνίηθ τογοϊδίίοῃ ᾿υβοὶ δ τι 19 86 ΗΟΙΪΥ ὥριτιῦ 88 οοπηροϊοα 10, ὙΒούμοΥ [86 
ΔυΐΠΟΥ Ὑγ88 ΘΟ ΒΟΟΣ οὗ ἰῦ ΟΣ ῃοΐ. Ἧγ 6 δῖα, 6. 5.. (86 ραββᾶσο ὙΒΙΟ. ΒρΘδ 8 οὗὨ [ἢ0 
ΟΒοσγυδίηι, τὸ δον {86 ὀχρυϊβίοῃ οὗ Αἄδιι δπὰ ἔνο, συδταοα 16 γραία οὗἁἩἨὨ Ῥαγδάϊβο, 
ΘΒΡΘΟΙΔΠ]γ [86 ὙΑΥ ἴο [86 ἴζο6 οὗ 116. 0} {86 δεαιηΐησ ϑυνοσά, Το ἔδοῦ 18 0818, (ἰὨδί 
089 ἢγδβὺ τηϑῃ 88 8 Β'Πῃ 6, γΧ7'Ὺ8 (Ὠχοῦ [86 ἴΘΙΤΟΙ οὗ αοά, ἄτγίνϑη ἔοσί ἴσου ὉΠ 6 οὐ ἴη 8] 
Ρἶδοθ οὗ Ὀ]ΘΒΒΘ 688 τ ΒΙοἢ ἢ6 Βδᾶ Ρο]]αϊοα ὈΥ͂ β'η. Ὑ]᾽οτοϑᾶ δοοογάϊηρ ἴο [86 το]! σἰουβ 
1βουρδὺ οΥ ἰᾶθα οὗ ἴΠ6 ῥαβϑϑθαρο ἴῃ δηᾶ ὉΥ 1[86]7, {686 ὕθυτοῦβ ἃγθ 8 ρ6]8 οὗ {πΠ6 Τ,ωογὰ, 
ῬΘΙΒΟΙΔΙ τϑη  θϑυϑ᾽ 08 ΟὗὨ [8.8 ῬΟΥΒΟΏΔΙ δῃᾶ στρεύῦδουβ αοα, 80 ΚΘΘΡΒ πιδη, σὉΣ ΠΟΥ δηὰ 
Βι ͵ ]οοῦ ἰο ἀθδίἢ, ἔγομι ΔΩΥ σούασῃ ὕο [ἢ {Γ66 οὗ 116 (ῬΒ. Χν], δηα οἷν). γιονοαᾶ ἴῃ 
οοπηθοίϊοῃ ὙΥἱ ἢ [89 Τα πα δηχθηΐαὶ ὑπουρμῦ οὗἨ Οδῃθβῖβ, (680 ΟἸΒ γα Ὀἷπι 8γὸ ἀθβίϊηθᾶ ἴο 

ΚΟΘΡ πιρϑὴ ἔγοτα [1.6 Βοδίμϑῃ Ἰοησίηρ8 δἵνοσ [80 ο]αἃ Ῥαγδαΐβθ, δηὰ ἴο ἱτ ρ6] δΐτα ουτγαγὰ 
ἴο [0.0 ΠΟῪ ἴτθο ΟΥ̓], [86 τοὶ σίου οὗἁ {86 ζυῦαγο 88 ἰζ οϑπθ ἴο ὯΘ 6808 186 1η Αὔταν 
δ (6 οῃ. χὶϊ. 1, 6 ουὖῦ οὗἉ [Π6 Ἰαηᾶ οὗὁἨ (ἢγ ΔΓΠ618). Ὑ᾽ἱον θᾶ, βηδΠγ, ἴὼ 118 τοϊδίϊοη 
[0 [6 ρἜΈΠΘΓΔΑΙ Ββρ᾽τῦ οὗ [89 βοτρύατοθ, {π686 ΟΒογυρῖπι Ἰηϊγοᾶποθ ποῦ ΟὨ]Ὺ ὑμ6 ἀοοίτϊῃθ 
οὗ δῆ ρ6}8 σθηΘΓΆ}}γ, Ὀαῦ 4180 ἴ..6 ἀοοίτίμα οὗὨἨἍ [890 ππἀδιηθηΐϑὶ ἔοσηι οὗ πο ΟἸἹα Τεδβίδ- 
ταθηΐ τουϑἰδίϊοῃ [ΒσουρὮἢ [860 δηροὶ οὔ 186 1,ογᾶ, δηᾶ {86 δηροὶ οὗ ὑμ9 ἀἰνίηθ σα ρηηθηῖβ 
ὙΠΟ 18. ΟΥ̓ΘΓ προ ἢ ηρ' Βυτηδηϊίν, ὑΒΡΟΌρὮ 411 ᾿ἰβύοσυ, ἴσοι [86 {Βγθβμο]α οἱὗἁὨ [86 οἱᾶ 
Ραγϑᾶϊβα, ἴο [89 Ορϑῃ ρϑίθ οὗ [89 ΠΘῪ δηᾶ ϑίθσγῃδὶ ρϑγϑαϊβθ. ΑΒ ἰο (09 σϑἰδίϊοι οὗ 8 ἀϑ- 
Ηἰΐο ἔλοῦ ἴο 8.6 Βρθοἷδ) σο]ρίουθ 198, 6. φ.. [16 ΘΧΡτ βϑίου, ωοὐΒ 1 Ἰοοκοᾶ Ὀϑμϊπᾶ ΠοΣ 
δηὰ Ὀδολτηθ ἃ ΗἱΠ|δν οὗἁἨ βα]ῖ, ποῦ ΟἹ]Υ σϑοοσᾶβ, ἰμδῦ ζγοῦσῇ ΒΟΥ ἑηἀθοϊβίοῃ δηᾶ ἰυτηΐηρ 
ὍὉΔΟΚ Β.6 νγᾶϑ ονογίδίκοπ ὈΥ [86 βίοσια οὗ ἔσο, Ὀαὺ 4180 οοηίδίηβ (89 ἱβουρῃῦ {πδι 1η86- 
οἰβίοῃ 85 ἴο [ἢ ὙΔΥ οὗ 6868ρ6, θα, ἶη8 τὴ} [86 ἢγβῦ ἰοοῖκ δον [ἢ ο]α, ἔοσβακϑῃ ροοῦβ οὗ 
[818 116 ; δηᾶ [μδῦ ΘΥΟΙῪ ῥαδρτηθηΐ οὗἁ ἀθδῖ ρου ἴπο89 ὅ8ὸ [δπ8 (τη ὈΔΟΚ, 18 ογϑοϊθᾶ 
δος {8.0 ὙΔΥ οὗ 680306 88 ἃ ᾿ψαγηΐηρ [0 ΟἾΟΙΒ. Α18 ἴο [86 τοϊδίζοῃ οὗἨ [86 δυο δ ν 
Θχργοδϑίοῃ ἴο [89 ἱπᾶϊν 8] ὈοΟΙ,, ἐ, 6., [86 “πη ἀδπηθη 8] ὙΙΘῊ ΟΥ ῬΌΓΣΡΟΒΘ οὗ [86 Δα Υ, 
τηοᾶσγη οΥἰυοἶθηλ ἡγοῦ] βᾶνο 1186] 4 Βυαπᾶγοα γοχϑᾶ απθβίίοηβ, Ομ 88 ᾿πδάδαπδίθ 
οοποθρίίοη πᾶ ἰγοδίτηθηῦ οΟὗἩἨ {86 βδογϑᾶ ἰοχῦ, [ἢ Σὺ του ῥσχοοθοᾶ ἔτομι {18 διηαλ» 
ταθηΐδὶ ὉΒουροϊ, δηἃ [μ8 πηἀοτγβίδηα [86 Δτστδηροιθη οὗἁἨ ρϑεύϊου δι ὈΟΟΚΒ, τ μδαῦ ἰΠΟΥ̓ 
ἱποϊαᾶἂθ δηᾶ οὐαί, {ΠΟΙΣ ΘΟ ΘΟΙΟη8 δηᾶ ὑγϑδηβιοη8. ΤΉΘδ6 Ὑθχϑίϊουβ αυθϑί! }8, 6. 9.) 
-- 608 οὗ [86 ἴλγοθ δυδῃρθ 188 18 [86 οΥἹ 18] ὃ---ὙΥ ΒΟ ΟΥ̓ ὉΒ τα 18 οογτϑοί ῦ---Ὑ ΒΟ ἢ 
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ῬΓΘΒΟΙΥΘΒ {86 ὑγαθ, ΘΟὨηΘοΐοη δηα [80 ΟΥ̓ ΚΙΠ8] Οσργαδβίοη ἢ ου]α οϑϑδὸ ἴῃ ἃ σιϑαδΐ 
ΤΩΘΑΘΌΓΟ, ἰξ τὸ Ὑ11] ΟὨΪΥ ΟΟπΟΘαΘ ἴο [Π0 βδογϑᾶ τσίξοτ, δῦ 1 ὈΒΌΔΙΥ οοποθᾶθ ἴς 
ΟἾΒΘΙ τ] ΓΒ δηᾶ δγίϊβίβ, υἱζ. : {πδὺὴ ἢ9 888 ἃ ππαδπιθηΐαὶ ἱμουρπῦ---ἃ ῥγθναηρ 
ῬΓΪΏΟΙΡΙ9 ρου το 6 οομδίγποίβ ἢ18 ψγοτῖ. Τῆδὶ 086 ΠἰδίΟΥΥ οὗὁὨ ΦΌΒΘΡΆ, δ. 9.,) ᾽8 
ἸΔΟΤΘ ῬΔΙΓΓΙΟΌΪΑΥΙΥ τοϊδ θα ὑ88π ὑμδὺ οὗὨ 5880 ΟΥ [86 ῬΔΟΥΑΓΟΙΒ, 18 ΟΙΟΒΟῚΥ οοῃπθοϊθᾶ 
τ τ00 ιπαδημθηΐδὶ ᾿πουρῦ ΟΥ Ὀγϊποῖρὶθ οὗ αθηρβίβ, (μαὺ 10 βῃου]ᾶ πδυγαΐο {88 
Βιβίογυ οὗ [86 οτἱψίη οὗἉ 411 {μῖπρθ, ἄονγῃ ἴο [86 οτἱρὶπ οὗἉ [80 ΠΟΙΥ ῬΘορ]θ 'ῃ Ἐργγί, 89 
(πὶ ψγ88 Ὀσουρδῦ δουῦ {ΠγοΌρἢ [86 Ὠϊδίογγ οὗὨ Φοβθρὰ ; δηα ποῦ ΟἹ]ἹῪ 186 ΒἸβίουυ οὗ 
189 οτἱσίη οὗἁἨ 0818 Ρθορῖθ, Ραὺῦ οὗ 118 Θχοάβ ἔγτοτῃι θοῃᾶδρο, τ ΠΙΟΝ τγδ8 ἰμτνόυθη τ ἱτἢ (ἢ 
τοδί οτῖπλθ οὗ οθορ ἢ Ὀγοί ΓΘ η, 0 8Βο0]α δἷπι ἰηΐο θοπᾶδρθ. Α8 ἴο 118 δοπηθοίΐοη 
ὙἘᾺ [86 Ργίποῖρὶθ οὗἁ βοχίρι στο 88 8 8 οἷθ, [818 ΒἰβύογΥ 18 δὴ οχργοαδῖνϑ ἱπιᾶσο οὗ 
αϊνίπθ Ῥγονϊἄθῃοθ, ἴῃ 108 τοϊδίζοῃ ἴο ΒαμηΔῺ ἱππόσθηο9 πα συ]]δῦ, 88 ἰῦ ἰ8 ἀοβίϊηθα ἴο 
Ὀ6 (86 Ὧῥ6 οὗ 8]} (86 βΒυρβοαποιηύ ργουϊ θη.) Ἰοααϊηρϑ οὗ (818 Ὠδίατο, ἀονχῃ ἴο 86 
Βἰδίοσυ οὗ Οσῖϑί. 

π᾿ ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ρϑσίουϊλν [Δοῦ, [80 χορ] ρουβ 168 οὗἨ [86 ΔΌΒοΙ αἴθ ἀἰνίπο οδηβα ΕΥ̓ Υἱβ68 
ἰηῦο ῬΓΟΣΑΪΏΘΩΟΘ ΒΌΟΥΘ 81} παΐωγαἦ ΒθοΟΠα ολπδθ8, ΑΒ 109 Ὠϑδίϊιθη 18 οηϊδηρ]θᾶ δηᾶ 
Ἰοϑί ᾿ῃ βθοοῃᾶ οδίβϑϑ, 80 186 ὑμβϑοοσγαῖϊο Ὀ6] 16 ῸΓ χησδῦ ΟΥ̓ΘΓ ρῸ Ὀδοῖς ἴο 86 Βονθγθὶ ΠΥ 
δᾶ ργουϊάθῃοο οὗ ἀοᾶ. Ἠθ ἄο685 πού ΟΘΩΗΥ͂ [ἢ Βοοομᾷ Ο8686, Β'ποθ Β6 τοὐϑοῖβ ἃ}} ὁῃ6- 
εἰἀθα ΒΌρογηδί ΓΑ 18π), Ὀαύ οἸοὐ 68 1 ἴῃ 8. πθτν ἔοττωῃ ἰῃ [86 Βρίθπαοῦ οὗὨἩ Ὠϊνγίηθ γον 
ἄοποθ. Το ΟΒοτυ πὶ 10} 116 βαπλίηρ βυγοσὰ ΔΡΡΘΆΥ ἰδίου 88 [ἢ βυυθο}ϊο ἔοττηβ οὗ 
θῖνα Ῥγονυϊᾶάθηοο (ΡΒ. οἷν), 88 0.6 ΟΒογα μι οὗἉ 1786 βίοστη ρου τ βὶοἢ Φ μονὴ τσὶ ἂθα 
(Ρ8. χνἱἹ1.), 88. [86 θαγδρ μι, [8:9 89,815 οὗ ἤγαβ, γῇ) 800] ἃ Θοπβαπιθ {ἢ ἐθΙΏ}}6 οὗ μαγᾶ- 
δῃ6α δηᾶἃ ορᾶυγδίο Ιβγ86] (188. νἱ].). Ἐνθη ιογαζ βθοοῃᾷᾶ οδῦϑοβ, Ββαϊηδη ἔγϑοᾶομι δηᾶ 
δαπιβη σι], ταπβὺ θ6 ῥ]δοοᾶ πηᾶθν {16 αἰνπθ σδαβα] ν, δηα 818 ποῖ δοοοτᾶϊπρ ἴο [86 
ΔΑΒΌΓΩΡ ΟΣ Οὗ 8 ΟΥαΒμΐηρ [Ἀἰ8]18[10 1468. οὗἨ Ῥτχονίάθηοο (Ὑ ορβομοί6γ), Ὀπὺ δοοογάϊησ 
ἴο ἴ86 Τᾳπαἀδηγχοηίδὶ ᾿ν οὗ Ὀ᾽νίηθ Ῥγονυϊάθησοο 1861: Ὑ͵Δμ6ὰ ἴῃ6 ΒΙΌ]6 τοοοτὰβ (μὲ 
Θοᾶ Βατγάδηρα [89 Βοατὺ οὗἩ ΡΏΔΓΔΟΙ,, ἰὕ ἱΠΙΌΓΙΩΒ ὉΒ 4180 ἰμδὺ ῬΆΔΓΔΟΪΝ τῦᾶ8 8 ἀοθβροῦ 
δα μαγἀδποᾶ ΠΪΒ οὐσῃ δοατῦ; δῃᾶ ζυσίμοσ, ὑμδῦ 811 8 σΌ]ὺ τγ88 ἴόγοβϑθϑι, δηᾶ, ὑπμᾶοσ 
186 τἱσβίοουβ Ἰαᾶάρτηοηί οὗ αοα, βού ἴον 119 σ᾽ονισιπο οὗὨ 818 πϑῖθ ἴῃ [6 δχϑουίί οι 
οὗἨ 186 ρίδῃ οὗ 8 Κίησάοιι. Τμδὺ 18 8 βίσοῃ Οῃθ- 816 ἃ Βαροσμδῦυ  ] ἴβτη, Ὑ ΒΙΟἢ 
ὈΓΙΟΓΙΥ ἀοηΐ68 ποῦ ΟὨΪΥ Ὡδίυγαὶ Ὀπαὺ ΤΩΟΓ] θοοοΟηᾶ οδῦδβοθ, ΒΘ η ΠΟΥ͂ ΔΘ ποῖ Τη869 
Ρτοσωϊηθηῦ ἴῃ 086 βἰαϊοιιοηῦ οὗ Ὠϊνίπο ῬΓον  ἄθμοθ, ΟΥ, Ῥου Δ Ρ8, ποῦν ϑύδη ἀὴρ ὉΠΟΥ͂ 
ΔΙΘ Ι816 ῬΓΟΠΪ θη. ΕἿΣ {86 Β81Π16 ΓΘΆΒΟΏΒ, (86 Δυΐμοτβ οὗ [8ῃ6 ὈΟΟΚΒ οὗἁ (89 ΒΙ0]90 
ᾶνὸ ποῦ Τοοογασθα 811 [86 λοίθ ΟΥ̓́Τ. 6 βδογϑᾶ Ὠϊβίουυ σου ]θ ἴο Βυτηϑη νἱονν, Ὑ1Ὲ 
[8:6 Βᾶπ16 ΤΠ ΘΏΘΒ8, Ὀαῦ ΟὨΪΥ (ἢ 6 ὈΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ῬοΪηΐδ ἴῃ {Π6 ἀουθϊορηιθηΐ οὗἩ [89 Κίηρ- 
ἄοπι οὗἩ αοἄ, ἱΒβγοῦυρἢ 8 σίνϑη ροιϊοα οὗ [6. ΤΏΘΥ ἀονοῖθ {που βοῖνοβ ΤοσΘ ἴο 1} 
Ρἰοατοθ οὗἨ Ῥϑυβοῃδὶ 116 18δῃ ἴο ἴῃ: ἀοδουι ρου οὐ [86 ἷῦ πη ρ ΒΟ Α] βυτγουηάϊηρη ; ἴο 
(86 ογοδῦϊννθ ΘΡΟΟΒ, ἴδῃ ἴο ἴδ ἰᾶρ86 οὗ {ἰπι9 Ὀϑύψϑθη; ἴο 6 ζατηϊῃρ-Ροϊηΐβ οὗ ἃ 
τϑηα οὐβῖβ, ΤΌΤ ὍΒ8η ἴο [6 ΔΕΗ͂ΘΣ Ῥσόρτθαδβ δῃηὰ ἀονοὶοριηθηῦ ; ΓΑΓΒΟΓ ἴο {ῃ6 στοδῦ 
νην ῥἱοΐαγο οὗ Ἰπαϊν 415 1Ππϑιγδίπρ 411, (ὩΔπ ἢ. Δὴ ΘΧΊΘΓΏΔΙ ταδβδίηρ ὑοροίμοσ οὗ 
Ῥϑτιϊοῦϊαῦ ἰμηρ8. ΤῈΘ τροί μοῦ οὗὨἉ τυ της [6 βδογϑα βίου οὗ 186 ΒΙ0]0 18. ||Κὸ 118 
ΘὨΓΟΠΟΪΟΡΥ, 18 νἱονν οὗ {89 ᾿ψγου]ᾶ, ΓὨσουρσοῦῦ Πἰνίηρ, ροσβοηδὶ, ἀψηπαηεΐο. ΑΒ ἴο [ἢ6 
ἠοῃποοίίοι οὗ [ἢθ ῬΑγυϊ ο]Ά᾽ ὈΟΟΚΒ οὗἁὨ [86 Β10]6, 10 15 ππᾶθη8}9 (μαὺ [86 στοδῦ ῥσγὸ- 
ἰουπᾶ, 411- ῬΡουυδαϊηρ ἑοστηδίϊνο οἱθιιθηῦ 18 [89 1868] ποὺ οὗὨ [86 βανίηρ βϑ Εσουδίοι 
οὗ ἀοᾶ ονθη ἴο 18 ἱποδγῃδίΐου, ἑ. 6.,) 086 δβοίουϊ οἱ ορ 681 τηθββίδπὶο 168. ἊΑΑ8 [86 
ἀϊγοοϊΐομ οὗἨ ΔΩ ρσίνοῃ τηουῃίδίη σϑηρο 8 ἀθύθιτοϊπϑᾶ ὉΥ͂ ἃ οοσίδὶπ οοῃμογθίθ ΔῊ οὗ 
ΒΆΪΟΓΣΟ : 80, ΤΠ ΟἿ ΤΏΟΤΘ 8. 08} ἔοττηλίίοη οὗἨ δὴν ἱπαϊν ἀυ8] ρατῦ οὗἩἨ [86 ὕβποη, Βαῦ 8: 
[ο ἰΐ8 γχοϊδίϊοῃ ὕο {86 οἴοὺ ρϑγίβ, 118 οαὐγγαγαᾷ οοπηθοίϊοῃ δηᾶ διυου]δίίΐοη, ἰῦ ὁδηποῦ μ6 
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ἀριηϊρα (μδὺ ἰῃ {μ6 τορίοῃ οὗ τονοϊδώοῃ, [Π6ΓΘ τησδῦ ἤδνο Ὀ6 θη ποῦ ΟὨΪΥ͂ 8 ̓ πδρί ται ου οὗ 
[πὸ τϑοοχὰβ ὑμϑιβϑῖνοθ, μας οὗἁἩἉ [86 ΤΟΟΟΓαΒ ἦῃ (6 ἷγ ῥγοϑοπΐ ἴοστη, δηᾶ μδὺ 10 158 ἡπΒῦ 88 
οηδ-Βἀοἃ ἴο ἀΘΗΥ͂ ἰδθ ἴγαοοβθ οὗ 118 ᾿πβρίγοα οαϊηρ οὗὁἨ [Π6 βδογϑα τοοοσβ (1018 ἱ, 
1), 88 ἴο Θηΐϑθ}]6 {μοὶγ ὑθβ τ ΟΠΥ͂, ΟΥ̓ 180 Βαρροβιου οὗ δῃ ποΔΠΟ 68] ὈΪ011041] ὈΟΟΚ- 
τιλικῖηρ ; οὗ 8 Ῥϑιηΐαὶ δου ἸΔΡογίουβ οοιαρ δι οη δηᾶ Ἰθ|08 οὗ ἀΐνουβο ϑ]οϊῃθηΐβ οὗ 
Ῥασίβ ἰπίο οὁη6. 

ΒΙΊΡ]1ΟΔ] Βοστθηθυῦοϑ οϑθηοῦ γ708}} ἄθηγ (δύ [86 ὐβοϊῃολας 84 ΓΠΘΟΟΓΔΙΙΟ ἰγϑᾶϊ- 
τἰἴοηῶ δ΄ οἷος ἴδῃ 86 ο]αεβί τυγιθῃ τοοοσν ΝοΙμΘΥ οδῃ 10 ἀθῃγ ὑμδῦ οὐΘἢ Β'π 66 
(86 τὺ οὗ υυϊηρ, γγχα8 Κπόνη, 89 ᾿ϊνίησ ἀἰΒοΟΌΣΒΟ, [ἢ 6 ΟΥΆΪ ὨΔΙΥΔΕΤΟ, [Π6 ΤΟΥ ΘΙΔΙΟΝ 
Τσουρὴ ἔδοίβ, 15 ο] 6, δηα ἰπ Β0Π10 ΒΘΏΒΘ 1070 ΟΥ̓Δ), {πῃ [06 τὶ το τγοτᾶ. Βαΐ 
ἰς αββογίβ δηα χηυβῦ δββοσί, ἰμδύ ὑπ0 τυ! θη ψοσὰ ὑπτοῦπρθοῦῦ ὈΘΙΟΩρΒ ἴο [Π6 τϑρίοι οὗ 
τουϑἸδίϊοη---ἶο [86 ΥΟΙῪ 8δοίβ ἰΠτοῦρ ἢ ἩῚΘΒ [86 Του Δ οἢ ἰβ τηΔ66----Δ ἃ ΤΌΤΤΩΒ ἱπα οοἃ 
[86 δοιιθ δπηᾶ (86 1᾿πνϊΐβ οὗ βδογϑα σονοίδίδου, ἀπᾷ 88 ἴο [86 ββογοᾶ ὑγϑδαϊίοῃ, 10 18 ποῦ 
ἴο Ὀ6 οοπέουπαοα νι} {Π6 1468 οὗ Ὑϑα ὉΠ] Οἢ. 88 10 18. πΒΌΔΙΥ δεϑοοϊδίοα τὶςἢ 1Π6 1468 οὗ 
{86 γί. ΤΠιΘ βαογοᾶ ὑγϑα! 1 οῃ, ἴῃ 18 τ ΔΙ ΟΥ̓ΣΘΙΣ͵Ο.Β 14.688. 1108 ῬΔοῖς ΟὗἩἮ [0.6 τα τ : (}6 
ῬΟΡυΐδν ἰγδαϊ οι, ἴῃ {Π 6 ΟΣΪΠΑΣΎ 56 η80 οὔ δ νογα, [165 οἡ [18 546 οὗ [89 τη γι, ΠΘΑΓΘΓ ὕο 
δυϊοηίο πἰδίοσγ. Τὴ ΠΟΔΊ Θα τα 18 08} 6 Ὠοδίδ6η ἀορτηδίϊοβ, 88 ὉΠΟῪ ὈΘ]οπρ’ ἴο [89 
ΘΕΆΣΙΙΟΣ δρα οὗ ΔῈῺΥ ρσίνϑη Βοδίμθῃη Ῥθορὶθ.0. ΤὴΘ ῬΡΟΡΌΪΔΕ ὑγδα 08 870 ἢῃ6 Ποδμἢ 
οὐ μῖοϑ οὗ {86 βϑδλθ ῬΘΟΡΪ6, 88 δἰ ΐοβ ὀχϑιρ! βοα ἴῃ ΤἈΌΌ]ΟΙΒ ῬΟΙΒΟΏΔΡΘΒ 85 ΠΟΥ ὙΟΓΘ 
ΘΟΠΟΘΓΗΘα ἱπ (86 Ομἱο  ϑυθηΐβ οἵ ὑμβαὺ βϑορὶθ αυσίηρ [6 ᾿γδπεϊτίοπ Ῥοτοά, ἔγοτα 118 
ΤΟΥ 168] [0 105 Ὠἰβίοτ 81 αρθ. 78 οδῃ ἴτϑοθ {818 σοϊδίϊου θοΐα Τὰτοῦρα 086 ατορῖκ 
δηᾷ {86 ἀδγιηδη ὑσβ  ἸΟΠΒΥΥ ρουϊοᾶ. 1η [86 ὈΪοομἶηρ ροτοα οὗἨἉ [86 οἰ ἷ68] τ α] 0]008 
186 ροθίϊο, βοορώοαὶ, ὑὙληρ,, ΘΥΘᾺ ΣΓΟΙΏΪΟΑΙ ὑταβίοστηδιοι οὗ [80 ΤΣ γὙ}} ἴα κ68 1(8 οὐἱϑίῃ. 

Ὗγ9 οϑῃ ΠΟΥ͂ ἀἰβιηρστβἢ ΌΥ οογίδίη χοᾶ ὁμαγδοί ΓΒ 68 [80 ΟἹ Τοβίδπηθηῦ ΒΥΤη- 
Ὁ] 68] βἰαιοπιθηίθ ἔγοδι 086 τγΒ 08] δίδίθιμθηνα, 

Τμ6 δοαία αἰξθῃιρὶ οὗ σελ ῦκα [0 ἀσἰοττηΐηο ἰδ 6 τεΐπαγν ἰο ἰλ6 Βιδίδοαὶ λἑείονυ, 188, ἄἀοοθ ποί Ἰοδὰ ἐὸ 
τοϊαϊ σα Ὀδίτγαοο (86 τεϊϊρσίουβ πιοϊμῃοά οὗἨ πτὶἴηρ Ἶ5- Βα ἰβί οἰ ΟΣ τοβυ 8, 06 ΤΑΝΟΕ: οδίἑυ Ἡλοῤηπανδα, 
ἸΟΥΥ, δῃὰ {π6 ΟΥΪΠΑΥΎ τοοί οὖ ἴῃ 5. οαβαγ: ἔγεϊὶ- Ι . 880, 

ΤῊΝ σθηογαὶ ἀἰβυ οἱ 0 :--ἰΐ 15 4}} ὑτὰϑ Ὀαΐ 18 πού 811 δοῦπαϊὶ,---ἰθᾶγ 68 1Π6 τοδί οι ὈΟΪᾺ 
88 ἴο ἸΔΣΟΓΥ͂ δηα απυλιῦγ, Ὀούνγοθῃ ἴΠ6 1Ὧ68] σα ἃ δπᾶ ἴ8ο βίου οδὶ ονθηΐβ, 80 πὑη- 
ἀοξαττηϊηρᾷ, (μδὺ Σὺ Ὑ11 ποῦ ἀνδὶ] ἴὸ ἣχ ἜΣΤΩ 0Π6 οὨατγαοίογιϑυϊοβ οὗὨ ϑοσιρίατγο, ἴῃ 118 
αϊριᾳποϊζου ἔγοτα 8411 τι γΠ|8, 85 ἴγομλ 811} οσαἱΠΑΤῪ Ὠἰδίοτσαί Ἡτὶ ΡΒ ἴῃ ἢ Οἢ ον θηῦβ ΓΘ 
ὑγϑοθα (0 {μοῖὶῦ οδῦδοθβ. Ὅ76 δγο ἰτοαιθα δἰΓμοτίο ΟἿΪΥ οὗ 86 ὈΪΌἢ 641 τηοϑιῃοα οὗ 
τὶ τπρ Βἰδίοτυ, ας γἯο τοῦθ ΠΟῪ τα οὗ 86 ὈΪ0116Α] τποϊμοᾶ οὗἉ Ββἰδίϊηρ (ΒἸηρᾺ 
ὥθΒΘΥΑΙΥ, ἴῃ ογᾶσθν [μαῦ Ἧ͵7ὁ ΠΊΔῪ ΡΪ806 ἱῃ σοπίταδὺ {πὸ 168 οὗἉ [Π6 τηγίϊ, δπᾶ {1)29 σουῃ- 
(ὁ Υ ἰᾷοα οὗ {Π6 βοτίρθυτο ψοσᾶ, δοοοσζαϊπρ' 88 [Π6Υ βίδπᾷ οοπηθδοϊθα Μ1, ΟΥ ορροβϑᾶ 
ἴο, 680} οἴ ΒΟΥ, 
γ 6 1ΔΥ ἀϊδιϊηρυἶϑὰ (86 ᾿ἰδίοτ 081 δηᾷ ῬὨΣΟΒΟΡὮΪΟΔΙ (ΟΓ, ἸΔΟΤΘ Δοσπγδί  Υ, ΡὨΥΒΙ6Ά] 

ΟΥ̓ ῬὮΠΟΒΟΡἾ 641) ταί, δα δοσοσγᾶϊπρ ἴο {μὶ58 αἰδποῦοη, 76 ΤΩΔῪ ΥἹΘῪ 6 ΒΙ0]Θ 
- ὙΟΓα ἴῃ οοπίσχαδῦ ο ΏΘΙΩ, 88 ἴο 18 1Βοΐβ, δηα 88 [0 1.18 ἀοοίτί 68. 

ΤΒΘ ΔΙ ΟΥ Ὀούνγθθα 411 τα Β οΪΟΟΎ δα [86 ὙΠ οἷ9 βοσιρύυτα, δοοοσαϊηρ ὕο ὙΒΙΟΒ 
186 Βογίρίαγο 8ηα ΘβρθοίΔ]Υ (Π6 Θνδηρ,61168] ΒΙΒΙΟΥΥ͂, ΤΩΔΥῪ Ὀ6 νἱονγοα 88 ὕπο {}8}ΠῚ ν΄ 
οὗ 811} τυ 88: 16. [86 υπΐοη οὗἁ ἴῃ ἰᾶθ8 δηᾶ (86 ἔδλοῦ, οὐ οὗ δοίαδὶ βἴρτιβ, ΟΥ οὗ ψγογὰᾶβ, ἴο 
ἃ 50 1100] οὗ [86 οἴθγιδὶ, ἰῃ 186 Ἰαησῦαρο οὗ Ροθίυυ. 

Βαΐ ογθη Βθγὸ 186 ἘΣ ΒΙοΑ] βλοῦ ἰβ οἰοδυῖν ἀἰδεπρυϊβμοα ἔγοπι [Π6 Ηἰβίοτῖοαϊ ταί. 
Τ26 ἰαξίθν [88 [86 τιϊηϊπιαπὶ οὗὨ ΓΑΙ ΟΥ̓ ΟἾ]Υ, ῬΟΓΒΔΡΒ [Π|6 ΠΘΤΘ ΤΊΟΓΤᾺ] Ἰοπρίηρ᾽ ΟΥ̓ Ὑ]ΒΉ, 
ΟΥ 1ῦ ΤΔῪ ὈΘ ΒΟΙΩ6 δοίβ οὗ [06 ΡΟΡΌΪΔΓ ΟΥ Βοσγοῖο πδύστγδὶ ᾿1ἴθ, ὑγουρῦ ὉΥ͂ ἃ φοθεῖδαὶ 
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ΒΥτηροϊϊδτα ἰηῦο πηΐοι τἱϊ 8δη 1498, δΔπα τηδᾶθ ἴο Ὀ6 [86 Ὀφδτος οὗ (δα 1ᾶ68 : ψὨἱ]6 [86 
ἘὈΣΌΠ1ΟᾺ] ἔδλοῦ Αἰ 888 δὴ ἰδίου λ] ὈΔΒ8, ΠΟΒΘ ζγοδίῃμοϑβ δηα ᾿αροτίβηοθ ἷβ ζ6]ς 
τγουροαὺῦ (89 πἰδίογΥ οὗἩ [86 ἰϊηρσάοιῃ οἵ ἀΟα ; ὁη6 ραγιϊοΌ ΔΓ ον θῆῖ, Ἡ 1Ο. 888 τοδοβϑᾶ 
118 ῬΘΟΌΪΔ Γ᾽ ἀοἤπὶΐθ ὀχρσθββίοη ἴῃ ὕ86 Πρ οὗὨ 108 ὉΠΙνΘΓΒΆ] εἰσηϊῆοδποο. ΤῊΘ ὈΪΌΠΟΆ] 
ἴλοῖ ΚὨγοῦρ 118 Ἰ66Ά] ἐΓΒΩΒΡΆΣΘΏΟΥ [49 66} Γαἰδϑα ἴγομι 88 ἱπαὶν 4] ἴο 8 σ,οῃογαῖ 
1λοῖ, δηα [δ ὈθοοΙαθ 8 Ὀ10]1041] ἀορίτϊηθ. 108 ὉΠΟΒΘΘΙΓΑΙ ᾿ηαϊν] 0.1] ἔοσηι ΠΊΔΥ δ νὸ 
αἰβαρρθασγϑα ἴῃ {86 βρ᾽θηᾶον οὗ 118 Ἰάθβ, Ῥαΐ {86 τοίδὶ ἔδοῦ Σομηδΐη8. ΟἹ {Π6 ΘΟΠΙΓΆΤΥ͂, 
[06 οἰοιιοηὺ οὗ ΓΟ ἩὨΙο 1168 δῦ [86 ἰουπάδιίλοη οὗὁὨ [86 Ὠϊβίοτ! 4] τυ, 18 (0 Βπο ἢ 
δὴ οχίθηΐϊ ἰΓΔηδίοσηθα ὈΥ 80 468] ῬΟΘΙΓΥ, δηᾶ 18 Ὠἰβίοσ 8] δοῦν 18 80 ἴδ πη- 
ΒΌΞΟΘΡΙ]6 οὗ Ῥγοοῖῦ, ὑμαῦ 10 ὈΘΟΟΠΊΘΒ ΠΙΟΓΘ ΟΥ̓ 1688 ἃ αυθδίΐοη Ἡμοῦμον ὑΠ 6 Γ6 18 Βα ἢ ΔῈ 
οἰδπιθηΐ ΟΣ ποῖ. 

Βαυὺ 88 ἴῃ9 ὈΪΌ]1041 Δοῖβ ᾶνὸ ᾿πγοῦσδοῦΐ ἴΠ6 βρ᾽οηᾶον οὗ ἰά684] ἰγαῦῃβ, βο [86 
Ὁ1011641 ἀοοίτίπο5 ᾶνθ ἰδγοῦυρθοαύ [ἢ ΘΏΘΓΩΥ οὗὨ ἴλοίβ. ΤΉΘΥ 8.6 ἔλοίβ οὐ [86 δοῦϊνθ 
το σου ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΏΘ885, οἰοἰοα ψ1 80 ἀθοῖβὶγθ 80 ΘΠΘΓΘῪ δηᾶ βὶριίβοδηοο, δὶ τ6 
ΤΩΆΥ ΥἹΘῪ 6 1ὶ 88 0 οὕθτη δὶ ἀθθαβ οὗ [86 ΚρΙΥΙϊ, ργοϑοηϊθα ἴῃ [86 οΟἷθᾶν ἀϊβιϊποὶ ρῶς 
οὗ ῬΑΓΟ ΟΌΪΆΓ Ῥδδϑᾶρθβ, 6. 5.) [86 ῬΒδΙηΒ, ῬΤονογΌΒ, 86 ϑοσωοη οἡ ἴ:9 Μουηΐί, 7} 
᾿ιἐδύο τ! 081 Ομδυδοῦοσ οὗ [86 δοίϊοῃ 8 ψδηϊπηρ ἴῃ [Π6 ῬὨΣΟΒΟΡΪΟ ταγίθ8. 79 υπᾶογ- 
βἰδπᾶ ΤΠ 6 πὶ ἢγβῦ, θη γγ16ὸ Βᾶνθ γοϑουθᾶ ἰπγουσῇ ΟἿ ΓΙ ΒΟ] ΔηΙΥ [66 ΡΙ]ΟΒορ θοαὶ δᾶ 
ἸΏΟΥΆΪ ἀοοίτ 68 ψΒΙΟΩ ΤΠΟΥ͂ οοηϊλίη. Το τὰγτὰ 1086} γαῖ ἴον σοἀοιβρίζοη ἔτομι 1ΐ8 
Βοπᾶδρο ἱΒτου ἢ [9 1ΔοΙδίΓΟυΒ 86η86, ὈΥ ἤ80 νἱτίῃι οὗἩ 086 βοσϊρίατο ψοχᾶ, [1}η 1ϊ8 
ἴγοϑ ἴοστῃ 10 ΔΡΟΔΓΒ 848 8η δηοϊθηῦ ΒΥΠ00]. 

ΑΒ ἴο 186 οἰϊοΥ ἀϊδιϊποίΐομ, γγο σου] ῥχοῖοσ, ἴῸΓ οὐσ οὔσῃ ρϑτῖ, ἴο ἀἰβιϊ ἢ ρ ἸΒἢ ἴῃ 4]} 
ΤΥ τἢ8 ῬἘΥ 5108], Ὠϊβίουιοδὶ, δηα σοὶ! ]οῦΒβ δ] θσηθηΐβ, δηἃ ἤθησοο ου]α ο1485 [μθλ 88 
ῬΓοδιλΙΠΘΏΪΥ ΒΟ Ὠ 1ΗΕο, Ὠἰβίοτϊοδ), ΟΥ το] σίοτιβ, 88. ΟὯΘ ΟΥ [86 ΟΥΟΣ οὗὨ [686 οἰθι θη 
ταῖρῦ 0116 ᾿ηῦ0 ῬΓΟΠΙΪΏΘΠΟΘ. 

Τὸ 186 5βέγ]6 οὗ [86 ἰδίοτοδὶ τγὺμβ ψὸ ψου]α ΟρΡΡΟΒβΘ [89 βἴγ]6 οὗ 1η6 ΟἸἹα Τοδίδ- 
τηθηῦ ἰδῦοτἑθ8, ἴἰο [Π6 δγ]6 οὗἉἩ 186 Βοϊθηιῆο (ΡἘ1]ΟΒΟΡὮ1681) ταγίμ (μ9 ΟἹ Τοδίδηχοηΐ 
ἀοσίτη8] τυ! ἴηρβ, ἴο 1.6 Ργθαου οὶ ΠΔΉΟΥ τοὶ σου τυ [06 ΟἹα Τοβιαπχοηῦ Ῥγορθίϊο 
ψοτᾶ, Αβ ἴδ. ῥγοδιην ΠΘΏΓΥ το] ρ᾽ουΒ ταγυδ ἤοσττηβ [6 ΒΥῃῦμοδὶβ οὗἨἩ [86 ΡὨΥΒΙΟΔΙ δηα 
Ὠϊβίοσῖοδὶ, 8ο 106 Ῥτορμοῖίΐο ψογα ἴοσπηβ 1:6 ΒρθοΥ ΠῚ Ὺ οὗἁἨ [86 ἰβίοτιοδὶ δὰ 
ἀἰϊάδοῖϊο ψοσᾷ. Το βοΐθησϑ οὗ Ὠδγι αἴ 108 ὉΠΘΙΟΘΌΓΟ, 88 086 ΒοΟΙΤΊΘηΘα68 οὗ 186 
ῬγορΒοῖΐο ψοσᾷᾶ, στηυβύ Ὀσίηρ ουἱϊ ΟἸοδυγ, ἰδ δὺ ἰη 1818 τορίοῃ 411 [0:6 ὨΙΒ[ΟΣΙΟΔΙ 18 ἴῃ [Π6 
Δ ρἢοδῦ τηθαβασο 1ἀ6 8] 8η4 ΒυτΩ 0108] (6. 9.0 [6 ἴδ6}01]6 οὗ ἘΖοκίθὶ, 086 Θοπουθίηθ οὗ 
ΗροΒ6Ά8) δπᾷ 411} [6 αἰἀδοίΐο 18 ἀθβυϊηθᾶ ἴῃ 118 οίθγδὶ δοῖ!8] ΘΠΟΓΩῪ πα ΓΘΒΌΪ(8 ἴο 
ΤΟΔΟΣ Ὀογοπα [860 ΟἹὰ Τοδβίδιμθηΐ ]Ἰἰμαϊΐ8. 

ὟΥ ὁ τυβί ὑμδύ [8686 βηρροβίϊοπβ ἔου [06 σ]ᾶογ οαϊΐατα οὗὁὨ Ό1 116], ΘΒρθοῖα!γ ΟἹὰ 
Τορίδιηθηῦ ΒΘΥΤΊΘΠΘΌΙΟΒ, ΤΑΥ͂ ἤπα πβ6Ὁ] 1] πβύταϊοη ἴῃ οὐγ ΒΙΡΊΘσοσκ. Βαῦ (ἢ }8 
τησεῦ Ὀ6 ὈΟΓΏΘ ἴῃ πιϊπᾶ : γα ποϊᾶ δαΐ ραγίζουϊαν ραγίβ οὗ ἴῃ9 Οἱα Τδβιδτηθηῦ ταυϑῖ 
ΤοΙδΐη (0 18 ἴῃ 8 ρσγοδῦὺ ΤΑΘΑΘΊΓΘ ΟδΚ δπᾷ ἱπο ΧΡ] ] 08 00]6, 80 Ἰοηρ 88 [86 αἰΒΕ ποῦ! ἢ 
δεΐνγοθη (86 ΟΥΑΙ ΏΔΤΎ βίγ]6 οὗὁὨ Ἀἰβίοσυ, δηᾶὰ [86 Βἰρθοῦ γο]ρίουϑ Βύγ]6, 15. ἢοῦ ἸῃοτΘ 
ΑττηὶΥ Φα Δ Ὀ]Π18Πῃ66, Δηαἃ ΟΟΠΒἰβύο ΕΥ οδιτιοα οαὐἱ.Ὠ 718 λοίαϑ γος ἐπε ΟἿ ογρίπίοη 
ὀδρεοίαϊν 97 ἐλ δοοζδ 9. Οἠὐγοπίοϊοδ απα ἐδ6 δοοῖ 97 Ἐδίλον, δᾶ, δταοηρ (Π6 ρτοροῖ- 
168] ῬοΟΚΘΒ, οὗ Τ.Δηϊ6] δῃᾶ Φοηδῆ. 

ΕἸἼΏΔΠΥ, 88 ἴο 189 νη 9 }1-Κπόνσηῃ ἀϊδιϊποιΐοη Ὀοθύτθοη [Π6 ϑϑθυ ο δηᾶ Φαρμοίϊο τοᾶθ8 
οὗ βρϑϑοῦ, [6 τθ 18 Ὡοῦ ΟἿΥ δὖ [80 ἰουπαβίϊοι, [παὺ τηϊβοοποοίγοᾶ δηᾶ σἰβαρΏ ]]6α 
ἀἰδογθηοθ, {86 ορροδίϊϊομ Ὀθύνγϑοῃ οὐθηΐδὶ αἰγθοίμθϑθ δηᾶ οοοϊάθηία) γοβϑοίἑ ΘΏΘΒ8, 
Δηα ζυγ ΠΟΓ [Π6 ΟρΡοβιύου θούψϑθϑη [86 το] ]ΟῸΒ δηα βϑουϊαῦ υἱϑνν οὗ [06 του]ὰ ἴῃ 8 
το αϊ εν 8} βΒ6η80, οὗ (86 ο]18 δῃᾷἃ ὨΘῪ ἰἴπη6, ἑ. 6., οὗ [86 Βροπίβηθουβ ἀανθὶορτηθηῦ οὗ 



80 ἹΝΤΕΟΡΌΟσΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

Ῥαρσᾶπ ουϊΐατο, δπα [ἢ ἀοτγίναῦ:ῦνο οαϊίατο οὐ ΟἸ τ βιΐβη ον] σου; Ὀσῦ Α[8ὸ 186 
οΡΡοβιτἴοῃ Ὀοΐτγθοα ἴδ τοὶ σίου τοῦ δβοᾶ οὗἩὨ ργϑβοηϊην ΒἰπίοΥΥ δηᾶ ἀοοίτηθ, δπᾶ [89 
ΤΊΟΤΘ ῬΓΑΡΙΔΌο ὙἹΟῪ ΟΥ̓ ὨἰδίοτΥ, δηὰ {86 ἀϊαἸϑοῖίο ποθ οὗ ὑδδοδίης ἀοοίσίμθ. [ΙΤῦ ἴδ 
ουϊᾶθηῖ, μβούσουον, [μδῦ Βυοῖ 8 ἀἰδιϊησύοη ἄοθα ποὺ ἀοβίτουΥ [6 πηΐΥ οὗ [86 ϑ'ρ:τῖϊ, [86 

οοταταπηΐοη οὗ 1688 δηᾶ (Ὁ Ὀοίτθοη (86 το βρῆοτεβ. ΒΥ [89 108, ΑΡ δια τηυαῦ 
Βαγθ τπηδογβῦοοα ΘβΘΘΉ 87 0η6 Βδῦ16 ὕγα 88 ὙΠΙΟΩ ΔΎ ΘΠ ρηϊοποᾶ ΟἸγ δ Δ η, 
ψ Δ οίθΟΣ 8 {ΒΒ οο]οσίδη ΟΥ ῬΒΣΠΟΒΟΡΒΘτ, πηἀογθίδη 8 ἰο0- Αγ. 

(ΕΣ (89 ῥγοτωηοίίοη οὔ ΟἹ Τ᾽ ϑαϊασηοηῦ Εἰχοροδῖβ (του ἢ το οογτϑοῦ Βοσι θη ας 108] 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΘΒ, 866 ΑΡΡοπάϊχ.) 

ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΊ' ΟΕΙΤΙΟΙΒΜ. 

8 28. 

ΒΙΒΙΙΠΟΑΙ͂, ΟἈΙΤΙΟΙΝΜ ΑΝῸ ΓΞ ΒΕΓΑΤΕΡ ΤΈΒΑΤΟΒΕ. 

Οομραγο ἨΑΘΈΝΒΑΟΗ : ΖΦ ποψοϊοροαΐα, ΡῃὈ. 145, 160, 161. 
ΗΔΡΘΗΡΔΟΝ τηΔΚΟΒ (6 Βοῖθηοθ οὗ [ηϊγοἀποίίζοη ὈγΘΙπυϊπΑΤῪ ὕο ἰπ8ὺ οὗὨ Οὐ οΐϑτα. 

ὟΥ Βοϊ]ὰ δδὺ 0818 οσᾶθν τηπβῦ 6 ἰηνοσίθα, βίηοο [πιγοάασίίοῃ 18 ἱτα ροββι Ὁ16 πψὶϊουΐ 
Οὐ οἴβη, ἘΒΙΌ]1641] ΟΥ̓] οἰβαὶ 18 [86 βοξθβεβο οχδιηϊηδίίοη οὗὁἨ [86 ΒΙ0]0 88 ἴο [19 
δἰϑίοτί δ] δηᾶ ὑγϑαϊιομαὶ ἔοσιω. [0 ἀθοίἀθβ δοοοσγαϊηρ ἴο ἰβύοσί δ] οὐ οαὐχαγα, δηᾶ 
ΔΟοοΟΓαΐηρ ἴο0 ΓΟΔ] ΟΣ ἱητγασαᾶ, βίρτβ, 88 ἴο 86 ὈΪΌΙ1ο4] οτὶρίῃ οὗἩ [86 ββδογοᾶ Ὀόοῖκα, 
88. Οη6 ὝΖΟΪΘΟ, Δηἃ 88 ἱπᾶϊν: ἀπ] ρῥδγίβ, ἑ. 6.) 88 ἴο {ποῖ δαιμθη οἱ Υ δηα ᾿ηὐορτὶγ. 
Ιῃὴ ἴΠ6 οουτβα οὗὨ 18 Ῥχγοοθᾶσγο 1ῦ ῬΆ53868 ἔγοτια [Π6 δχδιηϊπαίϊοη δηα ρυγρίπρ οὗὨ ἰδθ 
ἰοχὺ, ἴο 118 οοῃϑίγθποϊοη, ΘΟηβττηδίϊΐοη δηαᾶ [118 ταβίογαϊϊοη ἴο 118 οὐἹρίπαὶ ἴοττωο. 
10 16 ἰδυβ, ἴο [Ὁ]]ονν Ἡροη δοῖ,, δοοοσάϊηρ ἴο 1[8 ΒΟΌΓΟΘΒ οὗὁἨ ἀοίοστα πϑ 10 ὴ. (ΟΣ ΓῸ]68) 
ουαὐιγατᾷ δηᾶ ἰηναγᾷ, δοοοσαϊηρ ἴο 18 τοϑυΐϊϊ8 (ἀδοίβὶ οῃ8) πορζϑίϊνο δηὰ Ῥοβὶθνο, 
Οὐ οίϑα. ἜΘ σταυβὺ οὔβοσνθ, βουονοῦ, [86 ταδηϊ 18 βρη δολίου ΒΟ μ88 ὈΘΘΩ 
δὐϊδομοὰ ἴο 86 οοηύγαϑίβ Ὀϑίψϑοη ποραῦνο δηα ροβινο Οσιοίϑιη (86 ποὺ ἴῃ ἃ 
ἰμδίογῖοδὶ, δῃᾷ ὑβθη ἴῃ ἃ ἀορηιδίίο Β6η86); Ὀουναθι ἃ ἸΟΥΤΘΥ δηα δἰρῆον ΟΥλοῖβυα 
(ποῦ 88 ἃ φαδβίΐοῃ ρου [86 ἱπίορ τ Υ δηα δας ηΟΟΙὮ, ὨΟῪ 348 ἃ ἀδοϊβίοῃ δοοοσγαϊηρ 
ἴο [86 οχίβυϊηρ, ὙΣΌΠΘΒΒ68, τι ΒΟΥ ΡΌΒ, ὑΓΔΗΒ] δ ΐοΠ8, ΟΥ̓ ϑΔοοογαϊηρ ἴο βοϊθηϊο οομλ- 
διῃδίζοη, ἀΡου [86 βρὶ γι οΥὗἨ γαυϊουβ τυ πρθ Δη ἃ ΡᾶΒ88 0,68). ὙΤΏΘΓΘ σΔὴ ὯΘ ΠΟ 4068- 
ἰἴοη Ὁδαὺ Οἱ οἶϑηλ Ὀοϊοηρθ ἴο [8.6 πιοϑὺ δββϑηςδὶ δηα υἱῦδὶ ἕπποίοηβ οὗἁἨ ὈΪ0]116Α] 
ΤΠΘΟΪΟΡΎ. Τὺ 18, 1. ἈΝ ΘΟΘΒΒΆΤΥ ; 2. ποῦ ΙΔΘΓΟΙΥ ἃ πιοάσοχῃ Οὐ Ἰοἶβια οὗ στοοθηΐ ἀδίθ, θα 
ἢ88 Θχίβίθα ἔγοπι ϑαυΐν (1π|0; δηᾷ 8, 16 ΘΥ̓́ΟΥΎ ὑμθο]ορῖολὶ ὰαποίζοῃ, ᾿ὺ μ88 ὈΘΘῺ Ββυδ- 
)εοἰοᾶ ἴο στοδῦ ΘΥΤΟΥΒ, Δηἃ ΤοαῦΐΓο5 ὑπο γοίοσο ἃ οὐ (1οἶβπὶ πΡοη 1861 

[ΤΏ6γῸ [8 8 Ἰατρο οἶδϑϑ οὗ ΕΣ ἢ 6} πτοῦῖκβ μασθ, διοηρ ἩΒϊοδ ἴδοθ9 οὗ ἩλμτιτοΝ, δονεβ, ΤΑΙΤΟΝ : Ῥγοΐερο» 
πόπα; ἘΥΝΠΙΟΟΤΈ: ιδρογίαξίονε; Βτυλεε: Ἀγπομὲ; ὈὨΑΥΤΡΘΟΙ: Οὐ ἑἑοίδδι ; ΟἾΈΒΑΚΌ: Ζηπϑέ ξεέσε οΥἁ 
Βιδιξοαϊ Οτγἐοίεηι; ἨοπδιτΥ: Δι δίϊοαὶ ΟΥἰἐίοίεπι, Ἰιοπάσῃ, 1810, τηδὺ Ὀ6 οομϑυϊοὰ.---Α, 6.] 

- 

ἃ ος͵ 

ΘΕΒΙΒΑΒΙΈΝΕΞΒ ΟΕ ΑΝ ΟΒΟΑΝΟΝ ΟΕ ΟΒΙΤΙΟΙΗ͂Ν. 

ΤῸ 1β τϑιλ δ 8016 ὑμδὺ ΤΒΘΟΙΪΟΡΎ, ὙΙῸΔ δὴ Ἰτυπθηβ6 δον ἐγ οὗἨ 180 οΥἸὑϊ681 ῬΥΟΟΘΒΒΘΒ, 
18 80}}} τ ἱτουῦ ΔῺΥ τν6}]-οστηθα ἸΏΠΘΟΙΥ οὗἁὨ Οτ ἐοῖδβ. ὁ βανθ οἢ ΒΘΥΘΓΆΪ ΟΟΟΑΒΙΟΠΒ 
βυροοδιοα (μαῦ Βαοῖ 8η ΟΥ̓ΡΆΠΟΙ 8 81}}} απίίηρ. [ζ βου! δἷτη ἴο ΘΒ. Ὀ]18} 411 (86 
Ιοϑᾶϊηρ Ὀσϊποῖρ]θ8 ἴον [Π6 {ΒΘοΪορἶο 8] δηᾶ οὐ ἶο8] Ῥσόοθϑβθ, δπα ὑπο ἰο Θχοϊπθ 81} 



894, ὈΒΒΙΒΑΒΙ ΕΝΒΗΞΒ ΟΥ ΑΝ ΟΒΟΑΝΟΝ ΟΥ ΟΕἸΙΤΙΟΙΗ͂Μ. Ὁ] 

ΔΠΠΘΟΘΘΘΔΥῪ ΟΤ [1084] ῥτϊποῖρὶοδ. ΤῸ ἢγβῦ {πιπαδιηθηίαὶ ρῬοϑίϊοη πουϊὰ ῬὈθῸ, {δμδὶ 
1δόγα τοσδῦ ὃΘ δὴ δριοοῃιθηῦ 88 (0 {86 τοϊρίουῦβ δηᾶ ῥἘἸΟΒΟΡ 1041 οὐ υἱοΐβαι οὗ 
Ἐονοϊδϊίου δηὰ οὗ ΟἸγβυδη! νυ {601 Ξιατθϊηρ ἴγουλ [86 τηροᾶἄδτη ὈὨΪ]ΟΒΟΡἨΪΟΔΙ 
ΔΕΒΌΤΩρ(Ο.8 οὗ Ποΐβηι δηᾶ Ῥδη οἶδηλ, ΒΟΠ16 ὮδνΘ ΟΥ̓ ]6186 ἃ ΘΧΘρ .]6Ά}} δπα ΠἰδίοΥ 811} 
[π6 ΓΟ] 1οΑ] γϑοογαβ, ἑ. 6.) ΠΟΥ ᾶνο ταϊησὶοα ἴῃ 80 Ὁηβοϊθη 1 Ε ΤΔηποΣ ῬὨΠ]ἸΟΒΟΡὮΪΟΔΙ 
δηἃ ΡΌΤΟΙΥ ἰη846] ρτοϊααΐϊοοα, 10 ΓοΔ] οὐ [108] ῬΥποῖρ 98, ἴῃ δὰ πηΐλῖγ ργοοθάαγο, 
Απὰ ἴδ δδ85 οοουγτοᾶ δαῦ [86 γοδβα δ᾽ οὗ {118 οὐ ζο4] ὈΪαπἀοτίηρ ἤᾶνθ Ῥθθη βοῦ οσί 
Δηα σΘομμ 66 88 [89 Γ680}08 οὗ ἃ ΒρσθιοΣ οτἰυλοίδτῃ οὗ [6 Ὠϊδίοτίοδὶ υἱοῦ (866 ΠΑΝΘΕ: 
Α»ροειοῖ Ζοίέαζέον, ἱ. Ὁ. 9). Τὺ ἰβΒ τηοδῦ ἱπηροτγίδηϊ [ΠΟΓΘΙΌΓΘ ἴο ἀοίθτιχίηο Βγϑύ οἱ 4]}, ἴῃ 
ογᾶοσς ἴἰο τηϑοῦ βδαιδίδοιου!! (80 τοὶ ίουβ δηα ῬΒΙΟΒΟΡ 1081] ὈΓΘΙ ἸΙ ΠΑΡΓΥ αποιίοηδ, 
οί ον ὁη6 ΥΘΟΟρ 68 ΟΥ ἡοῦ ἴδ0 ἰάθ8 δῃηᾶ ΓΘΑΪΥ οὗ 8 Ῥϑσβοῃδὶ αοά, οὗἁ Εἷβ ῬΘΙΒΟΙΔΙ 
τον ἰδίου, οὗ 8 ῬΘγΓΒΟΏΔῚ ῬγΘθΘηΟΘ ἴῃ {π6 τοΙΪά, δηἃ ἢῚ8 ῬΟΓΒΟΏΔΙ οοιητπΐοῃ 18 
186 ἘΠΘΟσῖ, ἑ. 4.. [86 Βο]5 οὗἁ τηϑῃ διγδϊκοηϑᾶ ἴο [80 ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΗΘΑΔ ΟΥ ὉΠοὶΓ οὔθγῃΔ] Ῥ6Γ- 
ΒοΏΔγ. ΤῊθ ΟΥζΆΠΟΣ οὗἉ οὐ οἶδα οἴϑοοβ {Π18 Σϑοοχηϊ Ἕοη, ΟΥ τϑίμοσ Κηον]θᾶρο, δὲ 
186 ὙΘΥΥ δυχητηϊ οὗἉ 1[5 δγεΐοθπι, δηἃ ἀθηϊθθ ἴ0 ἴΠ080 ὙὮΏΟ τοὐϑοῦ 86 ᾿ἱνίης 1468 οὗ 
τον ἰδίου, [86 τσοὺ δηα [6 ΡΟΤΟΥ ἴο Θηρδρθ ἴῃ ΔΩΥ͂ Βοϊ θη ῆ0 οχοχοίϊοϑὶ δη ἃ ἰδίουολὶ 

ΤΊθυ 1 νου] Ὀθ 186 δἷπλ ἰη [818 Βγεῖ αἰνϊβίου οὗἩ 189 Ογρδηοη οὗ ουιἰοΐδπι, ἴο Ηχ 
ἤΓΤΩΪΥ (86 1ᾶ688 οὗἩἁ 86 οΥἱἰμ} 1 Υ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ οὗἁὨ [86 Δυϊθη οἱ δηα ᾿πίορ τ Υ οὗὨ 189 
ΒΙθΙ6θ.ἁ. Το ὅγε διμαἀδιηθηῦδὶ ομαγδοίογίβιϊο οὐ Ὀ1Ό]10841 οὐ 6 1} 16 ἀοβπηθα ἴῃ ἰδ9 
Ἐνδηροῖῖο ποσά, “ἴΠ6 Ὑγογὰ γγ͵γὰβ πδᾶθ ἢ68},᾽) ἑ. 6.,) ὉΥῪ ὉΆ80 Βυρροκπί(ου ἰῃδὺ ἴῃ (89 
Ὑ80]6 τορίοη οὗ τονοϊδίζοη, γχ9 80 ἀθδ]ηρ τὶ} 8} ἰη ἀ Ββο  Ὁ]6 βγη θβὶβ οὗ 1468 δηᾶ 
ποῖ, ἑ. 6.) ὙΠ ῬΟΙΒΟΙΔΙ 116; θαῦ θνοῦ 1 1ᾶ685 τὶ πουὺ Βἰθίοτ 81 ἔλοίβ, Δη ΠΟΥ͂ΘΡ 

τΪ0} Ὠἰθυοτῖοδὶ ἴβεῖϊδ νἱϊπουαῦ 85 1464] ἰουηῃαδίίϊοη δηᾶ βἰρηϊ ἤοδηοθ ΤῊ] 18 (8.6 ὙΘΥῪ 
Α Β Ὁ οϑα βουμᾶ ογἰ οΐβιηη, ΟΥ̓ΘΥ δρδίηδῦ τὶ οἢ 086 ᾿δίαδϑ βρι γι 1816 οτἸἷο8] ἔγαπᾶ, 
ὙΠ ΙΟὮ ἢ848 δρτοδᾶ ἔγοια Τ  ησοη ὑΒτουρῆ 4 ραγὺ οὗ [Π6 Ενδηρο]οδὶ ομυΓοῦ, ταυβῦ Ὀ6 
γἱογοᾶ 88 ἃ ραρϑηϊδίῖο 168] 18η, τη οα θα ὈΥ 1ζ8 ρμαδδβαρο ὑὨγοῦρἢ ΟΣ ΒΟΪΔΠΙΓΥ ; δᾶ 
ΔΟΟοΣἰηρ [0 ὙΔ1ΘΙὶ 8180 18.6 ὉΠΓᾺ ΒαρΡΟΓΑ ΣΑΙ] ἰβίϊο ἱπίογργοίδϊίοη οὗἅὨ Ὀ1011041 ἰβύοΓΥ, 
88 Ὁ ΤΩ ΟΓΘ ΠεΥΤΑΙΐοη οὗ δυθηβ ἴῃ ὉΠ 6ΙΓ ΟΥ̓͂ΟΣ ἴγοϊα οϑαϑο [0 οἴοοῦ, νἱϊδουῦΐ 1468] οομζθηξβ 
ΟΥ ἔοττῃ, ϑρρϑδγβ 8 11{61688 δηᾷ πιηθρὶ 8] ἰγδαϊ του οὗἩ 8 ιμαδυλθηία!γ του] 
Ἐχαρὶ τἰοῖθα. ΤῈΘ βυοοθοαίηρ αποδίίοη 848 ἴο (ἢ δ ΒΘ η ΟἰΥ, 18 ἀοίθσταϊηθα δοοοσᾶ- 
ἸΠΡῚΥ ὉΥ τη ΐ8, (μα ἴῃ ΟΥ̓́ΟΓΥ͂ ὈΪΌ]1οΑΙ Ὀοοὶς γγὸ τηυϑῦ ἴθ ἰπΐο Ὑἱον 105 ῬΘΟΌΪΆΓΣ ἱηπγδγὰ 
ἔοττη ἀογινϑᾶ ἔγοτῃ {86 βρὶτῖῦ οὗ [86 ὈΟΟΚ, 838 Ὑ76}1 88 1086 ἰβίοσ ο8] ἀθοϊδγαίΐουβ. 8.0}]} 
ξυσίδον, (μ9 ἀἰδοτουὶ Οόπόγα δογίδοιαΐ ταυβὺ Ὅθ ἀοιθυιηϊπθα 88 (ΠΘΥ ΔΓ δϑβοογίδι ποᾶ 
ἔγοτα [᾽6 δοΐπδὶ Δρρϑδγδῃοο οὗ [86 Ὀ0]1041] οοΚα, δηὰ ἔγοια [86 δρὶγὶῦ οὗ Ἐλονοϊδίίοη. 
ΤῸ 'ἴ8 ΔοοογαϊονἹΥ οὐ ΠΥ ἱποογγοοῦ ἴο ἰπβἰδὺ (Βαὺ {89 Ῥοοῖὶς ΕΟ οδἰδϑῦθθ, δοοογάϊηρ ἴο 
118 ἀοοϊαγδιώοη, τασδὶ Ὀ9 Τορδγάθα 88 [89 τψοῦῖς οὗ βοϊοιλοη, βίμοθ 179 ἃ.Θ Ὦ6ΓῸ ἀθδ!ηρ, 
ψ ἢ 4 ροοίϊοδὶ ὈοοΚ, ἩΒΙΟΝ ΤΩΔῪ μαῦ [86 ΘΧροσγίθῃοο οὗ [8 ὙδῃΥ οὗἨ [86 ᾿νοῦ] ἴῃ [89 
τοῦ οὗ {86 βἥοῃ οὗἩ αν. Βαὺ 1 ἰβ οὐ ὉΙΟΘΙΠΥ͂ Ἱποοσγθοῦ 8180 [0 ἀθῃῦ δύ [ἢ9 
ΑΡΟΟΆΪΥΡΘΟ ἰ8 [89 ᾿τοτῖς οὐ 9, βἴῃοθ γγ79 ΔΓΘ ὮΘΓΘ ΘΟΠΟΘΓΙΘΑ͂ Ὑ{ΓῈ ρσορ θῦϊο Δ ΠΟΠΠΟ6- 
τηθηΐδ, Ὑ ῖοΝ. Τοδῦ ΟΣΡΥΘΘΒΙΥ ὌΡΟΩ [Π6 Δυ ΒΟ ΟΡ Υ͂ οὗ [80 ΑΡροβί]ϊθ. Ὑτὰθ ῬΟΘΌΓΥ ἄοοβ 
ποῦ ΔΑΒΌΙΩΘ ἃ ΠοΙ 1008 Ὠλπι6, 6 1ῦ ρυϊ8 18 ΤΟΓΑ͂Β ἱῃ 86 τοῦ! οὗὨ 8 ΒΥ 0} 108] δᾶ 
δὲ ρογβοῦδθθ, θαῦ ῬΓΟΡΒΘΟΥ σψουἹᾶ, βμου]ὰ 10 τοβϑοσί ἴο {89 βαπιθ ργοοθᾶπσθ. ΤΏΘΩ 89 
ἴο [86 Σηϊο τ Υ οὗ 186 ὈΪ0]1641 ῬοΟΙκα, οτἰυἱοῖβαι ταυδύ ἀθύθυτηϊπο, 88 18 ουϊἀϑηὺ ἔγοτι 086 
ΘΟὔΠ 1688 γαγϊδίϊοηβ ἴῃ (86 ἰοχύ οὗ [89 Ν᾽ ον Τοβίδιηθηῦ, δηὰ ἔγομι [86 ἔτθο σοϊδίΐοη οὗὅ 
10 βορίυδρίην ἴο (π90 ΟἹ Τοβιδηλθηῦ, (Βαῦ ἔτοπι (86 δαυ]οθὺ ὑἰπι6 (86 τοοογὰβ οὗ 
τον ἰδοι ἴῃ 080 ΒΑΠΟΙΌΒΙΥ οὗἩἨ (6 οἰυγοι οὗ αοἄ, γγογθ ποῦ τοραγᾶθα 848 06 γα] δυᾶ 
ἰπΥ101840]0 ἀοοππηθηΐθ, Ὀαὺ 838 86 Ἰοᾶνο8 δηάᾶ τοσγᾷβ οὗ (9 βρίτὶϊ, δηᾶᾷ ὑμδῦ ποῦν!" 
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βίαπαϊΐηρ ἰμῖ8 Ἰγοθάοσα [6 δαϊμθῃιίο ποτά, 88 [0 81]] Θαβθῃ 14] ροϊπίβ, γ8 Βο]ὰ βδογϑᾶ, 
Ἐν 1} 811 [86 ἀ!Πδθτθηοοβ οὗ 189 ϑοριπερίηῦ, ἰ0 18 ποὺ ῬΟΒδΙθ]6 ἴο Ὀτίπρ οαὐ οὗὨ {6 

ΟΙᾶ Τοβίδιηθηῦ 8ΩΥ Θββϑϑμ 8} Υ ταοαϊβοᾶ ΟἹ σονθηδηῖ, δᾶ δια 8}} (ἢ9 νγδιίοηβ οὗ 
[809 Νοὸν Τοϑίδιηθηῖ, γγὸ 81}}} ἀἰβοθσῃ [Π10 88:10 σοδρϑὶ ἰδ 8]1 118 ϑββθῃ 18] ἔβας ΘΒ. 

Τη τϑέθγεποθ ἴὸ Ῥοΐδ αποκβίΐομβ, μούσονυθν, ἰῦ 15 οὐἹάθηῦ ἔγοτα {86 γοϊδιίοη οὗ (ἀθῃηθβὶθ 

ἴο {Π8 οτρίπαὶ ὑγαάιτομβ, οὗ [80 ΘοΒβροὶ οὗ πὸ ο {0 ΤΘΟΟΓΑΒ ΒΘ μ8α Ὀθίοτο δΐπι, οὗ 
{6 βοοοπᾷ ΕΡίβιϊο οὗ Ῥοίϑσ ἴο [86 Ε; ρἰβι16 οὗ πᾶθ, βοτα 1} Γαβθι} ὈΪ8Π00 88 ἴο 
ἐπουρθῦ δπᾶ ἴοττλ ἴῃ ΙΏΔΏΥ Ρϑλθαρ 68 Ὀούγϑοη αἰ ἴθγθηῦ ΔαῦΠΟΥΒ (6. 9.» 0516 Ὀούψθθῃ 
1βαΐϊδἢ δᾶ Μ|ολδ), ὑμλῦ σ)1ὸ τηυδῦ οχρ δίῃ Βοῖ ΟὨΪΥ τ γε οσἹρὶη δηᾶ οἰοσαθηΐβ οὗ [80 
ὈΪΙ͂ΘΆΙ] τοοογάβ, Ὀυῦ δἷϑὸ (86 Ὡμϑοογδίῖο δηα βδροβίο!ἷο ἴοστω ἴῃ 16 ἢ ψγ πον Βανα 
861, 88 ῬΓΟΡΘΥΙ͂Υ ὈοϊοσΏρίηρ [0 [86 τορίομ οὗ σδῃοβίοδὶ του δος. 

ὙΥ1 τορατὰ ἰο [86 τι ]68 οΥ οτἰ οσία οὐἉ Ὀ10]10Α] οὐ οίδτη, 080 Ἰᾶθ4 οὗ βοΐ) γονο δ 
το, ἡ. 6.,) οὔ ἴ86 οϑθοία οὗὨ [86 ᾿ἰνίπρ' ἱ ΘΥολησ9 Ὀούθοῃ [06 ὈΘΥΓΒΟΠΔ] ἀοα δπᾶ {πὲ 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ Ὠπηλδη ΒΡ  γὶῦ, ἔοτπιθ [86 ἄγϑὺ στῦ]6. ἜΠιἰ8 ἱνοϊνοθ, ἢγβῦ, [86 τϑοορη οι οὗ 
εἰϑέοχίοδὶ ἔλοίβ Ὀο]οηρίηρ ἴο ὑτθ Ἠπτδη ἔγθθᾶομι, 838 ἴῃ6 Ἐβηϊῃεὶδί οδαηοῦ τορϑγα 
τοῖα : βϑοομάϊγ, [86 οτὐχίηδὶ το σίουβ [Ἀοΐβ, τ ἰοῦ ἈγΘ ΘΕ ΓΟ ἸὈγοῖμη ὑο Τοΐδτα ; 
ἀὨϊγάϊγ, [89 βρϑοῖβο δοῖι δ] τυ θἸδί]οη ἃ8 1ῦ ΓΘ 8 δϑαπαᾶθν [6 Βαρροδβίϊλοη οὗ θυ Δ] βη. 
ὙΥΙΒοῦΐ (86 τασορηϊ οι οΥὨἨὨ [86 ἰδιοτίοαὶ, μ6 τοϊ σίου, (ῃ6 [Πϑοογαῖϊο Βθγοΐβιῃ, γ76 

δδνθ ΠΟ σΐθ ἔου [Π6 οΥ1608] οχαιηϊηδίϊοη οὗ (86 οοηϊθοηΐβ οὗ [86 Βϑοτθα βουϊρίαγα. 
ΤΆθη, ἴῃ ἴδ6 βοοομᾶ ρῖδοθ, τὸ τηῦσδβὺ Ηχ ΠΤΤΩΪΥ 86 ᾿ἰᾶθα οὗ Πασαδη ῬΘΓΒΟΏΔΙ ΣΕΥ 

διγαἰκοηθἃ δηᾶ ἔγθοᾶ ᾿ῃπσγουρὴ [6 ῬΘΙΒΟΏΘΙΥ οἵ αοά, 88 1Ὁ ἱπνοῖγ68 ἃ δοτωρ]ϑΐθ οτρσίη- 

Αἰΐγ ὈΟΓὮ 85 ἴο 118 οὐγῃὰ υἱϑνβ δηᾷ ργοαποίίομβ. ἀἋ8 19 Β101]6 ὑπγουρμοῦί 18 δὴ 
οτίρ᾽ἷπαὶ στοῦ οὔ ἴμ6 ριτὶῦ οὗ αοἄ, δο θ8Δ0}} ἱπαϊ 8] θοοΪκ '8 δὴ ΟΥ̓ σἿη8] σοτκ οὗἨ 189 
ὁῃοβθη ματαδη βρί τὶς το ττούθ 10. Ια ΘΓ Ϊθ ααθβίϊοπβ ἩΒΙΟΘΒ οΥ Ἰοἶδπλ 18 ̓ η86- 
αυδίο ἰο βοῖνϑ, ϑπᾶ {μοὶν βοϊαϊου ἤθῦθ. Τὸ δβουῖθθ, 6. 9... ἴ89 Ῥτοάἀαποίίοη ΟΥ̓́ 

Βθοοῃᾷ ρατῦ οὗὨ 5618} ἴο [86 βουῖθθ Βαγυοῆ, οὐ ᾽ο Μανὶς [ῃ6 δυϊμουβῃϊΐρ οὗἉ 186 οΥἱρίηδ) 

Θο5ρΡ6], αἴοσ οὶ [η6 ΟΥΒΟΓ ΒΥΠΟΡΙοΒ ἰῃ 8 πηοδῦ οχσίγδοτ ΠΔΓΎ ὙΔΥ δα ΘΟρΙΘα, ΟΣ 

ἴΠ6 ΕΡΙ8119 ὕο {86 ΕἸ ΡΙοβίδῃβ ἴο δὴ ἱπιρογίδουῦ ἱτωργοβϑίοι ὑδίκθῃ ἴγοηι (δῦ ἴο [86 
Οὐοϊοθαίδηβ, οὐ ἴ)9 ΑΡΟΟΆΪΥΡΒο ἴο Φοῦη Νδικ 88 1ἰἴ8 δυΐμοσ, γοϑίβ ἀροη {86 ΤΆ] ῸΓΘ 
ἴο ΘΒὑϊπχαῖθ ῬΓΟΡΘΥΥ [86 οτἱρίπα! Ὑ οὗὨ [ἢ6 ὈΪ011038) ᾿τὶῦθν, [86 οὐ σίῃ ! Ὑ οὗὁὨ ἢ18 
ὙΟΣΪΚΒ, ἀπα [86 οοπηθοίίοῃ Ὀούνγθθη ἴΠ6 ἴτγο. [ῦ 15 οἷθδν {88ῖ, τ ἢ ΟΤΤΡΊ ΔΙ, 76 60ῃ- 
οθᾶο ἴο [0 Ὑτῖϊοτβ οὗ {86 ΒΙ0]9 (δῇ Τποτοῦρἧῆ δομαύ ΠΟΥ͂ οὗ Κρ τὶ ΘΟ} 18 ῬΘΟΌΪΙΑΓ 
ἴο 8 ᾿ἰνίπρ᾽, Βρ᾿ γ 81} ἤθ6 Ῥθγβοηδιν, 

Ἐτοπιὶ (86 ΟΥ̓ΡΊΠΔΙΥ οὗἁ Εονοϊαίϊοι 88 8 πΒΟΪ]6, ἱπ ἴα οοπποοίζοι φῇ {8 ΟΥ̓ΡΊΑ]- 
ἱγ οὔ τ[}6 τυυϊζογβ οὗἩ [Π6 ρδυιϊουϊαν ὈοΟΚα οὗἩ Βουοϊδίϊοη, ατῖθοθ [8:86 οΥἹΡΊ Δ] ΠΥ οὗ 186 
οοἸ]]οοϊΐοι οὗἨὨ 18:6 ὈΪ0]104] Ὀοοΐ8. ΤΉΘΥ 8.6 1Ὁ0.6 οἰοβϑῖυ οοῃῃθοίθα φγοάποίβ οὗἁὨ οὔθ 
Ῥθου αν ἱπιϑ]θοῦπ8] ογθαίϊνθ ἐουσταΐηρ Ὀυϊποῖρ]θ; δηᾶ ὑμΟΥΘΌΡΘ ἔΌΥα 006 ΘΟΠΙρ]οΐθ 
Οδποι, 348 [Π6Υ 8ΔΓΘ ΟὩ6 σοι ρ]οῖθ ΟὈΒΤΏΟΒ, ὑ. 6.. [6 ΟΥ̓ΡΆΠΟΏ οὗἁὨ οΥἹ 1 οἶδ) ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ 
{86 ΒΏΔΙΟΡΥ οἵὨἉ (118. 

Βαῦ 88 ἰδ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΒ (818 ΔΏΔΙΟΡΎ, ἰῦ ἢ88 δὖ [8:6 ΒΆ116 {1π|6 ἴο Δϑοϑυ δίῃ 108 ΘΒΘΘ 118] 
οἰθηχθηΐβ οὐ οὗ 118 Τππαδιηχοηϊαὶ ὑβουρὮ 8, ἑ. 6.. ὑ89 ῥοῦ αν ΠιῃἀϑηηθηίΆ] ὕὑσαῖδβ οὗ 
Ὁ1011641 ὉΠ ΘΟΪΟΡΎΥ. 

ὙΠ} [6 οχίβίθῃοθ οὗὨ ἴ0}6 δηδ ορΎ οὗ ἔἰϊἢ, τ Ἀ]οἷὶ γον 6815 1861} ατίμον ἴῃ 1Βᾳ 
ΒΌΔΙΟΡΥ οΟὗἩἨ ἧ[ἢ69 ϑοτὶρύθγτοθ, 18 ἀοίοσταϊποα [6 Ὠυπηδη δἰἄθ οὗἩ [6 ΗΟΙΪΥ͂ ϑοσὶ ρίαγθα, 
ΒΟΥΘΘΟΘΌΪΥ ἴο {86 Ὠἰδίοτίοδ] αἰ ΓΘΠοο 8. δα τρϑηϊ 1 ΕΌΥΤΩΒ, ἵ. 6.) [8.6 ρουτῃ ἜΚ ἱποὶρὶ 
ΘΏ66, [ἢ6 Βἰβίου 8] σταᾶπαὶ στον, (ἢ 6 τορῦϊου ἀονϑὶοριηθηῦ, {86 ἰηα 1580] Ὁ]6 Θοη- 
ΒοΟϊοη, ἤμΑΙΪΥ [86 ρογίϑος οοταρίοἴϊοη οὗ ἰΐ8 ἴδοῖϊβ δῃα ἀοοί 68 ΒΟΟΌΡΟΙΩΒ, ἴο [δε 
1468 οὗἁὨ τουϑ δ ο, 
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Τη {86 ᾿ηἰτοδυοίίου ἴο {86 ΟΙᾶ ᾿Τοεϊαπλοηῦ (86 Ὁ] σης ἱτπαροτίδῃς οΥἹο8] απ68» 
ἰἰομβ Βο]ᾶ ἃ ρχοσηϊποηῦ ρἷδοθ: {816 πη οὗ αδποβίβ, [89 Μοβδῖο δῦ θη οἷν οὗὁὨ [89 
ΡοαίδίθθοΝ, [86 δυϊμοθηίῖο Ὠἰβίοτίοαὶ ομδγδοίοσ οὗἨ ὑπ Ὠϊβίοσ! οὶ] ὈΟΟΚ8 [0] ον πα 086 
Ῥεπίδξἔοθος, [86 δρο οὗ 50 (αἶβο 88 ἴο 15 Βἰβίοσίοαὶ 8818), {86 11π108 88 ἴο {1π|60 οὗ [86 

οοἸ]οοίζοη οὗἉ 16 Βαϊ πιβ, ὑ8:6 Δα ΠΟ ΠΌΟἱ ΤΥ οὗἨ 6 τι ηρβ οὗ βοϊοσμοι (δπα [89 ἱτηροσί 
οὗ [89 βοηρ ᾿ἰπ ρῥδυιου δ), [(.}6 τοἸαἰϊοη Ὀούνγθοῃ [6 τεῦ δῃηαᾶ βθοοῃᾶ ρῬαγίβ οὗ ᾿βϑίδῃ 
(εἰ. χ].--Ἰχν].), Ὀοΐσσθϑη (86 Ηθῦτον ἰοχί οὗἨ Φογογαϊδ δπᾶ (ἢ6 ἰοχὺ οὗὨ ἴ86 ϑερίαδρηῦ, 
δαίτγοοῃ [86 ὈΟΟΚ οὗ Δηοῖ δϑᾶ 1816] Ὠϊτη86]7, (86 ἱτπηροτῦ οὗὨἨ [6 ὈοοΙς οὗ Φομδῃ, δηᾶ 

ἤΠΆΠΥ 186 τοϊαιίου οἱ [δ ἢγβῦ ρατγύ οὗ Ζϑοβδυδῃ (0 186 Βεοοπᾶ (ὁ. ἰχ,--χῖν.). 
ΤῊ Θοοϊοβίαϑύϊοαὶ δηα {Πθοϊορίοδὶ ἰηϊογοδῦ ἰπ [8.686 αὈΘΒΊΪΟΙΒ Ψ11 θ6 ΘΒΘΒΘΕΕ1ΔΠ}Υ ταϑί 

Δηα εαὐββοα, 1, ἰῃ [86 γβύ ρ]δοθ, ζϑῃπΐῃθ Ὠἰβύο 681 τϑοογαβ οὗ τονοϊδίζοη, δονίηρ ἴΓὍΠλ 
[86 πι|θ δὖ Ὑ ΒΙΟΘΝ 086 τουϑϊδίζομ τγδ8 τηδ 6, 8.6 ΤοΟοΟρηἰζοαᾶ 88 (89 ουηδβίϊοη, δηᾶ 0 
ΒΟΠῚ6 οχίθηῦ 6586 η 018] Θοιηροηοπῦ ρδσίβ, Οὐ ἢ ὙΤΙΌΠΪΏΡΒ ἴῃ αποβίϊοπ ; δηᾶ 1ζ ἴῃ ἴη βοοοπᾷᾶ 
Ρίδοα, ἰῦ 18 ἄστυ Βο]4 ὑπδὺ 16 Ὀτὶπρίηρ ΟΥἨ {8686 ΤΘΟΟΓΑ͂Β ἰηΐο [Π6}} ρΓοβϑηΐ ἔόστα ἴοοΚ 
Ὀἶδοθ ου οδποπίοδὶ στουῃᾶ, τὶ [ἢ 6 ΒΡΒΘΤΘ οὗ ΟἹὰ Τοβίδμηθηϊ τονοδίίοη, πηᾶθσ [89 
ἀϊγοοῦζοι δηᾶ συδγδηΐθο οὗ [Ὧ6 ῥγχγορβοῖίο βριγίι. Ὁμπᾶοσς (86 ϑηογροίίο ἰηἤσοποθ οὗ 
{8686 ὕγχο Ῥοβιοη8, {8.6 ΘΔΏΟΏΪΟΔΙ ἔα! ἢ ἴῃ [86 ΒΙ]6, ἀπ 4. ἔγθεϑ οὐ  υἷ081 δχϑιλ ΔΏΗΙ, 
᾿δνθ Ββρρτγοχιπγδίθα ϑϑοῦ οἴμϑσ, δηἃ πᾶοσ [Ποἷγ τόσο ροσγίϑοῦ ἱηἤπθηοθ ΓΠΘΥ Ὑ011] ὁ6]6- 
Ὀγδαίο ποῖ {811 σϑοοηοι αϊϊοη. Απᾶ 1 ἰπ {86 ῥγοοθθβ βοῖὴθ Ῥγο)ααρτηθπίθ οὗ [89 
ΘοΟ οϑἰ αβῖϊο8] ὑγδα 0 τηαϑὺ ὈΘ6 ΘΟΠΟΘα 64, 80 οΥἸἐἰοἶβηι ἴῃ 18 [ΤΠ τηυβῦ γ]16]4 ΤΡ 8. Τ1Δ58 
οὗ [δουρ Ό]6 58 ΟΥΤΟΙΒ Δηα Θχϑρρογδοη8. ΤΥΔΑΙΠΟΠΔΙ] {ΠΘΟΪΟΡῪ Μ1} οοπιο Ἰηἴο ΠἰΡΟΣΟΥ 
Κὐγουρ ἢ 8 ῬΥΌΡΟΙ οβπιαίθ οὐἨ {86 ἰβίοτι δὶ ομδγδοῖοσ οὗ (86 Ὀ101164] ὍΟΟΚΒ; δεᾶ 
οτι ἐλοίθιι 1186} Ὑ}} Ὅ6 τοϑα ἔγοσῃ [86 τηϊβίδκ 68 Ἰπΐο τ ιϊοἢ 1᾽ 8848 ὉΠΟῸ ΡΠ] 6551} 1116} 
[σοῦρ ἃ ἸΟῪ οϑιϊπιδῦο οὗἨ [86 1468] δοηΐθηΐβ οὗἁὨ [886 ββογϑα ὙυὶΠρΒ, 

ΑἸΕΒΟΌΡΆ ἴδογθ 18 σσοἢ ἰῃ Οὐϑηθαὶβ ἰῃ ἴδνοσ οὐ [ῃ6 ἀϊδιίϊηοίΐοη οὗἁὨ ἘΠΟ δῖ δηᾶ 
Φομονιβίϊο τοοοτγάᾶβ, γοῦ [86 ἴλοϊ τιδᾶβ ρσομηποπῦ ὈῪ Ηθη δύο ΡοΓρ δΔηα ΟΘΥΒ σδῃποῦ 
Ὅ6 ἀοηϊοᾷ, νιΖ.) (μδὺ [806 παηπλοβ ΕἸ πὶ δηα Φθβονυδ 89 ᾿Βτουρμουῦ 80 αἰβυϊηρτι βηθα, 
188ὺ [88 ΟὯΘ6 ῬΓΘΥΔ118 ἰῃ [086 Ῥϑββαρ68 ὙΠ ΟὮ δροαῖὶς Οὗ [8.9 ρΘΏ6ΓΔΆΙ τοίου οὗ αοᾶ ἴο 
(86 που], {86 οἵδοσ ἴῃ [8086 ἰῃ τ Ὠ]οὮ (6 ὉΠοοογϑίίο σοϊδίϊοῃ οὗ αοἄ ἴο Ηΐβ ῬΡθορίθ δ8πᾶ 
Ἰπηρσᾶοπι τί868 πο ῥτοϊηΐπθηοθ ΤᾺ18 οοηίϊταβῦ, θιμγδοθᾶ ὈΥ [80 ὉΠ οὗὨ [Π0 00Π- 

Ββοϊουϑη 688 οὗὨ (1 ἴῃ του ϑδίοη, ποῦ ΟὨΪῪ τη ὑΒΓΟΌΡὮ ἴΠ6 Ῥοηϊαίθθοι, Ὀαῦ ΔΡΡΘΔΙΒ 
ἴῃ ἃ ΤΔΓΚΟΩ͂ ἴὍσπι 'π [86 ορροκίτϊοπι Ὀούνοοϑη [86 ρζόΠΟΓΑΙ ἀοοίτίμο οὗἩ τ βᾶάοιῃ 88 νἱοιγϑα, 
ΌΥ βοϊοιμοῃ, δηὰ [πὸ ᾿δνϊϊο ὑμθοογδαῖϊο ἀοοίσγϊηθ οὗὁἩ [86 Μοβείδῃ, 10 ρδγνϑᾶθϑ (89. 
ΟΙὰ Τοβίδιηθηὶ ΑΡοοσγρδδ, ἰπ [86 Ν ον Τοβίδιηθηῦ ΘΟ] ΘὈΓΑῦΩΒ 105 ἰδ σαγδίίοῃ ἴῃ. [Π9. 

οοπἰγαδὺ Ὀούνγοοῃ (86 ΘοΒρεὶ οὗἁὨ ΦοΒη, 8158 ἀοοσίτίηθ οὗὨ [86 ἸορῸΒ οῃ [89 οῃ0 βἷ46, διὰ 

[0 εγπορίϊοδι δᾶ Ῥοίγ πο: Ῥ.]Ϊη9 νἱθὺν οἱ [86 οἶον; διηᾶ ἤπαιγ, ἰπ [86 ορροεϊοῃ 

δοΐχοοι (πο ΟΠ χιβίλδη δη ἃ 6ος] οβδϑίϊολὶ ἀοσταδίλθτῃ, δηᾶ [6 ΟἸτΙβιλη δα βοοῖδὶ Βυπηδλη-, 
{ξΑτϑαηΐβη), ΤΌ ᾿ΒτΟΌρὮ [86 Ὠἰδίοτγ οὗ {86 ὁμυχοῦ, ταδηϊ ϑβυϊπρ 1086} ἰπ 0ῃ6 Ἐ οἰοττωδίϊοη 

(Ὡτουμᾶ [86 ὑσίῃ ἔοσταϑ, ΓαῦμοΣ δηᾶ ΜοΙδποδύμομι, Οδὶνὶπ δᾶ Ζυϊηρῖθ. ΤΒῸ [Ὁ]} 

ἱπδποηοο οὗἨ 186 ἱπογθδϑί ρον ροτίδοῦ γον οὗὨ [86 στοδῦ ΒδττμΟὨΪΟῸΒ ΟΡΡΟΒ (1018 ΟΣ 008" 

ἰγϑβῖβ ἴῃ σουϑδίϊου, δηᾶ 86 Εἰβίοσγ οὗἁ στουοϊδίΐοῃ, ἀρομ ἴ86 τηϊπαΐθ. δ ΔΙ γβὶβ οὗ [89 

ὈΪ0|1641 ἰοδί, 18 γοῦ ἴο Ὀ6 Θιρογθηοθᾶ, 

08 ἔα ὑσγοβειϊ βἰδίο οὗ ἐδιο ἱηγοδιϊδιίοη, ὁε6 Βικεκ: Σἰπίευπσ, Ὁ. 221 δ᾽. 
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94 ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΈΕΝΤ. 

ΑΒ ἴο {86 Ῥοπίδίδαος, νγγὸ τοοορηῖζο [86 [ὉΠ] της; ̓ ἰτυϊηρ; ῥοαὶ ϊοηΒ οὗ ΒΙΘοΙκ, 119 
το αἰδοτν ἔγομλ πὶ ἢ ΤΊΔΗΥ͂ ΡΥ ΟΌΪΑΓΒ: 1. Τμδῦ {869 8:9 ἴῃ [86 Ῥοῃίδίθθοι ΨΟΣῪ 
ἱηρογίϑηῦ Βοοίοη8 ΜΠ] 6 γ6 τι τῦθα ὈΥ Μοβοδ δᾶ ἴῃ [18 ἄσωϑ, ἴῃ [86 ΣῪ Ὅστα ἴῃ 
ΒΟ. γ͵ ΠΟῪ τοδᾶ ἴμθ, 2. Τῶδὺ Μοβοβ αἰ πού δοροβο ἴΠ9 Ῥοηϊδίθυοι, 838 0Π6 
οομηρίοὐθ Ὠϊδϑίοτί 8] ΤΟΥΚ αϑ ἐξ ἴδ68 δε70γ6 8. ΤῊΘ οἸοαγοβδὺ ἱηϑίϑηοθ ἴῃ ἔδνου οὗ [86 
Ἰαδὺ ροβιυἱοη 18 ΟὈυ]ουΒ Υ [86 τοοοτγᾷ οὗ {86 ἄθδίι δπᾶ Ὀυτγίδὶ οὗ Μοβϑβ (Ποαΐ. χχχῖν.). Α8 
ἴο [8:6 ΤΑΓΚΒ ἴῃ Του ΘΓΟΠΟΙΩΥ ὙΙοἢ ροϊπῦ ἴο 8 ᾿δίοσ οὐἱρίῃ, 18 τησβὺ ὈΘΔΓ ἴῃ ταϊπᾷᾶ 
τῦδι Μίοβοβθ νγὰβ ποῦ ΟὨΪΥ 80 Τιλτυυρίνοσ, θαῦ 086 ῬτοΡΒοῖῦ, δηᾶ ὑμδῦ δὖ 186 οἷοβθ οὗ δ18 
ΟΕΔΓΘΟΣ ἴῃ 116, ἰῃ [86 ΒΟΙΘπηη τον] ον οὗ ΗΪ5 σου, ἢ6 ᾿γοῦ]α Βᾶγ6 ἃ τηοῖῦδνο ἴο ῥγορβοίϊο- 
ΔΙ οσχρ δίῃ δα ρου ἶν [86 ρῥϑγυϊοπ]αγίθπι οὗἁὨ {π8ὺ ΘΟΟΠΟΙῚΥ ὙΈΙΟΣ Π6 μδα ἰουπᾶοα πῃ» 
ἄδν [809 αἰνίπο αἰγοοίϊοι, ὈΥ ὈΓρίηρς οαὖ ἱπίο ὈΟ]ΔοΓ το] 6 118 ππίνουβϑὶ δβροοῖ, τ ἢ 
ἢ ἀο68 ἴῃ Τα ΘΓΟΠΟΙΏΥ. [π [86 ΘΒ56 [18] ρου οηΒ οὗ θοῦ ογοποτην, ψ ἰο ἢ 76 8ΒΌσῖ 6 
ἴο Μοβοϑ, ἢ6 οὈγδίθϑ, Δ8 ΤᾺΣ 88 ῬΟΒΒΙΌ]6, ὑμδὺ ῬΒαγϑαὶο ραγυϊο]Αυῖβηλ τ ΙΟὮ ταϊρῦ 
ΤΟΥ ὉΡ ΠΌΤ. 8. ὈΔΓΟΙΥ 160,8] δηᾶ Ἰ᾿ἰΐοτδὶ ᾿ηὐογρτοίδιίοη οὐὁἩ [86 ὈΟΟΚΒ οὗ 86 αν, Εἶχο- 
ἄπ, Τ,ονϊουΒ, αμα ΝΌΤΙΟΤΒ. ΤΘαϊΘΓΟΠΟΙΩΥ 18 [26 τοροί το οὗὨἩ [86 Ιδν, ππᾶοσ [ἢ 9 
ΠΠατυϊηδίίου οὗἉ {86 Ρτορβοῖϊο βρὶσὶῦ, ἰῃ (86 Ἰσδῦ Οὗ δ6 αΐαγο οὗ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂. 

Α5 ἰο ἐδοκο οἷον γϑοοσὰβ αυοίοα ἰη ἰμ6 ΟἹὰ 1)68- 
ἰδιρθης (8617, 88 8 8518 ἴον 118 βία οτηθηΐβ, ΘΟ ρΡΔΓΘ 
Βικεκ͵ Ὁ. 148 Β' Ὧὄα τοῖον βογὸ ἰο 1. 7Τῆο δοοῖ οὗ 
ἐλο αγὸ οὗ ἡελουαλ (Νυθοτῖ χχὶ. 14, 1δὅ, Θοσρδτο 
γ. 11, 18 δηὰ 271-80); 2. Τὸ Ὁοοῖ οὗἨ Φάβηκε 
(Φοβι. χ, 18; 3 ὅδῃ. ἱ. 18); 8. Το Ῥοοῖκ οἵ 

Ἐ}|6 Ὠἰἰϑίοτγ οὗἨ βοϊοπηοῦ (1 Κίηρβ χί. 41); 4. 1 ΟἜγου. 
Χχίχ, 29, 80, ἴον (ἰδ Ὠἰδίοτγ οἵὗὁ θενὰ, α. Τῇο Ὀοοκ οὗ 
ϑδτηιποὶ [89 8660, Ὁ. ΤΏ Ὀοοὶς οὗ Ναίῃδῃ [86 ρσορβοί, 
6. Το Ὀοοὶς οὗ αδὰ [6 β6οὺ; ὅ. ΕῸΥ ἰδ ΒἰδίοτΥ οὗ 
Βοϊοτπιου, 2 ΟἜτγοη. ἰχ. 39, ἃ. Τὴ ὈγΟΡΏΘΟΥ͂ οὗ ΑΔ ἢ 
150 ΒηΠοηϊΐΐα, Ὁ. 86 Ὀοοὶς οὗ ΙΔἀο ὑπ6 566. βιζαϊπει 
Φογοῦοδι (86 δοῃ οὗ Νοῦαὶ ; 6. ΕῸΥ [86 ὨἰδίΟΥΥ οὗ 

Βοδοῦοδπι, ἃ ΟἜγοι. χίϊ. 16, {8.86 Ὀοοὶς οὗ ΒΒοταδδἢ 
186 γορμοῖ δηὰ 10 ἰδ: Β6οσ ; 7. ΕῸΡ (δ 6 Βἰ ΒΟΥ 

οὗ Αἱ), 2 ΟΠ ρου. χῖϊ!, 22, [Π6 βίουυ (οϊμτηθηῖανγ) 
οὗ 86 ῥγορμοῦ 1Δᾶο; 8. Τ86γθ δὔϑ σοῃβίδηι οἰϊοά 
ἴῃ 189 ὈΟΟΚΒ οὗ Είηρϑ: 8. ΤΏ. 6 Ὀοοὶς οὗὁἨ ἰδ Ὠἰβέοσῦ 

οὗ (δο Είησε οὗ [5γδοὶ ; Ὁ. Το θοοῖκ οὗὨ ἰδὸ Ὠἰδίοσγ οὗ 
[80 Κίηρθ οὗ δυάδῃ. Το Ἰδαίου βθοσῃδβ ἰο Ὀ6 ἰδαὶ το- 
ἴδετοὰ ἰὸ ἰπ ἰδ ὈοΟΚΒ οὗὨ ΟΠ γοηΐοἾ66, 88 ἰδ 9 Ὀοοῖ οὗ 

ἐ8ὸ Είηρθ οὗ Φυάδιηῃ δηὰ [Ιβγϑοὶ : οἰϊδαὰ αδἷϑο ὃ ΟἸσου. 
Χχῖν. 27; 9. ἃ ΟἜἼτγου. χχ, 84. ΤῊ Ὠἰβίοσνὶ δὶ Ὀοοὶς οὗ 

86 ρῥτορδοὶ Φοδα, τ ηϊοῦ ἷδ ἱπβουίθα ἴῃ [ἢ 6 ὈΟΟΚ οὗ 
(86 Κίηρ οὗ [βγδοὶ ; 10. 2 ΟἌἜγοῃ. χχχίὶϊ. 82, 4 Ῥοοῖς οὗ 
Ἰραΐϊδῃ, προὰ ἰδ6 Είηρβ οὗ Φυΐδῃῃ δῃὰ ἴβυδοῖ 1]. 
Ἐν [8 δἰδίοιν, οὗ Μδιδββθῖ, (86 ἰσίοτῖθθ ΟΡ βαυΐϊηρα 
οἵ οεδὶ ον Θ6 618: δηὰ ἰὴ 1 ΟἼγου. χχυΐϊ, 34, 6 Ὀοοῖκ 
οὗ ἰλο ΟΒτοπίοϊοῦ οὗ θενὰ ἐπ Κίηρ,. 

1 το ροβῦ-Μοκβδίο ἰβίοσι οϑὶ Ῥοοκθ οὗ {μ6 ΟἹα Τοδίδπιθην ἃγΘ θυ σδηρθιηθηίβ οὗ 
οτἱρὶηδὶ τοοοτσαβ, το θοϊοηρ ἴ0 ΠΠΚΏΟΤΙ ΔαΒΟΓΒ, 801} 8.6 Βαρροδιίοηυ οὗ δορί τ» 
αϊοϊζοπβ, οὗἁ ταγτῖοϑὶ Ῥουοηβ, οΥὗἩὨ [9 Θχύγοιμου ]δΐθ ἀδίθβϑ ββδίῃθα 88 [Π6 ἰγηθ οὗ 
{μον οτὶρίη, 18. ΟΙΟΒΘΙΥ οοηποοίοα τ ὁ ΤΆ,]Πυτα ἴο οβϊηδίο ὑΠ 6 Ὁ ΤΟΤο ΓΟΟΟΠα 16 ὨϊδίοΥν 
1681 το] ΔΊϊΟΠ5, δηᾶ [οἷν 1ᾶ68] δηᾶ βυταθ 1168] δϑροοῦ. ΤῊ]Β 18 Θβρϑοίδ νῦν ὑσπθ ἰπ τορατγὰ 
ἴο ὕδα Ἰυπᾶρτησηίβ Ὀτγθα ἀροη {86 ὕτγο ὈΟΟΚΒ οὗἁ ΟἸ γοη 6168, δηᾶ 86 ὈοοΪΚ οὗ Εδύῃοσ. 

ΤῊδὺ ἴῃ [89 τα] ΠΑΤΎ Βϑοίϊοἢ8 οὗ [86 ὈοΟΙΚ οὗ Φοβῆπϑ ᾿.6 ΔΙΟῃ 6 1ἴΒ Βρόκϑῃ οὗ, 116 ἴῃ 
1ο80 ὙΒΙΟΩΝ τϑοοτὰ [86 ρϑορυδρίῖοαὶ αἱν βίοηβ οὗ (86 ἰδηᾶ, ΕἸΘΆΣΟΥ Δοῖβ 10} Εἶπ ; 
(δαῖ ἴῃ ὁη6 ΡΪ806 ἴδ6 οδίοϊα] 6] 6.8 δᾶ ἡπᾶρεβ οοὔρογαίθ, δπᾶ 'π δῃοΐβον [86 παίυγαὶ 
μιοδᾶβ οΥὗἨΊ 6 ὑγδο8: [μαὺ πηᾶον {86 ΤΠ ΑΙ ρΡοϊπῦ οὗἁὨ νἱθῦν {86 {Ὑ1068 8.6 Οὐ ΒΟΥ 86 
ἀοβουι οᾶ [88ῃ πηᾶον [06 ροορταρῖοδὶ,-- 686. ἃγῸ αἸΒ0 1 Ποῦ] 058 στοπηᾶοα ἴῃ δοίυδὶ 
αἰ ΒΈΓΘΠΟΘΒ. ᾿ 

Ιη 186 Ἰοηρ ρῬογίοα ψΈΟἢ 106 ὈΟΟΚ οὗ δαᾶρεβ θυ ΌΤ8068, [Π6 οΥ̓ΒΟΩ͂ΟΣ οΥἰ (1 οἾδιη 
ΟὈνἱουΒΙΥ ἱπΓ68Β 18 οὐ οδαδ6, τ ὮΘῺ ἰῦ ἀθη 168 [0.6 ὈΔ518 οὗἨ ἸΔΟΤΘ ἰβύοσ οὶ ΒΟΌΓΟΘΒ ; 
Β' πο 6 [8.6 Βυρροί(ίοη ΟΥὗὮὨ Βα ΟΝ ΒΟΌΓΟΘΒ, 80 ΤᾺΣ ἴτοΤα ΘΑ ΚΟΠΙρ,, ΔΟΙΠΔΙΙΥ Β σοΠΡΊΒΘΏΒ [86 
(ΓαβυοΥ [ΒῚΠ688 οὗἁ [86 ὈοοΟΚ. Τμαῦ (ἢ6 ρΡοϊπὺ οὗὅὨ υἱοῦ οὗ [86 Θρϊβοᾶθ, οἷ. συὶ.--ΧΧ],, 
ὧ8 πη  ΠΘοογδίϊο, 18 ΘΕ ΌΙΓΟΙΥ͂ ἀπύθΠΔ}]6. 

ΤΏο το ὈΟΟΚΘΒ οὗ δδιηποὶ, ὙΒΙΟΒ 8.6 ῥ᾽ η]Υ αἰδιϊη ρου βηοα ὈΥ [Ἀ9 Θοηταϑῦ Ὀοίγ θη 



8 25. ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΥΕΒΤΙΟΝΒ ΙΝ ΤῊΕ ΤΕΒΑΥΜΕΝΊ ΟΕ ΤῊΒ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ, 886 

880] δπὰ ᾿λαν ἃ, [86 τοὐθοϊοα Είηρ, δηᾶἃ {869 τηϑῃ δον Θοἄ᾽β οὐγῃ Βοδτγί, ροϊηῦ Ὀδοὶς 
(Βτουρ ἢ Ὁμοὲν ἱηροπίουθ δπἃ ὑμβγουρδοαῦ ομαγδοίθυιβυϊο βύγ]9, ἴο τοι οτἱρίῃηδὶ σθοογᾶᾳ 
Ἰγηρ δὖ 1δεῖγ βοῦσοϑ. Τὴθ Ὀοοΐ8 οὗ Κίηρβ δπᾶ ΟἸ το 6168 τοῖο ἰῃ νϑυϊοῦβ ἩγΑΥ8 [0 [88 
ΤΟΟΟΥΟΒ ἘΡΟῚ ΒΊΟΝ (Ποἷν δίϑδίθπιθη 8 τοδῦ, 

ΤῈθ ὈΟΟΚΒ οὗ Εἶχτα ἀπ ΝοΒομ ἢ ὈΘΔΓ [Π666 ὩΔΠῚΘΒ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ (45 86 ὈΟΟΪΒ οὗ 
ϑδτητ6}), ΟὨΪΥ ὈΘΟΔΌδ6 [ΠΟΥ͂ Βρθαὶς οὗἨ [ἢ686 τη. ΤῊ 18 οὈνίουθ, ἄγ, θθοϑῦβα [ΠΟΥ 
ὝΕΣΘ ΟΣ 41} θοππᾶ ἴῃ ὁη6 Ὑο]6, δηᾶ Βοοοῃάϊγ, Ὀθοδαβο ἴῃ {μον ῥγοβθηῦ ἔοστῃ ἰδ 6 
οοηἴϑίη ῬΟΥΓΟΙΒ ἩἘΣΟῺ Ῥοϊηῦ (0 ἃ ἸΔίο ἄδῖθ. Τὺ 18 ΘαΌΔΙΪΥ οἶοαγ [Πδὺ [}9 οτσίπδὶ ρᾶτγὶ 
οὗ Ὁ8656 ΒΟΟΚΒ τησβῦ Ὀοϊοηρ ὅ0 ὕἢ:6 Ἰηθη ὙὮΏΟΒΘ ΠΆΠ165 ΤΠΘΥ͂ ὈΘ6ΔΥ. 

Τὴθ ῬΟΟΚ οὗ Εβίδοσ, ἴῃ [Π 6 τορα δ! 0}8 ἴον (86 ζδαϑὺ οὗὨἩ Ῥατγίπι, γϑίθσβ ὑδοὸῖ ἴο 8 γθ- 
ΤΩΔΤΪΚΆΡ]16 Ηἰβίοτ 081 ϑυθηΐ. [Τὺ σοηΐαϊπβ ἴ00 ΤΊΔῊΥ ϊβίογυἝοαὶ ἱηἀϊοαιῖοηΒ ἐο Ὀ0 τορατα θᾶ 
ὙΠ} ΘΤΏΪΟΓ 88 βοίίοη, δῃᾶ ἴοο το} ὙΠΟ ἈΡΡΘΑΓΒ ΠΠ ΘΓΑΙΠΥ ἱπηρτο 816, ἴο Ὀ6 ΓΘ- 
ζατ θα 85 ργο Εἰβίοσγ. [10 18 ῬΡΧΟΌΔΟΙΥ [86 ἔγαϊν οὗ ἃ ἔλοῦ, γοργοβοη θα δ] ρου ΟΔ ΠΥ ΤῸΥ 
186 1ΠἸποίγαοι οὗ [06 ὑγαΐι, (μαῦ. [6 ἴγιρ Ρ60}]9 οὗ Θοᾶ, Ἔνθ ἰῃ ᾿ΐπ ἀἰβρογβίοῃ, ἱε 
ΝΟΠΟΟΣΕΏΪΙΥ ῬΓΟΒΟΙΥΘΩ͂, Ἀπα τηϑᾶθ νἱοϊουϊουβ ΟΥ̓ΘΣ (Π6 πιοϑὺ 5.Κ|1π] 84.588118 οὐἁ 119 
ΘμΘΠἶἷ65.} [ἢ {18 τοβροοὺ ὑ86 θΟΟΚ οὗἔὨ ΕδίΟΥ ΤΌΥΤῚΒ ἃ οοηϊγαϑὺ ὙΠ [η6 ὈΟΟΚ οὗ 270- 
πδῇ, Ὑ 1οἢ [60 ΤΟΡΥ ΒΘ ΐθ 8] ΘΡΌΓΣΙΟΔΙΥ ἃ σοπα οΓΗΙ]} ουθηῦ, ἰῃ ογᾶορ ἴο 1]πβίγαίθ [86 
ἸΔΘΓΟΥ͂ οὗ αοἄ ἴο ἴΠ ΒοΑΙΒΘΩ, δηᾶ πῃ Ορροβίϊοη ἴο [86 ΠΑτγον τη θα Θχοϊ αβί υ θη 688 
οὗ (89 δον. Ηθη6θ γὁ 46 8016 ἴο οχρίδίη [86 ἴδοὺ ὑμαῦ [η6 πδηθ οὗ Θοα ἅο65 ποῖ 
οσσῦτ ἴῃ ἘδίμοΥ, 848 ἱη 666 1Ὁ ΒΟΆΤΟΘΙΥ͂ ΟΟΟΌΪΒ ἰῃ (89 βοηρ. 

ΤῊΘ οοππθοίίοῃ οὗ 8Δη 8]]ϑρΌσ 8] δηἃ Ῥοϑίΐοαὶ ὀχρ)απδίίου, τι ἢ (ἢ Ὀ8518 οὐἁἍ Ηἰβίοτ- 
ἰςαὶ ἔδοῦ οῃ τ ΒΙΟὮ ἰΐ ΤΟΒίβ, 1Β ΠΟῪ σΘΏΘΓΔΙΥ δατηϊ θα ἰπ τϑίδγθποθ ἴο [86 Ῥοοὶς οὗ 720}. 
Βαυΐ ΒοΙΘ 089 ΟὨδγϑοίοσ οὗ ἃ αἰδοῖ βοθῖλ ΘΟΠΙΘΗ ἱπίο ῥσομυΐηθποθ. [Ἃ}ἢ (86 οΥἰ(ἴ08] 
δχδπιηδίίοῃ οἵ [818 θοοΪ,, ἀουθὺδβ 'ῃ τοραζὰ ἴο [86 Βραθοὶ οὗ ΕΠ πὰ ̓7111} μᾶνο ἴο γἱο]α ἴο 
ΔΑΣῪ Ῥτοίουπα ἰηρσῃῦ ἰπΐο 118 ὨΔίῃΓΘ, βἶποο 1ῦ ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ ΤΌΤΤΒ [Π6 ὑγδηβι το ἔτοτα [9 
ῬΓΘΟΘα Ωρ ΒΡΘΘΟΊ ΘΒ, ἴο [89 οἰοβίῃρ; τηδηϊοϑίδιϊοη οὐ αἀοᾶ. ἘΎομΣ 108 πίνουβαὶ ἢ δΤδο- 
[6 ἴῃ σομῃθοοη 10} 18 (ΒΘπ6, ὑπ 6 ἱπηοοθηῦ βαδοτίηρ οὗὨ 7 οὉ, 1ὑ 15. γγ6 1] ΡῈ οοτίδίη 
ἐμδὺ 18 οτἱρῖῃ ὈΘ]ΟΩρΒ ὕο 8 {1π|0 θη [86 οἼΟΙΥ οὗὨ Ιδγϑϑὶ, οἱ]Ἱπιϊηδίρ ᾿ῃ βο]οσίοι, 
ἯΔ5Β ΟἹ ἰδ ἀΘ0]1η6 : [86 {1π|6 οὗ (86 ἔδαϊηρ᾽ φσΊΟΤΥ οὗ [86 Κίηράοιι. 

Τμδῦ [πο Ῥβδ]ῦθν ἴῃ 108 ΟΥ̓ΡΊΠΑΙ ροσίϊοηβ ὈΘ]οηρΒ ἴο Πανϊᾶ, 88 [86 Ῥγονοτθβ ἴο 850]- 
οἴθοῃ, 'ἴΒ Θοηοοα θα ον ὮΥ [86 Ἰηοᾶοτη οΥἰϊοίδτη. Βαὺ 10 9 ονϊάοηῦ ἔγοτα {86 αἰν βίο 
Ἰηΐο ἅνο Ῥοοΐβ, (βαῦ [Π6 ὁο]]θοίζοη στον ΡΥ 08} ἴο 118 ργοβθηῦ ἔοσι. ΤῊ οχβύθῃοθ 
ΟΥ̓ῬΒαϊτηδ οτρ᾽ηδίϊηρ ἀστίηρ (Π0 ΕἾΧΙ]6 18 Ὀογοηᾶ ᾳαρβίίοη (ῬΒ. οἱϊ., οχχχυἹ). Βαΐ 186 
αἰτοταρὲ ὕο Ὀἶδοθ 8 ἰδυρθ ραγῦ οὗ [89 ῬΕδΙπι8 ἰῃ {π6 {ἶπ|6 οὗ [06 ΜϑοοδῦΌθββ, ῃδ8 Ὀθθῃ 
ΕΠ ΌΤΩΡΒΔΏΓΥ τοΐαϊοα ὈΥ Εγλα δὰ ΒΙΕπκ (ΒΊΕΕΚ, Ρ. 619). ΤῊΘ βαρροκβίϊϊου ἰῃδὺ 
[86 Βοτγοῖο πρτίβῖηρ οὗ ἃ Ῥθορὶθ ἴοσ [08 ΚἈΪ0}, τησϑῦ ΔΙ ΎΥΔΥΒ ὮδΔΥΘ 88 108 ΘΟΏΒΘΑΊΘΠΟΘ 8 
ΘΟΙΤΟΒΡΟΒΟΙηρ' τλονϑπηθηῦ οὗὨ [16 ροσίϊο βρὶτιῦ, 15 στουῃ]οϑθ, ΤᾺ6 Οὐαταϊβαγᾶβ, 6. σ.; 
μδγθ βπῃρ [86 ΟἹα Τοβίδυμθηῦ ῬΒΑ]π18 οὗἨἩἉ νϑηρϑᾶποθ. Βαυΐῦ [86 ΜϑοοδθΘ668 βἰϑηᾶ ἴῃ ἃ 
81.118 το δίϊοη οὗ ἀθρϑηᾶθηοθ ἀροη ἴδ 6 ΟἹ Τοδίδιιθηῦ ΟἝποι, 88 0η6 ΟὐΔιηλβαγαϑ. 

βοϊοσῃοι βύϑη 8 ρουγομα αποβίοη 848 ὑἢ6 οΥρίπδὶ Ῥυΐποθ οὗ Ῥχουυθ δὶ ῬΟΘΙΤΥ, 88 
[αν 18 [06 ἔγβὺ γζγοδῦ πηδβίθσ οὗ ᾿γγῖο ροοῖσγ. ΤΏΘΥ ββαγοᾶ ἴῃ ἔουπᾶϊηρ [86 Ὠἰρσἢοβὲ 
δἰοΥΥ οὗ ἰδ6 βδογϑᾶ Ῥοθίτυ δηᾶ ᾿ἰὐθγδίαγο οὗ ἴετϑ6], δῦ 88 Π6Ὺ ββαγαϑᾶ ἴῃ 186 Ὠἰρῃοκῖ 

(Ὁ Το ᾿πίοστιδὶ ομπαχασίοσ οὗ ΒΕΥῪ ὈΟΟΙΚ τατιδὲ οὗ ὁύτισθθ Βδτθ αχεδὲ ποδὶ ἴῃ ἀοοίάϊηρ ἐδιΘ αποδέξοι τδοίδον ἐὲ ἴδ ἐο 6 
τοροϊγοᾶ 8 ἐδιο νοσὰ οὗ Θοἃ οΥ δοΐ ; ναὶ μανξῃβ δὸ σϑοαϊγοῦ ξξ, ἐμ)  τρϑῦϑ ἐπιρτοθα αὐ ἐν ἴο τὸ οὗὨ ἔδιο ογϑῃίδ 1ξ πιασταίοβ ν 1} 
δοΐ Ἰυ5 Σν πιὸ ἧτι ποϊἀϊτπιρ ἰμαξ ἐο 00 ΔῈ ΔΙΙΘΡΌΣΥ ἩΒίΟΏ οἰαΐτοθ ὅο Ὀ6 δ ὨἰδίοτΥυ. ὙΤῊΐβ 18 ΟΟΥ Δ ΠΙΥ͂ ἀδηρόσουδ ρτουτιὰ ΟΩ 
ὙδοΣ ἰὺ δίατιᾶ. ῬῸΣ ἐΐ ἐδ τηατο δισὲ (δαξ ἔλαΓο 8 80 ταῦ ἢ ἐμαὶ ἰφ ἐπι ρτοῦβ Ὁ]9 Βοσθ, δα ϊμοσίκθα Ὧ6 ο δδξτηθ ἐμαέ ἐπ ῬΟΟΪΚ 
ἰθ κὮ δ) οροτίοδὶ σορσοθατιδεΐου οὗ ΔῈ ἱτωροσίασι ἀσιὰ υτϑαίου ἐσυίμ, ἐξ τἢ]1 ὍΘ ΘΕΔΥ ἰο τοὰτοο ἴδυρο Ῥοσέΐουδ οὗ ἐμὸ ΒΒ: 110] 
Ἡπίοτν ἰο δ]Ἱοροσίοαὶ σορσοδοπέβείοσιβ. ΝῸΣ ἐβ ἐλ 9 δι ργοκἰεξοσι ἔτι ΔΏΥ ΘΟΣ96 ὨΘΟΘΘΘΑΣΥ͂ δ. 656, αἷποο ἔδο πασυδεῖνο, γἱοσθᾶ δὲ 
Ἐδλοσαῖ ᾿είοσγ, ἐθϑοῦοα ἐδ 9 δασὴθ ἐγ ἢ ὙΠ ΘαΌα] ΟΥ ατοδίασ ἴοτοο.---α. 6} 



86 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

αἴοτγ οὗ [86 ἰῃϑοογδίο δπᾶ ρο} 108] ἰσηρᾶοπι---ἰἢ γᾺΓ 8ηα ρθ8θθ. ΤΈΉΘΥ δυο Ἰηἀθθᾶ 
ὉὨΓΟΌΡὮ ὉΠποὶγ βδογθᾶ ῬοΘίσΥ ὑγδηβίοσγοα (86 ΥΡ108] ομδγδοίου οὗ μοῦ ρο 108] ῬΟΥΤΘΣ 
1πῦο 8 ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ [86 ὑγτὰ Μοβδίδηΐϊο Εἰηράοπι, τα ἰδοὺ πα ροδοϑῖαϊ. Βαΐ πϑὺ 856 [Π6 
Ἰδαῖον Ῥβ8]γ18 ἢδγο Ὀδθὴ ται οὐ ἴο [ῃ6 οΥἱρβίηαὶ δύοοκ οὗὨ [86 1λανἹαϊο ῬΒΆΪΠ)8, δὸ 
Ἰδῖϑ ργονθυθβ αν Ὀθθη δα θᾶ ἴο {86 οοΟἸ]θοϊίοη οὗ ϑο]οπιοδ, (1 Εἴμρβ νυ. 19 1) Οἱ 
[18 στουηᾷ [86 ἀ!Ιἀδοίϊο ροοιλ---ἰἢ 9 ῬΓΘΘΟΒΟΣ οὗ βο]ομλοη---ἰη [Π6 186 οὗὨ ΡΟΘΙΪΟΔ] ἸΙοΘΏ96 
18. Σϑργϑβϑηίθα ἴο Ρ6 89 ψόσκ οὗ ϑοϊοσηοῃ. Τμϑῦ [89 ὈΟΟΚ 18 οὗ ᾿δίοσ οὔωίῃ 16 ΟἾΘΆΥ 
ΒοΟῸᾺ ότι ἰΐβ Ἰαηράδρο δηᾶ 1(8 ἰβίοτίοδὶ τ δοηβ (ΒΊΞΕΚ, Ρ. 642). Τμδὺ 19 ϑουρ; 
480 ἰβ ποῦ Θοστϑοῦ δυιγθαϊθα ἰο βοϊοσθοη 88 ἰζ8δ δΌΪΒΟΥ ΤΩΔῪ ὈΘ ἰπίοστϑα ἔγοσῃ 108 
ἔπαδιμθηΐδὶ ὉΒουρη. ΤῊΘ ΥὙἱγρὶη οὗ 18Γγ86]---(9 [ΠΘΟΟΓΔΟΥ .---1}} ποὺ βυ Ὲ Υ Ὠθσβο ἢ 
ἴο Ὅ6 ἱποϊυᾶρα δῃηιοηρ ὑδ6 Ὠθδῖμθη τῖνθϑ, Γϑ ] ρΟΏΒ, 836 {86 ΤἈνογο οὐ ϑϑοϊοοη, 
Ῥαΐ ΘΥΟΣ ὑσγη8 ἴο 6 Γ ὑγο Ὀοϊογοά, 89 Μίοββίαιι ψῆο τγτχϑ γοῦ ἴο οοῦῖθ. Υγο δο]ᾶ, 
τμοτοΐοσθ, ὑδϑὺ (818 Ῥοθῖὰ ἰβκοβ 18 οτρίπ ἴῃ ἰμδὸ ᾿ποοογδίιο ἱπαϊσηδίίοι ὙὨΐοἢ (ἢ6 
το] ρίουβ ἔγοϑᾶοπι οὗὨ ϑοϊοιηοη---οἷηρ ἰῃ (18 Ὀοίοτο [18 {1π|6---οξα 18 ὨΠΩΘΓΟΌΒ ΤΔΓ- 
τίδρϑβ ὑγουρὰ τ Βοῖ ἢ6 τλϊηρ οα τ ΘΑ Θηΐβοι, οοοδβιοηθα. ὙΥ 9 ΤΩΔΥ ὑγὙ8060 ΟἰΘΑΥΪΥῪ 
[86 Θχρταοδββίοῃ οἵ 8ἃ βίγαλαν βοηϊτηϑηΐ 1π [6 Ὠαρ(Ϊ8] Ῥβδ]. (ἘΒ. χὶν. 11-18.) 

Μοάοχῃ οΥ ἰοίθτα ἀου 8 1668 848 ἴο π6 οτἱριηδ ἐγ δηα δα θη οἷζγΥ οὗ (μ9 Ῥτορμοίϊο 
ψεϊηρϑ. Βυΐ 10 ΘΧΘΓΟΙΒΟΒ 108 ΔΗΔΙ ΥΖίμο᾽ ΔούΣἹΟΥ ΘΘΡΘΟΙΔΙΠΥ ρου [86 ὑγΐθοθ οὗ 81} Μοβδϊδηΐο 
Ῥεορμοίβ, 086 Εἰναηροὶ δῦ οὗἩ (86 ΟἸὰ Τοβιδιηθηί, 1βαῖ8ῃ. ὙΥΘ Ρ888 ΟΥ̓ΘΥ Ὠ6ΓΘ [86 αἰξ- 
ἔογοπὶ δχοθρίϊοῃβ ἡ] Οἢ ἤδνθ Ὀθδθη τη846 ἴῃ [86 ἢγβὺ ρατὺ οὗ [86 ὈΟΟΚ Ὑ]1Οἢ 18 ΣΘ- 
οοχηϊΖοᾶ ἴῃ {86 πιδῖῃ 88 θοϑϊοησίηρ [0 1βαϊ8ῃ (οἢ. 1.-χχχὶχ.). ΥΥ̓́Θ Του δὶς ἴῃ σΘΠΘΓΑΙ (δῦ 
811 οΥὉ108] ρτουπαβ στγοσίηρ ουξ οὗ [86 Ργοὐιαϊοθ δρδϊηδῦ ΔΠΥ Ργϑαϊοἴοῃ ἃΣΘ ὈΠΊΤΟΥΓΏΥ 
οὗ ποῖϊοθ. ΤῈ 8016 γϑὺ ρδγῦ 18 ἐβτουρμοῦῦ ΟΥΡΔΏΪΟΔΙΥ οοπδίγαοίθα ρου ὑμδῦ ΡΓῸ- 
ἰουμαΪν βἰρσηϊβοβηύ Τα ἀληηϑηία] ὑΒουρμῦ οὗ [6 χοροῦ, νἱζ., (μδὺ ουΐ οὗ ΘΥΘΕΥ υᾶρ- 
ταϑαΐ οὗ αοα μθγο βργίηρβθ ἴο [89 Β8πι6 Θχίϑηῦ ἃ ΘΟ ϑρομαϊηρ τοαοιμρίίοῃ, 80 ὑ8μδὲ 
γγ7 ΘΔημοῦ ΘΔΒΙΪΥ δϑϑῖστι {πὸ σοηϑίταοίίου ΟΥ̓Ὠ {8 πηδὶη ραγὺ ἴο ἃ βίγϑηροσ. ΑΒ ἴο {89 
ΒΟΟΟΒα ρᾶτύ οὗ [86 ὈοοΪς (οἢ. Χ].--ἰχν!.) τϑ μο]ᾶ ὑδδῦ [Π6 οοἸ]θο θα τϑϑβοῦβ ὑγρϑᾶ δρδβιηδὲ 
18. σΟΠΌΪΏΘΠΘ88 Ὑ}}} ποῦ βίδηα 186 ἰθβῖ, Τὰ ἢγβῦ γθΆϑοῃ 18 [818 : [86 Ῥγορμοῦ ψου]ὰ 
ἴῃ [686 ρΓΟΡἢΘΟΙΘΒ ἢϑνο ρ]δοϑᾶ ἰπλβοὶ ε ἀρΡροπ ἰδ, ἴο ἷπι, ἴδ᾽ αἰδβίδηϊ βίδπαροϊηϊ οὗ 
186 ΒΑΡΥ]ΟΙΒΉ σΑρΟΪν ΟΥ̓ 88 ἴῃ 18 Ὠϊβύοσ! 981 ργοβοηῦ, ἰῃ ογᾶθγ ἴσοι ὑμδὺ ῬΡοϊηὺ ἴο ῥγθ- 
αἰοῦ ουθηΐβ 8[1}} τῆοσο αἰβίδηῦ ἴῃ [89 πίατο. ΤὨ]Β 18 ποῦ {86 τηοϊ ῃοα οὗἁ 816 ῥτορβοίβ, 
Ῥαὺ ἴὖ 18 (86 τιοϊῃοᾶ οὗὁἨ [6 Αροοεϊγρίϊοβ. 1 τὸ αἰβιϊηρσαἰθἢ [8η6 ἀθβηϊίθ, δγιϊβιῖο ἕοστα 
ΟΥὗ[Π6 δροσδί γρίίο υἱβίοῃ ὕγοϊῃ [8:6 ΙΏοσΘ σ΄, ΘΏΘΓΑΙ ΌΤΙ οὗ ΡΓΟΡΒΘΟΥ, [89 ἔγβὺ αἰβεϊηοῦδνθ 
ἴϑαΐατο, 88 ἴο ἴότῃι, 18 Οἰθαυ (86 4}1-Ῥγϑυ δι ηρ αΥυυϊδιῖο οοπϑίγαοίίοι, ὙΠῸ πο ἃ 
ῬοΘίϊο8] δῃηα βυιαθο 1081 οχρσϑαβίοῃ οοσσοϑροηᾶβ. ΤῺ βοοοηᾶ αἰδϑποιίνο ἰϑδίγθ, 88 ἴο 
ἴοττη, δρρϑδῦβ μὰ [19 ΤΟρΌΪΆΣ ῬΓΟ;ΤΘ88 ἔγομλ ΘΡΟΟΐ [0 ΘΡΟΟΪ ἰπ Βυοἢ 8 ὙΑΥ ὑμδὺ [110 ΒΘΟΣ 
ΘΥΨΘΣ πλϑῖκ68 (86 ΠΟῪ Ῥοϊηΐ οὗ ἀθραγίασθ ἷπ ἢ18 ν]᾽ϑίοῃ, ᾿18 1611 ργοϑοπῦ. ΤῊ δυο σ 
ἴουτρδὶ αἰβυϊποίίΐοῃ Ῥοϊηΐβ ἴο [16 ἢγβῦ τᾶ], οὐ τηδύθσὶ] αἰβιποιίοη θούνγθθῃ {80 ὕπο. 
Ἀροοδϊγρίία ῥτόρῆθου, πλοῦ ἀϑβηϊοὶν ὑπ σθΏΘσΙ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ἰΟΟΚΒ Ὀθογοπᾶ [86 Βγεί 

ιἢ Τὰ τορασὰ ἴο ἐμβο δι βοσβαῖρ οὗ ἔποεξο θοῦ ἔποσο 18 ἃ τῖῶθ ἀἰδογοηοθ. ΤᾺΘ πᾶσα οὗ βοϊοσμος ἄρρϑασα ἰπ (86 [119 ἴο 

ὅι0 βοιᾳ, 1 ἄοοα ποῖ ἰπ ἴπδὲ ἰο ἐδ6 Ῥτόδοῦοσ. ὙΠΘΤΘ ὯΘ ΟΟΤΩΘΒ ἐπίο ὙἹΟῪ 88 ζολεϊείδ, 8 ἕαστα ὙΔ οῖ, δα ἘΓΟΏ ΒΘ ΡΟΣΣ 
δτρυθδ τι} ρτοαδὶ ἕοσοα, δον ἐμαὶ ἢ ἰα γἱοισοᾶ ΟΠΥ ἐπ 8 τορτοδοηέδελνο οπαγαοίας, δα ἐδο μἰκιιου Ο]Ἱὰ Τοοίασησπέ Σ0- 

Ῥτοθοῃ βενο οὗ ἀϊνίῃο ψίϑάοσω, ἐπ ἀϊδεϊηοίδοι ἔσοτῃ στρ Σ9 τνοσὶ ἂν πίθάοσα. ΤῈ σϑὰ] δυΐμος οὗ ἔλθ Ὅοοκ ναὶξ ἐδιοδο Ἰσοσὰϑ 

ἰηΐο ἷδ τηου δ, 85 056 ἮΒΟ ᾿τ88 ὍὙ6]1 ονιι ἴο μο]ὰ ἐμπὶα μοεϊξίοι. ΤΉΏΟΒΘ ἰο ὙΒοσὰ ἔδθ Ὀοοῖς οὐΣλ6 ποι ]ὰ υσιδοτείδηὰ ἐδ δὲ 

Ὁ;06. ΤΟΓΟ 18 ΤΊΟΣΘ ΒαΣῸ ἔπ|ΔῈ χροζο ““ Ῥοοίΐοδὶ ᾿ἰοθῦθο."» ΗΘΗρείσηΡοσα Ἐδίη κα ἐδδὲ ἔνθ ὈΟΟΪΚ ὧἀοδδ Βοῖ Ῥεοῦθδο ἰο ὍΘ ὥζοῶα 
Βοϊοελοσ. Βαΐ ἐδο βοσιρ ἀθ66. Απὰᾶ {8.0 ἐξ19 πόσο ἰδ οομβιτοδᾶ, 1. ΒΥ [0 ραμαξαὶ οοττοσέσιεδα οὗ 6 ἐἐέῖο6; 23. ΒΥ ἐδιο ι6- 
ὑοτῖολ] τοΐσεθμοοῦ θὰ πο βοης τοδὶ ροΐπε ἕο (86 ἐὐπιο οἵὗἨ βοϊοσηοι ; 8. ΒΥ [1.6 οὐξίτο ἐβουρδ οὗ ἔδο Ῥοσπὶ ἐιθο} 7. Ἐγθῃ, 
[ΔῈ Β6᾽ 8 ΥἹΟῊ 88 ἰο 8 ξαπἀδτοσδη αὶ ἐπβουρδμέ ἀ065 Ὡοὲ ἱ5Έ ΕΠ} ὅλο ἐπδοσοποοθ ὙἩΜΙΟῺ Π0 ἄτα το ἔσοσι ἰξ.0 ἘῸΣ ἰλότθ ἐδ ποίδέμξ 
ὈΣΙΠΔΕΌΧΑΙ ἷσι ἰδ δεξυταρείοι ἐμδὲ βοϊοιαοι πἰτοδο] δου ϊὰ δδγὸ δ]: “’ ἐδο ἐποοοταέίο ἱπᾶϊαηδἴίου "» δαροὶηνὲ ἷ6 ΟὟ ΟΥΤΟΣὄ 

διὰ εἶπα, ΟΣ ἐμαὶ ἐ)0 ΗΟΙΥ Βρίτὶἰξ δου ἃ Βδῦο πδοὰ μἰ9 οχροσίοσιοοδ ἐπ αἰτίηρ ἴση διὰ ὀσρζοδαῖοσ ἴο ἐδιο ἐσαξθ Β6 70 
ἰδυριι.--Α. α.] 



8.35. ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΥΚΒΤΊΟΝΗΕ ΙΝ ΤῊ ΤΕΒΑΊΤΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΞΒ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ. 537 

γοθίογδίίου οἵ [5:86] δῃὰ 86 ἔγβὺ οοσαίῃρ οὗ τ86 Μοβείδῃ, ἴο [86 Πη8] τοβίοσδι οι δὰ 
οοπιρὶοδοη. Βαΐ ψἱτἢ [86 τλοτΘ ἀονοὶοροϑα ΟἸσἸβίοΙ οσΎ, 18 οἸοβοὶν οοπηθοίθα ἃ οἸοΔΓΟΥ 
30 τῇοζγο ἀοδηϊθ δἰδιθιηοηΐ οὗὨ [89 στοδὺ Απυοηγβύύδη ροσογ, ΒΟ. ομῦθσβ Ὀθύνθοη 
1.0.6 ὅγει 8πα ποοοπᾶ οοπιΐηρ οὗἨ ΟἸγοῦ. 

Ὗγο τορϑαγὰ θη {86 βοοοῃα ρματί οἵ (89 Ῥοοκ οὗὨ Ιβαϊδῃ (οἷ. χ].-ἰχν!.) 885 186 ἢγεΐ 
ΟΙΩ ἸΤοθίδιηθηῦ ΑΡροσδῖγρθο. Τηδὺ ὈΘΟΌΪΑΣ δηᾶ θδϑὶν αἰβυ ρ ]Βῃ θα ρατὺ οὐὁἨἨ {86 
ῬΤΟΡΒΘΟΥ οὗἁ Φογθμη δι (οἷ. χὶν.--11.) 18. οἰθαυν 80 ΘΡΟΟΔΙΥΡΘΘ ΤΘΡγ θοηίληρ ΘΕΡΘΟΙ21}Υ 
18:0 Υ̓ΡΙ6Δ] ΑἸ οΙτβδη ρόσοσ. ΤὴΘ ΔΡΟΟΔΆΪΥΡΒΟ οὗ Εἰ Ζοκὶοὶ ργοβοηῖβ ᾿π σοῃύγαϑί 
[89 ἄδδρ υϑ]ογ οὗ ἄθαίῃ (Δα 1ηδοοα {Π6 νδ]ΠοῪ οὗ ἀθαί οὗ 086 Ῥθορὶθ οὗ αοἂ 8.}}} 
Ἰρδιοα ὉΥ Βορβθ, δπᾶά {μδὺ οὗ ὅοζ δῃηᾶ Μαρορ ἱπίο ψθ]οἢ ΠΟρΡΘ ΒΒ6 8 πὸ ΧᾺΥ οὗ 
Ἐἢσθῦ) δηᾶὰ {89 δἰρὴ τηουπίδίη οὗ ἀοα νἱ0} 108 ταγβῦϊοαὶ ὕθηρ]6 ὑμόσθοῦ (σοι οἷ, 
χυχυὶϊ. (ο [86 οἷοβθ οὗ {89 ὈΟΟΚ). ΤᾺΘ Ῥοοϊκ οὗ Τδῃϊοὶ 'ἴ8 ὁμθ Ῥϑοῦθ δῦ ΑΡοοδΙυΡβ6. 
Αἰηοῦρ [86 ΤΑΪΠΟΥ Ῥγορδοίβ, ΟΡ δαϊδ), Νδυτα, ΗδΡΑΚΚαὶς, δα Ζορμδηϊδἢ, ΤΏΔῪ 6 
υἱοθα 88 δροολιγρίϊο Ὀοοῖϊκα, ὙΒΙΟΝ ΡῬΟΥΓΓΔΥ ἴπ 8 ῬΘΟΌΪΑΡ βύγίο (μ6 Ἰπαρτηοσπὺ οὗ 
αοα προὶ πο τίβε, 835 ΠΟΒ6 ἴγρο, {86 τβ τορασγᾶβ 186 Ῥθορ]6 οὗ Εοτα, {6 βοοοῃᾶ 
Νίπουθι, {86 (μἰγτα ΒΑΡΎ] οη, τ 116 [86 ἸΔαὺ 5068 (86 ΟΔΥ οὗἩἨ τ τλῖ ἢ Ὀτϑδκίηρ οαὖῦ ὍΡΟΩ 
16 τι ΒοΪΘ ΑΕ τἰβυϊδῃ ρονγοσ οὗ 89 ΟἹἃ νου, Ἑάοτ 18 ν᾽ θυνθα 4180 88 (ἢ9 ἴγρθ οὗ 
Απιο τὶ ἰπ 18818}} (1χ}}}, 1--6) δηᾶ ἱπ Φογθηδῃ (χ]χ. 1-22). ΤᾺΘ ΘΕΌ ΓΘΙΥ δροοδὶ γρῦϊο 
πδίυτο οὗ σου δᾶ Μαρορ ἰῃ Εἰζοκῖοὶ (χχχνυ !.. ΧΧχΙχ.) 18 σθοορηϊΖοα δηᾶ ἔχοϑα ἴῃ 108 ὈΪδ06 
ἴη ἴ6 ΝΥ Τοβίδιαθηῦ ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΟ (68. ΧΧ, 8), 88 ἱπᾶθοα {86 βίγοϑιι Ἰββαϊηρ; ἔγογῃ (86 
το ρ]6 (ΕΖ. οἰι. χΙν]}.) 18 (6 δρϑὶπ ἔϑίκθη ὉΡ ἴῃ 115 Ν᾽ ον Τοκύβιμθηῦ ΘΟ Ρ] ο θη. ΑΒ ἴο 
[86 ἰἴσαϑ πο ἢ Ιβαῖδὴ ἰπ [89 Βθοοπᾶ ρᾶστί οὗ Ηἷ8 ῬΟΟΪΚ νον Β 88 ργοβθηῦ, 6 ἢ88 (86 Ργο- 
ῬΒΘΟΥ οὗ [9 ΒΑθυ]οπίδη οχὶ]θ (ο}.. χχχὶχ.) 88 ἃ Ῥγοβαρροβί(ΐοῃ. Ηθ ἰδοβ ἢΪ8 ἀθραγῖασθ 
ἔτοπι [8186. ΤῺ 8 Β᾽ ΠΑΡ ἩΔῪ ᾿͵Ὸ πα [Π6 ἔπ νἱουγοα 848 ργοβοηῦ 1ῃ [86 ΔΡΟΟΆΪΥΡΒΘ 
οὗ Φοδη ; ἱπαροᾶ, ἴῃ (89 ἔοστη ἴῃ ὙΔοΝ ἢθ ἱπίγοδιοοβ [6 γἱβίοη, 1 βϑνν, ᾽1ῃ6 τ 8016 
οϑοβδῦο ορἕοϑὶ ἐπίυΓο ἴῃ 168] ῬΓΟΡΎΘΒΒ ΡΆ8868 Ὀθίογο εἶπ. ΤῺΘ ταοβῦ βογίουβ αἰ Βα] Υ 
ΜΠΙΟΝ ταϑϑίβ π8, ἴῃ {Π6 θθοοηᾶ ρμᾶτύ οὗὨ Ιβδ δῇ, 185 186 ῥτϑαϊοϊΐοῃ οὗ Ογγαβ ὈΥ Ὠϑῖηθ, πῃ- 
1668 Οὐυστβ 18 8 ΒΥ ὈΟΪ10Ά] 8Δηα οΟ]] οί πδη6. Α8 10 ἴδ αἰ ΌΓΘΠΟΘΒ ἴῃ Βίγ]6, Ὁ που] 
Ὧδ 8 ταϑίςο Ὁ οὗ ΒοΙ}6 τηοπηθηῦ 1 [Π6 γβῦ Ῥϑγῦὺ νγλ8 ταδυϊοᾶ ὮΥ 8 βοῆ, βουηρ ΘΧΡΥθϑϑίοῃ, 
Ὑ8116 [86 ΒΘΟΟΠα 35 ΤΊΟΥΘ 1πὔθῃ8βθ, ἤοΥΥ, νἱο]οηῖ. Βαΐῦ 88 [09 ΣΟΥΘΓΆΘ 18 [6 6886, [Π6 
βἰγὶο οὗ [Π6 ἢγβύ ραγὺ ὈΘ]ΟΩΡΒ ΥἹΟΥ͂ ἴο ἃ γοῦηρ᾽ τλ8η, (δαὺ οὗ [86 δοοοῃᾶ ἴο ΤΊΡΟΥ 
γοΆγΒ. ΝΟΥ͂ 8Δηα ἴΠ68} ἱπἀ 664 {86 γου(μ], ἱπρθηϊ οτ8 ὈΪΔῪ ἀροη πγοταβ, ὙΪΟΙ ΤΑΥ ΚΑ 
[16 ἔγοῦ ρμδγί, Δρρϑδῦβ 1ῃ [89 βΒοοοῃᾷᾶ, [ὑ δδθ Ὀ6θῃ οὈ͵]οοίοᾶ, ὑπδΐ, ἀΡοπ (6 Βαρροβί(οη 
οΟὔ86 σοπαϊ θη 688 οὗ [86 Βοοοπᾶ ραγῦ, ἰῦ 18 ᾿πῃρ οΒ51 }}9 ἴο οχρ]δὶη ὮΥῪ ἴῃ 186 πθ 1βοδίϊοι 
οὗ [86 {πτοδίθηϊηρβ οὐ Φογοι δῆ (οἢ. χχυΐ. 17, 18), 186 εἰάθτα ἀϊὰ ποί τοίϑυ ἴο 1βαΐδῇῃ 
88 Ὑ76]1] 38 ἰο ΜίοαΒ. Βαί [ἢ δοοοτάϊηρ ἴο ὑγδαϊ οη 1βαἰδὶι βυ γα τηδτ γγάοπι ἴῃ ἢ ΐβ 
οἰὰ αρο πηᾶον Μεπδββθῇ, βῃ ἢ ἃ γϑίδσθῃοθ ψουῦἹὰ μβᾶγθ Ὀδθθὴ ουὖῦ οὗ μ]Δοθ. ἸΤβαΐ τϑ- 
ἴδγθῃοθ ἴο {86 Ἔχϑηιρὶθ οὗ ΜΊΟΔΙ ΒΘΘΙῚΒ ὕο ΒΆΥ, ὈΪἱΟυΒ ἰεἰηρβ ψΟυ]ἃ ΠΘΥ͂ΘΓ 8]|1ΟΥΓ 8 Ὀο]ὰ, 
γα ργορμιοῦ ἴο Ῥ6 οχϑουϊθᾶ, Τὰο [ἰηρ οὗἨ 6 γθι 8} 8}}} οἱδἰ πιθα ὕο Ὀ6 8 ρίουβ Κίηρ. 
ΤῊο οσβϑηιρὶθ οὗὁἨ ΜΑΠπΑΒΒΘἢ ὑΠπθγοίοσο (0719 ΒΡΘΒΚ ΟἾΪΥ οὗὨ [86 ῬοΟΒΑΙΙ ΠΥ (μδῦ {860 ἰτδα!]- 
τίου 18 ὕὉΓ06) οοὐ]Ἱα ποῖ ΠοΥ Ὀ6 ἃ ῬΓΟΡΘΟΙ ΤΣ ΑΒΏΣΘ, ΠΟΡ ἃ Αςπρ ΓΘίθγθηοθ ἴῃ [8.6 0889. 

ἴῃ ἔλνοσ οὗ 18 σζιεῃυϊπθηθθα γγ7χ Ὀγϑβοηῦ [0 ΤΟ] οσίπρ' ἀγραμπηοηῦ. θη οὗ [89 ἴη- 
το ]οοΐαλ] μογοΐθηι οὗ [ἢ 6 δας ΒΟΓΙΒ οὗὨ [86 βθοοῃᾷ ρᾶτγὺ οὗἉ Ιβαϊδῆ, δῃᾷᾶ {89 Ν ον Τοβίδιλθηῦ 
ἈΡοσΆΪγρβα, οδημοῦ δε δαῦθ ὉΠ οἷγ ΟΣ ΚΒ ἴδ ἃ ΠΔΠ16 ΔΙΓΟΔΟῪ τομονηθᾷ, 1 [680 ΜΤΟΥΚΒ 
ὯΤ6 ὈΓοΒΘηἰοα 88 Ὠἰβίοτ! 68] ΟΣ Ῥγορβοίϊο (βου πιουο8. ΤΉΘΥ τασδὺ ἔγοπι ὑπ] ζτθδίη 88 

διδυᾶ ἴῃ (μον οὐσῃὶ ὑὐπ|6 ἀ8 αοδέγις᾽ ρογϑοριδ, ΓΟ ΟΟὈ] ποῦ ΘΟΏΟΘΔΙ] {μοπιβοῖνοθ ἢ ὑΠῸῪ 

σοῦ], δᾶ πψου]ὰ πού ἱ (Π6Υ οου]ᾶ. Α Οὐ Υ 8οῦ οὐ 4 ἈΠ οδπηοὺ Ὀ6 Ϊ4. ὙΒΘΓΘ 16 
(86 πίἰἄοϑῦ αἰδδτθποθ Ὀϑύνθθῃ 086 τγοίοῃϑα ϑροοσυρμδὶ σοσῖϑ, δᾶ βαοῖ ΟΓΚΒ οὗ 



88 ἹΥΤΒΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ἸῸ ΤῊΣ ΟἿ ΤΕΞΤΑΆΜΈΕΝΤ. 

[86 εἰσ ιοϑὺ στϑᾶθ ἴῃ ὑμοῖὶν Κἰὶπᾶ, 70 18 ϑῃὐγοὶ Υ ΔΠΟΙΒΟΙ ο886 8180, Ῥγμθῃ 8 ροϑὺ ἱπίσο 
ἄπο68 Βοῃ16 Εἰϑύο  08}}Υ ΣΟΒο θα ΡΟΓΒΟΙ 88 Βρϑδηρ. [πὶ ἷ5 οὐσῃ {1π|0 ὮΘ Ἧἃ8 ΚΟΤῈ 
ΘΘΏΆΘΣΔΙΥ 848 δ Δ01ΠΟΙ, 8πηᾶ 1Γ 8 Ἰαύθγ (ἤπηθ 18 ποῦ σΑγοία] ὕ0 ῬΓΘΒΘΙΥ͂Θ ᾿ἷ8 πδηιθ, Ὀαΐ 
ΔΙ]ΟὟ8 ἃ ροϑίϊοαὶ βρϑᾶϊογ ἴο 8 Κθ 818 Ὀ͵866, [μδύ 18 8 ῬΘΟΌΠΑΓΣ ΠΠΡΘΓΑΓῪ ονθαΐ, ΤΟ. Ὑ ΒΙΘὮ 
ὯΟ ζΘΠΟΓΔΙ ῥυΪποῖρ]9 δὴ Ὀ6 ἄγανσῃ. 4.8 ἴο [20 ὁ886 οὗἉ [86 ρορτμλ8 οὗ Ομβίϑη, ΜΟΡΒΘσβοα 
ΟὟΤΘΒ διἷ5 θοδί ὑπουρἢῖδ ἴο [86 ο]ἃ (ὐο]16 ΡΟΡΌΪΆΓΡ ΒΟΏΡΈ ; δΪ8 πιγβγιηρ οὗἨ δὶβ οοῃζθσω- 
Ῥογδϑυίθβ τγὰβ οΘοππθοῖθα ἩΠῸ} ῬΘΟΙ]Δτ [168 οὗἩ ομαγϑοίον, οὗ ψ]οἢ γ ἤπα ἢῸ ἔγδοθ ἱδ΄ 
08:0 οδποηΐοδὶ ΘρΟΟΔΙ ΥΡύ]08. 

Ἐὸν (86 ἀϊδτοησο Ὀδίσγθθυ (6 ΗΘΌΓΟΝ ἰοχὶ οὗἨ Φογοιηϊδ δηὰ (89 ἱεχὶ οὗ [86 δορίπαρίμξ, ΘΟΥΩρΡδτθ 
Βικεκ, ἢ. 488. 

Ουὖχ ροϊηὐ οὗ Ρτοοοάυγθ ἰπ ὑμ6 ἀθοίδίοι οὗ 0818 αποβίζοῃ 18 [29 Ῥχϊποὶραὶ αἰ ΓΘ ΠΟΘ, 
γν]2Ζ.) (μδῦ (80 βεριυαρίηῦ ᾿μβοσίβ [86 Ῥϑοῦ Δ ΑΡοοδΙ γρίϊο οἷοβθ οὗ ϑγοπιῖδα (οὗ. χ]ν].-- 
11.) αὖον (Ἕἢ. χχν. 18). Ὑ7ο τοραγὰ {818 ᾿ητογροϊδίίοη 88 ἃ ἀθοϊ θα τοϑκοπίηρ οὗ (6 
ῬΘΟΌΪΆΡ εἰρη βοβηοθ 8πᾶ ᾿πηροσίδῃοθ οἵ ὑμδὺ ψΠ0]6 βθοίϊοῃ ; δῃὰ γγχθ (]ηἰς (Πα 88 ὙΠᾺ 
{815 ΟὨϊοΥ ροϊηϊ οὗ αἰ ΒΈΓΘΠΟΘ, Β0 811 [86 οΟἴοΥΒ ταυδὺ Ὀ6 ἀφοϊὰ 68 ἴῃ ΆγοΥ οὗὨ [86 Μαδϑογοιο 
ἰοχί. 

ΘΠο6 [6 ΡῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗὨ Τδηΐοὶ, 88 ἃ 806, τηϑῖζαθ8 (ἢ 6 ἱπιρυ βϑίοι ΟὗὁὨἨ δ ΔΡΟΟΔΙΥΡΙΟ 
ΜΟΣΪΚ, τοϊδὶπίπρ 118 ὉΠΙΓῪ ΓὨγουρδοαί, (88 οἰΓΟυΤηΒίΔΠΟΘ τησβϑὺ ποῦ Ὀθ9 οἵ ουὖ οὗ Υἱθὺν 
ἴῃ 186 οτἰο4] Θχαταϊηδίϊου οὗἩ [9 Ῥοοῖ, [Ὁ ἄοθ8 ποῦ ΠΟΥΤΘΥ͂ΟΣ ΘΏ8}0}]0 υ8 0 ἀδοϊᾶθ 
Ὀούπτ θη [86 ΟἹ Ίη8] ῥσθα οὐ 008 οὗἁἨ δ ργορδεοῖ, δῃηᾶ 86 οδδίϊηρ οὗ [Π6πὶ ἱπίο {δ 6 ῖγ 
Ῥτοβθηῦ ἔοσα. ΤΈΓΘΟ οϑ868 8ΓΘ ΡΟΒΒΙ0]6. ΕἸσβῦ, μδ΄ ἃ Ιδίδν ὑγορμῃϑὺ 888 αὐϊδοβ θα δἷβ 
νἸΒίοἢ8 ἴο [19 πϑτηϑθ οὗ [86 Ὠἰἰβίοτῖοδὶ 1. 8016]. Αραϊπδῦ (0158 ΒαρΡροβιθύίοη 866 (86 Γ6- 
ΤΑΆΤΕΒ ΔΌΟΥ͂Θ ὉΡΟῺ 60 Βοοοῃμᾷ ρμῥϑγὺ οὗὁἨ 5818}. Θϑοοῃάϊυ, Ὁ ΤΔΏΔῪ 6 ἢ6]4ἃ ταῦ Βοπῖ 
δύο Ῥθῦβοῃ μ88 Ὑσοῦρῦ [Π6 ΟΥἹρῖπα] ρσορμοῖϊο γοσκβ οοτηΐηρ ἀονῃ ἕγοσα 8:16], ἰηΐο 
8 ΠΟῪ ΔΡοοδΙ γρίϊο ἴσα. ΤῈ γογίδοῦ Ὁηὶγ Ὀούνγθθῃ ὑμ6 οοπίθηίβ δηᾶ ἴοόσῃι οὗ {86 
ὈοΟΪΚ 1168 ἀραϊηβὺ {18 Βυρροβιί ἄδοῃ. ΤὭθη 1 ΓΤΟΙΔΙἢ5 ὑμῦ [Π6 ῬΟΟΙ τησδὺ Ὀ6 ἔγοται 
δπῖ6] μἰμιβοῦ, ὙῈῸ αἰ ου 165 ἩΒΙΟὮ ΟρΡΡΟΒΘ {18 Βαρροβι(οη ἃγθ {89 0] οσσίηρ : 
1. ὙΥῈΥ ἄοοβ [86 ῬοΟΚ βίδῃα βιιοηρ [89 οι Βα πὶ δηᾶ ποὺ ἀιιοπρ (8.6 ρτορδοίθ ὃ 1 
ΒΘΘΙΔΒ ῬΓΟΌΔΌΪΟ, ὑπδὺ αὖ {86 ἴπι6 οὗ [(Π6 οοἸ]οοίΐοι, [λ0 ΒΙΡὮΪΥ Δροοδ γρίϊο παίαγο οὗ (89 
ῬοΟΚ, ψ ΒΟὮ ὀοηπθοῦβ 1 ΟἸΟΒΟΙΥ͂ τ ἢ βδοσχοᾶ ρΡοΘίΓΥ, ἀθιοστηϊηθα ᾿ο86 σο ἔοστηθα (ἢ6 
οοἸἸθοίΐοπ ἴο αἸβ στ θ) Σὺ ἔγουι [86 Ῥσορμοίβ ἴἢ ἃ ὩΔΙΤΟΥΤΟΥ Β6Ώ86, ὙΠῸ {Π οἷν 1688 
ΙΡΉΪΥ οο]οχϑᾶ ϑροοδ γρίϊο Του ΚΒ. Τῦ ΤΩΔΥῪ Ὀ0 ὑγρθᾶ ἴῃ ἔδγου οὗἁ 818, [δῦ δ᾽ Π88 Ῥ6θῃ 
ἸηἰοΥρο]δίθα ὈΥ̓͂ ΡοτίομΒ," ---ἰαοβῦ ῬΓΟΌΔΌΙΥ δὖ (80 πιθ οὗὁὨ [86 Μδοοβδθθ68--- ὁ ἢ ἰπ 
[ΠΕ ΒΌγ]0 δτθ ἰδίῃ! ἰη οοηίγαβῦ Ὁ [86 τοϑὺ οὗ [η9 ῬοΟΚ. ΤᾺΘ Θη ΓΘ ῬΑΓΒΟΤΆΡὮΒ 
(ὁ. χ. 1 ἰο ΣΙ]. 44, δπᾶ χὶϊ, δ--18) δ΄Ὸ 188 ἰῃἰοσροϊδιθα, Οαγδανθ οἰγουμηβίϑησοβ οὗ 
1806 ἀπη8 ΒᾶΥΘ ῬΓΟΡΘΌΪΥ οσοδβιομοαᾶ {88 ἱη ογροϊαίΐοι, ἄγϑυγῃ ἔγοπι δοῦπδὶ ΔΡρθΆσΥΔΠΟΘ8 
ἴῃ ἈΪΒΌΟΤΣΥ, 88 8180 δὴ ἱη θρροϊδίίοι ἴῃ {89 βοοομᾷ ΕἸ 1519 οὗ ῬΡοίθι (οἷ. ἱ.,) χχ.--ἰἰ]. 8) ἔγοτα 
186 ΕΥΡΙΒ[16 οὗ ὅπᾶο, τγγᾶδ Οοοδβίοπϑα ὈΥ βίαι αν οἰγουπιδίβῃοοβ. 1Ὁ ρστθν οὐὖὺ οἵ {118 
ἱποτροϊδίϊοι, (μαῦ [6 ὈοοΪΚ Βιου]ᾶ ἢᾶνθ 1.8 Ρδοθ διηοῃρ ὑΠ6 Το μα Ὀ1πὶ, 1 10 δᾶ ποῖ 
ΔΙ ΔΥΒ Βίοοα {μογθ. 2. ΤΥ 888 9 6818 ϑίγδοι (οἢ, χ]ϊχ.) ποὺ ουθῃ πδῃηθᾶ 86 Ὀοοΐς οὗ 
1. Δη16] ῦ---- ΗΒ του] 6 ἀθοϊθῖνο οουύδὶ ])γ, 1 [ΠΟΤΘ ὝΤΟΥΘ ποῦ ΦΌΠΟΓΑΙΙΥ ΒοΙΙΟῸΒ (10- 
Βοϊθῃοίθβ ἴῃ (818 δαίμου, δηᾶ 1 ἴῃ στρα κίηρ μἷ8 βοϊθοϊζοῃ 6 μδᾷ ποῦ ἴῃ 8 ΘγΥΘ {Π|086 τλθῃ 
Ὑ80 δᾶ ρσδϊῃθα γϑθόνῃ, ἰῃ τοϑρϑοῦ ἴο [09 ΘΟχύθχμλ) ρίοΟΥΥ οἵὗὁἨ 1δγδαὶ. Τη Ηἷβ νίονν ᾿ δηϊοὶ 
δα ὉΥ [ὯΓ ἃ ἴο0 ἔγοο---αἡτοβιγοίθα ὈΥ Φ 6 18} ὨοϊζΟ8---ὈΊ ΓΒΔ] ΟΒδσδοῦοσ δηα ἰθμᾶ- 
ΘΠΟΥ. 8. ΤΥ ἄο πα ποῦ πᾷ δβοτιθ ἰχϑοθ οὗ [80 180 οἵ Ἰ)Δηϊ61 ὈΥ {89 ἰαῖοσ ρσορβοίβ 
Ι͂ηω (1]8 δοπηθοίίοη ἀῦ βῃου]ὰ 6 οὈβοσυϑᾶ ὑμδῦ (89 ἴΌΓ, Βοσπβ (ΖαΟΔ. 1. 18) δηᾶ [86 

5 [(ΟΟΣΏΡΔΤΟ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ΠΡΟΣ (16 νοϊηπὶ ΗΓ ΒΝΟΒΤΈΝΒΚΕα: Αὐυϊλεπίϊο Ὧε8 Παπίοϊ,---Α, α.] 



8 356. ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΟΥΕΒΈΤΙΟΝΒ ΙΝ ΤῊΒ ΤΕΒΑΥΜΈΝΤ ΟΕ ΤῊΝ ΟἿ ΤΈΞΤΑΜΕΝΤ. 80 
τοἷῖὶ 

ἴθῸΣ ΟΡΡΟΒΟΣΒ οὗ Ζίοη (Ζεβοὶ, γῇ. 1) ΔΡῬΘ δι οοσίδι ]ν ὕο ῬΓΘΕΌΡΡΟΒΘ [06 ΤΟΡΓοβϑηζαθϊου, 
οὗ 186 ΓΙ ἡ οΥ]α- τη οπμλγομῖοβ (Ὁ 8}. οἷ. 11, δπᾶ νἱ}). Αμπὰᾶ βὸ αδἷβο Π6 τῦοσθ ἄἀϑδηΐϊε 
του ϑἰδέϊου οὗ [89 1468 οὗἉ 8 βΒυβοτηρ Μοδββίδῃ ἴῃ [Π6 βοοοῃα ρᾶτί οὗ Ζϑοβδυδηῃ ὈγΓΘΘΌΡ- 
ῬΟΘΟ8 [86 ῥΓΘΥΪΟΙΒ Ῥγοζτοαβ οὗὨἩ (μδ΄ 1468 ἴῃ Ῥγορῆθου ([βδῖδῃ [111.. Τϑδαΐοὶ ἰχ. 26), 
4, Το ἀΠΠΠ]ου] 0198 Ἡ ΒΙΘὮ. ϑοῖὴθ πδᾶνὸ Ταϊαθα ἔγοσα [86 Εἰβύοσί δὶ ῬΑΓΌΣΟΌΙΑΥΙΟΥ οἵ ΟἿ, Χ, 
“8:ἃ χί,, 816 τηϑῦ ὈΥ͂ [06 Βαρροϑθιίοη Δρουο---(Βδῦ [686 Θμδρύοστα ἅτ ἃ ρατὺ οὗ [86 ἰῃ- 
τογροϊδίϊου, Τῆι Ἰηἰἰπιδίάου οὗὁἨ Απίύοομαβ ΕΡιρμδηθ5, ἰῃ [86 110016 μοχῃ (ο6Ἀ. ν]}}.}), Θοη- 
ΚΔ ΪῺΒ ΟΘΓΙΔΙΗΙΪΥ 8 δ σι κῖηρ ργθαϊοϊίοῃ, Δ ΒΟῸρΡὮ ποῦ 4 ργοαϊοϊίοη οὗ Απθοοδπε ΕἸ ρββηθ8 
πἰτηβοὶῖ, ναί οὗὨ (πλὺ ἀοβροῖο ΑἸ ΘΒ γβιῖδηι ρονοσ τ οι ΒΒου]α δτῖβθ ουΐ οὗὨἨ ομὸ οὗ (86 
ἴὮγοο "ου]ᾶ τποηβγοιῖθθ (ποῖ οαΐ οὗὨ [μ6 1480) 16 τγα8 (1816 ἴῃ (δῦ Αὐἰοοδαβ. 
Βαΐ ἰΐ 15. σουίϑί]Υ ἱποοστϑοῦ ἴο 1 οο εἶν [86 ῬΓΟΙ ΠΑΤΎ ΑἸ Ιο γῖβῦ Απίϊοοδαβ (οἢ. γι]. 
8) ψἰ} ὕμ6 ΑΠΌ ΘΗ τὶϑὺ ᾿πιαρϑα ἴῃ 6Ἀ. νἱῖ. 1. ΤΪβ Ιαϑῦ βργίπρβ ουαὺ οὗὨ (Π6 ἴδῃ ΟΣΤΒ 
οὗἨ 86 ἴοασ Ῥοδϑῦ. Οἱ {86 ΟΘΟΠΊΓΑΙΥ 186 φοδῦ (οἷ. νἱ}}.), ὁ 6... 1896 Μδορασῃϊδη 
ΠΙΟΏΞΙΤΌΔΥ, 885 ὁη6 Βοτη, ουὖὖ οὗἁἉ ὙψΕΪΟὮ Θοπι6 [06 ἔΟαΣ ΒΟΥ, [89 ἸποΒΆγοἶ68 ἱπίο ΒΊΟΣ 
180 Κίησαοπι οὗ ΑἸΘΧΑΠΟΥ τγὯ8 αν θα. ϑβϑ΄'ποο {86 πύταθοσ ΚΣ" 18 [89 παταθον οὗ [86 
τ Σ]α, 0818 οΔἢ ΟὨΪΥ͂ πλθϑη ὑδαῦ (09 οπθ, ὑμὶγ «χοῦ ροῦγοσ βου αἰν!ἂθ 1861 ἱπῖο 
ἱϊα οδϊοῦ οΘοτηροπϑηΐ ρατί8. ὙΠ 0158 γοαῦ οὗἉὨ ἴὈαΣ ΒΟΙΏΒ, ΒΟΒ6 ΌΤΙ 5 ΟἸΘΑΙΥ ἀ6- 
βηθα Φῃγουρδοαῦΐ, [16 ΤΟΣ Δη1Π18)] (68. γ11.}, Ὑτβοδα ἔοττα 18 ὙΥῪ ἱπᾶοβηϊζο (πᾶ ἱπ 
ψΈΊΟΝ, ἰὴ [}6 209 οὗἉ [80 τηοᾶθτ ΘΧορ 5818, τὸ τϑοορηΐσο [86 Ἐξοτηλῃ ὑγο ] ρονγου), 88 
0 ΓΟΒΟΙΤΩΪβηοο, Ὀαὺ {86 ΤὨϊγᾶ ϑΔηϊπλϑί (οἢ. γΥἱ1.), {86 Ἰοορατα τὴν ΒΒ ἔοΣ τ ἱῃρΒ οὗ 8 
δα, δηᾶ ἰδ ἔουτ βοδᾶβ. ΤῊΘ νἱηρ οὗ [86 Ἰδοραγᾷά οουγοθροπᾶ ἰο [86 Βν  Π685 οὗ 
180 ροαῦ, δπᾶ [ἢ ΠυΤΩΌΘΤΥ ΟΌΓΣ οὗὨ ΒΒ ψϊηρΒ δᾶ μϑδᾶβ 1} [86 ΤΌῸΤ ΒΟΙΏΒ οὗ [86 ρσοϑῖ ; 
ψἘ1Ὸ [86 Ταῦτ δηϊπιδὶ (08. ν]1.} ἢ84 ὕθῃ βοσηΒ. Το ἱτηδρο Οὗ [86 4ηέσλγίδέ (ἴῃ ΟἿ. 
γ11.) δπᾶ οὗἁ ὨΪβΒ Ἰαρτηθηῦ 15 Τὴ 0 ἢ} ΙΏΟΓΘ βρη! οδηῦ [Π8Ππ [86 ᾿τοδρθ οὗἁὨ [80 ΤΥγ}168] Απ- 
ΠΟΙ γῖϑὺ (08. νἱ}1.) δπᾶ ἢἷβ υαδριηθηῦ--- Β1 6} ΤΌΣΤΩΒ ΟἾΪΥ Δ ΘρΒοᾶθ. 

ϑ΄ποθ δ (6 {π|0 οὗἨ Απὐοοδυβ ΕἸΡΊΡΒΔΠη65 186 ΜδοοβΌθοϑη ΤΆΣΑΣΥ οὗὨἨ [86 ὑσῖρο οὗ 
Τμονὶ συδα συλ} δἰϊδϊη θᾶ τορα]ὶ ρονγοῦ, δπᾶ {βοΓοοσο [86 Δπη ουποοτηθηῦ οὗἁὨ [86 ΜοΒΑΙΔῃ 
οὔ οὗἁἨ [86 {γῖδο οὗ Φασδ τουδὺ ἢᾶνα Ὀ66Ὲ {Βτόνῃ ἰπἴο [π6 Ὀδοϊκρτουπᾶ (866 [6 τηϊὰ 
οἶδπβο ἴῃ ἴἌνοῦ οὗ 186 ἔπίυτο Μοββίδῃ, 1 Νίδοο. χὶν. 41), 1ῦ 18 ὙθσῪ Ὀοϊὰ ἴῃ [6 οΥ 108 ἴο 
ΤΟΙ 8 ὍΟΟΚ βοὸ 41] οὗ {86 Μέοββίδῃ, δηᾶ ἰῃ ψ ΒΊΟΝ 411 ΒΟΡΟ 1π ΔΏΥ͂ ὑθΙΏΡΟΥΆΙ “ον Βἢ 
ΑΥ̓ΒΑΒΟΥ αἰ ΒΆΡΡΘΆΓΒ, ἴο [818 γΟΥῪ Ῥογϊοᾶ οὗ [89 Μδοοδθθ68, 

ἴῃ τορατὰ ἴο [{6 ΘΟΠΙΓΟΥΘΓΙΕΥ͂ 88 ἴο 786 ΔΓ ΒΟ. ΟἿ ΟΥ̓ οὗἉ [16 βΒοοοῃᾷ ρασῦ οὗ Ζοοθδ ΔῈ 
(οἰ. ἰχ.--χῖν.), [ὁ ἄσβοσνοβ ἴο ὈΘθ οΘοπείἀοτοᾶ, ὑμαῦ {86 Βτβύ βαβρι σἱοἢΒ δραϊηβί [818 βθοίϊοῃ 
ΔΙΟΒΘ οαὐὺ οὗ 8 ῬΌΓΟΙΥ {ΠΘΟ]ΟρἾ0Α] τηϊβαηἀοσβίδπαϊηρ, ΚΕϊηοο [86 αποἰδιϊου οὗὨ [86 Ρ᾿ΓΤῸ- 
Ῥδοὺ Φογθιλῖδῃ ὮὉΥ Μαιμον (0. σαν]. 9, 10) 18 ποὺ ἔουπᾶ γ ΥΌΔ}ΠΥ ἴῃ Φογοταϊδῃ, Ὀαΐ 
ΔΡΡΘΆΙΤΒ ἴο ὈΘ ἔδίκοη ἔτοτα Ζϑοδδυδ (οὮ. χὶ. 12) 18), ΜΙ οἂθ οοποοϊνοᾶ {μδὺ 80 Βοοίϊΐοῃῃ 
(Ζες ἢ. 1χ.--χὶ.) τγγχᾶβ τυτιυύθῃ ΕΥ̓͂ δοτομλῖδῃ. Βαῦ Μαύμον δοίθδ!]υ ᾿πίθπᾶρα ἴο τοῖον ἴο 
ϑοτοι 8}, βίη 06 ὉΓ Β18 ῬΌΓΡΟΒΘΟ 86 ΟΠ ΟΥ͂ ΤΠ ΪΏρ᾽ ὙᾺ8 089 ῬΓοΒδδο οὗὨ [80 ροί6Ὑ Βοϊᾶ, 
οὗ ψ Βῖο} ΒΘ ουπᾶ 8 {ΥὙὦ[Ρ6 ἴῃ 86 ρτοδδδο οὗ [89 6]α δὖ Απαίδβοί τιδᾶθ ὈΥ “ογθι δ 
(οδ, χχχὶϊ.). Ιῃη {818 οἰϊαϊίοῃ ἢ6 ΠΟῪ ἱπβοσίθα (86 Δ]1υβῖοῃ ὑο {86 ραββᾶρο ἴῃ Ζοοβαγ δὴ 
ΜΟὮ ΒρΘΔ ΚΒ οὗ [Π6 ΠΙΓΕΥ Ρΐθοθ8 οὗ βῖϊνοσ, ψιῦμουῦ ΒΏΥ ΘΧΡΓΘΒΒ ΓΟΪΌΓΘΠΟΘ [0 ἰὺ (866 
ΙΑΧΟΕ: «οδοη, «δι, ἰϊι. Βᾶ. 8. ΤῊ]. Ρ. 1496). Οαὖ οὗὨἁ [18 ΘΥΤΟΠΘΟῸΒ Βυρροαίζίου ὑδδὺ 
ΖοΟΒ. ἰχ.--χὶ, τηυβῦ ᾶγο Ὀθοὴ τυ θη ὈΥ Φογοσηΐϑῃ, 88 Δ.186:) {86 ὈΓΟγ Αἰ πρ ᾳαθδίϊοι 
85 ἴο [86 βθοοπᾷ γρϑετῦ οὗὨ [818 ργορμϑῦ. 1δίοσ, 1 88 ποῦ 80 τχθοἢ ὑμ90 ΝΘ Τοδίδιλθηῦ 
οἰξαϊίοη, 88 8 οοἸ]θούζοῃ οἱ ἰπύοσῃδὶ τιϑυῖκβ, Ἡ ΏΟΝ οσοαδίοποα [6 ἀουθύ οὗἁὨ [89 οΥἹ08, 
Βαὺ [86 οΥἰυἸοΐδηι 18 Βο πηξοτίπηδίθ 838 [0 πηᾶογύδιζο ἴο ὑγδηβέοσ Ὅ.6 Βοοοπᾷᾶ μαζύ οὗ 

Ζοοβαγίδῃ ἴο 8 τηποῦ Θαυ] ον ἄδῦθ, πᾶ ἤθηῸΘ ΘΟμλ68 ἰηΐο Ο0]] βου ὙΠ δῃ ἱπιροσίϑηῦ 
Ρῥτϊποῖρ!6 οὗ ὈΪΌ]168] Βοσταθηθαί168. 



40 ἹΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ ἸῸ ΤῊΝ ΟἿ ΤΈΞΤΑΝΕΝΤΊ, 

ἜΔδ6 ῥτγἱποΐρ]ο 18 0818: ΤῊΘ στοϑῦ ὈΪΌ]1οΑὶ 1468 τιϑῖκοβ ἢ σϑίσοζτϑαθ τηονοηθηῦ ἰ [89 
οοῦτθο οὗ 115 ἀονοὶορηιθηΐ, ἐ. 6.) ΠΟ τηουθεμθηῦ ἴγομι 8 ΙΏΟΤΘ ὅο 8 1688 ἀονο]ορθά, οΥ 
ἔγοτα ἃ ΙΟ0Γ0 [0 8688 ἀοδηϊΐ6, ἔοττη, Βαΐ 88 10 γου]ᾶ Ὀ6 ἃ τοϊσορτδαο τηονϑιμϑηΐ οὗ [86 
Μοροϊδηΐο 1468, 1186 βογυδηῦ οὗ [80 1,ογὰ ([88. 1111.) βῃου]ᾶ Ἀθ ὑδίκθῃ πΊΘΓΟΪΥῪ ΤῸΓ ἃ 00]- 
ἰοοῖάνθ Ὡδτηθ ἔοσ (8.6 Ῥγοροῖβ, 116 δΔΙγοδαυν 4 ἀδβηϊΐο ἀθνυοϊοροᾶ δηποπῃοθιηθηΐ οὗ ἃ 
ῬΟΓΒΟΠΔΙ Μοβδῖδῃ οχίβιθα 1π [η6 γδῦ ραγί οἵ 1βαϊδῃ, 80 1 οι] 6 8 τι υοἢ ΠΟΤ β τὶ Κ- 
ἴῃρ᾽ τοὐζορτϑαἂο τηογοιηϑηῦ οὗ [Π6 Νοββίβηῖο 1468, 1Γ 0η6 βοοοπᾶ ρα οὗ ΖοΟ ΑΓΔ ἢ 76 γθ0 
ἴο Ὀ6 τορδγθϑα 88 8 δ ] 6 οι ΡΟ το (Ὦδ8η 186 γβί. ἘῸΥ ἤθγο, ἴῃ (86 Βεοοπᾶ ρμετγῖ, 

᾿ς ΟὍῸ ΒΔΥ͂Θ ὨΘΑΙ]Υ 8 ΘΟΠ ΪΠΠΟΌΒ ὈΪΟΡΤΔΡΙΪΟΆΙ ροτ γα ΓΘ οὗὁὨ [86 ῬΘΓΒΟΊΔ] ΝΜ ββίδῃ ἴῃ Ὁ Ρ᾽08] 
᾿ηᾶρ68. ἴῃ οἷ, ἶχ. 9, [09 ΜΘββίϑἢ οουδθβ ἴο ἢΪ8 ΟἱἵΥ Φ ΓΌΒΆΙ ΘΙ 88 δὲ απ) ἷθ Κίηρ οὗ 
Ρ6806, τί αἰπηρ' ὍΡΟΙ 8 Ῥοϑοϑῖα] δηϊηδὶ, {16 ἔοαὶ οὗὁἨ δὴ 8488; ἱπ χ' 11, ἢθ ροθ8 Ὀϑΐοτϑ ἷβ 
τοϊαΓηΐπρ' Ρ6ΟΡΙΘ σουρα {86 868 οὗ βοστοόοῦ,, Ὀϑδύϊηρ ἄοσῃ [06 ΨΑΥΘΒ οὗἁ [86 868: ἴῃ 
ΧΙ, 12 Ὧθ 18 85 (86 Βμορμῃογᾶ οὗ ἢ18 ῬΡ6ορ]6 νδαϑᾶ δὺ ΙΓ ρίθοθα οὗ βγοῦν, δῃὰ (}6 
ΕἾ ΟΥ Ῥἱ6 668 Ὑγογο ἰοῦ ἴῃ [86 ρούϊοτ᾽Β οἰιοδὺ (866 ΑΝ ΘΕ: Ζ.θδθη, σόδιι, ᾿ι, 8, Ρ. 1494); ἴῃ 
οἷ. χὶϊ, 10 ἰβ. [16 ἀδεα ἄοῃθ, Ὀθοδῦβθ οὁΠ6 ἢ88 ρίογοθᾶ δῖπ), δῃα {Π6Ὺ Ὀαρίη ἴο χοῦ 
ἴον ἶπι 88 ΟἿΘ ἹΔΟΌΓΗΒ [Ὁ Ὦ18 ΟὨΪΥ ΒΟΠ ; ἰπ χὶϊ!, θ, 7. ἢΘ ΘΟΙΔΡΙΔΪΏ5: ᾽Ο1 1 ἢδνθ θ6θἢ 
πουηᾶοα ἴῃ 086 ὨΟΌΒΘ οὗ τη “το 8 ; 1ῃ6 βυγογὰ ὯΔ8 δινδκοηθα αρδιηδὺ (ῃ6 Βῃορμοσὰ 
οὗ αοᾶ; ὑδο δοοῖς 18 βοδίογϑα, Δηα ΠΟῪ ἮΘ σδίβμοσβ Ὠ8 110{10 ΟΠ68:; ἴῃ χῖν. ἢ6 ΔΡρΘΆΙΒ 
ἴοτ Ἰυαᾶρσταοηῦ προὰ ἴδ 6 Μουηῦ οὗἁἨ ΟἸΪγ68 ; 1ὖ 18 ̓ ρῃῦ δῦ 086 Θυοπὶηρ᾽ {1Π16 ; ἃ ΠΟῪ ΠΟΙΪΥ͂ 
τηο Ὀορίηβ, ἰὴ ΒΙΘᾺ [86 6115 ΡΟΣ [86 ὨΟΥΒ6Β θΘΔΣ 0:6 ΒΔ116 {1010 886 (Π8΄ ροὰ ἴδ9 
ταϊῖσο οὐ 80 Ηρ Ῥυϊοβὺ : “ Ἠο]ηθββ ἴο 188 Τωοτα.» 

ΤῊΘ οὐ 08 ῬΤΌΡΟΒΟ ἴο ὑγϑηβίοσ (18 {ὉΠ ἀονοιορθᾶ ΟἸ τ βυοΟΡΎ Ὀδοῖκς ἴο {86 ἰἰπη9 
οὗ Ὁ χΖίδῃ, θα [16 ἀοοίτίπο οὗὁἨ 8. Ῥϑβοιδὶ Μίϑββιδῃ βορδὴ [0 πηΐο]α ἰΐβ6 1 [1 βοπλθ 
οὐἰὐϊοθ σϑᾶογο 186 βοοίζοῃ 1 φαθβίϊοῃ ἴο 8 ἰαύϑυ ἀδίθ, οσ αἰνὶαθ 1 ἱπίο ὑγχγο ρϑαγίβ διυᾶ 
ὕνο Ρογίοάβ, (Π6Υ ἀο ποῦ οβδβρθ [Π6 ολ80 δὖὺ 311, ΠΟΥ Β0}}} ἄδην ἰδ6 δρονο.αυοϊοῦ 
ξαΠαἀδῃλθηὐδ] Ῥσΐπ 1016 οὗἨ ΒΟΣΙΩΘΗΘΌ08. [1 ὩΘΥ ἰατῃ τ ἴο {86 δοῦ ὑμδῦ (80 θγτ} 0]- 
ἴβιη, ὙΒΙΟὮ Β0 ΟἰΘΑΥΪΥ τλΊκ [86 Βγδῦ Ῥαγί, 15 1088 Ῥσοιαϊπθηῦ ἱπ [8.9 ΒΘΟΟΠΩ͂, 78 ΤΩΔΥ͂ 
ΤΟΙΏΔΙΚ [06 ΒΔ116 ΤΟΟΘαϊηρ οὗὨ [86 ΒΥ Ρ0]}10 ἰοχῦ ἴῃ Φογθ Δ δῃα Ηοβοα. Βαί 1 οἢ. 
χ. 6, Ἴ, ΒρΟΔΚΒ οὗ [6 Κἰηράοτα οὗ ΦπαἋΔ}} δηᾶ Ιβτϑοὶ 85 8.}}} 1π οχίβίβηοοθ, ἢ. χὶ!. 6 οἵὗἁ 
ΦογΌβδ θὰ 8.5 601} βίδπαϊηρ, 1Ὁ τιυϑῦ 6 ΟὈΒογνοᾶ, ὑμδύ ἴον [Π6 Βγηαθο ὁδὶ, ποῦ ἔον 186 
ῬΌΓΟΙΥ Βἰδύοτϊοδι, νον οὗὨ [86 Ῥγορδοῦ, {8.088 ΓΌΤΤΩΒ ἃγΘ Ῥογιηδηθηῦ ἴῃ {86 Κἰηρσάοπι οὗ 
(οα. ὙΥ7Θ οδὰ ΟἿΪΥ τοῖον Ὀτιον ἴο (89 ἐμοῦ, (δῦ, ψ ΙΓ τοβρϑοῖ ὑο (ὴ6 οτἱρίηδϊὶ τογπβίθσὶ- 
οὔβ οο]οσΐηρ, ὑποὶν ΟὈΒΟΌΣΙ ΟΥ δπᾶ ρῥσγοίουη μεθ οὗ βίδιθιχθηΐ, δηἃ οὗμοσ βἰ πα 8. τ υῖεϑ, 
{86 Βγεῦ δῃᾶ βϑοοῃᾶ ρϑγίβ οὗ Ζϑοθδυδῃ ἢδνθ [86 Βδ6 ὕγρθ δηᾶ οῃδγδοίογ. 

8 26. 

ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, ΑἸΟΒ ΕΟΒ ΑἈΠΟΒΒΤΑΙΝΙΝΟ ΑΝῸ ΟΟΝΕΙΕΜΙ͂ΝΟ ΤῊῈΕ ἹΝΤΕΘΕΙΤΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΙΒΙΙΟΘΑΙ͂, 
ΒΟΟΚΗ͂. 

το Ὀοϊοῃρ ἴδ τοοοράβ τ μοῖ ἔοστα 16 ἱμίοσηδὶ [ ἐμ Ομ 66 βαυδρΏγαβοβ, ἰ6 τρεῖς ὑγβηβ] δ ο, ἐδθ 
Ἰυἱδέοτγ οὗἨ ἰδο ἰαχὶ οὗὨ ἴ6 ὈΪ0]1οαΙ ὈΟΟΪΒ : [86 ΗΘΌτοΥν | Ὑαυϊμαία, 89 Νιαβογοῖο ἰοχί, δὰ (89 ῥσίηἰθὰ ἰοχὲ, 
ἰοχὲ, ἐδ Βαιοδσίϊδῃ Ῥειίδίθυοι δηᾶ {86 ἰγδηβιαίδοηβ, ἱ Οὐρασο Βιξεκ: δ ηζείξησ, Ρ. 146 δὲ 



818. ἘΠΈΕΜΕΝΤΕ ΟΕ ΤῊΣ ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΒΟΙΕΝΟΙ ΟἹ ἹΝΤΕΟΣΌΟΛΤΙΟΝ. 41 

ΕΟ ΒΤΗ ΟΗΑΡΤΈΗΒ. 

Ἡϊονίοαξ απα Οὐ ἐοαὶ ξοοροίϊοβ ἐπι ἰλθ ἨΑΥΤΟΊΘΟΥ 86η,86, ΟΥ ἐλ λιμρπιαη, δἰ 6 07 ἐδά 
Ἡοῖν ϑοεγήρίωνεβ.: ἰλ6 Ἡοῖν ϑογίρίωγο α8 ϑαογοα 7 ογαζιγ. 

8 27. 

ὙΨΤΕΈΒΑΤΟΕΒΕ ΟΕ ΤῊΒ ΕΙΞΤΟΕΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΒΟΙΕΝΟΕ ΟΕ ἹΝΤΕΒΟΡΌΟσΤΊΟΝ. 

ὅκεε Βικακ : Ἐϊηϊεδέμη ἐπ ὧκε Αἴίε Τρίαπιοηί, ἢ. ] (1866, ν. 1); [ Βλυκεπισκ : Ζιέγοάκοξίοη, οἵ παμϊοΣ 
δ: Κτει, : Αἰ είζωπο ἐπ ἀὅαε Αἴΐα Τεείανκομέ, ῬὉ. 6; 1 ἰΠοΓο ἐδ δὰ Ἐπρ᾽ δὴ ἐξαπιδδιΐϊοη ; ΠΟΣΠΕ: ἰεγοάωοίίον ; 
Ἡλόκπνβαση : Επεγοϊοροάϊα, Ὁ. 189; Ηλπτσια : 7α- (86 τϑοοιῦ οὐΐϊου, Απ Ιηἰτοδποιίίοῃ ὮὉΥ Ῥτοῖξῖ, ϑίοτθ 
δεῖϊονε τῶν Εἰηπζοίέωπρ ἐπ ἀἰ6 ξαποπίϑολοπ ὡπὰ αἀρο- οἵ Απάογον.---Α, 6.] 
ἀγγρλίοελοι Βρολον ἐς Αἴίοπ Τειρίαπισπίε, Βαιϊϊπ ᾿ 

β 28. 

ἘΠΕΜΈΝΤΘΒ ΟΕ ΤῊΕ ΗΙΞΤΟΒΙ͂ΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, ΒΟΙΕΝΟῈΕ ΟΥ ΙΧΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΘ ὑνγσο δββϑηίδὶ οἱ θιθηίβ οὗ οχοροίΐοβ, Ὀοί ἴῃ τοίδγθηοο ἴο [86 ΟἹἃ Τεβίδπιχοης 
δηὰ {86 ΝΟΥ, 8ΓΘ ζθηοΓΆΙ Τπἰτοαποίίοῃ, ΟΥἩὨ 86 ὨΙΒΌΟΤΥ οὗὨ [06 οοπίθηΐθ οὗ (86 ὈΟΟΚΘ 

ἴπ αποϑοη, οὗ [86 ΟΙὰ δὰ Νον Τοοιαπιθηῦ ὕδηθη, δᾶ δρθϑοΐαὶ [ηἰσοἀποίίομ, ΟΣ 189 
Ἰὐείοσυ οὗὨ ραγίϊου αν θοοΚα. 7 ποῦν ἰμαῦϊτο ἴῃ δ οτᾶον [8686 ρδγίβ βῃου]ᾶ βοΐθῃ.- 
Οἰὔσα!ν Ὀ6 ρἰδοοᾶ. 126 ὙΥ οἰΐθ ΡΙδοθβ ρζϑηῆθγαὶ [ἰγοαποίϊοῃ σβί, πᾶ 818 βθϑῖῃβ ἴο Ὁθ 
εγδίομηδίϊο. Οὐ 186 οἵδαν Βιδῃᾷ ᾿ὑ ϑΡΡΘΆΓΣΒ ΤΏΟΥ6 Βοϊ θη ῆο, ϑοοοτάϊηρ ἴο [8.6 φζ'Θῃ 6 δῖ8 
οὗ ἰ8ο ὕδλποι, ἰο ἰτοδὺ γβὺ οὗἁ ἱπαὶν: ἅπ8] ῬΟΟΚΒ δηᾶ (Πθῃ οὗἩὨ 786 016. Ηδρϑηῦδοὶ 
ΒΆΥΒ (86 τιοίῃοᾶ οὗἨ Ελοῦβθ 'ἴβ Ὀυθίογ Ὁ] 6, Ὀθαῦὺ ΕλΘα88 ἴῃ ἈΪ8 ἱπγοαποίίοῃ ἰο {80 ΝΘ Υ 
Τερίαπιοηῦ ΓΠΙΒΠ68 8 ζΌΠοΓΑΙ βυρδίσαοίασο ἔς {89 Ἰἰογαύατο οὗὨ ἱπαϊνὶ ἀπ] ὈοΟΪκβ. 
Τὴ 16 ππἀουῦοίθα!γυ (86 οοττϑοῦ τηοίμοᾶ ΜὨ1Ο ΒΙΘοὶς δῃα 1 61] βανὸ [0] οοᾶ, ἘΕἸγβὶ 
Ἧ6 Αγ (89 ἡμπααριοηίαΐ Πιίγοασωοίζον, ἩΐΟΙ ὑγοδίβ οὗ. {86 ἰδοῦ 68] ταρίοῃ, οτἱρίῃ, 
οἰατϑούοτ, ᾿την18, δη ἃ τηθϑη8 (Ἰἀηρσαϑρθ Ἀπἃ τσὶ) οὗ βδοτοᾶ ᾿Ιογαίασο. Ὅροπ 818, 
δροοίαϊ Ζειϊγοαμοίἑοτ, ῬΤΟΟΘΘΟΩ͂Β ἴῃ 108 ψΟΥΚ,, 88 1ῦ ὑγϑαΐβ οὗ [{6 ὨΪΒΌΟΣΥ οὗ ραγίἰουϊαγ ὈΟΟΚΒ. 
ΕἸΠΑΙγ γσεποναἷ Ζριἐγοαπμοξίον, ΘΙΑΌΤΔΟΘΒ 81] (80 ΓΘ 8818 αὐ πϑᾶ, ἴῃ [8.6 ΒἰΒύΟΥΥ Οὗ6 7Όγην- 
αἴΐξοῃ οἵ ἴ᾽[86 Ολῃοη, ἴῃ [Π6 Ὠἰδίοτγ οὗὁ {86 ρ»γοϑογυαίίοη, οὗ [86 Οδῃοη, ἰπ [16 ἰδίου οὗἉ [86 
ἐδχί, ἴῃ ἴ9 Ὠἰδύοτγ οὗ [86 δργοαᾶ οὗ [89 Οδηοι, οὗὨ ἐγαηιϑζαϊίοπδ, ἴὰ [89 ἰβύοτγ οὗὨ (9 
εἰρϊαπαϊζέοη, οὗ 86 Οδπου, ΟΣ οὗ (6 ὀχροβιτἷοι Οὐ ἱηϊογργοίδίοι οὗ [86 βου ρύῃγοβ, δηᾶ 
ἴῃ [86 Ηἰδίοτγ οὗἁ ἐδλό πότον αγα γεδιῖα οὗ [86 ὕβδῃοιη, ἴου ΒΊΟΣ 50}}} (86 στοαῦον ραγὶ 
ΤΟΙΊΔΪΠΘ ζ0 Ὀ6 ἄοῃθ, 

ἴῃ στοραγὰ ἴο (686 αἰ δογοηῦ οἰθπιθηΐβ 179 πηυδῦ Π6ΓΘ Πἰπηῖξ ΟΌΤΒΟΙΪΥΘ5 [0 8 ἴδ 7 Βα ρ- 
ϑοδβίζοῃδ. 

Α5 ἰο {86 ἱπἰγοαποίϊζοη ὙΒΙΟΔ 18 δα ἀδηηοηΐδὶ, ἰῃ ὑμαῦ 10 πᾶ 671198 ὈΟΐΒ ΒΡ6018] δπᾶ 
ΖθθογΆ)], [80 τεῦ φυρβίοῃ 18 88 ὕο [80 ΒρΟΓΘ ΟὗἩ Του θη, 88 ἰο [86 »τουηᾶ δηα 1 πγϊ8 
τ πὶ Ἡ ΒΙοἢ [86 πδοτοα ᾿ογδίγο μ88 σσόῦση ὍΡ; ὕμθῃ 88 ἴ0 [86 ΒΟΙΔΟρΡΘΏΘΟΙΙΒ Χ6]8- 
ἰἴοη οὗὨ [86 βαδογοᾶ ψοτᾶ, 88 89 γοσὰ οὗ 186 βιρὶγιῦ, ὕο [80 βου ρύαγο, 88 [6 Ιδηρσαλρθ 
οὔ [80 ϑρίτι; (Β6η 48 ἴο {δ βρϑοϊβο ομδγδοῖου οὗ [6 βδογϑα ττὶθπρθ 88 βασι, οὗ [ΠΘῚΓ 
᾿ϊηγ δἰ ἴοη8, οὐ οὗὨ {μοὶσ ρροβίυϊου ὑο ΔρΡΟΟΣΥΡΑΙ Ὑτϊοηρβ; δηα θη ΗΠΑ}Υ οὗὨ 189 
ἸΏΘΔΠΘ τβΘα ἴῃ 18 ξοττηδίίοη, οὗὨ 86 Ἰδησᾳδρο 1086}, δηᾶ οὗ [80 τὺ οὗ υυϊτηρ,, ἴῃ [ΘΓ 
το ρτΟΟΔ] ἱπθαοποο δηα ἀθυϑορταθηί. 
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ΤῊ Ὠἰβίοσυ οὔ [86 ἱπᾶϊν!ἀπ8] θοΟΪΚ ταπδὺ Ὀ6 ἱπίγοαπορα ὈΥ 8 ἀρβηϊἴοπ δηα αἰ 801 0- 
εἴοη οὔτ αἰ βδγθηῦ τλοάθ8 οὗἉ βίδιδιμοηῖ, [μ6 ἰϑίοτϊοδι, ροοῦϊο, ἀἸαΔοῦ!ο, Δηα Ρχορβμοίϊο. 

Ἐον (86 οτἰ οαϊ ρΡατὶ οὗὨἨ {μΐ5 Ηἰδίοσυ, οοσαρᾶγο [89 | πισηζε ἰπ ἄδῃ Φδασὔοδοσιι ἐὰν Ὠοαίδοδο ΤΒοοϊοσΐο, 

ῬΔΙΔΒΤΔΡΏΒ Ὁρορ οΟεἰμἐοῖθσηθΒ δρόσο, ΕῸς (80 οτ- | 1868 (111. Ἡοέϊ, », 419) Β΄, ; απ, Ρ. ὅ88 ( ; Βυπεεν, 
ἐϑυΐο Ῥατί, δε6 ἴ89 ζ0]] ον ΐηρ Ῥαταρσταρῆθ, ΕῸΣ ἰδθ  ᾿. δ]. [ΠΑ κυνε ΒΒ Οτοάι δέν, ΦΌΝΕΒ, Τ ΟΒΟΘΉΎΤΟΕΤΗ, 
Ειἰβίουγ οἵ ἐμ. ΟἹ« Ταβίδσαθυὺ ὕδπου, οοϊορασο ΒΙΕκκ: ᾿ ΑἸΈΧΑΝΡΕΚ, αλῦββεν, ΜΟΟι ΙΑ πρ, ὁ ἴθ Οδποῃ. 
Ἐδιϊείδιπσ, Ρ. 0695. Α. ὈΙΠΟΜΑΝΝ : ὕυεδεν αἷς Β11} .--Α. 6.] 
ἄμηρ ἀδν ϑαπιηεπς λει δσον Θολγρη Αἰοα Τοεία- 

Οἱ [86 Εἰβίοῦγ οὗἉἨ ἴδ ἰαχὶ, 8δε6 Βικεκ, Ὁ. 717; Κειν, Ὁ. δ67. 

ΤῊΪ8 ΠΙΒΌΟΓΥ [ὉΓ 8 Ἰοὴρ' 01Π16 ΓΒ ΡΆΓΆ]116] 10} [86 ροτοᾶβ οὗ ΗΘΌσοΥ ἰοταίασο. Ὗγ9 
ΤΑΔῪ αἰδυϊηροβῃ 8 96 8} Ροτϊοᾶ οὗ (89 ἰβίογγυ οὗ {86 ἰοχί, 'η 186 Ὀ688}} οὗὨἩ ΟἸἩ τ β ἴδῃ, 
δη 4 ΟἸ τ βυϊδη ροσϊοᾶ, ἴῃ Ῥ6 881} οὔ 186 Φονγβ. Το ἄγβῦ ρϑυ]οᾶ στδυ ἈῈ αἰν᾽ 6 ἀσαΐη 
ἰηῖο [89 Ῥοχϊοᾶ ἱπ ψΒΙΟΝ [86 οδῃοηΐοδὶ ὑοχῦ δϑβασϑᾶ 118 ρυϑβϑηῦ ἴοστη, [86 ροτοα οὗ 186 
ἰοστταδίίοῃ οὗ [86 ϑυπαροραθ Δ ηβοτρίβ (ΒΑ Υ]οιΐδη τσὶ ἅη058), οΟΥὗἩἨ [89 ΤἌγρυμλε, οὗ 1} 6 
Ταϊπλυα (αἰν͵βίοη πο ῬΆγδβῆδ δῃηᾶ ΗἩδρῦογα), οὗὨἩ 86 Μδβοτα (ραποίυδιοη), οὗὨ 186 
ἩΘΡτΟΥ ρ,ΔΙΤ]ΔΤΊΔη5, δηᾶ οὗ ἴ}0 ὑγαηβιοη ἴῃ [86 βδἰθαγ οὗ (89 ἨΘΟΓΘῪ ἰοχὺ ἰο (9 
Ομ τβύίδηβ (αν βίοῃ ἱπΐο ομαρίθσβ). ΤῊ Ἰδίῦοσ ροσϊο 18118 ἱπῦο 8.6 ΒἰΒίΟΥΥ οὗ [80 ἰγϑῃ9- 
Τοἰββίοι οὐ 8:6 τηϑηυβοσιρίβ δηᾶ οὗ (86 ῥτγ]ηϊοα οαϊομβ. 

Ἐρν (86 Βἰδίοτγ οὗ [86 ὑΣδηβ᾽δι θη, δθ6 Βικεκ, Ρ. ] ΟΥ οὔ {86 Β[0]6 ἰπ Δῃ δοοϊοβίαβιϊοαὶ δηα ρσγδοῖῖοδὶ ροίπι οὗ 

0: Κειν, Ρ. ὅθ4; ΒΌΝΒΙΕΝ, ὑ. 72. ΥἹΟΎ, 866 (80 ΤΟΐδτθ μο 68 πάθον ὃ 1, δπὰ δὶβο ἴπ6 μβαγϑ- 
Ἐν [86 ιἰδίογγ οὗἉ [Π|6 ἱπιετργοϊδου οὗ ἴδ βου ρ- [ ΖτΔΡὮΒ οἢ (86 ἐποο]οχίοαὶ ἀπ μου ]οῖῖο8] ᾿ἰξογαῖπτθ 

6, 899 ῬΔΙΆΡΤΔΡῺ λογηισηδμξίοι ; Ἐππ,, ν. 710: τῇ ἔ!ο ΟἸὰ Τδαίδεαθηὶ, ΤΏΘ δγίΐοῖοβ Β΄0]6 δῃὰ ΒΡ 16 
ΒΟΧΚΒΕΝ, Ρ. 94; (86 [0]} 1181 Δα Ἐκ 2 έαέίλειυ, Ατὰ. οα. 1 ἰοχὲ πὰ Ηκεσοα : ̓ἰδαϊοκονξἰορδαίο, ὉΥ ὮΔΧΣ δοὰ 
Ρ. 18. Ὑ ΊΜ.Ε--- [πο 8 ἰπ οὐ ΣΟ οὗ ἰσδῃβίδιίου,----Α, 6.]. 

Ἐοτ δ δἰβίοσγ οὗ (86 τοβυϊ οὗ (86 Ο]ὰ Τοδίδιηθῃς 

8 29. 
ΤΗΞ ΘΑΤῈΞ ΟΕ ΤῊΕΞ ΟΒΙΟΙΝ ΟΕ ΤῊΞ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΒΟΟΚΞ. 

Ὗγο τησϑὺ ἀοίον (86 αἰβοπββῖο οὗἉ [686 ἀδίοβ, ἰο {16 ΤΟΙΪΚΒ ρου [86 ῬΑγ οΌ]ΑΓ 
Ὀοοῖίβ, Ὀαύὺ σίνο ΒοσΘ ἃ {806 οὗἉ [86 ἀῇδγοηῦ ἀδῦο8 δοοορίοα ὮὈΥ 9 ὟΥ οἰΐο, Καὶ οἰ], ΒΙΘοΚ, 
δηα δαᾷ 8 ο]οβίηρ᾽ ΤΟΙ. 

Ὦς Ὕεττα. Ἰζττι, Βιξεχ. 

Οσμοαίβ. ΤῈ ἘΠΟΝΐδεῖο οτἱρίηδὶ 
τὶ ρΒ, π ΠἸοἢ τοδοῖὶ ἄόπτῃ ἰο 1868 
Ῥοδββοββίοῃ οὗ ὕδηδδη. Ἐουϊβοα πιὰ 
Φοδον θεῖο ἰηϊοσροϊαομβ. ΤῊ ὅσο 
οτσὶμδιθὰ ῬγΟΌΔΌΪΥ ἰπ {86 πιο οὗ 
δ]. προ ἐδέραμας δὰ 

, : οῃξ Ὀοίοστθ 86 αἰνίαῖοι οὗ 186 ΤῈ6 ΕΠΟΒ δ ῖο τυϊηρ ̓γίηρ δὲ (86 ἮΣ - Οτὰ. 
ἰουπάδίου οὗ ἴδιο Ἐ᾿εαία ἀδίεθ Ἧι ΤΟ ον ὈΟΟΪΒ. ΘΓ 8 60}- αἴϊον τ Ἀαλεν Φοκῦθα δηὰ {89 ἀπυδθοι. οὗ ἐπὲ οἷ ἘΙοϊήδεῖς 
Θσριϊ βίου 9 Οδμπδδιηΐΐοβ, εἰν ς τρῖταὶ : τὶ ρΒ. ἸΤοὶρ σονϊβίοῃ ὑσοῦ δὶ 3 ΤΩο Τεμοτίοαο ρόειίσο ΟἹ ἐθ Μορδῖο οοσοροβίοῃ. αὐ περ μαϑεραυγβ οι ήμρον γι σραρά 
ΓΒΕ ἐς ρα. οὐ ΝᾺ Μ᾽ ΒΌΡΕΝΙ, υἱεῖου, οὗ ΤΩΣ Τιονἐθσα8 88 ἕῃ- 

᾿ Ν ϑοὰ Εχοάυδ (βο ἔλτ 88 ἰ:6 ρὶνὶπρ 
Ὑπῳ ΝΟ Ἰλδ αν δ ἀχΠὸ οὗ [ὴ9 ἸΔἿῪ ἷ5. ΘΟΠΟΘΙΏΘ6Α) σΟὨ δ ἢ5 

τοῦοῖῦ (δέ 8 οὐκί} Μοβαΐο. 
ΠΘαϊΟΣΌΠΟΣΩΥ Ὀοὶ ἰο ἰδ Φοῦογ- 
ἰϑεῖο τουϊδίοη. Ὁ βιϊποίίοῃ Ὀθίτνγθοα 
ῬουϊΟΣΟΠΟΤΩΥ 8:4 186 ΘΑτ ον ὈΟΟΪΙΚΕ. 
ΤῺῊΘ τϑασυδηροηθηξ ὈΘΙΟΠΡΒ ἰὼ ἃ 
Ἰαΐαρ ἰἴταθ, θᾳς ἴοΟΚ ΡΪδοθ Ὀθίοσθ 
[ὯὨ6 ΒΑΡΥ]οπΐΔη οχἕῖα. 
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ψυιστν"....................------................00ὉὉ
ῦὉτ Ὁ...“  ΔὍὕ.ὦὔΔὔδΔ)ὃἣὩ'Ἑοτδοοοο,΄'7νὁἭρΠ τ  ΓΤὌ - ὀ--“΄σζσσ΄' 

ὃκ Ὑ κετε. Και: Βιξκε, 

οἵ αἶδο ΒοΉδίον ἴα ὧν Ἧ ΤΥ ΘΣΝΕ {6 ΒΟΟΚ ὉΒΏΌΔ ΟΟΠ6δ νἱβίοῃ 9 ἔτηθ οὗ θὰ Βο 

ἄοπη ἔἴτοα ἰδὸ ἐτθ οὗ ΑΠΔΡ μοτάξα οἱ δεν. ῬΝΝΑΗΣ ταν οὐἰάοι ὉΥ͂ (89 δυίδον οἵ θουΐοι» 

ἰο ἴδιο ἔπιο οὗ [δ οτἱἰα οὗ Ὀϑαΐθτ- ( χ16 7 ΟΒΟΥ, ϑοραγαίθα ἤἔτοτὶ ἰδ Ῥϑῃ. 

ΟΌΟΣΩΥ͂. ἰαϊθυοὰ δὖ ἃ ἰδίοσ ρουϊοὰ, [,8δὶ 
τοαἀδοίίοῃ. 

ΤΏο οτίβέΠ4] Θβϑε: 8] ροσιίοῃϑ Ὁθ- ᾿ : 
ἴοτο Θο. ΟΓΟΒΟΙΏΥ. ἡμῶν τοΐχε οὗ θενὰ. 

πυλῶν τ νβόνῳλῖνοι ἰαίος {888} χέρι μαΐοτο ἐδ ἔτοο οἵ Ἐδδο- { Αδαμ ἀϊτίεῖσα οὔ μο ὑπο δίηρ. 
ΠΟΡΕΕ, θοόδῖὰ οὐ ΑΡἤατα. ἄοπιδ, θαϊ ποί Ἰοπς δον. 

οοτηροαίοσι οὗ ΘοπίθτΟΏ ΤΩ Υ. 

ΤῊ ὈοΟΐκΒ οὗ Κίηρβ ἀυτίησ ὯΙ Ιὴ ἰδ 1δϑὲ ΠΑ} οὗἨ ἴ86 Βαῦγϊο- { [Ιπ ἴδ 16δὲ μα] οὗ ἰδο Ἔχῖϊθ, Ῥον- 

ΒΑ γ]ουΐδη οσἕἶϊο. εἷδη ΟΡ γ γ. ὮΔΡΘ ὮὉΥ Βαγυοὶ, ᾿ 

. ῬΙΟΡΔΌΪ ἰδο βαῦλα δυϊϊον, τ8Ὸ 
ΤῊ6 ὈΟΟΚΩ οἵ ΟἸἾγοιΐοΐοθ ἸΟΤ ἰ ᾽ 

ἄσπκαι ἰῃ 186 Ῥογεΐδη ρατϊοά. ἴῃ ἘΖτιδΒ ἰἴτη0, ἘΞ λέ ὅτων 186 ὈΟΟΙΚΒ 

Βοοῖκ οἵ Βαϊδ ἃ Ἰοηρ {88 δῆλος Νοῖ Ῥοΐοτο (0 Ἰδδὲ γοδσθ οὗ Οσαίατῖο8 δἴνος (6 ροτϊοά οὗἉ ἐδθ 

θενία. Ῥανὶ᾽ 5 τοίη. Φυάροδ. 

Ν νὰ ΤῊΝ αὶ τυδοσσο δὲν υὐοϊονα ἱ Ἐστα, Νϑδοσαῖδα, Ϊ ΤῊ ἰλϑὲ του βίοῃ αυΐίο ἰί6. 

Ἐκθιοτ. ὝΟΙΥ ἰαΐο ἀδίθ. Ῥσοῦδ. Ἐδίδευ. ῬΧΟΌΔΟΌΪΥ ἱτωτλο Δ ΟἿ 
Νοὲ ταν αϊδιοῖν αἴζοσς [86 Β0Ὁ- : . 

ὉΪ7 [06 {{π|68 αἱ 186 ῬιοϊθσοΥδ δὰ δἴϊον ἐο Ῥογβίδῃ ροτϊοά, Ῥϑιδρθ 
Βεϊουροίδο. λοσάοπ οὗ [86 Ῥεγβίδῃ κίῃράοπι. ) πρὶ Ἰδίον. 

Ἰδαϊδῃ ἤγοιῃ 169--710, Β. Ο. Τ}6ὺὴ τοῖα [80 γοδῦ οὗ ὈΣΣΖΙΔΗ 9 ἀοϑίῃ 

μοκά ραν οἵ 1ροϊλῃ ἀείρας 86} ΔοπῈ ἐο 86 1018 γος οἱ Ποζοκίαμ { 7 [9 πο ΟΠ ΤΕ ΟΒΗΣΕΊ ΕἸ σερ; 
οδυΐγ ὑσμοθ οὗ Ογτγυβ. (168). 7]οπίαΣι 

Φεσεσαΐδῃ; ἴσοῖὰ ἔδο 180} γοῖσ οὗ ΠΉιο ΑἸοχαυἀτίδη τοῖ 

δοαῖδῃ ἴο (80 Βαϊ γθοίίοθ οὗ ΒΘ ᾧ ὙδΘ βδτμθ, Ϊ ΤΌΘΒΊΕΣΒΗ ΤΕΟδΒΕΙΟΠ ὌΕΡΕ: 

Ἐσεϊκῖοὶ. Ετοῦὶ το γοδῦβ ὈΘΙΌΣΟ 
186 ἀοδίτυσιΐοι οὗἨ Φεογυβδίοσα ὑ} Σ ΤδΘ Βδχηθ. ᾿ Αδον (89 ἰαἰκίηρ οὗ δαιτβαί πὶ. 

106 γοατϑ αἷεσ. 

Ἡοδοδ ργοθυρροδοῦ ἴδ βἰδὺὶθ οὗ Ἴ90.79ὅ ΤΡΡΒΡΣῚ ἴῃ ἐδ ἰδεῖ ὕτηθ οὗ ὅ9» 

υϑπρα υπάον Φοσοροσι Π. ᾿ τοῦοδιλ Π. 

Φοεῖ,. ὕπάον ὕεια δρουΐ 1} Ῥυπηρ τὰ ἐπ οὗ ὕεσίδδ, 
γοῦν 800. ἶ 861-888. ᾿ ΑΡοαυΐ 800 Β 

Ασωοδ. Αδοῦὶ 790. Α ἴοτ 
ἀδεν 7οεῖ: 85:8 ἰ 810-188. ᾿ ΝΙΘΑΣΙ͂Υ ΘΟΠ ΟΙΩΡΟΤΑΙΥ πὴ Φ0ε,, 

Ορδάϊαι. Αἴδον ἴδ σδρ Υ Υ οὗἁ ρπαυ κοι αῇτον ἴῃς ἀοϑιττοιίοη 

δο στα. Αδαρ ὕδ8. ᾽ [ 889-884. αὖ 

ΟὐΟἸΩΓΩΟὨΪΥ͂ τοζοιτοᾶ ἰὸ [}0 ἰΐπλθ 

δουδῃ. Οπὸο οὗ ἰδο ἰδίους Ὀοοἶκβ. οὗ Φεγτοῦοδα Π. Ὅλο οτὶσίῃ οὗ [86 

Ὁποουίδῖπ ἩδοίδοΡ Ὀοΐοτα οὐ δἴον Σ 824-788. Ῥοοῖς [4118 αὐ Ιοαδὲ ἰῃ ἴἰ86 ΟΒαϊάαΐο 

ὅλο εχῖ!ο. μήν, ἀκόμα ῬΟΣΊΘΡΕ ἰπ ἴὰ9 Ὀορίηηϊηβ- 

; 
ΜΠΘΔ8. ΤΏ δγθὶ γοδγβ οὗ Η6Ζο- 768-00 ἴῃ ἰδ6 τοΐρῃ οἵ Ηοζοκίαθ. ΤῊΘ 

Χέεἢ (168). ἱ ὅϑ- 100. ἀροϊαταύίοσια πὶ {8.6 {16 πιοῦ το! ἰΑΒῖο. 

Νδῦστα, Αἴδν ἰδ6 141} γοῦν οὗ Βοίοσθ ἰδθ γϑὰῦ 600, οὗ ὈΘίΌΣΘ 

Ἠεζεκίδ. ᾽ ἱ 110-699. ͵ [88 οοπαμθδὶ οὗ ΝΊΔον ΘΝ. 

Ηδθαϊεῖκτιϊς, Α γουοχος οορίοσω» ῬΙΓΟΌΔΟΙΥ ἀατὶπς ἰμὸ τοῖχο οἵ 

Ῥοξδγυ οἵ Φογοσοίδῃ. : ἶ δύθ 5. ᾿ Φοβοίδιτα. 
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5 Ὑ εττε. Κεετι.. Βικεε, 

ΤΣ [πὸ ἢτϑὲ γθᾶσβ οἵ [ 640-65. Ἶ ΤΈΟ ἐἰπιο οἵ δοβίαμ, 649-611. 

Η Αὖὐ ἴδ {{πι0 οὗ Ζεττιῖθ. ἡ (10 ως Το βοοοπὰ γοὰρ οἵ θεαγίυβ ΗγὋς 

ὍαΌ6] δοιὰ ὅορμαα (ὅ86), ᾿ 

ΤΏ δβοοοπὰ δι] (οἷ. 9) ῥτοῦδ» 
Ὁ γρϑ τμν ἴδῃ αἶμον Ἤδρ τ, οἸἀθεὶ 
Ῥδτὶ οὗ ντἰτϊθῃ ῬγΟΡΒΘΟΥ͂ ΤίΩθ 

ΖΘΟΒΔΓΙ ΔΒ, δυραν ΘΟΕ ἀπε οὔἰδο ἰηρ ὕ:σίδῃ [| ΟἿ. 10. Τίπιθ 
δα “κ κρο κε δὴ Ἑτοπι ὅ19 ὁπ, οἵ Αἰιαζ. ΟἿ. χὶ, 1, δυὰ 2, ἰδίας 
Ζοοβασίδα με ΘΌΙΥ ὈΕΙ ΟΡ ἰ0 ἴδ6 ἔδδα ἰμ6 Τοτοροίηρ πὰ ζοΠοπίης. 
ὥπιο δἴχεν ἴΠ9 6χῖ]ο. ΘᾺ. χὶ. 4, 17, Βδιθ 88 οἷν, ἰχ. διὰ 

χ. ἍΠΗ ὁ ἢ] τηϊβοοποορίίου οὗ 
ΒυτΩὈΟ] οὶ τοργοθοιιδιίοῃβ. 

ΤῊΟ οοἸ]οοίοι δὲ ὑπὸ (ἴτω οἵ 
Ἰδαϊροαί, ΡΟ ἴμ ὅδ ἜΞΕΙ 438-424. ΝΟΒοταΐδῃ, Α Βοπιϑῦμδὶ δυο ν 

οὗ Νεδοιΐδαῃ (444). οτίρίῃ. 

. ῬΤΟΌΔΟΪ πος Ἰ ΜΉΝ 
: ἀεοοίία Ο ἱδσ οἵ Ὀυτηςξλ οὗθτ- 

ΤῊΒ θεν ο ἴδο ἔπη ἐΠΠΕΘΟΣΙ Αἱ ἴδμο ὕπιο οὗ ἰδο Ἔχίϊο. ἴῃ ἴῃ 1μθ ἐϑιαρ]6 οὗὨἉ δοιτιδαίδιη ἴον 
οἷα ΕΡΙΡΏ ΔΙΆ, ἰδ πογβεὶρ οἵ δυρίίον. ΤΉΘ Μδο- 

ΘΔΌΘΘΔΒ 86. 

ΤΏ Ῥβαϊπια. Ὅονπι ἰ0 [86 Ἔχ ϊθ : ἱ 
Ετοτὰ ανίὰἃ ἰὸ ἐμ6 πιο αἴο( ΑΑγαϊπαὶ ἴδθ σοοδθροῃ οὗ Μδο- 

πὰρ γὰυκρὸν ξτήρ τὶ Νοὺ ἰο (δ ὁ κ.,9 Ἔχ, Βαξ ποὶ αἴοσ πδμσαύεις οδῦθοδη Ῥβαϊτηδ. 

ΤιλταουϊδώοιΒ ὈΥ Φεζεσηῖδη (ὅ88). ἰ ΤΏ Ββδῖηθ. 

ΤΡ βοός. Τηο ὕτηο οὗ ΞοϊΪοοῃ. ἢ βοϊσσλος, 

οὗ βοϊοσιοῦ. Τίιο οὗ 
τῶ οὔδρύδν ῬΓΟΌΔΟΙΥ μα ΥΘΔΓΒ 

ἴοτ. 

Ἐοοϊοαϊαδίοθ. ΒΒ ἰσηρα ἴο ἃ ἴδ 
ἘΠΠΔΡΡΥ, Ὀυ ἴῃ τοϊϊ σίου δαῃὰ 11 

Ῥτονογὺδβ οὗ Βοισθσα, ΕΥ̓ ἜΞΡΣῚ 

ΚΆΤΥ ουάιτο, δἀναποθά, δῴ6. Ὁ γῶν 

ΤῊ ὈοΟΚ οὗ 205. Το ἰΐτη6 οὗ 
(50 ἀοροϊϊπο οὗ ἰδο Κίπσάαοτῃ οἵ 
Φαΐδι, πον ἰὸ (86 ΟΒ81 4210 ροείοά. 

Οοκοϊυδέηρ, ἘΣΘΣΩΔΣῖΚα.---ἴ [00 ἱπτοβιϊ δος 
οὗ (δ0 ἀδίοβ οὗ ἰδθ ὈΪΌ]110] ὈΟΟΚΚΑ, ἔμ ΗἰδίουΥ οὗ 
180 ἀονοϊοριαθοὶ οὗ ἴδ0 ὈΪ]116Α] ἰά6 88 [88 ποὶ Ὀθ6ῃ 
ΔΙοποὰ δυβιοῖοις πεϊρας, ΤὨ8 18 ἐσπα δια ρ ΒΔ Ἀγ 
οὗ (πο ἰάδα οὗ ἃ Ῥϑϑοῃδλὶ Μοββίδ, ἴΙ͂ῃ 1 τοσο ἀθ- 
δηῖϊο ἔοστῃ ἰδ δηίοσθ πὶ ἰδ0 Ῥγοροίβ 1βαἰδὴῃ δηὰ 

ΜίολΝ, ἐ. 6.) δϑουΐ (Π}6 τη 4416 οὗ (86 οἰσμ ἢ οομία ΣΎ, 
Β. Ο. Ι ἷβ νογῇδρθ ογϑαϊθ]9 ἐμαὶ (80 ἰάδθβ οὗ [86 

Μοβδίδῃ βῃουἹὰ ποῖ ΔΡΡΘδΣ ἰπ 8 ἰδίδν ιἰβίοσὶ 581 ὈΟΟΚ. 
Βαυὺ ἰΐ 15 ἱπογϑαϊθ]6 ἐμαὶ [6 Μοδαβίδτιϊο 1468 ἴῃ ἃ ἰδίσ 
Ὀοοῖκ Βμουϊὰ γοοοὰθ δραίΐη ἰὸ ἴὴ9 ἰάοα οὗ δ ἰγρίοδὶ 
Ἰξεβδίαιι, ἩΒΙΟὮ τοοίβ 8 ἴῃ 2 βδῃι. Υἱὶ, Ιηἀοοά, εἷποθ 
ἔς ἰάοα οὗἉ [π|6 ἐγρίοι! Μοδβαΐδῃ ὅσαι ΔΡΡΘΑΓΣΒ όσα, δοὰ 

εἰλνιμ δο ὕτηΘ οἵ Βοϊοσοοῃ ἴο 

Το πιο οὗ Εστα δὰ Νοἢο- 

; Το τη6 οὗ Βοϊοζμοι. 

ΤῊο οἱάοδὶ οοἸ]οοΐοθ. Μδῃ ΔΩ 
δομπυΐπο ργουοσὸ οὗ βοϊοοη. 5ἃ 
ἰδο οΟἸἸοοῦοῃ ποὺ ὮὉΥ βοϊοϊθομ. 
ΟοἸ]!οοσξίου δὲ [89 ὕπο οὗ Ἠοσοϊκίδῃ, 
ΤΏ σοδὲ ῬΧΟΌΔΡΙΥ ἰδίασ. 

1 [118 Ῥοσῦδλρθ ἴῃ {86 Ἰαβὲ {ἰπ9 
οὗ 186 Ῥοετγείδη ἀοζοϊηϊου ; Ὀὰΐ Ρ61- 
ὮΔΡΒ 8ὲ}}} ἰδίου 'π (868 ἔτη οὗ [19 
ϑυγίδῃ ἀοσηϊηΐοη. 

ῬΓΟΌΔΌΪΥ Ὀαίτοοι ἴπ6 Αβαγυτίδσι 
διὰ Βδουϊοηΐδη οδρίνιγ. ΤῊΘ 
ΒρΡΟΘΟΣ οὗ ΕΠ ἃ ἰδίος ᾿Ἰῃίοσροὶδ. 
οπ, 

8 ἩὮΟΪ]ο ροτοὰ 1.66 Ὀοΐποοα ἰδ 9 δρρϑδσγδῃοθ οὗ ἴδ 
ἐγρὶοδὶ Μοδβαίδηϊο ἱπιασο, δὰ ἰμ6 ἰάθδὶ ΜΜοββίδιηϊο 
τοσρθ, (86 οτἱφίη οὗὨ ἰμο 28 Ὀοοὶς οὗ ϑαζηθποὶ τηυδὲ ὈΘ 
τιῖβ πτῖθο19 ροσίοα αι ϊον ἐπα ἐπδὺ οἵ [βαἰδὰ δηὰ ΜΊΟ8}. 
ΟσΏΘΓΑΙΥ ἰδ 6 ΡΓΟΡΒοῖβ ἔοστα {6 βισοηροδὺ ὈυΪ τ σῖκδ 
δραΐπδὲ (86 Θχοθββοθ οὗ 80 οτἰ 8. ΗΘΏρΒΙΘΏΡοΣΩ, 
Βοεϊίσοῦ, απὰ οὐἰμοσα, ΒΟ ΒΟῊ ἔγοαθθη! (ΒΟΥ 080 
ἐιὸ ἰδίοτίοαὶ ὈσΟΙΚΘ, οβρθοίδ!γ ἐμ 6 Ῥεπίαίθμιοὶ, ἴῃ" 
αἰυάίηρ ὈοαϊθτΟ πο, δὰ ΠΟῪ ὑδογοΐοσο ἔμ Ὺ ὑτθ- 
ΒΌΡΡΟΘΘ ἰδο οχίδίθῃοθ οὗ [680 ῬΟΟΚα. Βυΐ τδδὶ 
Ἰοὴς Ρογίοαβ τηυδὶ μανϑ οἰδρβαά Ὀοΐνγθαμι ἔπ ἑουπάϊης 

οὗ ἰδο ἑοραΐ ᾿λοοσΓδοΥ, Ὀοΐπθθῃ ἀΐ8 ΘαἸηλϊπαιίϊηρ ρμοἱηὶ 

ὑπᾶος Ὠανὶὰ δηὰ βοϊοΐηοι : διὰ ἴδ ὑσορδοῖῖς ἀου 
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μὲ ἀοδροιάθῃμου δ8 ἰοὸ ἰΐδ οἰδσηδὶ δὰ 1οχζαὶ δρροδᾶγ- [ ρΡοῃίΐϑδῃοθ ἰῃ Ὠουϊθγοῃοτωυ ἢ Κ0 ἰΚοτίβο ἔμοτθ 8 ΠῸ 
δϑο ἰ---ἰδὲ τ ἰδκοὸ ἴδ ἰάφα οὗἨ ρουβομδὶ σορϑῃίδησθ | εἰ πιΐαν αἰαϊοιμοηΐ οὗ ἃ ὈΘΥΒΟΠΔΙ ὀχροτέθηοο οὗ (τοῦ. 
86 ἰο πιραδῦγο. 1, ου ροοὰ κτουηὴδδ, τὸ υΥἱοῖν [πὸ 1 Οτἱἐἐοἶδηλ τὶ ΔΕ 1868 ἴΔ|ὸ οἰϊδίϊομδ οὗἨ ἴδ6 Ῥτορμοίδ, 
δ1δὲ Ῥαδὶτα 88 ἐϊο ῥμαυϊ θη] Ῥβαὶπι οὗ θδυϊά, ἰβ ἔμοσθ ἰ αὶ ἰδ Θμου ἃ π56 αἰδὸ τιϊὰ χτοδίοσς οᾶγο ἰδ 9 δἱδίουγ 

8ῈΥ αἰοιΐον ἀογνεϊορτηοιὶ οὗἨ [δ ἰάθα οἵ ΡῬθΊβοτδὶ γο- | οἵ γοϊ χζίοτβ ἰἀθ88. 

80. 

ΤῊΒ ῬΡΕΒΙΟΡΒ ὝΗΙΟΗ ΤῊΒ Ο1.0 ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ΒΟΟΚΒ ΕΜΒΒΑΘΕ. 

1, ἀδμοβῖβ. Τδο {1126 οὗὨ ὈΥΙΠΛΔΣΎ ὨΙΒΙΟΤΥ ἔγοτῃ [09 ὈσΘρΙπηΐηρ οὗὨ 86 Παϊη8Δ Γ806, 
ἰο ἰδο ἀοδί οὔ ὅδοοῦ. 

2. Ἐχοᾶπβ (ο Ὠοαυϊοτομοιγ. ΤῈΘ ἱπίθσυδὶ Ὀϑύνγοθη 8000 8ηα Μοβοβ. (8366 δρονο, 
8 6, ΟἸτομοΙοργ.) ΤΉΘη 40 γοαᾶστβΌ (ΝΟ οΥΒ 1 ἃ Βρ800 οὗ 87 γ081Ὲ.) 

8. Φοβῆπαδ. Α ροτγὶοᾶ οὗ δρουῦ 17 γϑϑγβ. 
4, ΤΊ ὈοΟΙΒ οὗ δυᾶρεβ διὰ ἔα}. Ὑ δυίουβ οϑιϊπιδίϊομβ. 8366 186 8 θΘ. ΟἸσομοΐο- 

2). “ας Οαἴωον Ἠαπαδιοῖ, 820 γοδγα. 
δ. Το ὕνο ὈΟΟΙΒ οὗἁἨ ὅδ, Αδουΐ 100 γϑϑγβ. 
6. Το ὕγο ὈοΟΪΒ οὗ Κίηρθ. ΑῬουῦῦ 880 γοδτη. 
Ἵ. Τδὸ ὕνο ὈοΟΚα οὗ ΟΒσγοῃΐοὶοθ, Ἐτομὶ ῃ8 Ὀορπηΐηρ οὗ {Π0 σον] ἴο [89 6πᾶ 

οὔτδ6 ΒΑΡ Υ]οπΐϑη οχίϊο. 
8. στα, Νομϑιΐδῃ, Εβίμοσ, Οἰαϊϊηρ; Ἢ Ῥοσοᾶ οὔ [86 Βαθυ]οηΐδη οδρυϊνγ (70 

ΥΈΔΙΒ, ΟΥ ἀοαἀποίϊηρ [δ 14 γρ818 οὗὁἉ (89 ΓοΙηοΟΥΆ] Ὀθίοτθ {π0 ἀοδίταοίίοη οὗ θΓΠ 88] 61), 
δβ γ0818), 8 ροΣὶοα οἵ δρουΐ 180 γρϑᾶσβ. 

8.31. 
ΤῊΞΒ ΟΒΘΑΝΙΟ ΒΤΕΌΟΤΟΒΕ ΟΕ ΤΗΒ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ. 

366 ἴἰο ΤΥ. Ἡλἰνϊδίοη. 

ΤΗΙΒῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΝ ΤΗΒΑΝΤΗΒΟΡΙΟ ΟΗΑΒΑΟΤΈΕΈΒ ΟΕ ΤῊΝ ἨΟΙΥῪ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕ ΑΒ 
ΤῸ 5 ἘΟΕΜ ΑΝῸ ΟΟΝΤΈΝΤΗ, ΟΚ ΤῊΕ ΒΙΒΙΙΟΑΙ͂, ΟΗΕΙΞΤΟΙΟΟΘΙ- 
ΟΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΥ, ἘΞΡΕΟΙΑΙΓῪΥ ΟΕ ΤῊΝ ΟἿ ΤΕΈΞΤΑΜΕΝΤ. 

ΘΈΝΕΒΑΙ, ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΤΉΗΞΟΙΟΘΥ ΟΕ ΤΗΒ ΟΙῦ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

8 89. 

ΟΟΝΤΕΈΝΤΗ. 

ἴτ ἰτοδῖβ : 1. ΟΥ̓ [89 πδίυστο οὗ [π6 τουθϑὶ θα βαϊναϊίου, 18 Τππἀδηηοηϊαὶ ἔοστηβ, δηᾶ 
ἴξ ἰσππάδοηι ; 2. 1{86 ἀογοϊορταθηῦ, δπὰ (86 Βίθ}8 ἴῃ (μδὶ ἀονοϊοριιθηῦ ; 8. Οὗ 159 αἰπι 
δη ἰθῃ ἀΘ ΠΟΥ͂. 



ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ, 

Α, 772 τευθαϊοα ϑαϊοαίέοῃ, ἐξ Ζιριαασποπίαϊ ζογτη8 απα ἐξα ζοιωιααξίοη. 
Φ 

8 38. 

ΤῊΕ ἘΕΨΕΓΑΤΊΟΝ ΟΕ 600 ΙΝ ΤῊΕ ὙΙΠΡΕΞΤ ΒΕΝΞΕ. 

ΤῊῈο τονοϊαίίοη οὗ αοα 18 Ὀοΐὰ οδ]θοῖδνο δηᾶ βυδ᾽θοϊϊνο, ἑ. 6.,) [6 Θοἄ οὗἉ τονοὶἢ- 
(ἴομ, ἰπ σου θϑιηρ [09 Κπον]οᾶρα οὗ Ὠἰπηβο 1, βία 8 οὐδὸν δρδϊηδῦ 1}.6 ταϊπᾶβ διϊοᾶ ἴο 
τοσοῖνο {μ6 τουϑϊδίΐοῃ. Οὐοα οδῃποῦ τονϑϑὶ ἈΪπ1861, σι ποῦὺῦ Ῥ]δοῖὶηρ ον ον δρδὶπβὺ Ὠΐτα- 
66 1 1816 ρ᾽αδ5 ὌΡΟΣ τυ οι 186 ΤᾺγ8 Οὗ σὺ [1], νἱζ.. δῃρο}8 δῃὰ τηϑθῃ. ΝῸ ογοδίθα τηϊηᾶ 
8 ΚΠΟῪ Οοα, ὉΠ]688 ἮὮΘ ΓΘΥΘΆ] Π]Γ.56 17 10 η. Βαῦ ἴῃ 186 τηαΐυλὶ᾽ δοϊλοη δᾶ ᾿πὔπ θη 09 

βούγνθοῃ [86 δβρὶτιῦυδὶ 8δηα δυτδη νου], [86 τονοϊδίίοῃ οὗ ἀοα Ῥγοργθϑβϑοβ ὑβγοῦρἢ 
ἀιδοτοηῦ βἰδαᾶϊΐβ. 

1. Ὑπὸ τοοδὺ βοθογαὶ σονοϊδίίοη οὗ αοὰ; ΟὈΪ60- 
ὥνο: 76 οτοδίδοηυ, Βα. ἱ. 

2, Θομογαὶ τονοϊδίου οὗ αοᾶ; ΟὈΪ οὗν : 

Ηἰβύοτυ οὗ 86 ποιϊὰ, οι. ἰχ.--χὶ. 
8. Ξροοσίαὶ τουοϊδίίου οὗ αοά, οὐ [86 τενοϊδιΐοη 

οὗ βαϊναϊίΐοι ἰπ ἰϊ8 Ὀγόζτοθθ; οὐ)εσνο: Τὸ οἱὰ 

οογοπδηῖ, ᾿ 
4. ΤΏ τοοαὺ Ββρϑοῖδὶ γονοϊδίίοη οὗ Οοάᾶ, οὐ {86 

τουοϊδίίοῃ οὗ βαϊναιϊίοη, ἰῃ 1ΐ8 ἱπιγοἀποίοιγν Ρατίθο- 

ΤῊΟ 

1, ΤὨ6 τοὺ σοποσαὶ σγϑυοϊδίίου οὗ ἀοὰ; βυ 760. 
νο : ΤΠ τοϊηἃ δῃᾶ οοηβοίθῃοο. Βα. ἱΐ. 

2. Οσμ6ΓΆ] τουοϊδιΐοη οὐ Θοὰ ; βαλν᾽οοίνε: 1168 
οὗ ἱπάϊν  ἀπα16, 

8. βρεοΐαὶ τουοϊαιϊΐοη οἵ ἀοᾶ, οὐ ἴπ6 τονοϊδοη οὗ 
βαϊναϊϊοι ἴῃ 1ΐ8 ργόρτθθθ ; δυθ᾽οσίνο: ΤῊθ γαξέλ ἰῃ [80 
ῬΓΟΙΪΔΘ. 

4. ΤΏ τιοδὶ βροϑοΐδὶ γονοϊαϊΐοη οὗ αοὰ ἱπ 18 ἰἢ- 

οὐποίογυ οὐ γβὶ οοηβυτϊητηδίΐου ; δι] γα : Φπ8- 
ὥσῃ : αοὰ ἴῃ ΟἸτῖϑὺ γοδομοδηρ [86 ποσὰ. 

ὅ. Τὴ 8ηα], οοταρ] εἴθ, ἰἰτου οὔογΥ ρεγίδοοι οὗ 
γον δηὰ βανΐίηρ ζα τ. 

ὅ. Τὴ6 8παϊ, σοζαρὶοίθ οοησξυμηπιαίδου οὗ ἰδὸ 
186 τονοϊαϊίου οὗ αοὰ πῃ ΟἸτῖδβὲ ; οὐ᾽οοῦνο: 186 χνθαὶ [ κυ θ͵]οοίίνο τονοϊδιίοῃ οὐ Θοὰ ἴῃ ΟἸτδ. Τὸ ἰη- 
ορίρβδηγ. ἀσοὰά 8]] ἰῃ 11. Το οομδυτητηδίΐοῃ διὰ | ἰαἰ(ίου οὗὁἨ αοὰ ἴῃ ΟἸτὶβὲ, δὰ ἰῃ (86 τδ0]9 οἱ οὗ 
ἰαηβῆρσυταίίου οὗ (16 σοθογαὶ τοτοϊδίΐου ἰδσγουρὰ ἰδ | αοά. 
δΌΘΟἶΔΙ. Φ 

ΤΗγοῦρὮ {86 δἷη οὗ τῆδῃ [16 τχοβῦ ρσϑηθσαὶ σονοϊδίοη οὗ αοἂ ἰ8 νϑ]]6 δηᾶ δᾶ θῃ 
(188. χχν. 1). Εσϑη [86 τῆοτο ἀθβηϊΐθ, πλοτδὶ τονοϊαιϊοη οὗ αοῦ ἴπ Βἰβίοτυ, δηὰ ἶβ 
ΟὟ ἀοβΌ ΠΥ, ὈΘοοσαθ8 ἴ0 τηδῃ ἃ ἔσο. οὐδουγαίίοη οἵ [89 Ποἱζγ (ΡΒ. συ}. 26). ΤᾺ Ϊα 
ἈΠ Π688 ΟΥ ἀΔΥΚ 688 ἈΡΡΘΔΓΒ ἴῃ {86 νἱθὺν8 οὗὁἨ τηδῆ Θοποοζηΐηρ' [86 Θηΐρηγδ ἸῺ ΠΙΒΟΟΓΥ, 
Δα ἴῃ ΤηΔη᾽Β 60]} ἀοβίίηγ. 

ΤὨγοῦρΕ 086 ΟὈ]θοίϊνο 5146 οὗἨ {86 Βρθοῖ8] γονϑϊδίίοη [818 ἀλγκοηϊης οὗὨ ἰδ9 Πλ]η68 
νου ἢ προ] 16 οἴὔθη οομιρ]οῖοα 1086] ἴῃ Βατᾶποβθ. ΤῊ ψου]α 18 8.611, νἱοσοα ἔγοσα 
186 βίδα: Ῥοϊηῦ οὗἨ Π6]]18} βρίσῖῖ8β. Οπ 016 Θομύγαγυ, 411 86 βυρθ)]θοῦδνο δηᾶ οθ)θοίἑνθ 
οἶγοίθβ οὗἨ τϑνοἰδίϊοη στηθϑῦ ἱῃ θυ ἱπογϑαβίηρ᾽ ΒΡΙ ΘΒ ΟΣ, ἴῃ ἢ} 8 Βρθοὶδὶ ΒΡΒ6σα οὗ σουθὶδ- 
ὕοη, ἴῃ ἔα. Βαῦ 186. Βρθϑοΐδὶ τονοϊδίίοῃ, ἴῃ 1ΐ8 ορήθοϊνθ δηᾶ βυθ᾽θοίλνο δϑρθοίβ, 
Ὠοῦ ΟΠΪΥ 1Δ0}1Π8ῖ68 [6 Κποπ]εοᾶρο οὗ [6 σοηοταὶ του θίδίίοῃ, θα ΟΔΥΤΙ68. οἱ {86 ζΘῃ- 
ΘΥΆΪ Σου δύϊοῃ ἴο 1.8 ΘΟμβατησηδίΐοη δηα ρἱοτυ. 

β 84. 

ΟΡΡΟΞΙΤΙΟΝ ΑΝῸ ὈΙΞΤΙΝΟΤΊΟΝ ΒΕΤΨΕΕΝ ΟΕΝΈΒΑΙ, ΑΝῸ ΚΡΕΟΙΑΙ, ΒΕΥΕΠΑΤΙΊΟΝ. 

Οὐβμο δὶ σονοϊδύλου 18 (86 Ἰουπᾶδίξοῃ οἢ ὙΙΟΣ [16 βροοΐδὶ τοδὶβ ; [86 βρεσιαι 18 186 
τορσγοαποίίοη δηᾶ τγϑδ] ζαίϊομ οὗ [9 ροποσαὶ. 
ὙΠ ΐη 186 Εἰδίοτ!ο81 οἶτοὶθ οὗ {86 Ζθῆθγαὶ σον δίϊοι ὑβογο Δ.1868, ἰῃ ΘΟΙΒΘΑΊΘΗΟΘΘ 

οὗ [89 {Ἀ]1, (89 οὐϑουτγαίίοη οὗἁὨ [86 τονοϊδίίοῃ οὗ Οαοᾶ, [γουρἧι παΐαγο δηἃ ΘΟ; ΒΟΙΘΏΟΘ, 
δβ'ποθ [86 ῥσϊμηθγαὶ τοὶ ρίοη οὗ τηδῃ τγᾶδβ ἴπ8 ΘΠδηρ δα ἰηῦο ἃ ΤᾺΘΓΘ ΟΡΒΟΙΌΥ [ῸΣ το] ρΊΟΙ, 
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Βαυΐ τη [86 βδῖηθ οἶγοῖθ Δ.6 Ἰοστηβθᾶ [09 βοῦγοϑβ οὗ βρϑοΐδὶ σονοϊδίίοῃ, βίποθ (86 
ῬΓΔΘΥΔΙ το] ρίοι οὗἉ [86 οἴόοβθα ὈΘΟΟΙΊ6Β 8} δοίϊνϑ, ρσδοίϊ δὶ ϑχογοῖβο οὔ {μι ἱὶγ σοὶ ρίουβ 
πδίαγο. 

ἀθπογαὶ γον ϑἰδί0ῃ. ΔΒ ἃ Ὠδίαγαὶ τον οἰδίίοῃ, Ἰοοκίηρ ἴο [}6 Ῥαβίύ, 18 δΔῃ ἀπνοἸ]ηρ οὗ 
[80 ἰουπάδίξοηβ οὗ [86 ψοι]ᾶ δπᾶ 116; οὗὁἨ (89 οτἱρίπαὶ αἰνίπθ ἰηβυϊ ὐοπ8. ρθοὶδὶ 
τονοἰδίλοι, Ἰοοκίηρ ὑο 186 ἕαΐατο, 15. 4 τουϑίδίϊοη οὗ βαϊγαίϊου, δηἃ {μογθίουθ 8] γ8γ8 
ὈΘῈΝ δὴ 1468] του δ ]οη δηᾶ δῃ δοίῃυδλὶ γϑάϑιηρίίοη, 

ἀϑμογαὶ γονοϊδίϊοῃ τ1ι868 88 118 Ἰῃβ ΓΙ ΘΏ 5. ΒΥΤΩΌΟ]1041 βῖρτιβ 8πα ουθηΐβ, ᾿ΤΒΟΒ6 
δίοοπι δπᾶ βουνοῦ ἴῃ {86 16 οὗἩἨ 10 ϑρίτιθ 18 186 αϊνίπο ψογσᾷ. ϑρϑοϊδὶ σον ϑίΐοη 
ΤΆΔΚΘΒ Ὧ586 Οὗ Β6 αἰνηθ νογᾶ, ὙΒΟΒ6 Ὀΐοομι 8Πἃ 868] ἰβ [ἢ Βδοσβζαθηΐδὶ ΒΥ1Ώ00] δηᾶ 
δοῖ8. ΤὭΘΓΘ {Π9 ΒΥΤΑΌΟΙ 18 Ῥτοτηϊηθηῦ, Ποτὸ [86 τγοχᾶ, 

8 86. 
ΤΗΕΒ ΒυΒυ ΕΟ ΟΕ ΒΕΥΕΠΑΤΊΟΝ. 

Τη 186 τηοδὺ σΘΠΘΓΔΙ Β6Π86, ὑ86 Βυδ])θοὺ οὗ του οϊδίζου ἰβ 86 τοϊδίΐοῃ οὗ αοα ἴο τηδη, 
48 8 ἰουπδίϊου ἴοτ το] ρίοι, ΒΊΟΝ 16. [86 τοϊδοη οὐὗὨ τηϑῃ ἰο αοᾶ. ΟΑοἄ τονθϑ]β Ηἷπ|» 
β6 1 ἴο τιϑη δοοογάϊηρ' ἰο ἢΪ8 ᾿ἱν]ηρ τ ]αίϊοὴβ ὕο ᾿ῖπι, δοοοτϊηρ ἴο ἷ8. νν}}} ἱπ ΓΘ ἔθσμοθ 
ἴο Ὠῖπ), ἢ6Π66 ἴῃ Ηἶβ ῬΡΓΡΟΒΘ οὗ βαϊνγίΐοῃ, [86 δοΐτι8] βαϊ νδίΐοη, [8.6 Ῥγογωΐβο οὗ βαϊνδίίοῃ ; 

δθπῦ 4160 δοοογαϊηρ' ἴο 18 ΟἸδῖ τ. 8 ΡΟΝ τηλη, ᾿π ᾿ἷβ ἴαὺν δα ἴῃ Ηἷθ ἱπᾶσπλοηί. ΗΘ τπρῖκοθ 
Ρἱαῖη 0 τηϑη ΒΒ ῬΘΟΌ] ΑΓ ἀοβ ΠΥ, Ἀ18 ΒΙΩ4Ὦ] Ὠδίαγο, ΕΪ8 σῸΣ]0, εἰηοθ ἢ Ὁ] ΠΥ ΤΘΥΘΆΪΘ 
18 οὐσὰ Ὑ11] Ὅο τηδὴ ἴπ ΟΥ̓͂ΘΣ [0 ῬΓΘΡΆΓ͵Θ Ηἷτα ἴο τϑϑοῖνο ᾿ἷβ βαϊ γαϊζοη. ΤῊδ βαϊ γαϊίοι ἷβ 
(δὰ8 [86 οϑπίγαὶ [μθ16 οὗ τουοϊϑίου, δᾶ ἱπαθοϑᾶ 8386 ἃ ἴδοῖ, ἃ8. 8 ῬΘΥΒΟΠΔΙ 116, 85 Δῃ 
ΘἰΟΣΏΔΙ ἱπμοσιίδῃοο, 18 ἀοσυποα το οχίθπᾶ ἴτοπι [86 οἴοβθη υ0}} 1 θοσδοηθα ἢ 6 ΟΟΙΩ- 
τοη σοοᾶ οὗ Βαπιλεῖγ. ΤῊ βυθ᾽θοῦ οὗἉ Του ϑἰδίζοῃ 18, ὑβογϑίοσο, γϑαθιμρίζοῃ. 

ὃ 90, 

ΤῊΕ ἹΝΤΕΒΟΗΑΝΟΕ ΒΕΤΕΕΝ ΒΕΥΕΠΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΒΕΡΕΗΡΤΊΟΝ. 

ΑΒ [89 οἴοσῃδὶ ᾿ὑγίπρ βρί συ, αοα οοτμσηπηϊοδίθβ ἰτηβοὶ δ, ΗΪβ8 116, ἤθη Ἦἣθ οοΙὰ- 
πιπηϊοϑίο8 {86 Ἰἰνίηρ Κπου]εαρθ οὗ πἰμβο ἢ Μίδῃ, 88 8 βρὶ γἰΐαδὶ Ὀεΐηρ 411164 ἰο αοᾶ, 
οδπηοῦ Τρ πον αοα τἱϊποῦῦ τοοοϊνίηρ ἱπῦο Ἀ1ΠπΠ1561 Ὁ16 αἰνίηο 116, ἘΒαῦ 88 τη8η 
ἰᾳ εἰ], Ὦ6 18 ὈΠπαΘα 88 ἴο ΒῚΒ ἱπύο Πσθποθ, ὑο 086 βδῖαθ αχύθῃϊς {πδῦ ἢ ἷβ ροσνοσίϑα 
ἃπα οπβίανοα ἴῃ ἢΐΒ ψ1}, Ηθηοθ ὕΠ6ΓΘ οδηποῦ Ὀ6 8 Γονοἰδίϊοη οὗ βαϊνδίζοη ἰο πὶ τ 10ἢ- 
ουὐ τοδοιηρίϊομ, ΠΟΥ τϑαθιαρίοι τψιουῦ τονοϊαϊζοη. 10 1Ο]ΟὟΒ αἷϑο ἰμὺ {86 ἱπῖγο- 
ἀποιίοη οὗὅὨ {8ῖ8 τουϑίδίϊοι τησδῦ ὈΘ ὙΟΥΥ ρτδᾶυδὶ. ὙΠ (86 Βρί γύπα] ογϑ (86 Ποαγὺ 
τε ὍΘ Ῥυτῆθα, τὴ} 189 Βοατγί, (89 ὁγθ. Ἐονοίδίάοῃ 18 086 ἰᾶθδὶ γοαθιηρίίοῃ, σθ- 
ἀοηρώοι (86 δΔοΐτπϑΑ] του ϑἰδίϊοῃ. 
1 {818 Ἰπίοσοδδηρο Ὀούνγοθῃ τονοϊδύζου δηᾶ σϑαἀοιμρυίοη, ἱπ΄ σοπθσαὶ, τονοϊδίϊοη 

Ρτϑοοᾶδβ τϑἀθιηρου, Ὀαὺ δὖ [Π9 βΒδῖ6 (ἴγτη6 1Ὁ ταδί, {ΠΤΟΌΘὮ 108 ῬΓΟΙΪΤΑΪ ΑΓ στοὰ θηρ» 
ἤἴοπ, ῬΣΟΡΆΓΘ [86 ὙΔΥ [ὉΓ ΘΥΟΥῪ ΠΟῪ βἴδρϑ ἰῃ 18 ἀθυθὶοριιθηί. Απᾶ ᾿πβὺ 88 ἴῃ 186 
Θδόοβοα θρίγιϊα, [89 ΟΠ ΔΠΠ618 οὗἁὨ [86 τογοϊδίζοη οὗ βαυΐϊῃρ ὑσαςῃ, του οϊδίΐοῃ Ῥγθοθ 68 ΤΘ- 
ἀοωρίζοι, 8ο ὙΠ 086 ρστγοδῦ ΤηΔ588 ΟὐὗἨἩἉ ἴῃο80 γῆ 81. {86 βυβ͵θοίθ οὗ τϑαοιιρίίοῃ, (89 
τοἀοτωρίίοι ῬγΘΟΘαΘ6, ἃ9 8 Ῥγορδγαύοσυ ἀἰβοῖρ]η6, [86 1Παπυϊπδίΐοι ὑΒτοΌρ του θ οι, 



48 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

8 91. 

ΤῊΗΕ ΟἈΕΟΤΙΝΕ ΕΟῈΜ ΟΕ ΤἸΤῊΒ ΒΕΥΕΙΑΤΙΊΟΝ ΟΕ ΒΑΙΨΑΤΊΟΝ. 

ΤῊο οὐ͵θοϊλνο ἔοστα οὗ 1818 τουϑδίϊοη 18 ὑἱβγουρβουῦ 89 ΖΑΦορΛλαΉΨ, 88 ῦ τὶβοβ 
ἔγοτα 186 ἔοσια οὗ [89 1ᾶ68], ἀγηδιῖο ὑμϑορθδηΐθθ, ἰο [ἢ σταπᾶ το] ΤἈὨΘΟΡΒΔΩΥ οὗ αοᾶ 
ἰπ ΟὨγβι. 10 τ᾿δηϊοϑίβ 1.861} 1π [86 ΘΙομιθηΐβ οὗὁἨ δαμηδῃ ΨἈ1}, βιγοπρι ομοα ἴο Ορθη 
ψ βίοι οὐ βρῇ. 1 βγβὺ ἴΌσπὶ 18 0:8 ΤὨΪΓΔΟΌΪΟΙΒ τοροτὲ, ὑ86 αἰνίμο γοΐοο, [86 ποσᾶ, 
ψΠο86 ἀ]}} 60 8ο---ἰ(μο Δαέλ Κοΐ---ταθοῦβ ὉΒ ΟἿΪῪ ἰπ (ἢ9 τορίοι οὗ (09 Αροογρθβ. [18 
δοοοΠα τόσο ἀαγοὶοροᾶ ἴοσῃηι '8 ἱῃ [86 ΤηΪΓΔΟΌΪΟΙΒ ΥἹΒΙΟΙ,, ἰπ Ὁ ΠΔΥΓΟΎΤΟΙ Β6Ώ86, ΔΏρΘ᾽ 16 
ΒΡΡΡΘΟΆΓΔΩΟΘΕ, 88 8} 1468] ἀγῃδηϊο Ολγίδέορλαηψ, βασττουπα θα δᾶ ουθα τορσγοδοη θα ὮΥ͂ 
Ὑ1ΟΟΣ Θμοἰ ΓΟ πρ᾽ ΔΗρ ΘΙ ΟΡ ΔΏ16Β 8 Πα ΒΥΤΩΡΟΪ104] βἰρηΒ. [108 ἰμϊτὰ δηα ρμογίδοι ἔοστω 18 
1.6 ἱποαγηδίίοη οὗ αοα ἴῃ ΟἸγῖβί. 18 οὔδοῦ ὑπβσουρμουῦ 8. ῬΥΟΡΆΘΟΥ ; [89 ΣηΪΓ80]6 
οὗ ργορῆθου. Βα [86 τίη δηᾶ ΤΒυτηγηΐτα 18 [86 ᾿μοοογϑίϊο, ἰορϑὶ δυ]αυρϑηιθπΐ οὗ 
ῬΓΙΟΡΒΟΘΟΥ͂ ; ἰῃ ὙΠΟ 1 8 τη89 ροσϊηδηθηί, δηἃ δοοθβϑὶ Ὁ ]6 ἴο [86 ΡΘΟΡ]Ὶ9 ὙΒΘΏΘΥΟΣ 
1ῦ ταὶρῦ Ὀ6 ποϑᾶοά. 

38. 

ΤΗΕ ΞΌΒΟΕΟΤΙΥΕ ΕΟῈΜ ΟΕ ΒΕΥΕΙΙΑΤΙΟΝ. 

ΤῊΪ8 18 ἰσουρδουΐ [86 νἱβίοη, 086 ὈΔΑΒ ΟΥ̓ ΤΟΔῚ δϑροοῦ 15 ΘΟπΆΒΥ, [860 δυδαῃ 
ἘΥΔΒΡΟΒΙοη οὗ [86 ταἰηα ἔγοτα {Π6 βίδηα-Ροίης οὗ 810} ἰο {μα οὗἁ εἰρι!!. ΤῊΘ νυἱβίοῃ 
ὥΘΏΘΓΑΙΥ ἈΡΡΘΑΙΒ 88 8 ἀλγ-ν βίου, ἀυσίπρ ὙΠΟ [06 δῦ] ΟΟΠΒΟΙΟΌΒΏΘΗΒ ΟΥ̓ ΒΘ86 ἷ8 
ΒΔαοΥΘα ΟΥ Βυβροηαοα 88 ἴῃ [86 εἰρῆθ. Βαΐ [Ὁ ΔρΡΘδσδ ἰπ οἰ] ἄτθη, ἰῃ σοι οη Ϊ8- 
ΒΟΙΘΓΒ, ΟΥ Τ1Θ} ΒΌΚΘΩ ἰη ἔλιϊσιθ, 88 8 ἄγθδῃι οὗ [06 πἰρθῦ, ἴὰ στ οῖὰ, Βοόνγουθσ, [86 
ΤΩΟΓΆΪ ΘΟΙΒΟΪΟΌΒΗ 658 ΒὨΪΠ6Β 88 ΟἸΘΑΥ 88 1 (86 ἅἄδγ. [18 Ῥτϑ-οοπάϊ οη 18 [86 ΒΊΟΥ ἰῃ- 
ἰυϊϊου Ροββθββθᾶ ΟΥ̓ ΟΒΟΒΘῃ σο] ρου ταϊπᾶβ, ὈΥ δ6 βρὶτγὶῦ οὗ οὐ πιδᾶθ ἔγα Ὁ] ἴῃ 
Βοπιθ ρτοδῦ Ὠϊβίοσίοδὶ τηοτηθηΐ, τ Ποῖ ἱπἀ6οα οοπίδίηβ {ῃ6 Β6θαβ οὗ [86 διΐαγα, ΒΟ Β 
[86 ΒΘ. Ε]16α ὈΥ [6 ΤῊΘΟΡὮΔΗΥ ῬτοΟρ ΘΙ ΟΔΙΪΥ Θχρ] δὶ ηβ. 

ΤΏΘΓΘ 18 ὯῸ ΘΟΠΟΘΙΥΔ]6 ὈΒΘΟΡΏΒΗΥ τ ουῦῦ 8 Θοτγοβροηάϊηρ, αἰβροβίιϊοη ΤΣ [89 ΣΘ- 
οορύϊοῃ οὗ ΥἹΒΊΟ"Β:; ὯῸ Υἱβίοῃ τὶ μβουῦ {80 ΘΠΟΙΩῪ δηα οῇοοῦ οὗἩὨ 8 ὑπαοορῆδηυ. Βαϊ 
[86 016 ἔΌΤΤΩ ΤΊΔΥ͂ ῬΓΟΥ͂ΔΙΪ δῦ Οη6 {1π|6, [86 ΟἾὮΘΙ δὖὺ δῃοΐμογ, [π ροῃπογαὶ, του θη 
δάνβϑῃοοβ ἔγομι ἴδ ΟἸἹα ἴο (86 Ν᾽ ον Ταβίδιμϑηΐ, ἤτοσα (ἢ 0 Ῥγϑυ δ πρ' ΟὈ]οοῖίνα ἴοστα, οἵ 
ὉΒΘΟΡΒβηγΥ, ἴο (89 Ῥτονδ]ηρ Βα θ᾽ οσῦνο ἔοστη, οὐ (6 υἱβίοῃ, Ἐΐθποο [86 βασοοβϑίοι ἴῃ 
1ἢ)}9 Ὠ8Π168 Οὗ ὑμ6 ῥγορδοῖβ: Εοοι, ΝΑ, ΟΠοσθϑὶ. 

β 89. 

ΤῊΕΒ ΟΒΙΈΟΤΙΥΕ ΕΟΕΜ ΟΕ ΒΕΡΕΜΡΤΊΟΝ. 

ΤΏΘ οδ͵θοίίνο ἔοτηι οὗ τϑαθιηρύϊοῃ ΔΡῬΘΆΓΒ ἴῃ 8 Βοσὶθθ οὗ βαυϊηρ' ἡπαρτηθηῖθ, ἱηΐσο- 
ἀποοᾶ ὑπγουρ τϑνοϊδίύϊομ ὈΥ̓͂ Τοδη8 οὗἉ ἰβϑορμιδηΐθθ 118 διηἀδτηθηΐαὶ ἔοστα ἷβ [890 
τοΐγϑοῖθ. ᾿ ᾿ 

8 40. 

ΤῊΗΕΞ ΒΟΒΞΕΟΤΙΝΕ ΕΟΒΜ ΟΕ ἘΕΡΕΝΡΤΊΟΝ. 

Τὸ τηδηϊϑαὶβ 1186] ἰπ 8 Βογοΐὶο, ἀἰνίπα δοὺ οὐ ΤΑΣ, ΒΟΒΘ ΒΥΠΩΡΟΙ ἰ8 [86 Βδοσίῆοϑ, 
ὝΟΒΘ ΓΟΒᾺΪΌ ἰβ ΘΟΠΥΘΓΕΙΟΩ, 
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8 41. 

ΤῊΕ ΒΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΟΘΒΑΡΌΑΙ, ΡΒΕΟΟΒΕἙΕ ΑΝῸ ΕΟΒΜ ΟΕ ΒΕΥΕΙΠΑΤΙΟΝ. 

ΤΏο τϑδ  ἰσαίϊομ ἴῃ ὨἰβίΟΥΥ οὗὨ 186 τονϑίδίοη οὗὨ βαϊγδίζοῃ 158. στϑδᾶ 8), ιη ἀδ  Θ Δ}}Ὺ 
(80 βᾶπλθ ὙΪ 86 στϑᾶπδὶ στόν οὗ Βἰβίουυ ἰἰβοῦ Τ8 στάσι Ῥγόρτοβδ 18 0» 
ἀϊμοποα: 1. ΤτουΡὮ ἰδ6 ἔπη ἀλη θη181] ἰδ Οὗ 811 ππιδη στον, ἱπῖο πο} [89 
αἰνὶπο ΓΟ ΘΔ 010. ἃ8 8 Του ϑἰδίζοη οὗ βα ναῦ]ου ΠΘΟΘΒΒΑΓΪΥ Θηΐθσθ. [Ιἢ [818 ροϊηῦ οὗἉ γἱον 
τουϑ]αἰοη 18 [86 στϑηᾶοδί Ὠδίυγο, [6 ογοσγῃ δπᾶ ἱοσῦ οὗἨ πϑίπγο; (Ὁ [86 ΤΟρΌΪΟΣ 
πηίο]άϊαρ οὐ [89 ΟἸἹἃ Τδβιδιηθηῦ δανθηῦ οὗἩ ΟΠ γδί, οὐἩ [86 ρόγβοηδὶ 1 οὗ ΟἈγίβῦ, δυᾶ 
οὗ ἐδ Κιηράοιι οΟΥὗἨὨ θάνῃ ἰουπᾶρα ὈΥ ἷπ), γϑϑοθθθ ἔγοτι {Π6 Ὀορὶπηϊηρ ἴο 186 
ἐπα οὗὨ [86 νοτὶα, πα ὑγϑηβοθῃβ 41} (09 ἸἸπ18 οὗὨ [86 ονυϑῃΐβ οὗὐ πδίῃγαὶ Ἡϊσίοσγ. 
2, ΤῊΙΒ στδάθδὶ στον 18 οοπαϊοποᾶ ἐγοῦρ ἢ [8.6 ΠΟΟΘΒΒΑΤῪ ἰη ογοθδη ρα Ὀοῦνθθῃ 8 
ΒΟΥ αοα δῃᾶ ὉΠΒΟΪΥ͂ τηθῃ, ἴῃ ψ οπὶ 86 στδοο οὗ ἀοα ἢγβὺ συδαθδ!Υ ἴοσιαβ δοοοσάϊηρ 
ἴο (86 Ἰατν οὗ ἔγοϑάοιμ 0 γ 1186] ἃ ροϊηϊ οὗἉ υπΐοῃ δηᾶ 8 ροϊπί οὗἩ ἀϑραγίαγο ἴον 118 σι οσ 
ῬΓΟΡΤΟΒΒ, ὦ. 6.7 10 18 ΘΟ! ]οηΘα ΤΠσοῦΡἢ (06 οομπδίδηῦ ἰηζοΓομδηρα Ὀοίνγθθη σου ϑἸδίίοα 
ἴῃ ἃ ΒΔΤΤΟΥ͂ΣΟΙ Β6η86 8ηα ΤοΟοΙΩΡΙΟΙ, 78 ΠΙΔΥ ΒΑΥ ΘΥΘΏ ὈαύΘΘΠ ὈΓΤΟΡΠΘΟΥ͂ 8η4 τΤαΐΓΔΟΪ6, 
δεύτθθῃ ὕ1|6 Υἱβίοη 8ηἃ (ἢ Ββου!ῆοθ. 8. ΤΏΘΩ ἰύ 18 οοπαϊοποα ᾿Βγουρἢ (86 Β]0 0 
ΡΓΟΘΘΒΒ οὗ [86 ᾿ηὐογοθδηρσο Ὀοΐνθθῃ ἴδ 6 ΟμΟΒΘΏ 88 [9 ΒίΑγεϊηρ-Ροϊπὺ οὗ τον οἰδίϊοη, δηὰἃ 
186 ρορυΐαν 1186, οὐ 186 ᾿ηίθγομϑησο Ὀούνγθοῃ ὑΠθ᾽ ΒΡΟΟΔΙΥΡΒΟ δηᾶ {δ τῃδηϊοβίδίοη 
(ΡΒΔΏΟΤΟΒΙ8). ΟἸΘΠΘΓΑΆΙΠΥ͂, μού νου, ἰζ8 ΠΙΒΌΟΥΥ 18 ΘΙ Ὀγδοοᾶ ἴῃ ὕνο ροτὶοᾶβ. 1. ΕἼΟΤΩ 
186 Ὀορϊηπίηρ οὗ (Π6 ἐπέγοαμοίονψ τον] δίίοη ἴο 108 ΘΟ Ρ] ΘΙΟΠ, ἐ, 6.5) ῦο 86 οοτηρ[οἰΐοη 
οὔ [ῃ6 ῬΘΙΒΟΙΔΙ 116 οὗ ΟἸτΙβῦ, ἑ. 6.) ἴο [86 Ἰπ Γοαποίοτγγ οσ Εχβὺ ὁπᾶ οὔ [86 που], ΤΊ ἷο 

158 [86 Βροοΐϑ] Βἰδίογγ οὗ γον ϑιὐϊοὴη 'π [0.6 ΠΆΓΓΟΥΘΣ 8686. 2. ΕἾ ἴΠ6 Ὀορὶπηΐηρ οὗ 
180 8η4] οομιρ]οῖθ του οδύϊοη, οὐ [8:6 Εἰβύου 8} ἱπ γοάαορα τονοϊδίίοη, ἑ. 6..,) ἔγοτα [86 
βοριπηΐηρ οὗἿΠ6 οδυτοῖ ἰο ἐΐ8 Θοτηρ]οζοῃ, [86 βοοοηᾶ δαγοηΐ οὗὁὨ ΟἸτὶδί, ἑ. 6.. [86 δηα] 
Θὰ οὗἉ [86 του]. 

Ἧγ ὁ ΠΟΥ͂ ΒΡοδΔΚ ΟὨ]Υ οὗὁἨ [86 ρογοαβ οὗ σου οἸδίϊοη ἴῃ [Π6 ΠΔΓΓΟΥΤΟΙ 86η86. 
1. ΤῊ ροτϊοα οὗ μδῦ 'π ὁῃ6 δϑρϑοῦ ΒΥτΆ 0 ]108], ἴῃ ὉΠ 6 ΟΥΠΘΓ ΤΥ 168], ὈΓΙΓΠΔΓΥ ΤΘ]1- 

δῖοι : ἔγοτι Αἄδπι ἴο ΑἸ γδῆδια, 2000 γοᾶτβ Β. Ὁ. ΤΒΘ ΠρΡΏΘΓ αβρϑοῦ οὐ [18 ροτὶοᾶ ἴ8 
186 Βγταθ 1108] το] σίοη, [89 Κπον]οᾶρα οὗἉ αοἄ ἴῃ ἴδο Πρδῦ οΥὗἨΒαΐατο δπᾶ Εἰβίοσῃ, στὰ 
Βροσδᾶϊο ἸΙσμίδ οὗ σου οδθοη [σοῦυρῇ 186 ποτγᾶ. 

ῶ. Το ρογοᾶ οὗὨ [86 ρῥδύγ το ἃ] γα ρίοη οὗὨ ργοπιῖ8βα ἴῃ 115 σΘῃΘΘΙ]οροΔ] ἀοβοθηῦ, 
ἱπίγοἀαορᾶ δηα 65.818} 68 του ἢ [Π6 ποτὰ οὗ ἀοα δῃηᾶ δατηδη (ἢ : ἔγομι ΑΡΤ8- 
δ ἴο Μοβοβ, 1600 Β. Ὁ. Τὴ (μ6 ἢγβῇ ρογοᾶ [86 βυταθο] 18 Ῥτοιαϊπθηῦ, [86 τοσὰ 
βυδογάϊπϑία ; ἴῃ {818 [89 ποτα Πο]48 [86 γβῦ ρ]8οβ, [86 βυταῦο] [6 βθοοῃᾶ, 1η (86 
ὅγει ροτγϊοα ΤΑῚ} γ88 βρογδᾶϊο ; ἰπ ΑΡγμϑι δηᾶ ἢ18 βοϑαᾶ 10 ὈΘΟΟΤΏ 68 ζ'ΘΏΘΑΙΟΡΊΟΔΙ. 

8. ΤῊΘ ροτϊοα οὗἨ 186 Μοβαῖο Ἰϑραὶ] το σίου : ἴτοη Μοβοβ ἴο ΕἸ} 178}, οὐ ἴο 189 ἀ6-. 
οἰἴπο οὗ 186 ροσυ οὗ [86 1βγδο 8} ἰηράοτῃθ. ΤὮΘ βυιαῦο] Ῥγθρομπᾶογδίθβ Ἀθουθ [86 
ποτᾶ. Τῆθ ἱπίθσηδὶ ομβδγδοίοσ οὐὗἁἨ [86 το]ρίοῃ οὐ ργοζηΐβθ δὖὺ [86 Ῥθρπηϊηρ,, 15. ΠΟῪ 
βαττουπαθα ὈΥ [Π6 δχίθτγηδὶ ἤοσπιβ οὗ [89 ἰανν, ἴ0Υ [6 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗὨ Ὀσίηρσίπρ 8 στ ο]6 ᾿ 

ῬΘΟΡΪΘ ἴο βῆδγθ 'π [86 ΑὈγδμδηο (Αἰ [ἢ, δῃᾶ δὖ 086 Βᾶτηθ ὑϊπη6 Βοοῦτο 108 Μ᾽ ΘΓ ἄθν6 10 }- 
τηθηῖ. ΕΠΠ7Δ} ὑὰΓ}8 Δ π]861 7 ἴο 086 ραβδί, 438 {86 ἰαδῦ γοδίοσοσ οὗ (89 ἰδὺγ ὑβγοῦρἧῇ (89 
τ ΓΒΟΌΪΟΙΒ ἡπαρτησπύ ὈΥ͂ ἤγα. 

4, ΤΏ γροτγὶοᾶ οὗ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂, οὐ ἰῃ ὙὩἱο οὶ [λ16 Ἰανγ Ὀορϑῃ ἴο 6 νἱονϑα ἴῃ 118 πύθῃ 8] 

ὑδαγδοίθσ, ἴῃ ᾿Β1ΟΣ [86 ποτὰ Ῥγδροηᾶογαῦθβ, ποῦ {816 βυταρο] : ἔγομι [86 ΣηΪΓΔ6]68 οὗὨ 
ἘΠΘμΑ, τοϑτκοα ὈΥ τῃοἷν ἀοαῖση ἴο βᾶνο, ροϊηίΐπρ ἴο 186 ζαΐατοα, δᾶ ἔγοπι [86 Μοββι- 
816 ῬΓΟΡΉΘΟΙ6Β οὗἉ Ιβδαῖδῃ (Ηοβϑᾶ, 906], Απιο8) ἰο ΝΜ] δο 1. 
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50 ; ἹΝΤΒΟΡΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΟἿ ΤΕΈΞΤΑΜΕΝΤΊ. 

ὅ. ΤῊ ρῥϑυϊοᾶ οὗ πδίο μα] ρῥἱοίΥ, ΟΥ οὗ [80 παίΐομδὶ σὑϑϑ]ζαίϊοι οὗ 186 Ῥσορβοίϊο 
ζαϊν, ἰἸηγοαποθᾶ ἰῃ 8 ἰβύοσι αὶ Δ ΠΏΘΤ, ππᾶθγ 186 ἀἰΒΑρΡ ΑΓΔ ΏΟ6 Οὗἁ ὈΔΠΟΙΪΟΑΙ] ἱπβρὶτα- 
ἰζοῃ, θαὺῦ 4180 πηᾶον 106 ἈΡΡθδᾶγϑποθ οὗ [89 1ᾶδβ οὗ τηλγίγγαομῃι : ἴγοιη ΜΑΙ ΔΟΩΣ ἴο 
086 {π|6 οὗἁὨ ΟἸσίβί. 

6. ΤῊΘ ροσγὶοᾶ οὗ 88 οοποϑηϊγδίοι οὗ {89 Μοββίδηϊο Ἰοηρίηρ, οὗἉ [5γδο], οὐ 86 βΒ6ϑᾶ- 
Ἰ1|κ6 Τοσιηδίϊοῃ οὗ ἰδμδὺ βίδίθ οὗ ταϊπα ψὩ]οἢ 8 δι οα ἴἰο τϑοοῖνο [9 Μοββίδη, Ὑ8ο80 
ΨΘΙΎ δασύ ΟἹ οϑηΐγαὶ ροϊηῦ 18 [86 ὙΊΓρίη, δηα Δγοῦμα ΒΟΥ 186 {ΓΌΪΥ ρῥΐουβ, Θβρϑοΐϑὶν 
[86 Βαρυἰβῦ, Θῃαγθ]οροᾶ, 848 ἴῃ ἃ 88}}6}}, Ὀ ῬΒαγιβαίθιη, ὥϑδαποθοίβηι, Ἐββθη θη, βιδιηδ- 
ΤΊ Δηΐβυα, ΑἸοχϑπἀυϊδηΐβηι, ἀπα Ηθ]]θηΐβηη, ΜΒ ]οἢ ἰπ 8. ΚΘΏΘΓΔΙ Β6Ώ86 ΣΩΔΥ͂ Ὀ6 νἱονχοᾶ 
88 ΒΡΓΙΠΡΊΩρ᾽ ἴΤΟΙλ ΟὯ6 Δῃοΐθοσ, ΤᾺΘ ΒΙΒΌΟΥΥ Ῥγϑυϊοῦβ ἴο [86 Νον Τοβίδτηθηί, 

, ἢ, ΤἼΤδο ροτγϊοᾶ οἔὗὨ [86 18 οὗ ΟἸγὶβὺ ἴο 108 ὀΘοταρι οὐϊοη πῃ 18 δβοθηβίοῃ, δηᾶ ἴο (86 
δτοϑὺ 508] οὗ 1.5 οοιηρ θύοι ἴῃ {86 Ἰουπαϊηρ οΟὗἩἉ(8 6 ΟὨ τ βυϊδη οματοῖ, τοῦ [86 οὐὔ- 
Ῥουσηρ οὗ [86 ΗοΙγ ϑ'ριγϊ. 

8 42, 

ΤῊΒ ΟΟΝΤΒΑΞΤΗΕ ΒΕΤΨΕΕΝ ΤῊΕ ΑΝΝΟΌΟΝΟΕΜΕΝΤ ΑΝῸ ΤῊΝ ΕΥΠΕΊΜΕΝΤ ΟΕ 
ΒΑΪΨΑΤΊΟΝ. 

ΑΒ Ὡδίυγο ἑουπᾶ 108 ΚΟΔ] ἴῃ [86 γεῦ τλδη, δᾶ [819 ῬΥΙΠΊΘν 8] {ἰπ16 ἴῃ ΑὈτγδδϑια δηᾶ 
1586 ΟΙΪα Οονοηδηίΐ, βο {μ6 ΟἹ] Οονθηϑηί 1{86], 88 086 ρΡγϑδῃπουποοιηθηΐ οὗ [6 Βα νυ οη 
ἰπ Οτῖβί, 888 Τουπᾶ 18 σοβϑὶ ἰῃ ΟἸγῖϑθ. ΟἸἈ γιϑὺ 18 086 6πᾶ οὗὁὨ [86 Ιατν, [886 ῬΓΘΙ ΠΩ ΠΑΤΥ 
δοΔ] οὐ οηᾶ οὗ 4]1] [Βῖηρσβ. Βαΐ (86 ἱπιγοαποίοῦΥΥ τον] δύο οὐὁἨ ΟἸσῖϑὺ ἱπὶ {86 ὕπο οὗ 
[6 Νοὸνν Τοβίδιημθηῦ, τηυϑὺ τοδοῦ ρϑίη 1ζ5 ΘΟ ρ θην 18] ρο8] ἴῃ [86 οἰοσηΥ οὗ 
ἴ80 Νον Τοεβίδηγοηῖ, 86. οἴθσῃϑὶ ρΌΒρΟΙ, [86 Βϑοοῃᾷ οοταΐηρ, δπα δορὶ ρῆδηυ οὗ Ο τὶϑὶ 
ὙΠ 105 οὔθΓηΔ] ΤΟΒΌΪ 8, 

ΤΙ ΟἹα Τοβίδηλθηΐ 18 [86 το] ρίοη οὗἁὨ ἴῃ6 ξαΐαγο. ΑΒ ἴο 186 ψοτᾶ οὗ Ργοπιῖβθ, ἴἴ 
Πηα5 105 ΕΑ] πλοῦ ἴῃ {πΠ6 ποτ οὗ 0 Νὸνν Τ᾽ οϑίδιχθηῦ ; 838 ἴο 118 ὑγρθβ, [86 ΒΔ ον 
᾿τρδρο8 οὗ ροοᾶ {δίηῃρβ ἴο ὁΘοη16, ἴῃ ἴ6 ιοίβ οἵ [86 Νὴ Τοβίβδιηοηϊ Β8] νϑϊοη. 

Ἡόομοθ 1 0] ὑμδὺ [10 ΟἹ Οονθῃδηΐ, ἃ8 ἴο 108 ὩΔ.10η81, 1608], ΟΧ ΘΓ 8] γ8]86, 
19 Δυτορεαῦοα [τοῦ ρἢ 186 Νὸν Οονοηδηΐ, θαῦ {μδὺ 16 ΟἹα Τοβίδιμοηί, 89 [86 ψοτγὰ 
οὗ σοά, 18 οχαϊ θᾶ ᾿Ββσουσῃ [86 Νοὸνν Τοβίδμηοηϊ, ὑο Ὀ6 8 οομδιϊποηῦ ρατγί ΟΥὨ 1786 οἴοσ- 
Ὧ8] ΤΟΥ Θ]ΔΙΊΟΠ, 88 1ῦ ΤΌΤ ἾΒ.65 [Π6 Τοππαδίίοῃ, ἰεἰγοααοίίοῃ, δηα 11 αβύταίζοη οὗὁἩ τ16 Ν 
Τοδβίδιμλθηΐ. 

ἈΒ8 [186 ροβροὶ 1861 18 ἃ Ῥγον ΒΟ η8] 1ΔὉ7 ἴῸΣ 016 ὉΠΌΘΙΣΟΥ ΘΙ, 8δο 186 ΟἹ Τοδίδιαθηϊ 
ΙΔ Ὑγϑ ἃ ῬΓΟΥΒΙ ΟΠ] ΡΌΒΡΘΙ ἴον 086 Ὀ6ΙΊΘνΟΓ. 

8 48. 

ΤΗΙ ΕὔΝΘΑΜΈΕΝΤΑΙ, ΕΟΕΜΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ῬΕΒΕΙΟΌΒΑΤΙΟΝ ΟΡ ΒΑΓΥΨΑΤΙΟΝ. 

ΤΏ686 ΦΌΤΤΊΒ, ἰῃ τΤοΓα8, αἀγὸ 086 οΥἹΡΊη8] ὑγϑαϊ.]0η8, [16 ῬΓΟΙΐΒ6, [86 ἰᾶνῦ, ΡΓΟΡΏΘΟΥ, 
[6 [ΓΘ ΒΌΣ ΠΙΟΠΥ͂ οὗ τραυύγτβ. 

ΤΏΘΕ6 ἔΌΓΤΙΩΒ, ἰη ζδοίβ, τὸ [86 ΔΙΙΕΡΌΓΣΙΘΒ, ΒΥΓΆ 08, ὮΥΡΘΒ, ἑ, 6.,) ἐλ ἄαιοῃ, [Δ γέργδ- 

δϑοῃιξαζίογιϑ, δια [86 ρογιηοῖκο φγοραταζίοῃϑ ἴον 6 Ν᾿ ον Οονθηϑηί. 
ΤΥΡΟΙΟΡῪ ΘΟΙΘΠΟ68 ΜΠ Ὅ86 ῬΘΥΒΟμΔΙ ἴγρο8 (ἄδην, Μοϊοβιζοᾶθο, ΑΡγϑμδμι, 

ὅ.0.), ΡΆ8868 ὁ ἴο {1:0 Ε]ΒύοΥ 68] ὑΥ068 ([Π6 ΒΔου ῆο6 οὗὨ 15880, [86 ἀχοᾶυβ ἔοι ΕἸσΥΡῇ), 
δηα5 108 ΟθΘῃῦΓΆ] ροϊηῦ ἰῃ [06 ΤΥΡ68 οὗἉ 86 ἰαῖν ((ἢ9 Μοβαῖο ου]ῦα8), δηα οομ)ρ]οίθβ 
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8456. ΤΗ͂Ε ΡΕΕΠΟΡΜΕΝῚΤῚ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΤΒΕΟΙΠΟΟΥ. δὶ 

ἐδ ῖ ἴῃ 086 τιϑηΐϑ]ὶ ἴγρθ, δπα ἴγροβ ἴῃ αἰβροβιίζοη, [86 ῬΥΘΑΠΠΟΠ ΠΟΘ ΠλΘηβ ἰῃ [6 ἰῃ- 
ψΑΓα βίϑίθ δηὰ ἔδοϊην, οὗ Ν ον Τοβίδιλθηῦ βίδίθβ (8. χχίϊ. ; 158. υἹ]., ὅο.). 

Το ΡΘΒ δηα ἴῃ6 νοσζὰ βἰδηᾶ ἴῃ γοϊδιίοηβ [0 ϑϑοὶ οὐ θυ, βἰ τ}. ἴο [8086 Ὀούνγθθη 
το ἀοιηρίοη δηα σονυϑ]δίοη. 

8 44. 

ΤΕΕ ΕὔΚΕΊΠΩΙΝΕ ΟΕ ΒΑΙΨΑΤΙΟΝ. 

ΤῊ ΓΒ] ηρ οὗὨἨ βδ ναϊϊοη 18 18.868 σοτηρίδίΐοη οὗ [89 {ποδηϊῃτορίο 116 οὗἁἨ ΟἸ τί βϑῦ, ἴῃ 
1189 νου] -ἱομιησ, του] α-τοἀδοιηΐηρ, δηᾶ που] - ρ]οσ ΣἸὩρ ῬΟΥ͂ΟΥ ἀπᾶ γΓοβυ]0. Τὸ ΤΊΔῪ 
ν6 ἀϊν! θᾶ 1ηἴο ἴδ ἱπίγοαποίοτγ {01Π]]|πρ’ Δηα [86 8Π8] δοταρ]οίίοη, ἑ. 6., ἰηῖο [16 Ὁ π|0 
οὔ 86 ἤγβί δηᾶ οὔ (86 βοοοπᾷᾶ δβδἄνεηϊ οὗ Ομ τῖδί. Τὴ ἢγβὺ ρογὶοα δια γβο 68 [86 ΒΒΌΟΣΥ 
οὗ [86 οπ6 Ῥϑου δῦ οοταρίοὐΐοη οὗὨ 189 116 οὗὨἨ 7 6888, ἀπᾶ 108 ἀθνοορηιοηῦ ἴῃ 186 ΤΌῸΓ 
[υπᾶατηθηΐαὶ ἤοττωβ οὗὨ ἴ86 Τ0τ ρΌΒΡΘΙΒ, δῃᾶ [Π6 γαγ θα ἀοοίτγίμαὶ ἔχη ἀδηηθη 8] ΦΌΣΠῚΒ ἴῃ 
186 ἀΠδδγθηῦ δροβῦο θα] ΤΥΡ6Β οὗἉ ἀοοίγῖπο, ΘΒ ἰδ ΠῪ οὗὅὨἮ δπι68, Ῥεΐοσ, δα], (86 δύο ῦ 
οὔ (86 ΕἸ ΡΙΒ|16 ἰο [186 Ἠοῦτονβ δηᾶ οὗ Φοβη, ἴο ψὩ] ἢ, Βουονοῦ, τ) τηαϑὺ 884, ἴπ {Ποὶγ 
᾿ἰδίοΤἹ 8] β' ρηἤοδηοο, [86 ἀοοίτί 8] ΤΥὦΡΟΒ οὗὁἨ [86 ΟἾΟΓ 8ροΒ.168, 

ΤῊ ὙἹᾶοΥ δπα δηΔ] οοπιρίοἰΐϊοη οὗὨ ὑμ6 116 οὗἩ ΟἸ σῖβῦ ὀχίθπαβ ὑβγοῦρ {86 ΑἸ οΓοαὶ 
Ροτοαβ οὗ ὑῃ9 Ν ον Τοβίδιμοηῦ κΚἰηράοτῃ οὗ Βοανθη. (366 ΤΑΝΕ : Μαϊζίλοιο, Ατα. 6α., 
Ῥᾶδ 65 3, 4, ὅ, 

Β, Ἀεουοϊαϊζίοη 9. ϑαϊυαξίογι » ἐδ Τουοϊορηιοπέ απα 486 Οοαϊ, 

8 46. 

ΤΗΕ ΡΕΨΕΙΟΡΜΕΝΊΤ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΟΥ. 

ΒΙΌ]1ο8] (ΠΟΟΙΪΟΡΎ ἄσρνθορβ 118617 ἴῃ ΘΒΒΘ ΔΙ [Π6 Βαπη]6 ὙΑΥ ΜΠ Ὀ10]108] Το]]- 
εἰου. Βαΐ 1 ἀονεῖορβ ἰ[86}}7 δοοοταϊηρ ἴο 5 παΐατα δέσοσ [86 ὌΠΡΥΩΡ ἔκαμ αἀδιηθηῖδὶ 
Ῥυϊηοῖρ 68: 

1. ΒΙΌ]104] ἀοοίτίμθ ργοοθϑᾶβ ἴῃ 118 θββϑηί δὶ ἀθυθίορταθηῦ, 88 ἴῃ 108 ἀἠϑουϊοὐτῶὶ 
ἀϊνίβἴοτβ, ἤτομι 8 διηδατηθηὶδὶ ΟἸτἰβιοϊορίοαϊ ργϊποῖρὶθ : Μίδῃ ἀϑβϑυϊποᾶ ὑο [86 ἱπηδρὸ οὗ 
Θοᾶ, οΥγ ἴο {86 ρῬοτίδοϊίζοῃ οὗὨ δῖβ 18 ἴῃ 1816 του δύο οὐ 16 ἀοα-ἸηδΔη 

2, Τὴ οββϑηίδὶ ἀονυοοριιθηὺ οὗἉὨ Ὀ1Ό]1οαὶ ἀοοίτ 68, ὃ. 7.. [ἢ6 ἀοοὺεἠδδε οὗ 1Π6 Ὡδηλο 

οἵ αοῦ, οὗὨ Ϊ]8 αὐὐτιθαῦοβ, οὗ πλδῃ, οὗ βίη, ὅζο., δάνδηοϑθθ 'π ὑἢ ΒΆΤ16 τη Θ8γο τ 186 
σΠγοποϊορίοδὶ ἀθνοϊοριμθηῦ οὗἉ Ὀ10]108] ἀοδει τος ἰη αἰ δδγοηῦ ρου ϊοαβ οὗ (1πη6. 

8. ἘΟΣΥ ὈΪΌ]1οΑ] ἀοοῖσϊπο ἴῃ 106 σογτη -ἔοστα οσβῦθα δγοδαν ἴῃ {Π}9 ΠΣ Ροσὶοα 
οὗ γονοϊδιϊοῃ, 6. 5.0 [86 ἀοοίτγί πο οΟὗὉὨ ᾿π Πλ ΟΥ ΔΠ10γ. 

4. Νο ὈΪΌ11641 ἀοοίτηθ σόοι 18 ρογίθοῦ ἔοστα ἈΠῸ] {86 Ἰαίοϑὺ Ῥϑγὶοαᾶ οἵ σου ἷδ- 
οῃ, ἑ, 4.» [86 Νονν Ταβίδιηοηίς ΖΕ] πλθηΐ : δηᾶ 1}}18 ΠΥ ἀονθὶορθα Ὅσαι 'ἱβ τοϑομοᾶ 
ἴῃ [86 δΔροβίο]οδὶ ροτϊοά, 6. γ..9 [89 ἀοοίχίπο οὗ [9 ΤΥΪΠΙΓΥ. 

δ. ΕΟΓΥ ὈῸ]164] ἀοοίτπο ἰῃ 118 ΘοῦγΒθ ΟΥ̓ Δα οἰ ορηαθηῦ ΡΓΟΒΘηἐβ ἃ Τηγ κοῦ, ἀἰβυϊποῦ 
ΘΟὨ ΠΟΥ ; ΔΙ Βουρ ἢ ομ6 ἀοΟΌΓΙΘ ΤΩΔῪ ΠΟῪ Ιἶβθ ἰηῦ0 ῬΓΟΙΑΪΠΘΠΟΘ, 8πηα ἴΏ6η δΔηοί 6 Γ. 
Ἦρφηοο ἃ Ὀγοδκ δηα ορροβίτἴοῃ Ὀοΐτθοῃ 186 ΟἹΪά δηὰ Νοὸυνν Ταβίδιηθης σου]ᾶ Ὀ6 ἃ 
ΠΟ ΒίΓΟΙΒ Βαρροβίοη, ἰδ 6. 9.. ἴῃ σοηῦγαὶ ρατύ οὗ [86 τονοϊδίΐοῃ οὗ αοἂ ἴῃ [86 ΟἹ]α 
Τοβίαπηθηῦ (186 δηροὶ οὗ (80 Ι,ογᾶ), βου ἃ Ὅ6 τοραγἄθα 85 ἃ ογοδίϑα δῃροὶ, δᾶ ποὺ 
88. ΟἾτῖβϑύ Ὠϊτηβ6 ] [Π6 ΡΓΘΡΑΓΑΙΟΥΥ͂ βίδροϑ οὗἉ κἷ8 ἱποδυηῃδίϊομ, 8116 [86 ΘΟη ΓΑ] ἤρτγθ 
ἢ πο Νὰ Τοβιατηθηῦ τον δί]οἢ 18 [6 αοὔ-Τηδη. ; 



δ, ἹΝΤΒΟΡΌΟΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΊ. 

6. Ηοιοτοροηθοῦβ, ποῖ, δ γ] ΟΌΥ ϑροδίσηρ, ᾿μοοσγδίϊο ἀοοίτΙΠ68, ΤΏΔΥ ῥγορᾶγο [86 
ΜΑΥ ΤἴῸΓ [86 ἀονοϊοριμθηῦ οὗ τον δίΐοι, δηᾶ ῥσγοϊηοῖθ 18 ργορτθθθ. ΤΈΘΥ ἢᾶνο βοευϑα 
0818 Ῥύτσροβο ἔτοια 86 Ὀορίῃηΐηρ οαγασὰβ (( δ] ἄθδη, ϑ'γγίδη, δι οδυϊηΐδη, Εὐσυράδη, 
Ῥογεῖ8η), θαῦ 186 στδηᾷᾶ ἔοσυτηῖπρ ῥΣποῖρ]9 οὗ τουοϊδίϊοι σοῦ ΠΘΥΘΣ Δ]]ΟἿΥ 8}γΥ ἴῃ- 
ὉὈΓυβίοι οὗ ἰοσοῖσῃ δἰοπιθηΐβ. [Τὺ 18 ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃ6 ΔροΟΥΥρΡ ἃ ὑΠδὺ γγχὸ Πηα ΔΠΥ͂ {Υ8068 οὗ 
ΒΌΘΝ, 80 ᾿πὑΓΌ5ΊΟΏ. 

ἡ. Το ἀονοϊοριμθηΐ οὗὨ Ὀ10]1041] ἀοοίγ!ηθ 18 ουδὺ ἴῃ {9 ἀϊτοοίίΐου οὗ 8ὴ οηγατᾶ 
ΡΓΟΡΓΘΒ5, 8ῃ. πηξο]ϊηρ,, ἔγομα 086 ρογτῃ, οὗ 8 στό ηρ ΒρΡΙ ΣΙ ὈΔ]10Υ, οὗἁὨ 8 τοὐθοίΐοη οὗἉ 
ΤΘΙΩΡΟΓΆΓΥ ἔΌΓΠΊ8, θαῦ ὭθνοΣ 86 ἕοστα οὗ 8 ρσοργϑδβ δηᾶ στόν ὑμβγοῦρῇ Τρροκίϊ!οη. 
ΑἹ] 86 Δι. 6868 οὗ βδογοαᾶ βουϊρίασο, θυύθὰ ὑδδὺ Ὀούσγθθα 86 ΟἹ δῃηᾶ Νὸνν Τορίδ- 
μηθηΐβ, ΓΘ ΒΔΓΙΩΟΒΙΟΙΒ, ποῦ δηϊα ΟΠ 8.10 ΟΥἹ ΘΟΒ ΓΔαΪΟΙΟΤΥ ΟΡΡΟΒΙΠ]ΟΏ8. 

8. ὙΠ ΒΙη [86 ρΡοτὶοᾶ οὗἉ Δηγ ἱπάϊν! ἄπ] ὈΪ10]1041 ἀοοίγὶπθ, ὑμθγθ 18 8 ορροβιϊϊοῃ 
δηα 8 ΡΓΟΡΎΘΒΒΙ͂ΥΘ τηουθθηΐ, 8η4 Ὀούτθοα [Π6 τοὺ ἀν 6.86 ρου ο8 ἔμ 6 γο Ἵχὶβίβ θυθσυ- 
ὙΠΘΓΘ [86 ὉΠΙΥ͂ οὗἉ [89 Βρὶ γιῦ, δηα ἤθΠ06 88} 1ηα 18801}}]6 ΘΟΠμθοϊίοη. 

9. Το νψοτζτὰ οὗἩ αοά, οὐ [86 ῥγὶποῖρ]θ οὗ σϑυο]δύϊοῃ, ΓᾺ]08 8πἃ βῃδρϑϑ [86 ὈοοΪκ5 οἵὗἁ 
ΒΟΣΙΡύυΓΘ, 88 8 βίσοηρ, δοίϊνο, τη οὐ] ἀἰηρ ρυποῖρ]6. Βαῦ ἰῃ [86 τοϊαίζουβ οὗ {μδύ σογὰ 
ἴο ΒυμηδηϊΥ, ἰῦ 18 ΘΟΥ̓́ΘΓ ἴῃ 118 ὉΠ Ο] Ἰηρ,, Ὀγοδκίηρ ΓΠγουρ [86 θομα8 οὗ Βυμηδη ΘΥΤΟΤΧ, 
ΔΠα ἴῃ 108 Βρ᾽ γι 8} 7 Ῥτοοθϑαβ ἔγοτα οη6 βίδρο οὗ γονοϊδίίΐοη ὕο δῃοίμ οι, ὕο ΓΘ8]1ΖΘ 118 
αἰνῖηθ [Ὁ] Π 685, ἢ ἃ πογα οομρ]οῖθ, ὑσϑηβρδγοηΐ ὨυτηδΔη ρογίδοίίοῃ. 

10. Το πψοσγᾶ οὗ Οοᾶ ἴῃ 118 ἀδυθ]ορυηθηῦ ὩΘΥΘΣ ἀοδίσουβ Ὠσπτηδη ἡδίαγα, τ }}116 ἴΐ 
αἸββοῖνϑβ ὑπ βῃδάονβ νι ΜΒ Οἢ Ὁ 1168. [Ὁ τϑίθου βαῖβ ἢγθο, ἴῃ [06 ΙΘΑΒΏΓΟ οὗἨὨ ἰ(8 
ἀδνοϊορηιθηῦ, 086 οΥἹρῖπ8] ροῦσοτβ οὗ {19 Βαϊηδῃ παΐστο. Ηθποθ [Π.686 ΤΠ] Δ}}(8 ΟΥ̓ οτὶρ]- 
ὨΔΙΠΥ, 88 ὉΠΟΥ͂ ΤΟΥ͂Θ ΔΙΤΟΔΑΥ ουἹάθηῦ ἴῃ 89 ομδγϑοίθιβ οὗἁὨ [80 ῥδύγ ΓΟ, 8, ἈρΡΡΘΔΓ ἴῃ 
Ὁ86ΙῚΓ πιοδῦ βύυ Κῖηρ' ΤΌΓΓΩΒ ἴῃ {Π6 ᾿ἶνο8 Οὗ [86 Ῥγορμοίβ. 10 18 δὴ δβυσαᾶ δηᾶ τῃηοηβίγου8 
ΒΡΡροβιϊίοη, ὑβογθίογθ, οὗ τ οἢ (ΠΟΥ 8.6 ρΌ ΠΥ το, ἀθηγίηρ [89 ρογίδοῦ οὐ ρί πα! 
οὔ 186 ἴΌ.Γ ρΌΒροΪ8, νἹθὺν [86 ρο8ρε}8 οὗ Μαιίμον δηᾶ ἴχΚοὸ 88 οορἱθβ ἔγοτῃ [89 οὐἱρίῃα) 
οὗ Μϑῦκ. 

11. Τῇθ ἀοοίτίπθ οὗὅἁὨ Φ908118 ρ88868 ἱδγουρῃ νν6}1-ἀοἤηθα ρουϊοᾶϑ οὗ ἀθυθὶορτηθηῦ. 
Ὗγ6 οϑῃ ἀἰβυϊ ρα βῃ : 1. ΤῊΘ οχρδηϑίίοπ οὐ 186 Ἰδὺν ἴῃ 118 Ἰηταγὰ 811" ργου δι! ηρ εἷρ- 
Πἰδοληοθ. 2. ΤΕ οχρδηδίίοη οὗ [Π9 ΟἹα  οβίδαχθηΐ 1468. οὗ 186 Κἰησάᾶοπι οΥὗἁἉἍ Βοᾶνθῃ. 
8. Τῇα ὀχρπδίϊοη οὐ ἴθ ΟἹα ἸΤοβίδιηθη ἴγρθ8 οὗἨ γουτμοϊβίοη, δὰ 86 ῬΆΒΒΟΥΘΥ, 
4. Το οχρδηδύίϊοη οὗ [86 ΟἹ Τοβίδιηοης οαἹαα. ὅ, ΤῊΘ οχρίδηδίίοη οὐἩ ὯΒ6 ϑῃίγο 
ΟΙἹα Τοβιδιμθηῦ ΒΥτ θ ] 181), πα οὗ [π6 Ὑ0]6 Βυταθο] Ἶβη οὗ οσθαίϊΐοη. ΤΏ686 οἤγοῃο]ο- 
5΄1ολ] βίαρϑβ οὗ [86 ἀδνϑϊοριυθηΐ οὗ 86 ἀοοίτίῃθ οὗὨ ΟἸγῖβῦ ἃσθ τηϑᾶθ 18:6 ββϑϑῃίαὶ 
Τυἀδλπηθηΐδὶ [Όσπλβ οὗ [86 ἀοοίτίηθ οὗὨ ΟὨτβῦ, ἰῃ 186 ἀοούτ!ηδ! ἴγραβ οὗἁἩ 186 Δροβίϊοβ, 
ατλοβ, Ῥεῖογ, Ῥδὰ], {86 Ἐ᾽βι16 ἴο {86 ἩΘΌτονσβ, Φοθπ, ΤΉ680 ἴγρ68 οὗἉ ἀοοίτίπθ Βα- 
Ρἰοπιθηύ δηᾶ οοτηρ᾽οῦθ ϑϑοὶ οὔμογ, θαῦ ΠΘΥ δ΄ΓΘ 88 [ΔΓ Γϑιηονοᾶ 38 ΡΟΒ510]6, ἴῃ ὉΠ οἱγ 
ΒΔΓΓΩΟΠΙΟΌΒ δρτϑαπχοηῦ, ἔγομιλ ΘΟΥΤ Οἱ ρ᾽ 680 ἢ ΟἿΟΣ. 

12. Ϊῃ {μ6 Ῥοοῖ οὗ (ἀθποβὶβ Ὀ101108] ἀοοί 9 18 8 Ὀπίοῃ ΟΥ̓ [η6 τνοτὰ οὗἩ αοα ὙῈ 
[86 ρΡυγαοβῦ ΘΧΡΓΟΒβίοη οὗ ΒαπΊΔΠ ΔΥΓ]ΘΒΒΠ 688 : ἴῃ 080 ΑΙΡΟΟΔΆΙΥΡΘΒΟ, 10 15 [86 πηΐοηῃ οὗὨ 186 
Βδ10 ψΟΤα 1} 8. ΘΟμΒοΙΟσΌΒ, Δη, 88 ἴο {86 ΗΘΌτον ἴοτπι, ρογίθοιοα, ββογρᾶ δτγί. 

ἘΛΘΙΔΒΙΆΚ-- «ΤῊ πῃ ἀδτηοπίαὶ ἴδ 8 οὗὨ τι6 ἀσνεῖορ- | [86 ἰπιτοἀποίίοι οὗ (μἱ8 τονοϊδοη ἰηΐο Ὠυτηδηΐιγ, ἰὴ 
Ἰαθηῦ οὗ ἧ[ἢ6 ἴηἰγοἀποίοΥ τουοϊδιίϊοη ἴῃ [116 βδοτϑὰ } ἐδ οοῦσβο οὗ [86 ἀογοϊορσηθπὶ οὐ (86 ΟἸ τ βιίδη 
ΒΟΓΙΡΙΌΓΘΘ, ΔΓΘ 850 [86 Τιπἀδτηθηίδὶ Δ γ8 σΟὨ το ΐηρ [ ΟΠΌΡΟΣ, 



846. ΒΙΒΙΙΟΑΙ͂, ΘΟΟΤΕΙΝΕ ΟΥ 60, ΟΒ ΤΗΒΟΙΟΟῪΥ ΙΝ ΤῊΣ ΝΑΒΒΟΥΕΕ ΒΕΝΞΕ, δ8 

ΡΕΟΙΑΙ, ΒΙΒΙΠΟΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΙΝ ΟΥΤΙΩΝΕ. 

ἃ 46. 

ΒΙΒΙΙ͂ΟΑΙ, ΘΟΟΤΕΈΙΝΕ ΟΕ ΟΟΡ, ΟΒ ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΙΝ ΤῊ ΝΑΚΕΟΥΕΒ ΒΈΝΒΕ. 

ΒΙΌ11681 ὑΒΘΟΙΟΡῪ ἴῃ [8.6 ὨΔΓΓΟΎΟΥ Β6Ώ86, ΟΥ {ῃ6 ἀοοίχϊπο οὗ αοᾶ, τηΔΥ να αἰν!οἄ 
αἰὸ [86 ἀοοίτίηθ οὗ (86 Κπον]οᾶρο οὗ ἀοα ἴουπᾶρα ὑροπ ΠΪ8 τον οδίίοη οὗὨ Ὠϊη156 1; οὗ 
(86 ἢϑηθ οὗ αοἄ, νοι 88 18 στουπᾶ 8η4 ΣΘΆΒΟΙΒ 'π ΗΪ8 Ὠδίαγο; οὗἩ [86 ἀθιηιοηδβίγδ 
ὕοῃ οὗ [86 Ὀαοΐηρ' οὗ ἀοἂ, τοαῦϊρ προη [86 ονἹάθῃοο οὗ ἢΪ8 ππίνογβαὶ οχἰβύθηοθ, ρθϑσῖθο- 
οη, 8ηα ρονγοῦ; ᾿ οὗ 186 πιο οᾷ οὗὨ δ]8 ργον: ἄθῃοο, δηᾶ οὗ [89 αἰὐγὶ θαΐ68 οὗ ἀοἄ, οτ [86 
ἤιηδεαταθηϊδὶ ἔοττῃ οὗ ἢἷ8 νἱΐδ] γοϊδίϊοηβ ἰο 186 τγου]ᾶ δπᾶ πιδῃ, στουηαθϑα α]{ϊπιδίοὶγ ἴῃ 
18 ῬΡΘΟΌΪΔΓ ῬΘΓΒΟΔΙΥ, οὐ ᾽86 ΓΒγθοίο]α ροσβοηδὶ αϊβιϊποίΐοη ἴῃ ἢ18 θββθῃοθ. ὶ 

ἘΣ ΑΣΊκΕ.---Ἰ. ΤΠ τον οἰδίΐου οὗ αοὰ ἷβ ἴμ στουμὰ 
προῦ ἩΠΙΘὮ 81} ουν Κκηοπν]οῦρε οὗ αοἃ τοϑίβ. 2. ΤῈ 
πδπι6 οὗ αοἄὐ ἰδ ποῖ (Π6 παίαγο οὗ ἀοά, ναὶ ἀοαίμπαδίρβ 
οὐὐοοϊν οἱ Υ [86 οπεἶτο γονοϊδύου, δηᾶ συν οοϊ τοῖν [89 
πο]6 οὗ τοὶ σίοη. 8. 186 πδίαγο οὗ Θοᾷ ἷ8 ἀφεϊσηαίοα 
ὑγίδο ἔπηδατηοηίαὶ ἀϊδίοις 008 : ΤῊΘ οτὰ, μονα, βρὶγ- 
ἰ,. 4. ΤΟ πο οὗ (οὐ, Ῥγοοοοάϊηρς ἔγοτι {86 υπίΐ- 
ΤΟΙ͂Σ ἰο ἰΠ6 ῬαΡΕΟΌΪΑΓ, Ῥάββοα ὑἱπγουρὴ [86 ὩὨΙη6Β 

Δοδίπι, ΕἸομα, ΕἸ ἘΠ] ου, ΕΠ βοδιδλάδὶ, ΕἸοΒΐτι Ζοῦα- 
αἰ, ἴο {6 παστὴθ Εδίδθοῦ ἴῃ ΒοαυθΩ : δηὰ ργοοθοάϊησ 

ποδὶ ἴθ ἱποοοταῦς ἴο 6 υμΐγοῦβαὶ, ἰὑ ρα5968 ἴγοτα (16 
πδῖηθ9 Φοδονδῖ, Αὐἀομαΐ, δόμον Ζορδοί, ἰο ἰδς 
ὯδΔη6 Οαοἂ διὰ Βδίμοῦ οὗ οὖν Τοτὰ Μ686ὺ8 ΟἸσὶδί. 
ὅ. Τα ΗοΪγ βοτρίυγεβ σοοορηΐζο δηα ἀϊβιξη συ θὰ ἀ68- 
πἰρο ἐπιαπιοπίδὶ ἔοττηβ οὗ (86 τονοϊδίίοι οὗ ἴδ} ἀϊ- 
τίοο Ῥτγονϊάσῃοο, ὙΒΙοδ ΔῪ ἐπ6 ἔουπάδίοι ἴοσΣ ἰδ 6 
Ρῥιοοίβ οὗ ἰδι6 ἀἰνῖπο οχίβίθποθ. ΤῈΘ βΌΠΟΓΑΙ το δίϊοῃ 
οἵ σοὰ ἴο ἐδ τοῦ] τΏΔΥ Ὁθ αἰνίἀ6α ἰηῖο οτοδίΐοῃ δηὰ 

ὑτουϊάοῃοο. 180 ογοδίοῃ ΤΏΔΥ 6 Υἱονγοὰ 88 ἰδ9 
οτίσἴηδὶ σθϑίΐοη δηἃ 88 [16 ΠΟῊ ἰοττηδίίοῃ οὗ (δαὶ 
πώς ττᾶϑ ΟΥ̓ ΡΙΏΔΙΥ στοαϊθὰ. Ῥυου άθῃοθ ἸΩΔΥ͂ ὯΘ 

τερλγἀοὰ 88 ἔμ βυρρογίἑηρ, τυϊησ, οον τουϊίης ; δηὰ 

186 οο-πογκίηρς 88 ἰαδρτηρηΐ, τοἀοιηρίίοη, δὰ αἰοτὶ- 

Βοαϊΐοη. 6. Ὑ Δ (6 υμήοϊάϊηρ οὗὨ ρτγονϊ άθῃοο, [ἢ 
ἀοβηίιίου οὗὨ (π6 ἀἰνίηο Ὀοΐῃρ δοοοτάϊηρ ἰο εἶθ δἰετὶ- 
Ὀαύδ8β ΘΟΠ168 ΟἸΘΑΡΙΥ ἰηΐο νον, ἰὰ Ὑϊοἢ, ΒΟΤΓΘΥΘΥ, 
Ὅ6 Πηυδὺ ΘΔΡΟ(ΌΪΥ αἰ συ} Ὀούνγθθη 816 οββϑηί δὶ 
ΔΙ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ΠΟΙΑΪΠ4] ΤΩΔΥ 8 ΟΣ ἀοδὶ ζηδίοη8. [ἢ ΘΥΟΥΥ 
Ῥογοὰ ἴλογθ ργ να 8 ἃ Ρθουϊαν ἀοδηϊἴοη, ἀοἰοττοϊηϑα 

δοοουϊηρ [0 {86 ἀἰνίηθ δἰ θαϊοα. [Ιἢ (80 ῥτἰπιϊ να 
Ῥουοὰ Θοά [8 ἀοεϊχηδιοαὰ δ8 (86 ϑσχαϊ θὰ οὔθ (ΕἸ ΕἸ"- 
70). [πὰ 186 ροτγϊοὰ οὗ (86 ῥτουιῖθθ 88 {π6 ΑἸπι σἩΕΥ͂ 
(ΕἸ βοβιδάδὶ). [Ι͂ῃ ἰμαὶ οὗ [86 ἸαῪ δ ἰ86 ΗΟΙΪΥ οἢ6. 
ΙᾺ [86 ἰγαηδί οι ἰο (86 Ῥγορδοίΐο δα (86 τἱρῃιθουϑ, 
ν86, φοοὰ. [ῃ [86 ροτϊοὰ οὗἩ [86 ργορῃοὶβ 88 {86 

ταοϑὺ ρ]οτγίουβ, {86 Μα͵εδίγ. [Ιπὰ ἐμ πδιϊοπαὶ ροτοα 

88. ἴπ6 οΘομἀοβοσησΐηρ ; δὰ ἰπ ἰῃ6 Νὰ εν Τοβίδιλθηὶ ἃ8 
[}6 στασίουβ δηὰᾶ τηθγοί]. 7. ΤΊ16 ἀἰδιποιΐομβ ἴῃ ἰῃ9 
ἀἰνίηθ παίαγϑ ΟΣ Θβ 5606 ρΡ488 ἐπτουρἢ αἰ ογοηὶ βίδρο8 : 
Θοὰ δηὰ μἷβ Απᾷοὶ; ἰδ6 Απροὶ οὗ 89 Τ᾿οτὰ (θη. 
ΧΥ͂Ϊ, Ἱ 8); οὗ μἷβ Θοππίοδηοθ (Εχοάαβ χαχῖϊ. 14 81); 

οὔ ἴδο οονθηδηῖ (Μδ]δοῖ); αοἀ δὰ .ἷβ οὐαὶ ὅοη; Οοὰ 

δηὰ ͵8 [το 6 0] ὩᾶσηΘ. 

β 41. 
ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΘΟΟΤΕΈΙΝΕ ΟΕ ΜΑΝ, ΟΒἘ ΑΝΤΗΒΟΡΟΙΟΟΥ͂. 

Το ψοΣ]Ἱα 88 189 8818 δῃᾶ Ὀἱγιρίδοα οὔ τηδη Θομλο8 ἤγβῦ ἰηΐο υἱϑὺν Β6Γο, δῃᾶ (Π6 νου] ἃ 
85 Οῳτοδίϊοη, 88 Νίισο, 88 (0. 6 ΟὈΒιΟΒ, 848 6 ΑΘΟΠ, ΟΥ 838 86 πδίυγαὶ του ἀοῇποα 

(Ὠγουρὶι [6 Βρ᾿τῖα41, ΤΉΘΗ τηδη ἴῃ ΙΒ ΠΟΙΊΩΔΙ βἰδῦθ, ἰπ δἷ8 παύατο (ΒΙΡ]1641 Απ ὮΓο- 
ῬΟΪΟΡΎ δῃὰ ῬΒβγοβο]οργ), ἴῃ ἷ5 ἀοβυξπαίίου, ἷ5 Ῥαγϑαϊβαὶο οὐρῖη δηᾶ οομαϊἔίομ, δπᾶ 
δῖ4 δίμπορββ ἕου ὑσ12], ΤὭΏθη {ΣΙ ΠΘΓ, τ 8 ἴῃ Ὠΐβ β'η, Ὠ18 181], Ἀ15 βἰ ίΆ] 688, πα Ἀ18 οὐ ἿηΔ] 
βίη : Δη( ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαΪηρ; ἴο [Π]18. οα. 1ἴπι6 ὁη6 Βαπᾶ, [89 συλ, ἡπατηθηΐ, ἀθαίῃ,, οΘομἀθυληϑ- 
ΠΥ, ἀπᾶ οπ [86 οἴδοσ ᾿18 ἰηνγαγά ἀϊβοοσ δπᾶ βίγιο, εἷ8 ἴῃ θβ8. 88 8. βυ]θοῦ οὗ σχθ- 
ἀοτηρίίου, μΐ8 οὐὐ]οοῖ ἱπῦο {86 Ββρὶ γἰῦπ8] του], Ὀοῦδι 88 ομθ οὗ τυγοίομθάῃθϑβ 8ηα Ὀ]188, 
.η18 οοὔρογϑίίοι ὙΠῸ} αϊνίηθ ζτδοθ, ΟΣ ἈΪ8 ργαραγδίϊοι ἔου {89 Αἀνοηῦ οὗἉ ΟΒτῖβί. 

{5 ΤῊΐδ ἴα ἃ ταῦῦ ἱπαδοχυδίο το δοσίηρ οὗ ἐτ9 ἀχρυχοδαῖνο ὕοστοβ πίοι Ὅσ. ᾿ϑπρβθ τιβο8: Ὠδβοΐῃβ, βοβοίῃβ, Ηϊοσβεΐῃβ, ἰπ 

ψδίοδ Νο ἱποϊπδα πο 8016 80] ἔχοτα πον τὸ ἄταν [Π9 διρτσηδαίε ζὸσ ἐμ Ῥοΐπρ οὗ αοὰ : ποῖ Ἰλ ΣΟῪ Μίο οχίξίθμοα, ναὶ 
ἣξ αχίπίδηοο ΒΌΟΝ δ ΒΘ ἐδ, (86 οοῃοξοῖο ἰάοα οἵ Οοὰ κἴνοξ 18 ἐπ [6 Β1016.--Α. 6.} 
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ἘΘΣΔΔΙΪΚΑ.---Ἰ. ΤῊ ογοδίίο 18 α. ἃ δβίῃσίἪἝο δοί, ὁ. 
Δοίβ, πΟΡΚΘ, ὁ. ἃ ΟΟΠΕΪΠΙΟΌΒ ΘΏΘΓΩΥ οὐ σοῦκ, ἀ. ἰΐ 
ΤΑΔΙΚΒ ἴμ6 που] 88 οοπαϊ ἱοπϑα ἴῃ {86 Εἰ σῃοδὺ 56086. 

2. Ναΐυτο 185 {116 τοϊαίνο ἱπάθροημάθηοθ οὗ ἐπθ που]ά, 

118 δγβι ἔδαΐυγο δ] ηρ ἴον ποίΐοα 8 {86 ῥγϊποῖρ]α οὗ 

Ἰδίατο. [{8 βοοοηά, 86 ΙΔ οὗ παΐαγο. [118 (γᾶ, 186 

Βίαροβ ἰῃ [86 ἀοτνοϊορταθηΐ οὗ πδίῃτθ. [8 ἑουγίδ, {86 
ἔολ] οἵ παίαγο : (86 ΒρΒογο οὗ ἔγοοάομι ἴῃ ποῖ {86 
διϑυα Ὡδίυγο οὗ ἴμο Κίηράοπι οὗ αοἂ 8 ἀονοϊορθα. 
8. Το ΟὈΒπιοΒ ἰ8 6 Ὀδδυ 1 ΒΑΥΤΉΟΩΥ͂ οὗ [Πα ψου]ὰ. 

1 ΒοΙά8 1.8 σο] Ὀγδοη ἴῃ 18 466] ρογίδοιίΐου, ΤῈ6 

βδοτοᾶ σοβοοὔοῃ οὗ [1:6 ΟὈΒΙΤΩΟΒ ἷ8 ἐ80 ΚΘ Ὀθα ἢ---ἰ6 

βδοιοὰ δυϊηδη ἔδβίϊναὶβ.Ό 4. [π (86 Αθοῃ [δ ᾿ἰνίην 
βρίὶ τί 8] ̓ σὶποῖρ] 68 οὗὨ ὑ86 που] ἃσθ γοργοϑοηοα, Ἧ79 
τουδὶ ἀἰδιπϑα θη ἢσϑί (Π6 Βρί γἰ 8] δῃα Ὠυσηδῃ που]ὰ, 
δηᾶ θη ἔσο (86 ΟπίοϊορΥ οὗ (86 Βρ᾽ Γἱίυ4] ποτϊὰ 

ἔγοτα [86 Ἔσρουίθῃοα οὗ τηδῃ ἴῃ σεραγὰ ἰο ἴδ, 88 1 ἢγβὲ 
δηίοσβ Ὑϊὰ {10 [8]. δὅ, ΒΙὈ]1ο81Ὶ ΑΒΙΒΡΟΡΟΪΟΡΥ ἷβ 
οί. ἀυδ)ϊδεῖς δῃηὰ 6 βγϑίοιῃη οὗ ἱπομοίοσηυ. Α8 ἰὸ 

119 ἀυλ]15πὶ τ ὈΘΙΟΠΡΒ ἴῃ ΟὯΘ ϑρϑοὶ ἴὸ (86 τη8- 

ἰοΥἶδὶ, ἰῃ [(.λ6 οἴμοῦ ἴο ἰδ Βρὶ γι], σουϊὰ, Αοοογά- 
ἴῃς ἰο 18:0 ὑΓΟΒΟΙΟΙΩΥ͂ ΙΔ} ἴδ, 88 ἴο ἷβ ἀϊνῖπο απ Δ} 

ΟΥ Ὠδίατα, Βρί τὶς, 88 ἴἰο ΠΪΒ ὨΘΑΥΘΏΪΥ͂ ΟΥ ΒῸΡΟΓΟΔΥΊΙΥ 
ἔοτιι, 800], δῃὰ 88 ἴὸ 18 ϑδυίη!] 7 ογραῃίβσα, ὈΟαΥ. 

6. Ιῃ [πὸ ἀοϑηδίίοη οὗἨ τοδῃ ἴο {86 ἰτηᾶσα δηὰ 1}|κ6- 
πεβ8 οὗ ἀοά, τὸ τηυδὲ τηδίηἰδίη, (ῃδὺ ΙηΔη, 88. 189 

ἱπιδρο οὗ αοἂ, 8 ἀοδβιϊποα ἰο ηἷ5 861: γρδ] ζαίϊοῃ ἴῃ 
Θομλ 08 ΜΠ αοἂ ; ἀπ (δαῦ Αγ ΌΪ]ΑΥΪΥ, 88 ἴο ᾿ΐ8 

ὈΟΟΐν πδίαυγο, Ὧ6 ἰ8 ἀοδηθα ἰο0 ἃ χϑηθσὶς βο γα }1Ζδ- 
οι ἰῃ ἰδ6 Βργοδὰ οὗ Βυσηδη  ἴγοτη οὴ6 ρδΐν, δῃ ἃ 8 ἴὸ 

δ.ἷ8 ϑρ᾽τἰ τ Δ}1{γ, ἴο ἷ8 ἰά648] 56 1 -τοα ζαϊΐοη 'ῃ (86 αοά- 

ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΊΙΊΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΈΕΝΤ. 

ΤΩΔΏ, δηὰ 88 ἴ0 δΪ8 βου], ἴο ᾿ν18 Βοοΐαὶ βοὶ νολὶ σδιΐοα 
ἴῃ (86 Κίηραοαι οὗ αοά, 7. ΣῈ (ἢ 6 ραγϑαϊβαίο δβίδίθ 
οὗ τῆβῃ Θοτη68 ᾿ἰπύο οοῃβί ἀθγδεοι ἐπ ρυγ Ὀορίπηΐηα 
οὗ ἷβ8 ᾿ξ, ποῖ 8 Ὀοΐ8 ροΐθπξδὶ δηὰ δοίμδὶ, ἐ. 6.. 

ἴῃ ΟὯ6 Αϑρθοῖ ἱπποοθῆσθ, 'ἱπ ΒΠΟΙΌΟΣ τἰρὨὐΘΟΌΒΗ639 . 

1Π6η εἶθ πορᾶὰ οὗ Ὀεΐηρσ ἰοβίοα, Ἀπαὰ ΒΏΔΠΥ ἢ18 Βίμθβθ 
ἴον (88 ἰοβί. 8. 1 [8:6 ἀοοϊτίμο οὗ βἷη τὸ τηυδὶ αἀἷ8 
Εἰπρυϊθἢ {86 ἰἄ688 οὗ βῃ, οὗ δ] ἰῃ (6 τῖὰθ βϑῆβο, 
δΔηά βἰσὶοί τηοταὶ ουἱ]. ἸΤοη ἰΠ6 πδίυγο οὗ εἶη, ἰὼ 

δομ οὶ, δπὰ ἰζ5 ἀουοιοριηθηι. 9, 1116 ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘΘ 

οὗ εἷῃ ΤΑΥ͂ 6 Υἱονγοα 48 παίυγαὶ δηα ροβἐἷνθ, ΟἹ 88 

ἀοα δηὰ ἃ8 [υἀκτηθηὶ ἰπ (6 [ΟἸ]οντρ, Βίαροα : 
Οαυΐςε δπὰ 18 ἱσηρυϊαίίοη. ΤῊΪΒ διζαΐῃ Ὀσαθο 68 1 

86} α. ἰηΐο (86 σοπεϊπυδίίοῃ οὗ βίη : 

1, Β᾽πἤηθ88, οὐ {86 δέαίμδ οογγωρίἑοπῖδ, δηἃ ῃυῃ- 
᾿ἰΒῃτηθηΐ : 

2. οτἱρίηδὶ) βίη, δῃᾷ (86 ουγθα οὗ εἰῃ : 
8. 180 Βεαγαοπίηρ (βίαρϑ οὗ πῃθ 6116) δηὰ (ἢ τὸ 

οούίου, δίπ 688 ἴῸ Σ᾽ οομἀοπηηδίΐοῃ ; 
4, Τα βοοοῃά ἀραὶ οὐ οοηἀομχηδίίοῃ. 

ὃ, ἰπίο ἐμο τϑϑοίΐζοι δρδίπβί βίῃ  ἐῃθ ἡδίαγαὶ γοδοίζοῃ, 
ΟΥ̓ ἴΠ:8 ΘΟὨΒΟΙΟΌΒΗΘΕΒ οὗ μα} οι ἐδ6 ρᾶσὶ οὗ τβδῃ, ἐμ 
Ροβίνο σοδοίΐοῃ, οὐ [86 ργοραγδαίίνε ζτδοο οὗ Οοὰ: 

1. [16 ἀοϑβῖγθ δον ἴδ Ἰοβί Ῥαγδάϊβθ δῃηὰ ἰδ Οῃοσ- 
ὉὈ χὰ ; 

2. [868 ἀοδβῖγ δον ἃ ΠΟῪ δηὰ δίρῆοῦ Βαϊ υδέΐοη δπὰ 
[6 Ῥτοιονδη ρο παι : 

8. [αἰ δηὰ [ἢ6 Ργουηἶδο - 
4, [86 βίδρεβ οὗ δἰ δὶ δῃὰ ὑμ6 βίδρψοϑβ οἵ ἐδ δάνβηὶ 

οὗ Ομ τίδι. 

48. 

ΒΙΒΙΠΙΟΑΙ, ΟΒΕΙΘΤΟΙΟΟΥ, ΑΝῸ ΒΟΤΕΒΙΟΙΟΟΘΥ͂. 

ΟἸΣΙΒΕΟΙΟΡῪ ΠΙΔΥ͂ ΠΑ ΌΓΑΙΥ Ὀ6 αἰν! ἀρ ἱπο {86 ὑγρῖο8] δῃᾷ ργορβοῖϊο ΟἹὰ Τοβίδτμοηὶ 
τ ϑβϑίδηϊο ΟὨγΙβυοοσΥ,, [8.6 ΘυϑΔῃρ611081 ΟὨ ΓΙ ΒύΟΙΟΡΎ, οὐ [86 ὨἰΒύΟΣΥ ΟΥ̓́Θ δοπβοῖουβ θείην 
δ του δίϊοι οὗ ΟἸ τὶ βὺ ̓π ἢ] 116, δηα [ἢ ἀροβίο!ο ΟἘτἰβίοϊ συ, οὐ 11:6 ὈΓΌ]Π16ΔΠΥ Θοπι- 
Ῥὶοἰοα ἀοούγπο οὗ Πῖ8 ῬΘΙΒΟΙ. 

ϑοΟΟΘΙΙΟΙΟΡΎ ΘΕ ΌΓΔΟ6Β 86 ἀοοίτϊπο οὗ 86 το Μαββίδηϊο οδἕῖοοβ οὐ ΟἸσίβί, οὗ 186 
᾿υἸϑύοτ 081 απὶν οὗ [86 τψγοσῖς οὐὗἁἩ ΟἸ σϑὶ, δηᾶ οὐ ᾿ἷβ δὕβθγῃδὶ ὑμοδηι σορίο πγοῦκ, ἴῃ τ ΒΙοἢ 
ἢ ἀφβοθῃαβ Ἰηΐο ὑἢθ8 ΔΌγβ8β οὗ Βυαμπιδη 1 ἄρτηθηίβ ὑΠγοῦρὮ 8 οοτηραββίοῃ, δηα σϑὶβα8 
6] ονῖηρ Βαϊ ΠῚ ὕο 0.16 ἸΠΒΟΥΙΔΠ06 ΟΥ̓ 8 ΘομΒῃΐρ Δηα Ὀ]Θββοά πῃ 88. 

ἘΛΘΙ ΑΥΚ.---Ἰ. ΤῊ ΟἹὰ Ταβίασηθης ΟἸἩ τ βίο ΡΥ 
ΒονΒ ἔγοτῃ ἴμ6 ἴδοϊ, μα ἔγοστῃ ΘΥΟΓΥ Ἰυἀρτηθης οὗ αοὰ 
{π6 ΓΘ ΒΡ ΪΏΡΒ ἃ αἀἰνίῃθ ῬΓΌΣΩΪ86, δηά ἰπδὲ ἰδυ8 (89 τΘ- 
Ἰἰχίοι οὗἨ 1880 ρᾶϑὲ 18 ἰγϑηβίοττηϑα ἰῃΐο ἃ γε ρίου οὗ 
(26 ζαϊατο, ΤῊΪΒ τοϊϊρίοη οὗ [6 ζαΐυτο, πάθον {86 

Ρτονίάοποο οὗ αοα, ον ϑῦ τουο8 οσπασὰ ἴο (86 ἔα Γο 

ἴῃ δοίβ δπᾶ ἴῃ σΟὨΒΟΪΟΌΒΠ 688: 1} [86 οὔθ ἰδγουρα ἴΠ6 
Ταΐτϑ 68, ΟΣ ἴῃ {116 ΔΠΟρουίοδὶ, Βυτο ΡΟ] 6, δηὰ ὑγρίοδὶ 
ἰβίοσυ οὗ βαϊναίίοῃ ; ἴῃ ὑδ:6 ΟἾΟΡ (ὨτουἪ ῬΣΟΡὮΏΘΟΥ 

μι ἰτ5 ἀἰδογοηί βίλσεϑθ. Α.8 ἴο {80 ΔΙΙΟΘΌΣΥ, ἐδ 6 ὈΤΏ9 

οὗ [86 Βἰρθον παϊαγθ ἃγὸ ἰῇ ορροβίεἴἰοι ἴ0 1Π6 ἔοσυτωβ 
οὗ [89 Ἰοτοσ Ὡδίυγθ, δῃὰ ἐμ στοργοϑοηΐ {86 ορροεὲ- 
ὥοῃ οὗἩ {86 Κίπράοτι οὗ αοὰ ἰο ἰδ Κίηράοτα οὗὨ ἀδτξ- 
6538. [ἢ ἐδθ Βγτθ 1168] δοὶβ δῃ!ὰ σογβ, τὰ6 ΒΌΤΩΔΠα 
οἱν]] ζαϊΐοι ὈΘΟΟΙΤΔ6Β {116 πᾶσα οὗ (6 ἀϊνίηθ οὐ], 
ΤῺ [86 τορίοη οὗ [86 ὑγρ68, ἑ. 6.) οὗ (86 σόγαθῖκο ῥσο- 
Βρσαταϊίου οὗ ἐμαὶ πΒΙΟΝ. 18 το Ὀ6 σοπιρ]οίοα ἴῃ {Π6 ἢι- 
ἴυγο, τϑτησδὺ ἀἰβεϊρυ 8ἢ; [80 ἰὑγροϊορυ οὔἼἢ Οογθηδηὶ 
(Ὀονθμδηὶ ον Τ᾽ βίδιῃθῃϊ), ([μ6 [ΥΡΟΪΟΡῪ οὔδο κίηράοτα, 
δηὰ (π6 ΓΥΡΟΪΟΡῪ οὗὨ [μ6 Μοβείδη. Μοββίασιϊο ῬΡσορθθου 



8ὃ849ϑ. ΤῊΒ ὈΟΟΤΕΙΝΕ ΟΕ ΤΠῈ ΕΙΝΟΡΟΜ ΟΕ 60}. 

μκοοθδὶδ ἔγοστα [8:6 ῬΡΓΟΡΈΘΟΥ͂ οὗ [80 μσδη οομβίοῖ, [86 

βοτοΐο τουόγθηοο ἴοσ αοὐ, ἐπο Ὀ]οβαίησ ρου ΑὈγδΌδτα, 

ἰλὸ πιΐῖκο δὰ ροδοοί] βοορίσα οὗ δυάδι, {80 ἐγρίοδὶ 

Νορδὶδ ἴῃ (Π6 ΚΟΠΟΔΙΟΩΥ οὗ θανΐά, ἰο ἐ8:6 ῬΡΓΟΡΏΘΟΥ 

οἵ [86 ἰάφα! ρογβοῦδὶ Μοββίδῃ ; δῃά δρδΐῃ ἔγοιῃ [88 
686 ΡΓΟνΑΙ πη ἴοστα οὗ ἰ.:6 ΜοΒβίδῃ, ἰδ δάνβῃοοβ ἰὼ 
(δ ἀϊσεϊποιΐοιι οὗἩ [80 ἸονῚ δηά ϑυδογίηρ, δὰ (6 
αὐλοὶ σϊοτίουβ Μοβϑίδι. Βυΐ πιιὰὶ ἐμ ἰάθα οὗ ἃ 
βευδοτίηρ, ΟὨτίδὲ ἔπ γῸ ἀΡΏΘΔΙΒ 86 ἰάοα οἵ Απιο τὶ 

ειμὶ δἰ ἐγρὶοδὶ δἰ ΧῺΒ ΟΥὁ Αγ Κ8. 1 [Π6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ 
οἵ (209 Μοδαίδῃ ἰμογθ 18 υπίοϊ θὰ αἷἶβὸ ἃ ῬΓΟΡΘΟΥ͂ 
οἵ ἰ)6 γοἀοτηρίϊου δηα ἰγαηβῆρμισα οι οὗ {16 ποιὰ 
ἰθροῦρα ἃ βογίοβ οὗ βανΐηρ ἡυάρτησηΐβ ργοοδϑάϊηρ ἔγοσα 

ἰδοθο τ ΟὮ ἀγα ἱπιγο ποίου, ἰο ἰδοδ6 Τί οἷ. ἃΓ6 απ ΐ- 

γοῖϑδὶ δῃιὰ σοτωρὶοίθ. 2. ἴῃ (Π0 ΕΥΔΏΡΟΙο41 ΟΠ γἰβίο- 
ἰοΩγ, οὐ (86 Ογβιοϊοργ οὗ 86 116 οὗ ΟἸ τδι, τ δ Υ 
Υἱον [86 ΟΕ ΒΙΟΙΟΧΥ οὗ ἰλ6 βίαροβ οὗ Ὠὶβ Ῥογβοῇδὶ 

[ἴὸ (ἷ6 ταἰγασθ!]ουβ Ὀἱγίδ, Ὀαρίΐβη), ἐγαῃββχυγδίίοη, 

88 

ΓΟΒΌΓΤΘΟΙ ΟΠ, ἀΘΟΘῺΒΙ0}), αῃ ἃ οὗἁὨ δ18 5361-σΟἸ Βοϊ ΟΊ 81 689 
ἴῃ 15 ἰθδοβίηρβ, οὗ ἷ8 ΟἸ τ βυο οί Ά] δοίβ, ἢἷ8 ταίγδοϊο, 
δηὰ ἷ8 τοἀθοιιίηρ ποτ, 8. ῃ {Π6 ὈΪΌ]10Α] Ξοιοτῖ- 
ΟΪΟΑΥ͂ Μὸ) τχυδὲ ἀἰδηρσυϊδιι 8.6 ὉΠ Υ οὗἨ (89 ποτὶ οὗ 
Ομ γίβι, ἔγοτῃ 118 ἀἰνί βίο ἰηϊο 818 ἴῃτοθ οδῖοθβ. ΤῈ - 
026 Θηϊίγο ποσὶς οὗ Οιτῖδὲ β88 Ῥθο Ῥχγοίουμα γ ἀθ.- 
βουῖθϑα ὈΥ Τοῦ δηὰ οἰ ογθ δἃ8 8Δὴ Ἔσοθδηρο οὗ ζγο- 
Ἰαϊΐοηβ ΟἸἾγίβὶ μ88 ἰδ κϑῃ ΟἿΣ 81}, ἑ. 4.) (0 συῃβοίουβ- 

Ὧ688 οὗὨ οομάοιμηδίίοῃ, Ὁροπ Εἰτπλϑο δ, ἴῃ οτγάον ἰἰαί 

[6 τηῖρῃῦ τρΔ ΚΘ ὯΒ ΒΏΔΓΘΙΒ ἴῃ .ἷ8 ΣΙ ΠὨ ΘΟΌΒΗΟΒΒ ; ἑ. 6.. 

ἴῃ 818 ρστθαῦ ΘΟΙΏ ΡΑΒΒΊ Οἢ δ6 .Ὧ88 Θηϊοτϑα ἴηῦο ΟἿΣ 60ῃ- 
Βαϊουβηο88 οὗ κυ}, 88. ἃ οοββοίουβῃιοθ οὗ ῥιυάἀρτησηὶ, 
ἰδὲ 6 τοὶ χα ἰακθ υ8 ἰηΐο (6 Θοῃβοϊουδηθβ8 οὗ Ἀϊ8 
τ ὐθουδηθ88, ΑΒ [0 [89 οἴἕοθ8, τὸ τηυδβὶ αἰβίλη συ ἢ 
εἰ ῥτορβοίΐο τϑδετηρομ οὐ που] -δἰομεπιθηῖ, μἷα 
ῬΓΟΘΙΥ οχρίδοῃ, δηὰ ᾿ἷβ εἰσὶν τοἀδουιρίΐοι ἴῃ ἃ 

ὩὨΔΙΤΟΌΓΟΥ 8686. (366 λκαξκ: οείυ Τοσηιαξὶξ, Ὁ. 
798 8) 

8. 49. 

ΒΙΒΙ͂ΟΑΙ, ΡΝΕυΜΑΤΟΙΟΟῪΥῪ ΑΝῸ ΤΗΕΟΟΒΑΤΟΓΟΟΥ͂, ΟΕ ΤΗΕ ῬΟΟΤΕΙ͂ΝΕ ΟΕ ΤΗΣ 
ΚΙΝΟΡΟΝΧ ΟΕ 60}. 

ΤῊ ἀοοίγϊηο οὗ [16 ϑϑρὶτῖῦ οὐ οα, δηᾶ 18 οροσδίίοῃβ, ὑγϑδαΐβ οἵ [9 ΟἹα Τ᾿ δβίδιηοῃῖ 
γρίοϑὶ Κίηραομι οὗ αοά, Ῥαβεᾶ ὑροὸμ 8 πηΐνθγβαὶ δπᾶ δρβοϊαΐϑθ Κίησαοσι οὐοσ [86 
πο ]α, 1π 118 ΓΘ αΙΥ δηᾶ ΠοβΌ}16 σοϊδίϊοηβ ἴο {86 ἰηροΟΙΩΒ οὗὉὨ [86 νοι]ὰ (Ὁ Δη16], οἢ. 
ἷϊ,, γὶ1.)}; οὗ 1809 Νὸν Τοβίδπηθην Κιίπρᾶάοταῃα οὗ μθᾶνϑῃ οβίδ Ὁ] 8 ῃ6 ἃ ὈΥ ΟἸ δύ, ἴῃ 118 
ορροβιιΐοῃ ἴο {μ6 Κίησαομι οὗ ϑ'δίδῃ, δῃηᾶ οὗ [Π6 ὅπ] δρρϑᾶγδῃοο οὗ [89 ρογίβοιοα Κἰηρ- 
ἄοπι οὗ σοῦ, ἴῃ 186 ρ)]οτγῆθα σοτ]α, δπᾶ ἴῃ 18 Θοταρ]οῦθ ὑπ οὐοτ {86 Κίπρσαοιι οὗ 
ἀλτκηθδβ. 

ΤΙ ἀοοίτίηθ οὗ [89 ΟἹα Τοεδίαπιοηῦ Κίηράοτῃ οὗ αοα ὑτοαὶβ οὗ [86 ἰδύοτοδὶ βίριῆ- 
ύδῃο6 8Πη6 Ἰπηροτγίδποθ οὗ {Π9 ορροδβίυϊοη Ὀούτγθοη Ψ υἀδῖδηι πα Ἡοα οηΐβια. ἡ 

ΤῈ ἀοοίτϊηθ οὗ (809 Νὸνν Τοβίδιημθηῦ Κίησ ἄοτῃ οὗἨὨ ἀοα ὈγδηΟ 68 ἰπῦο {πο ἀοοίτπο 
οὗ 80 ναγίϊοιαν ἀεῆρῖΐ6 πιοίλοα 97 δαϊυαΐζίοτι, (Ὰ6 ἀοῆπιίο ἰουπαϊηρ δῃᾶ βανίηρ 1ηδ|}- 
(υἰοπβ οΥ̓ [86 ΟἸμυτοῖ, δηᾶ οὗ [1:6 δρρ]!οαϊίοη δᾶ βρσχοδᾶ οὗ {1.18 οοτιρ] οἰβα βαϊνδίΐοῃ 
ἴο [16 πἰπλοϑῦ ὈοπηαδΓ168 οὗἩ [86 τψου]ᾶ. 

118 βίδιροβ δγὸ ἴ86 ζ]οτίηρ : 

Ἰ, α. ἱπάϊν  ἀυδὶ ἀρδί ; ὃ. Ἰηἰοττηοάΐαίο βίδία : 6. 86 ἱπαϊν ἀπ] ργοστοδδίνθ σϑ- 

ΒΌΣΤΟΟ ΟΣ : 
3. α. δοοίλὶ ἀοδιῃ, οὐ ἰδ ζ8]} οὗἉ ὃ. Απθ -ΟὨγβίοπάοση ; 6. ἰδ Δρῥρϑαγδῆοθ οὗ Ομ τῖβὲ δηὰ 

ΒΑΕ]; [86 τΑἸ]Π]αππΐδὶ Κίηράοχα ; 
δ. α. ἀεδὶδ οὗ {Π9 οΪά ποιά. Ἑηὰ [ἰ ὅ. [86 ἔπεϊ] οοταρ!οὐδὰ τοϑυγτθο- 6. [8.6 οἰαΧ 8] ΘΏΘΙΩΥ δηᾶ τοϑυϊξ 

οὔ μα ποιὰ; ἄοῃ, διὰ [86 βοραγδίίοῃ ἴῃ οὗ (86 οΟἷ(Υ οὗ αοἄ, δηὰ 115 
86 ἱπάστηοῃϊ ; ΒΊΟΣ ἴἰο (86 Βομον οἵ αοὰ. 

(Βον. χαὶ!.) 

ΤὮο ἀοοίτίπο οὗ [9 οοπιρΙοἰοα Κίησᾶἄομι οὗἨ αοα γτεβίβ ἀροι [86 Ὀ10]108] ἃΙΒΟΙ ΟΒΌΓΟ 
οὗ τ86 Αϑοῦ οὗ 86 Ὀ]6886, δηᾶἃ [86 Αϑθοῃ οὗ (16 δοῃαοιηηθᾶ, ΟΥ̓ΟΣ ὙΠ] ΟὮ ΤΌ]ΘΒ, 1Πλ- 
Ῥατίϊησ ἴο ἴῃοτὶ ἀπἰΥ, 086 ΔΌβοϊαῦο 1] Β]πγοηῦ οὗὨ [16 ἄϊνίπθ ῬγρΡΟΒΟΒ, οὗ [86 Θηᾶ οὗ 
".6 ποτ], δπᾶ {Π6 ρίοτΥ οὗ Θοά. 



δ6 

Ἐ ΘΙ ΑΣἕ.---Ἰ. Ῥπουτοδίο ΟρῪ ἰδ ΤοΤὸ Ἡ]ΔΟΙΥ ἀ6- 
νο]ορρα βτουρὰ [86 ἀοοίτίηο οὗ (80 ϑρ γῖξ, ον πο Β 

ἰΒΘΟΪΟΩΥ͂ 848 88 γοὺ ἄοῃθ οοιραγδί γον [1116 (806 
ΖμΑναΕ : 7ῆεοῖ, Πορπιαίίξ, Ρ. 926), [866 8150 ΟΝ : 
Ἡρονὶ ἡ λα Βρὶγί.---Α. α.]. 3. ΤᾺΘ ἀοοίτίηοα οὗ 
(δ Δρβοϊυΐο ἀοτηϊπΐου οὗ αοά, οὗ ἰδο Κίησάοταῃ οὗ ἰδ 9 
ἔιαοθ οὗ Θοά, δῃᾶ ἰδ6 Κἰηράοπι οὗὨ φἴοτυ, τουδὶ ὈΘ 
ἸΔΟΙῸ ΔΟΟΌΓΔΙΟΙΥ αἰ ρτϊβηοὰ [Δ ὯΔ8 Ὀδοὴ 056 

ὨΠΠοτο. 8. ΤΏ ἰπἰογοθδηρο θοΐπθοῃ [6 ῬΓΌΡΤΟΙΒ 
οὔ [86 κίηράομι οὗ αοἀ δηὰ ὑπὸ Κίπράοτῃ οὗ ἀδτίζηοθδ, 
ΠΟΥ͂ ΠΟΥ͂ Βοῖα ἴο [δοὶ δ ἴ6 ὁδοῦ Οἱ ΒΟΥ Β Ῥγορτοδδ, 

ΒΟΥ͂Ν ἴῃ στ 68] τηοτηοηΐϑ ἰΒΘΥ͂ τοΐθοξ δηα ὁχοϊθθ ΘΟ ἢ 

οἶμον, ον 86 δρραγοηΐ δυ)οσύοῃ οὗ {86 ταδί ἰβ ]- 
ὝΘΥΒ ἴΠ0 το 8] βυ δ᾽ οἴου οὗἁὨἨ {86 ἸΔ8ὲ, ΒΟῪ ἰδ6 σἱούουγ 
οὗ (89 Κίπηραομι οὗ αοά, ἰπγουρὴ (86 ὁγο88 οἵ ΟἸ τἶβὲ, 
ἷθ Δ8 ἃ ῬΓΟΙΪΑΪΠΔΥΥ υἱοίοσυ ἀοοϊἀοα, μον ἰδ6 ἵπο 

Κρ ΟΙΩΒ ΣΔΟ9 ΟἹ βἷ46 ὉΥ βἰὰθ ἰο ἰμοῖν πίἀθβὶ οοτὰ- 
ῥ᾽ οὔοι, δρ ἃ ΒΟ (1:60 148ὲ δρραγοῃὶ ἰσίατηρὰ οὗ ἐδ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΟΙ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ, 

Κίπράοπι οἵ ἀδηκη 658, ἰῃ [86 τονοϊδοη οὗ Αι ἧδε, 
ἰηϊτοάποοβ ἰδ ὅπαὶ ἱπαρτησπὶ ὑπάον {86 (γα ἢ οΥ̓͂ 

[86 Κἰηράοτῃ οὗὨ Οοἀ ; 411 {π18 ποοὰβ ἃ πιοτὸ δἀϑαπδὶθ 
εβὐσηδίϊοη, ὀχρ᾽δηδίίοη, δηὰ βία θοαὶ. 4. ΤῊΘ εἷᾳ- 

πἰδοδηοο οὗὨ [86 ἰδβίοτί 81 ορροβίἴοη Ὀούποοη Φυ8» 
απτα δὰ Ηθαϊμοηΐθη, Ηοτγαΐδτη δηὰ Ηθ]]θηΐστα, Γ6- 
αυΐΓΘ8 ἃ Οἴθασον δηὰ πλογο ἀοἰδί]ο βιδύοσαθηϊ. Αρόονο 
1ὴ6 Βοδῦϊθ ορροβίοῃ Ὀοίγοθη θαι δηὰ ἤδη, (μογθ 

ΤΟΔΥ͂ ὉΘ Β66} δἷβὸ (6 ΚΙ Ϊγ Τρροδίου Ὀοίγθοα 

Ββδιοῖα δὰ ὅδρμοὶ, ἰδηάϊηρ ἴο βαρρ]οταθηὶ οδοῦ οἴου. 

ὅ. Ἐὸν ἰδ6 οτξδηίΐϑτη οὗἨ {Π6 ἱπαϊν  ἀι}] τηοίποὰ οἵὨ 58} 
γαϊΐοι, ἩΒΙΟὮ ΚΟΏΘΓΔΙΪΥ 1168 8.}}} ἰπ στοδὺ δοη Διο 

(ὁεε ΑΝΟΕ : οείίυ Πορσηιαξίζ, ν». 960). [ΤἘἷ5 ἰδ 
1688 ἐσθ Ῥουθαρθ ἰη Ἐπρὶαπὰ δηὰ ἴῃ {πῖ8 Θου, 

ἴδῃ ἰῃ Οοττηδηγ.---ἃ. 6.1] ον {86 ΘΟ τι βιοϊομίοαὶ 
βἰτυοίυσο οὗἩ ἰῃ6 οὔυτοῖ ἴῃ 8 νγίουβ βίδροθ---ἰῃ9 
ΒΆΣΩΘ, Ρ. 1107, ἀηὰ ΕΠΑΠΥ ἔοὸν 18 ογρδηΐβπι ἀυσίης 
1.8 ἀβοδβιδίοϊορίοαὶ βίαρο, ". 122. 

ΝΕΒΟΟΝΌ ὈΙΥΙΣΊΙΟΝ, 

ΡΙΑΑΟΊΖΟΔΑΣ ΕΧΡΙΑΜΝΑΊΤΙΟΝ, 40 ΠΟΜΖΔΕΤΙΟΑ,, 
58 Οὐ ΤΖ ΟΣ ΤΕΒΘΤΑ ΜΕΜΝΊ! 

Ιῃ 186 δΔροβίο]ϊο δοϊῃσαπ 168, δηᾶ ὑβσοῦρἢ (86 Θηὐἶγα Δροβίο!ἶο 8ρ6, 086 ταδαϊηρ 
οὗ τὉ86 ΟΙα Τοβίδχμθηῦ ὙγὙἃ8 ΘΟ 556] 8ῃ Θαβοη 18] ἰοαηαἀδίίοη [Ὁ [86 Ρα]16 βοϊ θη 
οαἰϊδβολίίοι οὗ ΟὨσιβίῖϊδηβ. Ηδηοθ γψὸ Βηα, ἴῃ [09 Νον Τοβίδιιθηῦ ττὶηρβ, ἰδ ἤγβὺ 
ἔαπᾶααυηθηΐαὶ ΟὈΠΠ68 οὗ [86 Ῥγϑοίϊοδὶ Ἔχρ᾽ δηδύϊοη οὗ [η6 ΟἹα Τοβίδιηθηΐ. ὙΥ 6 ΤΩΔΥ͂ γῸ 
811 ζυγοῦ ὍΔΟΚ, δηᾶ βαυ, ἰμδὺ ι8ῦὺ 88 (86 Νοῖν Τοβιδιιθηΐ γῖνϑϑ ἃ ἀοοίσιηδὶ δηᾶ 
ῬΓΔΟΙΪΟΔΙ Θχρ δπδίϊοι οὗ [86 Ο]ά, βο [86 ἰαΐοσ ψυιηρβ ἴῃ [86 ΟἹα Τρβϑίδιηθηῦ βοῦν ἴο 
ΟΧΌΪδἰη [ἢ ΘΑΓΙΟΣ Δπα πιοτὸ Πιη ἀδηλθηΐδὶ ρογίΐοηβ. Βαΐ 88 ΟἾγὶϑῦ δηΐοσβ, ΟΣ 18 Ἰηὔγο- 
ἀυοοᾶ, ἰπ 89 Νενν Τοβίδυλθηΐϊ, ἃ8 86 Δβοϊαῦθ ᾿πἰογργοῖον (Μδιῦ. υ. 17), 8οὸ 18 Αροβ- 
0168 ΟΑΙΤΥ ΟΠ 18 ὝΟΙΚ 88 ᾿ῃἰοσργούοσθ οὗ {86 ΟἹα Τοβίδιηθηῖ. 6 08]} Βρθοΐϑὶ αἰὔθηῃ- 
ὕοη, ἴῃ {818 νίϑυ, ὕο 6 (ἀοΒρ618 ὈΥ Μαΐου δηᾶ Ψόδη, (89 Αοίβ, [86 ΕΡΙΒ016 ἴο 186 
Οαϊαίίδηδ δηᾶ {δαῦ ἰο [6 ἨΌτΟΥΒ. 

ΤῊΘ δροβίο]ο ΗΔΙΒΘΙΒ 8180 αν ῥτουϑα ἴῃ 8 ἰᾶγρθ τηθᾶϑασο ἰη οργοίοσβ οὗἁἨ [86 
ΟἹα Τοβίδιηθηῦ. Βοβί 68 βοπηθ 8] ΘρΌΓΙ68] ζδηοῖ 68 ἴῃ {86 Θρ]8.160 οὗ ΒΑΓΏΔΌΔΒ, γγὙ6 Τ6- 
ΘΟΡΏΪΖΘ ΒΟΙΊ6 ΥΘΓΣΥ͂ γ8] 08} ]6 δηα ῥτχτοΐϊουμα βαρροβύίοαβ. ΟἸοτηοηῦ οὗὨἩἨ Εουηθ, ἴῃ κιἷ8 ἤγβ 
ἰοῦίον ἰο 189 Οοτηὐ ΐδηϑ, δϑθσ ἢθ 888 οχῃογῦθα [86 Οουηὐ ἴδηβ ἴο ΓΟροηύδηοο, ααοίθβ 
το. ΠΟ Π168 Δηἃ ΘΧΔΙΡ68 ομὶ ἴμ6 ΟἹ Τοβίδιηθηί, ἔγοτα οἷ. υ1}1.--Χ!!]. πα ρϑϑϑίηρ 
ΟΥ̓́ Οὗ6Γ Οἰὐδίϊοηβ, θυ ἴῃ σΥϑίδγθῃοθ ἰο 186 [16 οὗ ΟὨ γῖβί, οἢ. χυ!--ΧΙΧ, δηᾶ β88}}} 
ἐγ ΠΟΙ οἢ, 6 ΘΟΠΒΙΔΏΓΥ ταϊηρ]θ8 αποϊδιοη8 ἔγομι (86 ΟἹα 'Τοδίδιμοπῦ τ ἱ} [Ὠο86 ἔτοσα 
[09 Νονγ. ΤΉΪΒ 18 ὑγ 8180 ἴῃ ΒΟπῚΘ τη θαβασθ οὗ 0.6 βθοοῃᾷ δρίβί]θ Ὀθαγίηρ, [86 Βαπι0 
Ὥϑη16, Τῆο Ισηδίίδη ΘΡΙΒ.168 Δγ6 ἴῃ 0.18 τοβρϑοῦ ΓΘΙΔΓΚΑΌΪΥ Το βοσνυοα, ῬΟΓΒΔΡΒ ουὖῦ οὗ 
Τορδτγα ἴο 186 πα δίΖοτθ. ]Ιη ῬΟΙΟΔΓΡ 8180 [86 οἰ: 008 ἔγοτλ ἴῃ 6 Ν ονν Τ δβίδιηϑηῦ ἃγΘ 
ΥΘΓΥῪ ῬΓοΙηϊηθηῦ. ΤῊΘ ΒΠΟΠΥΙΆΊΟΙΒ ἰοἰΐο Σ᾽ ἴο Ὠἱορτιοῖι8 ΓΟργοβθηΐβ 811}} τηοσα βιυ ἰηρὶν 
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πα (818 τοβρϑοῦ, 8 δηϊ  υἀαἰθίϊο βίδπ-ροϊπί, ΔΌΒΟΌυρΡὮ {Π6ΓΘ 18 ὯΟ ΠΘΟΘΗΒΙΓΥ [ῸΓ 1π|- 
Ραϊηρ ἴο 118 Δῖον 8 Θποβῖϊο δηϊδροπίβηι ὑο [9 ΟἹ Τοβίδιαθηῦ. Ιῃ 186 Ῥαβίου οὗ 
ἩΥτλ88 ἰβογθ ἃγὸ ποῦ ϑδηίηρ ΟἹα Τοβιδηηθηῦ 81 πβίομϑ, 51}}} ἮΘ 18 ΠΔΟΤΘ ΟἸΟΒΘΙΥ τοϊδιθᾶ 
ἰο [86 ΟΙὰ Τοκίδιμθηΐ, ἰῃ ἷθ. ᾿ἱπιϊδίίοι οὗἩ [86 Ῥγορβοίΐο ἴΌσΤΩΒ, δηᾶ ἴῃ ἢ18 1608] νἱθν, 

εἰδὴ ἐπὶ [δύ νίηρ Δρρτορτγί δου οὔτ ΒΊΟΝ. ΟΠΔΓΔΟΙΘΙΊΖΘΒ [89 Ν ον Τοϑίδιηθηύ. ΤῊΘ θοοΙΚς 

οὗ Ηοτταδδ ροϊπίβ [0 ([Π6 στοδῦ ΟἸγββι ϑροοσυρθδὶ ᾿ογαῖαγο, ἰὰ ]ο 186 ὁ ον Βἢ 

Αροσσγυρδβ ρεγροίαδίοβ 1861, δῃᾶ ἴῃ τ ἢ τη ἀοοα {86 τηοβύ ἀΐγθγβθ ἱπηϊ αίϊοπ8 οὗἁ [88 
ΟΙᾶ Τοβίδυαθηὶ τι ρβ ἃτὸ οομπυαθ4, (ἸῈΘ β'υθ 6111 η68, [86 40 θΟΟΚ οὗ Εζτα, (86 
ὈοοΙκ οὗ Εποοῖ, δῃᾶ οὔβϑσβ.) 

Αἰροιρ ἴμ6 Αροϊοχίδίδβ, δ υβῃ Μαγίγν, δϑουί (86 τἀ α]6 οὗὨ 89 βϑϑοομπᾶ οθηΐαγυ, 

ἈΡΡΘΆΓΒ 88 8 ΟΠ τ βύάδη ῬΡἈΠΟΒΟΡΒΘΙ ἯΒΟ Ὑγ48 ἔδυ αν τ] ὕὉ86 ΟἹ Τοβίδπιθπὶ, Ταὶβ 

18 οἶθασ ἔγοῃι ἷ8 ἀϊδίοραϑ τὴ ΤΊΥΡΙο. Βαῦ 4180 ἱπ 18 Οὐλονίαξέο αα Ογαθοοϑ Ὦθ, 

8 ἰ8ο οἴδβοτβ οὗ {86 Εδίῃοσβ, ποῦ τϑοορησίηρ [86 θοῦΟΣ ῬΘΟΌΪ ΣΙ 0168 οὗἨ Ποϑ  μΘπΐβια, 

8666 ὑβοῖς [86 τηοποίμοίθπι δηἃ τ ϑάομι οὗ Ρ]δίο ἰο Μοβθϑ δηᾶ (86 ρσγορῃδίβ. Ζη 18 
δροϊορίθϑ, τυ δος σοσὸ αϊγθοίθα ἴο μϑαίβθηθ, ἢ6 Τηδῖκο8 180 οὗ Ο]ὰ Τοβίδιηθηῦ ργορἢθ- 
οο68. Ταϊΐδη, ποὺ δίδηἀίηρ δ αποβίλοίβτω, σοΐθσβ ἴο [89 ΟἹ Τορίδιηθηὶ. ΤΒΘΟΡΝΣ- 
1π8 οὗ Απίἰϊοοῦ (αα Αμέοϊψοιιι) οοπίταδιβ (86 ΟἹἃ Τοβίδταθηῦ δοοοτηῦ οὐἁὨἨ [πο ογοδίϊοῃ, 
00} (δα οΥ Ἠοδϊο (1. 13), πῃ τ ίοδ, ΔΙ ΒΟΌΡὮ δ Απὐἱοοΐβη, δᾶ Ὀοίοτο ὑμαὺ βΒοβοοϊ, 
86 δχρδίῃβ [86 ἰβίοστιοδὶ ἔδοΐβ βυτω 1 ΟΆΠΥ, τν 8116 τοἰδἰ πίπρ δὖ [8.6 Β8Π16 {1π|6 {8 

μἰϑίοτῖς8] βοη86. Ηθ δοπθπηθδβ [9 ΒἰδίΟΥΥ οὗ Οἰθῃ 6818, δῃα οὗ (86 Μίοβαϊο βγβίθιω, τ] ἢ 

οομϑίδηῦ Γοΐδγομοθ ἴο μοδι μοηΐδῃ. ΟΘΏΘΓΆΙΥ βροδκίηρ, ὨΪΒ Τοργοβοηϊδίζοι τΟΥΘ8 
ρου [86 Ἰἴπ6 οὗἁ {86 βδογϑᾶ βου ρίασοβ ἔγοπι (μ6 ΟἹ ἴο {10 Ν ον Τοβίδπιθπί. ϑείάθβ 
[86 ζϑμοσαὶ ἴγθθ 1860 οὗ [86 ΟἸᾶ Τοβίδσηθηΐ ᾿π [16 ἘΔΙΒΘΓΕ, τ ΒΟ ἢ. ον θα ὈΘΟΟΙ6Β ΘΧΟΘΒ- 

εἶνο, ἰῃ 80 3. 88 [9 ΟἸἹὰ Τοβίδιμθηῦ οοποθρίΐομ οὗὨ [86 ΟοὈ]ΏΒ, 108 ὨἰΘτατ 081 δηᾶ 
ΒΟΥ ΒοἷΑ] 1683, Δηα οοτίδιη ἰθρ8] ργϑοθρίβ, αν Ῥθθῃ δαορίοα ἰἱπ ἃ ΠΟΤΘ ΟΥ̓ 1688 6ΘΧ- 
ἰθγ8] ὙΦΑΥ ἰπΐο 186 Νοὸνν Τοβίδιηθηῦ ἀοούχϊπο, ΟΥάοσ οὗἨ ὑγοσβὮῖρ, 8δηα οομβ οῃ : 
1Β6ΓΘ 8.6 ΒΡΘοΪ81 ΡΟΣ ῸΟΏΒ τη846 ρχοτϊαϊηθηῦ, ἰπ ὙΒΙΟΔ {86 ΟἸἹἃ Τϑδίδηηθηῦ οΘοπεπα68 119 
᾿πἴὸ ἴὰ (89 Νεἐν Τοβίδηλθηῦ ζΒΠΘΟΪΟΩΥ, δηᾶ ἴῃ (86 ουἹία8 οὗ [86 οδατοῦ. ΤΏ ἢγβὺ οὗ 
ἰδοδο 18 18:6 τηδη 0] ἐσχροβίυἷοπ δηα οσχρίδηδίΐου οὗ ὑ89 σψοῦϊ οὗἁὨ ογϑδίΐοῃ, θβρϑοΐβ!ῦ 
οὗ ἴ}9 εἷχ ἀδυβ᾽ τποχῖκ, ὉῪ ψ ϊοἢ γα ΟΡΡΟΑΘ ῬΟΓΔ 086 Βοδίμϑα ἀυδ διϊο υἱϑ οὗ ἰδθ 
ψοτ]α δηᾶ Ῥοϊγιδοΐθβια. ΤῈ βοοοπᾶ 18 186 ΟἸ σι βιΐδῃ ἀθνυϑϊοριηθηΐ οὗ {86 ἀοοίτη6 οὗ 
(86 κἰησᾶοπι οὗ αοἄ, Θοθρθοΐδ!ν οὗἁὨ [89 Μίοββίδηϊο Ῥγορῆθοϊθθβ. ΤῊ6 (τᾶ 8. 109 
Ομ τ συίδη, μαπηιλη, ρῥϑδίοσδὶι, δηα οδίθομϑίδοαὶ ἀονοϊοριμθηΐῖ οὗἁὨ 186 ἀθοδίοστιθ. ΤῈΘ 
ἴουσ 8. (86 ἰτδηδιηϊδβεῖοη οὗ (86 ΟἹ ἸΤοβίατηθηῦ Ῥβδὶ τ οανῦ ἴῃ ἴ86 Νὰ Τ δίδπχοηῖ 
ἩγτΩΒΟΪΟΡῪ δηᾶ Οαυ]ῖαβ οὗ {86 ΟΒυτοῦ. Τὸ ὑ8Π686 γχὸ ταυδὶ δα (μδὺ Δ] οροτῖοδὶ πιο μοᾶ 
οὗ ὀχροκβίὔοπ, τ ἢ10} ουϊπυϊηδίοα ἴῃ (86 ΑΙοχδησγίδη βομοοὶ, ὈΥ ΤΩΘΔΏΒ οὗ ὙἈ1οἢ ὑ80 
Ομ υιβύβη Θοηβοϊουβη 658 ἈΡΡσορτίδίθθ ἴο 1186]7 δηὰ τορέοδύδάε Σ ἴῃ ἃ ΟἸ γι ϑιϊδῃ ὙἈΥ [86 
Μἰ10190 σοπύθπηίδ οὗ {μ6 ΟἸα Τοδίαμηθηί. ἘΊΠΑΙΥ (86 ου]ύαγο οὗἩ [Π6 ὈΣ]164], τιοϊμβοᾶ 
Δπᾶ βίγ]6 οὗ ργοδοβίηρ, ὑπᾶοσ [86 ἱπῆποηοο οὗ ἴδ ΟἹα Τ᾽ οδίδιηθηῦ, πῃ οοππθοίϊοι τ ΪᾺ 
ἴδ6 Θ΄οοκ δᾶ Ἐοσαδη τῃοίοτῖοσ. ΑΒ ἴο 186 γεὺ ροϊηῦ, ΟἸθγηθηβ οὗ ΑἸἹοχαηᾶτία μιϑᾶ 
ἴῃ νοῦν ἃ ΘΟΙΩΙΩΘΗΪΔΤΥ ὌΡΟΠ ὐθηθβῖθ, ΤΏΘΙΘ γὙ͵δ8 ἃ σοὶ οὗ Τοσίυ ἕδη, τοῖν Ἰοδῖ, 
προ Ῥατγδᾶϊβο. Αδοαῦ 180 γοῦῦ 1906 Οδηάᾶϊπβ στοῖθ ἀροη {μ6 Βοχθιρθσοη. θεία 68β 
8 ΟΥΚ ὍΡΟου δμοδῖβ, Ηρροϊγίπβ ῬαὈ] 1864 ΒΟΥΘΓΆΪ τΟΥΚΒ ὑροπ [86 ΟἸα Τοδβίδιμοηῦ 
βου ρίαγοβ. Οτίσϑη Ῥσθρϑγθᾶ ἃ δοϊησα  ὨΆΤΥ ὌΡΟΣ ΘΟ 6818, 8η4 8180 8 86.698 οὗ πηγβίϊοδὶ 
ΒΟΙΆΣ 68 ΠΡΟ [86 βδῖηθ ὈΟΟΙΚ, 88 δ'δὸ ΠΡΟᾺ 8 ἰδῦρθ ΠΌΣΡΟΥ ΟΥ̓ Οὗ Βα ὈΪ01108] ὈΟΟΚΑ, 
Ογρεΐίδη ρυ 868 4 ϑοηρ' Ὅροι αἰδῃοϑῖβ. Ὑ]οίοσίπαβ, δδοαῦ 290, ντοίθϑ 8 7γαοίαξιιδ οἷα 
Σαδνῖοα πιμπαὶ. Μοιδοάϊυβ, δρουῦ [ἢ βαπιθ ἰΐπθ, Οὐρηριοηζαγίδ ἐν Οοηποθῖη. Ἠϊΐϊο- 
τδοῦβ ([86 Βοτοίο), ἴῃ 802, Ζιμομδνηαζξίονηδδ ἔγι Ἡεσηιογοπ. Ἐαβιαι θα, 825, Οὐην 



δ8 ΓΝΤΒΟΡΟΟΛΟΤΙΟΝ 1Ὸ ΤῊῈΕ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΧΊΤ, 

φθηίαγίι8 ἵη ορπιθγοη. ΦὌδταθβ οὗ Ἐάθββα, δουῦ 186 βᾶτηο ἰΐπι6, Ποσώνιθρον αα 
Οοηείαηπεϊγμτα. 581} [86 ατοδῦ, δροαῦ 8370, πὶπθ Ἡου]198 ΡΟ ἴῃ βὶχ ἀδυβ. Ηἱΐδβ 
Ῥγοίμον ατοσοῦυ οὐ Ν, γεβα 480 γσοῦθ ΡΟ [86 Εἰχ ἀδυβ᾽ σοτκ. ΑῬουΐὺ 874, ΑἸ ΣοβΘ 
Ὑτοῖθ δὶχ ὈΟΟΪΚ8 ὌΡΟΣ [86 ββΔ116 {6 6. «6 τΌσΏ6, ἰοτγδγβ [Π6 οηα οΟΥἉ [86 40} ὁοὨ ΌΓΥ, 

᾿ Ργτδραγοᾶ ααθβίίομβ προ Οἰθμθβϑίβ. ΟἨσγβοβίοιω σψτοίθ 61 ΗομλΣ 68. ἀροπ ἰθμοβίβ. 
Αὐυριυβίϊπα νγγοῖθ ΡΟ ἀθῃ6818 ἴῃ ΤΊΔΗΥ οὗὨ ἢ18 οσ8. ΤὮθ86 ΟΥΪΚΒ ΒΒΟΥ ΟἸΘΑΥΪΥ ΠΟΝ 
᾿παροτίδηῦ δηρ5βῖ8, {Π6 ἀοοίτγϊπθ οὗ ἴῃ ογοϑδίζοῃ, {86 βἰδιθιηθηῦ οὗ [86 βἷχ ἀδγβ᾽ ᾿ς, 
ΔρΡροδγϑᾶ ἴο 86 ἘἈΙΒΘΓΆ, ἴῃ ὉΠ6ῚΡ ΘΟΒ ΤΟΥ ΘΙΒΙ6Β τ 1} Πολ ΒΘ ΪΒΠ,. 

ΤῊΔδὺ [ῃ6 Θχρίδηϑίίοη οὗ [η6 ὕθῃ δοϊτηηϑηηηθηῖβ γγἃ8 ἴῃ Εἰϊκο ΤΩ ΔΏΠΘΥ, ποχὺ ἴο 1ῃ6 
τδαυδ!ν ροτίβοϊθα Δροϑῦ]θβ᾽ ογθϑᾶ, οηθ οὗ [86 ο]ἀοβῦ Ὀγϑηοῦθβ οὗ ΟὨγϊβϑιϊδη οδιθομοῦ- 

. 168] ἱπβύστιμοἰίοη, Π66 8 ΒΟΔΓΟΟΙΥ ΔΩΥ͂ Ρσοοῖ 
ΤῊ ἰάοδ οὗ οὔθ Ῥσονυδιηρ νον οὗ ὑμ6 ΟἸἹα δηπᾶ Νονν Τοδβίαπιθηῖ Ἰϊηράοια οὗ αοἄὐ 

ΔΡΡΘΆΓΗ ΔΙΓΟΔΑΥ ἴῃ {86 ΒΡΟ]ΟΡῪ οὗ ΤΒΘΟΡΠ.Β οὗἩ Απιΐοοῦ. Τὴ ΟἸγομορΥΔΡΗΥ οὗ 
7υ] 05 Αἰτίοδηιβ, 1π6 ΟΠγοπίοοῃ οὗ Εὐπβθ ἷαΒ οὗἩ Οὐθβδγθᾶ, 88 γν 61} 88 ἢ18 διγδηροιηδηῦ 
δηᾶ ἀθτηλοηϑίταίίοη οὗὨ [86 ρΌΒΡΕΙ, ΙΔΥ ἃ ψΊΘΣ ἔουπἀϑίϊοι [ῸΥ [6 βϑμθ 1468. ΤῺ στοαῦ 
σοῦ οὗ Αὐρσυβίϊηθ, θς Οἰνιδἴο 1)6ἷ, ὈΘ]ΟΏρΒ ἮΘΓΘ, 38 4180 {Π6 βδογϑα Ὠϊβύογυ ὈΥ ϑυ]ρὶ- 
λυ8 βανογαβ, Πα Σ,ΘΏΘΓΔΙΥ [86 γον ηρ Ομαυδοῖοσ οὗ [86 ἰδοῦ αὶ βίβίθιηθηΐβ ΟΥ 
ΘΟὨΓΟΠΙΟἾ68 οὗὨ ἰδθ ὙΥ εϑ8ἴ, ταπηΐπρ ἀοτγῃ ὑπγοῦρ ἢ ὑπ6 τα]44]6 ἀρ68, βίῃοθ {867 81} σὸ 
Ῥδοῖ ἴο {π0 ΟἸἹα Τοθίαμηθηῦ δηᾶ ουθῃ ἴο Αἀϑιμ. 

ΑΒ ἴο {6 ἱτηροτίδποο οὗ [π6 ΟἹ Τ᾿οβίαπιοηῦ Ῥ88]1- ἰ βᾶσθ ΟΤΤῸ Ητβαῦβθ: 716 Τραϊΐονῦ αὲ α ϑοπῷ απὴ 

(ον, δὰ 118 Ὠἰϑίοσυ ἰῃ {μ6 ΟἈτβδη Ομυγοῖ,, οοτη- ἰ Υανον Βοοῖ, Α Αἰφίοτὶοαϊ ἰγαοίαί6. Βοτϊϊη, 189. 

ΤὨΓΟΌρΡὮ (86 Δ] ΘρΟΥΟΆ] οχρδηδύίοη οὐὗἩ [86 βουρίασο ἱπ 06 ΑἸαχϑηυΐδη βοὨοΟΪΙ, 
δηα 5.}}} χιογθ ἰῃ {86 τη 4]6 Δρ68, [η6 Θηὐϊγο ΟἹα Τοβίδιαθηῦ δβϑυτμηθα ἃ ΝΟ Τοβίδ- 
ταϑηῦ ἴὍττῃ δηᾶ τηϑϑηϊηρ;, 88 ἴο 18:6 ἴππὸν ΟὨγϊβίίδη 16 δηᾶ βρὶ τὶ} Ἔοχρογίθησθ, ν᾽ 8116 
δῦ (86 ΒΆΙγ6 [1π16, 88 ἴο 106 οΥρϑηϊζαίϊοη οὗ [86 ΘΕ ΓΟΣ δπαᾶ 86 οὐ]ῖπ5, 6 Ν᾽ ν Ταβίδ- 
ταθηῦ ὈΘΟΔΠ1Θ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ἃ ΠΘῪ Ῥ ]]οδύΐοη οὗἁἨἍ [π6 οἹά. 

0μ ἰδ6 Μοάΐωναὶ Ὄὀχροβί οι οὗ ἰδ δβογίρίυγοδ, 
ΘΟρδτο 774 Αἰορονίοαϊ Εαρίαπαΐίον ΟΥ ἐδ6 Βιδῖφ, 
ἐβρεοίαϊἵΨν ἐπ Ῥγοαολίπσ, Ὁ ΟΝ Μοσεσιν (1844). 
Επ5τεκ : 716 Βχεσείδοαϊ ΤἼεοίοσν ο7 δα ἈΠ Αγ68 
(1856). Ἰποισοσκ: 74 Οἰα Τεείαπιοηέ ἐπ ἐλο Νίσω, 
41} οὐϊύομ (1864). Φ. α. Βοβπενμνῦμ 58 : Ηϊείονυ 
97 1 ιἰογργοίαζοι ἐκ ἐδ6 Οὐγιείαπ Ολυγοῖ, (119ὅ-- 
1814. ΜΜευσᾷ: Οἰεδοϊέολίε ἀο.᾽ Θολνιονκίαγιπισ, 
ὅ νοὶ]. 1802-1809. Ξσηυχσεε : Οὐ εδολίολέε ΟΡ γέενγ- 
ὅπαεγωπρ ἄε5 Οεϑοληιαοῖοε ἐπ Ῥγεάΐσεη, 1192. ἘοΡ 

[80 ατἰ 681 δῃα ἐδβοο]ορίοδὶ ὀχροδίοη οὗ (86 ΟἹὰ 
Τοδιδτηθηῦ βΟΏΘΓΑΙΠΥ, οοηβυϊ ΜΙ. ΒΑυΜΘΛΕΤΕΝ : (γι. 
γιοπέαγν ὠροῆ ἐδ Οἰά 7εδίαπιφηΐ, ἰλδ Οἐποταὶ ιῖγο- 
ἀμοίδοπ ἕο ἱλε Οἰά Τεδίαπιεηί. [566 4180 Ὅροι {86 
86 οὗ 16 ΟΙα Τοσίαιηθηΐ ἴῃ [86 Νονγ. ἙΔΙΒΒΑΙΆΝ: 
Τῳροΐοσν, 38ὰ οὐϊ(ίοη, δηὰ ᾿εγπιοποιιοαὶ Δίασπιαὶ. 
ΑΙΕΧΑΉΡΧΒ, Ἦ. 1..: Οοηπεοίίοη απαὰ Παγηλοὴν 97 ἐλε 
Οἰά απὦ Νεῖο Τεείαπιοπί. Ἰοπάοη (1868). ῬΒ1- 
Ῥχαῦχ: Ουπηεοίζοπ, ΘΝ οἀ. Ἰιοπάοῃ (185θ).---- 
Α.6]1 ᾿ 

ΤῊ τφηοᾶϊθονὶ τηγβίλοϑ ΘΒ οί ἈΠ} σάν ἴ86 τἱ]αθβῦ 11π|108 ἴο {86 Ἰοἰΐθν οὗἨ (86 ΟἹα 
Τοβίδτηοθηί, δρᾶ Ὀγουρῦ οαὖ ᾿πΐο 86 Ἰρσμῦ [86 τυ] 0] 1οἱὐγ οὗ [89 14688 ᾿γίηρ δὖ 108 
Γοοῖ, 88 ὑμ6γν τ οοη]οοϊατοᾶ, ἐπτοῦρ ἢ (86 ΓΏΘΟΣῪ οὗἩἨ ἴδ ΤοΌΣΟ] 4. Β6η86 οὗ Βουρ- 
ΤΟ. “ 

1ἥονα ροϑία ἀοοοῖ, φμεϊα ογοααϑ αἰλοσογία, 
ΑἈογαϊἧδ φωϊα ασαϑ, φο ἑεπάαϑ απασοσία. 

Το ϑοηρ οὗ βοϊοιηοῃ τγχ8β 8 ἔδνοτὶθ θοῸκΚ [ὉΣ βρὶ ῦα81 Θχροϑβι τοι, οσθῃ ἰῃ ἰὴ6 
{ἰπι6 οὗ 86 ΕδΙΒΟΥΘ. Τῦ τγῦ88 8011} σῦοσο δὸ ἀυτίπρ [86 ταὶ ]9 δ,68, 8πα [38 τοϊδιηϑᾶ 
1.8 Ῥοδβιίοη ἴῃ [86 Πο]ἃ οὗἨἁ Βοιρι]οίϊοδὶ δηα δβοοίϊο 1 οσαῖασο ἴο 1818 ἄδὺ. ΤῈ οδίβ- 
Ιοσαο οὗ {86 ᾿ογαΐαχα οὗἉ [818 ῬΟΟΚ δ᾽οῃηθ ὑγου]ᾶ τλΔ 6 8 Βι18}} γοϊτη6. 



ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, ΕΧΡΙΑΝΑΤΊΟΝ ΑΝῸ ΒΠΟΥΠΙΕΤΊΟΑΙ, 88 ΟΕ ΤῈΕ ΟἿ ΤΕΈΞΤΑΜΕΝΤ. δ0 

ἜΒΕΙΘ 8δ68 ἰδἰεῖγ Ὀθο ΓΘΡΟΒΙ βμοὰ: 716 τοογδ οΟ7 51. ΒΕΒΝΑΕΡ ὠροη ἰδὲ βολο ; Οὀττηδη, ὉΥ Εότη. 
Βδοῖιος, 1862. 

ΤΏ6 οχροβίϊοη οὗ [6 ΒΙΌ]9 Ὑ7Χ88 σΘΏΘΓΑΙΥ, ἀυσίηρ [86 τὴ114]6 ᾶσο8, ἴο ἃ ργοδῦ ὃχ 
ἰδηῦ Ῥγδοίϊοδὶ, οὐ ἀθβισῃρα [ὉΓ οα!βοδίίοη, δηᾶ {}}18 ἱπἀ 6οα ἴον 186 τηοδῦ ρϑγί ἴῃ ἃ τ γ8' 
ο8] τΑΥ. ΤΠΪΒ )͵Ὃβ8 ἴσῃ ουθὴ ἢ [06 ΘΧΡΟΒΙΠΠΟΠΒ ΟΥ̓ 0Π6 Βοῃο]αϑῦϊοθ. ΤῊΪΒ 18 ἴῃ 
ΔΟοΟΓάβῃοθ ὙΠ} {Π|6 ργδοί!οδὶ ἀϊγθοϊΐοη οὗ [86 τα] α]6 ἅρ68, τ [86 Ἰσπόγᾶποο οὗ [86 
ΟΥΡΊΠΑΙ Ιδηρτιβροβ, τ]ὰ (86 ῥγονϑίθηοθ οὗ ἀορτωδίϊοβ δπᾶ ομυτοῦ ᾿ἰηβιλυ αἱ] δηᾶ 
ἴδτσβ, δηἃ 10} (δῦ ᾿Πτουρ ουῦ, ΓΟΡΓΟΒ80α Γοθρθοῦ ἴον 186 ΗΟΙΥ βοτὶρίαγοθ. ΟὙΤΘΡΌΤΥ 
186 ἀταϑί, ἰη 818 ροϊηῦ οὗὨ νέϑυν, ορϑῃβ [89 τη] α]6 ἄρο5, ΜΒ θη, αἴϊοσς [Πῃ6 ὀδῆοη οὗἩ Οὐίσϑθη 
88 ἴο 18.686 ὈΒγ οί] βθη86 οἵ βοσὶ ρίατο, ἢ6 οοτῃηροβοᾶ ἢ}8 ῆογαϊία ἐγ “οδιέγε, αἴλο ἢδν- 
ἴ ῥτον] ἀϑᾶ ἴῃ 8 οο]ϑοίϊΐοῃ οὗ ὀχοογρίβ (Ῥγοοορίιβ οὗ α8Ζ8 δδουπῦ 520 : Ῥ.ΙΔ5108 οὗ 
Αἀτγγταοϊίαμα δροαὺ δδο ; Αὐγοϊΐα8 Οδββίοδοταβ δῖον 602), [86 80-08116ἃ ΟἑοΏῶ ΤῸΓ 
ἃ ΠΟΟΘΒΒΑΓΎ Δ1ἃ ἴο ὑΠ6 ἸδΑγῃ6α οχροβίζοη οὗ [86 βογρίαγο. 1Ἰβίοσαβ οὗἩ Η]8ρ4118, 086 
γΟΠΟΓΆΌ]6 ΒΘ6α6, Δηα οἴβοτα, [Ο]]ΟΥ Ἰδῖθσ. Α δοσίδι ῃ ρου] ΔΙ Υ͂ αὐύδοι 68 1186] ἴο 089 
Βηὕ8ῃ: τοι ῃοα οὗὁὨ οχροβι(ἰοη, 88 1Ἢὁ γγ͵χὯδβ8 Ἰουσηαοα ὉΥ {π6 Ατοδβοῖβῆορ ΤὨδοᾶοΙΘ οὗ 
ΟἈμοΓΌΌΓΣΥ ; ἴο {86 ἀὀγτηδη Θχροβι ]ΟὉ 88 1, 6. 5.7) 15 Τοργοβοηϊθᾶ ἴῃ [86 ϑδχοι Εἰγκῇ- 
26 108] Ροθίτυ οὗ Ηρ] ἰδηᾶ : δηᾷ ἰδῖϑ ἴὸ ἴπ6 ΕὙΘΠΟΝ πα Οὐθστηλῃ τηγβίϊοβ, το ἰδ κθ 
1861 οΥἹ ρΊη ἔγοτῃ (ἢΠ}6 ΤΥ Β0108] Ὑτ ηρ8 οὗ [10 Ῥβουαο- Ιου γβῖυϑ. ΤῊ οἶον ΣΟΙ 60 
οὗ [86 ΗΟΙΥ ϑδουιρίαγοβ ἴο 1816 ἴπποῦ 116, ΘΒ ρ 6 οἾ}}}7 88 ἃ σοῃπίοιρ δινο 116. ΤΠΔΥ Ὀ6 ΓΟ- 
σατο 88 [86 ρστοδῦ δοαπϊδίοπ οὗ [86 τι 4]6 ἀ,769. 
ΤῊ 8 Ῥγδοῦϊοδὶ οχροβιίου οὐ Ὅ86 βουὶρύυγοβ, Ὁ 15 ΓΤ 6, 88 ργϑδοίβοα Ὀγ ΟἸδααια8 οὗὨἨ Τ᾿ ΤΊ, 

ΑΙςπαΐη, Ῥδὺ] ὙΥδγηοίτιοα, ΕΠ ῦδηυΒ Μδῦτγαβ, ΟἸτιβυίδηῃ Ὀγυϊθαγ, Ῥοῖοσ Το ΑΓ, 

Οετγᾶϊη] Ηυρσο, ΑὈοΙαγᾷ, 99} οὗὨ δ} 1 ΒΌΌγΥ, ΤΟΠΊ88 Ααυΐηδ8, ΑἸΡοτῦυβΒ Μίασπαϑ, θυϊ 

ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ὈΥ 086 τηγϑί1ο8 Βογπασᾷ οὐ ΟἸ]αϊγνυθδαχ δηα ἢ8 9Ὸ]ΟΘΥΒ, τγὰ8 50 1Ὸγ 1ἢ0 
δάνδηϊδρο οὐ Ῥγ ΒΟΥ δηα το ΚΙΒἢ Ο]38868. 

ΔΙΟΔἢ}1]6 1η6 τοίοττωδίϊοη οὐ [ἢ6 δχροβιου οὗ [86 βου! ρύμγοβ τγὰ8 Ῥσγθρδγοαᾶ ας 
ἵσ [8.6 τη] 44]6 ἃρ68. [Τὸ τηυϑὺ ἢγθί οὗὨ 41} θ6 Ὀσοῦρῃῦ Ὀ8Δ0Κ ἴο {π6 οτἱ ρἴηδ) Ἰδηρσαδροθ 
Δα {Π6 στδιημπλδίϊοαὶ βοη86θ. Τθο Ἰϑᾶσηϑᾶ 9601 οὗἨ {89 τοϊα]9 δρθβ, ἢ} ὑμῖν ]1η- 
σαυϊδιῖο βιὰ ϊο8θ δῃ οχροβίἰοηβ οὐ ̓ 189 ΟἹα Τοβίδηοηί, ρῥγουϊ θα ἔον 1818 τοίπσῃ (Αθθη 
Ἑδτα, Φδτοιί, ΕἸ πποὨϊ, δηα οὔθ γθ). ΑΒ ἰο 86 ΝΟΥ Τοδίδηηοηῦ, ΠΟ86 ἸθΑΓΙΘα ΘΧρο- 
εἰϊϊοη ἴῃ 06 8ρἱτὶὲ οὐὁἨ ΟΠ γγβοβίοιι, Αἰουταθηΐαβ, ΤὨΘΟΡΕΥΪδοῖ, δηᾶα Ἐπ  γταῖπβ Ζιρδ- 
Ὀθηυ85, ὨΔα ρῥτοδοουϊθα, ἐπδῦ μυτηδη Ἰοδγηΐηρ,, ὑγδηβρ᾽ϑηϊοα ἴγοπιὶ ἀτθθοθ ἰο 89 ΥΥ οϑῖ, 
δηα δι κοηθα δηᾶ ουἹἰγαϊθα ἴῃ 186 ὟΥ εβὲ 1186], βοσγϑᾶ 186 βᾶπιθ ῬΌΓΡΟΒΘ τ ΒΙΟᾺ {80 
ἰλῦοτβ οὗ 180 Φ6νγ8 αἰα [Ὁγ 89 ΟἹἃ ἸΤοβίδμχθηῖ. ΤΏπΒ ὑθοσο 88 ῬΓΘΡΑΓΘΩ͂, Β'ῃ00 
ΝΊΟΒΟΪ45 οὗ ἔγτα (τῆο αἰοᾶ δρουὶ 1840), 7106, Ηυβ5, τ ἰἢ Τυδατγθηϊ8. Ὗ 8118, 
ΒΘΌΟΙ]η, ΕἸΓΑΒιλα8, 8. Βοθηῆο ἀχροβί ΐοη οὗἨ {89 βου ρίΓΘΒ, ν1οῖ ὈΘσΔΏ δῇ 0506 ὈΥ͂ 
1[8 οΥἐεἰσϑ] Ῥγοσο88 ἴο ἔγϑο 1186] ἔτομηι πιοαΐρον δὶ ὑγϑ 1018. 

Βαϊ {16 οὀχροβιοη οὗ [816 βου ρίπγοβ τηπβὺ δὖῦ 086 Βαηι6 {16 Ὀ6 πιδᾶθ ῬΟρΪΆΓ, 8Πα, 
Ἰὴ 116 ἔοττα οὗ ΒΙ0]9 τϑδάϊη 8, ΒΘΥΤΊΟΙΒ, οϑθο 1 ΒτΏ 8, ΒΟ ΒΘ ΒΟ] ἰηβύγα οὐ 008 8η4 ὑγδὶηηρ, 
06 ἰηἰτοἀ αοοα δηλοηρ [86 ρΡθορὶθ. Βϑβίἄθβ 8 ἔουν στοδῦ βορῦϊαῦ Ῥγθϑοθοῦβ (Βοτο]ᾶ, 
186 Εταποίβοδῃ, 1272, ομη Τδυϊον, 1861, ὙἹποοη 5 ΒΕ Υσουῖ, 1419, μοομαγα οὗ Ὁ 2ο, 
1410, ἀπᾶ οἴ 6 γ8), [86 ῥἷουβ βθοῖβ οὔ [π9 τα α]6 δρββ, δβρθοΐδ! 186 ΥΥΔΙάΘΠΒ6Β, δηᾶ 
{6 νυ 6 }}-Κηοση ΤΟΤΘΥΠΠΘΙΒ οὗἁἨ [06 Β οἰοτιηδίίοῃ, ἰἸδθογθᾶ ἴο βθοῦγο 18 γϑϑι]ῦ. 

ΤΠ Ἰαϑυτηθηθοηθᾶ οἷδ88 ργοραγθᾶ ἰμδῦὺ ἱπισοαποίοτυ, Ῥγοξοπηᾶ, δηᾶ βοϊθῃῆο 
Θχροβιθίοη οὗ βοτίρίατο ἴῃ ψΒΙΟΝ ἰδ Ἐοδοτταδίΐουι ᾶτοϑθ, δηα {Ὡγουρ] ν᾽ ΒΙΟἢ. Δ]0Ώ6 
ἴξ ΘΟ] ἃ Βιιοο ΒΒ ΠΥ δββοσῦ ὑμαῦ 1.11, ποὺ ἁπνο]ηρ; δπᾶ τον ο]δίΐοη οὗ {86 ΗΟΙΪΥ ϑο ΣΡ. 
ἰᾳτο 848 ἴῦ ᾿ἰνϑᾶ ἴῃ {86 Βοατί, [89 ποτᾶ οὗἉ πδιἐβοδίίοι ΒΥ ΑΕΒ, δῃ ἃ ὑμτι8 6808} 18]γ6 
1ϊ8 8016 Δ ΠΟΥ Υ͂ ἴῃ τηδίίοτβ οὗἉ 810}. 



60 ἹΝΤΕΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΈΝΤ, 

ὙΥι 086 ρτοδῦ Τοέογθσθ, ὑμδὺ ἱπιχοαποίοτυ θοχροδί(ϊου οὗ 86 ΒΙ0]6, ρΡυτγῆοᾶ 
{γουρὶ 105 οὐ 108] Ῥσοόσοββοα, Ὀσοῦρδῦ ῬΔῸΚ ἴο [86 στδπιπηδίϊο8] δπα Ὠϊβύοσἑ δὶ ΒΘΏΒ6, 
ὙἘ116 δῦ {8.8 ΒΔ116 ὑ1π|6 τη γβίϊο8] δηᾶ ἰηνγαγα, ὁπ Οη6 5149 ᾿ΘΑΣΙΘΩ͂, Οἢ Ὅ86 ΟΥΕΣ ΡΟΡΌΪΑΓ, 
ἢγϑὺ οηἰθγθα ἱηΐο [16 ρορυϊᾶς 118, ΒΟΎΤΘΟΥΟΣ 186 ἔοίϊογβ οὗἁὨ θοοϊϑαϊϑβί! 981 οχορϑίοϑὶ 
ἰτδαϊ ὔοη ΠΥ ἢδγο τοβίγαϊ μα [86 ἔγοθάοιῃ οὗἁὨ ἱῃαϊν υ31858. ΤΈΉΪΒ Θχροπιίου ἴῃ 108 
Βοϊθῃῦῆο αβροοῦ Ἰοᾶ ἴο 8 π6 Ὁ οοπβίσυοίίου οὗὨ [89 Θῃςἶγο [ΠΘΟΙΟΘΎ, ἰῃ 118 Θοο]οβἰϑβίϊοαὶ 
δβροοῦ ἰο {μ6 Αγίηρ, ΔΘ 8411] ἴ86 οππαδίίοηθ οὗὁἨ ομασοι ἰοδιυα 0:8 δηᾶ ογάοσ, ἴἢ 
18 ῬοΟΡυΪΆΓ δϑρθοῦ ἰο {16 ργοδαοίίζΖοῃ οὗὨ Θουμί]θ 88 ΒΟΣΙΏΟΏΒ δηα Ἀγτληβ. ΕἸΔοουΒ 1ΠΠ|γτο 
1οῸΒ τϑαυορα {Ππ80 Δοαυ δι 0.5 ὕο {Π6 1} ΤΌ ]68 ἴῃ ἴα δγβὺ ῥγοὐοβίδηϊ Ηθστηθῃθαῖίοβ ἱῃ 
18 ΟἸαυΐθ ϑογίρένα ϑαογῶ, 1661. 

τόσα {818 {1π|6 Οὐ γΑγα [89 ὨἰΒύοΟΥΥ οὗ [0 Θχροί οι οὗὁἨ [86 ϑοτὶρύαγοϑ 'ἰ8 80 οι" 
ῬΥΘΒοηδῖνο [Πδῦ γ1χϑ ὁ8Π ΟὨΪΥ ἀρβοσῖθο 10 ΔΗ͂ΟΣ 118 ροτοᾶβι Τὸ ἴΠ6 ροτὶοᾶ οὗ {86 Εο- 
οστηδίίοη, ἰῃ ΒΘ ἢ [86 ῬΥΘΥΔΙ Πρ ῬΥΪΠΟΙΡ]6 τ)ῦλϑ ἴπ6 Δ παζοσία Πασὲ, δια ἀυτίης ψὨΟᾺ 
[86 Τμαςδογδη Εἰ χορ 8 βύσποῖς ἰηῦο ἃ βγῃβοίϊοδὶ δηᾶ ογιίϊοαὶ αἰ γθοίϊοη, δῃα ὑμ9 Ε᾽6- 
οσταθὰ ἴηἴο 80 δμδὶ γῦ1081 Δηα ργϑδοίϊολδὶ, βαοοθοαθα δὖ γβῦ (86 ροτοα οὗ ᾿πιογρτγοίδ- 
οι δοοοσάϊηρς ἴο (86 Οτβοᾶοχ βυγαρο β, δηα ἱπ τοι [09 αἰ θγθηῦ ΘΟμ 881 0:8 
Βιλροα δηᾶ ἀοίθστϊηθα [86 Θχοροβδῖὶβ. ΤῊΪ8 ρϑυϊοᾶ οχύθηαϑ ὑβγοῦρἢ [86 Ὁ]0Γ8- ΟΣ 168] 
οχοροβὶβ οὗ 186 ΤΣ ΑΣΊΔΠΒ, δη ἃ ῬΑΥΓΔ]1Υ 4180 ἰμδὺ οὗ [86 Αγπιϊηΐδηβ, δηα (του ρὮ [86 
ΔΙ]ΟΡΌΓΙΟΆΙ οχροδι θύοι οί οὗ 186 Οδῖδο]ο δᾶ οὗἩ 89 Ῥγοίοβίβδηϊ τηγβίϊοβ (λίδαδπιθ 
Θυΐοῃ, Απἰἰοϊποίί6 Βουτίσποι, 7 8Δ600Ὁ0 Βοθἢτη6), ἡ ϊο ἢ ΘΓ ραίη, 88 ἴῃ [86 τηϊὰ α]6 
δΖ68, ΦΌΣΤΩΒ (ἢ0 ΒΒ ἀθ.Βίγοδηι [0 819 ΠΟῪ ΒοΒΟΪαβίϊο τϑῖη οαγγοηῦ. ΤὨῊΪΒ ἰδϑῦ ὑθη ΘΠ ΠΟΥ 
ῬΑββθα ΟΥ̓́Σ ΡὈΔΙΟΔΙῪ ἱηΐο (86 Β0 θ᾽] ΘΟ γ ΟΙΥ ῥγϑοίϊοδὶ ῥ᾽ ϑυλοϊο Β0000)], σῇοβθ ργϊποὶρὶθ 
οὗ ̓ Ἰπ ογρσγοίδυ οι γ88 [80 ποτὰ οὗ ἀοἂ, [89 ψοτᾶ οὗἁὨ ὈΘΥΒΟΏΔΙ βαϊ γδίϊοῃ, 88 ἴῃ:6 βοϑᾶ οὗ 
ῬΟΙΒΟΙΆΙ τοζοπογαίΐοη, ΤῺΘ Τα ΠΘΓΑῚ ἰηϊοσργαίδίϊομ, 88 1Ὁ Ὑ78δὁ8 ργΘ- θα ΠΘΉΓΥ ἄορ- 
Τηϑϊα, 38 ΘΥ̓ΟΣ βοοκίηρ ο δηα (80 Νον Τοβίδπιοηῦ ἀορτη88 ἴῃ {86 ΟἹα Τοριδηηθηΐ, 
ὦ, 6.) '0 αἰδυϊηρ ΒΗ 64 1088 ΔΟΟΌΓΔΑΙΘΙΥ ἴδ {π|66. ΤῊΘ Ἐοίοσιηϑα, τὶ ἃ τλογο οογσγϑοῖ 
οβθτηδίο Οὗ [86 Ὠἰϑίοτ!οδ), αἰδυϊηραἸΒη θα ἀΘ ΒΓ ΘΙΥ {1π|08 δα ΘΟΟΠΟΙΠΔ168, δηα ἐουηᾶ, 
ὉΒογοίοσο, ἰπ (86 ΟἹ] Τοβίβτηοπῦ (86 ΟΥγρῖοαὶ ῥσϑῆρατγαίοηβ οὗ [89 Νον, Ὀαὺ [6]] 4180, 
ἴῃ [80 Οοοοοΐδῃ ΒΟΠΟΟΪ, ᾿ἰηο 8 ΓΥ̓ΡΟΪΟΟῪ ὙΠοΣ ΚΩΘῪ ΠΟ Τα]68, ΟΣ ἰηΐο 81] ρουῖολὶ [Δ η- 
οἶ68 8πη4 οχοθβθθθ. ΤῊ αἰβυϊ ΠΟ] γὁ8 ΤΟΥ οΥβοαᾶ ἴῃ ὑπο ὶν ν᾽ 6 718 οΟὗὨἨ [ῃ6 Ιᾶτγ. ΓΌΒΘΓ 
ταλᾶθ [86 ορροϑιύϊου θούνγοθῃ Μοβοα δηᾶ ΟἸσίδί ὕοο στϑδὺ, 8116 Οδ νη βυδοτθα Ὠϊη)- 
5617 ἴο Ὅθ ᾿ἱπδυσῃοορᾶ ὉΥ [86 Μοβεαὶο βυβύθι δϑυϑῃ ἴῃ αυθβίϊοηΒ οὗ δοο᾽β δϑίϊοϑὶ 'αγ. ΕΣ 
[580 οτδοᾶοχ ἰδ Β΄0]6 γγ88 8 ταῖπϑ οὗ ἀὐσία ργοδαμέξα, ἴῸΣ 186 τηγβίο8 1ῦ νγ88 ἃ τϑοοχᾷ οὗὨ 
8 ὙἹΒΙΟΒΆΓΤΥ, ἱΠδρ ΙΓ α, Τί Ιου 8, 811- ροσυδαάϊης Υἱὸν οὗὨ 119 του], ῬΊϑιΐβιι βίγουθ 
ἴο πηϊΐο (8686 ἴῃ 1(8 τηο᾿ Βοᾶ οὗἁὨ ἱπίοτργοίδίϊοι. 

Τοδὶ Πδυο δ ἴδηι, ἴῃ 118 ροτϊοᾶ, 88 Ὀοΐὰ οοστυρίοα δηα ρῥγοτϊιοίοθα οὐ ϊοἶδπ), 88 
Ιη840 Θχθροβὶβ ΤΔΟΣΘ ΒΔ ]ΟΥ δΔηα ΒΌρΟΓβοἷΔ], 8116 ἰῦ ἮΔΒ τηϑαθ ἰῷ ἸΏΟΤΘ Ῥυτο δηᾶ 
ΒΙ ΓΔ }0]6, μδ8 ὈΟΓ [Ἀ]51Π 64 δΔηα πρτοοϊοα βοσϊοΐπτο ἀοοί 6 1η 108 Τϑίθγθμοο ἴο 11, 88 10 
ἢ85 ἀονϑὶοροα 10 Ῥγδρῦϊ δ! δῃα ΤΩΟΓΆΙ]Υ, 18 ὩΟῪ ΟΟΠ ΘΒΕΘ(, ἐ, 6., 10 18 Θοῃοββοα ὑμαῦ 1 
ΌΥΤΩΒ ἴῃ ΟὯ6 ὑοῦ] Γορσθβοη δυο 8 σου] οι οὗὨ ὉΠ] 1οῇ, ἀπά ἃ γϑίοσῃι οὗ (19 Ὀεϊϊον- 
ἴηρ᾽ οοῃβοϊουβηοθθ. Βαῦ 1 10 Δάν ποοΒ ἔγομι ὑΠ8ὺ σταιητηδίϊοδὶ Ὠβύοτοα] ῥυϊηοῖρ] 6, ΠΠῪ 
ὉΠ ἀογβίοοα (εἶποθ ὑπ6 Ὁ ]16Α1 Ἰο ΟΣ τᾶϑ ἢοῦ βθθῃ ἴῃ 108 ΡΘουΪ ν ἀθρίι, 086 ὈΪΌ] 164] 
ἔλοῦβ ΟΥ̓ ΡΘΙΒΟῺΒ ἴῃ (μοἷν Θοταρ] οῦθ οΥἹρ 4117), ὑο [86 ΙΑϑῦ ἀοβίγποινθ σϑϑα]8 οὗ ὑδ9 
Ἀθθυο-οτ  υλαΐδιη, 80 8180 Σὺ 888 ἴῃ 18 Ἰηςοσομβδηρθ ὙΠ} Βαρογηδίυγδ βπι ἔχου ὑ}1 6 Β81π|6 
ῬΓΪ οὗ ρ]6, ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ πηᾶοτβίοοα, ττουρδύ 8 τλοτο ρσοΐουπα οχροσίτίοη οὗὨ [86 βοτὶρίαγο, 
ΔοοοΣἴηρ᾽ ἴο {86 [πη ἀδηηθηΐαὶ ρυἰποὶρ]ο οὗ βοσρίασο. 10 μδ8 ἰηἰχσοάποορα 186 ΟΠ τβίοϊος- 
104] Ἔἀχρ δηδίζοη οὗὨ [86 βοσϊρίατο, τ 816}. ἔΌΣΙΩΒ {86 ᾿ἰνὶηρ σοηῦτο οὗὨ {86 Ῥγϑϑθηΐῦ θχροβὶ- 
[ἴοπ οὗ 186 ΒΙ0]6. Ηονθυου, 10 8885 ποῖ ἰηϊογταρίοα (Π6 Ηον οὗἁ ὈΪΌ]164] ἱηνοβυϊ σαίζοῃ 



“ΔΑΟΤΊΟΑΣΙ, ἘΧΡΙΑΝΑΤΊΟΝ ΑΝῸ ΒΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, 088 ΟΕ ΤΗ͂Σ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ. β]ὶ 

δηα οχροβι(οη, Ὀαΐ ὑτγροα 10 ΟἹ ΠΟΤ ΓΔΡΙΑΪΥ, Βῖπο06 1ῦ τνγ88 δῃηϊπηαθα ὈΥ [86 1468, ἰδμιδὲ 
(86 ἀοοσοίτίηθ οὗὨ [86 Β1016 που]α ῥσουθ [86 πηοϑὲ οβοϊθηῦ τηθϑη8 οὗ οὐδε  ῃγοσίηςσ [6 

ΘΒΌΓΟΙΙΥ ἀορτηδίϊοθ. Α βιυι Κῖηρ' ὑοΒΌ  ΠΟΙΥ ἴῸΣ [0.6 ΟΧΟΓΔΟΓΑΙΠΔΤΥ δΟΟΙΥΥ ἴῃ [6 ᾿ηΐθ γος 
Ρτοϊδίλοῃ οὗὨ [86 βοσὶ ρίαγοβ, ἴγοπι {86 Εοίοστηδίϊομ ππ0}} ΟΌΤ οὐσῃ ({πλ6, 18 Ἰοπηᾶ ἰπ (ἢ9 
ΘΟΣΩΠΙ ΘΗ ΑΓΊΘΒ, [86 60] οὐ] Ο8 Οὗ ΒΟΥΤΟΏΒ, ΘΟΠΟΟΓ]ΔΠΟΒΒ, βυβύθιβ οὗ Ὀ0]104] {ΒΘΟΙΟΡΎ, 
Δ ΘΒΡΘΟΙΆΪΥ (86 ΒΙΡΙ ον οΥΪκβ, ΒΟ ἢ ΓΘ ὩΟῪ ϑρρθϑγίηρ 80 ΤΑρὶα]γ. 

Οδἰδίοσυοϑ οὗ οοἸ]ϑοἰοὰ ΒΙΌΙοσοσῖκβ, ἀσοροῖοδὶ δηὰ 
δοεηϊ οἱ δ}, ΤΑΥ͂ Ὀ6 8660 ἴῃ ΤΔΙΟΗ : Βεδ οίλεοα ἑλδοί. 

τοῦ. ἱτ. ".ὄ 181. ἯΤΙΝΕΒ : Ἠαπαδιολ ἀε᾽ ἐλεοίοσίδολοπ 
ζδίεταίων, ἷ, ».- 186. 7Τῆε ϑυρρίεπιοπέ, Ρ. 71. ὈλΚΣ, 
Ρ. 184. Ιῃ Κταλβκε: δέδίσιοογα πὸ βπα ῃδιηθὰ 88 ἢϊ8 
Ῥεθάροοβϑογθ (86 Βί ̓ ονγονῖβ ([υἸ 6 ΓΔ) οὗ ΒΌΝ 
λίπ, ΟἜΛΜΕΒ, ὈΙστΈῖσΗ Υ ΣΙτ, Νισοιλυβ ΒΔΒιυΒ, 

δολσηῖμ [Δκακ, ΗΌΒΟΗ (λνείέοαὶ Βιδίε, ΜΑΥ͂ΡΟΣ), 
Οεξλδῖσθ, [86 πὸ ΟΞΙΑΝΡΕΕΒ, Ζκιτπεε (Βείοττηθάλ), 

ὕλβτει,..,1ο0, ΤΈΕΜΕΙ 08, ΡΙΒΟΔΤΟΙΚ, ΤόΒΒανυθ (Ὁ ἢ- 
οἷο),  Α σαῖξῦ 51τλβο, ἴγβα, Ῥαυ ῦΒ ἃ ἕάνοτα 
Μέλοια. Ἑαυτίδοι, ἰμ6 Εγποβίϊμο ΒΙΌ]6, {πο ἿὟ ὑτίοσα θυΣς 
Βατητηδτγίοι, Ὠ16 Τριηρίδομο ΒΙΡοὶ, ἀρᾶον [9 ἀΐτθο- 
ἔσῃ οὗ Μαιίδον Ρίδδ (ἘΠ 6ΓΔ}).---Εοξοττηθα ΤΟΣΪΚΑ : 
Ῥῖ6 Βοιϊορατρίβομδβο ΒΙΌεϊ, [86 ἘΠρ᾿ 8}, Βεϊσίο, 66- 
πονδὴ (τι ποίοβ ὉῚ ΜΆΒΕΒΙυΒ) ΒΙ01.8. [48 Ῥουῖ- 
Βοδθ οὐας Ηουρογη Ομ ΒΙθοΙ το σῖκ.---- Βοϑ 69 ὑΠ|686, 
Ἧλε;,: Ῥγαοίέοαϊ Αρρίϊοαδοπδ, Ἐτοὶ ΘΓ ρΊΒο 6 ῬΔΓΆ1]9]- 

ὈΣΡεὶ, πὲλ ἰλεϑαιγδ. Αἶβο ἃ δβογῖθϑ οὗ βρϑοΐδὶ 

ΒΙΡΙοοσ8 ὑροὰ ἰδ6 Νοὸν Τοβίδιηθηῖ, ΗΕΡΙΝΟΚΕ, 
ἸλσΒ, Μὕμε, Οὐκδνει, Ζειθιῦσθ. ΟΥ̓ τοοάοτι 

ΒΙ Ι το Κα τ ὨδτΩΘ : ΥΌΝ ΒΗκτζει, (10 ΤὨοΐ]6, 1180 
-1191), πὰ 2 Το] ἄρον ἀἷθ ΑΡοκγγρβθη (τοῦ 
ΕΟΉΗΒΜΑΝΝ ἐπὶ δούπεηι Παπαδμοῖ, ἀον ἰλοοίορ. 1Δἰεγαΐνν 
τησι πε δεωγίλοιϊδ). ΑἸΔΘΩθυνρον ΒΙΌ6Ι] Οοζαϊμθη- 
ἰὰν [ἂν Ῥγοάΐξον, 1799 (νοι οἴἰποῖὰ Υ᾽ ὁγοίη το Ῥτθ- 
ἀϊσοτ). ΤΊοθθ οὗἠἨ ΟἘΈΤΕΙ,, ΕἸΒΟΉΚΕ, δηὰ ὙΓΟΗΣ.- 
ΥΛΗΒΤ. ὈΙΝΤΕΕ δηὰ ΒΒΑΝΡΤ, ΑἾδὸ [86 Ἰδὲ ἰῃ Πλνα: 
Βιδιφωονᾷά, Μαίίλοιν, Ατὰ. οἂ. Ρ. 19. ον (δ6 στοαὶ 
ΒΌΣΩΌΘΣ ΟὗἨἁ ἩΟΣΪΚΑ, ρΓΘρΡδιγδίουυ [0 [}9 ΗΟΙΥ βογίρίατοδ, 

[μοχίοουβ, Οοποογάδποορδ, δὰ δἰπιῖαρ δἰὰβ, δὲ6 ὮΔνΣ 
δ ΈΝΕΒ. [ΝΟ Ὲ: ἈΔέαξίλσισ, Ατὰ. οὰ. ὑρ. 18, 19. 
ἘΠρ ἢ ΒΙΌΙΟγουκ8: ΝΈΓΒΟΝ: Απεαοίδέῖε Μὲ δέ6. 
ΒΟΒΝΕΤ: Νειο Τεδίαηιοπί. ἨκΝΕΥ: ΚΒ ροεϊίέοη [ἴῃ 
Ἐπρ]δηά, 8.6 σΘΏΘΓΔΙ οοτατηδηξατίοβ, ὈΥ ῬΟΟΣ,Κ, ατπ,}., 

(86 πὸ ΟἸΔΕΚΕΒ, βασηυθὶ δηὰ Αἄδιῃ, ῬΆΤΕΙΟΚ ΠΟΎΤΗ, 

δηὰ ΤΕΙΤΙΕΥ, ΞΟΟΤΙ, ΒΌΒΡΚΕ, δηὰ οἴδιογδ οὗἉ 1685 Ὠοία. 

Ι ὑδἷα οουμγ ἰδ6 ᾿ἰξοτδίασο ἷ8 στο ἴῃ δρϑοΐδὶ θοιὰ- 
ταθηἰαγίοβ, 8116 [Π6ΓΘ ΔΙῸ ὯὨῸ ΚΖ ΘΏΘΓΑΙ ΘΟΙ τ ηἰδυΐο8, 
ὉΠ|668 γΟ ἱποϊυδθ ἴῃ (δ0 ὕθττη ρορυΐδν πόσκβ, ἰκο 

ἰπᾶὲ ρα] ἰθμοἃ ὈΥ (6 Ατιδγίοδῃ Τεδοὶ βοοίοίγ.---Α. 
α.] 

ΤΏ Ῥγβϑοῦϊοδὶ ὀχροβιυοη οὗ [80 δου ρυυ 68 γγ88 1Ἰπλ1064., Ἰὼ [86 [μα οτλπ οἤασοὶ ὮΥ͂ 
[86 οΥοΥ ἴῃ γΒ]ΟΣ (ΠΟῪ Τ6ΓΘ τϑϑα ἴῃ [89 ομυ ΓΟ ΒΟΥ ]ο6, ἴῃ 086 Ἐξοίοτταϑα ὈΥ 108 ΒΌΤΟΠΡΘΓΣ 
ἀορτηδίϊο ὑγδαϊοη. Βαῦ ἴῃ ὑμ6 θη {Π9 ΙῃοΓγ0 ρῥγοΐϊουῃα υἱοῦ οὗ {6 4παϊορία Παοὲ 
ἴδοτο, δᾶ οὗ 86 4παϊορία δογίρίωγαθ Ἀοτο, 1οἃ ἰο [86 σγοδῦ γϑίοσιῃ ἴῃ ὈΪΌ]110Ά] οὐ οἶβηι, 
αχροσίίοη, ὑμβοοϊορΎ, ΡΥΘϑομίηρ, δηα οδἰθομοίϊοαὶ ἱπβίσαοιίοη, τ Β]ΟὮ Ρ͵δοθ8 ὰ8 ἰο- δ Υ 
ὁ [88 ΥΘΙῪ ὑβγοβῃο]α οὗ ἃ πον Θροοῦ. (,366 Βου δῖ, ὃ 1.) 

ἘΘΟΘΕΙΙΥ (86 βίαν οὗἁ 186 Ο]α Τοβίδιηθηΐ οθηΐγαοβ σαίη προπ ἀϑποβῖβ, [Π 6 Μίοβαϊο 
ΤΟΟΟΓΒ οὗἉἩ [Π6 ογϑϑίίοῃ, {86 βὶχ ἄδυβ : βίποθ {86 οοηϑδίοῦ τὴ τηοᾶάθγῃ πῃ 6] 16, ἴογ (ἢ 6 
ἀοίδμοο οὗ {1686 Ὀσἱποὶ 68 οὗ {μ6 Κἰησάᾶάομι οὗ αοᾶ, ψϊοΟὮ 8τὸ Β6γθ Ἰαϊὰ ἄονῃ ἴῃ [86 
Ῥορίπεΐηρ οὗ [86 ϑογίρθαγοθ, πλυβῦ 6 τοῦ δᾶ βοι]6α ᾿ΘΓΘ. 

Ἐοὸν ἰδ Ἰοταίαγο: δε υποπΟ: ζύδδεν αἷς »ταζ- 
ἐἰροῦε Απείερωης ὅν λοϊϊέροη Βολγιὲ, Ἐταπκίατί, 1859. 
ῬΙΟΚΙΧΒΟΝ : ῥλυοίοα υδέμϑ οἱ υόγα, εἶνδ ἰγασίαζια ὧδ πα- 
ἐωγαϊὲ νεγίέαίς Ηοχασηιογὶ πιοδαϊεὶ, Ἰιομάοι, 1702. 
[1|6 πόσα οὗ Ηιτσεσοσκ, Ησαη ΜΠι, Ἐπ, ΒΑΧΑ, ΄. 
Ῥχε Βθμιτη. ΤΠ6 Βυϊροιπαίοσ ἰγοδβοθ, [0Ε}Ρ, ἐδ 
ΣΈ Ϊς 168 ἴῃ (86 Βιδ[ἑοίλοοα δαογα, ἀτραὶπρς [86 νἱοῦν οὗ 
Ῥιοΐῖ, αὐτου. 774 Οοηιπιοπίαγῳ οπ, Οσηδεὶδ, ὉΥ ὅδ - 

ανε ο. Ονραξίοπ, αὐὰ 7Τὴε Βιδίε απαὰ οίεποι. 
ΜΆΡΕΥ: Βίδῖε απὰ Οφοίοσν. ῬΑΤΤΙΒΟΝ : 7.6 Καγίλ 
απὰ ἐλὲ Ἡγογά. Ἀσνπτζ: διδία απὰ «ΑΑδίγοποηιψ. 
ΒΞΌΜΝΕΒ : 7.6 Ποοογάε ὁ ἰλ6 ΟΥδαζίοπ. ἘΒΙΒΚΒ: Οἡ 
ἐδλὸ Ονοαδοα. ἘΒλνοοσκ: ἡ ἐλ οίωσο. ΤὮΘ Θοῃ- 
ἸΓΟΥΘΙΒΥ͂, βίδυίϑα ὉΥ ΟΟ]ΘΏ8Ο, 88 ΔΙγοααν ὈΘΘῺ ἐτυϊίζε) 

ἴῃ 15 ΕΙΡΟΓΑΓΥ ΤΟΘΌΪ 8. 06 ΜΔΗΛΝ: ἐδθ δρἱ ταδὶ 
Ροίΐμπὶ οὗ τίου. ΟἿΕΕΝ: 716 οηαίεμοῖ υἱπαἐοαίδα 

σὐΒῦθ. ἩΝΊΒΕΜΑΚ : ζαοίωγοα. Τλτιξπ [ἘΤῚΒ : ΘΖ | (αζαϊηδὲ Ο016:80).---Α. 6.] 
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ΤΗΙΒῸ ΙΥΙΝΙΟΝ. 

ΤΗΒΞΟΙΟΘΊΟΑΙ ΑΝΡ ΗΠΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂, ΤΕΒΑΤΟΒΕ 
ΡΟΝ ΤΠ ΟΣ ΤΕΘΊΑ ΜΕΜΊ!: 

ες ΤιλκαῈ : λέαξδειο, Ατα. δ. ΡΡ. 17, 18. Εοτ ἴδ6 
οἷάον ᾿ἰϊογδίασγο οοηβυὶ (86 σδίδϊοσιθ ἰῃ ΗΤΑΒΚΑ: 
Βιδϊξωονζ, ἰδ9 Δρρομαϊχ ἰὸ (16 δ Ραγί, ΘΕ οἀ 
ΟΘ΄ πεγαῖ τοσίδέον, δα... ῬΡ. 1-46. ΑἸδο ΗΞΙΡΣΘΟΣΕ: Ἐπ- 

εἰιϊγἱάϊον, ΡΡ. 1δὅ, 16.ὡ. ὍΑΙΟΗ: βὲἐδίτοίλεοα ἐλεοίοσ. 

το]. ἷν. Ρ. 3056. ΕὝΜΕΈΜΑΝΝ: Παπαδιιοῖ, ἀν ἑλοοίοσ. 
1αϊονραίων, ἰὶ. Ρ. 8. Ὁ.ΧΝ2 : Ἡδγίεγδιιοῖ, Ὁ. 988, ΒΌΡΡΙΘ- 

τηοπί, ἢ. 10. ὙΊΝΕΚ: ὦ Ρ. 67, ΒαρΡ]οπιοηΐ, Ρ. 81. 

ΒΑΟΘΈΝΒΑΟΗ : Επονοϊορᾶάϊο, Ὁ. 116, ἴο πἱοἢ 18 δἀἀοὰ 
1.6 Ἰἰογαίατο οὗὨ ὈΪΌ]ςα] ῬΆΪΟΙΟΘΥ, Ὁ. 122. ΟὈἸΩΡΑΓΘ 

αἶβο ἃ βίκοαίοι οἵ ἃ μἰβίογυ οὗ ΟἹὰ Τοβίδτηαθπὺ οχοροδὶβ 
ἴῃ Βιεκκ: Εἰηϊοϊέμησ, Ρ. 129. ΚυξτΖ: Ηϊδίοτυ οὗ 

ἐλο Οἰὰ Τοείαπιεπέ, Ρ. 62. Ὧξ ὝΈΤΤΕ: Εἰ ϊοϊξωτς, 

Ρ. 169. [866 αἰδο [86 Θογα ραν οἷν {1}} 1518 οὗ [86 
οἷάον Ἰἰλαταΐυγο, κίσοη ἰὰ ΗΟΕΧΕ : Πιἰγο(ιοίίοπ, δὰ 
(16 Ῥαγίΐαὶ 11βὶβ ἱπ Κιττο : Ονγοϊορεαΐα, διὰ ὅΜΙΤΗ : 
Βιδὶς  ὶοϊοπαγυ, ὈΑΥΤΟΒΟΝ : Τεγηιδηφωξοϑ, ἐλὲ ἢὲδ- 
ἐογϊοαί ραγί.---Α. 6.} Ι 

1. Σηϊτοδυοῖϊίου.-- Ὁ τις, ΗΔΛΕΥΚΆΝΙΟκ, 

Βιυκεκ, 5ΤΆΞΗΞΙΝ (1862).---ϑροοῖαὶ οτἰ ἴοι] πουῖτβ. 
ΞΤΑΚΠΕΙΙ͂Ν: γμέϑολδ ζ)ιιίεγδιιολύηρεν δεν ἄδη Ῥεπ- 

ἑαζειοῖ, ζοελια, μάσεδ, ϑαπιμεῖ, Κίπρε (1848). Κοκ- 
ΧΙα: Αἰ οεἰαπιεηϊ ἑοῖς ϑἰμάϊαπ, 1. Ἠεῖ : Αὐἰδοηίία 

ἀο8 ΒυοΒο8 Φοαυδ (1886): 2. Ηεοδ : 48 ουΐοτοῦο- 
ταΐυτα ππὰ ἀν Ῥτορδοῖ Φογοιηΐδβ (1889). Αἶδο 6. Α. 
Ηλυσνσ, πη, ΟΑἌΒρΆΕὶ : Οοηπέγιδιξίοηδ ἰο ἐδ ἐπίγο- 

ἀμείϊοπ ἰο Ζεαἰαλ. ἨΈΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ : δεϊέγᾶσε. ἀκα 
( εν): ὕυδολγ τἰπὰ εδενδείζμπσεη ον Βὲδεὶ, ὅτο. 
(1857. [ὈΑΥΊΡΒΟΝ : 7πέγοάμσέοπ. ΜΟΌΟΝΑΙΡ : 75- 
ἐγροάμοίϊοπ, ἰο ἐδ Τεπέαίεμυολ. ΤΈΘ 7πἰγοαμοίξοπ ἴὸ 

ΒλυμΌΛΕΤΕΝ : Οὐγηηιοηζαγυ---ἶη ἴδα 18 γο]. ΒΑΜΙΙ- 

ΤῸΝ: 776 7γἱεπά ς᾽ λέο5ε5.---Α. α.] 
2, ϑῃθζαῖ οχοτηϊπδιίου οὗ [89 ΟἹ Τοεῖα- 

ταθχῖ.---ΟἩ ΑΡΡΟΙΒ, ᾿αυβδηης (1888). ΚΟπιΒαῦκοσκ, 
ΕἸΌογο]ὰ (1868). Βοκηνεκα, Ζαγίοι (1869). Ἐβικῦ- 
ΒΙΓΉ, Ουμρδοη, ἘΕΞΤΕΆΜΕΥΞΕ, ΠΟΛ  ΔυΒΘΏ 

(1860). 
8. οχο ζϑρθσαϊ Οοχασαθσῖασίθπ. --- ΧΡ Ζσο- 

͵πεεΐο8 οχεσείἑδολεθ Ηαπαδιοῖ, ὉΥ ΗιττΖια, ΗΊΒΖΕΙ, 

ΟἸΒΉΛΟΒΕΝ, ΤΉΚΝΙΟΒ, ΕΝΌΒΕΙ, ΒΣΕΤΉΣΑυ, ἄο. 

([εἱρσῖς, 1841, δ, οι Όγασοδ αἷβο (6 ΑΡΟΟΣΥΡὮΔ). 
ΤΏδ ΟὈΙΗΙΠΙΘΕΙΔΙῪ ὩΟῪ ἴῃ Ριόρτοθβ ὈΥ Και, δηὰ 

ὈΕΙΙΎΖΒΟΗ. ΕῸΓ Βροοΐδὶ δοσητιθηίαγί 8: δὸ6 ΠΆΧΟΣ: 
λίαίλοισ, Ατὰ. οἄ, ν. 19. [Βοβίοβ ἰμοβο σοΐοστοὰ 
ἴο, [6 ΓΘ ΠΙΔΥ͂ 06 Θοῃβυ ἃ : Οη {π6 Ο]ὰ Τοδβιδιηθηί, 
ΟὨ Οδμοβῖθ, αὐὰ ἰὰς Ῥαρπηίλίοαοι : ΒΟΝΔΕ, Ουχ- 

ΜΙΝα5, Ομβάυεϑ, ΗΔΜΙΤΟΝ, Φλσοβῦθ, ΦΆΧΜΊΙΕΒΟΝ, 

ΕΡΗΥ, ὙΤΟΝΡΟΒΊΤΟΙΤΗ.---ΑἾ80 ΑΒΒΟΤΤ; Οἡ “ῳοπαλ. 

ΒΙΒΡΟΕΒ: Οπ Ῥγουεγὸς απὰ Ἐοοϊοείαεία. Ἐσν. ὥ. 
Βυξβούῦοηβ: Ὅπ ἤοσοα, ΒΌΒΒΟΥΒ : Οἡ δα ϑοησ. Ο.- 
ΕΥῚ,: Οπ ἷοῦ. ὌΛΥΙΡΒΟΝ : Οπ Ἐξίλεν. ὉΒακκ: Οπ 070- 
πα απ Ἠοξεα. ΟΒΕΈΝΠΗΙ,, πὰ ΟὝΤΗΒΙΕ : Οπ Ζο- 
Κιοῖ, ἨοκΒΙΕΥ : Οἡ ἰδς Ῥβαϊηι8. Ἰἤοοξε : Οἡ ἐλδ Ῥτο. 
»λεία 97 ἐλ εδίογαίίοη. ὙΒΕΟΘΕΙΧΕΒ: Οπ Παηξεῖ. 
Υουῦυχα: Οἡ Ἐεοοϊοδἰαδίε8.---Α. 6.] 

4. ΒΙΡΙουσοσῖκε.- -ΒΘΕΜΑΝΝ : 726 ἤυ6 δοοὶς ο7 
λίοδβεε ἄουν ἰο ᾿δίλεν (1138). ΜΊΙΘΗΔΕΙ 18: 7γαπεῖα- 
ἑΐοη οΥ ἰδὲ Οἰά απά Νεω Τεείαπιεηί, υἱζδι εχρίαπαίίοηξ. 
ΒκΒακκ δα Αὐσῦβιι : Ῥγαζίέδολε Αἰηπεῖί. ἐπι8. Δ 16 
Τεείαπιειί (1199) ΒΙΕΟΚΕΕΤ: κε Οεδοίς πᾶ αἷς 
Ῥεγλείδειμις (1862). ῬΉΙΕΙΡΒΟΧ : 2.6 λεϊϊ σε δολνὰξ 
ἐπ ἀσυίδολον Κὐεδεγεείζεπ, ἄς. 88 οἀ, (1862). 775:ε- 
δαιγια δἰ δίϊομδ, 1 Ὅδῃ., ὅσ Έββκινῃ (1856), Οδμοσγαὶ 

ΒΙΡΙ Τοῦ Κ8, ΝΟ Κ : 27]αξίλειο, Ατὰ. οἄ, ρ. 19. 

ὅ. ὍΣΟΥΚΒ δυο ρχαοίῃᾳ [86 Ὀχίμποῖραὶ ροϊωῖς ἐπ 
αποειίο:.---ἃ. 7΄ε λἰπσάοηι οὗ Οοὐ ; Φ ἐπὶϑ ἘΠ βίοτν : 
δοβι (1869) ὈΈββαῦξα (1802). θα Οοβτὰ (186). 
Οπε. ΠΟΣΜΑΝΧ. ΕυβτζΖ: ϑαογοᾶ ΗΙ βίου οὗ (6 ΟἹ] ὰ 

Οονοηδηῖ. ΌΣΜΑΝΝ: Ἠγείϊδεασκης πὰ Ἐν ωησ. 
Βσεπαινα (1862). [ΕΡΉΓΔΕΡΒ: δέον 97) ἰδάδηι;- 
ἔδοπ. ΑἸΈΧΑΝΡΕΚΒ: ᾿ἰδίονν ο7 ἐλε ]εγαεοἰϊ(ἰδὴ, ΛαἰτοΆ. 
Βιμλκικ: ΜΒὲδίε Πιδίογψ. ΟΟΚ: βαοσγεά Ἡϊίογτν απὰ 
Βοσναρν, ΤἸοπάου, 1860. ΕἸΣΈΣΤΤΟΟΡ : Ηδίονῳ Οὗ 
ἐλε Βὲδίε. Ἐζιττο, ΦΟΗΝΕΤΟΝ : {εγαοὶ ἴπ ἰδ6 Ἡγογὶά, Ο. 
ὅΜΊΤΗ : Ἀεδγει Ῥεορία. ΘΤΑΝΊΕΥ : Ηΐδίονν οΥ ἐλο ἴδιο- 
ἑελ (λωτοῖ.----ὶ. α.] 

6. Το Ηΐδίοσν οὗ ἴΠο ίηρἄοχα οὗ (Ξο«---- 
πατεῖν : Κϊπφάοηι οΥ Ολνὶεί, Ἡ ἰϑίοτί68 οὔ 86 ἰεϊηρ- 
ἄομα οὗ Θοὰ, ὉΥ Ηξβθ, ΖΔηΗΝ, Ββασν, δηὰ οἴδοτζα, 

ϑιγυσίωνγα οΥ̓Ύ Οσεποραὶ Ἡ δίοτυ, ὈΥ ὙΠ ΕΙΤΒΒΕΟΗΥ, ἘΗ- 
ΒΕΝΥΕΌΟΘΗΤΕΕ, ΕΥΤΗ, δηὰ οἰμοτα. ΑΡΕι,: 2,6 ᾿ροολολ 

ον Οδεολῥολίο ἀδν Δίεπεδολλοὶί. (ΤΉ Θοθροῖ οὗὨ 19 
Κίηράοιι, 1,οἷρσῖς.) ἘΒΈΣΙΘΗ: Ζε,αὔδη Κν Ῥῦον- 
ἰοδεπροη δεν αἷς Οἤὔεπδαγώης Οοίέοες (1860). 11500 
(1880). Καικλ (1888). Ειβοησβ (1846). ΑΡΕΙῚ, 
(1860). λιν δηὰ [02 (1868). ΤΗΕυΚΕΚ(1862) .----Ὁ. 
ΟἸινίδίοῖοσν. ΝΛΈΘΣΙΒΒΑΟΗ: 27 Οοἐϊηιεηδοῖ, ἴ[μ 6 δχη- 
ἀατηρηίαὶ ἰάδα οὗ Ἐονοϊδιϊοι ἴῃ ἐϊ πη γ δα ὰ Ὠἰδιογῖοδὶ 
ἀονοϊορτιρηὶ (1868). ΤᾺ1ΡΒ: 226 Τλοορλαπίδη ἐπ ἐλα 
λἱείογέοαὶ δοοῖΐε 97) (λ6 Οἱά 7εβίαπιενπέ (1868). ΒΡῈ: 
ΟἸινἑεἰοἱοσὶο 8 Αἰίεη Τεξίαπιεπίδ. ὥομοιΖ: Ἠαπά- 
διιοῖι ἀν Τλεοοϊοσὶς ἀε8 Αἰΐφη Βωπάες (1861). ΤΆ ο- 
ἰοσία ἀοσηιαξίοσα ὧιάσογι ὄγευϊ Ἐχροδίζἑο, ὉΥγ 
ἜΟΕΤΗ. ΒΣΒΤΒΟΙΡΤ: Οὐνίδίοίοσῖα ὕμάφογτια. Ἐππο 
Δ1Ρ, ἨΚΝΟΒΤΕΝΒΕΕΟ, ΗΌΥ͂ΜΑΝΝ, Οοούκακι, ῦτζ, 

ΞΤΧΟΡΣΙ,, ΟΣΠΠΙΣΕ, ΗΑΕΥΣΕΝΙΟΚ. ΜΆΥΣΕ: 216 Ῥαίγέ.- 
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αγολα  ϑολόη Ῥονλοίδευπσον πὰ Δέεεείαπίδολοκ Ῥδαϊ- 
“ἐπ. ἨἩιτζιο: 2216 »γορλεξιφεΐλεη, Βολεν ἀε8 Αἰΐεη 
Τιειίαπιεπίς (1864). ὅσηξασ: 2ὲ6 ζἰεῖποπ Ῥγορὴλσοίοπ, 
(1854).---ο. 2[πεείαπὲο ἰνρεα. ἘΑΝΚΕ: Οὐγίδέιδ ἐπὶ Αἴ. 
ἐεπὶ Τεσίαγπεπί. Ἡπ Ἐπ: δὲ ᾿οῖλο εν Ῥογδίϊδν υεει 
Ολνί εξ ἐπὶ Αἰΐεη Τοξίαηπιδηί, ἸΟῪ οα, ὉΥ Α. ΚΝΑΡΡ, 

{μ800: 2.8 Οεγεπιοηἑαϊσεδείς ὅ468 Αἰίεη Τεείαπιοπίε 
(1843). ΒΑΕΒΕ: ϑ'γηιδοίἐζ (1887). ΒΑΣΧΗΒ. ϑαΐο- 
μιοπέϑολα Τεπιρεῖ,--- 4180 ἘσΕΤΖ, ἘἙΙΕΡΆΙΟΗ, ΚΞΔΕΤΟ- 
Εἰσϑ, Κειν, ἘΠΙΕΡΟΤΗ, 8πηα ΟἸΠΟΓΒ.----αὦ ΤΏΟΤῸ Ρδγίϊο- 

αἷὰν τοΐογοησο πὶ] Ρ6 τοδᾶθ ἱπ (πὸ Βέδίειοογ ἢ ὍΡΟῺ 

1μονϊ ἄσυϑ. [ΕΛΙΚΒΑΙΒΝ: 7υροίοσγ. ΜΑΆΒΗ: 7,δοίμγ 68, 
δηὰ ποτ κΒ ΟΥὨ 1688 ποίθ δηὰ ἱπιροτίδηοο, ΜΑΤΤΗΚΎΕ, 
Κελση, ὅ. ΤΆτιοε, αου!»Ρ.-Α. 6.]--α ἈΙοδείαπῖς Ὀγο- 

Ῥλεοῖθβ. ΝΕΤΤΟΝ : ἤϑοίμ 6 ὁπ ἐδε Ῥγορλοοῖοδ. ἘΑΒΤΕΒ, 
Εκοβει, Επσλιν, Ἰποῦῦσκ. ΚΤΔΕΗΣιν : 226 Δέεδεῖα- 
πικση Ἡεϊδεασμησεπ, δο. (1847). ΜΕΙΝΕΒΤΖΗΛΟΕΝ: 
Ῥονίεβμπσεη ὥδεν αἴ Ολνοϊοσὶθ ἀἄο8 Αἰέεπ, Τοδία- 
πεπὶς (1848). ΒΕΙΝΚΕ; 26 Αἰεδοίαπίδολεπ Τδαϊηιθη 
(18517).---- 2 ὲε ΤΡ εἰδδασωπσεη (1862).---ΗΚΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ: 
ΟἈγὶςέοίοσυ,͵ 9ἃ εὦ, Βαυκ: Πέδίονν οὗ ἰλε ΟΙά 7ιε- 
ἰαπεπί ἤγορλεον (1861). [ΞΜΙΤῈ : βογέρέμγο ἐοδέϊηοτν 
ἰο ἰδε Αἰεεδίαΐς ; λαξκ: Οἡ (λδ Αἰοποηπιεπέ ; ἘΛΒΕΚ: 

θη ἐδιο Ῥνορλεοῖδ ; ΤΠΛΆΒΟΕΤΟΝ : Φίυέπα Ἰεσαίίοη; 
ταῦ : 7εἰγοαμοίϊοτ ἰο ἐλε ϑ'μιαν ΟἿ ἐὰλε Ῥνγορλείε; 
ΦΌΧΕΒ: Ζκοίωγον ; ΟΒΑΨΡΕΒ: 7 ϑοίμγοα οἈ (λ6 Ῥεπία- 
ἑεεῖ ; ΜΟΕΝΕΝ: δδαν; ϑάνσει, ΜΑΤΗΣΕΒ: Οπ ἐλε 
ἄσωνεα απά ἐνὈεδ 97 ἰδὲ Οἰά Τεείαπιεπέ; Κινο : ΟΥγίο- 
ἑορλαπν, ΘτΤΈΜΑΚΟ : ΑΙ εαϊταίογίαϊ ϑουονεὶσηίψ ; ΤΟ ΚΝ- 
δύ, : Τλεορλαπν.---Α. 6.] 

ἢ, Ῥηϊιοῖραϊ ττὶΐοχε οὗ σϑοθμῖ ἰἶχτλ96.---. Ὁ. 

ΜΙΘΗΑΕΙ ΙΒ, ἘΟΒΕΝΜΟΌΙΕΗ, ΘΑΤΉΣ, Μεύβεα, 7. ὕ. 

ΒΣδδ : ΟΥ̓́λε κίπσάοπι οὗἹἩ ασοά (1174--1191). Ηπκα- 
ΒΙΈΚΒΕΒΟ : Οὐ γίδίοίορν; Βεξίγᾶσε; Αιμλεηπεοϊέν Ὁ ἐδε 
Ῥεπζαΐξειεῖ ; οὗ απίοϊ ; Βοοῖζςε ὁ Δίοδοδ απὰ Ἐσψρέ; 

Ἡβίονυ ὁ Βαΐααπι ἀπά δὲδ ργορἦεον ; οπ ἰἦδ Ῥεαΐμιδ; 
τῳονῖ ἰροῖὶὶ ἰλ6 δαογίἴοει; οπ “ῳοῦ ; Ἐοοϊοδίαδίεδ ; ἐΐά 
βοὴ οὗ βοίοπιοπ ; απᾶ α τονὲ ὡρον ἰδλ6 4 »οονυν»λα. 
Ἐπαιῦ: Ηἱϊείουν ΟἿ ἐλθ Ῥοορία ὁ ]εγαεῖ ; Τοοίοαὶ 
δοοξ; Ῥγορλεδίδ; οΤαλγό!οδεον ἀὅον δίδίδολοη Ἡίδεοη- 
βλαγῖ, 11 νοΐϊβ. Ὀμβεειτ: Ῥγαζίϊδολον Οὐονιπιθηΐίαῦ 
ζῃε ἄδηε Ῥγορλείεη. ΗἩσΡΤΕΙ : 1216 Οπεεὶδ; αἷς Τεαϊ- 

πιδη. ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ: Οεποδὶα; Ῥβαΐηιδ; ϑοπρ οΥΓ Βοῖο- 
ποθ. ΒΑΌΜΟΛΕΤΕΝ : Οὐηιθηπίαγῳ ὠροπὶ Ῥεπίαζεμοὶ 
απά Ζαελαγίαλ. [ΟὩ Ομ οδῖ8 : Βυβη, ΗΠ σκετι, ὅλοο- 
Βῦ8, ---οὐ ῬΒΑΪδ: ὅ. Α. ΑΥἸΚΧΑΝΌΧΣΕ, ---- ΟἹ 900 : 
Βλπνεβ, ΟΟΝΑΝΈ, - ΟΣ Ῥτουοτῦ8: Μ, ΚΥΌΛΕΣ, ΒΕΙΡΟΣΒ, 
--οα ἰδ βοὴν : ΒΟΚΒΟΟΘΒΒ,--Οἡ ΕΘΟΙοβἰαδίθβ; γοῦνα, 
“-οὐ Ἰδαΐδῃ : ΒΛΈΝΕΒ, ΗἩΕΝΡΕΕΒΟΝ, ΠΒΕΘΉΒΙΚΕ, ΑἸΣχ- 
ΑΧΡΣΒ,---οἡ ΕΖΕΚΙ͂ΘΙ : ΗΑΕΥΚΆΝΙΟΚ, ΕΔΙΈΒΑΙΕΝ,--ἰῃθ 
τοΐποῦ ῬΓΟρΒοΙδ: ΗΈΝΡΕΕΞΟΝ, ῬΕΒΟΥ, ΜΌΟΚΕ.---Α. 6.] 

8. Βοχιήοιδ ὩΡροΣ ΟἹὰ Τοδίδπιοσξ ἘοΟΪ .--5. 

ἘΘΗΆΜΑΧΚ : Ἠαπαδωον, ». 2638, ἨΗοηκβαῦμ : Ῥγεαὶσ- 

ἔφη, 2 γοἱβ. (1788--1189).. Βευκε: δ᾽ Οσεεολίολιία (ΟΡ 
ὑγιεῖ! ἵπ Ῥτεαϊσέοπ, 2 νοῖβ. (1796). Τῇ Η] ΒίουΥ οὗ 

Ιθγαοὶ ἰῃ βοσιωουβ (1811). Φγοαίσίεπ, σορ ΗΤΕΜ 
(1186). [ΒΆγῈ8: «εοίμγοβ οἡ, Ῥεπίαίσιιος. Ἐπυ1» 
Ἐπ: Το δοομγδοδ οπ. Οὐοπεδὶδβ. ἸιΑῦθονΝ: 1 οί 68. ΟἩ 
Κι απὰ Ἐείμον. βοοττ: Ζεοίιγοδ οα απὶοῖ, Μα 
Ὦσυγε: Οἡ Εἰζ)αλ. ΝΌΕΤΟΝ δηὰ Ομ Ανριεκ: θη δαυσϊα, 
Βιῦντ: Οπ Αδγαλαπι; ἀπὰ ἃ νΟΥῪ σπὶάο ᾿ἰτογαίατο οὗ 

(18 κἰηὰ ἱπ {Π6 ποτκβ οὗἨ ἰδμ6 οἷάον Ἐπ α 158} ἀὐνίη 68, 

--ΑΚἈ.6] 
9. Ἐϊοτοϊϑίξοαὶ διὰ ρχαοιϊοαϊ υυλ τη κ οἱ {89 

ΟἹὰ Τοείασλϑηὶ.-- -Βευσε: γοαϊσίση, ἀῃ αἰξοταρύ ἰοὸ 

ξυαγὰ (᾿π0 υῃ]οαττιοα δισαϊηϑί ἰΠ 6 αὐΐδοῖβ οὐὗὨἨ Θῃοιαΐ68 
δηἃ βοοοτθ. ΒΕΝΡΒΕ: Οἰὰ Τεείαπιδηί ἐχαπιρίθ8 πὰ 
βεγπιοηδ, 8 γ018. (1861--1868). οι πΑ ΚΡ : Οἰϊέπθ8 
97 δευηιοῖ υρον ἰλο ᾿ίϑἰογίοαΐ δοοῖϑ οὗ ἐλα Οἷα Τι- 
ἑαπιοπ (1854). Τ. ἨοΥμΜΑΝΝ : Ῥγοάϊ σίοη, νο}8. 4 δηὰ 
δ. Ἐ. . ΚΕύμΜΜΔσΗΚΕΒ: δίεμο Ῥγοάϊσίεα, δοοῖ οὗ 
ἐλο αἀνεπέ (1841). Ἡ. ΑΚκΡΤ: Οὐγέδίιιδ ἴηι ΑἸίεη 
Βωπάς (1861). ΘΟ. Ὁ. Καυμμάσπεε: μνεάίρίοῃ. 
Εχιι, ΚαύμνλΟΗΕΕ: Οὐάώοοα, ἀεν ἰολίεν ]εγαεῖα 

(1861). ΝΑΤΟΕΡ: Ῥγοδισίοπ δον ἦα Βιιοὶ Κιμλ (1808). 
ΑΚΧΡῚ: 226ν δίαπη παοῖ ἀεπι Πἤεγζεπ Οοὗξες (1886). 
ῬΙΒΒΕΙΗΟΥ (1869): ὕζροη ϑαιὶ απά δαυϊά. Βαυχ- 
ΟΔΕΤΕΝ: Παυϊά ἀδν Κοπὲρ (1862); Ιπηἰροαἀποίίοι ἰο ἴΠ6 

.ὙἼ ὈοΟΚ οὗ Κίηρθ, Η4116 (1861). Ῥασιῦθ Οὐββει, : Χὖ- 

πὲρ σενοδοαπι (1851). Ἐ. . Καυμμλσηξε : Ἡοηεἑνο3 
φτροη Εἰϊαλ απά Εἰώλα [ῥρυὈ] δ οἃ Ὀγ Ττδοὶ βοοίοίγ, 
Ν. Υ.--.Ἑ. 6.]1. Θιχυβίοι: 2.8 Βιιοὶλ Ηϊοῦ (188). 
ἘΒΕΔΕΡ: 776 βδαηι6. Τῇ Τεαΐπιδ, ὈΥ Φ. Ὁ. ΕΈΙΒΟΗ, 
ον οἄ, (1851). Βυπκ : Οαπονιοη Γδαϊριογιση (1160). 
Οστινακκ: δὲς Τεαΐπιεπ Ἰ)αντας, πειοῖν γουϊδοά (1860). 

ΜΕ ΙΟΡΤΣΕ : Ῥγοαίσίοπ (1820). [ΚΕΝ : 7τοείδιδεῖ ΓῺΓ 

γαπζε, ἐπ εἴπεπι μαδεοπάεη Αιζως αἷς ἀδη δαΐηιεν 
(1886). ιαΐπιεη σοι ΤΒΑΠΟΣ Β [Ὁ δ|80}16] (1860). 
ΤΑῦΒΣ δπὰ ΟΟΈΚΤΗΕΕΒ: 0η ἐδό ραΐηγιδ. Ἡλαμεπ: 7) 16 
1 παΐπιεη ἀε8 Αἰέεη, Τοδίαηιοπές ; Τὴδε τοογάς ο Κί. Βετ- 
πατῶ προῖ ἰλθ Θοπρ (1862). Ἐ, Ὑ. Καυμμάσπεα, 

ΦΆΛΗΝ, ΜΑΥΡΟΙΝ: ἢ 86 Ἡολο 714εὦ, . ἤονμανν: δε 
σνοαϑόη Ῥγορλείεη, εαρίαϊποα ὃυ ἐδδ ων δπιρϑ οΥ ἰλε 
βογογηιεγα. ΒΘ';ΟΜΒΟΚΡΚΕ: 226 Ῥγορλοίεπ σοεθα, «οεῖ, 

«ἄπιος, ὠὡδεγϑοίσί πα ον ιάεγί, ὍΙΈΕΌΒΙΟΗ : απὲεῖ͵ 
Ηοδϑα, «οεἷ, Απιοβ, ὄγιεῖν εχρίαϊπεὰ (1861). Φ. 

ΒΟΗΠΙΕΒ: ὕρον ἰδ πον Ῥγορλαίθ. Τιλνάτεκ: ῬΥγο- 
αἰ σέονι δεν ἀκα Βιιοΐ ὕοπαδ. Βπιξαβα: 7116 δ84 ΟἿ. 
7 1βαϊαλ (1858). ΒΙνΝοσκ: 226» Ῥνορλοῖ Πασσαὶ (1857). 
[ΟἜΑΝΡΙΕΒ : 1 78 977 Ῥαυϊά; Ήλια,: Οοπέεηιρίαξίοπδ ; 
ΕΑΒΕᾺ: Τογας Ἀίοεαϊοαα; Ἀτυεκ: Ζαπιν Βιδῖο; 
Βιυῦνε: Οοἱποίδηοεδ οΥ ἰλ6 Οἷα απά Νίειο Τεδίαπιεηί. 
ΤΏΟ Εογαὶ Ῥσοδοῦοσ, ΗΑΜΙΤΟΝ. Οδθ οὗ ἰῃ6 γοϊαπη68 
ἴῃ ΕΡΥΑΚΌΒ᾽ ΠΟΥ ΚΒ οΟὨἰδίἢΒ δυρροβίίνα ποίοθ ὉΡΟῺ 
ΨΑΓΙΟΙΒ ὈΘΑΒΘρΡΟΒ. ΟὙΤΉΒΙΕ: Οὐδροὶ ἵπ Ἐτεκιεϊ. 
ΒΒΟΥ: νσηΐμσο υοὐά ἰδλο Ῥγορλείε. Βσπτ: δάθηιρ- 
ἐἰοπ δ θαισπ. ΟΔΙΌΜΕΙ, : Τδοΐωγεβ ὁπ ἐδ Τϑαΐηιδ. 
ΟΠΑΙΜΕΒΒ : δαΐΐν οαάῖποεο. Ουμνιναϑ, Κιττο, Ησκ- 
ΤῈ Ὲ: ϑαογοά Βίοργαρᾶν. Μαυπισε: Ῥχορλείς ακά 
Κίπσε, Ῥαϊγίαγοὶε απκα Σαωσίνοτγδ.---Α, Ο.] 
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Ἐοιρατῖν.--- ΤΠ ᾿ἰλοταΐατο ὑροῖ Θσποβίβ, δηὰ ἴῃ ἃ χροδὶ τοοδδῦτο ἴον ἴἰ86 Ῥοπίαϊουοὶ, π|}}] 6 ἰουπᾶ ἴα 

[Π6 Βροοΐδὶ [ηἰτοάυοιίοῃβ. 

10. ΑΡοοΙΎΡΒΔΑ. --- Βεσκηλῦβ: βεημογ ηρθη [ Βδιη0 ΗΕΝΟΞΤΕΈΝΒΕΒΟ. ΖῺ Βεϊδολαϊίμπρ δὴ 44}ο- 

ἢδογ τη Οοδγαιολ ἀδν αροϊγυρλίδολθσα Βδολον. ἰ ἀγγρῆθη (1868). ὅτισε (1868). Κ'ΟΉΚΕΙΣ (18δὅ0), 

)αε χερείἑδοιο Ἡαπαδιιοῦ τὸὰ ἘΆΓΙΒΟΗΕ δπὰ | δπὰ οἰβεσβ. [Φ9ΦΌΚΕΒ: ὧη ἐδ ὅσπον. ΑἸΈΧΛΑΈΡΚΕ: 

Θπιμνε.---(γουκμαλ: Παπάδιολ, 1. Τ8ε1}.) Αγαϊπβὶ ᾿ ὧπ (δὲ Οαποθ. ὙΠΟΒΥΒΎΟΞΒΤΗ: Οπ ἐλδ ΟαποΆ. 

(δο Αροογνρίια ὈΥ Μανν (1868). Κεσαι, (18δὅ). [ ΤΉΟΕΝ ΚΙ, : Οἡ ἐλο Αροογγρῦα. ῬΈΙΡΕΔΟΣ: Οἷον. 

ἥντιν (1854). ΟΒΟΗΎΑ,Ρ, διὰ οἰβοτβ. Εὸν ἰδ9 ] πεσίέέον.---Αα. ΟἹ] 

ΒΟΥΒΤΗ ὈΙΥΙΝΙΟΝ. 

ΤῊ ΟΠΟΘΟΑΝΙΘΗ͂, ΟΚ ΤΗΕ ΑΚΚΑΝΟΝΜΕΝΤ ΟΥ̓ ΤΗῈ 
ΒΙΒΙΙΟΑΛΑΙ, ΒΟΟΚΟδ. 

α. ΝΆΑΜΕΒ ΟΣ ΤΗΝ ΒΙ1Β1,. 

ΤῈο ΟἹὰ Τοοίδιωθηῖ : ἴμο [ντν, Φοβα. ἱ, 8: Μαῖϊ. | ἰδνν, ὑγορδοίδ, διὰ οἵδος πιϊησα, ἰ86 ῥγοΐορυο οὗ 

χα, 86: Ῥβ. οχίχ, 92: Μαίὶ. νυ. 18: ἔμπικο χυὶ. 17: [ δοδυβ βίγαοῆ. Ἰῃθ ἰδ, Ῥγορδοίδ, δηὰ ἰμ9 Ῥβδίσῃβ: 
Φοδὴ χ. 84; χὶϊ. δ4. ΤΏ βοτὶρίυγο, ον ΠΟΥ βοτὶρ-  1κ0 χχὶν. 44. ΤΏ Ὀοοῖς οὗ [80 1δ'νν : 2086. νἱῖ, 84, 
(στα, Φοδη ν. 89: Βοιῃ. χν. 4: δ]. 1, 398.- τὴς ἂς. ΤΏ ἸΔῊ ἴῃ ΤΩΔΩΥ͂ ΟΔ866 ἀοθίχηδίς8 (86 ρσίνίην 

ποιὰ οὗ Οοὰ.--Τηο ἰδ δῃὰ ἴδ Ῥγορμοίβ: Μαϊς, τ. οὗ [τ ἰἴδνν ἴῃ τὴ ὨΔΙΤΟΊΤΟΣ 866. 

17. Μοϑοβ δηὰ {6 Ῥγορῃοίβ : [016 χυΐ. 29, 81. ΤῊ 

ὁ. ΤῊΞ ὈΙΣΕΞΚΕΒΕΝῚ ΒΙΒΙΕΒ. 

ὙΒΘη »γχὸ Βρϑαῖκ οὔἴΠο ΒΙ10]6 1 18 ργβυρροβοᾶ μ8ὺ γγθ δ΄ὸ ὑγοδίϊρ οὗ ὁπ6 ἀοῖπὲϊο 
χοα οὈ͵]οοῖ. Βαῦ 0815 15 ποῦ [6 6386. [π σοΐϑγθῃοθ ἴο {ῃ6 ΟἹ]α Τοβίδιιθηῦ, τγὸ πητιδῖ 
ἀϊβυϊηρ  βἢ 1Π6 ΒΙ0]6 οὗ [8 6:78 ἰῃ Ῥαϊδβίϊπο, [89 ΒΙΌ]6 οὗ [89 ΑἸοχαπάσιηο Η6]]θηϊβίβ, 
[86 ϑδορίυδρίηῦ, δηᾶ ὑμαὺ ΟὨγΙβιϊδη Δυτδησοηχθηῦ οὗ [86 Β΄Ὁ]6 δἰγοδὰν ἱηϊγοαάποοα ὈΥ͂ 
Φοβορῇυϑβ. 

Ὗγ6 δρργϑβϑῃηᾶ ἴδ ΒΙ0]6 ἔγβῦ Ῥγθδι} ΠΘΏ ΠΥ 88 86 Ὀοοῖ οὗ 186 Ἐο]Ισίου οὗ [0 
ξαΐπγο. Ἠόθποθ ροπ {86 Ὀ8518 οὗἉἩ [86 ΤΠουδῖ, ἰδ ((}0 ἔνο ὈοΟΪκΒ οὗἩ Μοβεβ), ὑπ γϑ 18 
δῖα 16 στοδῦ στοῦρ οὗ {86 ρτορμοῖβ, Νουα. ΤῊΘ ΘΑΓΙΘΥ ΟΥ ΤΌΤΤΩΘΥ Ῥτοροῖδ [Ὁ]]Ο 
ΠΡΟΣ 006 ΘΑ ΘΣ Ηἰϑίοτ! 841] θοοΚΒ, Φοβῆυδ, δυᾶροβ, (86 ὕὑγο ὍΟΟΚΒ οὗ β'διμποῖ, δᾶ [ἢ6 
ὑνσο ῬοΟΚΒ οὗ Είηρβ, μοῦ ΟὨΥ Ὀθοδῦβο [8686 θΟΟΚΒ ἡ ΓΘ τὶ θη Ὁ [86 ῥγορβιοίθ, θαΐ 
ἸΩΠΟὮ ΠΊΟΤΘ ὈΘΟΔ 86 [8:0 ΙΒΓΔΘ]1 15} ΠΙΒΌΟΤΥ τγᾶβ γϑοορϊσοα 88 ἰγρίο8] δηᾶ φσορβοῖϊο. 
ΤΈθη [Ὁ]]οΥν 186 ἰαῦοτ ργορἨθίθ---ΟἿγ τιΐηοῦ δηα στοδῖοσ ργορμοίϑ--- ἢ [Π6 Θχοθρίϊοη 
οὗ θϑ8πῖ9). Το (πϊγὰ ἀϊνιβίοπ ἱποϊαθ8. {86 ἘΚ ΘΒ Ρἷπι, ἑ, 6.,)ὄ 186 τ ηρβ τοραγαοᾶ 
ῬΌΓΘΙΥ 88 ὙΠ Ώρ8, ποῦ 80 ὩΔΠΙΘα ΤΛΘΙΟΙΥ 88 [ἢ 6 Ἰαϊοβὺ σΟ]] οοἰΐοῃ, τὶ υϊηρβ 'π ἃ. σΘΠΘΓΆ] 
Β6Π86, Ὀαῦ ἀεοβίἰποᾶ ἴγοπὶ 18} ὙΘΙῪ Ὀασϊαηΐπρ ἴο τος 88 Ὑτἰπρ8 ἴῃ 8 ΕἰσΊΘΥ ΤῈ Κ. 
Τὸ [86 Ἰαύοσ δἰβίουῖοαὶ Ῥοοῖβ, ΟὨσοηΐο]οθ8, Εστα, Ν᾽ Βθμδη, ἃγο δἀδοᾶ [86 ρορίϊοδι. 
ὈΟΟΚΒ : Ῥββὶπηβ, 500, Ῥγονδγθβ, [6 π [86 Ῥτορμοῦ Πδηΐθὶ, δᾶ [86 Μορι]οῦ (το ]]8), [ἢ 0 
ϑοπρ,, ΕΟ] ο5᾽αϑθβ, Πα ἢ, Τ,δηχοπίδιξομβ, Εἰβίμοσ. ΤΏΘ ἱπἰτοἀυοῦωοη οὗ [Π6 ἸΠΘοογδῖῖα 
16, 186 πηο]αϊης οὗὨ δαὶ 116 ἰο 16 Νονγ Οονεπϑηί, [86 Βίοοπι δηᾷ ἤονχοτν οὗ [πὸ 
Ὁποοογδίϊο 116, 0818 18. ἀπ απ ΒΌ ΟΠΔΌΪΥ [86 ἰᾶ64] σγουῃᾶ Δηᾷ βοῦσοο οὗ ἴΠ6 Δττδηρομηθηῖ. 
Ταῦ [Π6 ΑἸοχδηᾶείηθ ΒΙΌΪ6 σοϑίβ ρου ἃ [ΒΘΟΣΥ οὗὨ ἱῃβρίγδίϊοῃ, ποτα ἴγθθ δηᾶ τϊᾶοῦ 
[ΠΔῃ ὕ})}68 ΟΒΠΟΠΪΟΔ] 11 πι}18, 18 ονἱἀϑηῦ ἔγοτῃ ἰζ8 δια ργδοίηρ [89 ΟἹ Τοδίαπηοηῦ ΑΡοοσγρᾶ 
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τὰ [6 σϑποηΐολ] ὈΟΟΚΒ, ὙΠΟ [86 Βοριπαρίηῦ σου] Ὥθνογ ἤν ἄοπθο, μδα 10 Β6]4. 
ἴλϑὶ 86 ρᾷσο Ηθῦσγονν ἰᾶθα οὗ ἴῃ9 δποῦ. ἘἾοπι {116 οἰγοιταβίδησα [δῦ 186 ΘΟΥΘΗΌΥ͂ 
ΒΆγο ποὺ τηϑδ8 [8:8 πο ΟΥ̓ ΟὗἨ [Π6 ΔΡΟΟΓΥΡΙΆ] ὈΟΟΚΒ οὗ Βρθοὶδὶ ἱτῃρογίδῃοθ, ΒΟΠΘ 
8δγο ἄγδνσῃ [86 στοῦ 1688 Ἰηΐδγθηοθ ὑῃ8ὺ ὑΠΟΥ Π6]α [9 88Ππ10 ῬοΒ᾽ 0 88 ἴο ὑΠ6 ΟΔηοῃ 
αἰτὰ 186 ΗΠΘΌτονν 9658. ΤΉΘΥ 6 γο Κορῦ ἸΤοΙΩ 85βοσίϊηρ [6 οΔΠΟΙΙΟΙΟΥ οὗἩἨ {πΠ6 ΑΡοο- 
ΤΡ. ΟΥ̓ ὑΠ οὶ Θοο  οββ01 641] ῥγυαάθηοθ, υϑὺ 48 [80 δα’αασάμοθοβ χοῦ ργονθηίθα ὈΥ [80 
88Π1|6 Ῥγιιᾶθποο ἔγουλ ἀθηγηρ [8.6 οΔποηϊοἱὑγ οὗ {86 ΟἸἹα Τοβίδυηθηῦ ὈοΟΚΒ Ῥαγοῃᾶ {6 
ἷδτθ. Τμὸ ΟἸγιβυῖδη δγγδηροιαθηῦ οὗ [86 ΟἸα Τοβίδιμοπηϊ ἱπίο ἰβίοσ οὶ] Ῥοο 8 (ἔγοτα 
Θεποϑ8 ἴο ἘΠ 6γ), ἀἰἀδοίϊο Ὀοο 8 (Ότα 20} ἴο {88 βοηρ), 8ηἃ ῥτορῃοίίο θοΟΚΒ (το πὶ 
Ι5αΔῃ ἴο Μα]80 8), Θοττθβροηαβ Ὀοιίον τὶ 086 ΟΠ ΓΙ βυδη ροϊηῦ οὗ Υἱθῦῦ, βίποθ 8. ρᾶγβ]- 
εἰ 15 {ΠΘΓΘΌΥ βαοουγαα ἴο ἴΠ6 διγδηροηλθηῦ οὗ [80 Νουν Τδβίδπλχθηῖ. Τἢθ ἴοστω, αἰ δοίϊο 
ὈΟΟΚΚΒ, ΒΗΒΎΤΟΙΒ ὈοῦΟΣ ὅο 8.18 ῬΆΓΔ1]16], (ἤδη 086 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟα ροοίϊ08] ὈΟΟΚΒ. 

Βαϊ ον θῃ 88 ἴο ἴ:6 Ηθῦγον 9678, δηᾶ ἴΠ6 1 Ἰυαὰρηπιοηῦ ρου ἴ[ἢ6 Ἡρργο ΒΙΌΙ6, 
(86 ῬῬΒΑτίβθ65 δᾶ 4 αἰ δσοπὶ Β1Ό]6 ἔγοτμχ (86 δαάάπορϑ, δηα [8686 δρδίη ἔγομι [ἢ 9 
ἔββοῃθβ. Τδα γβ δηϊαγροᾶ δηά οὐβουγοᾶ [86 ΟἹα ἸΤοβίδιηθηῦ {Ὠγουρ ὑδοῖὶν ὑγδαϊ- 
ἰἰοηΒ. ΤΒοῖν ἀϊγοοίοι οπα ρα Ἰοσ τ πλδίσθὶΥ ἰῃ (86 Ταϊπθα. Τὴ βθοοηᾶ οιηρίϊοα 1ῃ6 
ἰδ οὗ ἰἴ8 ἄθορθϑυ ᾿ἰνίηρ σοπίθηΐβ, βίηοθ {Π6 0 Θχρουπαᾶθα 10 88 ΘΧΟΙ αΒΙΥΘΙΥ 8 πλογϑ], δηᾶ 
ἰη [αῦ Β6η86 ΟὨΪΥ ἃ ΓΕ σίου, ἰδ -θο0 Κ, ΤΏΘΥ 6 γ0 ὕ86 ΖΟΓΟΓΌΏΠΘΙΒ οὗἨ 186 Ἰηοαθ χη 
ἀεἰδο Φυδείϑη. Τὰθ ὑπἱγα Δ] ρσογζοα (ῃ6 ΟἹΪὰ Τοβίδπηθμῦ δηα αἰνι θα 1ζ, ψ τ 
᾿ΒΟΓΟΌΡ ἢ σΣϑίϊοῃ 1816 ΔΙ ΓΑΙ 688, ἰηΟ ΘΔΠΟΙΪΟΔΙ Δη ἃ ὉΠΟΔΉΟΠΪΟΔ] ρογίοη8. [ἢ {Π6] 
ἀυλ] ἰϑῦϊο ΓὨΘΟΒΟΡΒΥ͂, 88 ὕπ6 ΑἸοχδηᾶσγίμθ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΟΥ οἱ σϑ]ρίοη, ὉΠΟῪ ἡ γ 0ῃ6 οΤο- 
ΤΌΠΠΟΙΕ οὗ ἴΠ6 ΟΔΌΡαἰδἢ. ΕᾺ 

Ταδῦ [86 ΒΙΌ]9 οὗὨ [86 ροπί- ΟΠ γι βίϊδηῃ “608, ὑ. 6.) [86 ΟΙ]α Τοβίδιμθηῦ οὐβουγοᾶ δμᾶ 
θηἰλγροᾶ ὈΥ ὑδμοὲγ ὑγδα! Ὁ] 08, 18 Δ μα ΓΟ αἰδοσγοηῦ ΒΙΌ16 ἔγοπι 86 ΟἹα ᾿Τοβίδιηθηΐς 
τ ΙΟἢ πη !0148 πα ρσ]οσ ῆθβ 1086] 1η [89 Νοῦν Τοβίδηχθηῦ, 18 88 ΟἾΔ ἃ8 αδΥ. 

ΤῈ6 1π͵υσίοιβ οβϑοίβ οὗ [ῃ6 Οδίμο]ο ἰσδαϊυϊοι ἀροη 186 ΗοΙΪΥ ϑογιρίυγο, τ δἰ οἢ 18 
ΟὈΒουΓΘα ὈΥ [86 δἰϊοηιρὺ ἴο ρ͵δοθ ἰδ 6 Αροοσυρῇβδ ἀροῃ 8 ἰουϑὶ σψὶῦ 1πΠ6 ΟἹὰ Τοβίδ- 
τηρηΐ, 18 σοηΐοβθοᾶ, Τδθ ατροὶς ΘΌΓΟΣ δὖ (86 ΒΥποᾶ δὖ ΘγΌβδ] θη, 1672, ΘΙ ΡὨΔΌΪΟΔΙΥ 
δἀορίοα {86 Β8π16 νἱοῖν οἵ ἴἢ86 ΒΙΌ]6, 88 089 ὙΔΥ πδὰ Ὀδθθὴ ρῥγορδγϑᾶ ἴον 118, [σου ρἢ 
115 ἰγδαϊτοοηδ] ἀδυθορηλθηῦ. 

10 οδμποῖ 06 ἀδη16α, ᾿Ἰπα 664, μδὺ [86 Θυδηρο}1ο 8] Ῥγοίοβιδην Β10]6 πλδῪ 6 δῃηᾶ ἢ 88 
οἴζεπ θα θὴ οὐβουχαα, 6. 5.7) ὙΨΏΘΗ 1ῦ 156 ΧΡ] αἰηθα ἱῃ δοοοσάβδηοθ Ὑ1Ὲ ἃ οῃθ-8]Δ6α νΥἱθὺν 
οὔδε Τα  Βοῦδῃ ἀοοίτϊπο οὗἨ υδ0βοαίίοη, οὐ [86 Εοἰοσπηθα ἀοοίτηο οὗἩ Ῥγαάθϑιϊπϑίϊοη. 

ΤΏΘ τρδη 0] Βα β ΤΙ ηρ8, ΟὐΒΟΌΓα ἢ 8, αἰβῆρ αγαίίοηβ, δηᾶ ογυ οἰ χϊοηβ οὗ ΟἸ σὶβὺ ἴῃ 
815 ομαγοῖ, 86 τοβϑοϊβα ἴῃ [ῃ6 ΘΠ ΓΟΙΥ ΠοιηοσθΏθουΒ βυβογίηρ οὗ [86 ΒΙ0]6. [π [86 
ΘΥΔΏΡΘΙ1Ο Β6οῖ8 οὗ 186 τα ]6 ᾶρ68 δηᾶ {6 [ὈΓΟΓΌΠΗΘΙΒ οὗἩ {86 Πλοϊοστηδίίοη, ἴμ6 θυγιοᾶ 
ΒΙ]6 τῦδϑ απραυῃοαᾶ τοῖα 1.8 οι. ὙΥ1Ὰ [86 ρτοίουμα ἀονοορηιοηῦ, Βρὶ τὶ ὕ}8] αὐϊο- 
θηΐηρ, Δηα ουϊΐαγο οὗἨ [86 ΘΒΌτοΙ, ψ1}} 1ὖ ἢγβῦ 6 τϑοορηΖοϑᾶ ἴῃ 811 118 ρσΊΟΓΥ. 

6. ΤῊΣ ΟΙὉ ΔῈ ΝΕ ἸΤΕΒΥΑΜΕΧΤΕ,. 

ἼῈ6 οὔϑ ψοσὰ οἵ αοᾶ, οΥ ΗΟΙΥ ϑδοχίρίατα, [1118 Ἰηΐο 186 τϑοογαβ οὗ 86 ΟἹᾶ δηᾶ 
ΝΟΥ Οογδηδηΐϑ, ἰπἴο {Π6 ΟἹ δηᾶ Νον Τοβίδηλοπίβ. 

ΤῈ6 ὉΠ} οὗ [89 ὕνγο δἃ8 89 ψοτὰ οὗ ἀοἂ 18 οοπαϊϊοποα ἀροὶ [86 πίϑιι οὗ ἴ[π6 ΟἸά. 
Τεβιδιιθπῦ ἰογαγαβ (Π6 ΝΥ ([86 ῥχοιϊηΐβα, [6 ῬΣΟΡΒΘΟΥ οὗ [86 Μίοβαίδῃ, 761. χχχὶ. 81.. 

ἄς.) δπᾶ Ὅροι [86 τοΐϑγθμοθ οὗἉ 89 Ν ον Τοδβίδιηθηΐ ἴο [86 ΟἹὰ (Δαιί. 1. 1; 1, δ, ἄο.; 
88. Υἱ, 839. Δηα εἰσ] Ρ 4068). 

ἴῃ {818 ὙΔΥ [86 ΔΌβοϊαΐθ βιρϑυϊου τυ οὐὗἁὨ [ῃ6 Ν᾽ Τοϑίδιηθηῦ ἴο {16 ΟἸα 18 48.66Γ- 
ὃ 



θ6 ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤἸΒῈΒ ΟἿ ΤΕΈΞΤΑΜΕΝΤ, 

ἰδ] Υ ργοδηηοπηοθᾷ ἰη {86 Ο]α (ΡΒ. 1}. ; ὅοτ. Χχχ], 81 ; 188. ᾿χυ]. 8 δ. ; Τ 8ῃ. υ]}.), 88 ἱξ 
'β. ΘΣΡΓΕΒΒΙΥ ἀθοἸαγοᾶ ἴῃ 89 Ν οὺν Τοβίδτηθηϊ (Μαζί. χὶ, 11 ; χίὶ. 41, 42; Φοδη 1. 17, 18; 
Αοίβ χνυ. 10, 11; 2 Οὐοσ. δ). 6; [86 ΕΡΙΒ.168 οὗὁἩ δδπη68 δηᾶ [6 Ἠ ΌΣΟΙ). 
ὙΠ {118 10 15 ἰδυρῦ, οα [86 οπθ Βδπᾶ, ὑμαῦ [16 νδῖυθ οὗ (6 ΟἹα Ταβίδιηθηῦ 88 

ἴο 108 Θχίοσμδὶ ἀϑροοῦ δηα [ῸΓ ἰἰ86]ῇ, ἴπ Γοίογοποθ ἴο [86 6 ΙΒ ἢ ΠΔΌΟΠΔ] 8πα Θχοϊαβῖγθ 
οἰ ρίοι, 18 δ  βμ6α. (6. 11}. 19 ; ἴν. δ; Ἐρ68. 11, 15: ΟἹ]. 11. 44: ΗδΘΌ. νἱϊϊ. 18.) 

Βαὺῦ [ζ 18 ᾿δασμῦ 4180, οὐ 186 οὗδος βδηᾶ, δῃα ὙΠ} [86 βδῖλθ αἰβἱποΐηθ88, (μδὺ [}9 
Νοὸν Τοβίδιλοηί ΗΣΤΪΥ ΘΕ Δ ὈΠ80.68 16 ΟἹ] ἴῃ 1.8 οὔθ τ 8] γϑ]αθ, 88 [6 ἐουπαλίίοι, 189 
Ῥτοραγδαίίοη, {86 ἱπίσοαποίοτυ τουϑἰϑίίοη, οὐ τ Β]ΟὮ ἰῦ τοϑῖβ. (Μαίι. νυ. 11 Β(. ; Φόδῃ ν. 
839; Ερῃ). 11], 831.) 

ἃ. ΤῊΣ ΟΒΟΛΝΙΒΜ ΟΡ ΤῊΣ ΝΕ ΤΈΞΤΑΜΕΝΤ, 

Κβοο Ἰλκας: λίαζίδειο, Ατα. δὰ. Ρ. 24. 

4, Τππὶ ΟΒΟΛΚΝΙΒΝ ΟΥ ΤῈΣ Οὧὺ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΤΟ Ὀοοῖς οὗ ἴ᾽186 ΟἹ]ᾶ Οονθηϑηΐ 88 [86 ρῥγοβρσυτγαίίοη οὗἩ [809 Νδνν Οὐουθηδληῦ, οσ οὗ 
80 Αἀγοηΐ οὗ ΟἸτῖδί. 

1) ΤΌΘ Απποπποοιηοηῦ οὗ ἴπ6 Νδνν Οουθηδηῦ ἰπ (86 ΟἹ, ΤῊ ΤὨοτγδὴ (086 Δ ν). 
α.- ἰδμῃοβίβ, ΟΥ 1786 ππίγογϑδὶ ἐουπά βίοι οὐὗἠἨ ὕμ6 ἱμοοογδίῖο ρδγίου]ατίβηη, δηᾶ οὗ 

[86 ρῬΑγουΪ]Ἁσίθτα ἴῃ 118 πηΐνογβαὶ ἀοβυ  πδ]Οη ΟΓ 81π| Δηα ᾿θηἀΘΏΟΥ. 
ὅ. Ἐχοάτβ, ΟΥ [8.6 ΡτΟρΡΒοίϊο δῃηα ΤΏΟΓΔ] ἴοστηῃ οὗ [86 ἰδ οὗ '89 ΟΙα Οονοπϑηί ((86 

ΤΔΌΘΓΩΔΟΪΘ ἴῃ ΕἰχοάὰΒ 8 Τορσαταρα ΟΒΙΘΗ͂Υ 848 [ἢ ΡΪΔ66 ἴοτ [86 Ἰᾶνν, Δπᾶ (86 
Ἰαινγοῖνοσθ. 1ὺ 18 (86 ΡΪδοθ οὗ [86 μυπιϑη Οα]Όι18 ΟΠΪΥ ἰπ ἃ ΒΘοοηΔΓῪ ροϊηῦ οὗἁ 
γον. Ηδποθ [6 [Δ ΌΘΓΏΔ0Ο]6 ΔΡΡΘΑΙΒ 6ΓΘ, Δπα ποὺ ἔγβύ ἴῃ 1,6 ν 0168). 

6. ΤἸιον οι, οὐ [86 ΡὈΥΙΘΒΟΥ δηᾶ στῦυϑ] ἔοστα οὗ ἴ86 ἰδ οὗ [6 ΟἹ Οονθηδηῦ. 
α. ΝΟ ΓΒ, οὐ [06 ΚΙΠΡΙ͂Υ δηα ΡΟ] 0108] ἔοστῃ οὗ 106 δὰ οὗ [86 ΟἹα Οονθηϑδηΐ 

([86 τηδτιϊλ] μού οὗ αοα δῃα 118 τηγοῆ. ΤΎΡΙΟΔ] προγί δος οη). 
6. ῬουϊΟΓΟΠΟΡΊΥ, 88 [06 Τοργοἀαοίίοη οὗὨ [16 ἰδὺν ἴῃ 180 Βοϊοταῃ Πρ ῦ οὗὁἨ [86 Ῥτο- 
ΡΒ ο Βρι τ]. 

2) ΤΏο δου] ὑγρῖοδὶ ἀδυθϊορηιοηῦ οὗἩ [Π6 ΟΙΪά Οονθηδηῦ τη0}} (86 ἀφο] 1πη6 οὗ 18 
ὈΥΡΙ6Ά] σἸΟΥΥ δᾶ ἰῃ6 ρσχοραγδίΐοη ἕοσ 118 168] σοτυ. βίου δὶ ὈΟΟΚΒ. 
α. ΤῈ6 ῬοοΙ οὗ Φοβῆυα. Το ἱπίτοαποίϊου οὗ [86 ᾿Ὁποοογδίδο Ῥϑορὶθ ἱπίο 109 

ΤΥΡΙοΆΙ ἸὩΒοσ δηο09 οὗ (89 ΡΘορὶο οὗ ἀοά. Τἢθ οοπαποθί. Το αἰϊν]βίοη. 
ὅ. ΤῈ ὈοοΙς οὗ δυᾶροθ, Τδο ἱπάορομαάθηϊ οχρϑηβίοη οὗ [86 βγ8 6110 18} {Ὑ 68 ἢ 

[86 Ἰαπα οὗὨ Ῥχγοϊηΐϊβο. ΤῊ βίδροβ οὗ ϑροβύδϑυ, δῃ (6 Ἀρρϑᾶγϑῃοο οὗ 1}6 
ὑβϑοογδίϊο ἤΘΓΟΟΘΒ, πᾶρθ8, ἴῃ [86 ἀἰδοτγοηῦ {10 68. Το ὑγ1068 αἴτεον ὑμοὶν ἀατὶς 
5496. ΑΒ 82ὴ Δρρϑῃάϊχ, ἃ ρίοδπι οὗ Πραῦ, Ὁ86 1{{16 ῬοοΪς οὗ Βπιῃ. 

6. Το ὈΟΟΚΒ οὗ ββδπιιθὶ, οσὁ [86 οΟἸ]]θοίίοι οὗὁὨ {86 {1068 Δηᾶ 186 ἱπἰτοἀποίίοη οὗ 
186 Κίησᾶοπι ὈΥ ϑδιμθοὶ, (19 ᾿αβὺ οὗ [86 αᾶροβ (16 ἀοβοογδίίοι οὗ [86 ργίϑβδ 
Βοοᾶ, {86 ᾿ηἰγοάποίίζοηῃ οὗ [86 Κιηράοχῃ, [ἢ 6 ὈγΓοραγδίϊοῃ ἴὉΣ 106 Ῥτορμοῖβ ἴῃ 
[86 Β τ] οἴου Β6 86, ὑβγουρὮ (86 ΒοΒ008 οὗἉ [19 ργορβοῖβ). Το ἢσβίὶ Ὀοοκ, 8368) 
186 τοὐοοιοᾶ Κη. ΤΈΘ βοοοῃᾷ ὈΟΟΚ, ανὶἃ {86 Κίπρ᾽ ο8]104 οὗ αἀοα. 

ἂ. Το το ῬοΟΚΒ οὗ Κίηρβ. Τῇ ὑποοογδῖϊο Κἰηράοτα ἔγοσμῃ 18 μὶρμοϑύ ρΟΣΥ ἰο 
ἰἴι8 ἄθοαυ. Τμο Βγβὺ οὗ ϑοϊοσιομ, {86 ἴγρο οὗ [868 Ῥτΐποθ οὗ Ῥδδοθ, δῃᾶ οὗ [86 
Κκίηρσάοπι οὗ ρΡοδοθ, ὑπ} ἘΠ 17] 4}, [86 ἴγρα οὗ [86 Ἰυαδρτηρηΐ ὈΥ το; [86 Ββοοοπᾶ 
ἔτοτα [8:6 δδοθηβίοῃ οὗ ΕΔ}, οὐ 0:6 Δροίῃθοβίβ οὗ 180 ἰανν, ἴο [86 ἀ60]1π6 οὗ 
489 Κίηράαοτχη, οὗ [86 ΡΘ6ΟΡ]6 οὗ [86 ἰανν. 
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6. ΤῊΘ ὕνγο ὈΟΟΚΒ οὗ ΟἸγοηΐοῖοβ. Τδο ΟἹα Τοβίδιμθμί ΒἸβίοσυ οὗ [86 Κίηρσάους 
οὗ αοᾶ, ἰπ 4 ἰβοοογδίϊο ροϊηῦ οὗἉ νἱϑν, ἔγοτῃ Αἄδιι πΠῸ}} [ἢ 6 οτᾶθγ [ὉΣ [86 ΓΤΘ- 
[τη οὗ Ιεγϑοὶ ἴγοτῃ [16 Βδθυ)οηΐδη οδρνγ. 

ΚΕ ΤῸ ῬοΟΚ οἵ ἔστ. Τἢθ Ῥυ  ΒΌΥ δηᾶ τὶ] γοϑιογδίίοῃ οὗ [8.6 ΒΟΙΪΥ Ῥθορὶθ δῃηᾶ 
ἴῃ 161 1}16. 

σι. ΝΟΒοα Δ}. ΤΏθ Ὁμοοογδῦϊα δΔηα Ρο]10108] ΤοβίοΣδ ἢ "ΟΙ. 186 Ρ60Ρ0]6 δπᾶ 189 
ΠΟΙΥ οἶΐγ. 

ἧ. Ἐδβῖίμου. ΤῊθ το ΔΟΥ] βαϊναϊΐου δα οἤδηρο ἴῃ {86 ὨΙΒίΟΤΥ οὗ [6 Ῥ6ΟΡΪ6 
οὗ Θοα, ἀυτίηρ, [86 6Χ116, ἀϊδρογβίοη, πα ρεγβθουςοη. 

8) ΤῊΘ ῥγο ΤΙ ΠΔΙῪ Νὰ Τοδίδιμθηΐ Ὀϊοοιῃ οὗ ΟἹ Ταβίδσηθηῦ 116 ἴῃ 118 οουγδο οὗ 
ἀοψοὶορσμοηῖ. 
1. Το ᾿ποοογβϑίῖο δα Μίοβδίδηϊο 1 γγῖςβ. ΤῊ ῬΕΔΙΠ18. 
2. ΤΊιο ἀϊαἀδοίίς8 οὗ βοϊοσηοπ ἴῃ (οἷν ΠΏ ΟΥΒΑΙ ΒΟΟΡΘ 8η4 ΓΘ ἄθ ΠΟΥ. 

α. δοῦ. Τὴθ ᾿πβογΌ ΔΌ]ΘΏ688 δηᾶ νἱηϊοαίίοη οὗ (89 ἀϊνίπθ τυ ϊβάοτα δηᾷ 
ΤΊ ὐΘΟΌΒΏΘΆΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ [86 0Γ18]8 οὗὨ [86 ΡῬίουΒ. 

ὃ. Τῆο ΟὙΠΟΡῪ οἵὨ βοϊοταοῃ. 
α. Το ἰουπάαίϊοη δηα τορπϊδίίοη οὗὨ [Π9 παῦυγαὶ δηα τόσα] ψου]ᾶ ἴῃ {ῃ6 

νυϊβάοιῃ οὗ αοα. Ῥγονοσθβ οὗἉ Βο]ουλοῃ, 
β. Τπὸ νδηϊΐ οὗ ἴμ6 ψουἹᾶ ἰὴ 86 [Ὸ]]Υ οὗ Ὠυπηδη ἀοβίρτιβ, ΒΟ. ἄο ποῦ 

ΤΘΟΟρ ΖΘ [86 ΘἰοΥΉΥ, ἰῃ [6 (6 ΘΓ) αἰνῖπο τηοπηθηΐ. ΕἸ Ο] οβι αδίθβ. 
γ. Το ἰγδηδθρυτγαίίοη οὗ 186 ψου] {γοτρὰ Ἰονο (48 [186 ΟἹ] Τοβίδπιθηὶ 

ΟΒΌΓΟΝ τγ838 ΤὈΤΩΘα ΔΎΥΑΥ οΤὰ ϑοοο. Δηα 8 ῬΟΪΥΡΆΤΩΥ δηὰ στηϊχοᾶ 
τοὶ ρίοη, ἴο 15 Ν ον Τοβίδτμθηῦ ἐγ θη). 

4) Το ῥγορβοίίο ᾿τηδρθβ ΟΥ Τρ  βθη Δ] 08 οὗ 0 Νον ᾿Τὀβίδηηοπί ἴω [86 Ο]ά. 
α. Το ἴουσ ρστοϑῦ ῥχορβοῖβ, οὐ [86 ΠΙΠἀδηλθη] τοδί οηΒ οὐὗὁἨἩἨἁ [6 Δίοββίδηϊο 

ῬΓΟΡΏΘΟΥ. 
1. Ἰβαϊδῃ. ΤΏ ρϑυβοηδλὶ ΟἸγῖδὶ 88 Ῥγορῇῃοῦ, ῥγίοβί, δῃᾷ Κίησ. ΤῊΘ ΑΡΟΟΆΙ͂Υ͂ΡΒΘ 

οὗ ᾿βαϊδῃ (οἈ. χ].--ἰχν].). 
2, Φογοτηΐϊδῃ. ΤῊΘ ρῥγορδοίϊο Μοββίδηϊο Κἰηρᾶἄοτα (οἷ. χχχ.--χχχὶ!). ΤῊΘ 

Ῥτορδοῖίο Μαγίγγάοπ. ΤῊ6 ΑΡροολΙγρ8θ οὗ Φογθι δα (οἢ. χ]ν.-]}.)ὺ. ΤῈΘ 
ΤιΔτ θη 8010}8. 

', Εσοκῖοὶ. ΤῆΘ ῥυ ΒΥ Μοβϑίδπιο Κἰηράοιη. Τὴ ΑΡροολῖγρβα οὗ ἘΖΟΕΙΘΙ. 
ΤῊ 6 ἀδδι-Ὑ8]|16 7 οὗὁἨ ἴδτδοϊὶ, δηᾶ {μδὲ οὗ αορ. Τδο ρ]ογίουβ 11{ οὗὨ [8γ86]. 
ΤῊΘ ὩΘῪ τΘΙΆΡΪθ, Δπα {86 ᾿ἰν]ηρ ΒύγΘϑηι ἰβϑαϊηρ ἔγοτῃ ἴῦ ἴ0Υ [86 Ποδίῃθῃ 
νοῦ]. 

4 απο. ΤἈτουρδοῦῦ Αροοδίγρίίο. ΤῊΘ τογϑὶ Μοββίδηῖο Κἰησάοῃ. ΤῈΘ 
ὙγΟΥ] ἀ-ἸὩΟΠΔΤΟ168 ἴῃ 186 ΠἸρδὺ 5146 (οἷ. 11.), δηα ἴῃ [6 ἀδΥὶς ε146 (οἰ. γΥ1}.). 
ΘΟ τβὺ δῃηᾶ [86 ὑγγρῖοδὶ δηᾶ 88] ΑἸ δ τι. ΤῊ ῥγοβοηῦ δῃᾶ {παΓΘ ἃρθ. 

ὃ. Τὸ ὕτοῖνθ ΠΪΠΟΣΥ Ῥσορδοίβ, οὐ [86 Βρθϑοΐδὶ στο δίϊουβ οὐ [86 ξαΐατο οὗ [86 Μρ85- 
βίη Κἰηρσάοτχῃ. 
:, ΤῊΘ ρΡοτίβὶ οὔ [89 ῥσορμοῖίο ροτϊοᾶ. ΤῊ6 ὈΟΟΙΚ οὗἁ Τοῃδἢ, ΟΥἩ ΤΠ ταἰβίηρ; οὗὨ 

ὍΠ6 ὉΠΊΨΘΓΒΑ]18πὶ ΔΌΟνΘ [86 ῬΑΥ Ο]ΔΙΊ81). 
1. ΤῈΘ ορροδιϊοῃβ οὗ (86 ο]ἃ βἰῃβ δηᾶ [86 ηθνν βαϊνδίίοῃ, 

α. οβθδ, ΟΥ [86 τηϑγτίαρο σουθηϑηῦ Ῥγόκοῃ ὈΥ͂ [86 ῬΘΟΡΙο, 8δηα [86 Π6ΨῪ 
ΤΥ τῖδρθ Ὀούγθθη ΦομοΥϑἢ δηα ἢΪ8 ῬΘΟΡΪΘθ. 

β. 506]. ΤῊθ Ἰοσαδὺπδγο 88 8η ἱπιᾶσο οὗ [86 τηδτοῦ οὗἉ [86 Βοβίβ οὗἁ [89 
Τιοτᾶ ἴον {86 ἀοδίτποιίοη οὗ 411 ἐπ ρίοτγ οἵ ἤθεβ. ΤῊ Π6Ὺ ὈΪοββοταΐην 
οὔἴ8ὸ νου] ᾿βγοῦπρὴ [86 οαἱρουτίηρ οἵ [80 ϑρ γι οὗἁἨ αοᾶ. 
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γ. Αμηοβ. Τδ6 οομρ]οίθα βὶη8 δπᾶ [89 οοτηρ]οθα ῥαηὶβατηθηῦ ρου {88 
οἰᾶ νου]ᾶ, θυθῃ ροι [86 ρίοτγ οὗ 1} ο]α [6 ῃ1ρ]6, δΔηᾶ ὕπο τοαοιαρίίοη 
δηᾷ οοἸ]οοἰΐηρ; οὗ 811 [86 τοιμηδηΐβ ἤτοι 9 Ἠδδίμθη δῃᾶ ὅδ 8, ἱπΐο 1118 
ΡΙαῖη ὑδΌοση 8016 οἵ Παν]ά. 

δ, Μίοδῃ. Τὸ ἠαδρταοηῖ οὗ αοα προὴ ἴΠ6 πηουῃίδίηβ, δπᾶ 81} (86 δΙρὮ 
ὈΪδο68 8ηα {δϊηρβ οὗ [86 φαγί, δηα [Π6 ΔρΡρθάσγϑῃοθ οὗ [86 ὩθῪ αν] οὺι 
Δηᾶ βαϊνδαίϊοῃ ουαὖ οΥ110{16 ΦΊΔΙ ΘΒ μι, ἴον [86 ὀχδϊδίϊομ οὗ (86 Ἰονγ. 

8. Το νἱδβίουβ οὗ ᾿παἀρτηθηίε. 
α. Οναάϊδῃ. Τὴ Ἰυπαρτηθηῦ προπ Εαοτη---88 (86 ἴγρα οὗ ΑΠΌ τΙβύ---Ε]1οὰ 
τ ΘΗΨΙΟΠΒ ἸΟΥ͂ ΟΥΘΡ 18 ΖΔ]16η ὈΤΟΙΒΘΓ. 

β. Ναβυω. Τὴθ ἡυαρτηοηΐ ὌΡΟΣ ΝΊΠΘΟΥ ἢ 88 {86 ἴγρ6 οἵ [86 ΒβοΒΉ]Υ Απίϊ- 
οἰ γι βί, {86 δροβίαίθ χοῦ] -ῬΟΎΤΟΓ. 

γ. ἨΔΌΔΚΚΟυΚ. ΤῈ Ἰυδρταοῃμῦ ΡΟ ΒΑΌΥ]ΟΙ, 88 [86 ἴγρο οὗ (86 ἀριμοῃΐδο, 
801 οἰ ἔγιηρ ΔΗ ΟΕ ΓΙβ. 

δ. Ζορμδηΐδῃ. ΤῈ ἀΔΥ οὗ Δῆρο᾽ Ἴρου [86 Ὑδ0]9 ο]α νου. ΤΒο 10 ρ- 
τηϑηῦ οὗ Φυσλῇ, ᾿ηἰτοαποίηρ 186 ἄδνγη οὗ βαϊνϊϊοη. 

4, Το ἴὮγοθ ρσορδοίβ οὗ (86 βϑοομπᾶ ἴθι }]6, ἃ8 ὑ86 οἰθαγοδβὺ γύθαίθγβ Οὗ {86 
δανοηῦ οὗ {16 ΝΜ οΒ5ΙΔῇ. 
α. Ἠλρραὶϊ. ΤὨο ρίουυ οὗ [86 Βοοοῃᾶ ὑβθιρ]6 ἱπ οοηϊγαδῦ 1} ὑμαὺ οὗἁὨ [86 

βτβί. 1 οοταΐηρ οὗ ἴ86 Τιογὰ ἴο ἈΪΒ ἴθ ρ]6. ΤΏ ρο]]αϊοα ΡῥΘ6ΟΡ]6. 
ΤΏ ποορβϑῦν ΤΣ ῬυτΙ βοδίίοιι. 

β. Ζεοβατίδῃ. ΤῊ Ταΐυγο οὗ ἴ80 Μοββίδῃ ἱπ οοηίταϑὺ τ τ[86 ἀυταίζοη. 
οὔτδ6 που α-ΚησάομμβΒ. 1. Τὴο Μοββίδηϊο Κἰηρσάομι ἷπ ὁρροβι(ἴοῃ ἴο 
[86 Κιίπράοτῃ οὗ [86 ψοι]ᾶ (οἈ. 1.-Ὑῷ]. 2). ΤῊΘ ΜΘΒΑΙΔἢ ἴῃ ὨΪ8 Ῥγο,τΘΒ8 
ἴγοτλ ἢ18 Ὠαχ] δ οι ἴο ἰδ Θχαϊ αίζοῃ, οἷ. ᾿χ.--χῖγν. 

γ. Μλδοῦ!. ΤΠ οοταΐηρ ἅδγ οὗ [86 οτᾶ. Τ)ι6 ἔόουθσπμηθν οὗ [86 Μἴ6β.- 
βἷδῃ. ΤᾺ Μοββίδῃ. Ηἱβ δύ ἃ ἤθυΥ οὐϑὰ [Ὁ (86 σοᾶ]θθβ. ἃ βὰπ οὗ 
Τρ θοῦβη 688 ἴο τ [86 ρίοιθ. ΤΒ6 ταγηΐηρ οὗ ΕΔΓΔΘΥΒ ἰο [6 ΟὨΠάτοι, 
οἵ ΟΒΠάσρη ἰο [86 ΕΔίΒΘΙΒ: [86 σΘοπηροίίΐοη Ὀοΐνγθοῃ (86 ΟἸ]α δηᾶ ΝΥ 
Οογοηδηΐ. : 

ΑΡΡΕΝΏΙΧΣ. 

171Ὲ ΟΣ ΤΕΒΘΤΑΜΕΝΤ ΑΡΟΟΒΎΥΡΠΖΑ. 

1) Τη σϑίδιοη ἴο [86 οδῃοηΐοδὶ ὈΟΟΚΒ οὗ 6 ΟἹα Τοβίδτηθηί, 
Αἀαάϊίοηβ ἰο [86 ὈΟοΟΪΚΒ οὗἩἨἁ ΟὨΓΟΠΪΟ]68 : 16 ὈοΟΚ ὁ πα, ΤΟΊ Δἢ, Βαγαοῖ, [ἢ 6 

ῬΥΔΥΟΥ οΟΥὗἩἨ ΜΠ ΔΒΒ6ἢ. 
Αἀάϊιϊοηβ ἴο (86 ῬΟΟΚ οὗ ἘΒΌΒΘΥ. 
Αἀάϊίομβ ἴο 1.6 τυϊῦηρβ οὗὨ βοϊοσλοι : [86 γίβαουῃ οὗἉἨ βοϊουηοη. 

Αἀαϊουβ ἴο 9 ογοια δῇ : [86 θΟΟΚ Βαδγαοξ. 
Αἀαϊιίοπβ ἴο Τ.3}16] : ἈΪΒΌΟΥΥ οὗἁὨ Κ΄ ΠΒΔΠΉΔΗ, οὗ [86 Β6] αὖ ΒΑΌΥ]ΟΩ, οὗ [6 Ὁ ΓΑ- 

θοη δὺ Βδθυ οη, [86 ὈΓΑΥ͂ΟΥ οὗ Αζατίϑῃ, [86 βοηρ οὗὁἍ [86 [ῃΓ66 τηϑῃ ἴῃ [86 ἔπτηδοσ. 
ιν θα 88 οὐἱρῖη] ττὶτἰηρ8 ἸΒΠσοτρῖ [Π6 ο]Δ1Π}8 οὗὁἉ [Π6 Θορίπαρτηί : [Π6 ῬΟΟΚΒ8 

οὗ Μίδοοδθοοα, (ῃ6 νυ βάομι οὗ 9 6888 Ξῖ γϑ . 
9) Τη (η6 ορροκϊου οὗ ΗἨΘΌΓαΐδηι Δηα ΑἸΟΧϑπ τ Δη 181). 

ΗοΡταῖο: ὁπ}. Ἡδ]]6ηϊδῖϊο: ΤῊΘ σψίβάοσῃ οὗ βοϊοσμοη. 
ΤῊΘ ῬοΟΚ ΤΟΙ Δἢ. Το 24 ῬΟΟΚ οὗ Μδοοβῦθοβ 
688 ΘΓ οὶ, 
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ΤῈ 180 ὈΟΟΚ οὗ ΜΑΘΟΔΌΘΘΒ. 
ΑΔαϊοιβ ἴο Ἐδβίθογ. 
Αἀαϊοίοπβ ἰο .8ηϊοὶ. 
Αἀαϊυϊοπβ ἴο [0 ὈΓΔΥΘΡ οὗὨ Μδηϑββθῇ. 

8) ἴπ (16 αἰνϊβίοῃ : Ὠἰϑίου 81 θοοΚκΆ, ἀἰἀδοῖΐο ῬΟΟΚΒ, Ῥγορβοίϊο ὈΟΟΪΒ. 
ῤ α. Ηϊβιοτίοδὶ θΟΟΙΪΒ : [9 ὈΟΟΚΒ οὗ ΜδοοβῦΌθεβ. 
β ὅ. Ῥοοῦϊοδὶ οὐ ἀϊἀδοῖο Ὀοοῖκ: (86 Ὀοοῖς δαά!οι, τψίϑάοιῃ οἵ ϑβοϊοσηου, ΤΟΡΙΔὮ, 

768685 βίτδοι. Αἀαϊυΐοηβ ἴο Εἰϑίμθν, ἴο ΤΠ. Δη16], [ἢ 6 ῬγΑΥΘΓ οὗὅἁἩ Μδηδββθῦ. " 
6. Ῥτορβοῦϊο ὈΟΟΚΑΗ͂ : ΟἸΘΙ ΘΗ ΑΡῪ ρᾶτίβ οὗ ΤΟΙ 8}, (86 ὈοοΪς Βδγιοὶ. 

ΤΟΙ 88 8 σομηρ]οῖθ αἰβαρρθαγϑηοθ οὗ ῬγΟΡΏΘΟΥ ἀπ0}] 118 Ἰαδῦ ροϊηῖ, Φοδη [ῃς 
Βαρίϊϑι. ΤῊ τοργϑββίοῃ οὗ Μθββίδηϊο ΒΟρβ68 τχὰ8 ἄπ ὕο {86 ΘῃληΠ6)06 οὗὨ [86 Νίδοοδ» 
θοδη ἢοῦβο ΟΥ̓ [86 ὑγδο οὗ1,οΥ], ἴῃ ΘουΒοαῦθηο6 οὗ ψΈΙΟΣ ἴ..6 ἀχρθοοίαίζοη οὗ ἃ Μοββίδἢ 
οὔὖ οΟὔὍΒ6 ῦ6 οὗ δ πα 2 γγᾺ8 ΟἿΪΥ 8 βοογοῦ ΠΟῸΡΘ οὗἉ [86 Ῥὶουβ ἰπ [86 Ἰδπά. 

3εε ἴμο (ἰμιίὰ οἶδυκο 1 Μδοο. χίν. 41. Οὐτορδτθ ἱπ6 Ζιγοάμοίίοπ ἰο λα Οἷά Τεείαπιεπέ, ὈΥ ΒΙΟΘΉΤΕΒ, 
ω.8οο, ΟἜΒΙ ΘΗ, ἴῃ ἰδ9 Οαἴεν Ἡαπάδοοζ. 

ΕΙΕΤΗ ὈΙΥΙΝΙΟΝ, 

ΑΝ ΑΡΡΕΝΠΙΧ ΟΝ ΤῊ Ὁ. ΟΑΙΕΡ ΡΙΡΕΙΟΌΣΤ 
ΡΙΑΟΘΡΘ ΙΝ Τ1ΠῈ ΟἿ ΤΕΘΤΑΜΕΝΊ, ΑΘ ΤΗῈ ΟἿΝ. 
ΤΚΑ1, ΡΟΙΝΤΘ ΟΥ' ΤῊ ΟΠΟΚΥ͂ ΟΥ̓ ΤΗΕῈ ΟἹ» ΤΕΘ. 
ΤΑΜΕΝῚΤ ΚΕΟΙΟΝΟ 

Τὸ ἴ86 Ρδγδργαρἢ ΑτοβΟΪΟΩῪ (866 ἃ 14). 
ΤῊ 80-04116α αἰ ΠΟ 0168 ᾿η [80 ΟἸἹὰ Τ'Θβίαπηοπῦ μᾶνθ Ὀθθα Ὀτουρηῦ ουὖῦ 0 ἢ ΒΡΘΟ14] 

ἀϊδιληοη 688 1) τιοάστῃ {1π|68 ὈῪ [86 ΕὙΘΟΌΒΙΪΚΟΥΒ δηᾶ Κἰπᾶγοα ΟρΡΡΟΒΟΙΒ οὗ 86 ἀοοίτη6 
οὗ τον δἰδίζοῃ : [8.686, πϑιλοῖν, [86 δοααυϊβίίοη οὗ [86 Εἰγρύϊδη 76 7618, ΔΙ ΔΆ Β 888, δηα 
(86 δττοβίϊηρ οἵ 186 βιιῃ ΕΥ̓͂ δοβδῆυπα. ΑἸΓΒουρΡὮ [Π6 τηοβῦ τοθουπθα αὐΐδοκβ ΠΡΟᾺ ὑΠ686 
ΠΑ Β᾽ ΠΔ1]8 7 ὈΪΔ66Β ὈΘ68Γ ὍΡΟῺ ὑπο ἴδοθ {8:6 ομδιδοίθυ, ῬΑγῸΪΥ ΟἿὁὨἁ ΘΔ Γ6]658 ΤΠ] ΔΙ ΘΥΟ]ΘΏΟΘ, 
ΡΔΙΥ οὗ οἾὨΣ]αἾ8} ΔΌΒΌΓΣΑΙΟΥ, 511} 10 σδῃποὶ Ὀ6 ἀθηϊθα ὑμαὺ {μ686 αἰ ΠΟ ]0168 116 88 
ΠΠάΓΆΠΟ6Β ἰπ [ἢ 6 ψὯΥ οὗ [Δ10}, ὕ0 ΤΔηΥ ουἱἰναίοα ῬΘΥβομδ, Δηα ονθὴ ἴο ΤΩΔΗΥ͂ Βομαβὺ 
Δηα βοϊθηϊῆο ὑπ Κοῖθ οὗ οἷν ἄδγ. Βαῦ (686 Βοπθϑῦ βοϑρίϊοβ πὰ ὑμθηβθ 68 ἴῃ ἃ 
{ΓῸΪῪ οΥΙ0164] ροβιυΐοπ. ΕΌΥ, Τ᾿116 ΟἹ ΟἿ 8146 [ΠΟΥ ΓΘ ἀτίνθη ΟΥ̓ΟΣ ἰπῦο ὑπὈ6]1ο ὉΥ͂ 
ΒΥρΡΟΓΟΥ 108 δα ὙΠ] ηρδ, ὑΠογο ἴα οδγοα ὑθ θη ἔγομλ ὑμ6 οὔδογ βἰᾷθ (86 μοὶρίηρ Βδμῃᾷ 
οἵ 82 Δροϊοροίζο Ὄβχϑρθβὶβ Ὑ ΒΊΟΝ 848 ογοαίθα ἴῃ ΤΩΔΠΥ͂ Οᾶ868 0Π}6 ΥΘΓΥ͂ ΤΪΒΟΟΠΟΘΡίΟΙ8.. 
ἴτοια ΒΟ} 1Ὁ του]Ἱὰ ἔγοο ἀουθίίηρ Βρὶγῖϊ8. Τθαβ, οα {116 ΟὨΘ 5146, βίδπα {86 βοβρίϊο8] 
Ἰηγεβυϊσαίος οὗ πϑίστο, 80 Ῥτίηρβ [86 ποῦ] οἱ [06 Ἀθδνθηβ δηᾶ (86 βίγαίδ οὗ [89 

β ΘΑΓῸΒ 48 ὙΠΓΏΘΒ868 ἴῸΓ (.6 ὈΟῸΠ 1688 Δη  αΟΣ Ὑ οὗ {86 σοι]Ἱᾶ, πῃ ΟΥΘΥ ἰδαῦ Δ6 ΠΙΔΥ͂ 
οἤατσα (86 ΒΊΡ]6, ουθῃ ἴῃ 118 σὺ 11π0, γα ΟΥΤΟΥ ἴῃ 108 οΘοτηραϊδίοη οὗ {1π16 ; 80 ρΔῃ- 
ἰμοΐδιῖο του] ηρ, το δηᾶβ ἱπ 086 Βυμηδη- 16 ἴοηρτθ οὗ [86 ὈΪ0Π1οαὶ αοα [88 
οδαγδοίογί βίο τηᾶτκ οὐἁὨ οὨ ἢ] ἸΒᾺ ἰγδαϊ το : [86 ἀοἰβι16 πχογα] δῦ, 80, ἴῃ {86 Βἰβίοσυ οἵ 
{86 τηϑττίαρ 68 Οὗ 16 ραἰ ΣΙ ΔΚ ΟὮ8, δηα ἴῃ (86 Βαρροβϑᾶ ΤΟΌΌΘΣΥ οὗ {89 Εἰργρύϊδῃ ὑΓΘΑΒΌΓΘΒ 
δὶ 186 οοτηταδηᾶ οὗἩ αοᾶ, ἀοιοοίθ 1 Ὀοδβίϊηρ 086 οΥἱρίηδ] οομῆϊοὶ οὗ 116 ΒΙΌ]6 ψὴἢ 

. Ταίκαῃ ἤγοσῃ ἴ.6 δα ΛΠ ΟΣ 5 ἀσίϊο]ο ἴῃ η6 αοτίηδῃ ΦοῦτγηΙ ἴοσ ΟΣ διδη Βοίεῃμοο δηἃ ΟἸ τ βιΐδι 119 ἴον 1857. 
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ῬΌΓΘ ΤΠΔΟΓΒΪΒ ; (86 ἱπ84 6], Το ἔγοτα οὗ οἱ ἃ 88 Αἰ γΔΥ8 ὑδίκθῃ 18 τηοβὺ ομθοσίμ] τ ἀθ ἀροσ 

ΒΔ δτλΒ 858: [6 Βιγαρροσίηρ᾽ ΒΚΙ ΓΑΙ ΒΠ Θ᾽, ΤΟ 868 [86 Δτγοϑίϊηρ οὗ [86 βη ὈΥ͂ Φοβηυδ 

ἴῃ ογᾶοσ (δῦ Β6 ΠΙΔΥ͂ Ραύ (86 Βοβὺ οὗἉ ἴδ Τιοτὰ ἰο Εϊρηῦ. Βαΐ, οα [86 Οἴδογ βἰᾶθ, (86 

ΔΡοΪοροίίο βχϑρββὶβ Βθ6 β ἴῃ ΠΘΆΓΙΥ 311 ὁ8868 ἴ0 Γαδβοὺθ 18:6 Δ5βϑυ!οα ροΟΒ᾽ [1008 ΟὨΪΥ ὈΥ͂ 

{86 τιοϑὺ τηοᾶοδβὺ ἀοίδπεϊινο, ἡ 8116 Ὁ ὈΣΠρΡΒ ἰμΐο νΥἱ Ὁ ΠΟῪ [86 ἱποοστθοῦ θχαροίοαὶ 

πηἀογβίδπαϊηρ οὗὨ [Π6 ποτά, ὑμθῃ [86 βρτιγαίδνϑ Δ]]ΘΡΌΥΟΔΙ ΘΧΡΓ  ββίοηβ οὗ ἴΠ6 ὙτοΣ, 

[6 {86 πδίυγαὶ 8146 οὐἁ [89 οχιγδογαϊ ΠΑ ΣῪ ονοπΐϑ, πα ἸΔΒ. ΠΥ {Π6 Ἰστοπ 6Υ Ὁ} ρον Γ οἱ 

,. Ἀοάἂ, Τὸ οδπηοῦ Ρ6 ἀθηϊοᾶ ᾿ἰπᾶοοα {ῃδὺ ἴῃ 818 ὙΔΥ ὙΘΙΥῪ ἱπιροτίδηϊ δἰἃ 888 θθοη ρβϑιηοθαᾶ 

ἰο [86 οἰδαγίηρ᾽ πᾶ υ50}Βοδίίου οὗὨ [06 ΟἹ Τεοδίδπιοηῦ ἰοχί. Βυῦ ὨΘΙΓΘΥ οδη 1 ὈΘ 

ἀοηϊοᾶ ὑμαὺ {π686 1Βοἰαίοα ῬγοοοδββοΒ ἰθᾶνϑ [ἢ αΣΒΠΟΌ] 0168 ἴῃ Ἀμοὲγ ὑούδ! Ὁ ΘΒΒΘ ΒΓ] ΔΠΥ͂ Ἀη- 

Του α, Μ 8116 ἴῃ ΤΏΔΩΥ͂ ὙΆΥΒ Π6Υ σοί τ αΐο ἴο ἴθ η, δηα οοηθττῃ ἰμθπι. 76 8ΓΘ 
ΨΟΙΥ͂ ΓᾺΡ ἔγοτα ἀδθιπιδηαϊηρ (μδὺ {6 ΑΡοϊοροίϊοβ 'π 8 8614 βῃου]α πλᾶκο [86 ἄδγκοδῦ. 
Βθογοίβ ὑπο] θοῦ 8016 (ο [86 πη 6] Υ6 7, ΟΥ Ὀ]βίη 8η4 ΘΟΙΏΡΓΘΙΘΏ51019 0 [86 Βοθρίϊο. 
ΤῊο οἴδθησα οὗ 1Π6 ογοββ οὐ ΟἸσὶβὺ τν}}} μδνθ 1[5 οὔθ ΠΑ] εἰρη ἤοδηοθ ἴῸΓ 1.9 ΠΠΡΌΑΙ]Υ ψου]ᾶ, 
δύῃ ἰῃ {8.686 ΘΒ. ] 0 Π80]6 ρ΄δο68. Βαὖῦ (}18 ἰδοϊαϊαα, ἀἰδοοῃποοίοα τιοϊμοᾶ οὗ ἀοίδμοθ 

" ΘΔ ΠΟΥΘΓ Ὀγὶπρ ἰηΐο Οἶοαγ νυν, ὑμδῦ 10 15 [86 αἰνῖπα απ ἀογβίδπαϊηρ οὗ του δίοῃ 1086] 
Ὑ1ΟῈ Ὀτΐηρβ ἰουιγαγὰ [Π686 ὙΟΙΥ͂ ἐλοῖθ, δῦ ΒΟ ἴἢ6 Βυμηδη Ὁ ἀοσβιδπαϊηρ ἱπ 108 
ΟΣ] ]γ αἰϊτϑούϊοη ταυβὺ ἰδῖκο οἴδθηοο ΤῈ σοποτῖο, ὑμαῦ τ Π]ΟὮ 8 ΘΟΤΏΤΔΟΣ 1 811 [686 
ἀΠΠΠοα] 168, ἀπ (86 αἰνῖπθ γθᾶβοι δηἃ ψιβάοτα ὙΠΟ ἈΡΡΘΑΓ ἀἐβυ ΠΟΥ 1ὴ {8 6π|---ἰῃ 8 
ψοτᾶ, [Π6 ρΡοβιθϊνθ ρίοσυ οὗ τϑυοίδίΐομ 18 ποὺ βυ οἰ ΠΟῪ ἱπεἰβίθα προ. ΤὨΘ βιυάϊοάᾶ 
ὙᾺΥ ἴῃ ΒΙΟῺ ΤΠ 6Υ ([86 ΔΡο]ορὶβῦβ) ΟὨἹΥῪ ἀοίδηα, Ὀαὺ ἀο ποῦ φἸΟΥΗΥ ἰἤοτα 88 [6 στγοϑί 
ρτοοῦ οὗ {16 ψόοσκ οὗ σοῦ, [86 Βυγτοα ἸΟΥ͂ τ] ΒΟ Β ὉΠΟΥ͂ 0888 ἔγοστι ὑ 61, [Π6 6.» 
θδτγδβϑιηιθηῦ 1} τ ΠΟἢ ὉΠ6Υ ρἸ]Δα]γ δνοϊᾶ [86 ἀδεὶκ στ 168, 'π (μ80 [ΠΟῪ Τοϑῦ ἰπ ρθηογαὶ 
ὍΡΟΝ [6 ΔΙτηΐ ὨΓΥ ΤΙ ΓΔΟΌΪΟΙΒ βίσθηρί οὗ ἀοα, ποῖ Ὁ ταθοὺβ 086 πϑοϑββἷθβ οὗ ἱηααΐγ- 
ἴηρ᾽ ΒΡ᾿ ΓΙ 8, ΠΟΥ [86 ΤΟαΌΙ ΓΟ ΗΒ οὗὨ ἈΠ} ἰπ [86 ΟΠ ΌΓΟΝ, ΠΟΥ [8.6 ὨΘΟΘΒΒΙ [168 οὗ Κπον]εᾶρο 
ἴῃ ΤΠΘΟΙΟΡΎ. Τῦ 18 ΟὨΪΥ͂ ΨΏΘΩ 86 οοηίτα] ροληῦ οἵὗὁ [86 οἴἶθηοθ δὶ {89 ΟἹὰα Τοβίδπιθηϊ 
ἴῃ ΟὟΓ ΔΎ, 88 Ὀ66ὴ ργουϑᾶ ἰο Ὀ6 [86 οοηΐχαὶ ραγὶ οὗ (}6 ρΊΟΤΥ οὗ τονοϊδίίοη, ὑμδῦ γγχ8 
οδῇ βαίβίυ ἴ86 μοπϑϑὺ ἀοαθῦ, ΟΥ ΔΏΒΌΨΟΙ 086 ὙΘΙῪ 6πᾶ οὗ ἰ!6 Ο]α Ταβίϑιμοηῦ, 

Α ρίδποθ δὖῦ [86 πηοϑὺ δοῃβί θυ Ὁ]6 α Πα] 1168 ἱη {86 Ν ον Τοβίδηχοηῦ ν}}}} 1] πϑῦγαϊθ 
ὙΒδῦ δ848 Ὀ6θῃ βαϊᾷ. το ὑΠῸ]Ὺ Ὑ͵76 τηθοῖῦ, ἢγϑῦ οἵ 811, [8:6 τηῖγ80168 οὗ Οτδῦ, Η18 ΒΌΡΟΙ- 
ἈΑΓΌΓΑΙ ὈΙΤΌΝ, 818 Τοβαττθοίίοη, ἰῃ ἃ ψοτγὰ ὑμ6 οἰἱοῦ 1Δοἷϑ οὗἉ δΪ8 118, δα [86 ἀοοίγ! ἢ 68 

οοηῃροίθα 1 Ποῖα οὗ Ηἷβ ἀο᾽.Υ, [86 {ὐ]ηϊγ, 086 δἰοποιμθηῦ, πα ἢϊ8 οοτηΐηνσ ἴο υᾶρ- 
τηθηΐ, ἐ- 6.7} 811 188 στοδῦ τηνβίοσίοβ ΒΊΟΝ ἈΡΡΘΑΡ [0 86 Βοϑρῦϊο 88 Ῥγθ- Δ ΠΘΗΓ]Υ 8Π 
οἴθῃοο πᾶ [Ὁ0] 1ΒΏη 688, ΤῊΘ οἷα Δροϊορ βϑίβ μᾶνο ᾿ἰπιϊ το ὉΠ Θηλβ ον 68 ἢ ΤῸ ΤΘΏΘΓΑΙΠΥ ἴο 
8 ἀἸΒούΤΒΙν  ἀοἴβμοο; (ΠΥ Βᾶνο ὕδίκθη τοΐαρϑ ουθὴ ΠΟΓΘ ΟΠ. ΟΠ 546 ἴῃ ΟΥ̓ΔΒΙΟΙΒ δηἃ 
ΤΔΘΓΟ δἰϊοιηρίβ ἴο Ἰην 8189 οΟὈ]δοίζοηΒ, Δηα οἡ 186 ΟΥΒΟΥ β'θ ἴῃ 186 ἀϊγοοῦ Βαρροτί οὗ 
Οαοά, «πᾶ ἴον ἴΠ6 τηοϑὺ ρᾶσγὺ ρϑββϑθᾶ 88 σϑρίαἾῪ 848 ῬΟββι0]6, Δη4 δὺ ΔΗΥ͂ ῥσίὶοθ, ὈΥ͂ 786 
στοϑῦ τἀ α]68 ὙΠ1ΟᾺ [ΠΟΥ Βῃου]ἃ δγο βοϊνοα. Βαΐ {Π6 τηοάοτῃ ΘΒ ΌΓΟΒΙΥ ὉΠΘΟΪΟΡΎ 885 
Ἰοπρ' Βίῃοθ τίβϑῃ 8ΌΟΥυΘ [8.18 τα βου] ἀοΐθηβῖνο. Τῦ Ὀτὶηρβ οαΐ 0.16 Ταγβίουὶοβ δηᾶ {Π080 
[Ὀ]ηρ8 “11 οὗ ταγβίοσῃ, δὖ ΠΟ ἢ Τθὴ ΒυΤ]6, 388 [8.6 ὙΟΙΥ Βοατύ οὗἩ(Π6 ὨΙΒΌΟΥΥ δηᾶ 
ἀοοίγηθ οὗ ΟἈτῖβῦ; 1 βΒῆονγβ ὑμδὖὺ 086 ὙΟΥΥ͂ ρἴΟΥΥ οὗ [80 Νον Τοβίδιηθηῦ γον 8}8 1(86 1} 
ἴῃ ὉΠ ΘΠ. 

ΤΠ Β8πὶ6 τη υϑύ 6 Δ Γοροίμοῦ γα οὗὨ 186 αἰ ΠΠΟΌ] 0168 οὗ [ῃ6 ΟἹα Τοβίατηθηθ. ΒΥ 
ΠΟΥ ΤΑΊ ΟὮ ΤΟΥ͂Θ ΓΘΙΏΔΙΚΔΌ]6 [86 ΡΠ ΘΠοΙΏΘΠΟΙ,, ἀΔΥΚΟΓ {860 τ] 441]6, Βίτουρογ [Π6 Οὐ] οίϊοη, 
ὈΥ 80 τηθο ἢ ρ,ΘΑΙΟΣ πγαϑῦ Ὀ6 {80 Β' σι! ἔσϑποα οὐἵἁἉ (86 ἔδοῦ 'ἴῃ αιοϑίϊοη, 80 τηποἢ τίομοτ 
118 γϑυθα] θα οοηΐοηΐθ, Β0 Τὰ ΠΟ ΙΔΟΓΘ Ο]ΟΥΪΟῺΒ 18 αἰνγῖπο {]Π 685 οὗ [Π6 Βρ  γῦ. 

ΤΙο αἸΒΙοΟ]Ό165 ἴῃ (86 ΟἹα Ταβίαιηθηῦ ἃΓῸ 116 σαηΐΓΑ] Ροϊηΐβ οὗἩὨ [26 ρογγ οὗ 186 
ΟΙὰ Τοβίδπιοηῦ το] ρίοη. 80} αἰ ΒΠ ΘΟ] Τρ ΡΒ 8. ῬΘΟυΪ τ σο͵θοίίοη οὗἨ 8186 μοδϊθῃ 



ΑΡΡΕΝΉΌΙΧ--ΤῊΣ ΒΟΟΘΑΙΕΡ ὈΙΕΕΙΟΌΣΤ ῬΑΟΘΕῈΒ ΙΝ ΤῊΒ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ. 7] 

τἱονΒ οὗἩ (π6 τνουν]ᾶ, {Πγουρ ἢ [ἢ 6 ὙΘΓῪ μοϊηΐ οὗ [86 αι! ΠΟΥ, ἴῃ τ 6ἢ (86 ἔτπθ γονθδὶοῦ 

γον οὗ [6 Ἰγου]α ἰβ ἀϊβοϊοβοᾶ. Ὑ7γο ψ1}} ϑῃηάθϑανοσ, ἔγοτι [818 ροϊηΐ οὗ νἱϑῖν, ἴο βἰκθίϑῃ 
ἴδ Οἱ ΘΥ βίδρο8β ἰἴῃ [ῃ6 ἀονοὶορπηθηῦ οὗ {19 ΟἹα Τοβιίδιαθηΐ τ ]ρίοη. 

1. 

Το Αοοουπὲ ο77 ἰδλ6 Οτεαΐοη. ΤΏ6 Βοοοτάβ οὗ [89 ρυτοὸ ἰάοθδ οὗ (86 Οτοδίίου, οὗ (86 ρᾷτο ἰάοα οὗ αοἂ, οἵ (86 

ἰάραβ οὗ Νίασο δηὰ ἰ8ο ΤΥ οὐἱὰ ἰπ ορροπίίοιι ἰο [59 Ὠοδίμβθη υἱοῦ οὗ [86 Ἦ οὐ, οϑρθοδ!ν ἰο ἰμ9 ΤΊ60- 
ξουϊδίῖο, σοδιιοροηίϑεῖϊο, θεἰβῦο, Ναιατα] βίο, Ῥαηιμοἰβιο, δα θυλιβιῖο Αββατιρίίοηϑ (6625. 1. 

ΤῊ Ῥαμίλιοῖβῦ ὑλκ68 οδδηοθ μοσθ, θθοᾶμβο (86 ΣΘΟΟΓ ΒΡΘΔΚΒ οὗἁἉἍ Δη ΘίοΥΒΔ]Υ ρσθθθηῖ 
αοᾶ, «πᾶ, 'π Ορροβιίίοῃ [0 δ18Β νυἱθῦν, οὐἁἩ ἃ ὑθῃροσδὶ σοῦ] τ ΒΟΒ ὑδ6 οἴοτῃ}] αοα 88 
οἈ]16α ἱηΐο Ὀοΐηρ ὑβγουρ ΒΒ νοχᾶ ; {π6 ἀλλ] 15ὺ Βυ ΠΛ ]65 δὖὺ 0ῃ6 Αβϑθαταρίϊοῃ ἰμδῦ θυ Θ 
τρδίϊοσ ΐβοι ὑπ οΥΡΊΠΔ] βυαθβίδηοο οὗ {86 ὑουἹᾶ, 88 βργυηρ ἔγοτα [88 ΟΥΘΑΙΪγΘ 
ΡονΣ οὗ αοαᾶ; 186 ἀοἰδῦ, οὨ ἢ) ΘΟὨΓΔΙΣΥ, Βη48 ἴῃ [Π6 δββϑατηρίϊοπ ὑμ8ὶ αοα, αἴἶοσς ἰδ9 
ἀλγβ᾽ σου κβ τ γὸ οομρ]οῖοᾶ, μδΔα ΤΠ τοβίθα, 84 οὨ 1] 8 ἀγθᾶπι, ΒΙΟΝ ἸρηΟΓΟΒ [86 
1468 οὗ οἸληϊρούθῃοθ ; [86 παῦιγα]! δῦ Ὀ6] ον ο8 ὑμδὺ ψιῸι [88 οο-γογκίηρ; οΟΥὨ οτιηϊροῦθῃοθ 
τοῦ τιοπιθηῦ ἴο τηοπιοηῦ ἴῃ 1468 οὗ ἴ[ῃ6 παίαταὶ ΟΥΟΙῪ ἀθνοϊορτηθηΐ οὗ ὑΒῚΠρΒ 18 
ἀοδιτογοαᾶ ; ΡΠΠΟΒΟΡΕΗΥ͂ σΟΠΘΓΑΙΥ (1 η}κ5 (Πα ἰὖ 18 ΒογΘ ἀϑδ]ηρ τι ἃ τυ, ΒΊΟΣ 18 
ΔΙΤΆΉρ αἱ ῬΑΓΌΥ ὑπτουρἢ 105 οὐ ΠοάοΟΧ ροβὶζἱνθηθβϑ8, δῃἃ ῬΑΥΓΠΥ ὑΠτουρ ἢ 108 ΒΟΘΏΒιΟΙ8 
Ῥίοίπτοθ ΟΥ ἱπιδρ68; [ῃ6 Ἰῃηοάθτῃ βοθρίϊοδ! ἡδίασαὶ ῬΠΒἸ]ΟΒΟΡΟΥ ΤΔΔΚ68 1Ὁ 8 τιϑίϊο Σ οὗ 
τἀΐου]α ὑμαῇλ 086 Βα, τηοοῃ, 8Δηα βίδιβ βῃου]ᾷ ἢγβὺ θ6 ἰοστιηθά ἴῃ 186 ἔουτ ογϑαίδνο 
ὅΔγ, πα ᾿Ἰπαοοα ὑῃδὺ [86 Ὑ.Ο1]6 ὉΠΙΎΘΙΒΘ 18 ν]ουγοα 88 Γοποσϊηρ' ἃ ΒΟΓΥΪΟΘ ἴο (ἢ Ϊ8 11{{]6 
ποτα ; (μδὺ ἴ.:6 Ἀθάνϑηὶν ᾿ἰρηῦ βου] ἤδνα οχἰϑίθα Ὀοέοσο 86 βάν νυ ΠΡ 8, Ὀαὺ 
ΘϑΡΘΟΙΔ ΠΥ ὑπαῦ 086 οτἱρίηδὶ που] βῃου]ᾶ ἤδγϑ διίβθῃ ΟΠ 6000 γϑϑὺβ ἃρο, δηα δῇ 
1:18 ὑγεβθηῦ ΌΓτΩ, ῸΓ ὙὙΒΣΟΒ τ ]Π]ΟῺ5 οὗἨὨ γϑδτβ ἃγΓθ γϑαυϊβιίθ, βου ἃ μανὸ Ὀθθῃ αἰὐαϊποᾶ 
ἴῃ [86 Ὀτὶοῦ γοι]οᾶ οὗ βὶχ ογαϊπαῦυ ἄδυβ. Βαΐ [ἢ9 ορροποπὶβ 80 Αἰ τηοϑῦ ψ] 6] γ 
δρτθα ἴῃ 1:15, ὑμαῦ 10 18 ΤΆ Ό]ΟΙΒ, (μαῦ 16 ΒΙ10]6 βῃου]ᾶ τρδῖζθ δὴ θη ΓΟ ον ταροτί 
οὗ ῥγο- β᾽ϑίοσίοδὶ ὑΠ1ΏΡΒ, 1} [86 πηοβὺ ροσίδοῦ Ἀββῦσδῃοα. 

Ὗ͵ ὁ 88.8]} ποὺ δηυτηθγαῖο {86 ἰη5ι} ΠΟ] οηῦ ΓΟΡΙ168 τηδᾶθ ἔγοτῃ (110 βίδπα-ροϊηῦ οὗἁ 86 
ΘΆΠΠ6Γ δροϊοροῦϊοβι [1018 ψοσίἢν οὗ γοσλαγκ, μουγονον, ὑμδῦ [16 ὉΠΘΟΙΟΡῪ οὗ [86 ΒΟΒΟΟΙΪΝ 

[.88 Ὦ6ΓΘ ΟΟΟΔΒΙΟμΘα 8 ΟἾἶΓΟ]6 οὗἁ ΤἸΒοομ οΘΡΌ]ΟΏΒ, ἩΒ]ΟὮ ὍΠ6 Ἰαἰοδῦ ὑΠΘΟΙΟΡῪ οὗ [86 ομαγο 
.:148 ἰπ στϑϑῦ ᾿ῃη 8076 ΤΟΠΙΟΥΘ, 

ΤῊο ἀφθοϊαϊηρ ογὰ 848 ἴο {118 ἢτγϑὺ ἀοοίγ δ] ροτγίίοη οὗ [89 ΗΟΙΥ δουτιρίαγοβθ ἢα8 
ΔΙγοδαῪ ὈΘοη αἰξογοα Ἰοηρ' Βῖποθ 'ῃ [86 Θρ᾽8.16 ἦο (μ6 ΗΘΌγοθ. ΒΥ (Δ 6 υηᾶογ- 
διδπᾶ ὑμδὺ 186 σου] τῦᾶβ τηδαθ (ργθρασθα) ὈΥ 080 ποτὰ οὗ αοά, βο ἰμαῦ [Π6 Κη ΡΒ 
ὙΒΙΟὮ ΔΥΘ 860 ῃ ὝΘΓΘ ποῦ 1η8α6 οὗὁὨ ὑπίηρΒ Ὑ ΒΊΟΝ ἀο Ἀρρϑαγ. ὩΤθὸ τϑοοσᾶ οὗ οσϑδίϊοῃ 
ἷ8 ἱΒβοτοίο ΓΘ 8 τϑοογὰ οὗ [86 νΙῪ ἢγβὺ δοΐ οὗἉ (1, δαᾶ (θη οὗ [86 γ6ΥῪ ἢγϑὺ δοῦ οἵ σου- 
οἰδίίοη, τυ ὨΙοἢ, 88 βαοὶ, 1168 δὖ (86 Τουῃδαϊίοη οὗὨ 8}1 (86 0] ίης, ἃπᾶ ἴῃ 108 τϑβα]ῦ 
ΤΟρΡΓΟάτι668 1086] ἴῃ [86 τορίοῃ οὗ (10, ἔγοτα 086 Ὀαρὶπηΐπρ οα ἴο {Π6 οπὰ οὗ ἄαγθ. [ 
ἰ8 [88 πιοποίοἰβίϊο ΟἸτίβιδπ ογοδίϊνθ πγογαᾶ, [8:6 Βρθοΐδὶ υγαίομογᾷ οὗ [Π6 ρᾷγθ Ὀ6]1ον- 
ἴῃς; νἱοὸνν οὗ [16 ψουϊᾶ. Ζζῷ τισι Ἰοοθότπι. ΤῊθ Εγβὺ Ἰοδῦ οἱἁὨ βουρίυσθ ροϑϑ δὖ ἃ 
8 η5}6 δῇϑρ ΒΟΓΟβ8 {88 στοδῦ ΔΌΥΒ8 οὗ τηδύθυ δ] βπὶ ἰη 0 Ἡ Β]Ο ἢ [816 Θπογθ Ἀθδίμθη Υἱθν οὗ 
6 που] πδὰ ἔἉ]16η, πα το ἢὩῸ ΡΒΙ]ΟΒΟΡΆΪΟ βυβύθηι 85 Κη Βοῖν ἴο ἀνοϊᾶ, πη0}} 

5 ὙΏεὴ 1.6] 1Ζϑοὶ (6τ.. Ρ. 42) ΟῦῬοδοδ ἰο {80 νον οὗ Κ τί, [μαι [89 δοσουππὺ οὗ [86 ογθδίί οι 1θ [ἢ γοδαὶὺ οὗ ἃ οἶτο]οὸ 
οἵ νἱαΐοηα, Ἰοοκίπα Ὀλοϊιναγάθ, [86 δββοσίίοη, ἐμδὶ 10 6 δὴ Ὠἰδίοσγί σδὶ ὑσγαά! του, βονίης ἔγοσα ἀϊνίηο ἐπειγαοίίοι, (86 4Ὸ|98- 

τίδηι 5[}}Π] σοιηδῖ ἢ β ΟΡοΏ, ὈΥ ὙΔδὺ τηθΔὴ8 [Πδ ἰπδίγ οὐ 0 τΑ8 τηϑὰθ Δυδ]8 010 ἴο τῆδη. Ἧγο, ὙΠῸ 6. ΠΣ ΘΟ., ΔΥῸ ἮθΣΘ 
ὁφρρωϑεὰ ἴὸ ἴ80 νἱδίου, ΕῸΣ ἰ: [Ἐ6 νἱδίουιι Ἰ8ΘΤΟ 18 6 τοὶ ΠὨΓΔΥΥ ἐμ οὐνὼ βἰαίο, της ἴο 866, ὮΘῺ τΌΘΤΘ βῃοπὶ ἃ ὉΘθ 
ΨΗΙΣ ἃ συ ΘΟ {ὐ1Ὲ} ΟΥ ῬοΒδ  ὈΠΠῚν οὗὉὨ δίψῃ. 



2 ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΤΊ. 
Γι 

Ῥοσέθοϊθα ὈΥ͂ 018. Ῥαη αίβηι 6 γο τηθοῖβ 118 τοίαϊαϊίου ἰπ (86 ψοτὰ οὗἁὨ {μ6 οὔσγηδὶ 
ΡΘγβοῦδὶ αοα οὗὨ ογϑδίίοη, γὴ0 65.80]18ῃη6α ἴΠ6 τοῦ] ὉΥ ἢ18 ΡΥ τοτᾶ : δρδίγδο 
ἐΠοΐβη), ἴὰ ὑπ6 Ῥχοάποί:οη οὗ [86 που]α ουὖῦ οὗ {π6 ᾿ἰνίηρ γοτγὰ οὗ αοα;: ἀπδ]ΐδτη, ἴῃ [μα 
ἀοοίτίμθ [ῃδὺ ἀοα [88 ογϑδίβα τηδίζοσ 1056]; πδίισγα δι, ἴῃ (ἢ 6. Οἰθαν δνυϊάθῃσθ οὗ [86 
Ροβίζνθ αϊνίημθ ἔουπαδίίϊοη οὗ [86 ψου]ᾶ, ἱπ [86 οτἱρίη οὗὨἨ δυο ΥῪ ΠΟῪ βίδρ ἴῃ πϑῖαγο. 
1} [86 ρυγ6 1468 οὗ ἀοῦ, νγο νη δὖ 086 β8π16 {ἴπ|6 16 ρυγο ἰᾶ68 οὔτιι6 τνου]ᾶ, δηᾶ 
ΜΙᾺ 116 Ρυχα 1468 οὗ ογθδίϊοη, [ῃ6 Ρᾷγθ 1ἄθ8 οὗ παύπσθ Οτοδύϊοη ρσοθ8 ὑπγουσ 81} 
ὨϑίαΓΘ, ἴῃ 80 1[Ὧγ 838 (οὔ, ΤΌΤ. ΟΠΘ Βίορ ἰῃ πδύιυγθ ἴο δΔῃοῦποΥ, Ἔν Υ Ὀγοάμοοβ ἴῃ ἃ ογθῶ» 
{ἰν8 ὙΑΥ ἴ6 πον δπηᾶ Πίρβον; αὖ ἰαϑῦ σδῃ, δίὍ 8 ἢ18 ὈΟΑΙΪΥ οΥρϑηῖο τηδηϊ οϑϊαϊίοα. Οἡ 
[86 οἴδαν Πδῃᾶ 4180 089 ἰᾶά68 οὗ παΐυγα σὰπβ ἱβγοῦρα Ὅ86 Ὕδο]6 ἰᾶ68 οὗ ογϑαςὶοη, 1 50 
ἔλγ 88 αοἂ ἢ88 θϑηδον θα ΘΥ̓ΘΓΥ ΟΥΟΔΌν 6 ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ ψο ἢ6 [88 ρίδοθα ἴῃ 86 νου]ᾶ 
ψῖἢ 118 οὐ ἰδ οὗ ἀσνϑὶορπιθηῦ, δηα ὙΠ ἃ οοπαϊἰοηθα ἱπααροηάθησο; ἴο ρΡ]βηίδ, ο 
ΔΏΣΆΊΆ]8, δΔπα ἴο Δη. ΤΠ6 ΓΘ οη ΓΟΔΟὮ 68 118 ρογίδοϊίζοη δῃηᾶ ρἼουΥ ἴῃ [86 Ὠυτηδη Βρὶτ- 
1 Δ} 1γ, Βίησ6 ἴῃ {818 1Ὁ 18 ΡΓΘΡΑΓΘΑ͂ ἔον {116 τον οἰδίζοῃ οὐ 186 ἀϊνϊη6 116; ἴῃ Ἀ15 ἐγοθάουω 
ὨϑίαΓο 18 ρ] συ Π6α, βίη66 (8 τοϊαὔνθ ἱπαἀθροηἄθῃοθ 18 ΔΘ. σαϊβοα ἰο [ἢ ἔγθο Ὀ]65βϑα 118 
οὔ ταθη ἰῃ αοὔ, Φυδὺ 88 (86 ὈΪΌ]10Δ] ἰάοα οὗ ἀοἄ ἰΒ ἴτϑο ἔγτοτῃ [86 μοδίμοῃ ο]οπιθηῦ οὗ ἃ 
Ῥϑβϑῖνο ἀδἰγ, 0 βυ ο Β [86 σψουῦ]ᾶ ἴο ἤονγγ οαὖὺ ἴτοτα δἰ 86], Βο (86 ὈΪ0]104] ἰᾶ68 οὗ [86 
νου] 18 ἔγθϑ ἔγοιῃ [6 ΒοΔί ΒΘ δϑϑατσηρίΐοι ὑμδὺ (86 ᾿ψοΥ] 18 ΒΟΙ1Θ τλδρ]68] ἰγδηϑίοσυτηδ- 
(ἴοη ΟΥ̓ Ἔχ βύϊηρ᾽ τηδίθ 8], ΟΥὁ θυ οὗ ἃ ροϑιῦϊνο ποῃθηῦίυ. Απαᾶ 858 1ῃ6 Ὀ10]164] 1468 
Ὑ01}} ποῦ ἰοϊογτδαίῖθ 06 ΔΌΒΟ] α0180}8 Αβϑβαμιρίϊοη οὗ 8η δβίγδοῦ ἀ οἰ βϑα οτηηἱροΐθηςο, τ] ἢ 
ὨΘΙΒΟΓ ᾿ἰτϊἴ8 ΠΟΥ σουλιϊοδίο8 1561 80 00: ὈΪΌ]16Ά41 1468 οὗ παΐασο σδπηού Ὀ6 σΤοσοι- 

οἸἸ6α τι ἢ 186 πδίαγϑ! 5. Ἀββασαρίϊοη, Ἡ ΒΊΟΣ. ἀοσῖν 68 811 ὕ}.6 ΤΌΤΤΩΒ ἴῃ δΐατα οαὖ οὗ ΟΠ 6 
ΘΘῃΘΓᾺ] ογοδνϑ δοῦ, δηᾶ μο]48 ἰμδῦ 016 Βίδρ ἴῃ παΐασθ ρσοάτ 68 δπούμογ. 

Ὗγ8 νἹ}} ποὺ ἀγγ6}} προῃ 86 οὈ᾽θοίοηΒ τ ΒΟ 86 τηοβὺ 1Π]υβύσϊουϑ δῃα ρορυΐδγ 
ὨδΌΙΓΑΙ ΡΒΠ]ΠΟΒΟΡΆΘΙΒ ἢᾶγθ τϑὶβαα δρϑίηδὺ (86 σψοῦὶς οὗἩ (86 ἴουχί ογοδίϊνο ἄδυ. Ταῦ 
(89 ᾿ρμῦ τγ8 Ὀδΐοσγο ὕΠ6 Πρ ῬΘΆΓΟΥΒ; ὑμδὺ 086 Δρραδγβηοθ οὗ [86 βυτηδλμγθηῦ ἴο 186 
ΘΑΡΟ τγ85 ἢγϑὺ τηϑηϊδβίθα πῃ [86 ΒΆ126 ΟΔΥ ἴῃ ΒΟ. 186 θα τγἃ8 αἰβοονοσϑᾶ ἴο τ86 
Βνιηδπιθηΐ; Πδὺ [ῸΓ τηδη, ἔσο 18 βίδη-Ῥοϊηΐ, [86 φαγί ἔοσταθα 8η Ἱπιρογίδηῦ οοπίγαβί 
ὙΠῈ τῃ6 γαϑίῃθ88 οὗ [86 Πδδνοῃβ ; [818 ἀοο8 ηοῦ ΓΘΑΌΪΓΘ ΏΔΗΥ ογαβ. Βαῦ ὑΠ6 ἀδγ- 
ΜΌΟΓΚΒ δηᾶ [86 ἂρ οὗ (86 ποι ὃ Τῇ Μοβαϊο οοιηραίδί]ο,, 1ὺ 18 Β814, 81οὐ] δροὺῖ 
6000 γοδῦβ ἴῸγ (86 ᾿ἰϑίοτυ οὗ ζθϑῃη. ΕΣ {}1|6 Θῃ ΓΘ ὈΠΊΎΟΥΒΘ ἴΠ6ΤΘ 18 ἴθ {86 
ΠΡΟΣ δα αΟΣΥ̓ οὔ δὴ δἂαθα τ 66 ]ς---ἰἢ8 Βὶχ ογϑαίϊνθ ἅἀ8γΥγ8. Βαυῦ {Π686 δΒὶχ ἄδγ8, [86 
πιοβῦ τϑοοηῦ βοϊθη 8ο ΘΠΌΓΟΔΙΥ ΟΧΘρ 6518 Ἐ ΒΑΥ͂Β, ἃΓΘ ΒΥΓΆΌΟ]Ο4] ΟΔΥΒ, ἑ. 6.7 ΒΙΧ Ῥουϊοα8 
οὗ {Π6 ἀανοὶοραιθαῦ οὗ ογθαίίΐοῃη. ΤῈ δνθηΐηρβ, 1ὖ 18 Βαϊα Ζ0ΓΌΠΟΓ, τηϑῦῖς [Π6 ΘΡΟΘἢ5 
οὗ ἀοβίγ ποίου, [16 τϑνοϊαϊϊοπβ οὗ ἴη6 νγου]Ἱα ἴῃ 118 ΡΤΟΡΤΘΒ8Β; οη {86 οἶμον Πδηᾶ, [86 

ΤΔΟΥΒΙΠΡΒ τους 0.6 ΘΡΟΟΔΒ οὗ [16 πον δπᾶ πἰρθοΥ βίσγαοίυγα οὗ 1Π6 του. Τὴ ἐδοῖ 
ὑμαΐ, ἰῃὰ (86 Ηοῦτον ἀοβιρηδίϊοη, ἀΔΥ οἴζθη ἀδηοΐαϑ8 ἃ ρου οὗ (ἴτπλ6, δΔηα μα {8686 
δΥΒ ἃγΘ Ὦ6Γ6 ΒρΟΚκθὴ οὗ Ὀϑίοσγο ἴδια δοβῃλῖοαὶ ογρδηϊζϑίϊοη οὗ [86 ψου]ᾶ ἰηΐο [Π6 Ρ]αποίδγΥ 
βυβύθῃλ, ἔΆνΟΣΒ (818 γον. ΤῸ 1018 γγὸ πηυϑὺ Δαα 186 Ῥτορβοῖϊο ὈΪΡ]168] εἴ γ]6 οὗ [86 π87- 
Ταῦγο. Βρδυῖηρ {1118 ἰῃ πλϊπᾶ, [ῃ6 ἀοίθημαος οὗ [806 Ῥγο βθη80 οὗ βουιρίισθ ο8 ΠΘΆΣ 
1656 πδίαγαὶ ΡΠ ]Π]ἸΟΒΟΡΉΘΥΒ ΒρΡΘΔΙΚ οὗ [86 ὑμουβδηῃαβ δηα τᾺ]]]1005 οὗὁἨ γοϑγβ οὗ (86 ΘΑΓΟΠ᾿Β 
ἀονοϊορπιθηῦ τ} ἃ ΒΟΥΘΏΘ 811116, Δ8 8Δῃ ᾿ἰηνοβυϊσδίου οὗ (86 ΒΙΌΪ]6, παηλοὶν : θαῦ τ ΒΘΙΒΟΣ 
89 8η ᾿ηγοβῦ ραϊογ οἵ πῦαγα 18 Δποί μον αποθίίοη. ΕΓ ὕΠ6 γθοθηῦ παύασαὶ] ΡΒ]]ΟΒΟΡΏΥ͂ δΡ- 

“- Βαυπτηρασίθῃ ἰηἀορᾷ 5111] Βοϊὰβ (0 (09 ΟΥ̓ ΠΔΥΥ ἄστεα (Οὐχ. Ὅροι ἰ86 Ῥοηίαϊθυοὶ !, 14). “ ΤῺ9 ποσὰ ὧδλν (οἷτλ 
ἴα ῬΣΠΙΠΔΙΙῪ ἀΔΥ δᾶ ποῖ Ῥοσίοα, δῃὰ ἤοσο {μΐ8 ψοτγὰ 8 τιδοὰ ζὸγ (89 ἤγοὶ 119.) Βυϊ γἯῈ ΒΑῪ ἰμαὶ ἐπὶ ΤῸ 1818 τ Ιΐ 
τοδδου ἴδο πορὰ ἀδλὺ σηῦσδὶ ΠΟΤ ἀθδίρῃαιϊο ἃ ρογίοα, Τ8ὸ ογάϊηαγν ἄδν ΟΥ̓ [Ἀ9 Θϑτί ἢ 16 ποῦ [86 οΥἱσίῃ δ] ζοστα οὗὨ [86 ἀδν, 
δυΐ [ὴ0 ἄδγ οὗἩ αοᾷ, 180 ἄδν οὗ Βϑθδνοῦ. ΤΏῸΒ ονθη [80 Ἰίρὲ Ῥγοοθᾶθα ἴῃ ΙΒ ὈοΔύοσθ. Ηον ὁπ] θεῖν ἀϊνογα δοὰ 
ΔΙῸ 16 ἄλγε ἴῃ 189 πηΐνογθο 1 Βαί [Π6 οΥσί δ] ἕοστλ 18 (η6 ἂἀδν οὗ αοὔ. ΟὈΙΏΡΔΙΟ δ͵8δο ΘΕΣΊΤΖΣΒΟΗ, ΟΘεπεοίδ, Ὁ. 61... 
Βαϊ δ16οὸ σι; ἴῃ ΗΓ8 Οοημπεηζαγι προπ Οεπεεῖς.---Δ. α.] 
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ῬΘΑΓΒ ΘΧΟΓΘΠΊΘΙΥ ΤΆ]. ἰῃ ΒΌΣΓΟΌΠΑΙηρ; 1086] ὙΠῸ} 108 ΤΑ] 05 οὗὁὨἨ γὙΘΆ78, ποῦ ἴῃ [86 Βρὶ τὶς 
οἵ πδίασγο, μοῦ ἰῇ δοοογάδησοο 11} 115 ἰοταδῦοη. Τἢ6 ἀοίοπαον οὗ [8.6 ὈΪ0]168] ἰοχί, 88 
46 ὕτ]οηὰ οὗ παίασο, ΤΥ Ὀ6 Δ]]οτνοα [6 τγοτᾶ : 8 σταηῦ γοὰ ὙΜΠΏΡῚΥ γόοις τΒου- 
ΒΔΠΒ ΟΥ̓ γοδγβ ἴθτ [Π6 οτιηδίοη οὗ [86 Θαγ ἢ δηᾶ [86 ψου. Βαυὺ ῬοίΙΒΚ γοῦγβοὶν 6β 
ψ6}1. ΑΔοοοτγάϊηρ ἴο {6 8018 οὗ ργϑϑϑηΐ πδίαγα, 1Ὁ ἀρ γ 6 1]0}08 1086} ὙΘΥῪ ΤΑΡΙΑΪΥ ἴῃ 8}} 
ἐι6 ἅτει οἴαβίουβ δηα βίδροϑ οὗ 108 16; Οἡ 180.6 ΘΟΒΙΓΑΓΙΥ, γοῦ ΤΟαΌΪΤΘ [ὉΓ (86 Εγβὺ ρὶον- 
ἴπσ 566 418 οὗ [16 δηα ]Ἰνϊηρ βυγαού 68 Δῃ ΘΗ] ΘΒΒ1Υ ΒΟ ἰρ86 οὗἩ ἔτηθ. [Ι͂ῃ Ὠδίασθ γγΧ6 860 
811 βΒυθοταϊηαῖθ [ΙηρΒ Ατίθθ πα αἰβαρ ΘΓ αὈΪΟΙΚΙ͂Υ ; γοῦ ΓΘΑΌΪΓΟ ΦΟ}8 ἔο τ 89 ἢγβὺ τυδοβῦ 
ἐπα ηηθηΐδ) ΤΌΣΙῚΒ οὗ οσϑαϊΐοη. 1 06 Βρὶ τις οὗὨ βου! ρῦ ΓΘ ΔΌΒΟΪΙν 6 γοῦ ἴῃ {818 Αγ ]5}λ 86 
ΟΥ̓ ]Π]Π]ΟΏΒ οὗὨ γεᾶγβ ἴοτ [816 ΘοΟ]πρ᾽ Οὗ [86 ρ'ο068 οὗ μ88, ἀπα [86 ἔοι πδίϊοη οὗ ὈΥΙΠλν9 
ΤΟηϑΌΘΥΒ, 848}. γοῦΓΒοΪν 5 νυ Ββοίμογ [86 Βρὶ γι οὗὨἨ ἡδίαγο νν}}} σγδηῦ γοῖ δ βοϊαϊίοη 

Βαϊ, ἔγοτχῃ [6 Τοοοσαβ οὗ ογθβίϊοῃ, γοῦ οδῺ ἸΘατ ἰμδὺ παῦαγθ γοϑίβ ΠΡΟῚ [ἢ6 ῬΓΣΊΏ- 
οἰρί68 οὗ ογοδίϊομ, πῃ ]0]48 1086] ἴπ ἰνίηρ οοηγαβίβ, οου ᾽ ϑῦ68 1086] ἴῃ Δβοθηαϊηρ’ Π1Π 68, 
πα 18 ρ]οτιβοᾶ ἴῃ τοδῃ δηα ἢ18 αἰνῖπο ἀθβυϊ δῦ] οΠ, ἡ, 6.) 1 ΟἿΟΣ τογαᾶβ, ὑμδῦὺ πδίαγθ 
δρτίηρσδ ουὖὖ ἴγοτα [86 ταΐῖγδο]6, ὑΒΓΟΌΡἊ τα ΟΠ] Ὁ Βίϑρ᾽ 68 (Π6 7 Ὀυτ]ποἶρ] 68 οὗὨ οΓΘϑί ἢ), 
Δ5ΞΟΘΠ 8 ἔγοτα βῦδρῃ ἴο βίβῃ, 8η4ἃ ἴῃ {86 τυΐγϑοὶο οὗἩ [86 ρογίθοῦ παρὸ οὗ οα ΓΟΔΟΆΘΒ 19 
ΒΟ δ᾽ γίῃ. 

͵ 
Ν᾽ 

1. 

Ῥαγαάϊεο, οὐ ᾽ἰ86 Κοοογαβ οὗἩ [86 οτἱίηδὶ 1468] βίδίο οὗ ὑ86 Ἐδγίδ διὰ ἰ86 Ηυπιδι δοο. (αῃ. 11.) 

Ῥαγϑάϊεο, 1ὖ 18 8814, 15 ἃ Ῥϑδαῦ αι} τινί, στονὶπρ οαὖ οὗἩ πιγύμ 68] 1ᾶ 688 οὗἩ [816 φυῇ 
ὙΠ Οἢ ΤΠ6 οἱἀοδῦ σΘοΟρΤΆΡΒΘΓΒ θηξοτ πο. ΤῊ.Β 4180 {Ππ6 ἴγϑο οὗ Κωον]οᾶρο οἵ ροοᾶ 
ἃηα 61}, 0886 ἴτοθ οὗ 11ἴ8, ἀηα 186 βΒογρϑηῦ ἃΓΘ τορδγαθα 88 την 681 ὑγϑα Ὁ] οη8. ΤῊῸΒ 
186 ρστοαῦ ὉΒδοογϑῦο ο]οηθηῦ, τ ΒΙΟὶ 1168 ἴῃ 16 δοοουπὺ οὗ Ῥαγδάΐβθ, 18. θη γΓ ΪῪ ]οβῦ. 

ΟΥ 186 βγβὺ ρστοαλῦ ϊβύοσϊ αὶ ὙΡῸ τἼ)]χ|ὸ Ὠᾶγθ ΟΠΪΥ Ἰο ἃ ἰδῃύδβιϊο ΡΒ ]ΟΒΟρΡ μος Βγροί 6818 
οοποογηΐηρ (6 σοτητηθηοομλθηῦ οὗἁἨ [8:6 1866, Δηἃ {86 οτἱρὶη οὗἩἨ 6ν11. ΤῇΘ ὉΒΘΟΙΟΡΎ οὗ 
186 ΒΟ οο]5, ἡ ΒΙοἢ γίθτνβ ὑἢ6 δοοουηῦ οὗἉἩ ῬαΑγδἾ86 ποῦ ΟἿΪΥ 88 ὑπγουρμοαῦ Δϊδίοτ!οϑί, 
Ὀπῦ 85 δαγεῖν ᾿ἰβίοτίοδὶ, ἢ ορροβιθοη ἴο 108 ΒΥΠ 0 0110] ἱτηροτί, ἢ 85 ὮΘΓΘ ΡΓΘ- ΘΙ ΠΘΏΤΙΥ 
Ῥτγοραγοᾶ [ὴ9 ὝΔΥ [ῸΓΥ ΤᾺ ΒΟΟΠΟΘΡΙΌΙΟΏΒ Δηα ταλαϊὐογργοίδι(ίοη. 

Α5 1Ἀ8ὲ ουστὰ βίγοδπι οὗ Ῥαγδᾶϊβο, (6 ΕἸΡΒγαίθβ δηᾶ 118 Βοῦγοο οδηποῦ Ὀ6 ἃ τυ , 
80 ΠΟΙ ΠΟΥ οΔ ἴΠ6 ΤΟῸΓ ΒίΓΘΔΠΙΒ σ,ΘΏΘΓΑΙΠΥ. Απαᾶ 88 [86 ἢγεὺ τῇδῃ 18 ποῖ 8 τυ, 80 
ὨΘΣΓΒΟΥ 15 Ὦ18 ἢγβῦ γοβίάθῃοθ Βαῦ οἡ [86 ΟΥΒΟΣ βἰᾶθ 4180 (86 ΒίΓΘϑΠΙΒ Δηα ἰγ668 οὗ 
Ῥαγλαϊ86 8ΓΘ ἠυβύ 28 1010 ἴο Ὀ6 τορδγᾶθα 8ἃ8 ὈΆΓΟΙΥ πδύαγα), ΟΥ ῬοΙομρίηρσ ἴο {Π6 πα- 
ΓΆΪ ἰβίοτγυ οἵ Ῥαγδᾶϊβο, ΟΥὁ 186 τη 6. ἱῃα!γ 1.8] Όττη8, ρδτί ου ]ΑΥ10168, οὗἨ [ἢ 6 ῬγΘ6-ΒΙΒίΟΥ- 
68] τγουϊά. ᾿ 

ΤὮΘ 5 στ ἤοδησο οὗ ῬΑγδαϊδβ6 18 (8, ὑμαῦ 10 ἀθοϊαγοβ ὑῃ9 οτἹρίηδ) 1468] βίαϊθ οὗ 089 
θαυ δπᾶ ἴδ Βυπιδῃ Τ806, [89 ὉΠῚῪ οὗἁ [86 ραν ουϊαν δα 106 σοπογαὶ, ᾿86 ὉΠΙΔΥ͂ οὗ 
ΒΡ᾿Γῦ Δπα πδίυγο, [86 ὉΠΙΥ οὗ Βρ᾽ εἰ8] ἱπποοθηθο δηᾶ [86 ΡΆΥΕΙΟΑΙ ΒΔΙΤΆΟΠΥ͂ οὗ παίαγο, 
186 πη οὗ [86 [11] δηα ἢ αἰδίπτ 8:06 οὗἉ παίῃγ6---Ἰ ΔΒ] γ, [86 ὉΠΙΥ͂ οὗἉ ἴλο 8 δηᾶ {μοῦ 
5ΒΥΠῚ001164] ταοδηϊηρ, Ὑ ῖοῖ Ὀοΐῃ Ὅ89 Ὀᾶγοὶν Πἰ06ΓΆ] δῃᾶ ταγ τ ο] Οχρπδίϊουβ οὗ 186 
ΤοΟΟΓα τοηα ΔΒΌΠΟΟΘΓ, 

Τθοτο γἃ8 ἃ ργδαϊβο δια 10 γ,88 ]οθα], θαὺ 10 γγχἃ8 δῦ [8:6 Β8πὶ6 {1π16 (ἢ. ΒγτΡο] οὗ 
186 Ῥαγδαϊεῖδο οαγτίῃς ΤῊΘ ββ8:ὴ0 {πὶπρ᾽ 18 χτι9 οὗ [86 ΓΙ βίγοδιηβ. ὙΒοῦθ ον [}9 
ΟΥΡΊΏΔ] Βοῦτοθ οὗὁἩ [80 ὉΌΓ ΒύΓΘΘΠΙΒ 18 ποῦ ΤΑΙ κοα ὈΥ (Π9 βίγϑαπι ἱπ 16 τηϊᾶβὺ οὗ [86 
σαγάθῃ τὺ Ὀ6 Ἰοῦ πηδοοϊαοᾶ; [Ὁ 18 Θπουρὰ (αὶ ἰῦ γγαΒ δοῦϑ ΠΥ οΠ6, Δηᾶ αὖ [1.6 ΒΔΙΤῺΘ 
ὑἶγαθ [86 ΒΥτΏΡΟ] οὗ 8}1 (6 ἐουπῃίδίη8 οὗὁὨ ὈΪοββίηρ ροὴ [ἢ6 θαυ. ὙΥ̓ΒΘΙΒΟΣ (ἢ 6 660 
,Γ 118 τσᾶβ ὁπ6 Ῥἢγβίοδὶ ρἰδηῦ, ΟΥ ταῦ μοῦ [Π6 ρ]οσ βοδίϊοη οὗἩ πδίατο, ἴῃ 1116 ἀούοστηϊηδίθ 
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ἔοττα οὗ ἰῃ6 τηϑηϊοβίδίίοι οὗἩ οα ἴπ (86 στάθη, 18 ἃ πιδίίου οὗ ααθϑίϊοῃ ; ἃ8 ἃ Βύσ 0] 
ἰ0 ἀοεϊρστιδίοβ [86 οί] ποϑιηρ δηᾶ Ἰνὴπρ᾽ βισθηρίμ οὗὨ παύαγο ἀπᾶθὺ ἴΠ6 τγϑνοϊϑίϊοῃ οὗ 
186 ϑρίτῖι, ὙΒῸ ἰτθθ οὗ Κπουν]θᾶρθ οὗ ροοα δπᾶ ον]] οχἰβίϑα ἴῃ βοῖὴθ ΟἿΘ ἴοστω, Ὀαῦ 
ὙΠῸ} ἰὉ 411 πϑῦυγθ 18 ἴῃ ΒΟΙῚΘ ΣΩΘΑΒΌΓΟ αοδὶρτδίοα 85 8 ἰοϑύ. Βυῦ {Π6 ΒοΓροηῦ 828 [ῃ8 
οτρϑῃ οἵ ὑμδὺ ἰοταρίδίϊοπ 18 ποῦ ΟὨΪΥ [86 ἴΥ0}6 οὗ ἰθιηρίδίϊοη Δηα οὗὨ δβἰπ, Ραΐ, 88 οτῖρ- 
1847 ἃ ποτ, (86 ἴγγ}6 οὗ 118 Ὀγαΐλ! γ, [8 ἀορτδαδίίοη, δηᾶ 1(8 Βι )] οἴίοη. 

Α5 16 αοοουπηῦ οὗ {86 ογοδίΐοη ἀθοίδγθβ 0.6 Ορροβίυΐοῃ δῃηα ΒδστηοηΥ Ὀεΐννοοη αοᾷ 
δηᾶ [86 ψογ]ᾶ, βο ὑμ6 δοοοπῃῦ οὗ Ῥαγϑαϊβο ἄθοϊάγθϑ [80 Ορροβίου δηα 18ῃ6 ΠΑΥΙΩΟΗΥ͂ 
Ῥούνψϑθῃ {Π6 δρὶτῖῦ αὴα πδΐασθ. Ηθγο γοῦ ἢᾶνθ ἴΠ6 οοηπθοίΐομῃ Ὀοίνγθοῃ {π6 δοίμὶ] 
Ῥτἰμἱ ον ϑ τηδη δηᾶ (ἢ 6 1468] τηᾶπ, Ὀοίνγθοη τη δηᾶ {8μ6 θδυί, Ὀούνοθη {86 ἴλοῦ δπᾶ 
(86 1ᾶ68: [86 οοῃβϑογαίοα ὈσαΪΥ πἡδίατο, 1.16 Θοηβοογαίθα ΒΘΏΒ68, (ῃ0 οοηβοοζαίοα, 
ἰηδοοά βδογϑιημθηΐδὶ, Ρ]θαβασο, δηἃ οὐ (89 ΟὐβῈὺ βᾶθ Ὠππιδη ἰδ ϑηῦ, ἔγοϑᾶοπὶ, δηᾶ 

ΓΟΒΡΟΙΒΙ ὈΣΠΟΥ, 
Βγϑδῖκ (818 ροϊάθῃη θαῃᾶ Ὀϑίσθοη βρὶγὶῦ δηᾶ πδίαγο, θούνθθῃ 1110 δοίῃϑὶ ἔδλοῦ δῃᾶ 

(86 ϑγταθοὶ, δῃᾷ γοαῦ [Δ}1 Ὁ80Κ ἰηΐο {μαῦ ο]ᾶ δοουγβοᾶ ορροδιτίοη Ὀούνγθθῃ βρί γὑδ ἴδια 
δηῃ ἃ τίου Δ] ἴβυὰ, νος Ὀυγἀοηοα [116 μα 6 πῃ Ὑγου]α δηα Ψ}}]}] τα (του ρἢ 8411] γοὺγ 
ΤΏΟΓΔ] φβί μοῖϊο δηᾶ ρὨ:] οϑορθϊο ἰά 618 88 ἃ [18] οἱ, 

ΠῚ. 

7Τῆ Ῥὶνεί Πωπιαπ, Ῥαὶν : τ) Ερδοοτὰβ οὗἩ ἰδ ἰά68] δηὰ δοίῃδὶ ΤΣ οὗ [89 Πυσηδῃ δου, δηὰ οὗ 86 σῃδὶϑθ 
δηὰ ἔδιιδὶο Ναῖσσο ἰῃ ἰδο ἰτὰ9 Μαγτίασο (αοῃ. 11. 

ὙΥΠῈῈ ἃ βίγοκθ οσ ὕνγο οὔ [86 βϑῃ, ᾽86 ὮὨΪΌ]104] γον οὗ {Π6 ᾿γου]ᾶ Ρ]8οοβ 156] 8θονο 
086 ἈθοτὶρἶΠ4] ἀοοίγ 08 ΟΥ̓ ΘΥ̓ΘΙῪ θδίμθη ῬΘΟΡΪθ, δηα 811} παίΐοηδὶ ὑτὶἄθ δηα μϑαρ  ὶ- 
685, ὙΠ 016 ὈΔΥ ΔΓ δὰ δηᾶ μαίγοα τ ]οἢ ΔΓΘ Θοηθοοϊοα ὙΠ 10. ἴῃ ἃ ἴδιν 11π68 ἱΐ 
ΓΘοογαβ (π6 Θαυλ γ ὈΥ Ὀἰγίὰ οὗὨ [86 2816 8π4α Ζδη)316 Βθχοβ, [ἢ 6 τγϑί]68] ἡδίαγο οὗ 
ἴσα τηϑΙτγίαρσθ, [86 ΒΔΠΟΙΓΥ ΟὗΒ6 τηδυτθα δηα ἀοπχοβίϊο 116, δηα σομάθηηηβ [ἢ6 ἢθ8- 
186 η ἀερτδάδίίοη οὗὁἨὨ τοσηδῃ, ὕἢ}0 ΒΟΧῸΔΙ Δ] ΘΒΒΠ.688 ΟΥ ᾿δΐ, 88 4180 {Π6 ὑῃδοβορῃῖϊο πᾶ 
το Κῖ8}} οοη οιῃρῦ οὗ [86 Βοχαϑ] παίαγο Ἢ εἱρμθᾶ 1π (18 ὈΔΙᾶποο, Αὐὶβίοι]θ, ΟΣ ΟΥΥ 
ὙΠ]. δηὰ Φδοοῦ Βοϑθῆπι ᾶνθ Ὀθθῃ ἰουηὰ τδηίϊηρ. 

ΘΌΓΔΙΒΒ ἈΒβουίβ (δῦ [8.0 ρΘΠΟΙΙΟ νΔΡΪΘΌ168 οὗἉ (ἢ 9 ὨΌΤΩΔΗ ΓΔΟΘ, 48 [86 ἰουηδαίϊίου οὗ [86 
οἷα δϑογὶἶπαὶ ὑγδα! 1018, ΠΔ8 ΠΟῪ ὈΘοοῦ!Θ ΔΠ6Ὶ Π6 Θομποη ἀοοίτηθ οὗ [86 παίαχαὶ 
ῬὨΠΟΒΟΡ ΘΓ, πᾶ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΕΥ. ΤΆοα Ὁ πχου]ᾶ 1Ό]Π1οΥν ἰμδὐ ΒΙ απ ΘΠ ὈΔοῖ, Οανίον, ΒΒ υΡοσι, 
Αγ] ου Εδυσλοσ, ὅπ ΜΆ]16ν ([}6 δηδίοιαϊβί), δμα ἀἸοχδηᾶον οι Ἠυμθο]αϊ, τ8ο 
αν ἱδυρῦ [86 ρ,ΘΏΘΙΙΟ ὉΠΙΔΥ οὗ [89 Βαμηδη ΓΘ, ἃΓ6 ποῦ πδύθγΆ] ΡὨΙ]ΟΒΟΡΏΘΓΒ, 

ΙΝ. 

Τὴε Ἐκ απ “μάσνιοπί, οὐ ἴμ6 Βοοοτὰβ οὗὨ [86 ἰδέοτῖοδὶ οἰδτδοίοσς οὗ (86 Ξΐη οἵ [86 Οτοδίυσο, ορροϑοὰ ἐὺ 
Ὀοίὰ Ιἅθ8 διὰ Ναίαγο; οὗ ἰδ Ηο]ΐηο98 οὗ [16 Ὠϊνίηθ Τυάφτηθηῖ, διὰ οὔ [86 σοπηθοίΐοῃ ἀπὰ ορροπί(ἰοῃ 
Ὀεύποοι Βἷπ δηᾶ Εν] (6 6ῃ. 11}.). 

ΤΈο τοοοσᾷ οὗὨ [86 δΔοΐμδ] [8]] βίδῃ 48 ΠΟΥ 848 δὴ οἴϑγῃδὶ ἰαᾶαρτηθηῦ προῖ 186 {116- 
οτοίϊο8] 11, ηῃ6 Ἀπτλδη ν1θῪν ΟὗὨ ΠΟΤᾺ] δου], θβρϑοΐδ!]ῦ ἀροη 0816 ΘΥΓΟΙΒ οὗἁἩ Τα Δ] βγ δηᾶ 
Μδηϊομοῖϑηι, Ῥοἰδρ δηΐβα δηὰ Ῥδηίμοῖθα. Ἡΐθηοθ δυῖβθ [86 πΌΠΙΘΓΟΙΒ 8ηα βίσοῃρ 
οὈ͵]οἰϊοη8 ψΒΙΟΩ [Π6 τιοϑῦ αἰγοῦβο βυβίθιηβ 'ἱπ οἱ δηᾶ τῃοάθσῃ {1685 ἢδΥθ σαϊβοᾶ᾽ 
δραϊηδῦ 0818 τοοοσᾶ, ΤῊΘ ΘΑΓΓΒΙΥ οτὶρίη οὗἨ δν}} ουαὐ οὗἉἨ [186 ΔΌπ56 οὗ γορᾶοῃπι οδη 
ῬαΔ] δηλ, νυ ϊςο ἢ ἀογῖνοβ 1 ἔτοπὶ 8ῃ δΥ]] ἀοὶςγ, ἔγοτη ἀδιῖς σταδίου, οὐ ἔγοτα [8.8 ΒΆρσϑζας- 
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80Υ οὔ βθηβθ. ΑἸ ΒουρΡὮ (Π6 Βογροηὺ βυβίδίηβ ὑῃ6 ἀοοίτίηθ ὑμδῦ, ΣΟΥ ἰο {116 [1] οὗ 
τηδη, δἷη ΠΔ4 οχἰβί θα ἴῃ 8 Βρ]16γ6 οῃ [86 ΟἿΒΟΓΙ β149, νγοσκίησ ὑἱβγοαρὮ ἀθπλοηΐδο ἈΡΘΠΟΥ 
υροι 818 (ἴον [89 Βογρθηῦ 88 ποῦ ογϑδίβα 6Υ]}}, ὅἀὐϑῃ. ἱ. 2ὅ, σΘΏΘΓΆΠΥ πού ὄνϑὴ διϊοα 
ἴοτ 60]}, δῃ ἃ οδπ ΟὨΪΥ 6 Τοραγαθα ὑΠΘΓΘΌΓΘ 88 [6 ΟΥρϑπ οὗ ἃ ἴ3γ αἰ δγοηΐ 6ν]}} ρουχοι), 
χοῦ [116 νἱβ1}]9 ρἱούατο οὔθ [8]] ἐπ (818 Βρίι6γθ, 18 8 οθγίδίη βίρῃ ὑῃδὺ 186 [81] ἴπ (μα 
οΟὐ]α ΟὨΪΥ͂ ἤᾶνο σίβοῃ ἱβγοῦρ ἢ 186 ΔΌυ80 οὗ [86 ἔγοθάοχῃ οὗἨ [86 ογοδίαγο. Βαΐ, ἱἔ στο 
οὔβοσνα [86 ὈΧΓορτοβ8 οὗ βίη ἴγοτῃ [86 γί βίη οὗ Ενο (ο [89 ἔγαίσιοἰαθ οὗ Οδίη:; 1 τὸ 
ψίοιν [86 ορροβίτἰοπ θούνγθθη δίῃ 8δηα ΑῬοὶ, δπᾶ [86 ᾿πυϊπγαίίοη οὗἁὨ [816 Τλογὰ] ἔγθοᾶοιμμ 
οὗ Ομ Εἰ πη861Ὁ, Βο 80 Απραβίϊπΐαη νἱθνν, γταἰβίηρ οὐἱρίπαὶ βἷῃ ἴο ϑ᾽βοϊαΐθ οσχὶρίηδὶ 
ἀοδίῃ, τϑοθῖνοβ 1.8 1ΠΠτϊηδίϊοη δηὰ [8 π8ὺ Ἰ᾿μ}18. Βυΐ ΠΟῪ ΘΥΟΙῪ Ῥοϊδρίδη υἱοῦ οὗ 
118 1.118 θδέοτϑ (818 Γϑοογᾶ, 845 1ῦ ὈΓΙΠΡΒ ἰῃῦο ΡΓΟΙΆΪΏΘΠΟΘ [86 οΔ088] ΘΟ οοίίοη ὈΘΌ ΘῈ 
186 βἰη οὐ {Π6 βρί γιῦ ̓ ψοσ]α δηᾶ ἰμδὶ οὗ πιδη, θούσαθη [86 βίη οὗἨἩ 186 σοϊηδη δηᾶ [ἢ9 
τη8Πη, Ὀοίνθοη [86 κἷἰη οὗ οὔ γβῦ ρδυϑηίβ δῃᾷ {πο ὶν οὐχ ΒΙ ΠΕ] 658 δα [Π6 Β᾽ ΠΕ] 688 
οὗ ὑμοὶσ ροβίουγ} [το ἰδῖκο ἱπίο νἱθνν (86 Βίαχεβ οὗ [86 ἀογοϊορηαθηῦ οὗ 601} ἴπὰ (86 
ζομοαὶβ οὗ [86 βγϑῦ βῖπ, ΠΟῪ ᾿ἡτϊ6α δηα νδρὶα Δρρθαγβ [0 τηοάθτῃ νἱϑῦν, ὙγὨΙΟὮ ΓΟ- 

ἀλτβ [16 ΒΟΏΒ65 88 0} ὈΓΙΤΩΘ βύδειϊηρ Ροϊηῦ οὗὅὨ 6υ}}} Βυΐ νου ῬδηιΒοῖβπι ΔβΒουῦβ 
186 πΟΟΟΒΘΙΥ οὗ β[η, ΟΥ σδίβου οὗ [Π9 Ά]], 88 18:6 ὩΘΟΘΒΒΑΥΎ ὑγδηβ 0. οὗὁἨ το ἔγτοπλ ἴ86 
δἰδία οὗ Ῥᾷγθ ἱπῃοοθηοθ ἴο δδΐ οὗἨ οοῃβοίουϑ γϑοϑάοῃι, [86 βἰσωρὶθ τογρλιῖς, ὑμᾶῦ [ἢ 6 

ἱηροηποῦβη688 οὗ Αἄλη ψου ἃ ἴδ ὈΘΘἢ ΟΔΓΙΪΟα αἸΤΘΟΌΥ οα ἰπ {86 ῬΓΟΡΟΙ ὙΔ8Υ, ἰῇ 
6 δᾶ δβἰοοα {116 ἰεδὺ, ᾿αδύ 88 ΟἸ σὶϑύ τσοὶ 18 δἰ] β8 η 688 ἢ88 Τϑδο 64 {Π 6 Κηον]- 
οἂρο οὗἁὨ 186 τιο ἀἰβυϊποϊίίοη Ὀϑύνοθῃ σοοᾶ Δμῃα οΥ]}, δῃηἃ Ἀδ88 δοίᾳ}}}7 βμῃοσῃ ἰῃδὺ 5ἴη, 
μοῦ  δίδπαϊηρ ἰΐ5 ᾿ηγοανὶηρ τ] ἢ ατηδη ἡδίασο, ἀο068 ποὺ Ὀθ]οηρ᾽ ἴο [8 νΘΙῪ Ὀοΐηρ, 
ΟἸΘΑΥ͂Υ τοῖα 69 0Π6 λβϑβογίίοη. Βυῦ ΠΟ ΟΙΘΆΓ 18 [06 οχρίδπαίίοι οὐ 60]], οὐἤἨἩ Ῥαπιϑ8}}- 
ταθηΐ δηᾶ οὗἁὨ Ἱπαστηθηΐ, 88 ἰὑ τηθοῖϑ ὰ8 ἴῃ (ῃ8 δοοουηΐ ; ὑμαὺ 186 πδίαγαὶ ονἱϊ ἄοϑβ 
ποὺ Ὀοϊοησ' [ο [89 τηογϑ], Ὀαΐ, ποὺ δίδηἀϊηρ 118 ἰπτγασα οοπηθοίϊοῃ τ} 1, 18. 81}}} 
{86 ἀϊνίηθ οουπτογϑούϊπρ ἴΌΤΟΘ δραϊηδῦ 1 ; [π΄ ΡυΙΒΗτηθηΐ 18 ἴο γϑάθοῃι δπα ρυτὶγ :; 
[δῦ ἔγοτα [8:6 γΘΥΥ δοῖλθ οὗ 86 ἡπαρτιαοηῦ Ὀγθᾶκβ ἴοσί ἃ [09 Ῥχοζηΐβθ δῃηα βαϊνδίϊοῃ. 
ΤῊΏ656 ὑγαΐῃ8, τυ ἢ 816 [ἌΓ ΔΌΟΥ͂Θ ΘΥΘΤῪ Εἰσὶ Δη01-ΟὨ τ] βύδῃ νἱοῦν οΟὗἩ [16 του], τη8Κθ9 1 
ἀρρδγοηῦ ὑδμδὺ (86 τεῦ ἡπαρτηθηύ οὗ αοὔ, 88 ἃ ἴγρθ οὗ [86 ψου]α-γοαθοιὶηρ ἡιαρταθηΐ 
οἵ ἀοᾶ, μ95 ἐουπᾶ [115 οοτπιρ!οίίοι ἰῃ [80 ἄραι οὗ ΟἸ γῖβύ ἀροπ [16 ΟΓΟΒ8. 

- 

Υ. 

Τῇ Δαεγοδιοϊ, οὐ ἴμα Ἰοηρ Ἱ τοῦ Εδίδοτβ δὰ Ἐποοῖι, ον (86 Βοδεϊδιίίοη οὗὨἨὨἁ [86 Ὀϊδότοποο Ὀδέτοει ἴδ ἰάοαϊ 
δηὰ ἰβίονο δὶ Πυσλδη Ποδιῇῃ. 

ΤῊΘ Ἰοῃρ ̓ ἶνο8 οὗ (0 ΕΔΙΒΘΙΒ, [89 γοϑγβ οὐ Μοίμαβοϊδη, [89 ὑγδηβ᾽διίοη οὗ ΕΏΟΟΘΒ, 
8το αἰ δήσας τἀ 4168 (ο [ἢ6 ὀοτμμοη Υἱθὺν οὗ [86 ψοΣ]ᾶ, οὗ σϑοορηΐζοθ 0 αἰ βιηοίϊοι 
δούπτοοη {86 1468] ἀοϑιι (ἰ. 6.,) (89 οτἱρίὶπαὶ ἴοστωη, γϑβϑιὈ]ηρ᾽ ἃ σα διμοσρΐβσα, οὗ [86 
ἰταπβίοη ἔγοτα (86 γβὺ ἴο [86 βοοομᾶ δυϊηδη 116), ἀπά [8.0 ἰϑίοτοδὶ ἀθαίῃ. αὶ 
1818 αἰ δυθηοθ 15 6 γ6 ΟἸΘΆΓΥ τλΔ4θ ΚΠΟΏ ἴῃ [8.686 ἔλοίβΒ. ΟΥ̓ ρΊΏΔΠΥ, [ΠΘΓ6 τῦ88 στϑηῦ- 
οα ἰο τηϑῆ ἃ ἴοσῃι οὗ ὑγδηβιϊ δου ἴσοι [09 ἢγβὺ ἴο [16 βοοοπᾶ [1ἴ, τ ἰοῦ 18 οἰοβοᾶ 
(Βσγουρἢ ὑπ6 ἰβίονῖοδὶ ἀθαῖμ, πη} 1θ ΔΡΡΘΔΙΒ δρδὶπ ἰῃ [6 ρ]οσιβοδύϊουῃ οὗ {Π6 τἝβθῃ 
ΟἸσὶοῦ δηὰ 086 ἃἀθοϊαταίίοῃ οὗἩ [89 ΑΡροβίίοβ (1 Οοσ. χν.; 2 Οοσ. ν.). ὙΥΙ βἷη [89 
ἰβίοσ 681 ἄἀθδ(ῃ τρϑῖκοϑ 108 ἰηγοδβ προὴ Βυτηϑηϊίγ. Βαῦ ἰδ οδὴ ΟἾΪΥ, Β] ΟἽ ογθορίηρ 
ότι Ὑἰΐη οαὐπτατᾶ, Ὀγοαῖκ ὑβγοῦρ [86 βίγοηρ τοβίβίϑποθ οὐ (86 οτἱρῖπαὶ ῬἈγΒῖσΑὶ 
Βατηδη ὨϑίΌΓΘ; ΠΘποΘ [6 Ἰοπρ ᾿ἰνθθ οὔ [06 ργίπλϊεἶνο ἤύμοσθ. Ηθτθ Ὅἢ6 Ββρὶγὶυυδὶ 
φοῦγοῦ οὗ ἀϑδίἢ μ88 ἢγεὺ στδάμδ!ν ροποισγαϊθα [μ6 Ῥῃγβῖοαὶ πδίασο; [818 8 08:0 βἰω- 
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Βἰβόδησ66 Οὗ {Π6 Ἰοὴρ ᾿ν68 οὗ ἴΠ6 δηϊοα!]ανίη5. ΤῺΘ Βρ᾽ τΙ.8] ροσσαῦ οὗ [86 116 οὗἔἨἩ ΟἸτιϑῦ, 
88 ᾿ῦ στ 8 Ρ4ΓΔ1161 ἢ Ὁ86 οΪα ἀοαίὰ ἴῃ 118 Ῥσόρτοβθ ἴσοτη τ] πη οαὐταγά, τ}}} δὲ 086 
Ιαδὺ ρογπιοδῖθ 1Π6 ῬὮΏΥΒΙΟΑΙ παίαγο αρϑίη : δπα ἴθ ΜΠ] (86 Ἰοηρ 1068 ΔΡΡΘΑΣ δρδίῃ. 
Βαϊ, 85 (Π Ἰαϑὺ ΜδοτοΌΪΟΙ 58}}8}} δἰἰδίη [6 οΥἹρἼηδὶ ἴοττα οὗὅὨ [π6 1ᾶθ64] ἀδθδίῃ, {Π 6 ὕτϑῃ8- 
Ἰαϊϊοι, 80 ἴῃ 8ὴ δχοθρίϊγο σὺ ΕἰοοὨ (Βτουρ Ὠ18 ΡΙοἿΥ οὈϊδϊηοα 10 οὗ οΪᾶ. ΤΠογοΐοσθ 
ἢθ Βίϑῃη 418 4180 88 ὑμ6 οἰΐδα 6] οὗ ἱπηπηοτίδ! γ, οὗὨἨ [86 ΥἹοΙΟΓΥ ον ἀθδί, 8δηἃ οὗἉ {Π6 1468] 
ἵοστη οὗ ὑγϑδηβίδιϊομ, ἴῃ [86 τηϊᾶβὺ οὗ [16 ἀϑδίἢ ρουϊοᾶβ οὗ [86 ῥχϊ μονα ΔΊ ΘΙΒ ; ἴῃ ΗΪτη- 
861 δοῃθ 8 βυδοϊθηῦ νοῦοθοῦ, ὑμαῦ 086 ΟἹ ἸΤοβίδιμθηῦ ἴῃ 18 ὙΘΥῪ γβὺ Ῥδρθ8 18 
βίδιηροα σὴ [818 1468, 

Ιὴ (Π686 Ιδαγ6 8 8180 Ὑθ2ἷΑΟ ΡΟββ688 ἴδ ΤΘΟΟΤαΒ οὗ (δαί 1468 οὗ ἀοϑδίβ ὈΥ ψ Β]οἢ [80 
ἔΔι ἢ οὗἨ τϑνϑἰδίϊοῃ βύγ! 468 νἹούου]ΟἸΒΙ Υ ΔΊΥΑΥ ἵγοσα 811 110 ΟΥΪΠΔΤΥ 4689 οὗἨ ἄρδίῃ ἴῃ 
δηοϊθηύ ΟΥ ΤΔΟΔΘΙῺ {1Π1|68. 

ΥἹ. 

Ζῆ ΣΊοοά, απὰ ἰδ6 ΑΥνζ, οὐ ἰμο ΑἸοτ βοδίοῃ οὗἨ 411 (μ6 στοαὶ δαδρταουίδ ᾿οἵὗἨ Θοὰ ὑροῦ (86 Ὑοεϊὰ ; διὰ 
οὗ 411 [829 οουπίοτ- που κίηρ ἔοστηδ οὗ βαϊναίζος, δΔ8 πο Υ Ὀϑρία τι (86 Ατκ δῃὰ δῦϑ οορὶο θά ἴῃ ἐμ 
ΟΒύγοῖ (ασφῃ. νἱ.--Υῇ}}.). 

ΤΏ στοαῦ ψαίοι-οοα 18 οβύϑ Ὀ]Π5Β6α, ἱΒτοτιρσ ἢ 186 Θοπμοῦστομῦ ὑδβΌ ΠΟΥ οὗ δηοϊθοῦ 
ῬΘΟΡΙΪΘ, 838 {86 στοδῦ ουθηύ οὗἨ ὑγϑαϊ Π οΠΔΓῪ δηϊϊααϊϊγ. Βαΐ ἰλ9 ἀοίυρα δπᾶ {86 δκ!} 
Τιοῦ ἰῦ Ὀ6 οὐβοσνϑᾶ πϑγο, βούγανοσ, ὑμαὺ 7.8 88 080 1ᾶθ8 οὗ Ῥυπίβηταθηΐ οχρ αἷηβ [86 
ὉΠΟΙΣΔΌΪΥ ΟχΙβύηρ' δύαγΑΙ οΥ]], 80 186 ἸΙρμύ ΟὗΠ6 ἀοίαρο "απ μδῦο8 [6 τ1Π4 τᾶν 68 
οὔ [86 ρτοαῦ υδϊοι- οοᾶ. Απα ͵ι8ι 48 ουὖὖῦ οὗὨ [86 τεῦ ΘΌΓΒΘ Βρτγδῃρ [8.6 Ὁ] βεῖηρ οὗ 
08:8 ῬΤΌΤΏΪΒΘ, 80 Βαϊ νδίϊοη, {8:6 Βαυϊηρ᾽ ἈΓΪΚ, τγᾶϑ8 ὈΟΤΠΘ ΠΡΟῚ (86 γᾶν 68 οἵ [86 ἤγδὺ ἤΠ8] 
ἡαάρτγιοηῖ. [Ι͂ἢ {818 Πρἢῦ (86 ἀο]αρθ 18 [86 στοδῦ ὕγρθ οὗ 811 (89 Ἰυπαστηρηΐβ οὗ αοα 
ὍΡΟΣ {86 οΑΥὮ, δηα {Βογθοσθ ϑϑρϑοίδ!]γ οὗ Ὀαρϑηι, ψ Ὡ]ο. Ἰπγοάποοβ (86 ΟἸ γι βύδη 
Ἰῃηῦο 186 δοτητη ποι οὗὨ [86 οομμρ]οϊοα τοἀδοταίηρ Ἰαᾶρταθηῦ οὗ ἀοα, [86 ἄθαι}} οἵ 
ΟΠ τῖβῦ Ροη [86 ΟΓΟΒ8. 

Το βγβῦ σϑῆθσαὶ του] Ἰαδρταοηῦ νγᾶ8 Ἰηἰγοααοσοα {ΠγτουρὮ [8.6 πηΐνοῦβαὶ ἀοτϊηϊηΐοη, 
δη4 [86 πηβῃδίζοη οβδ Ὀ]Π]Β πχοηῦ, οὗὨ μαπιλὴ οογγαρίίΐοη. Βαυῦ (818 τᾶ ὑτοδβρῃϊ δρουῦ 
ΓΠγουρΡὮ 186 ἀρ αΪΥ τπδττῖαρθδ, {Π6 ΤαΒΑ] Δ ποθΒ Ὀούνγθοη 0Π6 ΒΟ0η8 οὗ αοα 8πὰ 189 
ἀδαρδίοτγρ οὗ ταβθη, ἑ. 6., [6 ροβίοσεγ οὗἁἨ 6}! δηᾶ οὗ Οδίπ. Τῦ 18 ον θηΐ, ᾿πἀορᾶ, [μα 
16 ΑἸοχδαπαγίδη Εχορ δὶ δπᾶ (Πδὺ οὗἩἨ {Π6 φανοῦ ΟΒΌτΟΒ ΕΔΙΠΟΣΒ πᾶνο ἱπιγοἀπορᾷ 
{86 αἰ ΠΠΟΌΪΟΥ ἱπίο ἰἢθ ἐοχύ, ὑμαῦ {86 βοῃβ οὗ αοᾶἂ στόσο δηρεῖβ. Ἐαγὶζ 5.1}}} δββοσγίϑ 
(μα {86 Βηϊ Ε]ΟὮΪΠπὶ ΔΓῸ οἰβουυ Β6γ6 ΟἿΪΥ πϑοα οὗ δηρ618. Βαΐ 1 86 ν]σοσοτοηίβ οὗ αοα 
οη 86 οαγίἢ (ῬΒ. Ιχχχὶϊ. 6) ἃγθ οϑ] ἃ Ἐ]ΟΒπ), δα ΒΩ Ἐ])Οπ, ΤΟΥ ΤΑΥ͂ οϑθη ΠΟ ἢ 
ΙΆΟΥΤΘ Ὀ6 ΟοΔ]16α Βηϊ ΕΠΟΒ πα, ἴῃ 8 ροβι οι ἴῃ π οἢ [ΠΟΥ Βμου]α μαᾶνὸ ἀθἔοπαθα τΠ6 α]- 
ψἱΠ6 ὌΡΟΣ (6 φαγί, θαΐ γδῦμου Ὀθοίγαγορᾶ 0. ΤῊ οομηθοίίοη, δοοογαϊΐηρ ἴο  Ὠ]ΟὮ [86 
Τουτί ἢ ομδρίον ἰγοδίβ οὐ [86 ἀδβοθηᾶϑηίβ οὗ δίῃ, δπᾶ [86 ΒΓ. οὗ [086 οὗἉ βϑί ἢ, δῦ μου- 
Ἶσαϑ τ8 ἴο οχρϑοῦ [88ὺ Βογθ Ῥοΐἢ ροηθδὶορίθβ ἃγτο πηϊοᾶ, ΑἸἶδον [86 ὨΒΌΟΓΥ 88 Βῃουσῃ 
μον [88 ΟΌΓΒΟ οὗ βἰῃ μᾶ8 βργοδὰ 861} τ ῖἢ [89 Ἀστηϑη αγίβ, ἴῃ 86 11π6 οὗἩ Οαδΐη 
ΠΆΠΠΟΥ, οὐΘη ῬΟΪΥΡΔΙΩΥ 8πα τυγᾶον ρ]ον βϑα Βτουρ ἴ86 ΔΌυ86 οἵὨ ΡοοίσΥ, ΠΟῪ 
ΟἹ 6 ΘΟΠΙΟΓΔΙΎ 86 Ὀ]οΒδίηρ οὗ 86 Τιοτᾷ δαἀνδῃοθᾶ ἔῸΓ 84 Ἰοῃρ ϊπι6 ἰῃ 86 ]1ῃ9 
οὗ βοί, δὰ σι 10 186 ΒΟρΡΘ6 οὗ τϑαριιρίίοη, 1ῦ ΠΟῪ βῇονγβ μουν, ἱστοῦ {86 
[Ωἰ881Π18Δ Π 668 τοΐογτϑαᾶ ἴο, [86 δογγαρίΐοῃ Ὀθοϑηλο ποὺ ΟΠΪΥ͂ ργθυδιθηῦ Ὀαῦ ρἰδη Κθ δηᾶ 
᾿ΠΟΌΓΔΌΪ6. ΤΏΘ686 ἔμ186 ὑπίοηβ, Ὀθαβϑᾶ ΠΡΟὴ ἃ Ῥσὶποὶρ]θ οἱὗἁὨ δροβίδβυ, δη4 Ὑ1ΟὮ τηδᾶθ 
ΘυἹἀοπύ (86 ῥγοϊουῃᾷ οοπηθοίίου Ὀαύνγθοιῃ 1ΔΟἸδίΥ δηα τ ΒΟγθάομ, ρΡγοαποθα 8 Τ806 οὗ 
ΒΡ ΓΙ. 8] θαβίατ 8, τὸ ὑπτηοα [Π6 ὙΘΤῪ ΒΡΙ ΓΙ Δ] 1 ἱπη οὶ θα ἕτοτα {86} λυ 6γ8 ἰηΐο 
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εἷη, Το Ιοοϊκ ΔΎΔΥ ἴγοιαι [80 ΤΔΟΌ]ΟυΒ ἴῃ [0.6 ἀβϑυϊαρίοη οὗἉἨ 8 πηδττίδρο οοηποοίϊοη Ὁ6- 
ἔθ 8ηρο 5 δΔηα πηθη, 1ὖ 18 ἸΠΟΟΠΟΘΙΨΔΌΪΘ ὑμδῦ [86 ἀθοθρίϊοι οὗ [6 ἀδαρμῦοῦβ οὗ θη 
ΚΒγουρ ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΔΏ56110 ἔοστηϑ, Βῃου]α Ὀ6 βίαιθα 359 ἃ ῬΡῇποιάθηοι ΟὗὨ οΟράγϑοΥ, δηᾶ 
8 οΘϑῃ86 Οὔ 16 Βοοᾶ. ΗργΘ 4180 16 1468 οὗὨ Δροβίδβυ, [86 γἱ]οϊαϊηρ ΟΥ̓ ΓμΠ6 Κἰησάοτῃ 
οὗ αοἂ ἴο τ6 προ ]Ὺ που], δὰ 19 Ἰυσρτηθηῦ βργίηρίηρ ὑμογθίγοιω, γγχ88. 1π0Γ0- 
ἀποοᾶ ἰπ {86 γεῦ στοδῦ Βἰβύουί δὶ ὑγρ6 ; 8 διρῃηϊβοληῦ ρογιθηΐϊ, ἴοΥ 086 ΒΙΒΌΟΥΥ οὗὨ 5Γ86] 88 
ἴοτ μ6 ΒἰδίοΥΥ οὗ (86 Ομ τ πύλη Οματοῦ, ἴο ὕΠπ6 μα οὗ [86 ψοτ]ᾶ. Βαῦ {μαῖ, ἰπ 16 νΟΓῪ 
τιοτηδηΐύ Οὗ [6 Ὀτοδκίηρ ἴοστ οὗ 086 }υἀρταθηῦ ροη {86 το], δὴ οἰθοίλου ἔγοιῃ ἃ]] 
οτοδίατοϑ Ββῃομ]ἃ οηΐοῦ ἰηΐο 0110 Δτῖς, ἐγ ΒΕ 68. 8ῃ δχδῆρ]θ οὗ 86 ἴδοῦ, [μ80 ψ}Ὸ (86 

οἰεοίζομ οὗὁἨ ΒυμΊΔΗ1 Υ 8 Ῥαγ6 ΚΟΙΠ] οὗὨ {16 ογθαίαγο που] βου ΤῈ οδιτὶθα {του ρἢ 
186 ἰαδὺ πᾶ] Ἰαἀρτηρηΐ, ᾿πῖο 8 ΕἸ ΡΉΘΙ οΥά ον οὗ [ΒϊηρΒ. [10 βΒῃουϊα ἨῸ οὈβοσνϑᾶ Ὀγ [88 
ΨΆΥ͂, (δῦ [06 ἴ8γ60 ὈΪΓάΒ, [89 σᾶυ θη δπᾶ ὕτο ἄονοϑβ, τηπδὺ Ὀ6 τοργαβα 88 [8:0 Βγτα 18 
δ ἰ06 ἴγοο αἰ δογοηῦ ὁχοᾶθϑ ἴσοι [06 δσύθσῃδὶ ομπσοῆ, 80 ΒΟΟἢ 88 ἦτο Υἱον {86 δὶς 

[1561 88 18:6 βυταβροὶ οὗἨ 1:6 ομύτοι οὗ βαϊναϊΐοη. ΤῊ βρη! ἤοΆΠο6 18. ἢοΐ ἔλτ- οἰ θα. 
Ϊη [δ6 Εοιϊηδη ΟβίμοἹ ὁ Ὑ]ΘῪ ΟἸΪῪ ΤΑΥΘΏΒ 866 ἔγοτα {[πΠ6 ΟΠαΤΟΝ, 'ἰπ ὕΠ6 ΔΒΒΌΓΔΠΟΘ οὗ 
ΔΛ ΟΠ τ θυδη βρί τ [8 ΟὨΪΥ ἅονοϑβ, οὐ (86 ΟὨΠ]ἄτοη οὐ 086 βρίτῖϊ. 

ΥΙΙ. 

7136 Τοιεν 97) Βαδεῖ, ἰμ6 Οοπἤιδίου οὗ Τοηριι68, δηὰ {86 ΤΟΪΟΟΙΟΡΥ οὗ Βοαιμοηΐση (θη, χί.). 

ΤΊ τωοποϊοηουβ Απρυβίληΐδη νἱον οὗἩὨ 186 ΠοΓΘΑΙΓΔΓΥ τοϊδίϊοηΒ οὗ Βαμλδη Υ πη 8 
ΔΙΤΟΔΑ͂Υ 119 σοττϑοίΐζοη ἰῇ ὑῃ6 ΤΟρροϑβιίΐοπ Ὀούγθθη Οὐδίη δηᾶ Αδοϊ, δηᾷᾶ 80}}} σχοσθ ἴῃ 
ἐδ Ὀούνοοη {6 1ἴη6 οὗὨἩ οί δηὰ 186 11ὴ6 οἵ δίῃ. Υγο 8β66, ἸηΔ 664, Βον ἀδαι ἢ 

τεῖρτι5 ΤῃτοΟῸ ἢ βίη, ἰπ {86 Ἰπο οὗὨἨ βιείῃ, δῃᾷ ΠΟΥ͂ δὖ 1αϑὺ οοστυρίίοη, σογκίησ ἴῃ [86 
Ἰπο οὗ δίῃ, ὑτουρῃῦ 1ἴ ἴο ἀοβίταοίίοη. ὙΥ̓Ώ116, Βογγον ον, {π6 ὑγρῖοαὶ βανυϊοῦγ οὗἁὨ [86 

ΤΆ δηᾷ οὗὨ (ἢ6 οατί, Νοδῇ, οϑιὴθ τοι {86 Ἰἰη6 οὗ οί, δῃα ουῦ οὗἁ [8 ταΐηβ, 8ηἃ 
Ὑ8116 θοίοτο ἴπὶ ἴΠοΓΘ γὋβ Ορροξβϑαᾶ ΟἹΪΥ ἃ 11π6 οὗ Ὀ] ββῖπρ 8πα οὗ 1ἴῃ6 οὔχβα (Ὀοϊἢ 
ἸΏΟΓΘΟΥ͂ΘΣ ΟΠΪΥ ἴῃ ἃ τοῦ γ76 ἄσρΓΤ66), ὑμ 6 γθ 18 Τοτιλϑᾶ ἴῃ {16 βοῃ8 οὗ ΝΟδΔᾺ ἃ (Ὡγθοίο] 
Βρ 8] σΟΠΘΔΙΟΟῪ : [Π6 11π6 οΟὔ[Β6 Ουτβα, οὗἩ ψ ΒΟ δηλ ΟΥ Τότ θη 61] Οδμλλη 
͵'6 [86 τοργοβθηΐδονβ, βίδη 48 Ορροβϑᾶ ῃοῦ ΟὨΪΥ ἴο ἃ σιαηθδίορΎ οὗ αϊνίπα Ὁ] ββίηρ ἴῃ 
ϑοηι, Ὀαύ 4130 οὗἨ του! ]ν Ὁ] 6 ββίηρβ ἰὴ Φαρῃθῖῃ. 5011, θΟΪᾺ τὸ ροἷγί δτουῃᾶ ὉΥ 186 
αἰτοῖα οὗ βίῃ δπᾶ ἄοδίῃ. ᾿Απᾶ 88 'π [86 ρῥυϊμλἱῦϊνο τασδθ [86 οΑγ] οϑὺ ἀθυο]ορηηθηῦ ἈΡΡΘΑΥΒ 
ἰη [86 [1π6 οὗ Οδβδίῃ, βο ἢ ἴῃ [ἢ6 ΠΟῪ Γ866 ἴῃ (ἢ6 11πὸ οὗ ἤδη. Νιηγοᾶ ἔοπηθ 16 

οΪά Βα ]οπίδη Κἰησάοιῃη. Βαῦ (89 Ρ6ΟΡΙΘ Ἀββοαῦ]ο δῦ ΒΆ06] ἴῃ ογᾶου ἴο ἔουπᾶ, ἴῃ 
186 ἰοῦ στοδοβίηρ ἤο μοᾶγϑη, [6 ΒΥΤΡοΪ ΟΥ̓ δη 8]]-ο γδοίησ Ὠπηδὴ γον] πλοη- 
ΔΙΟδΥ. ἢ 

ΒαϑαῦΥ, ᾿α8ΐ, Δηδτγοῦγ, Ὀτοιυρδῦ {86 ἢγβὺ ταοθ ἴο ἀοβίγαοίίοη ; Ὧῃ ΟΠ  ΒΙΔ5010 οἶγ1]}- 
ζίοη, Ἰυϑῦ οὗὨ ΘΙΆΡΙΓΘ, ΡἼΟΤΥ, ἀθδῖγθ [0 αἰβρίδυ, δῃα ἀθβροίϊβπι ὑμγοαΐθη ἴο ἀθβίτουΥ 
186 βεοοπᾶ. ἀπᾶ πον ὅθι δηᾶ Φϑρῃ 60} 8ΓΘ ἴῃ ἀδηρογ οὗ Ἰοβίηρ ὑμοῖν ὈΪοβδίηρ ἴῃ [86 
Δ οϑῦ ἀνθ ορηχθηῦ οὔθ ροῦγοῦ οὐ Ηδῃ;, ἴῃ [86 Ηδιμλτΐο ΡΒδπίοτῃ οὗὨἨ ΒυπΊδη ρ]οσγ. 
σδποο 186 ἀϊδρογβίοη οὗὨ [ἢ Ῥθορθ, τ ]οῇ Δ8 ὑΓΌ]Υ βρτίηρβ ουῦ οΥ̓́ΙΠ6 ἄθ6ρ Ββρὶ τι 8] 
ΘΙΤΟΥ͂Β Οὗ [06 ΡΘΟΡΙΘ, 88 10 "8 Ῥοβι ἄγον βοηῦ ἔγοα ἄῦονο. ΝοΥ Κμοα δηᾷ Φαρβο ἢ 
ΘΟ] Θδοῖ ἴῃ ὑΠοῖγ οὐσῃ αἰσθοίζοι οὐ] ναῖθ [ῃ6 Ὀ]οβϑίηρ οὗἁὨ βρι τύ] Ῥ᾽ΘΟΥ͂ τ ΒΙοἷ. τΤ88 

Ὁ ΘεἸ ἰΖϑοῖ δα γ 8 οὗὁὨ ΝΊρλτοᾶ (Ρ. 228). ““ ΤΏΓΟΏρΡᾺ ἈΪ6 πδπὶο 9 (το ἽΠΠΩ, ἴο τἱδθ ὉΡ, ἀϊ!οἴαΣ Ὁ), ἢΘ ΤΘΡΓΟΒΘῺ 8 [89 
τοτοϊπιίοη, ἰὰ ἢ16 ἀοτοϊηΐοι [0 ἀοβροξίπτη. ὙΠ6560 ἔτνο οχίγοιῃηθθ, [88 ἸΟΠΑΓΟΒΟΔ] δίαὶθ 888 ὭΘΥΟΣ ὈόΘη ΔΌΪ6 ἴο 

ταῖηοτο, ἕγοσῃ 118 ΤΩ ΡΌΓΟ Ὀορηης οὐ νοσάδ,᾽» ὙΠαὶ δῸ ΒδΥδ, ΠΟΎΘΥΟΘΙ, δυδί]θ ΟὨ]Ὺ ἴῃ 16 7.11 δοῆδο οὗ ἴδ): στϑαῖ 
φῃοχϊὰ τοουδτοβίοδ. 



᾿ 

γὃ ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗῈ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

{Βοῖγ ἱημοσίΐδμοο Απᾶ ὀνϑὴ ψἱτΐη [86 τ806 οὗ Η8πι [18 ΟἼΤΒΟ οὗ ᾿ΠΡΙΘΌΎ 88 ἰηΐο- 

τυρίοα τὨτουρᾷὰ [86 ταυΐπδὶ το δίϊοηβ δηᾶ ᾿πβαθηοθ ἴῃ Ψϊοὶ 0 γγ1ἃ8 ρ]λοθᾶ ἢ Βῃοτα 
δηᾶ Φαρμοίῃ. ϑοαύϊοσθα δγουπᾶ [ῃ6 ὕόσνψοσ, [86 Ρ60}]6 Βργϑδᾶ ὑβμϑιηβαῖνοθ ἰηΐο 89 
σου], δοοοσάϊηρ ἴο 1μοἷν ῥϑου τ 168, δσοσ [86 οὐὉ}1π6 οὗἨ {86 (80 16 (ἄϑη. χ). Τδο 
στοοῦ γϑῖαθ οὗὨ (818 [8016 888 ὈΘθῃ γϑοορησοα ἃραΐη ἴῃ σϑοθηὺ {ἰπ|68. Βυῦ [818 4180 
τησβὺ Ὀ6 Κορύ ἰῃ νἱονν, (μδὖ ἴῃ 086 αἰβρογβῖοι οἵ [86 Ῥ6ορ]6 ὅχϑ βᾶνϑ γουϑϑὶϑᾶ [86 ρϑοῦ- 
Ἐϊ8᾽ ἰθ] ΟΡ Ύ οὗἁὨ Βοδιθηΐβιω. Ιῦ Δ88 8 ῬΥΟν ΑΙ ΠΠΡῚΥ Δαπηοπί(οΥΥ, δπᾶ γοῖ Ῥγβοσυϊηρ, 
ὉδΒαγαοῖοσ. ΤῊ Ῥ60}16 βμου]Ἱᾶ ποὺ 1086 ὕι  ῖγ Ῥθοῦϊ Δ ομδγδοῦον πᾶ ον {ῃ6 ἀοβροίίβαι 
ὋΣ ᾿προτῖδὶ ΠΣ ΟΥΤΑΥγ. ὙΤΏΘΥ που] ἃ ἄθυθὶορ ὑβθυβοῖν 8 δοοογαϊηρ [0 411 {Ποῖν 
ῬΘου] Ἰυ 168, ἰὰ ὉΠοἷν αἰ δοτθηῦ Ἰδησααροθ. ΑΌονθ 81], [86 ὙΑΥ͂ Ἧγ28 ργϑραγϑᾶ ἔοσ [89 
ἀονοὶορπιοηῦ οὗ βῇθΙΩ. 

ΥΠΙ. . 

Τῆς Βεραναξίοπ 97 Αὐναδλαπι, διιὰ οἵ [8.6 [Βγαο ᾿ἰδὴι ῬΘΟΡ]Θ ἴῃ ἷπι ; [86 Ὑ ΙΘΟΙΟΡΥ οὗ υάαίατα (6 6η. χὶϊ, δ᾽} 

ΤΗΘ τπηθγο ΤΟΥ ]ΪΥ οαϊύαγο, ἄονγῃι ὑο0 [86 τηοϑὺ σϑοθηῦ᾽ {ἰπι68, μ88 Ὁππᾶ ρστοδὶ 
αἰ δΠουΥ τ} [89 ὈΣΌΠ1οΔ] ἀοοῦτμο ὑμαὺ αοα μδᾷα ομοβθθὰ ΑΡγϑῆδπιὶ ἔγομλ διλοηρ [86 
ῬΘΟΡΪΘ, δηᾷ ἴῃ ἷπι ομόβθη ὕ}19 ῬΡθορὶθ οἱὐὗἁ βγδθὶ ἴο ὍΘ δὴ οἰθοῦ ρθορὶϑθ, δθονθ 811} 189 
τηοβὺ οὐ ναϊοᾶ πϑύϊοηβ, Οὐ 1ο8, ΤΟ υβῦλ!γ Ηπα ηο αἰ ΠΟ 0168 ἴῃ 1Ππ6 ἀἰἱνογαιῖοβ οὗ 
{πΠ6 Ὡδίϊοηβ, 8η ἃ ῥγδῖϑθ Ὀθγοπᾶ πηθᾶβαγο [ἢ 9 ῬΘΟΌΪΔΓ Ῥτοσγοσδῦνοθ οὗἩ [06 Οσθοκβ δηᾶ 
Ἠοπιδηϑ, Ὑ0111 ποῦ 866 ἰπ {1686 ἔΔοίΒ, ὑμδὺ 18Γγ86] γγχὰβ ἴῃ ΑΌγδῃδηι (86 ΟἤΟΒθῃ ΡΘΟΡ]6, ἴῃ 
8. ΤΟΙ ρίουβ ρῬοϊηῦ οὗ νίϑσ. Βυῦ αυὐϑὴ Β6ΥΘ ιἰβίοτίοδὶ ἔλοϊβ δουγοβρομπᾶ ἰο 186 αϊνὶπο 
ΡΌΓΡΟΒΟ, 8η4 ὈΘΑΥ Ῥγδοίΐοδ] (ΘΒΕΙΩΟΠΥ ἴ0 10. Ι8ΒΓ86] [88 σϑϑ]ζθα [10 Ὀ]οβδίηρ οὗὨ 118 
ῬΘΟΌΠΑΡ Το] σἱουβ ἀἰθροβίτοη ἴῃ 108 του θϑ] θα σοὶ σίοθ. Βαὺ ἴῃ {818 ὈΪοβδίηρ (8η9 σοοὰ 
Ὀἴθαϑαγο οὗ αοἄ ἴο ΑὈτδῆδηι δηα Β18 Βθϑα 88 Ὀθθὴ τηδ46 ΚΏΟΨΙ. 

ΤῊ Ἰαΐον 76.718 μβανὰ ἱπάδοα ργονογίθα ὑμῖν οδθούΐοη ἱπΐο 0} 8 οδιϊοαΐασα οὗὨ Ῥδδγ- 
ἰϑαῖο ραν σα] τῖβη). Απᾶ, ἴῃ ΤΙΔΗΥ͂ ΟΔ868, πη 6 16 δηα ἀοαθὺ αν Ῥθθὴ οοῃίοπαϊηρ 
να ἢ (Π18 οατοαὔαγα, τ 8116 ὉΠΘΥ ΒαρροΒαβᾶ {ῃαῦ ᾿Π6Υ̓ 6Γ6 Θοῃ θη ϊηρ 10} [Π6 δΒοτὶρίαχο 
ἀοοίτῖπο ἰΐβοι Βαῦ 1Γ86 σποτγᾷ οὗἉὨ [86 βου ρύαγθ γαΠΒ ὕπι8 : “1η 1866 (ΑΌΥΔΒΔΠ)) δῃᾶ 
ἴῃ 0} γ Β664 58}18}} 811 [86 ὩϑίζομΒ οὗἉ (6 Θαγίἢ Ὅ6 Ὀ]65864.» ((Ἐ. χιὶ, 6.) Τμδὺ (Πϊ8 ρ88- 
Βᾶσ ἄορβ ῃοῦ ΒΔΥ͂ : ““[ἡ [866 888]] 811 188.6 παίϊοηβ οὗἨ [Π6 γί 1689 ὉΠ ιλβ ον 8, ΟΥ 
ὙΙΒ}} ὉΠ ΘΙΏΊΒΘΙν 68 Ὀ]65864,᾽» 18. οὐἹάθηῦ ἴγοτῃ (86 ργθοθαϊηρ, οσαβ: “1 ν}}} Ὁ1]088 ΓΒ σα, 
τ δῦ Ὁ]688 1866; (ΟἘ. χ!. 8). ΤᾺΪ8 ὉΒθὴ 15 0816 Ὁ6]ΘΟΙΟΡῪ οὗἉ Ψυἀδίθτη. ΑΒ (9 Βοδί μη 
ἅ16 βοδί[ογαα ἰηἴο 411 {86 τγου]ά, ἴῃ ογᾶδσ, ἱβτοῦρἢ {6 1Γ ῬΘΟΌΪΔΓ ἴοσηιβ οὗἨ ου]ΐαχα, ἴο 
ὈΓΟΡΆΓΘ 86 ν6886]8 ὉΓ 186 Βαϊναίίοη οὗ [86 Τοτᾶ ἴῃ [ΒΓ86], 50 Ι5Γ86] 15 Βοραγδαίθα ἤΌσα 
δι  ηρ᾽ ὕ..6 ὨΔΙΙΟΏΒ, ἴο 6 ἃ ῬΘΟΌΪΙΔΙ Ῥ6ΟΡ]6 οὗ δἰ Πἢ, ἰπ οσάϑν ὕο ὈῬθοοπιο [89 ογρϑῃ οὗ 
Βα  νδίζοι ΤῸΥ 811 πδί] οη8. 

ΙΧ. 

Τὴε Οἤεγίπς ὁ ἴβαας, οὐ ἰλ6 βαηοβοιοη οὗ [μ6 Ιβγδο 8 Βαοσίθοο, δαὰ 86 Βοὐοοίίομ οὗ ἰ89 ΑΡοσαΐῃα - 

ἴοι οὗ 6 Ἠρδίμοῃ. 

Ἧ ὁ Βανθ Β6γΘ 086 χτηοβῦ β σι Κἰηρ ᾿πβίδηοοθ, ἴῃ τ ΒΙοἢ 186 οὐ ΒοΙ͂ΟΧ βοῇ 01] {Π 60] ΟΡ, 
ὈΒγοΌΡὮ 108 Ἰπατιδ]οϊοηῦ, πάτστον, 06 ΓΑ] οχρδηδίϊοη, μ88 Ὀσοῦρῦ ἰηἴο {Π6 ΒΙΌ]6 ἀ!810Ὰ]- 

(Ϊ68 δῦ ψΒΙΟΒ ον [86 ποθ]οδὺ βρὶτὶϊβ ἤδνθ βία ]οᾶ. ΤῊΘ δοίπδὶ ἢἰϊβίοτυ οὐ 1η6 
οδδσίπρ οὗἁὨ 8880 ἴΌΣΙ8 [09 ῬΘΟΌΪ ΔΙ βίαι ηρ Ροϊηῦ οὐὗἉἨ [86 [βγβ 6118}. το] ρίοη, [86 
δἱογίουβ ροσίϑὶ οὗ {π6 ὉΒθοοῦδου, {86 αἸν]βίοη Ὀούνγθοι [Π6 βδῃοι βοα «6υγὶβ βδου βοο8 

Φ ΤΠ Βοΐο χοῤεοίο ἃ ΟΧΡΙΔηδΟἢ τΩΔΥ οογίδί ΠΥ 0 τϑοοϊγϑῦ ὙΠ ΠΟΤ ἰδ6 ΠΏ ΡΔΟΙ οἵ 3 16 πϑοὰ, (6. χχ!!. 18 
χχνὶ. 4.) 
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ἴα {μοῦ παίατο Μοββίδηϊο, δηὰ {1810 ἴῃ [86 δἱοπίηρ ἄβδί οὐ Ομ γβι, δπα {86 
δϑουπιϊηδίίοη οὗ [ἢ9 Ὠπτηδῃ βδου οἷα] Ἰτοσβρ οὗ ὕπ6 μθδΐμθ.. ὙΥ̓μαῦ ᾿85 [8:6 βοοο] 
{πΘΟΪΟΩΎ ταδᾶθ οὗὨ 818 φ]οσίουδ Ὠἰβίοσυ, 1.19 ἴγρ6 οὗ [88 ψ 016 ΟἹα Τοβίδιμθηῦ οαἱαβὴ Τὸ 
[88 οὔδηροα {88 ἱῃὰ [80 δρἢοδϑῦ δθῃ8βο 180]δύθα ῬΘΟ ΔΓ ΓΟΙΊΔΓΚΔΌΪΟ ἔδοῦ, ἰηΐο 8 ἀδτὶς 
δᾶ ἐγ συ Ὁ] τὰ α]6, τ Β]οἢ ᾿παθοᾶ ΔρΡΡΘδΥΒ 11 (06 Ὠθαύμ θη βδογι ἔοοϑϑ, δηᾶ (Ὠγου ἢ 
ΜΏΙΟΙ ΔΙΤΟΔΟΥ͂ ἸΔΟΤΘ ἴδῃ ΟὯ6 ἢ8Δ8 Ὀ6θὴ Ὀοίταγοα ἰπΐο [86 Ῥδίῃ οὗ ζλῃπδῦϊ 8] 880 γ]- 
ἤρο8. 

ΤΠο δ ΠΟΥ Β6ΓΟ ΓΟΙΈΤΒ [0 [86 οχοροίῖοδὶ ἰγϑδίβο οὗ ἩδηρβύθηοΓρ, 0 ἢδ8 0786 
τροτῖῦ οὐἁὨ φβίδ ὈΠβηϊηρ ὑ80 οογτθοῦ ᾿πίθγργοίδίϊοπ οὐ (δἷβ. ρϑββαρο ἴῃ ἢ18 δχρδηδίϊοῃ 
οὔ Φορμυ δ νον. ΗΘΗρΒΟΘΏΡΟΓΩ 888 ἴῃ ΟἿΣ νον ργονϑα οἰϑδυὶν [δῦ ΦορΒθ88} αἱ 
ποῦ 1(}}} Ηἷ8 ἀδυρδίογ, ΒΘ η 6 Βδουβορθα ΒΟῸΣ ἴο 106 Τιοτᾶ, Ὀαΐ ἀονοίοα ΒΟΥ ΘΕΌ ΤΟΙΪΥ, 
ὑπᾶϑν [86 808] ΘΟμΒθογαίο.. οὗὨ 8. ΒΟΥ Η͂66, ἰο Ῥϑγροίτπδὶ ἰθιη}}]6 ΒΟΥΥΪ06 88 ἃ ΥἹγρίῃη, 
8ηα Ἠθ 1Ππβύγϑῦθβ ἢϊ8 ταϑί βοᾶ οὗ ὑγοοῦ ὑπγουρῆ 8 Τϑίδγθποθ ἴο 006 βδοσιῆοο οὗ 18880. 
ΤὴΘ δρϑοΐδὶ ρῥγοοῦ 1168 ἰῃ 8 σΣϑίϑσθῃοθ ἴο [89 ἐβοί, (μαῦ (μΏ9 ΗϑΌγονν οὐ] 8. αἰθΌϊ ρΪΒΗ ΘΕ 
θοΐτοοι {86 δρέγίδιιαὐ σογιϑοογ αἴΐογι 07 πιὰ, α α δαογίἶοο, ἀπ ἴλ9 υὐδέδίθ δἰαιισλέίονῦ 97 
απ απῖηιαῖ, ὙΠῸ, 6. 9.. δΔοοοτᾶϊηρ; ἴο 1 ὅ81), ἱ. 24, 2ὅ, [86 ΒΟΥ͂ Βαπλαοὶ τγ88 Ὀτουραῖ 
ὈΥ δ18 ρϑγϑῃίβ ἴο ΕΠ [Π6 ῥγοδὲ, δῃηα οοηβθογαίϊθα δὖ 186 [ϑΌΘΓΏΔΟΙ6, βίποθ 8.6 ΤΠ Υ66 
ὈΟΠΟΟΚ 8 τοῦθ βἰδὶπ ἰ8 6 γ6 88 Ὀαγηΐ οἴἴεσίηγθβ. ΤῺΘ Βρϑοῖδὶ στοῦπαβ Ὁ. 1Ἀ}6 οογσϑοῦ 
Ὀπαοσαίδηίηρ οὗἨ [16 βδογὶβοθ οὗἨ ἴβϑδὸ ἃγθ [Π686: [6 τοοῦ οὗἁ 0} ΒΔοΙΙῆοθ, 48 ἴο 1ζ8 
ἠδίαγο, 18 [(ῃ9 οοποθϑβίοῃ οὗ [26 Ὠπυπδη Ὑ}}} το {86 ψ}}} οὗ αοἂ (ἘΒ. χὶ]. 7--9) ; ἔΆ]Π6ὴ τηδῃ 
οδῃηοῦ Τγ8Κ6 {818 ῬᾳγΘ οοποθββίοῃ, {Παγθίοσθ ἢ6 γϑργοδοηΐῖβ ἴὖ ἴῃ 8 Βυ 00 }104] δπᾶ 
ΥρΙοΔ] ὙΔΥ ἰπ ἋΛἢη6 ουαὐναγα Βββουῆοθ. Ἠθ Ὀτγίηρθ αὖ βγβὺῦ ἴο (86 ἀδὙ ἔγαϊϊ8 δηᾶ 
8ηΪπ|8 18. Βαΐ ἃ ναρστιθ [66] 1Ὡρ᾽ ΑΒ8γ68 Πἷπὶ ὑμαῦ Φ ΘΒ ον 48 οἱαἰπι8 Ὡρο (δ 6 [Π|{6 οὗ 
80 1586] Μδδηψ 116, Βούνονοῦ, ἢΘ [48 Ἰοϑύ [ῃ6 βρὶγἰϊ8] 1464 οὗὁὨ εδουϊῆσθ. ΤῊΘ πο- 

οῃ οὗ Βδουῖθοθ, ΟΥ̓ ΘΟ ΒΘΟΓαΟΏ, ὯΔ8 ὈΘΟΟΠ6 ΟἿ ἴο ᾿ἷπὶ τ ἢ ὑΠαῦ οὗἁ ἴο 5]8Υ δῃὰ Ὀῦτχηῃ. 
Ηδσποθ Βα [Ἀ118 ἃροὴ {π6 1Ιτογὰ] Βυτηϑη βϑουϊῆοθ τ ἰοῖ Ὠ6 ταυϑῦ ΟΠΌΓ [16 ΔΟΙΕΥ 88 8 
ῬΟΓΒΟΏΔΙ Ββυρδιϊαϊθ. Βαῦ [80 ΟἹὰ Τοβίδημθηῦ τοὐθοῖβ 018 {ύσγαΐ Ὠστηδη Βδουῆοο 
[τουρβοαῦὺ 88 ἂπ δροιηϊπαίΐοη. ΤῊΘ Οδμβϑηϊαθ Ἰγ6γ6 ῬαΙΒμ6α ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴῸΡ (818 
δοτηϊηδίίοη,. ΤὨΪ8 18 ποῖ, 88 ΟΠ] ΔΗΥ͂ δῖ Κ8, (δῦ ὉΠ6Υ ΓΒ οτλβοῖγ 8 σογο οἤδθγοα ἴο 
(οἂ 848 Βυτηϑη β8ου } ῆσθϑ, 88 ἃ ῬαΠΙβηπηοπί, Ὀθοδσβο Π6Ὺ δᾶ β]δῖη Ἠπτηδη ΒΔΟΙΙΗΘΘΒ. 
ΤΏο ἀονοίίοη οὗ βαοὶὶ ἰἀοἸδίοτθ ἴο 18:6 Θὔγβα δπᾶ ἀθβίγαοιϊοη, ῬγΓΟυΘ8 ὑμαῦ {8:6 ΒΌΤΩΔΙ: 
ΒΔ ΠΟΘ τγᾶ8β [86 ρτιοδίαϑυ δροϊηϊηδίίΐοη. ἸΏΒ 480 ἴΠ6 ἰᾶὰὺν ἰγϑδίβ 0818 ἢθδίῃθη 6ΟΥ- 
τυριίοη. Βαῦ [ῃ18 οογταρίίοη 18 [8 Πα ΘΒ. ΪΟΠΔΌΪΥ στοαΐῖ, Ὀθοϑαβα ἰῦ 18 0.6 ἀθιμοηΐδο 
ἀϊδίοτίζοη οὗὁὨ τὺ μουρδὺ οὗ ἸΙρμῦ, (λα0 Οοα τοαασΐτοβ 086 βδουῖβοθ οὗ [86 Ἀυτηδῃ 
Βοαγῖ, δῃηᾶ ἴῃ ἀοίλυ]ῦ οὗ 018 [1160 Βρὶ τ 8] βδουϊῆσο οὐὗἁἨὁ 186 βυρβιξαϊεα 116 οὗὨ [86 
δἱοπίηρ, ῥυἱεδῖ, οὐ οὗ [Π6 βτγβίοδοσῃ ἴῃ [βγδο], αὖ ἰδϑὺ [ῃ6 ΔΌβοϊ αὖθ δἱοποιηθηῦ οὗ [89 ὁ0ῃ- 
Οαββίοη ΟΥὗἨ 8 ῬΡᾷγθ τϑὴ [ῸΓ βίηδι! ΒαμηδηϊΥ. Ηΐδποο {{18 Ὁπουρῦ οὗἁ ἸΙρσμὺ ταυβῦ ὈΘ 
Τοβουθα ἔγομμ 108 ἀἰδίοτιοη, δηᾶ {πτουρῇ [86 βδογϑᾶ οᾶγθ ἴον 118. ζ]Β]τηθηΐ, ὯΘ ῥγθ- 
βοιγεᾶ, ΤΆΒ ββουϊῆοο οὗ 1888 γχὰβ ἀοβιϊπϑᾶ ἴο [18 Θηἃ. ΟΑοἄ οοτηπηδηᾶρα ΑὈγδθδτα: 

“ ΒΔου ῆσθ ἴο τὴ6 [ὮΥ βΒοη." ΑὈγδμδπι, 88 ἴ0 186 ΚοΙηαὶ οὗὨ μἷ8. 110}, 18 1Π6 βγεὺ 15γ86]- 
ἴϊ6, Ὀαΐ, 48 ἴο μἷβ ᾿πβογι (θα τοϊρίουβ 1ᾶ648, ἢ6 18. 50}}} ὁ μοδίμοη ΟΠ 81466, 8 ΚΠΟΥ͂ΤΒ 

ποϊϊηρ; 6156 [ῃδη (μαῦ ἴο οδδσ, 'β ἴο βίαυ. Βαὺ 88 86 δἰγοϑάγ, ὈΥ 8ῖ8 ρόττῃ οὗ ΤΆ, 

[5 ἀἰβείη στ βῃθα [86 Βρί τ υπῈ} βδουῖβοθ ἤτοι 086 δροπηϊηδίΐοι. οὐὗὨἩ [86 Ὠθϑίμοῃ, 80 ἴῃ 

(86 οὐἰτἰς 8] ταοτποηῦ δ6 τϑοοϊνϑα [89 βοοοῃᾷ τον οἰδίΐοη, τ ΒἱοὮ ΘΒ ΔΥρ 68 186 ἢγβῦ, βῖποθ 

Φ ἨΣΚΧΟΒΤΈΚΒΕΒΟ: Βείγᾶρο, ϑὰ γο]. ΤῊΘ τηογαῖὶ δὰ ΣΟῚ χοῦ 1{{ οΥ 186 νοτίοὰ οὔ πο ἡπᾶροα, θδρϑοἱ δ! ΟὨ ΦοΡὮ. 

[6 1ν 8 νοῦν, Ρ. 121 Δ΄. 
1 Ὀε Πσϑοῖ ζΌ]Ποτνο ἐμ0 ἐσ πἰοπδυν Υἱὸν οὗὨ [06 δοῃοοΐβ, δῃὰ ἰ5 ποῖ ᾿ποϊ!πϑὰ ἴὸ Υ411 ἢ} ὙΠ [8 Τοοά ΣῈ ΘΕΌΣΟΝΙΣ 

ϑοστοοϊίεο οὗ ἰμαὲ νἱοῖν Φ. δ00) Το οὐθοϊίου οὗ ΚΌΓΙΣ ἰα δμονετϑᾶ ἴα πο Ῥίδοοῦ αποϊθὰ ὈΘΊΟΥ͂. 
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10 Ῥγοβῖ [8 1μη6 ῬοΔΙΥ ἈΠ οὗὨἨ ἷβ βοῃ, ψὶῦὰ 086 ἀθοϊαγϑίίου ὑμ8ὺ 86 μδᾶ δἰτοδάγ 
ΘΟ ρ]ο θα 1118 Ββρ᾽ γἰῦπ81 βδογιῆοο (0. χχὶῖϊ, 12). Νοιδμίηρ τϑηλδίηβ [0 ᾿ἶπὶ ον, ἴο 
ταθϑῦ δΪ8 {Ὁ]]6ϑὺ σϑὶ!ρίουβ πθοθββὶ (168, ὕθδπ ὉΓπαῦ ἢ6 βῃου]ᾶ θηϊαγμθ ἀπ δορὶ οῦθ ϑγτη- 
ὈΟ ΊΟΑΠΥ {86 βρίτὶῦα8] Βδουῆοοθ οὗ δ18 βοῃ ὑμγοῦ ἢ [86 δουροσθϑὶ βϑουϊῆοθ οὐ (80 γϑηὶ 
τ ]Οἢ 18Π68 ΤΟΥ οΒΙρδύ οὗ αἀοα μδᾶ ρῥγονϊἀοά δῦ μαπᾶ (εοὐέλομξ οοπιηιαπαϊηρ λΐηι το ἑαξε 
{8 7). Νον, Ὁ86 αἰδιϊποίζοη δπα οοπηθοίίοη Ὀθύνγθοῃ (Π6 ἰάθα8 οὗἁὨ ἰο δαογήγοθ δηὰ 
ἴο ἐδ, νυ Ἀϊοὰ. ἔοττωβ 0πΠ6 Ῥϑοῦ δῦ οοηβοογαίίοη οὗἩ [Π6 [βγ86]1}18}} βδου οὶ ἀοϑίῃ, 13 
ΤΑ 6 ρογίδου. [Ιῃ ἐλίδ Βθη86 (8.6 ἨπτηδΔη ΒΔουϊῆοθ ΟΥ̓ ΔΌΓΑΠ δπι ΤᾺ ἱμτοῦρἢ [86 ὙΟΪΟῸ 
Ἰβγδθ  15}} Θοοπότωυ, ἄοτγῃ ἴο [Π6 Ν τ᾽ Τοβίδιμοηῦ {(10Κ6 1Ϊ. 28, 24). Απᾷ (δ ἀϊδίϊπο. 
(ἴοη Ὀούνγθοη 0}: ΠΟΙΥ͂ Βδουῖβοθ οὗ [86 ρϑορὶο οὗ αοά, δηᾶ 186 βδογι βοῖδὶ δοσηϊ δέοι 
οὗ [π6 Ποδίμθῃ, 18 δοιωρ]οῖθᾶ, [Ιῃ [86 ογυοϊβχίοη, [8.686 ὕπο ΒΥ 668 Οὐ ΑΓΑΪΥ ΘΟΤΩΘ 
ἰοσούμον, ψνῈ8116 ΓΘ4}1}7 δῃᾶ βρὶ τἰ Δ }}Ὺ ὉΠΟΥ͂ ΔΓ6 Βοραγδίθα 88 τ] ΠΟ] Υ 88 ἤθδυϑθη δηᾶ Β6]]. 
ΟἸΒτιβὺ γ16 18 ἈΪμλβ8617 1ὴ ροτίϑοῦ οθϑᾶϊθῃοθ ἴο 0ἢ6 Ὑ1}} οὗἩ {86 ΕΔΙΒΘΥ, ἱπ (Π6 Ἰαᾶρσπηιοῃς 
οὗ (86 νου]. ΤΉδῦ 18 {86 ΦὉ]Π]]Πηρ οὗὨἨ [16 1ΒΓΔ 61 018}} βδουϊῆοθ. Οὐδίδρῆϑβ 1} βυϑοὸν 
186 ἱπποορηύ ἴο αϊθ ἴον {886 ργοοᾶ οὗἉὨ [Π6 ροορ]6 (ΦοΒη χὶ. 60), δῃὰ δνϑὴ Ῥιδίθ γ]6]ἃ9 
τα ἴο {86 Ψ1}} οὗὨ πιθὴ (1 μΚ0 χχὶϊ, 26) : {818 18 [16 σοπιρ]οΐομ οὗἁἨ 186 Μο)]οΟἢ- 
Βδουοα. " 

ΣΧ, 

Τὴε ϑεχιαὶ δ βοιζοε ἐπ ἰλ6 ΗϊδίοΥν 977 ἐδλα ῬαϊγίαγοῪδ, ἃ8. (Ὲ6Υ δυῖβθ ου οὗ (86 ἴβγδοὶ ἰδ βι γι υἱηρ δ Σ {16 
ἴγαο ἰᾶ681] Μαιτίαρο, δηὰ δον ἴμ6 οοπεοογαίοα Τμοοογαίῖο ΒΙσΙ ; ἴῃ τοὶ: διζαίϊηδὶ [86 οταοὶ βουνΐοο 
οὔ 1μυδῖ, ἀπὰ [86 πμβαποιβοα βδσυδὶ Ὀπίομα πὰ ΟΟμοΟΡοΠΒ ἴῃ [86 Βοαίμϑη  οσἹά. 

Τὴ {86 τϑυΐϊθν οὗὨ [86 Κπονχῃ βοχυδὶ αἸΒΠου 0168 4180, 1 18 (86 ΙΒΓΔ6]1{|8ἢ το]θοίϊοπ 
δρϑίη οὗ [06 Ποδίβθη πδΐασγθ, οἡ ΒΟ ΟὯΘ 5115 ἱπ Ἰαδρτηοηῦ, τ Ὁ} 186 τηοάθτγῃ ἄθγνο]- 
ορΡΘᾶ νἱϑῖν οὗἉ 1η6]6οῦπα] μοαι μϑηΐβα. Βαὺ θγθ [086 Αροϊορὶϑίβ Ὀθ]ῖονο ἰμδῦ 186 0 
δᾶνα ΠΥ τηϑῦ Π6 ἀοιηδηαᾶβ οὗὨ (ἢ6 ολ86, γῇθη (ἘΠ ΕΥ͂ ΤΘτΊΔΥΚ, ὑμδὺ γ17 τηυδῦ ποῦ τ] ΘΑΒΌΓΘ 
189 1Π| οὔ6 δῃοίθηϊ βδίηΐδβ ὈΥ 16 βἰδπᾶαγα οὗ ΟΠ τ βύϊδῃ πλοτα]8, Βαύ {Π8ὺ 186 σογηλίγα- 
ἐπι 8ὸ66615 οἵ ἴ6 ΟἸχἰβυϊδη 1ᾶ64] 16 δ ἃ ΙγΟΓὙᾺ]8 οοσαβίοη {8686 ΥΟΥῪ αἰ] ΟΌ] 0166, (Πδ΄ τγὸ 
8.6 ὑππ8 ΠΟΙ 8180 ἀϑδ]ηρ ὙΠ Ὲ 106 ῬΒοποιλθηδ οὗ ΟἹα Τοβίδπιθηῦ ρἼΟΣΥ (τ Ὡ]Οἢ βίδηαβ 
᾿πἀθοα ΤᾺΣ ὈΘ]ΟΥ͂, ἴδ Βρ᾿ ΓΙ 8] σἼΟΤΥ οὗ 89 Νονυνν Τοϑβίδιηθηῦ), [18 15 ουἹἀθηῦ ἔγομχ {86 
ΨΘΓΣΥ͂ ΘοπύΓΑβίβ 'ἰπ ὙὙ81Ο} {8686 [Δοὐβ ἀτὸ Ὀτουρμῦ ὈΘίΌΓΘ 8. 

ΤῊ βρὶ τὺ οὗ [86 ΟΙα Τοβίδμηθης Ῥ]Δ 68 [86 δία ΓΔ] ΒΕΧΊΆΙ] ἀ681γ9 ἴῃ Ορροβίϊίοῃ ἰο 
{86 ἀπηδίαγα! ; (μ6 οΟὈ͵θοῦ οὗἁἨὨ [16 βοχαδὶ ἀθϑβῖγθ, ργοογθδίοη, ἱπ ὁρροβιτϊοη ἴο 0786 Ρ88- 
δίοῃ ἴον 1[8 οὐγῃ βΒαῖζθ ; [86 ἴγπ0 τρϑυτῖδρ6---ὈΔ86α ροη {86 χτηϊη 5 οΒοΐοθ, ἴο {86 οοτὰ- 
ΤΟΙ ΟΥ̓́Θ ΘΏ ὈΔΓΘΙΥ Θχύθγῃδὶ ἀπίοη οὗὨ [86 Β6Χ68 ; [8 Θοῃβθογαίθα ΒΟΥ Ὀἱγίἢ, ἴῃ ΟρΡρο- 
βίου ἴο 186 Ὀίστυς οΥ οοποορίΐοη “ δῆοσ [86 ψ}}} οὔ 189 ἤ 68}. [Ιῃη οἴμον ὑγογάβ, 10 βθϑῖβ 
[86 ἵγιιθ βαοΓΘα τοδγτΐδρο, ρογίβοιοα ἱπαθοα του 118 ἀοϑυϊηδίϊοη, ὑμ6 σοποθρύϊοῃ οὗ 
[86 δοηβοογαοα οὨ]]α οὗὨἨ Ῥγοχηῖβθ. [Γὺ βδῃοίῆθθ [86 ὑγϑαϊ 1 0}}8] τιϑυσίαρο {ΠγουρΡᾺ [86 
ὑγὰθ βδογθᾶ οπδγδοίοῦ οὗ [16 ἷρβοῦ ππΐοηυ οὗ 800}, δπα [86 Βαχυδὶ ἀοδῖγο τοῦ ἢ 
ΒΡ᾿ για 8] δηα ΘΟ.) ρ8] σομβθοσδίϊοη. 

Ταῦ [86 Θβρουβαὶ οὗ Ηδργ ἱπῖο {89 16 οὗ ΑΡτδῆδτα, θὰ πᾶ θοα Ξδτδῃ, [86 ψῖὸ 
οὗ ΑὈγδμδπι, βαρ ροβίβ, 18 Θχρ δἰηθᾶ Ὀγ [86 Ὁῃ] το ἃ ἀαΒῖγθ [01 [89 ΘΙΡ Ῥτοιϊθβθα ὮΥ͂ 
δοβόνδῃ, Τῆο ἔγα 1658 τηδττῖαρο [118 ᾿πύο 8ῃ 168] ΘΣΤΟΥ ὙΒ1ΟὮ 18 Δ᾽ ΔΌοΥ 6 ΤἈ1}0}]689- 
Ὁ685 ΟΥ ἰδ, Βυθοτγαϊηδίοα ἴο {88 6π οὗ 6 αῃίοη οὗ [16 Β6Χχϑβ, ὕ86 διϊδϊημπχθηῦ οὗ {89 
μοῖσ, [Ια 0818 οὐμιίοδὶ ὑβουρην τὸ ταυβῦ πηδογβίδῃα [ἢ 6 ΟΥΤΟΥ οὗἉ βδγδῃ ἀπ ΑὈγϑἤϑῃ). 

Φ ἘῸΣ (δ ΠΠΕΘΙΔΌΪΘΠΟΙΘ οὗ [89 οτάμδτν νἱϑν 1 ΣΟΙῸΣ 0 ἩΚΝΟΒΊΒΝΒΕΡΟ : Βείγᾶ961 ἸλπΟΝ : Ῥοείξυε Ῥορηναίξ, Ὁ 

518, ΟοΙΏΡΑΓΙΟ δἷδο [89 1068] Οδί 9110 ΟΠατο, Ῥ. θ0, 



ΑΡΡΕΝΌΙΣ--ΤΗ ΒΟ-ΟΛΑΙΓΕΡ ὈΠΕΙΟΌΙΤ ῬΊΆΟΕΒ ΙΝ ΤῊΝ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ. 8] 

Βαὺ {μθη 1Π6 Πιοτὰ Ὀγῖηρβ [86 {ΥῸ6 ΒΔΟΥΘα τηλυτῖθρο οὗ ΑὈτγϑμδπΊ ὙΠ] βΑγδῃ ἰηΐο ΟΡ. 
Ροβιοη τ] ἢ 1.6 ἰτΔηβιοηῦ Βοχαδὶ πηΐοη οὗ ΑὈτδῆδιι τ} ΗΔΡΆΓ, ἢ θ ἢ ἢ6 ΟΡΡῬΟΒΘ6Β [89 
οοηϑοογδίρα βρὶ 8] ἔγαῦ οὗἩ 106 ἢγβὺ υπίοῃ, ἴο {6 τ ]ἃ σΘΏ1Δ] ἔγαϊς οὗἩἨ [16 ἸΔβί, ἴβαδο 
ἴο Ιβῆτη861. [0 18 ΤΟΙ ΓΚΑΌΪ6 ΠΟῪ ὁδοοῦ ὑηᾶοσ (86 ἀἸδθοίΐο ἔοτια οὗ [86 1βγδο 18} 
ῬΓη610169 ΟὈΔΙΒ Πἷβ ἴΌΓ γῖνοβ. Ηδ βθ6ῖβ [86 Ὀτιἀθ αἷζϑον ἴῃ οβοῖοθ οὗἉ ἢ18 Ὠθασί, 
Τοῦ γγχ88 1688} μυΐῦ ἱπίο {868 ΡΪδοθ οὗ 8 Βο]ονϑα 1468]. ΝΟΥ Β6 νγῖῃβ ἴῃ ἘΔΟΒ6] ἢΪ8 
βοοοῃᾶ σία, μἷ8 ἄγβὺ ρθουν οἰθοϊθα Ὀγᾶθ. ΤῺΘ ἰᾶάθα οὐ 186 Ὀτγίἄδὶ τπδυτῖαρϑ 1688 
δῖπι ὕο 18 Βοσοῃᾶ ὑ|}8, Βαῦ ΠΟῪ ΘηΐοτΒ {86 811}} ΒΓΟΏρΟΥ 1468, οὗἩ οὈὐδιπίηρ ΟὨ]αΓΘΗ. 
1μο8Δἢ 18 ἐγ ϊ{α], ΤύΔΟΒ 6] αηΐγυμα], ὑΒογοίογο βῆ 8 11}}} Θβδ Ὁ] 181} Ποὺ ΐρῃμος ο]Δ1πι8 ΠΡΟῚ 
ὅδοοῦ τὶ 086 16 1}6]8 οὗ ΟΣ] ἄσθη. 856 ἱτηϊταίο5 {Π6 Ἔχδηρ]6 οὗἨ ὥέδγδῃῃ δηὰ ὈγηρΒ ἴο 
δἷπὶ ΒΟΥ οὔσῃ τηδὶα ΒΙ]Π8Δἢ. ΤΏση 1,64} ἈΡΡΘΔ]8 ἰο {86 βθη86 οὗὨ ̓ πδίϊοθ ἰὴ «ὁδΔοοῦ, πᾶ 
δ ΓΟ ΒΘΏΒ ΠΟΙ 5146 ἴῃ ἰμδῦ βῆ Θῃ]ᾶγροβ ἢ ὑΠτουσ ἢ ΖΙρΡραἢ. ΤὨ6 βίη, ὕ}1}6 ΟΥΤΟΤ, ἷ8 
ΒΓ ἈΡΌΠΑΔΙΗΙΥ οἷθασ. Βαΐ ψ͵ὸΟ τησϑῦ ποὺ ονοϊοοῖς {86 ἔδοῦ ἰμδῦ «4000 οὈΐδ]η8 ὨΪΒ 
[Ὁ π1Ν 65 ππᾶον [86 ἱπρ6]]1ηρ; ἀἸΔ] οοἴϊο ἔοσοθ οὗ ποῦ]θ [βγϑ6]}}018}} τον 68 ταϊβα πο Υ- 
βἰοοᾶ, ΤΆ Εγϑὺ 18 116 ρχο βδογοᾶ τιδετίαρο, (ἢ 9 βθοοπᾶ {Π6 μϑοογαῖϊο Ὀ] βϑίηρ οὗ 
οἰ] άγθη. 1 ποῦ, γὸ νον [ῃ6 τηοβὺ βογίουβ αἰ ΠΟ 168, [Π6 ἱποσβί οὗ Τ,οὐ ψι 18 
ἀληρβίθοτγα, οὗἩ Φυλῇ τ ἢ 818 ἀδυρμύογ- Π-ἸδτὺῪ ΤΆΠΊΔΓΡ, 76 ὨΔΠπλ6 88 ἴΠ6 Αγβὺ δχρ δῃ8- 

ἸΟΥΥ͂ ΡΥ ΠΟΙΡΙο οἰ ομηθηῦ [ἢ6 ονοη]οοκοᾶ ἔλοίϑ, ὑμΠδῦ 1ῃ ῬοΐΔ οα868 086 ΤΔΟΓΔΙΪΥ Ῥγοβουι θα 
υηΐοη ΟΥ̓ Β6ΧΘΒ βδπαβ ὁρροβϑᾶ ἴο ἴῃ τηοβῦ ὈπηδίΌΓΆΙ δηα σου ἱηρ᾽ οὐΐηθθ. ΤῺ6 οΡ- 

Ροβίοη ἴο {86 βίη οΥ̓ Ι,οὐ τγγᾶβ βοάοιην, ὙΠΟ Ὧ6 Βῃαηποᾶ 0} ΒΟΙΥ͂ ΒΟΙΤΙῸΥ ; ἴῃ (818 
Τεϑρθοῦ ἢθ οδοδρϑα {80 ἡπαρστηοηῖ, δηᾶ 18 8 βαϊπ., ΤΉυΒ 4180 (86 δοὺ οὗ ΦυἋΔ8 βίδηαβ 
ἴῃ ΟρΡροβιίίοῃ ἰο {ῃ6 βἷη οὗἉ ἢΐ8 βοὴ Οηδη (θη. χχχυ !. 9). Ηδ γγᾶθ ρυῃιϑῃθα ψ1 ἢ 
ἀρδίἢ ἔοσ ῃΐ8, θυ θῇ 1ῃ 8 ἡδύ Γ8] Β6 56, ΒΟΤΑΪΠΔ0)]9 ταϊβα θοϑᾶ, ̓ ιϑὺ 88 ἱπ 8 5:11} 8. ΨΑΥ [86 
ΡΘΟρΪα οὗ ϑοάοτῃ σοῦ ἀοβίγογοα. Βαΐύ υαἀ δὴ πᾶ 1,οὐ ᾿ῖγθ. Απηᾶ ουύϑη ἴῃ ὉΠ Ι͂Σ ΘΥΓΟΥ 
ΤΟΥ ἀοίδηα [86 ἡπαρσταρηῦ οὗὨ 16 1ΒΓ46}1018}} Βρὶγ]ῦ ΟΥ̓ΘΥ 0.6 ΒΟΔΟΙΆΥ δηα οπδηΐβιη δπᾶ 
[86 6 ΔΌΟΠΑΪΏΔ0]6 1808 οὗἩἨ [π6 Ποδίβοῃ που]. Μογοονογ, (Π6 Ὺ ἡ γο Ἱσπογδηῦ ἴῃ θοῦ. 

4808 οὗἨ 86 ᾿ἱπσοϑδὺῦ ψ ΟὮ ὉΠΟῪ δοτμμ θα, Δ ΒΟῸρΡὮ [86 016 ἴῃ ἀγα ΚΘΏΠ688, δηᾶ [ῃ0 
οἴδογ 'η [86 οΥι! οχυϊδύϊοη οὗ [86 [δαβῦ οὐ βῃθδγίηρ, [6]] Ἰηΐο Ἰθυσάηθθ8. Βαΐ [86 ἴο- 
τΉΔΙοΆ, 8 ἴῃ ὈΟΤΏ ολ865 Κηον οὗὨ (ἢ6 ἱποϑϑῦ δηᾶ δοιηθ ἰηΐο νἱθῦν 848 [86 οἰϊοῦ ΗρσΌΓοΒβ, 
414 ηοῦ δοῦ ἔγοτῃ 1πδί, Ῥαῦ ἔγοτῃ μηδ] 8] ΘΥΓΟΣ, αηᾶθγ ἩΙΟὮ ΔΥ 086 τηογδ] τλοίϊνο οὗ 
[86 τ[ῃοοογαίο ἄθβῖτο ἴον ομ]άτοη, Τωοῦ 8 ἀδιρσῦογθ, αὔον ἴ86 ἀδβίσιοίίοη οὗ {μοὶ 
δοῖηθ, 611 πἀπᾶον [Π6 ἀοΙαδίοῃ ὑπ δύ [86 ἸγοΙ]ᾶ, δὖ 811 ουθηΐβ [π6 ὑΠπΘοοΥϑί] 0 ΤΆΟΘ, τγ88 ἴῃ 

ἀλησοῦ οὗ Ῥδγβῃϊησ. ΤΆΠΊΔΡ ὈΪΔΙΉΪΥ 1ἈΠΔΙΙΟΔΙΠΥ Β66 Κ8, ἀπά ον 80 ΠΟ ]οϑῦ ἱπηραΐβθ, 88 
ἃ Βοδί6 655, ὕΠ6 Ποῦβα οὗ Φυἄδῃ, ἀπ [6 ῬΤΟΙλΪ868 τ ΒΙΟἢ ΓΘ ρίνοη ἰο δα. θηοθ 
186 πηνγοδσί θα ῬΘσβούθσϑηοθ ΜΙ ἩΏ1Οἢ Β86 γτοροδίθαϊνυ, δὺ ἰαδὺ ἴῃ ὑῃ6 Ῥοϊαθδὺ ΦΌΓΠ,,. 
ΡΒ 68 ΠΟΓΒ6]} ἱπίο 815 ἔΆΤΙΪγ. ΕἼἾΏΔΙ]Υ, νγ9 ΤλΔῪ ποίϊοο ἤοΓΘ 81}}} (86 γι 611-Καότγῃ πεῖ 

ἰηρ οὗ ἀϊνγοτγοοιηοηῦ οὗἩ Μοβο8. Αοοογάϊηρ ἰο (86 σὯΥ ἴῃ ψΠ]Οἢ [86 ἘλοταΪδ ομυτοὶ,, 
ΟΓ αυθηῃ [86 Ἰαϊοβῦ ἰαραὶ βρίγὶῦ ἴῃ ὑ86 Θυϑδηρ6116 ομάτοι, ἰάθη. 1Ώ.68 086 ΟΠ ΓΟΒΪΥ ΟΥ̓ ΘΟΠΒΘ-. 
ογϑίθα πηΐοῃ οὗὨ 1Π6 βΒοχϑϑ, ψὶ ἢ 086 ρογίδοῦ τηδυτίασο, ΜΟΒοβ, ἰῃ [6 Ῥδυτηϊββίοῃ οὗ 
ανουοθ, ΘΟπλ68 ὙΘΓΥ͂ ΠΘΔΙΪΥ ἰηΐο ΘΟΠΗ͂ϊοῦ τ] Ὁἢ ἷ8. οὐσῃ ἰανν, “ἼΒου Βῃδ!ῦ ποῦ Θοτητηϊῦ 
Δα] οτΥ." ΤΟΥ ΒΔΥ {818 Ἰανν, πιϊηὰ8 (6 τγεϊϊηρ οὗἩἨἁ αἴνοτγοο, σομβίλυαὐθ8 Π]ΔΥΓΊΔΡΘ. 
ΤῊο ΒΙΌ]6 οὐ [86 οἴδον μαπᾷ ἴθᾶοῃθβ {μδῦὺ π6 ὑβδοοτγαῖϊο τλϑυγίαρο ᾿ηβυϊ αὐ ἢ Ταδβίδβ. 
ὕροη (06 βοαγϑηϊῆῃ οοιμηδηᾶ, ῥαᾳ8 ἐλά ογαΐπαγιοο ἴον συ ηρθ οὗ αἴγοτοο, πῃᾶθν [16 

ΡΟΥΤΩΣΒΒΊΟΣ. οὗἨ βοραγαϊΐοῃ. Τμδῦ 18, Μοβοβ Κπονν ἃ ΕΙρΒογ ρογίθοϊίοη οὗ τηϑυτίδρο ἤδη 
{6 ὈΔΙΟΙΥ 1608] Δηα ἸΙἴογΑ], ἀπᾷ 1}}18 ἢΘ βύσονϑ ἴο δὐὐδίῃ, 8 Δ8 [6 8016 ΟἹα Τϑβίδιηηθηϊ,. 
Ίἢ 086 Προ Σ βρὶ γῦ4] πηαττίασο, βίσουθ α͵8οὸ δῆ. ἃ ἰρῇθν βρί για] Ῥγοογθδίϊοῃ, 
ὕπᾶον (Π18 βρίγῖῦ δηᾶ ᾿ἴ8 ΤλοΥΆ] τηοῦϊν 68, [Π 6 ρδύγίγοἢ8] ἔτ} 1168 ἴῃ βαοοθββίοη 1811 Ἰηΐο 
[ΔηΔ0 10] ΘΥΤΟΙΒ; Ὀαύ ἴῃ [0688 ΘΓΓΟΙΒ, [86 οἰ μῖ68] βρὶτὶῦ οὗἨ [6 1ἷ78016 βοχαδὶ 118 8 τθ- 
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82 ἹΝΤΕΚΟΡΌΟΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣ ΟἿ ΤΈΞΤΑΜΕΝΤ, 

Βοοϊοα, το οογτϑοίβ {π6 Ὠρδίμϑη ἀϊβοσ ἀουἹ γ ΒΟΧΊΔΙ 116, δηᾶ 118 ον νἱθνν οὔ ἰδ πϑαΐασθ 
οὗ οοπορρίϊοῃ. , 

ΧΙ. 

73. λίοεαϊο ϑ'μείεηε, ἴχ6 Αἰνίηρ οὗ ἐ!ο ἴδνν, ἰδ ΤΗτοδιρηίης οὔ ἐδο Οὐγδο, οὐ ἐδο ΟἸοτ βοδίΐοῃ οὗἉ 811 (26 Ὁ], 
Υἱο ΕΠυσδίοη οὗ Μοη, ἰπτουρὰ ἰδ6 Τοδομίησ δηὰ 1οδαϊης Ροτποε οὗ [λ6 Ετθο Βοϊϊ σίου οὗἩ (δ Οογνοωδηὶ, 

Α νΥῪ ν᾽ ἀθ-βργοδα Ῥγο)υᾶῖοο, βίποθ ὑμ6 ἄδγβ οὗ Μίατοΐοῃ, δοηΐουπᾶβ [μ6 ΟἹὰ Ταβίδ- 
ταρηῦ Το]ρίοη οὗὨ ΑἸ} 1} [86 Μοβδῖο ρνίηρ οὗ [86 αν, δηα (θη οαυϊοδίατοβ (Π18 
Ἰατ-οἰνίηρ [0681 βἴποο 10 τοραγᾶβ 10 88 8 ἀββροίίο ον ἀἰοϊδίοσϊδὶ βϑηαϊηρ; οὗ δὴ πα ἕἶπρ 
ῬΘΟΡΪΘ πρᾶον δΌβοϊαΐθ βίδιπίθβ, τυ ἢ 6 ΓΘ βίτοηρι οηθα ὈΥ̓͂ ἰη Ὁ] ΟΓΔῸΪΘ ΘΌΓΒΟΒ ΒΊΟΝ 
ΒΒ ΟΙ]α Ρ888 ΟΥ̓ῸΣ ἴο δ ἄγη δπᾷ οἰ] ΓΘ 8 ΟΣ] το (866 Ηπαξι,: Ῥλιοθορλὲα (ον .106- 
ξίσίον, 1ῖ. Ῥρ. 10 δηᾶ 14). 

ἩΪβίοΥΥ δηᾶ {89 Βοσρίαγο ἔθϑοῖ ΟἹ [1.6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ : 1. (μμῦ 10 15 ποῦ 186 Μοβαῖο ρὶν- 
ἵπρ οὗ [80 ἴᾶανν, Ὀαὺ [ῃ6 οονοηδηί οὗ (Ἀ10ἢ οὗ ΑΡγδῆδπὶ τὶ} αοἄ, Ἡ1ΟΣ 18 [86 ΤουπΔ- 
(ἴοῃ οὗ [86 ΟἹα Τοβίαπμοπί το] σίοι (6181. 111, 19); 2. 0(ῆ6 Μοβϑαῖο ἰδὺν 18 ποῦ ἴΠ6 ἢγεὶ 
Ὁΐηρ ἴῃ [89 Μοβδῖο βυβίοτῃ (νυἱϑνσίηρ ἰὺ 88 8 βίδρῃϑ οὗ ἀθυθίορτηθαΐ οὗὨ [86 Αθγδῃδηλῖο 
Το] ρίοη, ἴῃ 108 ἘΥΔΏΒΙ ΟΏ 88 ἃ βυβίϑια οὗ Ἰηδύσγιοιίομι δηα ὑγαϊηϊηρ ἴο ἃ πορ]οοίαα Ρ60ρ]6), 
Ὀαΐ [89 Μοβαῖο ὑγρῖοϑὶ τοάοιηρίΐοῃ, [86 ταϊγϑοῦ]οῦβ ἀο᾽νογϑηοο οὗ 18γ86] ουαὖ οὗ Εργρι 
(Εχ. χχ. 2); 8. (86 Μοβαῖο Ἰανυ-οἰνίηρ 1861} Γοϑίβ προη τερθϑαϊθα ἔλθ οομπιτπη]οδίϊοηα 
Ὀούνθοη 6 μουδὴ πᾶ Βἷ8 ρθορὶθ (Εἰχοᾶυπβ χῖχ. 8 ; χχΐν. 8); 4. [ῃ6 Μοβαῖο δοσῃμηϑη8 
ΔΙΘ ποῦ ἱτητηοαϊλῦθ δβίγδοῦ δηᾶ ροβί εν βίδίαῦθβ, θαὺ ἃγ0 τηϑαᾶϊδίθ, 88 τοὶ σίουβ βιηΔ- 
ταθηὖ8] οοτητηδληᾶϑ, ὑβγουρἢ (Π6 τοὶ σίουβ βρὶτῖῦ, 88 Τρ τϑ], ἱΒΓΟΌρΡὮ [86 ΘΟηϑοΐθῃοθ : 

ὅ. ἸΥΔΗΒΟΤ ϑβῖοη5 616 ηοῦ γἱ]ἱβι 6 ᾿πητη θα] ΔΘ ΪῸ (Ὧ6 ΘαγΒ6, Ὀὰὺ 80 ΔΓ 85 ὑΠ6Υ 6 ΓῸ 
πού ῬοϊΪᾶ δηᾶ οὐβιϊπαίθ, ογ6 ὑδκθη ΔΔΥ ὑβγουρἢ 8)ὴ δίοπθηιθηΐ ; 6. ἴο {86 Οὐγ86 
ὙΈΙΟΩ γ)88 Βροΐκθη δραϊηϑὺ [86 ΟὈβίϊπδῦθ ρουβ᾽ βΒύθῃ 6 πῃ β'η, βίδη 8 ὁρροβϑᾶ [86 βῃροι- 
Δθαπἀδηῦ Ὁ] ββίησβ τυ] οἢ 6 ΓΘ ργοπιἰβοᾶ ἴο [86 γ7γ6}}- ὈΘῃανϑα Ιβγϑοὶϊΐο ; 7. (86 Μοβαὶς 
Βυβύθτῃ, τῖῖ 118 οὐ ῬΘου δ Υ βίδρθβ οὗ ἀδυθιορτηθηΐ, ργοοὶδὶπὶθ 108. ον ρΌΔ8], ἴῃ [86 
Ῥτοροίΐο οοῃμιϊππδίΐοη δηᾶ Μοββίδηϊο οοτηρ]ϑιΐοη, δπᾶ ἴΌττΩ8 ἴῃ 108 ἱτπιρ Πρ; βίγθηστα 
[896 ἀϊγοοῦ ορροβιθϊομ ἴο 811] Ιᾶτγβ οὗ δὴ δοβοϊαίθ πδύαγθ. “Ἅ Μοβϑβ ντοίϑ οὗ ΟἸ τ] 81.» 
ΑΒ ἰο 186 δΔἀαϊοη ἴο {86 ϑοσοπα σομμτηδηᾶ, Ὑ1ΟὮ 1518 0816 τηϊβά 68 οὗὨ [86 ΑΙ ΘΓΒ 
ΠΡΟ 186 ΟΠ] τοι, αηΐο 186 ἰμῃϊγᾶ δηᾶ ἐουσ ρσαπογαίίοη οὗἉ [θὰ (ἢ ἢδίθ το (Εἶχ. χχ. 
δ), 0818 ἐμῃγοδϊθηϊηρ 18 ορροβοᾶ ὈΥ͂ [86 Ῥγουλῖθθ ἩΒΙοἢ Θχύθηἂβ [6 Ὀ]οβϑίηρ, οὗ {Π6 ρἷουβ 
ἴο [869 ὑπβουβαηα ἢ οὗ δῖ5 βασοοββοσβ. Βαῦ ἴῃ (μοῖν νἱοϊθηῦ ῥῬδβϑίοῃ ΟΥ̓ΘΥ (δ (ῃγοαΐθη- 
ἵηρ, [8.880 ὉΠρΎΔΟΙΪΟΌΒ Βαπιδη δ ἤανο ονϑ]οοϊκϑᾶ (μδὺ 1ὑ ἷ 106 ΒΑπη6 ΔῊ οὗἁ ἰγϑρῖοϑ) 

οοπηῃθοίίΐζοῃ Ὀούνγθοη ρα δηᾶ {86 συτβο, μοῦ (86 ὑσασῖο ροοίβ οὗἨ ΟἼΘΘΟΘ, ἴῃ 8 τα ποἢ 
ΤΆΟΥΘ ΟΓΠ6] ἔΌΤΤ, μάν ο ΡοΘυ ΔΙ ρἱοτβοα, Ἰοὺ ἴμθηὶ ἢγεῦ οοῖθ ἴο 83η ϑιγδηρϑιθηί 
νὰ 189 1ᾶθ8 οὗ {16 ἰγαροαϊβίθ, (Π6Υ ψ11 [θη δπα, [μδὺ ὀυθῆ βϑγοὸ [86 Ῥαγ Δ} ἔα Α]- 
βίο ϑ]οσηθηῦ οὗ Βϑδίμϑῃ ἰσαρϑάγ, ͵8 Ἰαϊα 88146, τυ 8110 109 Βδᾶ δαΐατοβ ἃτὸ ρου! βο, 

Βαῦ [86 Μοβαῖο βυβίβθτω ρθη γΆ Υ διλη 8 88 [89 βγβύίοθῃι οὗ ἱπβίσιουοη δΔηα ὈΓΘΡΆΓΆ- 
ἴοι ἔογ [86 το] ρσίοη οὗὨ Ῥγοιηΐβο, 85 10 ὑγϑίπβ δῇ πηϊπδίταοίοα Ρ6Ορ]6 ἴο {86 οαϊΐατα οὗ 
ΟἸγιβίθπμαοπι, δπᾶ Ὦθη66 8180 88 186 ρἱοτί βοαίΐοη οὗ 4}1 ἀϊνῖπ6 βυβύθιηβ οὐὗἨ ργθρδγϑίουυ 
ἰηβύγποίίοη δηᾶ ἰταϊηΐην. 

ΧΙ]. 

ὅδε Ἐσυρέϊανι ΑΠναοῖοε απὰ Ῥίασιιεε, οὐ ἰμ0 Τγρίοοὶ Βονοϊαιίου οὗ ἰμ6 Εδοὶ, ἐμαὶ 41} (86 Ὑ᾽ δ᾽ δίομΒ οὗὁἨ σοά 
Ὅροι ἴδ6 Ναϊΐοιβ δ΄ Ὸ: ἔο αοοὐ οὗἨ [86 ῬοΟρΙο δὰ Κίησάομ οὗὨ 6οά, 

δ ηρΒυΘΏΡΘΓΩ μ88 βῃονῃ ἴῃ ἷ8 ἐβοτουρῆ δηᾶ Ἰοδτηοᾶ τψοῖῖκ (Εργρῦ δηᾷ (9 ὈΟΟΚΒ 
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οἵ Μίοδοβ, ΡΡ. 98--129) {πδὺ {Π6 Εργρίίδη ρῥἰδριιοβ Δηᾶ σηΐγδοῖθβ ἅτ ποῦ ἴο θ6 τοραγᾶρα 
88 ΔΌΒΟΪπῦθ τα γα] ου8 ἄθογϑαβ οὗ αοα, Ὀαὺ 88 ΟΧΊΓΔΟΓΪΠΑΤΥ αἰγηθ 6 Δα ηρ8 δπᾶ πᾶρ- 
ποηΐ8, ΘΟ οπΘα Δηα ἱη γοαπορᾶ [Βγουρἢ 086 παίυτο οὗὨ 86 Ἰαπᾶ οὗ Εσγρί. ΤΏΘΓΘ 
ΔΒ 8 ΠΔΙΏΓΑΙ Ἰοπη ἀβι0. [ῸΓ [6 ΤΩΊΓΔΟΙΘΒ, Ὁ 186 Ὀ]οοα-Γοα ΟΟΙοΥ Οὗ (6 ΝΊ]6, [86 8Ρ- 
ΡΟΆΓΔΠ0Θ ΟΥ̓ ἴ86 ἔγορβ, [86 ὈΪαστιοβ οὗ 5168, τ Υτ Αἰ π, βου ϑ, ὑΠ6 ἢ811} δῃηα {πῃ ΔΟΥΒΌΟΤΤΩ, 
(86 ἸΙοσπιδίδ, 186 Εἰ σγρίϊδηῃ ἀδυκηθβ8 (186 ἀατΚοηΐϊηρ ΟΥὨ [86 δἷν' ΒΓΟΌΡὮ (6 Βδηἀβίουτη), 
δηὰ [Π6 ἀρδίῃ οὗ 80 γβίεθοσῃ ((}6 Ρ]αρ 6). 

ΤῊΪΒ σΘοππῃθοίίοη οὗἩ παίαγαὶ ουθηίβ ἴῃ 8} ΟΧΊΓΔΟΓ ΔἸ ΠΔΓΎ Βα ΘΟΘΆ510Π, ΤΌΓΏΙ, δηα οχίθηῦ, 
5 ποῦ Οὐβουσγθα Ὀαυὺ βιγοηρσίβοηθα ἱΒπγοῦρἢ (Ποῖν τοίοσθηοθ ἴο [86 ρῥγονϊἄδηοο οὗ 29. 
βονδῆ, δῃα 1η9 τϑαθιιρίϊοη οὗἁὨἨ δ΄8 ρθορῖὶθ. Ἐλδίμον (86 ἀδτὶς ϑναηΐβ οὗἩ [886 δϑυῖ δ ἃΓ0 
οχρίαἰποα δπα ρ]ουι θα ἴῃ {Π6 1468 οὗ Ῥυπίβῃηγοηίθ, δα (6 1018] ῥα ἰβηταοηῦ σ᾽ οΥἹ- 
β68 1561 1π 5 ΡᾳΤΡοΟΒΘ δηα ρο 8] ο ΔΆ Θἢ ἃπᾶ Ββᾶνο. 

Βαΐ ἰπ (815 ἔογπι, (ἢ νἱβι δ ομβ οὗὁἨ αοα ἀροη 18γ86] βοῦνϑ ἰο Ὀσίηρ οαὖ οἴθΑΥΥ [89 
ἤπ8] στη οὗ 411 μἷβ πᾶ] ςἴ4] ρτονυϊᾶθποθ ονοῦ [89 ἐπα! νἱ πα] κίησᾷοπιβ οὗἁἨ [86 σου], ἴῃ 
ἰλεῖς ορροπίτίοι ἴο ἷβ8 ΘΒ ΤΟΝ. 

ΧΙΠ, 

Το Εσυρέϊατι Τγοαδωγεδ, οὐ ἴῃ πῃοτἰϊδηοα οὗ (86 Θοοάβ οὗὨ 818 ἩΌΓΙά Ὁγ (π6 Κίηράοτα οὗὨ αοὰ, δὲ {89 
ουϊιϊπαιηρ Ῥοϊηὶδ οὗ [6 Κοἀδεπιρίοπ οὗ ἷα ῬΘΟρΪο. 

ῃ 186 ἢγβί ρ]4οθ, 48 ἴο {86 ἰοχί, 10 ἄο68 ποῦ ΒΑΥ ἰδαῦ {16 ΙΒγδ6} 1168 Ῥοττουγοᾶ [ῃ6 
ρο]ὰ ἀπᾶ βινου ον ο]β οὗ [19 Εσγρίίδηβ, θαύ {παῦ ΠῸΥ ἀοιμδηαοα οὐ ὈΥ ση Γοδί 168 ΟὉ- 
ἰαϊηοα 1Π6.Ἐ [Ι͂}ἢ ἔλυου οἵ [819 τᾶ ὃ0 υγροᾶ ἤγθῦ (δ 6 Θχργοββίοῃ β0 088) (5 Ὁ), τ ἢ 
τρίϑιηβ [86 Βδη16 Β0η86 Γβτουρδουῦ [86 ῥῬβάβαρο ἰπ αποβίίοη (ΕἸΣ. 111, 22; χὶ. 2; χὶΐ, 88). 
ΤῊ εἰσῃ:βσοδύοι : ὅο Δ5Κ, ἀοιαδηά, οπἰτοδῦ, 18 (86 Ῥγδν ΑΙ πρ' Β6η86 οὗ 86 ψοστά. ΤῈΘ 
Ὡρηϊδολίίοη : ἐο δογγοιο, 18 ΒΟΔΥΟΘΙΥ͂ ΕΥΟΣ πβοᾶ. [Ι͂ἢ [86 δὰ] δοοορίδίίοη, ἰηἀοαᾶ, [86 
ΗΙΡῺΣ οὗ (86 νοτὰᾶ (οὐϑικῶ Ὁ), ἰὼ (86 δθη86, ἐλεν ζοηα ἴο ἐΐοηι, του ]α βθϑῖα ἴο ἡβααῖγθ 89 

ὀΟΙΤοϑροπάϊηρ τηδδηΐηρ οὗ [86 ΚΑ]: λὲν δογγοιοοα (λό }ειοοῖδι. ᾿Απᾶ Βαυμιραγίθῃ ἴῃ 
1818 νον 681]8 (1. Ρ. 478) Ηθηρβύθη οΥρ᾽Β οχρίδηδίϊου (ΑῸ θη 16, ἰΐ, Ρ. 624) ΥΘΤΥῪ δσί- 
βοῖδ! ὙΠῸ πογὰ ἴῃ ααδϑίΐοη, ἴῃ [86 πιο οὗ Ηδπηδὰ (1 ὅδπι. 1. 28), οδπθοῦ γγ6}} 
πῃθᾶῃ:  Ἰοηᾶ Βῖτα (086 βοὴ ῥγαγϑᾶ ἔοτ) ἴο 86 Τωοσὰ ἴον {Π6 ψΠο]6 οὗἨ 18 116. ΤῊΘ 
ΗἸΡὮ1], ἴῃ 108 οΘοτγοβρομπᾶθμοθ τι [ῃ6 ΚΑΙ, ἴο θηϊτγοαῦ, πηαϑὺ 8.1}} τηθϑῃ ἴο γὶνθ στ  Ὠ]Ὺ 
ΟΥ ἔγϑοϊυ, ο σγϑδηῦ, θϑρϑοίδ! ΠΥ ἴο Θποοῦγασο {Π6 ῬΓΆΥ͂ΟΥ. ΜοΒθ8, ΣΤ ΟΥ͂ΘΥ, ἢ Ὧ6 δᾶ 
θθθη βροϑαϊείηρ; οὗἩ θοιτονϊης οὐ οὗ (μοῦ, σου ποῦ αν δῃηπουπηοοᾶ 1ῦ Βο Ἰοπρ' Ὀεΐοτγο- 
βΒληᾷ, 839 8 Ῥγοϊηϊποηῦ δυθηῦ ἰῃ (6 ἔγοοΐηρ οὗ {86 Ρ60ρ]6 (οἴ. 111. 22); δῃᾷ {89 δίξδιη- 
ἴησ' οὗἩἨ ἘΠ6 ἀοδῖγο σου] βου οΥ Ὀ6 οχρίαϊηοα ὈΥ (86 ἔλοῦ (μαῦ (ῃ6 ρϑορίθ ἴουπᾶ οὐ 
βου ϊὰ δηᾶ ἔλνοῦ ἴῃ (86 ΘΥ68 οὗ (Π6 Εἰσγρώδηϑ (οδ. 111, 21; χὶ, 8; χι!, 860). Τα 10 οδη 
ΟὨΪγ ὉΘ 8}: ΘΕ ΙΓΘΙΥ͂ Οχ ΓΔΟΤ ἀἸ ΠΑΥῪ ϑεκίηρ τ ΠΟ 18 ΒΟΤΘ Βροκθὴ οὗ δῃᾶ (86 δχρυθϑῆ- 
βἰοη ὙΏ10} τοοογᾶβ {86 τοϑυ]ῦ σἂῃ ΘΟΩΒΟΑΌΘΩΟΥ ΒΑΓΑΪΥ 6 ἐο δίθαῖϊ. Τὰθ ἴοττα (5.3) 
Ροϊηΐβ ἴῃ 108 νΔΙΙΟῸΒ ΤΌΓΙΏΒ ΤΑΠΘΓ ἴο ἃ βίγοῃς; δηᾶ υἱοϊθπῦ βηδιομίηρ ὉΔη [0 ἃ βίθα [ἢ 
(ο  ΑἈπᾶ βἴμοο ἴῃ Ὁ}:18 ὁ486 1ὑ οδηπού ΌὈΘ ν]ο οΠ 06 ἩΒΙΘὮ 18 Βροϊκθὴ οὗ, 80 ὕπ6 ὕδυτα 
πα ΘΧ βῥγ658 )6 ᾿η:6]] οὔ] ἈΒΟΘΏΘΏΟΥ οὗἩἨ ἴ[Ώο86 ΒΟ ραϊησᾶ [9 ἱπῃογϊίδποσ, ἃ πιϊσ Υ 
Δρρτοργίδίο ἴο {Π6ῃλΒοῖν 68. 

Φ σοραῖθ ΗΕΝΟΔΤΈΝΒΕΒΟ: ἀμ λεπέίοί 07 (λὲ Ῥεπίαίεωοδ, 2 τοῦ. Ῥ. δ01. 

Τ ΕἾ 9 γον (58:10), (0 ἀθεῖτοθ, οδπ ΟὨΪΥ 6 ἴῃ ἨΤΡΆΠΙ ἴ0 ὁδ8θ δθοῖδοσ ἴο ἄθαιγθ, 1ἰ ἀθαϊχηδίθθ (861 8 1.661} οἵ- 
πτιοὰ οἹΝ, ἴῃ σρροκι (ἔσῃ ἴο ὁῃ 9 Ῥ ΆΪΟΘῊ 18 κί θη ΟἿἹῪ ἥγοτα οαὐτπαγὰ οομπείσαηξϊ, ΟΥὍἨ ΟΥ̓ ΤΌΤ ΒΌΔΙΔΘΙὁ65 Ὀοχρπ. ὙΓΒΟ- 
ἔγοΣ ὕγεοῖν χίνοα ᾿ΠΟΣΘΌΥ ἰηνϊο8 [Ὧ6 ΟἿΟΓ ἴο δαὶ ; ἢ6 οδπηοὶ δεὶς ἴ00 σηυςῦ, ποῦ Θῃοῦσ ἰηδοοά," ΤΏ18 156 ΒΌΓΟΙΥ 10 
Ῥογίοοὶ δοοογάδοοο πίιῈ ἔδο δρίσὶ! οὐὗἨ πὸ Ἰδαηρύαρο, (7 ἐδο ΗΠΡΆΙ] 16 ὀχρὶαἰτιοὰ δοοοσϊηρ ἰο [89 Καὶ, Βεδυμηγζατγίοη δᾶ 
186 τσλά! 024] οχροοϊἐΐου ἐσρίδίη ἴπ6 [4] δγοσ δὴ μυροίμοίοδὶ ΗΠ ΡΆΕ]], 

; Βερροιεηθεγζ, Ῥ. δ28. 
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ΤΏ βιὐυδύϊοη [86] 18 ποῦ 1ὴ ἔἴάνογ οἵ Ἰοπαάϊηρ, ὙΠῸ ἢσγθῦ ἀοιηδηᾶ οὗ Δίοβϑβ ἴοι 
ἴβγδοὶ νγᾶ8 ΟἿἹῪ [ὉΓ 8 Ὀυὶοῖ )ΟυΓΠΟΥ͂ Ἰηῦο 86 ΣΙ ΔΘΓΏΘΒΒ, ἴῸΥ 086 ΡτΊΓΡΟΒΟ οὗ Ιο]αΐπρ ἃ 
ἐραβύ (ἔχ. οἷ. ν. 1); Ὀαΐ δἴζονυσασγα [6 ἀθιμδηᾶ ᾿ῃογθαβοα ἴῃ [8.6 Β8Π16 ΤΩΘΆΒΌΓΟ ἴῃ 
ψ ΒΙ0} ῬΠΔτΔΟΝ γὰβ Βδσαθπϑα (ἢ, νἱϊῖ. 1; Ιχ. 1; χ. 24). Βαΐ δος (Π6 Ἰπᾶρτηοηΐξ 
ὍΡΟῚ {{1|6 σδί- Ὀοσα ὕΠ6ΓΘ 18 ΠΟ 668 οὗὅὨ ΔΗΥ͂ Βαρροδιίίοη ὑμαῦ ὕπο σου τοί ΤΏ, 85 
ἰηἀορα 1 δᾶ ποῦ Ὀ66η ῥχογαϊβοα Ὀϑΐοσο Το Ερυρδῃηβ ἄγονα 1.6 βγϑ}] 68 οὐ, 
Ὀθόϑαβ6 ΒΟΥ, τηαον ὕΠ16 ρῥτγοϊθοίίοῃ οὗ (μοῖρ αοᾶ, 84 ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ ἴοστοσ ἰοὸ ἴμβο, ΤὨ6 

τοϑουνδίϊζοῃ Ψ]Οἢ ῬΒΏΔΓΔΟΝ οου]ά ΡΘΟΓΏ8Ρ5 ὮΔΥ6 ΙηΔ46, Π6 ΔΌΘΠΑΟΠΒ ἱπητ θα] Δ΄ 6 } Υ. Α[γ6Γ- 
ΜΔΙαΒ, βίηοα Β6 ῬΌΣΒαΘΒ (ἢ ΙΒΓΆ6]10685, ΤΔΚ6Β 87 ὍΡΟΙ θη, Δη6 ΡΘΥ181168. 

γα ῬΆ58 ἴῃ ΓΤΘΟΥΙΘῪ ἴη6 αἸθγοηῦ ΟχρδηδίϊοηΒ οὗ {818 ρϑββᾶρθ. ΤῈ οἱ οσ, 6χ- 
ὈΓΟΙΊΘΙΥ Ροβι να δηᾶ δυσὶ οσρ δηδίϊοη, ρΡγοσθ 8 ἔγομι ὕΠ6 δϑβυσαρίΐου (μδὺ ἀοα 
Βυβραπασᾷ ἴῃ {1|8ὺ ο486 86 ῬγΟΒΙ δ οη οὗ ἐδοῖῦ δηᾶ ἀθοοϊῦ. Τὴ6 Αροϊορ!βίβ ἅο ποίΐ 
ΒΡΟΠα πηποῖὶ ΔῸΣ ΠΟΘΙ 1 ὕΠ6 ἀοίδηβῖνο. ΤΟΥ δνα ἃ ζγοδίου ψΟσΚ ; ΓΠ6ΥῪ ἤδνο [86 
ΘΊΟΤΥ οὗ [η18 ΓΑ υα] τχοτηθηῦ ὕ0 ΒΟΥ, 1ῃ τ Ὠΐοῖι (Π6 ἀΘΒρ156α 8]4γ68, ὑπ6 618, ἴῃ {Π6 
οΥῸ8. οὗ τοῖν ῥῬγοπα ΟΡΡΓΘΒΒΟΥΒ, ΠΟῪ ΒΟ ]οα Ὀγ αοἄ, Ρ888 ᾿ῃΐο ἃ ρθορὶθ οἵ αοά, 
ΟΥ̓ ΒΟΏΒ οὗ αοἕἴ, το ΟὨΪΥῪ πορᾶ ἴο 88Κ, ᾿ ΒΟΥΠΟΥ 88 ἃ ἴΆΥΟΣ, ΟΥ ἃ8 ἃ ἸοΔΠ, ΟΥ 88 ἃ ἀοτηδηᾶ, 
ἴον 0.6 ρο]ὰ δηᾷ ΒΥ 67 ὑγθαβΌΓΟΒ, Δπα ΠΟΥ ἃγα οαϑῦ Ὀθίοσθ ὕθθη 88 8ὴ δοκηον)]οᾶρ- 
πηθηῦ οὗ Βοχηδρθ, ἃ τ] θαΐα οὗὁἉ Γσοῦοῃο6 δηα ἔραν. ΤΉΘΙΓ ΒΟ δηᾶ ἀδαρ 6 8 δγο Ιοδᾶ θα 
δηᾶ Ὀατάοηθα ψ10}} μοι. Ταῦ Δίοβοβ 80 Ἰοὴρ ΤΌΤ (18 Τηοϊμσηΐ τηλγκθ (6 
στοαῦ ργορδοῦ; ὑπ Ι5Γ86] 0568 10 ΒΏΟΥΤΒ ποῦ ΟὨΪΥ δῖ8 ππτηδη ῥστιάθποο, Ὀὰὺ ονθη ΔΒ 
Βδοιϑα στἱσῃῦ:; Ὀαὺ ὑπαῦ αοα Ὀτγηρβ δθουῦῦ ὑῃ18 τϑϑα]ῦ, Του 818 Ὠΐπὶ 88 86 ῬΧοίοοίοῦ 
οὗ Ὠ18 Ῥθορῖο, γδο ΜΨ11] ργονϊᾶβ ἴοσ ἢϊτη, δον ἷβ Ἰοῃρ' ΒΟυτΟ 8 δηα ἀορυνδίο 8, ὑ86 
τ οἢοϑῦ δοτηροηβαίίοῃ, δηα αὖ [86 γϑῦῪ Τουπαλίίϊοη οὗ δἷβ Κἰησάοτῃ Δρργορυῖδίοβ τ ἢ 
τι) οϑῦυ 186 ρο]4 Δηᾶ 51σ8Γ οὗ 16 σου]. ΓΒ Ὀδίοτγθ {}}18 {1π|0ὸ ΑὈγδἤδτῃ μδᾶ Ὀθοπ 
Ὀ]ΘΕβοα διιοπρ 6 ποδύβθῃ, 8 Φδοοῦ ὈΥ ΤάΡδη, δηα ὑμ8 β'ποθ ἴη6 μαστοῦ οὗἁ 
ΓΟ τὶβί, δῦ ἴΠ6 πι6 οὗ Οοπβίδῃςιηο, δον 108 γ]Ἱο ΟΥ̓ οὐον {6 Ἐοτηδη οΙρῖτα; δηᾶ 
ἴὴ ἔα τωδῆποῦ [Π6 οτοῦ οΥὨἁ [86 τιϊ44]6 ἀροβ, αἴζον [π6 ἱσγαρύϊομ οὗὨ {μ6 Ῥαγραγίβηβ, 
Βαυὺ αὐ {86 οῃα οὗ ἀδΔΥΒ 81] [Π6 ἐγθαβΈΓΟΒ οὗ ὑπ6 τοῦ] 58.481} ὈΘΟΟΠῚΘ ΒΟΥ ]ΟΘΔΌ]6 ἴο {ἢ9 
κΚἰησάοια οὗ ἀοα, δηα ον!) Ζαίϊοη 8881} θ6 δβουθθᾶ ἴῃ ὙγοσΒἘΪΡ. 

ΧΙΝ, 

ΔΙ͂ο8ε5 ἰλ6 Ῥγορδεί, αλὰ (896 Ῥγορδεῖίο Ῥϑορ]ο οὗ αοά 'ἱπ ορροβίἴοῃ ἰο [86 λίαρίοἶδῃβ οὗ Εργρὶ δῃὰ Βαΐδδιω, 

οὐ 86 ϑρὶγῖξ οὗ Μαρὶο, ἀπά (86 ῬΓΟΡΉΘΟΥ οὗἨ ΗοδΙΠοηΐβῃι, 85 1ὺ ἱπνοϊ ἰδ  Ύ ἀ068 ὨοΟΙηΔΡο ἰοὸ ἰμ6 Ξρίτιῖ 
οὔ (μ6 Κιηράοπι οὗ αοὰ, Βαἰδϑιλ βροακίηρ Α88. 

6 Ὀε]ῖθνο ὑμθγα 8 σοοᾶ ρτοππὰ ἴον ρἰδοϊηρ 486 τηδσὶοϊδηβ οὗ Εργρὲ ἰῃ σοϊδιίοη 
ἢ (μ6 Αὐϑηλδῖο ΒΟῸΣ Βδίδατα, “ϑῦ ἃ8 [86 ΒΙΒΌΟΓΥ ΟὗὁὨ [Π6 πῃϑρὶοῖδη8 (Εἶχ, νἱ]. 11 8.) 
ΓΘΟΟΓΩ͂Β [Π6 ὙἹΟΙΟΤΥῪ οὗἁὨ {6 ἘΠπΠοοσγδίϊο ΡΥΌΡ οὐ ΟΥ̓ΘΥ 116 ΔηϊΔρΌΠΙ 5010 Ροβιοη οΥἁὨἁ Γ68]- 
ἸΒΈ16. τ ἸΙΒάοτῃ ἀηα τηλρΊο, 50 [86 ὨβίοΣΥ οὗἨ Βαϊδδια (Ν απ. χχἹ.) Ῥγοο]δίτηβ ὑπ6 ὑτ τ Ρ ἢ 
οὗ {π6 ὉΠοοογαῦϊο Ρ6ΟΡ]6 οὐϑσ {16 Βοβί}]θ ροβιύϊοῃ οὗ ἰμδὺ 1468]150 15 τγβάοια οὐὗἁὨ {0 
στο], (Π6 ἡγοΥ]Ἱ]Υ̓ ΡῬΓΟΡΉΘΟΥ Πα ΡΟΘΒΥ Τορτοβοηΐϊθα Ὁ. Βαΐδαπι. 10 σψουἹᾶ 6 αϊξ 
βου ἴο αἰδυϊρ 8}: δοουγδαίοὶυ θούνγεθη {6 Βυτηθο] 16 πα (6 ᾿υτΟΙΥ δοίαϑ] 6] οσηθὴ β 
ἴῃ ὕΠ6 δοσοπηὺ οὗὨ [86 οοπίοβ᾽ οὗ Μοβοβ τὶ [6 ΕργΡύϊδη ΘΟὨ ΤΟΤΒ. ΜΟΒ68 τῦϑ8 
οηᾶἄονοϑα τι Πλϊσδου ]οὰ8 ΡΟΥΟΣ ἴῸτ (18 οοηΐοβῦ, ὑν 8086 ΒΙρὮ, ἴῃ ΔΩΥ Ο886, ὙΟΙΟ ἃ 
Βυτι 1108] οοἸ]οτίησ. ΘΗ σβύρηθο σῷ Γοραγὰβ 1Ὁ 8438 [16 ΘΘὨ ΓΑ] ροϊπῦ ἴῃ {818 Θηἄον- 
ταϑῃῖ, {Παὺ ἢ οου]ᾷ (δ πιθοῦ δηᾶ ἀοΐοδαῦ {Π6 Εἰσυρ(λη ΒΟΓΡΟ ἢ ὑ ΟΠ ΔΙΤΉΘΥΒ ὍρΡοπ ὉΠοἷγ 
σ ἢ6]4, ἴῃ (Π6 τασίοη οὗ ὑμοῖγν ταοϑῦ οα]υϊνδίθα τηδλσίοδὶ τύ, πα ψ 10} ΕἰσηοΥ ΤΑ ΔῊ Β 
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αὖ ΠΝ ΘΟΙΏΤΔηα, ΜΟΒΘΗ, τ ἢ ὮΒ ΤΑΙ ΓΒΟΌ]ΟΙΒ τοῦ, οΥ Βίβα, σου Β ἴῃ [1.6 [τ66 Τα- 
ὅ᾽ἰοηϑ οὗἉὨ 116 τυΐγδο168 οὗὁἨ Ῥυῃὶβηγηθηὺ δηα βαϊγδίϊοη ; ἰῃ 086 τορίοη οὗ δ᾽ θιῃθηίασῃ 
πδίυγα (οδησηρ γδίοῦ ἰηΐο Ὀ]οΟΩ͂, ὈϊΓ(ΟΥ γγδῦου ᾿Ἰηἴο ΒΥ 766) ; ἴῃ [86 τορίοι Οὗ ΟΥ̓ΡΔΏΪΟ 
πϑίπτο (πιδκίπρ {Π6 τοᾶ ὑο θθοοῖΩ6 8 βοσροηῦ, δῃηᾶ [6 Βοτροηΐ ἃ το) : ἴῃ (86 τϑρίοῃ 
ΥΓ Βυχδη 118 (08}Π[ὼπὴρ; ΤΟΥ ἢ [86 ἸΘΡΓΙΟΒΥ͂ 83πα ΒΘΔ]ηρ 10). Ηδ οδη ἀο {1}}5 ὉΓΌΪΥ ΟὨ]Υ 
ἴῃ (86 Βοσνῖςα οὗ {π Ἰωοτά, δηά {βογοίοσο ΟὨΪῪ ἴῃ ἀθοϊϑῖγο ργθογαδί θα τηοπηθηΐβ. ᾿θαῦ 
ἴ186ὴ ἢ6 οἂπ ἀο {815 νὰ δὴ ουίάθηοθ ὙΠ]Οἢ Ραϊβ ὕο ΒΠ8Π16 ἃ]1] τχδρὶο}] αὶ δπᾶ 
του αγ οαϊΐατο. ΤΌυΒ στα υλ]}γ, δηᾶ βίθρ ὈΥ βίθρ, 186 Ερυρίϊδη ΘΟΠ᾽ ΌΓΟΓΒ Ὑ6ΓΘ 
Ρπί ἰο δαρῦ Ὀοΐοτο ἢϊπ. Ὑμ6 ἤτδυ αἸβϑυϊηοθίοη 18, ἰμδὺ ὍΠΟΥ σου] ΟἾΪΥ ἱπιϊϊαΐθ 
ψ]Πδὺ ΔΙοΒοΒ α1α Ῥαοΐογθ (θη; ὑῆ6 ΒοοΟΠΩ͂, (μαῦ {Π6 Υ ΘοΟυ] ἃ ΟὨ]Ὺ ἀο ΡΟῚ ἃ 8Π18]] 568]6 
τῇδὺ Μοδο5 ἀ1ἃ Ὅροη ἃ ἰαῦσο; 86 {ϊτᾶ, (Βαῦ ὑΠ6 0 σου] ἱτηϊίαϊο ἴῃ ἋΠ6 ἀοβίσαοῦϊνθ 
ΠΙΓΆ6165, ποῦ ἴῃ {8086 Ὑ ]Οἢ ἀθ]]γοτοᾶ δηᾶ βανϑᾶ: (86 ἔοισ, ὑπαῦ {Π6 Υ δου]ᾶ πού 
πα|αΐα {Π6 στοδῦ ἀοβίγαοίϊνθ τ ΓΔΟΪΘΑ ; [Π6 Ἰαβῦ, (ῃδὺ ὑΠ6 Υ ὑπο Β 6 Ι Υ 65 ρου Βῃ 6 ἴῃ 16 
ἀοβίγι ον 6 σαΐγϑο168 οὗ Μοβθ8. Αὖ [ἢ νΟΣῪ Ὀορίηηΐηρ, [861] τοᾶβ ψχογο ἀθνουγοᾶ ἘΥ͂ 
[16 ἰοττῖ}}]6 τοῦ οὗὁἩ Μίοεοβ, δ δὖὺ 1η6 οηᾶ ὑμδὺ βίδηα ἴποσο ψιὺῃοαῦ ροῦγοῦ, ὉΠΟΥ͂ 
(Βοιιβ 1 γ 68 8116 τ] ἢ ΒοΟΤΟΒ, ἀπᾶ {ποῖν γβί- Οση ρίνϑη ἴο ἀοδίῃ. 

Βαϊδδπὶ ἀπαἀουθίρα νυ σοργοβθηΐβ {80 1464] ΟΠαγδοίον οὗὨἁ 086 ἀτὺ δηᾶ ου]ζατο οὗἩ [86 
τοῦ] .{ 248 1Ὁ ρῥίαδοοβ δῃᾶ ἀβθῆηθβ 1086], ἴῃ 18 ΘΟΤΩΙΏΟῺ ΟΥ ΟΥΔΙΠΔΤΥ 118, 85. ἴῃ (86 
ϑρῆογα ΟΥ̓ {18 οοηιϑοίοι8 ἑλομσλέ ΟΥ̓ »ιΏΟΘϑ6, ᾿ῦ ΟΡῬΟΒ6Β [Π6 Ῥ6ο0Ρ]6 οὗ ἀοἂ 8πᾶ ΠΪ8 
Κίησἄοπι, Δηα Θβρθοΐδ!]γ, Ὀγ ὑπ6 ἄσν!οθ οἱ Ἰαϑ0{Ὁ] πᾶ αἀσκίηρ Ῥαπαποίβ, Σὺ ΘΟ] ποτ 
στοῦ ἸΒΊΌΤΥ ἴο [ἢ6 οδυτοῖ οὗ αοα: δηᾶ γοϑῖ στησβί θνοῦ, ὑ. ἐδλ6 ϑρῆθγ ΟΥ 18 σοΉ- 
φοἱοι8 ζεοϊίπσ, ἴῃ [86 πηροὺπβ οὗὨ 118 ἱπβρί γαύϊοι ὑπβτοαρᾷ (86 Ξρ᾽ τῖῦ οὗἉ [ῃς 1,οτά, Ὀ6 οδ1- 
το Ὀογομπᾶ 186], Ὁ1655 ὕ8.6 Ρ60}]6 οὗ 086 ησάομι, δηα ἰοβυϊ ν οὗἉἨ 118 Βα] νδίοη δηᾶ 
γἱοίοσΥ. Τ}18 ορροβίίοη Ὀούνγθοῃ [86 ΡΌΓΡΟΒΘ δ8ηα [ῃ6 ἰῃβρίγαϊϊζοη ἴῃ {Π|6 ΒΡΉΘΙΘΒ 
οἵ που] ]γ σοηΐαβ δηᾶ οα]ύαγο 8 τνου]α-ἰβίοτι δ), πού 1688 850 ὕὑμδη ὑ86 ἴλοί ὑμδὺ ουϑῃ 
[86 του] αν σοηΐαβ ἸῺ 108 ΡΒΙΠΟΒΟΡὮΙΟ βυβύθταϑ, ψ 1 105 ροΘΙ08] δπα ἀγυϊβυϊο οα]ύιτο, 
Ριορμοβίθα οὗ ΟἸσιβὺ ἀηα ὈὉ]6 8868 18 Κίη σοι. 

Βυῦ ΑΙ ΔΤ Β 888 18 ἀθβυϊηϑα ἴο ρογύγαυ ὑμὸ ἴδοῖ, [ῃδῦ [Π6 858 ἰ[561 ταυϑῦ ὈΘΟΟΠΊΘ 
ἃ ῥορ ποῦ, ψ θη [86 του] ]Υ ῥγορῃοῦ, ψγὰοὸ τ θβ Εἶτα, ψὉ1}}] ὈΘΟΟΙΩΘ 83π 8388β.0. ΤῊΪΐ8 

σταπαᾶ ἰσοηῦ, δοοογάϊησ ὁ τ ΙΟῺ ἀοηΐαβ ἴῃ 108 (Δ]16ῃ βίαϊθ 18 ποτ ὈΠΠπα 8πα ἀπ Ὁ 
ἔθδῃ 0Π6 858 Ἡ ΒΊΟΝ 1 τι 65, δοοογάϊηρσ ἴο ψ  οἢ 116 Ῥσορμοῦ ΨἜῈΟ Τ]ᾶ6 8 [88 8.88 18 
οδαησοα ἰηΐο 8 888 ὙΠ0 τ] 68 [86 Ρῥτορδοῦ, ἄοο08 ποῦ Ββίδῃᾷ {670 88 ἃ ρϑυρί οχὶυ ἴοὸ 
[88 ὈΘΙΙΘ τ Υ δπᾶ ἃ βροσχῦ ὕο [86 ἀπΌο]ονοσ, Απᾶ ἴΌ 18 ὑγαϊγ ὑπ6 σα]ὺ οὗὨ [Π6 Δροϊοροίϊο 
50.001] ΤΒΘΟΙΪΟΡῪ 1 10 [8118 ἰηΐο ἀἸΒΈΓΘΒΒ δθοιΐ [6 888 οἵ Βδίδδπι, ψΏ θη [868 ἔσθ: ΚΟΤΕ 
ἸυΒ.}!}γΥ τὶ ἄθ ἀροη 1. 

ΤΙδῦ (86 ΒρΘοΐθβ οὗ πὸ Ὦοτβο, ὕο ψ Β 10 ἢ) {86 858, ΘΒρϑοΐδ ]ν (6 οΥΘμ 8] 888, Ὀ6- 
ἰοησε, 18 ᾿πο] 1 Πη68 [0 6 {Ἰπι]4, πᾶ ὑμτουὺρ 18 ἔπ σῦ οδη ἄταν δὐυθηύοη ἴἤο διά ἄθῃ 

᾿ ἀδηρογοτβ οἰγοπηχϑίδηοο8--ἰη 664, πΠαῦὺ 10 Π88 δὴ ἱποχρ]] Δ 0 ]6 ΡΟΥΤΘΓ [0 ΤΟΟΟΡΏΪΣΖΘ 
δθοΒΌ ΚΘ ΘΡΡΟΆΓΆΠΟΘΒ, ΟΥ ΘΥΘῺ ἴῃ 108 ὙὙΔΥ ὕο 866 Βρ͵τ108, 811 {818 18 Θομβγιηοα ὑβγουρἢ 
[86 δίτϑηρεβῦ τΒΐπρθ, Μοτγα [Β8ῃ ὁποθ 888 [}6 βύυσ Ὀ]Ϊπρ ΟὗἨἍ ἃ ὨΟΙΒ6 66 8Π 60]]} 
ΟἸΏΘἢ [0 δ18 τον, δῃηᾶ Νροίθοῃ ρ]αγοᾶ {86 ρατὺ οὗἩ Βαϊΐδδμι οπ 1[ἢ6 ΟὔΒΟΥ β16 οὗ 186 
ΝΙοΠΊΘΏ. 

Τρδῦ {86 νοῖΐοθ οὗ δὴ δοῦ οὔ ουθῃηῦ, [5 θυ ϑῃ οἵ 86 τισι ιν αὐίογϑποο οὗ {116 Δη1π18] 
800], ΙΏΔΥ ὈΘΟΟΙΏΘ, ἴῃ ἴΠ)6 Ρ]αβύϊο ἔοσταϊηρ ἱπιρῈ}186 οὗ ἃ νἰΒίοΠΑΤΎῪ σϑηΐπβ, 8 τα ΐγδοὶο οὗ 
γἱβίοη, δῃα τηοβὺ θαβϑὶὶγ {86 3αΐξδ Κοϊ, (λ6 νοΐοο, 0818 πθοᾶβ πὸ ἀοίδι]6α Ἔχρδηδίοι, 

4 ΤΈο ὈΟΟΪΚ οὗἩ Μοβοβ, Ὁ. Ἷ]. 
ῖ Ἐερϑοῖδ!ν [80 ᾿νἱὶἱρᾶάοπι οὔ (8ο ΟΠ δ] 668 προ ἴ80 ἘΠΡΉΣζαΐοδ, δε ΒΑΟΜΧΟΛΒΤΕΝ, 1|. ἢ. 840. 

 ἼΘΤΩΔΥ ποῖ Β6γ9 ἸΒἰπἶ οὗ ἃ ὈΔΙΘΙΥ ἰηιναγὰ ονοηΐ. ΤΏ τᾶν, Βονγον ον, (ἢ ἰδ ἢ ΒΑΥΜΟΛΕΤΕΝ, 11. Ρ. 869, ἀοίοη ἄθ 



86 ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ Ομ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ. 

Βαυὺ Βδῖ, Επ.}1Υ, τορϑϑίθα (θ ΤΟΥΒ ΟἿ ΘΟΠΒΟΙΘΏΟΘ ΤΩΔΥ ΔΎΓΑΚΘΩ (16 ᾿η  δΓᾶ 119 οὗ [86 
δρ' γὶῦ δῃηα ρὑγδβοσνο 1 δύο [Ὁ], ἔῸΓ [Π6 τϑοθρύϊοῃ οὗ [86 ἷρθοῦ Δπα ΟἸΘΆΓΟΓ τηδηϊοβὺ- 
δἰϊοηβ οὗ {μ6 ϑρι τς, (ἢπ8 ἴῃ 086 Ρχορβμοίϊο γαρίομ, θύῃ ἔὺσ δ ρ6 110 ΔρΡρϑδγδῃοαϑβδ, [8] 
ἘΧΡΘΥΘΏΟΘ δ 68. 
ΒΑΔ ΒΒ 8388 18 ΠὩ0 βΒυ )οοῦ ἴον τἱαϊουϊο; 1θαβδί οὗἉ 411 ἱπ ἃ {ἰϊπ|ὸ θη [86 ΠΟΌΪΟΥ 

Β}ΪΠ)818 ἢᾶτΘ 8 ΒΟΏΒΟΙΏΤΩ ΙΏΟΤΘ ΟΡΟΠ ἴο ἰδ εἰζῃβ οὗὨ [86 ᾿πυ δὶ ]6 ποτὶ ἃ ὉΒ8ὴ 
ταδί ΓΔ] 15010 σϑηΐα808, Βοπὶ [86 ΒΟΒΌΠΙΥ ἐο ΟΣ ΔΗ 88 τϑὶβοα ἴο ὑθιαρουδυΥ 
μόθον, ΤῈ ϑρίὶτῦ οὗ αοα 88 τηϑΔα6 [18 488 ἴο Ὀ6 ἃ βίδπαϊηρ᾽ ἸΓΟΩΥ͂ ΠΡΟῚ {86 ὑμβοπρἢ 
ΙΘΘΒΙΘΒΒ (00 Βρϑδῖκ Θαρμοιαίβί64}}γΥγ) οὗὁὨἨ [89 Κηϊρμῖβ οὗ ἔγϑοι βου ηῦ, 88 (ΠΟΥ ζὸ ὍΡοη 
186 οχροαϊζίοη ἰο ἀοβίσου Ογιϑυϊδηϊ, 

ΧΥ. 

ΤὴεῪ Αννα 97 ἐδ6 ϑωκ ὃν “οεδωα (δ οδδυδ Χ,). 

Ὗγο 1} ποῦ Βρϑδκ Βογθ οὔ [86 σγοδῦ οχοροίϊοδὶ ῃἰβίοσυ οὗ {818 ρΡ'δοο. Τα ρϑρδὶ 
Οδαίσ, τ 810} οβύθθιβ Β86ἢ} ποῦ ἴο Ὀθ6 868}), δῃ!ᾷ οποθ σοὐθοϊθα 80 ἀοοίτίηθ οὗἁἨ [86 Δη{]- 
ΡοΟᾶΘ68 (Δοοογαϊηρ ὕο ὙΒΙΟΙ 811 [η6 76δυϊ τα ΒΒΙΟῺΒ ἴῃ ΑἸΔΘτΙοἃ γοβίθα ὌΡοι ἃ βδρταηῖ 
ΒΘΓΘΒΥ), ΘοΙΩΡ6]168, 1ῦ 18. γ7 }} Κποῦντι, [196 ΡΒΠΟΒΟΡΒΘΓ (1811160 ἴο ἔοτβτγθαν ὑδλ6 {ΠἸΘΟΣΎ, 
ὑμαῦ 086 ΘΑγἢ ΤῸ ]18 τουσμᾶ (86 βΒπῃ, Μοάοσσῃ ΟδύΠο]16 ὑβθοϊορσίϑηβ Βο]ἃ ἃ τῃοαϊῆοδ- 
υἱοὴ οὗ [86 οἱ νἱονν, ὑπδῦὺ 9 οβϑῆπα δγγοβίβα 8:6 ϑδσῦ ἴῃ 108 Θοῦτβθ,. ΤῊΘ Βρ᾽ ΓΙᾺ 8] 
Ρυϊταδίθ οὗ Ιγο]δηα (Ὁ ]]6η), Βουγονοσ, μ88 τούαγηθα ὕὅο [86 οὐ οᾶοχ νἱδυγ, δῃα αυἱίθ 
ΓΘΟΘΏΡΙΥ Βοιμθ Ῥτοίοβύδηῦ γοΐοθβ ἃγο Ὠθατᾶ, σοῦ ουθη ἴῃ (818 ροϊπύ Ὑ}1}] ΓΘ081] “ὁ [Π1|6 
Βοοᾶ οἸΪα {1π|6.᾽Ὲ 

ΤῊ ῥγΟΒαρροϑι οι οὗ [86 Θβ δ] Βα Ἔχορθεὶβ 18 [ἢ 6 Βοστηθηθι 1081 ρτϊποῖρ]6 ὑπδῦ 
ὕ86 ΒΙΌ]6 Γπῃτουρβμοῦῦ τι808 ἰδηρσαδασα ἴπ [86 ΒΆΠῚ8 ὙΔΥ ΟὨΪΥ, ἴῃ ΜΙΘΩ 1 18 βοᾷ ἴη 
ΟΓΑΙΠΑΓΙΥ͂ τοοοσβ. [Ιη ὑμδὺ 6886 [86 Βγτα 1108] οοηὐθηΐβ οὗ [Π6 τοοογα Ὑ11] Ὀ6 ἀθηϊοᾷ, 
0 ψ1}} θ6 ομπιρυϊοᾶ οὗὨἁἍ 18 τα χα] σίου, ἱπᾷροα ἰβύοσίοαὶ ομαγδοΐθσ. ΤΉὰΒ Β6ΓγΘ [6 
ῬΘΟΌΪΙΑΥ ὑπ απιρμδηῦ ἔδο!πρ οὗ Φοβῆπα νν1}} Ὀ6 ΘΓ ον ταϊβίδ θη, βίποθ ἴῃ ὑῃαῦ ὁ880 
ΒΟΥ ΟὨΪΥ πα {86 ἱμουρῦ ὑμδὺ Β6, [Βγου ἢ Δπ πῃ μοαγα-οὗἩ Ἀβυσοποιηῖοαὶ] δηα Τ᾿ ΘΟ, ΔΗ Ϊ- 
68] ταΐτ 10, ῃΔἃ ἀτγτοβίοα {Π6 ΤΟ] Ὡρ᾽ Βα (ΟΥ 086 το προ Θαγί, 88 ὕΠ6 6886 ΤΑΥ͂ Ὀ6) 
ἴῸ δρουῦ ἃ ἀδΥ (νυ. 18). ΤΏΘΥ ὑμὰ8 ραὶπ ΡοΓΏΔΡΒ Βδὺ {μῈΥ οαηποῦ 86, πάρα 
ὙὙΠΟΡΘΥΙΙ ΠΟΥ τ ἴῃ 186 ἀθοροβδῦ ὑσοῦθὶο; ψ Ἐ119 οἡ [δ 6 ΘΟΒΙΓΔΙΥ ΠΟΥ͂ 1086 [86 
αἰουίουβ ὑγρίοαὶ ϑνομῦ, τὶ ἢ Ὀτίηρβ οὐ ἱπίο Ῥο]ᾷ το] 16} {86 ΤΔοῦ, (μαῦ 411 πδίαγο, 

189 ουϊνγὰ βρθδκίηρ οὗ 0 885 ἀσαίπεὶ ἩΕΜΟΒΤΕΧΒΚΕΟ, ΔΡΡΟΔΓΒ ἴο τὸ τι πουὺΐ πεῖς οὐ τ ρογίδποο. Γ{{0 [4 δ᾽ουσοὰ 

ἴο ἐδο ὈχορΒεῖ ἴο δροδῖ ἢ ἈΪδ6 ΟὟ ἀϊδ]6σῖ, ἰμθ Βυσοὶ 11 ΤΩϑΥ Ὀ0 ἴο [8:6 888. 
[ἢ ΗθϑηροομὈοΓΩ Βοϊ 5 (μαὶ [Δ 6Γ9 18 ἃ γϑαὶ ταΐσδαοϊο, ναὶ τ8δὲ 11 ἰς ἱπυσασὰ [ἢ ἔμθ σωϊμᾶ οὐ νἱδίου οὗὁ 189 ὑγοόρδοῖ, ποὶ 

οὔἰννασᾷ ἴῃ [00 δ86, Ηδσ ἀοίοη δ Ὠ[86 ν᾽ 6 ν--Ἀ1Ο Ὁ [5 οΘοηποοϊοα ἩΓΠῺ 8 ΚΟ ΟΓΑΙ ἘΠΟΟΥΥ͂ 88 ἴο [80 Ὠδίῃτο οὗ ὈΓΟΡΏΘΟΥ ΟΣ 

186 δἰδίο οΥἁ [86 Ργορμοῖδ-- {8 στοαὺ ᾿ὨΣΘΠΌΙΪΥ δηὰ δΌΠΠν. Βαϊ ΤΒ6ΓΘ 8.Ὸ βοσίουβ δῃἃ ἱπΌροΓΑ Ὁ] ΟὈ ΘΟΓΙΟῺΒ ἴ0 11. 
Βαϊ ϑυθῃ [16 νἱθὺν [6 Ῥσοίθγϑ ὉΪ}9 ἴο ἰδὲ φίνθῃ δρονθ τ. 1.839 οοτηθθ ἄσνγῃ μθΣ0 ὩΌΣΩ [89 Βίρὰ τδηϊδρὸ στουη ἃ ΖΌΣΩ 
ΒΊΟΝ ΒΘ 888 ἀϊδοῦθεδθὰ 5ΒῸ ΔΌΪΥ [86 γον ΟΌΥ δἰαίεά ἀ {ΠΟ υ] 1.5, δηὰ δίδπὰδ ὙΘΕΥ ΠΘΑΣῚΥ ὌΡΟΣ 8 ον οὶ ΠῚ Πο8ᾳ ὍΏΟ 
ΤΆΘΓΟΙΥ δ0ΘΚΚ ἴο ΟΧΡΙ δίῃ [}9 ταῖγδοῖθ. 107 {Πότ ἴθ Ὠοϊ ΒΓ Ὡρ ΤΠΟΥΘ ΒΘΙΘ [Π8ὴ [6 τπιδίῦγΩ !]ν {1π||ὰ ἀἰΒροοι τοι οὗ {πΠ6 δῃ 118], 
δηά ἴΠ0 τον ϊκίηρ οὗ ἃ Ῥ᾽δδίίο ὕδῆς Υ ΟΣ βϑῃϊ 8 ροη ἐθο Ὀχασίηρ οὗ ἐδο Ζτισμίομοα αῃὰ ΓΟΥγδοι συ δδα, Ἰεδάϊης ἴδ ὕτο- 
ῬἈοὶ ἴο ἱτπηαρίπο ᾿μϑὺ ΒΘ 8068 δρ᾿ (8 ΟΥὙ ΔΉ 616, δῃἃ δισδικουΐης Ἀΐ8 ΤΔΟΣΔῚ πιὰ δρ᾿ 8] ΡΟΣ, (6 (89 8016 πδγγδιτθ 

[6 Θα8}}ν Ἔχρ αἰηϑᾶ, θα ᾿μθ8 [ἢ ΓᾺΙΓΒΟ]Θ 18 Ἰοδῖ. Ιἱ 16 γ ΔῈ Ὀοιίον ἴο μο]ὰ (Βαϊ [86 τοσογὰ ᾿ϑισαῖθθ {Π6 ζδοῖ 1 ΟΣΑΙΥ, 
ἮοΣῪ ἰο ἴβοσο δηνἝ ]ηρ ΣΩΡΓΟΌΔΌΪΘ πῃ σΏΟὮ ἃ χοΐγϑοϊο, [δὲ [}9 δε θῃουϊἹᾶ σϑαλν 080 ἴῃ 6 ̓νογὰβ οἵ σβϑῃ, ἐἦ νὸ χοσαγὰ {89 

οἰγουτηδίαιοσδ οὗ [80 ο686, δπἃ Πο ὁ 6 ἩΨΏΟὮ ΓΕ͵Θ ἀοείχησὰ ἰο Ὀθ τοδομ θὰ, 11 18 ἃ δί(Ὡς ΔΚ. ἴο ΣΟΌΘΚοΟ (818 ῬΓΟΡΒοῖι 
ἍΟ δὰ γἱ]ἱοϊάοα ὨἰταΒο 7 ἴο (Π6 δίέπάπεια διὰ ὑγιμαϊίν οὗἁὨ οἷδ βίῃ, ἰδ δὶ (Π9 ἱρπογαπέ ὅγιε βῃου ἃ σοργονὸ δ. Αηᾷ ἴδπο 
αγοοῦ [8 νἱοιγοᾶ, δἰαπμπ, 88 1.ΔΌρΘ ΘΏουυΒ, ΟἿ ὙΠῸ ΤῈ στοδίου εἰρη δοδοθ δηὰ ἔοσγοθ (δ 1 σδῃ Βᾶνθ ΠΡΟῚ 18 
ἈἘΌΘΟΓΥ, 88 8 Ῥογροίιδ) σϑῦυϊοο ἴο ἴοθ0 Ὅἢο, ΜῈ Κὸ Βαϊσγοὰ ἴο ἴη8 Ῥοορὶθ οὗ αοἄ, δηὰ τΪΓΔ δἰ υλἑϊδ. Ὁ] π.688, πῃ ἄοτ 

ἐ8)ο ὁσία ἐτὶηρ ῬΟΎΘΥ οὗἉὨ δῖπ, ΟΔΓΓΥ οἡ ἰποὲγ ταγίδτο δραϊηδὶ Ομ γίδια ν. ΤΉ ΟδΘ 110 Ἰσοῦ]ὰ 806 115 τοοοχὰ τἱηὰ! οατοά, 
δὰ [15 τοδὶ δ χη βοδηοθθ ὈὉγουρδὶ ουἂΐ ΤΥ, ΤΑΥ͂ ΘΟ θα] ΒΑυΜΟΔΒΤΚΙ : Οὐπιπεπίατψ.---Α. α.} 

Τ Ἐοτίδο ἀϊ δογοπῦ ΘΧΡΙΠΔΙΙΟΩΝ ΘΟ ΡΆΤΟ ἮΝ ΕΒ, «γος ὕορῆμα. 
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βοδνθῃ, 8πἃ θϑυίῃ, 816 ἰῃ σονυθηδηὺ ὙΣΓ [86 Ῥ6ΟΡΪ6 οὗ αοᾶ, δηᾶ ὅνοὸσ δἰἱᾶ {6 ἴο 
γἱοίουυ ἴῃ 086 ὙγᾶΓΒ οὗἁ 88 Κη σα Ο1η, 

ΑΘ Βουρ ἮΝ γγὸ ἀο ποῦ Βῆδ7ο [86 ΥἱἹΘῪ οὗἁὨ [056 ἱπίουρσγοίθυβ ψ8ὸ {δῖ ὑμδὺ Ἧ76 ΔΓΘ 
ΟὨΪ ἀρδιϊησ Βοτο τὐν ἃ ροθῦϊοδὶ δηᾶ βυτα 1108] βίγ]9 οὗ ϑχργοββίοῃ (οι {116 
Ρ8ΡΆ] Ἔχορβδβίβ οου]ᾶ ποῦ π86), βίον, ἱπ {86 βαη οὗ ΟἹ ΘΟΙ δῃᾶ {86 τηοοι οὗ Α78]0Π, 
δου 65 [9 βυπηϊοδβῦ 8ηἃ ὑβγοῦρἢ τη ρὺ ρῥγούγδοίοα, Ὀτὶ Ὠ οϑύ αδῪ οὗἉ Υἱοΐοσῃυ, τὸ 
ποῦ]ἃ ποῦ θην {16 τοϊδίΐοι οὗ 86 ὑοχὺ [0 8 βοῃρ οἵ Υἱοΐουυ. [10 88 θθϑθῃ ονοσϊοοϊοᾶ 
ΡΟΓΏΔΡ8, ὑμδὺ ἴῃ ΟἿΓ ΕἰΒΌΟΓΥ (86 βύοττα οὗὨ 881} τυ ΒΟ ἢ ὑθγυ 68 δηᾶ ΨΌ]]ΟΤΒ (Π6 Βοδί]9 
Δπιοσί(68, 18 ρἰδοθᾶ βρη! Δ ὨΟΪΥ ΟΥ̓ δραϊηδὺ [06 Β δηᾶ τηοοη οὗ Φοβῆπβ, ψΒὶοΣ 
σῖγα ᾿ρδῦ ἴο [86 Ρ60}]6 οὗἉ Ιβσϑοὶ, Ὑ͵Βθα 86 Ὁμδοογαίϊο ΘΓ 8ῃη4 ΘΟΠΑΌΘΓΟΙ, 1 [86 
Υἱὸν οὗἁ βυο ἢ! ἃ ἰδτῖ}]6 βίοστα οὗἁ ἢ811], οῃ [)6 ρατῦ οὗ ἤθϑυύϑῃ, αὐΐοιβ (86 ῬΤΟΡὮΘΟΥ : 
γ 588} αν (86 οἰοαγοδί ΒΌΠΒΕΪηΘ ὌΡΟΣ ΟἿΣ 11πη6 οὗἨὨ Ὀ8{16, δπᾶ δὖ (80 ουθηΐην [86 ᾿ 
ρηῦ οὗ [86 τιοοῃ, ὑμ8ὺ 18. ἃ ῬΘΟΌΪΔΓ ταΐγ8 016, τ ΪΟὮ 18 ΟἸΟΒΟΙΥ 1οϊποᾶ 88 ἴο 1{8 Βίδι:ρ 
δηὰ οπαγδοίοσς πὶ [Π6 στοαῖ Μοβαῖὶο ταῖγβοὶθβ οὗ νυἱοίοσγ." 

ΧΥ͂Ι. 

1. Οἰά Τεείαπιοης Τλδοογαίίο ἈΠ͵αοῖοε 977 ϑΘαϊυαξίοη, ΔΒ Ῥδταῖ161 ΜΊΓΔΟΙοϑ, ΟΣ 85 οσίγδοσ πα υγ ῬΏΘΠΟΙΏΘΏΔ 
οἵ Ναίατο, πιοὰ ὑλ6 βρίτίς οὗἨ ῬΓΟΡΏΘΟΥ Γϑοοηΐζοβ, ΔΏΠΟΌΠΟ69 Δηἃ 1.869 88 βανίηρ ΟΥΐϊμδηοοβ οὗ Οοᾶ, 
δηὰ ἴῃ Ὑμϊοὶ! [0 ργοοϊδίτην (6 ΤΊ, ὑδδι ἐΐσ τεγασωζοια ροΐπίδ ἴῃ (89 ΕλΡὶ δ 8 Πουθιορυλοαξ, ἔγοπι (89 
ΕἸοοά οἡ ἰο ἴδ6 Εἴηδὶ] αγαυὰ Οδιδδίσορῃθ δὲ ἰδ9 πὰ οὗ ἴο Ὑ οὐἱά, τῦθδ ραγδΠοὶ τι ἢ 180 Θογνοϊορίοοοςξ 
οἵ 6 Κίηχάοιῃ οὗ αἀοά ἴῃ ᾿ἰ5 Οτοαὶ Ενοηϊα] Μοιησηίδβ, δηὰ ῥὑγοσζηοίθδ δἰ βαϊναιϊλοη δηὰ ΟἹοσγιβοδίοῦ. 

ΤΉΔΌ ΠΥ ποῦ ὉΠ] } ΘΏΪΆΓΩΟ 018 οαβαν, 1 σοιλδυὶς (δαῦὺ [86 ΔΡ0ουθ ῬΔΓΆΡΤΟΡΆΕ, 
0116 10 τᾶν ὈΘ6 Γοζαγαθαᾶ 83 ΟἸΘΑΥΪΥ ἰηῦ6 10 1}019 1π (86 οὐὐ]πὸ οσίνοι, Βηαβ 108 ἀ6- 
181164 Ἔχρ]δηδίϊοη ἴῃ 086 τγοτκ οὗὨ (86 δΔαῦθοΣ ΡΟΙ ταΐγδο168 (2.6  η, σεδι, 2 Βα.). Ιη 
ΒΟΙ26 ρᾶγίϊου]ν ΟἸἹα Τοβίδμμθηΐ τι Γ ΘΟ] ΟΠ 6648, [86 βἷρῃβ οὗ 780 Νὸν Τοβίδιμθηῦ 
ΤΑΪΓΆΟΪΘΒ. ΔΡΡΘΔΥ, ἡ, 6.9 86 βίρτι οὗὨἨ [80 δοβοϊαΐθ υἱοίοσγ οὗἁἩ ὕμ6 ὑβοδηςγορίο βρὶτῖῦ 
οΥον (6 8, παίυγΆ] ᾿τγουῇα, 

ΧΥ͂ΙΙ. 

Τῆι δεμνμοδίοη, 97 ἐλ6 Οαπααηπ οὶ, ΤῬδορίε. 

ΤῊΪ8 τησβὺ ὈΘ Υἱουγοα 88 [89 ΒγτηὈο] οὗὁὨ [86 δσοπίηπουβ ἀοδίσποίζοι οὗἉ τ] ἴβοίουβ 
ἱῃ ἴὯ6 ΟἸ τ βίϊδη βίδίθ.υ ΤΈΘΥ ποτ ἀοείτογϑα 80 ΤΆΣ ἃΒ ΤΟΥ, 88 ΟἿδπδδηϊΐθ, ὑμδΐ 18 
Βογθ 838 ἴδ6 Βογσνδηίΐβ οὗ Μοϊοοῖ, οἷαι τηθᾶ [86 ΒΟΙΥ ἰδπᾶ, δπᾶ που]Ἱᾶ ᾿ἶνϑ ὑπᾶογ [86 
οβ.Δ 15 Πτηθηῖ, ΟΥ ἴῃ ἀοῆδηοο οὗ [8:6 Θβἰ δ] ΒΒ πηοηῦ οὗὨ βγεῖ, Τὸ ὙΔΥΒ οὗὁὨ ΘΒ08}6 
ὝΟΙΘ ΟροηῃΘα ἴο δθῖῃ: ὕμ6 ΨΑΥ οὗ Εϊρῃῦ ἔγοιι (86 Δηᾶ, ΟΥ 18 ὙΔΥ οὗὁἁ ΘΟ ΓΒ ΟῺ 
ἴο πὸ Εδί οὗἁ Ιδβγδθ], Τὴ6 συππὶπρ οὗὨ (πο ΑἸ ΘΟ ἱΓ68. ἔοαπᾶ ἃ μἱτὰ πᾶν (οϑᾷ. 
ἰχ.). 

{5 ὙῈ κτοαΐ Αἴοεβαϊο το σδοῖϑδ 6 Γ6 ὙσοιδὩὶ ἑηἀοδᾶ 1 οοππηθοξίουι πε ὩδίΌΣΑΙ ρότιοῖθα οἱ ϑθτοοδ, ὈὰᾺϊ ἩΌΣΘ ΠΟΙ6 [86 
1668 τοὶ ταϊσαοϊοθ. Το ἤδος, ἐδπδὶ ἔπ δίοσζι δ το σδοῦϊοῦδ, ἀο66 ηοὐ ταϑοὲ ἐδ δοτοδη δὴ οὗἩ ἐδο Ὡδσχδεῖγο οὗὍἨὨ [δ ΑΊΤοουῖ. 

ἴης οὗ 109 δ]ῃ βηἃ τῆοοη. ΤΉοτΘ τὸ κτοδῖ ἀἰ Που θ8, ἀπα συ 66 ΟΠ ΔΌΪΥ, ἱηνοϊνοά ἴῃ σποῦ ἃ τοΐγδοὶο δα ἐδ16, Ὀπὶ ἀΠ108}- 
1|ἐ6 ἃγὸ Ὡοξ ἃ ταδέΐοσς οὗ χστοδί ποῖρῃξ, ἴο ΔΏΥ οὔθ ὙὯΟ δάσο! δ πο χοῖτϑοῖθ δὶ α]}, δὰ ψβθο ἐδογοίοσο ἢδο αποσίοι 16 

τι ΓΟ οὁπ6 οὗ [86 Ῥόοποῦ οὔ αἀοἄ, ἘΚ6]}, το πο δἰ γον ἰμδὶ 17 10 Ῥαδοαρὸ ἴῃ αποαΐίοι 16 ἴο Ὀ6 ἰδ κῃ 86 ἃ Ῥδχ οὗ 
ἔνο ἱοιογί 41 ὨΔΥτλΕν 6, τγῦὸ τὸ ποῖ ἰο Ὁθ ἰτοτιὈ]οἃ Ὦγ [86 ἃ 1 ο "166 δυρροδοᾶ, οοπιθηᾶδα ὙΠ στοδὲ δ ΠΥ, δᾶ 88 ἃ 
ΡΟΥΘ Θχοχοίίοαὶ αποαίίοῃ, ᾿μδὲ 9 ῬΆδδδο τατιδὶ Ὀ6 Σοραγὰ θα δα ἃ αὐυοίϊδίίου ΣΟΙ 1ἰδ9 Ῥοοίοδὶ θοοῖὶς οὗ ὅδδθοσ, ἩΒΙΟΒ 
'α ἰπἰτοἀ πορᾶ ἰπῖο {80 παστδῖγο, οὐ 89 ἃ πἰδιοτίοδϊ οἰδίοιωοηϊ, Ὀπὶ 89 ἃ ροοϊίοαὶ ἀδοοσί ρίίοη οὔ 1ἴλ9 τοδὶ νἱοίοσυ. 06 
ει; : ΤΆ δοοῖ ῳ' υοελια. ΤΆ, ὯΟ σουοῦ, ΓΘ ΤΩΔῪ ἰαἴκο [8:0 Ῥϑδδδρο 88 μἰδίοτίοδλὶ, δὰ (πθὰ οὗὨ δοῦτβο μοϊὰ ἴο [86 6 ΓΑ] 
τα γβοῖο, (Βα ἔπ ΘΑΥῊ 88 δἰδγοᾶ ἴῃ 118 ΘοῦΓθο ὈΓ ἴ00 μαηὰ οὗ αοἄ, ΒΟῪ αταπὰϊγ [ἢ Ὀσίηρα σἂ δ ὅκοῖ, δ [λυ βῸ σαἰαῖοδθ 

", ἰδὲ Βοδνθα δηὰ ΘΘΤΙΝ 8ΙΘ ἔπ ΘΟ ΠΘΟΙΟᾺ ἘΠΓΠΠ} (ἢΦ Ῥοογρἷὶθ οὗὨἨἩ Θοά, δηὰ συὸς Ἀ610 ἐμοιὰ ἰο γἱοίοεγ ἴῃ 186 ῬΔΙῸ οὗ δἰδ 
Ἰηχάοιο."--Α. 6.} 



88 ἹΝΤΕΟΡΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ, 
ΙῚ 

ΧΥΎΠΠ. 

Τλο Αεοοποίοη ὁ ΕἸ)αἢ ἐπ α Ολανὶοί 9 Ἐϊνγε, ΔΒ ἴἰ86 ουϊτυϊπαίίηρ Ῥοϊπὲ οὗἨ (86 οοπείϑίοης Πενοϊοριηοης οὗ 
186 Μοβαῖο [μνν. 

ΤΠ οοηβίϑίθηϊ απο] ἀϊηρ οὗ [86 Μοβαϊο ἰᾶνγ, ἰῃ 115 7 ]1ο8] ραπὶίῖνα τἱσῃίθουθβ- 
Ὠ6ΒΒ, 18 οοἸΏρ]οὐσα ἴῃ [86 ἴοττῃ οΟὗἩἨΣΠ6 ργτορῃοῦ ΕἸ 74. Ηόδποο {86 ραηὶθνα ταΐγϑοὶθ 8. 
[86 ΡΓΟΥΔΙΠ1Πρ' {Υρ6 οὗὨ 88 ψοῦκ, Ηθ Ῥῃη 8} 68 (Π6 ρΡ60ρ]6 οὗἁ 8Γ86] [ῸΓ ἰῖ8β ἃροβίδϑυ, 
ΜΠ} ἃ ΤΠ τγθο- υθασβ᾽ ἀτοῦρῃῦ δπα ἴδτηΐϊῃο, 6 Β]Δ Υ78 [16 ῥγ]Ἱθβίβ οὔ Βαδϑ], Δῃ μοῦ η065 ἴο 
16 Βοιβ6 οὗὁἨ ΑΠΔΌ [18 ἀοβισιοίίοῃ, δηα 08115 ἀοτγη το ἤτοι ποᾶνοη ἀροῃ {86 ὕννο 
οδρίδϊηβ οὗἩ ΑΒ αζίδῃ τι 0Π 6} ΘΟ ρϑηϊ68. [ἢ {818 σοπβιβίθηῦ υη]ο] ἀρ οὗὨ {86 γγτο- 

ΡΒοῦο 7. 1618] ργοορᾶθγα, Ἀ6 18 οἢ [86 ὙΑΥ͂ ἴο {1|ὸ ἤπ4] οΔ]Ππὺ οὗ Π6 ἢἤγεβ οὗ {89 
αάρτηιοηῦ ἀροὴ 186 οοτταρὺ οὗ 186 τοῦ]. ΤῈ (γα οαρίαϊη οὗἩ δ γ, βεηύ ὈῪ {116 
Κίηρ; Οὗ [βγϑ8ὶ] ἴο Ὀτίηρ [6 ρῥγορβοῖ, οΟρΒ δηᾶ οἸη 8 ἴο 8 668 Ῥγαυὶπρ [ῸΓ ΤΔΘΓΟΣ, 
δηᾶ ἘΠ1)Δ} [6618 (μαῦ μΠ6 τηυβὺ γτοβῦ 186 Ἰπαστηοηί. Βαῦ ᾿Βοτ ἢ} μ6 Π85 [86 ριὸ- 
Βοηϊπηθηῦ ὑπαΐ ἢ6 18 Δρουῦ ἴο ἴσαν ὑῃ6 οαγίῃ. Ηδ οϑὴ ΠῸ ΠΟΤῈ ΘΠΌΓΟ {Π6 ΘΔΓΡ, 
ΠΟΥ ὕ86 οαγἢ ὈΘΔΓΡ Εἶπι, δ8πα {Π6 ΠΟΥῪ ΒΡΙΓΙ 18 ὈΟΤΏΘ ἰο Ὠοδύθη ἴῃ ἃ Ββίοσμι οὗ ἢγο. 
ΤΊο Αγβὺ ροτθοουςοη ὈΥ Αἢδὺ ἄγογυϑ δἷπ ἰπΐο (Π6 ἸοΠ 6] 6885 οὗἁἨ [86 Ὠοαΐβθη πογ]ὰ . 
[86 Ββοοοῃᾷ ὉΥ 4Ψ62606], ΒΘη Β.6 (ῃτοαϊοποᾶ τα τι ἄσδι, ἄγονα μῖτα ἰο Ηογοῦ, 
{86 οτδα]θ οὗὨ ὑῃ6 ἴδῦν, ΤὮΘγΟ 6 του] τι μάν ἀϊοᾶ, 1η 815 βογυ ὑτατρἢ 
ΟΥ̓ΘΡ [86 ΟἸ ΟΟΥΒ οὗ {86 ὑμ)γα Ῥογβθουῦϊοη, ΒΘ ἈΡΡΘδΓΒ Δ]γοδαυ 85 ἃ ον ΟΠ οσα τ 
ἃ δαιηϊηρ βνοσα, 80 Βοη8 ἀονγῃ ἔγτοπι 086 τηοπηΐδίη ἴΠ6 ἤρΓΥ ἡπᾶαρσταθηίβ οἵ Ἀθδυϑη, 
Απᾶ 50}11 (ἢ 18 18 ΟὨΪΥ ὕΠ6 οοπδιϑίθης Ὁ] ]]ΠἸὴρ οὗἁὨ ἷ8 ἔστι Μοβαϊο οὔὔἶοο. ΗἨδθ ἢ88 8 
ἐοϊογα)ιξ Ἀρατῖ, ΟΥ̓ ΒΘΡ 186 ἢ6 Θοσ]α ποῦ ἢαγο ἄνγο]ῦ τ Ἰ ἃ Ὠδαῦ 6 ψίᾶον δηα διροηρ ἃ 
ΡΘΟρ]6 [δαὺ Βδᾶ ρίνϑῃ [ο Ηἷβ ἰδπᾶ {ἢ Θογττιρῦ ᾿ΥΪΠΟ685 {6260 6] 88 αθθοῃ ; ἃ ζουΐη Ἀθατί, 
88 18 ΒΒΟΎΤΏ ἴπ ΗΪΒ ΤΑ ΓΔΟΙ]ΟῸΒ σϑἰβὶπρ' ΟΥ̓́ΓΠ6 ἀοδᾶ, ὦ λεαγέ οροποα ΚΟΥ ἐδ ργεϑθ)ιεϊηιθηξα 
οΥ ἐλ6 σοϑβρεῖ, ΜΆΘΟΙ ΔΡΡΘΑΓΒ ἵπ ΗΪ8 ὑγοι Ὀ]1ηρ᾽ Δηα ἃν γα δὖ [116 811] 5118}} νοΐοθ, ἰῇ ἐῃ6 
ἔοο]πρ [μαῦ Φομον ἢ} 8 ὩΟ τ ἴο ΔρΡρϑᾶσ, ἡυβίοἢ Β6 δᾶ ποῦ Θχρουγϊθηοθᾶ ἴῃ {86 βίοστω, 
δηα δδυύμαυδζο, δηᾶ ἢτα: ἃ ριογοϊ μὲ δαγί, δΔηα ὉΠΟΓΘΟΣΟ ῃ6 Ῥϑιιβ68 ἴῃ [86 τι ϑύ ΟΥ̓ 
Ὧ18 ΒΟΓῪ ἡπαρτηθηΐβ δηᾶ δ ῖκ6 8 818 ἀδραγίασο ἔτοτι ὑπ6 φασί. Βα [86 Ἰωοτὰ ῬΧΘρΡΆΓΘΒ 
ἴον Ηἴπὶ 8 ΤΟΥΓΕΥ͂ Θηᾶ, ΒΘ Π6 ρδυταϊβ Πΐμη (0 γϑηΐβ ἔγοτη 06 ϑαγί ἴῃ ἃ ΗδσῪ 
βίσῃι ἴτοτα Βθᾶύοη, 6 οδπηοί 80 ραϊῃῦ (818 ΕΙΒΙΟΥΥ ΤῸ ΟἸΓΒΟΙ͂ΤΟΒ 88 ὑῃδύὺ βοῦῇοοὶ 
ὙΒΙΟΝ ΒΡΘΔΚΒ ουθῃ οὗἩ ἐλ λοοῦὰ οὗ ἴΒ6ες ἔργ ἤογβο9, Ηδᾶ (86 ἤοπαβ οὗ ΕἸ 174 ἢ Βθθὴ 
0Π6 ὨΟΟΙ͂Β οὗ ὑμ6 ΒΟΙΒΘΒ, ὑΠ6Ὺ σπου]ᾶ Βατοὶν ποῦ Βᾶνο βοηῦ δίνη τηθῃ [ὉΓ {ΠΓ66 ἄδγβ ἴο 
ΒΘΔΓΟΪ ΖῸΣ (ἢ νϑῃϊβῃθα ρτορῃοί. Βαῦ δῦ 848 1100]10 ἃγο γχὸ ἴο ππηαογβίαμα [86 πδτ- 
ΓΑΙ 6 88 ἃ Τ]6 16 ἀρβουϊ ρύίοη οὗ 8 αἸβαρ ρθδγδῃ 66 ἴῃ βοῖὴθ ῬΘΟΌ ΔΓ βίοιτη. 1 γὸ ΒΘ66, 
ἴῃ 0Π18 σταῃᾷ τηοτηθηῦ, 8. Κἰπᾶ οὗ οπᾶ οὗ [88 σου], γγθ 8841] 4180 γΣθοορΏ ΖΘ ἴῃ [}18 
οματὶοί οὗἁ γα ὑῃ6 τηγβίογυ οὗ ἃ ρυϊπηϊἶνα οτἱ σὶπα] ΡΒ ΘΠΟ ΘΏΟη. ἢ 

ΤῈ ορροβιύϊομ Ὀθδϑύσϑοη ἘΠ1]Δῃ πα ΕἼ 188 το 8 ὑπ6 ὑπγηΐπρ' ρμοϊπῦ ἴῃ 86 ΒἰΒίΟΤΥ 
ΟΥ̓ Ἰβτδοὶ, τι τ ΒΙΟ 0ἢ6 704 1ο18] οἶοΘ δηᾶ της οὐὨ {86 ἰΔὉ)7 ΓΟΙΓΟΒ ᾿ηΐο ὕΠ 6 Ὀ80}Κ 
στουπᾶ, δπὰ [86 ρῥγουϊάθηοα οὗὨ ἸΏΘΤΟΥ͂ ΘΟΙΏΕΒ ᾿ηἴο ΤΟ] οἷ, οαὖ οὗἨ το [19 ῬΤΟΡΏΘΟΥ͂ 
οὗἁ βαϊναϊΐοη πηΐο] 5 1156} ἘΠ]1Βηα ᾿ῃμοτῖτΒ ἃ ἀοπδ]ο ρογίΐοῃ οὐὗἁ [86 Βρὶτῇῦ οὗὁἨ ἘΠ) ΔΒ, 
δηᾶ {818 ΔΡΡΘΑΙΒ ΟἸΘΑΥ͂Υ, βίηοο Β6 10} ΗΪ8 ταῖγδ 6168 ΟΥ̓Ἠ ΒΘ] Ἰπρ; πᾶ Βαϊνδίίοῃ (ἴῃ ορρο- 
βἰ(ΐοη ἴο [Π6 ραη ἶγ 6 τηΐ ΓΔ 6168 ο ἘΠ14) ἔοσταβ 088 ὕγγρο οὗἉ Ὁ86 οογηΐηρ σοβραὶ. ΤῺθ 

Ραμπίτἶϊνϑ ταΐγβο]θ 1η ἃ θοα 8011] ΔρΡῬΘΔΓΒ ἴῃ Η15 116, Ὀαὺ ὑῃ}6 ΘΒβθῃ [18] δῃ ἃ ἀοίογηνϊπῖηρ ΟἤΔΥ 
δΔΟΙΘΥ ΟὗἁἨ Ἀ18 ᾿ΤΟΥΪΚ, ΤΌΟΥΤΩΒ 8 οἶγοὶο οὗ μοὶ ρίηρ, μϑα]ηρ, δηᾶἃ ἀο γοσὶπρ' ταῖτδ 198, Ἐ]178Δἢ 
Θηΐοσβ {86 ἰϑύοΥΥ 88 ἃ ρου δοα Λίοβοβ, Ε1588 88 π6 ἴγρα οὔ 89 ΟἸ γῖβύ ὕο θουηθ. 

[ἢ Τρδὶ ἰδ) ροσβδρϑ, [86 το υϑίθυ οὔ ἴδ0 [464] ἀδαίᾳ οσ οὔ 18:0 τχοὰϑ οὗ ᾿σβῃδί 9 ἴο 186 ὨΠΘΒΟΡ 760. 8ε6 ῬΌ. 1δ, ἸΒ. 
-Α. 6α.] 
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ΧΙΧ, 

ΤᾺ. Τῇηροι ΟἹ ἐλε Νίοιο Τεδίαπιθη ΑΙ γαοῖσα, απ οΥ ἰλα Ῥιοίονν 9.7 ἰλε Νειο Τεείαπιθηέ ϑρίτίί, Βοοῖς οὗ 
δμΐεὶ, 

ΤΉΘΥΘ ΔΡΡΘΆΓΒ ΥΘΤΙῪ ΘΑΤΙΥ ἴῃ ὑμ6 ΟἹὰ Τορίαπιθηῦ ἃ ἀοῆπϊῖίο Κιηᾶ οὗἨ ποϊρίηρ πᾶ 
ΒΑΥΪΠρ᾽ ΤΙ ΓΆΟΪ6Ε, ὙΒΙΟΝ Ρ,͵ΟΥ͂ΣΒ ΙΔΟΓγ6 αἰβίϊπου ἴῃ {86 116 οὗἩ ΕἸ1Βη8, δηἃ τϑδομθ8 108 
ἰσμιοδὺ δα] ζατο δηᾶ ρογίβούϊοι ἴῃ 886 ὈοΟΚ οὗ ΤΔηῖ6], ἘΠΙΒμα ΔΡΡΘΑΙΒ 88 ὁπ6 ΨὯΟ 
ΓΆΪΔ69 ἴγοῖὰ ὑμο ἀορδᾶ, ἴῃ ἃ ρυοδῦ ΕΙΡΏΘΙ ταρᾶϑασο θη ἘΠ ΔῊ ; ονθὴ ΗΪΒ ζσϑν6 
τοβίογοβ 086 σΟΥΡ86 [0 116, Ηδ ἢ 6818 ὑπὸ ἰοιιηΐδῖηβ οὗἁὨ ὈϊΓΓ6Υ γαΐουβ σὺ βα]ύ, δπᾶ 
116 ῬΡοΪΒο ΟὰΒ 168] ἴῃ {86 Ροῦ, τη Κ6β {86 ψδίοσβ οὗ δοσγᾶδῃ ἃ Βθδ]ηρ Ὀδὶμ ἴο 
Ναπιδη {86 Ξ'γτίδῃ, Χαῖβθ8 [06 Ἰοβύ ΑΧΘ ἔγοιαῃ [86 Ῥοίΐζοτα οὗ Φοτγάβϑῃ ἴῃ 8 τοῖα 1008 
ΨΆΥ, ῬτΟΥ 68 Βἰπλ86 1 8. βρί σι] Τρτονοσ δηᾶ βαυϊοῦῦ οὗ [βγ86], ὑὙἹΌΤῚ ΡὮΒ ΟΥ̓ΘΣ [ἢ 6 
βοθῦ!]9 μΒοβὶβ 0 ἡ γα ὈΘβιορῖπρ Εἶπὶ, ΌΥ [26 Β6Ιρ οὗἁὨ [16 Βοβίβ οὗὨ [86 Τωογχὰ, δηᾷ 
Βοη8 ΔΎΨΔΥ Π1Β ΘΠΘΙΑΪ68 ὙὙ0Π0 [6]] ἰπῦο ΗΪ8 Βδηᾶβ, Ὑ{ῸΠ ΤΔΘΤΟΥ, ἴο ὑπαὶ Βοῖηθβ. ἴῃ 
(86 πιῖγΆ 0168 οὗἉ [86 Ῥοοῖς οὗ Τ.Δη16], Ἡ ΒΙΟΝ ὈΘΆΣ ποτα αἰβυϊ ποῖ] Υ 86 ΘὨδγδοίοσ οὗ [9 
Νὸν Τοβυδπιθηῦ τοῖγδ0168, ὈθοδῦΒο ὉΠΟΥ͂ ΔΓΘ {86 νἱούουϊουϑβ τηΐγο168 οὗ βυβοτίηρ, 086 
Νον Τοβέδηηθηΐ ὑΐπλ6, [86 νἱοΐοσυ οὗ [πο Κίηράᾶοιῃ οὗ ΟἸτὶδὺ νοῦ 086 ΤΠ ΟΒΔΓΟΝ168 οὗἉ 
(86 του], 18 ΟἸΘΑΡΙΥ δῃπουποορᾶ, ΤῊΘ ἴὮΓΘΟ τη6ῃ ἴῃ [16 ΠΕΓΥ͂ ΌΓΠΔ66, ΘΒΡΘΟΪΔ]1Υ, ῥτο- 
οἰδίπλ τ ἢ (86 στοδίθβυ οἸθ 688, δηᾶ ἴῃ [86 στδηᾶοβὺ Βυταθ ]18πι, [Π0 νἱούοτΥ οὗ [86 
Ομ τιϑδη τηατύγτάοτη. 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (ὡοοφῖς 



1. 

σΕΝΕΝΙΝ (ΓΈΝΕΣΙΣ, τον 3)} 

: ΟΚ, 

'ΠῊΕ ΕἸΗΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ' ΜΟΒΕΗ͂. 

ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. 
φακεστιισραισεῇ  πεσετπεαευνριεν 

41. ΟΕΝΈΕΒΑΙ ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΘΕΝΕΈΞΙΒ, 

ΟΕΝΈΒΙΒ 18 (19 τϑοοσὰ οὗ [86 ογϑαϊίοῃ οὗἩ [89 τηδίογί αἱ πουϊὰ, οὗ ἴδ ἑοππᾶϊηρ οὗ [Π6 ερἰτἰξαδὶ 
ποῦ], ΟΣ Κηράοῃι οὗ Θοὔ, δηᾶ οὗ ζοῦογαὶ δ ἃ βρϑοΐδὶ γουϑϊδίϊοῃ ; 88 Βθ0}} ἱῦ βίη δβ αἱ {ῃ9 μϑδᾶ 
οὔ 48}1 βοσί ρίῃΓΣΟ 88 [89 δι ῃοηςΐο Ὀδδ᾽8 οὗἨἩ [89 στμοΐο Β10]6. [10 18 ΘΟΒΟα ΘΙ, ἴῃ [86 ἢγδὺ Ρ]806, 
[80 θδϑὶβ ἰὼ 811} [89 ὈοΟΚΘ οὗ [86 ΟἹ] δῃηᾷὰ [ῃ9 Νον Τοβίδιηθηῦ ἱῃ ζθηογαῖ, ἃ σοοΐ ἡ ΟΒ6 ἱστιηἰς 
οχίθη δ [Πτουρῇ Δ}1 βουρίαγο, δηὰ Ἡ ΟΒΘ ΟΓΟΥΤῚ ΔΡΡΌΘΔΑΓΒ ἴῃ [06 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ, [89 πον ΟΟὨθϑΐα, 
ΟΓ ἴ89 Ρτοροίί γϑοογὰ οὗ [89 οοσηρ!οϑα ἈΘΥν, βρ᾽ γι [πὶ] που] δηᾶ οἱνγ οὗ αοά. 

Ιῃ [πὸ Βρθοΐδὶ βθη80, ἔῃθῃ, ἴδ 8 [ῃ9 4515 οὗἨ [80 ψ0]0 ΟἹ Τοβίδιμθηΐ; ἰῃ ἐπ πιοϑύ βροοΐδὶ 
ΒΟΏΒ6 ἴ 15 [80 8518 οὗἩἁ [6 ῬΡοπίαίθποῃ. Το [ηἰτοἀποίΐοη ἴο (9 βιογοᾶ βουὶρίυ ΣΟ ἰῃ ΖΘΏΘΓΙΑΙ, 
ὍΘ ὮδΥΘ ΔἰΓΟΔΟῪ ρίνοη ἴῃ [ἢ6 “ὁ ΟὈΙΩΤΩΘΏΪΔΤΥ οἡ Μαίμον." Το Ιηἰγοδυοίίζοη ἰο 189 ΟἸἹὰ 
Τοϑϊδιιθηῦ φῥγοοθᾶθθ [86 Ῥσγοβοηῦ οχροβί(ΐοθ, 8 δυο γοῦ ἴο ἰγοδί οὗ [89 [ηἰτοἀποίίζοι ἴο [80 
Ῥοηΐδίθ! ἢ, οΥ ἔμ6 Εἶνο ΒοΟΙκ οὗ Μοϑοϑδ. 

ΟΥΡΕΕΥ ΣΤΟΝ τ ΕΌΡΙΡΑτα [8ὸ Ὀορίπηΐηρ δηὰ [ἢ 9 οηὰ οὗ [80 Ιπἰγοάποίίοη οὗὨ ὑδιθ ““ ΟΟΙἸΩΠΊΘ.- 
ἰΔΥΥ οὗὁ Ὀκιστζόση. Τὴθ ΔΌΪΟΥ ἢ859 δαϊ ΤΩΔΗΥ͂ ὙΠ] ΔῸ]96 ἐπΐηρβ οὐ [16 ἄθορ βἰατιίβοδηοθ οὗἁ 
αδθηοαίθβ.Ό ΕῸΣ ϑχασωρὶο: “ αϑηϑϑίβ δηἃ ΑΡΟΟΔΙΥρΡθθ, (86 ΑἸρβὰ δηὰ Οἴηθρμα οὗἁ ἴδιο οδῃοηΐοδὶ 
τὶ τἰηρ, οογτοροπα ἰο ῥαοΐ οἱδόογ. Τὸ ἴ86 ογοδίίοῃ οὗ (δθ ργοϑοηΐ Ὠθᾶυθὴ δηὰ ἴΠ9 Ῥγοδβοῃῖ 
θασί ΘΟΥΤΘΒΡΟΏΔΒ [ἢ 6 ογθδίίου οὗἁἨ [δ9 πο βθδυθῃ δηὰ [9 ποὺγ ϑασί οἡ ἐδ9 ᾿δδὺ ρᾶροδ οὗ [9 
ἈΡοΟΟΔΙΥΡΒθ. Τὸ 189 ἢγϑί ογϑδίΐοι, τ ϊο ἢ Ὧ88 88 ἐΐ8 οὐ͵θοὺ 89 γβῦ τηδη Αα8Π), Θογτοδρομα 
[89 ποῦν σγθαίίοῃ ὙΠ ΟὮ Ἠ88 ἰΐ8 ουἱροίπρ ἔγοιῃ ἴδ βοοοηᾶ Αἄδ. Τῇ [86 ΗΟ]Υ βογίρίαγοβ 
ἔοττα ἃ Τουηῃᾶοα, οοπρ]οῖθα ψὩοΪθ; 8 ὑσοοῦ ἰμδῦ Ὡοὺ ΤΩΘΓΟΙΥ τη ἷβ ΟΥ ὑπδῦ ὈΟΟΚ, Ὀπὺ 4190 [ἢ9 
Οδποη, '8 α σοῦ οὗ ἴδ9 ΗΟΙΪΥ βρὶνὶϊ." 

Βαῖ Ὠ6]1280}} σοη ΟΠ 48 ὮοΓγΟ δηὰ οἰ ὮθΓΟ (48 αἰδο Κ ατίΖ) [ἢ εἰχτιίβοδποο οὗἉὨ ἰδο ὈΪΌ]168] 
θοΟΟΚ οὗὨἨ αϑῃοϑβίβ, τὶν [86 δἰ χηίβοδηοθ οὗ [89 ᾿ἰνίηρ Ὀϊνίπο Εονοϊδοη ὑμδὺ ῃγουρῃοαῦ ῬΓΘοΘθ8 
(80 Ὀ1011641 ὈΟΟΪκ8 {ΘΙ ΒΟ]γ 68 δηᾶ {ἰοὶν ἰβίοτίοδὶ οουθηδηΐ ᾿πϑυϊ μα οη8. 10 ταὶρῦ Ὁ6 ροίηρ ἴοο 
αν ἴο ΒῈῪ : "ΤῊθ οαἶῆοο οὗἉ ΟΌΥ βαϊνδίϊου σϑδοβίηρ πο οὐθυη  Υ, Γοϑίβ ΔΟΟΟΓΟΙ ΠΡῚΥ οα {Π6 Ῥ1]1ΔΓΒ 
οὗ [ἷ8 ὈοοΚ.᾽ ΤἈὨΐβ οἀϊῆοθ γοβίβ, ἱηπἀϑοϑᾶ, οὐ [86 ᾿ἰνίηρ, ρούϑομδὶ ΟἿ γὶδί, δἰ Βοῦρἢ ὑπ 6 αἰ ἢ ἰὴ 
Ηΐπι '8 οἴϑοίθα δηὰ γυϊϑᾶὰ ὮὉΥ ἰδθ ΗῸΪΥ Ἦτῖϊ. [ἢ 8 δίσα δῦ ΔΉΠΟΥ ἰξ τηῦδῦ ΔΡΡΘΑΓ ΟὨΘ-ϑἰ 464, 
στ θῃ [η6 ῬεπίαίθποΝ,, 88 ἃ ὈΟΟΚ, ἰ8 τηϑθ [6 8518 οὗἨἩ [89 Ο]ὰ Οονοπαμί, οὐ θύθῃ οὗ 186 Νον; 
ΔΒου ἢ ἰΐ ἰ8, οα ἴῃ οἴποῦ Βδηᾷ, αυἱῦϑ 88 σοῦ ἱζ τγ͵ὸ ἄο ποῖ οουηὺ [δ9 γεοογδ οὗ αἰγὶ 9 
τονοϊδίΐου τ ῖὴ {Π|6 ΡΒ οτο οὗἉ γονοϊδίζοῃ. . 

ἸΥΤΚΕΑΕΥ ΒΘΟΡΡΙΜΕΝῚΤΒ ΤῸ ΤῊΣ ΒΙΒΙΒ ΤΥ ΘΕΝΈΒΑΙ, --- 826 1 ΟΥΑΡῪ Οδἰδίοριθ ἴῃ ΠΕΒΤΉΙΟ 
Ταδοϊϊδη.; ΚυΕΤΖ: “ Ηἰβίοσυ οὗ ἴδο ΟἹὰ Οονθηδηΐ," Ιηἰγοἀποίΐοη ; ΚΙΒΟΗΗΟΡΕΕ: «Βιἰδεϊζωπάσ, 

.1, 2, 10 ΝὮ ; Ὑ χε, ἰ. Ρ. 1ὅ. Ὑοσϊβ ὁ {})18 Βα δθοῦ ὉΥ ατίοβίηρον, Οο]] οτος, ΚΊἸΘΌΚΘΡ.-- 
δΡΡΕΝ: “Τα Β[016, 6 Βοοῖς οὗὨ ᾿ἱνίπο ἸΙϑᾶοτῃ. Ῥεγίθϑδυχ, βιοοκῆοῦβο, 1116 η0Π8], οἵα, 

Βπᾶμ: “"βαγνογϑ οὗ Πηΐνογβαὶ Η βίου," βυγαΒΌΌΣς, 1882 : ΒΕΒΊΤΒΟΗ: “ Ηἰδίοσυ οὗ ὑμ6 ΟἹ] Οογϑθ- 
Ὡληΐ δῃᾶ 15 Ῥϑορ]ο,᾽" Βιυξίχατί, 1867. ἢ 
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., ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΤΟΗ. 

42. ΤΗῈΕ ῬΕΝΤΑΥΤΕΌΟΘΗ, ΟΒ ΤΗΕ ΕἸΝΕῈ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΜΟΒΕΒ--ΤῊΞ ΤΉΟΒΑΗ. ΟΒΟΑΝΊΟ ὑΝΊΤΥ ΑΝῸ 
ἈΒΒΑΝΟΣΞΜΈΝΤ. 

ΤῊο ΗΘΌΓΘΝ ΤΒΟΓΔᾺ (Σ. 6.,), ἀοούγϊπο, Θβρϑοΐδ!ν ἀοοσίγίηο οὗὨ (ἢ 14}7,---ἶ8. ), ΟΥ ἐπ Γοοογὰ οὗ 
πο οονοηδηῦ το] σίοη οὗἩ [ὴ9 ΟἹ] Τοβίδιηθηῦ (ἡ παλαιὰ διαθήκη, 8 Οὐν. 11], 14 : διαθήκη Ξ ΤΛᾺ2)}, 
ἢ88 1[8 Γ6Ὰ] ᾿σϊποῖρ]9 ποὺ 80 συ οἢ ἴῃ ἰδ6 Μοβαΐο ἰανν 85 ἰὴ (ἢ 9 ΑὈτδμαγΐο οὐτόπ ἐπὶ οὗ (10 δ8 
οβοούθα ὈΥ (ΠΠ 6 ὅτβῦ ργοραγαίίοῃ οὗ ὑμ9 κίπράοπι οὗ αοἄ ἴῃ {16 ογθαίίου οὗ [86 ὑψοῦ] δῃηᾶ οὗ τῆδῃ 
(ἐε6 Ἔοτα. ἱν. 1, ἢ. ; 64]. 111,17). 

αθηρεῖβ 18, ἐβόξοϊορα; ποῦ (86 ἰηὐγοἀδαοίΐομ ὅο [η6 νο ΒΟΟΚΒ οὗ Μοβϑβ, δβρθοΐβ!] ἰο ἰδ Ἰανγ- 
εἰνὶης ρογύϊΐοῃ, 88 ἘῸΓΖ ΒΌΡΡΟΒΟΒ (“ ΟὈἸηρϑηάίθτα οὗ βδογοὰ ἰβίογυ," ῥ. 94: [ἴὖ 18 ἔσαϑ, τ ἢ [86 

τοϑίγιοὐϊ οι : " ΕΓ (86 5Γγ 8618} βίἰδηροϊπὺ (6 γβί ὈοΟΚς ἢ88 ΟὨ]Υ {86 ἱτπηροτί οὗ δὴ ᾿ιἰβιογὶο δὶ; 
ἰηἰτοαποίϊοι Ἶ), ἔογ (μι 18. νου] ΘΟΙΓΘΒΡΟΔΙΩ ἴο 8 βρϑοὶϊῆο δῃᾷ Φυδαίϑίϊο νἱονν οὗ (9 ΟἹὰ Τοβίδιηθηΐ : 
δυὺ 10 18 Π9 μηπίσογϑαΐ ἰοπηδαιΐοη ἔογ ἰὐ ; ἐ, 6., ἔο γ᾽ {86 ὑθιιρογαυυ Θοοῃομλὶο ραν οΌ]ΑΥ ΟΥ̓ οὗὨ 186 
ῬΔΕΡΙΑΓΟΒΔΙ βέαίθ δπᾶ οὗἉ {10 Ἰατγ- αἰ νίησ. Οθμοβὶβ ἰ8 (ἢ βρϑοΐδὶ σοοὺῦ οὗἉ (89 Τ]ΟΓΔΕ, απ 1Π6 σθῃ- 
ΘΓ] τοοῦ οὗ [0 ΗΟ]Υ ὙΥσῖῦ. 

Ηόποο ἋὋ80 Ῥοηίδίουοι, ἱποϊααίηρς {]8 Ὀαδὶβ, 8 ἀονϑὶοροᾶ ἴῃ ὅνο Ὀοοκβ; (Βοῦτγαδϊοο : 
ΠΏΣ ὙΌΣ ΠΟ Ότι, (μ9 ἤνο ΗΠΒ οὗὨ (86 1Δὺ7ὺ ἱῃ τ ἰ πἰο8] ποίαιίοῃ. Οαἶγθο: ἡ πεντατευχὸς 
86. ᾿ βίβλος. Ταίϊος: δον Ῥεπίαίδιοδϑ). ΤᾺΘ πυσδοΣ νο ἰβ ἰὴ6 417 ΠΌΤΩΡΟΣ ἴορη. Τοῦ ͵ἰ8 186 

ΠΌΠΌΘΡ οὗ (86 ρῥογίϑθοῦ τΟΓΑ] ΟΥ ἰβίοσίοδὶ Δονθὶοριηθηΐ: ὅνο 8 [9 ΠΌΡΟΥ οὗ {80 Ὠδηᾶ, οὗ 
δοίίοη, οὗ ἰγοθάοτω, δῃᾷᾶ 8οὸ [θη 4150 οὗ ἐμοῖσ ἰϑσαὶ] βίδηδεγᾷ. 

ΤῊο ἐουπάϊης οὗὨ [110 ἰᾶτγ 'ἰῃ θη θβὶβ πη [0148 186] ἴῃ 116 {Σ1Ρ16 ἔοστα οὗ Ἰορἰβ]δίΐοη. Ἐχοᾶαϑ 
(δον Εποάΐ; ἡ ἔξοδος ; ἨΘΌΓΟΥ : ὨΪΘΩ) Ῥτοβθηΐβ [86 ῥγορβοίϊο βἰὰθ οὗἉ [89 180 ἰμγουρμοαῦ. 

Ἔνϑη ὅπ ΤΆΒΘΓΠΔΟΪΟ, ἡ ΟΒ6 οΟὨβύγ οἰ οἢ 18 ἀοβουϊ δα ἔγοτα 6. ΧΧΧχγυ.--Σ]., ὈΘΙΟΩ 58. ἢοΐ ΤΩ ΔΙ ]Υ͂ 
οἢ ἴδε βἰ4θ οὗἩ {16 ῬγίθϑοΥ βογνίοθ, θαὐ οα ὑμαὺ οὗἩ [6 Ῥσγορμϑίϊο Ἰορἰβ᾽δίϊοη οὗ αοἄ, 85 {16 0]869 
οὗ {86 Ἰἰνίηρ ῬΥθβθηοθ οὗ ἴδ Ἰανυζίνογ, δηᾶ οὗ ὑῃο ατν 1861} (ἢ {86 δὲκ οὗ [9 Οογθμδηΐ: ἈΘηΟΘ: 

Ολοῖ πιοεᾶ, Ολεῖ λαοαωζῆ, ἰοπΐ οὗ ταϑοίϊηρ, ὑθηΐ οὗὨ ὑθϑιϊ τ 0} Υ)). 
Τονϊ ου5 (Β60.: δι Ἀ). ΟΥ. : λευιτικόν) ΘΙΙΌΤΔΟΘΒ μι ὈΓΙΘΒΕΙ͂Υ δἰἂθ οὗἨ {89 ἰανγ, {1:9 ΒΟΙΥ͂ 

ογᾶσγ οὗ βοσνυΐοθ ἴῸΣ [86 [Βγδϑ] 16} ΡΘΟΡ]ο6, δοοοσγάϊηρ ἰο 18 Βγτ. 0 1108] Δηα ποΐνογβαὶ δἰ σι βοδηοθ 
ἴη 118 τηοβύῦ ΘΟ ΡΓΘἬΉΘΗϑΙγΘ ΒΘη86. 

ΤῊΘ ὈΟΟΚ οὗ Ναπιθοτβ (Η60.: ἜΘ, ΟἿ. : ἀριθμοῦ ἴ6 τυ]θᾶ ἑμτουρβουὺῦ ὈΥ [89 1ᾶθ8 οὗὨ (9 
ὈΥΪΠΟΘΙΥ ΟΥ ΤΟΥ] Θμοδιηρτηθηῦ οὗ [6 ῥϑορὶο οὗἨ Ι8Γ80] 89 8ὴ ΔΓΊΩΥ ΟὗὁἨ αἰνίηθ ὙΓΔΓΓΙΟΓΒ, ἴἢὴ Ἡ ΙΟᾺ 

ΔΙῸ ῬγΓοβοηὐοα 1.8 ῬΓΘΟΟΠ αἰ ἰοπίησβ δηᾶ 18 ὑγρῖ68}}γ βἰσηϊβοδηῦ ομδγδοίου βύ108, Γουϑδ  ἑἢρ, 89 [867 
Ἃο, ὉΥ τηδι 1018 ἀἰβογᾶθγ, ὑπαὺ (δ.15 ΡΘΟΡ]Ὸ 18 ποὺ ἐδ δοῖι] ὑΡθορὶθ οὗ Θοῦ, Ὀαΐ ΟὨἹΥ [86 γγ6 οὗ 
(Παὺ ΡΘΟΡ]ΘΟ. 

ΤῊ σδο ἴγ660 ΚΠ ἀγα θη δ] ἴοττηβ οὗἨ [ἢ 6 δγταθο] 681 Μοββίδηΐο 18 7, ὩΔτΊΟΪΥ [86 Ργορβϑίίο, [89 
ῬΥΪΟΒΟΥ, δηὰ [86 ΤΟΥ͂Δ], 8.6 Θ᾽ ὈΓΔΟΘᾶ ἰῃ Ὠοαϊθγομοσγ (Βοῦὗ.: ὉΔῚ ΞῚ, τ. : δευτερονομίον), ΟΥ̓ 

ἴη [89 Βο]οτηῃ ἔγθο σοργοαποίζοη οὗ [09 Ψ0]6 δ δραΐῃ 8ἃΒ 8. ΠΗ, ἰῃ ογτᾶσγ ἴο ροϊηὐὺ ἔγοσῃ ἐδ9 

ΒρΡὮΘΓΘ οὗ {Π6 Ἰοζαὶ] Ἰοἐΐον ἰηΐο [9 ΒΡΏ6ΓΘ οὗ {110 'ΏΠῸΣ Ργορ]ιοίϊο ἔογοϑ οὗ [9 Ιδτὺ (οοραγο Ὠραΐ, 

ἷγ. 2ὅ : 6ἢ. ν. 1δ, 91---[ῃο οτάογίηρ οὗ Ὠοῦδο δηᾶ τῦϊΐο ; οἷ. υἱ. ὅ ; χ 18-10; χὶ. 1; σχίν. 1: χυἱ!. 

1 : ὁἢ. χχυ!. δ, χχχ. 6: χχχ. 23-14: οἢ.. χσχχὶϊὶ. 2--8). 
Α59 ἴῃ Εχοᾶπβ, [ον τουβ, δηὰ ΝΙΌοΣ ΒΒ, (86 Ἰηἰβίοτῖοδὶ ρογὶοᾶ οὗὨ Ιβγϑθὶ] 18 ορϑηῃηθϑᾶ, 8ο οαΐογ- 

ΟΠΟΙΩΥ͂ Ροϊηΐδβ ἕο γασγὰ ἰο {86 Ῥτορμοίϊο ρογὶοά. 
Ἐτοπι 86 Τογοροίΐηρ ἴδ ΔΡΌΘΔΓΒ (μδ΄ γγχὸ οδῃ αἰν 9 (86 Ῥοπίδίθυςο πο ἔπ γθ6 τηδίη αἰν 5008. 

ΠΆΤΉΘΙΥ, ἰηΐο Οἰθη 6518 88 {86 πη ΐνοσβαὶ Τουπἀδίϊοη οὗἨ 186 ἰᾶῦγ, ποχὺ ἰηΐο {π6 ρῥαγίἰο]αν ᾿δῖν ἰδῇ 

Βῇοτγα, τὶ 119 Μοβϑίδηΐο, βἰιϊ βοδηΐ, ὑτἰρ]6 ἀν βίοη, (86 ϑυτηῦο]1641] Ὀδοκτουπᾶ οὗἁὨ 18 ὙἘ0]Θ 

ΔΡΡΌΘΆΓΔΠΟΘ (. 6., ἱπίο ἐ8ο αἰνίβίουβ Εχοᾶπϑ, Του σα5, Ν᾽ ΤΩ Ὁ615), δι ΒΠΔΠΥ ἰηΐο ὈΘαΓΘΓΟΠΟΙΩΥ͂, 
ἷπ τ ἱοὶ, Δ᾽οηρ τὶ (86 ἱπίτί πδῖο ὁμαγδοίου, μ9 πηΐνουβαὶ ἱτηροτὶ οὗὁὨ [89 1417 δραὶπ ὑγορμϑῦ. 
ἸΟΔΙΥ ΔΡΡΘΆΓΙΒ. 

ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝ 1. ΕῸΣ [09 Π2ΟΓΘ ζΘΠΘΓΑΙ αἰ ΘΌΓΥ, Η5βίογῖοα] ὈΟΟΚΒ οὗ 80 ΟἹὰ Τοδίδιθπηί, 886 
[86 ἀἰνίβίοη ἴῃ [89 φόθοσαὶ Τπἰγοάποιϊΐοη. [11 τοϑρϑοὺ ἰο {86 ἸὐογαϊΓθ, 866 11 ΓΓῪ Οδίδιορυθ. 
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ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝ 2. ΤῊ ρῥγθϑαπὺ αἰνβίοη ἱπίο ἔνθ Ὀοοκβ ἰ8 οοηβἰἀογθὰ ΟΥ̓ Βοπιθ (ΒεγίΒο]4) δι 
οΥσἰηδὶ δὰ θοῦ αν ἴο (9 ΗΘΌτοΥ οοΟἸ]θοϊΐοη οὗ 1η0 ὕδποη. Αοοοτγαϊηρ ἴο οὔμοῦβ (ΗΠ ἄνογηϊοκ, 
ΤΏ ΖΟΓΚ6) ἰδ Ργοσθϑᾶβ ἔγοτπι 89 ΑἸοχδηαγίδηβ. [ἢ ἴα νου οὗ [Π6 Βγβὺ νίϑυν 15 10 ἤδοι [δῦ Φοβορ 08, 
ψ80 τοϊδ ηϑᾶ ἐδ ΗἩΘΌΓΘΥ ΘΔ ΠΟΏ, ΜὙὸπΗμ δοαυδιηθα τὶ (818 αἰν βίοη (σοπέγα Αρίοπ. ἱ. 8, 8150 
Ρλίϊο)δ. Ὧο εϊῦο βϑϑιὴβ 8180 ἴο ἴῃο}1πη6 ἴο {18 ορἱηΐοῃ, Μ|Οἢ 8618 οοηδίἀογοᾶ {18 ἀϊν βίο 
οάον (δὴ (86 βορίπασίηΐ, Ὀπΐ ποῦ οἱ σίπαὶ. Αοοογαΐηρ ἰο Ὗ' Αἰ ΠρΡῸΓ (866 ἴῃ6 αγίϊο]ο Ροηξδύθαοὶ 
ἷη ΗΕ πΒΖοαβ Τ᾿ εαΐϊ- εχίσοη), ἴὸ αἰν ϑίοη οὗ [16 Ῥοηϊαίθαςς ἰηΐο να ὈΟΟΚΒ τν 88 τηαἀθ ὈΘΙΌΓΟ {Π11ὸ 
οἀρενγ. Βαΐ [ἢ0 ΒΆ1η6 Ἰοαγποα δῦ  ΟΥ ΒΌΡΡΟΒΘΒ 1 ποῦ ἴ0 δνο Ὀθθη Ιηϑθ ἘΠῚ} αδὔνοῦ [Π6 
αἀἰνἰδίοη οὗ ἴ6 Ῥγονοῦῦθ οἵ βοϊοπιοη ἰηΐο 00 ρδγίβ, Ὀδοδῦβο {116 Θοηδϑοῖουβ ἰηἤσθηο6 οὗ ΒΥΠ200]- 
68] πατη Ὀ6Γ8 δα ποὺ ἰδνογθα [10 ἡθσΠ ΘΓ ἢν ὉΠ1}1} αἴϊον 1Πδὖὺ ρογὶοα, 48 να τ [19 αἰν βίοη οὗὨ ὑΠ6 
Ῥβδί 8 ἰηΐο ἔνο ὈοοΚβ, δπα ἴμ)9 ργοϑβοηϊαίίοη οὗ [Π6 ἔνο ΜΟΙ ΠΟΙ. 

Ἧ᾽ ὁ ἀο ηοΐ δοῃϑδί ον {113 ΔΡρσΠπηδηΐ ΘΟΠΟΙΠΒῖγ 6 αραϊ δῦ {116 ΘΑ 16 αἰνβίοη οὗἁὨ λίοβθοβ ἰηΐο να 
Ὀοοκ6. Τῇο δον οου]ᾶ ἀἰβιϊ συ 8}} ἃ 5 ρη  δοδηΐ ΠΌΙΩΌΟΡ ΤΟῸΓ, δηα ἃ εδἰμηϊβοληῦ πο" ἔνθ, 
Θύϑη Δοσοσαϊηρ ἴο0 [818 Πα π] τἶ 8] Βυτῃ θο θη. [ἢ [86 Ῥοῃίείθποῃς (ἢ 6 ΠΌΤΩΌΘΥ γνθ ΒΘΟΙῺΒ ἰο ἢδγθ 
θο6η ἰηἀϊ]οαῦθα ἔγοτῃ 116 θοαὶ πηΐηρ ὈῪ ὕ86 γαγίοιυ οὗ 1.16 οὐ ίηδ]8β. Τῆδὺ αθηθϑὶβ ἰ8 δοί}} 7 ἴῃ 
οοηΐγαϑὺ τυ ἢ [86 10] ον ὈΟΟΚΒ, δηα ἰμδὺ θυ οΓΟΠΟΠΙΥ͂ 18 αυἱϊΐο 88 βρϑοϊῆο, 18 ονϊἀϑῃηῦ. ΤῈΘ 
[ππαλτηοηΐδὶ 4989 οὗἨ 1116 ἐὮγθθ τη 19 θοοΚα, ἀο ηοὺ οοηῃὐγαϑὺ 1658 Βρϑο βο Δ} ἢ 6 ἢ Οὔ ΘΓ, 
88 ΔΌΡΘΑΓΒ ἔγοπλ ΟΡ αἰν]βίοη. 

ᾧ Β6Υγ 68 ούϑῃ ἴο 8 Ὀθίϊοῦ δρρτγοοϊδίϊοη οὗ ἐδ ἱτπηροτί οὗ {π0 ΤΑΌΘΓΠΔΟΪΘ, τ᾽ ΠΟΘ νγ7ὸ ΘΟΙΒΙΔΘΥ 
[Πδὲ 10 18 Δ ΒΏΠΟΧ οἵ ἴη0 Ὠροοδίορτιθ, δπὰ οὗ [9 8 0]60 ἐππα ἀπηθηΐδὶ Ἰαννινίης οοηηοοίοα {1160 6- 
1}, δηἃ (δὲ, ᾿ἴπ δοοογάδηοο νι ] 1118, 1Ὁ 18 τορτοσθηΐθα ἴῃ ἴΠ 6 δϑοοπᾶ ὈΟΟΚ 88 ὕπο ῃ]860 Ὑ Π6ΓΘ- 
ἴῃ ον, 858 ἰατυ ίνον, 18 ργοβθηΐ ἴο 18 ρϑομίθ. Τῃο οοηίϊοηΐβθ οὗ {10 ἔουγίἢ, ἀραΐη, 8ΓῸ ἴῃ 
βίγοης οοηίγαϑί τ ἢ Του] 608 (48 786 Ὀοοῖκ οὗ (6 ἰγῖ098). Τῇ οἴ ῖοδὶ ργορ!θιΐϊοα] ὈοΟΙ οὗ 

 Ἐχοδυβ 18. Θβρϑοΐδν [86 ῬοοΚ οὗ αοἄ δπηὰ ἷβ ὑτόροῦ. 1,ον]τοθ8, ΟΥ [6 ὈΟΟΚ οὗ [86 αἰνὶηθ 
οἴἶοο, ΓΘΙΘΥΒ ΘΒΌΘΟΪΔΙΙΥ ἴο ὑ86 ργίθθίϑβι. ΝΌΓΩΌΘΓΒ, ΟΥΓ τ06 ὈΟΟΙ οὗ [Π|ὸ ὑγῖ 068, ΤΟΥ Θ ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ] ὁοἢ- 
ΟΟΓΏ8 (ἢ ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ ἃ ὑβϑοοογδίϊο, ΡΟ] 168] 80}86. 

ΟΒΒΕΡΗΨΑΤΙΟΝ ὃ. [ἔπ γοὸ ΔΓ [6 ΠΌΤΟΥ ἰθὴ 88 06 ΠΌΡΟΣ οὗ ρΡογίϑοίοη, οὐ σοιῃρ]οίίου, 
δηα ΘΟὨ9Θα ΘΗΓΥ 89 ΠΌΠΙΌΘΓ ἢἣτνοθ 48 ἰΐ 6 παρ ον οὗἉ μ4]7 οοτηρ]οἰϊοη (ΟΥ̓ ἰδίῃ 60), ΒΟ ἢ. 014551808- 
ἤοῃ 8θΘ ΓῺ 5 τη 0ἢ ἴ00 Ζ6ΏΘΓΑ] δπα 1η668ηϊἴ6, δ'πο6 [6 Πα ΌΟΓΒ ὑῃ γθ66, Βούθῃ, δηα ὑγγοῖνθ, 8ΓῸ ἃ]50 
ΠΟΥ οὗ ρογίθοίζοη, οὐ οοτηρίοίίοη, οδοῦ [ἢ 118 Κη, [Ὁ νν1}} ὉΘ ΟΌΓ ἀυΐγ ἰο ἰγϑαῦ οὗ βυχηθο]- 
10] πα ΓΒ ἰὴ Εχοάυϑ. 1[60Γ6 νγὸ ΜΠ] ΒΙΠΡΙΥ δηὐϊοἱραίθ [αὐ ΟἸΘΑΥΙΥ “[ἢ6 ἴθ π ψογΒ᾽᾽,) Ὁ ἱπαϊ]οαΐθ 
ΤΊΟΓΆΪ σοι ρ]οίΐοη, ΟΥ Ρογίρου ἀθνυθὶοριηθηΐ, δηἃ 80 8180 {ΠῸ ὕθη υἱγρῖηϑ 'π [ἢ 8 σΟΒΡ6] βάγαῦ]6, 
ὝΠΘη, Πονγονοῦ, ὕΠ6ΓΘ ΒΌΡΟΔΡ ἤγθ 88 100]18 δῃᾷ ἔνθ 88 ργυάοηῦ οὐ τνῖδο, 110 ὨΌΩΌΘΥ Εν ΤΩΔΥ 
ἰπάορὰ ταατκ [ὴ6 πυΠΙΌΟΓ οὗὨ 186 ΤΥΘΟΙΥ ΟΒοβδη το] κοῦ8 δηὰ τότ] ἀανοϊοριηοπηὺ οὗ ἢΐθ. Εἶνθ 
θοοῖ8 οὗ ἔβα] πηβ ἱπαϊοδῦθ [86 τηογαὶ δηᾶ το] ρου 11Π{6- ρσίπηθ οὗ. {π0 ΟἹὰ οϑιαπηοηῦ, δῦ δὲ [10 
ἔτο ΜορΊ οὐ ἰηαϊοδῖθ ἔνο ρογὶοῦβ οὗὨ [1|ὸ ἀθνϑὶοριμθηΐ οὗ [βγϑϑ} {18}} 139. ΤΙ ἔνο ΠηρΟΓΒ οὗ 
109 ΒΑπα αὐτὸ ἴ{π 6 Βγ1ιῦ00] οὗὨἨ τχογὰ] δοίϊοη, ἃ5 016 ἢν ϑ 56}η898 ΒΥΠῚ00]1ΖΘ [Π6 πυτοΥ οὗὁὨ [116 Ἰπογὴ] 
τοοῖργοοῖ εν οὗ παδὴ τ [ἢ παίατο.--Ὗ δίῃ ρσοῦ τσ} Υ ὀοηοϊαθ5 ἔγοτα [89 βἰ ση]ἤσϑηοΥ οὗ [Π|6 πυηι- 
Ὅ6Γ ἢνο, πδῦ ἴ[Π6 Ποοδίοσυο βῃοῦ]α ποῦ Ὀὸ αἰν!ἀοα ἰηῖο τγοΘ ἀπ βονθπ, Ὀθὺ ἰπίο ἥτνϑ δηᾶ ἢνο. 

ΟΒΒΕΒΨΆΤΙΟΝ 4. Οὐχ {ΠΘοΟ]ορίοδὶ παπιΐηρ οὗ ἴΠ6 ΗΕ νϑ Ὀοο 8 ((ϑηθ818, ὅζο.) 18 {Π9 ΑἸοχαπᾶγίδη 
πδιηΐηρ οὐὗὁἨ ἢ δοριπαρίηῦ, ἔοἸ]υνϑα ὑν Ὁ}16 νυ ]ζαῖθ (ΟΠ]Υ ὑμαὺ ἴΠ0 ἤοπαος οὗ δεπίέαίδιοδ, ἀπὰ 
Ἔίρδηι ἴῃ Οσοοκ 15 ἔδυιϊηΐηθ οἢ δοσουηῦ οὗ βίβλος δηὰ ὁδός, ἰῃ 1,Αϊῃ ΠΤ] 880} 6 οἡ δοοουῃΐ οὗ 
ἐδεγ). 
Το ἔνο Ὀοοῖ5, τοῦ σοῦ ΘΟ ρΥΪβοα ὈΥ͂ {6 769 :.15 ππᾶοῦ [ἢ9 ΔΌΟΥΘ πδπι68: ἔδο ἔνο 8 

οἵ [9 Ἰανγ, Ὑγ ὁγὸ πα ᾽ν! ἀπ 8}}}7 ἀοβί σηαίθα ὉΥ [ἢ6π|, δοοοτάΐηρ ἴο 106 ᾿η 14] νγοσβ: Βγβοβ τη, ὅτο., 
85 19 παπλῖης [45 Ρ48864 ἰηΐο ἴη9 Μαβογοῖδο ΒΙ016.8. Βα [9 9618 Ὠδᾶ 4180 8 ἀοδϊηῃηαίίοι ἴοτὶ 
[0 ἅνο ὈοοἕΚ9, δοοοτγάϊηρ ἐο Π6 οοηξοηΐθ, ὁ. 6., ἀϑηθβϑὶβ νγ88 8110 {09 ὈοοΙς οὗἩ [ἢ9 οτγθαίζοῃ (8εδ 
ΨΑΙΒΙΝΟΕΒ ᾿η ΠΕΒΖΟΟΒ αὶ πογοϊοροάία, Ατί. Ῥοηΐαίθαοι, Ρ, 298). 

ΟΒΒΕΒΨΑΤΙΟΝ 5. Δ ΔΙΒίη ΟΡ 8665 ἔογ ἴΠ6 ἔνο Ὀοοΐκ5 οὗἩ Μοϑο5β ἃ ϑδδεοοῃᾷὰ μ}} δπᾶ ἢπαϑ ἰδ ἴῃ 
[89 ρσορβοῖβ ((δ΄ὺὺ δηᾶ ἴῃ ὑσορῃοῖβ, δαί. χχὶὶ. 40). ΤΊ 5 αἰν  είοη 18 ἰηςοτ γα τὸ (ἢ ὉΥ 1}9 ἰηΐοτ- 
τοηξίοη οὗὁἨ [80 Κοὐμηυῦία. ΤἼθη ἢ6 ἤπα8β [9 βδοοοηᾷ δα] ἴῃ {Ππ0 δα αἰ οπαὶ ἰάθα οὗὁἨ [16 ᾿ᾶνν 88 
Ρτομΐθο ἰη {Π9 Νοὸν Τοβίδιηθηί. ὙΠ Πουΐ ἀραθί, [6 Νοιν Τ οϑιαπλθηῦ 18 [110 ὁΘοηγογϑο οἵ {110 ΟἹά ; 
(δι, ονγόνογ, {86 ΠαΠΙΌΘΡ ἔνθ, 838 Βα ἢ, ΓΘ] ΠΪΓΘΒ ἃ ΘΟ Ρ]οτηθῃΐ, θδοοχαθ5 ἀου (711 ὈΥ 086 Πθη)- 
θοῦ οὗ Το Ὀο ΚΒ οὗ [89 ῬδΑ[ 18, Ὁ Π]6858 νγ8 δτ0 [0 οοπβίαογ {Π} 6 ὙΥΓἰ Πρ8 οὗἩ Βοϊυσλοη ἃ8 ἢ ΘΟΙΏΡ]6- 
τρηΐ οὗἩἨ ἴπθε0 ἦνο ὈΟΟΚΒβ οὗ Ῥϑαίπηθ. Τύ ἴβ ὕγπθ, ἃ σοτῃρ] πιοηῦ [Ὁ]]Ο 8 ἴΠ0 νο Πἰβίοσ 8] θΟΟΚ 9, 
ἴῃ [89 Αροβίο]ἶο τινι τηρϑ οὗ 9 Νὸνν Τοβίβπιϑηῖ. 

ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝ 6. [1ὑ ἢδ88 Ὀθοη χηαϊηἰδίηρα ὑΥ Εν αἰὰ, ΠΙΘΘΚ, ΚαΟΘο], δηα οἴμοτβ, ὑμΠδὐ [6 4815 
οἵ 86 Ῥοηϊαϊθπος τῦδβ οὐ ρίμ8}}}γ οοπηθοῖθα ἉΠ} Ὁ86 Ὀοοῖκ οὗ ΦοΒιιια, δηᾷᾶ ὑμαὺ (1.0 τ ΟΥΚ ν 85 ἴῃ 
βίχ ρατίβ (266 Υ ΑΙΙΧΘΕΒ, Ρ. 298; Και, 7ιἰγο(ιεοίίοη, ὃ 42, Ἵ: 148). 1} 18 ουτίουβϑ [μ8ὺ [Π 0 88ΠῚ0 
οὐ οἶἴϑτα τ ΒΊΟΝ. οἢ {Π6 ὁη6 Ὠδηᾷ σοηδβιοτβ {1|656 ὈΟΟ 8 οὗ Μοβθβ ἴοσ Ἰλῦσο ἴο ἢν ὈΘΘὴ οτἱσὶηαὶ, 
ου ἴΠ8 οὗμοῦ δηὰ δραίη {πίη τοὶ ἀἰπθιηθιηθογοὰ ουΐ οὗὨ ἰασροῦ, δηἃ σοι ραγαίν ] Υ Ἰμοά 6 ΣΏ, 
εἰδίοτίοδὶ τυτίηρβ. 

4 [Ὑ80 Ἠοῦτον ΡῬέγαϑο ἴοσ ἔμ ἔθτι οοτασαλῃ ἀπλου ἐδ, Ὁ Ὅἢ 317 παι}. ) Ἐχοάμ χχχίν. 38.-- Τὶ 1,.} 
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Ϊη (89 ἱπίγοἀποίοτυ ῬδΥΑ ΤΆΡἢ8 οα [9 ΟἹ Ταβίαιηθηῦ οἰ υοΐδτω, ἐῦ ἢ85 Ὀθθη βαϊα, ἐμὲ ἰῃ 
ἐγοδύίϊηρ; [86 Ροΐπῦ ἴῃ ᾳαθϑίϊομ, Μ9 ποῖ πον ἔθ6] ἀορϑαᾶθης οἡ ἰγδαϊ το δηᾶ (ἢ οἰ μοᾶοχ χσῃ]ο, 
[8δὺ 1ὑ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥῪ ἴον ἴΠ6 6] 16 οὗἨ 0 δδποῃίοδὶ πογὰ οὗ αοἂ ἰο αἰγὶ υπΐο ἴο Μοθ68 41] ἐδ ἔνο 
ΒΟΟΙΚΒ οὗἩ Μοθοϑβ ἴῃ 186 ῥγοϑϑηῦ ἔἴοστῃ (οχοθρὺ (886 στοροσζί οὗ [εἷἰ8 ἀϑδί!), Ποῦ οὰ ἐδ ογἰ εἰς] οοῦ- 
θοίαγοβ τ Ὁ] οἷν ἴῃ γατίοι ΒΒ  ΔΥ8, ΤΠ ΓΟῸ ἢ} ΠΟ ζ41866 δυρροθβ οη 8, {μεν ψνδηὺ οὗ ἰπ(6}]} ] ζθηοθ οὗ 
[80 πηοῦθ ῥγοϊουπα Γοϊδίίοηβ οὗ [9 ψογᾶ, δῃηᾶ (μοὶγ σγοδὺ ἀϊνθγρθποῦ ἔγομὶ Θ8 0 ΟὗΟΣ, ὑγονθ 
ὑμΘΙΏΒΟΙν 68 πησὶρο οῇἰογίϑ. 

ΤΒδῦ ὁη6 τησϑὺ δαορύ ἃ ΘΔποπίοαὶ γϑοθῃβίοῃ οὗἉ [810 οΥἱκίῃα]5 οὗ Μ868 (ἷ. 6., 6 Τοοϑπδίοῃ ΚΔ] Ἰη 
αἱ ΐα 086 ρΡγορϑίϊο βρῆογο οὗ 189 ΟἹα Οονθηδῃῦ), δρΡῬΘδΓΒ ἤγομι [116 τη} 018 ἰηᾷὶοδῥίοηβ οἵ 
οτἰυἱοίθστα. ΤῸ 08:686 πα! οΔΓ]ΟΏΒ ὈΘ]ΟΉΡΆ, ΔΌΟΥΘ 411, [89 δοοουῃύ οὗἉ [86 ἄθαία οὗ Μοβϑβ ; (89 ἡπᾶρ- 
τηρῃΐϑ ΟἹ Δίοβοβ, ΒΟΎΘΥΘΣ, 88 οὗ 8 (Εἱγὰ ρόγβοι, ἡ 8 1ΟᾺ 18 {86 οὐ͵θοοὺ οὗ (86 ϑἰαἰότηθῃὶ Ἐχ. χί, 8 : 
ΝΌΠ,. χὶΐ. 8, βθϑῖῃ ἰο 8 ὕο ἀθοϊὰθ ποίησ. ΤΏθα [Πογθ 5 [89 στοαὺῦ ομδβιη οὗ 88 γϑϑγβ ἰὼ [ἢ 6 
ἰϑίοτυ οὗ 9 ψδηδογίηρβ οὗἨ [8.80] ὑβγοῦρῃ [0 ἀοθοτῦ (ΝΠ). ΧΧ.), 88 8180 οὔδιοσ οηϊρτηδίϊοδὶ 

οὐδοῦ [05 (966 Ὗ αἰμίηρφοιῦ). Ἑασίδον, [89 τα ο]ὰ ἱπαϊοδίίοηδ αὐ ὁ.) σοχτηἱ παίίοη οὗὨ γαγίουβ 
ΟΥ̓ ρἶΠ 418 ἴπ 1π10184] δῃ ἃ ΘΟ ο] ἀὴρ ἔΟΓΠΙᾺ]68:; [ἢ 6 Τρ ΔΓ ΚΒ οὗ 8 Ἰδίοσ ροσγὶοᾶ (θη. χὶΐ, θ: χὶἱ;, 7; 
χἷν. 14: χχὶϊὶ, 2, δ ἰμαὺ ἐΐπλο [6 Οδηδδηϊίοβ 676 ἴῃ ἴδ ἸδΔηᾶ ; 8, ἨΘΌΓΟΙ, βδϑϑῖῃ Π0 δοποϊπεῖνθ 
ομδγδούου βιϊ08) ; 086 ργοδυσαρίζοι οὗ 84 ὈΟΟΚ οὗ ἴΠ6 γγχὰγβ οὗ ϑϑβουδῃ (ΝΌπι. σχχὶ. 14) : [16 στοδὶ 
ἀονοϊορηηοπὲ οὗὁὨ 89 “ΘΠΘΔΙΟΟΥ οὗ Εάοπι σαγΓὶοα ὀνθὴ ἴο [8 ΔΡΡΘΆΓΔΏΟΘ οὗ 118 Κίησϑ (θη. Χχχν. 
11). ΤῊΘ διρί εὐτγ οὗὨ [09 Ἔσχργοβϑίου “ μηΐο ἐλ ἄαν" (θη. χὶχ. 87; χχὶϊ. 14. 8.), 18. 8180 
ποίϊοοα Ὀγ Ὑ δἰ ἰηρον. 

ΕΤΟΠῚ ΤΩΔΩΥ͂ [8156 ρΓΟΒΌΤΗ (018 οὗ οΥἸ(ἰοΐβε οἱ [16 οὔοῦ Ὠδηᾶ, 1ἰ 18 οἶθαγ (Πδὺ γγὸ σδηηοὺ γίο]ὰ 
[0 ἰΐ ρϑβὺ νίονβ. Ηδθσϑ Ρ]806 Θβρϑοίδὶ]Υ 080 ταὐϊο" Δ] }αὐϊο βίαγορ- οἱηῦ οὗἨ τηοϑῦ οὐ (168, δηα {οἷ γ 

ἀοστηαίίο ῥγοϊπἀΐοοθ. ΤΠ ΐβ ἐ8 1. (86 ργολαάϊοθ αραίυδὺ βαρογηδίαγαὶ τουο]δίϊοη ἰὴ σϑη τ] : ὁ0Ὼ- 
ΒΟ]ΌΘΩΙΙΥ 3. ἀρφαϊηϑὺ ταΐγβο1608; δῃᾷ 8. διζαϊηβῦ ῥγορῇθοὶοβ; ΠΡΟῦρὮ ἴΠ686 ΤΩΔΗΥ͂ ΔΓῸ ἱπρ6]]6α ἴο 
ἄθηγ ἰο ἴ86 Ῥοῃϊαύθαοαι ποῦ ΟὨ]ΥῪ δαϊμθηϊοϊγ, Ὀαΐ 4180 118 ἰβύογ 981 ομδσγδοῖοσ. Οἡ {8 ροΐπὲ 

866 ὈΕΤΤΥΖΒΟΗ, Ρ. 46.-.Ἡ ΗδθΓο ὈΘ]ΟῊ,8 4180 ἴδ ἱσποτγίης οὗ [ἢ στοδὺ σοηίγαδί Ὀθύνγοθη [09 ΣΆ ΠΊ68 
ΕἸοΝ πὶ δηὰ δόμου, πίοι ἴῃ 108 ΘΒΒ6 [14] βρη! ἤσδηοθ οχίθηϑ ποῦ ΟὨ]ΥῪ Γπγουσὶ ὑπ 6 ν᾿ }0]9 ΟἹὰ 
Τορίαπηϑηῦ (86 βοϊοσβοηΐο πηἰγ  βα] 8π|, 16 Ἰαν ἀϊο ὑμοοογδῦο Μοβϑἰδηΐβτη), δηᾶ ἐπγοῦρσῇ ἐδ 
ψΒοΪ9 ΝΟΥ Τοδίδπιοηΐ ((Ὧ6 ΦοΒδηηοδη ἀοοίγϊηθ οὗ ἢ 9 1οζοβ, [Π6 Ῥοίγϊηο ἀοοίτηθ οὔ {ππ Μοββίδῃ), 
Ὀαΐ 4150 Τπγουρῆ [89 ὙΠῸ]6 ΟἸτἰβυϊδη ΠΌΤΟΝ ἴο ὑπο σοηΐθϑίδ ἴῃ 116 ἱτηταθάϊαῦα ργοθϑηΐ (6 ]θαὶβϑ- 
ἰἰ681 δοοῃἴδϑαείοι δηὰ ΟἸτἰ βυϊδη απ δ ΐθτ.). 

Αἴ 8 Ἰαΐον ρογτίοα γγ79 ΤΏΔΥ ΒρΡΘΔΚ οὗ ΒΟ0126 Υ 8] 80]6 Γοίθγθηϑοϑ οὗ ὅξ8Δ0 Κ διὰ Ηθηρδίθηδογῃ, ἴο 
1|0 οομύγαβ Ὀοίνγοοῃ ΕἸΟ μὰ δηᾶ Φοβονδι. 0 8130 ΓΘΟΚΟΙᾺ Βοτο (80 Βαρροβί(ΐοι, ἐΠαὺ ΜοθΘΘ8, 
[9 αν αἴγοῦ, οα δοοουῃῦ οὗὨ {119 Ηἷβ Ῥ6ου αν οΟΠοθ, ΘΟὨ]ᾶ ποὺ 4190, δὖ ἐπ ϑῃηὰ οὗ 8 σΆγϑοσ, δῃᾶ 
ἴῃ ἷθ ὑσορβοίϊο βρί γῖϊ, δνὸ σίνϑῃ ἃ ἄβθορορ τῃοδηΐηρ ἴο [86 Δ, 88 ἢ9 Ἰοοκοᾶ ουὖ ἤγοτα ἰδ 166] 
ϑρΡΒΘΓΟ ἀηἃ ΟΥ̓ΘΓ ἰπΐο ὅπ Ῥσορβοίϊο, θύϑ 88 ὕγοπχ [86 ταουπίδὶη ΝΘΌΟ 6 Ἰοοκθᾶ οὐοὸσ ἱπῦο 186 
Ῥγοπιϊβοᾷ Ἰδηᾶ (866 [δ αποίοα αγίϊοῖο οὗ Ν᾽ ΑΙ ΟΕΕ, ἢ. 81 8.). Το οἵδοθ οὗ 9. ὴ [80 Βεαρέϊδι 
Ὑγ͵ἃ8 ἴο Ὀγοδο ἢ Γοροηΐδηοθ ἴῃ (ἢ ΠΔΠ10 ΟὗἩἨ (δ δοπηΐηρ Μοββίδῇ ; θθίοσϑ ἷβ ἀθδαίῃ, Ββούσουθυ, Ἀθ 
Ὀοοδπηθ ἐδ6 φῬγοροῦ οὔ πθ δἰοηθιηθηῦ τ τ τοίθγοποθ (0 ΟἸ γέ : ΒΘΒο]ὰ [86 1,διὴῦ οὗ ἀοἂ νη] ἢ 
ὈΘΑΓΘ 86 δβ'η8 οὗ πο τψου]ἃ. [Ὁ 8 ΘΥΘΓΥΤ ΠΟΤ ὙΓΟΩΣ ἴο δββασηθ ὑμπδὺ ἃ ᾿δαναἶνοσ ἢ88 ΚΠΟΤΤΩ 

ποίίης Εἰσῆον ἴμ8η νι Βδὺ Βὸ Ππᾶ5 νη ἈΪ8 081}Π[}{Ππὴὴ ὑο ΔΏΠΟΠΠΟΘ ἴῃ ἔοστα οὗ ἰδῖν, δοοοσάϊηρ ἴο 
(09 ἀοργοο οὗ ου]ζαγθ ἰο Ἡ ΪΘὮ 1118 ΡΘΟΡ]Θ Βᾶγνθ δανδποθϑά. 

ΑΥΟΡ {1.686 ΓΟΙΏΔΓΚΒ 6 αἷνθ ἃ ΒΣΥΘΥ οὗὁἩ [ῃ6 γΓΪΟΌΒ Υἱον8 οὗἁ [86 οτΐσίη δηὰ [86 δοσωροβίοῃ 
οὔ ἴδο Ῥοηϊδίθυοα, τὶν τοΐδγοηοθ ἰο Βιξεκ (ρ. 161 8... 

1. ΤῊ οΟ]9ὁ Ὁ ϑυρροπίζίουι διιοὴς 6 0078 δηὰ ΟΠ γἰβιΐδηβ, (μδὺ ΜΙΟθ08 γ788 [86 δεϊΙΟΣ οὗ (86 δῃεἶγο 
Ῥουίαίουοη. Τΐβ 18 αἷ8δο {π6 ἡπαφτηθηὺ οὗ ῬὨΐο δηὰ ϑόβορθυβ. Τδυ8β [86 Τα]: “ ΜόοΒοϑ 
νι τοῖο ἢἰθ ὍΟΟΚ, ἰΠ9 Ῥοηϊδίοθον, τι [6 ὁχορρίίοῃ οὗ οἰσεὺ Ῥοβακίπι, (ἢ λα οἰσεΐ, τ ΒΊΟΝ γο 
ἰηαϊιοὰ Ὀγ Φοβίιθα. Ῥ]}110 δῃᾷ Φοβορῇυβ ϑύϑῃ δϑϑυπλθ (μδὺ ΜΟβΒ68 τσοΐθ [6 βϑοίΐοῃ δοποθσῃΐης 
15 ἀοϑίῃ ἰπ {86 βρίγὶῦ οὗ ργορῇθογ. 

9. Τὸ νίονγβ οὗ [80 Εξβθηςβ, δοοογάϊης ἴο 1 οῦ [86 οτἱσίπαὶ (Πϑοογαίΐο γουϑ]δίϊοη τγβ8 ζ8]5]- 
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ϑὰ ἘΥ ᾿δῦδνὺ ἱπίδγροϊδίίοηβ, ρΡαβϑϑᾶ ὩδίΌΓΑΙΥ οὐὸῦ ἰο (Π9 ζηοβίΐο ττϊ εἶσ οὗἩὨ (89 768, δὰ [89 
ΑἸοχδηάγδη στιοδίϊοβ ΕἼΌσΩ ὑπι18 Ἧ7Θ ΤΑΥ͂ ΘΧΡΙ δἰ 8 βἰτλΐδν δοοοὺηῦ οὗὨ Β]66Κ, τγοϊδέϊνθ ἴο ἔμ 
ξιοβο Ὑ δἰϑηιμαβ, (80 Ναβογεθδη8 (88 σίνοῃ Ὁ. Ερίρμδηΐυβ δπᾶ Πϑιδϑο 8), (π6 ΟἸΘμ ΘΠ 68 
δα Βοφουλῖ]οβ. ΤῊΘ ΒΟῦΓΟΘ οὗ [μ:686 Υἱθὴν8 8 ΘΥΘΙῪ ΤΠ 6.0 [Ἐ: Βᾶτη6 φΘη 116, ἀπ 4] 1βι1ο Τοργοβοηΐδ. 
ἰἰοη. ΤΘΥ͂ δ͵80 οοἰμοθ τὶ ὑμοθ9 Ἰυἀρτηθηίθ οὗἨἩ [89 ρπῃοδίϊοθ, ἡ ΒΪΟΝ 1π ὑμοὶγ ναγίουβ στϑᾶθα 
ΑΓ 80 ἰηο]ηθα ἴο ὑΠΓΟῪΣ  ΔΎΓΔΥ (6 ΟἹ Τοβίδιηομί, 

8. θοαδίο οὗ οογίδὶπ θυ δὲ δαί ου 0168 οὗἉ [89 τἀ ]9 ἀσ68 δϑουῦ [16 Δ Βουβηΐρ οὗ [89 Ὑ8Ο]6 
Ῥοπίδύθθοι ὈΥ Μοβθβ, [β880, Βθῃ 98808, πὰ Αθϑῃ Εδστα. Τὴθ σομππηθποθιηθηῦ οὗ ἃ ροῃπΐηθ αγὶΐ 
ἰεΐβι ἦ8 Β66 8 ἢ ἴμθ πη). ΤΉΘΥ δοοορίθα, ΒΟ ΟΥΘσ, ΟὨΪΥῪ Ἰδίθν δἰ ἰ 008 ᾿π οθγίδί ἢ ραββαροβ, ἵ. 6. 
θη. χχχυΐ. 81. 

4. Το γί οὐ 084] ἀουδίβ αἴδοσ (80 τοϊξοσιηδίίζοῃ, 16. οϑμίασΥ : ΟΑΒΙΘΤΑΡΤ: 126 οαποπίοϊδ 
εογρίωτγίο, Δέίοϑεδ πο 7 ιι4866 δογίρίογοην φσμέπφοσ ᾿ἰδγογηῆι. ΑἸΌΒΈΑΛΒ ΜΑβιυβ: “ἼΒ6 Ῥοπίδίθῃοα 
ἴα 8 Ῥσοϑϑηὺ ἔΌστα 18 (89 ττοσκ οὗ ΕΖγα ΟΥ δῃ οί 9. ἱπϑρὶ γοᾶ τβδη."".---ἰ 7 ἃ ὀοπξαΓΥ : ΗΟΒΒΕΒ ἴα δδ 
Ἰεοϊαίλαη: “Το Ῥοηξαίθιοα 8 τοσὶῖς αἀδοιέ Μοβοθ, ποὺ ὃψ Μοϑοβ, γοῦ Ὀδδοὰ οἡ ογἱσίηδβ ὉΥ {16 
Δδηᾷ οὗ Μοθο8. 8.0 δἷδο ἴϑαλο ῬΕΥΈΕΙΙΜΒ, δὺ ἤγεΐ ἃ τοϊοσιηϑα αἰνίηθ, ἔθη Ἐοτηδη δπὰ 768αϊ: 
ϑγείφηια ἱλεοϊοσίουηι οὦ Ῥγαασίη ίζονγυην ἡψρούδοοὶ, 1θ0δὅ, Κβρίνοζα ἴῃ .εἷ8 7γαοίαξιιδ ἑλοοϊοσίοο- 
ροἰξῥέσιιδ.: "' ἘΖτα ἴ8 [89 δΌΓΠΟΣ οὗ [89 Ῥοηϊαίθαοις δῃᾶ οὗἉ (δ 9 σοτηδίπΐηρ Ηἱβύοσίοδὶ θοΟΪΒ ἱπ ἐμπιοῖγοὺ 
Ῥγοϑϑηῦ ἔοστη., ΒΙΘΗΑΒΡ ΕΠῸΝ : “' ΟΥἰἐἶοαὶ Η ϑΙΟΣΥ οὗὨ 89 ΟἹἃ Τοβίδτηθης ": ““ Μίοθεϑβ ττοίθ [89 
ἰδτβ: 89 ἰδίοτΥ οὗἁ δἷ8 ὑϊπηθ δ9 Βδᾶ Ὑτὶίθη ΟΥ̓ Δ ΠΑ] Ἶθ 8, ἔγοτα το ἢ 20] οοὰ (86 Ἰδίοσ οοσ- 
Ροβιϊου οὗ [89 Ῥοπίδύθθοι." ΟἸμξβισσθ, ἰἱῃ Ηἷ8 ϑεηζίπιδηδ, τ ϑαί 8.}}} ἐασίθογ, (που ἴῃ Ηἷδ “ Οὐτ- 
ἸηΘΟ ΔΥΎ ΟἹ ἸΘΠ9618᾽) ἢ9 ἰοοκ ἰὐ χροϑυ Υ 80 Κ, Πο]ἀϊηρ ὑμδὺ ΟὨ]Υ ἃ ἴον δ αἱ τἴοηϑ ὅτ Ῥοϑβὲ Μοβαὶο. 
Απίοῃ Ν δὴ Ῥδ]0, Μεηοηΐΐο: “ΤῊο Ῥοηϊδίθθπος γγ88 τσὶ ἴθ Ὁ στα οἱ (06 ὑδδῖβ οὗἨἩὨ 89 Μοβαῖο 
θΟῸΚ οὗὨ ἐδ Ιανν, πᾶ οἴϊπον ἰδίογί 641] ἀοοσυταθηίβ."---1 80}. σου: Αὐ βγβὺ ἃ Ἰοῃρ-οοπ θᾶ 
τοδοϊϊοι ἰῃ ἕδνοσ οὗ φΘΠΌΪΠΘΏΘΘΒ: Οδύρζον, ΜΊῸ89118, ΕἸΣ Βοση (1πἰγοάμοίξίοη, 1-8). ΤΆΘΩ [0]- 
Ἰον οᾶ σοπουγϑᾶ δἰίβοκβ: ΗΑΒδΕ, ῬΊοΙθθδοσ δὖὺ Ἐδηΐθθοσᾳ: “Ῥχγοεροοίβ οὗ ΕὈΐατγο Βο] αομβ οὗἩἉΪἢ 6 
ΟἸά Τοδίδηιχθηί,᾽ 1785; αἱ, Π6 {τὴθ οὗἩ [6 οχὶθ {16 Ῥοηΐδίθαοι "γχ89 Θομηροβοᾶ ἔγοτῃ οἱ σϑο- 
ογάβ8." Ταῦδυ στο γδοϊδοηβ ([Ὁ] οσσίηρ [86 ΘΧΔΙΩΡ]6 οὗὨ ΟἸδσί 8), δοοογάϊηρς (ο τ ΒΙΟΒ μ6 δοοορίϑα 
ΟὨΪΥ δδάϊ(ίομθ ἰο {10 ἀοοπιῃθηΐασυ Ῥρηϊαίθαοῃ. Επ]4δ, ΏΟΘΘ οοη᾽θοίΣο8 δ 11|ὸ Β]ΘΟΚἘ: 
Οοττοῦϊ, ΝΙΔΟΙ 411 (ρϑϑυδοῦγτα, Οὐτη8}), ὙΟΒ6 βυοθρίηρ δββου οι γοτο τηοαϊῆοᾶ ὉΥ ἘρΙκοΡ- 
τηδη, Βϑαοργ, δυἃ οἴ 618.---1θ0} ΟΘΩΓΌΓΥ : ΤῸ ατοαῦ Ἰοησίῃδ πον “νουδΐ βονογΐη [86 ἔδίθοσ, δηὰ Ἀθ 
γοϊίο; (μ699 60 ὙΟΓΘ γΑΥΪΟΌΒΙΥ Ορροβϑα πηᾶονρ [} 9 οοηϊοββίοη οὗἩ δἀὰιιξοηδ 8ηα 1πἰογροϊ δοηδ 
ὉΥ 6116, Ετ Ζθομο, 8 8η, Βοθθησμα]]οσ, Ῥαβικυοῦθῃ, Εδημο, Ηυρς, βδοῖς, δηᾶ οἴδοσα, Ἐϑοομποῖ]- 

ἴωξ οὗ πιρᾶϊῃχῃ ΥὙἱ 78 6ΓΘ ρτοϑοηϊθα Ὁ Ηοτδὺ, ΒογίΒο] ϊ, Ὑ ΟἸΏΘΥ, δηᾶ ἘΪοΒΒοτση, 4 Ἑαϊοη, 

Ἧ6ε θη μαᾶγὸ {πο ἱπγοϑε αιοηβ οὗ ΒΙθοὶ : “Α [6907 δρθου βι16 Βα ρΡ]οσαθηΐβ ὕο [89 ἱηνοβε αίϊοηϑ 
οὗ ἰδο Ῥαπίαίοθοι "ἢ (8 ἘοΒΕΝ ΜΙ. 5Ὲ 8 ορογίογίιηι, 1822). 1ιδίου : “"ΒΌΡΡΙΘμϑηΐβ ὕο [6 
ἰηνοϑεϊσαίίουϑ οὗ [89 Ῥοηΐαξθαοιι ᾽ (Βιπαΐοθ δηα Οὐ υοἴβεηβ, 1881). ΤῊ ὑγοοῦ ὑδδῦ ἃ στοδῦ ΠΌΣΩΒΟΓ 
οὗ [89 Ια, Βοη 38, δῃὰ εἰτηῖ]αῦ Ρΐθοθθ, 709 ΟΥ̓ ΘΙ ΏΔΙῚΥ Μοβαῖο, τα8 ποὺ τοοορηϊζοᾶ Ὁ Ηατγίχηδη, 
το ΒΟΒ]ΘΩ, Υ δίκο, δῃᾶᾷ ἀϑοσβῇθ. Β]Θ6Κ στοίθ δραϊηδὺ νὸη ΒΟΒΙΪθη: 226 ἐξδγὶ Οοποδοοβ Ον ρέμα, 
ἄα,, Βοπῃ, 1886. ΤῊ οοταρ]ούθ Μοβαῖο οοϊηροδίϊοπ οὗ ἰμ9 Ῥεπίδύθυον Ὑγθ ΟἹ 8:6 ΘΟΠΊΓΆΓΥ 
δρϑΐῃ τοδἰ ἰδ ποᾶ Ὁ ἔδηϊκο, ΗἩθηρσϑύθηθ γι, Ὠυθο 8] ν, Ηνογηίοῖς, Ὺ οἰΐο, Τ 911, δηὰ Γᾶ νῖρς Καδηΐς. 
Μονοῖθ δῃᾶ Βογίμοδα ἤόγῸ 0110 τ ἱ} ῬΘΟΌ] ΠΑΡ ἰηγοβίϊ αι οηβ δηα νίϑνγβ. ΤΌΘΝ, ἴῃ Ηἷβ οοϊα- 
ΤΩΘΏ ΤΥ ΟἹ ἀἀὐθποδίβ, [0]1Ο 5 ἰπ 411 τηδύουἑδὶ τοδρϑοὶθ [ῃ 9 νἱϑιγϑ οὗ ΒΙΘΟΙς, πὸ δἷϑὸ ἀϑείριιαῦοβ [89 
Ἰδθοτβ οὗ Βιδμοιίη, θὸ Ἦ οἰΐο, Εν 814, δηὰ σοῦ [θη οσΟ, 88 {διὸ Ἰα οδὺ ἱπνοβιϊραί "δ οὗἨ μ9 Ῥϑῃ- 
(αἰδυοῖ. Το ᾿δίϊοσ 8 ϑοϊϑοῖϊο, Ἰϑδῃΐηρ οὐ ΒΙΘοΚ, ΤΌΘ, βιδ 6], η, Εγδ]ᾶ, δηᾶ ἂἃο Ὑ] οἰΐο. 

Βιδῃο] ἢ Ῥϑ8808 οὐϑῦ [86 δυῃοσβῖρ οὗ Μίοβοβ ἈΣΏ 86] ἢ, Δηα ΤΑ 68 88 [Π|6 Ὀ8818 οὗ 186 Ῥρῃ- 
ἰδ ἢ δηα ἐμο Ζ0]οσίηςς ὈΟΟΚᾺ δῇ οἹοΣ τις, τ ἰσΘἢ Οχύθ 48 ἔγοσῃ [89 ογδδαίΐοη ἴο [8 οοσυρδ- 

͵ 

᾿ οι οὗ ἔδο 16πᾶ οὗἨ Οδῆαδη. ΤῈ γϑοϑῃβίοη οὗἨ [89 ἀΔΥ 18118 ἴη 16 {ἰπ|0ὸ οὗ Κίπρ 3340}, δῃ ἃ ΤΩΔΥ 
Βανο θΘΘΏ ὈΥ͂ βθωποὶ ΟΣ 06 οὗ δΒὶβθ Ρῃρ]]5. 

θο Ὑ οἰΐο, ἱπ ἴμο οὐϊίου οὗὨ Ηἷβ ΤΙηἰτοδαοίίοῃ, ὅ δῃηᾷὰ 6, ΒΌΡΡΟΒΘΘ ἃ ἐπ γϑοο] ἃ σοοθηβίοῃ οὗ {118 
πΈΟ]9 ΟΣ, δὖ ἐῃ9 βαῖὴθ ἐἶἰππὸ τὶ ἴὰ9 ῬΟΟΚ οὗ Φοβῆπα, 1. [86 ἘΠΟἰδεῖο, 2. [89 “6]ιονίβίϊο, 
8. Πθευϊοτοποταίβιϊο. Το Ἰαίοῦ τηδᾶθ αὖ [86 ἰΐπηθ οὗ 1βαΐδῃ. Τηὸ ΒοῦγοοΒ οὗ ἰδ9 Ατβὺ ἰγθδίϊβθ 
δουϊὰ ἢδνο ὈΘΘῺ ΡΥ Υ Μοβαΐο, ἐμουρῇ ἰῦ 18 φποβίϊο 809 ἱἢ ἴῃ (110 ργθβοηῦ [ΙΌΥΤΩ. 

Ἐπα]ὰ (ΒΠἸ βίου οὗ [δ Ῥδορῖο οὗ 18γ86]}: “᾿ ὉῪ ΜΟΒββ, οτ᾽ σίπα!!γ, ἔλθγο τγ88 Ὀυὺ 1100} -- ἸΉ ΓΟ 



6 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΘΕΝΈΞΒΙΒ. 

[80 0168 οὗ [89 ΙΔ δῃᾶ 8 ἴθ οἴμοῦ βῃογί υὐΐογαῃοο8.") 4868 οὗ (ἢ ῥχοβοῃΐ ἔόστῃ οὗ [6 Ῥϑῃ- 
(αἴθ ἢ : 0Ὁ οἵ ἦνο θοΟΚΒ ἱηγοϊνοᾶ ἰὴ Θ8 6} οἴμοσ. ,“ε6 Ὀ6] ον [80 ἰγοδίϊβοβ οἡ ἀσϑῃϑϑβὶβ. 

ΚύῦεΤΣΖ, ἰπ [86 “ ΗἰβίοῦΥ οὗ ἕο ΟἹ] Οονθῃδηί," ἴῃ [Π9 δυρρ]εοιιθηὺ ἰο 1)6]10ΖΘ 6}, ἢ88 ἔδϑη (86 
σνίονν τῃδὐ Μοβο8 ἀἰὰ ποὺ ττὶΐο ἐΠ6 Ῥοηίδίθθοι, θα ΟὨ]Υ [86 Ῥδββδϑεβ ἴῃ {86 τι α]6 ὈΟΟΚΒ ὙΘΓΘ 
ΒΟΙΠΘΙ Ως; 5 ΘΣΌΓΟΒΘΙΥ ρσίνοη 88 Ὑγὶτθη ΌὉΥ Πΐπ), δηα Ὀσ6514659 ὑπαῖ, ὈΘαΘΤΟΠΟΙΏΥ, οἷ. ].--χχχῆ, : 
186 Ῥοηϊαίουοῖ, ΠΟ ΘΥΟΓ, θ' 88 τὶ (6. ΡΑΥΕΥ ὉΠάΘΣ ΜΟΒοΒ, δηα ῬΑΥΓΥ ὑπο Φοθ 8, ΟΥ ποὺ ἸοηΩ 

δἴϊον ϑοβῃιδ" 
ΒΙΕΕΚ (ΡΡ. 188 4.) 88 ρίνϑῃ ὑϑΥῪ ἰηἰογοβίίης δηα ονϊἀθηῦ ὑγοοῦ οὗ σοηυΐηθ Μοβϑίο ογὶ ρίηδ]β, 

ἴῃ Του τοῦθ, ΝΌμΩ ΘΓ, δηᾶ Εχοᾶμ8. Αὐ ὅγϑὺ ἰὺ 18 βΒῃονγῃ οἱὗἁ [8 Ββδογίβςϊαὶ ἰδυσ, μον Σ01008 ἷ.--Υς,, 
δὲ ἰδ οοτηροτίβ ἴῃ (8 ᾿ἰῦο 8] δοοθρίδποθ ΟὨ]Υ ΜΠ [80 τοϊαοηβ ἴῃ Π6 τ ]ἀοΠ688, 88 ΔΟΡΘΑΓΒ ΤΎΟΠῚ 
{πο οοῃύγαϑῦ ΘΧρΓΟΒΒΘα ἴῃ ΒΌΟΒ ῬΡΏΓΑΒΟΒ 88 “ἷπ ΔΙῚ 8η6α οΟυϊδίἀθ (Π6 681}}»,,) “"ΑΔΓΟῚ δῃᾶ 118 

ΒΟΏ8.᾽ ““ο845 οὗὨ ἱΠΟἿΡ ἔἈΒΟΓΒ᾽ ΠΟΌΒ6Β᾽, (ΕΣ. νἱ. 14), ὥἄο. [Ιὴ 1ωονϊἰουβ σχνὶ. 10 18 Θοτητηδηᾶοα [Πδς 
οὯ9 οὗ ὑπ οδίβ 888}} Ὁθ Βοηῦ ἰηΐο ὑδθ τ] ἄθγηθθϑθ. ϑ γαΐϊατ ἰηἀϊοαίοη 8 οὗἨ οὐ αἰ πα} ΠΥ τὸ Ἰοαη ἃ 
1,ὃν. χΧἹὶ,, χὶν., ἄς. ΒΙΘΘΚ ἡπᾶροβ ἰῃ [19 58:6 ὙΓΔΥ ΘΟΠοΟΓἷπς [ἢ 6 ΤΟ] Οἢ 8 οὗὨ [ῃ}0 σΔΡ ἴῃ ΝΌΙΩ- 
Ὀογδ, οἢ. ἰ. 6. Ηδγθ ΤΩΔΥ 0 δαἀάοα β'ῃρ]9 βοηρβ, ΥἱΖ., [86 ἴὮσοθ βοῆρϑ, ΝΌμ. χχὶ.-- -ΤΏΘη 8.0 
αυοὐοα, ΒΟΥΤΘΥΟΙ, ΤΔΏΥ Β᾽91|8 88 ὑγϑοββ οὗ (16 Ἰαῦϑσ οοτῃροβί [οι οὗἩ [86 ΨἘ0]6: ἄθη. χὶϊ, 6: “ δηὰἃ 

180 Οδμῃδδηΐϊζο γγὰ9 ἐμθῃ ἴῃ [86 ἸδΔηᾶ ᾽᾽ (οοταρ. 66η. χἰϊ!. 7). ΟὍθη. χχχνῖ. 81 : ""δηα (ἢ:680 81ὁ (ἢ 

Ἰήηρα (ῃδί τοϊσηεᾶ ἱπ [6 Ἰδηὰ οὗ Ἑάοτχῃ, Ὀθϑέοτο 6 γο τοϊσηϑᾶ δὴγ Κίπρ ονὸῦ (09 οἰ] άγθη οὗ 
1516]. ἀἄθη. χ]. 1δὅ, ΦοΒοΡ ἢ ΒαγΥγ8: “1 γγ͵δβ βίο ϑῃ δΎΥΔΥ ουὐ οὗ (6 Ἰαπᾶ οὗ {16 Ηθῦγονβ.") [ἢ 
θη. χἕϊ!. 18, [86 οἱτΥ οὗ ΗοΌτΟΣ 18 τηϑηὐοημθᾶ. Ασοοονάϊΐης ἴο Φοβῃῃδ χὶν. 1ὅ; χυ, 18, ἰὴ οἱΐγ 
7848 ΤΟΥΤΉΘΥ]Υ οΔ]]0ἃ Κι τ] ἢ Ατῦδ (οοιαρ. θη. χχὶϊ, 3: χχχν. 7; 860 4180 [πὸ ῃοΐθ οἡ Ηδῃηρείθῃ- 

ὈοΓΩ 8 ἀϑοϊαγαίϊοη, δοοογαΐηρ ἴο Ὑ ΪΟᾺ ἰδ 18 Ῥοββὶ Ὁ1]9 ὑμδῦ ἩΘΌΓΟΙ ὙγὙὰαβ [6 οἹἀθδὺ Ὥδιηθ οὗἉ ἰδ9 
οἱἴγ). [ὦ ὅθη. χὶν. 14, 0110 Οὐ ΕΥ̓ 15 οδ]]ϑὰ δ, οἢ [8.6 ΘΟΠΊΓΑΣΥ 'ὅ1ὸ ΓοδΔα δυᾶρο8 χυἹ]. 39: “ ΤῊΘ 
Ῥδμῖΐα8 σᾶτο ἴο πο οἱζγ οὗ 1,Δ 58} [1.0 πδῖὴθ Ὠ δη.Ἶ Ἔχ. χνὶΐ. 8δ; Νυ. χνυ. 82, 86: Τοαῖ, ἱ. 1; ἰ}- 
18. 111. 3, ἄς. ΒΊΘΟΚ οοπηΐβ Π6ΓΘ 4180 ἐπ ἸδνῪ γϑϑρθοίηρ ἴῃ Κίηρ, Πουΐ. χνὶϊ. 14-30. Αμαίη, 
Ιδανν8 ἰῇ ΠΟ ΘΓΟΠΟΙΏΥ, Ὑ ΐΟἢ βθοῖὰ ἴο δηὐ οἱραῖθ [86 Βο]ουΤ ἰῃ Οἧἤδδη: Ὠοαΐ. χῖχ, 14: οἰ, 30. 
Βοϑίάθβ ὑμι686 {110 τορϑυ 08: ΕΣ. χχχὶν. 17--26 ; ὀόσαρ. οἈ. 231-28 ; ΕΣ. χυὶ. 12. οοσὴρ. ΝαΠπ,. χὶ. 

ὅδ. ΤΏΘη ἴΠ6γῸ ἃΓΘ δρρδγϑηΐ αἰϑαρτϑοζαθηΐθ, Βα ἢ 88 ΝΠ. ἷγ. : “ Ῥοσγίοα οὗ βογνίοβ οὗ [89 1ουϊίωβ 
ἔγοτα 86 ϑ0.ἢ γοδῦ ἰο {86 δοί(ἢ ;" ---δβραΐη, οἷ. υἱ]. 28-96: “τοῦ (89 26} ἰο [6 δὅοί(ϊῃ γρδγ." 

8111] ασίῃοῦ : “πη δί ΓΑΙ Ροβί 08. οὗἉ βοεραγϑίθ βοοίϊο 8, ὁ. 5σ..) ΕΧ. υἱ. 14-27. ΑἾβο 106 δἤδβχω ἰῃ 
(80 δοοουπῦ ἔγοιῃ ΝΠ. Χχ. 1-20, ἜΏΘΥΟ 8 Βρ800 οὗ 817-38 γϑδγβ 8 οὔ ἰ6α, ΕἾΏΔΙΠΥ, (ῃ6 ἰτὰ- 
ῬΓΟΡΔΌΣΙΥ τλ8ὺ Μοθθ8 σου] ἰθατθ Ὀθμἰπᾶ δὴ Ὠἰβύοτγὶ δ] σου οὗἩ βΈο0Ἀ Θχίοπί. 79 μΒᾶγο δΙγθϑᾶγ, 
ἴῃ ἐῃ6 ἀθηογαὶ Γπἰσοάἀποίϊου, αίνοη ἐμο Γϑβ] 8 οὗὁὨ Β]6Ο 8. ἰηνοδι δ ομβ, τ ἰο ἢ γ6 οἷξθ 85 ἔγυϊῃ 
οὔ [89 πυηὐϊτίηρς αἰ] σθηοθ οὗἩ δὴ Ὠοηθβί, δουΐθ, 8η4 ρἱουϑ ἱηνοβεϊαίον, τϊῦμοῦΐς οοηβιἀουΐης {ἢ 6 
ΑὈΒοΙ ἴον ονυϊάθηΐ (ΠΆΙΆΘΙΥ, τ δῦ ΘΟΠΟΘΓΏΒ {Π|0860 Ῥαγίβ ὙΠΘΓΘ (86 ἔΌΓΟΘ οὗ (Π6 ρχορβοίϊο ργϑᾶϊο- 

ΙΟΏ ΒΘΘΙΏΒ ἱρῃπογθᾶ, Οὐ ὙὮ6ΓΘ [16 ϑοοορίδηοθ οὗ χοροί 008 δηα οοπ γδαϊοὐ 0059 ταχὺ Ὀ6 16 
ΤΟ5}]{ οὗ ἃ ψϑηῦ οὗἁ ἱπδίχηὐῦ ἱπίο [Π6 οοπδίγυοίίοι οὗὨ [86 θοοΚ8). ΤῈ δύίίοῖο Ῥοηϊδίθαος, ΌῪ Κ ΑἹ- 
ΠΙΝΘΕΕ, ἴῃ ἩΞΕΖΟΟ ,δαϊ- ΕῪπονοϊορεαΐα, ΡΌΘΆΓΒ ἴο 18 ὙΘΙῪ ποὐθυγ ΣῪ ἴῃ 8 ΟΣ [1648] ρΡοϊηὐ οὗἉ νἱοῖν. 
ὙΠ τοδρϑοὺ ἰο 80 Ῥγοδϑηΐ οοπαϊζΐοη οὗἨ [89 αἰ δου βϑίοῃβ ἴῃ αποβύϊοη, γοα Γοΐοῦ ἴο [86 δίογοβδὶ ἃ 
ἴδῦοΣβ οὗ ΒΙοοκ ἰὼ Ἀἷ8 Ἰηἰγοδαοίίζοη, ἴο [1.9 ἀτίϊο1]9 ὈΥῪ Υ᾽ δἰ βίοι, ἴο [6 ΒΡ ]θιθηΐβ Ὁ Ηοηρβίθη- 
θοῷ, ἴο ὸ Ιηἰτοαποίίοη ἰο (.6 Ο]α Τοβίδιηθηῦ ὉΥ οὶ], δηᾷ ἴο 186 Ιηἰγοαἀποίίΐοη ἴο αρῃθϑὶβ ὉΥ 
Π 611 0ΖΒο ἢ. Α ΟΔΓΟΙΌΪΙΥ Ῥγοραγοα ΔΌΌ]ΔΓ ῥγοβοηϊδίϊοῃ οὗἨ (89 γαγίουβ νἱθῦ δ, ΙΔ΄ Ὀ6 ουπᾶ ἴῃ 
Ἡοτγ τὶ δ “ ΤΑ0]68 ἰο ὑῃ9 Τηἰτοαποίϊοι ἴο ἴπ6 ΟἹ Τοβίδιηθῃί,᾽" ὑ. 26 ΕΣ 

Αἴδον [Π6 δῦονϑ ζθῃθσαὶ σου Ρ ΚΒ, 1 τἰ ἢ, ἴον (ἢ 6 Ῥγοβοιῦ, ΓΘ ΘΟ) 6 ἴο 8. 6]080, Βίποο ;6 

ἢδνο αρδίη ἰοὸ ἰγοδὺ οὗ {Π9 βοραγαῦθ ὈσΟβ οὗ [89 Ῥοπίδίθθος ἴῃ [86 ΡΓΟΡΘΟΙ Ρ]δθθ. ΟἿ οοῃβίᾷοσ- 

αἰΐοη, ΒουουοΥ, ἩἩΒΊΟΒ ΒΟΘΙῺΒ ἴο 08 οὗὨ Βροοΐδὶ ᾿τηροσίδηοθ, δηἃ Ὑ 1. ταϊρῦ ποὺ γϑοοῖνο 118 [Ὁ]] 
αἰἱοηζίοη, 8 [8:9 ᾿ηύθγηδὶ ἐσᾶς οὗἁὨ [86 το] ρίοπβ ρογὶ οᾶβ οὗ ἀθυθὶοριηθηΐ, 88 θοο]οβ᾽ δβίϊοαὶ ἐΠΘΟΪΟΩ͂Υ 
᾽)88 Ιοῃς 5Ββοῖνῃ ἴὑ ἴῃ [86 οὐ ηθ8. Τμαὺ (86 δον 8} το] σίοη ἄοοβ ποῦ Ὀορίη στ (00 Μοβαῖο 
Ἰοσ᾿βἰδίίοη, θα πὶ (ἢ6 ΑΡΤΑΒ ΘΠ Ῥτοτηΐβο, 18 ρυοθυρροβοαᾶ ἴῃ (0 ΝΟΥ Τοβίδιμθηΐ, δηὰ ἰδ 
8180 Ῥαβϑᾶ προὴ [89 παῖτπγο οὗ [80 ὁ8806θ. 7Τ|16 Ῥδί ]ΆΓΟ Δ] Γ ] σίοι 18 Ομ γδοίοΓ]Ζρα 88 ἰπ6 οΥἰσίη 8) 

5. ὙὍ7ὸ σΣωῦΐο ΘΌΣΒΟΤΣΥ τηθη οι οὗ [8.60 οὐἐεϊοίδτα οἵὗὁἨ βύσομδβοη, πῆο, τὶ Ὠ5 ΟΟΙΩΤΑΘΏΓΑΣΥ ΟἹ Οσπ 6515, ἴΌσΤΩ ἃ ῬΑ σα ]]6ὶ ἕο 

[86 αδδοσίίουβ οὗ Βστιῆο ΒΔΏΟΣ ΟἹ ἐδ ζοδρ615 οὗ (0 Νονν Τοβίδσημουϊ. 8ὅεε ἘΕΙΥΣ : Η εξίοΥ ψ' ἰλε Οἱά Οονεπα, »ῃ. 48 

διὰ ὅ3. ᾿ 
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οἵ δ ἴπηθν 1τἴο οὗἉ τουϑϊδίζοη δηᾶ ἔβί ἢ, δοοογάϊηρ ἴο 1.8 σα ηρ 8 ἴα [9 ΒΡΉΘΓΘ οὗ 11ἴ8, 88 ἀονο]- 
Οροᾶ ἱπ Ομοθθα Βοϑαβ οὗ ἕδι 99. [1 ἷἰθ οἰοαν (μδὲ ὑλὶθ ἐμοοογαίϊο σοὶ σίοη οὗἨ Ῥγομηΐδθ τηπδὺ ὉΘ 
ἀἰσλησαϊθθα δρδὶῃ ἔγοπι (ἢ 9 66 Γ]θ. ὉΠ νου βα] ἰβιϊο γϑ]σίοι, τὸ εΐοὰ ἰδ ΡΓΘΒΌΡΡοθοθβ. [Ὁ τωπβὺ δ]δὸ 
Ῥγοθθοΐ 1[5017 ΟὈἸ ΘΟ ΥΦΙΥ ἴῃ 8 ἴοστῃ οὗ 16, ΘΧίθγ Δ] οοτητηδηαϊηρ [Ὁ ἃ Ὑ 2019 πδίϊοη ζτουση ὑΡ 
ἴῃ δἰδυῖβῃ ορργϑβθϑίοῃ δη τ ογ8] ἀθθοϊδίίοη. ποθ ἐμ}8 γοϑίθα, ΠΟ ΘΥΟΓ, οὨ [ἢ Ὀ8818 οὗὨ δὴ ἱπὴον 
οδδσβοίοσ ἴῃ (ἢ ΟἤΟΒΘἢ ΟὨ68 οὗὨ (ἢ ῥΘΟρΪθ, ἀῦ ψγὙ88 ὨΘΟΘΒΒΑΓΡΥ ἰδμδὺ [0 Γ0 6 ἃ ἰγδηβί ζοη ροτγὶοᾶ, 

ὙΓὉΥ Τ]6 808 οὗἨ (89 ᾿τρη]89 οὗἁ [86 ἱπηογ 119 οὗἁἨ δἰ 1}}), ἔγοῖλ [89 1648] βίαχο ἴο 89 ρΡογὶοἂ οὗ ἃ ῃ9.Κ 
Δῃὰ ΤΠΟΓΘ ΖΘΏΘΓΔΙ ἱπύογῃ δ] ἔθο] η΄, 1. 6.., ἴο (06 Ῥτορμοίδο ροσζίοα. ἭΔ θῃ Βη6}}Υ [86 ρίζα] 119 
οὗ (886 ῥὑτορῃθίίο ρμογὶοα Ὀθοδῆ9 ὨΟΓΘ βΘΏΘΓΩΙ, Θοοοσαϊΐηρσ ἴο [9 ῬΟΡΌΪΔΡ Τ᾿ ΘΑΒΌΣΟ ΔιηΟΠΣ {10 
νίουθ οὗ [89 πδίΐοῃ, ἐμθὴ ἴΐ γγχα9 ὨΘΟΘΒΘΒΣΎ ὕο ὕλδῖζο (06 Σϑοοσὰδ οὗ ἰΐ, ἴῃ [οἷν οη ἰγοίυ, οἴἴοοῖϊνο 
ἴον [89 σδῃοπΐοαὶ χυΐάδηποο οὗἉ [86 πδίομδὶ 1186. ΤῊΘ οοῦγθο οὗ {μ6 ἀθγοϊορτηραῦ οὗ (89 Οτἰϑάδη 
ΟΕυΓΟΣ ἔογτηβ ὑοῦ μου 8 ΡΆΓ81161 ἴο (818 162381 ἀθγνοϊορτηθηύ οὗ ἰδ9 Ο]ὰ Τρδίδιμθοῦ ΘΟΟΠΟΙΩΥ, 

δηά 1 1165 ἱῃ [0 ΒΙΟὟ ΤΑΔΠΠΘΥ οὗ (μὲβΒ ἀθνοϊορηιθηξ, ἐμὲ 108 δθραγωὺθ βίβδϑοβ πισδὺ Ὀ6 ἰηἀθοα ]580- 
ἰδρ ἰδύοτίοδὶ ροσοάβ. Βεΐ ταῦ 0] 8 ἴτοτὶ (818, ᾿π ΓΘίογΘ; 09 ὕο [86 } ὑογαίατο οὗὨ (890 ἱπαϊν αι 4] 
ϑοροαδῆ 

[ε ἰθ οἷϑδς ἐμαὶ ἀἰϑῃϑβὶβ, ἰὴ 1[8 Θββοπιαὶ μδγϑοίοσ, ἄοοθ ποῖ ροϊῃΐ, ἰῃ (89 ᾿οαδβί, Ὀογοπᾶ 1 
ΡαιγΔ ΟἢΔ] οἰδηᾶάροϊηξ, 1 οοηϑίβίθ οὗὨ οὐχί], τ ἰἸΟΘὮ ΡΑΓΕΥ Τοργοϑοηΐ [8.6 ΠΒΊΥ ΘΓ ΒΑ] 1526 γ᾽ 
οἵ (λ0 ῥγίταϊ ἶγο τοὶ σοι, ΡΑΓΕΪΥ ἴΠ6 (οοογδίϊο υἱον οὗἁ ἰδο τοϊϊσίου οὗ ργοσωΐβο. ὙΤΒοῦσἢ 6850 
οΥἱ ἢ 418 ΤΊΔῪ ποὺ ἢαγὸ ὈΘ6η οοηοοὶνοα πη0}} (ὴ9 αὖθ οὔ Μοβϑβ 88 ἢχοα δῃᾶ Ἰδβίϊηρ ὑγδα 009 ἴῃ 
16 Βοῦβο οὗ ΑὈΣδθδη, 1 ΔρροδτΒ εοἰ ]6ἃ ἐμαὶ ἃ ἀἰϑῃεδὶ8 δου] ποῖ ''ᾶγθ Ὀθθὴ ᾿ἰηνθηΐοα ἴῃ ἴδ0 
ῬΡΟΡΒΘΙΟ ρογϊοᾶ, ΟΡ Θυθη ἴῃ ἰὴ 6 ἐγαηβί το. νογϊοα (ἔγοτι βδιμποὶ ἰο ἘΠ1]8}), ΠΟΥ, ἱπᾶθϑᾶ, ἴῃ 189 

ἰοῦ] ρογϊοᾶ. Τδο ᾿ῃύογοοῦγβο οὗ [89 ΑΡΥδΒδυλῦοβ τὶ (86 Οὀπαδηϊΐοθ, [Π6 σγο]δίϊοηβ οὗ τϑ09, 
[8ὸ το  σίουβ ἔόστηβ, θυοσυ ηρ Βροδῖκ9 ἀσαϊηεί ἰὑ. ΤῊΘ ὕοΟΚ οὗ ΦΨΖοὗῦ, ἰῦ 18 ἴτ60, ΓΔ ΒΙΟΓΒ 118 ΓΟῦ- 
ΓΕΒΘ ΔΕ 05 ἔγοτα ἃ ἰδύθύ ροσγίοα ἱπίο δὴ 68 γ]}}9Γ ὁ, ΟΥ ἑηΐο τ μδὺ ἰδ 8.11} ἃ πὶ νουβα  βέϊο γο]ὶρ- 
ἴουϑ 1418 -Ὑἱὸν ἢ Ὀαὺ τ} 4}} [86 δὶ οὗ Γορυθβοηΐδομ, ΠΟῪ ΟΡΘΏΪΥ͂ ρΡΡΘΔΓΒ [9 τηογο ἀονοὶοροὰ 
τοϊ σίουβ είδρο πϊοὶ Ροίηΐδ ἰο (86 ρὑϑσϊοα δἷον βοϊοηῆοῃ. [πα υἱὸν οὗ 89 βδογθᾶῃϑββ οὗ (9 
οὐ σίηδὶθ οὗὁἨ (ἰϑηρθϑδὶβ ἰὉ 18 ποὺ χοῦ ]9 ὑμαὺ ὑπθὲγ ΘοιρἸἸδίΐομ ἰμῦο Οὴ0 ὝΟΥΚ Βῃου]α δδᾶγνθ {4110} 

θογοηᾷ (89 δ96 οὗὨ βδσῃῦθ), ΟΥ ὀύϑῃ ἰμδὺ οὗἁ Μίοβο8. 
Α5 γορζδγαθ ΖΏσῦ ον [ἢ6 γθ0 ὈΟΟΚΒ οὗ ἴ[ῃ9 ἰδὰν (ἰχοάμβ, 1,ουἱ(οπ8, Ν᾽ΌΠΙΘΓΒ), 860 ὉΘΔΣ ἰὴ 

(Ποῖγ ϑηξγο οοπίϑηΐθ 80 ἀϑοϊ θα] γ ἐπ ἱπιρτθαθ οὗἨ (ἢ βύθτῃ 1658] δἰδηαροϊηῦ, [δὺ ΟΥ̓ 10. Θοπι- 

ν]δώοη οὗἨ [θτὰ (ηοΐ, μον όνοῦ, [9 οοἸ]οοίΐοη οὗ (μοῖν τπιαίοσὶαὶ ρϑγίθ) οου]ὰ 1841] Ῥογοηᾷ ἔϊο 
Μοβαῖο 8σθ. 

ΕἾΔΔΙΥ, 85 δῦονθ ββόνῃ, ἰὐ 18 ποὺ 411] ἱποομϑἰϑύθῃῦ τῖσαι, Ὀπὺ οοττοθροηαίηρ ο, 89 Βρὶγίϊ δὶ 

1, 1ἢ τὸ ΒΌΡΡΟΒΟο ἰδὲ ἑογχαγαβ ὑΠ6 οημᾶ οὗ ᾿18 ἀΔΥ8, δᾶ ἰῃ ἷ8 ργορῃοίϊο δῃμδγδοίθγ, ΜΟβΒ68 ΤηΔΥ͂ 
δδγθ ργθραγϑᾶ ἐμ ὙΔΥ͂, ἐβΓΟΌΡΗ 8 βογΐθβ οὗ οὔ β' 8] ττ  ἱηρ8, ἴον [86 τηραϊδίϊοη οὗ Ἀἰβ Ἰο αἰ β᾽αἰΐοη 
ψἰ ἢ [86 ἑαΐυτο Ῥογϊοᾶ οὗ ὑγορμϑίο βυ᾽θοίζνοηθϑθ, δπα [808 Ἰαἰα (86 ουπηἀδίϊοη οὗὨ [86 ἰγδηβὶ- 
ου ρογίοα Ὀορίποΐπρ ἢ βαιηπε). ΤῈΘ ταου]άϊηρς οὗἩ {{᾿686 οτἱ αἴΠα18 θη. ὈΘ]ΟΙ οΩ ἴο 8 Ἰαΐδσ 
Ρεσοᾶ, ΒΒοπ]ά, Βοσονοῦ, Ὠϑυ ΓΟ ΠΟΤΩΥ ἢδνο ὈΘΘ τηΔα9 ἴῃ ἴλ 6 ργορμοίΐο ροσίοα, 1Ὁ πηυϑὺ ἤδνο 
ὉΠ Πα ὈοίΓαγοα 186017 ΔΠτουσἢ Μοββίδηΐο ὑγαὶ ϑ, ἐἢ ποὺ ἴῃ ΓοίογθηοΘ ὕο (ἢ 9 ῬΘΥΒΟΏΔΙ ΔΓ6ββὶδ}}, 
δἱ Ιοδϑὺ ἰῇ ΤΟΙΘΓΘΠΟΘ ἴο {89 Μοββίδηϊο Κίηρσαοτα, τ ἴσο ἢ '8 ποῦ ἴῃ [16 Ιθαβὲ [ἢ 6889. 

ΤΟ ἔγοαπθηΐ ηποΐδίϊοῃ οὗἩ Μίοβαϊο ρδββαροθ 'η (06 Ῥσορῃοίβ (866 Ὠο] ὕΖθοι, Ρ. 11 15.) ΤΩΑΥ͂ ὁ61- 
[17 Ῥσονο [86 οχἰσίομοθ οὐ βΌΟΒ τε υὕθῃ, οτἰσίηα]8, ποῖ, ΒΟΎΘν ΟΣ, (86 Οχ᾿βύθηοο οὗ [Π6 τοβρϑοίνα 
θοο ΚΒ ἴῃ ὑμοὶν ργθϑοηὺ ἔἕοστα (Ὑ δίίηροσ, ὑ. 818). ΤῊ ΦὉ]Ππ688 οὗὨ ὅπ 6890 απούαυϊο 8 ΘΥΘΓ ΤΟΙ, ΔΙ ἢ9 
8 ὑχτοοῦ ἐμαὶ [89 τε ὔθῃ ΒΟΌΓΟΘΒ ἰη αποϑίϊοπ δα βαοῖὶ 8 ἄοργθο οὗ βδογθ 688 δηᾶ γοβρθοί, ἰμδὺ τὸ 
ὁδηηοῦ ΘΆΒΙΠΥ͂ ΑΘΘΏΣΊΘ ἰΠδὺ δὖ ἃ Ῥουϊοα, Ἰδαίου 85 ὁοτωραγοᾶ τ] [Ὧ6 ᾳαοίδύϊοηθ, {ΠΟΥ Ὠδα ὈθΘΘη αἰ8- 
Ἱποιῃ οτοα ἴῃ [8 τχαοβὺ γΑ 08 ΤΠ 56, δηᾶ [6 ὴ δραῖη, 89 ΠΘῪ τηδίογίδὶ, 60 ΟΣ Κα ἀρ ἰπίο 
ὩΘῊ ὈΟΟΙ5. Τῆηδὺ [Π9 βογνίοοϑ ἰη ΗἰρῊ ῬΊδοθβ τγ8δ8 ποὺ δοτωρ]οίοὶ Δ 0] 864 Ὁ} 11} [80 {πὸ οὗ 
ἨοΖοΚίδὮ, ἰβ πὸ ῥργοοῦ ἰμδαὺ θα θΓΟΠΟΤΩΥ, τ ἢ 18 ΡῬτο δἰ οι οὗ [ΐ8 δογνΐοθ, αἰὰ ποῦ δρρϑδγ ὑηι1] 
μα ἔπηο (Υ̓ Αἰδίη σου). [ἢ [ἢ βϑῖηθ ΤΊΔΠΠΘΡ (ἢ6 ΤηΔη 0] ἃ ΔρΟΒίΔβΥ οὐὗἁἨ [Π0 Ῥ6Ορ]ὸ ἤτοτῃ Φϑβου 
ΜΟΙ] βροθβὶ δραϊπϑῦ [86 δα ῃοῃ οἱ ἐγ οὗἉ (86 16 σ᾽ β᾽δίοη ἔγοτα β᾽παὶ 118617.} Τὺ τησβὲ Ρ9 δ Κθῃ ἰηΐο 
ΘΟ Β ἀΘΓΑ Ίοπ,, ὑπδὺ ἐΠ)}9 Ιθρα] πδίυσο οὗ [Π6 Μοβαΐο δὶ "ἢ που] ἀγῶθ, ἴῃ [86 τηοβὺ ἀθοϊθα ΤΒΠΏΟΣ, 

5 Το δΠ6 500 ἀροῦξ Κοχδῆ, Ὠσϑοξ, σί. 8, ἰα ἀχρΙαϊποα δα ἤοσῦοασαμοο ἐονΆΣ 8 ἐὴ6 τακοδίπϊτρ οὨὐἰϊάνοει ΟΣ ΚΌΣΔΒ, ἐδΦ 

ἀετοῦ Κοχαλέΐοδ, 80 δἰζοσ πασᾶ ΔΡΡΘΩΣ 80 ῬΓΟΣΠ ΟΣ ΕἾ 86 Ῥθαῖσα - αἰ ρΌΓΕ. 

γ 



98 ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΘΕΝΕΞΙΒ, 

ἴο {6 νεζίῃρ ἴῃ σεις δᾶ βου ]οτηθπὺ οὗ 411 ἀοδη ἶοπ8 δη ἃ Οχρ]δηδίϊοηβ οὗ [9 ἰατγ. Βα ἔγοσω 
(818 1ὃ ἄοο8 ποῦ 10]]ΟὙΥ, 88 Τ. 6] 0ΖΒΟ} τηδί ὐδίηβ, ἢ. 6, (δ [0 Ῥοβὺ- Μοβαΐο Εἰδίογυ ΒΠΟΥΒ πο ἔσϑοθθ 
οὗ ἀονϑὶοριηθηΐθ οὗ ἰασσ.0 Τμὸ δαοογάοίδὶ γσορυϊαζίουδ οὗ Πανὶ, δῃα στδηῦ οἶμον ἰΐπρθ, ΘοὨ στ ἃ- 
ἀϊοὺ ὑπἰ8.ι 7 ὦ Ῥογδαρε αἰδὸ ἑαζεη, ἴοο ἐξέξϊ6 ἑπίο οοπδίἀδγαζίοη, τλαΐ ἰδ οοπίαοί 97) ἰδλ6 ]εγαοϊιε ἢ, 
ἐγααὶίίοηα εοὐἱλ, Ἐσψρέϊαη τοϊηπονισηξ απὰ {λ6 αγτὸ φ τογτζπῦ πιϑὲ λατθ ὀχογίεὦ απ ἑπμηξη 88 
ἑπήωσποο. 7.6 ρογὶοαδ 97 “οδορὴ, απὰ Ἀΐοϑοθ 1067 οογίαϊπῖν, (Δ ΡΟ ΟΥ̓́Θ, ῬΊΟΓ6 σίτοπ, ἴο ιεοὐἱηρ ἰδαπ, 
“απ ἃ ἴαῖον οὁπ6. Αοοογάϊηρς ἴο [89 ἄορτθο οὗ 18 Γα] κου ἀονθ]ορτηθαί, ἐΐ8 ΤΔΔΡΚ8 οὗ ἰητασὰ 
ἀορίῃ, δηᾶ ἐἰ8 ἱπάϊοδαϊΐοηβ οὗ ππίγθγβδιγ (88 1ῦ ΔΡΡϑᾶγβ, ποὺ Εἰ πδίδηίηρ (9 στοαὺ μϑοσγαξὶο 
ΒΟΥ οὗἁ [16 ΒΟΟΙΚ), δοοογαϊηρ ἴο0 ἴο 18 δίαύθ! γ, ροϑίϊο, δῃᾷ ϑθη θη 088 δέ γ]6, ἢ88 θα ΘΓΟΒΟΣΩΥ͂, 

88 1ὕ ΒΘΟΙΏΒ ὕο 8, 8 Ὁπηλἰδί8 Κ80]9 δϑϊηϊγ πὶ ἢ (89 1 ογαΐαγο οὗ ϑοϊοπιοι ἴῃ [08 τ 6 Γ᾽ Βθῃ86, 88 
δ, ΤοροῖθοΣ τὲς 86 (γθ6 τ οσῖβ οὗἁἨ βοϊοσθοῃ, ΘΟ ρ 868 8]80 {110 ὈΟΟΚ οὗ Φοῦ (οορ. δἷ5ὸ (86 
ῬΓΑΥΘΣ οὗἁ βοϊοϊηοῃ, 1 Είηρδ υἱῖῖ. 29). 
0 πτιυβί, ἐμογοΐοτθ, δῦρροβο ὑδδὺ [06 τοθῃβδίοῃ οὗὨ ἰζ Ὀθ]οηρβ ἰο [89 ὑγδιῃβί οι ροσὶοα ἔγοσῃ 

ἐδ Ἰοζαὶ ἴο [ἢ 6 Ῥτορῃοίϊο οσα, Ὑ δίοἢ οχύθπαβ ἔγοιῃ ϑ'ϑιαῃθ] ἰο Ε]18η8. Τδὸ βίϑτῃ νἱπαϊοαίϊοῃ οὗ 
[86 ὉΠῚΓ οὗ [1.9 Ρ]860 οὗ τ υβὮ]ρ, ὁἢ. 123, ΔΡΡΘΑΓΒ ουύθῇ ἰὸ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟ {Π6 ουπαϊης οὗ δ8ο0]ο- 

ΤΩΟΣ 5 ἴθ} 6 ; 848 (δ χορδαὶ 1, οἢ. 17, οοσίδ ΠΥ ΔΡΡΘΘΓΒ ἴῃ ἰΐ8 οΟἸ]οτίης ἕο ροϊηῦ ἴο 1}. ΘΓΓΟΓΕ 
οὗ βοϊοζάοῃ. ζΤὴ6 βδῖηθ ͵'8 ἔστ οὗ (890 δίγοηρ δῃᾶὰ ζοαϊουῦβ ψοστὰβ αραϊηδῦ ἴπο86 ὙΠ0 τα ]οϑα ἴο 
δροβίδβϑυ. 1ἢ τὸ δἀμπογθὰ ἴο (818 ροϊηξ οὗ νἷϑονν τὸ τηΐσὺ βοῖ Θα ΘΓΟΠΟΤΑΥ͂ Ὀοδἰθ [ῃ6 δοηρ οὗ 
Βοϊουιοη δηᾶ (86 4διἢ}: Ῥβαὶπὶ (ν. 11). Οἡ [860 οἴμοῦς Βδῃᾶ, 1ὺ ἰβ ΒΑγῚῪ ογοα  Ὁ]0 (Πδὺ 4 δον θα 

δυΐθον, δον ἴ δροβίδβυ οὗ [89 δϑῃ ὑγῖ 98, Βῃ ο] ἃ μᾶνὸ ἰηνοηΐθα ΒῈ 0} 8 ΒΌροσδυπάδηῦ Ὁ] οβδίης 
ΟἿ ΦοΒΟΡἢ 88 ᾿ψὸ δηᾶ ρῥγοῃουμοθαᾶ ἰη θα. χχχὶϊ. 18.5 Μογθονον, ἰΐ18 8150 ποὺ ΘἈ3}1Υ ογϑαὉ]9 
ὑμδὺ ἃ ἐμοοογαίϊο βρὶ γἰῦ ἡ αἰ οἢ, ἰογγᾷ [86 ὁπᾶ οὗ [86 ροτγϊοα οὗ [80 πᾶρο8, οογηρ ]οα [ἢ οτ ἴ6}8 
οὗἩἨ ἴδ9 Ἰατυρῖνοσ Μίοβϑβϑ, βῃου]ᾶ ποῖ 8180 ὕδᾶῦο οοτωρ θᾶ ἴΠ0 Ἰοαίεγομποζηΐο οὐ σίη818 οὐ Ηἷβ Ἰαΐοσ 
ἄδγϑθ. Οπ {Π6 δηοϊϑηὶ ομδγϑδοΐοσ δῃὰ Ἐσυρδη σὑϑοο]]ϑοίΐομβ οὗ ΠϑαύθΓΟΠΟΙΏΥ, δέ6 6} ΖΒΟΌ, 
Ῥρῃ. 28 δὲ 

Αἱ 8ο ἔτηο οὗὨ 94 6818 Βίγαοῦ (180--180 Β. ο.) (80 ΟἹὰ Τοδίδιηθηΐϊ γγ88 οχίδην ἴῃ ἐΐβ ὑγὶραγίἐῦθ 
ἔοστηῃ 88 ἃ οἱοβοᾶ οάποῦ (Ῥγοίδοθ, οἢ. 7). αὖ (86 πιο οὗ Νοβοιηΐδῃ (444 Β. 0.) ᾿ϑϑα ΘΓΟΠΟΙῺΥ 
788 ΔΙΓΟΘΑΥῪ ΘΟΙΩΡ 6, 8180 [86 οοῃδίϊϑηΐ Ραγίβ οὗ (μ9 Ῥοηϊαίθυοι (ΝΘ, χὶ δὶ. 1; 2 Μδοο. 1ἰ. 18, 
ΒρΡΟδΚ ΟὨΪΥ οὗ ἃ οοἸ]θοίίοη οὗ ΠΟΙ ὈΟΟΪΚΒ οἱ 186 ρατὶ οὗ Νοβοιη8}). Αὐ [ἢ9 ἔἴτηο οὗ ΕζΖτὰ (468 
Β. 0.) ἰλοτο νν898 ἀϑνυοϊοροᾶ 8 ἀοδυμηθη,ΑΓΥ ᾿θαγηΐηρ, Ἡ  ΪΟῊ οσίθηἀοα ἰο {89 Ἰαῖν, ἑ. 6., ἴο [86 1654) 
τι ἰηχ8 οὗ Μίοβοβ (ἔσγα υἱϊ. θ--10). Εον (818 γϑδβοῃ ὑγδαϊ ἴοη ἢ88 ρ]δοϑὰ {Π6 ο]οπίηρ οὗὨ [ῃ6 Θβποη 
ἴῃ {86 ἔϊτη0 οὗ ΕΖ δα Νοἢθι ἸΔἢ. 

Αὐ ἴδ {ἶτιθ οὗἉ 7οβίδῃ (689--60θ9 Β. ο.) Πυ.ϑ ΘΓΟΙΟΙΩΥ͂ 7188 ἀρϑίη ἔουηα ἱπ [89 ἐθιρὶο 85 8 ἰδ - 

ὍΟΟΚ οὗἉὨ δὴ οἱάοσγ ρογὶοᾶ (2 Κίηρβ χχὶΐ. 8: 2 ΟἜγοη. χχχῖὶν. 14). [1 ἰβ ποὺ δὖ 411 ἱτωρσοῦβδθ!ο ἐπαΐ 
πδὺ (818 ὈΟΟΚ, τὶ 108 ΘΔ ΡΒ δἴϊο οαγΓΒθ5 οὗ Δ Ο] ΓΎ, 188 [86 οὔθ ὑδμδὲ τ᾿ 88 ἔογυζοίίθῃ οὐ Θοῃοθα]ϑᾶ 
ἷπ (ὴ9 ἀορί.8 οὗἁὨ [16 ὑθῃ}ρ0}]96 δ μ6 {ἴπι0 οὗἨὨ ὑδθ ἰἀοϊ]αίτουβ κἰης ΜΑΠδΒ5Θ ἢ (οοτΏρ. οἷ. χχχίϊ!. 7). 

ΤῊΘ νδγίουβ σοηΐθοίαγοβ τ ὨΙΟἢ ταοᾶάοτῃ οὐ (ἰοΐδτα μ88 οοηποοίθα τ ἢ (18 οἰγουτηθίδηοθ ὑσχοοθοᾶ 
ἔτοῃ [80 πρῶτον ψεῦδος ἰδαὺ (80 ΟἹ Τοβίαμηοηῦ [Πθοογαΐβ οῦο αὖ ὑβαῦ {π29 ἢ ΘΓΆΓΟΙΒ ἰὴ 
[09 τηϑᾶϊοναὶ 5680, δηα τηϊχῦ ᾶνγο ρῥογιηϊ 64 4 ρίω γαιδ. Απᾶ 5ο, δοοοσάϊηρ ἴο Ὑαΐκο, 
τηυϑὺ [6 ἸΔῈ Ὦδνο Ὀθθὴ τηδᾶθ δυουῦ (μ8 (ἱπ|6θ.0{0 Αὐ {ῃ9 {ἴθ οὗ (6 Κίηρ ἨοΖζοκίδη (72 
6.) ““δῖ8 τηϑῃ ᾽" οοϊϑούοα ἴπ9 δἀδοπᾶδ ἰο [ἢ 6 Ῥγόνόῦῦβ οὗ βοϊοσθοη (οἢ. χχνυ. 1); (818, βου ΘΤ ΟΣ, 
γγ88 ποῦ ἰ(8 Βορίπηΐη. βᾳ ἢ ἃ οοΟἸ]οοίΐοη οὗἨ [86 Ῥγου 8 οὐὗὅὨ βοϊοσῃου) ὑγθδΌΡΡΟΒΟ8 ζᾺΓ ΘΑΥ ΟΣ 

5 (ΤὯῊὴὴὲῈ στοσαδιῖ, απὰ ἔπ ἐμβουρμῦ τι τ ΟΣ 1 ἰδ ὑτοχηλσιῖ, ΔσΘ ΘΌΌ ἀΔ ΠΥ πυδοίοσιξ ἐο ἀο αἸπσᾶν Δ] [8.6 ΣΌΔΒΟΣΕ ὕχθ- 
δοηϊδὰ δέ ΔΌοΥΘ δὺς δδ͵αίσηοΐτισ ἔπο Ὀοοῖς οὗἨ ΘΟ ΟΣΟΠΟΤΩΥ͂ ἕο ἐδ Ἰλοταίασζο οὗ ἐμὸ βοϊοσωοηΐο ρασίοὰ. Ὑ͵Βδὶ ἐ5 δβοϊὰ δϑοπὶ 
.Ὧχ6 οοππιοσίίοι οὗ Ὁοαΐξ. 12} πὶξ [86 ζουτιδϊηα οὗὨ Βο]ογηοσι᾽ Β ἐθιορὶο, δϑὰ οὗ Ὁουξ. 170} τῖὶΐὰ ἐδοὸ 1 σοσροοϊίτις ἐδ6 
ΣΟΥΔΙ οδοσ, δὰ οἴδπος ἐπίηρη οὗ ἃ ἰτηῖϊασ κίηᾶ, που]ὰ, ἐ7 σι, ΒΟΥ δοσωοίίηρ τροσο [8 8. ΤΏΘΤΘ σϑοθῃδίοσι ὙΠ ὁ0- 
ΘΑΞΙΟΙΔ] βο μοὶ] α, ΤῈΘ σοσηδτῖς οὗ Ταπρο, ὑπαὶ Μοδοα ἤοτασάβ {8 6 01086 οὗ ἷκ Ἰὲ 9 ττοίϑ διιὰ βροῖο ἐπ 56 Ῥχορμϑεο εἊρὲσίξ, 
πο ϊος, ἩΒοίθοΣ ΣΘ6] ΟΡ ἱτησρίησᾶ, 15 ταοσὲ οὐϊάσες ἥγοσα ἐμὸ δἰγι[ὶο οὗ ἔδο ἰδὲ νατὶ οὗἠἨ Ὠδυ ΟΣΌΣΟΣΩΥ, [Ὁ}}γ δοοοπῃ δ ὉΣ ἃ]} 

“15 ἴο 056 ἮΒΟ σϑοαῖϑθ ἐδ:9 Β10]9 89 οοπέαϊηίηρς ἐπ 6 Ῥσορμοὶϊς απὰ συροτειδέμσαὶ, ὙὙὲῈ41 [5 οαἰὰ, ἴοο φ. 97), οὗἩ 16 ΔΌΘΟΣΟΘ 

οὗ Μοεϑεϊασιϊο δ) }υκίομε ἐπ οπί ΣΟΠοΤΩΥ, ἐμοῦ δὴ ἰπίσηδοὰ ἴο ΤΟΥ͂Θ, 88 ἰξ ἀοο65 τηοσὲ οομο τιδίνοΥ, ἐπδί (89 την οὗ ὁ οου]ὰ 

ποῖ Βαῦο ὈΘΟΙ 84 Ἰδέδ δ 9 ὌΧῦσοϑϑδ ὑσορϑίΐο ροτίοα, που ]ὰ δ]ϑὸ οχοϊιδο ἐξ όσα ἰμ9 Ἰθανίαϊο οσ βϑοϊοσασσυο, ΤΉδὲ ἐδ 
Μέορείαηΐο ἰά6α μδᾶ ἐστι ὁοταα ἐπ ἐδ ουἱάϑπὶ ἔγΌσΩ δτιοἢν Ῥϑϑοδροθδ (6 3 βατση, Υἱὶ. 18.16, ηο0 14δὲ ποτὰβ οὗ Ὀαγνϊὰ, 2 βάση, χχίίξί, 

.δ, ἐοροῖδοσ πιὰ 1 Είηρα 1ἰ. 4, 23. Τί παδ, δἱ 1οδβὲ, 0 ἰάθα οἦβ Μοδβείδηΐο κίπράδοτο διὰ οὗ ἃ σι ουαΣ -Θ ἀΐχιρ᾽ ΣΤΟΥΆῚ διοοοῦ- 

ἕΐοτι, {186 Ῥοοῖς οὗ Ὠυουσέστοξ σου μα Ὀθαπ ἩσΣὶ6Ώ, ΟΣ ατα οοτηρὶϊοὰ δρ ἃ οογεϑοίθᾶ, ἐπ (8286 εἶταθ οὗἨ βοϊοσιος, οἱ Ἰδίοσ, 
ΒΌΟΝ δὰ ἰάφα που]ὰ πογὰσ Βαγὸ ὈσΘΏ οτσαϊ θὰ, ΟἹ 16 ἩΣ μοτῦ ΔΣΙῪ ἰσδοῦ.---Ἔ. 1,.} 
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οΟΠ]οοο 8 το τοαρθοῦ ἴο 89 ΡΒ8]15 δῃᾷὰ [89 ὈΟΟΚΒ οὗ 1π6 Ἰασ.0 Ηθποθ 1βϑΐδἢ οϑῃ δου ἐδ ΐ8 
ιἰπηθ σὸ θ8οὸΚ ψΊ( ᾿ἷβ ΡΓΟΡΈΘΟΥ ἴο ἴὉ06 φγοαϊοίΐοπβ οὗ Ὀοαϊθγομοσηυ. ΙΝ τῃ9 τγοπάογ] ἀΐ8- 
ΔρΡρθάγδθηςο οὗ ΕἸ 14} (890 Β. ο.} ἰδ ἴῃ γοδ ἐν [ἢ ῬΌΓΟΙΥ 1608] Ρογϊοα οἰοβοᾶ, ἨΗΐβ βῃονοι οὗ ἢγο, 
Ργοῖρυγίηρς [Π6 6ὁπα οὗἉ [169 τοῦ] ά, 18 [Ὁ] ονσοᾶ ὈΥ͂ [16 ῥγορμοίίΐο ροτὶο, τ 0 (86 νἱβίοι οὗ ΕἸ 788 
ου Ποτγοῦ, διὰ προ ἢ ΤροΓῸ [ἢ 6 ἸΔΌΟΓΙΒ οὗ ΕἸἾ8Π ἰπ Ηἷ8 ΠΘΑΙ Πρ Τα ΓΔ6168, ῃ84 ῬΓοβίρηδ)]οὰ, ἘΠ178} 
Ἰοοκβ Ὀδοκνθταβ 88 [)6 54] ᾿δῃᾶάιηδτκ οὗ [86 ἀοαιῃ-Ὀτηρίης δηὰ ἀοβίγογίηρ ᾿πῆθθηοθ οὗὨ [}9 
ἰδὰτ ; ἘΠΊΘ8 ἸοοΚ5 ἕο τ ἀγα 8 νν [ἢ ΘΥΔΠρ6] 108] Ομ  η8 ψΔΙΘΝ [116 Θνδηρο] ἰσίηρ ττογὰβ οὔ [86 Μοβεὶ- 
ΔΏΪΟ ΡΓΟΡΒοΙβ τησϑὺ βοὴ Φ0]]|ὸν. ὙΠθη δνϊα τγῶβ ἀορδυπς (18. 11 (101 Β,. ο.), 6 οου]ὰ 

ΔΙΓΟΘΑΩ͂Υ ΙΔΥ ἰο (Π6 Ὠθατγὺ οὗ [ιἷϑ Β0η βοϊοίποι, [Π9 ΔῊ οὗἨ Μίοβοβ 885 ἃ τυγὶ [θη ὁπ (1 Κίηρβ ἰΐ. 8). 
ΤῊΘ Ῥγομἶβο οὗ [86 ἰγρῖοδ] Μϑβεδη- Κίηρ (2 βδῃ). νἱϊ.) ῬΧΘΒΌΡΡΟΒΟΘ δ᾽ γθδᾶγ (ἢ 9 Ῥσοσηΐβο οὗ (89 ἐγρ- 
ὶςϑὶ Μοββίδῃ-ργορμοῦ (Ὀϑαυΐ. χνὶϊ!. 1δ), δα [Ὧ6 Ῥσγοιηῖθο οὗ [89 Μοβϑίδὶι-ρυὶοδὺ (Ὠϑυΐ. χχχιϊΐ. 8 55), 
ἐ. ἐ.,) ἀοϊοττηϊπαῖο ογίσἰη1186 οὗ Που ΟΓΟΠΟΙΩΥ͂ ; βίποθ (86 Ῥγορμοίβ δηᾶ ργίθϑίβ ἃγθ ρχγοβϑηΐ ἴῃ ἴβγϑ6] 
δοίοτο [86 Κίηρθ.. 

ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝ. [Ὁ 18 ποῦ πὰ ϑηςίγο πβιϊοο [μαὐ ΚαγὶΖ γοιλαγκβ (Εἰϑίουν οὗὁἩ [Π6 ΟἹ Οονοπαπῖ, 
1, 0Ρ..46): “Τὸ 18 Δὴ ἰἰδίογί 8] ἴδοῦ ἐῃδὺ βύδῃ 8 σΟτΘ ΠΓΤΩΥ ἴδῃ ΒΗΥ ΟΥΒΘΡ ἔμοΐ οὗ δηϊᾳαίγ [δῖ 
16 Ῥοηίδίθαοὶ; 18 [Ἀ6 ᾿ἰνίης ἔουπαδίίοη, δηἃ (ἢ ὨΘΟΘΑΘΑΣῪ Ὀγοϑυτωρίϊοη, οὗἉἨ [86 ψ δο]ο ΟἹὰ Τοϑίδ- 
τηθῃΐ Εἰ ΒίΟΥΥ, ποὺ 1688 ἴδῃ οὗὨ [86 οηϊίγο ΟἹα Τοβίδσηθηῦ ᾿ἰθγαίαγθ. Βοῖὰ οὗ {{1|686, δαπὰ ν {1} 61 
Ομ γβίθ οι, 88 86 γ ἔγαϊξ δηα οοΙῃρ]θίΐοη, ἡγοῦ] γοϑϑιη]θ ἃ ἰγθθ τ Πουὐ τοοίϑ, ἱἢ [6 ΘοΙηροεὶ- 
ἔἕοη οὗὨ 186 Ῥοηϊίδίθα οι Ὑ οΓ6 ὑγδηβίθγσοα ἕο ἃ Ἰδαίογ ρογϊοᾶ οὗὨ 18γ80}} 18} Ἀἰδύουυ." "' Τό Θ5 [Βε 
ΟΙὰ Τοαίδιηθηῦ ἐΒΠΘΟΟΓΆΟΥ͂ Γοϑὺ [θη Οἡ [ἢ ΘοΟΙμρ]ο θα σοι Ἰ]δίΐοη οὗ ξοσϊ ρίυγ8) ὈοΟΪΚΒ, οσ, ἰηἀθοὰ, 
οἢ τὐγιτηρθ δὺ 411, ΟΓ 4068 1Ὁ ποὺ ΓΑΙΠΘΓ Γοδὲ οἡ 89 1ἰνίης, δοῖυ δ] γϑνοϊδιϊοη οὗ ἀοᾶ, νυ ίο ἢ Ῥχο- 
ςοἄφοα 8}1  ϊησϑῆ Απὰ ΠΟΥ͂ 411] ΟἸγϑύθηδοια Ϊ ΤῊῺΘ ΘΒΌΓΟΙ 8180 τοδϑίβ, ἱπάθθᾶ, ποῦ οἡ (ἢθ 
ΔΌΓΒΘΠΙΟΙΥ οἱ 116 Νοῖν Τοβιδιηθηῦ ὈοοΚϑ, Ὀυὺ οἡ (89 ᾿ἰνίηρς τον ο]αἰίοη οἵ (ἀοἄ ἰη ΟὨτἰβὺ, δι μοῦ ἢ 
ἰῦ ἰ5 τοχυ]διοθα ΌὈΥ 1Π9 οἄποη οὗ [89 Νον Τοβίδιηθηϊ, Μοσϑονοσ, ἰύ 18 νν9}} νου θα τηδὺ (ῃ6 Ῥρη- 
ἰδία ἢ, 858 [ἢ6 68 0]16Γ ζουπησδαίίοη, 8 αὐξοβίοα ὮΥ 41} (Π6 10] ον πρ δουρί γα] ὈοΟΚΒ. ΤῈθ ἰηύου- 
ΠΆ] ΤΟΒΌΏΠΔΟΗΥ οὗ [πΠ6 Ῥοῃίαύθας ἴο {89 τγί θη δοταροβί(ἰομβ οὗ Νίοβθ, ἴο Ὑ Βῖο ἢ ΚΌΓΖ, δον 
Ὠο] ἰσβοῖ, τοθ ΓΒ, 18 8150 οὗἩ σγϑδῦ ἱτηροσύ. Ηδθ 88 8180 π80}7 γοιῃδυκοα {μαΐ [886 οδποηΐοαὶ Ομ γ80- 
ἰὸν οὗὨἨ [86 βοσίρίαγαὶ ὈΟΟΚ8 του] βίδηα ἤστην, οσθ ἰἦ ΕΖγα ΟΓΟ ἴο ὯθΘ ΓΟΑΓ(Θα 85 τ 6]Γ ΘΟΙΩ- 
ΡΊ] 6 ν. 

ΤῊ τ᾿ 016 οὗ [Π6 ρῬγοβοηΐ ααρϑίϊοη 1Β ἸΔΟῪ ἱπΗποησοᾶ ὈΥ {Π|6 αἰβιϊποίίοη Ὀοΐνγθθῃ {110 Γθ0- 
ογβ οὗ Ε]οΒίπη δηὰ Φϑηονδῃ, ἴο τ ΠΒΊΟἢ ᾿Ἠ00 τηυϑῦ Γούατ ἴῃ ὑπὸ ἰηϊτοάποίίοη ἰο θη 6813. 5 

44. ΤῈ ΡΕΝΤΑΤΈΌΟΘΗ ΟΕ ΤΗΞ ΒΑΜΑΤΙΤΑΝΒ, 

ἴε ἰθ. 4 ἔδλοὺ ἐῃδὲ [89 βδιμδυ [Δη8 (966 δγίϊο]ο ἰπ χαρδύΐοῃ πα Πογζος, ποτ, ὅσο.) αἰδύϊηρυΐβηοα 

{Βοτηβοῖ νο8 ἔγομι ἴΠ6 96:08 ὉΥ Βανίης 4 Ῥοηίαΐθῃοη αἰ οσθηὺ ἔγοιη ὑπο ῖγβ ἴῃ ΤΆΔΩΥ ΑΓ ΟΌ]ΔΓΒ, 

4 [186 ἱχηροτίδσιοο οὗ ἐδῖ8 τοστωδτῖς οὁδῃηποὺ Ὁ ογοσταίοά. Το ΟἹὰ Τοδίασαοσι ἰθ ἃ πὶ οἱ ἀοεϊρατιοὰ ἐαἰδομοοᾶ ἐΒτουρὴ- 
οὐξ, τ ᾽ξ [8 ἃ ὉΠΙῈ οὗὨ μἰδίοτί αὶ ἔσυΐϊῃ. ΤΏ Ῥαϊοϊιοᾶ-Ρ ἰοζοηάασγ υἱὸν οὗ ταϊηρὶ οἂ ἐσαϊιιϊοηδ, δ ]οοίῖνο βαμοἶοθ, ῬΌΣΘ 

ἀστοῖβ, δὰ Ἰαΐδγ οοταρἑ αἰ τηδᾶο ἔσοτα ἔμοτ, οδηποῦ δοοουηῦ ἕο ἰ0. Ὑ)6 466, οὗ 8} σπλίϊσο δηα οοπεϊπιυοα ΤΟΣΡΌΣΥ ταὶρδι 

ΚΙ οσ 811} οχρ απ ἰ(5 ἐχἰδίοτιοθ, ττθεῸ ἐξ ποῖ ΤῸΣ 016 {λΐτιρ,, πιδη ον, 16 υὐΐαν ἐποσοά Ὁ Πἐν Ὀθγοσὰ ΔΏΥ οὗὨ ἐδ ΤΩΛΔΣΥΘΙ]οῸ5 
οὐεοαληοᾶ ἰῃ ἰδ. 11 του] σοαοῖτο ἃ δυρουσ ύτηδη ΡΟΣ οὗ ἱπνοιίνα δδιδομβοοά, ΤῊΘ ξιρροεϊδίοι οὗ ἃ ἰοσροὰ Ῥαπίδίθαοι, 
δὲ πϑδίοτος ἔτηο τηδάρ, ἀδιηδηᾶδ ἃ Ἰοσρο Ὠἰδίοσυ ζο]οσίηρ ἰΐ, ἃ οσχοὰ σορτοβϑοα δι οι οὗ ἃ οοπδίδίοηῦ παίλομδὶ 116 ατοπίπας 
ουἱ᾽ὶΞ οὖἶἷξ, ἃ Ἰοτροὰ ροοίτυ οοσοησηοιηοχαῖϊνο οὗ ἱξ δὰ ἀατὶ νη ρ ἔσοτα ἰὑ 18 τοοϑδὲ οοπβίατιξ διὰ υἱνὶἃ τη ΣΎ, ἃ ζοτχοὰ δἰ μἱοβ 

σιουπ δα προῖ 1, ἃ ἰοσροὰ δβοσίθϑ οὐ ῬΣΟΡΠΘΟΥ͂ σοπ ΠῸ8}}γ χοΐρσσίσιρ ἴο ̓ ξ, ἀπὰ ταδιχίηρ ἰξ ἔπ ὈΔεὶδ οὗἉ ἐΐ5 ταοβῦ βοϊ ὁσῃ1) ῬΩΖΏ- 
ἴπρα. ὙΏΟΤΟ τοῦδέ πανὸ ὈΘΘΏ ἃ δροϑοΐβο ΖΌΣΚΘΟΣΥ οἵ δὲ ἱπατϑαὉ19 πΌσαΡοΣ οὗ τοϊπαΐθ ουδηΐξθ, ορίδοᾶοδ, ἱμοϊδοιιέαὶ ΟΟΟΌΣΤΘΣΙΟΘΘ, 
ΒΑΥΠΙΣ ΟΤΟΥΥ ΘΡΡΘΆΓΣΏΣιοΘ οὗ Ὠἰοίοσίοα] ἐσαῖα, οὗ ΘΟ 6658 ὈΣΤΟΡΟΣ πδσηθα Οὗ το Π δηὰ ῥΐδοοα, ΣΦ ἴοο ΣΩΔΌΥ ἴο Ὀ60 οαχτίοἃ ἀο ΤΏ 
ΒΥ ΔῈῺΥῪ ἰσαα Ἰ 0},--ἃ ΖΌΣΟΣΥ͂ οὗ Ῥσονοσῦδ, τα ύϊοσ δὶ δκοηρδ, ταοτηοσίαὶβ, Θροΐμορτηβ, οδίπ- ὍΣΤΩΒ, 1 164] ἀπ ὰ το] σίου οὕδοσν- 

διιοεα, ἔζο., ὅτο., 811] τηλὰθ ἴο δσυΐξ. Τί 6 ππογοάΐ}]6. ΝῸῸ Βύταδη τηϊηᾶ, οΥ τα ἂπ, ΤΟ 0 ΟΥ̓ῸΣ ὀρ ὈΪ6 οὗ (186. ΤΉΘΙΘ 18 τὸ ΡΊαοο ΤῸ ΓΚ 
ἰξ ἴο Ὀορΐτι οἵ οπιὰ, ἸΏ] 6 96 ΜΘ ΘΟἸΩΘ ΒΟΘΆΤΘ ὮΡ ἴο 81 δἀὐτηϊξιοα ἐἶτηο οὗ δπ απισέϊῃιρ,, Ὠἰδίοχίοαὶ, τ 1} τη οῦστι ῬΘΟΡΙΘ, ζ0. Ὑοτα 

811 (ἷ6 ας ἰοτροά, δὰ ΠΟ αγὸ ὀχροοίϑα ἰο χϑοοῖνο ἱξ, δὰ το ἀο τϑοοὲγο 1ὲ, ἃ5 ἐμοῖς οὐσι ἔσθ, νοσ 6 016 ἱδίογγ, δας ΣΕΥ, 
δὰ τιδίΐοτ αὶ 1 6-ἀογοϊορτοραξ, ΔἸ δου ἐπ ον δὰ ὭΘΥΟΣΥ ὈΘΙΌΣΘ ΚΏΟΥΤΙ ΟΣ Βοασχὰ οὗ 1(. 

Το ἑάρα οὗ οοταρ ἰδείομδ ἴσοσα [δ Ἰοβ ει ΔΤ πὰ ἐπ ταγίμἶοιὶ Θχρ δὶμϑ Μὸ}} 1π086 ΘΑΣΪΥ δθυϊουθ, ἰπἀαδηΐΐο, δὰ 
ὉΒΟΣΤΟΠΟΙ σοὶ δοοοῦσι(δ οὗ ΟἴΟΥ Ὡἡδέϊοσιϑ, πρὶ ἢ ἃΣΘ θοτ ϑεΐπιθδ δροϊκοι οὗ δὲ βασα])]οὶ ἰο ψλιδὲ ἰδ οα]]ϑὰ ἐμ6 τον μΐοαὶ, οὗ ἐδ9 
Ἠοῦσενα. Νοξδίηρ, Βονόναγ, οου]ὰ ΒΠΟΝ 8 χτοδίοσ ονοσ]οοϊσμς οὗ υμδὲ ἰφ τηρεῖ ῬΟΟΌΪΑΣ ἐπ 6 ἩΘΌΣΟ Βοσὶρῖασοδ. ΤΏΘ 
κἰδιἰείοαὶ διῃὰ δβέγϊοεῖν ΘὨγοροϊορίοαὶ ομδσγασοίος οὗ ἐδο ΟἹὰ Τοδίδσηθτξ αὐίοσῖν ζοσ δ [86 ῬΆΣ8}161. 10 δβῃτπίδ ὯΔ ὉΡ ἴο (89 

οσποϊαπέοτι οὗ [8 ΘΠ εἶτο ἸΌΣΡΌΤΥ, ΟΣ 8 απεῖτο ἐσ ἢ ]τιϑθα διὰ δαϊποηξοίςγ. ΤΥ ἔδο ἤχαὲ ἰδ ἐποσοὰΐ]6, 85 θύοι ἰδ 9 ἘΔΕΪΟΠΑ)- 

σὲΒ ἃῸ οὐταρο]1οἃ ἔο δοϊκσιονσ  οᾶρο, ἔμ 6 δοοοιιὰ τηυδὲ Ὁ6 ἔσθ. ΤΈΘΓΟ αν Ὁθ Ροΐτπέθ, Β6ΙΘ απὰ ἔμοσθ, ἩΏΘΣΘ ΒΌΘΝ ἃ ΘΏΘΣΔΙ 
γίοπ ΠΙΔΥ͂ Ὀ0 δΌΡΡοδδα ἴο Ὀ0 αδβαῖ]α Ὁ]6, πὶ τ. 9 ταϊπιὰ ἐμαξ οὁπο0 ἔα ΣῪ χϑοοῖνοδ ἐὺ ἰῃ ἐξ τοοσῦ ΚΌΠΟΓΑΙ ἀβρϑοῖ, σηῦδὲ Βηὰ ἱπ 1 

ἃ γόνος οἵὗ οοητίοεΐοι ἐμαὶ ἀαπποὺ οαδὶν Ὅ6 ἀϊδέατοοᾶ. [ΓΕ ΘΟΤΩΡ616 υ5 ἴο σϑοαῖνο πμδὲ Σὺ ὉΘ οΔ)]ο ἃ {μ6 παΐυσαὶ διοίβ οἵ 

ἴδιο ΒΙ016 Ηἰδίοσυ, δ:ιᾶ ἔλθ [8.9 διρογηδίαταὶ οοτιηοῦ Ὁ9 κορὶ οαξ. Β06ἢ 8 ΡΘΟΡ]Θ διὰ δυσὶ ἃ Ὀοοῖς ᾿γίτιρς ἴῃ 6 ὙΟΤῪ Ἀροδχ 

Ἡ εΐοτΥ, δὰ τοχδτὰοά ἰπ 18 Ῥᾷτο ΒΌχΩΔΏ δαροσέ, ΟΣ εἰσ ΡΥ ἐπ 18 παίασαὶ διὰ ᾿ἰσίοτίοα! Ἰαασν 1] 008, ἀοσλδῃ 8 [9 ΒΏΡΟΣ. 

δαίηαϊ 88 ἰΐα τοοδὲ δέξηρ, πὰ ΤῸ ΤΩΔΥῪ τος 960, ἐδ τηοαί πδέτισαὶ, δοοοσωρδυήσαθηύ δ:ἃ Ἔχ διδίίοιι.---Τ. 1.ω.} 



100 ἹΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΟΕΝΕΘΒΙΒ. 

δηὰ {λλδὺ ὉΠΟῪ ῬΟΒΘΟΒΒΘΩ͂, Δη6 5011] ροβϑθϑδ [8 8, τορσάϊηρ ᾿ὖ 88 [89 ΟὨἹΥῪ Ηοὶγ Ὑ γἰῦ (οὔ! ον βορδγαῦθ 
τ ΏρΒ, 6. 9.) 8 δαιηδεὶ ἴδῃ Ὀοοῖὶς οὗ Φοβμῦδ, αἰ οσθηΐ ἔγομῃ [80 ὁδῃοηΐοαὶ, ἃγὸ οὗἁὨ Π0 βρεοῖΐδὶ ᾿π- 

Ῥογίβη99). ΤῊ 18 ἰο Ὁθ ᾿πιθηςοη θα ὮΘΓΘ [ῸΓ (Ὧ6 ΓΘᾶΘ0Ὸη ἰδδὺ (86 οχὶβίθηοο οὔ {}}}18 ῬοηϊαίοΌ ΓΟ ἢ 
ταϊρῃύ, (ἢ ἴ86 ὁπ6 ΠδΔηᾷ, Βαρροτῦ [9 δι ΟΣ ΟΥ̓ οὗ ΟἿΣ οδῃομὶοδὶ Ῥοηίϊδίουοι, δῃᾶ οἢ [06 οΟἴδοῦ 
Βαηᾶ ταϊχηὺῦ δἷδο ογοδίθ 8 ὑγοὐυΐοθ ἀραϊπβὲ ἰύ. 

ΤῈ θαυ] θοῦ οοτῃροβίτίου οὗ [86 Ῥϑηξδίθοἢ 88 Ὀδ6θη ἰΠΐογΓ α ἔγοσα ἢ οἱγουπιδίβηοθ {118ὺ 1}}6 
Β'διηδυδηϑ δα ἃ Ῥοῃίδίθαιοὶ, ἴῃ ΘΟ οη) ὙΨΧΊΓ8 180 ὅθνψα. ΤῈΘ ϑίδσῃδυϑηβ, 10 ,88 Βυρροϑβοῦ, 
γοοοὶνοα ὑμοὶν ΗΟΙΥ τὶς 88 8 τϑο οὗ ἴἢ9 1βγαθὶο8 οἵ (86 ἔθη ἐγ 08, ἡ ΏΟ89 Γοιημαἰπϑ εἰ σ]οᾶ 
τὶ! ὉΠ οἷΓΒ ; ὑΠ18 Οχρ δῖ ΨΥ (ΠΟΥ ῬΟΒ5688 ΟὨ]Υ 16 Ῥοῃίδιθυοἢ. 

ΤῊΟ [5γ86] 1198, ἃ8 Βορϑυδίϑα ἔγοιι (80 κίησάοτῃ οὗ Φυάδῃ, δοοορίθα ἤγοϊῃ [86 ὅθ )18 πὸ οἴΪνοσ 

ΒΔοΣϑα τυῦιτη 8, ̓π ΘΟΩΒΘαΌΘΏΟΘ Οὗ ἰδοὶγ πδίϊσηδὶ μδίγοθα. ΤΒογοίοσο (89 Ῥϑηϊδύθῃοη ταυδὺ ἢ ν9 
Ὀθοῃ οχιδηῦ Ὀοέοσο ἐδ βοραγδίζοῃ οὗ [Π6 το κἰησάοπηθ (8). Ιζον Υ δἰ ἰηροτ 18 οὗ ορἰηΐοι 

μα. {{|8 ἀρτμοηβιγδίίοῃ '8 οΘοη᾽γδαϊούθα ὈῪ ἐμ6 ῥγοοῦ οὗ Ἠθηρβίθηθογς ὑμαὺ 9 ϑδιπασ  ἴδὴ8 ὑγο- 
οθοαρα ΒΟ] 1] ἔσομαι Ὠθδίῃ θη ΟΟ]Οη 58, δηα ποὺ ἔγομ ἃ τοϊχίατο οὗ 9 008 δὰ μϑδίδοῃ, [89 διρυχηοηῖ 
1861} 15 ποὺ ἀυ]Υ ΘΒ Δ Ὁ ]]Βῃ 64 -: Σ᾽ [818 τηδίϊοσ ΘΟ ΡΘΓΤΘ [86 ΔΓ[1016 “ απηδυ ὕ8}8.᾽" ἴῃ Τ ἸΠΘΓ, Αξαΐη, 

[86 οἰγουτηβίδῃοο (μδὺ [86 Βδιηδῦ δη Ῥοηΐδίθθος οοη δὲ 8 6] πιθηΐθ ὙΓΪΟῺ ΓΘ ἰηἰοηαοα ἴον [ἢ 
δ]ουΠοδίζοη οὗἉ ἐμοὶ τηουῃΐδίη αν Ζίτῃ, ἀοοθ8 ηού ΟὈ]ρο ὰ8, νι 1 Ῥοίοστηδηη (866 αγίϊΉ]6 "' ΒΔιὴ8- 

ΓΪΆ᾽ ἰὴ ΗΠΕΒΖΟΘ εαϊ- Επεψοϊορεοαΐδ), ἴο ᾿γϑη βίον [ἢ 6 Ἡ ΒΟΪΘ ργθβθηῦ οοτρὶ]δἰίοη οὗ 6 Ῥοηϊαίθ ἢ 

ἴο [ἢ {ἰπ|0 οὗἁἨ [86 βοραγδίίοη οὗ [Π6 ϑαϊῃδγ [88 ἔγοτῃ [9 ὕϑννβ, [Πδὺ 18, Ὀούτνγθοη ΝΘ ΘΠ 8} δηᾶ 
ΔΙοσχδηᾶον. 

ΠῚ τχὸ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΘ δλοὴς [86 Κι δ [88 8 [ΔΓ ΘΔ. ]16Γ Οχ βύθηοο οὗ [Π6 Ῥοηϊδίθυοι, δοοογάϊης 
ἴο ἐϊ8 τγοβοῃῦ ϑηϊ του, παν Υ }}6 1688 [806 Ραχϑηϊζίης ομδγδοῖον οὗ (89 ρθορὶθ, τ ἴθ νδοὶ]δίϑα 

Ὀοίνγοθα ον ουβίγδίηθὰ ἠυαἰβίϊο ᾿μϑυϊ αἰ! 10η8 δηᾶ ἃ ᾿θδί! θη ΤΌΠάΠ088 ἴῸΓ ἔ80108, χοῦ] ῥγοῖου (ἢ 6 
Ἰμ ογρο]δίϊοηβ Ἡν ]0ἢ ἀγΓΘ ΡΘΟΌ] ΑΓ ὅο ἐμοῖσ Ὑϑυβίοηβ. ΟἹ (86 οὐδοῦ μδηᾶ, ἰδ 'β ποὺ ΘΑΘΥῪ ἰοὸ γγ- 
οοἶνο ΨἜΥ 86 ἴδῃ ὑγῖθ68, οα [86 Βορδγδίίοῃ ἴγοιῃ δυάδα, δῃου]α δυο ὈΘΘῺ ἴῃ Ῥοβϑθβείοῃ ΟἹ]Υ οὗ 

[16 Ῥοπίαύθυοι. ΜγΘΟΥΘυ, [86 στοϑῦ ΒΑΓΙΔΟΙΥ͂ οὗ ἐμ Κ'ιηδγίίδη Ῥϑηϊδίθαοι τ [ἢ [Π6 Βοριθυδρίηϊ, 
ῬΘΣΤΩἑ 8 {86 ἱΠΈΓΟΠΟΘ οὗἁ θαυ] οΣ ον βἢ σου βίοηβ, ἡ ΐο τν οὐ] πηαῖζο {μ6 ο]ὰ [οχῦ ἸοΓ6 ρΙθαβαπὶ 
ἴο 186 ρᾶσδῃ ου]ατο οὗἨ [86 ρῥϑγὶοα, ὉΓ δυοϊαϊπρ δηλ ΓΟ ΟΠ ΟΡ ἰβὴθ δα δ ΒΓΟρΡορ δ ἰβιηδ. 

Τρογοίοσο Υ δἰ αἰη σοῦ 85ΒΌΣΩ 65 ἰῃδὺ [110 βασηατ 8η8 ἢγβῦ γοοοὶνοα {Ποῦ Ῥοηϊαίθυο ὑΒβτοῦρῃ Μα- 
Π8ΒΒΘὮ, 50} οὗ [86 Πἱῃ-Ῥγ]δβῦ, ἃΒ Φοβορ ΒΒ 08118 ἷμὶ (ΑΥΟΒΘΟΙΟΡΎ Σὶ. 7, 2 ; σοῃρ. χἰ!. 9,1), 80 
Βοα ἴο [θὰ ἀμᾶ ἄγον ΤΏΔῊΥ 96 078 ὙΪΓὰ Ηἶπι ἴο δροδίαϑυ. ἮΥ̓ε]ῖθ 4180 δβϑβῦχωηϑδ (866 [ῃ6 δγίΐ6 16 
“ Θατηαγδη Ῥοηϊξαΐθθοι ᾽ ἴῃ 186 Οἠειγοδ-ραΐοοι φῦ Οαἰλοῖίο Τλδοῖοσψ, ὉΥ Ἢ Ετζεε δηὰ Ὗ ΤῈ), 
[δύ ὑΠ6 βαχηδτγδη8 ἢγβὺ τοοοὶνϑα [μοῖρ Ῥοηαύθαοι [Πγοῦρι [δὲ ον 8}. ὑτὶοβί, γ8ὸ (δοοογάϊηρ 
ἴο [89 δοοουῃῦ οὗ ΝΟΒΟΙΏΪ4}}), γϑηῦ ΟΥ̓ΘΣ ἴο {Π|61ὶ 88 [86 ΒΟΠ ΟὗὨ [π6 Βὶση-Ῥ τοὺ Φο οἶδά, απ Ὀ6- 

ΟΔΙῺ6 {86 γβί δἱρι-ρτιθϑὺ οὗἩ ὑμοῖν πον ]γ-ογοοίοα ΟΣ 8]Ρ οὐ [86 τηουῃίδίη οὗ αδγίζίιη. Αἱ {896 
Εἰτὴθ οὗἁ {1118 γι θβῦ, οὐ Ἰδίθυ, 8 ἴΏΟΤΘ ΒΟΟΘΡΙΔΌ]6, 4]: Πα Θοτηρ]]δίΙοη οὗἁ ἰῃ 9 Ῥοπέδίθαοι ταϊσ ῦ ΘΔ 6117 
Βᾶνο ογονγαϑα ουὖὖ ἃ ΡΌΓΟΓΙ Δη ΤΟΓῸ δηοίϑηῦ ΟΠΘ : [ὉΓ 1ῦ 18 6106 Ἡἰθίοτ δ] [Πδὺ [ἢ ΚΑΙ, ΔΓ 808 

τη 011 [θη 84 ὈΘΘῊ ῬΑσΘΏΒ, ΠΟ ῬΓΟΌΔΌ]6 ἐπαὺ ΠΟΥ͂, 88 ΤΟΥ ΠΡ ΡΟΓ5 οὗ Φϑιόνδ, Ὠδα Γοιηδϊποα 

σἰϊδουῦΐ 4 ὈοΟΚ οὗ ἴῃ)9 αν. ΤᾺῊΘ 1βτδο} 018}} ὑσὶοδβί, βϑηΐ ἴο ᾿υδίσαοῦ ὑμΠ6 πὶ ἴῃ [86 τοϊϊρίοι οὗἨ (86 
Ἰδηά, τηἰϊσ ὖ 8180 ἔδνο ἔδίκοη οἤδτρο οὗ [ῃ9 ΗΘΌΓΘΥ Βογνῖοθ ὉΠΟΘΡ (10 ἔογιῃ οὗ ᾿τδρο δηᾶ οδ]- 
ἙΟΤΒΒΪΡ. β80 τη οἢ, ὨΟΎΘΥΘΙ, 18 σογ δἰ ΠΥ οἸθαγ, [δῦ [ἢ ΘΔΓΘΙᾺ] ΡΟΥΒΘΥΌΓΔΠΟΘ Οὗ [η6 βδιηδΥὶ83}8 
ἴῃ [8.6 Ἰορη] βίδρο, θυθῃ δῇζοσ [Π6 οοσηΐης ἴῃ οὗ δὴ ἱτωρογίοοῦ Βορο οὗ [86 δΝίοεβίδῃ, ὑμοὶν δῃὺ οὗ 
8 ᾿ἰνίηρ; ἀδνϑιορηηθπῦ πάθον [6 ἰμῆθποποθ οὗ ἃ ργορϑίϊο βρί ταδὶ 11 δηα Ῥγορῃοῦο πγλο σα, 
τ ὉΠ ΘἿΓ φΑΥΘΙ] ΓΟνΌΧΘΏΟ6 0 Γ [6 Ῥοπίδίθθοῃ, 8 ΥΘΓΥῪ δ σαἰοδηῦ ἐοβ ΟἿ (Πδῦ 1110 ῬΡοπαίθθυ ἢ 

Ὀθ]οη 8 Θβϑθα 8 }}} [0 8 658] ροτγϊοα [χδὐ ΤῈΣ ργϑοϑᾶρα [ἢ ΡγορΒοίΐο 016. 

ΤῊαῦ ὕπο ἀονϊαὐΐοηβ οὗἩ (86 βιαχηαγιδη Ῥοηίδίουοῃ οδηηοὺ ἰη͵θγο {6 ΔΙ ΠΟΥ οὗἁὨ (86 εν ἰΒἢ 

ΤηΔ5Ο ΓΟ ΟὯΘ, ΒΡΡΘΔΓΒ ἔγοσα {Π 6" ΤΏ 10] ΒΔΓΙΔΟΩΥ 0} (Π6 δοριυδρίηῦ, ἔγομι {ΠΡ Ἰηοἀ ΓἢΐΖ 
ἴης ομδγδοίοσ, 85 Ὑ76}1 28, Αη4}}Υ, ἔγοιη ὅθ τηϑηϊοβί 18] βοδύϊοηβ, τ ΒΊΟΝ δνθ ποῦ βρδγοᾶ θυθῃ 

[ἢο ΠὨροαϊοζαθ, ΕῸΣ ΣΙ ΠΟΥ ῬΑΡΓΪΟΌ]ΩΓΒ ἴῃ ΤΟίθγθηο ἰοὸ [818 ΒΌ δ᾽] οὗ, 866 [86 δτίΐ6165 ἰῃ ὑμ6 ζδαζ- 
Ἐπογψοϊοροάΐαϑ οὗ ἨΈΒΖοα, δηᾷ οὗ  ΕΤΖΕΕ δηὰ ὝΕΙΖΕ ; 8180 (86 δγίϊοὶθ “"" ϑαριαγίξαπδ᾽) Ὁ ὝΊΝΕΕ, 

ΨΙΟΙ Ἰαδίίον σϑίθυβ ΘΒΡΘΟ18}}7γ (0 ἀἜΒΕΧΙΟΒ: .2.6 επίαϊοιολὲ ϑαπιαγαπὶ ογρίπα, ἑἡπάοῖς εἶ ατιοῖο- 
γἰίαϊο, Π4]11ο, 184. 



8 6. ΤῊΕ ΟΒΑΒΑΟΤΕΈΒ ΟἹ ΘΕΝΕΞΙΞ, 10] 

4 ὅἅ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ἨΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂, ΣΙΓΈΒΑΤΟΒΕ ΟΝ ΤῊΣ ῬΕΝΤΑΤΕΥΘΗ. 

8.6 Ὕ ατσε, διδίτοίλ. ἑδδοῖ, ἵν. Ὁ. 444 Β΄ 
Τὴ ὕηπέρογραὶ Ἡδγίογδυοῖ, ὉΥ ΑΝΖ, ἀπᾶον [86 ἀγίΐοὶο " Ῥοηΐξδίθυοι,᾽) ὑ. 7δ4 ; 4180 [89 ΒΌΡΡ]Θ- 

τηθηΐ, Ρ. 81.-- Ἅπεκ, Τήλεοῖ. Σἐἰογαΐωγο ᾿.. ν. 190 Β΄. : ΒΡρΡΙ]οταθηῖ, Ρ. 81 3..--- ἴση, Πίδζον φ 
ἐλε Οἰά Οὐτεπαπξ, ΡὉ. 32 αὐὰ ὅϑ. Α ΒΌΓΨΟΥ οὗ [δ6 ττιτπρβ οἡ ἰδ Ο]ὰ Τοβίδιηθηΐ ἰῃ Ἐ 6118 1η- 

ἐγοασυοϊΐοη (ρ. 61) ἕο 80 Ῥοπϊεϊθαος, Ρ. θ64.---αΑοραγδίο ογκα: Οἱογιοὶ Οοπιοηίωγῖιδ ἐπ, οδ 
Ῥγρορῆδεία ζέδτοῦ ο., ΤΡϊησοη, 1788. ΜΟΣΡΈΝΗΑυΕΕ, Τγαποίαζίοη απὰ Επριαπαϊζίομα 97 .λ6 Βοοΐε 
9 Δἴοβεθ, ΘαΘα]θυγς, 1774 ἰο 171ὅ. οογωδαΐθηι, “1,οὐἴορα οἡ 89 Μοβδίο νει ϊηρβ δηα ΦῬΔΊ]οβο- 
ΡΒ. 88 οἄ., Βεδυπθομ τοῖς, 1788. Ηκθϑδ, “ ΗἰΒΟΟΥΥ οὗ (80 [βγ86]1068, δΔηὰ Μοθ68 ἴῃ ραγί θυ] δῦ," 
86 ὍΔΏΖ, Ὁ. 675. Ὕάτεε, “ Οοτμμλθηΐανγ ᾽7) ([1802--1805), 8 γο]8. ΠΑΝΚΕ, “ Ιηνοαίϊραίίοηϑ οὗ [89 
Ῥρηΐεαίθθος,᾽) 2 γ0]8., 1884-1840, ἩΝΟΒΤΈΝΒΕΕΟ, “ Αὐἰποπίϊοὶεγ οὐ δ9 Ῥοηϊαίθυοι,," 1886--1889. 
ΤῊΘ Β61ὴ6 : “ΤὮΟ τηοϑὺ ἱππρογίδης δηᾶ αἰ οη]ῦ βοοώοηβ οὗ [26 Ῥοπίδίθαο οχρ δι πθα,"" 1 νοὶ]. 
“ΗϊϑΟΥΥ οἵ Βαίδδιη δῃὰ μἷβ Ῥγορῆθου," Βοιυϊη, 1888. ΤῊΘ βδαλθ: “ΤῊΘ ΒΟΟΚΒ οὐ Μοβοβ δῃὰ 
Ἐσγρί,᾽" νυ ἱτ βαρρ]οτηθηΐ ; “ Μδηϑίῃο δηᾶ ἰπ9 Ηγ ΒΟ 8,, Βουγ]ίη, 1841. Εὖ. ΒΕΒΤΉΒαυ, “ΤῊΘ βουθῃ 
Θτοῦρβ οὗἉ Μορδῖο 1,δ'0γ8 ἴα ἴμ6 [ἄγθ0 τηϊὰ 19 ὈοοΚΒ οὗ [μ6 Ῥοπίαίοθοι," Οδιάησοη, 1840 (6 
στ ησε οὗ αοογχο, Βγθμο Βδῦον, Το ΒοΙχίοη οὗὨ [89 ΟἹα Τοβίδιηϑηῦ. Υ αἴ Κ0). ΒΑυμαΆΕΤΕΝ, 
“ ΤὨροϊος, Οὐμμ ΘΑ ΓΥ οὐ (δ9 Ο]α Τοβίδιμοης,᾽," 3 γυοἱβ., Κίρὶ, 1848, ΕσπζΖ, “Ηἰβίοσυ οὗ [89 
ΟΙά σονοηδηί,᾽ 1 δηᾶ 2 νοΐβ., 938 Εα., Βοσϊη, 18ὅ8.(Ὀ. ΒΔΆπΒ, “ϑυπιδοῖξ οὗ ἴ89 Μοβδὶο ἡ οσβῃῖρ,᾽" 
οι οΙθοσς, 1887. ΑἸδβὸ οἴδμον ψγοσκϑ ἰο 6 Βογοϑῖοῦ πδιηθᾶ, τοίους ο 86 Μοβδῖὶο Ὑγουβῃὶρ. 
ΚΧΟΒΕΙ, ὁ θηθδὶβ, Εχοάπβ, δηὰ 1, οΥἹΌ 1618 :᾽" 4180 “ΝΟΣ οΣΒ, ᾿ὨΘα ΘΓΟΠΟΙΏΥ, δηᾶ Φοβῃπδ:" "“ ΟΟη- 

οἶδα Μ610Δ),᾽" 1οἱρζίς, 1861. ὈκιτΖθον δα Και, “ ΒΙΌ]1041] ΟΟΙΙ ΘΗ ΑΥΥ οἡ μο ΟἸἹα Τορβίδ- 
τηϑηΐ,᾽" 180 γο]. “θη 6818 δῃᾶ Εχοάπβ,᾽" 1,οἱ ρσίᾳ, 1861 ; 34 το]. “"1,ον ἐἰοῦβ, ΝΌΠ ΓΒ, δὰ Ποαΐογ- 
ΟΒΟΙΩΥ͂.,,) ΜΘΟΚΙΘΗΌΟΣΩ. ϑογέρίυγα αὐ Τγαάσίίΐο, Οοπποηίαγίιδ ρογροίωιιδ ἐπ, Ῥοπίαίσμοδιίηι, 1,οἷρ- 
ζίᾳ, 1889.) ϑολιδοδαπ ἀξ, ἑ. 64... " Ἐχροβιοη οὗἨ [Π6 ὅνο Ὀοοῖ8 οὗ Μοβϑβ," Ηοὐ. δῃὰ ἀδστωδῃ, 
το ποῦθβ ὈΥ͂ ΑΒΝΗΣΕΙΜ.--- ΠΟΥ ΖΒοίτηθῦ, 18ὅ8--1864. ΖΤλογαίῆ, Ἐπιοίλ, “ΤἊΘ νο Ὀοο ΚΒ οὗ Μίοβϑβ," 
ὉΥ ἨΕΙΝΈΜΑΝΝ, Βει]η, 1858. ΤῊΘ ΜψΟΓΚΕ οἡ “ ΟματΟΙ Ηϊβίουυ," ὉΥῚ ΝΆΤΑΙΙΒ ΑΙΈΧΑΧΡΕΕ, δὰ 
ἸΏΔΗΥ͂ ΟὗΟΣ ΟἿΣ ἐμοο]ορίδηβ, Θθρϑοὶδ ]}γ οὗ [89 τοξογτηθᾶ ὁΒΌΓγΟΙ ; α]80 1,αὐποῦϑη, Βυάάοτιθ, ἄτο. ; 
ΘΔ Βο]16, ΒΚ οΙ] οτς, ὥο.-Πἰοηιὶ οίίοαϊ, 866 ὝΤΒΕΒ, ἰὶ. Ῥ. 11 84, ““βευπιοῃβ,,, Ὁ ἩΟΗνΒαῦμ, Β.ΔῚ,- 
ῬΑΌΥΨ, ὅλ: Ἐπ, ὅθ. ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ, Εἰχίγαφίβ ἔγοσῃ ἢΐβ “ ὨἰβοοῦῦΒ68 οὐ (86 ἢνο ὈὴΟΟΙΚΒ οὗ Νίοβοβ δηὰ 

6 ἴοαῦν Εν δηβο] δ3.") ῬαὈ] 8 6ἃ Ὁγ ΟἸΘμθΏΒ, 9 γο]8., 1768. Βευκε, “ Ηἰϑίοσυ οὗ ἴδ} ΙΒγδο] 1068 
ἴῃ Βεστω  8,᾽) 2 νο]8. Ἐγίαγί, 1811. α. ἢ. Ἀβύμμασμξε, “Τὸ Ὑ δηαθγίημθ οὗ [δγδθ] {μτοῦρ] 
[80 Ἦ ΠάΘττθβ8,,,) ἘΠ] ΟΡ [6] 4, 1828, ΜΈΛΒΚΕ, “ Μοβοα, ἰπ6 βοσυδηὺ οὗ ἀοα, ϑρ γιῦα] Ὠ᾿ΒοοῦΓθοβ, ἢ" 
1δἰρχίς, 1886.4 ΑΡΡΥΗΝ, “Μοβοϑβ, [89 βογυδηύ οὗ ἀοἂ,᾽" Μαρδοῦθογα, 1846. ΟΟΒΤΕΒΖΕΕ, “ Νίοθδεβ, 
12 βουτηοῃβ,," Β[6] 6918, 1860. Τνρδίδβοϑ οἡ {89 οοίσ!ηο οὗἨ Ἱπιτλοτίδ! γ οὗὁἨ ἴδ ΟἹ] Τοβίαπιοηϊ, 

οδρθοΐδ]γ ὑπαὺ οὗ Μόοβοθ, δπα οὐ (δ βοραγδαῖθ Ὀσοῖβ, τ} ὍὈ0 τηθῃἰϊοηθα ἴῃ ὑποὶν γοϑρθοίνθ 
ῬΙ8608. 

Β. Α ΚΒΡΕΟΙ͂ΑΙ, ΥἹΕῪ ΟΕ ΘΟΕΝΕΒΙΘ. 

4. 6. ΤΗΒ ΟΠΑΒΑΟΤΈΕΒ ΟΕ ΘΕΝΕΒΙΒ. 

ἶἾ ννὸ δὴ τοσαγᾶ 85 [80 Θομο] αδῖνϑ τηυκ ΟὗὨ [869 σοηπίὶπο σαποηίοὶ ἐγ οὗ {}}6 βοσὶ ρύυ γα] ὈΟΟΚΒ, 
ἴδ ἤδοὺ ὑπαΐ ἐδ βρὶ τὶν οὗἉ ἀϊνίηο τονοϊδιίίοη (πιΐοἢ ἴῃ ὑπ Ὠἰβίογὶ 68] ΒΡ ΘΓΘ 88 στ άπ 8}}Υ θηἰογοᾶ 
ἰηΐο ατηδη Ὡδίαγο ὉΠ] [86 Ρογίοοϊς πηΐοη οὗἉ [89 Θαοἀοδα δῃᾶ μηυσηδηΐ) ᾿848 Βρροαγϑᾶ, δηᾶ ἰδὲ 
(819 αρὶ τυ, ΘΟὨΒ᾽ϑύθ ΠΥ Ῥγορτοαβίηρ, 85 ϑηϊογοα ἰπΐο υσηδη τσὶ ἰηρ ὈΘ]οηρὶπρ ὕο γουοϊδίίοῃ. 

(86 1ῦ ΔΡΡΘΑΓΒ ααἰΐθ ἰπ δοοογάδηοϑ τυ ἢ ἡδίαγο Πδὐ ΒΌΘἢ 4 βρίγὶὺ οὗ σουο᾽αὔϊοη 8885, ἰη ϑῃθβῖα, 
πηϊοὰ τὶ [89 ὙΘΙῪ ΘΔ] ]θβὺ δηα τηοϑὺ 6ὁ}}1]}} 6 ἴοττη οὗ Βατηδη δα ποΥβἷρ, δπᾶ ἐμδὺ 1ὁ ἄοθ58 ποῦ 
τοδη 5 1[56}} 845 ἃ ΘΟΙΩΡ]ο θα βδογϑὰ τποσκ οὗ ατί οὗ ὑμοοογδίίο ΟἿ τἰϑυΐϊδη ἀπ ΠΟ ἢἑρ, πα} [19 ὁπ 
οὔ [8 9 ψΒο]9 ὈΣΌ]1.41] Ἰἰξογαίτιγο ἴῃ [ἢ6 Αρόοσαῖγρβο. Τη6 δοδουπίβθ οὗ Οϑποβίβ, ἰβκϑὴ ἰῃ ἐμοἷν 
Βυτηδη δϑρϑοῦ, βθοόῖὰ 1Κὸ ἸΟΟΒΟΙΥ ΔΙΤΘηροα δηᾶ Β᾽Π1}0]6 παργδαίύϊνοϑ οὗ δα] Κὸ ΒΡΘΘΟΙ, ἴῃ οοῆ- 

ἰγαδὶ τι τιδῦ ρογίϑος βυυῃθο} 1681] οΘομμροβι ἰοη ΟΥἨ [26 ΑΡΟΟΑΙΥΡΒο, τ ΠΟ80 θοῦ βρη ἤσδη 09 
ΒΌΓΡ43865 [8.6 ΘΟΙΏΡΓΘΗΘη βίο οὗ [86 τηοβὺ οο]οταιοα ᾿πᾳο5.. Βυὺ ᾿Βουρ ἢ ΘΠ 6818 ἔΌΣΤΩΒ 8 86] 
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ἰῃο]αβῖγο δηα οοπηθοίθα ψἘσὶθ, τὶ ἢ βμ6α8 84 ὈτὶὨῦ, ἀἰνίηθ, 1π|8}}}0]9 ᾿ἰχηῦ ΟΥ̓ΘΡ 811 Ὀερσίπηΐηρε 

οὗὨ ρυίμἰξάνο ὕἱτη6 (866 ὃ 1), ὅΧ7ὸ ΠΟΥ ΘΓΒΘ]6088 800 [Πποτοΐη {0 ζαοὶ ὑμαῦ ἈΘγο {Π6 Ἰἰνίηρ αοα 88, πῃ 
Ἐἢ9 τηοϑὲ δι ρῃδίϊο Β6η89, ΡΓΟρΑγοα μἷ8 Ργαῖβο “ουὖὐ οὗὁὨ [86 τῃηουἱμ οὗὨ θ8068 δῃηᾶ βυοκ]Ἕηρβ." ΑἹ 
[86 ΒΆΙΔΘ {ἴχηο {818 ἔδοῦ χίνθβ ὯΒ ἃ βαἰἰβϑίδοίογυ βοϊαἰίοη οὗ [6 ομδγδοίοσ οὗ ἱπβρίγαϊΐοη; ΠΟῪ δ 
ΟΥ̓ΟΣΥ͂ Ροσὶοα ἰὑ 18 ρογίϑοῦ ἴη [16 βθηδβο, ὑμαΐ οὐ ὕὍῃ9 αἰνίῃθ 8146 ἰὑ 18 ΘΟὨΟΪΠΌΔΙΙΥ (ἢ9 τοῖο οὗ [9 
ΒΔ116 αἰνίηθ βρὶ γὶῦ (πὰ ἴῃ ἔσυτ οὗ ἃ βρὶ γἰῦ τ ]Οἢ ΘοΙΡ]Θ ΟῚ σομμτηδηοᾶ, ἰη Γμοῖὶν τοβροοῦνθ 
ἴΆ818, ὕ8οβθθ ἢπηδη τη 45 ὑμδὺ 0ΓΘ ΔΡΡΙΘ θη ἀθα δηᾶ Π6]ἃ ὉΥ 18 ᾿ἸηθΏ6Π06), τ ἰ]δῦ, ου [ὴ9 
Βυμηδη 58[46, Ὁ ἯΔ8 ἴο Ῥγοσοθα ἔγοσῃ [1|ὸ πηροσγίθοϊζοη οὗἁ οὨ ἢ κο, ὑοῦ αἰύογϑηοθ δηα βίου 

(δτουσὰ ἃ βοσῖθθ οἵ ἄθζτθοβ, υπ0}] 10 δὰ τοδομϑᾶ ὑμ6 01] δά α]ξ αρὸ ἴῃ 1})9 ὩΘῊ οονοηδηῦ; δπᾶ δ]} 
(μὲ. [ἢ ΤΩΟΓΘ 50, 88 Οἢ ἴδ 1ἴη6 οὗ 118 ΟὨὴΟΒΘῺ ΟΠ685 1ὑ Δα ΟΟὨΓἾ ΠΠΔΠ1Υ ἴο ὑτοδὶ ὑπ σουρὴ [89 Ορροϑὶ 
το οὗ ἈσπΩΔῃ ΒΗ] 658, τΥ 16 ἢ ΟΥΩΡ ΒΌΓΓΟΙΠ θα ᾿ἰ8. πΌ0]608 οὗὨ Ἰἰσιὺ τ 10 σο]ογοα ὈοΓᾶοσΒ δηὰ 
βηδᾶονγβ. ὍΣ τοβρϑοῦ ἴο ὙΜδὺ 18 οϑηὐγ!]} ῦ Γαηαταθηΐδὶ πὰ [0 ΟἹα Τοβίδιηθηῦ ὈΟΟΚΒ, ἰδ ΤΑΥ͂ 

Ἀ6 Βαϊ, (μδὺ ὁη9 αοα]ἶκο (Βουρηῦ, ΟΥ ΤἸπουρδὺ οὗἩ ἀαοᾶ, Τδηροθ 186] ΟἹ ἢ ΟΠ ΘΓ, ἴῃ ῬΓΟΡΟΓΈΟΣ 
ἴο [06 ἄσορστοο οὗἉ ἀϊνϊηθ σουοϊδίοη, οὐ ἰο ἰμδὺ οὗ Βυσδη ἀθυθιορτηθαῖ, ΑΒ Γορδγαβ (86 ΟὐὗΘΥ ΟἾΓΟΙΘ 

οὗ ἔμ686 τὶ ἐἰησβ, τὸ ΤΔῪ βπᾶ ἴβοτὰ θυτάθποᾶ νι 81} Κίηἀ8 οὗὨ Βυπηδῃ ἱτωρογίδοϊοηβ, ἱ πὸ πὶ] 
7υᾶρο ΤΒοτὰ δοοοσαϊης ἴο (89 ΝῊ Τοβίδιηθηΐ, ΟΥὁἨ ἀγα ἔθη οἡ [86 πηοα6] οὗὨ ̓ ὈΓδοί168] Ὠ᾿ΒίοΓΙ 68] 
Πρ, ΟΥ ΟὗὨ πδίῃΓα] βοΐθηοο, ἄθ. 98 τυσϑὺ ἴθ, ΒΟΎΤΟνΟΓ, δὺ ὑ8: Β81ὴ0 {Ἰἰπι6, 1  0]] πηδογβίδηα 
{π8ὺ [8086 Βυρροβοᾶ ἱτιρογίδοιζοῃβ ἃγθ δομπίγο ]ϑᾶ ὈΥ͂ (86 ῥτίποὶ]6 οὗ γονοϊδίΐϊοῃ ἰῃ [ἢ θόοοκβ, δηὰ 

{πδῦ, ἴῃ οὔν οὐ ἱοΐδτη οὗὨ (8 δἴγ]6 οὗ τονοἰδίΐοη, σγὸ (οἱ ὕστΓΒ ΒούθΓο ΘηΘΟΙ8 Ροὶπίβ οὗ υἱοῦ. 

ΒΘ ἃ ΡΓΟΟΘΟΒ59 88 8 τοὶ δίϊνο 801 Ποδίϊουι ΟἸΥ ἴπ Ῥγθβθμο6 οὗ δὴ ογ ΠΟΟΌΧΥ τ ὨἰοὮ ΘΙΏΡἢ8812Ζ68 
[89 Βαϊὰ ἸΣΘΓΆ] πη ΟΘ 28 ἴῃ ΟΥΘΡ ὕ0 ΤΆΔ 9 ἔΤΌΤα ἐμ ότὴ δὈδίγδοῦ Εἰ βίοσυ, ΦΘΟΡΤΑΡΆΥ͂, παί!ΓΆ] βοίθηοο, 
ἄο., ἔογ ἰὴ δυϊμογί αἰϊνο Ὀο] ΟΣ, 

(θη 6518 ΘΟΥΓ ΒΟ ΑΒ ΠΟῪ ἴο 118 ἀρεβίρσῃ, δοοογαΐηρς ἴο τ δἰοὴ 10 8 (ἢ6 τονυϑ᾽δίΐοῃ οὗ αοα οοη- 
οογηΐηρ [86 οτὶσίη οὗἩἨ [86 ποι]ᾶ, οὗὨ τηδηκὶ πᾶ, οὗ [89 [41], οὗὨἨ [89 ὑπαρστηρηΐ, δπᾶ {86 τοδοιηρίϊοη. 
Νοῦ ΟἿΪῪ {δμαῦ 1 Ῥγοϑϑηίϑ [686 ΟΥ̓ΡΊΏΒ ῬΌΓΘΙΥ ἴῃ (6 ἷγ οἱ ἴοδὶ ἰᾶθα δῃηᾶ ρῃγδβίςδὶ ἀϑυθ]ορτηθηΐ, ἴῃ 
δοσοσύδηοο ΜΙ [ῃ6 τηοποίοἰβίϊο ῥσϊηοἶρ]ο, Ὀαΐ 4180 ἰδ δῦ Ἡ Ϊδύ οἢ [86 ΟὯΘ 5[46 1ΐ 616 61} ὑτίηρ 
οὔ {π6 ρΡογίοαβ ἴθ [ἢ ΘΟΟΏΟΙΩΥ Οὗ [Π6 Ῥγορδγδίουυ σοἀοιρθοη (Αἄδιῃ, βίῃ, Ἐηοο, Νοϑὴ, 
Βῆθτη, ΑΌΥΔΏ δα, 8886, δοοῦ, ΦΟ86Ρ}), δῃὰ οομηθοίβ [8686 ΓΟ Β 1} ΡΟΥΒΟΠΒ, τ ΠΟ]]Υ ἴῃ 80- 
οογάδποο τ ὶΐῃ (86 Ὀτϊποῖρ]θ οὗἁ ῬΘΥΒΟΠΔΙ ΠΥ ἴπ 1η6 Κίηρσάοτῃ οὗ αοα (δοοοταϊηρ ἴο τ ΟΝ. 686 }} Ρ81- 

(ἰοῦ αν ἔοστω οὗ σοὶ σίομ ἰδ ἐμ ἔοστῃ οὗ ἃ οουϑηδῃΐ Ὀδίνγθοη [86 ΡΟσβοῦ δὶ αοα δηᾶ (ἢ ΡοΓβοπδ) 
Τ18}); ἰύ 80 Ῥγθβθηΐβ Ῥγϑοι 9 }} 7, οἢ {Π9 Οἰ]ιοΣ β' 9, {86 στοαὺ οοηίγαϑί Βούν ΘῈ ὉΠ  γογβδ  ἴβτα, 
αοοοτάϊης ἴο ἩΒίοΣ αοἂ ἰ8 ἘΠΟΜ πῇ ΤῸΣ 811} 86 ὑοῦ] δηᾶ 8]1] τηδηκίηα, δηα ἐμϑοοσδίίο ραγί ς]Δγ- 
ἴϑτη, δοοογάϊηρ ἰο τ ίοῃ Ηθ 5 Φϑβουδὴ ἴῸΓ Ηΐ8 ὁἤβοθθη Οη68, ΗΪ8 οουϑῃδλπῦ ρθΟρ]ο, δῃὰ Ηἰβ κίηρ- 
ἄοτα οὗἉ 8βϑϊντδϊίοη, ᾿ἴπ 115 {11} τοάϑιιρίοσυ ἰδίου αὶ βἰσηϊβοβποθ. ΤῊ (86 Βἰβίογ οὗἩ Οδηρεὶθ 

Ῥ88568 ὑβτΟΌρΡἢ 8 86Γῖ685 οὗἩ οοηίγαςίθ, ἴῃ τ ΕΙΟΝ ἐμδῦ ρδγ 60] Υίβτ, ΤΒ1ΟΒ ἴῃ [8.9 Ββϑοομπα Ὀοοῖ οὗ 
Μοϑ68 ὈΘΟΟΙΆΘΒ ἰΘμ 18], ΔΡΡΘΑΓΒ ΘΥ̓ΘΥ ΠΟΙ ἀοβηρᾷ, τ δῖ, δὲ [6 88π|6 (ἴγηθ, ἔμϑγθ ͵β Β66 ἢ ΤΟΓΘ 
ΟἸΟΑΙΙ͂Υ (π ταπίυδ! Υ οὗ [}}}8 Θοοηοτἶο ῬΑ ΟΠ] ΑΥΥ δηᾶ οὗ 86 [6] ο]οσίθ4] Ὁηΐ νΘΥΒΑ] ΒΤ 853 ἴδ 
γοϑίβ ΟἹ ὉγΪποΙ ρἾ 8] πῃΐνογβδ)βση ((Θ 6815, 1.--11.). ΤὨσΒ 9 Ῥγοπ)ὶθθα βεϑὰ οὗ ᾿οϊγδη, οὗ. 1}}.. 
οομήγοηΐβ [9 1811] οὗ [809 Ἀππηδη το. ΤΏΘη {16 116 οὗ δα νι} ἰἰ8 ἀοα-ογϑ θη, τυ οὐ] ]Ὺ 
ουἸαγο (οἢ. ᾿ν.) 18 οοηἔγοηὐθα ὈΥ {}}0 11η6 οὗὨ 5:.6.}} τὶ τἢ 1(8 βδογϑα τ οὐδ} ΐἷρ, ο᾽ονδίϊης [80 ἀυταίίοη 
οὗ 19 (οἢ. ν.). Τὸ Ἰΐμο οὗ 6. ττδ8 ὕο ὈΘΟΟΤΩΘ 8 βα]νδίϊοη (0 [86 Ἰἴη6 οὗἨ Οαΐη, Ὀυΐ {ἢ} ἴοΓΙΘΓ 

οοηᾶποθ5 ἴο {86 ρΡοτγαϊ οι οὗὨ πο Ἰαϊίον {τοῦ 118 ΟΥ̓ΟΓΒΑΒΕΥ͂ ΘΔΓΏΔ] δηα βρὶ γἰζιιδὶ ᾿πίογοο Γ56 
(ἢ. νἱ.). ΤῈ ᾿οῦβο οὗ Νοδὰ ἴῃ 6 Δικ ἔοττὴβ [6 8 σου Γαβὺ ἴο [}6 τη888 οὗ τη ϑηκὶ ηα βἰπκίης 
ἷη {89 οοᾶ; Ὀπΐ ὄνϑῃ ἴο (Π6860 [9 βαγίηρ οὗ ὧδ 14.684] ΒΌΤΩΔΌΪΟΥ ἰῃ ΝΟΑ]}} 5 Βοῦδ0 γὃ38 ἴο ὕὉθ οὗ 

δἀνβηΐαρσο, δοοογαϊηρ 0 1 Ῥοῦθγ, 11}. 19, 20. Α ΠΘῪ δῃᾶ ὑποίο]α οοπύζχαϑὺ '8 [θη ζογιηθα ὅτηοὴν 
189 ΒΟἢΒ οὗ ΝΌΔᾺ ; ἰο [86 οοηῤγαδβὺ οὗ Ρἱοίυ, δῃᾶ ρίουβ ου]ύατο, δηα Ὀδγθαγίϑτη (ΒΘ οτὰ δηᾶ Φαρμοδί} 
88 ΟΡΡΟΒΘα ἴο Ηδ})), 18 ργϑϑϑηΐθα ΠΟῪ {16 οοηΐγαϑὺ οὗ ἃ οῃϑ.ϑ θα τογβηΐρ (ΘΒ θιῺ) Ὀ]οδὺ οὗ αοὐ, 
8δη4 οὗἨ ἃ οπ6-8:464 συ] ΓΘ, 4180 ὈΪ]οδὺ οὗ ἀοἂ (Φαρμϑίῃ). Τὴθ οαϊΐοτο οὗ Φαρβοίῃ 18 ἢ0 Ἰοῆζοῦ 
ΔΟΟυΓΒΟΩ͂, 88 τ[μαὖ οὗἩ Οδίη ; δίνον 118 ρσορασαίίοῃ ἴῃ ὑῃ:9 ποῦ], ἱ 18 ἴο τοίαση ἴο (6 ὑθηΐδ οὗ ϑ!μοῖα 
δηὰ ὕὸ ὈὉγτουρῇῦ ἰηῦο ΠῚ τ ῖῦ [86 ρογξοοίοα {610} οὗἨ τονϑ]διίϊοη (οἢ. ἰχ.). ὙΠπ5 18 [86 ἔοΥΙὴ8- 

ἰἰοη οὗ [89 οοηἰγαδὺ Ὀθύνγθη ὑμοΟΟ ΤΟΥ δηα μοδίμοπάομι ἱπίτοαυοθα, 859 ἰὉ 18 πηῖο] θα οἱ ἐἢ9 
Ὀα6ῖ5 οὗ (89 πῃΐγ 6 γ88] σΖΟΠΘΔ]ορίο8] 8010 (ἢ. χ.).. ὙΠ [86 ἀθνϑιορταθηῦ οὗ μοδιϑθηπάοσωῃ (0Β. 

χὶ.) 18 οοη γδϑίοα 86 ἴοππαϊης οὗὨ [ΘΟΟΓΒΟΥ͂ (ΟἈ. χΣἰ͵.). ΤΒδί, μονγονοῦ, ἐμ ΘοηὐΓαϑὺ {818 ορομϑᾶ 



8 6. ΤῊῈΕ ΟΒΑΒΑΟΊΈΕΕ ΟΕ ΟΕΝΕΞΙΒ, 108 

ἰδ ΒΟ δΌβϑο αἴ ὶγ Βοβὺΐθ Ομ, ΔΡῬΘΔΓΒ ποῦ ΤΏ ΓΘΙῪ ἔγοχηῃ 1.0 Ῥγονϑηΐινο ὑοῦ οὗἨ [Π6 αἰϑροσβίοπ 

οὗ πδίϊοῃβ (6. χὶ. 6-- 7), Ὀυὺ δ . ἔγοτα [6 Ἢ: ΒΟ]6 βογίθθ οὗ δ 0} 9868 δρφαὶηδὺ θαι ΟΣ, ΟΣ 
Βοδιμοαΐδἢ ομδγδούθγ βϑιοθ, τ δΙΟἢ ὩΟῪ Γαἢ9 ἑπΠγοῦσ ὑδ6 116 οὗἨ ΑὈτδμδα, ΤᾺΘ τδὺ δηυ  οβὲθ 
ἐθ Τοχτωϑὰ Ὀούνγθθη ΑΡΥΒΏδΙΩ δηὰ ἷβ ἔλθ τ᾽ Β οῦδο, τ 8 πΘ Δ 6 18} ἱπα ϑοϊβίοη ἰῃ γϑβροοὶ ἴο 

[86 ἐγαθ δἰ (ἢ (οἢ. χ᾿,.). Ηἰβ8 ἐδίιοτν, ΤΌΣΔΒ, Ὑγ͵δβ δΙγθδαυ οα ὕΠ0 ὙΑΥ ἰο δηδδη; Ὀυΐ ἢ6 Ἰοὺ Ὠΐπ- 

861 δο ἀοίαϊποὰ ὮΥ [86 ἔοσι10 Μοβοροίδηιἑα. Τὴο βοοοπᾶ δῃ μοδὶβ οὗ ΑΡγδμδπι 8 ῬΏΔΣΘΟΝ ἰῃ 
ἜφΥρε δπᾶ μϑοδίμβϑη ἀθβροίϊο οδρσίοθϑ (οἢ. χἱἹ.). Τὴθ ἰρϊγᾶὰ δῦ ο88 18 1 οὐ δῃᾷᾶ ἢθδίμθῃ 86]8}- 

2665 Βπα τὰ ΟἹ] ἀ}ΐπ688 (6Ἀ. χἰϊ.). [Ιῃ [86 Τουγί, ΑΌΓΔΒ ΔΙ, τηθοίβ [86 ᾿ιθα  ΒΘΏ 8}, το 6 Γ-Κὸ γγὰγ- 

ἔλγο, τ ΠῚ [89 ᾿ΙθοΓΑύς ΒΟΥ νγὰγῦ οὗἉ ἤγοϑάοση, δ8ῃ4, 'ἰῃ δοῃβοαθθηοο οὗ ἰΐ8, ἰθΒ ατοοίθα ὈΥ (ἢ9 
Ρυΐποθ οὗὨ }ιθϑύμοη μἱοίυ, Μο]οἰβοᾶοκ, 88 (ἢ6 ὑγίποθ οὗ ἴμο ὑμϑοογδίϊο 1410}} (οἢ. χὶν.). Τῆθῃ (89 

δος ἢ οϑὶβ ϑηΐοσα ἰΐο [ἢ 6 ὙΘΥῪ ἢοΏ86 οὗ ΑΡΥδθδτα ἰμθ61. Νοί (89 βοὴ οὗ 18 ζδι ὑπ] βογνδηΐ 
ΕἸΘΑΖΟΡ 8}}8}} ὉΘ ἷ8 ᾿οὶγ (68. χν.), πού [89 8βοῃ οὗ δἰβ. ὈΟΑΥ Ὀοροίέθῃ οὗ Ηδρδὺ (86 τηδὶα (οἢ. χΥ].), 
ποῖ οΥ̓ϑαι ἢΪ8 ροβίδσ! νυ 1086] ἰη πηοοπβθϑογαύθα ὈϊγΓ ; ΠΟ,---αἰγουπηοϊβίοη τηπδὺ ἀἰδιλησ δ Ὀοΐνγοθη 
(Ὧὃ9 οοηϑοογδιθα ἀπα [9 πποοηδϑοογαίθα ἰη δἰ οὐσῃ 116 δηὰ γδοο (6... χυἱὶ.). 80 18. [0.6 οουίγαδβί Ὀ6- 
{ποθὴ ΑὈΓδΏδΠπι δα {80 Ὠθαίῆθη ᾿γου]ὰ 8 ΟἸΘΑΓΙΥ Βοιϑϑηθαᾶ Ὠχοῦ ρἢ ἴδ ᾿ἰροϊ οὗὨ Ρθ800, 88 Β6, 'ῃ 

ἀοοᾶ, Βα8 Ὀθθη ϑοραγαίοα ἴγομῃι (86 Βϑδίμϑῃ τον], ἰὴ ογᾶθγ [μδὺ ἴῃ 18 Βοθ4 41] ΓΒΟΘΒ οὗὨ [ἢ ΘΑΓῚ]] ΤΏΔῪ 
09 Ὀ]οδὲ (οἷ. χὶ!.). ῬΒΆΓΔΟΣ δηὰ [,οὗ, δηᾶ {ἢ Τη6} 8116 ἴο Εΐτη ἴῃ ὙΓΓ, ἯΘΓΘ ΠΟ 0 ]688 Βοαίμθῃ : 
Μοοἢ ἰϑοᾶϑὶς δου] ον θὴ Βαγρϑβδ εἶτ πῃ οογίδίἢ σοϑρθοΐίβΌ Βαυΐ ΠΟῪ [86 Θοῃίσχαβδύ ΟρϑἢΒ δούνθθῃ 

ΑΡΥδἤϑιη δηᾶὰ 8 Θοάοσχῃ γἷρϑ ἴον ἑπαστηθηΐ. ΑὈγδδδσω, [86 Εἰσῃγ [ανοσοᾶ οουβδάδηϊῤ δηᾶ ἐτοηᾶ 

οἵ αοἄ, μ]6845 Σ ϑοᾶοπι ἴῃ 8 ΘΧΙΓΘΙΠΘΙΥ ρογβἰδύθηῦ ΤΏ ηΠη0Γ. 118 ἱπίογοοβϑί ου ΒΏΟΥΒ ἴῃ ὙΠιδὺ 
Β6η89 [6 8 Θἤοθθη, 8ηα δ Ἰθδαϑὺ ὑγοῦίβ 1,.οἱ δηα Ϊ8 ἀδυρῆίοσβ (6ἢ. χίχ. χχ). Τὸ γροβί[ζοῃ οὗ 
Ασδμδαι ἰῃ γοβϑροοῦ ἰο ΑὉΪΠ]ΘΙ]ΘΟἢ οὗἨ ΟΟΥΆΣ 6 δραίῃ Ὡ0 οοῃίγαδὺ Ὀοίνγθοη Ὀγίὐ ἀΔΥ δηἃ ἀδΡκ 

εἰσθξ: [Π6 πϑακηθ85 οὐ ΑὈγαῃϑι ἴῃ (80 ἀσίγ οὗἁἨ ργοὐύθοϊϊηρς 88 τ θ, 18 οοη Γαβύθα τ ἢ ἐ89 8Γ- 
δἰεγασί 688 οὗ Α ἰτηΘΙΘΟὮ ἴῃ τηδίογθ οὗ Βοχ (0. χχ). 1ὴ Ὑμδὺ ἃ τοὶϊὰ Ἰίσῦ, Βουσονοῦ, ΔΡΡΘΑΡ 
Ιβπλδοὶ δὰ ΔὈἱμ 6] 6 ἢ (6}. χχὶ.), δηὰ Ηδραγ, ὕο ΒΟ 4180 [9 δῇ οὶ οὗ ἴΠ0 1,οχὰ 85 βιοἢ δρ- 

Ρεδγοᾶ αὖ δὴ θαυ 6 Ὁ ρογὶοα ἴπ ΒΓ στοδῦ ΠΘΟΘΒΘΙΥ (0Ἀ. χυἹ.}} Απᾷ Ἰδίοσ, ΑΟγϑδηι πχαβὺ ἀἰβιϊρτβἢ 
Ὀοίπ ϑοη [86 Βυϊηδη βδοσίῆοο, 818 οἥθοσζοα ἴῃ [86 Ὠοαι ΒΘη δὴ βρί τὶῦ, δηᾶ [86 ἐμποοογαῖΐο ἀογοίίοη οὗ 
189 8308] (οἰ. χχὶΐ.), 88 ἢθ τὸ 88 ὑγουϊ οῦϑΥ ΟὈ]ροα ἰο αἰ συ ΐθη Ὀούνγθοι πποοπβοογαίθα δηᾶ ὁο0ῃ- 

δοογείθα δοπηθοίίοῃ οὗ Βοχ, ζοπογδίίϊοη, δηᾶ Ὀϊγ, ΤῊΘ ΣΏΒΏΠΟΥ ἴῃ ἩΪΟΒ ΑΌΓΔΒδηι θΌΓΣΙο8 ΚΓ ἢ 
9 ποῦ [86 μοδίμϑη σϑηηῃθν οὗ ἰηϊογιηθηΐ; δηὰ 80 4180 ἢ18 βοοκίηρ ἃ ἩΪῸ [ὉΓ ἢ18 Β00 [88 ἰ[5 [ἢ.6- 
οὐγδίϊο ἐγαϊίβ (οἢ. χσχὶϊ. χχὶν). ΤῊΘ ΔΓ ΡΟ δρϑίηδι μοι μοηάοχῃ, ἰομχοίμοῦ τὶ 6 ἐγ θη 
τοδί οῺ ἴο [86 Βοδίμ θη ἐμ 6,86 1768, ΓΒ {πγουσΒουῦῦ {δ 118 οὗἨ ΑὈΓΔΏΔΤΩ, 88 ἐ:}89 τηϑοίβ π8 ΠΏ ΔΙΥ 
ἴῃ [86 οὨΠ ἄγ α οὗὨ δἷ8 ϑοοομᾶ τοδγγίδρο. Ηδθγθ [0] 8 ΠΟ ἰ..6 ατοδὺ δοῃίσαϑῦ δούνγοοη [8880 δηᾶ 
Ἰρῃταδοὶ. [3Ἐτηδ6] οδπηοῦ Ὀ6 [Π6 ὑἐμποοογδίϊο μοὶρ: ἢθ 88 ΗΪ8 ἱῃῃου Δ η06, ΒΟΎΤΘΥΟΙ, Δηᾶ 4180 ἢΐ8 
δΙοϑδίηζ. Τ7ΤῈΘ 8816 ΤΔΥ Ὀ9 βαϊὰ οὗἉ (9 οουίγαδὺ Ὀούνγοοη 8000 δηα Εβδῃ. Το Ἰδαίου 18 ΟὨ]Υ͂ 
τοὐ)οοῖοα ὑπᾶον [9 ρΡοϊηΐ οὗ Υἱὸν οὗὨ ἰμ9 ἰμθοογδίϊο ΒοΡΘα ΑΡΎ ῬΟΥΤΟΥ ; Ἦθ 4180 8.88 ἷβ Ὀ] βαίηρ. 
ἘΪΏ4Π1γ, ἃ οοηὐγαβὺ 18 οὐ ῃ ΤΟσττη θα οί ΘΘῃ ΦΟΒΟΡῺ δηᾶ 8 Ὀγοίμσθῃ. ᾿Απᾶ ἤθη 8180 θοΐνθθῃ 

Φόθορἢ δᾶ Φπάδῃ ; δπὰ 64 }} ὈΘΟΟΙΏΘΒ ἱπῆογίου ἴο ΦΌΒΟΘΡΆ [86 ΥΘΣῪ ταοτηοῃῦ 10 αἶνθ8 111 }861} ὍΡ 
83 ΒΟΟΌΓΙΥ ἴον Βοη͵δσαΐη (0}. χὶῖν. 18 84). ΤὨπΒ ἱὰ αἰοηθ5818 ἰβγουρμουῦΐ ὑμότο 'β ὑσοβοηϊϑα (89 
τοϊαίίοι Ὀοΐσσοθη ὑμϑοογϑίϊο ραγ ]οΌ]Αγδπχ δὰ μϑδίμοηάοῃ. ΤῈ6 Ὠϑδίμθη ο]θτηθηὺ 8 τοὐοοίοα, 
πδῇ 'ἱβ ΠΟΌΪΟ δηᾶ ρἱουϑ 'ἰῃ 10 Ὠοδίμθη 18 Δοκηον]οᾶσοᾶ,. Τθθ Ὀοπᾶ οὗὁὨ Βυτηδηΐ ἴῃ τσοϊδίΐοη ἴο 
(86 Ὠοοίδϑη ἰ8 Γοΐαϊποα ἰη 115 γαιϊοι οὗὨ ΓΘ8] βυταρδίθυ, πδύ τϑοορίΐοη, δηᾶὰ Κἰπαν ἰγοαίταϑηῖ, 

Βαϊ τ ΟΓΘ 086 δοομοϊηῖο ραγιϊου] αγίϑη, ογάογοα ὈΥ αοᾶ, ἰδηᾶθ ἴο ὈΘΟΟΙΩΘ 8 ὨΌΤΊΔΗ ΟΥ ἱΠΒΌΙΏΔΗ, 

Ῥδδγαβαῖοδὶ [Δ η δὐϊοΐβιη (88 ἰπ [86 ΟΥΤΩΟ οὗἨὨ [86 ὈΤΟΙΏΘΓΒ βίσαθοι δηᾶ 1ονἱ αὖ ΒΒΘΟΆΘΙΩ), ἔπθτοὸ ἐπ 9 
βρίγὶὶ οὗὨ τονοϊδίίοη Ῥγοῃόπηοθϑ ἱΡΟῦ ἢ [Π6 τοῦ! οὗἨὨ 6 ραΐγαγοἢ ἃ νογάϊοί οὗ ἀϑοϊἀϑᾶ οοῃ- 
ἀρτπηδίΐοη (οἢ. χχχῖν. 80; χ]ῖχ. ὅ--7): 

ΑἸτγοδάγ, ἐπογοΐοτγο, ἀοθϑ αἰθηϑδὶβ οοηβύϊαϊο 8 Θοοποιηϊα δπα οοῃαὶ [08] δοηὐγασὺ ὈΘύΤΘΘΩ 

υάλίΞ απ Ηοαίμβοηᾶοση, δη ἃ ΘΟὨΒΘαΠΘΏΓΥ 4180 8 οἰ σίοη τ ΘᾺ 5 δὖ [8 Βᾶτὴθ ἐΐτωϑ ἐμϑοογϑίϊο 

ἰῃ ᾿ΐ8 Ρδγ Ισῃ] τίη δηᾶ ΒΌταδῃ ἴῃ 18 ΟΣ νΟΥΒΔ ἴβτη, τοϑύϊηρ, 88 ἰὺ ἄοθ8, οὐ 4 βοτονοϊδίΐου οὗ 
Αοᾶ, δοοογάϊηρ ἴο τ Ὡ]Ο ἢ ἢ δ, ΟΒ [086 ὁ0πη6 Ἀδηᾶ, [6 ἀαοἂ οὗἩ {16 ψἘ}01]0 του] δηᾶ 81] πδίϊοῃβ : 
οη ἔδθ ΟἾΒΟΙ Βαπᾶ, ὑμ6 ἀοἂ οὗ [89 οἰλοβθῃ οἢθ8, {πΠ9 αοἂ οὗ 15:86], οὗ ͵ ἷ5 οονϑηδῃξ ρθο}]60, οὗἁ δὲθ 
Κἰηχάοτη. 

ΤῊ βἰχαρ οὐ τ (ἢ πο ἢ ἀθηθ5818 Ῥσοϑθηΐβ [ἢ 6 016 ΠἸΒΟΟΣΥ οὗ δη  α  Υ ἴῃ ὈΪΟΩΤΑΡἾ64] 



1ρ4 ἹΝΤΒΟΡΓΟΤΙΟΝ ΤῸ ΘΕΝΕΞΙΞΒ. 

ἔογτηβ, 8, δὖ [8.9 Β81η6 τηθ, 18 Βυ Ὁ Ὑγ. 118 ἀοα 8 8 Ρογβοῦδὶ αοά, δηὰ 118 του] δηᾶ ἰδοῦ ἢ 
ἄο ποὺ οοῃϑίδὺ οὗἨ Ῥϑγβο8Β ΨΟ 8.6 Ῥπρροῦ ἰγηδσο8 οὗὨ ἐπι ρογβοῇ δ) (ἰησθ, Ὀαῦ ΟὗὁἨ ῬοΓΒΟΙ Δ, {168 ἔγόσα 

ὙΟΒΟ ΓΘΟΐΪΡΓΟΟΔΙ δοίϊοη ἢ αοα ἀγὸ ἀθυοὶοροᾶ [Π6 τ] γοϊδίϊοηθβ. ΤΉῸΒ ἱβ Ὁ ο]ἀοα ἐμαί ἷδ- 
ἰοΥγ οὗ {86 Βοτγοΐο δοίβ οὗ ἢ, τ (ἢ τ ΒΙΟἢ (ἢο οΟ]ἃ ΠΘΓΟΘΒ οὗ [δ ζαί (ἢ ἱπιγοᾶποθ [19 σον θ] δα, 
Ηΐθοθ Ὁ. ρίϑθοϑ, ἰηΐο ἴ}) τ οὐἹά, δοοογαϊησ ἴο ΗθΌ. χὶί. Τὴρ ζαϊἢ οὗ Αἄδπὶ δηᾶ οὗ 8]} ὑγίτθυδὶ 

τηδυκὶ πᾶ ἰπ [86 ογοδίίοῃ, 18 [0] οννϑα ὈΥ ΑΘ] Β δ᾽ ἢ ἴῃ βδοῦῆςοθ, ΕΠΠΟΟἢ 5 ΤΑ ἴῃ ἰττηοσίδ Πγ, 
ΝΙοδ "5 ζαϊ τ ἴῃ ἱπᾶρτηοηὐ δηᾶ ἀο] νθγαποθ, ΑΌτΔ απ δηἃ ΒΑΘ Β (Αἰ ἢ ἴῃ Ῥτγοσαΐβθ, ἐμ 9 ζαϊτὶ οὗὨ 
ΑΓΔ δῖα ἴῃ ἃ ΓΟΒΌΓΣΤΘΟ ΓΟ, Δηα 186 ζαϊ ἢ ἴῃ ΟΡΘ δηᾶ Ὀ]θβϑίηρ οὗ [06 ρδίγίδγο ΒΒ ἴῃ σΘΏΘΓΔΙ. 

ΑΡγδῆδπι, ΒΟΥ Θν ΘΓ, ἰ8 οϑρθοΐδ! [86 ΤΑΊΠ ΘΓ οὗὨ [ἢ 6 ΖΑ Ἰ ΓΒ], θΘοΛΌΒ6 ἢ6 ηοῦ ΟὨΪΥ Ὀο]ϊονοα 1ἴ0Γ ἰτω- 

5010 ΔΒ Μο]ο ἰβοᾶοκ ἀϊὰ, Ὀαῦ 4180 0 Πΐβ8 γδοὸθ (ἔσῃ. 'γν.). Ηδθ ἴδ, Θοῃβθαῦθηῦν, δὖ [ἢ 6 Βδσὴθ Ππι6 
ἔμ τηδη οὗὨ δοίϊνο ορϑαϊόῃμοθ ἕο [89 ἔαὶ ἢ, [9 τϑη οὗ ἀοοὰ οὐ ἀοϊῃρ. [Ιβ886, ἡ [}Π|10 σοπέγα συ, ἰδ 
[89 {γρ9 οὗ 4}} Βυ ἜΓΘΓΒ ΟΥ υγδί ἴασα ἴῃ 81}. [ἡ {89 Ἰἰἴ8 οὗἩ Φδοοῦ ΒΠΑΠΥ͂, δοὐϊῃρ δῃᾶὰ βυβοσηρ ἴῃ 
[80 ΑΓ δἰ ογπδῦθ ἴῃ [ἢ τηοϑῦ τη δ Ὁ] ἃ βίγ]6. ἑ, 6., ἢΘ ἰβΒ Ῥγϑδπ  ΠΘΉΌΥ [}6 18:1 Πρ ΟΣ, οὐ ΟὯΘ 
0 Βρἢ(8 ἴ8ο ρὲ οὗἉ [ΑἸ : ͵8 πδηη6 15τ80] πη ρ]}169 (18. ΤΙ 1.6 ΟΠαΘΓα] ΒΆΟΙΥ οὗ ργονϊἄθῃοθ 
ὙΪΘὮ ΟΧΡΓΘΘΒ6Β 1(86]} ἰῃ [86 ὨΙΒΙΟΣΥ͂ ΟὗὁἨ ΦΟΒΟΡἢ, τγ7όὸ πιδοῖ, τοτο ἀοοϊἀ ον ὑΠ8Ὲ ἴῃ {80 16 οὗἩ ΦΔοο0Ὁ, 

4116 ἰγρθ οὗ λεηιϊιαΐξέοπ, ἀηἃ οχα!αίΐοι, τ ΒΙΟἢ ΟΡ ΙΘΡ ΘΟη 168 ἴο ὈΘ {}10 Ὀ85818 οὗὁὨ [86 οομα ποὺ 

οὗ [89 ἔδιτηα], δηἃ Ἡ Ώ16} δηα8, (μογοίογα, 18 Ἰαδὺ δῃηᾶ δἰσμοδὺ “0 }Π]θηΐ ἰῃ ΟἸσῖβε. 
ΤῊΘ ομαγδούοσβ οὗ (86 ὕσχοϊνο 8005 οὗ 800} δΓο ἱπαϊὶν ἀπ 8}}7 ργθϑϑηϊοα ἴο ὉΒ ἴῃ βθοἢ ἅγια δηὰ 

ῬΥΔΟΙΪΟΑΙ ϑαίθγοα, ἐμδὺ γχὸ τοσοῖνο (ἢ ἀροϊἀθα ἱπιργϑββίοι ὑμαΐ τγὸ ἤδγνθ ΘΥΘΥΥΜ ΟΡ (0 ἄο Ὑ1Ὲ 
ΡΘΓΒΟΙΒ, ποὺ ὙΠ Ῥογβοηϊ δοαίίοηβ, ΤΏΟΘΘ οὐἰτ08 ὙἘῈῸ Ὑ{Π ὑΓδΏΒΟΓ ἰδ 0 ῬοΓΒοη οδίϊοηθ οὗἁ 
Βοδί θη ΠΥ ΠΟΪΟΩΥ͂ ὕο Ῥδίγίδγο δὶ ἰδίοσυ (ΝοΥΚ, Βϑαβ]οῦ, ἄτ.), ονοτίοοκ [ἢο στοαὺῦ τοῦ] ἀ-}}ἰϑίοτ- 
1081] οοῃύ Γαδ, δοοοσγαϊηρ (0 ἩΠΙΙΘΒ ὑπ Βοαύ ἢ ΘΟΙ ΒΟ ΟΌΒΠΘΒΒ ἢ88 ]Ἰοβί 1591 ἴῃ ἢ 6 ἱπηρθγβΒΟΠβὶ, 
[86 τηδίογ δὶ, (86 σου] ϊγ: ψ δύ [86 ὨϊείΟΥΥ ΟΥ̓ ὑΠπϑοογϑίϊο ΘΟ ΒΟΙ ΟΙΒη658 18 [6 ἰβίοΥΥ οὗ {116 
ΤΟΙ] ΟἿΒ Βρὶ τὶ ταϊβίηρ 1(5617 δου πδίῃγθ, ΟΥ οὗἁἨ [89 861 σοση το βοῃβίοῃ οὗἉ βἱ βρη βοδηῦ ρΟΥΒΟΙ Δ] 1168 

ἴῃ [80 δοχησαπηΐοῦ οὗἉἩ [86 ῬΘΥΒΟΠ8] αοἂ. ἘΕῸΓ ὑἢ 13 ΘΟ ΒΟΪΟΌΒΏΘΒΒ, [80 ΓΘΙΠΘΙΏΡΓΔΗΟΘ οὗ στοδῦ 96)- 
8018 ὙΤᾺΒ ΤῊ 06 ἰη6]10]9 (Β8η ἐδαΐ οὗἩ ρσγεαξ ἡναδιθ8 97 Ῥέορίδ; [8.0 ΓΘΙΒΘΕΛΌΣΔΩΟΘ οὗἁ ρτϑϑῦ ῬθυΒΟ 8] 
ΟΧΡΟτΊΘποο οὗἉ ΓΑΙ, δηᾶ οὗἉ ἀοοα8 οὗὮ (Δ: (ἢ, τλοτο ἰτηρογίδηὐ [85 [δὲ οὗ στοαὶ ουθηΐβ Α.8 [86 τηοῃ ο- 
ὑμοΐβεϊο (Α ἢ ὑγαϑ ῬΘΟΌ ΑΓ, 80 8150 γγὰβ [86 Ἰηοηοίοἰϑυϊο τ ΘΠΟΥΥ. ΤῈ ΤΆ} οὗὨ 086 Ρδίγ  υο ἢ 8 
σου] ποῦ μανῷ Ὀθοοῖαθ [Π6 το] σίοι οὗἁἨ [86 ἕαΐαγο, μαὰ ἐὺ ποῦ βί γος ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαΙ ΠΡῚΥ βίσοηρ τοοῖβ 
ἴη [89 ρμαϑδί. Τμοὶν ἔδι ἢ ἴῃ ἐΠ6 ζαξησχο τποῦῦ ὈΘγοηᾶ [δ96 ὁπ οὗἉ [δ του] ; ἐμ οὶγ (δὶ ἢ} τουιϊπαΐῃ 8 

ἜΘ ΓΟ, ὑπογοίοσο, ΟὈ]σοα ἴο κὸ ὕῬδοῖ Ὀογοῃᾶ 9 Ὀορίπηΐηρ οὗὨ [0.6 ψοΙ]α, 
Ἧ7ο τηπβί ποὺ ογροῦ (Παῦ (89 ΠΠαπηαἰΐοι οὗἨ αοα οοττοθροηᾶοϑᾶ, Γπτοπρ]ιοῦΐ, ἴο ἐδθ ἰῃααίγῖθθ 

δηᾶ οἰοτγίβ οὗ [86 το]σίουβ βρίγὶ δ οὗ ζῶδῃ. ὩΒΟΓΟΟσΤΟ Υἱβί ἢ Β ΘΥΘ 5660} ὈΔΟΙΚΤ ΑΓΒ 88 Ὑ70}} 88 
ἴογνψδγάβ, δηὰ {89 ῬΟΥ͂ΘΙ ΟὗὁὨ ΡΘΓΞΟῚΔ] ἰηΐογαβὺ οσρ δῖ ηϑ [86 φτδάθδ]Υ τοϊγοοθαϊΐηρ ῬσΟΡ θεὸ 

βἰρηΐβοδηοθ ΟΥ̓ ΤΏΔΏΥ Π8ΠΊ6Β. 
ϑιυρρίοισηζ. Τῇ ποιμθῃοϊδίαγο οὗ αθποϑίβ, 806 'π Π6 ἰγαηβ ἰΐοῃ 1066]. 

47. ΒΟΒΟΕΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ ΟΕ ΘΕΝΈΒΙΒ. 

Α. ῬΑΥΤΒΙΛΔΒΟΗ͂ΛΙ, ΤΈΔΛΟΣΤΙΟΝ. 

αϑπθϑῖθ, τυ Β1Ο ἢ} ἰπ 108 56 ΒΌΓΡΑΒΘΟΒ 81} τηοηυτηθηίβ οὗ οΟ]8 τοϊρίουθ Ἰῥογαίατο, που (89 
ο]ἀοθὺ τωδῃηυβοσίρίβ οἵ ἰὰὸ ἀο ποῦ ρὸ Ὀδοὶς οὗ π9 πηι ὀοη ΌΥΥ αἴδοσ ΟἸτὶβδὺ (966 ΠΈΤΙΤΖΕΟΗ, ἢ. δ), 

ΘΟΙΏΡΣΙΒ08 8 ΒΡ800 οὗὁὨ τηοότὸ μη 2,000 γοαᾶῦϑ (δοοογαΐηρ ἰο ὈΕΙΊΎΖΘΟΗ, ἢ. 4, ΟΟΙΆΡ. Ρ. 1, 9,306 
γ7θ8 8). [Ι͂ὴ 1ΐ8 οομ θηΐϑ 1Ὁ ὑοθ 68 ΟὨΪΥ (86 δορίαπίησβ οὗ {Π6 δὶ οὗ συ υϊτηρ; Ἐ 108 ΓΟᾺῚ Ὀδβὶ8 ὅδ 
ἘΠΟΓΟΙΌΤΘ ὉΘ 0 οὗδον ἔμδη ἰγδάϊ θη, ΟΣ βδοτϑᾶ Ἰοβοηᾶ, δηᾷ ϑύβῃ (818 18 ποῖ βυῇηιοϊθηί, ἰῃ 8ὸ ΤᾺΓ 
ἰδ ξο08 ὑὉδοῖς θογοπᾶ {π6 οτἱφίη οὗ [6 Βαμαϑη γϑοθ ἰο ὑμ9 Ὀορίπηΐηρ οὗἉ [16 ογθαίίοη. 

αϑμθβὶβ ἢ85, ἐμογοΐοτο, ἴῃ {16 βγβὺ ῃ]δοθ ἃ θαβϑίβ, τ ἰσἢ. Ῥγθοθᾶθϑ 81} ἤσσηδῃ ἰγδάϊ οη. Τηΐθ. 
θ6.818 τοϑὲβ ψὶμβουῦ ἀουθὺ οἡ αἰ πθ Θοτητηυπηίοαίίοι : 01:6 ΟἹἿΥ απθβίΐοι 18 ὑπγουσῃ τ βδαὺ Βυτηδη 

τηθαϊδίίου. ΤΉΘθ6 σοτημιπηΐσαίζοῃβ οὗἉ [ῃ6 ΘαΓ]οϑὲ οπμαρίοτγβ οὐ Θϑῃθϑὶβ, τ ἰοἢ ρῬσθοθᾶθ 81} ρυΐτηθ- 

Ξ Ῥοὸσ ἰδο ατέ οὗ πχὲιζπιρ' διλοῦρ [Π 6 ΗΘΌΓΘΥΒ, ΘΟΙΏΡασο ἨΕΝΟΒΤΈΝΒΣΒΑ : “ ΑΟἰ ΠΟΙ ΟΣ οὗὨ (86 Ῥοηίαίθθον,᾽ ἱ. Ὁ. 415 ; 
ὝΤΙχεε : “ Ασέΐοϊο : ἔδο Ασί οὗ Ὑσιηρ ;᾽" ΘΕΙΤΎΖΒΟΗ, ΡΡ. 20, 21 (Θϑροοίδ ΠΥ ραϊ δὲ ὕΟΩ ΒΟΒ]6Ω διὰ ψ αίκοι ΤῈο ΕΔΥΡ. 
[ἰδὴ8 μδᾷ αἱ ἰ8δὲ ἐἶσηδ δΙσϑδάνῦ 8 ὑσ δι διὰ βοσυϊασ ᾿ἐξοσαίοσο. 



ὃ 7. ΒΟΘΒΟΕΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ ΟΥ ΟΘΕΝΕΞΗ͂ΙΒ, 10ὅ 

γαὶ ἰγβα ομβ, ΚτιΓΖ μ88 τοίογγοα ἴο ἃ ῬΥΟΡΏΘΟΥ͂ Ἰοοκίηρ δον. 6] 9280 ἢ ἄοθθ πού οοηἰοϑῖ 
[86 ῥγορβοῆς, Ὀαὺ [η6 νἱ᾽δίοῃ δοῃσορἕοι (609). ΤῊΪΒ οοηὐγαβὺ ἄοϑθϑ ποῖ τοϑὺ οἢ ἃ ζοοᾶ ργορῃοίΐα 
ῬΞΥΟΒΟΪΟΡΎ, [ὉΓ ἴὖ ΔΡΡΘΆΓΒ ΤΟΙ. ΣΩΔΗΥ͂ 988 08 ΟὗὁἨ 86 Βο΄ Ἰρίπγο ἐπδὺ (ἢ ΒαΠηΔη βἰ4ο οὗὨ {110 ἔβοίϑ 

οἵ τουϑ]δίϊοι 18 ΔΙ  ΑΥ8 (Π6 νἱ᾽ϑίοῃ,---ῖ Β ν]βίοῃ, ἃ8 ἴῃ 8ὸ ἤιγ [0 Ὠυτηδη τηθαϊδίίοη οὗ 411] ῬγορἤΘΟγ.-. 
866 Ιπἰτοἀποίίοη, ἃ 88. 

Βεδογοὰ Ἰορουὰδβ δγὸ γδηρϑα Ὀθϑϊὰθ [ἢ6 νἱβίουβ οὐὗἁὨ {10 ραϑὲ : Ἰοροηῃᾶβ, ποῖ ἴῃ [ἢ 86η86 οὗὨἁ {16 

ΤΥ ΠΟΪορῖςΔ] δυβίοσα (ἴὴ ὙΒΙοἢ Ἰοροη δ ΤΟ]]ΟὟ ταγύίῃβ, 88 8 οομογούθ ποδίμθῃ τσ ΠΥ [Ο]]ΟἾΤΕ 8 
οσποζοῦθ Ἀθδί θη ἀορτηδίϊο8), Ὀαὺ ὩΑγγαίϊνοβ οὐ (86 Ῥδγ ΡΟ ἴῃ 8. ΓΟ χΟΌΒ Βγτλῦ 1164] ἔοττῃ. 
ΤῊ ΡΓΟςΘΒ5 οὗἉ (πὲ8 ὑγδαϊτο που]ὰ ἰπ [89 πἰσιιοδὺ ἄορστοθ Ὀθ Ρ]δορᾶ ἴῃ ἀουδί, ἰἔ γσθ Το γΘ [0 βὺ}- 
ῬΟ6Θ ἃ Βουΐοϑ οὗ ογά ΠΑΥΥ͂ βοηθΓδ 005 ΓγΟῦρ 2,000 γοατθ. Βυῦ ͵ὁ ΔΓΘ ΠοΙῸ βρϑαϊκίης οὗ ζοησ- 
ἰἰοοά ταθὰ ψχο οοπ(ἰπποα [τουρὮ οθηΐαγὶθ8 (οοποθγηΐηρ [δ9 Βα θδοσπθοηΐ αουτονίαίζοη οὗὨ ἐδ 11πθ 

οἵ ξοποσγδίίοῃϑ, τὺ οοτηπηπηϊοαιοα (Π9 δηποίθηὐ βδογθα Ἰθρθηα8, 866 ΖΑΤΝ, “180 Κἰηράοτα οὗ αοἂ;," 
Ῥ. 88, δῃὰ (80 ῥγϑοίουβ τγογὰβ οὗ [ΠῚ δηἃ Ηδιηδηῃ, Ρ. 34), οὗ ραΐγίαγολδ, τ ὮΝΟ86 ἕλυοσίτο (μη Κ- 
ἴῃς νᾶ το] σἱουβ οοπὐοτα ρ] αἴΐοη, ΒΟΡΘ, δῃᾷ σϑοο]]θοίζοη, οὗὨ ἀδύγε 9} (δε 7χαἸϊῆ, ΏΟΒ86 τλοβὲ βδογοᾶ 
ἱ βου ἴδ ηοθ γγἃ8 {110 Το] σου ἸοΩΒΟΥ οὗ (μοὶν δῃηοοδβίουβ, οὗ δοῦθ᾽' απίϊ-πγίλοϊοσίοαϊ αρὶγὶϊθ, ὉΥ 
ψθόϊα, τὶ} ἐδ [Δ0]6-τηδίῦονῦ οὗ μοδιποηάοσα (89 [Δ0]6- ἴΌΓΤη 4180 τῦ88 μαϊϑα ἴῃ ἐμ ϑὲν γΟΥῪ βου]. 

Ιε θα, βονσονοσ, ἴῃ [9 ὨλίαΓΟ οὗἁ [86 οὁ886, {Π|δὺ ἴῸΣ [89 θοαὶ πηΐηρσΒ οὗἉ (Ὦ9 τί οὗ τσ ης ἴδ 6γῸ 
οοὐϊὰ Ὀ6 Κποῦσῃ ΠΟ πιοῦθ ῥγοδδίῃφβ τι89 ἰῃδη ἴδ χίηρ οὗ (86 ββδογϑᾶ Ἰϑροῃαβ ἰῃ βδογοὰ τηϑιηογᾶ- 

ἈΠ18. 

ἢ. ΤὙΠῈ ὈΣΡΨΕΣΈΥΕΣ ΒΕΤΉΚΕΝ ΤΗΣ ΒΕΟΤΙΟΝΒῸΡ ΕἸΟΞΙ͂Μ ΑΝ ΤῊΟΒῈ ΟΥ ὕξποόυδλη.: 

ΤῊΘ οΒαγδοίοῦ οὗ (θη θ818 [86] Βθοπη8 ἴο τοίου ἰο [80 αἰ βόγομοο οὗὨ βαϊὰ σῃϑημογδὈ}]18 ἴῃ σοη- 
προϊΐοη τ ῖ{Π [Π6 ἤαοί τ Πδὺ ἰῃ ἰῦ [ἢ6 Ὡδῖηθ Ε]Ο τα ((ἀο4) δἰ οτ ἢ δῦθ8 ἴῃ 8. ὙΘΓΥῪ ΓΟΙΩΔΓΚΑΌΪΘ ΤΔΔΠΏΘΡ 

πὰ (Π6 Ὡϑιὴθ δοιονδὰ ((0 τ ΟΝ ποῖίμοσ ὑμ9 ὑγδηβϊδίΐοι : (89 Ζογὰ, ποῦ [80 ΕἸἰογπαΐ, ΟἸΘΑΙΙΥ͂ 
ΘΟΙΓΟΒΡΟΠ 8). [0 18 (8:6 Β6126 ἰῃ ΕΧΟΘαΒ ἴο Οὗ. χὶν. 6. 
Ἧ Βᾶνϑ βγδβῦ δοῃοίβο! Υ ὕο ργοϑθηῦ (δ 6 ἔδοῖ, ἐβθῃ [86 σΥἸ 168] θη άθαν ΙΒ ὑο ΘΧρ] δίῃ 1ὐ. 
ὙΠ τοϑρϑοῦ ἴο {Π6 ἔδλοῦ 1861, Π).6 1 1Ζ8 0} αἰθέρι 8} 68 ἔγοτα (μγ66 ἴο ἴοτ 6145808 οὗὨ βϑοί 0 }8, 

Ρ. 68. Οοπιρ. 8180 {{π Βαρρ)θηθηῦ ἴο Ηΐ8 ΘΟΙΩΤΙΘΕΓΑΓΥ. 

1. βεοίίοὨβ ἰὼ νν δὶς ἰ86 πδηγθ ΕἸΟὨἶπὶ οἱ ῦ Ῥτθ- 
ἀοτηΐπαίεβ ΟΥ 18. Ἔσο  αϑί Οἱ Υ πδοά. 

ἘΠΟΒΙΒΤΙΟ ΒΕΟΤΙΟΚ. 

σᾺ. 1.-εἶν. 11. 8. ΤῊοΘ ποιϊὰ δῃὰ τωδὴ πρᾶος 89 
σοΐγεσεαὶ οοδηο- βοηθίϊο ροϊμὲ οὗ νἱοῦν. 

ΟσΒ. γν. Τβοϊοάοίἢ οὗ Αἄδω. Τ|.0 Ββείηϊίοδ. ΤῈΘ 
τεϊ! χίους ταθη οὗ [86 πηΐγεσβαὶ σοὶ σίου οὔ ἐδ ὅγε ὁγδ. 
ὕεδο 39, αἴδποθ οὐ ἐδο {πὰ χτιοοηίδ οὗ δεδονδὶ. 

σΆ. νἱ. 9-99. Τδοϊοάοίαι οὗ Νοδθ, Ηδ ἩΣ δἷ5 [ἢ ΓῸ9 
ΒΟ διὰ ἰποὶν ῬΟΔΙΟΣΙΥ͂ δ΄ΙῸ ἰ0 Ὀ0 δδυϑὰ, Ἰβογοίοσθ 
ὈΐγΟΓ ΒΑ 1516. 

σὮ. υἱΐ. 10-34, Το θορίπηΐης οὗ ἔο βοοά. Τ8θ 
ξδίσγαθοο οὔ Νοδὰ πνίιΐ ἰ.6 ραὶγ οὗ 41} βοδὰὴ ἰδ ογσἀοτοὰ 
ὃγ ΕἸοδίτα, θαΐ δοβονδῆ, ἔδο ἀοἸ ἑν ΤῸ; οἵ [Π|6 ἐΠΘΟΟΙΔΟΥ, 

ἐϊαίς ἰδ ἰη, 65 Θοὰ οὗ (μ6 Οονομδηΐξ, Ὑογ. 66. 

σ.ι. τίϊ!. 1-19. ΤῈθ οκτοδδ οὗ ΝΟΔὮ ἴγοπι 86 δεῖ 88 
ἐξτεξα οἵ τυδηκίηὰ δηὰ οὗ ἰδ Ὀοδδίδ; συ ΊΥ ΓΒΔ] ἰδ(ϊο. 

Οἴδρ. ἰχ. 1--17. ΒΙ᾽ οβδίης οὐ Νοδὴ δηὰ [Π0 ὩΘῪ γᾶοθ 
οἴτηδῃ, ὕυΐνογδαὶ τὶ οὗηδη. Ὀηΐγοσβδὶ οουθηδῃὶ 
οἵ ἀὐνῖπο ἸΏ ΣΟΥ τυ πιεη. Ὁοΐνογδαὶ δἷχῃ οἵ Ῥέδοθ, 
δ τεϊθον. [{ηἰνογβα] βιϊο. 

ῷ. δεοίϊουβ ἴῃ τ οἢ [ἢ 6 Ὡδῖηθ θυ ΔΒ εἰ 8 ὕτὸ- 
ἀοτϊμαίθ5 οὗ ἰ8 Ἔσο υδίγ οἷγ υδεὰ. 

δ πΗΟΥ5ΤΙΟ ΞΧΟΤΙΟΝΆ. 

Ὁ. ἰΐ. 4-οἷ. 11. 24. Μδη, ἰδο Ῥαγαδῖδο πουὶὰ, (89 
1088 οὗ Ῥαγδάϊβο, δῃὰ 86 Ὀορί πίῃς οὗὨ ἐμ6 ΘΟΟΏΟΙΩΥ͂ οὗ 
βαϊνταϊΐοη. ἸΤμοοσγαίίο ρμοΐμὲ οὗ τἱθῖν. 

ΟἈ. ἱν. νοὶ ἐβιοοογαίϊο ὮορΡ6. Αὐοὶ᾽5 ἰδοοσγδίϊο 
δδοτῖβοθ. Οίη᾽ 5 ὑδηϊδιηθοΐ δηὰ ἐμὸ Οαδἰηΐΐοα Ὀμὰο 
ἐδ86 ὈδΔῈ οὗ βίῃ. Αἱ 89 οοποϊυδίουι (γε Γ. 3δ) Εν ἰδηκο 
ΕΠοΒίαι ΤΣ 6 δοὺ βοίδ, Ὀοοδιδὸ 8οῖῦ ἐμοοοζγδαιϊο Βορθ 
ΒροΙῺΒ ἀδικοηϑὰ. Τδο οοἸἰοκ, σροῦ Φομουδὰ τονυΐτοα 
1} Εποϑ, βοὴ οἵ δοίη, γοῦ. 96. 

ΘᾺ. νἱ, 1-8. ΤΏο ἀοείσυοίίου οἵ ἴπ 6 ἔχϑί Γδοθ οὗ πιδῃ. 
Το Ἰογὰ σγοΐθοίβ 86 οἷὰ γϑοϑ, Ὀυΐ ΝοΔὮ Βα ἴανον πὶ 
δίπ,. 

ΟὨ. νυἱΐ. 1-9. Τὴ ἀρ! τόγδηοο οὗ Νοβὴ, ὑγου ἢ ΘΏ- 
ἔγϑδῃοϑ ἰωίο ἐμ6 δεῖς, συδγαηίοοα οἢ δοοουηξ οὗ ἢΐ8 ὉὉὉ- 
τα ίηοαβ. ΤῊΘ βρθοΐδὶ οοιητηδηαᾶ, ἐμαί ἰἢ)6 οἸοδη δηϊ- 
ΤῚ 818 δ} Θηίον 80 τὶς ΕΥ̓͂ δϑύϑῃ Ῥδίγβ, τὶ ΓοίΓΘΏΟΘ 
ἰο ἐδ ἰμοοοταίίο οουθηδῃΐ οὗ βδοτῖβοθ. 

ΟἿ. υἱῖϊ. 90-29, Το ἐδδηκ- οὔτ οὗὐἨ ΝΟΑᾺ δηὰ 
ἐδιο τοδβοϊαἰΐου οὗ  οβουδὰ ἰο ΔΔΥΘ ΤΩΘΓΟΥ͂ ΟὉ τὴθκ. ΤῺΘ 
οΥοΓ οὗ πδέυγθ ΠΟῪ ἰβοοογδίίο. 

ΟἸ. χ.-οἷ. χὶ. 81. Τὴ χοηθδϊορίοαὶ 8016. ὁ ΒΠΟΥΔᾺ 

ΟὨΪΥ ὑπίοϑ τηθηςοποᾷ, οἷ. χ.; τὺ τοίδσθοθ ἰο Νίτ 

τοὰ, οἷ. ΣΧ. 9; δηὰ ἐπίοο, οὮ. χὶ,., πὶ τοΐίογθηοο ἰο [86 
οουαδίου οἵ Ἰαηχύυαζοβ οἱ Βαροὶ, ἸΤδοοογαίίο. 



106 ἹΝΤΕΟΣΌΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΟΕΝΈΒΙΞΒ, 

ΟὮ. χυὶΐ. 9-97. Το οτάοῦ οὗ οἰτουτλοίβίου οὐ ἰδ ΟὮ. χὶϊ, 1-οι.. χυὶ. 8. ΑὈγδ,δο 8 οδἱϊ, οἷ). χίϊ. 1-8. 

Ῥασὶ οὗ ΕἸομβία). ΤΒθ (ουμπάϊωρ οὗὨ [86 οογϑαδοΐ οἵ οἷγ- ὙΤ86 Ῥγοίβοίίοῃ οἵ βδασδῃ ἰὼ Ἐφγρί, υὲσ. 10-20. Αὐγϑ. 

οι οἰδίοι [Ὁ 81} (88 ροβίβγι νυ οὗ βδσδὰ (9. 7. Εβδι) δὰ διδιη᾿ 8 δαί(]οιηθαΐ ἰὼ Βείμοὶ δηὰ βεραγδίϊοῃ ἴγουλ [,οὗ, 

αἶδο ἴογ ΙΒηιδοὶ. Γ᾽ υίτογβα 9.16. 

ΟὮ. χὶχ. 99-88. Α ὕ ρἴδῃοο δὶ 6 ἀοδίγυοίίοη οὗ δοα- 

οσὰ, τί τοίδγθησο (ο 186 ἀοἰ νογϑῶςθ οὗ Κοῖ, δῃὰ ἐμ 

ἱμοαβδὲ τὶ ἷ8 ἀαυρμίοσα. Μοδῦ. Αὐθτῆομ. ζηΐγοῦ- 

84} ϊ15ἰἷ6. 
ΟὨ. χχὶ. 1-21. ᾿ϑῃυδοὶ Β χρυ ϊδβίοῃ. 

Φοδονδῆ, ΜοβΕῪ πῃ ϊ νοσβα! ἰβίϊο. 

ΟἿΪΥ τοῦ. 1, 

Οἢ. χχὶ, 99..-24, ΑὈγδδαι δ σουοηδοΐ τ ἢ ΑὈΐπι6» 

Ιοςῖ. ΟἾΪΥ τοῦ. 88, Φθθονδ. 

σι. χχυ. 1-18. Ξοπβ οἵ Κοίατδα, ΑὈτδδδτο Β ἀθαίμ. 
ΤΒοϊοάοίδ οὗ Ιββτηδοὶ. Ὕαγ. 11, ΕἸοβίαι Ὀ]68865 18880. 

. ΑἾδο τὰ ἢ τοΐογοησο ἕἰο Εἔϑδυ. 
ΤΒοτοίοτα πη ἱν ογβδ] ἰβίϊς. 

ΟἸ. χχτίϊ. 46- αν. 9. Φ6οοῦ᾽ 5 υδηδογίαρ. Ἐδβαι᾽ 8 
τοδιτίαρο. Οηοα ΕἸολ πη), Ομ 66 ΕἸ ΘοΒδααδὶ, 

ΟἿ. σχχ ἔβδοβεὶ. ,366 86 τοἰχοὰ βοοίϊίοηδ. 
ΟἿ. χχχὶ. Φδοοῦ᾽ 5 ἀδραγίασο ἴσουῦυ ρθη. ΟἿ] 

νοῦ, ὃ δηὰ 49, Φ. ον ἢ, 

ΟὨ. χχχὶϊὶ. ΦΖ2δςοῦ᾿ 5 γοίυγῃ. 

ΟἘ. χχχν. 11. αοἂ Ὀ165865 ἴβαδο. Τὺηϊ το σβαϊ δἰ ΐς, 
ψῖἢ τοΐογθησο ἰο Εἶβδα. 

ΟὨ. χὶ!-Ἰ. Ηἰβίογυ οὗ Φοβορὴ ἰῃ Εχγρί. (ΟἿΪΥ οἷ. 
ΧΙ χ. 18, Φε ῃογδἢ.) 

Ἐχοάυδ, ἱ. δὰ 1Ϊ, Ιδγδοὶ δ ὀρρσεβδίου ἰἷΐ Ἐρυρί. 
σίνογβα ἰβίϊο. 

“7 ΕἸοΒὲτ αἰ οσηδὶθ ἴῃ ἰἢ.689 δοοίίοη5 ΕἸ βοδα.- 

ἀδὶ, δῃὰ ΕἸ ἱπ σοι ἰῃδίϊο:Β, 85 ΕἸ ΕἸΟΒΘ [5589], δἢ. 
Χχχὶϊ!. 20 δηὰ ΕἸ Βοιἢ-ΕἸ, οἰ. χχχν. 7 (οοῦιρ. Φοδου δὴ 
ΕἸ ΟἸαμ, οἷ. χχὶ. 88), ΟΥ ΕἸ ὉΥ βοΐ, οἢ. χχχν. 1, 8; 
ΟὨΪΥ ΟἿ δἰηρίο ἰΐτηθ Αἀοπδί, οἢ. χχ. 4." 

οὗ. χὶϊ. Το ἀε] το σϑηοο οὗ [ωυοἱ, οἢ. χὶν. [1 ἀο68 ποὲ 

δἰίοσ 00 σὨδγδοίοῦ οὗὁὨ (86 βϑοϊΐοῃ ἰμδί ἈΓ6] οι ἰβοάοὶς 
“4115 οὐ ΕἸ ΕἸΐοῃη. ΑὈτδθδα ὉΓγδῖϑο5 ΦεῦοΥυ δ α5 Ε] 
Βοδιδάδι (α βασιοὸ ὙΝΙΟἢ ἔοστοβ (06 ἰγβΌβδι(ο ἰο (ἢ 
Ὥδιθ οὗ Φοδονδ, δοοοσάϊης ἰο Ἐχ. Υἱ. 8). ΤῈ οου- 
δηϑηΐ οὗ Φοδονδὰ πὶ ΑὈγδδδωι, 118 οοηάϊίίου, (86 
τὶ ὐἰθουβῃ 685 οὗ δἰ, ἢ. χυ. σα δηὰ Ηδγασ, νὰ 
Τοίογθηοο ἴἰο ἴΐ6 Βοὶγ οὗὨ ῥσοιἶβο, οἢ. χνὶ. Τη6 [οτγὰ δ8 
180 ΑἸ ΡΥ αοά, οἷ. χτνὶΐ. 8. ΤΒτουρβου! (86ο- 
οσγδίϊο. 

ΟὮ. χυΐἹἱ.--χῖχ. 28. ΤΟ ΔΡΡΘαγΔΟΘ οὗ Φεβονυδὰ ἴὸ 
ΑὉΡδδδ ἰῃ ἰδθ Ρῥ᾽δίπε οὗ δωσο, ΖεβουδὮ Β ἰσἀρ- 
τηθοΐ οὐ βοάοῃῃ. ΤὨθοοΓαίΪο. 

ΟἸ. χχὶν. 1βδδς᾿ β τησστίησο. 
ΟἘ. χχν. 19-26. ΤΏ ἱπίη8. 

ΟἸ. χχτὶ. 9, 12, 94,95. Ἰδοοοσγαίίο ἐθδὶ που ΐθ8 δηὰ 

ῬΣΟΡΩἾ568, 
ΟἈ. χχίχ. 831-35. δοβουϑδὰ ἰδκοβ 1,ο6} ἰηίο ἴλνου. 

ΠΏ6 οογοπδηΐ σοἂ ἰη τοίογοησοθ (0 (Π6 φογθηδηΐξ 808. 

36 ἰῃο τηϊχοὰ βοοίί 8. 

ΟἸ. χχχ. 25ὅ-48. Νοῦν ἰγοαὶγ ὑοίνοου Φαοοῦὺ δηὰ 
ΤΌ δῃ. 

Ο, χχχνὶ. Φεβουδὴ ρυμίβ868 ἐ86 5008 οὗ δι ΔὮ. 

Οἢ. χχχίχ. Φοβοτδὰ τ Φοβορἢ ἴῃ Ἐχγρί. Ομοα 
ἘΠΟΝ τ. ,3.66 ἴδ τλϊχοᾶ δϑοϊ 8. 

Ἐχοάυδὶν. 16-381. Βοίΐοχῃ οὗ λῖοΒεϑ ἰο Εσγρὲ. ΤΏ6ο- 
οζγαίϊο. 

Ἐχοάυβ νυν. ῬαγδΟΒ 5 βοοιηηι! ἰγοδίμηοθης οὗ ἐμ 
ΤηοΒδθοροῦδ οὗ Το ῃοναῦ. ἸὨδοογαδξϊο. 

“Ατοοῃᾷ ἔδ650 δοοίϊοοβ, αἰεΏ. ἱϊ. 4 (11 «ἢ. 11}, 15. ἀϊ8- 

ἐἰησυϊδηοα ὉΥ (Π9 Ῥτεἀοταϊηδηοο οὗ ἴῃ 9 Ὠδπὶ6 Φ ΒΟΥ δὮ 
ἘΠοΒῖτα, τες ἢ ἰὰ [86 νιοὶ Ῥοηίδίθυ ἢ ΟὨΪΥ δραὶῃ οο- 
Οὐ ἰη ΕΣ. ἰχ. 806. ΤΏΘ ὨδΙηθ οὗ ΕἸΟΙἷπὶ 16 ἑουπῃὰ ἴῃ 
ἰδὲ βοοϊϊοῃῃ ΟὨΪΥ͂ ἰὼ {86 του οὗ ἐδ0 βοσῃθηΐξ δηὰ οὗ 
86 ποῆδῃ. ΤΏΙ 816 ΥΟΣΥ͂ 6 ΘΟΧΟΘΡ ΪΟῺΒ ἴο [86 ὈΓΕΟ- 
γϑ] ης υ56 οὗ δεθονδὰ ᾿π [86 τετηδίἷηρ δοοίίοηδ, δηὰ 
ἀπ680 ΔΓΘ ὈΔΙΠΥ ὩΘΟΘΒΒΔΓΥ͂, ΟΓΙ ΟὗὁὨ ΘΑΘΥ͂ ΘΧΡ δ δίϊος. 

Αἀοῃπαὶ αἰϊογηδίοβ τοοδὲ ἔγοαυθοι γ τὶ τ ΦοΒον ἢ (8]- 

ὝΓΔΥΒ ἴῃ ἴῃ δά ἀγ658), οἷ. χυὶὶὶ. 8, 27; 80-88; οἈ. χῖχ. 

18. Βοίδ οοτω πο, Αἀοπαὶ Φοδονδῆ, ἰ8 Φεδονίβεϊο 

Ῥοαίοτοπομῖο, 66. χν. 3, 8; Βουΐ. 11}. 94; ἰχ. 26, δηὰ 

ΒΟΝὮΘΙΟ οἶδο ἴῃ ἰδ6 Ρεπέδίθυο. ΤῈθ ἔντο δοοίο:8 δ ΓΘ 

αἶβο ἀἰδιϊη σαϊδμοὰ ΌΥ ἰδ αἰἑοσμδέϊοῃ οὗ 89 Ἐ]ΟΒ βίο 

πὶ ἘΠ 65 ἐδο Φοδουϊδιϊο τε Ὁ Δαοπαὶ (οοταρ. ΒΟΎΎΘΥΘΓ, 

Αἀοῃεῖ ἰπ ἐπα πιουΐδ οὗἨἩ ΑἱτλοἸ θοἢ, οἷ. χχ. 4)."--κ- 

ΨἸΤΖΒΟΕΙ. 

8. Μιχοϑὰ ϑϑοϊΐομβ, ἴῃ τ ὩΪοῖι ἔμοΣγῸ 18 ἐδ υ50 οὗ ϑοον δ δηᾶ ἘΠΟ ἱμ 88 Θά Π4}}Υ αἰνἀο ἃ, ΟἈ. 

ἶχ. 18-27. ἹἸτηροτγίδηῦ Ῥδβθαᾶρθ: 
ΘΏΪΑΓρΘ δαρμ 6 .}.᾽" 

ἐς ΒΙοβθοᾶ 06 “ελοναῖ, ἐμο ΕἸοΒίπα οὗὐἨ Ββοῖαωα. ΜΑΥ Εἰολὲπι 



1. ΒΟΌΒΟΕΒ ΑΝΡ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΟΕΝΕΞΙΒ, 101] 

ΟἈ. χὶν. Με]οὶ ) βϑᾶϑὶς 8 ἃ ργῖοϑι οἵ ΕἸ ἘΠ, δα Ὁ]θ8δθθ ΑὈσδμδιὰ ἰὼ (18 παῖθ. θυ ΑὐγΑ- 
᾿81) ΒΡΟδΙ ΚΒ ἴῃ [89 Π8Π|6 οὗ ,Ἄδλοσαΐ, Ἐ] Ε]ΙοΏ. 

ΟἸ. χχ. Αϊολέπι ρα μίθηθ8 ΑὈϊταοϊθοῦ. Τμο Ἰαἰίον δὰ ἄγϑϑϑοθ ᾿ἶπλ 89 Αἀοῃηβὶ, 
ΟἸ. χχ. 1-1θ. ΑἸβϑὸ ΑΌΣδδιὰ βροδᾶῖκϑ οὗ {6 ἔϑασ οὗ ἀοἂ (Ε]οδ). Ηθ ὑσγδὺβ ἴο ΕἸΟΒ μὰ ἴον 

ΑΒ 6] 6 ἢ ̓ 8 μοῦϑ9 ; (Ὁχ ὕδλουναῖ, ἰλ9 ργοὐθοϊξησς αἀοα οὗ ΑτΑΒδπ), 85 ο]οβοᾶ ὮΡ (86 ποσῦΒ οὗ 
[86 πιοξ!)6 8. 

ΟἸ. χχυϊϊ. ΤῈ νογὰϑ οὗ ἴβδλο 88 τορογίοα ὮΥ ΒθΌθοοδ: ἴο ὑ1688 ὈθΘΐοτο ὥδλουαῦ. Φδοοὺ : 
ολουαῖ, ἸῺΥ Οοἄ, Ὑεγ. 397 δηὰ 28 σϑιηαγβῦ]θ. ὅδοοῦὺ 19 δἱγεδᾶυ {βθοογαί 8} 7 Ὀ]οεβοᾶ ὮὉΣ 
δοβονδῆ, [8880 χῖνϑϑ δἷπὶ Ὁ νΟΣΒ8] δι 108}}}7 [86 Ὀ]Θβδίηρ οὗ Ε]Ο]ἧ τ. 

ΟἸ. χχυλ!. 10-22, ΤῊΘ δῆρο]8β οὗ ἀοἷ. [81 Φϑῆονδῃ, [6 ΕΠΟΝ τὰ οὗ ΑὈταμασαὰ δᾶ {}|0 
ΕἸΟΔ τ οΥἨ 8880. Φ9860Ὁ : ολουαΐ, 8 ἐπ ἐλὶδ ρίασο. Γἶἴ6γὲ δ Εἰολὶηιδ ἤοιιϑε. ἘΌΥΓΠΘΓ οἱ: 50 
Οοά πὶ} Ὀ6 Ὑ 1ἢ τη. 

ΟἩ. χχίσχ. 31-χχχ, 34. «δλουαΐ, ἰακο8 1,68} ἱπίο ἔασον στα τοίογθηοο ἰο ἐμ9 {μθοογαίϊο ΒΟηϑ. 
Απὰ {ΠΠπ8 886 αίνγοβ [80 ΒΟΠΟΣ ἴο δοθονδι. Το Ὀ]οβϑίηρ οὗ ΓρΌΪ Ὁ] Π.988 ἴῃ ἰἰθ0 1 ἷ6 [8:9 ΘΟΠΟΘΓΏ 
οἵ ΕΙΟΒΐπ. ΟΕ. χχχ. 3. Βδοβοὶ βρϑδῖκβ οὗ [86 Ὀ]οδβίηρ οὗ ΕἸΟΒίτα (οορΡ. οὗ. χχχί. 84). δ ολὲηι 
εἶταβ ϑδν ἴο [,98ἢ ἴῃ σϑίογθῃοϑ [0 ὑδ 9 Ὀἰγδ οὗ [89 ΕΓ δηά βίχί ἢ βοὴ. Βδομϑὶ ἐβδηκθ ΕἸΟΒίπ ἴοσ 
δοθορι, Ὀαῦ 886 Ρ]Θ6Δ45 70Γ ΔηοΙ 6 80} ἔγοτῃ ϑϑθονδῇ. 

ΟἿ. χχχὶἹ. ἘΠοΙἷπὶ οὗὅὨ ΣΥ δύο Αὔτδῆδηι, θομονδὴ.---Τοα αϑὺ τυ γϑϑιϊθα τὶ Οοα πᾶ 
ἢ Δ. Ηδ πϑιπϑᾶ [ἢ6 ρ]4060 ῬΘὨΪΐδ6], ἔθου 1 ἴδνθ βθθ Ε]ΟἨ πὶ 806 ἴο ἔλαθ. 

Οἢ. χχχῖίχ. Φϑβουδὰ 8. ἩΣῸ ΦόΌΒΘΡ ἴῃ ΕσΥΡρί. ΦΟΒΟΡᾺ ΒΑΥΒ ἴο (80 τὶ οὗ Ῥοιίρ᾽δῦ: ΠΟΥ 
δυου]ᾶὰ 1 βἷπ δραϊηδῦ ΕἸΟΉΐτὰ ἢ---ϑ μου δὴ 18 8180 π΄ 1}} 9 βθρΪι ἴῃ ῥγίβοη. Ὑογ. 21. 

4, Τιαϊοηῦ βοοίΐζοηβ, ἰὰ Μ ΠΪΟὮ. Ὧ0 δῖ οὗ ἀοα ΒΡΡΌΘΕΓΣΒ. 
ΟἩ. χὶ. 10-82; χχὶϊ. 20-24.; χχὶϊὶ. (ὁχοοροῃ τοῦ. 6: Του τὺ ἃ ῥγίποο οὗ ἀοἂ [Ε]Ἰο τὰ] 

δθοης 08. ΟἿ. χχυ. 1-10: (αοαἄ Ὀ]68868 188λ6. ὕηἰνογβα βύϊο νυ 1} τοϑρθϑοῦ ὕο 1888.0᾽8 ΘΟ Γο Ροθ- 
ἰογ11}γ). ον. 12-230; 31-94. 971-84: οἰ. χχνὶϊ!. 41-46; χχίχ, 1-80; χχχὶν. χχχνὶ.  χχχνυῖὶ. : Χὶ]. : 

Εχ, 'ϊ. 1-22. 

“ ΤῊ 9 πϑη6 οὗἩ ΕἸΟΒΐπλ 88 ομδγδούθυϊβίῖο οὗ ϑηΐγθ ἰαυῶθ βοοίϊοῃβ αἰβᾶρροδγβ ἔγοιῃ Εσχοάαβ νΥἱ. ὃ 
ἰο οἈ. τνἱΐ. 3 ((λο ργοραγδίίοῃ οἵ Μοϑθ8 δηὰ Αδγοῇ ῸΓ ὑποὶγ ο81]1η5). Νονογβο 1988 8 ἔονν δ] δου 
876 5.}}} ἐοππᾷ, διποὴρ τ ίοἢ 18 ὑχοιηξηθηῦ {Π|0 Β18}} Ἐ]Ο ἰδία ϑθοίίομ Ἐχ. σίϊὶ, 17-20 (δορί πηΐης 
οἵ [86 ττδη οσῖημρβ οὗ [81:86])."" --Π ΕΙΙΤΖΒΟΗ. 

᾿Αοοοτάϊηρ ἰο [ἢ9 Σογθροίΐῃᾳ, [86 πδιὴθ οὗ Φθθονδὶι ΔΡΡΌΘΑΣΒ 80 ΘΠ ΕΓΟΙΥ ἰῃ 8 ἐμποοογδίϊο γοϊδίϊοη, 
δηὰ [6 πδηιὸ οὗ ΕἸΟἢἷπὶ 80 ΘΓ ΓΟΙΥ ἴῃ δὴ ΕΠΟ ἰδία οθ, ἰδῇ τἷο τοϊχῦ ΘΑΒΙΥ 8986 ἰἢ.6890 
ναοῦ γα αἰΐοπβ ἴο0 ὍΘ ὕΠ6Γ9 ἰηϊοπᾶρθα ὙΏΘΓΘ (μον ΗἩΘΌΓΘΥ δη8 οδηοηΐοδὶ δα 7 Θ8οδρθ (9 
676 οὗ {86 οΥἹ 0. 

[ΤἈ2ῖϑ9 ὁσχοχϑίϊοδὶ ἀἰβυϊποίζοη ἴῃ (86 αἰνίηθ πδηη9 18 4υϊΐ6 ο]α, Ὀαὺ 16 8 ΟὨΪΥ οὗὨ Ἰαίθ (μδὲ Ὁ 1188 
θαθῃ τα849 [0 Θ5ΘΌΠ.Θ Τ.ὉΘὮἢ ἱτπηροχίδῃοθ ἰη ἰηἰογριοίδιίίοη. [10 88 Ὀθθὴ ἕδνυογϑᾶ ἴῃ θσΔῃυ ὉΚ 
ἵπο νυ  ἀο}γ αἰ βογοηῦ Βοῆ0 018, ΤΏΟΒΟ ΜΠ0Ὸ δβθὺ (09 Ἰοαϑῦ γδ]ὰθ οἡ {110 ἰᾶθ8 οὗἉ ἰηδρ᾽ γαίίοῃ Βηα ἢθτθ 
ἃ ἰδηοϊθαὰ βυρρογῖ, ποῦ ΟὨΪῪ οὗ τᾷβδῦ ἰ8 ὁ81104 16.1.6 ἀοουχαθηίαγυ ΓΠΘΟΙΥ οὗ ἀοποβίβ, αὖ α180 οὗ {μον 

αυογῖὑθ ποῖοι οὗ 8] 16 δηα ἰδΐον ροσὶ οαβ ἰῃ [Π9 οοτῃηροδὶ (οι οὗ [86 019, δῃηα ϑύϑὴ οὗἩ ἁ ρδυ([00]Δ 7 
Ῥϑιίδβι ΤΏ οὐδοῦ Β0}00], ἀϑηγίηρ (815 Ἰηΐθγθῃοσθ, δὖ θα ἴῃ (6 αχίθη ἰο ψμΐοι ἰ0 18 οαγγϑα, 
δτὸ 8.1}} Το οὗ [6 αἰδίϊηοίϊΟ. 88 δ νοσίης [1.0 ΠΟΙΟΏ, ΟΥ ΤΑΙΒΘΓ, Ὑ79 ΤΩΔΥ ΒΔΥ, (86 ργϑοΐουβ ἀοοίτγίηθ, 
οὗ 8 ἔτυοΐο]ά δβρϑοῦ ἴῃ [86 αἀἰϊνίμο γοϊδύϊομ ἰο [89 τὑοσ], Οὐ Ὀπίνθγδο δὺ ἰᾶγῶθ, ἱῃ οοηὐγαϑὺ ψὶὰὰ 
1π88 τ ΒΙΘ ἢ 18 ὈΟΓΙΘ ἰο 8 ἀἰνηθ ΡΘΟΡ]0 ομόβθῃ ουδ οὗ 80 ποιὰ ἔγοτι 18:6 ὙΘΣΥ͂ θοσὶμοΐηρ, δᾶ 
οουηπεᾶ ἴῃ 118 Βα θδθαπθηῦ 1. ΒΓΟΓΥ͂, 88 ἃ Ιλθδὴ8 οὗἨ [86 αἱ] ἰπλαύο τοχϑηθγδίίοῃ οὗ (μ6 νου]ᾶ, δηᾶ 

οὗ πδίῃτο γοραγάθα δ8 αἰθογάογθα, οὐ υπᾶονῦ (ἢ9 ογθο. Ἡδθηοθ [89 ἰδγὴβ Ὀηίνοτδα ἰϑιΐο δηᾶ 

{πθοοτγαῖϊο. ἘΠΟΙἷπὶ μ85 τοβαχζὰ ἴο (ῃ9 βγϑῦ δϑρϑοῦ ; Φϑβονϑῃ, οὐ ὅδῃνοὶ, ἴο [8:9 βοοοῃᾷ. 
Αἀπιείιίης ἰ9 ἀἰϑποϊοη, 79 ΤΩΔῪ 811}} ἀουδύ τ Βοῖδον ἰὉ ἢ85 ποῦ Ὀθθη οδγγὶ θα, ου Ὀοΐἢ β᾽ 68, 

Ἰο 8ῃ πηνγαισϑηϊθα οχίοης. Τ|ι9 βγϑὺ γἱθν ἰβ δ γθϑάγ οατίης [8617 ὉΥ 118 αἰίγα ταιϊοπα) ἰβίϊο θχέγαν-. 

ἄσδῆοθ. [Ὁ γϑάπορϑ ὑῃο Ο]α βογὶρίαγθθ ποῦ ΟἹ]Υ ἰο ἔγαρτιηθηΐβθ, Ὀὰΐ ἕο ἔγαρτηθηΐθ οὗ γδϑτηθοΐβ 
ἰπ τηοϑὺ 111-βρϑογίβα δηὰ απ) ]οα οοηξυβίοη. [18 βαρρογίθιβ πὰ ὑῃθιηβοῖνοθ αὖ Ἰαϑὺ ἴῃ αἰγϑοί 
ορροδίεἴοη ἰο ὑμοῖγ ἔδυοσῖθ τηδχίτα ὑμ8ὺ [16 ΒΙΌΪΟ τηυϑὲ Ὅ0 ἰηπίογργοίθα 848 ἱμβουρῃ πσϊιοθη ᾿1Κο 
οἴμεν ὈΟΟΚΕ. ΕῸΓ ΒΌΓΣΟΙΥ ὩΟ ΟἿΟΣ ὈΟΟΪ 838 ΘΥΘΓ 80 ΟΟΙΠΡΟΒΟα ΟΥ 80 ΘΟΙρΡ θα. [Ιη {89 8810 

Ῥοτου, ργοϑθηι της ΘΥΘΣΥ͂ ΔΡΡΟΆΓΒΠΟΘ οὗ ΠΑΡΓΑΙν 9 ὉΒΙΐΥ, ΠΠΟΥ Βπᾶ {16 δίγδηροδί ἡῃχίδροϑὶ ΟΠ 



108 ἹΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΟΕΝΕΘΞΙΚΒ. ᾿ 

οὗ Ῥ85858.568 ἔγοτῃ αἰ δοσοηῦ δυῦΠοΥΒ, δηἃ τυ θη δὺ αἰ ογοηὺ {στη 68, δοοογάΐηρ 88 ἴἢ: Οὴ6 Ὠβ͵ῺΘ ΟΣ 
(86 οὔδηον 9 Τουπηᾷ ἴῃ 16. ΤΏΘΓΘ ἅτ [80 τηοϑὺ βυά θη ΓΘ ΒΙ ΓΙ 0Π3 ΟΥ̓ΘᾺ ἴῃ ΕΤΩ8}1 ῬΑΓΆΦΤΑΡἢΒ Βϑνὶης 
Ποῦ ΟὨΪΥ ἃ Ἰορίοδ] Ὀαΐ ἃ στδιησηαί!ο8)] ΘΟπηθοίοη. ΟἿΘ Υ6Γ80, δη ἃ οὐθῃ Οὴ6 ΟἾδυδθ οΟὗὨ 8 Υ̓Ό 59, 3 
Ὑτιτοη ὈΥ͂ {π6 ΕΠΟΙβί, Δα Δη οὔ Ὁ ἱτατη θα! αἰ ]υ Ὁ] οἱ; Ὁ [80 δεμβον δ, τι (ἢ ποίμξηρ Ὀθθ 469 
018 ΑἸδγθηοθ ΟΥ̓ Ὠδῖη68 ὑο ΤΑΙ ΔΗΥ͂ ἀἸΠΈΓΘΏΟΘ 1 ῬΌΓΡΟΒΘ ΟΥ ἰῃ Δα οσβΐρ. ΟΠ] ης ἰῦ ἃ ὁομ- 
Ὀ᾽ἰδἰΐοι νι 1]] ποὺ Β6]Ρ [80 ΔΟΘΌΓΑΙΥ, ΤῸ ὯῸ ΟἾΠΟΣ ΘΟΤΩΡΙ]Αἰοἢ ὙἯ7Ὃϑ ΘΥΟΥ τηδᾶρ ἴῃ ἰη 18 γᾶ. Τὸ 

ταδῖζο [86 σοηξῃϑίοη ΟΥΒ6, [6 Γ6 18 Ὀσοῦρῦ ἴῃ, ΟΟΟΑΒΙΟΏΔ]]Υ, 8 ΠΤ ΟΥ 8 ἔοατ ἢ πτύον, δῃ δαϊζον, 
ΟΥ̓ ΤΟΥ ΘΎΨΟΓ, δηᾶ 4}} [ηἷ8Β ψ τ Ποῦῦ ΔΗΥ͂ οὗὁὨ ἔμοβθ δεῖπϑὶ ῬὉτοοίβ οὐ ὑοδίβ Ἡ ΒΪΟΝ ΔΥῸ ΔΡΡ]Ἰοα ἴὸ ΟἿΒΟΡ 

δηοϊοηῦ στη ρϑ, ἀμα ἱπ ἴ8ο υ80 οὗ ψἈΘΩ (158 “ Εἰ ΠΙΘΥ οτἰ ἰοΐϑτη,᾽" 88 1ΐ 64118 1.86] 7, 18 80 στο] 
ἐποϊηδὰ ἰο νδυμῦ. 

ΤῈΘ οἵδ ὺ βοῇοοὶ 18 ΣΟΓΘ ΒΟΌΘΡ, Ὀαὺ 8016 οὗἁ [89 Ρ]Δ668 ργϑϑοηϊδα ὈΥ͂ [θη 88 ουϊἄθῃοε οὗ β ] σὰ 
ἰοϊοηᾶοα ἀἰδοϊποίΐοη τι] ποῖ βίδηᾶ [6 ἰοϑὲ οὗ οσχβιιϊηδίξοη. Δα ἢγϑί ο811Θ ἃ δἰἱζϑηϊίοη ἴο (18 

Ῥοϊπὺ ψ͵188 180 αἸ όσθηθο Ὀούνγοθη (86 ταῦ δηᾶ βοοοῃᾶ ομδρίοσβ οὗ ἀθηθβϑίβ. [Ι͂ἡ [16 Βγεί, Ἐ]ΟΗἶτα 
8 ἀϑοα [Βσουρῃοσῦί ; ἴῃ (δ βεοοπᾷ, {δ ογο βϑϑῖῃβ ἴο ὃὈ0 8 βυδάθση (ΓδηΒ᾽ἰΐοη ἴο {}}0 ἤᾶτὴθ Φϑθον δῃ- 
ἙΠΟΒίτη, τ ῖο ἢ ἰβ τηδἰ πίδἰ θα ΤὉΣ Βοιῃθ ἀϊβίδῃοθο. ΤῊΪΒ 15 βίσ  Κίηρ ; Ὀπὺ οὐ ΠΘ6ΓΘ [Π9 χηδίῦον Βδ5 
Ὅθθῃ ονογβίδϊθα, ἴῃ {80 Ηγβί οδδρίοσ, τὸ 8τὸ (ο]ἃ, [09 810 ΕἸΟΒ τ ΟΟΟΌΓΒ ὑμ᾽ τ ζἴσηθϑ, τυ 0}- 

οὔ 8 βίη ᾳ]6 ἰηὐοσταρίίοη ; Ὀαΐ δ Βῃου]ὰ 0 ὈΟΤΏΘ ἰῃ τηϊπὰ [χαὺ 10 186. ΘΔΟῚ Οἰγτὴ 6 80 ΘΧΘΟΙΥ ἰὼ 106 

ΒΔΤΩΘ ΘΟ ΠΘΟϊΐοη, ὑμαὺ ΤΠΘΥ 41] ΠΥ ὉΘ τοραγαθα 88 Ὀαΐ ἃ τοροὐϊ ἰοη οὗὁἨ ἐδ ὁμθ τ 1} τ Ισἢ (ἢθ 
δοσουῦηΐ ΟΟΙΏΤΏΘΠΟΘ8. 9 Βῃου]ἃ Βανὸ ὈΘΘη ΒιΓΡτβοᾶ δὺ ΔΥ ναγίδι οι. [πὶ (ἢ }8 νἱονν μον ΒΑΓ] 
διηοῦῃῦ [0 ΤΟΥΘ [8.80 ΟἿΘ ΘΧΘΙΏΡ]Θ, ΟΥ̓ 010 186 οὗἁἨ ἢ} 6 ὨΔΙη6, ΟΔΡΓΙΘα {ΠγΟΌρΙ ΟΥ̓ (Π6 Ττοροιἑ το οὗ 

{89 σοη͵αποῦίνθ ραῦΐο]θ. ΤῊῸΒ τοραγάοα, [(η6 ἰγαηδί (οι ἰῃ ἐδ βϑοοηα ρῥδβϑᾶρθ 18. ποΐ ξὸ ὙΘΥΥ͂ 
βίγι Κη. [ὑ 8 ποῦ γ0]] ἰο 880 (Π80 δηγίδίηρ ἰῃ ὑμ6 οοτηροβίτοη οὗὨ {μ9 βοσίρίπσοθ ἰβ δοοϊἀθη 8] 

ΟΣ σαργϊοίουϑ, γϑῦ, 88 ἔᾺΓ 88 “ἐ89 Β10]9 5 τυυϊ θη ΚΘ ΟΥΒΘΡ ὈΟΟΙΚΒ,,) ὙΘΘ ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘΒΘ ἃ ρστγοαῖ 

ΨΔΡΙΘΟΥ οὗ οδΌ808 ὑμαὺ 16 ἰο 1Ὁ 85 ;6]] 88 [8:6 οὔ δεβίσιιοα, [10 ταϊσῦ ἢδνθ ὈΘΘῺ ἴῸΓ (86 Βακο οὗ 
8) ΘΌΡΟΙΪΟ ὙΔΙΙΘΟΥ, ΟΥ ἴο δυοϊὰα ἃ βϑοιηΐηρ ἰδας]οσΎ. [δὲ τϊσἢῦ ἤᾶγθ ὈΘΘΏ ΒΟΙῚΘ βυ ]θοϊλνο ζδο]- 
ἴης γ ἢ 086 τγῖϊοῦ σου Βανὸ Τουπα ἰὑ αἰ ου]Ὁ ἴο ὀχρ]δίη, δηᾶ ἐμ δὺ, τ Π ΠΟΥ ὑΠ 0 78 85 ΟΠ6 
ὙΤΙΓΟΡ οὐ ἦχο. Αγραΐῃ, 1ῦ το κῦ Βᾶγο Ὀ66ὴ [δὲ [86 δβίηρ]6 ἤδπ)ὸ βυρροδίοα [561 ἴῃ 6 τϑί 88 

ΤΊΟΤΘ 5:1 }]6 δῃηᾶ βαῦ] 6 δἰδηίηρ 8] ὁη6, δηᾶ, ἱῃ 1}}8 ὙΔΥ͂, ΤΏΟΓΘ ὈΠΙΟΓΒΑ] δίϊ6, 88 1 18 δἰ τ] ὰ : 
Ὑ 1190 ἴῃ 9 ΒΘΟΟΠα σΘΏΘΓΔΙ] γέβαυσηδ 189 ὑμουρηὺ οὗἨ [86 πιο 8] ἢΔΠ1Θ ΘΟΙΠ68 ἴῃ, δηα [6 ὙΤΙΌΟΥ, 
ὙΠ οΙΒοΣ (86 δῖ 0 ΟΥἩ ΔηΟΙ ΠΟΥ, [8 Κ68 ἃ ΒΟΙΪΥ ὑχίἄθ ἴῃ βαγίπς ὑμδὺ ἰδ τ 88 {1:16 πδϊἱουδὶ αοὔ, ον αοᾶ, 
ΟἿΓΡ Φομονϑῃ- ΕἸΟΔ πὶ, ὑμαΐ ἀἰὰ 411 (ΐ9, ἀπ πού βοῖηθ στοδὺ δαϊϑα σαιϑαγη, ΟΥ ῬΟΥΓΟΓ Βορασδῖο 
ἴγοτα Εἷπι. ΤΈΘΤΟ ταῖϊρῦ 6 8 ἔδοιῃρ οὗὨ ἈΘΔΓΠ 688 ἷῃ γαβρϑοῦ ἴο {86 Ο.9 Ὡβ1η0 {Π|π8ὺ Ἰοἃ ἰο 1[9 Ὧ90 
ὉΠΘΡ ΒΌ ἢ οἱ ΓΟ τη Βίδ Π068. 

5 ἴῃ {89 Νοῦν Ταοβίδτηθηΐῦ, ΟΠ γι 18. ἃ ἸΔΟΥ͂ ΠΔΠῚ6 (8. 9 650.8, 1058 ὩΘΔΓ, 1688 θη 6 Γ δηα Ρ6Γ- 
ΒΟΏΔ] ; δῃᾷ (ἰδ αἰ ΒΥ ΘΠ ΟΘ ΙΏΔΥ αν ἰοα ἰο [8 δἰτπηοβϑὺ πμοοηβοΐουϑβ, γοί 811} γ6 8} ὑμβου σῇ δ ͵]θοίδτο, 
ομοΐοθ οὗ (Ὧ9 οὔθ σαῖμονρ ἰδδὴ 86 ΟΥΒΘΡ ὉηᾶοΣ γαγγίηρ οἰγουπιϑίδηοο. βοσηϑίἷηρ δά Ῥϑὰϊ] 
ΘϑΡΘΟΐΔ}Π1Υ ἐοηᾷ οὗἁ [8:0 Π8Π16 “έθια, ὑΒΟυ ἢ ἢΘ ΖΘΏΘΓΔΙΥ δἰΐίδοθ5 ἴὑ ἴο ΟἸγἰδί. 8.0 [818 πΠδπ|9 οσοῦτϑ 
ΔΙΟΠ6 ΤῊ 076 ἔΡΘαΌΘΠΕΥ ἴῃ ΦοΒπ ἔμδη ἰπ (86 Οἶοῦ αοβρ}ὶβ. Τὺ ἰβ Το ΤοΓὸ ἴῃ βοῖὴθ ρδγίδ οὗ ΟὮΘ 
ΟοΩρο] ἴδῃ ἰῃ οἴβοσα, δῃα γοί (Πἷ8 τγου]ᾶ 6 Ὑ ΣῪ ῬοοΣ ουϊάθηοο δὺ ΒΌΘΙ. Ραγίϑ Ψ6Γ6 ὈΥ͂ ἀἰογθοξ 
ΔυΓΠοΥΒ. ΤΏΘ 8908 ΤΩΔῪ ποὺ 6 ΡΟΣΙΘΟΙΪΥ Ῥ8Γ4116], τοὺ ΠΟΥ͂ Ῥγοβοηῦ βυΐδοϊθηῦ Γοβο  ὈΪΔΏ06 ἴο 
ΒΏΟΥ ΒΟΥ͂Σ ἱΩΒΘΟΌΓΟ 8 ΔΩ δΥστιπηοὩὗ [ῸΓ ΟΥ δφαϊηδβὺ δας Βοη οἱ ἐγ (Πδὺ 18 θ4586α ΟἹ Βποἢ 8 ἀἰϑυ] ποίΐ οι. 

Τὴ {δ ΡΔΓΆ]1]Ο] ἴδ᾽ οὗὨ Ρϑββαροβ ργϑβοηΐθα ὉΥ 1,Δηρθ, ΒΟΠ16 ΔΥῸ ααΐθ βἰτἰ κίηρ, δπα ἱῦ τ οὐ] βϑοιὰ 
ΓΑΙΪΟΠΔ] ὅο ΒΈρροΞβο ἐδδὺ [ἢ ΤΏΟΣΘ ζΌΠΟΓΑΙ ΟΥἩὨ ΤΠ ΤοΓῸ Πδέϊοπ δὶ δα ἑπρ,, 88 10 Ργϑαοιηϊηδίθα ἴῃ 9.9 
ΟΡ {86 οἰ ΒΟΥ, τοῦ Βᾶγνο οοοδοϊοησά {86 ἃ βόγομοο ἴῃ (ἢ ϑυρροβίίοη δηᾶ [ἢ π86 οὗ 110 Ὠδ[η68. 

Λραΐπ, {μ6γὸ ἃγθ οἰἶἕδογ οδϑϑᾷ ρίνϑῃ, ἱπ ψὨϊοὴ ἰῦ 19 ποῦ ΘΆ9ὺ ἰο ἀΐβοουοῦ ὑ}γ)18, Δῃ ἃ θυ Βοπγθ 

ΒΘΓΘ [ΠΘ ΓΟΆΒΟΠΒ δββίρηθα ὙΟυ]ἃ βοθῖλ ΘαρΔὉ]0 οὗ ἃ ἀϊγοοῦ τόνοσβαὶ. ΤῆαΒ, ἰπ θη. χ., [89 
ϑῃθα]οσίολ] ἰ80]6 οὗ ἐλ6 παίΐοπϑ ἢὰ5 ἴπ9 δτὴθ Φοβουδὴ δηᾷᾶ ἰβ Ῥσοποπηοοᾶ ὑμϑοογαῦϊοθ. Οὗ ἰ[56] 

Ἶδ που]ᾶ βϑοῖὰ ἴο 6 7υϑὺ [86 οἴδιου γγχὰγ. 80 ἐδο πιρηςίοη οὗἩ Νίμαγοα θθοοτΩ68 ἐῃϑοογαίίο, δηᾶ γ δὲ 
Ὑ Βδὺ ΠΆΠῚΘ ἸΏΟΓῸ ΓΟηγοΐθ ἔγοτη [86 ἰᾶϑθα οἵ ἴ:9 Ῥθο}]6 οὗ σοῦ. ἘΔΌΔΙΠΥ ἱποοπβίϑέοηῦ τγου]ὰ Ὀ6 
[Πδὺ νἱονν, ΟΥ ὑδαὺ ἀγσαιηοηῦ, τ ἶο ἢ γα κα 186 οταἀϊηδποο οὗ οἰτουστμοϊ βίου ἴἢ ΑΌΓΔΏΔΙΩ Β ἔΒΣΉΪΥ 88 
ὈΠ γ ΓΒΑ] 15.106. ΘΌΓΟΙΥ ἢ (Π6ΓΘ 18Β ΔΩΥ Οὴθ ἰδίῃ; Ὀχοδιλ ΠΟΏΟΥ ὑμοοογδίϊο, 10 18. (818. δπα γοῖ [89 

ὨΔΠ16 ὮθΓΟ ϑερᾷ ἰδ Ἐ]ΟΒΐπ). Αποίῃϑι" ΘσϑῖΏρ]9: [6 Ὀ]οβαίηρ οὗ 8880 ὈΥ δοοῦὺ 8 μυῦ ἰῃ [86 πηἷ- 

γοΡΒΑ] Ἰβιο οὐ Ε]Ο ἰϑίλο οο]υτηη, ΤῊ ἱποοηβίβίθμου οὐ [8 18, τ ΣῈ ΔῈΥῪ σὶρ ΓΠΏΘΟΤΥ οὗ [89 Πδτηθ8, 



δ 1. ΒΟΌΒΟΕΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΟΕΝΕΒΙΒ. 106 

ὁ αἰῥοετιρίοα ἰο 0 Θχρ]αϊηρα ὈΥ βασίηρ ἰμαὺ 10 να ψ 1{ΠῚ τοϊαΐίου ἴο Εδαα. ΤΠ 8 ΟὨἹῪ ΒΏΟΨΒ, 
Δοπονογ, 7 ἰΐ 88 ΔΩΥ πο ιὺ δ 411, (δὲ [8.6 βδτὴθ ὀνθῃϊ ΠγΔῪ βίδηᾷ ἰη γο]δίΐοι ἰο οἰ 6 ἀϑρϑοῖ, 
ΔΟΘΟΓΪης 48 ἰΐ ἰ8 νἱϑινεα ἔγομι (8 ΟΥ ὑΠδὺ δίδπαροϊηῦ---ἃ οοῃμοοϑδίοη 0μδὺ νου] ἀοβίγου {116 
ἐσοφοίϊοα] γσα]ὰθ οὗὁὨ 8 ἰαγῶθ πα ΟΓ οὗἁ [1680 ΤΟΙ ΓΘΏΟ6Β, ΔΙ ΠΟΌΡὮ ὁποῦ τοϊροῦ ταρμιδῖῃ ἴο ΒΒοῦν 
ἰδδὲ [0.6 ΓΔΒ Β0Π16 9006 στοπηᾶ [ῸΓ ὑμοὸ ἀἰδιϊποίζοῃ.---Τ. 1..] 

Ο. ΤῊΒ Οτν ΤΈΒΤΑΜΕΝΥ ΝΑΜΕΒῸΥ ΘΟ. 

ΤΙο ἀἰνουβι 168 οὗὨ [86 πδπιθ9 οὗ ἀοα ῥγοβϑηϊθα ἰῃ {}}0 Ῥγθοθ δ᾽ ΡΑΓΑΡΤΔΡΆ5, ἰηἄποο 18 (0 ᾿Γοῖ- 

809 6 ΨΌΓΙΠοΥ αἰδουθδίοη νν 11 ἃ μον ἰΓοδίΐθϑ9 οἡ [ἢ 6 πδτηθ8 οὗ Οαοἄ ἴῃ [Π6 Ο]ἃ Τοβίδιηθηξ. ἯὯο 
ἀνθ (μη ἰηῦο [ΠΓΘ6 6]88868. 

1, Τυϊνογβα δὲῖο : ΕσταμΜ, Εἰ, ἙσολΗ, Εἰ, ΕἼΙΟΝ, Εἰ, ΒΟΗΑΡΘΑΙ, ΕΤΌΟΗΙΜ ΖΕΒΑΟΤΗ. 
ἴῃ τεβρθοῦ ο ϑ τίϑις, 866 Ὀ61ονγ. ὃνὲ, ὙΘΤῪ οἱἃ βΒοιηλτο πᾶπιθ οὗἩ ἴ8ο ἀοἀβμοδᾷ. Α πηι οἵ 

δομονδῃ, Ν᾽ . χὶϊ, 18 δ᾽, ὅς. ΑἾδο οὐ (δ βοᾶβ οὐ 1018 οὗἩ [89 μοδίμϑῃ, 158. χῆν. 10, 1δ, ὥς, 
ἔου δοβονδῇ, πβΌ8Π]Υ Ηδ-9] ὃ (θη. χχχὶ. 18), οὐ ΕἸ ΕἸομβίω. Φϑθονυδὴ ΕἸ ἘΠΟΙ τα. ἘἸ ἘΠΊ πὶ. 

ὕκι. χὶ. 86. Οὐ ΕἸ τ ορ᾿ ἐΒοῦβ: γ1 9, "πῶ, ἘΡῚΣ, ἄο.) οἢ δοοοπηΐ οὗἉ {Π6 πηϊνθυβδ! γ ΟΥ̓ {86 
Ὡϑηρ [[8617, ΤΉΘΏΟΘ 4180 ΕἸ 18.896], ΕἸ Φοβύσθη. ὕσθπ4) ἀογίνδίίου ὕγομλ δὴ ἴο ὍΘ βίγοηρ. 
Λοσογαϊηρ ἴο Ἐδγεὺ Ὅν, ἃ Ῥυϊταἰζνθ. 10 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΤΩΔΩΥ͂ ῬΓΟΡΘΓ ΠΆΤΔΘ8. ΣΠθϑὲ 18 ῬγθΔοτα  ΠΔΠΕἸΥ͂ 
ΡοοάςΔ], ἰησέθδὰ οὗἉ (86 Ρ]ΌΓΣΑ] ἘΠΟΒΐ πὶ: ΠΔΙΏΘΙΥ, ἴῃ Π9 ῬΒΔΊτηΒ, οὗ, [8Β618}), ἩΔΌΔΚΚΌΚ, 85 480 ἴῃ 
ἰμέοτ ττϊησα: ᾿δηΐθὶ, Νδουιίδῃ, ΟἸγομπΐοϊοθ, Αἀαἰ το 4] Τοτγτηδίϊοῃ ἔγοσα δὲς τη δἰ ΕἸῪ ΟΘΟΌΤΒ 
ψΠἢ ΒΟΟΟΠΘΓῪ δἰἰσὶ υΐ68: Οαοἂ οὗ ὕ8οοῦ, αοἄ οὗἉ βίγοπρ-, 0189, βίγδηρο αοᾶ, ὧο. Μοϑί ἔγϑαι θην 
ἴᾳ 189 ρΙυΓΑΙ, ὈτΣ, 1. 10 ἰ6 πϑοᾶ οὐὗἁὨ 116 ὑσῃθ αοἄ, ὀβρϑοία!]}ν τ ἢ {Π9 ἀγίϊοῖθ. ΙΕ 18 οοπϑιπιοα 
πρὶ [16 δἰη στ αν οἵ [89 γσοσῦ, ὑοῦ σῇ δ18ο ὑσὶ ἢ [ἢ Ρ]αταὶ, θη. χχ. 18. Αὔοσυσαγαὰβ (88. οοη- 
πτυοου Δ [ἢ6 Ρ]ΌΤΑΙ ἯΑ8 δυοϊάθα 848 βοπηδίης Ῥο] γΥ ]Πο δύο. 9. Α5 φηγοίϊοοίΐης ἀαοἄἂ οἵ 

οὐὐθηδηΐ αοΩ͂, τοΐογγίης ἴο ΑΌΤΔΠ ΔΙ, [5Γ86], ὅἄτο., τ ἢ ΟὔΒΟΓ ορ᾿ ἐμποίβ, ἱπα ] οδῦϊης [86 ΔΌΒΟ] Βπὰ 
Δηὰ Ὀπίνοτβδ ἐγ οὗἩ αοἂ : (οα οὗ [ἢ ἢθανθὴβ δηᾶ (89 οδυῖῃ, αοἂ Ζοθδοίν, ἄο.---Ἰὴ Βα ἢ το] δ ἱΟἢ8 
ἴδ τὰ9 αἷδὸ υϑοᾶ βα]θοιγϑυ, ἰῃ ογάογ ἴο ἰηάίοσαίθ [86 Ὠἰσῃοβί, δ. 5.7 πχγουπηΐδίη οὗ αοἂ, 8. ΟΥ̓ 
βοδίβοη ροᾶδβ, ἡ ἈΘῚ ΤΩΟΓΟ Ο]ΟΒΟΙΎ ἀοῆηρᾶ ὈΥ {ῃ9 οοηὐθχῦ. 80 8180, 4, ὑπουρῇ ΟΠ]Υ οομ αἰ (ἸΟΏ411Υ, 
οἵ τἱοερογθηΐβ οὗ αοἄ : Κίηρβ, ἡπᾶγοβ, Δ σ6}58 ; Βῃ6 ἢ ΟΧΘΏΡ]68 ὙΘΡΥ͂ ἀοα (]. [πὶ [ἢ 686 088608 {Π|6γ0 
ἰβ, βοπσονον, 8π δἀϊθοΐδνο, βυτὴ Ὀ0]108] δἰ σηϊ βοαύΐοη. Οοποοτηΐης ἴμ6 ἀογϊνσαϊοη, 6} 0280} 840, 

Ρ. 80: “" ἙἘ]οΟΒΐ πα 8 ῥ᾽ υΧ4] ἔγοση Ἐ]ΟΘἢ, οπβύ ΟΠ ΔΥῪ ΟὨ]Υ͂ ἰπ [06 ΕἰρὮΘΣ Ροούϊο 8γ]9, δηᾶ (18 8 ποῖ 

δοπι (86 νοῦ πῖον, ὕο ὉΘ βίσοῃρ, ἠοτπηθά ἔγοτι δὴν, Ὀαῦ 18 δὴ ἱπῆπ᾽θῖγθ ποῦῃ ἔγουα ὃν ἴῃ [86 
δρηϊβοαίίοη οὗὨ {π6 Ατδῦϊο αζέλα, ἴο ἴοαν.᾽" " 

Ἧο ἀοοϊάοα]Υ ῥγοίου {μ6 οδ͵ϑοίνο ἀοτγ ναίϊοῃ ἰο {18 δα Ὁ οὐϊνθ οὔθ (ἔγοτι [80 ἔδατ οὗ Οοά): 
δἶΠ00 4}} ΟἴἾ ΘΓ Ὡδτηο8 οὗ αοα μδᾶγὸ δὴ οδ͵ϑοϊϊνο ἀογί νδίϊοῃ ; (818. 18. ΘΒρϑοΐδ!!ν 80 πὶ [ἢ [86 Ῥγθῆχ 

4 {78} εαὐδἱοσέϊνο ἀΔατί γαΐϊίοι οὗ ἘΠ πον, ὙἩΙΟΝ Ομ μοοῖ ἐδ τὶ ἐμὸ ἰᾷοδ5 οὗ 7αΓ, ΟΥὁ ἐξγτοΥ, Ἀα5 δὲ ἐπι ογοδὲ ῸΣ δοσιθ 
ἰηϊετγεοίοζα, Ὀροδῦδο ἰξ τοάποοο ἴδ οὰ ΠΟΌΣΟΥ ἰοολ ας ἰο ἴδ 1ογοὶ οὗὨ [19 Βοαι Βοηΐθα δεισιδαιμονία, ΟΣ δυροταιιἐΐοτι, π|οὰ 

ἰα τὺ ἀϊβεταπέ α ἑπέσια ἤγοσι 89 ΓΠῚ ΠῚ ΤΣ Λ, 106 Ἰονίῃρβ Σου ασστοθ, ΟΣ “ ἤρασς οὔ ἐδο 1οτὰ,᾽ οὗὨ ἔμο ΟἹὰ Τοδέδταθηί. ΤῊΘ 
ὐπδοοῦδσῃ πὶ ἐδὸ Ασωρίο αἱέλα 8 ἴλτ-ζοέομβοά, 1ὲ ἐδ [6 δδίὴθ σοοί, ἀουέϊοαα, Ὀμξ Ἰτσογϑδέρ, ΟΣ τεϊίσίοια δεγυίος, ἴὰ αἴαλπα, 

μὰ ἑσγτον ἴὰ αἴελα, Δ1Ὸ ἸΑΊΟΣ διὰ δϑοΟ ΔΑΣῪ ΒΘΏ56Θ; ἰπδὲ 88 ἰμδὲ οὗὨ διοεαγίηρ ἰδ ἃ Ἰαίοσ οσ ἀοσί γεὰ ταϑδοΐ:ρς Ὀοίἢ ἐὰ ἐμῸ 
Ἠεῖεον ατιὰ ἐμ Ασβθΐο πϑαῦθ. ΤΏ ἰᾶοδ οὗὨ οσγεαίίυε Ῥοισετῖ ἰδ ταοεῖ απ ἀδσαθηΐδὶ ἴῃ ἔπ ποσὰ : ἃ ατοαῖ Ὀοίῃρ ἀπο! ίης ἰπ ἐδ 
Βαατοπς ανότο, δτιὰ το τηδὰθ δπὰ σὰϊοδ ἔμο ποιὰ, ὙΓΠῈ (δὲα ἀχὸ 6 δ δοοοαίδίοὰ δἀοσαξοι δὰ αν, Ῥὰξ ἐδ ἰάοα οἴ 
ἱστὸν ἰδ Ἰσκαΐσαι ἔο σΥ̓ΟΣῪ οοποσρεΐοι ἐμαὶ αεηθαὶβ αἶνος τδ οὗ ἐμο βοίδιεο δπὰ ρμαἰσίδιομβδὶ 11:16. ἘΠΟΟΔ 5 “’ τδϊκίτᾳ πὶ} 

Θὰ, [6 οαλτι, ΒΟΥ οοτωσαυπίοσι οὗ ΑΡταμαῖι απὰ δαοοῦ ἱ ποϊίπρ οου]ὰ ὉΘ ἸΆΟΣΟ ορροδοὰ ἔο [86 ἰάθα δῃᾶ ἴπ6 10 ἴῃς οὗ 
(δ θτφεῖ δεισιδαιμονία. 

Ῥοναι, στεαίποδα, ταξέσοϑα, μοϊσμξ, Δοοοτᾶϊηρ 88 ἘΠ ΘΥ ΔΙῸ ΣΟΡΤοδοΏ θα ὈῪ ἐδ9 οοπορρίίοης οὗ ἔμο ἄδγ, οδστί οὰ ο ἐδ ξασί ποδὶ 

ἐπίοαί αἸ]ονγοὰ ὮὉΥ ἐδιο χηοιοίεάρε οὗ ἴμο ὅδγ ; [μΐο ἰδ ἴμο ἰάοα οὗ Εἰ διὰ Ζίολῖπι, 88 δοοὰ ἐπι ἐἢ)9 οὐ γταο]ορίοαὶ ὁοπαττι ΕΥ̓͂ οὗ [89 

εὐξπσα; Ἰοϊποά ἕο ἔδοσι ἰῃ Θομοδίθ. ὙΒΟΤΟ ἃτο ἰὮχοθ ὀϑροοίδ Ἐν ἐμὲ ᾿δηρθ Ἀ85 σοοτι ολϑὰ δὰ πο πὰ ἀθηοΐθ ῬΟΤῸΣ 

αὉ κτεαΐποαδ ἴῃ [8 ὮΣΘΘ οοποοί Δ Ὁ]6 ἀϊπησπαείουβ οὗ δραοθ, ἔϊταθ, διὰ δι σα εὐ (οΣ σαπχ): ὙἼὩ ὉΝ (ΕἸ 5μαάάαὶ), Ῥειώ 
οππέροίοιε, ος Ῥδωε διρβεοίοιε, ὈΝῚΣ δὲ (ΕἸ ΟἸατα), θέ εἰεγπέϊαίέε, 199 θὲὲ (ΕἸ ἘΠΟΏ), ει αἰμἐφεέπειιθ---πανκοκράτωρ 
““εράτιστος, αἰώνιος, ὕψιστος. ΟἿἹΣ ἰοστοδ ἑπβηίίε, αδοοίεμε, ὅο., ἃ πιοξδέτ ἴο ἔδιοδο ἰῃ ἑάδα, ἐπουρῖι ταοάοση ϑοίθθοθ 

ῬΔΥ ὃα εαἰὰ (Δῃὰ γοῖ τοῦ ἐμαΐξ τΩγ Ὁ6 ἀουθίθα) ἴο Βαῦθ δῃϊασεϑὰ ἔδ6 δἰἱοσιϊπια οοποιρίζοης οἵ [8:09 δ6πδὸ ΟΣ ἐμε 

Βα: ἴδ ἀδοσίνδεοσ οὗ 4Παν ὮὉΥ Αταδίο τεϊδοσα δσιὰ Ῥα]οἹορ σίδ, δε6 ΒΡΈΚΝΟΚΕ : ΚἸΘΌ6Ώ πυρὰ Το ἀο8 ΜΟΒδσησηϑᾶ," 
οΐ. ἡν γ. 286.--Ἰ. 1..} 



110 ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΟΕΝΈΞΙΝΚ. 

ΕἸ.---Εἰ ΕἸΙοα 118 9, διρογ ον, δ ΡΥ ΘΠ, ὕψιστος ; ΕἸ Βοβδᾶαδὶ, "τὸ μούσης δείηιιδ. ῬΊΌΓ. ἘΧΟΘ]], 
8 τῷ, ταῦ. “πὸ, δοριμασίπία, παντοκράτωρ. γαωΐφσαΐδ, οπιπίροίεπθ. ἘΠΟΒΐπι ΖοΌδοΙ, τῦῖδϑΣ 
Βίηρσαίατ ΝΣ. 1. ΤῊΘ Βοβὺ οὔ ἤϑᾶνϑῃ, {110 ΔΏ 2918, 1 ΚΊηρβ χχὶ!. 19; 2. βπη, τω οη, ἀπᾶ ΒίδΓΆ, 
Ῥεαΐ. ἰν. 19 δ᾽; 8. ΚΟΏΘΓΔΙΥ 84}1 Ὀδίῃσθ, αθῃ. ἱϊ. 1; ΝΟ}. ἰχ. 2. Θοά 68} ΤΔΪΧῸ 411 {δ ῖηρσθ ἷδ 
Βοβίϑ. ΕΠοΐτ Ζοῦδοίι 18 ἰπ 80 ἔδυ (ἢ 6 πηοβὺ αὐϊνογκαὶ ἀοδὶσιδίζοι οὗ αοά. 

9, ΤὨοοογαίίο : ΦΕΒΟΥ ΑΗ, 9 .Ὲ, ΕἸ, βοθάρθαι, ἄρονλὶ (ΔΙΆΈΆΟΗ ΦΈΠΟΥΑΗ), ΓῆΓΝ. 

8. ΤΟ Ῥγοπουποίηρ [86 Ὡδῖηθ: (8 ΨΟΙΥ Ββδογοᾶ Ὡδῖηθ οἵ αοα 88 {π0 οονθηδηῦ αοἂ οὗ 
15τ80]. ΤὨΓΟΙΡΉ βαρογϑυ οι ἔϑασ, (0.6 9078 ΘΑΡΪΥ Ὀσρσδῃ ἰο δνυοϊὰ Ῥγοποπηοίΐης [818 ὩΔΠΊ6. 
ΘΌΘΙ 8 Ιηοϊΐνγο βθοὴβ ὅὸ ὃ6 {110 ατουπᾷ οὗὨ {Π6 ὑΓδῃβιδίΐοῃ οὗ 1:6 βορίυδρίηῦ (κύριος ΤῸΓ 

ὄϑμοναβ)"}). 

ΘῈ ΒΘΑΠΘΠΟΥ͂ 8 ργοβὶ υ οη ΟΥ̓ [06 αὐζογϑποθ οὗἁὨ 1818 ΠΔΤΘ ν᾽ 88, Ὁ. 18180 ὀχροβι(ΐοη, βδυρροβϑὰ 

0 Ὀ6 ουμπά ἴῃ {0 (ΟἸπηδηαπηθηΐθ, Εχ. σχχ. ἴ, δῃὰ Τὸν. χχὶν. 11 (Ρ ΐ1ο, γέ ΔΙοδίδ, ἰοτα. 111.). 
ΤΆΘηΟΟ {ΠΟΥ ἀοβί σπαίθα {}}18 ἤδη 88 Τείγασγαπιπγαΐοτ, ἃ8 Ὡτὸ Βἰ ΠΙΡΙΥ, οΥ 88 σξ Ὀῶ, πὰ σϑϑά 

ἴῃ ΡΪ]δοο οὗἁ δ “δ, ΗθΠΟΘ 8180 ἢ 9 Μαβοσιΐοβ ραποίυδίοα [86 ἐθχύ-Πᾶπαθ ΣΤ ΊΓΙ" ἩΣΠ ἴδιο γοῦ 618 
οὗ Δἀομδὶ, ἩΓΉΘΥΘΌΥ [86 οοῃηρουῃαοᾷ βοθονα Ὀθοϑιλθ, δοοοχάϊης ἰο 18:6 Γ]05 οὗ ΗἩΘΌΓΘΥ στατο- 
ΤΑΒΤ, ἃ δα ρ]9 βόμονσα. Οἡ [86 σομ δἰ πδαιΐοη, Βοτγονοσ, οὗ [89 ψογὰ τὶ Ῥγοῆχοϑβ, ὑπΠ6 Α-ϑουμᾶ 

δϑδίη Δρροαγϑᾶ. [πρίϑδᾶ οἵ ὕϑβονυδὶ [}}6 βαγηδγδῃβ βαϊ Βοίμηδι, (Βαῦ 8 βοβοτα (μΔτ6). Βαὶ 
ΜΓ ῃθγο Αἀοηδὶ Φοῃ νὴ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ {86 ὑθχί, ἑθθτο {ΠΟΥ τοδᾶ Αἀοηδὶ ΕἸΟΝΪπι. 1ῃ ΘΟὨΞΘαΌΘΠΟΘ οὗ 
[8 δνοϊαϊηρ [ἢ6 πἰΐθγαηοθ οὗὨ {μὲ8 ἤδιηθ, ἴμ6 οὐἱρίμδὶ ὑγοηπηοίαίϊοῃ οὗ ἰῦ [88 θθθῃ οδἹ]οᾶ ἴῃ 
ᾳαοϑίϊοῃ. Οπ 88 ρΡοΐηξ Θοιηραγο {π6 Ἰοχίοοηβ (Ὠἱοάοταβ οα 86 γογὰ «60; [80 Ββδιηδυ Δη85, δο- 
οογάϊηρ ἴο ΤΙθοάογοῦ, οαδό ; “0 ἴῃ ΟἸθηθη8 ΑἸΟΣ. ; πῃ Μ|686]195 δα Ἡδ]οιηδηη υδέλουαΐ, ἘοΙδΔηᾶ 
«“7Ζαλοοὺ) δῃᾷ Πο ἐΖβο, Ρ. 68. Αοοοτγάϊηρς ἴο Οαϑραγὶ (ου Μίο δ [89 Μοσγαί ἴθ) ου6 μ85 [ἢ 6 ΘΒῃοῖοθ 
Ὀοίσποοη ΓΙ 5 (ΠΡ) Γ 5. {ποπ5). ΤΟΙΣ Ζϑοῦ ἀϑοίᾷθϑ ἴοσ σδιδνδῆ. 

Ὁ. Οτὶρίηῃ οὗ [86 πᾶπῆθ. ἘῸΓ 18 ἀογὶ νδιϊοὴβ ἔγοσῃ ἰογοίζῃ τ ] ἴου 8 ἤδη 68, ΟΟΙρΑΓΘ Οδδβοηΐαβ, 
Βο ἔζβοι, θα  Θϑρϑοΐβ ]Υ ΤὨΟ] ΟΝ : “ ΜΙΒΟΘ]]δηθοῦβ ΥΥ̓ ἢ η;8,.) 1 νο]. Ρ. 877.--- ϑγο (86 ἀογῖν8- 
(ἴοι οὗὁὨ (ἢ) 8116 ἔγομι ἔογθὶ σῇ Ὡ81168 οὗ φοῦϑ 158 18. 1Π0 0} ἀοηϊοα. θαῦύ [86 οΥἿα'η οὗἩ [ἢ 6 Ὡδιηθ, 

85 (9 11 ἀονοϊορηχθηΐ ΟΥ̓ [[5 βρη ἤσδησο, οοϊμοϊάοβ ΟἸΘαυΪΥ ὙΠῺ 89 οΥἱσὶῃ οὗἨ (86 ἰμοοογβαίῖο 
σοηβοϊοιιβηθδθθ, 8. Εὐγτ]Ο]ορ 68] βἰσηϊβορλίίοῃ οὗ [86 ἤδῖθ. Τῇ νοῦ Ἰγίης δ [86 Ὀοϊίοτῃ οὗ 

18 8ὴὴ δηοἰθηῦ ΟὯΘ, δῦ Βα ΒΘΑΠΘΩΙΥ ὈΘΟδΠ16 Ῥγοχαϊμθηῦ δρϑίῃ, ΣΙ Γ -- πλπ, [6] ΌΖΒΟἢ. αβθετίβ {μὲ 
ἷθ8 ψογὰ ἄοθ65 ποὺ 5: Χ 1 ἔιναι Ὀυΐ γίγνεσθαι, ΦοΠ ον ΔῈ, {ΠΡΟ ΌΣΘ, ΗἰΠῚ “ἐ ψΨ᾿ΒΟΒ6 Ἐρο ἰβΒ Δ ΘΚΟΣ 

801 -οοηθἰπαϊηρ ὁη6.} [18 ὑμθὴ {118 {Π)6 εἰ βοδίϊοη οὗ γίγνεσθαιϊ Απᾶ τηϊσῦ ποῦ 8 ζπΐασο οὗ 
γίγνεσθαι οοηΐαΐϊη ἰδ Ῥτορτοβϑῖνο ἰ4θ8 οὗ 8ὴ θνὸῦ Ὀδθοοιηΐηρ αοαἕ Βαῦ {86 ζαΐῃγο οὗ τι ὁδηηοῖ 
ΟΧΔΟΙΥ μα! οαῦθ ἴδ οχ ϑύλησ οηο (ΗΠ θη σβίθηθογρ).. 10 ἰηδ᾽οαΐθθ Οη6 ἯΟ 18 ΘΥΟΣ ἴο Ὀ6 οτ ἴο ᾿ἶνθ: πο 
8 ΘΟΥΘΡ βοίϊηρ ἴο Ὀ0 ΟΓ ᾿νο. ὙΠῸ (86 ζαΐασο, ἰη οϑοί, 118 ῥγοϑϑῃῦ 18 δὖ 1.6 βϑῖηθ {1π|0 ἢχϑαᾶ, 85 
ἴῃ ΕἾΘ ἢ 5 μον ἘΠ ἾΘ 8 (ΕΣ. 11}. 14. Απᾷ 18 {θη 8130 σίοσβ Ὁ8ῸΚ ἴο 8 ΘοΥγοϑροηαϊηρ Ῥαϑβί. 

Πθηοο {86 ὑτὰο γϑϑ]]βέϊο ᾿Ἰη οσργοίδθοη οὗ Ευϑίδίοι ἱ. 4, 8: ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος (ἃ ΘΟΥ- 
τοϑροηάθηοο ὙΣῸῈ (86 ἱπβοσιρίΐοη οὗἩ {16 ὑθῖωρ]9 δἱ Ῥδἷ8: ἐγώ εἶμι τὸ γεγονὸς καὶ ὃν καὶ ἐσόμενον). 
[ἴῃ οαυ] ον ὑἱπ168 80Π10 τῦϑγο αἰβροβοᾶ ἴο βηᾷ [ἢ ἰὮχοο ὕθῃβοβ ἴῃ [86 ἵογῃι οὗ {80 πογᾷᾶ 1186]; πὶ 
(818 πτᾶαϑ 8ῃ ἱρηογίηρ οὗἁὨ {110 σγδιληαγ, 4. ΤΗθοογαίΐο δἰ ρηϊβολίΐοη οὐ (890 ψοστᾶά. ο ᾶτὸ 

ΔΙΡΛΟΔΑΥ οὐδογυοᾶ δθονο, [μα΄ [ἢ 6 πᾶῖλθ Φϑθανα] ΘΧΡΓΘΒ868 [86 Βοοογαίϊο το] διΐοη οὗἁἩ Θοἀ (85 9 

αοᾶ οὗ τον δύο δηα [Π6 δονοηδῃΐ) (0 ἷ8 Ῥ60}}]6, ἰὰ οοπέγαϑ τ ἢ [16 πηΐϊγουβα  ϑιϊο Δαβὶρηδίϊοι 
οὔἵπ8 πᾶπιὸ Ε]Ο τα. ΕῸΓ τηοτ οἢ 818 μοδᾶ, 866 ὈΘΙΟΥ͂ .---τα Δυγ ἀροαᾶ ἔγοτὴ γΐτο, οὐ Ῥσοοθϑάϊησς 
ἔγοιῃ 8ῃ οἹἀθγ, οὐ δυσ ἀρθὰ ργοππηοίδίϊοῃ οὗἩὨἁ [80 τγογὰ ἡπῖν, ΙΤ0 ΟΟΟΌΓΒ ὀϑρϑοί!ν ἷη [86 ροοῖϊο 

δα 80] τη βγ7]0, βϑῆοθ ΗΔ])]6] - 048. Βοβίοθ, 56}, 1|Κ ΕἸ, 18 οππᾶ ἰῃ ΤΩΘΠΥ ὈΣΤΟΡΘΡ ὨΔΙΏ65. 
ἶς Πότ, [ΙῚ 0818 ἔοστα ἴῦ 18 πβθᾶ Οῃ]Ὺ οὗἨἩ ἀοᾶ, ψΜΈΪΟ {Π|9 ἈππιδῺ ῬΟΒΒΘΒΒΟΥ ΟΥ Ἰογᾷ ἷ8 98]]ο 
ἡς (Ὅτι γπν ΔΠΠ19ἃ ἴο 7.5). ΤῈΘ ἔοσῃῃ Αἀοηαὶ 18 Θχρ] δἰ ποᾶ ὈΥ Το ῊΥ 88 δἰωγαζὶ πιαλοϑζαξἑα, ὉΥ 
Οὐ ὮΘΓΒ 88 8 Βυ χ οὗ [89 Ὀ]ΠΓΑΙ : ΤΩΥ ἸοΓὰΒ -- πη Ἰογᾶ, δηὰ ἔπσίμον Ἰογὰ 8080] 6 ]γ,, νυ 1 Οἢ. ΘΧΡ]δηΑ- 
τἴοη ἀθβθηΐαβ ὑγοουβ, ΤῸ τνϑ ΒΟΥ ΤοΆβοηβ. ΤῊΘ ψοχὰ οβρϑοΐϑ!! Υ ΟΟΟΌΓΒ 1. ἴῃ δἀάγοββοθ οὗ Οοά, 
2, ἴῃ 8601 ργοϑϑῃίδίϊοηβ οὗ αοᾶ, 8. ἰῃ ἰγοδίύϊηρς οὗ ἀοἷ σοηθυδ}]Υ, δηᾶ, ἱπαθοᾶ, ἔγθαῦθη ΠΥ τ ἢ (86 
κἀαϊμἰοη οὗ μάν οὐ Ἐ]Ο]}πι.---Αουῦ [86 Ῥἢταϑο ΓΝ ἼΝ9Ὁ 866 1.8 ΡΓΟΡΟΓ ΡΪδ866. 

8. ΤΒΦοογαιΐο πη νου ΒΑ] 010 ἀοβί ηΔΌΟ 8, ΦΕηόσ ἂμ ΕἸ ΟΠΙΜ, ἘΒΟΥΑΗ ΖΕΒΑΟΤΗ, ΕΑΛΊΠΕΝ. 
ψομον δὰ ΕΠΟΒ  ᾿μἀ]οαῦθ8 9 οονοηδηὺ αοἂ οὗὨἩ ἶβγϑο] 88 αοἂ οἱ 4}} [86 ψου]ᾷ (1 Κίηρϑ χυἱὶ. 

21). Ἐτσοῖιὶ ἴὃ"Ῥὸ αὐ φηϊβοδύϊοῃ οὗ Το Βον δὰ 10 8 Ρ] δἰ Π]Ὺ ονυϊἀϑηὺ (πὺ ΕἸΟΙΐπὶ ἰ8 4180 Φθῆονδα. Οὐτρ. 



ἃ 1. ΒΟΌΒΟΕΞ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΗΙΤΙΟΝ ΟΕ ΟΕΝΕΞΙΞ. 11] 

Ἔχ, τνἱ. 8, ΦοΒβονυδὰ Ζουδοίῃ. βοὴ {δοὸ αοἂ οὗ δς ἰήηράοτη οὗὨ βαϊ νδύ! οῃ. ΒΔ 0ΠΒ [ἢ 6 ΠοΒίϑ οἵ 

διοαυθῃ δη οὗ ϑδγίἢ ἴο γϑϑ)σο 88 ἱπαρηηοηΐθ δηᾶ ἴδ αἰπη8 οὗ γοἀοιωρίΐζοῃ, Β6 18 641108 Το ΒΟΥ 8Ὰ 
Ζοῦδοί ἢ. ----3ς 158. ᾿χὶϊἱ. 16; χὶν. 7, ὥο., Θοἂ 848 ἰδ δοῦγοῦο οὗἁ [86 δρὶ γι ὑπ8] οχὶβίθηοθ οὗἁ [8γ86], 
δρθοΐ!}ν οὗἉ ἐδ βρ' γἰζη8] 1ἰ6. 

Ὁ. ἙἘΣΟΈΙΪΣ ΑΧῸ ΦΈΠΟΥΑΚΒ. 

ΤῊο βοδοϊαϑῦλοθ οὗἩ ἴῃ τι 416 δῴϑδ ἯΣΘΓΘ τη δῖ] οὗὨ ορίΐοπ ὑπ δὲ (6 ΤΥΪΏΪΟΥ γ788 ἱπαϊοα θα ἰῃ 
Ὧλο πϑι9 οὗὨ ΕἸΟ πα, ὁ. 6.. [89 ἰάθα οὗ [μ0 ἀοἂ οἵ τονο]διίοῃ (ῬοὗγαΒ ᾿οτηθαγᾶπβ, Θδρ00181]γ). ΤῊΘ 
“6595 δαίῃον οὗἩ [0 Ὀοοῖς “"’ Οοϑτί Βδοδὶ δοβυᾶα ΗΔ]1ον,᾽" οὗ {π8 ὑνσο ἢ ΘΟ ΓΠΣΥ, ἰδυσηῦ, οἡ ὅδ. 6 
ΦΟΙΙΓΑΓΥ, ὑμδὺ ἰδ6 πᾶπιθ Ε]ἸΟΒ πὶ δᾶ ἃ τοϊδἰίοη δηι οἴϊο4] ἴο ἴ86 Βοαΐθῃ Ὀ] ΓΑ Υ οὗ αοαδβ 

(τ Ἐοἢ ᾿δα ατγίϑϑῃ θθοδῦϑο 86 Βοδίμϑῃ τηδᾶθ ἃ ἀοα οὗ ΟΥ̓ΘΣΥ ΔΡΡΟΑΓΔΏΟΘ οὗ σούϊῖϊκο ρόοῦσοῦ ἴῃ [89 

ποῦ). Τη6 πδιὴθ Ε]ΟΝΐτ ν)ᾶϑ [ἢ 0Π6 Ἑλοδῦ ζΘΏΘΓΔΙ Πδτη6 οὗἩ (δ αοἀ!ιοδᾶ ; Φεονδἢ, ὁ [ἢ 6 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἴδο οογοηδηὺ αοᾶ, ΤΙ αἰϑιϊποίΐο ἢ88 ὈθΘὴ ὉΣουσῦ ὉΔῸΚ δρδίη ἴῃ ΟἿΓ ὑἱὴθ ὉΥ 
Κ. Η. βασκ: 226 εϑε ποτηΐηωηι ἀδὲ ὈσγιΣς οὗ ΓΤ ὑπ ζἰδγο Οσηέϑοον, ἴῃ ἰὶβ Οοπιπιθηζαΐίοηοδ αὖ 
ἱλεοϊοσίεαπι λίδίογίοαηι, Βομη, 1821.---Τὸ (Π 19 ΤΏΔΥ 6 δα ἀοα [89 ἰγοδίϊθο οὗ ΗθηρείοὈοΓς ἰῃ Εὶθ 
ποτ : “ ΟΟΒ Ια οἢ9 ἴο [Π9 Ταἰγοἀπσίζοι ἴο {π|6 Ο]ἃ Ταδίδτηθηΐ," νοὸ]. 34, θη ι]1θἃ : “ὙἼΠ9 ΝΆΣΩΘ8 
αὖ ἀοὰ ἴῃ {89 Ῥοαηϊαύθθοἢ,᾽) Ρ. 1381. ΗΘ ΒΘ ΘΡΩ τολῖκοϑ {86 τνογὰ ϑομουδῆ, 88 ἔαΐυγο [ΌΓΤΩ, 
δδῆνο ἔγοπι 89 ΗἨΘΌΓΟΥ ΓΞ, Βαὺ δῦ (818 ξαϊαγο 884}} ἢδνθ ΟἿΪΥ ὑδ9 δἰ χη βοδίΐοι “ ἐλδ 
Βεῖπσ,Ἶ ἀοο5 ποῖ ΔΡΡΘΑΓ [ΣῸΠ} {110 ΘΣΘΙΏΡ]68 οοῃηθοίοα τ (ἢ ἰΐ, δδοοῦ, [85γ86]͵ 4 ῖη.} ἘδΙΒῈΣ 0 
1686 ΘΧΑΠΊΡ]68 αἶνο ἴο [86 ἐπί Γ6 ΔΘ6ΓΘ {}}0 δἰ χη ἤοβποο οὗ [89 Ὀοΐης Ὑ ΕΪΟᾺ 156 ΘΟὨ ΕἸ ΠΌΔΙΠΥ ΓΘ 4}}2- 
ἴῃ 1861, ΘΟΠΒΟΑΌΘΩΝΥ οὗ [09 Ὀοΐηρς γὨΟ ἰβ8 χοίΐῃρ ἴο Ὀθ6, δῃἃ (ἢπ8 8130 70:6 ῥδϑββᾶρο, Εου. 
ἱ, 4, ἱπίογργοίβ [86 Ὡδῆηθ. Φοθουδῃ ἰβ [80 ἀοα ψῈΟ δέοοπιόβ απ ἴῃ 818 οονθηδηΐ αὶ [ἢ- 
(ΪηΠο 85, οΥὁἨΎ {Π8ὺ τΜΒΟΙ ἴδ, δᾶ ὙΠΟ Ἧ͵δ5λ, δῃηὰ Ὑπΐο 8 ἰο Ὀό. ΑσοΟΓΪΡΙΥ (65 88 [86 
πηι ΕἸΟΒΐπ (ηοὺ 848 Ὀ]ΌΓΑΙ, Ὀσὺ 88 ἀϑηοίϊηρ ἰῃύθηβθο [Ὁ]06088}) ΟΧΡΓΟΒΒ68 [86 γα ὑδδὺ ἴδ 
(οαπὰ ἴῃ μοδθηάοτα, ΟΣ [8:6 ΘΟΠογοΥθ ὈΥΪΏΘνΑ] ηοποί οίβυ, τ Εἰ1δὺ Φομουδἢ, οὐ {116 ΘΟΙΊΓΑΓΥ, 
ΘΣΡΓΘΕΒΟΒ [86 ΡΘΟΙ ΑΥΥ οὗἩ [Π9 9618} το χίοη, τυμοθο αοα, ἰῃ ἢ 6 ρόοῦγοῦ οὗ δῖβ Ὀθίηρ ΘΥ6γ Γ6- 
τοδί ηἷηρς [8.6 Βδῖηθ ὙΠῸ [6617 (δὲ 8 ἷθ ὑγυ[Π{]}.068} δηέότ ἱπίο (Ὺλδ αὐδοϊιίθ γμΐωγο ζόγηι ἔπ, (δ 

δρουηεπ) πλαπ, Β0ὺ ἀρδίη ἀ069 [ἢ 9 πδΙη9 υδέλουαΐ, Εἰολέηι ΘΙΑΌΓΘΟΘ ἴῃ 18 ἶσον ὉπὶτΥ ὈΟΓᾺ δυδδίαχα 
δηά Ἠοδί ϑηΐβτη, ΜΓ 1]βὲ 10 60 78. γοργοθοηίθ ΟἿ Υ δ ΘΟ 89 ΔΙ ΓΟΔαΥ Ὀπδάϊησ ἰῃ {μ6 ΟἹ] Τοβίδιμοης 

(λΧοΕ: “ Ῥοδίεῖϊνο Πορτηδίΐςβ,᾽ ῥ. δ6). 
ΤῊΘ Ρ]ΏΓΔΙ { ἘΠΟ ΐτα 88 ὈθΘῺ γΑΓΪΟΌΒΙΥ οσχρ]αἰποᾶ. 1. Βαυμαλετεν (ΒΊΟΠ 618) : [Ὁ 18β παγλογΪ 8] 

9 {780 πασιοα ἕο ἩΔΙΟΝ ὍΣ. ΤΑΤΙΒ9 ΒΟΤΘ σοΐοσϑ ΔΣῸ 81} ἩΟΌΤΟΥ ἑαΐασοα ἴῃ ἕοστο, ὩΣ, Ῥϑὲ Ἴ25, 1.3, θπτ1τε ἰδ ποῦ ὁα ον 
ἴο 866 ΒΟ ΔΕΥ ἰπσοηοθ οοὐϊὰ Ὀ6 ἄσατσῃι ἔτοτα ἰμόσα ἰπ τοδροσὲ ἴο ἔμο ἀϊγὶθ πδῖῦθ. ΤΏ Ἰσίίος “ ἐπ δόῖια οὗὨ ἐβόσα ΤΏΔῪ 6 
ῬΏΟΤΕΙΥ νστοείμοο--ἰὰ ΟἸἾΘΣΒ ἰξ ΣΏΔΥῪ Τρότον ἰπἀϊαιΐο ϑοτηϑί ἰηρ Βοραία] οἕ ὑστορμιοίΐο πὶ (δ 6 πδιλίπα.--Ἰ. 1..} 

ἘΓ[ΤΈΒΟΤΟ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ἃ αποδίίοῃ πθοίμοΣ ἱὐ ἰδ δ τι ον ἃ ῬΊΌΣΑΙ δ 4}}, 85 ἐδ ἔγοα δον ἀδοᾶ, αῃὰ τοί ἃ ΥΟΣΥῪ ΘΑΣΪΥ ΘΌΡΒΟΣΐο 

εὐυτενϊδείοσι οὐ [μ6 οομείσυοί μῃσϑϑϑ ΘΓ Θὲ ς Θὲ, 86 τὸ Δῃὰ [ὐ οοσυστίτβ ἴπι 811 168 ἀταρμιδεῖο ἤΆ]πο85, Ῥβ.1. ΓΙΓΙΝ Ὁ ὝΤΥΡες δὲ 
θοὰ οὗ Θοά9 Ζομονδὰ (ΕἸ- ἘΊΟΒῖτα σόμονδὮ) αοὰ οὗ 811 ξαροσμαπιδσι ροῦσθτε, οἵ οἵ 811 (πδὲ σαδὺ Ἀ6 οα]]ϑὰ ἀοάβ. ΤῊΘ δου 
ἀσυϊνίπα οἵ 189 Ὁ, οἵὨ πίον ἴμ Ἡ ΌΣΟΙ δατοιΐδμοδ σαοῖι ῥἰδίῃ ἀχαπιρὶθθ, ἀπὰ ἐξ Βοίῃρ, ἥγοσα [8 Ῥϑου]ας μφαίά!εγ, ὑγο- 
ποπποοὰ δα σ86, πτου]ὰ Ὀ6 ἴὰ ἕκτος οἵ σῃοῖι δὲ ἰάθα. 1ὲ ἕε ἔδὺε ἐΏ (6 ποτὰ ΓῚ ὙΠ Ἴ9ΟΓ, πλίοὶι ἰδ ῥὑγαπουποδὰ ΒΔ] υὐαμ, {7 
τὸ εἶτ ἕο ἐμ9 ᾧ ἐΐε ἀοΌὉ]ο δοαπὰ, ἐμουρὰ ἐξ ἴα πτί θέαι ΓΛ ἸΡΌΓῚ, 88 Ἰμβουρὰ ἐξ ποσϑ ἴο Ὁ ὑσοπουποδὰ μ8-]ο᾽α-ὐδῃ. ΤῈ 

.Φ : 

τορος νἱδὶ-ἴοττα ποιὰ Ὀ6 ἸΘὮΣΊ Β4]-19-1α. Ατι διδ]οροῦϑ οδδο [8 ῥατεδηοὰ ὉΥ ἐπ ταλπΌον ἰῃ ψ πίοι ἐδ ἀϊνέπο πατοθ Βα 
στο ἐο Ὀ6 πτ ἴσῃ ἀπὰ ρσοπουμορὰ ἐπ ἐδο Ασαρία. 1 [5 ἴῃ Ὧ11 ἢ] Α1-ΘἸδὰ οσ ΑἹ αἱαῃ, πίξὰ ἔδιο ασέλοϊϑ, διὰ δὸ ἐξ ἰδ τ- 
δετείοοά φἐγταοϊορίσα!!ν, ὙνἈΙ1δὲ τὲ ἐδ ποῦ οπὶγ Ῥσοπουτιοοσᾶ, ναύ πτἠξέει, ἀ.Α.}} ΑἸ]. 80 ὈΤ δ δὲ ΕἸ- ΕΠΟΒῖπο, ὉΥ τονοὶ 
εμδαφοα Θαεὶγ οχρίαἰπιοᾶ, ταῖσδε οὐτιθ ἐο Ὁ6 ὑχομοπηοθὰ τρί δ!γ ὉΣΓΙ Σ ἐξ ἘΠ-110-μὲπι, ἐλοα Ἐ]-1ο-Αἰτα, απὰ θη δ!ν Ἐ]ΟΔΐτα, 
80 86 ὑο Ῥϑϑοστι ἑδοπ[ίο0Α] ἰῃ ΔΡρθασαῶοο πί!ὰ ἐδ) εἴτ ρ]9 ΡΙατΑ] ἕοστα οἵ ΤΥ ξς 79 δῖ σοζηϊῃ ἀϑὰ μοτο οὗ ἐδιδὲ ἸΠΌΦΌΔΙΥ 

κοΐεπτα ἱσινοοδέξοι δΌ5Ἐ}. χχὶΐϊ. 32, ἐπὶοο σοροδίϑᾶ, ΠῚ Ὁππὸνς Ὅς, Ἐλ ἘΠοΒΐτα δοδβόνδῖ-- ἘΠ ἘΠΟΒ τα Φομουδῃ. ΤῈΘ 
ᾳυεσίξου 8 ποῖον ἐμο ἐπτο σὲ διὸ ἴο Ὅ6 Δ Κ6Ὲ 86 βορασαῖο, οὐ ἐο Ὀ6 τοδ ἐοζοῖδοσ 88 Ἵσιθ Ὥδῖηδ, ὥεμὲ ἀδογμηι. ἘΔΒΟΝὶ πὰ 

ἘΠΣΙΟΝΙ (Δ Κὸ [86 ἸαΈίοΣ νίαν, (που ρσὮ ΜΊομ ΟἿ 5 ἐμέσϊκα ἰξ ἐξ τ υἱάδοσι ὮῪ ἐδ6 δοοαδὲ υἱεῖκ, τ 1 ἢ 15 ΤΟΣῪ δἰ ΚΒ ΕΙ͂Υ ἀἱδ᾽ αποῖνθ. 
Ἧε πορᾶ τιοῖ, ΒούσοΥοΣ, ῬΘΥ͂ τα πΠ0ἢ αἰΐσηίίοι ἰο δ τ σα ἰδ 15 ἔλτια ἀξετορασάϑὰ ὈΥ͂ ἔμο Ὀοδὲ Σ ον δῃ οοτησησπίδίοσαε. ΤῊΪΐ τὰς 

[80 φοϊδεοτι Ῥτοπσιοϊδίίοι, τοδοσίοα ἴο ΟὉ. ΤΟΣΥ βοΐοσωσι οοοδδίοτι; τι ἐμιΐφ ἄο6 ποῖ ἑοσυἱᾷ (ἰἐ ταῖμοσ ὅιγοσθ) ἐμ ἰάθα, (δὶ 

186 ὁγάϊπα Ὑ Ῥσοπαπείδειοῃ σα Ὀὰΐ δ τὰρίἃ αὐτίἀρπιοηξ οἵὗὨ 186 ζοσταυϊα. ΤΏΘ πδτῶθ 1.99 δὲξ Ἐ]- ἘΠοΣ ταῖρι Βατὸ 
κοδεχοὰ ἐδὸ δάσιθ αὐτί ἀρτηθιξ, Ὀπὲ ἴος ἐπο σϑαβόῃδ: ἰξ δ τυ οὗ 1085 Θοτώσοοσι, δῃὰ 86 τροτο ἰῃ 61 1019 απείαχαὶ 9 δἰδη δ ἴῃ 

ἰδὲ παῦ. ὙΠέτο ἰδ δοσδείίπς ᾿ἶκο “ξ ἴπ ἐδο ἠοἱεἶσια οὗ ΓῚ στὰ ΓΙΉΤΙΝ οΣ ΓΠΣ, οὸ 65 ἴο σβϑῖο ἰξ 98}. Ὀ ΔΒ, 86 πὸ πὰ 
ἃ ἴῃ α ζεῈ ἢ]δοοι οὕ ΣΟΤῸ δΟΪ 61η δηὰ το ρΒδέϊο ππροσί. 

Ὑ86 ἔλοξ ἐπαὲ ρΙ τα] τοσὸα ΟΣ Ὁ] ασδὶ δάἀοοϊένοβ, δ ἐπὶ ζοεῖι. χχίν. 19, δσὸ ἴῃ: ἃ δον οδϑοῦ ἠοϊπιϑὰ πίῃ Ὁ ΤΊΘΣΣ, Ἡβοτο ἰὲ 
απὐδοπθϊοῦ! ἀεηοίοα ἐδ Οπο Θοᾶ, ἀο68 πιοῖ ταὐἱϊἐἑαἴο ϑοσίοθδὶν δροίπδι ἐμὶν νἱοπ. ΤῊΘ ῬΉΓΣΩΑΘΟ ἘΥ͂ διοδ δοῦτον:δελοιι δαν. 



112 ἹΝΤΒΟΒΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΟἸΕΝΕΞΕΙΒ, 

οΥ οοἸ]οοίγο, δηὰ ἀοποῖθδ οσ αἱ ῃδ}}γ αοᾶ, ἱποϊυάίηρ (86 δηροὶβ, ΟΥ Θοᾶ ἴῃ 88 ἴδ 88 ἢ0 ΣοΥΘδ ἢ 

Ὠἰτη5616 δηᾷ τοῦθ ὑΒΓΟΌὮ 8 Ρ] τ] Υ οὗὨ δβρίτίζαδὶ θοΐηχθ. Τῇ Βγϑὶ ἀοβηϊ του 88 ἃ Βθη290 ἀϊΐα 

ζοτοηῦ ἴγοσῃ [89 βθοοπᾶ δῃηᾷ βουῃα8 δἰ ποδί ροϊγίμοίβίϊο 2. ἩΟΥ͂ΜΑΝ, ῬΑΣΓΟΥ ΟὨροβοᾶ δηᾶ Ῥδγιὶγ 
ἀρστοοίΐησ : Τὴ9 ΡῬ]ΏΌΓΑΙ ἰ8 δοβίγδοίίινθ, Ὠθαΐγα] ; ἰύ ἰ8 [89 αοὐποδα ἱποϊαάίηρ ἃ βρ᾽ γι ύαδὶ Ρ] ΣΙ Υ 88 

[86 τιοαϊΐαὰ οὗ 8 ἱπητηπηδηο ΘΙ οΔΟΥ. 8. ΑΒΕΝ ΕΖΒΑ : ΔῈ οτἰρὶπδ] ἀοοϊσπδίίοη οὗὨ [110 Δη56]8, {68 

Ῥίμ). πιαλοδία ἰδιδ 88 ἃ ἀοϑϊ σιδίίοη οὗ αοα, 4. Οτὶρίη δὶ ἀοεϊρστιδίίοηθβ οὗ (89 (οὔϑ, [θη ἀοβὶσηδ- 

ἰΐοη οἵ Οοἀ (ΗΈΕΡ ΞΕ). ὅ. ὨΕΙΙΊΖΒΟΗ : ῬΊαγΑΙ οὗ ἰηὐθηεῖγ. αοα 88 6 ΠΟ ἰῇ ΗΪ8 956 ὈΘΓΒΟῺ 
τηΪῖο5. 84}1} {86 1] η088 ἀἰνἀοὰ δισοὴς ἐμ αοἂβ οὗ {0 μοδίῃθθοη. ΕἾΠΑ, ΠΕΙΣΤΖΒΟΗ δθαΐη 
ΔΡΡΓΟΔΟΙ65 Ῥεύγιῶ Τοπιδαγάμδ: ΟἿΘ ὀδῆμοξ ΒΔΥ, νίϊπουὶ οἴἶδοίηρ ἰδ6 αἰδιξηοιίοη οὗἩ Ὀο(ἢ Τοδίδ- 
σηθηίβ, [μδὺ οὐπὸν ἰβ ῬΙυγαϊὶδ ἐτίπἰίαξὶδ; θὰ ἴδ τλΔγ Ὁ6 βαϊᾷ τ ρουζοοὶ δογιθούηθϑϑϑ, “ ἰ89 7 - 
πὐίαϑ ἰδ [Ὧ6 Ρ] ΌΤΙ οὗἩ ΕἸΟΒίπιὶ ἩΒ1ΟὮ ὈΘΟΟΙΩΘ6Β τηδηϊθϑί ἰῃ ἰΠ9 ΝΙ ΘΥ Τ᾽ ϑϑίδιηθηΐ " (866 Ὠ.ΕΙΙΊΖΒΟΗ: 
αφμποβίβ, "Ὁ. θ6 8.). 7ο δβϑύτῃηθ, Οἡ ἴδιο ΘΟΒΈΓΑΣΥ, ἰμ8ὲ ΕἸΟΒ πὶ το]δῦοθ ἴο [Π6 οἰγουταΐογϑῃ [18] του- 

οἰαίΐοη οὗ αοἂ ἰπ (6 ποι]ὰ δηὰ ἰΐβ ροῖγοσβ (188. χ]. 38), δδ Φϑονδα τοὶδίθβ [0 186 οθηΐγαὶ σον- 

οἰαἰίΐομ οὗ αοἄ ἴῃ Ογἰβὶ.---Οοποθγηΐης ἰἢ9 ἢ8π)0 ὅϑβονδὶ, 6] 10Ζ560}} ἄθοϊασθβ: “1 δι, πού τὰ 

βίδησὶηρς Ηθηρδίθηθογς (Βονοϊδέϊοῃ, ἱ, ἢ. 86) δρᾷ Ηδιοιηδηῃ (Β[0]6 Βιαάϊοβ, γνο]. 1. ῥ. ὅθ), 8.11} οὗ 
ἴ8ο ορἰἱπίοῃ, ὑΒδὲ ππν Ἰηαοδίοβϑ οὺ 80 πῃ ]0 8} ἢ[6 Ὀθοοτηίπρ 88 [86 Ὀθίηῃρ ([}}}8 5ιου]ὰ τοδᾶ : ποῖ 
80 ΤΑΌΘΝ {89 δοίη αϑ ἐδδ δοοοηιδη 9), ΟΥ ἸδίθΓΑΙΥ ποῖ Ηἷπὶ ΠΟ86 οσἰθύθποθ, Ὀαὺ ὙγΠ080 του θ᾽ δι οἢ 
οὗ οχἰβίθῃοο, 18 8.1}} ἴῃ [0 Ῥγοςθβ8 οὗ δοοοϊαηΐηρσ." Αοοογσάϊηρ ἴο Βαυτηρατίθῃ δπᾶ Καυτίς, Ἐ]ο)ῦτα 
ἀοοϊσηδίοβ [89 Θοα οὗἉὨ 16 Ὀορίπηίηρ δηᾶ [86 ϑῃὰᾶ, δϑμονυβὶι {1.9 αοᾶ οὗ [86 τρϊάα]ο9, ὁ. 6.., οὗὨἨ [86 
ἀονοϑὶορπιεηῦ τιονίηρ ἔγομι 186 Ὀορίπηΐηρ ἴο [89 θη ἃ. 6  Σὕσβοι οοἰποῖο8: “ΤῊ ογθαίϊοῃ 18 {110 
Ὀορσίοπίης δα ἔδο οοσηρ]οίΐοη οὗ ϑγοσγίμίηρ ογοαϊθα, δοοογάϊηρ ἴο 18 ἰᾶοϑ, 8 (9 ἐπα. ΤῺὨθ 
Ἰάησάοχῃ οὗὁ ροῦγοῦ 8 ὑο Ὀϑοοῖὰθ ἐῃ6 Κίησάομα οὗ ρΊοΣΥ. [πὸ (86 τηοἰάδὲ 1165 (89 Κίηῃράοιμ οὗἨὨ φΓδοο, 

ὝΠΟ86 Θβθθη 8] οοπίθηϊ 8 [110 γτϑἀοσηρίοη. "15 16 (19 αοα ψ0 τηραϊδίοθβ Ὀούνγθοῃ τἀ ἀ]6 δὰ 
Θηα ἴη {(}:):0 δοῦΓ86 οὗἁ {818 δἰ βίοσυ, ἰῃ οὔθ πογᾷ, (89 Βϑάθθιηον.᾽"" Απᾶ γοῦ [89 ὨΆΓΔΘ ΠΔΟΓΘΟΥ͂ΘΣ οὗ 
ἴ8ο Ὁη.0]Δοα ἐγὶπέέαϑῇἢ ἩΗον ἴδοι οου]ὰ Το ΒουδὮ, 9 ψῈ0 γγϑβ, 18, δῃὰ 8 ἰο θ6, ὍΘ ΔΔ]ΟΞΟΙΒ [0 
Φοβοβ ΟἸ τὶ δῦ, γοδίθγαδυ, ἰο- δ, δηὰ ἱπ οἰοσηϊ ἢ ΦοΒουδᾺ ἰδ 8180 ἴῃ [26 Ὀορίπηΐης οὗ ὑΒΐηνΒ δᾶ 
ἔγοτη ϑίθγῃ νυ (466 Εν. Φοθη, 1. 1), 88 8180 δὖὺ (}9 ϑηᾷᾶ οὗἨ ἄἀδγβ (Ε}}}6 δδοῦοσ ἘΠ76, Ἐχ. 8); ἘΠΟΒῖσα 
τοῖψηδ 4180 ὑπγοῦρἢ ἢ. 9 Ῥ0]6 ΘΟοΌΓΒΟ οὗ πη ΟγΒ8] ἰβύοσυ. 7,9 τορϑϑδὺ ἴὕ : (Π6 ρητθο δηᾶ Βδαγιοῦϊ- 
οὔ οοῃέγαϑί οὗ ΕἸΟΝΐτα δπὰ Φϑμόνδὰ ᾿Χ1}1 06 τϑοορηΖϑα ΟὨΪΥ ἰῃ {116 οοῃ Γαϑὺ οἵἉ {110 πηΐν  βδὶ ἰβίϊο 
δηα (89 ἐποοογαίϊο σονϑ]δίΐομ οὗ αοᾶ πὰ 1άθ8 οὗ το] ίοη, ---ΟὨ]Υ ἴῃ 0.1.0 σοτηἱπαίίοι οὗ ΜοΙοἦθο. 
ἀοῖκς δὰ Αγδμδπ, οὗ ματηδη ΟὨΪ ΓΘ δηα ὑῃΠΘΟΟΓΔΟΥ͂, οἷν. }]Ζαίξίοη δηα ομυτοιάοτῃ (μοὶ οἷν] καίίοη 
δηὰἃ ΟὨ τ  διϊδηϊγ, Ὀθοδαθο ΟΠ τ ἰβυ δη ΟΥ̓ ΘΠ ὈΓΔΟ08 Ὀοΐδ, π8ὲ 88 [Π9 τοὶ  χίουϑ δΘοηϑοϊουβῃθ88 οὗ δ᾿ (ἢ 
ἴα (89 ΟἹ]ὰ Οονομβδηῦ. : 

ΤΒογοΐογθ ᾿ῦ 8 ποσὶ [86 8110 ὕο Ὁ] [86 ομδηρθο οὗ [δ9 ἔτο πδιηθ8 ἱβγουρὶι ἰθδ6 ΟἹὰ 
Τοβίδιηθηῦ Ὀογοηᾶ Εἰχοάτβ, νἱ. 8.( 79 ὁδῃ ΟὨ]Υ͂ ρἷνο ἰπίβ ἔοσρ (18. 10 ἰ8 ἴο Ὀ6 οχρϑοίϑα, δοοογὰ- 

ἴῃς ἴο ΟὟΓ ἀἰδίϊηοἰΐοη, ἐμαὺ (86 τυ γουβα ἰβέϊο θοοῖα, ΚΟΠΘΙ οί, Ῥδαΐοὶ, δουδῆ, μᾶνὸ ΕἸΟΙἾτὰ 
Δἰπηοδβὺ ϑχο! βίου. Απὰ δἷθο {πδὺ ἐμ βίσοῃρ ἐμοοογδίϊο Ὠἰβϑίοσί δὶ θΟΟΚβ, δοβϑηπα, δυᾶροθ, ϑμλπε], 
Κίηρβ, βανθ τρί η]γ Φοβονδῃ. [ἢ (86 Ῥγογοσῦθ οὗ βοϊοσβαοη (89 τἰϑᾶομι οὗ αοἂ ἰβ τοργοϑϑηϊβα 
88 ἰθηῃαϊηρ' ἔγομι (19 Τοπηαϊηρ οὗἩἨ 186 τγοσ]ὰ ἴο ἐμθοῦγϑου (866 οἢ. ἷχ.) δηᾶ ἴο {10 Τουπάϊης οὗ ἃ 
τὺ ὑμοοογαίίο ἀθροσίμηομῦ ; Βθηο0 τὸ βπᾶ Φομονδῃ. Α180 (86 ὈΟΟΚ οὗ Φοῦ, ἰῃ 18 ῥγοβαῖὶο 
ἰπἰγοἀποίίοη, ῬΓΟΟΘΘ8. ἔγοσω {86 858 οὗ 9 Φϑβουδὰ 9811}; ἰδ Ὀϑοοσηθβ, μουΘΥ ΟΣ, ἴῃ 108 ροθιὶς 
οἸθσμθηῦ πηΐνογβδ βιϊο τ [ἢ [8.6 πᾶπῖθ ΕἸ ΕἸοΔΏ. ΤῈ σμδηρθ ἰπ [86 ῬΒΔ1Π18 18 Γϑυηϑγ 8 Ὁ]9θ. 1)6- 
ΠἸΕΖΕΟΙ σϑτλαγ Κα οἢ [}}18 ῥοϊπί, ἢ. 88 (δοτωρ. 8180 αοβοηΐῃβ, Ζοθαιυγιδ): “78 ταϑϑῦ ἴῃ [89 Ῥβδι θυ 
τὶ ἢ ἃ Βί ΤᾺ ΔΡΡΌΘΑΓΔΏΟΘ 48 ἀἰβουθθοᾶ ἴῃ ΤΥ ϑψηιδοίω αὦ Ῥραΐπιοο ἐἰϊυδίγαπάᾶον (1846). ΤΒὸ 
ῬβαΙύον ἰ8 αἰνίἀοα ἰηΐο ἵἔτπτ,ο δῖνςΒ, ἱπύο ἘΠ]Ο ἶσα - ῬΒΑΙπιβ (ΡΒ. 42--84), τ ἩΪΟἢ ταδί ΠΥ, δη ἃ δἱτηοβὶ 

ΘΧΟΙ ΒΙ ΟΪΥ͂, 80 [ἢ ὩΔΠῚΘ ὈΤΊΒες, δηἃ Ὀ651468 ᾶτθ ἔυηᾶ οὗὁ ΘΟ! ρου Πα πϑηι68 οὗ αοᾶ, δπὰ ἰπΐο ὅ6- 
Βονδ}-Ῥβδίτηβ, ἡ ἈΦ Ὰ ̓μοϊααρ ἴΠ956, δηα τὶ ἔδτν ΣΡ ΌΟἢ8 π80 [86 πᾶπλθ θϑθονδῃ. ΤῸ ἴῃ τ᾽ 

ἵπρ ποὺ {)6 ἤοσττῃ δῃὰ βουῃᾶ οὗ 6 ῬΙΌΓΑΙ, ζγασοτα δ 081] ΘΌΡΒΟΩΥ τρί, ἰΏ δ 701 6.966, ὑτοάτποο 15 ξγυιίδοί οὶ ὀοπσιθοτ σα 
πἰὶίθ ἃ ῬΙαγαι τοῦ οσ δα ͵θοῖῖτο. 

ΤΏ ἰᾶσθα οὗἩ ἔμοτο Ὀεΐπρ δειγίδίπρ νοϊγεμποίδεϊο ἐπ ἐπ δοσασηοι 186 οὗὨ ἘΠοὨ ἶσα, ουὐθὴ ἢ τ τορατὰ ἐξ δα ἃ ] σαὶ, ἰδ ποῖ 
ΟἿΪΥ δὲ νὰσ υἱἱὰ ἐμο 8016 δρὶτὶς οὗ Θομοεὶθ, Ὀπὲὶ α͵6οὸ τὶ τ. 9 ἐπίδσομοα ἔο Ὀ6 ἀογὶ γοὰ ἥγοτα 811 ἴλ9 ΒΒοσωϊο ἱδυσύδροα. 

ΑΙΔᾺ ἴῃ ἔ.0 Ασδυΐο, Ἐ]ΌοΒα ἴω ἔμ ο ϑγτίδο, δσὸ βίῃρτϊασ, ᾿ἴχο ἐμ6 Ἠοῦγονν ἘΠΟΘΙ, διὰ ἐμοσθ 6 ἴο ὕὉο ἤουπᾶ, παϊξπον ἴὰ ἐδοὶν 
Φασῖϊοσ οὐ ἔμοὶν Ἰδίοσ Ὡδα.3θ, ΔΏΥ ἴσϑοο οὗ ἃ Ῥ] ΓΔ] δα ἐμ υϑοὰ. ΒυγοὶΥ ἐδθ τοὶ ρβίοι οὗἨ ΑΡσδδδσω, δ εἰναι ἰὰσοῦδα ἰδ 6 
Ατδῦΐο Ὁ Μοβασοτηϑὰ, ἰ8 ποὲ πιοτὸ τιοῃποί μοί βίο ἔμασι 88 αἴτοιι ἑδτουσῃ [Δ9 ΗοίΣΤΟΥ ὉΥ ἐδιο διαΐδοσ οὗ αοποείε.---Ἐ. 1.1 



8 1. ΒΟΟΒΟῈΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΘΕΝΈΒΙΒ. 118 

ἀἰδαγοπί δυΐμοῦβ ἔγοτη [86 τ860 οὗ ΕἸ ἷπὶ ΟΥ ϑθθονδ, του] ΠΟΓΘ ὯΘ ΔΠ ΘΙΓΟΓ; [ῸΓ ὑδουρὰ [89 
Αδβδρ- ΒΔ] τῺΒ ὃΧῸ 41} Ἐ]ἸΟΒ τα - ΒΑ] πιδ, στὸ μᾶγὸ ἔγοια θαυ ἃ δηὰ (μ9 Κογβδῃΐΐοϑ Ῥβδὶτὴβ οὗ ὅομο- 
γὙδοὴ 828 5ὸ]] 88 οὗ ΕΟ ἷπὰμ. ΟἿθ δηᾶ ἐπ 5810 δύ ΠΟ δῇ ὁΠ6 {τη (7) Ρ]θΑ80 ἰπ)8617 ἰὼ 186 

20 Οὗ [86 ἀϊνΐίηοθ πδᾶῖὴθ ΕἸΟΒ πὶ δηᾶ δὖ δποῦθογ {ἸΣῺ6 ἰῃ [116 0896 οὗὨ [1})6 ἀϊνίη 9 Πδτὴθ Φοιιονδῃ. ΤῊ 8 
ὁδπηοὶ Ὁθ ΘΧρ]δἰηθἃ ἔγοτι ΔΩΥ͂ ἱΠΠ6Γ ΚΤΟΌΠαΒ ᾿γίηρ ἰῃ [9 οοπίθηϊθ οὗ [80 Ῥβδ]η8. Ἡδηρπίθη- 
θΟ ΟΧρ]ῖπβ (80 00 οὗ ΕΟ έϊα ἰπ [86 ῬδΑΙτη 5 ἴγοσι ἰἰ8, πδυλθὶγ, ἰμδὺ ἴῃ [86 Ὀδν]]ο4]--8010-. 
τοοηΐδῃ (ἰπ)08, ΘῈ ἴμὸ ΒοποΣίης οὗ Φομονδ γ͵δ8 Ὀγοαοτηϊμοηὺ 1 ἴ9Γ86], [(ὴ9 δΔ᾽βοϊ αὔϑηθϑ οὗ 
δοθονδὴ νν88 τωδᾶθ Ῥγοῃιίηθεΐ 89 ἀρδίηδὺ ὑῃ 6 θαίθθῃ ; Ὑ ΠΘΣΘΔΒ ἴῃ 8. ᾿Δίοσ (ἴτὴ6 (Ὑ ὮΘῺ ΘΥΘΏ ἴἢ 
ἱμχϑοὶ ᾿ἰ891 [9 Βοποτγίης οὗ [86 Βοβίμοῃ ΕἸΟΝ πὶ τῦ88 Ργϑβϑίηρ ἰ8), Θυθ Ὅ86 ἀἰνγίηθ Ὡδῖη9 Ε]Οπὶ 
Ὀοοδίηθ ἀἰδέλθίο] ἴο (ἢ 6 ἸΤΟΓΩ ρΡΟΥΒ οὗ δον. Βα ()}}86 ἄοθ8 Ὡοὺ ΘΧρ]δίη ον πῇ δυο} διὰ 
δυοἷι ΡΘΑΪ]ΤΩΒ 806 [09 Ὠδηθ ΕἸΟΒ τὰ." ΤὨο ΕἸΟΒ βίο Ῥβδ]π)8 οχίομπα ἔγοτα [86 Ὀορίπηΐηρ οὗ [9 
δοοοῃὰ Ὀοοῖκ οὗ 588] γη8 (χ]λ!.} 1}} ἑοτπτ δγὰθ 189 οπᾶ οὗ [86 γα ὈοΟΚ (Ρβ. ᾿ἰχχχὶγν. ; (ὴ6 ομᾶ ἴἰβ8 
ἰχσχῖχ). ἴζ τὸ θχδζηΐηθ ὑμο ΕΟ βίϊο ῬΒΘΙ 8 ΓΟΤΘ ΟΙΟΒ6)Υ, [8.6 ὉΠ ΓΒ] ἰδέϊο ἔϑαΐαγο οὗ {δ θ. 
ΒΟ0η Ιηθοΐ8 ὉΒ ἴῃ ΤηΔηΪ 0]ἃ Τὰ γ8. [οηρίηρ ἴοσ ἴῃ ᾿ἰνίης αοἄ, ἈΒ. χὶἱ]. ; χ] δ, ΤῊΘΦ οοπέγδοϊ 
οἵ [2ὴ9 ΡΘΟΡ]0 8 αοἂ τὶ [86 Βοδίβϑῃ, ΡΒ. χ]ῖν. ; χὶν. ; χὶνὶ. Τμ6 οδ]έἕησ οὗὨ ὑπΠ6 Ὠθαίδμθῃ, 8. 
σἰ γί, δα [80 νἱούοσυ οτόὸρ ὑμοὶν σγοδϑίβίβηοο, ΡΒ. χ]υ τὶ, : Χ]]χ. Α Ἰοδϑοη ῸΓ 811 πδίΐοῃβ ἰὼ ἐδ9 
[4] οὗ Ε᾿)|ὸ σοῦ!]ε88, ἄτο. 

ΤΙδῦ 86 Ιονϑ οὗὨ Ὀοΐὰ βδογϑὰ Ὡδσηθ8 ἢ48 ἱπαπορᾶ [0 ὙσΊοΣΒ ΔΙ οσδίοὶ Υ ἴο Βοος αοἂ ὕπᾶοῦ 

ὑοϊδ, δῃὰ ἴο δάἄοσῃ ἐπθιηθοὶνοθ τυ οί, 848 61} 0Ζ80}} πηδὶ ἰδ π5, ἰ8 ἢοῦ ΘΟ σιηθᾶ ὈγῪ (86 Ρὼ5- 
8208 αποϊοα ὉΥ ἴῃ. ΕῸΓ ΟΧΔΙΏΡ]Ο: θη. νΥἱὶ. 16: ΤΏΘΥ ταῦ ἴῃ (ἰῃηΐο [Π9 ΔΓΚ) 88 ΕἸ ἴπ ((}9 
σοὰ οὗ ῥγοπιΐποηΐῦ δίοΓδ] ουϑη 8) μ8α οοιμησηθηαθα Εἷτη, δηα οῃονδα (089 ἀοα οὗ [δ9 οονθηδηϊ 
[ὑπ] πο88, ΟΣ οὗ ἴδ) γοῦ ἴο 6 ἀρ] ναγοᾶ Ἰηράομῃι οἵ Θοἀ) διαὶ Εἶτ ἰΏ. Οοποείβ, χχνὶϊ. 21: 
“ΤῊθ 8101} οὗὅὨ ΤΥ Φ0η ἰθ 88 [86 Β126}} οὗ ἃ δεοϊὰ τ ΒΟ} θοδονδὰ ([1ὸ αοἂ οὗἩὨ ἴδο ἰδοοοζαίίο 
ἰδοῦ 8.06) 88 Ὀ]ΘΒδοᾶ." Ὑδογοίογο “ ΕἸΟ ἷτα ̓) ((89 αοα οὗὨ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ ὈπίνοΓἘδὶ Ὁ] βδῖηρ οὗ μϑδᾶύϑη 
διὰ (ὴ6 τοῦ] α) “αἶνο ἴμ96 οὗ [6 ἀΟΥ οὗ ἤθϑᾶγνϑῃ, δηᾶ ἰδ9 ἔδίῃϑβα οὗ γί}, ὧο. “Ναί οηβ πιθδὺ 
δ6ῖγ9 ἰ1ι66. ἘΧ, 11]. 4 : “ΤΒθὺ Φθῃονδὰ ((89 οονϑηδηΐ αοἂ ἐουπαϊΐησ ἐδ 9 ΒΟΪΥ δγθ ἴῃ [8786]} 
ΑΝ ἰδοὺ Ὧ6 [ὈΓΏΘΑ 65146 [0 866, δηἃ Ἐ]οΒία (δ 6 αοἂ οὗἉ {μ6 ψοῦ]ά- το ἴῃ }}60 08}. 18Γ86]) 641168 
πρῖο Βἰμα οαὐ οὗ [Π6 τηϊαδὺ οὗὨ [80 Ὀπ8}.." Β.111 ΟΥΘ ΟἾΔ ἰ8 [16 ἀἰδίϊῃοιίοη θοῦ θοαὶ [86 Ῥτοίθοῦ- 
ἰῃ ὁϑῃονυδὴ δηᾶ Ἐ]Ο τὰ 88 τ] τρ ἴῃ {110 ἀϊβροηθαίοῃβ οὗ παΐῦσο. Τα ἔθιηρ]ο ἰΒ δον, [89 
αῖ οὗ [89 οονϑηδηὺ ΕΟ ἱπλ᾿ (86 ΙΩΟΤᾺ] Δ ΘΔ Σδοΐης 8411 ταϑη κὶ πὰ). 1 Κίηρ, 1]. ὅ : ΤΗΘ Ιογὰ 

Δρρεδγϑα ἕο ϑβοϊοσηοι ; δῃᾷὰ ἀοά βαϊἃ, "ΑΒ τ βαΐ 1 88}}8}} σὶνο [166 :᾽ ὈΘΟΘΌΔΘ ἰὗ '5 ροσιηϊ θα Εἶτα 
ἰ0 δδῖκ [ῸΣ που] αν (μἴηᾳ8. ΤΏθ ῥδϑβαῦο ΡΒ. χ]νἱ 6 195 οχρὶ δηθὰ Ὁγ 8. σχὶνὶ. 7. Ὑ7ο που]ᾶ 
ΟὔΒΕσΥΘ 88 οϑρθοΐδ!]ν εἰ χηϊβοδηΐ, ἐμ δὺ Ενο ἰῃ ΠΟΙ Θη ἢ δἰαδίϊο ἤΟΡΘ οα ἴδ 9 ΓΡΙᾺ οὗὨἨ Οαΐῃ δι 68 
δεδονδῆ, δαΐ ἴῃ ἢ6᾽ ἀθργοβδίοιι δ {86 Ὀἰστίὰ οὗἨ βοῖι, Ἐ]ΟΜΒΐπι, [86 αοα οὗἨ (δο υπίγογβαὶ Βυπιδη 
δ᾽εβαίησ. Τὴ (118 δρὶγὶῦ 8180 ἘδΟ 6] βρθδῖβ, οἷ". χχχ., οὗ ΕἸΟΒἾτ 8 Ὀ]οββίης (89 Οἱτίι, τ ἢ ΐ19 ἰδ ἰδ 
δοδονδῆ, ἔμ 6 αοα οὗ [89 ποοογϑίίο Ὀ]οβείης, 80 αἶνθ8 1,988} ΒοΣ γϑί ὑμϑοοζϑῦο ϑοῦ8. Αὐ Βοίδοὶ, 
ΒοίονοΣ, δοοῦ οχοϊδίτηβ: ϑομουδὴ 8 ἰῃ (8 Ρ]8406, τηθδηΐης ἢ6 ὙὯἼΟ ΔΡΡΘΑΙΒ 88 ἰδ 6 οονοηδηΐ 
Οοά; ΒοΓο ἰ8 [6 Βοῦϑθ οὗ αοἂ (Βο6(}-Ἐ}}), διὰ ἰ.6 ραὺθ οὗ Ὠθδνθῃ. 
ὙΠ [86 ΘΟηΒοϊΟΌΒηΘΕΒ δηὰ εἰμι βοαηοο οὗ [860 αἰβίϊηοίΐοι ὈούτγΘΘα (86 70 Ὠδίηθβ, 18 (Π 6}. 

αἶθο πρίθγ  }Υ οοπηθοίθα (μ}6 ΘΟ;ΒΟΙΟΠΒη 628 δηᾶ βἰφηΐβοδηοο οὗὁ ὑμοὶγ ΟΟΙΩ ΘΟ; Β 88 ΠΟΥ 60 
ἐγοαθ ΠΕΥ ΟΟΟῸΡ ἴῃ {μ6 Ῥβδ]γη8 δῃᾷ [89 Ῥγορβοίϑ. 

Ὠογϑουοσ 1 ταπϑὲ Ὀ6 Τοτϊηατὶοα ἰμδὺ (ἢ 9 αἰδιϊηοἴίου, οὗ ἃ ὑνγοίο]α γϑοοτὰ 'ἰη ϑῃθβϑὶβ ΕΕΕ [1.0 
ΟΣ ΙΔ} γ οὗἁὨ ἐμ0 Μοβαῖο ἰγδάϊἰοη σϑῖμος [δὴ (16 βαρροβί(ϊ οι οὗ 8 ἀϊγεοῦ οοϊῃροβί(ἷοι οὗ ἱξ, ἴῃ 
πὶ ἢ. παίυΓΑ]]Υ, ΔΙοσ πιὰ τ οἴμος ἱπᾶϊοοβ οὗ Ἰδίοσ δ αἰ θΐοπβ, ἐμ9 τϑοοσὰβ Ἰγίης δὲ ἔῃ 0899 
ΔΙῸ 8180 τουιουϑα ἔγοτῃ (ΠΘῚ. οτ αἴ ἢ8] Βρῃοσο. Βαύ {89 ᾳυθδὥοῃ 4150 ἃγίβοβ ἢ {μὸ αἰδιϊποίζοη οὗ 
δ τοοοσβ, ΟΥ ἱπ ΒΟῪ [Δ 0.9 ΒΆΣΩ6 δϊθοΥ δ ἃ ἰδίοσ ρογὶο οὗ ἷβ 119 6ϑ Ὦδνο δοδυτηϑᾶ το ῆοϑ- 
ἤου8 οὗ δ7}]6 τ 16} ογο ποῦ ἔοπηᾶ ἴῃ Ὠΐμπ δὲ 8 θαυ] οῦ ἀδίθ. ΤῊΪδ ὑγδηβιιίοη οὗἉ δέγ]9 ἕο πον 
ἅπαξ λεγόμενα ἴῃ [16 Ῥγοοο82 οὗ οοτωροβί ΐοη, 18. ΣΑΙ Υ ὕο 06 ποὐύϊοϑα ἴῃ 89 ἸοἰίοτΒ οὗ Ῥϑὰ]. Α. 
τ ἰδ ο ἢ 5᾽ τω λαῦ τι ὑπμαὺ τ ἶοῖὶ οχἰϑίβ Ὀούνοθῃ 184. ἱ, Β΄, δηα 186. χὶ. ΕἾ. οου]ὰ οδέδίη οί θθα 

ἴδο γοβαῖο γϑοογὰβ ὈΘΌΣΘ δηᾶ δἵγοσ [086 Δρρϑδτίηρθ οὗ ϑοβονυδὰ ππΐο ἔοστα 8 ἱπχείηρ-Ροίπῦ ἴῃ 
[ο 16 οὗ Μοβοϑ. 

ἴα ἐδοὶν σεδρθοῖνο ρ]δοθδ γγῦὸ «1}} ἰσοδὲ οὐὗὁἨ [86 ὩΛθ 5 (1 Μοβ. νἱ.) δηᾶ. 180. ῊΡῸ ΠῚΣιΝ 

(ἃ. χτΐ. ἴ). 
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114 . ἹΝΤΕΟΡΌΛΟΤΙΟΝ ἸῸ ΟΕΝΕΞΊΙΒ, 

Ἑ. πὲ ΟἿἼΙΤΙΟΛΑΙ, ΤΈΞΑΤΙΒΕΒ ΟΣ ΤῊΞ ΕΣΟῊΣΜ ΑΥῸ “ΒΉΟΥΔΕ ΚΕΟΊΤΙΟΣΕ τα ΟΕΝΞΟΙΘ ΔῈ ΑἹ ΤῊΞ ΒΒΟΙΣΕΙΕΟ ΟΥ ἜΧΟΝ. 

Τὴε Οοπιροδίἑίοπ, 9.7 Οἐποεί. 

Μαγίουβ Ὠγροίῃοβοθ: 1. ΤῊΘ ἀΟΘΌΣΩΘΟΓΑΥΥ ὨγΡΟί δῖβΊ Αβϑτεῦο, ΡΒ γεδίοΐδη οὗἩ 1ουἷΐδ ΧΙΥ͂,, 
ΡΟ θη θα ἱπ ΒΓΏδθ61]8, 17ὅ8, δὰ ατίϊοϊθ θη ]θᾶ: Οοη)δοΐιγοα δὲ." ἴ68 πιόπιοῖτοι ογὶσίπαι ἀοπξ ἐΐ 
»ατγαὶϊέ γσιδ Ἀἴοξδο δ' ἐδὲ δογοἱ ῬΟΊΤ' ΘΟΉΆΡΟΔΟΥ ἴό ἴογ6 Οἰὐπόϑθ. Ἠὸ βου ρῆϊ ἴο ῥὑσουθ ἰδδὺ ΜΌΘ6Β ζοστηϑᾶ 
Οομθαὶβθ ἔγοσα δὴ ἘΠΟΜΐτὰ τϑοοτστὰ δηᾶ 8 ὕϑθουδἢ τϑοΟΤά, ΣῈ ἰῃ9 δἱᾶ οὗἁὨ ὕϑῃ βΒ.} 8110} τηϑτηοΐγβ, 

Βοργχοδοηΐαιίνοθ οὗ (88 νἱϑνγ, πηᾶοσ ναγΐουϑ τηοαὶ βοδίϊοηΒ, σοῦ Εἰολοση, “Πρ θη, αὐτο σα, 
Βιδῃο]η ((" Οὐ ἴο4] Του αι 008 οὗἨ 6: 6518, Β45816, 1880), Ἠυρίο]ά, Βδῆστηθσ. 

ῷ. Το ΔΩΤΩΘΗ ΔΙῪ ΒΥΡΟΙΒοδίθ, ΤῈΘ Ὀδβὶβ οὗὁἨ (ἰϑηθϑὶβ τχ8ὰϑ ποίμίηρ Ὀπὺ β' προ, 818]}} ἔγδρ- 
ΤΩΘΏΥΔΙῪ ΡῬίθοοθ. ΜΊΟΒδο]ἑβ, δ 68 πη, Ὑ ἴοσ, Παγίσηδηη, αγμαθ. Ὑ γίουβ βυρογβοσί ρ ΐοηβ, οομοϊᾶ- 
ἴῃ ΤΟυτ 148, το ροι  ΐοη8, δηἃ γαγὶ οί ΐθ8 οὗ βίγ]6. 

8. ΤΟ ΘΟΙΩΡΙ ΘΙ ΔΘΕἑΔΣΥ Βγροίμθεῖβ. ΤῈ δαυΐδον οὗ [86 Ῥοηϊδίϑθθος, {86 Φομον δι, δα θοΐοτθ 
Ηΐπὴ δὴ ο]ἀον ἀοουτηοπί, οχίθμἰηρ ἔσγοσα [ἢ6 ογϑαϊΐοῃ οὗ [δ9 ποῦ ἴο [89 ἀϑαϊ οὗ Φοβῆπα, [μὲ 
οὗ (89 ΕἸΟΙβὲ, δηᾶ τοιηοαο]θα δηᾶ οχἰοπᾶϑα 10. ΕπΤα]α, ἀο ᾽ οὐΐο (1Ἰδΐοσ νἱθνν), ΒΙΘΟΚ, σοι ΒΟ}.- 
1θῃ, ΒιδΒ 611 πη (Ἰδορ νἱϑν), Ταοῖ, ἄο. 

4. ἘΤΑΙ Β ἀονοϊοροᾶ Βυροίμοβίϑβ. Τϑοὶ σιιαίθα Ὁ Ὁ 6] ΠΣΒΟΙ, 88 ἴῃ 6 οΥγβίΔ}]}}ζαύοη Ὠγροίμοβὶβ. 
Εοατ οοηδιϊ αθηΐ ρᾶτίβ ἔοστα τ δίὩΪΥ (ἢ. 6 Ὀδ858 οὗὨ [86 Ῥοπίαίθθος: 1. 9 ὈΟΟΚ οὗ [6 οονθηδῃῖ, 
ἩΓΙ θη δὖ [86 ἔπηο οὗ Κβδιωϑοῃ : 2. [9 ὈΟΟΚ οὗὨ ἰδ9 οτὶκὶπβ (1 ο] οί), οοχηροβοᾶ δὖὺ [89 {ἰπὶθ 
οὗ βοϊοχηοῃ : 8. ἃ ΡΓΟΡΒΘΙΪΟ Ὡδσγϑίοσ οὗ [δ θαυ] οϑῦ ἰϑίοσιθα, ἃ οἰὔσξθοη οὗ [ἢ κίηράαοτῃ οὗὨ 15Γ89] 
αὖ ἴῃ0 {ἴτηο οὗ ἘΠ185 ΟΥ 906] ; 4. 8 δοοοπᾶ ΡΓΟΡΗΘύΪο Πδυτδῖοῦ ἔγοσ ὕπο ροσίοα Ὀούνοοη 800 δηᾶ 

0. Εν ]ὰ ἀἰβιϊηρυθῃ69 ὑνγοὸ ἘΠΟ ἰβίϑ δηᾶ ὑτγο Φϑμονὶβίθ.υ ΤῈ ἔοαγι δ ὩΔΥΤΑΙΟΡ αἰγὶ ἀ68 ]ιΐτη- 
8017 δραΐη ἰηίο ἃ Τουσί δηᾶ ΗΠ, δὰ 8. οοι ἱ]δίΐοη οὗὁὨ [8}0 Θασ] 6. ὈΟΟΪΚΒ γοϑῖνοβ γοῦ τλαύθγ] δὶ 
δα! ἱοη5 δὲ 0η6 ἴση οὗ ἴθ σον 1811 Κίῃρ ΜδΠΔββΘἢ, δηὰ οὗὨ {80 ον 18} οΧῚ]6. [Ὁ τηυξὺ 6 οὈ- 
Βογνοῦ, Ππδὺ ἴῃ σοτηραγίβϑοη τὶ ὑπ 686 (89 οΥ 0108] ὨΥροΟίΒ 6868 οἢ (29 Νον Τοβίδιηθηῦ 8ΓῸ ΔΙ ΑΥ98 
αυϊῦθ δἰ 016 ἰᾳ (6 ΔΡΡΘΔΓΔΠΟΘ, δηᾶ ἰπαῦ (ηἷ8 888 ἀοοϊἀοαΥ [0.6 οδδγδοῖοῦ οὗἨ 8 Ῥοοκ- τι κῃ 

Βγροίμοβίβ. 
ὅ. ΤῊο Βυρούοδβὶ8 οὐὗἁἨ οὐἰ κί μα] αἱ ἐγ οἵ ἀἰοποδὶβϑ (δηᾶ οὗἨὨ [06 ὈοΟΐΒ οὗ 89 Ῥεπίδίθῃς ἢ 'π ΘΟΓΩ- 

ΤΏ0η). ΤῈ} ΒΔΌΝΙπΒ δηᾶ [89 οἹᾶον ὑμϑοϊορίδηβ (τ ἰ ἢ ὁχοορίΐοι οὗ Ψίιίηρα, ΟἸοσίουβ, Βἰομαγὰ 
Βίμαηοη). Ἐπ: “ ΤΠ6 οομμροβί (ἴοι. οὗ (θη θ18,,)) Βγδυ βου οἷς, 1828. Βοιγδοίθα βίποθ 185} 
(666 ΒΙΘΘΚ, Ρ. 232). β'δοκ, ἴπ [9 ψΟΥΚ ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ αυοίοα. ἨΕΝΟΒΤΈΕΝΒΕΒΟ: ““ΤῈ6 Δο ϑηϊοὐἐν 
οἵ Ἰὸ Ῥοπίαίθποιι, 1886 ἰο 1889. Ἡδνογπίοῖ, ΕλπΚο, Ὀγθο βοῦ, Βδατηρατγίθῃ, Ἧ οἱΐθ, Κυσίζ 
(αὐ δ θδυϊῖον ἀ6ι6), ΚοΊΙὶ. 

6. Μοαϊβρᾶ Θοτηρ]θταθπίασυ Βυρούθβίβ, Α πα ]9 δἰδηδροϊηὐ Ὀϑύνθϑα [26 ΟἸΔΟΡ ἀδορ Ἰϑιαὐξωνν 
Βγροιοβἷβ δηα (86 ππὶ ἡ Υ ΒΥροίμοβῖ8 μ 88 Ὀθ6ὴ ἴδ Κϑῃ ὉΥ Πο] ἔΖϑοῦ,, δπὰ δνοσ Εἶπα ὃὉγ Κατί (Υ70]. ἐξ. οἵ 

[89 ΒΙΒίοΥΥ οὔἴδο ΟἹ Οονοηδοί, ὑ. 1855). ἀοοοτγάϊηρ ἴο ἐπ νἱονν οἵ ΠοΙὑΖϑοῦ, [89 δαῖδον οὔ [89 Ε]ο- 
Ἀἰβιϊο Βθοϊίοῃ8 Θοσῃροβοϑ [8686 Άγβί, δηὰ δυοϊα ϑᾶ, οὐ δ ̓ Ἰϑαβὺ ϑε] ἄουῃ υϑϑᾶ, ἐμ: 9 ἢδ:ηθ οὗ Φϑόονδῆ, ὉπῈ] 
[86 Ραββδρθ ΕἰχοᾶπΒ νἱ. 3, ]ογῸ ΦοθοΥ Δ ἀθοϊδγοβ μα ΒΘ τ 88 Κηόττῃ ἰο [86 ΚΑ ΒΘΓΒ ἀπ οΥ [ἢ 9 Π8πὶ6 
οὗ ΕἸ βοβιδᾶδὶ, ποῦ πηᾶθν [86 πᾶπλο Φομουδῃ, ΤῈΘ πδηη)9 ΕἸ βομιδααὶ ζοσιηθᾶ ἴῃ [Π686 ϑϑοίϊοῃΒ 8 Θοῦ- 
ηροίϊηρ ᾿ἰηἸἰς Ὀθύνγοθῃ [89 ὩδΔπιὸ ΕΠΟΜΐ πὶ δηὰ Φϑοβόυδῃ. ΤῊΘ ΕἸΟ ἰδ ρασίβ δῦὸ ἀἰβεϊ στ ϑηῃοα, 
ΠουοΥοΓ, ἔξοσα 86 Ἰαύοσ δρρϑατίηρ δοθουΐβῃῖο ΟΠ 68, ἢοὺ ΠΘΓΟΙΥ ΟΥ̓ 186 αἰ ογβὶ Υ οὗὨ ἐμ οἿΣ ΠϑυΩ68 
οὗ ἀοᾶ, Ὀπὺ αἴβο ἱβγοῦ δ 8 βοσΐοβ οὗ οὐμογυνἶβο Ῥ6ΟΌΪ ΑΓ ΘΧΡΓΟβϑίοηΒ (966 Π 6] 0ΖΒο}, Ρ. 87). Αο- 
οοταϊης ὕο ἐδὶβ [6.9 18 ζοστηϑᾶ (δ [0] οσσίης ῥργοδοπίδίϊοη : ΤΊ. πθοἶθαβ οὗὨἨ 86 Ῥοηϊαύθθος ἰβ ἐμ 9 
Β0ΓῸ]] οὗ {16 οογθῃδηῦ, Εἰχοᾶμ8, χἱχ.--χχίν., τσὶ υὕθῃ ὈῪ ΜοΒο8 Εἰτηβο]ὅ. ΤὨΘ σοσωδίηϊηρ 18 οὗ (9 
ὙΥ]Π ΔΘ ΓΠ688 Δίοϑθδ 58}016 ΟΥΔΪΪΥ, Ὀαὺ [ΠΟΥ Ἤγογ6 ττϊεθα ἀοτγη ὉΥ ῥσχίοδίβ ἰπ τ ΒΟ96 οα]]πσ ἰδ ἸΑΥ͂ 
(Ὀουῦ, χν]ϊ. 11; χχίν. 8; χχχίϊ, 10; Του. χ. 11; χυ. 81). ΤΆΘθϑο ραγίϑ γοσθ οοᾶϊβοα βοοὴ δὲῖοσ 
[86 Ροββθβϑίοῃ οἵ [9 ΗΘΙΥ Τιϑπᾶ, Ἁ τη ᾿ἰκο Εϊοιξαν, 116 δοῃ οὗ ἄδγοῃ, (ΝΎ. χχνὶΐ. 1; χσχὶ. 
91), στοῖο ἴδ στοδὲ πσοσκ Βορίπηΐης τὶ ἐπ 5 ὨΛΘΝ ἽἼΞ, ἴῃ ἡ ΒΙΘΒ ΒΘ ὕΟΟΚ ἊΡ [δ9 Β0Γ0}} "οΡ {100} 
οοὐθηϑηΐ, 8η ἃ ΡΟΓΒΔΡΒ ζηδᾶο Ὀσπὺ ἃ βιοσί γοροτί οὗ [ἢ 9 Ἰαδὲ ΒΡΘΘΟΙ68 οὗ Μίοβοβ, θθόοδυβο Μοβοϑ δᾶ 
ττιυὕθη (μθπὶ τ ἢ 18 οπ μδημᾶ, Α Βροοῃᾶ, 858 Φοβῆπα (Πουΐ, χχχὶϊ. 44: 908. χχίν. 26: δοζηρ. 
1 β6π). χ. 26), οὕ ὁ; οὗ ἰμοδβθ Ε]ἄθτβ ὁπ οτὰ σοϑίρα [16 βρίσὶ ὑ οὐὗἁἩἉ Μοβϑβ, οοτωρ]οἰοὰ ἐηΐ8 ὑγοσὶς 



8 8. ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ, ΑΧῸ ΠΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΤΕΈΒΑΤΌΒΕ ΟΡ ΘΕΝΈΞΙΒ. 118 

πὰ οιαδοάϊοα ἴῃ ἰδ 186 ΨῈ0]6 οἵὗὁἨ ΠουϊΘΓΟΠΟΙΑΥ͂, Μ᾽ ΒΙΟῊΝ ΜΌΒΟΒ Ηδᾷ Τηδί] τυ ὑὕθη ΗἰπηΒο] 7, ἀπᾶ 

ἰηδορᾷ ἃ Φομονίϑιΐο σϑοθηβίοῃ οὗ {πὸ 8016 (Ὁ. 38), Ρ. 88. 

ΤῊΘ δ μογθηΐβ οὗ (8:6 σοτηρ ΘΙ ΘΗΓΔΙΎ ὨΥΡοὐΒ 688 11Θ πηᾶον τα ϑηἰ ο]ἃ ἱτιραίαοηβ οὗἁὨ αν ἱ πὴ 
δυδηδοηθᾶ [88 Ῥγοβυσαρίίοῃ οὐὗἁἨ Δίοβδίο οτἱρίῃ8]8:; 80 δἀπογϑηΐβ οὗ Π1ὸ ὉπΙΟΥ Ὠγροί θ819 δΥθ 
ΟΠΑΥρ ΡΟ 8016 ὙΠ ΣΌΣ ρογτηϊεὐϊησ 0816 οΒποιΐοαὶ δα ΒΟΥ ΐρ ὕο δοτωτηθῃοθ δὖ 186 Ὀορίππΐηρ πίτμουί (86 
οὐ σὶμ418 ζοστοῖπρ [89 Ὀα818. ΤὴΟ Βυρούῃοϑῖβ οὗ 6] ΖΕΟΘᾺ ἰδ ἰη᾽γοᾶ ΒΥ (Π|0 ἱτη ρΓΟΌΔΌ]6 Δββατη 

ἰἶίοα {πὲ Πα ΘΓΟΠΟΙΩΥ͂ ἰ8Β ἴο ὉΘ αἰὐγϊ θαίοα ὑο Μοϑοϑ ἴῃ στοδύ ραγί, δ0ἃ το ἢ ΙΏΟΓΘ ΘΑΣΪΥ δηὰᾶ 

Ἰΐοτ ἢ] ἔμδα 1π6 ρῬγϑοοάϊησ ὈοΟΚ8. Οη [89 ΘΟ ΓΑΓΥ͂, γγ79 σΔῃ ὈΥ͂ ΠΟ ΤΩΘ8}8 βού δεϊδο [89 βιρροβὶ- 
ἴοι οὗὨἩ 119 γοργοβοηίαίίνοβ οὗἩ Τὴ πη Βνροί οβίβ, ὑμαὺ [8.9 Πδηγ68 Ἐ]ΟΒ τι δηᾶ σθῃονδη α]ξοῦ- 

πλῖθ ψ τα Θλοῖ οἴ ΟΓ ἴῃ σοηϑοηθοηοθ οὗ ὑπιοὲγ ἱπ ΟΣ Δ] β ση ἤσδηοο.. Ὑ7ο Ὀοϊΐονθ σαΐμον [Π δὲ (Π18 
βἰσυϊβοληοο νγὶ}} γϑοοῖνθ ΠΟῪ ἱτηροσΐϑῃοθ ὙγΓΆΘῺ Ὑ76 ΣΠΟΥΙΘ ΟἸΘΑΣΙΥ δρργϑοίδὺθ ὑμ6 οοπίταδῦ Ὀϑίνγθθη 
[9 πηΐνογεβ ϑἷο ἀπᾶὰ ὑπὸ {Πθοογαο ἀοβίρτιϑίϊοῃ οὐ (86 ΟἹ Τϑδίατηθαῦ οονθηδηύ αοᾶ, οὗὨ 180 
οοτθυδηΐ δηᾶ [86 βρίγί. Ὑ 1 Βου (ἢ 15 οοη γδϑῦ, [89 β' η! βοδηῦ πδίηθ8 γοῦ νγδηὺ (Ποἷν βυϑίγυο- 
ἔοη. Ὠ 6] 1 ΖΒ ἀἰβυ στ βηι 95 [8 π5 : “ ΤῊ 8. ΟἿ]Ὺ ἰΒ ἔστιθ, ὑπδὺ 86 ἔτσο παγγαύογβ ὑσίηρ οὐ ἀΐγοσβο, 

χοὶ θα. 4}} 7. δυϊμοΥΖοᾶ εἰάοβ οὗἉ {89 οποὸ γα οὗ τονϑίαιΐοη, Το Φϑμον ϑί 89Ζ68 τ ἢ ὈΓΘίθγθμοθ 
σφ δίθτον Ὀγίηρσϑ ουὖ {6 νι οὐ] - 500 γ]08]} ροβί οῃ δηᾶ ἀθϑυϊηΥ οὗἁὨ [βγδο], 118 τηϑαϊδίϊηρ 681} }πρ ἰπ 
ἴδ τοϊάβὲ οὐὗὁἨ [89 πδίϊοηβ οὗἩ [8 του]ᾶ, δηᾶ ἴΠ6 υπίνογβα δέϊο (1) ὑσηάθησγ οὗ τονοϊδίΐου. Ηθ 
ποίο8. πεῦ 086 Ῥδίγ ΡΟ 4] ῬὈχγοταΐβοθ οὗ αοῦ, ψ ΐο ἢ οσίθηαἃ θογοπᾶ [ἢ ροββοϑϑίοη οὗ Οδηβδβϑῃ, 
ΔΠἃ ῬΓΟΠοτΠ09 [9 ὈΪ]ο βίης οὗἁ 41} πδίϊοηβ ἱῃγοῦρ [80 τηραϊδέϊίοη οὗὨ [86 Ῥδίγίδγοιμδ δηὰ ἐμοὶγ 
φοθἃ (οἷ). χἰϊ. 2, ὥς.)., Οἱ [ἴΠ6 ΘΟΠΙΓΑΣΥ͂ 411 [86 ῥγοσιΐδοϑ οὗ αοὔ, ὑδμαὺ Κίηρ5 νι1}} ἀοϑοθπᾶ ἔγοτῃ 
ἴδια ραϊγί το 9, Ὀθοης ἴο {πὸ σοροσὺ οὗ ὑμὸ Ἐ]οΙ δῦ (οὉ. χυϊϊ. 6, ο.). Ηδθ 88 τιοσο ἴο ἄο τὶτὰ 

[80 ῬΥΙΟΒΕΥ τογαῖ ρου, ἩΥΒΙ ἢ ΙΒΓΔ6] 888 ἴῃ 186], ὅ6.) ΤᾺΪΒ ΔΡΌΘΑΓΆ ὑο ὉΒ ὕο Ὁ6 }υ5ὺ δρουῦῦ [89 
ὁρροβίίθ οὗ ἔϊι9 τοδὶ βίδίο οὐὗἨ {πῃ οδθ. ΤῊΘ πηϊνουβα]] βὲϊο το αυΐομ 8 (86 τοϊδίϊοη οὐ αοἂ ἰο {19 
[οζοβ ἴῃ 86 ψΟ]6 του]ᾶ, ἴο [80 ϑορλία, ἴο ἐδο φοάϊῖκθ ἰπ 89 Ἰουπδίΐοη οὐὗἁὨἩ Ὠπτηϑη  Υ δηᾷᾶ [89 
σγοδιΐοη, [8.6 οἰΣΟυτ θυ θη 141 ἔοστα οὗ στονοϊαἰΐοῃ. ΤᾺΘ ὑμϑοογαίίο το]αίΐοη 8 086 οοηΐγαὶ ΦΌΣΤΩ 
οἵ τουϑί αἰίοη, (9 στο αϊοη ἰο 1η8 οουθηδηῦβ, [86 ὑπΘΟΟΓΔΟΥ͂, {ΐπ ἰδέογ 681 ΒΡΡΘΆΓΔΏΟΘ οὗὨ [6 
Κἰηφσάοια οὗ αοἂ. 

Ἧοὸ Ἰοᾶτνϑ ἰῦ υπαροϊοῦ, ΠΟῪ ἴδτ 0}}8 οοηίγαβῦ ΔΘΓΘ 48]80, δορδγαΐοὶ Υ ἰδίζθη, ταῦ σῖνο δὴ 
ἰηείσεΐ πο ἐπὸ ἀἰθθγοηοθ Ὀούτνγθθη {86 ΕἸΟ ἰϑέϊο δηα ὑλ9 Φϑιον βίο ῬΒ4]π)8. 

1 Μοϑοϑ, 839 ἃ ἰϑδσηϑα τηδη, δοοογαΐϊηρ ἴο [89 Ερσγρύΐδῃ. οὐ ϊναύϊοη οὗὨ ἢ18 {ΐπι6, ἀπ 8 }}}118Γ 
αἰ [86 δι οὗ τυσὶλίηρ, ΘΟ] τυσὶῖϊο ἄοτσῃ {16 4518 οὗ ἢἷβ 1θ ς᾽] 0]}100, ΟΥ ΘοΟυ]ὰ οδιι56 ἰῦ ἴο ὃΘ 
πτἰϊζοη ἀοτγῃ (Δοοογάϊηρ ἰο Β]661), [6 Ὑ͵ἴθ ΤΑΔΥ ΘΟΠΠΘΆΕΥ αἰβυϊ 5} ὑτνο Ῥουϊοᾶϑ ἱπὰ [ὴ6 
νης οὗ λίοΞθϑ, [86 οοτῃροβίίοη οὗἨ ΕἸΟἨἰϑῦϊο ταϑταογὈ]}1ἃ ὈΘΌΓΘ [ἢ6 ΠΟῪ Ρουϊοᾶ οἵ σϑυϑ δίϊοῃ 
(αφῃ. νἱ. 8), δῃηᾶ Φομ ον βοϊσ ταϑση συ ]18 δηα 1 ν78 δον ἰὑ, ΒΥ οοῃμϑίἀογίης [89 οθοῦ οὗ Ἐσγριίδη 
ου] ΓΟ, γγχὸ οδῺ ΘΑΘ ΠΥ οχρ]δίη ΠΟῪ (δραγί ἔγοτια 1.8 στϑαὺ δ κῃ  ἤσδηοθ ἱπ 1.801) [8.0 ΤΟΙ ΟΓΔΌΙ]η 
οὔ 9 1ἴδ οὐὁἨ 9050 0], Οοἡ Ὑσ089 11{6- 1 ΒΟΥΥ Σοροβϑοᾶ η6 οτἱσίῃ οὗἠἨ (9 πδίϊοῃ ἴῃ Εσγρί, δηᾷ 41} 

τἰεξὶις δηᾶ {1110 οὗἩἨ Ι5τι6ὶ] ἴῃ Εσγρί, αγο γοοοϊνοαᾶ 80 Ἡ ΓὼΘ 8ὴ οχύθηβδίοῃ ΤῈ βου ]οτηθηῦ οὗ ἐῃ9 
[6τδ6 1165 ' ΕσΥΡὺ ΣΔΟΥ͂ ἤάγο α͵180 ὈΘθη δὴ ἱηδυοοτηθηὺ ἴο στα ΠΏ Δ]}}7Γ Εχίηρ ἰδ 6 Βδογοά Ἰοροη δ οὗ 
[86 ρΡθορὶο. ο ρογιωηϊῦ ουγβο δ ἐγ Ό ΓΟ 0 ΔΒΒΌΤΩΘ ἃ ΤΟΌΓΟ] ἃ στοῦ οὗ Το ΟΡ 1118 (οὔ οὗ 
οομιρὶοθ ὈΟΟΚΒ), 88 [86 Τοππάαίίοι ἴὼν (86 ἄγεῦ ἕουσ ὈΟΟΚΒ οὗ {π6 Ροϑηΐαίθαομ. ἘΕἸγβέ, ῥγίταϊ εἶν 
Ἰερομᾷς τοἀποοὰ ἴο πυϊηρ; ΒΟΟΟΒΑΙΥ͂, ΤΙ ΟΡ 1118 οὗ [89 118 οὗὨ ΦοΒΘΡὮ ; ὑδίγαϊγ, Μοδβδῖο 

Τοσοσβ ἔγοιῃ 89 ΕἸΟΒΐπὶ οΥὐ ΕἸ βοθδᾶαδὶ ρογίοᾶ οὗ (θῇ. τνἱ. 8 ; ΟΣ] γ, Μοϑαῖο γθοοσγᾶβ ἔγομ (80 
Φομονϑῃ ρογοᾶ. ΤῈ 1αϑὺ στοῦ ἰ8 οοπεϊπαρᾶ ἴῃ ἃ ΒΕ, παηλοὶγ, ἴῃ [86 Ποαίθγοποιηΐο ρσορμθεῖθθ 
οὗ Μοβδοα. Τῇ γϑοθηβίοῃ οὗ [μ656 ραγίβ ἰῃ 86 ἔοστα οὗ {89 Ῥοηϊαίθαοιι τ οὐ]Ἱὰ [2]1, ἔθη, αὖ (ἢ9 
ἰδίοϑί, πο [86 ζ[τὴ9 οὗἨ [86 Ρτορμοίβ οὗ [16 Β6800] οὗ β'ξδιηθοὶ, ἑ. 6.. ἰαύο [89 168ὺ ἀδγγ8 οὗ [80 618 
οὗ (86 συᾶροϑ ; δᾶ [ἢ9 τϑορῃβίοη οὗ θα ΟΣΟΠΟΤΩΥ, ρόγλαρϑ, ἰηΐο ἴῃ 6 ρογϊοᾶ οὗὨ [86 ἀογοὶορτηθπὲ 
οὗ ι9 ϑοϊοπιοιὶο τηοθ οὗ νον. 

4.8, ΤΗΞΟΙΟΟΘΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ἨΟΜΙΙΈΕΤΊΟΑΙ, ΣΙΎΓΕΒΑΤΟΕΞΒ ΟΕ ΟΕΝΕΒΙΒ, 

ὅ8εε [6 αθμογαὶ Οοσησζηθηΐασὶ 98. ργθοοάϊης. ΤΆΘη, λιση: “ ΒΙ] οί. ΤῊΘ0],᾽) ἷν. ν. 462 
ΊΣεΗ : ἼΒΘ60]. Τὐϊογαίατο,"" ἱ. Ρ. 199. βυρρι)οιαθηῦ, Ρ. 81. ὍΑΝΖ: “Θ᾿ οὐ ΟΠΔΓΥ,᾽" Ρ. 812, 
ΒυρΡΡ]οτηθηΐ, Ρ. 88. ΒΙΕΚ: “ Ιηἰτοἀυοίίοι," ῥ. 110 Β' ἘΚ Ππ,: “ Ιαϊγοαυοίίοι,᾽ Ρ». θέ. ΚΎΥΕΊΙΣ: 
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“ ἩΪΒΙΟΣΥ οὗ πὸ ΟἹὰ Οονθηδηΐ." “Ἰηἰσοἀποίίοι,," Ρ». 87 Β΄. Ἐβρϑοίδ!Υ ΘΕΙΊΤΖΘΟΗ ; Ο᾽επ 6818, 
ν. 718. 716 Ῥαϊγίδεϊο ζῥξογαΐξιγο; ΤΟΑΔΙΉΥ Ιγϑρδϑυβ, Οτίροη, Ἐπϑθἱαϑ, Ογγ]υθ, ΔΙοχαμαγίῃπβ, 
Ἡϊϑγοηγιηῦβ, Αὐραυδιϊπηβ, ἄο., Ρ. 78. Το ᾿αδδίπῖο ζἰξογαίξωγο: Βο]οιθοι [δᾶδὸ (Πδβοιὶ, ὩΠΟΡ 
(δ ΘΥΓΟΏΘΟΙΒ Ὡδιηθ Φ4.0}}), Αθθη ΕΖγα, αν Εὐτηβοιὶ, ἄθ. Ῥ. δῆ, τῆογθ ζθηθγΆ] νυἱοχ. ΤῈὴθ 
Ῥαίσιβώο ρογϊοα δῃηᾷ [86 τυ ]9 αζοϑ. Τὴθ οὁζὰ οὗ ἰ)9 Βοίογιχαίίοη, ὧσ.--- ΗΙοτοὸ 1υζδ ον δηᾶ Οα]- 
σἱ ἢ ῬΓΘΟΘαΘ 81} (ΘῪ]Υ ΡΌ] Βοἃ ὈὉγ ΗθηρβίθηδοΣς, Βου]η, 1831). 79 πᾶρηθ Οαἰνίπυβ δηᾶ (19 Γ- 
Βαγὰ οὗ ἴΠ6 1 Θσϑη8, δπὰ ἰλ6 Βοίοστηθα, Μογοογιϑ, ἀτγοι 8, Ῥρόηοοῦ, ΟἸθγίουβ, ὅθ. 7 ταΐϑα 
Θϑρϑοίδ]γ Ζν Πρ], Οοοοο᾽υβ, Υ θηθταδ, δ ϑογίαἰίοτεε αὐ Οεηέδὶπ, 1141. Ῥρϑοΐλ!γ ᾳαοίοα δη8 
7050} Ὀ]αχηρὰ : ϑάοοβ Βὅβιμε : δ ψεοίογίιηι πιαρτηιθη, (ΔΠ. Δοοοϊπρδηϊτηθηΐ, ΚΘΗ ΤΕΌΕΝΒΟΕΘ, ἄγοαπα 
οὐἰροίέα. ΜαϊΑΪΥ παῖ 19 ἐουμᾶ ἴῃ (ἀϑηθβὶϑΌ Οὐϑσσοδῃ ὮὉΥ͂ ΤΆΡΕΙ, 1856). --- ἘΘΟΘΩΩΥ : Μ|ΊΟΒΔΟ6] 18, 
βϑόνοσῖῃ ἘΔ 6Γ, σὴ ΒΟΒΊΘη, ᾿οϑθησαῦ]}]οΣ 5 Οοτμμμοηΐα, Θολαμαδῃ, δηα [θη ἰδ9 τηοτθ τοὶ ΕΓ 
Θοϊητηθηΐατ 68 οὗ Το δηᾶ Κποῦοὶ. Ὑ 1 σοβροοῖ ἰο (89 ἄθοροσ ἱπνοϑιϊμαίίοῃ οὗ ΟἹὰ ΤοβίδιηθηςΣ 
ἘΧαροβὶβ ἃγθ Ὠδιηθᾶ : Ηογᾶοσ (“Το οἱἀοδὲ Βοοοσὰ οὗ [89 Ηυτηδηῃ Εδοο,"" Εἶσα, 1774), Ηδγδῃῃ, 
Ὅσ. 1οἰἀδαχῦ ὈΥ Μοβοσ, Ἐ. Α. Καυτσοδοθ ον Β “ΡΆΓΆΡΤΔΡΩΒ οἡ ϑαογοὰ ἰδίου ᾿" (1818), {18 
Ὁ Βη 5 θα ΟΟΙΣΩΘΕΓΑΓΥ οὗ ΤΊο1]9 (ΕΣ δῆ οι, 1886), [86 ΤΏΘ0]. ΟΟΣΩΤΑΘΗΔΓΥ Οἢ 86 Ῥοπίδίθῃοὶι Ὁ 
ΜΊΟΒΔΘΙ Βδυπησαγίθη (ΚΙο6], 1818 δῃὰ 1844), Ηοΐαδηη, ῬΥΓΟΡΆΘΟΥ δηᾶ ΕὨ]Β] θη. Β10]0 1οβϑουϑ 

ἢ αθηθβϑὶβϑ ὉΥ Ἠοΐτα (Θἰαϊίχατι, 1846). Ἐχρορίοη οὗ ἀϑηθαὶθ ὈΥ Ε. Ὑ. 4. Βομιδᾶον (Βου] η» 
1846), ““Α οοἸ]θοίίοι ἰῃ τὸ ΒΙΘὮ 8}1 ΓΘΙΔΆΓΚΘΌ]Ὸ (Πΐηρδ ΘΥοΣ βαϊὰ οὗ ἀϑῃθϑϑὶθ 86 διγδηρϑᾶ οἱ 106 
(Βτοδᾶ οὗ [89 δυῖμοσ᾽ 5 θοῦ δηά ἔμππάδτηθηΐδὶ ππαθτγβίδηϊηρ." 1,268 Ῥχοχωϊηθηῦ ὨΔΙΩΘΘ ΓΘ 
ΠΌΤΩΘΓΟΏΒ, ΥἱΖ., ἱῃ τοϑρϑοῦ ἴο οὐἰ(ἰοἶβτα δηᾶ 1βο]δίθα αν 0168 ; 0. ἱμβίδποϑ, τλοάθιῃ : (ἰθβεγθομί, 
Βυάϊχον, Προη, Τ᾿ γβοῦσ, ΒΟ] η, 1848. Ῥυδίκυομοι, [06 Ῥυΐτηδὶ ΠίβίουΥ οὗ Μαηκὶπᾶ, Τϑζο, 
1821. ΤῺὨθ βδῖηθ, Ηἰβϑίοσί δὶ Οὐ [68] πυοβ ζαϊζοῃβ, Η4110, 1828.---ΟΥ 1608] Τηγ δι ϊ αίϊοηβ : Ηθηνσ- 
δίθμοτᾷ, ϑυρΡΙθταθηίβ, Εδηκα, Ὀγθοῦβι ας, Κυγίζ, 1846. (ϑόγθῃβοῃ, ρῥγοΐδῃθ, θοοθηΐσῖο.) Ηυρ- 

ἴ6]4, 1858.---ΒόΒτηθν, ἐξδον Οοηδ818, Η4]19, 1860. ΤὨῺΘ ββϑῖηθ, ὑμ9 ἢγϑὺ θοοΚ οὗ [16 ΤΏΟΣΒΔΒ, ΗΔ]]6, 
1862. Εδθστηοσ, Ομαρεέίοηδα ἵπ Οδηἐδὶπ, Βτοβϑίαυῦ, 1868. Α80 γόοῃ Ξοῦσϑηκ, Οοηεπιοπίαγίι ἐπ 
Οεποδίη, 1888. 19] 1 0280}, ΟΟΤΩΣ ΘΠ ΔΤΥ οα Οθηθδῖβ, δὰ θα, 1,οἱρΖίᾳ, ΕὙΔΏΚΘ, 1860. 611 280} 
δηὰ Κοὶ] (966 Ῥοῃίδίθαο). Ὑσίμῦ, [86 ὈΟΟΚ οὗ ἀοποβίβ, ᾿μάοῃ, Ἢ 1]1δηὴ8 δηὰ Νοσραίο, 1889. 
Τ,οἰρΖίᾳ, Ηδγίσμδηῃ. 

ἘΜΕΟΣΕΤΊΟΔΙ, ῬΆΔΟΤΙΟΔΙ, ΤΤΤΈΒΛΤΟΣΕ. 

86 ριμθν, ΤὨΘοΟΙ]ορίοδὶ 1λογδίατγο, "ἡ. 116 8].--Ν αἱ. Ἡουθογροσ, Βόγον, ΗϊβύοσΥ οὗἩ 89 Ῥ.ΪΓΩ3] 
ποῦ] ὰ ἴῃ βοσσαδοῃβ. [,6ορ. βοιχαϊᾶ, Ἐχριαπαίίουϑ οὗἨ (89 βδοσθὰ τσὶ ηρθ, 8 ΠΌΤΟΥ (0 6 6515 
ΧΧΥ. 18, Δλαηθίον, 1884, οίμα, Β10]0 1θ85οῦ8 (Θίαἰίχατί, 184; 8ε6 Δῦογθ). Ὑάμβομα, Β[0]9 
,ΘΆ800η8, 180 δηὰ 28 ρΡαγὺ (18ὺ ραᾶγί : αἀθῃοβίῖβ, 24 ραγί: 900), Βοι)η, 1868. βοῦνγοηκο, Β10]9 
«Θ9800ὴ8 ΟἹ ὁπ 6518, 2 γο0]8. Εγίατι, 1800. (Ὀϊοίτίοι, ΟἹ Τοβίδιηθηῦ Β1Ό]6 10590η9.) Ταῦθο, 48 
ΒΟΓΙΩΟΏΒ ΟἹ Γππηΐηρ ἰοχίβ οὗἨ αδηθϑῖ9, Βγοϑίδο, Ὀ[]ἴον, 1858. 866 Ἰλϊοσαίαγο οὗἁὨ [16 ΟἹὰ Τ69- 
ἰδιηθηῦ δΔηα {16 ῬοηΐδίθθοΣ. 

[Τὸ 818 1180 οὗἉ βρϑοΐδὶ σου κϑ οὴ θη 9815 δα ὑπὸ [Ὁ] ον ηρ : ἘΠ. 18}; ΤῊ ΠΟΙΥ ΒΙΌ]6, αθηϑϑῖβ 
δῃᾶ Εχοᾶυϑ, ὈΥ ΟἸΑΒΙ ΕΒ Ὗ ΟΒΌΒΎΟΕΤΗ, Π.Ὁ.. Οδηου οὗἉ Τ δι σηϊηβίογ, ᾿οπᾶοῃ, 1864, Α οὐἱ ϊο 8] 
δῃἃ ὀχϑρθίϊο 81] ΘΟΙΩ ΘΠ ΔΤΥ͂ οα [86 Ὀ0ΟΪΚ οὗἩἨ (οῃρβὶβ, ὈΥ δ ΜῈΒ ΜΎΒΡΗΥ, Ῥγοῖθϑθοῦ οὗὐ ΗἩΘΌΓΣΘΥΤ, 

ΒοΙαϑὶ, ἙαΪῬαΣρ, 1868. Δηιοτΐοδη : Οποϑίϊοηβ δηᾶ ποΐθ8 οῃ ἰϑῃϑβϑὶβ, Ὁ ΟἜΟΒΟΣΚ Βυβη, 1882. 
Νοῖοβ, οὐἱ οὶ] διὰ Οσρ᾽ δηδίοσυ οἱ [86 θΟΟΚ οὗὨἨ ΟΘ 6518, ἔγοσῃ [8.9 ογϑδίζοῃ ἴο {186 οουϑηαῃΐ, ὈΥ 
ΜΈΓΑΝΟΒΤΟΝ Ἧ,, ὅλοοβυβ, Νονν Ὕοσκ, 1806. Ἐχορούϊοαὶ ΟΟἸΠΘὨΓΔΡΥ Ομ θη θβὶβ, ΟΥ ΚΆΜΕΙ, 
Ἡ. ΤΌΒΚΕΕ, Ὁ.Ὦ., Ῥτοΐοββοσ οὗ Βὶ}]1.8] Τϑασηΐῃρ, ΟΟἸ τι ΐ8 ΟΌ]]ορο, Νονν Ὑοσ]ς.---Τ. 1.1 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΟΠΑΡΤΕᾺΚΝ ΟΕ ΟΕΝΕΒΙΚ. 

ΤῊΒ ΟΒΕΑΤΙΟΝ, ΤῊΝ ΒΟΒΙΡΙΌΒΑΙ, ΥἹΕῊῪ ΟΕ ΤῊΞ ὙΟΕΣΡ, ΔΝῸ ΝΑΤΌΒΑΙ, ΒΟΙΞΝΟΒ. Ὑπὲ Β1Χ 

ὉΑΔΥΒ᾽ ὝΟΕΕΚ. 

3.6 186 Ῥδγαρτδρθδ οὗ (Π6 [ηἰγοἀποίίζοῃ ΟἹ {110 ῥγδοίϊοδὶ Εχροϑιυἱοῃ οὗ 89 ΟἹὰ Τοβίδισθηξ. 
ΑΙδο ““Μαιίον,᾽" Ρ. 11, ΠΑΝΤΖ, Ρ. 818. ὙΊΔΟΣ, ἱ, ἢ. 200. «ἢ. ῥλέϊοροπιμ, ἴηι οσαρωξ ἑ. ασηέδδοα, 
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εὐϊί. Οοτάονίιια, Ῥέοππα, 1680. ΕἸΟΏΒ ΤΏ : Ῥγίσαονδὶ Ηἰβίογυ, 2 γο]8. ΑἸοσί, 1790. Ηαβθο: Ὀίϑοουθ. 
68 ἴπ {80 ΕἸ6]4 οὗ ἰδ ΟἸ]ο8ὲ ΗἸΒΙΟΣΥ οὗἨ Ἐδγίῃ δηᾶ Μδη, 2 ρίβ. Η4]10 δηᾶ 1, οἱρχίς, 1801. ὼ»"- 
ποῖ, Ηϊδέοτίοα] Ομ θηδίοῃ οὗ ἴμο σϑὺ [γ06 Ομδρίογβ οὗ ἀἀϑῃϑϑὶβ: τὶ ἃ ΘΌΡΡ]οτηθηῦ οὨ [6 

Οοῃπΐῃ6 6858 οὗ οΌ ΘτοποτηΥ, Το δίηρσοη, 1829. να : 226 ορόγε 865 ἀΐστπι, ἘΤΟΪθυτΩ, 1827. ΒοΚο: 
Ογίσεπος δὲέδί[ίοας, οἡὐὁὨ Ἐοβθδγο 8. ἴῃ ῬΥΪπηθν αὶ Ηδίοσυ, οηάοη, 1884. Βποκ]δηᾶ: ΟΘΟΙΟΩῪ δηᾶ 

ΜΠΠΟΓΔΙΟΦΎ, οοπῃδίἀογοὰ πὶ τοΐθσθηοο ἴοὸ Ναίαγαὶ ΤἈΘΟΪΟΘΥ, ᾿ομάοη, 1886. ἩΗἰξοΠοοοϊ: ΤῺΘ 
Βα σίου οὗ ΘΟ οσν, ὧο., αἸαβροῖν, 1867. Βυρὶὶ ΜΊ]]ον : ΤΊ ΤοβεϊηοπΥ οὗὐμο ΒΟΟΚΒ οα ΘΘΟ]ΟσΥ, 
ἘΟΠΌυΣὮ, 1867. Βοσίμδ!ἃ δύυθαγί Ῥοο]ο: Τῇ αθηθβὶβ οὗ 16 Εδγί δηᾶ οὗ Μϑδη, ὅο., [οπᾶοῃ, 
1600 (866 ὑδὸ ποίϊοθ οὗ ΖΟοκΙ]οΣ : Ῥοσίοαϊοδὶ οὐ ΤῊΘΟΪ]. 11τογαίατο, Ν.. ὅ δηᾶ θ, 1861). ἘΔ] 186}: 
Ηϊἰβιοσῖοδὶ δηᾶ Οτἰ ϊοδὶ Οὐτατ θη ἑΔΡῪ οὗ ἴδ0 ΟἹα Τοβίατηθηῦ (ἀοηρβὶϑ, ᾿ομάοῃ, 1858. ἀοἀοίτογ: 

1α Οὐρεπιοροπὶθ ἀ6 ιὀοέϊαζίοπ, Ῥατὶβ, 1861. Μάατγοοὶ ἄο βθηθβ: Τῇθ Οοβιγχοροπῖίο οὗ Μοβοβ, ἰη αδγ- 
Ἰδη, Τδίηροη, 1841. Ὑδίογϊκογῃ: ᾿ζοϑηιοβ ἀΐεγοβΌ. Ογυοϊθα Υ 1)6]10ΖΒ0} (Ρ. 609): Ατηθγΐοδῃ 

στ ηρθ οὗ ΗΟ ΒοΟΟΚ, Εια ἢ, Οτοῦοι ἢ ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ 1110 Τ͵οα 89 ὈὉΥ Μοδηβ: ΤῊΘ Ναγγαίγο οὗ [89 

Ογοαΐίοῃ ἰπ αἰδηθδἷ8, ἴῃ [86 Ατωϑγίοδη ΒΙΌ]οίθοδ ἤὅδοσζα, τὶ δρϑοΐδὶ σοΐδσθηοο ἰο αὐ γοί Β 1.860- 
ἰπγο8 ΟἹ ὕ8:0 ΗΔΙΙΩΟΩΥ͂ οὗ {860 Μοβαίο δοοουηί οὗ [μ6 Οτγϑδίϊοῃ τσὶ ἢ τηοάογηῃ βοΐθηοο, ἀρ] γογϑᾶ ἴῃ 
Νοὸπ Ὑοτκ, 1862. ΤὨΟΪποΚ: ὙὙμδί ἰ8 [86 τοβυὶὲ οὔ βοίοποθ ἴῃ σϑίδγθῃοο [0 116 ὑτίηθυαὶ σου] ἢ 
Αἱ [86 88π|0 {{πη0 8 οδίδ]οσιθ οὗ [89 πηοβὲ ἱτηρογίδης τυ ἢ 8 οἡ {818 βι δ͵]θοῖ, [πῃ Ηΐβ τη ΐ866]]8- 
Βοοῦϑ τσιηρ, 94 ῥδτί, Ρ. 148 Εἰ Τιαηροβ Μ᾽βοο]ηθοῦβ Ὑ τ  ησθ, γο]. ἱ. Ρ. 49 δ. : ν. 74 δ΄. 
[ληρο: ΤΏο 1Δπᾷ οὗἉ ΟἸΟΣΥ͂, τὶ τοΐδοσοηοϑ ἰοὸ Ρίαθδῥ: δη δηᾶ [Π9 βίαγθ. Κυγίζ: ΤῊο Β10]6 δηᾶ 
᾿Αβίτοθοπν. (δομδάἄθῃ: Τοοάΐου, Καυίβστθο, 1842.) οὶ]: 4»οϊοσία λΙ]οϑαῖσαθ Ττακιἐἱοη δ, ὅτο., 
Ῥογρδὺ, 1889. ΟἹ Ηφθοῦ: ΗδΙΙΩΟΩΥ͂ οὗ [860 Οτγοαδίϊοη, Ζάνιομ, 1847. το, ἀθ Ἐοπροιηομῦ (866 

“ΜΑμον,,᾽" Ῥ. ν.): ᾿γασηιεῖ ἄπ Ἡπίοΐγ6 (6 ἴα ἴόγγα, ἀ' αρτὰ ἴα Βὲδῖο, Ν ΌΪΟμΑἴο], 1811. ΤῊΘ 
ΒΔ : ἢῃ πιο δ ἀαΠ8 868 ΚταΡ»οΥί8 αὐ.ὸ ἤίσι, ΝΌοΒαίο],͵ 1841. Ἡϊδίοῖγο ας ἴα ἱεντο, 1868, (ἀοΓ- 
Δῃ, ὈΥ ἘΔΌΑγαΒ ΜΐΖὶ) : ΤῊΘ Ῥγίμηθυδὶ ΗΪβίοσυ οὗ ἔ:9 Ἑδγίῃ, 1δπάβμηΐ, 1848, Ηπρο ΒΘ ΠΒΟᾺ : 
Το Οτοδοῃ, 1866. Ἐποη: ΤῈο ΗΐβίοΟΣΥ οὗ [6 Οτγϑαϊίοη, δοοογάϊηρ ἰο [86 Β ΘΒοϑγο 68 οὗ Μοῦ- 
ὁγῃ βοῖθμοθ ἰῃ ἰΐἰ8 Οοπμηθοίϊοῃ τ] [η6 ἘΔ δηᾶ {16 ΟΠύτοΙ, Ἐοίογαι, Βἰουίίη, 1866. ἘΕ]ΔΒΌΔΥ: 
ἘΒΟΙΟΥ 106 δϑίγοποσοΐοαὶ οοῃγαᾶϊοίβ 6 ΟἸ τ ϑίΐδη ον οὗ [86 Ὑοσ]ᾶ, Βου] πη, 1867. Ἐταγά: 
ΤΙο Εδίί ἰη ἴη9 ΗΟΙΥ Ὗἠ᾽λ ΓΓἶξ απᾶ [89 Βοβυὶῦ οὗ Ἐθβοαγο 68 ἱπίο Ναίυσο, Κδηΐθθοσα, 1861. (ΤῊΘ 
πτίηρθ οα (ι͵8 βι δ᾽θοὐῦ ὉΥ Βἰο]ιογ8. 701: Ῥυίσαοναὶ Ηἰβίοσυ οἵ ἀϑῃμϑβίβ, οἷν. ἷ. γοσ θ6- 8.) θδδη: 
Ναΐατο 'ἰπ ἐδ Πἰσμὶ οὗὁἉ Ὀϊνίηο Ἐθνοϊαίζοῃ, δηᾶ μ6 Βονοϊδίϊου οὗ αοἂ ἴῃ Ναίαγο, Βου]η, β0 8 ]ΖΘ, 

Καίητο δῃᾷᾶ Ἐϑγνοϊδίΐοη, οσζδῃ ἤον [89 πχϑᾶϊδιΐοη Ὀθύνγθθῃ παι 8} ΓΟβΘΑ ΓΟ] 1.68 δηᾶ ἔα ἢ (8 Ρογϊοᾶ- 
'.8}), Μάπεοίοσ, Αβομοηᾶοτῇ 1865 8, Βόμηογ: 1. ΤΟ ΕἾΘΟΙΥ Ιηφχυϊγηρ Β10]0 ΤὨΘΟΙΟΡΎ δπᾶ 19 

Ορροποηΐβ, Ζάσίοα, ΟΥῸ]], ἘΠ15511. 2. Ἐοβοδγοῖθβ οὗ Νίπγο δηᾶ ΟἸν]]1Ζοᾶ 119. 8. Ἐ οϑῃμηοβ, Β10]6 οὗ 
Ναίαγο, Ηδπονογ, Ἐθαρ]ογ, 1862, ΖΟοκ]ον: ΤἼεοϊοσία ποίωγαῖΐ8. ῬΊΔΠ οὗ ἃ βυβίοιπαίίο παίῃσαὶ 

ΤΗΘΟΪΟΡΥ, ΕΥδηκίοτι οἡ {ὴ9 Μαΐῃ δηᾶ Ἐγίδηρθη, 1860, ΜΌ]]6Γ: Ηϊβύοτυ οὗἁὨ [86 ΟϑπλΟ] ΟΩΎ ἰα 

ἐμο ατεοΐδη ΟΠ ΤΟΣ πη0}} ΟΥΐσϑαῃ, τὶ ἢ βρθοΐδὶ Τηνοϑυ ρα οηβ οὗὁ [6 αποβίϊο βιγϑβίθτηβ, Η14116, 1860, 

Κοοῦὶ: Μδη ἴδο Ιπιᾶρὸ οὗ αοὗ, Ηἰἱδϑ8 χοϊαϊίοι ἰο ΟἸγὶβὲ δηᾷ [86 ποσὰ. Αἢ ἘΒ8ΔΥ οἡ ῬΥΪΆΘΥΑΙ 

Ηϊδίοσυ, 4519, 1861. ΥΥ ἰϑουλδπη: Οἱ [86 Οὐπηροίίοι Ὀούνγθοη [86 ΕΘΒΌ].8 οὗ βοϊϑηίῆο [ηγϑδεϊσα- 

ἔοῃ δηὰᾶ Εοιίοη. Ῥίδηοϊδηὶ (οὗ (86 ΟοἸ]ορίατα Βοτηδηθμ) : Ἐ]ποϊαἰἑοηβ οὗὨ [89 Μοβαῖο Ηϊδύουυ 

οἵ ἴδο Οτοδέίοαθ. οι βόοῦγδηκ; Τασαθηιότοη, ΑρΒΌθπτΩ, 1888. Αἰτῦγοσ : ΤῊΘ Ῥχίσηουδὶ Ἡ᾿ἸΒΙΟΥΥ 

οὔ δο Ηππιδη Β8060, ΒΒ  μδύβοῃ, 1856. Βοΐηκο: ΤῊό Οτγοδίίΐοῃ οὗ [89 οσ] ἃ, 1869θ.{ ἘθΒΟΙ: 

Ἰδοΐασοβ οὐ ἔμ Μοβαΐο Ηἰϑίουυ δηᾷ (9 Βοϊδίΐοῃ ἴο {πο Βοβυ]ίδ οὗ [νοϑυϊζαίύοηβ ἰῃ Ν᾽, ίαγο, Βοπῃ, 

Ἐτοΐδαγς, 1862. ΟΣ ΚΒ οἡ {π6 Ογθαίίοῃ ἔγοσῃ ἐδθ βοϊθῃςῆο βἰδηᾶ- ροϊηΐ, ὉΥ Αῃᾶγοθαβ Τ ἄρτι οΣ 

(Ἰορἐπηΐβιη), δηα οἴμοσβ. ϑε6 Πο] ἐζβοῦ, Ρ. 110. Βοβυθοτγὶ: ΤῊο Βιγαοίαγο οὗ [μ9 οὐ]. Φυθῃ- 

εἰρὰϊ : ἘΡΟΘΙΒ οὗ Νίυτο, Τὐ ηροη, 1860. Ῥίαβ᾽; ΗἸβίουυ οὗ {πὸ Οτοδίίοη, ΕὙδηκίοτί οα {89 Μαΐῃ, 

1855. (Βπυᾶδοη Ταυΐι]ο: ΗΐβΟΟΥΥ δηᾷ 1,ᾶνγ8 οὗ [86 Ῥ͵ΟΟΘ88 οὗ Ογϑαίίοι, ἀἰθστηδη, ἘσΊβηρθη, 1860. 

Α δοοὰ οὗ Κἰπᾶγοα Ρορυϊαγ ττὶεἰηρσθ πὰ ρογοὔϊοδὶ αγίϊς198.) ἸΤυοαδιΐβοθ, 866 ΚυτίζΖ, Ρ. ὅδ. Οὗ 

ετοδὶ τηοτί ὁ ἰ {8:6 τϑοθηβίοῃ οὗ [9 σσοσκ οὗ Βυοκ]δηᾷ, ΘἰθοϊοΩΥ δηᾶ ΜΊΠΘγΆΙΟΩΥ, οοπβίἀογοᾶ τ ἢ 

ΤΘίθΓομο9 ἑο ΝΙ ίτγαὶ ΤἜΘΟΙΟΩΥ, ὈΥ Ὗ. Ἠοβιηδπη ἰῃ ΤΠΟΙπΟΚΒ ΓΑΡΟΓΟΓΥ Αἀνονίίβον, 1888, Ντ. 44 δ᾽ 

Βδοῦ: ὙΤΒΙΟΙ σοι ΓΘ ϑηβίοη οὗ δηϊπηα θα παΐῃγο 18 (86 7π8ῦ οποῖ Βειη, 1862. 
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ὝΟΞΙΚΒ ΟΟΝΟΕΕΝΙΝΟ ΜΑΤΕΒΙΑΥΙΒΜ. 

Μία ον] ἰδιῖο : Μοϊοβομοίξ, Βδομμοσ, Ὑοσί, Ο2Ζ0106, ὅθ. Μδγοῦ ἴῃ Μοηΐζ, Μαίουι δ]ΐδτη δπὰ 
Βρί γἰ ὑπ] ϑτα, αἰθβθθη, 1861. Ῥεσίοδιοαϊβ, Τγοδιΐβθβ, Ασίϊο]θβ. 
Οοσμίοσ- ΡῈ] Δ ο.8: ΒΚ. Ασπιοῦ : Οτγοδιίοῃ οὗ Μίδῃ δηᾶ ϑυθβίδηοο οὗ (89 βου]. Α. ὙΑ,Π ΟΣ, 

λους, δυσὶ: 1,ϑυἴο 8 δραϊηδὺ Δίαίογ δ᾽ βῶ. δ μΠ πτἴθὴ : ΟΥἰυἰοΐβτη οὗ Μαίογ α]ΐθη, ὙΠ ΟΥΒΟΣ : 
Μαιοτ Δ] ἴβτα δηᾶ [86 ΟΠ τὶ συΐδη Ὑ ον οὗ [9 οὐ], Ἐποθη, Βορ]η, 1856. β΄ 4110,  ΘΌΟΥ : Δ[8- 
ὑοΥἰ ΑΙ ΐϑτα δηᾶᾷ [86 Ῥθορ]οβ 8. )οο)], δίθηδα),, 18586ἀἁ ΑἹ}. σόοῃ (088 (ΘΒΡ ΘΟ} δραϊμδὺ ΒΌΘΙΠΕΣ 
δηάγορθ). ΔΜΟΒ 6118: λίαίοσ δ τα δηᾶ Ἱταρ] οἱ ΔΙ... “ ΟἸΓΟΌΪΑΡ ἴο [86 ΕΡγοβθη αγο8β οὗ Μοᾶ- 
ΘΓ Μαϊογί δ] ἴδηι ἰῃ ἀϑγσαδηγ, Οοἰΐδ, Βαυσγιμο βίον, Ἐοβτηΐββϑὶοσ, ΜΏ]]ον, Ὁ]0, Ο2Ζ0]06.) ἘΒΔΙΖΟΓ: 
ΤῺῸ πον Εαΐα] ἰθῖ8 οὗὁἨἁ Μαίοσα δηλ. ἘΕΤΟΒΟΏΒΙΩΘΣ : Ἦ Δ1}4}18 οὐὗὁἨ ογτηδῃ Μαϊοτὶ δ] δίϑ, ΜΟπδβίον, 
1861. Βοπα Μουογ: Οὐ οδὶ ὙἸΘν οὗὨ τωδίου δ! ϑυϊο σοί τονοτβὶδὶ 1ἀὐοσγαΐυγο, Εν δηρο]οαὶ ΟΒΌτΟ ἢ 
Θδζοῖίο, 1860, δ .πη6, ὧο. 

ἩοσαἸ]ϑίϊοβ: ΗΆΣΤΩΒ : Οπἡ [89 Οτοδοῃ, 9 βοτβοῃβ, ΚΙοὶ, 1884. (Ετοο ἀϊδουγθὶνο ἑοχίβ. ΤῈ 
ὑγοδίσωθηϊ οΥ̓ [Π|0 876 οῦ ΟΟΟΔΒΙΟΙΔΙ]Υ͂ ΟχίΓΑναρσϑηῖ.) 8,29 [0.6 Τοτὸ ΖΘΏΘΓΔΙ σΟἸ]θούΐ 05 ἴο αθῃθδῖβ, 
ὈοαϊθΓΟΠΟΙΩΥ͂, δηα ἢθ ἀθῃοΓᾺ] Τηἰγοἀποίίοῃ. 

ΒΕΟΟΝῺῸ ΟΗΑΡΤΕᾺ ΟΕ ΘΕΝΕΒΙΒ. 

ῬΑΒΔΡΙΒΕ. 

8:6 “ Μαίμον." ΤΠ6 δγίϊοϊο Ἐάθη ἱπ ΠΟΥ 5 εωϊ- οχίοοη. ΜοΟΠΟΩΤΑΡΗΒ ὈΥ ποῖ, 
Ηορκίμϑοῃ, βομα 688, ἄθ. Βογίβοδυ: Το Επηδδιλθηΐαὶ ὐϑορτδρῖοδὶ Οὐποορίϊουϑ ἴῃ ἴδ 9 

Ῥοϑογίρίςοη οὗ Ῥαγαᾶϊβο, αὐἰεησοη, 1848. 
Οομρ. ΚυτίΖ: Ηἰ βίου οὗ ὑῃο ΟἹ Οονθηδηΐ, Ρ. δὴ δ. ἘΚ. νοὴ δύση : Ραϊοδίϊηθ. ἈΓΑγΟΤΏ : 

ΤῊΘ αοβροὶ οὗἩ Ῥαγδᾶϊβο. Εἡριὺ 1μθης- βοσιθοηβ, Βγοβδα, ΠὨ]οΓ. 
Ψ2]αἴὸ απ 7δηιαἴθ δὲ62. ΑἸ ΒΓΟΡοΙορίοαὶ  οσκ8. ὙΟ ΚΒ. οἱ τηλττίαρο. 
σηῖ φ' (16 Ηωπιαπ αοθ. ὅε6 “Μοϊϊδονπ." Τὔοκοη: Ὁ οὗ [86 Ηστηδῃ Ἐδοθ, Ηδῃ- 

ΟΥ̓́ΟΡ, 1845. 826 Α Οδἰδϊοσαο οὗ [86 Ορροπθϑηΐίδ δᾶ Ποίθηδοτῦβ οὐ [86 ὉΠ. οὗἨ Ὠεβοθηΐ, Κατίζ, 
Ρ. 61. 1,Δησο 8 Ροβίἐϊνο θορτηδίοβ, Ρ. 8380. 

«Αἀπίλτοροΐοσψν απᾶ εγολοίοσν. Παρ: Τὸ Μοβαὶο Ηϊβίοσυ οἵ Μίδη, Ἐταρκίοτὺ δηᾶ 1 μοἱ ρΖὶρ, 

1798. Ουὐμίηεβ οὗ [μ6 Βοοίσϊπο οὗ [}9 βου] ἔγοσῃ (8) βεογοᾶ Ὑ γὶΐ, Ὁ Βοοϑ. τότ ἰδ 1μαἰϊη» 
Βιυϊιχαγάί, 1857. Ηδαδιάδηθη. ΒθοΚ: βογὶ ρίυγαὶ Ποοίσίηο οὗ (86 βου], 9ἃ οἅ. ΖΘ]]ΟΣ : Οοηῃοἶβθο 
ῬΒγΟΒΟΙΟσΥ, 84 οα., Οαὶν, 1867. 1 6110Ζ80}: δοσὶρίσ δὶ ῬΒΥΟΒΟΪΟΡΥ, 34 οἃ. Ὅου Βυα]οῦῦ; ΤῊΘ 
Ῥοοοίγίηο οὗ λίβδη, ἔουπᾶοα οἡ Ὀϊνίηθ Βονϑ]ϑίΐοη. Απίβγοροϊορυ οὗ ϑίοβθηβ, ὉΥ “. Η. ΕἸ μον 
ΙαἱρζΖίς, 18ὅ8. βοθαδον: ἩΙΒΙΟΥΥ οὗἩ [ὴ9 δου]. Η. Α. Ηδῆπ: Οοηιπιοπίαϊίο Τοίον Τοδέαπιεηὶ 
ἀ6 παίεγα λοιηϊπῖδ ὁπροδίζα. 

᾿απσυαρσε. Ἐτ. ΒΟΒΙοΚΟΙ : ῬΒΣΟΒΟΡΒΕΥ οὗ Πίδβίοσυ, ἢ. 44 8. δοβυ  θηπον : Ῥυϊτηϊ εἶν Θασϑ- 
ΔΤ, Ἡοσᾶοῦ, Ηδιηδηη, Ἢ. νοὰ Ηυμδο]ᾶῦ : Οἡ ἐδ Κανὶ-δηρσυασο. [ηἰτοαποίοη. Φ8οοῦ 
ατίχημι : Τὴὁ Οτϊαίη οὗ ᾿δηρσύδρο, ΒοΡ]η, 18ὅ29, Βιῦνοβαπᾶ: ΤῊΘ ΜΎυβίοτυ οὗἨ [09 Ταηρύδρο οὗ 
αοᾶ ἴῃ Μδη, ἀοἢβ, Ῥογίδο8. 

Τηριογίαϊιίψ. ὅ8ϑε6 ὉΑΧΥΖ: αγίϊοϊθ8 Ἰτσηογίδ! γ, Κ1θοΡ οὗ [Ὡς δου], ΜΙρστγαϊίοη οὗ βου]β. Αἀὰ 
ΒΡΡΙθμγοθηΐ, Ρ. 108. ΟΘΏΪοῦ : Ῥοίογὶ Τεείαηηδηζὲ δεπίεηζία (6 τοδιιδ ροδί πιοτίδηι γείυνῖδ, διυϊ- 
ξαταϊ, 1846..{ Α. βοβατηδηη: ΤῊθ Ποοίχίηθ οὗ Ἰτυσηοσία! Υ οὗὁὨ (0 ΟἹ δηᾶὰ Νοὸν Τοβίδπχοηΐς 
Βοιίομοῦ. ΒΥΘΟΔΟΥ : ΤΟ οοίγϊηθ οΟΥ̓ΠΠἸταοτίδ! γ 88 μ61]4 ὉΥ [16 δον ϑ]Χ ῬΘΟΡΪΟ, 1,οἱρσΖίς, 1857. 
Ἑπροϊθοτῦ: Το Νοραῦνο Μοσὶῦ οὗ [80 ΟἹ]ὰ Τοβίδιηθπι ἱῃ Βο᾽δίϊοι ἰο (89 οοίγίηθ οὗἁὨ ἸταπλοΣ ΔΙ ΣΎ. 

Βου]η, 1857. Α. ἘΠοἢΐΘ : ΤῈ 1ἅθ8 οὗἩἨ Ῥογβου δι δηᾶ οοηἰϊπυοᾶ Ιηἀϊν᾽ 04] Ἐχἰοΐθηος, ΕΠΌοτ- 
ἔβ]α, 1884. ΤΔησοΒ ΡὮΣ]ΟΒΟΡἱοΔΙ Τορτηδίίοβ, Ρ. 348. ὙΥ οἶδββο: Τ|ιο Ῥ]}]ΟΒΟΡ οὶ] ΜΥΒΙΘΤΥ οὗ 
ποτα] ὑγ, Θγοβᾶθῃ, Κουὶ, Ἡ. ΤεοΣ : Ἰτασαοσία! γ. ΕἸγϑὲ νοϊυτηο οὗἉὨ Εη ογίδἰ πίη [πϑἰγαοίΐοι, 
ΤοἰρΖῖς, Βνγοοκῆδαβ, 1851, ἘΤΔΡΟΒΟΒ: ΤῊΘ Κ00] δηᾷ 118 Ἑυίατο, δὲ. Ο4110η, 1849. βο 102. 
ΞΡ! Προγθοῦ : Πϑδῖι, 1116 αἴοῦ Ῥοδίι, δηᾶ Ἐθϑυστθοίοη. ἃ ὉΪ0]104] Δροϊοχοίϊοδὶ Εββαυ, Ηδ]]6, 
1862, 

εϊσίοη. 866 ΥᾷΊΠΟΥ : ΤΒΘΟ]ορίοδὶ 1ἐτογδίαγο, ἱ. Ρ. 98. Βυρρίοιηθηῖ, Ρ. 45, το. 



δ 8. ΤΗΚΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΒΟΜΠΙΕΤΙΟΑΙ, ΠΤΈΒΑΤΟΞΒΕ ΟΕ ΘΟΕΝΈΕΞΙΞ, 118 

ΤΗΙΒῸ ΟΒΑΡΤΕΒ ΟΕ ΘΟΕΝΈΒΙΒ. 

ΤῊΞ ΒΔΠ. ΙΟΒῚ ῬΑΒΑΌΙΒΕ. ὈΞΑΤΗ. 

Νγβα : ῬΆΣ οδοριἱο- ἰϑίοσῖοαὶ Τυθδιΐθθ ου αθηθεΐβ 38 δηᾶ 84. Ἐ]ΠΘα Βοσορο 8, 1790. βόθο»» 
ἶπρι Απεέϊφωρεὶηνέ ἀ6 Ῥγίηνα πιαίογωηι λιιαποριη ογίσίηο Ῥλίϊοεορλοπιαίξε θη. 8 «ορζίοαζίο, 
Τοθίηρσοι, 1792. ΣΙ η.8 οὐ ἴΠ0 δίη οὗ Μδη, Κτδρῦο, ὅ. ΜΌ]10Υ. 3866 α͵6ο 189 οδἰδίορτθ ἰὼ 
Κυγίς : Ηἰβίοτυ οὗ [89 ΟἹ] Οσονϑηβδηΐ, ὑ. 61. ὕπιῦτοϊξ : Κη. Βυρρ)οιαθηΐ ἴο [Π6 ΤᾺΘΟΙΟΩΥ οἵ (89 
Οἰὰ Τοδίϑτηϑιης, Ηδιαθυτα, 18ὅ8, Βνᾶπι: ΤΙ ΕΔ]|1, πΠ]αυδίταϊίοη οὗἩ (80 8ἃ Θῃδρίον οὗἨὨ ἀἀϑῃοδὶα, 

᾿ Βαπηθη, 1867. ΟΥ̓ΔΌΘΓ : βουτοῃδ οἢ ἰδ [μοϑὺ Ῥαγδαΐβο. 

ΕΟΌΒΤΗ ΟΒΑΡΤΕΒ ΟΕ ΟΕΝΕΘΙΒ. 

ΟΣ ΒΛΟΞΙΡΙΟΕ. 

326 ΤἸλϊοταΐαγο, Κ υτίΖ, Ρ. 71. Οἡ [86 οχίθηβίοι οὗ [86 Ἠυτηδὴ Β.Δοο6. 

ΕἸΕΤΗ ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΟΥ̓ ΘΟΕΝΕΘΞΙΒ. 

0ὴ ἴδοὸ Μδογοδίδηβ. 866 Κυτγίζ, ἢ. 78 ᾿ 

ΒΙΧΤΗ ΟΠΛΑΡΤΕᾺΒ ΟΕ ΘΟΕΝΕΘΒΙΒ, 

Εν. ἂἃο Βουροπιοηῦ: 26 Ῥειμρὶ6 ργέηιϊ,. βονΟΓΑΙ] σοϊυταθ8, Ῥαγίϑ δηὰ αοπουα Η. Κυτίσ: 
Το Μαιτίδροβ οὗ 89 βοῃ8 οὗ αοἂ πὴ [80 Ὠδορ οι οὗ Μοϑη, Βοι]η, 1867, ΤῺΘ δαῖπο: ΤῊΘ 
Βοῃ9 οὗ ἀοά, ἴῃ ἀἰθῃθ8βῖ8 νἱ, 1, 4, δηᾶ [ῃ6 Κ᾽ ηπίηρ ΑΠρο]8, ἴῃ 2. Ῥοῦ, ἱἱ. 4, ὅ, διὰ Ψπᾶ9, γογ. 6 δηὰ 
Ἷ. Ῥοϊθιηΐο ἰγοαίίθο ἀραίηϑὺ Ἡθηρϑίοη θοῦ, ΜΙΐδα, 1858, 366 α͵8ο Κυτίξ: Ἠϊϑίοσυ οὗ ἴ8ο ΟἹ]ὰ 
Οονευδηξ, ΡΡ. 76 δῃηὰ 77. 

ΒΙΧΤΙΗ ΤΟ ΝΙΝΧΤΗ ΟΠΑΡΤΕΒ ΟΕ ΟΕΝΕΞΙΒ. 

: ΄ ΤΗΣ ΤΊΟΟΡ. 

Βαϊίπηαπη : Ου ἰδ9 Μγί οὗ ἰ}9 ΕἸοοᾶ, ΒεΣ]ΐη, 1812 (19). ΒΟΌΣ: ΗἰδύοσΥ οὗ Ἐοϊχίοη 
δοὰ (86 ΟἸΌΓΟΝ, 1 το], ἘΏγίΠοΡ Ἰἰζαταίασο: Κυτίζ, ν. 80 5. ΟΥδμου : 18 ββοσύσωομβ ἔγοτῃ [89 
Ηϊδίοσγ οὗ [80 ΕἸοοᾶ, Εγίατὺ, 1668, Οἴοβθθοῦ : ΝΌΘΑ, Εἶγο Αἀάγϑβϑθοϑ ἰο ΟἸσἰβίίδηϑ, Βαβ819, 1823. 

ΤΕΝΤΗ ΟΠΑΡΤΕΒ ΟΕ ΘΕΝΕΒΙΒ. 

ΤῊΞ ΘΕΝΕΑΙΌΘΙΟΑΙ, ΤΑΒΙΕ. 

8.6 ΚυτὶΖ: ΗϊϑίοΣΥ οὗ ἴδμο ΟἹ]ὰ σονοηδηΐ, ὑ. 88 δ Α, ἘΘ]ἀΒοδῇ: ΤῊΘ 1.1η9 οὗ ΕΡΟΟΔΒ οΥ͂ ἴδ 
Ηοὶγ Ὑτῖϊ, ἔγοπι Αἄλπι [ὁ μ9 Ῥοηϊθοοβῦ, ΕἸδηκίοσὺ οὐ (86 Μαίΐη, 1881. Τμὸ ασϑμποαδϊορίοδὶ 
Τδῦ]9 οὗ σὐϑποβὶβ ἴῃ 1.8 Τ εΐνογβαὶ Ηϊβϑίοσί δὶ βὶσυΐδοδποο, ΕἸ ογ οἰ, 1887. Κσδοζκο : ΠΙυδίγδιοιθ 
οὗ 186 Ἑαὐὀποδϊοσίοαὶ Τ80]6, Βομη, 1887. Κποῦοὶ: Τὴ ἀθῃθδί ον οὗ αομποϑὶβ, αἴθβϑοα, ΕΟ Κον, 
1850. Βτοϊ θη σμον : ΝΊΏΘΥΘΙ δηᾶ Ν μυσω. ὙΠ τοίδγθποθ ἴο 89 Ἰαὔοβι ἀϊἰβοονογῖοθ, ΜυπίοΣ, 
1861. Ιαγατᾶ: Ῥορυϊαῦ Εθροτί οὐ 86 ἘΧοδυ δ 0.9 αὐ ΝΙπονθι, αϑσιοδη ὉΥ Μοίββηθσ, [,οἷῃ- 
910, ὌγΚ, 1862. 

ΕἸΕΥΕΝΤΗ ΟΗΑΡΤΕΒ ΟΕ ΘΕΝΕΒΙΒ. 

ΒΌΙΓΓΌΙΝΟ ΟΥ̓ ΤῊΞ ἸΟΥΕΒ ΟΣ ΒΑΒΕῚ. ΟΘΕΝΕΛΑΙΟΟΥ. ΟΟΝΕΌΒΙΟΝ ΟΥ̓ ΤΟΝΟΤΕΒ. 

ΚατίΖ, Ρ. 86 ' ἘΚ δυΐθῃ : Οοπέπβίοῃ οὗὁἩ Τοηρτοθ δὐὺ Βδροὶ, Μαΐπζ, 1861. ΝΙϑθυν : ΒΑΌΥΟΣ, 



190 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΘΕΝΕΒΙΕ, 

Ηεαίϊδοπάοπι. δ᾽] ησοῦ : Ἡθαίμθηᾶοσμα. ββ  οίθ! μβασθη. ΣΙ Πρ5 οὗἩ 1,Δβϑυϊχ, Νὰ ΒΟ ΔΟὮ, 
Κγυίκο, ΜδΏ]οΣ, δηᾶ οἴμοσθ.Ό 8366, ΚΌτιΖ, Ὁ. 91. Ἑαυγὶ: ΤῈΘ Εἶδο οὗ ΗἩρδίμοπάοσῃ δηὰ ἰδ 
ῬγοΊοα οὗ Ηδαίμϑη Μίβϑίοηβ, Βδιτηθῃ, 1859. ΤοῦΚοΣ: 1,ϑοΐυγοβ οα Οἰν  ]ζαίίοη δηᾶ ΟὨσἰϑιΐβῃ- 
ἰγ, Ἠδιαθυγς, 1868. : ' 

ΤΥΕΙΕΤΗ ΤΟ ΤΗΙΕΒΤΥ-ΒΙΧΤΗ ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΟΕ ΘΕΝΈΞΡΙΒ. 

ἸῈΞ ΠΙΒΘΤΟΕΥ͂ ΟΥ ΤῊΞ ΡΑΤΒΙΛΒΟΒΒ, 

8:6 Ἰζατίξ, ῬΌ. 104 δηᾶ 116, ΘΕΡΘΟΙΟΠΥ 119 8ηἃ 129. Ποίΐδεσσον: 226 λἱδβίογία βαογα Ῥαΐγίατο- 
ολαγωηι, Ἐχογοϊξαϊζίοηπεε δοἰεοίαδ, Αταβίογάδιη, 1667. Φ. ὅ. Ηο58: Ηἰβίοῦυ οὗἩ 86 Ῥαίσϊδγοδβ, ψ τὰ 
ΤΩΔ08, 2 νο]8. Ζατγίοι, 1776. Μ6]: ΤῊο 1,19 οὗἩ [η0 ῬαύγίΔΓ 5, 3 ραγία, Εσδηκίοσγί, 1714 (οἢ [89 
Ἰαδὲ Ομ δρίοσβ οὗ (θη 6818). 

Α. «Αδγαλαπι. 

͵866 ὉΔΏΖ: ΑὈγΔΒ δ, Ρ. 14. ὙΥΠΟΣ : βογίρίαυτγαὶ ᾿ὐεαζ. ἰόχίοοα. ἘΒ1Ό]Ϊς4] Το ἸΟΠΑΓΥ͂, ὉΥ ΖΕ]- 
Ιου. Ἡογζοζ : ΤὨΘΟ]ορίοδὶ Ἐπογοϊοροᾶϊα, 80 αἷβὸ [ἢ 9] οὶ; πάτηθ8. Βοοϑ: ΕοούςίαρΒ οὗἩ [86 
Ἑαὶϊ οὗ Αὔσδδδ ἰῃ (89 6 βουϊρίϊοη8 οὗ {89 119 οὗἨ [6 ῬαίσίαΓΟ6}18 δια {1:10 Ῥγορμοίβ. ΝΟΥ 
ΡΟ] 894, ΤΡησοη, 1881. ΒΔΟΒτΩΔηη : ΗΘΓΙΏΟΣΒ οἡ ἐδο Ηΐβίογυ οὗ Αὔγδμαπι, Ῥαββανδηΐ : 
ΑΡσϑΒ δι δηα ΑὈΥΔΒδτη δ Ομ] άσοῃ. ΒΥ [}0 δίδοσ οὗ Νααθιιδῃ, 394 οἂ. Β8858]60, 1861. Ὑ. Βοὺ- 
Β6Γ : ΑΌΓΣΔΙΔΙ. Β Βοίΐηρδ, 'ἰῃ 12 ΒΟσΊΏΟη8. Α Ῥαγίϊηρ αἰδ, Βαγτοθη, 1801. Βοβνίηκοὶ: Εουγχίθοα 
ΒΟΓΤΩΟῺΒ ΟἹ {δ 1.116 οὗὁ ΑΌΤΣΔΒδΙα, Βδυτάθη, Βογίθιδιηδῃ. Βγᾶτω : Τιαὶίθ οὗ (δο Ποιηοβίϊο 119 οὗ 
ΑὈγΆΒ τα, ΝΘΌΚγοθη δηᾶ βο]ϊηροη, 1888.---Οπ, ἐδ6 ἀαπροῖ 7 ἐδ6 Σογά. ἸΚυτῖίΣ, Ρ. 144, διὰ [9 
ἰγοαίδο ἴῃ 18 γοβρϑοίϊνθ Ρ]866. Ἰβῃτηδοὶ. “846 Κατσίζ, Ὁ. 308. 

ΒΒ. 17μααο. 3 

36 Ἀατὶζ, Ρ. 3508 Η. Τδὸ Ταϊπυᾶ δοοουηὶδβ οὗ Βΐτὰ ἴῃ Οἷδο: Ζαρίοοη, Ταϊια. Ῥαβεδμοβ οὗ 
180 Κογδῃ ἴῃ Ηούηρογβ διδὲίοίδ, Ογδηΐ, 

Ο. υαοοῦ. Τλὲ ΒΙ᾽οιδῖπσ ς᾽ υαοοῦ. 

36 Ὁ ΔΏΖ, Ὁ. 816. 9000} ΗἰΞξίοτΥ, ὉΥ ϑβδοροῦς (πὰ Κ]δδου δ Αἰ πα 168 ἱ. 111. 60- 81). 6. Ὦ. 
ΚυυτβΟΒΟΓ : ὅδοοῦΒ Οοπίοϑί δηᾶ ὙἹοίοσυ, 4} εαἂ, Ἐ]ΡΟΡ 614, 1867. ΑἸώπηρ β6 8110, ἘΤΆΠΟΙΚΘΡ, 
1660. ΟἿν. δοβταοϊαί, ΟἸοββϑοη, 1798. Εὐϊϑαγί οι, ΗἨοβτηθπμη (Απάᾶγϑαϑβ Ὑ 1161), Βιδμο]η, 7 6τ- 
Ἰΐπ, Ζίγικοὶ, Ῥούϑσβοῃ (866 ὉΔη2 : ἀἀϑῃϑθῖβ, πὰ Ἧ πΠοΣ 1. Ρ. 199). Ὁ οδῖοὶ : Τ8ὸ Β]οβαίηρ οὗ ὅδοοῦ, 
ΒΡΔΌΒΟΒ οἷς, βοθυϑίβομο, 18ὅ8. 

Ὦ. υοδβορῆ. 

36 ὍδΔῃΖ, Ὁ. 816 δηᾶὰ ῃ. 4718. ὙΪΠΟΡ: ΒΙΌ]1ο4] Τ᾿ οὐομΔΓΥ. Ζ6]116γ: ΒΙ0]164] Ὁ οὐ ο αΥΥ. 
Ηόθγζο. ἘΣ Ηογᾶογ: ΤῈο ΗἰβίοΟΥΥ οὗ “ ΟΒΘΡᾺ ἴῃ βουτωοῃβ, Ζασίοι, 1784. Τοδολίηρβ ἔγοσα [89 
ἩΗϊδύοσυ οὗ δοδορῃῆ. ΕἾγϑὶ ρατί, Εὐδηκίοτγί οὐ [80 Μαδίη, 1816. 

49, ΤΗῊΗΒ ΕΥΝΌΑΜΈΕΝΤΑΙ, ΤΗΟΥΟΡΗῚ ΑΝῸ ὈΙΥΊΒΙΟΝ ΟΕ ΘΕΝΈΞΙΒ. 

ὕπάᾶον [89 Ὁ ἱ γουβο- ΟΟΒιἶ 81] ροϊηύ οὗ νίον, ομϑβὶβ ἰ8 αἰγὶ ἀοα ἰηΐο ὑνο σαδΐῃ αἰ ν δῖ 08: 1ὴ 9 
Ηἰβίουγυ οὗ [89 Ῥσίταθυαὶ σου Ὀσδίοτο (86 βοοᾶ (οἷ. ἱ.--ν111.) δηα (δ Βἰδίοσυ οὗ (86 ἱμβοοοζδῖίο 
ργΐτλουδὶ ροτὶοᾶ δἷον [89 Βοοῦ (0Ἐ. ν]]1.--].). 

Ἡοΐδορχοσ : Ἐπορνίϊοη ; 1. Ηδδίογία ογρίηϊδ τόγπι οπιπΐωπι, οὮ. ἱ, 11. 9. Ἡίογία τουπᾶὲ 
»γἱογΐδ, οἈ. 111.-- ἢ. 8. Ηϊδίογία Ῥοδίογίοτίῖδ πιιιΐ, ΟἈ.. 1Χ.-1, Το] ἰΖβοῖ : “1 πὸ ἀϊνϊὰο 4} 
ΕἸΒΌΟΥΥ ἰηΐο [9 ὕνγο στοδὺ αῖνοθ οὗ 8 Βἰβίουυ οὐἁ ργίπιθυδὶ {ἶἰτ9 δηᾶ ἃ ᾿ἰβίοσυ οὗὨ ἐἶιθ υυἱᾶ- τοσ]ᾶ, 
βοραγαίθα Ὁγ [δ Ὀορίπηΐηρ οὗ βἰπ δῃᾶ (μ9 Ρ]δῃ οὗ γοδοιηρίϊοη ροΐης ἰοἴο οβϑοὺ ((οοοοσΐπδβ), ΘἰΘ 68 8 

ΘΙ ΥΔΟΘΒ [86 οομμρ οὐα Ὠἰβίοσγυ οὐ [86 ΘΑ ]Υ σπου] (οἢ. ἱ.-1}.). 10 α͵80 ΦΌ]]}οὐϑ 86 ἰβίοσγ οὗ (δ 6 



ὃ 9. ΤῊΝ ΕΟΝΘΑΜΈΕΝΤΑΙ, ΤΗΟΌΘΗΤ ΑΝῸ ὈΣΨΊΒΙΟΝ ΟΡ ΘΕΝΕΘΙΗ͂. 12] 

αἴοτ- του ]ὰ ἰπγουρκὰ ὑπ γο6 ροτ δ, τ 8096 Βταῦ οχίθη 8 ἔγοσῃ (86 ΕΔ] ἴο ἴ80 ΕἸοοῦᾶ (0. ἱν.--Ὑἱ 1}, 
14), ἐλ9 βϑοοοῃᾷ ἔγοσῃ ἔμ οουθηδηὺ ὑὶ ἢ ΝΟΔῈ ἴο [80 ἀἰβροσζείοη οὗἩ [ἢ 6 Ἀυταδῃ Γ809 ἴῃ παίϊοηβ δηὰ 
ἰδησύδρσοθ (68. νἱϊ!. 1δὅ--ΟἈ. χί.), ἐδο ἐϊνα ἔγοιι [πὸ ομοοδίηρ οὗ Αὐσδμδτα ἴο [86 βου ]οσηθηῦ οὗ [89 
ἸἈΤΩΪ οὗὨ σδοοῦ ἰπμ Ἐφτρί (6. χὶὶ.--1.). ΤῊθ80 ἢγϑί (δ γθο ρϑγὶ οὐβ ἃγο [80 βγβί [8 γθ0 βίδαρϑϑθ οὗ (89 
Ὠβίοῦγ οὗὨ βαϊνδίίοῃ, ἰπΐο συ πΐος, ἐπγουσ αἰνὶηθ ΤΊΤΟΥ, (Β6 γον] δηά 86 ΕἰΒίοΟΣΥ οὗἨ πδίϊοῃϑ ἰδ 
ἐπαροᾶ." 

1π [86 τοϑδὴ ὙΠῚ6 [86 ἱβοοογδίίο ροϊπὺ οὗ υἱοῦ Ῥγοαοσζηϊῃδίθβ, δῃἃ πηᾶοῦ 1Ὁ 4180 Οἰϑηρβὶθ 
ΔΡΌΘΔΓΒ ὕο [8}1 βιγοι υ ἰμύο ὑτσο μβαϊνθβ: ΤῊΘ 1} ΒέοΥΥ οὗὁὨ ῥγῖπλδὶ σοὶ σίοῃ, ἔγουα ΟἿ. 1.--χὶ., δᾶ [89 
᾿ἰσίοῦΥ οὗ [80 Ῥδίγϊ δ οηδ, ΟἈ. ΧΊΐ.--Ἰ. 

ΤΗῦΒ Κίγοβοίοσ: ΒΙὈ]ἸΟΙΟΩΥ, Ρ. 16 : “"" Ο6Π 68:8 18 δΟμΒΘαΤ ΘΟ Υ αἰν 6 ᾿ηΐο βΘΠΘΓΔ] δη ἃ βρϑοΐαὶ 

δἰ δίογγ. 
ΤΙ γο Ιοοῖς ΒΟΎΘΥΘΥ ΤΠΟΓῸ ΟἸΟΒΘΙΥ͂, [ΠΘΓΘ 8Γ6 [ΠΠ͵)66 τηδίη αἰν 81 0}}5 ἴῃ οΟυΓαϑὺ ὙΥ ἢ ὁ8 0} ΟἾΒΘΓ, 

1. Το ἰϑέοσυ οἵ (89 ῥγΐσαθυδὶ που] δηα θαυ] θοὶ ροσίοᾶ οὗ [6 Πυχταδῃ σϑοῦ, 88 [86 ΕἸΒΙΟΟΣΎ οὗ [86 
ΡῬυαδὶ τοίου (ον [89 ΤΕο]οάοία οὗ Ἀθδυθὴ δηᾶ θδγίἢ (6. ἱἰ. 4), διὰ 9 ΤΒο]οαοία οὗ Αἄδηι 
(ἀλ. ν. 1) ὑπ} 1τὴ9 ἀονοϊορταθαὺ οὗὨ μθαίμοπάοτῃ (68. χὶ,.)}). 3. ΤῊΘ ἰδίου οὗ [89 ῥδίγίγοδὶ 
Δ οὐ [9 το] σίου οὗὨ ργομῖθθ, οὐ 189 ΤβοΟ]οάοί οὗἉ Κβοτω, ὥο., ἰο [9 ΤὨοΪοαοί οὗἉ δδοοῦ, ἔγοτι 
εἰ. χὶ!.--ο᾽.. χχχνυΐ. 48. 8. ΤῊΘ ἰβίοΟΥΥ οὗὨ ἴμο ἀἀθῃο8ῖ8 οὗ [0 ῬΡ60}]9 οὗ [8Γ86] ἴῃ Εσγρύ ουῦ οὗἉ ἔδ9 
ἱποῖνο {τῖῦο8 οὗ [Ιεβγϑοὶ: ἔγοα [890 ΤΒοϊθαοί οὗ Φδοοῦ, ὁ. χχχυῖ!., ἴο [89 ἀθδί οὗἩ Φοθθρὰ ἴῃ 
Ἐφγρὶ, υπᾶθν ἴδ6 ῥγορβοίζο ρσοδβρθοῦ οὗἉ [86 τοξαγη οἵἉ [5.86] ἴο Οδηδδα (6. 1. 36). 

βοδοίᾶον : Οομμροπαϊπ οὗ [9 ΟΕ ἰβίΐδῃ τοϊσίουι (Βἰ6]οἴ61α, 1860): ““ὙἼὥ17ὀῸ νου]ὰ αἰνϊο αἀθῃ- 
668 τηοσδὺ ΒΙΤΩΡΙΥ δοοοσαϊηρ ἰο 5 ἥνο ὮΘΓΟΘΒ: Αἄδτα, Νοδ, ΑὈγδδο, 148680, δηᾶ “8400, ἀϊά ἵε 
πο ὁοῃ δίῃ ἰη 166] 8 ἀϑοίσῃηδὶ ἀἰνἱβίοι ([86 ἔθ Τμο]οάο δ). " 

᾿ῆ νσοὸ Κορ ἴῃ υἱὸν ὑμοῖν αἰ ογοηῦ ΤΟΙ ΔΡ868 ἰηΐο βῖη δηᾶ ἐμοῖς ἐπτηΐηρ ἀραΐη ἰο τοἀοσωρίίοῃ, ἰὲ 
ἸΩΔΥ͂ ὉΘ ΔΡΡτΙοργὶδῦθ ἴο αἰ ϑ ρου Βἢ : ἃ. [86 Τουηαδίϊοι.-Ἰγΐπρ ἴῃ ογθδίίΐοη, οἷ. ἱ. δηᾷ 11, ; Ὁ. [16 σθῃ- 
ὉΓᾺΪ 141] οὗὁὨ τηδῃ, ΟἹ. 111.--ν. ; 6. [ῃὴ6 [Δ]1] οὗ (80 γβὲ Βυχηδῃ Σϑοθ, 6Ἀ. νἱ.--Σ. ; ἃ, (86 Ὀυϊ ας 
οὗ (6 τονγοῦ οὗ Β48096] (Ἀϑδι βοπᾶοτῃ δῃᾶ [δ ρμδισι γο Δ] βίδθ), Οἢ. χὶ,--χχχνΐ. ; 6. [Π6 βἰη οὗ (ἢ9 
Ὀτοίβοσβ οὗ Φοόοϑορῇ δηᾶ 1158 ὀυϑηΐ, ΟἿ... ΧχΧχχυἹῇ -Ἰ, (1[8880᾽8 ΟΥΤΟΥ δῃᾷ 1(8 ογϑηΐ, 8ἢ ορ᾽8οᾶθ, οἰ. ΣΧΥ ΣΙ. 
-ἰχχν].) 

ΤῊΘ πδτὴθ ὐϑῃθβίβ, γοΐογσίηρ ὕο 89 ᾿πἰ [14] τνοτὰ οὗἩ [89 ὈΟΟΪΚ (Ὁ 2) δηᾶ ἰο 15 ουπαδίζοη, 
ἸΩΔΥ͂ ᾿ἰηἀϊοαίο ἰῃ {86 Βγβὺ Ὁ]δοὸθ {86 οτἱχὶπ οὗ [86 ψου]ᾶ δᾶ [6 Ἀστηδῃ σϑοθ. Βαυΐ γ͵Ὑὸ 68} 8180 
ὀοποῖτπἀθ ἔγοσα [86 ἔγοατιοιῦ μοδᾶϊηρβ “ἰ Τλοϊοαοίδ, " (τ 191) Ὑ ΜΙοἢ τρδτκ ἱπᾶϊν ἂπ.8] βϑοίϊοῃβ, 
(μδὲ 1ξ 18 οβρϑοΐδ ! Υ ΘΒ οβθη ἴῃ σΘθθ 09 ἴο (6 οοῃθηίϑ οὗὨ {86 θη ἐγ ὈΟΟΚ, οὐ (89 δυχηδῃ οὐ ἰηδ 
ἴῃ ξοπογαὶ (οτὶρίη οὗ βίη, οὗ ἱπαρτηθηΐ, βαϊναίίοη, 514] ᾿υἀστηθηΐ, τθῆθν Δ] οὗ [89 που], ὨθΑ ἢ θη- 
ἄστα, οονοηδηὶΐ το] σίοη, δηᾶ [86 [ϑγΡ δ 68 πδίζου), Ηθη09 Ὗ δἰ ίηρον ([ὰ ἩοΥ ΖορΒ ᾿ δαϊ- Σοχὶ 00) 
δηὰ Ὠ 6] {290} ἰπ ἷ8 ΟὈΙΩΤΩΘΏΪΑΓΤΥ δνθ αἰνἀοἃ (θη ϑδὶβ δοοοσαϊπρ ἴο [80 βοραγαίθ Τηο]οαοίϊι. 
ο σης ἃ οοπηίθ ἴθ ΤὨοϊοᾶοίῃ. 1. ΤΠο] οί οὗ πϑᾶνοη δηᾶ θαυ, οἷ, ἱ. 1--6. ἱν. 26: 23. Τῃο- 
Ἰοάοί οὗἨἩ Αἄδηι, οἰ. ν.--ΟὨ, νἱ. 8; 8. ἘΠποϊοάοιι οὗ Νοδῃ, οἰ. νἱ. θ-οὉ, ἰσ. 99; 4. Το] οί οὗ 
(δο ϑοῖα οὗ Νοδῇ, οἰ. χ. 1- Ὁ. χὶ. 9; ὅ, ΤΒοϊοάοίἢ οὗὐἨ βῃοῃι, οἰ. χὶ, 10-90: 6. Το] οί οὗ 
Τογϑὴ, οι. χὶ. 97-ο.. χχυ. 11; 7. Τμοϊοδοίἢ οὗἁὨ ἸΒΏτηδοὶ, οἢ. χχν. 192-18 ; 8. Τβοϊϑᾶοί οὗ [β886, 
οἰ. χχν. 19-- ἢ. χχχν. 29: 9. ΤΟΙ αο ἢ οὗ Εδδυ, οἷ). χχυχνὶ, 10; 10. ΤΒοΙοᾶοί οὗ ὅ8οο0Ὁ, 6Ἀ, 
ΧΣχΥ]!.-]. 

Βοϑο9 {80 Βοδαϊηρβ Τῃοϊοδοίς, οἈ. ἱΪ. 8: ν. 1: υἱ. 9, ἄο., {86 δοῦ, ἐμὲ ὑπ0 Β[01ο ἱτουρδουΐ 
.88 [06 Ῥοϊηὺ οὗ νἱον οὗ [89 Ῥορόνοῖ Ηΐἴο, δᾶ ἐμαὶ [δ Τμοϊοᾶοίῃ 88 ΟΠΘΓΘΙΪΟΩΒ Βθ θη ἴο 00» 
Τοθροπᾷ ἴο ἰδ, του] οδρϑοίδ!]ν ἕδνοσ 18 ἀἰνίδίοα. Βα ἴῃ ἐμαῦ οαθ0 τ Βῃου]ᾶ ποί, δὲ Ἰϑδϑί, 
δροδῖ οὗ [89 ΤὨοΙ οί οὗὨ μϑασϑῃ δηὰ ϑαγίδ Ὀοΐοσο ἴδ 6 ἸΠοΟΙ]οἀοί ἢ οὗἨ Αἄδτη, 88 Ὁ 611 0Ζ80 ἢ} ἄοθα, 
Απᾶ ἰδ ἰβ πδὺ (18 Θφηθϑὶβ οὐ ἤθᾶνθῃ δηᾶὰ ϑαγίδ, ὙΠ 1Οἢ οδηηοῦ ῬΤΟΡΟΓΙΥ ὃο ἀοαϊστιδίοα ὈΥ [ῃ6 
ποτὰ ΤΠΟ]οαοίμ, ὑμαῦ 48, πουοσύμ 6 1988, Τ᾿ ΔΙ]Υ αἴνϑῃ ἴο [9 ὈΟΟΚ 18 ἢδηθ. Ἧ7Ἴο οὐρῆῃῦ 4180 ἴο 
ἀϊδιησυϊθη Ὀοίτοθη ἴδ 6 ἀοσυπ ΘΠ ΑΤΎ ζΟΠΘδΙ ορίοαὶ ἑουπἀδίϊοιβ οὗ (0 9818, 1[8 1494] πῃ Α ΓΥ ΘΟΙΩ- 
Ροβίὕοη, δῃᾶ [86 1464] οοπδίγποίΐοη τ ἰο Ῥγοσθοαβ ἔγοτα δ, ὙΒΟγΘΌσΟ τ71ὸ 66 Κ Βπ60 ἢ ἃ αἰν βίοι, 
οἵ ἀὐϑποδῖθ 88 γϑϑῈ}}8 ἤγοση (89 δοίυ δὶ ἀἰδυϊποίίοι οἵ 1.5 ὑυϊποῖραδὶ ρογὶοᾶβ, δια {8:9 ϑβϑβϑῃ 8] ΔΙ ΘῺ 56. 
Ἰαθηΐδ οὗ [μο86 Ρεγίοαβ. 



192 ἹΝΤΒΟΡΌΟΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΘΕΝΕΘΞΙΒ, 

ΕἼἾΕΒῚ ῬΈΒΙΟΣ. 

Ἡ ϑύΟΥΥ οὗὨ ἐδο Ῥυΐσωονδὶ τον], οὗἨ {π6 δα] οϑὲ ρογϊοᾶ οὐ [0.9 ΒυσηΔη ΓδΔῸ0 88 ᾿ἰβίοσυγ οὗ [88 
θδυ] οϑὺ σοὶ σίοη {11} [ἢ ἀονθϊορσηθηΐ οὗ μαι βοηάοτσα δηὰ 105 οοηϊγαβῦ ἴῃ {6 Ὀυδᾶϊηρς ρῥαΐἰγοὶ- 
ἄοχι, οἷ. 1.--χὶ, 

1. ΒΙΥΙΒΙΟΝ. Τ6 ἰϑῃθϑὶβ οὗ [86 ψοιῦ]ᾶ, οὗ [80 οοῃ γαβὺ Ὀθύν ΘΘ ἢ Ὠθδύθὴ δηᾶ οαγί, δηὰ οὗ (89 
ἢγϑῦ τηδη, ἢ, 1. δηᾶ ἰϊ. 

12, δροίζοπ. ραν, θα, δηἃ δὴ. ΤῈ0 ΡΕΥβῖοο- σο πο ίϊ08] ογοδύΐοῃ δηὰ που] ἀθυϑὶορτηθηῖ, 
ο}). 1.-6}. 1ἰ, 8. 

ὦ ϑοοίέοπ. αν, Ῥαγδάϊβο, {110 Ῥδὶγ, δηᾶἃ [86 ἱπβιϊ αἰίοηβ οὗ Ῥαγαᾶϊβο. Τῇ τογογβοὰ ῥγὶποὶρ ἰδ] 
ἀθνθὶορηγοῃΐ, Ῥγοοοοᾶϊηρ ἔγομ) δη, ΤὨΘ Βυτῦ0] οὗ [μ0 ΤΙΘΟ οὗ 1.16, 6}. ἱϊ, 4-26. 

1. ὈΙΥΊΒΙΟΝ. ΤΠ Οθηοβ]8 οὗ (86 πο] ᾶ- ἰϑίουῦυ, οὗ [86 ἰδιρίδίομ, οὗ (89 δἷῃ οὗὁὨ τηδῃ, οὗ (86 
ἡπάρτηοηί, οὗ ἀσϑϑίὶ, οὗἨ δβαϊναιίοῃ, οὐἩ [πὸ οοηΐγαδῦ Ὀούνγθθῃ ἃ ἀἰτῖηθ δα το ]Ϊγ ἀΐγθο- 
το ἰπ παμηδηΐΐγ, ΟΥ̓ ΓΠ 9 ΘΟΙητηΟἢ Τυΐῃ, ΤῈ6 δῃηοταηίΐστα οὗ δηΐοα!]ηνίδη δἰη, ὁἢ.. 1ἰϊ. 1-- οἷ. 
νἱ. 7. 

1εὲ Θδοίέοη. ΤΈΟ 1,οϑὲ Ῥανδαΐϑο, οἢ. 111. 

ὦ βεοίέοη. Οδὶῃ δὰ Αο). Τδο Οδἰηϊίοβ. ΤΊνθ πηροάΥ, ΒΘΟΌΪΑΥ ἤγϑὶ οὐ] ζαγο, ΟἿ. ἷγ. 1-94. 
84 ϑεοίίοη. Αἄδτὰα δᾶ βοίῃ!. Τῇο βοίδἰ[ο8 ΟΥ Μδογοδίδῃβ. Τὴ ᾿ἐνίηρ ουβηΐρ δηὰ [ἢ Ὁ]658- 

ἱηρ οὗ τοπουγοᾶ 11{6 ἱῃ (ἢ9 1ἰηο οὗἁὨ [Π6 ΒΟΏ8Β οὗ Θοἄ, οἢ. ἱν. 96--ο). ν. 88. 

αἰ βεοίέοη. ΤὴΘ πηίγογεδὶ σοᾶ]οθ88 σταΐῃ ἰῃ ΘΟΏΒΘΑΉΘΙΟΘ οὗ {6 τηΐχίυτο οὗὨ ὈοίὮ 1165, ΟὮ. νἱ. 
1-1. 

ΠῚ. ΘΙΨΊΒΙΟΝ, ΤῈΟ οη6818 οὗ (86 υαρστηθηΐ οὗἨ (9 που] δηᾷ 18 γϑῃϑν ηρ ὈΥ̓͂ ΤΘΔ 8 οὗἁὨ ἐδ 
Βοραγαϊΐηρ Ποοᾶῦ, Το δοοὰᾶ «πὰ [ἢ9 ἀγουγποᾶ τόθ. ΤῺΘ διῖκ δπᾶὰ {10 ϑανϑᾶ Βυγηδη γ. 
(19 δικ ἃ ὑγρο οὗἉ (86 ρίουϑ Βοῦθθ, οὗ (δ γἱουβ βίδίο, οὗἨ ὴ9 οβατο!.) Τα Εγθὶ ἐγρίοαδὶ 
οονδηδηΐ, 6Ἀ. νυἱ. 8-0}. χὶ. 19. 

1, ϑεοίίοη, ΤΠο οΔ]]Π ἔην οὗὨ ΝΟΔΕ δηᾶ [89 δικ, ὁ. νἱ. 8- ὁ}. υἱΐ. 10. 
94 ϑεοίζοη. ΤῊΘ δοοᾶ δηὰ (86 αδρτηοῃὶ οὗἉ ἀθδί, οἈ. υἱΐ. 7.-.24. 
δα ϑοοίΐοα. Τδὸ αὶ, ἴδ9 βανϑᾶ δηᾶ γοηϑυγοὰ Βυσαδηΐίυ, οἰ. νἱ]]. 1--19. 

4ἰἢ, ϑοοίίοη. ΤῊ γϑύ ἰγρίοδὶ οουθηδηί. ΤῺΘ ΟΥΣΊΠ4] τότ] ἰδ (σοταγαϑηασηοηΐβ οὗ ΝΌΔΕ). 
ΤῊ ΒΥΙΩΡΟ] οὗἨ [89 ταϊηθον,, οἢ. υἱϊ. 90-6ἢ, χὶ, 19. 

Υ. ὈΙΨΤΙΒΙΟΝ. Οομθβὶβ οὗ 6 πον ὑοῦ α- ἰδίου] Ὠστηδη ΣθοΘ: οὗ δ οοῃίξχαβὺ Ὀοΐτνθοη [ἢ 9 

ΠΟῪ δ'η δῃηὰᾶὰ (6 πον ΡὈἰϑίυ,, 88 [ΠΟΥ͂ ΤΟΒΡΘΟΙΣΥΘΙΥ ΘΡΡΟΔΡ, θοῦ ΘΟ ΟΌΓ8Θ Δηα Ὀ]Θεβῖησ. Τὴ6 

ἀϑηθδὶβ οὗ {π9 οοπίσγαβὲ δούνγθθῃ 86 δΙθϑθίηρ οὗ βιὰ (ἸΟΓΒΒΐρ, πογτηϊηδίηρ {]ΠἸΘΟΟΣΔΟΥ) 

δηα [Π9 Ὀ]οπϑίηρ οὗ Φαρβοίι (ου]ζαγθ, Βασηδπίβι), οὗὐἨ [89 οοπέγαδὺ Ὀϑίνγοθῃ 086 ἀϊθρογείοι 
οὗ πδίϊοῃϑ δῃᾷ ἐμ6, Βα ὈΥ]οπίδῃ πηΐοῃ οὗἁ παδίΐομβ, θούνγοοι, [89 ΒΑΟΥ]ΟΠίδη ἀϊερογεῖου οὗ 
ΠΔΙΪΟΏΒ, οΥ [86 ταγίλιίοδὶ μϑαϊμϑηάομι, δηὰ [86 πῃ ̓ ὑθα σγταθ0}104] ζλὶ ἢ ἴῃ αοα οὗ ρα ἴσο οὶ- 
ἄοπμι, οἢ. χὶ, 20-6ἢ. ΧΙ. 82. 

1ε. ϑεοέίοπ. ΤὨΘ τουο]δίίοη οὗ βίῃ δηᾶ ῥοῦ ἰῃ ΝΟ ΒΒ Ὠοῦδο. ΤῈΘ οὔγ80 δηᾶὰ (89 Ὁ] βαΐηρ οἵ 
ΝοΔ}).. Τῇ ἀουθ]ο Ὀ]οβϑίηρ δᾶ [89 Ὀ]οββίηρ ἰῃ (8.0 ΟΌΓΒΘ ἰΐ861}, 6ἢ., χὶ. 394-99. 

θα βοούέοη. ΤὮθ φοηθδ)ορίοδὶ 8016, οἢ.. Χ, 1--22., 
ϑα ϑοοίέοη. ΤὨδ Ὀυϊ]άϊηρ οὗἩ [ἢ9 ἴΟἾΤΟΣ οὗἩ ΒΔΡ6], [0 οοηδαβίοη οὗ ὑοηρτιθ8, ἀπα {86 ἀἰϑρογβίοῃ οἵ 

ὨδίϊοηΒ, Οἢ. χὶ. 1--9. ᾿ 

4, ϑεοζίοη. ΤὨΘ Ὠἰβίογυ οἵ ββοιη, δηᾶ (}6 τδηδοσίηρ, οομαιηθποϑᾶ δηᾶ ἱπίογγυρίοαᾶ, οὗ ΤΟΓΔᾺ 
ἴο Οδθδδη. ΤῈο αθϑηρβὶβ οὗ [06 οοηίγαδὺ Ὀοΐνγοοι Ὠϑαϊμοπᾶοτῃ δηᾶ [δ Ὀπαάαϊηρ ρα τ τοῖς 
ἄοσι, 6}. χὶ. 10-82. 

ΒΕΟΟΝῸ ῬΕΒΙΟΣ. 

ΤΩῊο Οδηρϑὶβ οὗ [86 Ῥδίγδγομδὶ Κι ἢ ἴῃ Ῥτοιιΐβο, δᾶ (1.6 οουθηδπΐ σο] σίου ; οὗ [86 Βοβὲῖ]8 
οςπὐγαβὺ μοί θη ζαἰ ἢ ἰῃ Ῥτουηἶδο δηα Βοδίμοπάοσῃ; οὗἁ [86 ἔγιθμα]γ οομίγαϑὶ Ὀϑύνγθοῃ (86 ρδίτί- 
ΒΙῸΝΒ δηὸ (}16 ΒυΤΩΔΕΪΥ οὗ (86 μοδίβοῃ Ἡ ΟΣ], ῬδίΓΙ ΓΟΒΔ] το] σίοι δηᾶ ρμαίγ ΔΓ ἢ 8] οαϑίοσω, 0Β, 
χὶϊ, 1-οἢ. χχχνὶΐ. 48. 



89. ἸῊΕ ΕὔΥ̓ΝΟΑΜΈΕΝΤΑΙ, ΤΗΟΌΘΗΤ ΑΝῸ ὈΙΥΙΒΙΟΝ ΟΣ ΟΕΝΈΕΞΙΒ, 128 

Α. ΑΞΒΒΔΗΔΝ 1ὯῈἘ8 ΕΒΙΕΝΥΌ ΟΥ ΟὧΣ ΔΩ͂Σ ΜΙΒ ΑΟΤΘῸΡ ἙΑΙΤΗ, ΟΝ. χα. 1-π, ΧΧΥ, 10. 

1: ϑροίίοη. ΑὈΥΔΏΔΙΑ 8 ἸΟΌΣΠΘΥ ἴο Οδμλδδη. ΗΪβ8 0981]. Το ἢἥτγεῦ ργοταΐθο οὗ αοᾶ, ἨΗΐΪβ ζ9]1ονπ 
ΔὮρ τὴ 1,οὐ. ΕἸγϑὺ δρρθγσδηοο οὗ αοα ἴῃ Οδῃδδη, δηὰ ἢγβδὺ ὨΟσΩ61688 8110Π 899 ἰῃ (6 
ΡΓγοσαϊδοᾶ Ἰδηὰ. Αὐγδθδπὶ ἴῃ Εσγρί, ΡῬΒΔΓΔΟΒ, οἢ. χἰϊ. 

94 ϑοοίζοη. ΑὈΥΔΉΒΔΙΙ 85 ἃ ὑθϑ. ΠΟΥ οὗ ἀοἂ ἴῃ Οῳδηδϑη, δηα 8 801. ἀθηγίης Βορ δ 0 η. ἔΥΌΤα 

οἱ. Νον Ργοιῖβο οὗ ἀοᾶ, ἨΗΐβ δ᾽ίδγ 'π [0 Ρ] 68 οὗἁὨ Μίδιῃγο, οἷ. χἱἱὶ, 
δὼ βροίΐοη. ΑὈΤΔΒδΙη δηᾶ 8 8 οὗ ἀ6]  σοῦληοθ ΤῸ 1,οὐ δσαϊηϑὺ Βοδίμοη ΣΟΌΌΟΣΥ. Τ|16 Υἱο- 

ἰΟΥΓΪΟΏΒ ὙΓΑΓΓΙΟΣ οὗἩ {86 ἔδι.ἢ δηα Ἀ18 στοοίϊης ἴο ἴῃ ῥΥΐποθ οὗὨ ρθ800 Μο] οβοᾶοκ, Η8 6 87- 
ἴῃς ἰοτχαγὰβ [89 ἰίηρ οὗ βοᾶομῃ δηᾶ ἷβ8 οοῃηἤεαἀογαΐοβ, οἢ. χὶγν. 

4λ δϑοοίϊοπ. ΑὈΓΔΏΔΙΩ (}9 ὑγὶοα νγγυὶοῦ οὗ [89 7411}, ἀπα αοἂ ἷ8 Βι 6018, ἨΗΐΒ Ἰοηρσίηρ [ὉΣ 8}. 
Βοῖγ, δῃηᾶ πἷ8 ἱβουρῶῦ οὗἩ δἀορίΐἼοῃ. ΤῊ στοαὶ ὑχοτηΐβο οὗ αοὗ. ΑὈΥΔΒ ΔΗ Β ΓΑΙ ἴῃ ΥἹΘῪ 
οὔ [Π0 δίδισυ θᾶσθῃ, ΤῈθ βυτῦοὶ οὗ {86 ΒΙΔΥΓΥ ἤϑάσθη. Τ|}0 τσ θοῦϑηο88 οὗ ἔμ! ἢ), [ἢ 
οὐθεπαπέ 97 ἐδ 7ζαϊίλ, δᾶ ἴδ τοροαίθα ῥγοιηΐβο, οἷ. χν. 

διὰ βρείδοῃ. ΑὈΥΒΗΔΙα 5 Υἱ᾽θ] ἀϊης ἴο β'αγδ 5 ἱταρδίΐθηῃοο. ΑὈγϑιιδη δηᾶ Ηαρασ. ΗδραΡβ Πρ Β. 
ΤῊθ δῃρ6] οὗ (ἢ9 1ογὰ. Ηδραν Β γοίυσῃ δηᾶ 18} 0186} 8 ὈἰγΙ,, οἷ.. χνὶΐ, 

διὰ βεοίδοπ. ΑὈΤΔΒδπὶ δηὰ [6 τορϑαίθα Ῥγοιηἶΐθο οὗ αἀοᾶ. Τῇθ πδῦ9 ΑὌΤδσα σπῃδηροᾶ ἴο 
ΑὈγδῆδα. ΤῈΘ ῬΘΓΒΟἢΔ8] δονυθηδηύ οὗ ΤΑῚ ἢ ΠΟῪ ἃ οονθηδού ἰπϑυϊ πὐΐοη [Ὸ0Γ τω, 8 ὨΟΤΒΘ 

δΔηᾶὰ Ηΐβ δῖθθ, ΟἸἰγουτηοίϊϑίοη. ΤῊΘ Πᾶτηθ βδγαὶ ομδηροὰ ἴο βαγδῆ. Νού 18} π)861] Ὀυΐ 
Ιβαδὸ [ἢ ργοχηΐϑοα οΏ6, ο6}). χΥ]], 

Τὰ ϑοοίίοη. ΔΌΡΔΗδμα ἴῃ δο Ρ]Δἰη8 οὗ Μαγο δηᾶ (6 ἐγ ἩΘΑΥΘΏΪΥ Τῆθη. ΗΒ (Δ } οὗἨ 
Αὔγδθδα. Τδο ἀἰδιίϊποῦ δῃποπποοιηθηῦ οὗ ζπ9 ὈἱγίΒ οὗ ἃ βοῃ. βασβδὶιβ ἀουδί. Ἔδ6 8ῃ- 
ποπηοοιηθηΐ οὗἉ [89 πάρτηθηΐ οἡ βοάοτῃ οοπηθοῦθα τὶ ἢ (6 Ρτουἶθθ οὗὁὨ 8 μοῖρ οὗἁ Ὀ]οϑβίηρ. 
ΤῊθ δῆροὶ οὗ [Π9 Τωοτᾶ, ογ ὑπ ἐγἰθπᾶ οὗἩ ΑὈγδἤδ, δηᾶ [Π6 ὕγγο δῃρ018 οὗἨ ἀ 6] σόγᾶποθ ΤῸΣ 
βοάομῃ. «Ἄδραλαηιδ ἐπί δγοέβδίοη 70. ϑοάοη. βοδοτῃβ 81}. 1,οἱὐ8 ἀο] σθγάμοθ. [οἱ δηᾶ ἢϊ5 
ἀδυρσ ίογθ. Μοδὺ δῃηα Ατησηοη, ὁ}. χυὶὶ. ἀπ χῖχ. ' 

ϑι ϑοοίίοη. ΑὈτδῆδη δηᾶ ΑὈἱσθ]θοὴ οὗ ογασ, Ηΐ δηὰ Ξδγδηβ σϑηθυγθὰ δχροβυτο ὑδσου σὰ 
19 Βυταδη οδ] ου]δίΐϊηρς ζοσοδὶ εΐ, 88 ἰη Ἐχγρὺ ἴῃ [86 ῬγΌΒΟμοΟ9 οὗ ῬΏΑΓΔΟΩ. Ὀ᾿ν πο Ρσγόβοσυᾶ- 

οῃ. ΑΥΔΗ δι Β ̓π δ γοθβδίου ΤῸΣ ΑΙ ΠῚ 6] ΟὮ, ΟἿ. ΧΧ. 
θὰ βοοίζοπ. 5838 ὈἰγΒ. 5} 1861} Οχρυϊβίοη. ΤὨῸ οογυθηδηΐ οὗ ρϑαθθ τ 1 ΑὈἱπΊΘΊΘ0 ἢ δὲ 

ΒοοΣ Κ'Β8οῦα, οὗ. χχὶ. 
101 Βεεξίοπ. ϑδογῖβοθ οὗἠἨ 184286. ΤῺῈΘ βοαϊϊηρ οὗ 86 δι ἢ οὗἨ ΑΡγαβδτη. Τὶιθ οοτηρ! οἰΐοῃ δῃᾶ 

δο δ] ηρ ΟΥ̓ [86 αἰνη 6 ῬΤΟΙΪβθ, οἷ. χχὶϊ, 1--10, 
11Δ ϑαοέΐοπ. ΑΓΔΒ ΠῚ ἔΆΤΩΣΥ ἸΟΥ δηᾶ βυδοσίηα. Νονβ οὗ δἰγὰ ἴῃ [9 Βοχηθ Ἰαη ἃ, (δι δὶ Β 

ἄραι. 16. ΓΔ] δ ΗἩΘΌΣΟΙ ; [Π9 ζόγτῃ οὗ [86 πΐατο δοαυϊ δι οι οὗ Οδηϑδαη, οἷ. χχὶϊ. 30-- 
οὗ. χαὶτὶ, 20, ᾿ 

1ϑιὰ ϑδοξίοπ. ΑὈΓΔΒΔΙΙ 8 ΟΑΓΘ ἴον [0.6 τηλιχίδρο οὗ ῖδδ0. ΕἸΘΔΖΟΓ ΒΒ ποοΐδρ οὗ ΕθῦΌθοΟΟΔ ΤῸΣ 
ἴδλαδο. 8880} ΓηΑΙΤΊΔρθ6,) 0}. Χχίν, 

18ιλ ϑεοίίοη. ΑΓΔ ΔΙ βθοοπὰ τηδυγῖδρο. Κοίυτδῃ δῃηᾶ ὮΘΓ Β0η8. Ηἰδ8 ἀϑαῖὰῃ δῃηὰ Ὀυσγίδὶ, οἷ. 
χχυ. 1--10. 

Β., Ιδλλὺ ΑΝ 518 ἘΛΔΙΤΗ - ΕΝ ΌΒΑΝΟΙ, ΟἿ. ΧΧΥ. 11-ὉὍΠ. σΣσχυσιι, 29. 

12: βεοίέξοπι. Ιβαδοὸ δηὰ 1ϑῆτη896), οἷ. χυ. 11--18. 

84 βροίίοη. Φδοοῦὺ δηὰ Εβϑῃ, οἢ. σχχυ. 19--834. 
δά ϑοοίίοπ. 58 ἴῃ [86 ὑθυγίοΥὙ οὗἩ ΑὈἰπηθΊ οι δὲ αϑγασ. Αρρϑᾶγβδῃοθ οὗ ἀαοἂ δηᾶ οομῆστηοᾶ 

Ῥγοιηἶβθ. ΗΪΐ8 οομβίγαι ποα ἰμηϊ δίύϊοη οὐὗὨ [6 πηδχίτηβ οὗ ὨΪ9 ξαίμου. ἘΧΡοβῆσο οὗ ἘΘΌΘΟΟδ. 
ΗΐΪ8 γιοἸάϊηρ ἴο {86 ἰηὐπδέϊοο οὗ ἔῃ ῬὨ1ἰδίλη68, οὁἢ.. χχνὶ, 1--22. 

48 διοίδοη. Ι8ᾶ80 ἴῃ Β6ΟΡ ὅδορα. Ττγοδίυ οὗ Ῥϑδοθ ὙΣῈ ΑὈἰπΙ 6] Θοἢ, οὁἢ. χχυΐ. 98--238. 
διὰ βοοίίοπ. ΒΑΔΟΒ ΒΟΙΓΟῪ δὖ ΕΒΔ 8 τοδυτίασο ὙΪὮ ὑδ6 ἀδορῃίοτθ ο᾽ Οδηδδη, οἷ. χχνὶ. 84 

δηᾷ 8ὅ. 
θὰ βοοδίοπ, 1888 0᾽8 ῬγΘροβϑοβϑίοῃ ἴῃ ἔβνοσυ οὐ [ῃ6 Αγβίςθοσῃ, ἔβαυ. Βϑῦθοοδ δηᾷ 98οοῦ ἀορτῖνο 

πὶ οὗ ὑπ9 ὑμοοογαῦίο Ὁ] δϑίησ, Ἐβδυ ΒΒ Ὁ] οβϑίησ. Ἐδβδι 8 Βοβ 7 ὑο Φδοοὸῦ. ΒΘΌΘΟΟΔΒ ὈΓΘ- 
Ῥδγδϊΐοῃῃ ἴογ [89 Πρ οὗἨ ὅδοοῦ δηᾶ δΐἷβ ἰΟΌΓΤΩΘΥ τὶ ἃ νίϑνγ ἴο 8 ὑβϑοογδίϊο συ δυσὶ ρθη 



194 ἹΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΘΕΝΈΞΒΙΒ. 

1588 0᾽8 ΘΟΙΩΣΩΔΗΔΒ [ῸΓ (86 ̓ ΟΌΓΩΘΥ οὗ ΦΔοο (οοππίογραγί ἰο [Π6 ἀἰϑτηΐ588] οὗ ΙβΏσηδο). ἘδδδπἘἘ 
Ῥσοίθηδοα οογγοοίίου οὗὨ ἢ ἱπ᾽ πα! οἱ ΟὉΒ τραστίδρϑθ, οἢ. χχτὶ.- ἢ. σαυτῇ, 9. 

Ο. λον Ἴ5λκῖ, ΤῊΣ Οον»-ἘἮΕΕΒΤΙΞΒ ΔῈ Ἠ8 ἮΓΔΛΧΘΕΒΙΧΝΟΟ, Οπ. χχυτῖ, 10-Ο Ὁ. Σχσυι:. 43. 

1εὲ δοοέΐοα, ΔΟΟῸ ΒΒ ΟΌΣΩΘΥ ἴο Μοβοροίδσηϊα δηὰ (}6 Ἰδάᾶθν οὗ ἤθδυθῃ δὖ Βοίλμοὶ, οἢ. χχυ πὶ, 
10-92, 

94 ϑεοίζοπ. δαοοῦ δηᾶὰ Βδοῦοὶ, 1ΔΌ8η ΒΒ γοῦπΏροΣ ἀδυρηΐογῦ. ΕἸσβὺ δηα βοοοῃᾷ ἰγοαῖγ τὶ 1.8- 
θδῃ, Ηἰδ8 ἱῃγ ΟἹ Π ΔΣΎ ΘοΟὨδυχητηδίίοῃ οὗ τραγτίδρο τ ἱ 1,680. Το ἀου]9 Τραυτίδρο. 1.528}}8 
Β0η8. ἘΔ0}}61} αἰββαϊ ββοίἮουη. ΤῈ6 δυο οὗ [89 ἔτχο ψοσῆθῃ. Τθο οΘομουθέηθθ. Φδοοῦβ 

. ιοβδίηρ οὗ ΟΣ] άγθῃ, οἢ. χχὶσχ. 1- ἢ. χχχ. 34. 
84 ϑεοίίοπ. 9 Δοοῦ 5 ὑπουσαῦ οὗ τοϊυγηΐηρ ὨΟΙΩθ. ΝΟ ὑγοαῖν τι} 1Δρᾶη. ἨΗΪ8 οἱοΒΘΙΥ͂ ο8]- 

ου]ἱαίοα ρῥγοροβίϊΐου, (Ργοϊαἂθ ἰο [86 τοί μοὰ οὗ δοαυϊσίῃρ μοββϑδδίοῃ οὗ (09 Ἐγυγριάδῃ νϑϑ- 
8618.) Οοαἶβ οοτωσηδῃᾷ ἴο γί ΒΟΙΏΘ, οὗ. χχχ. 2ὅ-οἢ. χχχὶ. 8. 

4, ϑεοίίοα. 800 Ὁ Εἰσυῦ, 18} Β ρογβοουςου, Το δ᾽] δῆοθ Ὀούνγθθῃ ὈοΐὮ οἱ {δ τηουπίϑίη 
οὗ Αἰ]οδᾶ, οραγίυσο, οἢ. χχχὶ. 4-ὅδ. 

δέδ, ϑροίΐοη. Φ800Ὁ᾽ Β ΟΌΣΏΘΥ Βοῖθθ. ΤῈΘ δΡροδγδῆοθ οὗ (89 Βοβίβ οὗ δῃ618 (88 οἡ δἷβ βοϊ ως 
οὔ). Εδδν οὗ Εβαδῃ. Ηΐ τόδ ης ἴῃ ἰδ6 πἰροῦ τὶ αοα. ΤΒΘ πϑῖηθ [βγδο]. Μοοίϊης 
δη τοοομοἰἸἑδίΐοη τὶ Ἐδδα, οἢ.. χχχὶϊΐ, 1- 0}. χχσχ ϊ!, 16. 

6ιῪ ϑεοξίοπ. Φαοοῦ 8 βοι]οιιθηῦ ἰη Οδηδδη, Αὐ βαοοοίθ. Αἱ βίομβοιαη. 8}, ϑθοη δηᾶ 
Τωονὶ, ΤῈΟ γϑὺ ΔρΡροθδγδῃῆοθ οὗ 59 }18}} ἑδηδίλοίδση. Φ8δοοῦ ΒΒ γορσοοῖῦ, δηα ἀορδγίῃγο ἴον Βοίμε], 
6}. χχχὶϊὶ, 17- Ὁ. σχχχυ. 1ὅ. 

7εἢ, ϑοοξίοη. ΦΟΌΣΠΟΥ ἔτοτῃ Βοίδο] ἴο θογοῃᾷᾶ Βοίδ]θηθσω, Βα ̓ δυν 8 Ὀἰγίθ, 80 618 ἀσδίῃ, 
αἢ. χχχυ. 18--21. 

ϑέλ ϑεοίζοπ. ἘΘΌΡΘΠΒ ἰγδηβργοβοίοη, ὁδοοῦ Β Βοῆ8. Ηἰἱβθ γοϊθσῃ ἰο 18480 δὖὺ ἨΠοῦσοῃ. (Βϑθθοοδ 
ὯΟ ΙὩΟΓΘ διμοης ἴδ6 ᾿ἐνῖπσ.) 8880 8 ἀοδίῃ. Βυσΐὶαὶ οὗ δἷπὶ ὈΥ Εδδα δηὰ ὅδοοῦ, οἰ. χχχνυ. 
22.-99. 

θέλ δεοίζοπ. Ἔδδυ δ [ΔΩ Υ γοοοτσὰ δηᾶ (μ6 Ηοτγὶΐθα, οἷ. χχχνΐ. 

ΤΗΙΒῸ ῬΈΒΙΟΥΣ. 

Τῆι αομοδὲϑ οὗ (86 ρϑορΐὶο οὗ 1β8γ86] ἴῃ Εσγυρὺ ἔγοια [80 ὕπνο ὑἷδ68 οὗἨ ΙΒΓ86], οὐ (6 ἈΪΒΊΟΣΥ 
οὗ Φοβορὴ δηᾶ δἷ8 Ὀσοίῃϑσβ, δΦοβορῇ, ὑπ6 Ρδίσϊ σοῦ οὗἉ [890 ζΔ1{}-συϊάδηοο, ἑλγουσὰ λωπιϊα ἕοη, ἴο 
ἐχαϊίαΐέοπ, οἈ. χχχνυ]!.--Ἰ. 

1εὲ Βοοίΐοη. Φδοοῦ Β ΟΥΤῸΙΡ ἴῃ γοβρθοῦ ὑὸ δοβορ!ι. Φοβορ ΒΒ ἄγϑαῖηῶβ. ΤῊΘ ΘΩΥΥ οὗὨ ἴδο Ὀτγοίδοσβ. 
ΦοΒοΡἢ 80]ἃ ἰηἰο Ἐφγρί, οἰ. σχχυὶϊ. 

Φὰ βεοίίοπ. ΦουΐδῃΒ ἰγδηβίϑηὐῦ βοραγδαιίΐοῃ ἔτοσὶ ἢἷ8. ὈΓΟΙΠΟΥΒ (ΡΓΟΡΔΌΙΥ ἰῃ αἰβϑδαι ϑίδοιζοη δὖὺ ὑμοὶρ 
ἀροᾶ). Ἠΐβ βοῦϑ. Ταπιδγ, οἢ. χχχυι. 

84 ϑ'δοξίοη. Φοβορὰ ἴῃ [86 Ὠοῦδο οὗ ΡΟΌΡΒΔΓ δηὰ ἴῃ Ῥσίβοῃ, οἢ. χχχὶχ. 
Αἰ, ϑεοζίοπ. ΦΟΒΘΡῊ 88 ἱπίοσργοίοσ οἵ (0 ἄγϑδι8 οὗ 818 Γ6]]ΟΥ -ὈΣΊΒΟΏΘΓΒ, οἢ. Χχ]. 
διὴ βοοίέοπ. Φοβορ ἢ 88 ἱπίογργοῦορ οὗ [9 ἄγοδῃιβ οὗ ῬΒΔσΔΟΙ. Ηθ 18 δανδῃοϑᾶ δηᾷ οδγϑᾶ [ῸΓ, 

6ἢ. Χ]!. 
θέλ ϑδοίέοη. ΤὨο ἑδτηΐηθ, δηὰ {86 Εγδὺῦ ΟΌΓΠΟΥ οὗἨ [86 8Β0}8 οὗ ὅδοοῦ ἰο Ἐφγρί, οἱ. ΧΙ], 
τι, βϑροϊίοθ. ββοοοπᾶ 1οῦσηθυ. ὙὙἼΙ Βοηΐδηνΐη. ΦοθθΡ ταδῖκοϑ Ὠἰτα8617 κηόνα ἰο 8 ὈΓΟΙὮΣΘΙ, 

ΤὨοΐν τοί. Φ6ΟΟῸΒ Ἶογ, ΟὨ. ΧΙ Ι.--α]ν. 
δι βϑοίίοα. Ἰατδοὶ 3008 τ ἢ ἷβ μοῦσθ6 ἴο ἘσΥρῦ. Ηθ βοί]ο8 ἴῃ (86 Ἰδῃὰ οὗ αοββθη. Φ.86000 

Ὀοΐοτο ῬΒδγδοῖὶ. ΖΦ βορ ἢ Β ΡΟ 681] ΘΟΟΠΟΙΩΥ. «Φ9600Ὁ᾽ 8 ΔΙΛΤδησοιηθῶῦ ΤῸΣ οἷ ὈυΓγί4] ἴῃ Οδ- 
ὩδδΔη, Οὗ. ΧΙν]. δηᾶ χ]ν]ῇ, 

φίλ βοοξίοπ. ὍΔ 008 βἰοἴκηϑδα, νἷ8 Ὁ] οβαίηρ οὗἉ Ηἷβ στυδηδοῃ)]άγοη, ΦΌΒΘΡ 8 ΒΟ, οἷν, χὶνὶ]. 
10ἐἢ ϑδοίέοπ. δλοΟὈ᾽ Β ὈΪΟβϑίηρ Οἢ ὨἷΒ ΒΟύη8. ΦιυἋδῃ δπὰ μἷβ Ὀσοΐμσσοη Φ8 6008 ἰαβδὲ οἴδγζο. Ηἱΐϑ 

ῬυΣΪ8] ἱπ Οδμδδῃ. ἨΗΪ8 οηᾶ, οἱ. Χ]ΪΣ. 

11εἢ. βϑοζίοθ. ΦΦΟΒΟΡῈ Β τηουσηΐησ. ΦΘΟΟΌ᾽Β ΖΌΏΘΓΑΙ ἰη Οδπδδηῆ, Το 208 Ὁ οὗ ΦοθορῃΒ Ὀγοίγθα 
δι Ὠἷθ ποτὰ οὗ μ6806 δηᾷᾶ ζαὶ 1} οομοθγηΐηρς ἰθθιὰ δηᾶ ἷβ Ὠἰβίοσγ. Φοθορ ΒΒ 1αδὺ ὁμαγρο: 
Ῥτον βίοι 01 δἷ8 σοΐασῃ ἰο Οδηδδη ἴῃ ἀθαδίῃ, δἰ πλῖ]ὰὺ ἴο [80 ῥτου βίοῃ οὗ Ηἷ8 Ζδίμοσ, οἱ. 1. 



ΡΕΟΙΑΙ, ΓΝΤΒΟΘΌΘΤΙΟΝ 

ΤΟ ΤΗΒ 

ΒΙΒΒΤ ΟΗΑΡΤΕΗΝ ΟΒ ΘΕ ΝΕΒΙΒ 
ΒΥ 1τὴ8 ΑΜΈΕΙΟΑΝ Ετστοα. 

πο π" 

Δβ ἴδογο ἴθ ἢ0 οδδρίθυ ἴῃ 86 Β10]6 ΤοΓΘ ἱπιροσίδηςξ (μη (μο ΕἾγϑὶ οὗἩ ἀϑῃθδίβ, 80 8180 ΤΩΔῪ 
δ 80 βαϊᾷ [Πα ὑπθτο ἰβ πὸ 09 Ὑ096 ἱπιογρχούδ ἀοῃ 18 τηοτθ ᾿ΠΚΘΙΥ ἴο 80 δϑδδοίθα ὃγ [86 ρχοῤαὰρ- 

τηθηΐ8, ΡΟΡΌΪΑΓ, δοϊθηἑ1ῆα, οὐ ῬΕ:]ΟΒοΟρ ἶοΔ], τ οι ἐδ 9 σϑϑᾶον Ὀχΐηρθ τὶ Εἶπ. Ὧν, ἴδησο ἷ8 
ΤΟΙΠΔΤΚΔΌΪΥ 101] δηἃ 6108. οἱ {818 ρογίίοη οὗ ΗοΪγ Ττὶΐ, Ὀαΐ 88 108 φτοδὲ βυδ᾽]οοῖ [88 χίνϑῃ σὶβο ἴο 
ἸΔ00 ἢ ἀἰβουβδίοη ἴῃ (ἢ 8 οοπηΐγυ, 86 Ατηθγίοδη ΕαΙΐοσ μ88 ἀθοτηθὰ δ πὸ αἰβραγαρογηθηΐ ἰο [89 
ἰοαγηθᾶ δαῖμον οὗἨ {18 ΘΟΙΙΤΩΘΗΪΑΣΥ ἴο Ργοβοηΐ ἃ ἴθ 7 ζΘΏ6ΓΔ] δᾶ ζαηαἀδιηθηία) ἰάθαϑ ὉΥ ὙΑΥ οὗ 
ϑρϑοΐδὶ ἰηϊγοἀποίίοη ἴο [10 ΑἸηϑγίοδῃ σοϑοσ, 
788 ὈΘοι Τοππα οοπγοηϊθηΐ ἰο αἰνᾶο 1 ἰηΐο ἔνθ μασίδ. 

ΡΑΒΤ Ὶ. 

Ἑδϑοι 8] 1ἅ6688 οὗ Ογοδίΐου. Ογϑδίζοη 88 πο ογίρίῃ οὗ τηδῦῦθσ.0 Αβ 1890 γί νίῃρ ἴοττω ἴο τηδὺ- 
ἰαγ, Βοϊδξάνο ἱπηρογίδποο οὗ [86 ὕτο ἰἄάθαϑβ. Οποβίίοῃ ἴῃ σοϊδίΐοῃ ἴο ἐμ ὑγὶποίρί πὶ τηϑαιἱοῃΘᾶ 
ἰη ἀοηθ516. ὙΒΘίδοΣ ἴο Ὁ9 Γερασᾶθα 88 [86 δΔΌβοϊυΐθ ΟΥὁ ἃ ραγίϊσαϊαν Ὀοσίπηΐπρ. ΟΡ 008 οὗ 
δον δὲ ̓ πογργοίθσβ. [8 [86 ογοδίξοι τηθηϊοπϑᾶ ἴῃ (9 γεὺ νογϑο ἐπύγα δοχ ἄἶο ἢ 

ῬΑΒῚ Π. 

Το ΗἨοχδδιηθσου. Ναίασο δηᾶ ἀσσδίΐοῃ οὗἨ [89 ἄδγβ, ΤῊθ ἀἰβεϊποίίοι οὗὨἨ Αὐρσυβίϊπθ. ΤὨΘ 
δοοουηὺ 580 1{-:η οτος. ΤῊ Γἰσῦ, [6 Θά ηθ588β. ΤῊΘ ποτὰ θαυ. Τμ6 Μοτγηΐης δηᾶ ἰδ9 
Ἐνοηΐῃσ. ἘΔΟΩ ὮΔΥ 8Δῃ ΑΡρροασίῃρ. Ἐδοὶϊ ΔῪ ἃ Βορίπηΐηρ, θαΐ 8 ττοσὶς σοπίϊηυΐης ἴῃ ἔἢ080 
δὲ (ον. Ῥβ. οχχχῖσ, 1δ, 16. 

ῬΑΒΤ ΠΙ|.. 

Ηδεὶρ8 ἴῃ [86 ἰηξοχργοίδιίοη οὗὨ (89 ΕἸγθὺ οὐὗἁἨ ἀϑηθϑὶβ ἰο ὕῦο ἀοσίνοα ἔγοῃῃ οἴδδοῦ ρουίοηβ οὗ 
βτῖρεσο. ΤῈ Βουσίῆ Οὐμληδηάπμηθηῖ. Ῥτονυοσὺβ νἱ. Μίοδὴ νυ. 1. Ῥδβδὶιὰ οἷν. ΦοὉ χσχχυΐ!ὶ., 

ΧΧΥΪΙ., το. 

ῬΡΑΒΤ ΙΝ. 

Τὴο Ιἅθ88 οὗ [δ»γν, οὗ Ναίυτο, δηὰ [80 ϑαρογηδίυγαὶ, 88 ἐοαπὰ ἴῃ ἰμ9 ΒΙ016. Ὀ᾿βυϊπουϊοῃ 
δοΐποοῃ δ6 1468 οὗ ἃ 1,827 δῃηὰ ἰΐ5 βοΐθποο. Ὀἰβυληοιϊου Ὀθένγοθῃ {Π6 βαρθογηδίυσαὶ δηᾶ [88 
ΜΙτδουΐοσα. “ΤΟ Εΐηρον οὗ αοα,. ΤῈ ατοαὶ Νδίῃγαὶ. 



126 ΞΡΕΟΙΑΙ, ΝΤΕΒΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ἙΕἸΒΗ͂Τ ΟΗΑΡΤΕΒ ΟΥ ΘΕΝΕΞΊΒ. 

ῬΑΕΤ Υ. 

ἩΟΥ͂ τ͵Ὑβ {86 ογϑαίίνο δοοουῃῦ γουθαὶθαῦ 108 αΓδπ ἀν ἀπ Κἰτ ] οἱ 7. ΟΥΠΟΡ ΟὐΒΙΔΟρΌΙΐο8 
οορίθ8. Ταὶθ δὰ Οτίρἷ αὶ Ῥίοίασθ. Τἢθ Ὑ᾽δβίομ ὑΠΘΟσΥ. [Ιηΐοσμδὶ Ενίᾷθηοοθ. Οοτορασθὰ υἱ δὰ 
[86 Αροοδῖγρβθο. Οὐδ ᾽οοϊ:νο δηὰ βαθ᾽οοιϊνο Βοτο]αδίίοη. Ὑ᾽δίοι οὗ 89 Ῥαϑὶ δηδίοζουβ ἴο ῬΧΥῸΡὮ- 
ΘΟΥ͂, ΟΥ Ὑ᾽Βίοῃ οὗ [86 Επζυχθ. 

ΡΑΒΤ 1. 

ἘΒΒΕΝΤΙΑΙ, ΙΌΕΔΒ ΟΕ ΟΒΕΑΤΙΟΝ. 

Ης ὙἼΟ τηδὰθ ΟὯ9 ὙγοΣ]ὰ 'ῃ 8ρ806, τηδᾶο 4]} του] 8 ἐπ ΒρΡδοθ. ΗἨθ ὙΠῸ πηδὰθ οὴ9 ψΟΣ]ὰ ἴῃ 
{ἰπ)8, τιδθ 81} ΟΡ 8 ἴῃ ἰἰπ|θ6. Ηθ ΨΔΟ ζᾶνο σηδίογ ἰΐ8 ΤΌΣΙΩΒ, σαγοὸ ἰὑ 118 οΥὔἱσί ἡ οη, οΣ ἐδπδὲ 
νΐοἢ ἰδ [ΠῸ στουμπᾶ οὗ 81] 1[8 ἔΌΓΤΩΒ. . 

ΤὨοδῸ ὑγα ἢ8 ΓΘ 80 ἱὨΞΟΡΑΓΔΌΪΥ ΠΣ Κοα ὑοσοῖδον ὉΥ 186 ἰατγβ οὗ ον (πη κίηρ, ὑπαὺ (86 τονο]α- 
ἴοῃ οὗὨ ομο ἰβ [29 γονοίαιίίοῃ οὗ [ἢ σοϑὺ; βίποθ τἴχζὸὺ ὁδῃηοῦ ὈΘ᾽ἾθΥθ ΟὯΘ Βρθου]δίνο)Υ νι ὶϊμουῦϊ 
Βα! ονίηρ 411 [86 τοβῦ, Οὐ ἄθῃν 0110 Ἰοσίο8}}}7 τὶ μουῦ Ἰοβίηρ ΟἿΣ [Αἰ [ἢ ἴῃ 411 (η0 τοδί. ὙΒδίθυοσ 
νον, [μ6η, ἃ ὑγ! ΟΧΘροθ18 ΤΑΥ͂ τηοϑὺ ἔδνοτ,--- Ὑ Βοίθ 6 (8.6 δοοουηῦ ἴῃ θη 6518 Ὀ6 ἐουπᾷ ἰο ἢδγνθ 
ἴι) σον, τ Δ. ]Υ ΟΥ̓ ΒΟ]ΟΙΥ, 8 ΠΐΪγΘΓΒΔ] ΟΣ ἃ ρδγίϊαὶ ογοδίΐοῃ, τ μοῖμον [86 ῥγϊποὶρίπτα (6.6 τη 6ῃ- 

[ἰοπϑᾶὰ ὃὈ6 [Π6 ρδγίϊου αν Ὀορίπηΐηρ οὗὨ [86 βροοΐδὶ τ οσῖκ ἔθ ογ ἀθβοσὶ δ6α, οΥ ἐμ6 ῬΣΙποὶρίπιμι ῥτΐη- 
οἱρίογυτα, (6 Ὀθαϊπηΐηρ οὗ 811] Ὀδρὶπηΐηρ8,---ἰ 6 Β10]9 ἷβ, ἱπ οἰ ΘΓ οα80, 8ἃ ῥγοίοδὺ ασραϊῃῦ ἐμ 

ἄορστηᾶ οὗὨ [1Π|ὸ οἴδγῃν οὗὨἨ ὑμ9 νγοτ], οὕ οὐ [9 ϑδγ: ὺ οὗὁἨ τωϑίίοῦ. [ἢ [86 ἔδοὶ ΟἸΘΑΣῚΥ τουϑδ]οᾶ 

δῇ Ὀο]ονοα ὑπαῦ ἃ Ρ6γβοηαὶ ἀϊγίηθ ρΟΎΟΡ 789 Θοῃοογηθᾶ ἴῃ (ἢ 6 ογοδίΐοῃ, θυύθ οὗ 8 ρἱδηΐ, τγϑ 
ἴᾶνθ [9 Θ5β6 [18] ἔα! ἢ. Α.5 ἃ ἀορτηδ ΠΊΘΓΘΙΥ, 0 στοδῦ ὑγαςῃ ταῦ μᾶγὸ Ὀθθὴ ὮΘΓΘ Θχρσοββοα 
ἴῃ 8 βίῃ ρ!θ βϑθηΐθῃοθ : “ (οὔ τηδᾶθ 8]] ἰδίῃ ρβ ἴο Ἀδ6, δπᾶ πὶ πουῦ 1ἷπι ὑπ ογθ τῦ 88 μοί ίηρ πηδαθ {1 
ἷ9-πόνϑὴ δ8 ἰύ 18 σίνϑη ὑο ὕ8 ἰη Φοδη ἱ, 3. ὙῊΣ ἴδοη (μΐβ τηοϑῦ σταρθΐο δηᾶ ἀοίδἰ]οα δοοουηΐ 

οὗ [86 ογϑαϊϊνο ουκῆῦ Τὺ 18 [86 8810 ἀοϑίρῃ, ὁ δηβτνογ, ὑ(μαὺ ΡΌΘΔΓΒ ἴῃ {86 οὐδοῦ ἰδίου 8] γον- 
Θ]αίλοηϑ ππδὺ 8709 σῃδθ ἴο 8 ἴῃ (Π0 βοσίρίατο. 1ὐ 18 ὕο ἱπῦργθ88 π8 ἢ [8.6 ΦΊΟΥΥ οὗ (Ὧ9 ογθδίοσ, 

ἴο τῆδῖο ἰδο ὑπουριῦ βοιηοίμίηρσ τπογΘ ὑηϑῃ ἃ βρθου]ᾶαϊνο Ὀοϊϊοῦ, ἰο σίνο Ὁ δίγθησῦθ δηά νυἱ νυ ᾶμθϑβ 
80 88 ἴο ὈΘΟΟΙῺΘ 8 ΠΥ ἱηρ ΡΟΎΤΟΓ ἰῃ ΟἿΓ 80]8. ΒαΐοΟΡ οσοροδὶβ 888 {89 στοαϊοβί ὑθῃ ἀμ οὐ ἴο 
ἄο 18. 15 ταοβῦ ᾿Σ ΚΟΥ ὕο Ὀ6 γὰρ ἰπ [9618 δᾶ 18 [ῃ9 ταοβὺ ἔἈ γΟσ Δ Ὁ]6 (ο [ἢ9 8ΔΌ5ο]υΐο γοσίγ. 

106 δοβύ σον 8) Θοτησηθηΐζδίογβ, β0 ἢ} 848 Αθθη Εζγα δηὰ Βαϊ βοΒθ]οπῖο, δὐΐϑοι τη ἢ ἱπι- 
Ρογίϑῃοο ἴο {μ6 ἔδοὺῦ 1π8ὺ ὩϑΣ ἡ, 61. ἱ. 1, 16 φγδιησηδίϊ 81} ἴῃ [86 οοπδίγτιοῦ βίϑύθ, δῃὰ {μ6γὸ- 
ἔογο Ἰἰλἱθα ὈΥ βοιῃθίίηρ φ τολίοῦ, ἰὸ 18 ἴη6 Ὀορίππίηρ. [Ὁ ΤΟΔΙΥ ἰβ8 80 ἴῃ ἔουσΊη ΒΟΓΘ, δηὰ ἰῃ 
δοίῃ 8] γορί τ ΘΥΘΓΥ 6Γ6 6166, ὁσοορύ ἐμ Ῥοαΐ. χχχὶϊὶ. 21, τ οι Τδηρθ οἷΐεβ. Ἐνοη {8 66, 

Βονονοῦ, 089 οοηδίγποῦ ἔστη [88 15 1ἰ πηἰὑΐς τρϑδπΐηρ: 10 ὈΉΣΣΣἽ ΜΕ “Δηἃ 6 ῥχονϊ θὰ (ἢ6 
οὨἱοΥ ραγί ῸΓΣ Εἰ πη8611" ---ἰὐμ δῦ 18, [89 ΟὨΪΘΕ Ρατγὺ οὗ [89 ὑαυτίοῦγ. 10 Ῥγ88 ΠΟ ῬΟΥΟΥΣΙΥ Οὗ Ἰδηστιασο 
τμαῦ οοτῃρο 194 ὑπ ομοΐοθ οὔ ΟΝ, Α νογὰ υϑοᾶ δὺβοϊ θυ, δῃα οὗ [89 υπᾶδουδίοα Δρθο]αΐο 
ἴοΓΠΊ, Β10}} ἃ. ΓΝ Ἵ ΟΥ̓ ΓΙ σ δ. 3, ταὶ ῦ μανὸ ὈΘΘ ΘιρΙ ογθᾶ ἴο ἀθῃοῦθ δὴ δυβοϊ υὖθ ρυϊποὶ ρίπτω, 
Ὁ] πλἰ ρα, πόδ οπυηθ68 γ68 αἴΐαϑ, ἀποοη αἰ ἰοηθα ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ Οὗ6Ρ ὑμίηρβ ΟΥ {1Π168,--Αγϑί, δηὰ ἢγϑὶ οὗ 

411. Τῇ οοπδίγαοῦ ἔοστα (βίποθ (ἢ 6Γ6 8 ποίἰηρ ΔΥΡΙΤΑΣΤΥ ἴῃ Δηρτδ56) τηπδὺ ἀοποῖθ, ΟΣ ττου]ὰ 
Ὀεδὲ ἀδηοῖο, {86 Ὀορίπηΐηρ οὗἩ α οὐθαύίοῃ, οὐ οὗ δ0πὶ6 οὐ ϑϑίϊοη, ΟἹ Βο019 δβϑαχηθᾷ ροϊηῦ οὗὨ ΘΟ ΘΠ 66- 
τηϑηῦ ἰη ἱξ, τ Β1ΟΘὮ 8 ἀούθσταϊ θα ὉΥ [6 οομίοχί. ΤμῈ8 [8680 ἸΘΔΓΠΘα δον 188} Θοτηταθηὐαίουβ ἤΘΓΟ, 
ΔΙΙΒΟΌ ΜΆ οὗἉ 811] {ποἰδίϑ {Π6 τηοϑὺ ἔγοθ [Ι͂ΡᾺΟΤὰ ΔΥ ἰΐηρσο οὗ ρδηςμοίβηι, ΟΣ Β6 οὗ ἴῃ {8.6 ΘΥοΓΏΪΟΥ οὗἉ ταδὺ- 
ἰοῦ, ἱπίοσρτοῦ ὑμὲ8 δοοουμῦὺ 88 βοίἐης ἤου ἢ βαρ ἰδ9 ογοδίύίΐοη οὗ ον ᾿ου]ὰ δῃᾶὰ ἢθδνθῃ, 
τοσαγαθα ἴο0 88 οΘοτωσχηθποίηρ τὶ ΒΘ τὰ ἴῃ ἃ οογίδίη ππξοττηθα σοπαϊ θη. 0 ἐμαῦ Ὁ ἔμι6θθ ὙτΊῦΘΓΒ 
ογοαϊΐοῃ ([86 Μοβαΐο ογϑαύοῃ) 18 τοραγάοα 895 7υγηιναΐίοη, ταῖν ἴδῃ 88 ὑγίτλδὶ ογίσιπαΐίοη οὗ 
ταδί. 

Ιῃ δοοογάδηςο ψ Ὸ (118 νἱθν οὗ να, ΒΔΌΌΪ βομϑίοσηο (1 850}}}} ἰη ογργοίβ [6 Ὑ80]6 ρ89- 
ΔΕ: ἸΔῚ ὙΑΔῚ ὉΩΘ ὈΝΛΔΛΣ ὨΛΘΝΣ Ἴ2, “Τὴ [89 Ὀορὶπηΐηρ οὗἉ [86 ογοδίίου οὗ {86 θδυθὴ8Β δηὰ ἐπ 6 



ν 

ῬΑΒΤ 1.-- ἘΞΒΕΝΤΙΑΙ, ἸΡΕΑΒ ΟΡ ΟἈΚΑΤΊΟΝ. 191 
ϑασί, θη [86 ϑαγίν ν)ῶϑ ἰοδα δᾶ ὈΟΒυ, δηᾶ δῦ 988 γγὰ8 Προη (Π6 7800 οὗὨἁ ΤΠ ἄδογ, δηὰᾶ (86 
βρὶ τς 'σδδ Ὀγοοάίηρ οὐϑν [819 νγαύθγβ, ὑση αοα βαϊὰ, 1,οὐὺ [Βϑγὸ ὃ Ἰὲρμν,, ἄο. Οτ, “Τὰ (80 Βαρίη- 
Βἰησ το αοα σγοδύθα [89 Ὠθαυθῃβ δηᾶ [δθ δαγίῃ, δπᾶ (89 ϑαγί ἢ τγδβ, ὥσο., Θοὰ βεϊὰ :) ἰμαΐ, 
δοοοτάἀϊηρσ ἴο ἔμοτη, γ788 ὑμο Ὀορίπηΐηρ τ τ ΒΘ 16 ἤοτΘ Πᾶν [0 ἄο. ΑἹ] Ὀθίογο ἰβ ἀθβοτὶ ρεϊνϑ 
διὰ ἀοϊοττηϊηδέϊνο οὗ ἰ0, ΒΔΡὶ βομθἸοπλῸ ΘΟΙΏΡΑΓΘΒ ἰὺ ἰο ΗΟΒθΑ ἱ. 32, Γν ἽΞῚ Ὠδπ, ἼΩ (ὰ9 
θορϊαπίπρ' οὗ αοα᾽ Β βρϑδκίῃηρ ὈΥ Ἠοδθδ,᾽" ΟΣ 1 ΌΘΥΔΙΠΥ (ὍΓ “21 ἰΒ [86 Ῥγούογϊὑ δῃᾷ ηοὺ 1η6 ἱπῆῃ- 
ἰᾶτο), “ἼΒ6 Ὀορίπηΐηρ Θοα σρακο,᾽ (λδὲ ͵6, τολέοδ, ἮΘ δραδῖκθ, οὐ ὡλόπ ἢ6 Βραῖκθ." 80 4180 Εχοᾶμβ 
τί, 28, ΓΗ ΠῚ ΔΛ5,, “ἷῃ [180 ἀλΥ ψἘθὴ [89 ΟΣ δρακο,᾽ ὙΒότο ἴῃ οοηῃϑίσιοί βίαϊο οὗ [89 ποῦῃ 
ἸΔΑΥ͂ 06 τοροΓαθα 85 ἰπ ΚΘ ΤΏΔΠΩΘΓ Ραΐ ἰῃ γορίταθῃ ὑεῖ [ἢ (86 γοσῦ. ΑΌΘΩ ΕΖΓΑ βαρρογίβ ἐμ Βατ9 
τον οὗ τον Ἢ Ὀοΐῃρ' ρ,Διη τ ΣΙ ΟΔΠΥ ἷπ τορίπηθη πὶ (ἢ [8.9 νου Ὁ δ. Ἴ3, οΥ ταίμου τῇ [89 Ὲ0]9 
(]οπὶπρ οοπίοχῦ, ὈΥ͂ [89 ΘΧδΙρ]9 οὗ Ιβ6ΐδ}ῖ χχίχ. 1, "1 ΓΟ ΤΡ, ὙΠΘτΟ [89 οοπβίγπιοῦ Ὁ" 
8061}8 ὑο Βίδιιἃ ἰῃ Ῥγθοὶϑο ] Υ [816 δᾶ1η0 ΤΟ] οι ὑο {π9 νου "5" 85 ὨΠΘΝ Ἢ ἴο ἐξ Ἴ2, 

Βαῦ {89 ψογᾷᾶ "13, ἰδ 18 τηδἰ πίαἰηθᾶ, ἀθηοΐοϑ ῥτΐτηδὶ οὐ πδίΐοη, δη ἃ ϑοῖὴθ ὑοῦ] ϑυθῃ ὁΟΏ- 
ἱεπα, ἰη ἀοβδηοο οὗ οἰ προ] ορΎ, ἐμαῦ δυσὶ 18 18 ῬΥΪΠΊΔΤΥ δηὰ γα ϊο8] ἰᾶθα. 1ὐ ἰβ οοσίβίῃ, ΒΟΎΘΥΘΣ, 
[δδὲ ΘΥ̓ΘΓΥ ὮΘΤΟ οἶδο ἰη ὑπ|8 δοοουηΐ ἰὑ τημδὺ τηθϑη βοτηοί ΐηρ αυἱΐο αἰ θγοηῦ. [0 18 Θομϑίβη Υ 
αθοτναγβ ὑϑοᾶ οὗ αἰνίῃθ δοΐδ οὐὁ ΤΟΥ κ8 ἩΤὨΪΟὮ δου] ΟὨΪΥ μαγθ Ὀθ6η (86 ρἰνίηρ ἔοττα ἴο τηδίξον 
ἰδδὲ ΔΙγοδυ ἷἱ8. ἴῃ 4}} 6 ἀἰνίἀΐπρπ, [86 μαι μοτίηρβ, (δ 6 ονοϊαίίοηβ οὗὨ [86 Ρῥ]απίβ δηᾶ δῃΐγη8]8, 
[89 οτδαϊπίηρ δπὰ αἰσροκίπρ οὗἨ [1.9 ἈΘΑΥΘΗΪΥ 1ἰρσ]ΐδ, (80 Βττηδτηθηΐ, δη ἃ θυθη {16 τηδκίηρ οὗὨ [ἢ9 
δυσηδη ὈΟΑ͂Υ, ὑΠ|6γ0 18 ΩῸ ΠΟῪ τηδίοσ. ΤᾺ 8 '8β 1761} τοργοβοπύθα Ὁ Αθϑῃ ἘΖγα ἴῃ 118 οοζωηγηθπῦ 
οὉ 86 πογὰ "53, ““ΤΏΘΓΘ 8.0 ἴδ β6,᾽) Ἀ9 ΒΑΥ8, “Ὑ80 τηδϊπίδίη ὑμδῦ ΓΝ Ἴ3, ΟΥΘΔΌΏΟΩ, 8 (6[- 
τη 0]οσί641}γ) [86 Ὀτίηρίηρ οοὐ οὗἉ ποίμίηρ, ἀπὰ [ΠΥ τοῖδγ ἴο ΝΌΠΌ. χνΐ. 80, ΓῊΓ δὲ 2 ΓΙΝ 3 ὈΝ, 
“ [89 1οτὰ τΔΚ0 ἃ ὩΘῸῪ (Ὠΐηρ᾽" (ἰΘΓΑΙΥ ογϑδίθ ἃ ογϑαϊίοη, ἄο.), Ὀπὺ [ΠΟῪ ἔογροὺ μον 1ὑ 8 βαία 

Βεγο ᾿μαὐ αοα ογοαΐδα ἴῃ 6 ρτοδῦ τη οηβίθ 8 (Απρ. Μ}118108), δηἃ Βον 1ὑ 8 βαϊα ἐγοθ {1π768 ἴῃ ΟἢΘ 
νοτδο (27), αοὐ ογοαίθα τηϑη, δηἃ ΠΟῪ 6180 ἰὗ 18 βδἰα, Ηο ογϑδίϑβ (ῃ6 ἀδυηθθθ ([38ἱ χ]γ. 7, δὲ" 
15πὸ, (Ποῦ Π|6 ἀδικ688 18 ΟὨΪΥ ὑπ ποραϊίοῃ οὗ Ἰἐρ ῦ, ΤΙ Θἢ 18 [8.6 Το 8] οχίβιίηρ μη." Οὐηι- 
πεπίατυν οὐ Οεη. 1. 

ΑἿΙ δι6950 8.96 οοῃϑιγποίοηϑ, ζογστηαίοῃβ, ἀἰβροβὶ ἱ 08 οὗ τααϊον ; δηᾶ ὑμ18 8 οαγίαϊ ]γ ογϑδύίΐοι, 
ὙΠ. ΠΘΓΟ 18 ΠῸ ϑυϊάθῃσο, οχοθρῦ δὴ δϑβυσηρίίοη (μοῦ ὀχοροίΐοα! θαΐ ταὐοη ] Ζίηρ), οὗὨ 18 ταθδη- 

ἱηρ ϑοτηε  βὲῃς 6180 αυϊτθ αἰ ογοηῦ ἴῃ (9 ἢγϑθύ νοσθθ. [10 ἄοοα ἱηἀοθοᾶ ἀδηοῖΐο, ἃ5 1[9 τηοβὺ πϑηδὶ 
8626, 8 ἀἰγ]πθ ΒυρΟΥΓ δίΓΩΙ δοῖ, ΒΘ ΟὮ, 88 ΤΏ ΔΩ, ΟΥ̓́ΔΩΥ πδίαγο οὗ [86], σου] ποὺ ἀ0,---ΔΙ ΒΒ ου Ὦ ἴῃ " 
86 ἀἰϊδιϊηοὐ ἢ 19] ἕοττω, δηᾷ ἴῃ ἰΐϑ ὈΥΪΙΏΘΓΥ Β0η860 οὗ ομὐύέπρ, ἰῦ 18. Βοτηθίϊ 98 ΔΡΡ] θὰ ἴο Βυτηδῃ 
ἘΌΓΚΒ, 88 ἴῃ ΦΟΒἢπΑ χυΐ!. 1ὅ. 1 ἴθ {Π9 ἀΐνίπθ Βα ρογηδίῃτα] πιδκίηρ οὗ βοτηδίηΐῃρ πον, δη ἃ τυ ἱοἢ 
ἀϊὰ ποῖ οχίδί Ὀϑίογο. Βαΐ ΠΟῪ 707,7:8, ΘΒρϑοὶδ!] 88 αἰ νἱ μοὶ δβίβ Ὁ] 56, ἃγΘ ἡ6 ἐλίπρα,; δυὰ 
{8 15, ἰῃ ἑδοῖ, 18 (ἢ. ΟὨΪΥ͂ ῬΓΟΡΘΙ 5689 ἐπ τῇ Ιοἢ ὑΠ6Υ ὈΘοΟΙΩΘ ἐλέπρϑ, τεδ, τ6 8} 1168, τα  ϑϑιδεϊο 8 
οἵ ϑοπιος εἴην, γυϑ ἢ 6165 οὗ ἰάθα8, ὈΥ͂ τυ ιΐοἢ ΔΙ0ἢ 6 ΔΩΥ͂ τηδίοσί δὶ οὈ͵θοῦ ὈΘΟΟτΩ98 8 ΟὈ͵θοί οὗἉ (Βουρβῦ, 
μδὲ ἴ6. α ἐλίπγ. Το ορροβίθ ποδϊΐζοῃ '8 Ὀοσῃ οὗ {89 ργοὐυᾶάῖοθ τὰ ίοἢ του] τθακο [μ6 ,)ῦγπι οὗ 
τηδίίοῦ ἸονΤΟΣ (Βΐηρβ [ἤδη (Π6 ΤΌΤΣΤΩ]6ΕΘ τηδίϊον ἰἰ86]},---Ἰ (δὺ ὁΔ ἢ 6 “410 ἃ ἐλίηρ ἰμδβίοδα οὗ ἃ 
βυδαιΓαίπτη, ΡΟ ΘΓ, ΟΥ̓ ΘΑΡΔΟΙΥ ἴον γϑοοϊνίηρ ἴὈττηϑ, δηᾶ (ἢ π8 Ὀθοοτηΐηρ ἐλίηρϑ. 

Βοδίἀ 68, (μὲβ ἰάθδ οὗἨ ῥγὶπιδὶ οτ᾽ αἰ πδίΐοη οὗ τηδίΐοσ οουῦ]ᾶ Βανο Ὀθθὴ Οὐ ο ἶ86 γΥ06]} οχργοββοᾶ 
ἰη Ἠοῦτονγ. Κ'΄ᾳοἢ Ἰληστιασθ 88 Ἧγὁὸ Βδγθ, ῬΒΔΙΤΩΒ χχχὶϊὶ, 9, “ Ηθ οοσοϊηδηδοᾶ δηᾷ ἰδ γγ788 ([Βοῦσ 
(δαὶ 4190 Τη8 0 ὃ6 πϑοᾶ οὗ ἔοΥτ 8] ογοϑίϊοη), νοῦ] αν Ὀθϑῃ ὈθίζοΣ δαδρίθα ἴο βιοΒ ἃ ΡΌΣΡΟΞΘΘ. 
ΒΥ οοπέγαϑὲ, δὲ 1ϑαβδί, τ [1Π|ὸ ἀοοίἀοα δἰσιοίτζαὶ ΟΥ Τοστταδίνο βίγ 16 ἐμὲ βαοοθϑᾶβ, 1ὑ ταϊρΐ Βᾶτο 

τηδᾶθ ἴῥ 1065 ἀουὈ Ὁ] τ οί οΣ [6 οτοδίύϊοῃ τηϑηϊοηϑᾶ ἴῃ (6 δγβὺ γογ80 ὙΥ 88 ΓΘΔΠΪΥ δη Θβϑο Δ }}7 
αἀἰδοτοπὶ ἔτοσα ἐμδὺ οὗ [Π6 γϑγθο8 90] σία. 8.0 8150 (89 Ιδηρύδρα, [88 188} χ]ν !. 18, ΚΙ 041} ἴο 
ἴδοι, ΠΟΥ βἰδηᾶ πρ.,᾽) τ ΐ ἢ ῬΓΟΌΔΌΪΥ γ1ὰ8 ἰπ θη ϑὰ ὑ0 ΟΧργοβθ ἐμι18 ὙΟΓῪ 168 οὗ ῥσΐτμαὶ οτἱρίηδ- 
ὕσῃ : [βοΌρ ἴῃ [16 οοπίοχὺ ἱΐ ΤΩΔΥ Ὧδθ ὑδῖκθ 8.8 ΒΙΤΩΡΙΥ 8 Τοίογθθοθ ἰὸ {8680 Μοβαῖο ἔσῃ δίϊοιϑ : 
“'ΤΊΈΘΥ εἰδπαᾶ ὑρ ἰοροίμον ἢ (ἸἼΓΠ ΟΣ δὖ ὁπ06, ἅμα 88 [89 1, ΧΧ, τοηᾶον ἰδ, Ὑ α]χαίθ δίηνωἶ), ΟΥ̓ 1 ΤΟΥ 
ΘΔ ἐδθ Ὑ016 σγθαίΐίοῃ, ἔγοτη γδὺ ἰο 1δλϑί, δ Ὀγοῦυρδξ ἰηΐο Ὀοίπρ Ὁ ἐμ αἰνίπο οοιτηδηῦ, 
τορτοδοιίοὰ 88 956 δηα ἰηδίαηὐδηδόπβ, ὑπο γαπηΐηρ ἐΒγου ἢ 8 νδβϑὺ δ δίῃ οὗ βραῦθῃδοθ. «π8ὲ 

5. Τῇ {59 ΒΕΣὴ6 ἮΔΥ ἐδ υδαίοο-» ΑΥ̓ΔΡΥδῈ ἐσαπδ᾽ αἴοσ, Ασαθα ἘΣΡοπἑδη Δ, ἃ9 Ὧ6 16 ΘΟΙΏΣΩΟΠΙΥ οδ]]1οἃ, ιδ:᾽. ἰω μ 

δ) ρ ἴω! “ ΤῊο Βορίηΐτρ οἵὗὨ αοὐ᾽ Β ἀτοδείπα [86 μβοᾶυοῶδ δὰ 86 οασ ἢ " --ὐὸῦ [Ὧ6 ἄχεὶ στοδίης οὗ [6 ἘΘΑΥ͂ΘΏ4 

εὐὰ [δ ὸ ὀΑτ τ ΐο ΘΟοᾶ οτολίοά, 



128 ΒΡΕΟΙΑΙ, ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΕἸΒΗΤ ΟΗΛΡΤΕΝ ΟΡ ΘΕΝΕΘΒΙΒ. 

Ὀοίοτο (Πΐα, ἢΟΎΤΘοΥοΣ, [86 ΡΓΟΡΒ ΙΒ ἰδδβΌθρο ἰδ ἴῃ 1116 ρηιοϑὺ ἄαρτοο ἔοσσηδίλνο δὰ αδἰσποίοσαὶ: 
Υ μδηᾷ Ἰαδἰὰ [1ὸ ἐουππαδέίοηβ οὗ (86 ϑαγίδ, Κ τἰσῃξβ μδηᾶ δρδῃηϑα (86 ϑδυθηβ.᾽" 

0 ΤΩΔΥ ὍΘ απ ὑθα μδὺ ἐμ δαίδοσ οὗ [86 δοοουῃῦ ἰῃ ἀϑποδὶβ ῬΓΟΌΔΟΪΥ τοχαγάϑα ἢ πλ56}} δ 
ἀοϑοσί δῖος [86 ογοδίίοῃ οὗἉ ἐδ6 αἷδ, βἰποθ ἰο μἷβ κου]οᾶχο ον ἱπιπιοάϊοίο ϑατέϊ δὰ βϑδνϑη, τὶξὰ 
[δ6 ῬΒΟΠΟΙΏΘΏΑ] Ἰυτηΐπδτὶθ8 Δρροδσίπρ 88 ἢχοα ἰη ἰΐ, δῃὰ Ὀοϊοησίπρ ἴο ᾿ΐ, τογὸ (η0 841}: αὶ ἐμαὶ 
ἢθ τηθϑηῦ ἴο [6]] ὰ8 οὗ ἰδ ἢγεί τηδίύοῦ, θυ οὗἉ (μιΐ8, οὗ οὗἁ ἰϊβ δοτοΐῃφ οἂξ οὗ ποιίηΐμῃρ, οδῃῃοῖ Ὀ6 
ὀθγύδι ἢ] ἀθίογτηϊ ποα ΟΥ̓ ΔΏΥ ΘΟἰΥΙΔΟΙΟΘῪ οὗ ψογᾶδ, ΟΥ ὉΥ͂ ΔΩΥ͂ ἰΠᾺ}}}0]0 Θχοζοδὶβ οὗ [09 Ῥαδβαζο. 
ΤΆΘΓΘ 8. ΘΟΥΔΙΠ]Υ ΒΟΙΩ6 ἐσ (δὲ ἸοοΚ 6 ΟΥΟΓ ΨΑΥ. Το ἐπαρ)]οδίίοη, πουσουον, οὗἉ [89 
ειοδὶ ἔδες ἰβ Θμουσὰ [ὉΓ 8, ὁνοι ὑβουσὴ [Π9 ὈΔγῸ πορθ οὗ Μοϑοϑδ τηΐρξ Ὀ6 ἐπουρσὰῦ ἰο δΘοηδη6 
ΚΠοΙΏδο]ν 98 ἴο 8 ΤΠΟΓΘ ]ἰσαϊ θα δρβθσθ. 80 1δηφὸ μο]48 ὑὸ ἰ89 αζϑδξίοῃ ἰη ἰδ9 Βί]6 Ὀοΐης [86 
δὺθοϊαὶο ἢγεὶ οἰ ίμδίίου, γοῦ, ἔργου βοῖλθ ἐμ ησβ ἢ6 ᾽.Δ8 δα, 6 δϑϑῖωὼθ 9 ὃ6 οοπίοηξ ψἱΐ ἐδ 
ἰᾷθα Ἰαδῦ τη οῃοᾶ 88 δηβυγοσίης [86 ἘΠ ΘΟ]ορίοδὶ ἱπαυΐγγΥ, τὶ λοῦΐ σο]δγαὶπα (ἢ. 9 τοχὰθ ἰῃ αομδαὶθ 

ὉΥ͂ ΔΩΥ ὀΧοροίίο8] βγη Ἡ ΒΙΟῺ ὉΠΟΥ͂ ἸΩΑῪ ποὺ ὍΘ 8010 (0 ῬδΑΡ. Ταὶθ ἰθ ΒΟ ῬΑΓ ἐοΌ]ΑΥΪΥ ἴῃ 
ν δύ 6 ΒαΥ8, Ὁ. 166, δρουῦ “(δ Θαγ Πρ, οὐ [ἢ 9 ϑαγί Ὀθοοταΐης Πα Ἐ1,᾽) 28 ὑθίηρ ἴδ. δοδιοστδ 
ἩΓΒογϑΐἢ 15 ργοϑθηςθα [89 ὈΥΪΙΩΔ] οΥἰσί δου οὗ ̓ ἰκΐ, θὲ 85 ἰῃ {10 ογθοίξοῃ οὗ πηδῃ ἴπ|6γ6 16 ΕὙΤα- 

Ὀο] 29 {86 ογοδίϊομ οὗ ἃ βρί γι ὑ- του] οο]ϑθούνγοὶγ. ΤῈ δυαυπθηῦ ΟΥ ἐπ ρ] οδίϊου ἰ8: Ηδθ πῶοὸ 

τηϑᾶθ ᾿Ἰἰσῃῦ ἴο Ὀ6 δῇ ὁη6 Ρ]806 ΟΥἉ (πη6, πηθαθ ἐξ ὕο ὃὉθ δὲ 84]] (ἰπη68, ϑύϑῃ δ ἰμδέ ἐπ ὙΔῖοΝ τπτῶδ 
180 Δβοϊαΐθ ϑοχίῃπίης οὗὨ 18 οχϊϑίθῃοο; ΗΘ ὙΠῸ τοϑδὰθ [06 δυτηδη βρὶσὶ δ πισδὺ ἤδγο τηδὰο αἱ] 
αρὶ σις, τοῖο Σ δοϑν δὶ ὙΠ ΟΥ̓ ἰΣ."ΠἸΘΑΘΌΓΔΌΙΪΥ ΤΩΟΓΘ δηοίθηῦ (081 ΤΩΔΉ. 

Βίμοο βοη 1ῦ ἰβ νοσὺ αἰ 60] ἴο τηακὸ (86 ἔδὶν γϑῦθ 8] ὀχοζοβὶβ δρϑδᾶῖκ ἀϑοϊ θα] γ οἱθον ὝΤΑΥ, 
ΤΩΒΥ͂ ὙἯὋ ποῦ ἰοῦ ἔγοπι {1.18 (δῦ ψγ1ὸ ονογγαῦθ (Π6 ἐτπηρογίϑῃοθ οὗὁὨ οὔθ δδρϑοὶ οὗ ἔῃ6 ααθδίϊοῃ δα 
οομραγοὰ στ ἰη6 οἶδοσ. Βϑβὶθϑ [ἢ οἶϑδγ ἱπηρ]ϊοδίίοι δἴογοδαί, ψ ΐοῖὶ τοῦ] παῖχο {86 
τοοορπηίϊοι οὗ ἃ βδιγαοίΓΆ] οσοδίϊοη δὖ ΒΟΠ160 ραγίϊ Δ Ρ ΤῺ ἱΠΘΘΡΑΓΘΌ]Ο ἔγοση [86 γϑοορηξίοη οὗ 
Δ Δ050]υἰο β'γεὺ οτ αἰ παίου οὗἉ σηδίοσ ἰὴ 18 ΟὟ {ἰπ|ὶ0 ΟΥ̓ {ἶπλ98, {8 9ΓὙ0 ΤῊΔΥ ὉΘ 8 4ποθϑίΐοη 88 ἴο 
ὙΓΒΪΟΙ 18 ΓΘΔΠῪ [Π6 στθαῦοσ ὙΟΓΪΚ, ΟΥ ἸΠΟΤΘ ῬΟΓΙΠΥ οὗἁ του ϑδοη, ΟΥὁὨ ψΐοῦ οὐρῦ ἤο δυθ [ἢ9 
ατοαύοδί ρ]8δο6 ἴῃ ΟἿΓ τα 43,--- Ὁ.15. θᾶΓο οΥἱσίπδίίοη οὗ (86 Ηγβὺ πιαύέθν, οὐ {80 αἰ νίηρ ζόγηι ἰο τας 
τιδύζου. ΤΠο βγϑί, ΤἸΏΔΗΥ ᾿νοῦ] ἃ Β4Υ, ὉΠ οδἰἐαὐ ΡΥ ; ὑμ6 ϑοοομᾶ, (ΠΟΥ σου] τομαγα 88 {1:9 Ἰουσοῦ, 
[86 1688 ἱπηρογίδηῦ, [89 1985 πηδηϊοϑιϊνο οὗἩ (86 αἰγὶ ΡΟΥ͂ΤΟΣ δηᾶ ΖΊΟΥΥ, ΟΣ, ἰῃ ἃ ττογᾶ, 85 [1:19 δαδίοσ 
ΜΟΥ. Οὐ ΡῥΒΙ]οβορῖοδὶ (:ηϊκίηρσ, ἴῃ τ Β1ΟῺ Ἧ͵’Θ 80 τη πο} ὑυ] 9 ΟἼΓθοΪνοβ, δηᾶ τ δῖος τὸ νεου]ὰ 

᾿ βαϊῃ δδουῦῖῦο ἰο αοἄ, τ Ο86 “ὙΑΥ8 8Γὁ 80 [ΔΓ ΔΌΟΥα ΟἿΣ ὙΔΥΒ 8Π6 Ηἷ8 (Ποῦ ρἴδ ἄρον οὐγ ἐμουρπίδ,"" 
Ἰοβᾶκ ἰο {μ;1ῖ8. [1 18 ἑαυογοὰ ΌΥ οοτίδίῃ το ΌΔΡἢ γβῖο] πούϊομβ ὙΙΟΝ δτθὸ ποῦ τϑοορηϊζοᾶ, οὐ αὶ 
Ἰ[{610 τοοοχηϊζοᾶ, ἱπ [89 π884] 5.716 οὗ [9 βογίρέυγοβ. Το γαῖ ταδύῦου, Ἀγ}]6, ἴοσοθ, θα, ὩΘὈΌ]ῶν 
Βαϊᾷ, π ον] ἀ-ἀπβ,, 9411 ἰύ δῦ τῦϑ νν}]1, ζοθθ Ὀογοηᾶ 411 ΟἿΣ ΒΘΏ86 ΘΟὨΟΘΡ(ΪΟΏΒ, δη, ἱμοΓΟΙΌ ΓΟ, 
{πὸ (Ἀἰηὶς ᾿ξ τησϑύ Ὀ6 βοιμοί ΐηρ φγοδίοσ, ΤΟΣ ἱτηρογίδηϊ, τογο αἰ Ποῦ, γοαυΐτὶρ᾽ ΙΏΟΓΘ Οὗ ΡΟΤΟΓ 
δὰ τίϑάοιη, δηᾶ ἰπογοΐοσο Ὠΐσθον ἴῃ [86 ἀϊνίηθ οβυϊχηδίϊοη, ὕμδὴ ἰπαὺ ἱηῃΐογιαίϊης, διγυοίταὶ, 
Δγομἰἐοοίυταὶ, ἰδ σία, βγϑίθιιδι ζίηρ, ἀϑυϑϊορὶηρ ττοσκ τ οι. θυ ]ὰΒ Ὁρ, δῃὰ Ὀ0}18 οαΐ, {π18 
βγϑὺ τηδίϊον, ἵοσοθ, ὥο., ἰμίο ἱογίουβ ΖΌΣΤΩΒ ἔογ {π6 οοῃ οι] δώοῃ, διὰ πιϑρηβοθηῦ ποῦ 8 ζὸΣ 

(ὴ9 ᾿μᾶ το] ἔης, οὗ τδύάομαδὶ, βρὶγιτυ8] ὈοΐηρθΒ. 1ἢ γγὸ ἀο ποὺ στορῦὶγ τηἰσίαϊκο, ΒΟΌΣ (ἢ δ.7}]9 δὰ 
[89 τηϑηϊ οδίβα ἰηἰογοδὺ οὗ {89 βοσ ρέυγοβ δῖὸ ἴΠ6 ΟἾΠΟΓ ΩΥ. Το Β΄0]ο ἀοθδ ποῖ (4}1Κ ἰοὸ τ, ἰκθ 
ΡῬ]δῖο, οὗἩἉ [86 γ]6, ἐδ τηοῖμον οὗἉ τλδύϊου, [116 βιι Ὀδίδηοο ἰθὺ 85 ΠΟ οὗ [86 Ῥγοροσγίϊοϑ οὗ σηδῖ- 

(δὲ γοῦ ἰ8 σΔρΡ8 019 οὗ τοοοϊνίης ἴμθι 81}, οσ οὗ γιαύέδν' 1.861} 88 βοπηοϑί ίηρ αἰδιϊμοῦ ἔγοτη δοάψ; ἴξ 
ἄοΘ8 ποὺ βρϑδῖς ἰο υ8 ἰη (Π0 Ἰδηρσῦδρο οὗ Αγσίβϑίοιο δρουΐ [86 γϑὺ τηοϊξοῃ, [δ 6 γα ἸΏΟΥΟΣ, δῃᾶ (ἢ 9 
γα τηουϑᾶ, ΠΟΥ ἄο68 ἰΐ, αἴοσ [Π6 ΤἸηοτῸ ΤΟ ΘΓ ΤΩΔΏΠΟΥ, ὮδΥΘ Π.ὉΘἢ ἴο ΒΩΥ Οὗ ἴδ ὅτεῖ οδῦβο διὰ 
(6 βγϑὺ οαπβδίζοπ, {γον ἱηρ 81} οΔΌΒΑΙΣΥ δἴϑον 10 ἐπίο (86 ᾿πέοσϊοσ Ρ]δοθ, οσ Ὀυτγίης ἰῦ ἰῃ ἃ χοἄ]θθ8 
Ὠδίαγο. Οἱ ἐδ οἵδοῦ μδηᾶ, 18 Ηἰρῇ ἀοδί μη ἰβ ̓ ο ᾿σρ ΓΘ 88 0.8 τ 1} {8 6 ΒΌΡΟΥΙΟΣ στοδίηθαβ οὗ (μὲβ Ἰδύϊοσ 
οὐὐου ἀΐηρ (κτίζειν, ΕΡΏ. ἐἰϊ, 9, κατηρτίσπαι, ἨΘὉ. ΧΙ. 8) 25 6 ΡΘΟΌΔΡ γοτκ οὔ 9 1,ογροβ, οὐ οσὰ, 
γί σίνοβ ἔοστα δηᾶ 116, δηᾶ, ἱπ [1.18 66η86, 118 ΒΊΟΥ ΟΥ̓́ΖΩΟΓΘ Γ6Δ] Ὀοΐηρ, (ο [ῃΐ8 Θομοθρέ 1685 
Βγαῦ πιδίίου, ΟΥ ἢγϑί ἕοσοθ. Τα ὶβ γ89 [ἢ στοδῦ ἡχοσῖ, ᾿ἔ  9 ΤηΔΥ παρὸ ὈΥ [89 ἱπιρογίδηοο (ἢ βασι ρίο ΣΟ 
δίζβοιο8 ἰο ἰζ ; [815 Ψ 85 ὈΓΘ- ΤΩ  ΠΟΠΌΥ ἐλδ ΟΥ̓Κ οὗἁὨ ογεαύίδοη, 88 οΔττὶ θα οἡ ὉΥ [δ6 αγιϊοϊίο Τ ἰφάοξω, 
Ῥχον. Υυἱ. 29--82.. δηᾷ ἴο {1118 γν9}} ΘΟΥΤΒΡΟΙ 8 τυ δὐ 18 βαϊᾷ, ΦΉ08Ὲ 1. 8, 4, δΔοοοταϊηρ᾽ ἴο ἴδ ο]ἃ ραὐγὶ8- 
(ἴο ἀϊνδῖοη δηὰ ἰηἰογργοϊδζου οὗ [10 Ραββαβθ, ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, “τιδὺ ψΒΪΟΩ γγ)88 πιϑᾶθ (ΟΥ 
οτἰαἰημδίθα) ἰπ Ηΐπὶ τν88 119 ""-- Ὀθοῦταθ 116 ἰὰ Ηΐτα. [1 18 ΘΔΘΥ ἴο 8500 Ὑ1ιδὲ β Ῥσχοσηϊποηὺ ἴῃ [89 
Β͵0]6. [ἐ 18 ποῦ Θοᾶ ἐδ ὅγβι πιοίΐοη, οὐ ἔμο ιγϑὶ ἕοσοθ, οὐ [6 ἔσβί οδβθ, οὔ θύῃ 88 86 οτ σίη- 



ῬΑΕΒῚ 1.--ἘΒΕΕΝΤΊΑΙ, ΙΡΕΑΒ ΟΕ ΟΕΚΕΑΤΙΟΝ. 1929 

δίοῦ οὗ ἴογοθ δῃηῃὰ τηδίϊογ, ναὶ αοα 86 ατοδὺ Αγολϊϊοοι ; (18. 'ἴ8 {Π0 ἰάδ8 ᾿ψ ίο ἴδ βου ρίυΓΘ 
Ιδησῦδσθ δἰ 8 [0 ἱγργϑββ 80 88 ἴὸ ΤΏ ΚΘ ἰΐ ἃ νης δηα Ομ ΓΟ] ]ῃρ ΡΟΥ͂ΤΟΣ ἱῃ (89 801], ρἰ νίηνς 1} 
δὰ γαῖαθ ἰο ἴδ οἰ ἰὰ688, δηἃ ργϑνοηϊπρ ὑβόῖὰ ἔγοια Ὀθοοσωϊηρ ΙΔΘΓῸ Βοϊθη 1 ο ΔΟδγ δου 008 

οὔ ἴδ:6 ὁπ Βαπᾶ, οὐ ἀϑϑὰ παίαγα ἰβιϊο οὐ Ῥδηὐ θἰϑεϊο ποίϊοῃβ οἡ 086 Οἰογσ. ΤῺὴ6 δὐβύγϑδοῦ ποίζοῃ 
δ ΘΥΘΓ δβϑυτηϑᾶ ἴῃ [89 Β10]0 88 ἱηοϊἀϑᾶ ἴῃ 18 ογοδίνο γτοργοβοηὐδίϊοῃϑ, τ Ε11δὺ 10 Τὰ 8 Κ68 νἱνα (ἢ9 
οἶδον δηὰ στϑδϑίϑν ὑἱπουραὺ 85 109 φυϊοκοθηίησ ΡΟΥΤΟΣ ΟΥ̓́ 41} ῬΟΓΒΟΠΔΙ {πϑβίϊο Θομοθρί οΠ8. 

. ΤΒθ ΟἿΪΥ ποδίοῃ 6 δὴ ἴοσια οὗὨ τρδύον ἴῃ 18 Ἰουγοδὺ ΟΥ Ῥσίμλ δ] ΘΟ 18 ὑμδὺ οὗὁὨ γεβίϑίαποα ἷι 

ἔῷδοθ, ΟΥ ἐδ ἔπγΒηΐηρσ ὈΔΓΟ βοηβδίϊοη ἴο ἃ ΒῈρροβϑᾶ βοηζίθῃου, νι οῦῦ δηγίίηρ Ὀθγοπὰ ἰδ, οἰ ΤΠ 6 Σ 

88 ἴοστη ΤῸΓ ἐδο ἱπίθ)]θοῖ, ΟΥ 88 αὐ] γἱηρ Ταγίοῦῦ ΓῸΡ ὑῃ9 Βθῆ80θ. ΤῈΘ τοϑῃηθῦ οὗ ρυϊιϊηρ (ἢ 8 
ἴοι, τψγὁ ΙἸΏΔΥ ποῖ Κπον, Ὀυΐ (μδὺ ἄοοθ58 ποὺ ρίνο ἰΐ [16 ΕἾἸσΏΘΡ ΓΔ. ὩΤΆΚΘῊ 88 ἃ [λοὺ ἰῦ 18 189 
Ἰοποσί ὑἐμΐπρς ἴῃ [Π9 86410 οὗ ἔο αἰνίηθ τοῦΐκβ, ἰἢ Ὑ79 ΣΩΔΥ ὉΘ ΔΙ]ονοα ἴο τη8 6 ΔΩΥ͂ Γο]αίϊνθ ΘΟΙ- 

ῬΑΓΪΒΟΏ9 δι οηρ ὑθθ. [ὑ 8 ΒΙΓΩΡΙΥ͂ δὴ ΟΧΟΓοΐβο οὗ 6 αἰνίηο βίγθησί. ΟἹ {110 οὔμογ Ὠδῃᾶ, ἐἢ9 

εἰνίηρ ἔοστα ἴο πηαύΐοτ, ὙΠ οὮ 'θ 80 ΟἸΘΑΓΪΥ δηα ΒΌ]ΪΠλ6]Υ ΣΟΥΘ8]6ἃ 848 0}6 ὕγθ ογθδίϊνο ϑίδρο, ἰ8 

(86 ποσῖκ οὗ {80 Ὀϊνίηο Ὑ ἰϑάοτῃ, διὰ τοΐῦ Ὀ6 δυρροβθθὰ που οὗ αοά, 858 8} Θχϑγοΐθθ οὗ ἢἷ8 
ἰηβηΐέθ ἰπθ!]σθηοθ, οσθπ ἰδ ἰζ μδα πο οὔ 6 Γ᾽ [88 δὴ δγίϊϑίϊο οηᾶ. ΤῊΘ οᾶγτυἱης [8.686 ΤΌΓΤΙΩΒ ᾿π0 

9 ταρίοῃ οὐὗὁἨἁ [86 ΤΌΣΑ], ΟΥ [8.6 ἱπιρτοβϑίηρ ΤΔΟΓΔ] ἀθθί ΒΒ ὍΡΟΣ {ι6π|---ἰπ ΟἾΒΘΓ τ οσᾶθ, Ὀυϊαΐπ ας 
ἴδ τοσ ἃ 88 ἐηο δϑοὰθ οὗἉ 118 δηᾶ [ῃ6 τϑϑίἀθῃοο οὗ ποσὶ] δηᾶ βρὶ γα] Ὀθῃσ 8 ΟΑΡΔ0]0 οὗ τ ἰ[ 688- 

ἰης δἃ ἀροϊατίηρς [Π6 μΊοῦγ οὗἩ [86 Οτοαδίογ--οἶβ [0 Τοῦ Κ οὗἨ ὑμ6 αἰνὶπθ ᾿ον9. [Ιῃ χονογβίηρ (δὶδ 
μβοαΐο οὗ ἀϊρηϊ68, (9 δοίῃ δ! ]Υ ἸΟΥ͂ΤΟΣΡ ὝΟΥΚ ΘΟΙΏ68Β ἴο ὃ0 ΓορΑΓαοα 88 8} 0 Εἰσηοῦ δηα [16 ργοδίοσ 
ἸΒΟΓΟΙΥ ὈΘΟΔΏΒΘ ᾿ΐ 9. [89 ΤΟΓῸ ΓοΙμοίθ ἔγοσι 8. Νοίμίησ Ὀσὺ Βοΐὼθ βθοιι (θϑ]ϊηρ 88 {18 οου]Ἱᾶ 
ἰδτο Ἰοὰ ἴο [86 δίγοῃᾳ ἀθ5ῖγθ, ἰπ τηοάθγῃ ἰἰπηθθ, οὗ Βηαϊηρσ μθγθ ἃ τονυϑ᾽δίϊοῃ οὐ [9 τοί Υ8|08), 
85 ἐμοῦ [18 8ΔΙΟΠθ ΓΘ ογοϑίϊοη ὈΓΟΡΟΥ, ΟΥ 88 ἰβουρὰ (μὸ ἀϊνίηθ ΡΟ Γ δηᾶ τϊϑάοιη 6.0 οἵ 
ΟΥ̓́Θ ΠΊΟΓΘ 80] ΓΔΘῚῪ τηδηϊοϑίβα ἰη 0Π6 ογϑαίΐγο ϑνοϊαύοη δηᾶ ζογιμδίΐομ οὗἁ {1.0 ρ]) γϑῖοδα!ὶ, Τὴθ 

᾿ Ραἰπηρ 18 ἃ το ἢ στοδίοσ δηα Ἰσθμοῦ ογθαίίοη {μ8η {8.9 οδηγδΒ, ουθῃ ὑμουρῇ [86 τχρκίηρ οὗ 

θοῖ ἢ τ ΓῸ δαπηϊ θα 848 Ὀθ]οηκίπρ ἴο [ῃ9 58:16 γί ἰβέ. 
Ιῃ ἀϊθουβϑίηρ (8.686 4υθϑίϊοη8 οχϑιοίϊ 8 }}}7 τ οἢ 4180 ἀθρϑηᾶβ οἡ [86 οογγοοί ἰη ογργοίδιίοη οὗ 

[89 δυδαίδηϊινο νοῦ Ὁ ΠΟ (Δ ἃ νΥ88) ἰὴ {116 ΒοΘοῃα γοσ80. 068 1 ἀϑῃοῖθ ἃ {πὴ 6 ΘΟΙΘΙΩΡΟΓΘΏΘΟΏΒ 

ἘΠῚ (Π0 γοΡῸ δ) Ἴ2 ἰῃ [(}6 ἢγϑῦ γοσβο, ΟΥ 4065 ἰὑ ἀϑηοῦῖθ ϑοπιϑι ἷηρ βυαοοθοαϊηρ,, Οἱ ΠΟΥ 88 βία οὔ 

οτρηϊ,--ὨΔΤΩΘΙΥ͂, δῦ (ῃ 6 ϑασί δηὰ μϑανϑὴ τ πίοι πδᾶὰ ὕθόμπ ογθαϊθα ὉΥ δ ἀἰδίϊηοι δηἃ βορϑγδῦθ 

δοὺ {86 6 Γοϊδίϑα, τγὰβ αὐγΖοραγ δ (τ ΠΟΙ ΟΡ 88 μαυΐηρ Ὀθθὴ Ἰοῖν 80, ΟΥὁἮΎ 88 μαυΐηρ ὈΘΟΟΙΏΘ 80 ὈΥ͂ 
801)6 ΘΔ [1530 ΟΥ̓ 6081868 ποῦ ΤηΘῈ[10066) ἴοῆ δηἃ θΟδ ἢ Οὖἷ ἀ068 ἰζ τηϑδῃ (89 [Π6 96 18} δα ΠΟΥ 195 

τπδἰηἰδῖ ἢ) (Πδὺ [18 ΘΟ! (ἴοη, ἩΠΟΒ9 ὑΐτηθ 19 ἀοποίθα ὉΥ͂ προτὶ, τ 88 ὍΠ6 Ὀορηΐηρ οὗἁ [16 ογϑδίϊοῃ. 
ἀεθου "θα, οὐ [86 ΘΕ ΓΟΠΟΙ]ορίοαὶ ἀλΐθ ΒΘ Ω (ιἷ8 ογϑαίΐοη (οδ]] θὰ 1116 Μοβαϊο) Ὀορδῃ ἢ [Ιἢ οἶδοῦ 
Ὑογᾶβ, οδὴ (80 εχργθϑβίοῃ ΓΛ γ᾽ ΝΠ ἀθποίθ, στη τ [10 8}}7, 8 ϑυσοθθαϊηρ ἱπαίοδα οὗ 8 

ΘΟ ΘΙΡΟΓΏΠΘΟΌΒ οὐυθηςἢ ΟΥ̓ ΔΙΏ]Υ [ῃ9 ἔᾺΓ ΙΔΟΤΘ Ὠ814] ἔοττα, ἰἢ Δῃ διέῖνογ ουθηΐ, οὕ 8ῃ δίϊὑογ βίδίο, ἰιδᾷ 
δθοη ἰηςοη θα, τουἹᾶ ἢδνὸ ὈΘ0Ὲ ὙΠ, ὙΠ Ἵ ΘΟΠΥΘΥΒΙΥΘ, 88 ἴπ 811 [λλ9 βἴθῃ58 10] ονίη, 9860} 

αἰδοῖ! ταδυϊχῖηρ, Βα ορβδίοη, ΟΥ Ο06 δυδηΐ σομηΐηρ οἂυδ οὗἁἨ δῃὰᾶ ΔΙ͂ΟΣ δῃοίθογ, 88. "Γ15".---Ὁ 15...--- 
δ ΎΡΛΥ --ὐο λ1-- ὭΣ Ὁ--ὐΌ , δηᾶ 50 ἰδτουρθοῦί. ΤῊΘ πβὲρθ ἴῃ (19 ὙΘΥῪ οΘὨδρύον 18 βυ δ οἰοηί ἴο. 

θα Δ Ὁ] 188} [Π6 τα]θ, ουϑη 1 1ῦ νοῦ ἢοΐ 80 ΘΟΙΩΓΤΩΟΏ ΘΥΟΤῪ ὙὙὮΘΙΘ 6180 ὙΠΟ 8 ΒΘΓΪΘΒ ΟὗἨ Βυοοοβθῖ γ9 
δοΐίδ ὅγὸ {88 1414 ἀοτῃ. 

Αποῖδμοῦ αποϑέϊοη δτῖθθθ. Ἧ δϑ 4]} (ῃ9 σγϑαίίοῃ ἰμδὺ Μοβϑβ ᾿πύϑη δ. ο ἀϑβογὶ 09 ἐπύγα δεὼ αἶδ8, 
τοὐἰλέπι εἰχ ἄβυβ, οὐ γγδϑ ὑμαῦ ραγῦ τηϑη οηθᾶ ἱπ [Π6 θγδὲ γεγθοὸ δυΐγα ἀἶδ8, 88 ἰῦ τασιϑύ Ὁ9 ἱ (89 εἶχ 
ἄργα ΘΠ ΓΟΠΟ]Ορ 641}Υ7 Ὀοσδῃ ἴῃ (89 ονθηΐηρ, ὑμδῇ 18, ἰῃ [16 ἰοῆπ δηἃ θο0} 0, ΟΥ θη ἀδΥΚΏΘ88 γ΄ 88 
ΠΡΟ ἴῃ ἴβοθ οὗἩ [6 ἄθορῇ Βαύ βποἢ οχοϊπβίοη του]Ἱὰ οὶ ἴο Ὁ ἴῃ ἴδο ἴδοθ οὗ (89 ΟΧΡΓΘΒΒ 

ἀροϊατδίίοη ἰῃ (86 Τοῦτ σοτηπηδηπηθηξ : ὁ’ ἴῃ δὶχ ἄδυβ (τ ἢ δὲ Σ ἀαγ8) αοα ογοαῦθα [86 ἈΘΑΥΘΉ9 
Δηὰ (86 οαγί}}.) ΙΓ {Π6 πη. ὕπο τὸ τν 88 δηγἐμίηρ δεέγα ἀἶέθ, οὐ Ὀοΐογο ἐμ 6 ομγοπο]ορίοδὶ θαρὶππίηρ 
οὗ ἴδ βγϑὺ ἄδν, τυ] ΟὮ ἷἰβ 80 αἰ βου ΠΟΟΥ τααγκοᾶ ὮΥ 8 ονθαΐηρ, 1 οου]ὰ ποὺ 06 ἰπύοηαϑα ΠΟΓΘ 89 

Ῥατί οὗ ἐλ αδοοιηξ; ἴοΥ, ἔγοτα {π6 ἐἶπηθ αοα Ὀοσαη ἐπῖ8 ογοδενθ τοσκ (τ μαύογογ ἰύ πυσαῦ ᾿Π 0106) 
πη] 6 τοβίϑα ἴῃ [89 ϑυθηΐπρ δέδνς [80 βἰχίἢ, [88 Ὑ6 σχὸῦ δὶχ ἄδγβ, Ὀ6 ὑΠ6Υ ἸΟῺρ ΟΓ Βῃογί, δῃᾷ }}Ὸ 
ἤογθ. ΤῊὴΘ ταδϑοηΐης 8 ρ]δίη, ΤᾺῊΘ βἷχ ἅδγ8 Ὀθρϑῶ τ ὶθι [ἢ 6 ουθηΐϊηρ οὗἨ (89 ἰοδα, 90] ονγϑᾶ ὈΥ 
(89 “ἸΌΝ, ΟΥ ΘΟΙΩΤΙΔΠ 20 [80 Βῃϊηΐηρ οὗὨ [89 Ἰἰρῃΐ, τ] 6 ἢ νγᾶ8 [86 Κγβῦ δού ἰὴ (19 ἑοστηδίίοῃ οὗ 
86 Βραυθὴθ δηὰᾶ {{|0 ϑϑυίἢ αὐὔἴου γαγᾶβ ἀθβοσ ρθοᾶ, ΙΖ [μθη, (80 βγβί σοσθθ ἀθποίοβ ἃ δορί πηϊης 

δοΐοτο {Π18, ἴἃ τησϑὲ δυο ὈΘ6Ὲ οαέγα δοὼ αἷε8. 1ῇ ᾿ὸ που]ὰ ὑσγίηρ ἰὺ πιίη, [6 ἴδ τασβὲ θ᾽ 
9 



1830 ΞΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΒῈΕΚ ΕἸΒΕΤ ΟΗΠΑΡΤΕΈΒ ΟΕ ΘΟΕΝΕΞΙΒ, 

τοραγ θα 48 οδρίίοη ἴο [9 ΨἘ.0]9 δοοουῃῦ, ΟΥ̓ 88 8 ΒΌΤΩΤΩΔΓΤΥ ΟὗὨ [Π6 ᾿ΓΟΟΘΒΒ ΔΙΟΓ  Αγὰδ ἴῃ ἀοίδὶ] βοὲ 
ἴοσ. 1 ἰῦ 15 σι βοῦῦ, [6 τυ μαὺ 18 ταϑϑηύ ὈΥ [ἢ 6 ΒΟΔΥΘΏΒ δηᾶ (86 ΘΑΣΓΝ (οϑρΘαΐ Δ} (Π6 ΘΑΤΙΝ) 

ἐμοχγϑίῃ ταθηοηυϑᾶϊ Οὖν ἴξ πιϊχαῦ Ὀ6 δβκοᾶ (δαὰ ἰὺ τγου]ᾶ Ὁ γοῦν αἰ δου]  ἴο δῆθνγος [89 χφιοδίοι) 
ψβδΐ ρασὺ οὗ ὑπ γϑὺ ἀδύ, Οὐ ΒΟῪ 8.6 Ὑδ ἴο ζοῦ ΔΩΥ͂ ρμαγύ οὗ [86 ὅτβί ἄδυ, οὐ ὅγϑί πἰρηΐ, θοέθΘ ἢ 
[09 ΝἽἼ3 οὗ [}6 ἢγβὲ γοσβὸ δηᾶ [89 ΓΙ οὗὁὨ [86 βοοοῃᾶ 

Ἀρεΐη---ἰη [0.6 ΘΧΡΙΟβ80ῃ. ΓΤ Ὑαπι, ἦν 'ἰ8 ἰο 6 πούοἃἂ ὑμαὺ [89 δυν]θοὺ βέδῃμαβ ὈοΐοΓο ἐπ 9 
ΨΟΓΌ, Ὑ Εἰοἢὰ ΤΩ ΚΘΒ ἰῦ Θιρ Δ 116, ΟΥ ἰδ ἀοεϊρησᾶ ἴο 6811 αἰὐθηϊοη ἴο 1 88 Ὀοϑίῃς {86 ΨΟΡΥ Βδῖηθ ϑδσ ἢ 
τηθηὐϊοηθαᾶ Ὀοΐογο, δηᾶ τ ο86 οὐὔθδύϊοῃ 18 ΠΟῪ βοίηρ (0 ὈΘ ΤΠΟΓΘ ὈΑΓ ΟΌΪΑΓΙΥ ἀοβοσὶ ὑθᾶ: δῃὰ δ 
ἔον [86 οατίμ (οτ, διοῦ 85 ὅὸγ [8:0 ΘαυίὮ, 88 ὑῃθγ9 18 δα ἀδηύ δα ΒΟΥ ΤῸΣ το ἀογίης (89 ραγίϊο]6 

» δ νγὰβ 80 δῃᾷ 80,---ἰῃ Β00}} ἃ οοπαϊΐοη, 88 ὑβοῦρ ὑ0 βθραγαῖθ ἰύ ἔγοπι {1.6 Ἀθϑυθηβ (([}0 θδστἢ 
ἩΘΑΨΘῊ8) ὙΠ ΙΟἢ ἰ8 ποῦ ογοδίοα, ἐμοὺ 18, αἰν θᾶ ἔγομτι μι: 9 σΘΏΘΓΑΙ ΠΤ) 488, ἘΠῚ] 1110 βοοοῃᾷ ἀδΥ, τ θα 

ΕΑοἄ τὲ παιηϑᾶ ἰΐ ἰϑύογ 68}}} ὈΥ οΔ]]ηρ (86 Βττηδιηθηῦ Ὠθδυθῃ. 
Βαυΐ οδῃ τ7ὸ ΘΟΠΟΙ αΒΙΥΘΙΥ Σοδί οἡ βθοἢ 8 ΩΤΆΙΏΤ Αἰΐο8] οχοζοδϑὶβὴ Οὀγίδ Ὡ]Υ ποῖ. ΤῊΘ υ888] 

Ια οὗ [80 Ηθῦτον ἔθηβοβ, ἰΒουρἢ ΒΕΓΟΏΔΙΥ ζανοσὶπρ ἰὑ (Αἰ ἀ θα 88 ἰὺ 18 ὉΥ [86 οἴδον οοῃδίἀογδίϊους. 
τηθηἰίοποᾶ), 15 πού βι οἱ ϑη νυ χοᾶ δηὰ τὸ ἰϊμπουῦΐ οχοορίϊοηβ, βϑϑιαΐηρ ΟἹ Γ68], ὅο Ὑγαυγδηΐ 8ῊΥ ἰπῦδγ- 
Ῥτοίον ἰῇ βρϑακίης ροϑι Οἱ 6} ἔγοσα βῦοα ἀδία δοῃθ: Ὀαΐ οογδ  ΕἸΥῪ [18 ΔΡΡ0]165 τὶ} 81}}} σγϑδίοσ 
ἔοσοϑ ἰο ἰ8οϑθ γ8ο σψου]ᾶ Ὁ6 ἀορτηδίϊο 8 }}} ρΡοδὶτἶνο ἰῃ τπαἰηὐδίηΐηρ 0.0 οἶμοΥ υἱονσ.Ό αγδσωτοδίῖοδὶ 

, ΘΧορθδίβ, ουθη ὙὙΒΘῺ τηοβῦ ὑπΟΓΟΌΡὮΙΥ ΡΌΓδιΘᾶ, ΤΩΔῪ [411 οὗὨ τοδοῃίηρς [86 δυβοϊαΐθ ἔστη, ον ἰδδὲ 
ἐστι ΤΥ 6 ἴῃ 1561} Ἰη 688 0]6. 10 8, Βονγονοῦ, 086 {79 ὙΔΥ, δηἃ [16 ΟὨΪΥ ΜΆΥ, οὗ ροἰϊηρ δὲ 
[δ6 οτάογ οὗἩ ὑπ0 οοποορύϊοῃβ 88 [ΠΘΥ οχὶδὑθᾶ, Οὐ 88 (ΠΟΥ͂ δῦοβο, ἴῃ {π6 τηϊηὰ οὗ [6 υγίΐογ; δηᾶ 
(8 18 οὗἨ [6 πἰπιοδὺ σα]αο, οσϑη ἐμουρῆ ἰδ ταλῪ ἤάγο ἴο Ὀ6 ἀοίογιϊηθα ὈΥ (ἢ 0 ὉΔΓῸ οΟἸ]οσαίϊοι 
οὗ ἃ ογᾶ οΓ ἃ ραγίΐοϊο. 85.111, [86 οοποορίίοη, ἴ8 ἰ[8610 Ὀπὺ ἃ δρβοΐθβ οὗ Ἰδηρτιᾶρθ γοργοδϑηίηρ [ἢ 9 
ἑάσα ον ῃ 85 ἰύ 15 ἰ[561 γορσοβθη οα ὈΥ 86 τογᾶβ. 10 18 (89 1Δϑ80ὺ (Βίηρ ἴῃ Ἰδησαδρο ο ψ ίοἢ 7 Ο8 ἢ 
ΤΟ ΔΘ, δηὰ τῦὸ τηυδὺ {8 Κο Ὁ 88 βϑίδπαϊηρς τηοϑὲ ἱτητηοάίαίοϊγ, 1 ποῦ πηοϑὺ ἰμ 8}}}0}γ. ἕοσ πο σα 
{8( 1168 5.}}} ὈΘμἰπᾶ ἰἴ. 

“ Αῃᾷ ἀδγίζυ) 688 γγχ88 ὍΡΟΣ ἴπ6 ἴδο9 οὗ (86 ἅθ60}.,᾽) [80 ΘΠ, ΟΥ̓ ΖΌΓΤΩ]688 γαϑίθ. ὈΆΓΚΉΘΒ8 18 
ποίμίηρ οὗ ἰἰβ6), γοῦ 81}}1 10 ἀοποῦοθβ βοιπϑίἱπρ ταοτὸ ἰμ8ὴ 8 Ιη6Γ0 ὨθραίϊοΏ, ΟΥ ἃ ΙΩ6 76 δΌΒΘὨΟΘ. 
Τὸ ἱπάϊοαύοϑ σαίμοῦ [86 οδεαύγμοίίοη, οὗ βοτηοί βίης ὑπαὺ ΑἸγοδαΥ 8. ΑΒ 8 ἩΘΌΓΘΥ ὨΔΠ16 ἴγ2}}168 
(στ [89 δ]! φ μι τοϑῦ οὑγτπο]ορίοδὶ γαγίαὐοι “ΠΟΤῚ [ῸΓ 0), ἰδ 18 ἃ λοϊάϊης δαοῖ, ᾿1κὸ [86 1,δὐΐη ἐδπδ- 

ὄὅγω ἔγοτω ἴθηθο (86 τῇ ἷπ ὠπιῦγα, δηιδγα, Ὀοίηρ ΡΒΟΙΘΕΙΟΔΙΪΥ Ἰοσϑῦ ἴῃ (8 Κἰπᾶγοα 8014] Ὁ, 85 ἱπ 

Ἰαπιρᾶα, Ἰα 4), δπᾶ ἐῃ 6 ΟὙΘοΙΚς σκότος τ (86 569 υἰ ἱπιαίο τδὰϊχ (βΚΞηβκ)ὴ. Ταΐδβ ἀδυκηθαβ τ 88 

ΘΕ ΤΟΒΟΪορ οΔΠ}Υ [86 γϑὲ οὐ οοταμθποίπρ πἰραῦ οὗ [89 Ηοχδδιλθσοι, πὲ 88 [89 Ἰρῃὺ (δ γοξίοιο 

ἷ8, Ὀογοῃᾷ 4]} φαθδίΐοι, (86 8:τϑὲ ταοσγηΐῃρ οὗ (ῃ9 ὅτεῦ ἄδγ. 10 γγδβ ούϑῃ {μὴ [10 βῃθᾶάον οὗἉ βοσηθ- 

τΐηρς σοηΐηρ (8 βκδᾶπβ, Θ οἰ ΐο, οὐ δλακδ, βατθ 88 ασϑοὶ βκ, σκότος). Ῥατίηρ 8}1 (818 πίρὩὺ ἐδ γσ88 
[.ὸ οὐϑίγαοίίοπ οὗὨ 8 ρΡοόῦοσ, οὐ [ἢ9 εἷρῃ οὗἨ ϑιοι οδοϊταοίίοη, πη0}} (Π6 Ὀτοοάϊπρ' βρ' γὶῦ Ἰοοϑοα ἐΐ5 

σειρὰς ζόφου, οἵ “ ομδῖπ8 οὗὨἨἁ ἀαγκη 685 (2 Ῥοΐῖ. ἱϊ. 4), δαὰ [86 νοΐοϑ οὗ [89 ογὰ νγδ8 βοαγὰ δοζῃ- 

τδηαϊηρ ἰμδὺ ῬΟΎΤΘΓ ἴο οοτιθ ἕοσ. Νοίηϊηρ 18 πιοσθ οογίδίῃ ὑμδῃ ὑμαὺ ἴῃ [80 Μοβαῖο δοοουῃΐ 

(9 Τρ [λόγο τϑης]οῃθα ΘΟμ68 ὉΒΘΠΟΙΊΘΏΔΙ]Υ, δηᾶ Ηἰβίογ 8 ΠΥ, δοσ 086 ἀδυκηθδδ, δηα ϑυϑῃ 
δέϊου [9 πδίοσ οὗ (9 ὕϑβοιι, υυβοῖθου τγΎῪι τοραγᾷ ἰδ 88 ζ88-ἴόττω οἵ Ἰἰχψυϊ ἃ -ἔοττα, [Π8ὺ ἷβ, υγαῦθσ 

ῬΓΌΡΟΥ, δοοογαϊηρ ἰο 1,8ηρὁ᾽8 ἀἰδιϊηοοη. Ὑ δὲ 8 τχοβὲ βουΐουβ ἀΠΠΘΌ]Υ ἰδ [818 ἴον ἴΠ0890 80 

ΒΑΥ͂ ἰμαὺ (80 Μοβαῖο δοοουῃῦ ἴῃ [8 γβί ταϑηξίοη οὗἉ ἰρμὺ μ88 τοβρϑοῦ ἴο 18 ὑσὶ πι8] οτἱ ρίῃδὶ, ον ἔσει 

δοΐῃρ;--- μοῦ ἴδ 6 [86 ταδύοσὶ δὶ ΟΥ ἀΥ̓μδπιΐοαὶ ΘὐΣΟΥ ΤΘΤΟΙΥ, οὐ ὑμδὺ φ]οΥ]οΒ γ)ῦγπι οὗ ΡΟΎΤΟΣ 

νἱοῖ 18 οα] θὰ αοα Β αγταοπὺ (ΡΒ. οἷν. 9), ἀπὰ ἱπ τ ίο Ἠ6 8 βαϊἃ ἰο ἄνγ}} (1 ΤΊπι. νἱ. 16) 88 ἷπ δὴ 

δἰθιηθηῦ πιοϑὲ τοδὶ γϑῦ ὈΠΑΡΡΓΟΘΟΒΆΡ]6 ὈΥ Βυμαδη νἱβίοη δὴ τὸ ἀουδὲ μα ᾿ἰρηῦ τγδϑ ϑυϑῃ 

[πῃ ἃ ἰαΐοπί βρόντον ἰῃ 86 ὕθβοῖα Ὀοῖοσο ἐδ τγ88 οοιμτηδηοᾶ “(0 πο ουὖ οὗὨ ἀδτκη 688, ἐκ σκό- 

τους (2 Οοτίη!ἢ. ἱν. 6), δηὰ ρου [Π6 ἀατίζηοδθ, δᾶ ἐμδὺ ἰὲ δὰ οχίβιθᾶ Ὀοΐογο (818 δαγίλζῳ ταογη- 

ἰῃρ, δηᾶ πα, ἰοο, ποῦ 88 8 70γπιΐθδ8 ὮΥ]9 ΤΩΘΓΟΙΥ͂, οΥ τϑῦ τηδίξεγ, θυ ἴῃ ὕογπιδ ἸΠΘ ΒΔ] Ὀτίσῆὶ 

δηᾶ Ἱολίσαι - πϑὲ 88 8 ΙΏ676 ἴΌΓΟΘ ΟΥ ἀΥ̓ΠΔτηΪ64] ΘΕ Υ ἩΒΙΟΝ πόνον Ὀθΐοτο μδὰ μδᾷ ν᾽ β᾽ ὉΠ γ, Ὀαὶ 

88 τϑοοχηΐζοᾶ ὉΥ [πὸ δησοῖ8 δῃᾷ 8018 οὗ αἀοα ψῈ0 βιουϊθα ἴον οΥ (00 χχχυΐ. 7) δὖ (μὲ 15 μὸν 

ἴντα, διὰ ὑπαὶ ὅγε ἀρρεαγαποῦ ὌΡΟΣ ἰδ6 οαγίδ το αοα οΔ]1οα ἀδγ 



ῬΑΒΤ Π.--ΤῊΕ ΒΕΧΑΕΜΕΒΟΝ, ΟΒΚ ΤΗΕ ΟΕΕΑΤΙΨΕ ΡΑΥΞΒ. 132) 

ΡΑΒῚ Π.β 

ΤΗΕ ΗΒΧΑΕΜΕΒΟΝ, ΟΚΒ' ΤῊΒ ΟΒΕΑΤΙΨΕ ὈΑΥΒ. 

ὙΓΕδῦ τηθϑῃ (8680 ἄδγΥβ, 5808 [86 στοδῦ δύ μον Αὐρτιβίΐηθ, Ἰοης ὈΘοΓΘ ΖΘΟΪΟΩΥ τ᾽ 88 θοτη--- 688 
ΤΔΏ 56 8Πη]685 ἀΔγ8: φυΐα οοἰωπί αἀἴδα ὑγαηπδαοίΐ εἶπό ᾿ιπιϊπαγίδι Ὁ Απ ἰδία ἀΐογιηι δπιπλογα ζἦο 
αὖ ἀϊξειϊπιοζίοτιόπι ταϊεὶ ἐπίον ἐἰϊίαηι παΐωγαπι χα ποπ γασία ὁ8,, οἰ ὁα8 συα γιοία διιπΐ, οἱ πιαπθ 
ποτηϊ παν ΣΡ ῬΤΟΡΙΑΥ δροοΐδηι, Ὀέδρεόῦα Ὁ6Ὸ ῬγΟΡζον ργυἱοαΐίοπθπι; “' ἀο68 [π9 Θῃηπτηθγδίζοη οὗὨ ἄδυβ 

Δηὰ ηἰσὨ 8 Δ 041] [ὉΓ ἃ ἀἰἱδυϊποίίοη Ὀούτγθοι [86 παίησο [μὲ 18. οὶ γοῦ τηδᾶθ (ηοὺ γοὺ ζογηγθᾶ Οὗ 
Ὁγουρσηῦ ᾿ηΐο [Όστὴ) δηᾶ ὑποβθ τ ἰοἢ 8.6 τηδᾶθ, 80 ὑπαῦ 86 Ὺ βῃου! ἃ 6 ο4]]6ἃ τηογηΐης, »7ῸΡΤΘΡ 
ἐρέεῖοπι (ὃ. 6.. ἴὰ τοίου [0 τηδηϊοβίδίϊοι, οοταΐϊηρ οαὖ, τοοοϊνίης ἔοττη, ΟΣ βρθοΐ68) δῃηᾷ ουὐθηΐῃρ 
»γορίδῃ Ῥγϊοαζίοποηι (ἱ. 6.,) (μοὶν τ δηῦ οὗ ΌΤΤᾺ, ΟΥ ΤΟΥΙΆ]ΘΒΒΏ 688, ἰοἰδ] ΟΥ Θοτηραγαίΐνθ).᾽ 226 Οεηπδεὶ 
αἃ Ζἵίογαπι, 1,1Ὁ. 11. 6ῃ. 14. Ἠδησθ 6 ἄοο68 ποὺ ᾿ι6ϑ᾽δΐθ ἴο 0411 ἔπϑῖὰ παζερα, πδίαγοθ, Ὀἰγ ἢ 8 ΟΥ 
στον ίδβ, Αἴθο ΤΩ, ἀρ] ΑΥ8, ΟΥ̓ ΒΟΪΘΙΏΠ ῬΔΏΒΟΒ, ἴῃ ἴπ6 ἀϊνίηθ τοσκ. ὙΤΏΘΥ ὅτὸ αϊέ8 ἱπεβαδιίϊεε; 
(δοῖγ ἔστι ἡϑίτιγο οδηηοῦ Ὁ6 ἰο0]ἃ,---αἶσ8 ουλιϑηιοὲ ϑυπί, αἰ ρογα  βιοῖϊα ποδῖϑ ατιΐ οἰΐαπι ἱπιροεθεῖδιϊδ 
“ἰ οὐστέαγο, φιαπίο πιαρὶϑ ἀΐοεγο. ΤΘΠο6 {Π6Υ 8.6 οΔ]] θὰ Δ Υ8 δ (8:9 Ὀθβὺ βυτῃῦο] ὉΥ ὙΔΙΟΩ (86 
ἰάθα σαμ]ὰ Ὅθ ΟΧΡΥΘβϑοᾶ, ΤΉΘΥ ἂῦὸ αοἂ-αἀἰν ἀοἃ ἄδγ8β δηὰ πίραίβ, ἐπίορ φμα αἀϊοϊεὶύ δι, ἴῃ 
ἀἰσυϊποΐίου ἔγοτῃ 1} δυη-αἰν 64, ἐπέθ)" συ ἀἰσὶὲ ἐἱ ἀϊοίδαπὲ ζωπιϊπαγῖα. Οὐμμμοη 8018 Ὶ ὥδγβ, 
ἢ 8408, ΔΓΘ ΙΏὩ0ΓῸ οἱοίδδὶζιἀπε8 οἶδ, τῆοτο ΟἼϑηΖο8 ἴῃ Π6 ροβί (08 οὗ [π6 ὨθΑνΘΏΪΥ Ὀοᾶΐθ8, δηὰ 

ποῦ δραζΐα πιογαγιπι ΟΥἨ ΘΟ αὐ 1008 ἴῃ ἡδῦαγο ὈΘ]οηρίηρ [0 ἃ Εἰσῆοσ ΟΘὨΓΟΠΟΙΟΩ͂,, δπα τηδυκίηρ (Βοὲν 
ΘΡΟΟὮΒ ὉΥ ἃ ἰαν οὗ ἰηγαγᾶ οἤδησο ᾿ἰηδίοδα οὗἉ ̓ ἱποϊδοηΐδὶ οαὐτν αγὰ τη οαϑαγοιηθηΐθ. 4.8 ἴο ον Ἰοης 

οὗ ΒΟ βΒῃοσγύ [ΠΟΥ 6͵ΓΘ ἢΘ Φ,ΊΥΘΒ ΠΟ ΟΡ᾿πίοῃ, θυῦ οΘοηὐθηΐδθ ὨΪπλ861 τὰ [ἢ ταδϊηἰαϊπίηρ (δ δὲ ἄδΥ 18 ηοῦ 

8 ΠΏΤ16 οὗ ἀπτγαίίοη ; [06 ϑυθηΐηρδ δηᾶ ἴδ τηοσηΐῃρβ 8.0 (0 "6 τερδγᾶθα ποῦ 80 τ ποῦ ἴῃ γοβρθοῦ 
ἰο 189 ραϑδβίηρ οὗὨ {ΐπη6 (ἐδηιρογὶδ ρνγαΐογἐἐ01.6η1), 88 ἴο ποῖν ταν κίηρ ὑμ6 θουπᾶδυϊθβ οὗ ἃ ροσϊοᾶ- 
ἰς8] ττοσκ οὐ ϑνοϊαϊίοη, 96 φιεπάαηι, ἐδγυπιΐπιηι σιο ἐπ οϊϊσίζων φιουόσυσ δὲ παΐμγο Ῥγορυῖι 
ποάμϑ, εὐ ὠπ6 δἰ. παΐωγα αἰέογίιδ σχογάζιμι. ΤὨΪ8 18 ποῦ ἃ τηοτδρμουΐοαὶ, δαΐ [ἢ 6 Γθ8] δῃ ἃ ὑΤΟΡῸΓ 
Θ6η80 οὗ [πΠ0 πογὰ ἀΔΥ---ἴ}}6 πχοδβῇ γθα] 8η4 ργοροῦ 86ῆ860, [δ οτἶρίηδ] βθη86, ἴῃ ἔδού, ᾿παϑτη ΠΟ 89 
ἱ οοηίδῖη8 [86 6586 η114] 1ᾶθ8 οὗἁὨ Ογο ἸοἾ Υ ΟΥ τοπηοᾶ ρῥουϊοα οἰ ὑΥ, οὐ 86] }οοτηρ]οὐθα ἰΐπλο, τὶ πουΐ 
ΔΩΥ͂ ΟΥἨ [6 Τη60ΓῸ δοοϊἀοηίϑ ὑμαῦ θοϊοηρ ἕο ἐδο οὔτ αγα]γ τηϑαϑαγοα ΒΟΪᾺΣ ΟΥ Ρ] ποία γΥ ΘΡΟΟΘΝΒ, ὈΘ 
(ΠΟΥ͂ ἸΟΏΚΘΥ ΟΥ Βῃῃογίαῦ : (σό δὲ π|πι8 688 ἀΐθ8 (οη6 ἄδγ, ἃ ἀΔΥ Ὁ) 801) ποπὶ ἐδίογιηι ἀϊογηι ἐπ ξοῖ- 

ἰγεπᾶιν συοϑ οἱάόπιι εἰγομῖξα δο118 ἀδιογηιϊπαγὶ αἴφιθ πωριθγαγὶ, 86 αἴΐο φυοάασηι πιοᾶο. 
10 18 ΞΟΙΩΘΕΪΓΩΘΒ 88]ἃ, 1 Μοβοβ ἀϊἸἃ οὐ ἰηἰθηᾷ {110 Θοτατωοι 8018 ἀΔΥ ἤοΓΘ, ἩΓὮΥ ἀϊὰ μ6 πού σὶνθ 

ΠΒ ΒΟΙΏ6 ᾿π.ϊπηδίϊοι ἴο [Πδὺ οἴου ἢ ΤῊο ἀονοαῦί, βου ρίαγϑ-]ονίηρ δηᾶ βου ριτο-τονοσίηρ Αὐρπβίϊπο 
ΒΔ ΒΏΘὮ ἱπΟϊ 005 ἴῃ δου ἄδηοθ, Βα ὑμ 61 οἢ {Π9 ΥΟΥῪ ἴδοθ οὗ [Π9 δοοουῦηΐ. ΤΈθιθ τῦϑϑ Ὧ0 
ἀουδύ- τα βίης βοΐθηοθ [Π θη, ΠΟΙ δηυἐ προ 'ῃ ΕΣ ΟΒΟΡΆΥ, ἐμδὺ ἄγονο ἐμι8 ταοβὺ Ῥχοΐουηα γορί τηοβῖὲ 
ἢ θΠ0]6 δπᾶ ἐγ -βοοκίηρ ταὶηα ἴο βιοῃ Θοποὶ αβίοηβ,, Ηθ οου]ὰ ποΐ τοϑδὰ (86 βγϑ οὗ (ἀθῃῆ 9518 δῃᾶ 
Κμηκ οὗἁ ογαΐηανν ἄδτβ. Ὁ γγὰθ [πὸ Ἰγομαγουβ βύγ]90 οὗ [1.0 παγτγαίδνο ὑμαὺ δϑοοίθα Ὠΐτα, [ἢ 6 
ἙΟΠΟΤΟΌΒ Ὠδίῃγο οὗ ῃ6 ονϑηΐβ δηὰ {ΐη168 Ὠδγγαϊοα; ἰδ γγδ8 [80 ἱτη ργθβϑβίοῃ οὗ βίγδῃρθηθ88, οὗ ναβύ- 
Π6Β8, 48 οοτηΐπρ αἰ ΘΙ ἔγοτα (ἢ δοοουηΐ 8617, Ὀαὺ τ ΒΙΟὮ 80 Θϑοᾶρ68 (86 ηοίΐοθ οὗ υπίἰηκίηρ, 

ΟΥ̓ ΠΑΤΎ τοδᾶθσθ. ὙΠ οπάογι] [ΠΐηρΒ ἀγὸ ἰο]4 ουἱ οὗὨ [8.6 σοτηγηοῃ, 1560 οὗ ἰδηρσθδρο, δηα {ἐμ οΓοΌ ΓΘ 
ΟΟΤΏΙΏΟἢ ἰΘΥΊΏ8 Δ.Θ ἴο ὃ6 (Δ Κοῃ ἴῃ ὑποῖγρ τὶ ἀϑβῦ σοτορδβ9, δπᾶὰ ἴῃ [ποὶγ ϑϑϑϑης 8] ἱπϑιθδα οὗ ὑμοὶν 
δοοϊἀθηίΐαὶ 1ᾶθα. Τύ ἴ6 ἐῃ 6 βδιηθ 66] ηρ {Πὰὺ αϑδοίβ τ θη τγθ ΘοΟὨ θιηρ]αΐθ [ἢ Ἰδηρθαρο οὗ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, ΟΥ̓ ὑμαῦ ΠΟ} 8 ΔΡΡ] θα ὑο [ἢ οἹοδίπα Ρογὶοῦ, οὐ ζγοδὺ ὅδυ οὗἁ [810 γγου α᾽ Β ϑϑο μι δίοϊ οὔ. 
Νοὸ Ὀοιοῦ ὕογια οουἹᾶ Ὀο0 πδοᾶ ἴον [Π6 ογοαῖνθ ποῦ, Ῥϑῦβοδ, ΟΥ βισσοθϑίνο παύμγέβ, 85 Αρυϑ 0 
Εἰ} }65 {Π 61 ; Δα 80 0 Ὀοίίοῦ ττογᾶβ (ἤδη ϑυθηΐης δηᾶ τηογπίηρ οου]ᾶ Ὀ6 πϑοᾶ ἴοσ [86 ΔηΟ  μ οὐϊοδὶ 

υἱοἰϑϑι πιὰθ689 [του τ ΒΙΟΝ {8.056 8ποσοβϑί ἢ ὝΘΓΘ ἰηἰγοάποοᾶ. 8:6 Αυρηβίηθ ἩΠΟΓΘΥΟΣ [9 
Βυ 7 σὲ ΘΟΠπ168 ὉΡ, ἴῃ ἷ8 ΟΟΚα 226 Θοηποϑὶ αα ζέίΐεγαπι, Οοπίγα Μαπίολαοῦ, αλὰ 726 Οἱοϊίαίο 7) 6ἱ. 

Οδυτγίης δ᾽οὴρ τ ἢ π8 {Π686 ἐΒβουρ 8 οὗὨ 80 στοδὲ ἔδί μον, το ροῦ ἃ ταοᾶθ οὗἩ οχοροδίβ Ὑ ΒΙΟᾺ 
'8 τηοκῦ 8α 15ΓΔοΐουγ ἴῃ 1801, δηἃ οι ποϑὰ οὶ ἴϑαν ἔμ 4858} 8 οὗὁἉ ΔΏΥ βοΐϑῃοθ. [0 ὑγδῃβοθπαβ 
βοΐθῃοο; ὁ οδῃπηοὺ ΡΟΒΘΙΌ]Υ Βᾶνθ ΔῊΥ οΟ] 115ΐοη τ ἱὰἢ ἰΐ, δη ἃ οδη, ὑπο ΓοοτΘ, ἄονοῦ ΒᾶνΘ ΔΩΥ ποϑᾶ οὗ 
ἩΠιαἱ 8 οΔ]]οἃ γοοοηοἰ]!αὐΐοη. Τύ ὑγθαίβ οὗ οὐχὶ οὐ δαί ηπίηρβ ἰῃ παίαγο,----ὐ δὲ ηρ8 ὅο τ ἴοι Βοῖθη 00 
ΟΔΏ ὭΘΥΟΥ ΓΟΔΟΌ, [Ιᾧ ἰ8 ἃ τηοάθ οὗἩ δχορμοβίβϑ τηοϑὲ βα βίδοίουυ 88 Ὀϑίπρ τηοδῦ ΘχοἹ μΒῖγο,---ἰ ἢ δὖ ἰδ, 



1392 ΒΡΕΟΙΑΙ͂, ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΒ ΕΙΒΒΤ ΟΒΑΡΤΕΒ ΟΕ ΟΕΝΆΒΙΝ. 

ἔτοιῃ [η6 ὙΘΡΥ παΐατο οὗ {Π0 ἐπὶηρ8 τοϊδίθᾶ, θαβϑᾶ ἀϊγθοῦΥ οὐ 186 δοοοπηὲ ἰΐ8601 88 σρδῖη]γ δηὰ 
ἩΘΟΘΘΒΆΓΙΥ 860} -ἰπιογργοίϊησ. Νούοηβ ἴῃ βοΐθῃοο, Ὡοίϊοβ ἴῃ ΡὨΪἸΟΒΟΡΏΥ ΟΥ̓ ἷῃ {ΠΘΟ]ΟΩῪ, {παῖ 
βίδῃα οὔϊϑ46 οὗὨ ἰδ, δηἃ ϑνυθῇ θυ ]ορίθ8 ΟΥ̓ τηο68 οὗ παπιΐηρ {Πδ΄ ὈΘοΟηΊθ χοᾶ ἴῃ Ἰδηστιασθ 
αὐ Ἰαἴθῦ Ῥϑῦ]οβ, ΙΠ8} βυρσροϑῦ 4645, Ὀὰϊ [Β6Υ 816 ποῦ ἴο οοηΐτο!] ἐδ ἰηξογρτοϊδιίίοη οὗ ἃ ἀοουγηοηὶ 
)0 ἰβο]δῦθα ἔγοπι 81} οὔμπον τι ἱηρ8 δηᾶ οὗ βθοῃῃ ὁχοθθάᾶϊηρ δη χα γ. 

ΑΒ νὴ 6Π|0 δοοουπῦ 88 8 016, 80 ἰ8 ἴξ, ἰῃ σγθδῦ τηθαβασ. ὙΪΓῸ ὁδοὴ ρᾶγί. [ᾧ ἰηϊογργοῖβ 
ἰ[561. ΤῊΒ ἴῃ [Π6 ἢγδβ᾽ ΔΥ : ΘΔΟὮ ὩδΙῺΘ 18 Βο ὀοῃηθοίοα τὴ [16 ΟΘΥΒ 88 ἴο ῥσγοβοηί } {116 ΟΣ 
πὸ ΠΟ] ἴῃ ἀείογτηϊηΐης [μοῖν ὥΘΠΘΓΔΙ τηϑδηΐης ἴῃ ΒΌ 6 ἢ τοϊαἰίου, ὑοῦ ρἢ Οἢ 8 80819 τ ίο, οὗἁ 
ἰ(56]}, βοραγδίθϑ ἔῆθτω ἕλοι ὑμὶν γα ΠΑΓῪ τπ80ὸ ἐπ Οὗ Ὁ Δρρ!οδίϊοθβ.Ό Κοορ σι ἐἶπ 1110 δοοοπηῖ 
Δηα ὕῃθγα ἰβ σης; [06 ΟὐΒΟΌΣΙΓΥ δπὰ [86 ἀἱ ΠΟ] Υ ἱπογοᾶβο θη ᾿3͵7ὁ τοϑοσί ἴο Β6]ρ8 ουΐδὶᾶο οὗ 
ἰϊ, Τὺ τὸ 866 }κ [00 [Π9 Τηδαῃίη ΡΒ ΟὗἁἨ τότ, ΘγΘΌ, θΟΔΟΡ, ἄΔΥ, ουθηϊηρ, δη τηοτηΐης, τγο δηᾶ ἔθότη 
ἴῃ [Π9 ΥΟΡΥ οΥοΓ, δῃᾷᾶ τηυΐαδ}}Υ ἱπίογργοίϊηρ, δἰ χηϊἤσδποθ, οὗὨ [ἢ6 ἔδοῖβ ργοϑβοηϊθᾶ, ΤῊ 686 ἃγὸ οἷϑδγ 
8ἃ5 λοΐβ, μοῦγονοῦ ἰΠ6 8 ]6 ἴῃ ὑμοὶγ σοιῃραγαίυϑθ τηαρηϊπἂθ δηα ϑνοϊ νἱπς ΘΔ 84} {168. 

“Απᾷ [Π9 ϑαυί γ͵)88 ἴα δηᾶ θοΒὺ." Ὑμδί τγὰβ (μαϊ ἢ [10 τῶϑ [η0 ορροϑίϊο οὗὨ {6 [Ὀττὴ- 
ΔΒΞΌΠΙΙ Ηρ ΟΠ] [008 8δηἃ ΘΟ] αὐ ]Οη8 ἱτητη αἰ Δί  ] Υ δπου γαΓ8 ἀθβου 6, "ΠἸῸ Οοοῦυτα, Ὀθβἰ4ο8 ἐμ ὲδ, 
εἰρσῃύθθη {ἰτηθ68 ἴῃ {80 ΟἹα Ταοβίατηθηῦ, Ὀαὺ [6 ΖοΏΘ6ΓΑΙ 1468, ἴο ΠΟ 1 810 168 ὈΥ [Π6 οοπίοχ 
δπηα οοηΐΓαβίϑ 6 Γθ, ΖΓ 8.68 (110 θοϑὺ Θχροβίζἰοη οὗ {πο ἷγ βρϑοΐδὶ δρρ] οδίϊοηβ βου μβοσθ. [0 18 ἃ 
βιΓΙΚίηρ ΠΠαϑίγαΐίοη οὗἨὨ δῦ ΤΩΔῪ ΒθϑΙὰ ἃ ΡΑΓΔΟΟΧΣ ἴο ΒΟΙῚΘ τηϊη ὧδ, δαὺ τὶ ἢ 18, Πουογ ἢ 6 1688, 8 
ἔπη ἀδη θη] ἰδ οὗ Ἰδησῦδσο, {Πδὲ [6 φΘΉΘΓΔ] ργθοοᾶοβ [ἢ9 ρδυίξου]δν ἴῃ [10 πϑυλΐης οὗἨ ἁ (μΐηρϑ. 
Τὴθ τνογαὰ ἰβ ΔΡΡ] 164 ἴο ἃ ἀοϑοϊαῦθ οἰδγ, 18]. χχὶν. 10: χχχὶν. 11, ἰο ἃ ἀθβοσί ἴῃ 1 ο ἢ [6 τναΐθῦβ 
ονυδροῦαίο δηᾶ αἰβαρρθαν, ΦοὉ νἱ. 18, ἴο 8 νυ ΠἸ ἀθστιθ88 ἰῃ ΜΕ ΪΟῺ ἐλέγα 8 ὯΟ τοαῦ, “ΠῚ Ὁ ἀπο, 90 Ὁ 
αὶ! 22, ῬϑΔΙταΒ οὐ]. 40, ἴο [86 θαυ δηὰ Βοδνθὴϑ ρσοίηρ ὉΔΟῸΚ ἴο ταΐη, 88 βϑοὴ ἰπ ἴδ ργορβοϑίϊς 
νἰβίοη, Φογθιῃ. ἱν. 28: “1 βὰν [86 τηοπηΐαίηϑ, δηᾶ ΠΟΥ πογὸ ὑγοι Ὁ] ησ, δΔη ἃ 411 [6 ΕΪ118 στ γα 
᾿οΥἹηρ ζαϑῦ; 1 Ἰοοκοᾶ δηᾶ ὈοΠο] (Π6Υ6 τγ88 ΠΟ τηδῃ, δῃηᾶ 411 ἴῃ Ὀἰγάβ οὗ {Π|8 ἩΘΆΥΘΠ8 ἯΘΓΘ βΟΏΘ: 

1 ῬοΠ6]ἃ {Π|6 ϑατίῃ, ἐδ 85 ἴομα δηᾶ θοΒα ; 1 Ἰοοϊκοὰ ἰο ἴῃ 6 Βοδυθηβ, [86 γ6 γγ788 ηο ᾿ἰᾳ}.᾽) Ηδηοο 108 
ΠΊΟΓΔΪ ΔΡΡΙ]Ἰοδιίοη8, [8αΐδ} χ]ὶ, 39; Χχῖχ, 91 ; δῃηἃ ϑϑρϑοίδ]υ 186818}1 χ]ῖν. 9: Δ] ΣΎ 18 ΠΟΤᾺ] Θ0Ὼ- 
Γιιβίοη, 8 ΟὈ] ταί οη Οὗ 411] τλοσαὶ ΤΌΣ ΠῚΒ δπὰ αἰδίϊηοίϊοηβ. ΤΏ 686 ΠΡ] 6668, ἰπβἰθαᾷᾶ οὗ ὈΘ᾽Ὦ  ᾽ ὨΘΟΘΘΒΑΓΎΥ͂ 

ἴο οχρ]αΐα θη. ἷ. 9, σοῦ ὑπο ῖγν τπχϑδηΐηρ ἔγοηι 0. ΤῊΘ τὺ 8 Ἰϑχΐοϑ!γ [0 ΚΟΥ͂ Ῥαββαρθ. ΤΊ16 ψογάβ, 

ΠουΘΥΟΡ, [δῦ ᾿τατη θα! αἴ ] Υ 90] ἃγθ, ἴο βοὴθ οσίθπί, δὴ ϑχοσοϑὶβ οὗ ὕμ:650 ἤᾶῖηθ8. Ἄπά ἀατγὰ- 
Ἠ688 1068 προ πο ἔρδοθ οὗ [π9 ἀφο». 10 νγγᾶβ ζΟυ ΠΔ]6881}.659 ἴῃ 118 {ποὺ πηοᾶο8 οὗὨ ᾿πν 51 111 7 δπὰ 
ἰηαϊ ν]Β: Ὁ] 685. 10 τὴῦῶϑ δὴ πη ἰβιϊρο 5 }}40]0 τὸ αϑίθηθβϑθ. ΤΉΘΓΘ γγ1ἃ8 πα ᾿ἰσἢῦ πΒΘΓΘΌΥ͂ ἴο 866, δηᾶ 

ΤΠ 616 τῦαϑ ἃ Ὑδηΐ οὗ {Πδὺ ἀἰνγβίοη δηᾶ βοραγαίίου ἰηΐο ἀἰβιϊποΐ οὐ͵οοῦθ, τυ που Ὑ ΒΙΟἢ [Π6ΓῸ 'ϑ ΠΟ 
ἴσα ν]Β ὈΙΠΠΥ, ονθὴ 1 [η6 Πρ νόγὸ ργοβϑηῦ. Ηθηςθ ὑμ0 ΠΧ Χ, τ. 0}}] γοη αθγΒ ἸΠΞῚ ἸῺ ἀόρατος καὶ 
ἀκατασκεύαστος, ἴῃν 1510]6 Δπα πηξυτιηθα. Νοχύ, τὸ μᾶνο [6 γβύ χηϑηξίοη οὗ [86 βορϑγαδίίηρ, ἔοσση- 
αἰνίηρ ρον 67.--- ΤῊ ΠαΔἢ ΕἸ]οΟΒί πη, (80 Βρίγις οὗ αοἄ, νγ88 Ὀγοοάϊηρς προ [9 ν αἴογβ." ΤΏΘΩ 
ΘΟΠ168 {}|0 ἢ ογᾷ, δῃᾷ τηοτπίηρ Ὀγοδκβ. 1 ἢ ἰβ μ6 γβῦ ββραγαίίοη. 10 18 ἀν  ἀοὰ γγοπι [ἢ 6 ἀρ Κη 688, 
Β ΘΟ ΠΟΥ Β (μδὺ 1Ὁ Δα Ὀοίοτο οχἰ βίο ἴῃ {πὸ ἴομα, δᾶ πῃ δοτη Ὀϊπδἰϊοη τ ἢ 16. Απάᾶ (οα 0Δ2]]8 ἰξ 
ἀαγ ν Β1Π]δὺ [Π6 ΤΌΓΙΔΘΡ βέδίθ ἢ6 68]}]8 εἰν. 1 8 Ηἷ5 ΟὟ Ὠδιηΐηρ, δπᾶ τῦὸ τηυβὺ [Δ 6 Ὁ 28 ΟἿΓ χυϊᾶθ 
ἴῃ 16 ᾿πτογργοϊδιϊοῃ οὗ {6 τνογ8. 1Ὁ 8 ποῦ ΔῺΥ ἀατγαϊίζοη, Ὀυὺ [ἢ6 ΡΠ ΘΠΟΙΊΘΠΟΙ, [86 ΔΡΡΘδΓΊης 
ἰ[561}, ἐμδὺ 18 Αγβύ ο δ] ἄδυ. Ὑμθη (86 ἴδστω 8 υβϑᾶ Ὁ 8 ρογϊοᾶ, (ο ἀδηοίθ {89 ὙῈ0]9 ϑνθηΐ, οὕ 
[89 ψ80]6 Εγβὺ 6γ6016 οὗ ονοηΐβ, τυῖτι 1.8 ὕνγο στοαῦ δ ϑίϊοδ] ραγί8. Ἂηπα ἐδλεγδ ιρα8 απ δοδηΐηῦ 

απ ἐλεγδ τρὰϑ α πιογπίηῦ, ὁπ ἄαψ. 9 Ἰοοῖκς ἰηΐο [86 δοοουπῦ ἴο 560 τῇ δὺ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαΒ ἴο (18 
παηχίηρ. ὙΒαΐ γγχὰβ {80 εἰμ Οοτγίδι ]γΥ [Π6 ἀΑΓΚΉ 658 οα {1} ἴδο0 οὗἩ ἐ6 δίοσθ, Βα τ 88 
{0.6 τλοτηΐηα  Οογίδίη!γ ὑπο Ἰριιδ ἐμαῦ 10] ον οα 86 Ὀγοοάϊηρ βρὶ τὺ δηᾶ [110 Θοπηπηδηᾶϊηρ ποτά. 
᾿ον ἰοπς »γὰβ8 ὑμο ἀαγῇ Ἡον Ἰοηρ {16 ηἰρὶ δ, οὐ [9 ἀαγκηθσβὴ ΤῊ δοοουῃῦ (6118 π5 ποίδίος 
ἀδουὺ ἰξ. ὙΒΟΓΘ ἰβ βοιμϑίἱης οἡ 18 ἴδοθ ὙΠ ἢ Βθθτ8 ἴο ΓῸΡ6] ΒΥ 800]. φαρβίίοῃ. Τὰθ Ὑ800]6 
δρίτια δῃηᾷ δβίγ]θ οὗ (89 δοοουῃῦ ἃγθ δ τδγ τ 010 ΠΑΓΓΟΎΤΠ688 ἀηἃ Δ ῚΓΓΑΥΪΠ688 οὗὨἨ ΔΗΥ͂ εὐ 0 ἢ 

οοτηρυίαϊίΐοη, ΑΥ̓ΒΘΓΘ ΔΓ γγὸ ἴο ροῦ ὕννοῖνο ΒΟΌΣΒ [ῸΓ {1:18 ἄγϑοῦ ηἰσῃ ἢ ὝΒΘΓΘ 8 ὕπο ροϊοὺ οὗ 
σοΙπηοθιηθηΐ, ΓΠΘῊ ἀδγκἢ 688 δέσαπ ἴο ὍΘ οἡ [86 ἔδοθ οὗ [Π6 ν᾿ δίεσβ ἢ Α1] δ νϑϑί, βῃ ] τα, 
ἱπη πη ϑαγα]θ. ΤῈΘ {πὴ 18 88 ΦΟΓΙΏ]Ο55 88 006 τηδλίοείαὶ. [Ὁ μ88 ἱπαθοᾶ ἃ ΘΠΤΟΠΟΙΪΟΘΥ͂, Ὀαΐ οἢ 

ΔΠΟΙ ΠΟΥ 8ο8]6 ὑμδη ὑπαῦ τ ἰοἢ τῦδϑ δίϊουναγὰβ δρροϊηἰθα (ν. 14) ἴο τορη]αῦθ (Π0 ἩΪΒίΟΓΥ οὗὨ 8 

σοπ)ρ]οιοα τ ου]ὰ τε 118 ΒΚΥ-σαζίηρς Βατδη ᾿ΠΠΔὈἰΔηῖ. ΟἿθ Μ᾿ ἘΟ ΠῚ ΚΒ ΒΟΓΪΟΌΒΙΥ οα {86 αἱ ἢ - 

ΘΟ οὗ ἀσουπιπγααιίηρς [115 Εγϑὲ στοδῦ ἀδ  ἴο ὑν γ- ΠΟ ΠΟΌΤΒ, 8ἃ8 ἼἯ ΤΟ ΠΟῪ ΣΩΘΔΒΌΓΣΟ ὑπθιη, ὨΘΘΟΩΘ 



ΡΑΚΒΊ 11.---ΤῊῈ ΒΕΧΑΝΜΕΒΟΝ, ΟΒ ΤῊΕ ΟΕΚΕΑΤΙΝΕ ὈΑΥΞ. 188 

20 οἴδεγῦ ἀτρυτυθηῖ. Αηᾶᾷ γεὺ (8 ἀοοϊβίοη ἤθγῸ βοί 168 {ἢ 9 ΠΟ]6 αποδϑίΐοη. ΤῊ ἢγϑί δ Υ ἷβ (86 
τπηοᾶο], ἴῃ (818 τοβροοῖ, ἴῸΓ 411} {1160 τοδί. Ὅῆοτθ ἰ8 σου] πὸ ἀοιογτηϊ θὰ ἰὐτὴθ Ἦθγθ, ὉΠ]088 τῦ9 
ΑΒΒΌΙΩ]Θ [ἢδὺ 4 ἥχοα ἀπγδίίζοη, 88 ΠΟῪ τηθαϑυγοα ὈΥ {9 Β0η, 8 ηΟὺ ΠΊΘΓΘΙΥ͂ 8Δη ἱποϊαοηΐ, Ὀαΐ 1.6 

8556 [18] Δη ἃ ἘΠΟΒΔΏΚΘΔΡ]Ο ἰᾶθα οὗ (80 τοτὰ λυ, ἤόνοῦ ἀοραγίϊηρ ἔγοτα 1, Ἡ μαύθΥο ΤΑΥ͂ ὯΘ [89 
οομα οι δηα οἰγουτηθίϑῃηοοθ ἰοὸ ΜΠ ΙΟἢ 1ὑ 18 ΘΡΡ] 16, Απᾶ ἔογ (μἷ8, ποῖῦ μον [8}6 ΘΒβ6η 14] αν 8 οὗ 
ἰδλησηαδθ, ΠΟΙ [786 υ8ᾶο8 οὗ Ἰδλησῦδρο, χὖἶνθ 1158 ΔΩΥ ΔΌΪΠΟΥΙΥ, τι 1190 ονοσγτΐηρ ἸΟΟΚα ὑϊπο ΟΠ ΟΓ 
ὙΑΥ. ΑἹ] ἷ5 ἱπἀοβηϊίο ὀχοθρὺ {μ6 ἔδοὶ οὗἩ [86 στοδὺ βορδγαίΐου δοοουρ  9}64, τὰ (ἢ 158 ἔνγο 60Π- 

ἰτε51:6ἅ βἰαῦθ8 δῃ!ἃ οὴθ οοϊηρ]οίοα ρογοα, ἴο ΒΊΟΝ [80 ΠΆΙΩΙ6Β ὁγ εὖ, δοῳ67', ψοπι, ΘΥΘΏΪἢ β,, ΤΠΟΓΒΪΏρ; 
ἄδν, ΔΓΘ ΓοβρϑοιοΥ σίνοη, ΟἿΣ ΕΖ] 8} ὑγδηβ]αἰΐοι οὗἉἩ [86 ο]οβίησ ἔστ 18 18 ἀοβοϊθηί. Τύ [4118 

ἴο ῃγοϑϑηῦ [86 γϑϑϑβοῃ οὗὨ (8 οσσῃ ἰηἰτοἀδαοίϊδη, δηαᾶ (Π6 Γο]αἰΐοη ᾿ῦ ὈΘΑΓΒ ἰο ψ δὲ ργοοϑαϑᾶ : "πὰ 
(ἦε ονϑηΐϊης; δηᾶ ἐλ τηοτηΐηρ τ6676,᾽---ἰθγο ἰθ ΠΟ δγίϊο]θ ἰο 80} ὑπ: {ΠόγῸ 18 ὯὨῸ τηϑηοι οὗ 

ΟΥΘΠΪΩΣ δηα ΤΟ ἷηρ ὈΘίοσο ἰο ὙΒΪΘΩ ἰδ τηϊρηῦ Ὁ6 Ββυαρροθοᾶ ἴο τοΐογ, ΤῈθ ϑυοπὶηρ δηᾷ [16 

ἸΟΓΏ ΠΡ ΤΑΔΥ͂ ἰπἀοοαᾶ ὃὉο Βαϊ ἴ0 Βδᾶγθ τηδᾶδ 0 ΔΑΥ απδη  ἰνο]γ, Ὀαὺ ἰπαῦ 8 ποῖ ψῇηδῦ 18 Π6ΓΘ 
οσργοβϑοᾶ; οἴμογνίθο [6 σοῦ βῃου]α ἢδγο Ὁθθ6ιι ΙΓ], 85 ἰὴ οἢ. ἐΐ. 34, ἼΓΙΣ Θ᾽ ἼΔΛΠ, κ ΠΟΥ 

888}} ὃΘ ΟὯ9 8658. ΝοΙζμον 18 ἀδῪ [89 ργϑαϊοαίθ δἱσ Ἀγ}, θπὺ δίδπαβ ΕΥ̓ [861 88 19 Ὄϊηθ 
τη. Τὴὸ ΗρΌΓΟΥ, ἰο ΘοΟιγοθροηα ἰὸ [9 ἘΠ] δ 88 ρίνοῃ ἴῃ οὔῦ υϑγβίοι, νοῦ ὉΘ 
ἽΝ ΟἽ ΡΞ ΞΣΠΙ πὴ, ΤῊΘ {τ τοηδογίηρ 18: “ δηᾶ {Π6Γ0 ν' 88 δὴ ουθηΐηδ, δηἃ ἔΠΘΓΘ Ὑ788 
ἃ Ἰοογηϊηρ, ἴλο τοῦ ἀν." 5 [86 Ξ'γτῖδο δηᾶ [726 δορίπαρίηϊ : καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί. 
ἴῃ 6 ΤΒΏΠΘΥ Μδϊπηοηΐ 68: ὁ“ δΔηᾶ ΠθΓῸ 1188 8 ουϑηΐηρ δηᾶ 6 γ0 γ)1ὲβ 8 τηογηΐηρ οὗ [86 ἢγει 
ἄλν." Βαϊ ΨῈΥ 18 1.) 8556 ὙΠ] 0 τηθθ Ὦθγο, δηᾷ ταῦ ἰ8 108 ἔογοοῦῖ [10 ἰκὶ ποῦ ἃ ΤΩΘΓΘ Ἰδ Ο]ΟΩΎ, 
ΒΌΟ ἢ 88 ΟΡ ἘΠΊ 88 γουβίοῃ ΤΟΏ]ἃ βϑϑῦλ ἴο Δ ΚΘ ἰδ. [ὸ ἰβ Ἔδχοβοίίοδὶ ; ἰύ 18 ἀοβίσῃηϑα ἰο σίνϑ τ 
80 ἱπυϊπηδίϊοι οὗὨ βοιηθί ΐηρ βίγδηρθο δηα ρΘΟΌ ΑΓ ἴῃ [86 Ἰαηρτιᾶρο, δηα ἴο ὀχρ]αΐη 1.8 ΔΡΡ]οδ Ίο. 
Τοΐθ δηΐο ΒΟ] ΑΓ ἀΑΥ͂, ΠΑΡ ΚΘ ὈΥ͂ ΩῸ ΒΌΠΓΙ ΒΡ ΟΥ δια πβοί πα, ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΔΒΙΣΟΠΟΙΏΉΪΟΑΙ Π]ΘΑΒαΓοτη θη, 

δηὰ πὶῦμοῦῦ ΔΩΥ οοπηραοα ἀυγαίίοη, μδὰ 58.}}} δὴ ϑυθηίηρ 8π 8 τηοσῃηΐπρ οὗ 18 οσγῃ, δηᾶ τηϊρμῦ, 
τπογοίοσο, 6 7π5Ε}} ο4]160ἃ ἃ ἄγ. ὙΒαὶ (818 ουθῃΐηρ δηᾶ τηοσηΐηρ Μγ6ΓΘ, ἰ8 ἸοῦΣ ὅσ (Πρ Σοδᾶθν ἴο 
ἀἴβοονοῦ ἰπ {Π9 δοσοπηῦ [9861 ΑΔ Δρ0Ρ]168 ἴο 8 ΒΡ οΒϑα ογαϊ ΠΑΡῪ ΟδΥ, [86 4686 γ υ] 0}, ΘΒΡΘΟἑ ΑΙ] 
88 1ὖ ΓΟ 8 ἴῃ ΟΡ νογβίοπ, του] ἢαγνο 1{{0}6 ΟΥὁἹ ΠΟ ἀἰβοοόύθσδῦ]θ ἔοόσοθ. ΟἹ [8:6 οὔ Γ᾽ βιρροδβί(οι, ἰΐ 
888 ἃ τηοϑῖ ϑιρ δία τηϑδηΐηρ, δηᾷᾶ {8 Ἧ176 ΤΊΔΥ͂ ΤΟ ΑΓ 85 ἴΠ6 ΤΟΔΒΟῊ Οὗ 18 ἔοσ τη] αἰύθγδηοθ, πὰ 

[8 δοϊόσωῃ τοροίλοη δὺ (ἢ6 ο91086 οὗὨ ὁδοὶ βτλ}] 8 7 ροῦϊο, [Ι͂Ὼ 8 Β᾽ 1112 ΤΩΔΠΏΘΡ ΠΟΥ 8]}} δᾶ δὴ 
ονοηΐηρ δηἃ ἃ Τ]ΟΤ ΠΩ, ΠΟΎΘΥ͂ΟΣ Βίγϑηρο ἰὗ τηὶϊσὺ βοθια, τὶ ουΐ 8 Βαϊηΐηρ δυη. ἘΔΟΝ ἰβ τηΡ Κοα 
ὉΥ {Π|6 Β8119 στοδὺ δη 6.164] ἀἰδι( ποι οη : ΘΔ ἢ Ἀ.83 ἃ ΤΙΘῪ ΔΡρϑδγίησ; Ὀαΐ 48 (Πὶ8 8 βοιηθ τ αΐ 
αἰ βογοηὺ ἴῃ 680 ἢ ογοδίϊγο βίαρο, 80 18 [9 γὸ ἃ ἀοιωδηᾷ ἴῃ ϑϑδοὶ [0Γ [86 βᾶ1η6 ΘΘΘΘ ἢ [181] ΒΠΠΟΌΠΟΘ- 
πιρηΐ, Απᾶ ὑῃοῦὸ τῦᾶϑ 80 δυοηΐηρ, δηᾶ [ΠθγῸ 788 ἃ ΣΟ ἢρ, Βοοοηα ἀΑΥ͵---ἰἰγὰ ἀΔΥ,---ΟἸΣ ἢ 

ἀΔΥ, δηᾶ εοὸ οῃ. 

ΤῊ ΟἾθδΡ Θρργθῃθηβίοη οὗ [9 ἢγϑί ἀΔΥ̓ ΟΡΘῺΒ ἊΡ 8}1} (6 τοϑί. ΤῊΘ ββδηθ Οχϑβοϑὶβ ἡ ου] ἃ ὉΘαΣ 
τοροου ἴῃ ΘΥΘΥῪ οη06. “Απᾶ αοᾶ βαϊὰ : "μοῦ ἰμόγθ Ὀθ 8 τταδγαθηῦ ἷπ [δ τηϊάβὲ οὗ {1 νγαύθυβ, 
δηᾷ 1οἃ 1 6 ἃ αἰνιἀΐηρ Ὀούοοι [6 γδίογβ δηᾶ [}6 τ δἴϑυβ, ὥο. :᾽ δηὰ 1ὖ γγ88 80; δῃ αοἂ ο68]]6ἃ 
[}6 Πττιδιαθηΐῦ ἤθάνθῃ ; δηᾶ ὑθπ01Ὁ τὋῈ5 8ῃ δυθηΐης, δῃα ἔμ γθ γ͵λδβ 8 ΠΡ" ης, ἀΔΥ δοοοηᾶ," 9 

Ἰοοῖκ Βδοῖὶς ἰο ἢπᾶ θη. ὙΠΟΥΘ νγ8 ὑῃ6 τηογπίῃς Ββοσοῖ 10 8 [18 βοοοῃὰ οὐοξἑησ δηᾶ (89 
αρροαγὶησ οὗ 1818 ὩΘῪ ,ἸΟΥΥ 88 ἰ(8 γθβ]ϊ. [10 18 {116 δκυ, [6 δίσῃ θρθογο, τ ἢ 108 ΔΌΓΟΓΑΙ Πρ. 

Ιν ἴθ ἐδ)θ σϑΈΒΆ}}0} σοργοϑθη θα ἴῃ {}}18 ῬΌΓΘΙΥ ῬἢΘΠΟΙΏΘΏΔΙ Ἰδηρτδρο ὈΥ̓ Μ Πἰοἢ οθο05 ἀοϑοσῖῦο8 ἰδ, 

δοοοτάϊηρ ἴο [86 δΘοποσρίϊοη8 ἢθ μδᾶ οὗ ᾿ΐ, δηᾶἃ τ ἢ ὯΟ ΤηοΤΟ στδγδηῦθθβ ΔΠΥ͂ σ]ρᾺΓ ποίΐομ, (8 ῃ 

ὧδ ἄο65 ΔΩΥ͂ δοΐθποθ ΟΥ ῬἈἢΟΒΟΡΉΥ, ρϑγίϑοῦ οὐ ἱπιροσίοοί, (μα ταϊρῦ 6 Ὀγουσῆῦ ἴο οχρ]δὶῃ 1ῦ. 
ΤῊΘ ΣΔΟΥΘ ΟἸΘΩΓ ἀοίθστηΐηθβ ἰμδὺ ὙΤὨΪ6 ἢ. 18 [085 Β8οθ. ΤῊΘ ὩΘῊ δρρϑδσίηρ οὗ ὑμο Βιτηδιηθηΐ Ὀοΐην 
[89 τηοτγηΐηρ, [Π δῦ ἔγοπι ὙὨΐοὰ 10 δα Ὀθοη αἰϊν ἀ6α, οὐ ὑμαὺ ργοοοαΐηρ βίαΐο ἰὰ τοι (89 φαγὶ 
δὰ θὰ ἸΘΗ͂; αἴοσ 6 βοραγαίίζοη οὗ ἴμο Ἰἰχῃῦ, δηὰ ἴῃ υὶοἢ (89 Βαϊ Τηλ88668 οὗ δἷν δῃᾷὰ τδίου 
γοῦ τουδὶ ποᾶ ἴῃ μοῖν ΘΟ ΔΟΙΪΟ ζοστηδίϊοηβ, 18 ὑμ6 πἰσῃδ. Απᾷ 80, 88 (86 ἔοσταπ]α ΒΘΟΙῺΒ ἴο ἱΡ]Υ. 

680 ἢ {πλ6 1ύ 18 τορϑωίθα ; ἴῃ [18 ὙΓὙ4Υ [ΠΘΤῸ τῦ88 4180 δὴ ουθῃηΐηρ δηᾶ {Π6Γ6 γὰ8 ἃ ΙΠΟΤΠΪησ, ΒΘοΟΟμᾶ 
ἀΑγ,---ἰη {818 ΤΑΥ͂, οΥἩ 10.6 ΟὨ]Υ͂ ὙἯΔΥ (δδὲ οχοροδβὶβ τν}} 411οὁ : ἴογ οσθ τγᾶϑ ὯῸ ν᾽βὶ Ὁ]19 βιι τ βίης 

ΟΥ̓ Βυβο  ρ᾽, ΠΟ ΔΒΓΤΟΠΟΙΏ16Δ] ΤηΘΑΒΠ ΓΟ Θ ὐϑ ὕ0 ΙΔ ΚΘ 8 ᾿ηοχΐης 8πἃ δὴ ουθηίΐηρ Οὗ ΔΗΥ͂ ΟΠΘΓ 
κἰβά, ΤῊΘ δρρϑαγίηρ οὗ [86 ἀτγ ̓ δῃὰ δ 1Ὁ σοβο ουῦ οὗ [89 τγαύϑυϑ, δηὰ [86 συϊοῖς στον οὗ ὈΪοοτα- 

ἱῃς νοροϊδξοῃ (δδὺ οονογοᾶ 1ὃ, 88 (86 (μϊτᾶ τηογηϊηζ. Απᾷ (θη {παὺ βοθῆθ οὗ φίογυ, Π6 τβί 
Δρρϑδτίηρ οὗὨ [89 δπῃ, Ιβοοι,, ΔΠα βίδυβ ἴῃ {8:9 βττωδγηθῃῦ, ΠΟΥ͂ ργθραγϑὰ 10. ὑπο ἷγ γϑυθὶ δύ] η, --- {18 



184 ΞΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ῬῸ ΤῊΣ ΕἸΒΒΤῚ ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΟΕ ΟΕΝΕΘΙΚ. 

Ὑ88 [06 Τουγί στϑαῦ τιοχηΐηρ [0 τ ΙΟΒ [810 ὨδΙη9 18 σίνϑῃ, δηα ποὺ ἴο ΔΠΥ Ῥδγ ΟΡ Γἰβίης οὗ (9 
ΒΌῃ ἴῃ (8:9 Θαβύ 88 ἴδ: δορὶ πηΐηρ οὗὨ ἃ ΘΟΙΏΙΩΟΙ ἀΔΥ. ΑΒ [ἢ θγ δ Ὀθθη ἃ ΘΟΠλΠΠΘποοταθαηὺ οὗ ζέρλΐ, 

οὗ ἐδ, Β0Ὸ ΠΟῪ ἴθ Γ0 18 ἃ Θοσῃρηθημοθιηθηῦ ΟὗὨ δϑίσοῃοχηΐοδὶ ἐΐηι6 ὙῚΓῸ 118 Βα δογαϊπαίο ρογὶοὰβ οὗ 
δυη-αἰν ἀοἃ ἄδγβ, ποΐ ὕο Ὁ6 οοπίουπαοᾷ, 88 Αὐυρηβίηθο βαγ8, τ τ .6 στοδὶ αοα-ἀϊν ἀοἃ ἄδΥ8 οὗ 
σ Ὠΐοὰ [86 Του τγϑ Οὴθ 88 ὙγὙ76}1 88 (ῃ0 τϑϑί, 1,19 τους πὰ ἰδ0 ψδίογβ, 8ηἃ βοδγίης ἴῃ [9 
αἷν, (818 νν88 186 Β΄ Θρρϑδγίησ ; δηα βο, δοοογαϊηρ ἴο 86 ΘΥ̓ΟΣ-ῬΓΘΘΟΣ θα ΔΏΔΙΟΩΥ, (6 ΒΝ στοαὶ 
μοοχηΐηρ οὗ [86 ψοι]ά. 

Αγμαΐῃ 8 βοϊϑιχῃ ρϑῦϑο, τὐΐ πδίυσο Ἰοῖδ ἴο 108 ΓΘΡΟΒΘ, ΒΟῪ ἸΟῺΖ ΟΥ Βῃογί ἰβ ποὺ σϑυβαὶϑᾶ, δηὰ 
[ἢ βἰχίῃ τλογηΐης ὈΓΘΘκΒ. 1{ 18 μο Ἰδίίοσς ρογίϊοι οὗ [89 εἰσίῃ ἄδγ. ΝΟΥ͂ Ιηδῃ ΔρΡΘΆΓΒ, Ἡ ΒΟΙΠΟΣ 
ἐπ 15 ΘΑΥ ΘΓ ΟΥ̓ Ἰαΐοσ βίαρθ. Ηο 15 βδυσγσγουηαρϑα ὈΥ [1)0 8114] τοῦ], οὐον ἡ ἰο ἢ ἢΘ 8 ὕο Θχθγοἶβθ 
ἷδ τογϑ ἱτητηθαϊδῦθ ἀοιηϊπΐοη. ΤῈΘ βούϑῃι ἢ 8 [Π90 Ιηοχπίηρ οὗ [86 αἰνὶπο γοδί. ΤῺῈΘ ϑυθηΐης 
[μδὺ ργϑοθᾶθβ ἰβ ποὺ ἠδιηϑᾶ ἴῃ [89 δγϑῦ ὁμδρίογ, Ὀὰΐ βου ΔΡΒ ἯΘ ΤΑ} πὰ 1ὕ ἴῃ [Π6 ΒΌΡΡ ΘΙ ΘΏΪΔΙΥ 
δοοοπηΐ οὗἉ [89 θοοοηᾶ, ὙΒΟΓΟ (ἢ 6Γ6 8.6 ζω η ομ θα ἔνγγο ΣΟΙ ΔΓ ΚΔ Ὁ]Θ Θνο αἰ ο.8 (Π 8} ΒΘΟΙΩ ἴο Βᾶν9 
ὯῸ οἶβοῦς ρογὶοᾶ ἴο ψ ΙΟΒ ΒΟΥ οδὴ Ὧθ δϑβίχῃθα. ΤΏΘΥ ἃγο (0 Ὡδιρίηρς οὗ [ΐηρσθ, ΟΥ [86 ἀϊν]η0 
αἰάϊηρς (89 υδη ἰπ (δ ἀογοϊορτηθηὺ οὗ ἰδῆσυδρο, δηὰ (μδῇ τηγδύογϊ οα8 8160ρ οὗἨ ΒυΠΊ ΔΗ Υ (τ 85 
ἰδ Ἰοῃρ ΟΥ ϑῃοσί ) ἰῇ τ Ιοἢ ΟΥ̓ ἃ ῬΓΟΟΘΒΘ πχοϑὺ ΘΟΠΟΙΒΟΙΥ Βγιαο ζοᾶ, Ὀαΐὺ αὐίογ]ν ἱποθ Ὁ]6 ἴῃ 
τοθρθού ἰο {89 ΤΔΠΠΘΓΡ, [ἢ ἔθταδῖθ ἢυτηδῃ ἰβ ὑσουρσῃῦ οἂΐ 48 1.16 οἰοβίῃςφς ὝΟΥΚ, δηἃ ΤΔΠ ΔΎΔΚ68 
σοχαρὶοίο ἴῃ [86 Ἰ ἰκθηο88 οὗ αοα. “1 [86 ἰπηᾶρο οὗ ἀοα ογϑδίβα 89 λὲπι ; τ28]9 δῃηᾶ ἔδιηδ]ϑθ ογεαϊο 
ἢ6 ἐλθηι.᾽" 

ΤῈ πιδγ ὃ δβαϊὰ [δδὲ βιιοἢ ἃ σοργϑϑϑηὐαίϊοῃ Βθθτηβ [0 το [80 ἀΔ4Υ8 τὰ ἱπίο Θδοὴ οἴμβοσ. ΤῊ ΐβ 
ΠΙΔΥ͂ ὍΘ δαπμρἰὑοὰ τἰνποῦῦ τοραγάϊηρ 1 88 ΔὴΥ να] οδ͵᾽θοϊΐοη. ΤῊΘ ἀδγίζηθββ β}}} 16 δὲ 15 [86 
τοι δίηβ, στϑά τα 4}1}7 αἰμπαληἰβητης, οὗὈ (86 ῥγΐμθν 8] ο8δο8. ἘδΟᾺ ηἷρ)ῦ ἰ8 ἃ ἀδυσίοσ οὗ [096 δποϊοηΐ 
Νοχ, Ὑ ἰ150 ΘΔ 0 ἢ ΠΟῪ Τρογπίηρ 18 8 στ βίη ἰηΐο ἃ ἰσθον ᾿ἰσῦ. ΙῺ ΟἴΒΟΣ πογάβ, {86 ϑνϑηΐηρ ἴο 
ΘΆΘᾺ ἄγ, ἰΒουμᾺ 8|}}} ἃ ἀἰβογὰου δηὰ ἃ ἀδσίκῃ 688, 18 ἃ αἰτηϊηυοη οὗὨ [8.6 ἀλιίζη 685 [μδὺ τγοηὶ ῬοΌΓα, 
Ψ 1190 [86 ρμοδίδῖνο ᾿ἰσηῦ οὗὨἨ 680} ὩΘῪ τηοτΐῃρ ΘΟὨ 08 οπ, δἀαϊηρ 18 ΦἸΟΣΥ ἴο ἐμὸ τροσηΐῃρβ 
[μαὺ Φ0]]οΥν, δα “ΒΕ πίπρ' ἸΏΟΓΘ 8ηα ἸΠΟ0Γ0 ἃηΐο [86 ΠῚ 1123, 0116 Ρογέθοῦ ἄδΥ,) ΟΓ ρογίδοίϊζοῃ οὗ 

{16 ἀΔγ (Ρτον. ἱν. 18), ἔμο βηΐβῃϑα δηὰ βηϊβ) υἱηρ 487.----(ἢ 6 411- πο] της ἄδγ, τηϑαϊϊομοα θη. ἢϊ. 
4, ΒΔ. ἀΔΥ πο αοἂ τηδᾶθ [6 ΘΑ ῺΒ δηᾶ [80 φαγί. Αἀπὰ 8βο, 88 1,δῆρο οὔβθσυβθ (δπᾶ ἰΐ 19 
8 τηοβύ ᾿τπιρογίδηῦ το δγκ, ὈΟ( [ῸΣ (89 Βοϊδη 18ο δηᾶ βογὶ ρύαγαὶ γἱθυν), 680 18 “8 σἸΟΥΥ {μαεΐ ὁΣ- 
οΟἸἸο.Β,," θαΐ 8.}}} ἃ Ὀυϊ]άϊησ οπ, ἀπ ἃ οαγγγίηξ οα, [6 ϑηθγαίθθ (μα ρῥγϑοοᾶϑθᾶ, Ἐδοὴ ἰβ 8 ἢν 
Β00}} ΟΥὗὁἨ 189 ταὶ οὐϑῃ, ΘΟ ἰἴης 411 [ἢ ἔΌΓΙΩΘΡ ὕοῃθ8, ἀπα Γαϊβίηρ ἴμθσὴ ἴοὸ ἃ Εἰσῆθν δηὰ 5:1} 
ἰσῆοσ ομογαβ, πη} 

Ὑδο ἀΐδραδοσι οἰοδβϑα 7011 ὁ. σπδε. 

ἜΔΟΒ ἀδγ ἰβ 8 ΠΟῪ Ὀθρίπηΐηρ, Ὀτίηρίηρ ουὖ 8. ΠΘῪ δβίδίθ οὗ (κίηρβ ἴο Ὁθ Ὀ]εββθᾶ, οὐ οβ]ϑᾶ φοοῦ, 
Ὀαὺ ἰδ ἰΒ ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ἃ Βη δ) ιἷηρ οὗἩ (δδὺ ὍΤΟΥ π8}0}} ἐμ6 “Ὠθδυθὴθ δηᾶὰ φαγί: ὅγὸ δι ϊβμρα 
τ ΙΟὮ 4}} {ποῖγ ΒΟΒί8,᾽) δπὰ ἔμϑσο 18 ρὑγομουποϑᾶ (μδὺ οἱοβίῃρ Ῥομοαϊοίϊοῃ ("Ἰ}Ὁ 51, 811 φοοᾶ, “6 
βοοὰ ") τ οἷ ΠΒΠΘΣΒ ἱπ (89 Βα Δί. Εδοῖ ΔΎ, 88 ἃ δορί ηΐπρ ὉΥ [86], οοπίδίηβ 086 ἱποὶρί θη 
ῬΟΥΓΘΙΒ δηὰ ο]οιηθηίβ οὗ 118 ῬΘΟΌΪΙΔΡ σΟΣΚ, Ὀαὺ ἀο068 ποῦ ὀχ δαδὺ [ἢ 080 Θηογρίοθ. Το ᾿ἰχς 18 
80}11 ὁνοϊ νης; ἴῃ [ῃ6 βοοοῃᾷ 47; [89 δυϊὰβ Δἴ δι1}} ραγίϊηρ ἴῃ [16 (ἰγᾷ ; [86 Εγταιδτηθηῖ, ἐπμοΌΡὮ 
Ιιανίης 18 ΔΏΓΟΓΑΙ ᾿ρμὺ Ὀθίογο, 18 Ὀοοοταίηρ 80}}} ὈσΊ ΟΣ ἴῃ (86 ΤΟΌΣΓΝ ; νοχοίβ Ὁ]96 δῃὰ δηϊηιδὶ 
Ἰϊο ἃγθ οοχαΐης (ο 811}} στϑαίοσ ρογίθοίζοῃ ἴῃ [8 ΑΝ δηᾶ βἰχίῃ. 

ΜΑΥ τοὶ 86 βδῖηο Ὅθ βαϊᾷ οὗ ιδηῇἢ Οπ (δ εἰχίῃ ἄδγ, 8 “ υτἱηρίης ᾿πΐο [86 Κοβιηοϑ ᾽ Ὀ6- 
ΘΟΙΏ68 ΘΟΙΡΪοΘΐθ ; [86 αἱνίηθ 8Δ]]οσυίίοη, “[ωμϑὲ ὯΒ Τηδῖζο τηδη.,᾽ τϑοοῖνοβ 1ζ9 δοοοιηρ  !βητηθηΐ, δηᾶ 
ὅΠ0 ῬΥΌΘΘΟΒΘ ὈΥ͂ ὙΓΊΟΙ 1118 τηδίοτὶδ] δηα ῬὨγβἶοδὶ βὐγυαοίαγο 6 Θἀποσα ἔοτα [ἢ}6 ΘΑΓῚ}} '8 Π]8}16 - 
Ὀτπὺ ΓΠΔῪ Ἧ ποῦ ΒΙΡΡΟΒΟ ἰδμδὺ [89 Ῥγϑρδγαίϊοῃ Ὁ} (818 1αϑέ δπα ογουηίηρ ΤΟΥ Κ, δᾶ 8ὸ [86 νου κ 
μοὶ, τυηθ ἱΒσοῦσὮ 41} [0 ργονίουϑβ ογοἹοϑῆ “" ΤῊΪΠΘ 6γ68 αἰ 8569 ΤΩΥ̓ Β υδίδ;09 γοῦ ἈΠΠΒη]8]16(, ἀπὰ ἴῃ 
ΠΥ ὈΟΟΚ 811 τ (πιϑηιδ6 78) 616 τσὶ θη, (89 ἄδγϑ ΠΟΥ 6ΤΟ ββῃϊομ θα, τ ΠΘἢ ΠΟ ΤῸ Ὑ͵188 ποῦ Οηθ6 ἴη 

[λοπ,᾽" Ῥβ. οχσσχχῖχ. 16. ΤὮΪ8 ΓΟΙΔΑΓΚΘΌ]Θ ᾿αββα 6 ΤΩΔΥ͂ ΔΡΡΙΥ͂ ἈΓΙΓΔΑΓΙΥ ἴο [8.0 ἱπαϊνταυ 8] σοποσδ- 
ἴοη ; ἴῦ ἀου Ὀ2988 ἱποϊ 68 10; δᾶ γοῦ {π6Γο 18 δοτηοίΐης δρουΐ 1ὑ τ ΪΟΝ ΒοοΙὰΒ ἴο ἰηἀἰοδίθ ἃ τ 6Γ 
Δπἃ 8 ἀθορθῦ ΔΡρ]]οδίϊοη ἴο [86 οτἰ αἰ οὗὨ οὐγ ζϑηθῦῖο Ρ μι γβῖοδὶ Βα δηϊγ, δηα (ο ἐ(8 βγϑῦ ζϑυτωῃ οὗ 
Γηϑίοτ αὶ, 88 ἴύ 1ΔΥ̓ ἴῃ [86 ΤΌΣΙΩ]ΘΒΒΏ ΘΒ ΟὗὨἉ [89 Οἰ)808. 

ΤΟ Βδορίπαρὶπῦ 48 τϑυδογοᾶ "25 (ΡΒ. οσχχίχ. 10) ὈΥ͂ ἃ ογὰ νΥῪ βίταν ἴο (μδὺ ὉΥ τ ἈΙΟᾺ ἰἱ 
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ἀοδοσῖ 68 [89 ἰο πι, ἀκατέργαστόν μου, ΤΑΥ͂ ππίοττηθα ΟΥ ΠΥ ΓΟΌρὨῦ--- υἰχαίθ: ἐρεηγεοίιην πιδιηι, 
ἘΙΥ͂ ὈπΙηδΔἂὰθΘ. Βαΐ ὑμ6 τηοδῦ δἰγἰ Κίῃρ' ὙΘΒΘΘΙΔΌΪΔΤΟΘ δ Βυρᾳοδίθα ὈΥ [6 58", (π0 ἄδγβ, γν ΒΊΟἢ ΟἿΓ 
ἸΓΔΏΔΙ ΔίογΒ ἤδΔΥθ Το ἀοτοα “ἴῃ ΘΟ ΠΠΔη66,᾽) ἐΠΟΓΘΌΥ ΦΡΘΔΕΪΥ ἱτοραϊτίης [80 ἔυχοο δηα βὶρτιί βοδηοο 

οὔ [89 Ἰδηστασθ. ἐ" ΤῊΪΠΘ ΘΥ68 ΒΑ 1 (θη ὉΠ βη 864," ἀπτίηρ 811 [16 ἀ8γ8 ἴῃ τ 810}} 1 τὴ 88 γοϑὶν- 
ἴῃς ζοττηδί οι, ἸΔΣ5 ΘΛΩΣ, θη [ΠΟΥ ψ6ΓΘ Ὀδΐης ἰοττηθᾶ, ΟΥ τυϊζοη ἄοτγῃ ἰῃ ΓὮΥ ῬοΟΪ,, 
ΠῚ ΤΙΝ νι, ΤἬΘ890 ΙΑϑὺ ΟΣ 8 ἤᾶνὸ ῬΖΖὶοᾶ 811} (0.6 οομηπιοηΐαίοσθ. 17 [86 Ῥδββαρὸ ΧΩΔΥ ὉθΘ 

᾿τοΐοστοα ἴο ἐμ ῥσίπι8] ζοστραϊΐοῃ οὗἨ Βυπαδηί ἐγ, ἐμθα ἰδ του] Ὁ, ποῦ ΟὨ]Υ 8 ζαὶν σίου, θὰ  ϑυθῃ 
[86 πιοϑὺ Ἰορὶἰταδῦθ Οη6, ΦΥΔΙΔΠ Δἰ 0811γ, ἴο ΤΘΙ͂ΘΡ ἽΤΓΙΝ, 88 8160 [86 Ῥγομοῦς ἰῇ ὩΓΙΞ ἴο ὈΛῺῸ" πδ8ὺ 
Ῥτϑοοαϊης--- ἀεγίπο ἐλ6 ἀαγδ (ΠΟΥ͂ ΟΙΘ ἐΟΤΙ θα, δῃηα ουθῃ ΒΘ [ἴθ ΟΣΘ τΥαΒ ΠΟ 0.6 (η0 ἢγβὺ 44) 
διηοηξ [μϑ τ. “Εγϑη Ὀοΐοτο [86 ΟΔΥ͂ ̓ ) (ΟΣ ΡΑΓΘ 1βδἰδῃ σ δὶ. 18) αοὔ νγὰ8 ττϊ της ΟΥ Ργοραγίης 
[δῖ6 θοοΚ οὗ [0 Ὠυτϊηδη τϑοοζὰ : ἰδὲ ἀαίθ8 ἔγοσῃ [8.6 γεγ ζυυηἀαδίΐοη οὗ ἴμ6 νγου]ᾶ---ΕΡΆὮ. ἱ. 4, Η6Ὁ. 
ἶν. 3, Βον. χὶϊὶ. 8. 

ΤῊο (111 ἐοσταδίξοη οὗ σχδῃ ἴῃ {110 βἰχίῃῃ ἃἀδύ ἄοοβ ἢοῦ ΟῦΡοβο {μ6 ἰᾶθα ὑπδὺ (86 ΡῬοτ ΓΒ δπὰ 
ΘγΟΪ 0.5 οὗ ταδίΐου {|δὺ ΤΟ Γ6 Πη411γ Β. ]τηαἰθα ἰηΐο [ἢ ἱτη ροΥ ΒΗ 8Ὁ]6 βόστη οὗ [86 Βυτηδη ὈΟΑΥ, 

δυᾶ [6 ἔγρ68 ἔγοζῃ ΟὟΤΟΣ ἔοστηβ (μαὖῦ ΠΏΔΪΥ ποπΐ ἱπίο [06 ΒΌτΩδΔη ΡΥ βίο] οοῃδιεϊζαἰίοη, ὙὙῸΓΘ 
δοΐῃσ Ῥγοραγϑᾶ ἀυσίηρ 411 [ἢ9 ἄΔγ8. Τἷβ νγᾶβ ἷ8 Ὀοΐηρ γογηο ομέ 97 ἐλ6 δαγίδ, ἰμαῦ 18, ουὐ οὗ 
ὑδέαγο ἰη 1(8 Θγοϊ νης βοσῖίθβ. Ηθτο, ἴοο, 1 ΤΏ8Υ ὍΘ Βαϊ (που ρῇ στῖῖὰ [89 ἀἰβῆήαθηοθ ἐπδὺ ὈΘΟΟΙ 68 
ΘΥ̓ΘΙΎ Θχορθίοδὶ δἰοτορί ο Ῥϑηρίγαίθ {680 ογοδίϊγθ σαγείθὶ 5), τῦϑ δύ δοῖγθ σι ῦ Ὅροι (μδὶ 
ἀδτκ δη ρυ 22) Ὡρ ἰδηρσύαρο, “ΒΘ η 1 τ)ὰ8 τηδᾶθ ἴῃ δβοοσοὺ δηᾶ ουσ ΟΌΒΙΥ πτοῦσς ἴῃ [6 ζοιοοϑέ 

φαγί 97) ἐλ6 εατέλ," Ῥ5. οχχχῖχ. 1δὅ---ἰπ ἐπγογίογίδι ἑόῦτα,---π Ῥγογωπαϊεδιπιὶδ παίυγα. ΤῊΘ 
ΘΟΙΏΣΩΟΙΩ ΘΧΌΪ ΔΗ Δ ΪΟἢ ἰδμαὺ τοΐογβ [19 Ἰδτισύδρθ ἴο ἐμ ΤηΔί ΓΔ] ΤΟΤΩ Ὁ ἀ068 ποΐ Βα  ϑ γ, δηᾶ ἐὺ ἢ82 
80 ὀχοροῖοδὶ δῦ ΒΟΥ Υ ἱπ ΔΩΥ δἰ γα δ 1186 οὗ Β 0 8. Σηϑίδρ ον ἰῃ {80 Β[0]9 ΗΘΌτο. [Ὁ ὈΘΟΟΙΩΘΘ 

ΙΔΟΓΘ ΘΔΞΥ, 1 τγὙῪο ΤοχαΓὰ ἰὗ 85 [ἢ 6 οι οὗ ηδίῃτο, [86 θαυ ουὔΐ οὗ νοὶ ἐδο 1,οτὰ αοά ἕοστωϑᾶ 
18}. [Ι͂η ἴδ Ἰδληστιᾶρο, ἰοο, οὗὨ πο π᾿ γέθθ: ἢ ΥΟΣΒΘ ΦΌΪ (ΟΟΙΏΡΑΓΘ ΕΖΕΚ. Χχν]]!, 14, 16--5.55 
“3 οΠ--- ἐπισκιάσει, 19 ἱ. 85), ““ἋὯποὰ] ἀϊάδῦ ουθγβδάου τὰθ ἰἱῃ ΤΩΥ το ΠΟ ΓΒ ΟΠ.) [ΠΘΓΘ 8 ἃ 
βίη Γοσθι ὉὈΪΔ 09 ἴο ἐδ) ἱτηδρὸ οὗὨ [86 βρὶτῖΐ Ὁτοοάΐηρ ΟΥ Βονουΐῃς ΟΥΟΣ ἴδ [ὈΓΏ.]689 ἔθ ΠΟΙΩ. 
Ϊξ ἰβ ποῦ βίγδησο (μδὺ {Π6 δϊμοσ οὗἉ (ΐ9 τηοβὺ βῃ]τλ9 Ῥβδὶτὰ βῃου]ᾶὰ δυο μαὰ ἴῃ νἱϑυν, οἰἴμοΣ 
ῬΓΠΘΑΤΙΥ ΟΥ ΒΌροδο ΘΙ Υ, Ὁι8 τοσοῦ σομθγαύίζοῃ. Μδη, ζοΠουΟΆ ΠΥ, ἴῃ Ϊ8 δρροϊπίταθηῦ ἴο 
ἀοιηϊπΐου, 18 ΟἸΘΑΥΙΥ [86 βυδήθοὐ οὗἨ Ῥβδ]αι υἱϊῖ, 4, ὅ, 6; ὙῈΥ ΒΒοιυ]ὰ μιἷβ σοπογίο οἱ ίπδίΐου ὯΘ 

ἰουσιῦ ἴοο τοσιοΐο δὴ ἰἄθϑ [07 ἔπ ρτγοϊουπᾶ δηᾶ οοηϊοιηρ]αίϊγο Ἔχχχί χί ῖ 

ΡΑΒΒΊ 1Π. 

ΑΙΌΒΙΟΝΒ ΤῸ ΤΗΕ ΒΙΧ ΑΥΒ ΙΝ ΟΤΗΕΒ ΡΑΞΒΤΒ ΟΕ ΤΗΕ ΒΙΒΙΕ. 

ΤῊ τηοβὲ οἶα δηᾶ αἱγϑοὺ 18 ἐουπὰ ἴῃ [6 ΕὐατίΝ ΟὐΤατηδηἀτηοηΐ, ΕἰἸχοᾶ, σχ. 11: “"Β1ῚΣ ἄδγϑ 
88} ἰῃοπ ΙΔΡΟῸΓ δῃᾶ 40 8]] [ΠΥ ποσΚ, [ῸὉΓ ἴῃ δἷχ ἀδῪβ ὑμ9 1οτὰ τηδᾶθ ἤϑᾶγθῃ δηᾶ ϑδυί.᾽ ΤΪδ 
Ιδστιαχο 15 μΒο]ἃ ἰο δ6 σομοϊηβῖνο ουϊάθῃοθ οὐ {ῃ6 Ἰαΐιονῦ βανίης ὈΘΘῺ ΟΥΪΏΔΓΥ ἄΔγ8. ΤΉΘΥ δΓῸ 

οὗ (80 βατηο Κἰηᾷ, ἰδ 18 βαϊα, οὐ [860 του]ὰ ποῦ αν Ὀθθῃ μαῦ ἱπ ΒΌΟΝ ἱταγηθάϊδίθ δομηθοίϊ. 
ΤΊοτο σου] ποῦ ὈΘ 880} 8 δΒυδάθηῃ ΟμΔηζΘ ΟΥ σἶβο ἴῃ [ἢ9 Τηθδηΐηρ. ΤὨΐβ ἸΟΟΚΒ Ρ]Δπ51019, Ὀυΐ ἃ 
ΟΣ] δίυαἂγ ΒΏΟν 8 ὑπ8ὺ ὕΠ6Γ6 5 βοσῃθι ΐηρ ΠΟΤ [ἢ δη ἤγβῦ βίσῖ κοβ τι8ι 1 τὶρσηῦ Ὀ6 γορ ἰϑᾶ ἐμαὶ 
ἴδοτο 18 Ὡ0 αἰ Β γϑηοσ οὗ γδᾶὰϊοαὶ 1468----τν αἰ σἢ '8 Θββϑη 1 }}} ργοβοσυϑᾶ, δηὰ νι ουῦ ΔΗΥ͂ Τιοίδρ ΟΡ 
ἰῃ ὈοΪὮ υ868---οαῦ 4 νδϑὺ αἰ Βόσομοϑ ἴῃ (η0 8Β08106. ΤΏΘΣΘ 8, ΒΟΥΤΟΥΘΥΙ, 8 ΙΏΟΓΟ ἀοβηϊίθ ΒΏΒΥΤΟΣ 
Πατηἰβη θα βρϑοΐϑ!Πν ὉΥ 1(ἢ9 τοχὺ 1190]7, δΔηᾶ βΒυρσροκίοα ἱσηπιοάϊαίθ}γ ὉΥ [86 οὈ͵θούίοτβ᾽ οσσῃ τηοϊποᾶ 

οἵ τραβοηΐηρ. Οοαἶβ ἄδγβ οὗ ψουκίηρ, ἰὺ 5 βαϊα, τουβὺ 6 86 βατηθ τ [ἢ ΤΏ} 8 ἀΔΥΒ οὗ τογκίῃρ, 
ὑϑοδαβο ὑΠΘΥ͂ ΔΓΘ ΤηΘῃ οη θα ἴῃ ΒΠΟΒ οἷο086 οομηθοίΐῪοη. ΤΉΘη αοα δ ἼΤΟΥΚ δῃα ΙηΔη᾽ 8 ψΟΥΚ τχσδὶ 
δἴεο θ6 ἴῃ Β8ῃγ6, ΟΥ̓́Θ [86 Β8Ιη6 ζ,Δᾶθ ὉΓ 8 βίη 8 Γθάϑοὴ. ΤῈ6 ἩΘΌΣΘΤΥ ΟΓα 18 [6 ΒΩΙΏΘ ὉΣ 
νΟΙῈ : “Τὴ βἷχ ἄδυβ βῃα!δ τμοπὶ Ἰδοῦ δπᾶ (09 (τ) 811 (ὨῪ Ὡοοτὰ; [0 ἴῃ βἷχ ἄδυβ {86 [τὰ τηδᾶθ 
(πῈΡ, τπιδᾶθ, τογοὰσ Ὁ) Ὠθάνθη δηᾶ θαυ.) [8 ΤΠ6ΓΘ 80 ἰγδηβίἐΐοῃ Βοτο (0 ἃ Ηἷρμον ἰᾶθα ἢ Απὰ 
80 οὗ [δ τοδίξησ : “ ΤῺΘ βουθηΐῃ 8}}8}} Ὀ6 ὅο [Π66 ἃ ΒδΌ δίῃ (Ὡ3, 8 σϑβί), ἕοσ [89 1Τογὰ (δ γ αοἂ 
γε (τ)}) οπ 189 βονθηΐῃ ἀδυ,᾽"---ὐσογᾶβ οὗ [89 βδῖηθ βϑῆθγὰὶ ἱπηροσῦ, δῦ [89 1088 ΒΟΙΘΠιη ΟΣ 
ὭΟΤΘ ΒπΙη8η ὑθγ ὮΘΓΘ ΔΡΡ]ἰοα ἰο Ποϊγ. δὲ ἃ ἀἰ Βόσγθηοο (ἢ 6γο τωυϑὺ δύο Ὀ6ΘῺ Ὀούνοθῃ ΘΟ 



1960 ΞΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΟΡΌΟΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΒ ΕἸΒΗ͂Τ ΟΠἸΆΡΤΕΙ ΟΕ ΟΕΝΈΕΒΙΞ, 

ΜΟΓΚ δη 8} ὑοῦ Κ, τ ογο 81}, Ὀθύν οϑὴ οὐ 8 ̓ῃ6 8} 0]6 σϑροϑὸ δηᾶ [86 γοϑὺ ἀοιηδηαϑα 207 

ἈσΙηδὴ ΨψΟαγΐηθ88. Μαβὺ ψ)͵1ὸο ποῦ ΘΑΓΓῪ [Π6 Β8110 αἰ θγθησθ ἱπίο [86 ὑΐηπ68, δὰ τ 6 8 βἰση δῦ 

ἰῃ695]6 αἰϑιϊποίίοη Ὀούνγοθῃ 16 αἰγίπο του κὶηρ- Δ Υ85 δπᾶ [16 Ὠπτηδη ψοτῦκίηρ- Δ Υ8,---ἰηὸ αοὔ- 
ἀϊνϊ θα ἀαγ8, 48 Απραβίϊηθ 08118 ὕοτα, δηᾶ “1110 ϑαη-αἰν! ἀοα ἀαγ8,᾽) αἰλογισαγὰβ δρροϊηὐθα ἴο τ 
ἴοῦ “εἶσπϑ, δια [ῸΓ ΒΘΆΒΟΏΒ, δῃ ῸΓ ἀΔΥΒ, Δηα [ὉΓ ὙΘΆΓΒ,᾽) οὗ ΟἿΓ ον οΓ ΟΠ ΡΟΠΟΪΟΩῪ ἢ ΟΣ 8 Ροϊηΐ 

ἱπῦ ἴο ἃ Βίχῃοῦ 56 8]9 18 4150 γοργοβϑϑηΐθα 1 [ἢ 6 βορύβῃῃϊδὶ Βα δι}, δηᾶ ἴῃ [1.6 στοδῦ 1100 ροτοα 
οὗ βθνϑῃ {πη68 βόύθῆ. ΤΠΟΥ͂ οχρϑπᾶ ἀρ δγα8 δη ουὐνγαγὰβ {ἰκ ἃ βουῖοβ οὗ δοῃοθηΐγίο οἰσγοὶοβ, 

Ὀαύ {π6 στοαίοοῦ οὗἨ {π61ὰ 18 50}}} 8 βίσῃ οὗ βοσῃϑίβίηρ υθδίου ; δῃᾷ ΒΟΥ ᾿ου]ᾶ ὉΠ16Υ 811 60]14 086, 

δηἃ 1086 16 ῖγ Β. Ὁ} 1 Π16 ἱταροτί, 1 τγὸ τΤοραγὰ {πο Ρ ΔΕΥ͂ΡΟ 88 1688 {Π|8} {ΠΟ ΒΟ] γο8, ΟΣ, ἴῃ ἔβοῖ, 
Ὠ0 σγϑαύου ὕμδα ἱμοὶγ Ἰϑαϑὲέ!ΐ ΤῊΘ οἴοῦ ΔΏΔΙΟΘΥ, ἰμβίθϑδα οἱ ὑδίηρ ἔογοοᾶ, ᾽88 ἴῃ ἰὺ 6 ἱσῃιοδβὲ 
οθΒοη. [ὑ ᾽5 [86 ἔγτὰθ δῃᾶ οἴδοίινο ογᾶθυ οὗ δοῃξοιρ]δίίοηῃ. Τὴ ΟΎΤ ΘΓ, ΟΥ ΘΑΓΓΒΪΥ, ἀΔΥ ἰδ τηΔ 6 
ἃ ΤΟΙ ΟΥΪΔ] οὗἁὨ {Ππ|ὸ) ἰσῃοῦ, Ὑο 8τθ οὐ]]Ἱοᾶ ἴο γ76πιδηιδεῦ' ὉΥ ἰΐ. Ιῃ βὶχ (012 8} ἀδΥβ ἅο 81} (ΠΥ 

ΜΟΣΚ; [ῸΓ ἴῃ βὶχ (ἀϊν 6) ἄϑΥ8 {90 1,ογὰ τηδᾶθ ἤθᾶνθη δηα οαγί. Τὴ }υχίθροδβίτοη οὗ [π6 ττογαβ, 

δῃὰ ὑῃ9 σγαδυδίοα οογγοϑροημᾶθποο ἩΒΙΟΩ [86 τηϊη 18 σοι ΡΟ ]]6α ἴο τλακο, δἰὰ {89 τιν ϊϑοθῆ 9 
οὗ [Π6 ἰρθοῦ ἰάθα, Δἢ βδ1ῖὸ οὗ ἃ ἀθρῦϑθθ οἵ {89 8118}} ΘαγΕ ΠΥ οἶγο}9 ΓΟΡΓΟΘΘ 8 ἃ γα9Ὸ γ ψ ]ὰοΣ 

ΓΟ Δ8 ἸηΘϑϑαγοα ΟἹ [86 66] 658[181] ΒΡῃθτθ. Α δὶρῃ οὗ ΟἿἿΓ Β.ν 1 ραββὶπρ ὑπΠ|08 ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ 8 ἴο ΟὯΘ 

ἰη  ΒΆΌΙΥ στγοαίοῦ ἰπ {π6 ΕἰρθΡ ΟΕὨΓΟΠΟΙΟΡΥῪ οὗὁὨ ποῦ] Δ-Ἰπονθπηθηΐβ, ΥΒΟΓΘ 016 ΔΑΥ͂ 15 ἃ ἰμουϑαπὰ 

ὙΘΆΓΒ, δηα (δ 6 Υ6 878 ΔΓῸ Γοοκοηθᾶ ἔγοτα ΟἾδ ἴο ΟἸδπι (ΡΒ. χο. 2), τα }18ὺ [86 ΟἸΔΠῚΒ ὉΠ οτβοῖγοβ 
Ὀοοοτὴθ ππΐΐβ οὗὅὨ ταϑαϑασοιηθηῦ (αἰῶνες τῶν αἰώνων) ἴο [86 ΜαΙου ἢ 90] ΟἸαμΐπα, Ἐ ΟΣ “" Κἰηρσάοτα οὗὨἁ 
811 οἴογηϊοθβ,᾽) ῬΒ4]πλ οσὶν. 18, δηα 1 Τίι. ἰ. 17. ΤΘΓΘΟ ἰβ ἃ ΠΔΓΙΠΟΏΥ͂ ἴῃ 818 τ ΪΘῺ 8 ποῦ ΟὨΪΥ 

ΒΌ]ΠΘῚΥ γαίζομβὶ), Ὀπΐ ὑγυϊγ Β1Ὁ]108). 1 8 0Π9 ΤΆ ΠΏ Ρ οὗ {86 δογίρῥαγοΒ ὑ]}1}8 ὧο τα 6 Οΐπι68 

δηὰ {πἰὴρβ ὁπ θαυ ἢ σοργοβοηϊαινοϑ, ΟΣ ἩΠ ΘΓ -Ὑ 68, οὗ ὑπ ρ8 ἴῃ {110 ὨθανΘΠ8,---ὑποδείγματα τῶν 
ἐν τοῖς ὀυρανοῖς, ΠΟοΌῸ. ἱΣ. 38. Ὑ᾽ονοα ἔγοτα βαοὶ 8 δίδπαροίϊηῦ [680 Ὀ8Γ4]10] 1518 ἴη [1|ὸ Ἰδησαδσθ 
οὗ [00 Εουγίῃ Οοτημηδητηθηΐ βυρροδβὺ 97) ἐλέηιδεῖθεθ ἃ ναϑὺ αἰ ἴογθηοο Ὀοίν θη {}ιὸ αἰνὶπθ δηᾶ ἴΠ6 
ΒΌΤΩΔη ἀΔΥ8, ουϑὴ 1ἢ 1 ΤΟ 6 ὑἢ.6 ΟὨΪΥ διροσηθηῦ ἰΠ6 Β.0]6 ξΓηΒι64 ἤογ (Βδὺ γΌΓΡΟΒΘ. ΑΒ ἰδὸ 
«ΠΟΥ ἴο ἴ89 τοογζ, 88 [86 τέδύ ἴο {16 γεδύ, 80 86 [ῃ9 ἐΐπι68 ἴο [6 δέηηέδ. 

Βυΐ ν᾿ δὺ νγᾶ8 [6 ἱπ᾽ΡΓ ΒΒ ὁ ΟἹ 0.6 δηοίϑηῦ ΦονἸΒῃ ταὶ 1ὺ 8 ᾿τηροσίδηξ ἴο πηᾶδογεϊδηᾷ 
{818, ἰὔἦτγο οδῃ. Ἠδᾶ (ἢ 96 078 ΘΟΙΩΤΩΟΙΙΪΥ͂ οοηοοὶνοα οὗ {}1680 ογοαίδνο ἀΔΥΒ 88 Ὀοΐηρ οὗἉ {Π6 οΥά ΠΥ 
κιηᾶ, οου]ὰ {11ὸ ἔδοῦ μᾶνὸ Ὀ66Π Β0 Ὁ ΙΟΥΙΥ πηποίϊοοα ἴῃ ὑμ6 ἤγοαπθηῦ ΓΟίογο 065 '1γ1ὸο πα ἴο {116 

δοοοπηῦ οὗ ογϑαίοη, δηᾶ [ῃ6 ἔγοαυθηῦ η86 οὗ 108 ᾿πΑΘΖΟΣΥ, ἴῃ [ἢ 6 ΗΘΌΓΘΥ, ΡοΘίγΥ. ΑἸπιοβέ 8}} ἴ.9 
ΟὔΠΟΓ τ ΟΠ θΓΒ οὗ [86 πασταίϊνο 80 δ] υὔδδὰ ἴο ἴῃ Φοῦ, ῬΒαῖπλβ, Ῥγονογῦϑ, ἰβαϊδἢ, ΑἸλοβ, δῃ ἃ βυ οἢ 
ρδέβαροϑ 'ῃ [86 ἰδίογι 8] ὈΟΟΚΒ 88 Ν ϑῃοιηϊδὶι ἰχ. 6. ἘΨΘΡῪ οἴμοῦ βυυ  κιίηρ ἔδαίυσο οὗ (86 δοοουμῖ 
5 ἀπ οὶῦ ὑροὶ Βυΐ {818 τοηάτουβ Ὀγουἱγ, [89 στοαΐθϑὺ τυ οὶ οὗὁὨ [βθ 1 81], 85 ἰὺ ουϊὰ ᾿τρτθββ 
1561 ὍΡΟΙ. {8} ΙΩ6Γ9 Ὠστηδη ἱπηαρὶ πδίϊοη ρῥἱούαγίηρ ᾿ὖ οἡ [8 56 86-80416θ.Ὑ. ΧΑ] ογϑαίίοῃ Ὀθζῦη δηὰ 
Βηϊϑῃθα ἴῃ βὶχ 8018. ἄδλγβ' Τὸ οδγίδ, [Π6 δἷῦ δῃα βθ88, 1} 411 ὑπο ῖν βυσασι ϊηρ ΒΡ 6Γ65 οὗ 116, 
[89 ἰιοϑβίβ οὗ θδανβῃ, Β.Π, 00}, 84 δίαγϑθ, 8ησ6]8 δῃη τηθῃ, 8]] οδ]] θα ἔγοτη Ποη-ο σἰβίθῃοθ, ἔγοσα 
ΠΟΙ ΚΊ 658 Ἧ76 ΤΊΔῪ ΒΑΥ͂, Δη6 {πο ῖν Θυο] 10 ΘοΙηρ]ο θα ἰῃ οἤΘ 66 Κ, 8110}. ΘΟ ΚΒ 89 ἴθοβο ἐδ 

ΔΘ ΠΟΥ͂ 80 ΣΔΡΙΑΙΪΥ ῬΑ ββηρ' ΔΥΤΑΥ !---ὃἃ ΘΟ τηθαθηγθα, 88 ἴ0 οχίδηθ, ΟΥ̓ ΟἿΣ ργϑϑθηῦ ἰλῆγθ-856816, 

τποῦσ ἰδ ᾿μᾶοχ οὗ ἐμδὺ 8.4]6---δηᾶ 1͵18 Δ 8 5.}}} ἴο {18 ττνοπᾶθυ -- "δα ἠοὐ γοῖ θό6θη βοΐ ἐῃ 1ϊ8 
σΟΙΒΙΏΘΠΟΙηρ βίδο8. 10 ἴθ Βαγὰ ἰο θοϊΐονο [195ὅ. Νοῦ ἐδο ἔδοὺ (561, τῦϑ πβθϑη, οὗ βοῇ ἃ ογϑδίζοῃ, 
-οσ-Ἴ ῪυῪοῪγ {Πόγὸ 18 ποίίηρ τορυσπδηΐύ (0 γΓθϑ80ὴ οἱ 6 Ρ ἰπ 18 ΒΟΥ 688 οἵ 108 ἰηβἰΔη Δ ΘΟ Βη6859, ἢ αοὰ 
Πδᾷ 80 ψ1Ποὰ 10---Ὀπὺ [89 ΘΓ β᾽ θη 06 τοϑρϑοίϊηρ Β8Οἢ 8 γοηᾶοῦ ἰῇ ΘΥΘΓῪ ΟἿΟΣ ρδγί οὗ [9 Β10]6, 
ΤΒΟΓΘ τηυϑὲ μᾶγο ὈΘθ6η Βοτιηοίπίηρ ἴῃ (ῃ6 πιοϑὺ δηοϊθηῦ ΘΟ οΘρϊ 8 οὗἉ {ἰπι0, 6Βρθοὶδ!]} ῦ οὗ ϑοηΐο οὗ 
ψ τ] ἀ-ἰἰπη68, {Πὰῦ Ἰοὰ ἴο [818. 1ὺ 18 Βῃοσσῃ ὮὉΥ {ΠΡ τ86 οὗ ἰδ9 στοδὺ ΟἸδιηΐο Ρ] 0.418 Ὀθίοσθ 
τοίογγοα ἴο, δῃηᾶ ἰῃο ὑγϑηβίορ οὗ [9 βϑῖηθ υϑᾶσθ ο [8.6 0008 οὗ {π0 Νον Τοϑίδπηοηῖ, ΟἿΣ τηοδῖ 

πιοάθγῃ ὑΒουρ]}}ὺ οὗ ΟἰΘΥΒΤΟΥ 18 [δὺ οὗἉ ὈΪδηϊ,, απαϊν! ἀοα ἀπταίίοη, δ θ- τα ἄδηο δηα ρμοδί-τυ πάδῃηθ, 
ΜΊῸ ΟὨ]Υ 8 βῃογύ τγοϑῖς (πλθαϑαυγθά, ἰοο, οἡ ἰμὸ 804190 οὗ [86 ὑπϊηρ γοῦ ὑυπογϑδίθα), δὰ [9 Ὀσίοῦ 
ΒΘΟΌΪΔΡ ὨΌΤΏΔΗ ἢ ΙΒΙΟΓΥ ἰηζογνϑηΐης 111 ἃ ὨΔΙΤΟῪ ἰβίμταμβ Ὀούν θθὴ ἔνγχο ΠΤ Θ ϑΌΓοα δηα ᾿ἰἸΤ]6Ά90Γ- 

8010 οὐσθϑηῆ8. ΠΙΠιοαὺ ΟΡ βαυΐῃρ ἩΒΙΟΩ 8 [86 ἰγὰθ υἱϑῦν, ἰὕ ΤΩΔΥῪ ὙΠ στοῦ οομηάθησθ Ὁ6 τηδἷη- 
ταϊπθα [Βδὺ ἃ τηοᾶς οὗἉ ὑπἰηἰίηρ; δηιϊ οΘοποοὶνίης, 8δο Ὁ] δ ἰῃ 086 Οη6 δϑρθοῖ, δῃ!ἃ Β0 ὨΔΙΤΟῊῪ ἴῃ [86 

“ ΟΌΣ 9 ὨΣΘΌ, ΡΒ. οχὶν. 18. ΟἿ ἐγαπβϊδίοσθ μβαγὸ σοπδοτοὰ ἐμῖ5, ευεγίατίέπρ Κίπράοπι. ΤῈ ἰδ 8 πρθοίτηαι οὗ ἐμ 
ΤΟΛΤΤΟΣ ἰὼ πΠΙΟΣ 686 τα ΣΕΥ ἩΟΌΣΟΥ ΡΙ χα 168 ἀΙῸ οογοσοᾶ ρ, δὰ ἐμοῖς ναδί εἰ συ βοδηοο οὈβουχοί, ὈὉΥ γαχῦθ δι ὁ0}» 

ϑορεΐοσι]θδα ἔθστηδ. 



ΡΑΕΒῚ ΠΙ ΑἸ ΓΌΞΙΟΝΒΕ ΤῸ ΤῊΝ ΒΕΙΣ ΡΑΥΒ ΙΝ ΟΥΗΕΒ ΡΑΗΤΒ ΟΕ ΤῊ ΒΙΒΙΙΕΙ 12] 

οἶον, Ἰτοῦ ἃ πον 800 σίνθη σἶϑθ ἴο βυ ἢ δὴ ΟἸδιηΐο Ἰδηστασο (Πἶ τγΘ ΤΏΔΥ 648]}} ἴδ 80) 48 τ 

δοίΠ8 }}γ} Βπαὰ ἴῃ οἷν ἩΘΌΓΟΥ Β1Ό]6, ουθὴ ἴῃ 1.8 τηοβὺ δηοϊθηῦ ραγίϑβ. ΤῊΘ ΥΟΥῪ ἴδοι (μαὺ ΟἿΣ 
ταοᾶοστι ἐστ ηβ αὐΐοη ΘΥΘΤῪ ΏΘΓΘ δνοΐᾷ8 ΘΧργθββίῃρ᾽, ΟΥὁ ΟΟΥ̓́ΘΓΒ ὌΡ {ῃ) 686 ΟἸδμλΐο δηᾶ ϑοοπίο Ρῥ]ΌΓΑΪΒ, 

δον 8 [ἢ 6 Θδηρο ἴῃ [86 τηοᾶάογῃ σοησορίίΐοη. ΟἿΓ 80 ΒΟΥ ΖΘ γογβίοῃ 18 οΓο ἀοίδοϊλνο ΠΘΓΘ᾿ 
(δὴ ἰμ6 οἷα ὙΟΚΙ 6, τ Βίοἢ Ὀοίηρ πηδᾶθ τόση [896 Υ υ]ζαῦΐθ, Γϑβοιη Ὁ198 σηοτθ ἴῃ ἐμ 8 (86 ο]ά 
γογβίοηΒ. 

ΤΩ ον 88} τη, Ρτορ οίϊοδὶ, σοη θτ ] δίῖνο, δηἃ Ῥοθίδοϑὶ, ΒΟΟΣ Β Δ] γ 878 [0 ἢδγ9 δοποοϊνοᾶ 
οὗ ογοδίίοῃ 88 γαϑί, ἱηἀθῆπίῖθ, ἀπ πηοβὺ δηοϊθηῖ. 76 866 {18 Θβ οἶδ !]ν ἴῃ (δ δὲ Β0] 8 Ῥββαρθ 
του. νἱ]. 22: “Τὴ Πορὰ ροββϑββοὰ τῇθ,᾽ δ Υ8 [8:9 Θύθστιὶ ᾿ορΌΒ, ΟΥ Ἧ ἰβάοτη, γὴν “ΦῚΡῸ “ ἔγοτῃ 
ἰδ δηἰίαυΐ 68 οὗἨ (6 φαγί," ---85 ὑβουρὰ ὑῃαῦ, ἰηδίοδα οὗ Ὀοΐηρ δρουῦῦ ἴἤγοθο ὑπουβαπα γϑϑῦβ δηᾶ 

0568 Θ61Κ οὐϑῦ, Ὑ6Γ0 {86 τοτχοίοϑί δοῃμοορίΐϊοη ὑο ψὨΐοι [80 Βαχηδη τηΐϊηἃ οου]Ἱᾶὰ τϑδοῆ. 1 γ͵ἃ8 
πὶ Ηΐτη, Ἐ1..---Ὡ 7", -- ἀΔγ--- αν ---ααν δον ἄδγ, θυθη ἢ “(80 Αποϊοηὐ οὗἨ ἄδγΒ,,"") ὈΘΌΓΘ 6808 
οὗ ἷ8. ὁ ψοτΚ8 οὗ οἹα.᾽) ἘΒοίοσο ὑπὸ ἴϑβοσω, Ὀϑίογθ [86 βρτίρίπρ οὗὁὨ [89 οπηίδίηβ, Ὀοίοσο [89 
τροπηΐδὶ πῃ τγ9γο βου 19, ὈΘίοτο {86 ΒΪ118 ἀγοϑθ, θϑίοτθ [26 ὅΞὉ ῬΠῚΩΨ Ὅιε, ΟΥ̓ ὈΓΙΘΥΔΙ ἀπεὺ οὗ 
(80 πο] α,--- θη ἢ6 τγδϑ Ῥγορασίηρ (ἢ6 ΠΘανΘη8, ΘΠ ἨΘ 48 βού ῃηρ, ἃ ΘΟΙΏρ889 ὍΡΟΣ ἐδ9 
ἴλοο οὗ [86.ἄθορ, τ θἢ 6 τηϑᾶθ (86 τακίβ, ΟΥ ϑβίδ ὉΠ β θα (16 οἱουβ ἴο βίδῃᾷἃ δῦονυθ, ἤθη ἢΘ 
τηδάθ βίγοης [86 ᾿ουπίδίηβ οὗἉἨ [6 ἄθθρ, δηὰ ρΡεῦ ΠΪ8 δ᾽ ὍΡΟΙ {86 568; ἀπτγίηρ 411 [818 {ἴτὴ9 1 τῦ88 
ἴδεγο, γότα, ὙΌΤ ; 1 γγ88 (86 Ατγοβίοοῦ (16 Μοάϊαἴον, ὁ καταρτιστὴρ, 88 "1: ΒΒου] Ὀ9 τοηᾶθτοᾶ, 
δ Ἠοῦ. χὶ. 83), Τοϊοϊοίης; ΑἸ ΤΑ γ8 Ὀοΐοτο Ηΐπ). Βαυὺ [ἢ χτοαίοϑὺ ἰου οὗ [9 1,Ο08 γγ88 ἴῃ 9 Ἀπ Π8} 

ἐγοδοῃ, “ ΜΥ ἀοϑ] σι ῦ 188 ἴῃ [86 βοηβ οὗ Αἄδῃ),""---ο “Ἰονβϑᾶ υ8 Ὀοίοσο ἰδ9 Τουπηἀαίίοηδ οὗ [86 
ποιὰ." Ηον ἰὐ ἢ118 (86 τηἰπᾶ ἰο ονογῆονίης ΤΊ [8 ονοτ- δδοθηαίηρ, ουοσ-οσρδηάίηρ οἰ τλδΧοΒ, 
᾽ϊ8 το ὨΓΥ ῬΓΘΡΔΓΔΙΟΪΟΠΒ, ΔηΠ ἃ ΡΓΘΡΑΓΑυΪΟἢΒ ῸΓ Ῥτοραγδοηβὶ ΗΟ ἰὲ ᾳοθ8 Θοῃ 8}}γ Ὀδοῖς ἴο 
[8λ0 ΠΟΙ δῃ4 Ιηογ0 Τϑιηοίθὶ ΗΟ ἰΐ ΒθοῖῺ8 ὕο ἰδχ ᾿δησηδῦθ [0 ΘΟΠΥ͂ΘΥ ἃ Θοποθρίΐοῃ οὗ νϑδϑὺ δηᾶ 
ἸΠ6Η0]6 δηξχυϊοθὶ δὲ ἃ οῃδίη οὗ βοαυθηοοϑὶ 17 ψγὸ σου] Ηχ 1ΐ 8.11} ἸΏοΓΘ ἱτη ΓΘ βϑ γ ΙῪ 

οἢ ἐδ τηϊπα, ἰῃ 0} 411-ΘΙ Ὀγδοΐηρ ἀθοϊδγδίίοη, ᾿τηι ἰο ΗἩΘΌΓΟΒ χὶ. 8: “ΒΥ 7. τὸ πηδογβίαηᾶ 

[δὲ [πο τοογ 8 ΤοΓῸ ΤὈγτηθα (κατηρτίσϑαι τοὺς αἰῶνας) ὈΥῪ (86 7ογὰ οὗ αοα.᾽" Ηον [Δ9 ἰὑ οβοαροᾶ 
80 ΤΙΔΩΥ͂ ΟΟΙΩΙΘηϊΑ΄ΟΥΒ ΠΘΓΘ, (μαὺ 186 νογὰ 0 ψοΥΪ8 19 ποὺ κόσμους, τ οΥ] 48 οὗὨ Βρ866, δ ἃ ΠΟΥΘΡ 

πϑοῦ {Ππ85 ἰπ [86 Ὀ] τα], Ὀαὺ αἰῶνας, Θοττοεροπαΐπρ ὕο [86 ἩΘΌγου Ὀνοὗ, δηὰ ργϑβϑηςίηρ δὴ ἰάθδ 
ὈΠΚΏΟΤΩ ἰο 108 ο]43581084] πβᾶῶθ, ΟΥ τοογἧδ ἐπ, ὑΐι6 } “ΒΥ [αἰ ἢ ψὸ πηδογβίδηᾶδ ὑπαὺ (86 ϑρθ8, 
[δ οἰογοϊ ἶο8, {8.6 βου], ΟΥ στθϑὺ τοογἰ-ἔηχοϑ, σσοτὸ ταϑαΐαίοα (κατηρτίσϑαι), ΟΥ Ῥαῦ ἰπ ογάοσ, ὮΥ͂ 
[80 οτὰ οὗ αοἄ." ᾿ 

ΤΏΘΓΟ ͵8 8η δ] υϑίοῃ ἰο {ἢ ογϑαύδνθ ἄἀδυβ ἱη ΜΊΟΔἢ ν. 1, δ οπρ ἢ ἰδ 8. ΠΠΙΘΟΘΒΒΆΓΠΥ ΟὐΒουγοᾶ 
ἷἱῃ ουΓ ΕΟ 158} σουβίοη : “ Απᾶ μοῦ ΒοίΒΙΘἤθτη ΕΒΓ ΑΙΔΒ,---οαὐ οὗὨἨ [66 884}} ΗἨθ οοτὴθ ἔοσίὶ 
096 ροϊη,5 ἕο μᾶγθ ὈθΘη οὗἁὨ οἷά, ζγοπι δὲ ἄαψε οὗἁ οἰδγηὶ ᾽΄--οῦ “)}-τοην ἰδὲ ἄαγε οὔ 19 
»"] ὰ ἢ": ὈΣῚ» “Ὁ, ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος, Ῥεϊσ. : ὀρσγόδδιδ 6})8 αὖ ἐπὶζο, α ἀΐοδωϑ οἰεγηϊίαιἐ, 
Βοίδ οὗ {8680 ΘΧΡ οβϑίομϑ, ὉΠ ΡῸῺ δῃὰ ὈΝῚΡ "Ὁ ἸὮ, ΤΩΔῪ ἀοποῖθ δὴ δηοίθηξ {ἰπ16 φΘΠΘΓΑΙΪΥ ἴῃ [89 
Ββίο ΣῪ οὗ [π6 θαγίῃ, οὗ οὗ [89 Θῃοβϑῃ ῬΘ00]6, 88 ἴῃ 1βαΐδῃ 1χὶϊΐ, 9, 11, Μίοδῇ υἱΐ. 20: αὶ ἤόγο, ἱν 
86 Ρ4388ρ6 ΤΟ ΙθΓΒ ἴο [0 ΠΟ ΟΒ, 88 ἰῦ 19 ππδογβίοοα Ὀγ 411 ΟἸ τ ϑυϊδη δοτησηθη δίοσβ, [ἢ 6 ΓΘθσθμ 69 
ἴο [80 5{}}} στοδῦου. δηϊ αἰ Ὑ οὗὨἨ [89 ογϑϑίϊνο {ΐπιθ8, ον (86 ογϑαϊίνο δ γ8, 8 πητηΐϊβία Κα Ὁ]0. [Ιἐ ἰδ 
ἴδ οουὐΓαδὺ ούνγοθη (86 ΠυχΔὉ]6 σοΐηῃρ ἴογίϊι δὺ Βοί] Βθτα, δηᾶ ἐμ ο80 δποϊθης ομσοίπσθ οὗ [89 
ογᾶ, ψ ΒΙ ἢ ἀτὸ σοοογᾶθα 680} ΔΥ ἴῃ (86 ΕἾχβὺ οὐὗὁἨ αθποβὶβ, ἔγουλ 89 βγϑὲ δια ρῃδίϊο ἼΩΝ οὗ 
τοῦ, 8, πὴ} [86 οτουγαΐη ΟὨΘ, γον. 20, ψΠθγΟ ἰδ6 Ὀ]ΏΓΑΙ] 18 αϑϑοὰ ἴῃ ἐδθ βοϊϑπιπη 8] σας 08 
ὈἽΝ ΓΙΏΌΣΣ ὈΛΤΣΣ ἼΘΙ, “ δηὰ αοα Βαϊ, 1,οὺ τι8 τηδῖζθ τηδη." ὙΤἢυ8 τοβαγᾶϑαᾶ, [μ 6 ῬΔΓΔ]]6]  δτα 
δούτοϑα ἰὑ δηὰ Ῥγονυ. υἱῖ. δηὰ ΗἩΘΌΓΘΥΒ χὶ. 8, ΒΘΘΙῚΒ ὙΘΙΥ͂ Ο1087. Ὧἴ9 παρᾶ. ΟὨ]Υ τονοσὺ ὕο ἐδ 
πῸ]- Κη ἔαοῦ, ὑμαὺ [6 δηοϊθηῦ ΤΑΓρτυἰβίβ ΟΣ Ῥαγαρ γαβίθ οσρ]δίη ἔμοϑο ἀθοϊδγαίουβ ὉΥ ἐδ 
ΚἸΘΤΟ (ἰπγ8), οσ Κογδωη θεῖ, Μ ΐοᾺ 5 ἀου 1695 [86 βατηὴο τ ἢ τ μδὺ 18 ἰη οηἀοᾶ ὉΥ [δ Τ,ορ03 
ἴῃ δολπ ἱ. 1, 3. ΤῊ Ιδηρτιαρο οὗἨ Ῥτον. υἱϊῖ. 22 8. δηᾷ (86 ἀπ᾽ ἀρχῆς οὗ [89 1ΧΧ. ἰπ ΜΊοΔὮ ν. 1, 
ἃτε 5ι Β)οϊοηΐ ὑ0 Ἔχρ] δίῃ [86 οτρίῃ οὗ [8.9 ῬῃΤΑΒΘΟΙΟΔῪ ἰὴ σόβη ], 1, Η Ὁ. χἱ. 8, ἀπ Οο]οβϑβίδπβ ἱ. 16, 
πὶ αὶ (ἢ9 δὰ οὗὨ δΔῃγ Ρ]αὐοπῖο οὐ ῬΕΙ]οπίο δυραοϑίίοη. 80 ἙΔΌΝὶ Βομοίοταο (ΒΑβ) ἱπύογργοῦϑ 
λῆσδ τ. 2, οὗἨ {Π0 Μοββίδῃ, δῃᾷ ϑσχρὶδίῃβ ὉΡῸ, δᾶ ἘΣῚΡ “Ὧ:Ώ, ἘΥ 8 ΤΟΐΈΓΘΏΟΘ ἰο ῬΒδὶτα ᾿χχίϊ, 
17, ἸῺ 1.2" ὉΦ ὍΣ», τ ΒΊΟΝ [86 ΟΒα]ἀδἷο ἱπύοσρσοῦοσ σϑηᾶθϑ, “ θείογο [89 βὰῃ: αἰΒ ΠδΙῚΘ Ὑ789 
Ῥγθογἀδι πο." ὈΣῚΡ "Ὁ “Ἰροιὴ [89 ἄἀΔΥ8 ΟΥ̓ Θἰο ΠΥ ; ἔγοτα ϑυθυ]βίϊηρ γ͵ὁ8 1 δηοϊηοὰ ("9Ὁ9 
8δε (}}ν0 Ββατὴθ ψοΣ 8. 11, 6), ἔγοταῃ [86 δορί πηΐηρ, ΟΥ ουοῦ {9 Θαυ  τγα 3." 



188 ΘΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΟΒΌΛΤΙΟΝ 10 ΤῊΚ ΕἸΒΗ͂Τ ΟΗΑΡΤΕΒ ΟΕ ΟΕΝΈΕΘΙΝ,. 

ΤῊΘ ΤΟΛΔΠΏΘΓΡ ἰὰ ἩὨΪΟΝ [80 ογοδίϊνθ ἀΔΥΒ ΔΡΡΘΟΔΓΡ ἴῃ [Π6 οἷν, Ῥ581]πὶ 889 ἄγϑδισῃ ἴῃ δἰϑηςίος οἔ 
δοχατωθηΐδίοσβ δηοίοηξ δηᾶ τηοάθγῃ. [10 18 ῃοϊἱοοα ὮΥ βίοίγ, ΗἩθησείθη ΟΣ, δηὰ Επγδ) ἃ. Ις ἰδ 

ἄπο ἀροη Ὀγ αοἷοῦ δι Κἰπιοιὶ. [ἐ 18 ΘΧΡΓΘΒΕΙΥ δατηϊ θα ὈΥ Ηπρΐ9]ἃ, οὨ9 οὗ ἐδ τηοδί γδζου ]- 
ἰζίης οὗ ἀδγιαδηῃ ἰηϊογργοίθγβ ΤῊΘ δαῦθοΥ οὗ [6 ῬΒ41π| 606 118 ἴο ἤδύθ μδᾷ ἰύ ἰῃ τηϊπα ὑΒβγουρδουῦξ, 
δουσὰ ἢθ ἄοθδ ποὺ ῥγοβοηΐ (89 ἀδγβ ἴῃ [89 ἔΌΣΙΩΔ] ταο Βοα ο81] ογάογῦ, θαὺ αἶνοβ τὰ 0 }} ἸΠΟΓΘ ὈΓΌΣα- 
ἴπϑηοθ ἴο βοῖῃηθ ρῥϑγίϑ (βδὴ ἰὸ οὔ θγβ. [Ὁ 60]0Γ8 μἷθ ουῃοορίίϊοηϑ, δῃὰ ρῖνο σσοἢ οὗἁὨ 18 0 Ὁ] τα ΕΥ̓͂ 
ἰο ἰβ νἱοίογίδὶ Ἰαηστασο. ΗθΓΘ ἃ.0 [89 ογοδίδνο ἀδγ8 ἴῃ 411 [9 στοδίζϑθθ οὗἉ ὑμοὶγ ϑυοϊαἰΐοηβ, θα 

8Ο τχθῃδίοη οὗ ἴδ ὈΓΟΥ ΤΥ, πῸ ϊηὐ οὗἁ ΔΩΥ κα ἢ ἱπργϑϑϑίοῃ οἡ [86 σιϊπᾶ οὗἉ [86 ττὶϊθσ, ποϊμΐηρ ἴο 
δυσροθῦ δηγίμίοσ οὗ [86 Κἰπᾶ ἴο {89 ταηἱϊμᾶ οὗ [Ὡ0 τοδᾶθσ. Τόσο ͵ἰβ [80 ἔδο] προ οὗἁἨ γδβίῃθϑεβ, 
ΡΟΤΟΓ, ἱπαπιθηϑίγ. [79 ΤϑοορηΖθ στοδῦ ὙΓΟΓΚ8 δηὰ ρτοδῦ ργοοθϑβοβϑ, δαὺ νυ βουῦ ΔΩΥ δὲ ση8 οὗἁ 

ΤΑΘΔΒΌΓΘΙθηΐ ΟΥ οομηρυ δίίοη, Β0 ἢ 89 οου]ἃ Βαϊ ἤανὸ Ὀθ6ΘῈ Κορύ οὔὖῦ ὈΥ͂ Ο.6 ἯΒΟ οαγγὶϑὰ νι 

ἷπὶ 4}} δἱοης [}ο 1᾿πιϊ θα {ἰπιθ-Θοποορίϊοι οὗ ὁη6 ΟΥΪΠΔΓΥ ὙΤΘΟΚ, ΟἹ οὗ εἷχ ΟΥΑΙ ΠΑΥΎ 801ΔΡ ἀΔΥ8. 
ΤΏΘΓΟ 8 Ω0 ῬΟΠΩΟΡ ΘΧργοϑβθᾶ, Π0 80η86 οὗ [89 αἰ] συ] 168 [δὲ τγὸ ΟΧΡΟΥΐΘηο99 ἰπ (6 δἐΐοωρῇ ἴο 
τοάποο (9 ἢγβὺ στοδῦ τρονθιγθηίϑ [0 ΒΌΟΝ 8 806]6,---ἰ, 6., ὑο ὑδίηϊς οὗὨ τηοαδυζοιηθοΐ πἰϊπουῦϊ 8 
ΣΩΘΑΒΌΓΟ, ΟΥ Οὗ Β014. ἀΔγ8 ψιπουΐ ἃ δῦη. Ἐτοπὶ [86 Ῥβαῖτα ἰἔ86} ἢ, οογίδί Ὡ]Υ, 17 τὸ οδυτ οἂ πολιὴν 
οἶδο ἱπέο (89 ἰηνογρτοίδιϊοη, πὸ Βθ0}} ἐπ ργοβδίοη οὗἨ ὈΧΟΥΪῪ Ἰτου]ὰ ὕὉο οὈίδηοὰ, ΑΧ1] ἰ5 6 οἱ; 
ἯΔΑΥ. ΤΏΟΘΓΟ ἰ8 [ἢ9 [ΟΥΓ.]6598 ΔΌΥΒ8, (Π90 ᾿ἰχηξ ἕδη [86 ΡΪδοθ οὗ ἀδείηθδα Ὄρος [86 ἔδοο οὗ [6 
ὙαίοΓΒ, (06 Ὀυ ἀπ οὗἨ [6 ἌΡΡΟΣ Θμδαθογβ, [9 ϑορᾶγδιίοῃ οὗ [89 δἱγ, (86 δργοδάϊηρ ουῦ οὗ τ} 6 
βῖκν, [.λ0 οϑ δ Ὁ} Βπιϑηΐ οὗ 86 Βτιηδηλθηῦ ἢ τ Ὶ ἢ (86 οἱουᾶα ἰδοτοΐη, [6 6Δ]]ης ἱπίο τηὐπἰθίοσί δὶ 
ΔΩΘΏΟΥ οὗ [ἢ6 ΠΟῪ [ὉΓ7668 οὗ ῃδίυζο, [6 τηλϊκίης [86 τ ἱη8 ΒΒ τ, ΘΒθΘΏΟΓΒ, ἷθ Βογυδηῦ [ἢ 9 ἔδιη- 
ἴῃς το. ΤΆΘΓΙΟ [8 (8.6 ποίη ΤΟγ} ἀρχαί οὗ [80 ταϊχγ ογα, “186 ΓΘ Ρ οὗ ᾿ΐ8 Ρονον,᾽ ἴῃ 
[86 ἀϊν!αἰηρ δηᾶ σαι ποτίηνς οὗὨ [}16 τυ δίογϑ ὑμδὲ Ὀοΐοτο δὰ σὐοοα ΔΡοΥ9 ὑπ τηοπηΐδίπβ, οὐ [89 Ρ]Δοὺδ 
ὙΓ6ΓΙΘ [ΠΟΥ δθου ΜΑΡΓὰΒ ἀρροδγοὰ, Το ΔΌΤΒΘ δὰ οονογϑα [ΟΣ 88 8 ζδγιωθηΐ, Ὀὰΐ ΠΟῪ [86 Β1}1κ 
ΘτΏΘΓΖΘ, {110 γ4]1078 Βίηκ, (86 Ῥγόοθθβ 5005 ΟὉ ὉΠ] (ΠΟΥ τΘδο} [89 “Ρ]δοθϑ ζογριϑᾶ ἴον ὑμοτῃ." ἢ 
ΤΈθη οοτθ8 (ἢ 6 ὁγὰ οὗὨ Ἰϊἴο, δηὰ 1ὑ Βῃου] ὃθ τοαθιθγοα (μδὲ ὑΠΟΥ͂ ἀῖοὸ ποί Ῥγοσαοίβοδη ρ]δδίϊο 
ἔογιλδίϊοιβ ἤογο οο᾽ ουγαιθαᾶ, δαὺ [19 ἰα 18 Ἰοηρ-δοί]98 ΒΑΡ 5 δῃᾶ Ἰοοσδίϊομβ; (86 Ὀθδϑίβ οὗ [89 
Π6145 δγὸ ἀγίπκίηρ οὗ [89 τγδίοσβ ἐμιδὺ σὰῃ ἴῃ (89 γδ]|]| 68, 8.6 Ὑν11ἃ 485808 δΓΘ τοδηχίηρ [}16 ἀθϑογῖ, 
(89 Ὀἰγάβ ἀγὸ ἡγίηρ ἴῃ [190 δἷν δηᾶ δβίησίηρ Ὀούτγοθα {6 ὈΓΔΏΘΠ 68. [ς 8 ἃ τηοβδὲ υἱν! ἃ ρἱοίυγο οὗ 
(ὴ9 Ἰαχυγίδηῦ στον οὗὨ [86 ΘΑΓΙΥ δρϑοΐὶδϑ, Ὁ δηΐπιαὶ δὰ νοροίβθ]ο, τὶ [10 τὶοϑῖὶ Ῥγον βίο 8 
ἴον 1[8 δα ρρογί, νοῦ. 18-18, Αγραΐῃ, ἔμ6Γ9 18 [8:0 Δρροϊπίτηθηϊ οὗὨ [ἢ.}0 ΤΏΟΟῈ [ὉΓ Β0830}8, [δ9 ρὶ νος 
ἴο [86 βιη ἷ8 ἰδν ἴον τἰβίης δῃηὰ βοιύ(ΐης (γογ. 19), διὰ δὖ 1δϑὲ τηδη ροίΐηρ ἔοσίῃ ἴο [6 ψοΥκ δαᾶ 
Ἰδῦον οὗ Βυμηδηΐγ. ΤΕγουρμουῦΐ Ὁ 811 [ότὸ ἰ8 [0.9 οῃ9 δηϊπγδίϊηρ 11ἴ6, [6 ΒΔΕ Ἐ]ΟΝΐ τα, ἔγοσα 
ὍΠΟ80 αϊοκοηίΐησ ΡΟΥΤΟΙ Ρῥτγοοοθα 41} [8.080 ἸΟΥΤΟΣΡ ΟΓΘΙΒ οὗ ν᾽ 8} 7. δηα δὲ τ ο8ὸ τὶ ἀγα δὶ 
ΓΘΥ β83Ρ (1:55"), δῃᾷ τϑίυσῃ δαδίη ἰο μοὶν ἀπδί, νοῦ. 39. Το ογοδίγο ἀΟΧχοϊ οσ  ἴοο ἰδ ποξ 
ομἱ ἰοᾶ : “ον στοδῦ δὸ [Ὦγ ᾿ψόοτκβ, Ο 1οτὰ ἱ ἴῃ  ἰϑάοσῃ (ον ὉΥ Υ ἰδᾶοια ΓΞ Ρ5, ὑπγοῦρα 1ἢ9 
ΘἔοΣῺ Δ] [0 208) Βαδὺ ἴλοπ ταδᾶθ ἔἤθτα 81}. (86 ΦοΒῃ ἱ. 2, Οο]οΒ59. ἱ. 17, τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε.) 
ἴδ 8 θαΐ [6 τοροϑίϊοι οὗἨ [19 “πῸ 51 ΠΣ, 80 ““ροοᾶ, 10, ὙΘΣῪ οοᾶ,᾽" οὗἨ ἄφη. ἱ. 81: “ΤῈθ 
ΖΊΟΥΥ οὗ [89 1,ογὰ ἰβ ἕοτονον, (89 Τιογὰ τοΐοἱὶϑοβ ἴῃ ἷ8 τ οσκϑ. 

ΤΏΘΓΟ ͵8 0 πιβίακίηρ Ἀογο π6 Οὐ] η6 οὗὨ [80 ογοδίΐνο ῥἱοίτο, δηὰ οὗ [89 ογϑδίζτο ὥσηϑβϑ, γοῖ 

9. ΑἹ] ᾿ιΐα, ἰξ 8 ἐγσασ, ἰ5 ἀχρσϑδοϑὰ ἐπὶ ορέϊοδὶ Ἰαισυδρο ἰπ χοδρϑοὺ ἴο δραςε, Ὀπὲ ἐδιατθ ἰδ 30 θομοορ[Ό Δ) ̓ ἐπῖὲ ἰη τορασὰ ἴο 
ἐΐπι6. ΤὮΘ τϑάδοιι οὗ δ ΐ8 ΤΗΔῪ ὉΘ ἰπΐοττοῦ ἔγοτη ἰδ ὙΟΣΥ͂ Ῥοακίἑἶοσ οὗὨ [86 δειοϊσπὲ σαὶ, Ὑμοὶς απὲ οὗ ουΐπασὰ βϑαΐϑῃοθ 
Ἰδμιϊίοα ἐδιοῖν δρδοϑ οοποορέϊοσα, δπξ ἐἶχαο Ὀοϊοτισίτιο᾽ ΤΑΔΙΏΥ ἰο ἐδ 6 ἔπ ΟΣ 6686, ἔ616 τἮἨἋΔΔ τιοῖ ΟὨΪΥ ΠΟ ΘΟΠΟΘΡΙῸΒΙ Ηἰπχσιοθ, 
1 δὲ δοίπα] τοοάοσω οὗ ἐδουγδὲ Ἰοδάϊηρ στ ἰο [διοδθ ταδὲ ΟἸδσηΐο ἰἀθα5 πΒϊοΏ ἃ: ἃ οδασδοίασίδειο οὗ ἔμ Ηοῦ σον Ἰδειρτιαρο. 
Ἀπὰ ἔδυ ὶς ἰ8 (πδὲ (ἢ) 6 δρδοὺ οομοορείοιια οὗ ἔδο Β10]6 ζ51} στοδέὶγ Ῥολιὶτιὰ ἔμοδο οὗἁ δοΐδειοο, τ 11|δὲ ἐξα ἐἶταθ ἰᾷθ88 ᾿ταπὲ θὺ ΦῈΣ 
Ὀογοπὰ ἴοι. ΤὨΪΐδ 'ττᾶδ ἔμ οδδο, δὲ Ἰοαδὲ π)Ὲ}} αὐἱίθ 1Δ (61, ΟΣ εἶπιοῦ οοσίδίμ ἀϊθοογοσίοα οὗἩ ἔμ ποσὶ 5 διξᾳυϊίΐοο Βα γὸ 
εαἷνοπ τὸ ἃ ΒΟῪ ἱταργοδδίοι οὗἉ δ 6 ΟἸδτηδ διὰ “οσβ, [86 δροδ δὲιὰ αἴο8 οὗ δῷδ8, ΟΣ δ 6 αἰῶνες τῶν αἰώνων, οὗ ἔδο Βοτίρξυχοα. 

{Νοιὐιῆκ οαἢ τροσοὸ οἱ θα σὶν ἀσποίο ἃ Ῥγοῦδοθ ασέϑῃ τι ΒῈΣ Ὀογοχὰ ἃ δοῖ}: Αγ ἐμδὰ ἐπὶ κίτνὰ οὐ Ἰδαυσθυαρο: ΓΙ ΠῚ 
ἘΠ᾽, ἢδι6 ΤΟΥ͂ Ρ͵δοοδ (ΠΟΥ͂ ΠΟῪ ΟΟΘΌΡΥ, δὰ ἩΒΙΟὮ ο16 οὗ οἱἷὰ ἀρροἰηϊοᾶ ἤοσ ἴὔσσαυ. ἸἘΒΟΣΘ ἰδ [πιὸ 5ΔΙῺ6 εἰστιΐ βοδ 06 ἔτι ἐδ6 
“ἐ βου εἰἰπρ οὗ ἔμ 6 ταοπηίδίπ δ," ῬσοΥ. Υἱὲὶ. 25, ἼΦ3ΩΣΙ ὈΔΛΓῚ ὈΠΩ3. Δφεθηάμπὶ πιοπίερ, ἀεδοοπσ ιν οσαπιρί. ΟΣ ταοταΐος, 
ὙΙΟᾺ [8 ἐμ6 ορροείϊο οἵ δ]} 86 διιοϊσπξ, διὰ ἀϊγοοῖν ορροδοᾶ ἴο [80 ἨΦΘΌΣΟΥ (ΊΣΡ3 ἘΠ ΌἼΣ ἢ Ἵ, οουϊὰ ΟἹΣ 
ὮΔΥΘ ΘΌΣΩΘ ΟΣ ΔῊ ΘΣΥΤΟΙΘΟΙΒ ὑχολυφτοαοοὶ ἐδὲ ἐλῖδ Ἰδτισυδροὸ τοβοστοὰ ἰο 180 δορὰ, γα ἰδ ἰδδὲ ὁ8δὸ ἰὲ που]ὰ δβατο Όδϑαξι 
ἔλ1δο (ο {μ6 ορίξοβὶ δοβοορος. 

Σ ΤῸ τυϊχηξ ποῖ ἀο ἴο ΣΟῪ Ὅροι ἰξ δίοπο, Ὀπὲ δἵΐοσς βυοϊ ἃ οἱδᾶσ χοΐδσγασοο ἐῸ οσϑαίξοῃ. δὰ (δ ογοδαίΐτο ὅδγα πὰ οἱδος 
φασίδ οἵ ἐδο Ῥεβδίσω, ἱξ ἀ068 ποῖ δοῦσα δοζοϑὰ ἐἶ πὸ σορασὰ υοσ. 83, δέ αἡ δυσγοδέοα ὈΥ ἐδο ἐπουρδέ οὗ ἔδο ὀσοδίλοσ δου, ἀπ 
δοὰ πὶ (19 οελοϊίοι ἐξ που]ὰ πδίστα!!γ ἱπσρίτο : “1 πὶ|]} εἰτρ πλῖο (80 Τοσὰ ΣΙ ΜΠ σολοὶοϑ ἴω 1μ0 ωοτὰ ; δηᾶ Τὴ τοὶ» 
οι 6881} "9 ϑ'τοοί,"--3 95, ἰδ 6.411 ὍῸ ἴκοὸ [8:6 ὀἐνεπέηρ ἐπε, [6 ΒΟΌΣ οὗ ΟΑἸτὰ γαῖ ᾿ΟΥΟΌ 2180]1π6. 
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{29 ἱπιργθθδίοῃ 8 ποὺ οὔθ οὗ Ὀσγουϊίγ. ΤΠΘΙΟ 18 ΟΥ͂ΘΣ ΠΘ6ΓΘ, Βυοορβδίοῃ δηἃ ϑνο αἰ οι ΟΣ 8 νεδὶ 
δ08]6; Ὀπὺ 20 ἱπεϊπηδιίοι οὗ ἃ ὁσονγαϊης ἰαΐο ἐύρισα οὐ οὗὨ ΒΑΙΤΩΟΩΥ τὰ [86 οοποορξοι οὔ (μ9 
ογὰδ, οὐ [8.0 808190 οὗ ἀυγαίίοι ἩΔΘΩ (89 οοποθρίτιδὶ ὑγα 688 οὗ (89 Ρἱοίαχο ἀθιμδηᾶβ, 1 
πὸ δὰ ποιλιίηρ θα (},͵18 Ραββαβθ, Ὡ0 ὁ που] ἐπίηκ οὗἁ βοῖϊδὺ ἀδγβ ἰῃ οοπηϑοίΐοη τὶ ἰΐ στοδὲ 
δαί ὔουβ. Νον, ὙΠδὲ γὸ ἡ δηὴΐ (0 κοὶ δὖ 16 (δο (Ββουρῦ οὗ (λ6 ττϊΐον, [80 βυδθοίι γο βέδῖο ουὲ 
οὗ ΒΊΟΣ ἀΓΟθ9 βθοι ἰδηβηδρο δηα β00}} ἃ τηοῦθ οὗ οοῃμοοίνίηβ. 6 βὲπαν Ὠἷπὶ 88 8 Υ ΣῪ οἱἹά 
ἰπέογργοίον οὗ ὅθ. ἷ.,) ὙἜῺΟ 18 [86 Ὀθϑὺ ὙΥϊ 688 ὕο 18 οὗ [80 δηοίοηῦ ζδο] ηρ, Βδιϊομδ]ζίης οοτω- 
τιθηςΔίοῦγβ ΣΟΟΟρσῺΪΖ9 6.6 [86 ογοδίΐνο ἀδγβ, Ὀαΐ [ΠΟΥ ΒΟΙΩΘὮΏΟΥ [81] ἔο 800 [μδὲ (ὴ6 τγὶ θυ 8 οΘοῦ- 
οὐροι οὗἩ [89 πουῖκς, δηὰ ἷ6 τδηηθν οὗ βού ἐηρ ἔογ ἢ [.9 νδδίμοϑϑ δηὰ βῃὈ]} τ ἐγ οὗ 1[8 σα οοοΒϑέο 8, 
86 ποὺ ΘΔ Β1}Υ ΣΘΟΟΠΟΙ]οα τ ἢ (86 πούΐοῃ οὗ ΘΟἸΠΤΩΟΙ 8018} ἄδΥ6,---ἃ ΤηΘΔῃΐπρ᾽ (0.690 ΘΟΙΩΤηΘη ΑΓΟΙΒ 
δῖῸ ἀοϊοτταϊποα ἰο ἔβδϑύθη οὐ θη. ἰ., [Ὁ ἴὯ0 οὐνϊοῦβ γϑϑδοη ἰμαὺ ἰδ ἀἰϑογϑάϊί [09 δοοουπηΐ, δοᾷ 
δούῖϑ 0 χὶνο [8 91Π| ΒΟΙΩΘ ΖΤΟΠΠα [ὉΓ 68}}1πρ 1 8 ταί. 10 ὙΚΔ8 ἃ δἰ υλὶΐαν Ὁ] δ η688 ἐδ ἰοὰ Βοθθα- 
ταῦ ]]ον ὑο ἀογίνο [80 ΒΙ[]0 ΘΟΒΙΔΟΪΌΣΥ ἔγοια (ἢ Ῥογβίϑηβ, 8118 δὖ ἐμ:9 βδϑῖωθ ἰἴγλθ οοῃϊθηαϊην 

ἴον ἰδ ἰη οχργοίδιοι οἵ βῃοσὶ 34- ΟΣ ἀδγ8. Αοοοσζάϊηρ ἴο πἷ8 οσσῃ βῃονσίηρ (89 Ῥογβίδηβ (Ζθη- 
ἀενοδία) Βοϊὰ ὑἐμαὺ (89 τγοσ!ἃ νδ9 ζοηθγδίϑα ἴῃ δὶχ ρογίοαδ (ϑδ ἱσπιρον δι), ΟΥ Ὁπ168, Ἰοῖι αἰἰοῤοῖθος 
ἰοἀοβηϊίο. ἢ [09 Μοδαῖο δοοουηΐ ταυδί ὃὉ0 ἰΓδοορᾶ ἴο 8 Ῥοιϑίδῃ ρδίογηλυ, ἰοῦ ἰὺ δ Ἰοδαδὲ δυο (ἢ 9 
Ῥαζδίδῃ πα}. 

ΤΏοΓΟ ἰδ [09 58:10 σταπ6Ό οὗ ΡΟΎΘΥ δῃα οδΌΘΔΙΣΥ ἰὴ [06 ογοδίοη- ᾽οἴαγοΒ τὸ Βπα ἴῃ ἐῃθ 

ἰδίδοσ ραγὺ οὗ 90Ὁ ; δηᾶ 1 τὸ δὰ πουΐηρ αὖ ἐσίγα ὕο μχἷνο Ὁ8 ἃ ἀἰογοηὶ ᾿ἱμβουχῃς πο γο που]ὰ ὉΘ 
(80 βαῖῆθ ἱπηργοδαίοη οὗ γαδίμϑαϑ ἰῃ [80 ἐΐηι. ΗΟῪ υἱοῦ! αἰ ογοηΐ ὑ18 ΘΑΥΪΥ δίγ]9 ἤγοσα ἐδ9 

ἰδίος Ταϊπιᾶϊο δη ἃ Μοβατησηθάδη ἰσἰθίησ δουΐ [Π6 ἐἶἴπηθ5 δπὰ ἱτηδρίπϑα ἱποίἀοηϊθ οὗὨ ογϑαϊίοῃ 
ΤῈο οἷα ἱπιρτοδοίοη δὰ ὕθ6ῃ Ἰοβί, δηὰ 86. ἴοοῖς 18 Ρ]δοθ 186 Ῥοίγ οπᾶοσ τ Βίοα στον ουΐ οὗ 
(δ ΠΑΙΓΟῪ οοποθρίΐου ; 56 85 ἴῃ τηοάθΓῃ ἔὐσαθβ ΘΥ̓ΘΥΥ Κἰηᾶ οὗ [πο] Ὠγροίοβὶβ Ὧ88 ὈΘΘῺ 
τοδοσίϑὰ ἴο ἴο δοοουῃξ ῸΓ (80 ἢγβιε ὕδγοθ ἄδγβ, δῃὰ ἰμοὶτ τηογηΐηρς δηᾶὰ ουθπΐησ Ρἢθπολθἣδ, 80 
ΡΌΣΣΙ πα, 80 ἱΏΘΧΡΙ ΘΔ], 1 ΤΑΥ͂ Ὀ0 Βδίὰ, οὐ [86 βυρροδί(ΐοῃ οὗἨ ἐμοῖς Ὀθὲῃρ ΟΥΑΙ ΠΑΓΎ 8014. ἄδΥ8, 
Τδοῖο 18 ποὐδίπα οὗ {118 ἐγ! Πϊης ἰὰ θοῦ. [ἢ 8 βὲ}]9 οὗ πἰρῃθδῦ Ῥοδίσυ ἰδ κχῖνοϑ 8 1468 δῃηᾶ βυρ- 
φοοέίσηϑ ἐμαὺ γοῦ ἰγδηθοθῃἃ ΔΩΥ͂ ἀἰβοουοσὶθβ ἴῃ δοΐθῃοθ: “ ἯἼΒΟΤΟ ταϑὸ ἔθου θη 1 ]Ἰαϊὰ {89 
ἰουπδίλομβ οὗὨ (μ0 θαυ ῇἢ ὙὯὲ“6“βιο δρροϊηϊϑα ἐΐ8 τοϑδδυγοθ, δηἃ βἰγοίοιῃϑᾶ {89 ᾿ΐπο ὑροὶ ἰ ὕροι 
ΠΩΣ ΔΓῸ (5 ΡἾΠΑΓΒ θα (1908, δη Ὑὰο δα [86 ΘΟΤΏΘΓ-Βίο 6 ὑπογοοῦ ἢ ΠΘη [9 δίδιβ οὗ [89 τη γῃ- 
ἰης δϑη 9 ἰοροῦμοσ, δηᾶ 411} ἰῃ9 8βοιβ οὗ ἀοἂ βῃου θα [ὉΓ 007γ. ΟΥ ψ80 βῃῃπἭΈ ὉΡ [86 868 τ ΠῚ ἀοοῦγβ 
ἰὰ ἴδ συβμίης ἑοτίδ, πθη 1 ἰδδυθα ἔγοτι [89 ποτ ῇ πΒΘΩ 1 τοϑᾶθ 9 ἀδυκηθδθδ ἱΐ8 τοῦθ, δηὰ 
Ειϊοκ ἀδνκη 685 1.6 βυνδα ]ηρσ-δαηᾶ;: ψΒΘᾺῚΙ ὅγαζδ᾽ ὌΡΟΣ ἴὖ ΤΩΥ Δ, δηᾶ δοὺ ῬΔΓ8 διῃ!ᾳᾷ ἄοοσβ, δῃὰ 
βαϊὰ, ἤοτο δ}8]0 ἔδοῦ ΘΟΙη6, Δ ἃ Π0 ἔδυ, δῃἃ Π6ΡΘ β84]ὺ (μου βίον ἱπ [86 δτν ας οὗἨ ΤΥ τγᾶγοῦ. 
δες (8οὰ σίνθῃ δοϊησηδηἃ (0 [86 τηογηΐηρ ῖ Βαδὲ ποὺ οουδοὰ [86 ἄδνσῃ ἴο ΚΠΟῪ 18 Ρ͵δοθῇ 
Καοποδὺ δου [86 ὙΑΥ͂ ΠΟΙ ᾿κεῖ ἀν]. ἢ Ὀπδογαϊδηδοδί ἰοῦ [96 ῥδὲῃ ἴἰο 118 Ββουδοῖ Ηδϑὲ 
ἴδου οπἰογοα ἰηΐο [86 ἰγθδδιγοθ οὗ [86 ΒΩΟῪ οΟΥ 86 Πα} ἨΗδί (η9 ταΐῃ ἃ ζϑἴΠ6 7 ἢ δηἃ το δι} 
θοφοίίοη [10 ἀγορ5 οὗ [0 ἀον 1) Φοῦ χχχυΐ!, Αποϊθηῦ 88 [6860 ΟἸΔ]]ΘΏ 68 8Γ6, θΒοΐθῃσο ῃ85 ἠοΐ 
γοῖ δηδισογοᾶ ὑΠΠ:61, ῬΓΟΌΔΌΙΥ ὭθΥΟΡ Ὑ11] Γ]]Υ δΔΏσΥΤοΣ ἰθθτ. Οὐμροϊδίΐοι 18 ποῦ γοῖ ππἀοτγειοοα 
ἷπ 1ϊ8 Θ5ΘΘ ἢ 14] ΤΩΥΒΙΘΓΥ ; ὕΠΘΓΘ ἰδ 8 βίογϑ οὗ ΠΏΓΟυ δ] θα βοϊθῃοθ ἴῃ [δ 9 ΒΠ 0 Υ-ἀΤῸΡ, δηᾶ 88 10. ᾿ἐρῃξ, 

ἐΒουσὮ ἰῦ 88 Ὀθθη β. πίη ΟἹ 18 ἴὉΣ 6000 ΥΘΑΓΒ, Ὑ1ὸ ἄο ποῦ γοὺ “ ΚΠΟῪ [86 Ῥδίἢ ἴο [8 Βοπ86.᾽" 
Ὗ6 δίδῃπα ἴῃ δ'γὸ οὗὨ Βιοἢ ἸΔηρτιδρθ; 79 ΤΟΟΟΩΤΖΘ 1ὑ 88 ΒΌΡΘΓΒΌΙΩΔΗ δροακίησ. ΤΏΘΓΣΘ 8.6 ὨῸ 

ἩΔΙΤΟῸ οοτῃραίδιοηϑ ΠΟΙΘ, 0 ῬΘΟ ἔδηοΐθθ, ΟΥ ἱπρθηΐ οῸΒ ΒΥροΐμοδοβ. Νο ΠΟΥ 18 1 ΘΤΘ ΔΏΥ 
ΔΠΠπα ἂρ οὗἨ νυ ηδῦ ἰ5 Ἰϑῦυ ὈΙΔΩΚ ἰπ 9 στοδὲ οἱ] πθ σίνϑη ὉΥ Μοβοϑϑ, ϑχοορῦ ὑμπδὺ τὸ ἴᾶῦθ οὐοᾶ- 
εἰσ; 4}}γ 186 Ἰη τ Δί οη. οὗ 8 ἸΔῪ  ΟΥ Ῥγοοθβθ ΒΘ {86 ΟΥΒΘΡ αῖνοβ ὰ8 ΟὨΪΥ {86 Ὀδγο δοὺ Θχργοββϑᾶ 
ἴῃ [Π6 ΡΙαἰποϑῦ ΡΠ ΘΠΟΙΊΘΠ8] ἰδησῦδρσο τ ΒΙΟἢ γ88 δἀδρίοα ἴο Ὀ6 [86 γϑϊο19 οὗἉ 118 οοποορίΐοπ. ΤῊΠ8Β 
δἷἶβο ἱπ δῃοῖμοΓ ρδᾶβθδᾶσθ, ὅοῦ χχυ δ, 90, 20, αοα ἰΒ τορτοϑοηϊοα 88 ἀοίθστηϊηΐησ ἢ 9 αυληξιγ δηὰ 

4 βώπε πουϊὰ εἶνο ὝΔΌΣ Μασ 80 ϑϑῖιϑο οὗ πρροϊπίγωσῃϊ οσ ἐἰδοίδίομ τρατοῖγ, 88 ἐμαὶ ἰᾶϑα, ὅτι ταοαὲ Ἰασιβῦιαροθ, [5 
ΒΟΔΟΣΟΑΣΥ ἰο ἰδαὲ οὗ σαϊξέΐηπα. Βυΐ ΔΙΌ ἰδ Ὡόνοῦ δ0 Ὡοοὰ ἐπ ἩΓΟΥ͂, δ᾽ ἐπουρὮ σπ0 ἢ ΠΘΣΟΓΔΙ άοα, δτιλίδ ἐμο ναδϑαρο. Ὑ10 

δακσηρθι οἵ ἐμ6 ποτὰ, δπὰ ἔδο υἱνἱάσθδα οὗ ἔμ: ἱτωδβΌΣΥ, δΣῸ 1οδὲ ἐῶ πρδὺ ἰ8 αἴας 81} Ὀπὶ ἃ απιοοί ὑδτιίοϊορυ. ὙΆΕΣΟ 18 ἰῃ- 
ἀἱοαίεὰ ἃ οὐπβίοὶ οὗ ἴοσοοδ. ὙΒΟΣΘ ἨΔῈ ἃ ἑοιτίθϊο ἀἰδέατυδηοθ ἐπ ἔδο οἹὰ πιδέυσο οἵ ἐμ ἐελοηι Ὀοΐοσο ἐμο 8δο8 Ὀθοῦσηθ οὔὐϑάϊασ, 

διὰ [0 ψαΐοτα ατίοέϊν φοξἐ]ϊοὰ ἐο ἐμοῖς οδἰδ δηθὰ θοππὰ. “ὙΠ οτο ἰδ δοτιοίμίτις μασὰ δρουὲ ἱξ,᾽" δαγο ταυσοϊέ, “ πὸ εἶνε 
ἐδ [δο ὑσπα] Ἡοῦτον θοῖδο ;᾽ ὕὉπὲ ἐὶς ἰ8 (19 ΤΟΙΥ τοδϑοΣ ζ0 5 ῬἩσοϊοσσίτρ ἐμ 9 11:61 8] ἱπιδρθ. Τμὸ ποσὰ 18 ὀσωρ μῃδίϊο, διὰ ἔδοσι 
ἧξ ε ποροτίδηοο 1π ἰἐ8 ΟμΟἷ06 88 δμοπίηρ ἐδ ΣΘΔ] οοποσρέΐοι ἰὰ ἐμθ τοὐπὰ οἵ [89 τχίδοσ. 
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ἴοτοορ οὗ {Π|0) ο᾽ϑιχοηΐδὶ ρῬΟΎΘΓΒ, δᾶ δρροϊῃεπρ [86 τηοϊμοᾶ οὗὨ [οἷν ΡΒ γδὶοδὶ δοϊΐοῃ. [Ὁ 18 δῃ οί μο Σ 
οὗ 8μο ϑδογὶρίαγαὶ δ] βίοηβ ὕο {89 Οτγϑαϊίνο Ἧ ἰϑάουι : "" ἀοἃ Κπονν {86 ΡΪδο9 ὑῃπογϑοῦ ΒΘ ΒΘ τηδὰθ 
ἴον [89 πὶηᾶς (μοἷν τοοϊσλέ, ἀπὰ ἄχοα ῸΣ 869 τγαῦθτβ ἐμοῖγ πιδαδογδ, Ἡ ὮΘΕ ἢΘ Τηδᾶάθ 8 ζαιο ἴον [ἢ 6 
ταΐη, δπα 8 τοῖν ἴον (86 ἸΒαηᾶον ἤδπιοθ: "ἢ γι φαϊε: οἷαπι Ῥγοοοίζϊ8 δοπαηζίδιιδ, ἃ ῬΑΒββδρο ἴοσ ἐῃ9 
δουηᾶϊηρ βίοσ 8. 

ΤΙη 115 Θοπησοίίοῃ 0 ρΡογίίοι οὗ βου ρίησο 18 ἸΏΟΤΘ πΟΣΓΩΥ οὗ δὐδοιοη ἴδῃ Ῥβδῖτὰ χο. 10 ἰβ 
Θβρθοΐδ!}Υ ἱπαρογίδηὐῦ 88 Ὀοΐησ, οἢ ἴΠ0 Ὀοδῦ δι ΟΣ, δϑογϊ υθὰ ἰο ἐμ βαῖηθ Μίοβοβ ἢ αῖνεβ τ8, 
ὙΠοΙΒοΡ Γπγουρῆ ἀἰγθοῦ δα οσϑῃὶρ οσ ἐγααϊΐοπ, (6 δοοοππὺ οἵ ογϑδίϊοι : “Ο 1,ογᾶ, βου μδϑὲ 

Ὀδθῃ ον ἀντ 6]]ης-Ὀ]866 ἴῃ 41} σϑηθγαίοῃβ.᾽"" ΤῊΘ ψΟσὰβ ὙἸῚ ἼΤΩ ΠΘΓΟ ΟΥ̓ ἀΘΠΟΥ τοΐδν ἴο οἱὰ ἷ5- 
ἐοτῖςδὶ (ἰπιθ8 ΠΡοΙ ὑπὸ δῦ, αὶ ἰδ ἰθ Θ4Π8}}}Ὺ οἷθαν ὑμαῦὺ τ δῦ 10]]ΟΥγ8 ΟΑΣτῖ08. ὯΘ ὉΔῸΚ ἴο [86 
ογοδίΐνο οὐ δηΐθ- γοδίϊνο ροτϊοάβ, Ηθ τγ8 “"" ΒΪ8 ῬθΟ}]0 8 ἀνθ] 1 ρ- 1806, [Π6} τοῦθ “ΘΠ ΟΒ6ῃ ἴῃ 

Ηἱΐπὶ Ὀοίοτο {πο Τουηῃαδ[Ἕϊοηϑ οὗἉ [86 νοῦ.) “Βοίοτο [86 τηουη δ 8 ΟΓῸ δον, ὈΘΙΌΓΘ [86 οαγί 

διὰ {86 0606] ψότο ὅγουρλὲ ἕουῦ ὃς ΙΣΣ ὈΣῚΣ ὙΦῚ ὈΡΊΦῸ, ἔγοτα ΟἸδιὰ ἴο ΟἸδηι, ἔγοτα υου]ὰ " ἴο 
ψοσ]ὰ, ἐμοῦ ατὺ αοἂ,᾽ ογ ““ἴδου δεί, Ο Θοἄ." ὈδΊΠῚ ΒΘΓῸ 18 ὙΤΟΏΡῚΥ τϑηδογοῦ ὈΥ [10 Ββοοοπᾶ ρδγ- 
8οῃ. “1 8 89 ἐδ νὰ βοταϊπίῃθ, δπᾶ [88 ἴον 18 ΘοΠ]θογ9 δα ἦθοῦ 55}} γὴν, ϑδιτἢ δηᾶ {110 τγοτ]ᾷ, 
ΟΥ θα δηᾶ {0 ογδίθ ἐσγγαγώπι. ΒοΙἈ 5185. δηὰ θυ ἀοηοῦθ 8 βοπογαίδνθ ὈγΟΟΘθβ8,--- ὈΟΪ ἢ 
ὙΟΓΩΒ, 845 τοι οϑα 'ἰπ δποίμον ρ]86θ, ργϑβθῃηϊίης [8:9 Β8π|0 τγϑᾶΐ08] ϑἐυτη]ορίοδὶ οομοθρίίομβ οὗ 
Ὀἰγίι, στον, ραγίυτί ἴοι, ἢ (89 1,δεῖπ παύι, παΐωγα, διὰ [89 ατγθοκ φύω, φύσις, γεννάω, γίνο- 
μαι, γένεσις. ἘῸΓ {1Π|8 ρατγίαν ἶν9 0 η80 οὗὨ 5 δ00 Β0ΟΝ ῬΑΒΘΑΡΘΒ 89 βαΐδὴ ]}. 2, Φοῦὺ χν. 7, 
Ῥτον. νυἱϊ. 26, Ῥβ. 11. 7, 1βαΐϊδὴ ᾿ἰχνὶ. 8, βόσὸ 18 ψογὰ (ἢ ΗΟΡἢ41) δηὰ "15. οοΐὴθ ἰοροίδον, 
ὌΠΙΝ ἘΣῸ Ὅλ 51} ὉΝ ΠῚ Ὀ15 γος ἘΠῚ, πιησιία ραγύινίοί ἰογγα, ἴμ6 ΌΪραῖθ τοπάοσβ ᾿ξ: 
Ὀαὲ ἰξ 8 ραβϑῖνθ, “" 888}} οδυίι ὃὉ6 Ὀγουρσαῦ Του ἴῃ ἃ ἄδΥ, 8}18}} ἃ πδίΐϊοῃ 6 Ὀοστὶ δῇ ὁπ6 ἐἰηϑῇ ἢ 
10 ἰΒ πδοὰ οὗ οὔμϑ οὗ (δ δοϊωσηοῦ βοηθγδῦγθ ῬΥΟΟΘ8868 οὗ ὨδίαυΓο, 88 Ρῦον. χχγυ. 93, “16 ποχίῃ- 
τϊπὰ σοηθγαΐθθ (ὉδῚΣ1) ταὶῃ "ἢ (τϑτῦ ἴῃ {Π6 δοίνϑ οοηὐαραίίοη). Ιὑ ἰ8 Δρρ)οᾶ ὑο Ποΐτγ, Πϑαξ. 
ΧΧΧῚΪ. 18, ἀπὰ ἱπ Θοπηθοίίοῃ δραΐῃ τὴ “155: “ΠῚ ὑπο ἔογροῦ, “180 ἼἸς, [89 σοὶ (μαι Ὀοραὶ 
(μ69᾽" (σιιπι φωὲ (6 σοπιῖξ. γῖρ.) Ἴθθλτι ὅδ, πῖιο ῬΟΓΘ 1866, 1 ΟΥΑΙ ὙΠῸ ἰγαυδι θὰ τ} [Β 66 
ἰῃ υἷγ!ι. ΤῊΘ ΘΧΡΓΘΕΒΊ ἢ ΤΩΔΥ͂ Βθθ ἢ ἃ ΒΑΓΒῺ 056, Ὀυΐ ἰῦ ἀθπούοβ (86 ὑθηᾶοῦ ἰονὸ δῃὰ οδγῦὸ τηδηΐ- 

οϑἰοα ἴῃ (89 ἐοστηδίΐοη δηᾶ οαϊΐυγο οὗ ὑμο ἀϊνίῃθ ρθορ]θ. 50 πτβθη δρρ) θὰ, ἴῃ 18 τηογο ᾿Ἰΐοσαὶ 

ΒΘΩ86 ἴ0 παίῃΓΑΙ ΟΥ ογϑδίϊγθ τουθιαθηίδ, ἰῇ ἀθηοῦθ8 ἃ ὑγανδι]ΐηρ ἰῃ πδίῃΓο, δίγοηρ Ῥγοοθββοβ, ἱπᾶϊο- 
αἰΐνο οὗ οομνυϊβίομϑ, νΐοϊθηοο, δμα ορροθβί[ἴοῃ, ἴῃ ῥδβϑίῃα ἔγοσω οἢθ ζοστη οὗ τηδίῦθυ, οὐ ἔγοτῃη ΟὯΘ 

δίδρο οὗ 119, ἴο δηοίμου. ο α76]} ὍΡΟΣ (μι ΐβ, Ὀθοδαθθ [86 Ῥοῦσοῦ δηὰ εἰρη βοαποο οὗ δυο ἢ ογᾶβ 
ἢδνθ ὈΘοὴ 80 5] σηϊοα ἴῃ ΟἿἦ ὑγδῃβιδίίοη, δηἂ δι, ἐβογοίοσο, 80 οὐϑυ]οοκοᾶ ὉΥ ἰὴ6 γτοαᾶδοσ, [1{ 
διηοπηΐβ ἴο ποίιΐησ [0 ΒΥ {μαὺ (Π600 δΓθ ἤχῃγοθ, ουϑῃ 1 (18 γγχοῦθ ἱσαθ. ΤΆΉΘΥ ὅἃγ6 οογίδί η]ν ποῦ 
ἔδιλου ἤσυγοθ οὐ τβοίοσ 681 Ξσογοθ τ ΓΘΙΥ, Ὀαὺ πι8οα Ὀθοϑῦϑθ Ὡ0 οΟἶδοῦ ἰδησαδρθ οου]Ἱὰ δὸ π6ὶ]} 
ΟΟΏΥΘΥ͂ ὑπο ὶν γαϑὺ δῃᾶ ἰγοιῃ θη οῦ8 ἱτηροτί. θη 186 βου ρίυΓοϑ 180 ΡΟΘΊΓΥ ἰὑ 8 ηοἱὗ ὉΣ ἴῃ: Βα Κο 
ΟΥ̓ οππιδιηοπί, θα ἔγοιμῃ ὨΘΟΘΕΘΙΥ ; ἰὑ 18 ὈΘΟΔΏ56 81] Οἴοῦ Ἰδησταρο ζ81156. Βαΐ ἱΐ τυ 06 βαϊᾷ ἰῃδὲ 
[80 ΡΟΘΙΓΥ͂ ΒΕΓΘ 18 ἴῃ [ἢ δῖ. ]0 δῃὰ ἱῃ ἐῃθ οο]]οοδίίϊοη οὗ 146488δὃ.(. ΤῊΘ ψΟΓΩΒ ἐμθιβοὶ 68 τηϑοῖ τ8 
ἷπ {ποῖ πιοσῦ 116 Γ4] οὐγτμο]ορίοδὶ οομοορύϊομβ; ᾿πϑὺ 88 βίο ψογᾶβ, δπᾶ δυσὶ Ὀγϊτλ  ἶνθ ΘΟ οθρ- 
ζἰοηϑθ Βαγθ ἑοτταϑᾶ 89 τοοίϑ οὗ 4]] Ῥ ἰ]Οθορ μἷ68] δηᾶ βοϊθηίῆο Ἰδηρθδρθ, ΔΒ [0 48 Ὀθθη ἀθνοϊοροᾶ 
ἴη οὗμοὺ Τοηρηθ68. 

4. ἼὰΘ δατιδο τοογίά, εἶναι ἐο ἐμί6 ποτὰ ὩΡἼΦ, [δ ἰ5 βαϊᾶ, οίοσισε ἕο ἐδ Ἰδίαν Ἡδῦγον, πὲ ἐμ 616 δζὸ ααΐέδ 8 πῦταθος οὗ 
Ῥαδεαρθδ ἰῃ (9 ΟἹ]ὰ Τοεδέδσηοηΐ, Ὀοαίὰ 65 Ἐσροϊδδ. ἐἰϊ. 11, βάτο ἐδ 15 ϑοηδ9 ἰδ 86 τοδί δρροαῖο (ϑέε Ῥδ. ασὶν. 18, ονὶ. 48), διιὰ ἐδ 

Ἰδίοσ Ὁδαϑὸ (ἐξ ΐ ΣΩΔῪ ὈΘ δὸ οα]]6ἃ, ἴον ἐξ ἰ6 πη ἀοτι ὈΘἷγ τροσὲ ἀποίσπέ ἰπ {80 Βγχίδο 126...) του ἀἰσϑοι!γ ουΐ οἔὗἉ δα 

Ῥσίσαίνο οοποορεοῃ. ΤΏΘ ΒΑΡΌΪΩΐΟΔΙ Ὡφαρὸ ἀἰδοτα ἴῃ Επ:α, ἐμδὺ ἐξ 15 οταρὶογοὰ 70. ἐραοε-ιοογίἀε (κόσμος) δυὰ ἐδ νασ- 
γοχίοα ἔγοσα ἐδπαῦ οτἱ χίπδὶ ἰάοα οὗ ἃ ἐΐπεδ-ιοογία ἩΪΟΝ 1τ μ68 κἴνοι ἴο 180 Νονν Τοείασησπὲ αἰών. 

{Ηδποθ, ἕγοτι ἼΘῪ ἐθο ποῦθ ΤΟ Ἵν δοὰ ἕω 6ση. ἐϊ. 4, οἵ “ἔδο φεπογαίέοηο (γενέσεις, παλίγαε) οὔ ἔπ9 Βοδυδῶβ διὰ 
80 οδξί." ΤΟ ἰάθα οἵ ἔ6 ϑασξβ δ ἃ στοιοίλ, δίσίΆ, οὐ βεμεγαίίον, ἀϊὰ ποῖ εἰιοοῖς οἰέμαν ἐμὸ δ σα 8} οσ Ῥαίσίιϊο ἐδοιέσς 
δ" 8 δίιονστι ΌὈΥ͂ {86 τοοορίοιι οὗ 9 ΤΥ Χ. ποτὰ αδμθεὶα 88 ἃ ΠἸΔΣΩΘ ἴον ἐδ χες Ὀοοῖς οὗὐ Μίοθοα.Ό ἀδοπῃ. ;. δρουμὰς ἐπ ἐπὶ8 
κίηὰ οἵ ξαπετβέϊοῃ Ἰδηρτιαβθ. ΤῊΘ οασὲι δγέπσε γογίλ (ΣΧ ἼΏ), ἐλ παίοσα ὄγοσδά (ἼΣ 12) ὥπαστα τίεὰ 1140}, ἐμι6 ἔτδαδ 
ξεγπιόπαΐεο (Ὁ ἼΤ.). διὰ {86 ἔγϑϑβ διὰ ρ])απίδ δειπέμαιε (55 ΘΘΟὉ. αἴδατ ἐξδ σεπνεισ οσ βροοίοθ (112), πϑὶοὶ ἰ6 (89 τοδαὶς 
οὗ [80 ξοποσγαΐίἬνο ἸΔἮὟῪ ΟΥ Ῥχοῦθθδ. Ναΐυτο ἰδ ΘΥΟΣΥΝοτο, Ὀπὲ ΟΥ̓́ΣΣ 411, (86 Ι,οθ6Ὸ8 ἴῃ 811, Θὐζωσοθη οἴ ἃ τιον Ὡδέτιτο, 

ὁδαυαίηρ, ταοά γί, οΣ οἱονεί 8 οἱὰ οθΘ. ΤῈ ἩΘΌΣΟΝ Ἡτίοσα ΘἸΌΡΊΟΥ͂ σποὴ ἔοιταθ πίίμομέ δοΓΏΡ]6, ἀπὰ πιτβουῦὲ ΔΩ 
ἀτοδὰ οὗ παίυσαϊξετη. ΤῊ ποίητο] δ ἃ δα ροτηδλίμσαὶ ΤΟΣ τοὶ 50 ΔΒΔΙΡΙ͂Υ ἀγαισΤα 86 ἴῃ τιοάσγῃ ἰἰπηθα, Νδῖοσο παὰ ἐδ σιρον- 

Ὡλίησαὶ, ἀπὰ ἐπ σαροιτιαίαταὶ δῃονοῦ [5017 ἰπ Ὡδίυσο. ΤΏο00 ΔΙῸ [80 ἐξεγαὶ ταϑδυιΐηρη; Ὀσ ΠΟΥ που]ὰ Βαγο Ὀθοσὶ ἐπ 9 
ξοττΩΣ οἵ ἃ ῬὨΏΪΙ ΟΘΟΡἾοαὶ απ ἃ βοϊθε θο Ἰασιστιαρσο δὰ [86 ἩΓΘΌΣΟΥ ῬΘΘΏ ΟΥΟΣ 8ὸ ἀσνοϊοροὰ. 



ῬΑΒῚ ΠΙ.-- ΑἸ ΌΒΙΟΝΒ ΤῸ ΤῊΝ ΒὶΙὶΧ ῬΑΥΒΊῚΝ ΟΤΉΕΕ ΡΑΒῚΞ ΟΕ ΤΒῈΕ ΒΙΒΙΕ. 14ὶ 

(ἐ Βοίοσγο [86 τηοπηΐδὶῃβ 6 76 ὈΟΣΏ, δηᾶ (86 Θαγὶ ΒΒ Ὀσοῦρῦ ἔοτγί,""--- ὈοΙΌΣΘ ογϑδύίοη θγ88 ἥῃ- 
ἰδθα, δηᾶ Ὀγοῦσῦ ἴο 1ΐ9 {0}] ΟἰτΌΝ,---Ν 9 ἼΣῚ ὈΣΊΦΏ “ἴγοια ΟἾδηλ ὕο ΟἸ4πὶ, ἔγοσα ψου]ὰ ἴο που], 
ἀκὸ τοὺ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος (α δαομἶο δὲ ιἰδγιι6 ἵπι δϑασιζμη), ὕπου ἀγι, Ο Μίση ἘΠ]. τς 
ἰᾳ ἔῃ) ζ:ϑὶ Ὑ6γ80 18 ἐμ Ὡ8190 οὗ ϑατηϊηΐδίγαιςοη ; δι 15 (ἢ6 ΟἹΔΘΥ ὨΔΙὴΘ ΟὗὨ ΡΟΎΤΟΙ πὰ οΔΌΒΔ}Υ 

ΠΈσοτα ον δϑίϊης πηΐο ΘυουἸδϑίϊηρ᾽,,, ΒΑΥ8 ΟἿΓ ὑγδηβίδίίοη, 49 ὑποῦρὶι ὈΟΪ ΟΣΡΙΟΒΒΙ ΟῊΒ τη 89 ΤΩΘΓΙΘΙΥ͂ 
8 ΦΘΏΘΓΒΙ ΡΩΓΆΘΘ [ὉΓ οἴϑγηδὶ ἀπγαίζοη, γοζασγαθα 88 Ὁ]ΔῈΚ οομ ἰαἰΥ, ὕο [8.6 ΘηὉ1"6 πορίϑοῦ οὗ [86 
ΡἰαγΑ ΠΥ δηᾶ ὑμὸ ὑγαηβίοη, ϑοηιθ ταϊσοῦ ἔΆΠΟΥ 1ὑ [89 ἰᾶθ8 οὗ ἃ ρμαβὺ δηὰ ἃ ἔπϊυγθ ϑίθσην, θα 

ἰδ ραϑί δὰ 1 αἰνίβίομβ. [Ιᾧ πῶϑ Ὀοΐυγο {δ ογθδίζοῃ, οὐ Ὀθίοσθ 186 οοϊαρϊ]οιίοη οὗἨ {88 
ἐγοδεΐομ, ἐμδὺ ΕἸ οχὶϑυθα {85 ἔγοτλ ΟἸδχὰ ὑο ΟἾΔ1), ἔγοτῃ ϑόοῃ ἴο ὅϑοῃ, α δωσιΐο ἐπ ϑωσμζωηι, ἔγοτα 
ποιὰ ἰο ψοΙ]ᾶ;: 050 8285 Οὐ ψΟΡα ψοΟΣ] ἴθ πδοᾶ 898 ἃ {ἰπ|6- γογὰ ἱπ ἴμ0 ο᾽ἀοσὺ ΕΠΟ] ἢ. 3366 
ἩΠΟΚ 68 ὑγδηϑ᾽δίϊοη οὗ 1 Τί. ἷ. 17 “ Κγηρο οὗ που] Ἷβ, βασιλεὺς τῶν αἰώνων.) 10 ἰΒ ἰπίοπασοα 
ΒΕΡΘ [0 ἸΏ ῖς τηοϑῦ ΘΙΏΡΔΕΟΔΙΠΥ [} 9 οοηὐξαδῦὺ Ὀοίνγοθη οὐ {1π|68 Δηἃ ΟἿΓ ἐἶτη68, [16 ὈΣΤΟΥ͂ οὗὅὨ 

ψ 0 ἢ 18 80 Δἴ ϑο ΠῚ βοῦ Του ἴῃ νοσβο8 9 δηὰ 10 Ὀθ]ον : “ἼΏΘ ἄδγβ οὗ ΟἿΓΡ Υ6818 8.6 (ἢ γθ6» 

ΒΟΟΤΘ ΥΘΔΓΒ δπᾷ θη." 9 1ἷνθ ἔγοσῃ γοδῦ (0 γϑαγ; αοα ᾿ἶνϑϑ ἔγοιαῃ Ο]δῖὰ ἕο ΟἸδιη." ΤᾺ ἰΐπλοα 
οἵ οΌγ ΠἰϑύΟΥΥ 8Γ0 γϑθοκοηθα 88 ΒΔ), οϑ θη ηΐ8], σα] θπΐδὶ  ἀοα Β ἐτηθ8 ἃγο ΟἸδιηΐο οὐ ϑοῃΐδῃ, 
--αἰώνιος Ὀοΐηρ᾽ 8η δἀ͵θοίίγθ 1089 πηΐ οὗὨ τηθϑϑυτοσαθῃΐῦ ἰ8 αἰών (ἐ. 6.,) (ἴπλ9 ταθϑϑυγοά ὈΥ͂ ΣΘΟΏ8), 
ποῖ 88 Δῃη08] ἰβ {{Ππὴ6 τηθδϑυγοα ΟΥ̓͂ γοᾶ,8. ΤῈθ ἀϊνίπο 11{9-τηθ (ποῦ ἴῃ 8617, Ὀὰ 88 αίνϑῃ ἴο 

ΟὟ ΘΟΠΟΘΡΕΪΟΏΒ) 19 ΣΘΟΚΟυΘα ὉΥ στ οΥ 8, δπα ᾿οσὶἀβ οὐὁἩ το ου]ᾶβ, ἀπ], ΤὈσουρσῆ ὑμοὲγ ταῖσ εν 
το ΡΠ] ΟΔ ΟΉ8, ΓΑΙ ΟΡ ἰΠδΔὴ ὈΥ͂ ΔΏΥ ΘΟΠΟΘΡ ΪΟὨ]6858 δοϑίγδοί οὐ πορδύϊγϑ ὑθσΊη8, 1 ὁ ΔΡΡγοδοῖ, 88 ΠΘΔΓ 
88 [80 ΤΆΔ ἱπηδρίὶπρ (ΔΟΌΪΥ δὴ ΔΡΡΓΟΔΟΙῖ, ὑο π6 ἐβουρίι οὗὁἨ δὴ δϑοϊαΐο ϑέθσῃϊγ. ΑἹ] ἐμ ΐβ ἷ8 
οΟμβητηθ, ἃ9 ΞΒΟΌΟΡ δηα Γαίϊο 8] οχθροϑίϑ, ὈΥ ἐδμιδῦ γοιῃδυ δῦ] ἀθοϊαγαίίοη ἴῃ [ἷβ Ῥβδίη (νϑυ. 4), 
τ ΟΝ Γπγ 88:68 (6 ΚΟΥ οὗ ἱπίογργϑίδίίοῃ ῸΣ 411 ραβϑαροϑϑβ ὑμδὲ βρϑδῖ οὗἩ 8 ργϑδίου. ΘΠ ΓΟΠΟΙΟΩΥ, 
τοῦ οΣ ἰδ 06 089 ἱΤΩΠΊΘΏΒΟ ῥϑϑὺ 88 ἱπιϊτηδίοϑα ἕὰ [89 Ρ] τα [168 οὗἩἨ 180 ΟἹ Τοβίδιηθηΐ, οσ [86 
πηκηοῦσῃ ροτῖοαβ οὗἨ [86 ΟἸδμλΐο Θβϑοιδίοϊ συ 88 τοίοσγϑα ἴο ἰῃ [89 ΝΟῊ (666 2 οί. ἰϊϊ. 8, 2 ΤΈΘΕ8. 
ἷ,, 3, Ηοὺ. χ. 87): “ΕῸΣ 8 ὑβουβαῃᾶ Ὑ6 878 ἴῃ {8} ΘΥΘΒ 8ΓΘ 88 8 ἀΑΥ (9.3), 88 γϑεύθυ δύ ὙΘα ἰΐ 
ϑ Ῥαβὲ, δηᾶ 845 8 υδίοα ἴῃ ἴδ πίσύ." 7 ΗΟῪ ΕἸΟὟ ἴο 8, Δῃηᾶ γοῦ ΒΟῊῪ ΒΘ] 6]Υ [06 ΚΔ 10} οὗ 
[815 ΒΓ Νς ΘΝ, ΟΥ τηδὴ οὗ ἀοἂ, τ αἷἱ8 δῃηὰ τγαύσϑϑ ἔον [119 Δ (δῦ. 14): “Ὁ ΒΑ Β} τ8 (33) 

ἴκ ἰδό πιογηΐτσ πὶυ ΤΥ ΤΉΘΓΟΥ." ΡΞ ΒΘΓΘ ΤΩΔῪ ὙΘΓΥ͂ ΘΑΒΙ]Υ ΙΏΘ8ἢ 8 ΟΓΪΠΔΓΥ τηοτγηΐηρ, 1 ΟὯΘ 
δ ορῃίθηϊοα τ 1, ΟΥ ΟΒΟΟΒΟ8 ἴο γοπᾶθν δ δα }}1} (848 ΟΌΓ τγϑηβιδἰΐοῃ ἀοθβ: “Ὁ βδ ΒΕ 9 

ἐαγὶν  Ὀσὺ οογίδί ]Υ ἴμόγο 8 τη θοἢ ἴῃ {μΐ8 τομᾶογαϊ! ῬΒδ]τ), δηᾶ ἱῃ (Π6 φσϑῇθγδὶ 8ο81]6 οὗ 18 

ἰδυσαρσο, ὑμαῦ ροϊπίθ ἴο ὅμ9 ἷσμοῦ ἰᾶθα δηᾶ ἴο {86 1ἶρσθονῦ ἀΔγ. ΤὨΘ σηοβὺ οδῦθῖθϑθ γθϑθυ οδῃ 
διαγὰϊν 1411 ἴο 866 ὑμαὺ ᾽ξ δου ἰῃ σγϑαῦ σοηίγαϑίβ:: “Ἧ ὁ Βροπ ΟἿΣ ὙΘ8Γ8 88 ἃ βίῃ," ζ Ὀπὶ μοι 
τί ἔτοῖῃ ΟἸδι ὕο ΟἸδι,.᾽" “Οὐ 116 15 ΔΒ ἃ σνγαΐοι ἴῃ {1|0 εἰρσαῦ οομηιραγοᾶ πὶ ΠΥ τα] πηἶαὶ ἀΔγ.᾽ 
“Θ 8ΔΓΘ 88 ἃ 5660.) “Ο μα ΒΕ 5 ἴῃ ἐμο πιοσηΐηρ ὙΪΓ ἘΠΥ ΙΏΘΓΟΥ : ἔθθῃ “ΠΙΆ ΚΟ Ὁ8 ρα 
Δοοογ προ ἴο [86 ἀΔγϑ τ πογοΐη ἔοι ἢαϑί δ] ο οα τα, [ἢ 6 γοϑγβ τ ογοίη Ἧ1͵ὁ ὮΑΥ͂Θ Β66ῃ 6711.) 8.0 
ἴῃ ΔΏΟΙΒΟΥ 0]806, Ῥϑ. χχχ. θ: “" Θορίῃρ ΤΩΔῪ ἰΔΙΓῪ [ῸΓ [86 πἰρσμῦ, θαΐ ἸΟΥ (πο ἃ βουῦ οὗ 700 1106) 
οοπλοῖ ἐπὶ ἐδ τιογπίπρ.᾽" (61 58}4}} Ὀθθο] ἃ {Π| )}2 ἔδο9 ἴῃ τἰ θουβηο88, 1 5114}} ὕὈ6 βαιβῆϑἃ στ Ώ ΘᾺ 
ἴ αιραξο, αῖτα [ᾺΥ 1 ΚΘΉ 688," Ῥ9. χυϊϊ. 1ὅ, ΤῊΘ σδι δ δῦ ΠΔῪ ἰπίογργοῦ 411 {8.686 οὐ (ἢ Ἰοττοῦ 
52310 Δηά σίνγο οομβίϑίθηῦ ΓΘΘΒΟῚΒ [ὉΓ 8 ΡΒΙ]ΙΟΙΟΩΥ. Το Ηἷπὶ Ὀ6 οοπίοηῦ τὶν ἰδ, Ὀαὺ {μι ογ6 8 

4 ὙὙΒΕΙΠΟΣ Βα οἢ ἸδΏρτιαρο ἐβ πιδοὰ οὗ τηὺπλάτπο, δ θ-ταυτιἄατιο, ΟΣ Ροείς»ταυπιᾶδτιθ Δ.Ζ08, ΟἹ οὗ 411 ἰοχοί!ιον, τιαϑὺ Ῥα ἄοΐοτ- 
ταϊποᾶ ὉῪ ἐδ οομίοχέ; (80 ποσὰ ὈΣῚΨ θείς ἰὰ ἐἰδοῖ ΒΟΥ ἰμἀοθτιίίο. 1 [8 ἀϊδίϊραϊεμοὰ ΕἸΤΩΡΙΥ ἴτοσα οσάϊμδσυ δδίσο- 
Βοιοίολ ἢν οοταρυϊοὰ εἶτηθ. ἘΓΟγο, ἴῃ 8. χο. 2, ἐξ δὴ Βανὸ πὸ οἵμος ἔμδπ ἃ οσϑδῖδγο οσ απ οτοσοδεννο σοΐοσοθοθ. ἴὴ Ῥ8. οἰ]. 

17, Βονούοσ, ἐδθ ῬΓΙΏΔΣΥ ἐμβουρδῦ πουἹὰ ὈῸ ΟἸδτὴδ οὗὨ ἐμὶ8 Ῥχγοδοιῦ ΟἸδτα, οσ πλοῦ πουϊὰ ὈῸ οδ]] θὰ τ ἄδσιθ ΔρῸΒ: 

515 ἼΦῚ ὈΡ,ΦῸ ΠῚ Ἢ “ὍΤΙ, “Ἐλ6 ΤΔΟΤΟΥ οὗἩ δεινὰ ἰδ ἤγοσα Οἴδσω ἰὸ Οἵασχαι προσ ἔβότα (μα ἴδασ μΐτλ." ὙΒΟΌΡΆ 

ἐσαῃ παρὸ ἰἰΐ: πὴ] 6 ἀαροοταΐηρ ἰο ἔμ τοδάοσ᾽ κ ζιϊῃ. ΤῊ Ϊ5 Ὁτοσίουϑ ῬΣΟσλΪβο ταῦ ἴδκο ἴὰ 86 αἰῶνας τῶν αἰώνων, (80 ἃρῈΒ οὗ 
ἴδο ἀρτα, ἐδο οἰσχιΐο5 οΥ ἔμ6 οἰογαλῖδα, ἴο οοπθ. ἸΤΈΘΙΟ ἰ8 ἢ Β81ὴη6 οοῃίχαδὺ ἰῃ ῬΒ. Οἱ. 17, 88 ἱῃ Ῥα. χο, 2--ΟὉἍΣ ὅος 

ἄεγε διὰ (8ο ἀπχαξίοι οὗ Ηΐπι πιο Ἰἰνοί ἤγοστα Οἷδσα ἴο Οἶδηι. 8.690 [89 γοτδθ8 ΔΡΟΥ͂Θ. 
τ ΎΒΟ ἰὰοδ ἐβ υσπιὰ ἴα 116 ἘογδΩ, δπὰ 8 ἀρΡ οα ἴο ογοαίίο. δες βυχαί χχχίΐ. 4, “(80 ὅδ τΒΟδο Ἰοπιίδ ἰ8 ἃ ἐπουβαπᾶ 

ΤΈΟΣΕ ΚΠ ἢ Ὧ5 γ͵6 ΤΟ ΚΟ." ΟΟΙΡΘΙΟ 8190 βυχαὶ χα. 8, 4, ““ἐ8ο ἀορτοοα ὉΥ ὙΜοΣ ἐμ δῃρο]6 πᾶ ἐΠ9 Βρίτὶ αδοοιὰ ἐο Ηΐτη, 

αλεδ ἃ ἄαγ ἢ τ ΠΙοΣ ἔδοσο ἰα 60,000 γοᾶχθ. ΤΈΘΥ ἀχὸ {86 ἑῃίοσναϊθ Ὀοένγοοσι ἔμ 6 βοὶηρ Τοτὲ οἵ ἴμο ποσὰ ((20 ΓΌΔΕ ΟΣ δρ στ, 
82 ἷξ 8 6110) ἰῃ οτοαίίοη.""» ΤΆΘΓΣΟ 18 ΠΟ τϑάβοιι ζ0Σ βιιρροδίπς ἐμαὶ Μομασιτηϑὰ μοῦ (8 ποίξδοτι ἔγοτα (89 βοτίρίυτοδ. 1Ιὲ 

δεϊσηρεὰ ἰο ἐδ ἀποίστ!ξ οτέστιίαὶ ἐπληκίτισ, διὰ ϑοοιηβ ἴο 5 Υ͂Θ ΘΟΣῺ9 ἄογσι, ἰῃ ἐδ οὐχὶ ΤᾺΣ, οτὰ ἐλ0 θα) οδὲ 505, ἩΒΘΏ ΤΔΘῺ 

Ἰδὲ Ἠξι]ο βεΐοσιοο ΟΣ Κσιον  ϑᾶρα οὗ του] ὰβ ἴῃ δραθο, Ὀὰξ ταδὲ ὀοποθρεϊοσιθ οἵ [ἰπ68. 
Φ ΠΩ͂ 2. Ιδἷὸ ἃ 105 ταυστταυτίτιρ βοτιτιὰᾶ,---11Κὸ 8 Ἰοπβογανσει εἶς, Θοχαπιοσιοῖηρ' ψ{1} [80 τοῦ Ἰπμαϊαξίου δπὰἃ οῃἂ- 

ἰπα ψ τὰ τὰο Ἰασέ γϑερ οὗ ἔδο ἀορασείης ὑσοαίμ. 80 ἐο Ξστίδο, Ἡκοὰς ψαῇΊ 56Ν ἐβουϊά 6 Ῥοϊαίοά αὐ σειιτιοτφο, ἩΠπὸ 

8 ἔτοδη, Ἦχο ἃ ΣΠΌΓΣΤΟΊΙΓ. 



149 ΒΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΕἸΒΗΤ ΟΒΑΡΤΕΈΝ ΟΥ ΟΕΝΕΞΙΗ͂, 

ποίη ἰο ῥγονυθῃῦ, [ἢ 6Γ9 15 τη πο ἢ ἴο ἔδυοσ, ἐδαῦ ἰσθμοῦ διὰ νἱὰοῦ Υἱ  Ὺ ὙΓΕΪΟὮ (80 οΥΘΓ- ΔΘΟΘΠ- 

πα βἰγ]ο οὗ βοσίρίαυσο (ουθα ΒΘ Ὼ ἴδ δϑοσηβ [0 σροϑαὶς οὗἁ ὕϑιρογαὶ (8198) δῃὰ [ἢ Θνου χα 

Ρονοῦ οὗ ΗΟΟΌΓΘΥ πτογᾶβ, ΟΡ ὑο ἐδοὸ δρΊ γῖ 08] τη, Αγαΐη, ὑπό τὸ ἴ5. “ ἐὴ6 πιογηΐπρ (ΡΒ. χῆσ. 
16) ἱπ τ Βῖοῖῦ (ἢ τἰρθυύθουβ 8881} ἤδγο [80 ἀοιηϊηίοη.᾽ Ηὸον ἔτὶ σία ἰδ [110 οογτησηθηῦ οὗ [86 ΓΑ ΪΟΠ8]- 
ἰοὺ μθτΘ] δια ΠΟῪ ἔδν ἴΐ ζ4115 δμοσί οἵ δ}} ἴδ: ἰάθ88 βαροδύοὰ ὈΥ ἐδ οοπίοχο! “ΡΞ, πιρὰ φυδίίο," 
Β8γ5 ΚοΒβουτη]]οΣ : δηᾶὰ (ἢ θη ἮΘ Γϑϑυϑ ἴο Ρβ. χὶνὶ. 6 (αοἂ 8}4}} μ6 10 μοῦ, ἴθ ΟΒυσο, [Π6 οὐοίξαι 

οὶ, ΡΞ τλϑοῦ, δὴ 89 ἱατηΐηρ οὗ [86 τποτηῃΐηρ), τ ΒΐοΒ ΒΘ 88 ἴῃ 1|ϊκθ τηϑηπεγ ὕο ἀἰπιϊπἰβῃ ἔγοτι 
[89 ΗἰσΒοΓ 86816 ὈΘΙΌΓΘ ἰὺ νν1}1 ΔΏσνΤοΣ ἷθ ῬΡΌΓΡοΟΘΟΘ. 80 Ηρ]: “ ϑυρογεεϊίοε εὐτιῖ. Αοοογᾶ- 
ως ἰο ἴτω, 41} ἐμιὲβ δ σι Κίηρ ἱτασθγυ, δηὰ (μι ἷ8 βίους σογὰ "1.5, τηθ8) Ὧ0 ΤοΓΘ [.8η ἰμδὺ ροοᾶ 
τιθη 8118] βυτυΐτο [86 τιὶοκοᾶ : (80 Ὺ 58}}}} νἱβὶς (οἷν χτανοϑ {6 τηογηΐη δον ὑΠ6 Ὺ Βᾶγθ ὍΘ6Β 

δυτγίοά. 
ΤῊΘ τηογηΐηρ, ἰῃ 8. χ]ὶχ. 1δ, σβθὰ “ὁ 1}6 τἱ ΘΟ 8}}4}} τοῖρτι,,) 19 [9 στοδῦ δ τε τ ἰδ δέοπιδ, 

80 Ῥχγοιηϊῃθηῦ ἴῃ βοσ!ρίαγο, δηὰ δοκηοπν]οᾶροα ἴοο (ἴκὸ [π6 σοηῃοορίΐοη οὗἁ φγοδῦ {ἰπ|66) ἴὰ [ἢ 
Θαγ] οϑσῦ Ιδηρτιαρθ δηὰ (μη κίηρ οὗὨ (6 γδοο." βθοἢ δὴ ἰηὐεγργοίδιεϊοη ΤΩΔῪ Βθ6ηὶ ζογοοα ἴο ΟΠ6 
ὙὙ}0 ἸΟΟΚΒ δὖ 1Ὁ ἔγομι [2:10 Ἰοτ εβδὺ βίδη -ῥοϊηΐϊ, δῃᾷ ἴθ6]8 (8 ποοᾶ οὗ ποι μὶηρ ἰρθογ. [ξ νγχῶβ οἴβεγ- 
ΥΥ130 ὙΠῚῚ [8.9 ΘΑΓΪΥ, πιαδίηρ, τα δῦ νο ταὶ. ΤΈῊΘ τόσο αΐτὰ δηᾶ ἱπἀοδηϊο (Βοἷν ἴδ! (ἢ ἴῃ ΘΟ ΠΟΥ 
ποῦ], (86 ποΓο ναϑὺ ὑοὲρ σοποορίίοι οὗ ἰΐβ ἔγηθθ δηὰ 1ΐ8 Ῥδγα]]ο] διτιθ (ἴῃ (ἢ 980 Τοδρϑοίδ) Ἡ ΣῈ 
[89 ῥγϑβϑθηῦ νἱοἰβαϊ πᾶθβ οὗ ογ Ὀθίηγ. Τὸ δπ6}} τοϊηᾶβ, ουϑὴ πίϊβουΐ τονοϊδίίομ, {86 ἰάθα ΤΟΒΘ 
ὨδΔίΌΓΑΙΥ ουΐ οὗ [88 τηοβὺ ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ βυσροδὺθα οοηίΓαδίβ. ΤῊΘ Ὀγον 168 οὗἁἨ ΟΡ Ῥγοϑϑας δίϑιθ ζΖ8 09 
Ὀἰγίἢ ἴο {86 ἰάθ8 οὗἁὨ [89 οἰοΓη 68. Ετοτη ὑμΐ8 [ἢ ΓΘ 5ΤΘῚ ἃ οοστοδροηδίηρ Ἰδησῦδσο Ἡ ΒΟ ἴῃ το Γ 
[1168 τἴἶχο ἢδγο [4110 θέ] ἴο ἱηύογργοῖ, ΤὩΘ ββοσίῃθββ οὗ [06 Βυτηδη 118 τγ7χ88 το ὑβουριῦ οὗἁ 
ἴῃ [19 Θαγ]οβὺ ἄδυβ ἔμδη ἰΐ 8 ποῦν, δἰ που ἢ ταθὰ ἔμ 6ὴ Ἰἰνϑᾶ Ἰοησοῦ. Ἠοδοθ ὑμδὐ ἡγδἰ]Ἰηρ Ἰδησθδρο 
ΤοΘρΘοΙηρ ἰύ, πὸ Βηὰ ἴῃ 00 ἀπᾶ πῃ [869 Ῥβαΐζωηωβ. ΑὙΤΑΥῪ Ἀδοὸῖκ ἰῃ 86 ρδίγίδγο ἢ ὶ ὑἶπηθ8, τ ἢΘΏ, 88 
ΒΌΠῚΘ ΕΔΥ, (18 ΤΟΥ] τῦδϑ 411 [ΠΟΥ Κηθνν, τη δοηῃέοβθοα ΙΠΟΓΘ ΤΟΔΟΣΥ δηα τηοτθ 106] ΡΥ [δὴ 
ὍΠΟΥ ἄο ποῦν, [δὲ 86 πΟΓΟ ΡΣ στίτβ δηἃ βο᾽ουγηοτθ Οἢ θαυ, Νοιδίηρ, ὑμοτοΌΓΘ, ἯΓ88 ΤΟΥΘ 
ὨΔΙΏΓΑΙ (ὉΓ ΒΌΘΙ δ5ο}β 8 (80 αἰϊοσηρῦ ἴο ἰΓδηϑίον ὑμοϑὸ Ὀγου  ἶθθ δηᾶ [89 Ἰδηρταρσο ἰδὲ 
γοργοβοηϊοα ἤθη, ἴο [86 Βίρμογ 86810θ. ΤΉΘΙΓ ὙΘΓΥ ἀΟΒρΡΟΠΑΘΠΟΥ ἰπ τοϑροοῦ ἴο ἐμοὶν ΒΑΥΪΏ ΘῊΥ 
ΒΒ8ΙΘ 1βοιηβοὶν 8 ἴῃ (8 ΒΊΡΉΟΣ ΘὨΓΟΠΟΪΟΩΎ, του]ὰ [6 ΤἸΔΟΓΘ ΒίΓΟΩΡΙΥ βυρσμοδὺ ἴο [86 τηϊηᾶ 18 
γαϑὺ ἀπγδίίοθβ, Ηθηοθ [88 ὉΔΩὉΡ Ὁ, “186 γρδγβ οὗἩ [86 οἰθγῃ 168, Ῥβ8]γὰ ᾿χχυΐἹ. 6, {89 
ἸΛΌΣ 2 ὨΏ, “1.9 γεδῖ8 οὗ (80 τραῦ μαπὰ οὗ [9 τηοϑὺ Ηΐρῃ,,") Ῥβαῖτα ᾿χχνὶϊ. 11. ΤΠΘμοο 
ὕὍ.9 ὑμουσῃῦ οὗ [89 Θοῆ, οὐ ἷσμονς που] -ἴτπιθ, ΟὗἨὨ ἃ στοαΐοι ἄδυ, οὗ 8 ΤΏ ΓΘ ρ᾽ΟΥΪΟΠΒ ΤΩΣ. 

ἢ ὙΤΏΘ υϑὸ οὗὨ ἔδο ποσὰ τροστιΐῃρ ἴοτ (89 στοδὲ ἀδγ οἵὗἁ Ἰὲρ(ιί απὰ τοϊσι θα ϊζοτι ἐδ γΕΣῪ ταλτὶκοὰ ἐπ ἐμ ΘαΣ Ασδθδας ροσῖς, 
Ὀοΐοτα [8.9 ἐπθ οὗ Μοδμαζωσηθὰ ἀπὰ (86 ἄόοχαῃ. 1ὲ 888 ΣῸ ΔΡΘΆσγβιιοῦ οὗ Βαυΐϊηρ Ὀθόι Ἰηγομίδα Ὁγ πόσα, πὶ οαχτίοα ἐδ 
ονἰάθηοθ οὗὨ ἰοτιρ- αἰ ΔΒ κῃ οα τιβαβθ,--ἃ πιοὰθ οὗὨ δροδϑοὰ ἩδΙοΝ πὸ οὩθ ἐπουρὶι οὗὨ ἀχρ]δίτιζηρ Ὀδϑοαῦδο οὗ 5:7 Οὐδσυσε ἐγ ΟΣ 
ὩΟΥΘΙΟΥ ἷπ ἰδ. ὙΒΟΙΘ 13 ὩΟ σϑάϑοσι ΜΕΥ ἘΞ ΣΏΔῪ Ὡοΐ ΒΌΡΡοδΟ ἰξ δα διιοίθηξ ἃΣ ΔΕΙῪ ῬὮΣΩΔΟ ἰπ {Π0 Ἰδειστορο, δοὰ ἴο μα το ζοθὉ 
Ὀδοῖς ἕο ἐμλο ἀδγβ οὗ ΖοὉ, 88 τΩ]1] 88 ΤΩΒῺΥ οἶδμα Ασαϑίο οσῃυσϑδείουβ, πιλοὶ ἔπ ο ΝΝΘοϊορθίδ ΔΙ ΤΥ Β διὰ ἰῃ δὈυπάδσιοο ὅὸς ἐμαὶ 
ἰἴρλο σπδὰ ἴξ δυιΐἐδ σἴμοΣ ῬΡΌΣΡΟΒΟΙ ἐμΠΟΥ ΤΥ μαγνὸ ἰῃ γίοτ. ΤῊῸπΕ Τα κτοδιι, 86 ατοίοα ἐπ (Π6 ἘΠῚ ΔῸ Ὁ] ΔΙΔΏΥ : “Ο ΤῊΥ ΔΘΟΏ, 

ἀοδρΐθο σοῦ Ἐπλ8}} ἰπΐτισπ; ΤῈΣ (ΠΟΥ͂ 5}8}} Ὀ στοδὲ {η Ὲ.4 ἘΝΟΓΉΣΗΡ.᾽" ΗΕ αἷδὸο ἔδμο οἹὰ ροσὲ ἀσιὰ οσαίοσ Ἐοϑβ, Δ ρίνοσι Ὁ 

Βμιασασίαπί 45] (Οπτοίοι ἘΔ.) Δλδ «οἱ, χα φολοἷ9 οἰδεῖ αἱ Οἵ ΧΑ] “αοὰ ὦ ὁπο; Ηὸ 
Ὀαρασι (76) ; ΗΘ σαῦδοθ ἱξ ἰο δοσῶθ ὕὉδοῖς (σοσω ἀϑαῖὮν ; ἐό ἘΤΡ  τδν τούτον τὰ πιογπέηῃς." δὲα αἷδοὸ Βρσεωροσ 
“1 ΌαΣ ἀ66 ΜοδΒδτητλϑᾶ,᾽" τοὶ. ἱ. Ῥ. 97. 

ἜΟΣ οχδσαρ θα ἰὰ ἐμ Ἰζοταςι, δέ6 ϑυταῖ ᾿ἶχ, 18 : “0 Βολίονοσβ, ζθαΣ αοἄ, δι) ὰ 1οΐ ΘΥΟΣῪ 50}] 566 ἴο ἐὺ πδὲ ἰΐ δασιὰδ θοξοσο 
ἐν ὅἢοσ ἐλὲ πιοτηΐπῷ ̓" (οΣ [80 πίογτοιο, ἐπ ροείεγωπι ἀΐεπι). ΤΆ ἰδ ϑοὰ 86 δῃ δποϊθῃξ ἀπὰ δβοἐξ] θᾶ ῬΏΣΑΒΘ 101 ““ἐδο ἀαψν οὗ ἱπὰρ- 
ταθῃΐ,᾽ ἀοοογάϊηρ (ὁ ἐμδέ ἔγοᾳ ποι Κι οσασῖο ἰάθα ἐδπδξ ἃ τΣρδτι᾽ 5 ἴσια 81 κοσιξ ὁὰ Ῥαΐοσο εἶπε, διὰ ὑμδὲ ἐμΠ6 Υ ψι}} Ὀ6 Δ}1 ἐδ: ἕο 
πιοοῦ Εἷτὰ ἰπ ἐδ πιογηίηᾷ οἵ τοισ αϊοσι, οσ ἔδθ ἀἐδθ ἔγτῷ. 8.66 αἷδο Ἐν.6 δοσοϊωθῃίθιυ οἵ Α]- κατ δ κβαῃοσὶ οσὶ ἐμ ραδεδρὸ : “1ὲ 
ἷᾳ πο ἀδγν οἵ [.:8 χοσυστοοίζοσι,᾽"" ΒΘ δαγ8, ““ 08]1904 ἐλε τππογπίπ, ἴο ἱΤΆΡΤΟΘΒ Ὧ8 Ἡϊΐδ ἃ Β6.86 οὗ ἐξδ Ἡϑδστιϑδδ."" 

Ῥασίσὶ τι888 ἐ1:6 βᾶσῃθ διιαίασιξ ἴοσται οὗὨ 5Ξρϑϑοῖ, ποῖ σ σοὶν 88 ἃ ὁμδτοθ Ροϑεξοδὶ ῬΈσαδο, ὑτιξ δ βανίηρ υ͵δοὺ δσοσα ἐδ 
νοι οὰ ἰάϊοτηβ οὗἉ 80 ἰαπρτιαρθ.0 ΤὮ6 γασταπὲ Αἴτιὶ Ζοίὰ ἱς τορσζοθαι θὰ 88 βαγίηρ οὗὨ [119 τὴδὴ τᾶῶὸ 111 σίνο Ὠΐτα ἃ στ 6 ἴο 
ΦΟΥ͂ΟΣ ἷδ ποϊχοάηοδθ, (μδὲ ἷπ σοΐαστι ΤῸΣ ἰξ ΒΟ 681} θῸ νὸ]] οἰδᾶ ἐπ ἐδ πιοτπΐης,.-- δὲ ἰδ, Ὀοΐὰ ἐμ ἐπὲδ ποσὶ δεινὰ ἔπ ἐδ 
ἔδγ οἵ τοϊσἰ ναϊοι ἐμ δὲ ἱθ ἕο ΘΟΣΏ 9. , 

Ἐς; “ἱϑ "Ὁ" «χω 

12} ὑλλὰν φαχω ΟΣ 
“Ἢ 8}4}} ὈῸ οογοσοὰ ἐο- αν (ἐμαὶ ἰς, ἐπ ἐπΐ5 νοσἹα) τ ΤΥ αταύαδαϊ μραΐθθ, διὰ ἐπ 11:6 ἥἤβογηδηᾳᾷ (ΟΣ Εδι:6 ΣΔΟΚΣΟῚΝ) δ} Ἀ 6 
ὍΘ Θῃτοροὰ τὶ ἔμ6 κἴΤκ οὗ ρασϑα 86." Ταγίγὶ βόαποε, ΧχΥ. Ῥ. 800, οἄ, οὗ 9 βδογ. 

Το ἰάϊοχη, ἐσαοσὰ ἐπ ἐπα ΤΥ ἴτοτα ἔδιο δασὶ οϑέ Ασϑυΐασι βοϑῦδ, ΒΟΥ ἔδιο αζιξα ΣΕΥ͂ οἵ ἔδο Ἰδηρτιασο δῃλὰ οὗ ἐδ ξᾶοι,, 



ΡΑΒΤ 17.--ἼΡῈἘᾺ5 ΟΕ ΝΑΤΌΒΕ ΑΝῸ ΤῊΕ ΒΟΡΕΚΝΑΤΌΒΑΙ, 142 

Μοββί ἢ 5 (ὮγΟ;Θ ἷϑ [9 06 Ὁ“ Ὁ. “75, “Ἶἶκὸ ἐδ ἄαγε οἴ Ἡθᾶνϑῃ," Ῥβδ]τὴ ᾿χχχίσ. 80, “ "ἷϑ κίηράοιι,Ἶ 

ὉΙΩὮΣ 9 τη Ὁ, “8 Κἰηράοπι οὗὨ 841} ΟἸδιηβ. Ηθῆοθ, ἴοο, [86 δῃοίϑηῦ ογοὶἱοαὶ ἰᾷθαβ οὗἩἨ στοαὺ 
ἴπωο8 ὙΠ θη 81} ἐμίπρϑ ὁμοῦ ὁοὴθ στουπᾶ δραΐη, δηα ἐμδὺ Ὀο]ϊοῦ ἴῃ 4 αΐασγο τοπουδίΐοῃ οὗ [89 

οδτῖἢ δὰ ϑαυθοδ ἰδαΐ Ῥαγοδὰ ἢ88 βῆονῃ [0 ἤδγθ ὈοΙοηρθα ἰο ἢ: ΘΑΣῚΥ ΑΥ̓ΔΡΟΐδηΒ δηᾶ ΕρυΡ- 
ὕδηβ, ἢ" δηὰ Ὑ πολ, βου ἱπ δποῦμος ἔοστω, ἰ8 ποῦ ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ Δἰ]υσἀθὰ 0 δηὰ βϑαποίϊοπθα ἴῃ {9 
βετὶ ρίατεθ ἘΠὨΘΤΏΘΟΪΥΘΒ. 

ΤῊ Ϊ8 Ἰαῦζοσ ἰᾶθαδ ᾽β ῥ᾽ δί]Υ ϑαουσὶὰ ργοιθηϊοᾶ Ὀγ [80 Ῥγορθῦ : "" Βομο]ᾶ, 1 ογθϑίθ ποὺν ὨΘΑυΘΏ8,᾽ 
οὗ ταῖμον “1 Ἴγϑαῖθ [})}0 ἈΘΘΥΘΏΒ ΠΟῪ, ΘΘ ΓΙ ὈΘῸ δὲ 113, δῃηὰ {πΠ0 ϑαγί ΔΘ ; ἢ ὉΠ ἀθηούϊης 
τοῖδον [89 ἰᾶσ6δ οὗὨ ΤΘΏΘΎΔ] ἵ ἐἰΔῃ. ἐμαὶ οὗἨ δὰ οτἱηδίάοη ὧδ ποῦο. Ὅ7 Βηὰ ἰὺ ΘἸβονσογο, 811 [89 
δἰσοῦοῦ Ὀοόδῦδο ἰὺ σΘοπιθ8 ἰῃ ἱποἱάρηΐδ!]γ, 89 8 ἰμἰηρ ΒΥΤΩΪΥ Ὀο]ονθὰ, ΤΆ ΡΒ. οἰϊ. 26, πο ἢ 
Ῥααΐ, ἴξ Βμουὰ ὈΘ ποἰθᾶ, Δρρ]ΐθ8 ἴο [μ9 ογοαύνο 1φοβ, ΗΘ}. ἱ. 10 : “ΟἱὨ οἱὰ ἀϊαδὲ ἴμοὰ ἸΔγ ἐδ 
ἰοππάδεέίοη οὗὁἨἁ [Π6 θαυ, δηᾶ [86 οδυθῃβ ((80 δἰτοόθρμοσγα, [86 τακίδ, (δ ΒΥ.) ἃγὸ ὑδ6 ποσχὶς οὗ 
1ῈΥ δαπᾶβ. ΤΉΘΥ Ρουθ ( 8 ηοῦ ἃ ὑῬγοάἀϊοξίοπ, Ὀπὺ ἃ ἀοϑογίρύϊοι ἴῃ [86 ργϑϑθῃῦ),.") (ὮΘΥ "ῇοιο οΥ 
οδαπσο; ἴθοτο 'θ 0 δἰ Ὀ 1} ἐπ δίασο, ἩδύΘΥΘΓ ΘΟΙΘΏΟΘ ΤΩΔΥῪ ΒΑΥ ; ὁ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ βηϊΐο ἰῃ Εἰγ0 

88 Ν6]] 89 ἴῃ ϑρδοθ. “Βαΐ ἰβοα πἰδηᾶθδί (ἸΌΣΌ, Ῥοτπαπεδ, αὐἱάεδὶ ἑἦγοισὮ) ; γ88, 811 οὗἉ [θὰ 
ὍΣ οΪἃ Δ8 ἀοί 8 ψαττηϑηΐ, δηᾷ 88 ἃ ζωγιηθῃΐ (μου 8410 γόπονν ὑπ 6πι, δαᾶ {ΠΠ|6Υ 88}8}} Ὁ9 τοποισοᾶ," 
πῦπῷ . Ὁ 16 ΘΥοΣ ἰῃ βΌ0  Θοπποοίίοῃ [89 Ομδηρθ οὗὨ τϑηθϑυαὶ, οὐ τοροστωϊῃηδίίοη, οὗἨ γϑυἠνίβοθῃοθ. 
Ῥωμίπρ, οὐ δισοοββίοῃ, ἰ8 ἰῃ9 τϑϊοδὶ ἰᾶθα οὗ [86 σοοΐ ἴῃ 411 (86 ΚΑ'ΒΘυλ το ὑοηστιθ8; ἰῦ 18 ομ9 διΐησ, 
ΟΓ ΟἿΘ βέβίβ, ἰδικίηρ (9 Ρ͵8Δ00 οὗ δηοίδμον, Ὀδξ ἰΐ ἰβ ΟΥ̓ΘΤ ἃ ραδϑῖπρ ἴσοτῃ ἀοαί ἰο 116, ἴγοσω 1οβ8 ἴο 
ξϑίη, ἔσο ἀθοδΥ ὕο ΥἱΌΥ, ἔγομη ὑοῦροῦ ὕο δου! γ. 3.660 51|0}} βδβθαροβθ 88 Ῥβαὶπὶ χο. ὅ: ἽΡ323 
ἘΠῚ Ἥχπο, ἴῃ [86 τηοτηΐηρ' 1119 στα88 ἐύ σγοιοείλ, μρ,,) Φ0Ὁ χὶν, ΘΓ ΠΙΣῚ Π9. ΝΣ, Ἰ ἰΌ Ὁ6 
σαὶ ἀνα ἰδ δλαϊξ ϑργουΐ ἀσαὶῃ,," δια Φοῦ χὶν. 14, ογο ὑἢ 6 ποῦ ἔγοσῃ {116 βδῖχθ νοσῦ, [π8ὺ ὈΘΙΌΓΘ 
ΔΡρ] Θὰ ἴο [86 τοσογιηηδίϊης Ὀ]δηῦ, 18 ὑθοἃ ὉΥ Φοὺ ὕο ἄἀομποίθ ἷ8 οἼσ ΣΘΏΘ Δ]: "Ὁ (μδὲ μου 
ψΟῸΪ δὲ ἸΔΥ͂ Τη9 ὕΡ ἰῃ) ΗΔᾷ68; ᾽ “4}1 [}9 ἀΔΥ8 οὗἉ ΠΥ δοὺ ἰἰπι6 γοῦ α 1 τ αἱῦ ἀη0}} πὶν λαϊίραΐ, Θομη6.᾽ 

ΟὐτΩΡΑΓΘ 4150 Ἰβωΐδῃ ἰχ. 9, δῃηᾷ [89 Ὁ]8ο98 ὙΘτῸ ἴὑ 5 τπιδοὰ οὗ (6 Γϑῆθντ ἃ] ΟΥ Οδηρθ οὗ γαϊπιθηΐ, 
οι. χ]]. 14, χχχν. 2, δῃα ΟἰΠ6ΓΆ,---8180 οὗ ΙΏΟΓΔΙ ΟΥἩ Βρὶτἰνα8] γοηουδίίομ, 88 δὶ. χ]. 81-- ὶξ, 1. 

ΤΏοτο ἰβ5. ΠΟ τη ἰδία κῖης ἴθ 680 βοσιρίαγδὶ δηλ] ορίθθ οὗὨ (86 ρῬϑϑὺ δυᾷ 1}|ὸ ἔαγθ. ΕΔΓ 8881} Ὧθ 
ΤΟ Ὀἢ ἢ δ θὰ : πδίαΓο Β8.8}} ραῦ ΟἹ θ᾽ ὩΘῪ τοῦθ; [8616 88}8}} ὈΘ ἃ ΠΟῪ ογθαζὶυθ ὅδ Υ, ἃ ΠΘῪ Ἰἰχηῖ, 
ὃ ΠΟῪ δίζαοβρῃθτο, ἃ ΠῸῪ Βιτηδιηθηΐ, ἃ ὨΘῊῪ ΟΙΟΓΥΥ ἴῃ [80 βῃ δηᾶ βίδσϑ, ἃ πο ἀάδῃ, Ῥείῃοθ οἵ 
ἃ ὯΘῪ 116,8 ΠΟῪ Βυμδὴ Κἰπα ΟΥ̓ΘΣ ψΒΟΙΩ ἀθδὶϊ) 8}}8}} τοῖχοι ΠῸ ΙΏΟΓ0, ἃ π07 ΕΠοη- το ]ὰ, 

ἀπ δογοίῃ ἀπ 6116 ἢ Υἰ Ὠ ΘΟΌΒΏΘΒΒ.᾽" 

ΡΑΒΤ ΤΥ. 

ΤῊΗΕ ΙὉΒΔ5 ΟΕ ΝΑΤΌΒΕ ΑΝῸ ΤΗΕ ΒΟΌΡΕΒΝΑΤΌΒΑΙ, ΑΒ ΡΒΕΒΕΝΤΕΌ ΙΝ ΤῊΝ 
ΒΞΟΒΙΡΤΙΌΒΕΞ. 

ΤῊΝ ἰάθ8 οὗ ΙΔῈῪ ἴῃ Ὠδίασο ἰ8 αἴσοη ἰῃ {ῃη6 ΒΙ0]6 ἴῃ 118 οὐ ῬΘΟΌΪΔΡ ἰδησταρθ, Ὀυΐ ἰδ 18 88 
ἀἰκύποι Υ ἰο Ὀθ9 Του ὑμογὸ 89 ἰῃ Νονίοι ΒΒ “ Ῥγϊποὶ ἰδ." Τῇο ἀοία!]θ ΤΟΤΘ ὈΠΚΉΟΤΠ, 88 ἐμ 6 0 
816 γοῖ ἴῃ [Π οἷν γαϑῦ οχίθῃηῦ ΠΠΚΉΟΎΤΏ ἴο ΟὟΓ δοδὲί βοΐϑηοο, θαὺ Ὀοΐδ [86 ἰάθα Δηᾶ ἰδ6 ἴδοῦ τγ0 Υ9 
ΠΟΘ ἐδ 1688 ΗΓΤΩΙΪΥ Πο]8, “ ἘῸΓ νοῦ, Ο Τοσγᾶ, ἴθ γ ογὰ 18 βοϊ]ϑᾶ ἰπ [89 ὨΘΑΥΘΏΒ ᾽) (ΡῬΒβδ]τὰ οσίχ. 
89), ἐμαὶ ἴ6, ἴῃ Π0 τουηοῖθθῦ οὐ Εἰ δῦ δραοδ; ““ἴτοτη ἃρὸ ἴο ἃρὸ 8 (ὮΥ ὑγοῦ 7) (ΕΥ̓ ὑτι Ὁ] 1.658), 
ἐς ὁ., ἰτουσδουῦ 4}} 0. ΤῊδὲ [89 Ἰδησίαρθο 48 γοίδσομοο ὕο Ὡδίθγαὶ ὑμίησβ ΤΩΔΥ ὃ6 ΒΘ6} ὮΥ͂ 
σοταρδσίησ Ὁ τ 8 Ῥβδ] πὶ χχχὶϊὶ, 6, “ΒΥ (89 οτα οὗἁὨ (86 1ιοτὰ τ γῸ 0110 ἈΘΔΥΘΏΝΒ τηϑάθ, δηᾷ 81] 
τβεῖν βοεὺ ὈΥ [80 Ὀτοδίμ οὗἉ μΐ8 ποῦ! "ἢ (Ὁ ΠῚ), [86 εὐέσγαποο οὗ Ἀΐ8 τηοηΐα, ἐμαὺ 18, (86 οτἦρίη- 
δἰίης οτγάᾶ, δηᾶ 18 σοίπρ Του οὐ ὑσοϊοηφοὰ βουπᾶάϊπρ ἴῃ ἰδ9 πδίπγο οτὶ σὶ παίϑα, [6 λόγος προ- 
φορικός οὗ ΟὈ]088. ἱ. 17, ἐν ᾧ τὰ πάντα συνέστηκε; “ἴῃ ΤΟΙ 811 [Βΐησϑ σοπϑίθ᾽,,) οΥ βίδη ἐοροίθον, 
80 οῦθ, Ῥβαΐπιβ οχὶχ. 89, "2. 18 89 τπτογὰ οὗ Θοὰ, ρὶνίηρ ἴδτν, 88 10 σᾶνὸ οσί χίῃ, ἕο πδίατθ : ΓΙϑΊ 

3. Ζολαπσιῖο Ἐου νοὶ Ῥασοδι, ἰποοὶ, Ἰ)οσέ. οἱ τσ. ΟΥοσ. ἰ Αοδὰ. Ἠαδγᾶοσν. Οὐμνενιοπζαίίο ὧδ Τιπεονίαϊτίαίίε αὐ ῬΊΩ 

“ιωνα ποιτίζϊε αὖ απέέᾳείεείπιο ὕοδὲ ϑοτίρίοτε. Ῥαυεπίσία ἈΦΟΟΟΨΙΙ. Α πιοκί χᾶσο γοί γαϊυδῦο ποσῖκ. 
1 Τπὶα ἰο ἐδο νἱοὶ βοσιϑὸ αἰσωοκί αχοϊτεί νου (80 ποτὰ πο οοουστίπᾳ ἰπ Καὶ). Ἡΐσποθ ἐξ ζαχΏἑἘ 66 ἃ ὭΔΙΩΘ ζῸΣ ἐδ Ππιοοσὶ 

αι ἴδο τσηίδ, ἐδο Τοσναὶ, Τὸ ἴθ δἰχοοδὲ ἩἘΟΪῪ ἰῃ ἰμ18 βδοιδὸ ἐμαὶ ἐξ ἰα πδοὰ ὮῪ ἴδ ΒΑΡ Ιἶοαὶ πεϊίοσθ. Οσοαίοσ ἐδ 
ἔΘΏσΤΑΙ, ἐπουρῖ, τόσ 180 τιθοσδεϊξοα οὗὨ {δο τοαδοιιίπρ σοαυΐτο, ἰξ 6 πδοὰ ἴος δυδοϊαἱο οσἱ αἱ πδιίου, 



144 ΒΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗΒ ΕἸΒΒΤ ΟΠΑΡΤΕΙ; ΟἹ ΘΈΝΈΞΙΒ. 

9 ὅ)0 αἰγίηθ {41 ]Ππ 688 ἴῃ [η 6 γγοϑογνυδίϊοη οὗ ἰδὲ Ἰανν, δῃα [πο οοῃβίδηϊ οχοουϊίοη οὗ ἰδὲ 
ποτ. Τῆο παυθτίοδὶ γαζίοβ οὗ {118 οὶ οἴαπι, ΟΥὨ Θοδιωΐοδὶ οσά ἤδηοθ, γ679 ππαἀοιθτι)ηθἃ ὉΥ [6 
ΘΑΓῚΥ τηϊπᾷ : ἰΐ νγ88 ποῦ Κποσσῃ ὙΠΟίθΟΓ 118 ΘΩΟΣΡ ΙΖ 58 ΟΥΘ ϑοοογάϊηρ ὅο 89 Βαθϑ 08 ΟΣ {86 
ΟΌΡοα οὗ [89 ἀϊβίδηοοβ, Ραΐ οὗ βυολβ ἃ ΒΒΤΤΩΟΩΥ͂ οχ  ϑίΐϊηρ ἴῃ 18:9 ὨΘΑΥΘΏΒ ἔμ 076 γγδ 20 ἀουδί. 
( ΤΉ ΘΙ Ἰη6 8 σοηθ ουὖ ἰηύο 8]1 [86 ὙγοΥ]α : ") [89 δϊμοῦ οὗ (η0 190} ῬΒδΪπὶ 788 88 ξυγο οὗ 19 
88 ζορίογ, σγᾷο ἀογί γα ἷβ βοϊϑηιῆο ἱπβρίγαίίοα ἔγοτα ἢ. Α σαὶ ΣῪ Ἰανγ, 8 ΠΌΣΨΟΓΒΑΙ ἸΔῪΤ, τὴ 88 
{Π0γ6. Ταδὺ τγᾶϑ Κηόσῃ ἴο αν 88 γ7}} 45 ἴο Νοπσίοη. 70 βδῖὴηθ ἰἄάδθα Δρρθδγβ ἰῃ π|ιδί ζ0]- 
ἴονβ: “ἼΒοα 4130 μιδβὲ οαηαοα [89 ΘΑΓίΝ,᾽" Ὁ2212 δεαζυϊοίϊ ; ἰὩου Βαϑὺ σίνϑῃ 10 δὴ ογάϑγ, ἃ ζϑῃβδὶβ, 

8 Θδβ(8 Ὁ} βταθηῖ. Ἦθηοθ, ἔγομι (ἢ 8 βᾶτηθ γοοῦ, [86 ὅ'υγίδο 11.» (ζέ- ψο- πὸ) παΐμτα, οοπαϊεΐο πα- 

ἐωγαϊῖ8. Απδΐπ, ἴῃ {Π6 σογβο Τ0] οί (Ῥ841πὶ οτὶσχ. 91), “ΠΟΥ βἰδηᾶ ((Πδὺ ἰ5, {1|1ηρ8 δἰδηα) δοοοσά- 
ἴης ο ἰΐπο οὐ ἀἰθ8Π068 ; ῸΓ δΓῸ [ΠΘΥ ποῦ 811 {Π|} }ἷ βογυδηιϑῆ " ΤῊΪΒ 18 ποῦ ἃ 2670 βρῦτο ἴο ἀθηοῖθ 
δ ΘΓ τ ΘΟ  ΔηΪ04] ΤΟτοϊηρ ; [Π 670 8 ἃ Τ68] ἰδτν, δηα ἃ Γ64] δίαγαὶ οθϑαϊΐθηοθ. “"Ηθ οοῃδβιϊϑὶς 

(0 τιϊηα Ὠΐβ τηϊηϊβῦθυ, (89 δασηΐηρ ὅγο ([86 ΠΣ] πἰ 5) δἷ8 βοσυδηΐβ," 8. οἷν. 4. “Του θοπηᾶοδὶ 
[Βότὰ ἔστ ; [ΠΟΥ ρὸ δὰ σϑίασῃ ἴο 0866, βαγίησ, ΒΟΠΟ]α ὑ8, ΒΘΓΘ 19 8Γ6.᾽) Φοῦ χχχυ !. 86. Ῥοοίϊοδὶ 
88 ἴῃ ἸΔΠρ Δ σΘ ΧΩΔΥ͂ Ὁδ, ΓΘ 15 Βοτηο  ΐηρσ τηοτο [ἢ 85 8 ἴδοῦ γοργοβθηϊοα, οὐ ἃ ῬΡβθῃοθηοῃ. ΤΉΘΓΤΟ 
ἴθ δὴ δοίάἀϊηρ παίυσθ, 8ὴ ΟὈθαϊομοθ ἰο 16, 8 ΠΟΙΠΙΠΔ Πα Δῃ ἃ 8 ΓΟΒΡΟΏΒΘ,---πΠοῦ ἃ ΘΔ ΓΙ οἷο τηονθ- 

ταῦ, Ὀπὺ δὴ ἐυναυδ Ὁ ]6 ἀοΐησ, “ΕΗ δρροϊπίθί ἢ [ῃ9 ἸῃΟΟῊ [ὉΓ ΒΘΘΒΟΏΒ, (Π6 βᾶη Κηοιοῖ ἷβ 
βοΐης ἀοτη.᾽" ᾿ 

Οὐ τιοάθγῃ βοΐθῃοθ 888 ἀἰβοουογοαᾶ πλαοἷ ἴῃ γοβρϑοῦ ὑο {86 Ἰη Πη 6, ὈὰὉ ὯΔ48 γον ΘΑ] ποίπῖηρ 
ὨΘῪ ἴῃ γοϑροοῦ ἰο (Π9 6886η06 οὗ [86 ἰᾶθα. Ἦ 9 ὮδγΥο δἰ γι] αν Ἰδηστιᾶρο, δοὉ χχνὶϊ!. 26 : “ Ηθ τη889 
8 ψοὶχῦ ΤΣ [η0 ψῖπαβ᾽" ()7,6οἷέ τοπ ΐθ Ῥοπάιι8).,---θ ἀοίοττηϊηοα {116 σΥΑΥ Υ οὗὨ {110 πιοβῖ βεϑυχίησὴγ 

ἘΩΡΟΠαΘΡΔΌΪ6 Βα ὈΒίΔΏΟΘΒ, ---ἰ 0 65 4} 1868 (ἼΞῸ, τοραϊαίθα) 0Π9 νυ δῦθγβ ἴῃ {Πϑἷγ τηϑάβηγο," {οἷς 

ρτορογίϊοηβ, {οἷν στο] δι  ΟἢΒ, ἐπ ὶγ ΔΙ ΟΥ, 88 06}} 88 (μεἷὶγ απδηϊγ. “ἮΓΒΘη ἢΘ Ιηδθ ἃ ΔῊ ῸΣ 
[86 ταΐη, "δ ῃπὶ (φμαπᾶο ροποδαΐ ρζιοῖίβ ἴεσεηι) δᾶ 8 ιοαν (“ΠΥ ἃ οοπβίδῃη ΘΟΌΓΞΘ, ΔῊ ᾿γη πη 80] 
τΓΌ]6) ἴον [89 ᾿ἰσθ πΐησ δηᾶ [8 γοΐοθ." 10 18 0Π9 βδῖμθ ἰᾶθ8 ἴῃ ἰμδὺ τηοϑὺ Β0 ]11π6 ἀοοϊτγαϊίοη, Φο0Ὁ 
Χχν. 2, "5 ῸΞ Ὁ ΠῸΡΣ, “ΗΘ τοδ κοί ὑθ809 ἴῃ ἢΪ8 ἈΪΘὮ Ρ]8068,᾽,) οοποογάΐαπι ἵπ διιυζέηχέδιιδ διεῖε, 
Βο ΒΡ βία Ὁ] Βη64 ἃ ΒΑΓΙΩΟΩΥ ἰπ (86 Ὠράσθῆθ. ΟΡ ΡΒ. χίσχ, ὅ.: Ηοβ. ἰΐ. 22, 98. 

Τὸ νγδϑ {118 80}]0 οὗ ἱβουρῦ δηα ᾿δηρταρο ὑμαῦ 164 ἰο παία Γ᾽ Β Ὀοΐῃρ 0816 8 οὐοσέπαπέ, Τ ΒΘΙΒΟΓ 
ΒΟ, οονθηδηῦ ΟΥ ΔῊ 088 ΓΟσδΡ 6 88 1846 τ ἢ πα ΓΟ, ΟΥ τ ἢ τ δῃ, Δηα ῸΓ ΠΊΔΠ Ἐ βᾶΚο. “566 
δογουιϊλ χχχὶθ. 20. 1ὺ 18 αοα δ “' οουθῃρδηΐ οὗἨ {6 ἀΔΥ δηὰ αι ; ἢ ΤΟΥ ΓΘ ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ ο8]16ἃ 
γΟΝῚ ΒΛῸΘ ὈΊΡΓΙ, [1.0 βίδίῃῦοβ, “(86 Ἰδτγβ οὗἨ [19 μθάνϑῃ δπᾶ ϑδσί,᾽ ἴῃ {Ποῖν το] ὐϊοηθ ὕο Θϑ 
οὔθ, 85 οοιηραγρᾶ 10} (89 Βΐσ] ον οογθηδηΐ οὗ ἴῃ Μοβϑίδῃ, Οηο οὗἩ [Π6 τηοβὺ ἰην Δ 16 Δ 8 
ἴῃ [86 ΡΠ γβίοδὶ ἡγ συ] ἷβ 1110 Γϑί ΠΌΟ, ΟΥ̓́Θ Δρρϑδγὶης ἘΉΘη [89 88} Β.ΪΏ6Β ΤΟΥ ἢ ΔΟΥ ἃ δἴοστω : 

δῃηᾷ ἴύ 15 [ῃ158 ὈΘαΌ ΟΣ Ὦ] ΡΒ ΘῃοσΏΘΠΟΩ {ἰδ 5 Τη8Ὧ6 1ῃ6 ΒΥ7100] ΟΥ̓ Πα ΠΓΘ᾽Β ΘΟΠΒΊΔΏΟΥ, --- Ποῦ 85 ἃ 6 Ὺ 
της, Ν θη ροϊπίρα ουὖ ἰο ΝοΔΕ, αἰ οἤοβθῃ, ἔγομι [ἢ}9 ὙΘΣῪ ἴδοὐ οὗ 108 ΣῃνΑ ΣΑὈ]ΘΉ 658, 88 (9 Ὀδβῖ 
τοργοδθηϊηΐινο οὔ 116 στοαὺ ἰᾶθα (λυ σγουηαρα οἡ {110 Θίθγ ἢ 8] ῬΧΟΙΩΪδ6. 

ὙΒΟΙΟ 8 8 ὑπ οίοἹὰ ἰάθα ἰῃ ογοδίϊοη τ δὶ ἢ (86 τηϊηἃ οδηηοί βορασαίθ, δηα Ἡ ἘΪΟΩ ἰὴ9 Β1Ό]6 
4065 ποῦ βοραγαίθ, 1 ἰβ ἴῃ σἰνίηρς ἔοστῃ ὈΥ͂ {86 ἱτητηραΐαίθ ορϑγδίίοῃ οὗ [86  ογᾶ, δηᾶ ἐβθὴ ἐῃθ 
ἱπῆχίηρ (μαὺ ἔΌΤΤΩ 88 ἃ ροσσηδῃθηΐ ρυϊμοἱρ] 9 ἡχουκίπρ οἡ ὑπ] [86 0] 18 Βηἰδηοᾶ, δπα δἴϊογσπναγὰ 
ΤΟΙ ΔΙ ΠΡ 88 8 ὉΠΟΒΔΗρίηρ 47. ΤῊΘ ΤυαϊΤ) ΘΠ ΔΓΥ ΘΧΡΓΘβϑίοη 1ὉΓ {818 τὸ Βηᾶ ἴῃ ἰμδὲ τορϑδίθρα 
[οτιλῈ]8 οὗ ἀθῃ, ἷ, 5 πῶ, γοηάογοα, ἐ' δηὰ ἰΐ νγ͵ῶ8 80.) ΤἈδὶ ὑγου]ὰ β'ταρ] ἀϑηοῖθ {δ ἔδοῖ ; Ὀπὲ 
ἰδ 8 τῆοτγο ἴ88η {Π|8. ΤῊΘ ρδγίϊ010 159 (ΟΣ [89 δἀ͵θοίίνθ γαῖ 617) Ὥθυοσ Ἰο868 {16 ὈΥΪΠΊΑΓΥ ἰᾶθ8 οὗ 
ἢ χϑάμεββ, ββίβ]} δ σλθηῦ, ογᾶθν, [μδὺ 18. ΘΥΘΥΥ ΒΘ Γ6 Ῥγοτηϊηθηῦ ἴῃ [9 νοῦ “15, ἴτῸπὶ ΜἘΊΟΏ, 8.5 
Ὀοΐογο γοιδυ Κϑα, δοῦλθ8 [ἢ ΘΔ. ]οϑὲ ΒΘ θυ λο ΟΣ [ῸΓ παίαγθ, ὉΠ]688 τ 9 ΤΠΔΥ τοβαγα ἰῦ 88 γϑρ- 
Τοβϑηΐθα ὈῚ 80 ἨἩΘΌΓΟΥ 5ρ. “Απὰ ᾿ξ νᾶβ 80," -- ταί μον, “δηᾶ ἰδ Ὀθοδῖὴθ ἔνι, ἃχϑᾶ, 
6502 ]18}68. 

ΑἸοὗδοΥ φόστη οὗ {86 βϑῖὴθ ἱπουρῃῖ γὸ Βηᾶ ἱπ (ἢ6 ὩὨΣΩΘΌ οὗὨ αοη. ἱ, 10, [π0 γαΐό οὗ ζαὺ οἵ 
{0.6 ΒΘΑΥΘΏΪΥ Ὀοαΐο8 ἰπ [6 τοραυϊδίϊοη οὗἩ [86 Β6ΔΒΟηΆ, δῃᾷ {πιο Ὁ ὥΘΏΘΓΊΑΙ ᾿βθθηοθ ὉΡοὴ {16 ΘΓ. 
Τ{ ΡΡΘΑΓΒ 8.11 τηοσο οἰ ΑΥΥ ἴῃ Φοὺ Χχχυΐ], 88: “ἸΚπονοϑῦ ἴδοι {10 ογαάϊπαποοδ οὗ ἈΘΆΥΘΙ ; δὶ 
ποὺ δοῦ (86 Δοτηΐϊπίοῃ {πογϑοῦ ἴῃ ἐμ ϑασί ἢ." Ηθτὸ Ἢ δῦ δραΐῃ ἴῃ 8 ΘΘ ὨῚΡΙ͂, [89 βιίδίαῦοξ 
ΟΥ̓ ΙΔ }8 οὗ [1ῃ6 Βϑδνϑῃϑ ( υἱραῦο, ογαέπόηιν οοἴϊ, ἸΩΣΧ. τροπὰς οὐρανοῦ, [86 ὑυγηΐ ΡΒ ΟΥ ἰΓορί8 οὗ ἘὨ ὁ 
ὨθανΘ 8). ἸΏ Ὁ 18 ἃ 53.111] ΤΊΟΓΘ βίη βοδηΐ τόσα ὑπλη ΔΌΣ Ό, [0 ἀρηοίαθδβ 8 ΟΔΏΟΠ, ἃ Γ1]6, ἃ τη οᾶ 

δοτῖθϑ οὐ ογάο. Τάκθα ἴῈ οοπηροίΐοη πῦῖι1ἢ τ δῦ 15 βαὶ ἃ αὔυνθ οὗ [0 1ηΠΕπθηο9 (ΟΓ ὈΔΠη68) οὗ Ρ]εἱ- 



ῬΑΒῚ ἹΥ.-ἸὉ ῈἘΩΑ8 ΟΡ ΝΑΤΌΒΕ ΑΝῸ ΤῊΝ ΒΟΡΕΒΝΑΤΌΒΑΙ, 148 

δὲεβ, 1ὑ ταὶσῃῦ ϑϑθῖὰ ἰο Γαΐ ἰο {86 ο]ἃ Ὀ6] οὗ ἴῃ ΔδίγοϊοαΥ ἢ Ὀπὶ 186 παᾶ ἴῃ ἰδ ποι δίηρ οὗὨ [δ9 
πιλσὶολὶ. Ὑ Ὠδίουον βδοϊθῃ }ο ΘΥΓΟΓΒ ἰὑ ἱηνοϊνοα, ῦ 88 Ὀγθοίουβ 88 οοῃίαἰηΐηρσ [ὴ6 ἰάθ8 οὗὁἨ [δ 
πρ Ὑ οὗ (86 Κοβιηοϑ, οὐ οὗ ἃ ὙΠ0]6, ἰῃ Ὑ ὨΪΟΝ Ὅδοὸ ρᾶγὶ δά δὴ ἰῃβθθηοο ὈΡΟΙ 1η6 Μ 016 δπᾶ 
ΠΡΟΏ ΘΥΘΓῪ ΟἾΠΘΣ Ρασγί. 
ΤῊ ΐο ΓΑ 10 ἴῃ πδίαγο τ ὁἢΚ [86 οἱὰ ΚΘ'ΒοΙ,1 10 ταὶ Ῥοββοββοᾶ, τγχα8 411 (ἢ 9 δίγοηβογ, ἰδ ΤΥ ὮΘ 

εἷὰ, ἰη ῥὑγορογίΐοη ἰο [π0 τδοὺ οὗ ὀχϑοῦ Κηον]θᾶρθ. Ῥανϊα, δηα 1βδίδῃ, δὴ ἃ Μοβϑοϑ, δὰ δ Ὁ] οῦ 
ἴα ἴδ: δΟὨΞίΔΩΟΥ͂ οὗ παίυγο, ουπἀοἃ οἡ ὈοίίοΥ στουηβ (μδῃ ἰμαὺ οὗὨ [119 βοθρίϊοδὶ παίμσα ἰδέ, Ιὲ 
ΜΔ, ἴοο, ΙΏ0ΓΘ ἐγΓῸΥ 8 γοοορηξιΐοι οὗὁὨ ἴασαι ἐβδὴ ἰῃδὺ φϑῃογα]ζαίίοη οὗὨ τθσο ἱπάποι γο θοΐθηοθ 
ψἩϊοὮ ο8ἢ ΟΠἹΪΥ͂ Γορδτα ΠδίΌΣΘ 88 δΙΣΩΡΙΥ ὕπδὲ ὙΙΟΙ 18, ΟΣ Δ ΘΔΓΒ, δηα ἰδ 88 οί ἰδ ΤΙΠΟΣΟ [Δ 
ἃ κἰδίο οἵ ργοϑϑῃξβ ἤδοϊβ, Οὐ ὔοϊδίϊγο βεαθθῃοο8, ὑμαὺ ταῦ ΠΑΥΘ ὈΘΘῚ ΔΏΥ ΟΥΠΟΣ δἰδίο οὗ ἴδοίβ, οὐ 
ΔΩΥ ΟἾΠΟΓ ογᾶον οὗἩ βοαπθηοοϑ, δηἃ ἡ 0} γοΠ]α 8.}}} βαγὸ Ὀθ66η Ὡδίυτθ, 5111] ἢδνθ ὈθΘΠ ἰανν, ἔγοσα 

[δ9 πιογὸ ἔδοι οἵ 115 Ὀοίης δο. ΤῊΘ Ὡδίῃσαὶ Δ οὐἁ [16 Β[Ὁ]6, οὐ (86 οἵδμος δαπᾶ, 788 ἃ σϑδ] 

δαυβαίϊγο ΡΟΎΤΟΓ, ἃ ΓΟΔΪ γα] ΟΥ ἀοτιϊηΐοι ἴῃ {801} ὑΒΟΌΡὮ ἱὨΘΟΡΑΓΔΌΪΘ ἤΌσα 189 ὙΠῚ δηᾶ ν18- 

ἃοτ οὗ ἃ Ἰατυ αἰτοῦ. 
ΤῈ ἔγὰθ ποίίοη οὗ [86 πδιθσγδὶ σδημοὺ Ὀ6 Βοϊὰ τὶ οῦῦ [ἢ 6 ΘοτΡ] ΘΙ ΘὨΔΓΥ ἰάθδ οὗ [6 Βαρ6Γ- 

Ὠδέυγαὶ, δηῃςὁθ Ὡδίθτο οϑὴ βανο 0 Πορίπηΐηρ ἰη ἰΐο6 7 ((860 ὑδουρσμῦξ ἱπνοϊνίης ἃ οοη γα] οἰ  0}), 
διηδ, ἰμογοίογο, ἀθιηϑηϑ ἃ ῬΟὟΤΟΙ οἷον (ῃδη [86], θογοῃμὰᾶ δηᾶ δογο ἰἴ861}, [ὺ 8. ὑδπ8 ὑπδὺ [86 
Βοηρίατο ποῖ ΟὨΪ]Υ αἶνοδ, Ὀπῦ ὩΘοοβ81} αύθ8, (86 468 οὗἉ [6 ΒΡΟΓΠδίΌΓΑΙ, ΔΙ Ποῦ ἢ {8670 18 0 Ῥαγβαθ 
οὗ Ρἢ]ΠοΒορἶ681 Ἰαησυαρο ἰπ δοίης ἰῦ ἑοσί!. ΤΘΤΘ δΓΘ αἷβὸ (0 Ὀθ Τουηᾶ ὑμογοΐη [86 Βρθοϊῆς ᾿ 
ἀϊνογο 165 οὗ [π0 ἰάθαᾶ. ΤῊ Βυρϑγηδίυσαὶι, 88 οὐἱχίμ, 8 ἀϑβοσι θᾶ 48 [16 ὕ ογὰ ροΐῃρ ἕοσί!. [0 ἰθ 
ἔδυ 81} [Ὠσγοῦ ἢ ογοδίΐοη δοίξηρ ραγὲ ραδδιε ΟΝ [Π6 παίυγοβ ἰΐ οσϊχίηδίοβ ὙΒΘα ἰδ ἰ8 τοίογγοῦ 
ἴο διβοηῦ Ῥοδίςογθαίνο δοίβϑ Ὁ 18 Θμδργδούουζοὰ 88 “ τηδλκίηρ βοιηϑίίηΣ ὩΘῊῪ ὌΡΟΣ [89 οαγί ἢ 
(π8..2); δὲ6 ΝΌΠΙ. χνΐ. 80; ϑόγοτη. χχχὶ. 22: ὑβουρη (818, 89 Ὀοΐοτο τοτηδυκοᾶ, ἀϑῃοῦθβ 8 ὨΘῚ 
οτθπῦ, ἃ ΠΟῪ ἴοσιι οὗὨ ἱπίηρδ, ΓαΒῸ ἐπ Δ ὩΘῪ χηδίοσ, Α.8 8 ὀβδῃβο, ἱπίοσττρ οι, οὗ Τηϑίδιλοσ- 

Ρδοδὶθ ἰπ παΐπγο, ἱπ ἀἰϑυ!ποίΐοη ἔγομλ 8 Ῥοσηδηθηῦ ΠΟῪ ῬΡΟΤΟΡ ἰο γοὰἀποδα ἱπίο ἴύ, ἰῦ ὈΘΟΟΙΊΘ8Β 
ΔΠΩΡΙΥ (86 ἰᾶθ8 οὗἁ {110 το ϊγδοῦ]οῦβ. ΕΌν (819 [ΠΥ 18 8 ῬΘΟΌΪΑΣΙ οσργοδδίοῃ. [Ὁ 18 δ] 98 “(89 
ἤηρος οὗ 69, ἰπυϊτηδἰΐηρ ἐμ δὺ [ἢ τηογοϑὲ ἑοποῦ οὗὨ ὨοΣΥ ὁ8ἢ οδα80 ἃ ἀοβοοίΐοι ἴῃ πδίαγθ, ἐμοῦ ρἢ 
οἰ δίηρ ἱπ πδίαΓθ 8 Γ68}17 ὈΓΌΚΘΩ ΟΣ ἀοϑίσογοά, 846 Ἑἰχοᾶυθ, Υἷϊ. 1δ, [9 Ἰδηρτίαρο οὗ ὅμο Ῥαδοα 
ΔΘ ΟἾΔ Π8, τ’ 80 ὈΠΘΓΘΌΥ ΘΟ ϑαβοα ἐμ αἱ οἷν ατί, τ μδύουον ἰδ τοῖσαΐ 0, γ8 ποὺ [86 δηρον οὗ 
Θοὰ,---ἰΠ δῦ 18, δα ποίησ οὗἩ ἴ[ῃ6 βαρογπαίυγαὶ δυουὺ ἰ. “366 4180 Εἰχοᾶ. χχχί. 18; Ῥϑαΐ. ἰχ. 10. 
ϑοτηοίίτη 68 [ῃ6 ρτιγθ οοπίαἰηθᾶ ἴῃ ἔῃ ἜΧργϑβϑίοῃ 18 δρρ] θᾶ ἴο ϑοσῃθ ρτϑδὲ πδίασαϊ δυοπί οὗἉ ἐδ 
ὭΟΓΘ δα θη Δηα δία ροπᾶουβ Κἰπᾶ, ἃ8 ἴο (Π6 γο]οδηο, Ῥβδίσηβ, οἷν. 83: “Ηρ ἰοῦομο8 {}:0 ταοῦῃ- 
ἰδ δῃὰ (ΠΟΥ͂ Β)0Κο,,-ἰ[ἰὃ0 ΤΑΎΕΝΝΝ οὔ 189 οδοτύ ἐμ ρ᾽ γίης [896 ταὶ ἢ }1η688 οὗ {116 ῬΟΥ͂ΤΟΓ, 

ΤΏ βἰηρ]ο ἔθστη, ΒΟΎΘΥΟΥ, [ῸΣ [86 το ΓΘΟΌ]ΟΙΒ, ΟΥἨ ἸΤΟΠάΘΓΩ], 8 ΠΕ ὙὮΟΒΘ ὈΥΪΠΊΔΓΥ ἰᾶθα ͵8 

ἐδδὲ οὗ ὁ {πη ρ, ΟΥ 8ῃ δοῦ, δόραγαΐό ἀπά οἰαπᾶϊηρ ὃν ἐξεαῖ, οαἱ οὗἨ [89 ὁβαίη οὗ οδυβδίου, ἰΒμουσὴ 
ἴδ9 ἴοττη 18 βουῃθίϊ 98 ΔΡΡ] θα τ ϑυουοα]]γ ἴο ἃ βίῃροπάουβ ῃδίασδὶ ὀυθηὶ. Απὰ ἐπΐ8 Ἰοδθ ἢ8 
ἴο ἴδ9 τηδίη ἑμίηρ γ͵ὸ δὰ ΠογΘ ἴο τϑιηασκ, ὑμδὺ ἐδπουρῆ, πῃ ἰᾶθα, (86 βογίρέαγαὶ ἀϊδιϊπούίου 
δούτοοπ {16 ὨδΔίαΓΑ] πὰ {}Π|0 Βαρογτιδίπγαὶ 8 οἱθδῦ, [610 18. ποὶ, ἰῃ Ῥγϑοίϊοδὶ ϑρθθοῖ, ἐμδῦ βθδγρ 
ἴϊπὸ ἄγαν Ὀοίνγοθῃ ἔμοῖα ἐμδὺ ἃ 5Ε1 στ 98 ΟἿΣ τηοᾶστῃ πη Κίησ. [Ιπ οΟ]οὈτδεϊπς (86 Ῥγαΐβοβ 
οἵ ἀρὰ ὃ "ΩΡ, “το ἀοοίμ ποηᾶοτβ᾽" (ΕΧ. χυ. 11), [16 ΒίΪο τε ἐογθ ΓΘ 88 δρύ ὕο (8 |κθ Οῃ9 
οἶδβθβ οὗ δοῖβ 8ἃ8 δῃοίμοσ, μου οὴ6 οἵ [86 ΟἿΟΣ ΣΩΔΥ Ῥτοάοτηϊπδίο ἴῃ οοσίδίῃ θΟΟΚ8 'π 60189- 
αθηοθ οὗ {δ 0 ῬΘΟ 1] ΑΓ ΘΟΠπηΘοίοη8. Ι͂ῃ ἐδ 1,8, δᾶ ἱῃ [89 Ῥτοριοῖβ, [86 βυροσῃδίασαὶ β ἸΔΟ ΓΘ 
ἀπ ὶξ ρου : ἰὺ ἰ8 [89 Ραββδρὸ οὗἩ [09 Βοὰ 64, (πο το δπᾶ γοΐοϑ ἔγοτῃ βἰπαὶ, (89 βιηϊ τίη οἵ ἐδ 
τοοῖ ἴῃ ἐμ Ὑ ΠάΘτπ 688, ὅτο. : ἴῃ ΦοΌ, 1 159 (89 σγοδῦ πδίασαὶ 88 ὀχ ἰ δἱὑϑὰ ἰπ [8.6 Θ᾽ σπιθηίβ, [ἢ δύο σΙΣ, 
ἴδο (δππάον, δηὰ [ἢ τηδγυθ]]οῦ8 ργοἀαοίζουϑ οὗἉ [86 δηΐϊτλδὶ τουϊᾶ. ΚΞο 8180 οἴϑῃ ἰῃ ἐμ Ῥβδίσωμ--- 
8.6 ΘΕρΘΟἾΔ}}}7 ΡΒ. χχὶσχ. ΟἿθ οΪ889 οὗ ουθηΐβ 9 γοζαγδθα 849 ποι (ἢ6 τοῖς οὗ αοα 848 ἔδο οἴδιοσ. 

ἴῃ θ06}) γορτθϑθη δ ῃΡ, ΤΏΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, 18 2976 ἃ τοϊηρ ΐηρ οὗὁἨ  [ῃ9 ὕτο ἰάθαϑ. [ἢ ἐδθ βυρογῃδίῃγαὶ 

5 ὙΏοτὸ 18 ΔΠΟΙΏΔΣ ἩΘΌΣΟΎ ἔσσῃ, οὗ 8 Τ ΣῪ Ῥοου]αΣ κίπὰ, πδοᾶ ἕο ἀσποίο ἐπ6 υσίπρίπα δοουξ δὲ ὀναδέ, βροοὶδὶ διὰ 
ΤΟΔΕΣΧΑΌΪ6, ὮΥ ἃ δοσίϑα οὔ ὁδΏ506 δ Υἱ ΟΕ} ὩδέυχσαΙ ΟΣ ΤΩΟΤΑΙ, ΟΣ ΤΩΔΙ ΠΥ διοῖ, γοῖ οοπ ἐπ 4117 ἀοβοοίοα, ΟΣ ἑπσπιοὰ τοωναν ἴο 
ἴδ ντοἀυοσείσιι οὗ ἃ οατέδίῃι τοδιϊξ. ὙΒόσο 886 θθαι πιοξεέτιο εἰδσι τσ, οσ δσυὰάσῃ, ναὶ ἐμο δηρος οὗ Θοἃ μα5 Ὅθ6π ὌΡΟΣ ἐδ. 
δυσίφ 81} 1.6 ὙΔΥ. 1 16 οδἸοὰ ΓΙ Ὁ (δι Ὁ8 8}, ἐμιο δέ γτλ ]οΕΎ} ἐἐδο}7 Βείπρ 16 οἰοασϑεῖ ἀοδηϊοη. Τι ἰδ ἃ δνίνρίπρ αδοιί οΣ 
“τουηᾶ (ἔτοτα 3.3:Ὁ) 8 σΔὈΔΑΊΗΥ, γοὲ ἢ ἃ οοπείαπε ἀονίδέϊοι ῃὑσοὰποοᾶ ὉΥ οἴδιας οδαϑοα, Ῥαγεῖοαὶ διὰ τροσαὶ. Ἑὸς 
αελπιρῖοα, δος ἐδ ΒέουΥ οὐ Βομόροῦσω, 1 Ἐίηρ, χἱΐ, 25, α͵οο 23 Ο σου. χ. 15, διὰ οἴμον Ῥδδδαδρϑβ. [π᾿ Ασϑρὶο ἔδιο ῬΓΙΣΌΔΣΥ θοῶθ 
οὗ ,ΔΌ ἰο]οεῖ, απιὰ ἐμὸ δοοοΑΥΎῪ ἰάθα, οὗ οαὐδαίξοιι, ἴδ} ἀοτὶ γϑᾶὰ, ὈΘΟΟΣΩθ06 Ὁχοδοσηΐηδηξ, 

10 



146 ΒΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣ ΕἸΒΕΤ ΟΗΑΡΤΈΕΈΒ ΟΥ ΟΕΝΕΞΙΗ, 

ἀΐβρίαυβ, Βῦο ἢ 88 {δαὶ οὗ (89 Βοοᾶ, [86 ογοβείηρ οὗ ἴμο Ηρα 8568, ἰδ Ἐγρίίδη ρ]δραθθ, (86 ὑξοὸ- 
γἱ ἀἴηρ ἰοοᾶ ἰπῃ {80 Ἢ Πάθγηθδα, ἐλ γῸ 18 ΤΏΟΤΘ ΟΣ 1058 οὗ πδίυγαὶ ἱπίοσυθη θη Ἰἰηκοὰ ἴῃ δπὰ ἃ ΐδ- 
ὉΙΠΟΌΥ ταοηἰοπθὰ 89 ζοσταΐηρς ἃ ρδγί, δὖ 1θδβί, οὗ [29 ὑγοοθϑα. απά [μὴ δρδαίη (ῃ9 φγϑδαῦ πδίῃ γα) 
8. 80 ἀοβογϊ θὰ ἰὴ Φοὺ δηὰ {μπ9 Ῥβαϊτηβ, ἐμαὶ 86 δ'ὺϑ οὗ ἔμ 6 δαροσῃδίογαὶ ἰβ Ὅροη 8, δΔηὰ 16 
τοοθῖνο [ἢ9 τ ρΓοβϑϑί οι οὗ 8 αἰΥ 0 ὈΓΌΒΘΠΟΘ 88 αἰδβυϊη ΟΕ 88 (μου σα ἰὺ δὰ Ὀθθῃ 81} χηΐγβο]θ. 

Βαί ἰὑ 15 ἰῃ {μ9 ογοδίνο δοοουηῦ [μδ΄ [818 Ὀ]οπαϊης Ὀθοοπηθθ τηοϑὺ Γοηδγ  8016. ΤῊΘ γοῦῃξ 
ῃδίυτο, βου ἢ δ γΙ Οὗ]Υ ἃ Ὠδίαγο, ΒθΘΙ8 88 ΘΓ ἴο0 ἀοἄ 88 [Π9 Ββαρθτπαίυγαὶ, 8111 ΓΘ 1ΏΠ6Υ οἸθδεὶν 
αἰδεϊησυΐϊθμαῦ]θ. Τνο 8189 πούϊοῃβ ἤδγυθ τυ δῦρϑα ΟὟ {μἰηΚίηρ ΒΟΓΘ. [Ὁ ΠΔῪ ὍΘ 5414, ἴοο, {μδὲ 
ΠΟΥ͂ ἃΓῸ 85 δηιϊ-Ὁ101108] 88 (ΠΟΥ τὸ ἴ3180ὅ. ΧΑ} ἰῃ οσθδίοῃ ὅσὸ Βᾶγθ Ὀσομ δοουδίοιηοα ἰο τοχασγὰ 
88 ΒΌΡΟΓΏΔΙΌΓΑΙ ; 8}1 δίποθ ογϑαίϊοῃ 89 (86 πηϊηὐοσγετιρύθα ἡδίυταὶ, πο 1 }}} (860 Θχοθρίίου, ΒοΤῸ δηᾶ 
[Β6Γο, οἵ 8 ἴουγ ᾿ῃ ουβρογβοὰ σχηϊγδουϊοῦβ οτθηΐβ Ἂμ θχοθϑϑῖσο Ὡδίυγα] δὴ οἢ ἴ᾽29 ὁπ6 μδῃᾷᾶ 888 
Ὀθθη ὕπο οουμηίογραγί ἴο δἢ ΘΧοθδϑὶῦθ ΒΌΡΟΓΩΔΙΌΓΑ] ἰθτὰ οἱ [0.6 ΟΠ οΣ. Νον [86 Ἰηοσὸ ὑπΟσΟΌ ὮΙ] 
ψὸὺ ϑ.υαγ 66}. ἷ. (..6 τλοτο 1 ἢ} Ὀ6 ἐουηᾶ ἰπδὺ (86 ΒΓ ΟΕ δα ρου μδίογαὶ ἰβ ἴῃ (86 Ὀορίηπίηρδ, ΟΣ 
ΓδίΒον ἴῃ 1.9 τηογῃΐηρ, οὐὗὁἨ ϑδ οὶ ἀΔΥ, τ σὺ [8.9 ΟΑΥΤΥ Ωρ ΟἹ, ΟΥ [86 σοΙμρ]οίΐοη οὗ 686) ῬΤΟΟΘΒΑ, 

β δι ΪἍὁΕ] Υ πδίυγο, [ἢ 6 πιογα, 88 80. Αὐραβίϊηθ 04118 10, [Β6 Ρ8686, απΐθΘΒοθ 06, ΟΣ ΘΥΘηΐηρ ἴῃ ογοϑίϊοῃ. 
ΤΏοΓο ͵ἰ8 'ἰῃ ΘΔ ἢ οὗ 880 ἄδγε, ΟΥἹ ἴξ:680 ΤηοΓηΐηρθ, ἩΒΟΙΒῈΡ ψγΘ Τοραγὰ ἴθότη 88 Ὁ Πονίηρ ΟΣ 

Ῥγοοοθάϊης [86 ΤΟΡΟΒΘ, ἃ ογᾶ σοϊης ἴοσί, δηὰ ἢ 8. Ῥγοοϑββ οὗ οὐθαΐθῃοθ [0 ἃ ὩΘ ἰδ. ΤΒῸΘ 
680} ψογὰ ἰβ ἃ ΠΟῪ ΡΟΤΟΣ ἀτορροᾷ ἰπίο [86 βίγϑδπι οὗ 8 ργονΐοιιβ Ὠδίῃτο ψ ΪΟᾺ δᾶ, ἰῃ 1|Κ6 τλδη- 
ΠΟΥ, ἃ γογὰ ἴῸὸγ 118 Ὀσρίπηΐῃ. Ηθπῃοθ οσοδίίοη ἰ8 8 βιοοοβδίοη οὗ στον δ, ΟΠΘ δ οηΒ, Ὁ Ρ. 
ΤΗΐθ πογὰ 8 ἀογνοα ἤτοι "18", ὕο σῖνο Ὀἰγίῃ, υϑὲ 89 παίωγα ἔγοπι παβοοῦ, φύσις ἴτοτα φύω, οΥ 
ϑϑηθδἷβ (γένεσις) ἴτοτη γίγνομα. Ἠδᾶ [μ90 ο]ἃ ΗΘΌΓΘΥ ὈθΘΟΟΣηΘ 8 ΡΒ]]ΟΒΟΡ 641] ἰδησυδρθ (μι ΐδ 
σΟυ]ἃ μᾶνθ Ὀθθη (80 οτᾶον οὗ ἀουθιορηαθηΐ. 1,δηρὸ ἱπίϊπγαῖοϑ ἐμ αὐ ἑοϊσαοίδ, 88 Δρρ]]ο ὕο ἰἢ8 

οηθγαίϊοἢ8 οὗἩ [89 θα δηἃ ὨΘΔΎΘΏΒ, γγ88 [Δ Κθῃ σοί γον 6}Ὁ ἔτοτα 86 Βυϊηλῃ φΘῃθδὶορὶθθ δἴτοσ 
τηθῃτοηθα, 79 οὐπποῦ ὑμῖηκ δο. 1ὑ τ οὐ] ϑϑόσω ἴο Ὀ6 ἃ βίϑσεπρ ΟΥἩ ΤΟ 6] ΠΆΙΩΘ ζῸΓ 41] σϑηογαίδνο 
Βυοοοδϑίοῃβ, ΕἸγϑῦ ἐῃ 6 φοηθδὶβ οὗἨ [86 ἤθδνυθῃβ δῃᾶ ϑαγίδ, ἴθ οὗὨ [9 ἈπΙηδῆ ΤδΟΘ, 88 ἱπυ οὶ νης 
ΟΥΟΡ ἴῃ ὑμποὶγ σοργοαποιίοιϑ (89 Β81η6 ταϊηρ]πρ οὗ [86 παίῃγδὶ δηὰ (9 βιρογηδίμγαὶ. 

Ἧ᾽ο ηὰ ἃ παίῃγο ἰῃ ἐδ 9 ὙΟΓῪ θοαὶ πΐη 68 οὗ 116. 10 18 811 ρσορδαγϑᾶ δηὰ παϊηρ ἔογ [9 τ ογὰ, 
Ὀυΐ 10 ἴθ Ὠβίατο ὮΘΩ ἐῦ τονοβ.Ό. ὁ 1ωοὐ ἰδ6 οδσίμ Ὀτίηρ [οτί " --- 1οῦ [06 ψνδῖοσβ Ὀσίηρ ΟΓΌΝ.᾽ 
ΤῸ βγαὺ ρ]δηΐθ στοῦ, ἩΠοΙΔΟΥ δ ΟὟΊΥ ΟΣ βυδάθη]γ. ΤΉΘΥ 8.0 8 Ῥγοάποιίοιι ἔγομι ἴ}:9 δδσίἢ. 
ΤΊΘΥ δγὸ Ὀσουσδῦ ἔοσί δοοογάϊης ἴο ὑμοῖγ δρϑοΐθϑ, τ ἢ (Π οἷ ΟΓΩΘΓ ΟΥ δὴν ἴῃ ὑβο. Δ "151 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ͂Β ἴο φύσις δῃηᾷ παΐμγα, 80 ἄ068 [80 ἩΘΌΓΘΙΥ 1 ἰὸ [16 ΘΘοκ εἶδος, ἰδέα, δῃἃ (89 1μδὲ 
δροοῖ. ΤῊΪ8 15 οἰγιῃοϊορί δ} Υ οἶθασ ἰῃ 86 ἀογίναι νο πο, [ὑ ἷἰθ [8089 ουὐμεγὰ ἴοστῃ, 88 
Γορσγοϑοιίβίλνο οὗ δπα ργοἀποορᾶ ὮΥ [δ6 ἱπτγαγα ἔοττω τ ἰΟἢ 8 (86 τοδὶ ἰάθ8, ΟΥ δρθοΐοβ. ΤΏ ἰῦ 18 
αν ἔγοτῃ ἐδο βίαγί, ὑγοάυσίηρ οτζδηϊζΖαίίοῃ, δηᾶ οί ΔῊ 88 8 ΤΏ6Γ0 ὨΔΙῺῚΘ ἔ0Γ, δῃηἃ 119 88 ἃ Τῇ 6 ΓΘ 
Τοϑαῦ οὗ, Δἢ Ουὐνγ γα το ΒΔη Δ }}} Τοστηθᾶ ογρδηΐο βίγαοίασο Τηδὺῦ υγου]ᾶ ὉΘ ΒΗΘΟΓ τηδίθσὶ δ] ̓βστη, 
ΤῊΘ Ρῥγοοθθθ ῥῬγοβϑηΐξθα ἴῃ [86 βογρίγοβ, Βόσονον αἰ βου]: ἴο Ὁθ πηδΔογβίοοα σοποορύπδ]υ, ἰ6 [9 
οΡροβίίο οὗ [λ9 ἰάθα οὗ σα δηΐοδὶ ἑογσαδίίουῃ. 45 Ουάποτνία ἔογ Ὁ] μου ἢ υΔΙ ΠΥ ΟΧΡΓδβθοδ 

ἰδ ἴῃ δ᾽8 ἀϊδίϊποϊοη Ὀούτνοθῃ Βύχηδη δηὰ αἰνίηθ τί, αοα ἄοθ68 ποῖ βἰδπᾶ οἱ (})0 ουἱδὶᾶθ 11 Κθ 8 
Βατηδῃ δγιἰδύ, δη τα] τ ΠΟΌΒΙΥ, ὈΥ͂ Γλ68}8 οἵὗὈ Βῃδρίηφ ἰ0018 δηἃ Ργοόθββεθ, ἰηισοάμοθ Ηἷ8 ἰὰθ8 ἐπέϑ 
[80 ψοῦκ, [0 18 [6 νοσὰ δηᾶ [89 ἰᾶδθα ποσκίης ἴσοι τὶ πη, Τὴθ ουπαγὰ τηδίογίαὶ οὐ ζϑηΐζδ- 
ὕοη ἰδ ἰΐα Ῥγοάποῖ ἰηδίοϑα οὗὨἨ 118 οΔΏ86. 

10 τοδίύοσβ ηοῦ ἐμαὶ ἐμ ΐ8 18 ἴῃ δηοί μοῦ Ρ]λο9 ΒΡΟΚΚθῃ οὗἉ 88 ἃ τηδκίηρ. ΤΑδὺ ἰβ ΤΩΘΓΘΙΥ ἃ ΒΌΙΩΤΩΘΓΥ 
οἱ {89 ΤΏΔΏΏΘΡ οὗἁ τηδκίηρ᾽ 88 ΠΘΓΘ βοὺ ΦΌσ ἢ ἱπ [80 Ἰαοτο ἀοίαἰ θα δοοουπῖ, Οοαἶβ τ δ κίης ἃ ἐπίπα 
ἰηϊθη 9 ΘΥΘΙῪ δίθρ ἐπ ἐΐ8 ὑχσοἀποίίζομ, Τμῦβ ἰῃ9 ψΟΪο ογϑδέϊοῃ οὗ [89 Βολνθὴ8 δηᾶ οί 18 ϑοὶ 
ἔοσί 48 ἃ τηδϊπρ (αθῃ. ἰϊ, 4), δῃᾷ ἃ σρδκίηρ ἰῃ οὴθ (ΑΥ : γοῦ [89 ψ}ο]6 οὗ [89 ἢγϑὺ ομδρύοσ ἷβ 
οοουρίοα 1 [88 βὶχ χγοδὺ ἄδυβ, οὐ βιοθβϑίοῃβ, ἰμδὺ ἱπίοσυθηθ Ὀοίνγθοη ἐδ9 ἀδγκηθ88 δηᾶ ἐδ 
2808 ΟἹ ἐδ ΟΩΘ 540, Δηα τΙηδὴ δῃᾷ ραγδᾶΐβο ου ἐδ) οἵ βοῦ. 

Αμραΐῃ, ἴθ γ0 8.ΓΘ ὁ8508 ὙΏ1ΟᾺ} ταϊ Κὐ βϑοῦὰ [8:6 ΓΟΥΘΣΒΘ οὗ {})}8, Ὑ ΒΟΓΘ Οοα ἰ8 Γοργθβοη θα 88 τηδὶ- 
πᾷ ἰοτταίηρ, ὅσ... ἰπ Ῥγοοθββ98 ὙΔΐοΝ δγὸ οῦ ΟὨΪΥ ῃδίγΑ]---80 δαρροβοα ἴο 06---Ῥαὺ ΟΣ ΏΔΙΥ. 
Τοῦ ποῦ ΟὨΪΥ ἐδ8 σοπογῖο ργοἀδυοίίοῃ οὗἩ Βυχηδη Υ, Ὀαΐ (86 ἱπάϊν 84] σοῃμογδίζομ ͵ἰ8 δϑοσὶ δοὰ ἴο 
᾿ἶπι, πὶ 85 ποῦ ἰΐ τοῦθ 8 ογθϑῦνθ ῬΓΟΟΘΒ8; δηᾶ ἴῃ ἔδοὶ ἴτο ὧἂο ποῦ 860 ΒΟ ἴδο ἰάθα οὗἁ ἐμοὶρ 
Ὀοΐηρ [80 οΥοδΕγο ΟΥ {89 ΒαΡΘΙΠαΙΌΓΑΪ βοσλθ τ Βόγθ ἴῃ ΘΑΟἢ ἱπαϊνίἀπ] στα φοηθγαίϊζου οδῇ 0 
ἀοηΐϊθα ὮὉγ {1ἸἸο89 π|1.0 δΘοῃᾶᾷοπιη ἰσϑάαποϊδηΐθτα. “Βοίογο 1 ,υογπιοά ἴδοθ ἱῃ πο ᾿σοσωῦ,᾽ ὅο:. ἱ. δ; 



ῬΑΒῚ Υ.--ΗΒ ΟἽἹ ΑΒ ΤῊΝ ΟΕΑΤΙΥ ΕΙΠΤΟΒΥῪ ΒΕΥΕΛΑΙΕΡ 141] 

ἷξ 5 ἰμδὲ βδιὴϑ σγογὰ "χι ἡ Βἱοἢ ἢΔ5 ὈθΘὴ τοραγάθα 45 ῬΘΟΌΪΙΔΙΙΥ ΘΙ Ρ]ογοὰ οὗ ἀϊγϑοῦ ουϊπαγὰ ΟΥ 
ΤΟ ΔΗΪΟΘΑΪ] ΤΟΥΤΩΔΌΣΟΙ, 88 086 αγίϊδὺ [ΟΥ̓ΤΩ5 ἃ εὐδία ΟΥ' 8 υἱοίασθο. [Ὁ ἰ8Β 80 ΟἿΥ ὙΠ Θὴ δρρὶἰοὰ ἴο 
Δαμδὴ ΟΥΚΒ, Ἡ ΠΘΓΘ [ἢ9 αγύϊδί, 886 Ουδτοῦ Βα γ8, σἰδη δ οἡ [ῃ6 οὐϊϑ᾽ 6, Ὀπΐ 88 υβοᾶ οἵ ἀοἂ ἰὲ 
5 θυοῦ [86 ἰητγαγὰ ζογιηδίίοη, [86 εἶδος, ΟΥ 1468, οὗ ΒΟ Ὰ [06 οπῦν δὰ βῆ δρο 18 θὰ [6 ἰτηδρὸ ΟΣ 
εἴδωλον, ἴ16 τὴ 60 Γοργοδοηὐδενο οὗ [6 πηβϑθη. 366 8180 1βδ δὴ χὶὶν. 2, 34: 1βαΐϊδὴῃ χἹἹ, 1, τ Θγὸ ἐδ 
δ πο 88 ΒΥΠΟΏΥΤΩΟΌΒ ὙΠ ᾿ς 3, 366 ΘΒρϑοΐἉ}}γ ῬΒ. οσσσχχίχ. 16: ἼἼπ ὉΠ", “086 ἄδγϑ ΠῸΥ 619 
ζστοθὰ τῆ 08 ἔπεσ Ὑ788 ποῦ Ο6 ἴῃ ἰδοπι,᾽,) τ ΙΘΙ οϑγτῖθ8 {89 θ8η10 ἰᾶὯθ8, ὙὙΠΟΙΒΟΡ 10 ΤοΐοΥΒ ἴο 189 
ξοποσῖο οὐ ἐδο ἱπαϊνί 8] οτταδίΐοη. δὰ ἐβοσο Ὀθθα ὯῸ οΟἴδον 9]Δ00 ἴῃ {πο ΒὶὉ]9 ὙΒΟσο [89 
μαπηδη σοπογδίξοη ἰβ βΒροκϑῃ οὗ 18:8 [ἢ 06 οἰθὰ ἤγοτα ὄθγοι. ἱ. ὅ, ἱξ πιῖαὐ ἢδγθ Ὀθοη ἐποῦρῃς 
( τὸ ΨὍΠ ον ἰδ τηοᾶθ οὗἁ ἱηϊογρνοίδιίοι Ἡ ΒΊΟΝ δοιὰ Ὑ1}}} ᾿πϑἷδὺ ΠΡΟῚ ΔΡΡΙγΐης ἰο Θοποβὶ8) ἰμδὲ 
(9 Ῥσορϑὺ γγχ8ϑ ἀϊγοῦΥ ἀπ το Δ ΟΔΠ[Π ογοαιθᾶ, Ηθῃοθ [896 468 88 γ}} 88 [89 ἱπίοχρτγοίδ οι 
β ΘΔΡδΌΪο οὗ σουοσβαὶ. [1 ἰΐ τθδῃβ ἃ Ῥγοοοβθ, 88 ἰῦὺ ὉπάουὈιθα]γ ἄο98 6 ἰδπ8 πϑοὰ οὗ [89 
ἱπάϊ γι π4] κοθίδίϊοη, ἰδ τΑΔΥ ἀθηοίθ, δηἃ ΡΓΟΌΔΌΪΥ 4068 ἀοηοῦθ, 8ἢ δΔηΔΙΟ ΟΌΒ ̓ σοοθδβ ἴῃ 0ὴ9 ογοδίΐνθ 
δοοοτιηῖ, ὙΒΟτῸ ἰζ 18 υϑοἃ οὗἉ τηδη, πδὲ 88 ΓὼῸΨ δηᾶὰ 53, νεῖ ΩΟ Ἰηοσο οὗ ἐδ 6 οὐδ δὰ ΟΥ̓ ΤΠ ἢ Δῃ- 
ἰ68] ἑὴ [8.9 056 6889 ἴῃδη ἰη [9 ΟἾΘΓ. 

ΟἿΪΥ 1οὲ τὸ Κκϑὸρ ἰο ἴδο οἹ]ὰ ΗΘΌΓΘΥ τηοᾶοθ οὗ (πἰηἸκίησ δηᾶἃ δροδίκιησ, ἀμ τγὸ ποϑὰ ποῦ Ὁθ 
εἰταϊὰ οὗ πδίυσα᾽ θη. 10 ἰ5 αοἂ δ πδίυσο ὑμδὺ γγὸ τοδὰ οὗ ἰπ ἀἀϑηϑδῖβ. 119 ἱβ βαϊὰ ἴο ϑοτῃθ ἔγοσω 
[δ ταύουϑ, 1ϑὺ τι ΣΘΙΏΘΙΌΟΥ ὑπδὺ ὃ ὯΔ ὌΡΟΣ [1680 ΒΆ129 τύ δύϑθσβ ὅπ βρί εἰς Ὀξοοᾶθα ἰπ {86 Αγαὶ 
τυγβίοσίουϑ πίρῃηὺ οὗἁ ογοδέϊοη, 1 ἴδ 18 παίαγα]ίβση, ἰδ ἰ8β [86 παίῃγαϊΐετη οὗὨ [86 ΒἰὉ]6; δηὰ (}9 
ποηᾶον ἴθ [Πδὲ Βυο}} Ρ]δίη ἀθοϊδγδίΐομβ οὐὗἨ Ὀἱγίι, στον δ, βυσοθβαίοι, ἰδ, σὈμοσαίΐοσ---οὴο (μη 
οὐτοΐηρς οὖ οὗἁἨ Δηοίμον-- δου ἃ αν ὈΘΘῚ 80 ΤΩΠΟΒ ΟΥΘΙ]οΟϊΚκοᾶ, [Ιζ ἰ8 Ὀθοδῦθο (86 βογὶρίγΘ 
ἀοοίτίηθ οὗ [80 οτά, οὗ Ἰιοροκ, ἱπ παΐτγο, 8.88 80 7816 ουὔὐ οὗὨ οὔ {βοοΐοαγ, (δῦ τὸ ἀγοδᾶ 80 
πθο ἢ [8:0 ΔρΡΡΘΟΆΓΔΠΟΘ Οὗἁ ἡδίυγδ] ἶβηι, [ἢ ὈΤΟΡΟΥ Ϊ0 ἢ. 88 Ὑ1)1ὁὸ Αγ Ἰοβί ὑμδὺ ἐσθ Βογίρίαγαὶ ἰά68 οὗ 
ΒΟΡΟΓΏΔ ΓΔ] ἰδία, Ἡ ΕΙΟὮ 5068 ΠῸ ἱποΟ: Β᾽ Βύ ΠΟΥ ἰπ διιοῖι ὈΪοηἀΐηρθ, τὸ τὸ ἀγίγοη ὕο ἰμ9 ἀοφτηδίϊο 
ΟΥ ΔΓΙΓΔΓΥ ΒΌΡΟΓΏΔΕΓΑΙ 8 ἴο ἀοίθη ἃ ΟἹΓ Γο] σου ἰά 088 ἔγοτα [80 Θ4ΌΔΙΥ ἀορτηδίΐο δη ἃ δι ΟΓΥΥ 
πδίπγἴδτη οὗὁἨ το γη δοΐθθοθ 76 Ὦδγο οπάἀθαυογοα ἴο 6 Ὀτίοῦ, Ὀπὲ [86 τοδᾶὰοσ 'β τοατποϑίθα ἴο 
ΘΟΙΏΡΔΓΟ {Π6 Ηἰπΐβ Βοτο ρίγϑῃ, τὶ} (ἢ.6 πητηϊδίακδῦϊο ἰδησύδοο οὗ 80 Ββογίρίατο. [Ιηβιδηϊδηθοῦθ 
στεδίοηβ ἴδοσγο σοϊσῃῦ Βαγὸ Ὀ6ΘΏ, ΤῸΓ ΔΗΥΓΒΙΠΘ ΟἿΣ ΤΘΑΒΟῺ ΟΟὈ]ἃ ΒΑΥ ἴο [86 δοπίσασΥ δαὶ [89 
δοῖθδὶ ογοδίΐοι ἴῃ ἐ89 Β1Ὁ]6 '8 ϑοὺ ἔοι 89 8 βποοοδοίοῃ, [1ὺ ἰθ ἃ δουΐϑβ οὗὐ Ὁ, ΟΥἨ ΟΘηΘΓΑ ΟΏ8, 
θ80 ἢ) ΟὯΘ Σουϑδ ΐηρ {Π 086 πμδθθὴ ἰπίηρβ οὗ αοῦ ἤτοσα Ὑ Βἰο ἢ 8ΓΘ τηδᾶθ ἔδο ἰδίηρθ ἐμαὺ ἀο ΔΡΘΆΣ. 
ΤῊ Οὗοῦ τηοᾶθ ᾿χου]ὰ μᾶνθ Ὀθθῃ 10 τ8 186 τουοϊδίἑοῃ οὗ δ ὕδλοῦ οὐ ἔδοίϑ δῖοπθ. ΑΒ τῪ Πᾶγο ἰΐ 
ξῖνθῃ πηΐο π8, ἰδ 8 ἃ τονϑδίΐοῃ οὗἁἉ βοταϑι ἷηρ το γ6 δαὰ ἰρθογ, --οὐἩ Ἰατν, ΟοὗὅἨ ῬΓΟΟΘΒΒ,---οὐὗ δι βιο 
ὈΘΔΌΪΥ,---οὗἩ δγομ ἰϑοίαγαὶ τ ϊθᾶομη. [Ὁ 18 ποὺ [86 ροίδδ᾽' ΔΙοῃθ, δυδ [16 γοΥὙ ηοὲπᾶ οὗ αοἂ, ἰδμαὺ δ 
δον ἰο 95. ΤΠ6 οὴ6 του] ἤδγο Ὀθθὴ ἃ ογοδίϊοῃ βί ΡΥ ἴῃ ΒΡδοΘ: αοα 85 βϑϑὴ εὐ ἰο γϑυθδὶ 
[0 Ὁ5 ἃ ογεαύΐοῃ ἴῃ ὑΐηιδ, Δ8 Ὑ76]} 88 ἴῃ δραθθ, διὰ [ἢ ΐβ 15 ἱϑορθυ8 Ὁ] ἔγοσα [6 ἰᾶθ88 οὗἨ βυοοθβδίοῃ, 
βουῖο8, οδαϑαίίοη.---ἰη 8 γοσὰ, οὗἨ παέωγο, θορί πηΐπρο πὰ [86 δαρογηδίυγαι, γοὺ μανΐηρ 1[8 ἸΔῈ αἴνϑῃ 
ἴο ἴδ, δῃᾶ ὁ8}Ρ4}]9 οὗἉ γἱο!δϊηρσ οὐνοάΐθηοθ ἰο ἰδὲ ἰδ. 

ΡΑΒΤ Ύ. 

ἨἩΟῪ γὙΑ͵ΑΒ ΤῊΕ ΟΒΕΑΤΙΝΕ ἘΠΒΤΟΒῪ ΒΕΥΕΑΛΙΕΘΙῚ 

ἨΟΙΧΤΕΒΒ, ΒΒ Ὀ]πιλγ, τγα ΒΔ] 985,---Ἔμ080 ἀτὸ ἐμ ο ἱτηρτγοβδίοηβ ΘῈ ροπ πο ταἰϊηὰ οὗὨ ἐὴ9 
ἐβουρ Οδ] τοδᾶθν οὗ [πὸ ΕἾγος οὗ αϑηθδῖίβι ΤΆΘΓΘ ἰβ τηϑδηὺ ὉΥ (μΐβ 18 δα ̓θοίδνο ἐσ Β]ηθ66, 
ΤῈ ἰδ πο ἱπυεπύΐοη. ΤῊΘ οὔθ ψῈ0 ὅτϑί πτοίο ἰξ ἄονσιι, ΟΥ βγβὲ βροῖχϑ 1ὺ ἕο βπταδηι ϑᾶσβ, μδὰ δ Ρ6:- 
ἔδοί ουπβοΐοτιβ οουνϊοίξοι οὗ [6 Ῥγϑδθῆοθ ἐο δἷ5 ταϊπᾷ οὗ [89 Β66Π68 Βοὸ Υἱν!α]γΥ ἀοβοσί δϑᾶ, --- τυ μοί. Σ 
δἴνοη ἰο δίπι ἰπ υἱβίοι οὐ οἰ μβουνίθθ,---ηᾶ ἃ ἤτηλ Ὀ6] 167 ἰπ ἃ στοδὶ οδ᾽θοϊγο γϑϑἹ Υ τορτοδοι θᾶ 
Ὁ ἴδοτα, [Ὲ 8 ΘαΌΔΙΥ ονἱἄϑπί, ἰοο, ὑμαΐ ἐῤ 18 ἐο οδερτίπρ οὗ οἢ6 οοποοϊνίηρ τηϊπᾶ. [Ιξ ὩΘΥΟΥ 
ἔτον 16 8 τη οΥ Ἰοροθᾶ. 10 8 ομο ὑοΐδὶ οοποορίΐου, ρογίϑοὶ δηᾷ δοηϑίβυθηῦ ἴῃ 411 18. ρμαγίϑ. 
ΤῸ Ὀθάτβ πὸ ουἱᾶθηοϑ οὗ δοίηρ ἃ βίου αὐ ἐβοὶβ]} Υ τηδᾶθ ἐο τοργϑβοηΐξ δὴ ἰᾶθ8, οἵ 8 βγβίθπι οὗ 1ὰ 688, 
ΤΊΝοΓο ἰ8, ἴῃ ἐσαίδ, ποϊμΐηρ ἰᾶθ8] δῦοῦε ἰΕ. 1 ργϑβοπέβ οἡ ἐΐ8 ψϑΥῪ ἴδοοϑ ἐμ: βουσί ουβ ἱτηργθδβίοη οὗ 
“πεί Ὀοονοᾶ, δηὰ φίνοι ἕοσι ἢ 88 ἔμπ8 θο]ονθᾶ, βοῦσϑυον (86 οτὶσίμαὶ γοργοβϑηΐαίίου ταϑὺ ΔΘ 



148 ΞΡΕΟΙΑῚ, ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΒῈΕ ΓΕΠΒΕῚ ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΟΡ; ΘΕΝΕΗ͂ΙΒ. 

ὍθΘ6. τη846 ἰο (89 τβέ ὨΌτηδη 800] ἐπδὲ σοοοϊγοῦ ἃ, ΜΓ Π5 δηπὰ Ἰοροηδδα δγὸ (10 ῥσχοδυοί οἵ 
μη; ΓΠ6 7 Βᾶνο ἃ στον ; γὸο ΟΔΏ, ἰῃ ΖΘΒΟΣΔΙ, 161} ΒΟῪ δηἃ ΒΘΩΟΘ ΠΟῪ οδτηθ, δηᾶ δἷνον τ μδὲ 
ΤΩΔΏΤΠΘΥ [ΠΟΥ 8 70 ΤοοοΙὶγΘα ὑμποὲγ τ γυ 168] ἕοσιη. Τμσβ, ΟἿδοῦ δῃμοίοηῦ οοστηοροηΐθδ, ἐμοῦ σῃ ὈθΔτ- 
ἱηρ ονἱάθποθ οὗ ἀογίνδίίοη ἔγοπι (89 οῃ6 ἱῃ ϑῃοϑίβ, ἰᾶνθ μα (μοὶν δβδιιοοοθϑῖγθ δοογοίΐοπα δηὰ 
ἀοροβῖέβ οὗ Ῥῃγβίοαὶ, ἸΘ ΘΠΔΤΣΥ͂, δηα τα ἱ ο]ορίοδὶ βἰταίαβ. ΤὨΐβ βἰδηθ δίοῃθ ἴῃ [06 νου], 11ἰκὸ 
189 ῥΣσαθνδὶ ρσγδηϊθ οὗ [89 ΗΐγλλΙαγα διρος [86 ᾿δίον σϑοϊορίοδὶ ἑοστωδίζοῃβ. 10 Ὧδ8 ποίῃϊῃσ 
Ὡδίϊουδὶ δυουῦ 10, 10 18 ΠΟ Το Φον δη ὑμδη ἰ ἰ8 ΑΒβδυτίδη, Ο διάβδη, [πα ϊδη, Ῥογβίδῃ, οσΣ 
Ἐκχγρώδη. 10 ἰβ8 ἰουπηᾶ διηοησ [86 Ῥγεβοσνϑᾶ δον δ πτϊορσα, θαὺ ἰῃογο 18 ποι ἰης, οχοθρὶ 18 
ῬῦΓΟ τηοπούμοϊβίϊο δβρϑοῖ, τ ἴα νου]Ἱᾶ δϑοῖστ ἰὑ ἰο ᾿ῃΠδὖ ΡΘΟΡ]Ὸ ταῦ μοῦ [8 ἴο ΔὴΥ οἰμοσ. [1 0 

δον ἀοχίγοὰ ἰὑ ἔλοσῃ Οἵ ΘΙΒ, 88 18 οἶδα δϑὶγεηθαᾶ, [6 18 10 βοσαθυΐπα ὙΟΥΥ ΟΠΟΥΙΪ, θοτηοι ΐῃρ 
ὈΪΡΟΣΪΥ [6 τόνοτβὸ οὗ [80 0888] Ῥγοοοβα, ὑπδὺ ΠΟΥ δῃου]ᾶ μδγο 80 β γὶ ρρϑᾶ ἰῦ οὗ 811 πδέξοῃδὶ οσ 

ϑβοού ἰδαΐπιγοθ, δα σίνϑη ἰδ δῦοἢ, 8 ΒΌ]Ϊπ|0 δϑρϑοὺ οὗἁἩ ποΐγοσβα ίθτω, 80 ἰσδηϑοθηϊῃρ, ΒΡΡΑυΘ Ωγ, 
81} Ἰοοδὶ ΟΥὁ Ῥδυίΐδὶ Ηἰβίοσυ. 

Τὸ 18 Ὧο ἱτηἰ δίίοα. ΟΟΡἑθΒ ΤΩ ΔΥ ἢδΥΘ ὈΘΘΩῺ τηΔα69 ἔγοσα ἰξ, ΤΟΣ ΟΥ 1688 ἀοίοττηθα, Ὀπ (μἷ8 18 ΔῊ 
οὔἶὶμδὶ ραϊηϊϊησ. Το ουϊάθῃοο ἰ8 ἔοπῃα ἴῃ 108 δἰ τ ρ] οἱ ἐγ, πὶ ἐγ, δηὰ ροσίθος δορί βίθῃ ον ; τ }]5ὲ 
ἷῃ 81} Οἴμουβ [89 ΤΩΔΡΚΒ οὗ [89 ἐγδάϊομ Δ] ἀογίνδίύΐοη ἀγὸ ὕο δ6 ἀοίοοιοα, Ογοιϊοδᾶθα δα! οα, 
ἸΠΟΟΠΡΤΌΟΙΒ χηϊχίυγοθ, ἐπ στη ΐου9 ΤΟΌΘΒΘΒ, 811 ὑγονὸ [μὲ 16 ὀχοουοη δηα [86 ογίψἷῃδὶ 
ἀοεΐχη, [89 ΟΣ Ϊπ6 δηᾶ {86 ἀοζοττηθα οΥ ογογαϑᾶ Β]]ηρ᾽ ὉΡ, ὅτὸ ἔγοιῃ ἀἰδογοηῦ δηα γΟΓῪ αἰββι το] Ὁ 
ΒΟΌΓΟΟΒ, Τακο [Π6 βογὶρίασαὶ τοργοβοι δε οὗ [0 οτἰ βίῃ δ] ΤΟστ ]ΒΘΉ 688, [8.6 ὈΣΊΠΛΘΥ ΔΙ ἀδυΚΉ 688, 
[86 Ὁγοοάΐησ δβρὶτιδ, [Ὧ9 φοΐης ἔοσί οὗἨ ἰμ9 Ἰρῦ, οὐ (09 β'γϑῦὺ τηοτπίηρ, 80 Ὀρτίβίης οὗ ἐϊδπὸ 
βγιιδιηθηύ, [86 οῃχμοσαίης οὗ [86 Ἰδηᾶ ἔγοτα [86 τγδίθσβ, δῃἃ οοϊρασο ἱὺ τΐῈ [6 ατγϑοκ ζ80]68 
ἀοτίνοά ἔγοτη [80 Ερσγρίίδη, δῃᾷ τ 19} Ἡοεὶοα μ828 χίνϑῃ 88 [ἢ ὑγβαϊ 0.8] ΘΟΒΙΩΟΖΌΠΥ. ΗΟ ἰδ 
811 (ιῖ8 δ Ὁ] τὰ6 ἱπη ΣῪ ἰσδηβδίογιηθα δηᾶ ἀοξοστηϑα ἴὴ [06 τα γί ΐἷοα] ΘΏΘΔΙΟΩΥ ἐδδὺ (6118 8 ον 
ἤγοτη ΟἼδοβ (089 γανγείηρ Δ0γ85) σοσο θοτ Νὶσῃὺ δηᾶ Εγοῦτδβ, Δηὰ ΠΟῪ ἔγοτῃ ἔμ πὶ δΌϑθ [1:0 
ΖΕ οΣ δπὰ [89 ΔΥ, δὰ ον αἴονσναρᾶβ Εδυγί τγ88 ὈΟση, ἔγοσλ Ὑοσα, δηἃ “ἼἸΚκὸ ἕο ἰἰ661} ΟἹ 
81] βἰ 98 βυσυου πα 5, ΟΔΠ160 “ΒίϑυΤΥ ΟἸγδηο9}᾽) ΤΆΘΓΙΘ ἰβ Θηουρἢ ἴ0 δον ὑμαὺ ἐδ9 ατοοὶς ΟΣ 
Ἐσυράδηῃ οοθ ΟΩΌΣΥ δᾶ 18 οτἱσίῃ ἰὼ {18 δη θ- ἰβίοσί δὶ, δηῦθ- τ ῖο 8] δοοουῃῦ, Ὀαΐ ΠΟ 1668 
οἶθαγ ἷβ ἰὑ ὑμαῦ [89 Ρᾳτο, [8.9 ΒΟΙΥ, [80 οοπβίβιθηΐϊ, [86 Βῃ Ὁ] ΠΟΥ ταοποίμοίβϑεϊο παυγαίϊγθ νγῶϑ 180 
ταοϑὺ δηοϊθηῦ, δηᾶὰ ὑμδὺ [680 ἀοίογ (68 στ ουὐ οὗἩ [89 παίυγθ- σοσβῃῖρ, ὙΠΟ; Ρδηϊμοῦβίλο 
ΟΥ Ῥοϊγίβοίοιία, τ ΒΙοα, ἰῃ [86 ΘΟΌΣΒΘ οὗ Βυτηβη ἀθρσχανΐογ, δαοοοοᾶθα (890 ΘΔΓ]1ΘΓ, ΤΔΟΓΘ στα] 
δἰ 016, δῃἃ 1658 Δββατοϊ ΡΥ ΡΕἱ]οΒορμίο 1ᾶθα οὗ μ9 ποιϊὰ δῃὰ ἰΐ8 ΟὨΘ ογϑδίοσ. 

10 8 σΙΟΔΌΥ ἰῃ ἴδνοσ οὗ (89 Β016 δοοουμῦ (μδὺ ἐδ 88 ἢ0 ῬΒΣἸΟΒΟΡΉΥ, δῃᾶ ΠῸ δρρϑᾶγδῃοθ οὗ 
ΔΩΥ͂ ΡΒΕΪΙΟΒΟΡὮΥ, Οἱ Υ ἴῃ [86 δὐοδίχϑοῦ ΖΌΣΤΩ, οὐ ἰῃ ἐδδὺ θυ] οΣ Ῥοοίΐοαὶ ἔοσι πο ὰ (Π9 Ηγοὶ 
ῬΒΪΙΟΘΟΡΩΥ͂ δβϑυπιθᾶ. [05 βἰδιθιιθηΐβ οὗ σγαπὰ ἴδοὶβ ἢδνθ 0 ΔΡρθϑῦδῃοθ οὐἨ ΐ85 ἴῃ ἴδυοσ οὗ ΒῺΥ 
61488 οὗ ἰάθδβ. [109 σγοαὺ δηϊαη υ 8 Ὀογοπᾶ ἀΐδραίθ: ἰὺ 8 οἹάοσ, οογίδί]υ, (δὰ ἰδίου υ ΟΣ 
ῬὨΪΟΒΟΡΥ. [1Ὁ γγα8 Ὀοίογο ἐμ ἀδυγηιίηρ οὗἨἁ δηγυλίϊηρ οΔ]1οἃ δεΐθῃσο, 88 18 βῃοόγῃ ὈΥ (80 ἔδοὺ ἐπιδὲ 
ον συ ἰὴ 18 ἀοποίοα Ὀγ 118 δ᾽ τα ρ]θϑὺ ΡΒ ΘὨΟΙΏΘΏΔΙ ΟΥ ΟΡ Ϊ68] πϑῖηθ. ΤΉΘΓΘ ἰδ ΠΟ δβϑίρῃϊηρ οὗ πΠοῦ- 
Δρρδγοηῦ οδιυβδίζομβ, ϑχοορῦ ἐδ οομεΐηαδ)] σχοίη ἔοσί ἢ οὗὨ {89 τα ογα. Τ ἰδ ἱτῃ ρο881}}]6 ἴο 
ἀἴβοονοῦ ΔΗΥ͂ Θοπηθοίΐοη Ὀθϑύνγοοη ἰδ δηἃ ΔῺΥ ταγ  ἶ68] ΡΟΘΙΓΥ. ΤΈΘ ΒΟΙΪΥ ΒΕ] Υ (8 Ῥοτ- 
Υδᾶοβ ἰ 8 δὖὺ ὺ 1 ἰἢ6 ἰᾶοα οὗ ἀἰγοοῦ δη δοηβοΐουιβ ΦΌΣΟΙΥ, ἀοβὶ χη θα [0 ἐπ ρΡΟ86 ΟἹ. ΟἸΒΘΤΈ, 

δη (Π6 ὑπουφὶΐ οὗ ἰΐ 85 ἃ τηϑσο ὑσοῦκ οὗ σοϑηΐῃ9, βαυΐϊης (8 ἰπ ογοδὺ 1η 8 ἀἰβρΊαυ οὗἁ ἰηγοπίϊνο δηᾶ 
ἀεβογίρίϊνο ἰδ οηΐ, ἰ8 ἱηοοηπὶδίθηῦ τ ἢ ΘΥΘΥῪ ποίϊοι τὸ οδῃ ἕοστῃ οὗ (89 ἐἱηκίης δηᾶ δ'τ)5 οὗ ἐμαὶ 
ΘΑΓΙΥ γουΐ οὗ [89 Ὠυτηδη ταοθ. [10 γγ88 ποῦ [86 856 ὑμθῃ, πον (1}} Ἰοὴς δον, οὗἉ ἸΘΓΟΣῪ ἴοσχζασῖθβ 
ΟΣ ἿΤΔΠΟΥ-ἰ810856. 79 8.6 580 ὉΡ ἴο {1:0 Θοῃοϊυδβίοι οἔὨ ἰΐ8 δα δ᾽θού γο ὑγα  ύυ]ηθθ8, δπὰ 19 δυ δ᾽ οοςῖνο 
δυϊμεοηίίοἶγ. ΑΔΑὖ 8 ὙΘΣΥῪ ΘΑΡΙΥ ἀδγΥ, ἰο τ ΒΙΟΝ ὯῸ Ῥγοΐδῃθ Εἰἰβίουυ ΟΥ ΟὨΓΟΠΟΪΟΘΥ͂ ΓΟΔΟΙθΒ, Βοτὰθ 
ΤΏ ΏΟ τ 88 ποῦ 8 ΡΣ ]ΟΒΟΡ ἢ Θ᾽, οὗ ἃ ροθύ, ποῦ ἃ ΖΔ] Ἰ Δ Κοσ, Ὀθΐ ΟὯ0 ὙΠῸ “ ψαϊκοᾶ τσὶ αοὔ,᾽ 
Διὰ ΜγὙὁ8 ροββοϑβοα οὗ ἃ τηοβδὺ ἀθνυουῦ δηὰ σονυϑγϑηΐ βρυὶγὶ ὑ---ϑοῖὴθ διοὶ ταϑη, ΠδΥρ ἃ ΡΟΝ ΘΓ οὗ 
ΘΟΒΟΘΡΏΟΙ Βαγραβϑίηρ [80 ΟΥΪΠΑΡΎ ὨτΩΔΏ, ΟΥ 6180 ἰηϑρίὶ οᾶ ἔγοτα δῦουϑ, δὰ Ῥγοβδοιῃὺ ἴο Βἷβ θοῦ] 
ἰῃ ΒΟΙῚΘ ὙΓΔΥ, δῃὰ γϑῦ τυσοὺθ ἀοτῃ, ΟΣ υὐξογοα ἴῃ τγοσγάβ, ἐδὶβ τηοβὶ σοηδογίαϊ δῃ ἃ δ ὉΠ π29 δοοοτιπῖ 
οὗ [86 οτἰ σία οὗ ὕπ0 που] δῃὰ ἤδη. Ηθ Ὀοϊϊονοϑᾶ, ἰοο, τ μδὺ 6 ψσοῖθ οὐ αἰἱοτοᾶ. Ηδ τνεβ 
ϑοῃβοΐουβ οὗ δοῖὴθ βοῦγοθ, ΒΟΟΣ ὈΥ ὙΤΟΣὰ8. ΟΥ γυἱβίοι, Π6Π06 ἢθ δᾶ τϑοοϊγοα ἰδ, δηᾷ Ὠ6 Ὠ δᾶ 
80 ἀουδὺ οὗἉ 118 Τοϊδίϊοη ὕο δὰ οαὐνγατὰ οδ͵θοίδνο ἐγαῖ τ οὶ ἰδ Ραγρογίϑα ἰο βοῦ ζοσί. 

ΕνΘἢ 88 8 ἴΏΘΓΘ ΒΕ Θοὐΐν9 ΓΘΔΙ ΠΥ, δσποἢ ἃ ρἱοίατο, 1 δθ ἢ ἃ βου], δῃἃ δῦ Β00 8} δὴ ΘΑΣΪΥ͂ ἅδγ 
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ῥΓαθοτβ 8 φαθδίΐοη οὗ ἀοοροδί ἱπίδγοδί. Βυΐ ΏΘΠ090 ΘοΆτη9 1 Π Νοῦ δἰ πηρὶν, τὸ ἤγαὺ πτοῖο {{7 

δπὶ τἘΟ ΟΣ ψδὲ τεῦ ρυΐ ἰηΐο [1:9 Βυπηδῃ ταϊηα [ἢ 9 ΤΟΙ ἀΓΟῚΒ ἰᾷ618 οοῃξαὶ πο ἴῃ ὑπδὺ ΘΑ της 
ὈΝΕῚ ΒΟ ΘΡΙ ὮΝ ΟσηθιΣ δι 3 Ὁ ἼΌΝ Θ, “Ιἢ ἐδ δορὶπηΐηρς Θοὰ ογοοίθα {ἢ} Ἡθδυθηβ δηὰ (ὴ9 

αὐ ἢ ἸῸ δδογῖδο ἰδ ὑο ὑγααϊ ἱοη δελοῦηίϑ ὕο ποι ῃΐηρ. [ὁ 18 ΟὨΪΥ φοΐηρ ὈΔοῖΚ ὌΡΟῺ ΟἿΓ βίθρβ, ἴο 
016 δὲ 1δοὲ ἰο 009 Ὑ80 γδ ζδῦθ ἰὑ 89 ἃ ὙἘΟΪΘ; [ὉΓ, 48 ὈΘΌΤΟ τοι)δτϊχοᾶ, (ΠΘΓΘ 8 ΠΟ ΔΡΡΘΑΓΔΏΟΘ 
αἵ στονίβ δὺοὺῦ ἰξ, ΝῸ Κηοπν]οαρο οὗ ἱξ οουἹᾶὰ ἤδνθ οοϊὴθ ἤγοιη ἰγδάϊοη. ΟἿΟΣ ρδγίβ οὗ 
βοσίρίατο οἰΐδοσ ζ41} τυ ϊΐη ἰδίοτί αὶ εἰ πιθ8, ΟΥ {ΠΟῪ δυσαΐθ ουθηΐβθ τυ 8086 Βίοσῃ τηΐσῃΐῦ μαγθ ΘΟΙΏΘ 
ἄοπῃ ἔζοιι ογο-  ἰζλθ6565. ΤὨΐθ οου]Ἱ ἃ ἢανο μδᾶ πὸ τί [ηοθ568, δηἃ σου] Ἀρρϑαὶ ἴἰο ἤοηθ. [1 
τοϊδίοα ἰο ἐδίηρϑ ἰγϑηβοθδαΐηρ 61} ππτηλῃ Οχρογΐθηοθ, 411 ροβδὶ]9 ἢπτηδη Κηον]θᾶρο. ΤὴΘ ΥΟΓΡΥ 

, αϑοιχηΐϊηρ, ἤο παιγαῖθ ἰδ ἃ οἱαἷπὶ ὑο ἰῃρίταἰΐοη, οὐ οὗὁἩ Κπου]ϑᾶρο Ὀο] ονοὰ ὕο το Ὅθθι οδίδί θὰ ἴῃ 

δοὴθ αἀἰνΐπθ ΟΥ Ῥγθ τ [ΓΑ] ΜΑΥ. Α15 βοιηθίἷηρ ὑπουχαύ ουὐἱὐ ὈΥ͂ (0 πατηδη δου] δ] οηθ, Θυθ 
ἴῃ ἐδο Βἰᾳῃιοδὶ οχογοΐβο οὗ ἰΐθ ἰσἢοδὶ σοηΐθθ, ἰξ οοὨ]ὰ Ἰιᾶνὸ Θοιητηδη θα ἢ τοϑροοῖ. [1{ που]ὰ 
ἱτηπιοάϊαἰο ἤδγο ὈΘΟῺ ταϑύ ὈΥ͂ [89 0118]16ηᾳ6, δοῦ χχχνὶϊ!. 4: “ἼἼ οτο τοὺ ἰμβοὰ ἤθη αοἂ ]Ἰαἰὰ 
89 ΤὈππἀδίίοηβ οὗὨ [6 θαυ ῃῇΡ Κπονοϑῦ ἢου ἰΐ Ὀοοδαδβο μου τγϑϑὺ ὑἤθη ὈΟΓΏ, ΟΥ ὈΘΟΔΏΒ6 ἐδ9 
παῦοῦ οὗὅὨ (ὮΥ ἀδγκ ἷἱβ ρστοδί ἢ" 

Ἧο δῖ0 ἀγίσϑοη βθη ἰο [ἢν βδγὴ6 διρροαϊξίοη {Πδὺ 8 ἰπΔ χοᾶ ἰῃ γοσρϑοῦ ἰο Ῥγορῆθου. 1 ἰδδὶ 
ἐδ υἱβίοπ ἰῃ [86 ἔαΐαγο, [15 15 νἱϑίοη ἴῃ ἐΠ9 Ῥαϑὶ. 10 τἨῪῸ 8ὴ ἱτργθβδίοη τηϑᾶθ ΠΡΟῚ [ἢ6 801], 
ποῖθοΥ τοβαγᾶδα 88 ὙἘΟ]Υ δαθ᾽θοϊίνο, ΟΥ 85 οσοῃηϑοίοα τ δοῖηθ οὔὐγαγὰ γο08] σοδυβα] γ. 
Ὑιονίης 1 88 ἃ τουϑιδιίοη, ὑπ γ0 ΘΟΠΔ68 Β ΓΟΠΡΪΥ ἴὸ τ (86 οοηνίοἰϊοι {Παὲ ἰδ τησϑῦ πᾶνθ ὉΘ6Π 
ϑοιηθ δίς ΤΊΟΓΘ 8.8} ἃ Τα085809 ἰπ θᾶτῸ ποσᾶὰβ. ὙὙΙους [η6 νἱδίοη οοποορ ϊοἢΒ τ ΙΟἢ ΤΉΘΥ 08]} 
ὍΡ, ῬΟΓθ ΓΘ ῬΟΎΓΘΡΪΘ88, 8η, (ΠΟ Ὦ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ ἴῃ (06 ΟΥΪΠΔΓΥ͂ ἘΥΔΗΒΙηἰβϑῖοη ἰο ΟὗὮΟΥ τ ἱηα, 

ποῦ]ὰ Βδᾶνὸ Ὀθ6Ὴ 8 ἰηΐοσῖοῦ τηϑάϊατῃ [ὉΓ (Π0 ἢγεῦ δουγουδηοο οὗ {Π6 ἰᾶθ88 οΥ ἱπιδῷοδ ἰο ἰδ γεὶ 
οοποόϊν!ηρ Βπτηϑη 800]. 7 8ΓΘ ΔἸ ΤΥ ΑΥ͂Β (0 ΓΘΙΩΘΙΆΡΘΥ, ἴοο, [αὐ [Π0 ᾿πιδῦθ ΟΥ οοποορέοη, ἴα 1186}} 
8 Ἰδηστιαρὸ γοργεϑοηζέπ 0.6 τοτηοῦοσ ἴδοῖ, ΟΥ {16 Τοτιούορ ἑδα, οὐθη 88 ἰΐ 18 (8017 γοργοβοπίεα ἴο 
οἴβοῦϑ ὈΥ ππδογβίοοα τογᾶδ, [Ι͂ἢ ΟΥΪΠΑΓΡΥ Ὠἰσύονο δ] Τονοϊδιίΐοη, τοσγᾶβ, αγὐϊου]α θα οΥ βυρροδίοα, 
ΤΑΥ͂ 6 γϑί, δίησο {86 οΘοποορίϊουϑ ᾿ἰηκοᾶ τ ἢ Το πὶ 8ΓῸ ἕδτη ἕν δη ἃ ΘΑΒΙΥ 90]]ον ἐμοῦ ἰπ 
τηἷφ 6886 ἰξ που] 8[1}} Ὅ6 τον ]δίίοῃ, 8.111 οὐ ]οἃ ἴο [6 πᾶῖηθ ἱπβρί γαίΐοῃ, ουθὴ 1 [06 ΗἰσΒΘΡ 
ἀϊνῖ πὸ δυϊ Ποῦ δι Ρ]Ογϑα ΤΊΘΓΟΙΥ ἴῃ 6 ὑπ ΓΒ [Ὁ] ΤΠΘΕΊΟΓΥ οὗὁὨ ΒΟΥ {γι Ὁ] τηθη, [ἢ οοηϑὶ ἀοτίηρ, μον - 
ΘΥ ον, ἐδ 6 6880 οὗὁ [ἢ οτἶχίηδ] ργεβοηὐαίίοη οὗ ζδοῖβ αἰ υἹ  πηκηονη, δηᾶ οὗ το [ἢ 6 ΒατηΔη 
ταϊηὰ μοᾶ ᾿γουΪΟΌΒΙΥ ΠΟ ὑΥ68 ΟΥ̓ Θοῃοορίϊοπβ, ἔπ 6 αποϑίϊοη 8850 ΠΊ68 ἃ ὨΘῪ δϑρθοῦ. 10 ΘΟ11268 ὕο Ὁ8 
ἴη (818 ἥοττα : ἯΊΙ γτουϑδ]ϊορ τοσ8, ΣΆΘΓΟΙΥ, 68}} Ρ ἔδο τηοβὺ γί ν ἃ ρἱοίαγο (ἴ ἴῃ οἰ πο σαοϊ μοῦ 
ἵξ ̓ 8 ΟὨΪΥ ἃ υἱοίατο ὑπαὺ (ἢ 6 ταὶ ἢΔ8), ΟΥ τΥ}}} τουθδιηρ Ρἱοΐμγοβ, οα [06 Οὗ ΘΓ ἢδηα, ΠΘΟΘΒΘΑΓΊΪΥ 

βυργοοῦ {Π|6 Ὀαδὺ ᾿τογ8 88 {Π6 ΟὨ]Υ τηθαϊΐῃτῃ οὗὨ ἘΓδηΒηλίαϑίοη ὕο ΟἿ τη ἢ Ὑ7111] ογᾶ- αϊηὐϊης 
εἶτο ἰῃ6 τηοϑὺ ἀἰδιϊηοὶ οοηοορίΐοῃβ οὗἉ [Πἷ8 ἔόγγα ἑποοσηϊία, ον ΜΠ υἱβίοη- αἰ ὐΐηρ 6811 οὐὐ {Π 6 Ὀθβὲ 
ἰδησπαρθ τ Βουοσ ἢ ἴο ἀοβουῖῦο 10 ΙΓ 80 Ἰα ΟΣ ὙἱΘῪ ΒΘΟΤ8 {ῃ 6 τηοϑῦ Ταύ ΟΠ], 88 Ὑ76}] Δ8 ΤΏΟΤΘ 
ἴῃ ΔΏΘΔΙΟΡΥ͂ τῖϊα (ἢ 6 δ.}16 οὐὗἨ [89 Ῥτορμείίο βοσί ρίτγοβ, [6 ΤΑΥ͂ γγχὸ Ὀ6]ονο {Π8ὺ ΘΥΘΔΙΪΟῊ ὙΓΔΒ 
ἰπ8 φγοϑοηοα ἰο 1118 ρσορδμοῦ οὗὨ ὑδθ ραβϑί, (818 ΒΕΕΒ οὗἨ [826 Ὁ ΚηοΤη, ΟΣ ΓΑΙΠΟΡ οὗἁὨ [Π6 ὈΓΟΣΙΥ 
ΠΗΚΉΟΥΔΌ]6, δηΐθ-ογοδίϊνο ἰδίουυ. 60 ΤΑΥ͂ σὸ ἔδγίμον {Ππ8π ὑΐ8. 1ῦ ΤῊΔΥ Ὑ6]11} Ὀ0 ἀουν θα 
ὙΠΟ ΘΓ, τὰ Πουὺ νἱδίοη ἴῃ {ἢ γϑὺ ῃ]466, ΟΥ 88 ἀορϑηδϑηῦ Β0]6}]7 Οἢ πακοα τγογάβ, ἰὺ του] ῃοὺ 
ιδτο σίνοη ὑμο αἰτητηοβῦ ᾿πηαροβ ἴο 86 ἢγϑὺ ἱπηασὶπρ ταἰηᾶ, ἰἦ Ὁ μδᾶ ποί, ταΐμον, ἔΑ]οα ὑο ἱτηρατὶ 
ΒΥ δΟΠοΘΡΪΟΏ. 

Βοδίηᾶ [1.19 γἱοίατο, οὐ 1:19 νἱβίοῃ γορτοθοη διίοη, ἸΔῪ 0}}6 ᾿ῃη 6819 4649 : δηᾶ, {ΠποΤοΐοΓο, [6 
δΆΓ9 ἴδοίβ ἴῃ ΓΒ οῖν σγταηᾶ οὐ] 6, ΟΥ [0 ὈδΔΓΟ διιοοοϑβίοη, 8Γ6 ἔπ π8 υἱν  Υ ἸἸπ)ηθα, 88 ὈοΒὲ ΤΟΡΓΘ- 
“ὁ ης τ ρδὺ τνοτάβ, τ τ ουῦ δυοἷ Βυσοοδαῖνθ δοθῆ θα, τυ οῦ] ἃ ἤαγθ ΤΩ ΠΟᾺ 1688 Δἀ θα Δ 0} Υ Θοηνογϑά, 
ΟΥ ὁ ΤΑΥ͂ ΒΡΡΟΒΟ ἰΐ ργοβοηΐρα βυ᾽οοίἑγ  ] 7 ὕο ὈοΐῺ βθῆβοθ. ΤΉΘΡΘ Ὑγ6Γ6 Υἱϑίοη γοΐοθϑ 88 Ὑ76]] 
85 νἱβίοῃ β'σηἰδ. Οδγίαϊη ἀνία] ποτὰβ ογο Βοατᾶ, δηὰ [86 οαὐίπρδ δὰ 19 παηγίησο, θοῦ 
τ ΒΟ. [Πότ 8.89 Ὀ6ΘῈ 80 τυ ἢ βρϑουϊδίίοη, δη ἃ τὶς, θη τορβαγθα 859 δοίη 8] ραγίβ οὗἉ οσϑδίϊοῃ, 
ὅανο ρίνϑη τἶθθ ἴο 80 τη] οἢ αἰ ΠΟΥ͂, 9 ΓῸ 85 βυ δ᾽ οὐ γοἾγ Τ6 8] (ἰδῇ ͵θ, Γ64] Ῥασίβ οὐ [86 ν᾽ βίῃ), 
85 (0 σαΐλογίπσθ δηὰ {Π0 αὐοδίπσθ. ΤΉΘΥ ψογο Ὠθατὰ 88 δοδῃ ““μοαγὰ 8 γτοαὺ σνοΐοϑ οἂΐ οὗ 

διοαγοῃ, ΟΥ δ8 Ὁ ϑηΐοὶ μϑαγὰ “89 βροαϊκίηρ δοίνγθθῃ (86 Ὀδηκβ οὗ ὕὉ]αἱ,)) οὐ 88 Εζϑκίϑὶ ᾿ϑαγᾷ 
“(ἢ9 ποῖβο οὐ [Ἀ6 ομογηθίο τη ρ8, Π1Κ6 {116 ποἶβο οὗἉ στοαὺ τυ αὔθυβ, 88 ὑῃ 6 σνοΐοθ οὐὗὁἉ βρθθοῖ, [ἢ γοΐοθ 
οὗ 189 ΑἸταϊρμιγ. 8.0 Βαϊδϑιῃ “ βοαγὰ (Π6 τγογὰβ οὗ αοἂ δηὰ βὰν [ἢ9 νἱβίοπϑ οἵ ΕἸ ΒιηῃΒααααὶ ;"" 
δ “δολεϊα ἰμδὺ τ ΒΟ. τγὰϑ ποῖ πίψλ, δῃηἃ βδνν ἴμδὲ το τγᾶϑ ποὺ ποιῖο." Ἐοιηοίο ἰἶπηθ δηᾶ 



1560 ΞΒΡΈΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῈ ΕἸΒΕῚ ΟΗΑΡΤΕΒ ΟΣ ΟΕΝΕΘΞΙΒ. 

Γοιαοίθ δΡ800 Ὑ6ΓῸ Ὀγουρἣῦ ὑοροῖ 6 Σ ὌΡΟΩ [89 οδῆνδϑ. ΜΙΑῪ τὸ πού Ὀο]ΐοτο (815 οὗ [8Π6 φτοδίθε 

δᾶ ΠοΙ]ΐοΓ ῥσοροῦ οὗ ογϑαϊίοῃ, ἴῃ ᾿ΐ8 υἱδίουι οὗἩ [86 ἱπ}βϑὉ]9 ραβδί ἢ 
Τῇ [16 ΓΠΘΟΥΥ͂ ΓΩΔῪ ὃθ ἰηἀυϊ]χοῦ, ἘΠ Θἢ ΤΛΔῪ Ἧ;Θὁ 4180 ΓΟ ΥΘΒΕΥ ΘηΘΔΥΟΣ ἴο ἱπιθρίῃο ϑοιηοί μία 

οὗ ἰλ6 Ῥγοοϑβδ ἴῃ {μιῖ8 ὀγοϑῦγο γοργοϑθηίδ οι, 88 ὙΓΘ ΤΩΔῪ (αΐθος 1ὑ ἔγοτῃ [86 ᾿δληρσταρθ ἰῃ τ Βἰοἢ 
ἰξ Βδϑ ὕθϑι ἀοϑοσϊ δοὰ. ΤὮθ υἱβϑίοῃ ΟΡΘΏΒ ὙΠ} τ μδὺ (80 Β5ΕΒ ο8 ΟὨ]Υ Ῥαϊηὺ ἰὰ ἸΤΟγ8 88 ἃ ἰμο θυ 
ψΔΌΒΟΙα, ἃ γοϊὰ δηὰ ἔοσιλ]οδδ εαγί, ΤῊΘ ὑθΥΊΩΒ ὑποιήθοϊγοδ, ἱμου ἢ Μ179}} ἐγδπμβὶαὐθᾶ, δον (᾿9 
ἰτωρογίδοϊίοη οὗἩ Ἰδησαδρο, δηὰ γοῦ ΓΒΘΥῪ ἃγο, ἀου Ὀ(1688, 086 Ὀοϑὺ ὑπαὶ οου]ὰ μδνθ Ὀθθ8 οιρὶογοᾶ. 
ΤΏΘΥ ἀγὸ ἰηδρίγοα Ἰδησταρθ, ὕοο, Ὀθοδῦδο τηοδὺ αἰ ΓΟ δαραοειοα ὈΥ {10 ἱπαρίγοὰ νἱβίου, ΤΒθ 

ΒΕΞΕ ἯΔ88 ἴῃ ἰμαὺ βίαῦθ οὗἉ 1π1018] οοη οι] δος ἴ0 τ ἱοἢ [16 ργορμοὺ Φοσγϑσαῖδὴ 18 οαγεϊϑα θδοκ ἴῃ 
[89 τονογβϑᾶ ρἱοίαγο, ΒΘΓΘ ὯΘ 8008 (80 θϑτίῃ τοϊυγηΐης δρδίη ἰὸ [06 ῥχίσωθυδὶ ἀοβολαιίος : “1 
θο 61 (86 οαγίἢ, δηὰ 10, 1Ὁ γγαὰϑ νι μουῦ ἴογῃι δηᾶ τοὶ, "Σ15Ὶ ΠῚ ; δῃὰ 1 Ἰοοϊκοᾶ ἴο [86 Ἀφθδυθῆα, 
δηὰ {Π0Υ πὰ πο ᾿ἰμδὶ,᾽) ὅοτγοσα. ἷν. 28. Ταΐδ ἰθ [80 Ὀορίπηΐης. 10 ἰβ ἃ νἱδίοῃ οὗ ἀδυίκηθαθ γϑϑίϊηρ οὴ 
ἃ ἴοττη θβϑϑ δῦγβϑ8. ΤΉΘΓΟ 18 βοιηοίίηρ, τ βοίο Γ δουπα οὐ νἱβίοῃι, οὐ Ὀοΐὰ οοχηθίηοᾶ, ἐμαὶ χίνοθ 
189 ἱπιργαϑϑίοη οὗ ἃ βρίσὶὺ πονογίης ΟΥ̓ΘΥ (86 τδίοσβ, Οὐ Ὀσοδίδίηρ ὌὭΡΟΒ δμοὶν ψαϑὶ βυγίδοθ, ΟΣ 
σοι θηοΐηρ {Π6 Ρυ]βαύϊοηβ οὗ 11 ἰῃ [οἱ ἄθορ ἰηύοσίου. [10 ἰβ (ῃ9 Ὀορίπηΐης οὗ παύμγθ. Απὰ 
ὩΟΥ͂ 6 ΠΘΔΓΒ ἃ ΣΙ ΖΓ γοΐοοῦ βαγίηρ : “Ἰοὺ ἔδότοὸ ὃὉ6 Ἰίρι." Οὐοάϊΐοιπξ ἴο Π60 οτὰ ἰδο Ἰρῃὶ 
ΘΟΣΙΩ6Β ἔτ (ἐκ σκότους, ΒΔΥ8 [ῃ9 ΑΡΟΒ[]6 ἴῃ 18 ἑηξογρτοίδιίοῃ οὗ {ἷ8 ῥἱοίογί δὶ ἰδηστιασο, 3 Οοτζ. 
ἷγ. 6) ουῦ οὗὨ [6 ἄδτκηθβα, ΤῈ ἦγβι οἱθιηθηίαὶ ἀἰνἰβίομ 18 ϑόδν ἰακίηρ μἷδοα. [ὲ ἰθ ἃ αἰνίάϊηρ οἵ 
[89 ᾿ἰχῦ ἔγοσῃ ἔθ ἀδυΚηθ88. 

Αμαΐη, ἃ νοΐοϑ ἰμδὺ 08118 1 φοοᾶ, πὰ ͵'8 μθϑαγὰ ρἰ νης [89 Πδπη68 1", πιϑιῦ, ψοπο, ἰα-γ-ἶα, Ῥαν, 
Νῴφλε, ἴῇο τ 18 Βγβί σγοδίύϊνο σομίγαϑί, Αὶ βοϊθσηῃ ῥ8189 βυοοθϑᾶβ. Οπ0 ογθδίϊγο ρογὶοᾶ, οὔθ χτϑδὲ 
τἰπιο βαςοθϑδίοῃ, ἰ8 ῥαϑί, δηἃ διδὶμ 5008 ἕοσίῃ (89 ιοτᾶαᾶ, Απᾶ ΠΟΥ͂ 8 ΒΚγυ, ἃ βϑᾶνβῃ, ργθϑϑῃΐδ 
ἐιθ61, (που ἢ 8]1 ἰ8 Πυϊὰ 8:}}}1. 10 18 8 ῬΒΘΠΟΙΔΘΏΟΣΏ 88 βέσϑηρθ 88 ἰδ 18 Ὀθϑυ 1] δηὰ βυθ]σηθ, 
ΤΏΘΣΘ ἰ8 8 ΔΡΡΟΌΓΔΏΟΟ οὗἨ παύοσθ δῦονο δηἃ Ὑγδίοσβ Ὀ6]ΟΥ,, τ [ἢ δὴ ορίΐοαὶ Ξγαιδτηθηΐ, 1χο [86 
Βουοϊδιίου 868 οὗ ρ]458, ϑθοϊταΐηρ ἰ0 αἀἰνίἂθ [τὶ ἔγοπι ϑϑδοῖὶ οὔιθσ, 9 ΠΙΔῪ γοχζασγὰ ἰΐ 85 ἃ ὑΡῃθ- 
ΒΟΙΏΘΗΔΙ, ΟΣ Ορίΐοδὶ, τοργοθθηίαίίου οὗ [86 δἰσῃοβρθογο {1} [89 ο]ουαβ βδι πρ ἴῃ ἰύ, δηα [89 ταδὶ 
ΤΥ ΒΘ ΪΟΌΒΙΥ Βαβρθηᾶθοα ἴῃ (8. 8 ὈΡΡΟΡ ΒΡ8068,--- τηϑίίο Ὁ Ἡ ΒΙ0ἢ. ΘΥΘἢ ΠΟῪ Ββοίθῃοθ βηᾷβ ἰ( ἀϊ βῆ ου] 

ἴο υπάοσϑίδη δ. Οτ, τι 1,δηρ6 8η4 ΟἴΠΟΓΒ, ΜΘ ΤΩΔΥῪ ἰηὐογργοῦ Ὁ 828 ἀθποίίηρ {9 βορασγαίΐοιῃ 

Ὀούπ θη [89 Ἰογγοῦ ψαύοσβ ὈΓΟΡΘΓ δηᾶ [06 ὌΡΡΟΣ ϑίμοσοαὶ ἤυϊὰ, [Ιῃ ΘΙΓὮΘΣ οδ86, ἰδὲ τ ἰο ἐ8 

ὈΘΠῃο᾽ὰ 8. 116 ασέμμαζ ΔΡΡΌΘΑΓΔΠΟΘ, ΟΥ [89 ΟρἕΪ08] τννογὰ χϑργοβϑοηξηρ ()6 ἰδοῦ, οΥ δἰδίθ ἰἢ ἠδίαγο, 
Ἰγίῃρ Ὀδοὶς οὗ ἰδ, οομοοὶ γϑὰ δοοογάϊῃρ ἰο [89 Βοΐθῃοθ, Γθ8] οὐ Βῃρροβϑᾶ, οὗὨ ἰὴ ΒΚΕΒ, δῃὰ οχργοδθεᾶ 
ἴῃ δυο ]δῦθ ΟΣ ττὶ ἴθη τγογβ δοοογαϊηρ ἰο βΒθοἢ; δΘοποορίϊοθ, ΤῊΠΒ Ὑ71ὸ ΣΩΔῪ ἰΔΚοὸ ““ δίουβ Ρουθ 

δηὰ νυ δίθγβ ὈΘ]ΟΥ͂ ᾽ 88 ΒΡ [86 Θχργοβϑίοῃ οὗ δυοι οσποφρίίομ, ἴῃ στδηὰ ἔδοὺ σουοδὶϑὰ Ὀοϊηρ ἐμ 9 
Ῥτοάποιίοῃ, ὁ 0.9 Βοοοπᾶ ΔΎ, ΟΥ Ροσὶοᾶ, οὗ (μαὺ παίῃσαὶ βἰδὺθ οὗ ὑΐη σα Ἡ ἰοἢ 15 δσίθ}}} Γορτο- 
βθηϊθα ὮὈΥ͂ [ἢ ΒΚΥ Δηᾶ δίσιϑρῃογθ. ΟΥ Ὁ ΤΩΔΥ͂ ἔδίκο ἴὑ τὶ μοὰὺ βασι ΧΡ δηδίζοη 88 ἀϑηῃοίίηρς δ 
ὨδίῃτΟΘ οὐ βἰαὶθ οὗ [πΐηρβ Ἰοηρ σο0η6, δῃᾶ τ ΐο 888 11{{10 ΟΥ οί ΐης; δΟΥΤοϑροηαΐησ ἴο ἐῦ ἰῃ ΔΗ͂ 
Ῥγθβοηῦ δβρϑοῦ οὗ [89 σοῦ, ΤῈθ “ ψδίϑιβ δῦουθ δῃᾷ τδίθυϑ ὈΘΙΟῪ  ΤΏΔΥ Βᾶγοὸ ὕθθη δὴ δοίῃδὶ 
οοπαϊδίοῃ, 8 δοίπ 8] βίασο ἴῃ {86 οΥθδίῦγο ὈΓΟΟΘΘΒ {8:8 ΓΘυΘδ]ϑα ἴῃ υἱβϑίοη, 88 ἢ0 βοῖθῃσθ οου]ὰ οὐ ο 
Βανο σουϑϑ]οα 10--δὴ “ ο]Ϊἃ Ποαυθη8,᾽,) ἴῃ ἴδοί, (μδὺ Ῥαβϑοᾶ ΔΥΑΥ δ ΟἹ Ὀθίοσθ {86 ἰπἰγοὰποίξοη οὗ 

1ὴ9 “ΠΘῊ ὨΟΔΥΘΗΒ᾽, πα ΠΟῪ βτιηδιηθῃὶ οἵ 1786 ΤουΣ ἢ ἃἀΔΥ. ἘῸΓΡ ἰῦ ΒΘΟΣΩΒ ο᾽θδν (δαὶ ἰῃ [09 ΒΕΞΡ᾽ 8 
νίονν, 8η4 δοοογάϊηρς ἴο (89 ὙΟΣῪ σΟὨΒἰδύθῃμου οὗ (8 δοοουηί ἰβο] ἢ, (ἢ) 18 υἱβίοῃ οὗ “"" δίοιβ δδονθ᾽" 
ΜΟΙ] ηοῦ Ὀ6 ἴῃ ΒΑΓΙΙΟΩΥ τ Ϊ0} 86 Ξγτηδιη θη ἴΆ] ΡΒ ΘΠΟμθη8 οὗὨ ἰμδὺ Ἰαΐον ρμογὶοᾶ. ϑΒου]ᾶ δὴν 
ΟἿΘ, ἰῃ [89 ὨδΙὴθ οὗἁ δβοίθῃοθ, ἄϑοϊδῦο (818 ἴο ὈΘ ἱπηροβϑὶ ]9, ΟΥ ἀθηγ ἰδ δὺ ἰμογο οου]Ἱα οὐοὸῦ αν 
ὈΘΟΠ ΔΗΥ͂ ΓΟΔ] ΕΥ̓ ἴῃ ὩδίΌΓΘ, ΟΥ ἴῃ [86 ΒΙΒΟΟΓΥ οὗὨ ΟἿΣ Ρ]δηθί, γοργοβθηΐθα ὮΥ̓͂ Θ80}} 8 Θοποθρέϊοι, 1οὲ 
τὴ ἰδῖζο οὔθ οὗ 89 Ἰαυχοδὺ ὑθ]θβοοροθ δῃα (πτη 1 (ο ἰδο τίημ8 οὗ ϑαίασῃ,. ὙἹῈΥ σαὶ χης ποῦ βθ ἢ 
8 ῬΒΘΠΟΙΏΘΏΟΩ ἢᾶΥ͂Θ ὈΘ6ΘΓῈ ΘΧὨΪΟἰ θα ὈΥ ΟἿΣ “φαγὶ δη ἃ ἈΘΑΥΘῺΒ᾽, ἴῃ ἰμδὺ ΘΑΓΙῪ Βοι]-ομδοί!ο βίδίθ 
ἴο ψ Βίοιι βαΐαγη, δοοογάϊηρς ὑο ον Ὀθβὺ βοΐίθῃοθ, ΠΟΥ͂ ὈΘδΓΒ 80 01056 ἃ ΓΘΘΘΙ Ὀ]ΔΠΟΘΥ ΗΟῪ 8ΓΘ 
18.686 γἰηρ8 βῃρροτίοα, τ οίμοσ Ἰἰαυ! ἃ οΣ δότγίδὶ ἢ 1 ᾿ἰφυϊὰ, ἰ.9 δἰδῦθ οὗ {1598 τ Οὐ] οογτεβροηὰ 

« «Ὁδοχοίδηδοσὲ ἔβοῦ ἴμο ὈδΙδιοῖσι δ οἵ ἴδιο οἰουιά81 500 χαχυΐ!, 18,--- ἴδ Ἰδτνὰ οὗ βταυ εν ἐὰ [89 οἰσαάα, Ὡ9 ἽΘΘΣΏ, 
ἰἰδταίίοπες πιιδίω, ἴλ9 πα ἈΙΏρ5 ΟΣ δι δρθῃαίοσϑ οὗ ἔδο οἱοπᾶε,--- ΟῊ [ΠΟΥ ἀχὸ δυρροσίοα ἴῃ ἐδ9 αἱτ, ἀπιὰ μον μοῖρ οοσιίϑῃξε 
Ὅ1Ὸ οοπαοχδοᾶ δσιὰ ρουσοὰ Ὡροὰ ἰδ6 οατί  8εε Ὁτοῦχοϊξ ; αἶδὸ οἷ. χχχυΐ. 2] : ““ ἼΘΙ ἈΘ Ταδικοῖ Β ΕΙΔΔ}1} 180 ἄτορα οἵ 
πΔΟΣ, πιὰ ΓῸὉΓ ΤΡΟΥ [ΠΥ ἀἰ5ι11 σαίῃ.᾿" ὙΠΟΣΘ [6 δοσαοί μέσα γαῖ ἴο Ῥ6 Ἰοαστιοᾶ Ὀεΐοσο ἐλι8 δποίσηξ οδ4]]0Ώρὸ 16 31} 

διυσνοεχοὰ. 



ῬΑΒῚ Υ.--ΙΟῊ ΜΆΑ͵ΑΒ ΤῊΝ ΟΒΕΑΤΙΨΕ ΗἸΣΤΟΕΥ ΒΕΥΕΑΙΕΡ 1δὶ 

οχδοῦγ ἰο ἔπ 9 Ἰδησύδρο οἵὗἁἨ (ἢ 6 ἰοχί, δηα, ἰἔ 80, (0 Ῥοβδι Ὁ} 10 οὗὨ ον φαγί ανὶπρ οηο6 ρΡσγοβοηίρα 
ἃ εἰποῦν ΔΡΡΘΟΓΔΠοΟ Ἡοῦυ] ἃ μοῦ Ὧ0 ἀπ ΤΟΓΌΥ (86 δὐὐοθηἰίοη οἱζμ 6 οὗἩ ἰὴ ΒΙ}]104] δἰπᾶθπὶ οΣ [89 
[280 οὗἁ δοΐθῃ 690. 

Βαϊ ἴἰο τοϊαγηῃ ἰο (89 ογθδίϊγο δόθῆθ; δὖ {18 σίασο δοαΐη [ἢ θΓ0 ΟΟΙΏΘΒ ἰπ (ἢ ὑγιασο θοοἷ.---- 
“Απᾶ ἀοἂ οαἰέσα 89 βγιηδηλθηῦ ἤθανθη "ἡ (Θ"8Φ, μοὶ 8). ΤΏθΥθ ἰδ δυο. παιιίηρ, ΘηοΙ ΟΣ 
γοΐοο οὗ Ὀοποαϊοίίοη, δηοῦδοῦ δοϊ θη ὈΔΌΒΟ: [6 βοοοηᾷὰ υἱβίοῃῃ 6]0608, δηἃ ὑμ8 “ΤΏ6ΓΘ ἰδ Δ 
ονοπίηρ δη 8 ΠΠΟΡΏΪΏ,, ΟΔΥ 60οοηα,᾽" 

Απᾶ ΟὟ ἃ νὰ οοτηεηδηᾶ ͵θ8 μοογα, Πἶκὸ (ῃ9 γοΐοθϑ (πὲ δἰίθαὶ {86 ορϑαΐηρς οὗ (Π9 Βονοϊδος 
86816, Δηἃ ἃ ΠΘῪ ΘΑΓΕΝ ΔΡΡΘΆΓΒ Θπογαίηρ ἔγοτα [ἢ 9 τγαίθυθ, [10 βῃου]ᾶ Ὀ0 τοιμδυκοὰ μδὺ {Π6ΓῸ ἐδ 
80 ἴἔτηθ ὮΘΓΘ,---ἶπιθ, 79 ΤΏΘΔΠ, 85 Θέ τλδύθα ΟΥ Τηϑαϑυγοα ἀυγαίίοη ; ἴογ [Π6ΓῸ ἰδ ποι ΐης ὙΒΟΓΘΌΥ 

ἴο τϑδβαγο ἰᾧ ουϊδίαο οὗὨ (86 ογοηΐδ ὑμοιηδοῖνοθ. ΤθΘΓΟ ἰ8Β η0 ἢχϑα ἰηᾶοχ οὗ πιονοσηθηΐ, ἩΠΘΙΒΟΣ 
οουδέδηϊ ΟΥ Ομ δησίηρ, ΟΥ Οὗ ΔΠΥ ὀοπδίδηϊ ΟΥ γδγγίηρ ταὺθ οὗ ὁῃδηᾷο. [0 8 ἐὐηὲ6 ΟἸΪΥ 88 διιοοσεϑίοῃ, 
οὗ τδῖ ον {86 Βαοοθθβί ἢ Β 8ΓΘ {μοι 861γ)68 [0.0 {{Ππ|08,---ἰῃο στοδί αἰνἰἀϊη ΚΒ, [ἢ δοϊθπλη ὑϑῆθοδ, [δ 
ὩΘῪ Δρροδτίηρϑ, τα κίηρ [06 ϑυοπΐηρθ δηαὰ }}0 ΤΟΣ ρ8 οὗἩ [86 πυμηθογοᾶ ἄδγα. [Ὁ ἷ8 “ ἔγΟΣΩ 

Οἴατα ἰο ΟἸ διὰ ᾽ (ΡΒ. χο. 2), ἔγοιῃ δρὸ ἴο δροὸ. ΤΊ πηΐϊῦ οὗὨ τηϑαϑαγοιηθηῦ 18 [89 ΟΗδΔΏΚ6 ἴῃ παίγθ 
ὑτοἀποραᾶ ὈγΥ [6 ἤογὰᾶ, δπὰ [89 πα θονῦ δηᾶ ογᾶον οὗὨ (Π986 Θηδηρθθ δῃᾶ βιιοοθβδίοῃβ 8 ἴΠ6 στοδὲ 
ταδίϊον οἵ γονοϊδίΐοῃ. “ὑ"Νοῦ ἦσιο ζοηρ,," 88 1) 6] 290} ν"6}1 βαυβϑ, “Ὀυΐ ἦσιο πιαῆν ἐΐηιϑ8 αοἄ 
οτϑϑίϑα,,, 8 {ῃ 9 Θαϑϑηΐδὶ 468 ἰπίϑηἀοα ἴο Ὀδ6 δοὺ ἔογῖ!. ΤΈΘΙΘ 18 0 δυβοϊαίο βἰδηααγὰ οἱΐμοῦ οὗ 
πιθ ΟΓὁ ΒΡ866. Αἢ ΟΌΣ, τοχδυ θα 848 Ὀ]δὴκ ἀσγαξίοι, ΒΔ8 ὯῸ ΤΊΟΤΘ ΣΘΘΙΥ (8 Δ πηγοϊαιοᾶ 
ἰποῖϊ ον ἔοοῦ. β΄'ησσ, {116}, 8η ουξδῖ4ο τιϑαβυγοᾶ (πη6 18 ομθ οὗ [86 ἡ ογοδίϑα, ἰῦ οδῃηηοῦ ὃὉ6 [80 

[Δ0Δ8ΌΓ6 οὗὨ ογϑδίϊοη ἰΐβο] 
Βαὶ Ἐσαΐη [86 νἱδίοῃ Ομ δη 365, 8ῃηὰ 10, ἃ ΠΟῪ ΒΘΑΥΘῺΒ δηἃὰ ἃ ΠΟῪ Θθατύδ. Τὴθ οἱ γαζία ἮΔΆ 

Ῥαβοϑὰ δ ΎΥΔΥ͂, Δ 8 ΠΟῪ Ηγτηδιηθηῦ ΒρΡΘΑΓΒ, τὶ ἢ 106 θη, ΤηΟΟΏ, Δπα δίδιβ. ΤΏΘΥ ἃτὸ ἰρλία ἴῃ 
[80 Βοαυθὴβ (5). 80 [86 ΒΕΞΕ (8118 [Π)6Π),---Ἰρη 8 οὗὨἨ φστοδίονυ δηᾷ οὗ 9886} βροπῃᾶοσ. Ηθ 

ἄοοϑ ποῦ βρϑδκ οὗ {ἢἸ8πὶ 89 ζ]οῦθ8, ΟΥ̓ 5011 δοαὲδε, δοοογάαϊηρ ἰο [πο 4685 ἀοτί νοᾶ 2 ΟἿΥ τη οάθ τῇ 
ΔσΟΠοτΩΥ, οὗἩἨὨ ΤΟΝ μ6 Βδα πὸ πον ]θάξθ, πΠῸ οΘοποορίίοῃ, δηᾶ, ἢ τ71ὸ ΤΩΔῪ ὑγτιϑὺ (86 δἰ" ] οἱ ἐγ 
δηὰ εἱ]οηοο οἵ (8 δοοουπΐξ, ἢ0 γονοϊδίίοῃ. ΤΏΘΥ ὑγοῦθ ἴο Εἷτη δ ρ]ν ζσλία ἴῃ [ἢ 6 Ηγπιδηγθηῖ, 
διὰ ποίδΐηρ ΙΩΟΓΟ; ΘΟΥ̓́ΘΏ 88 ἴ0 8, τ ϊ 411} ΟὟΓΡ δΒοΐθῃοθ, ΓΠΘΥ ΔΓΘ 80}1} Ὀὰΐ ᾿τραθ68 πῃ ΟἿΤ ὭΘΔῚ 
ΒιοΑγΘΏ8,---Ορ 641 ΔΡΡΟΔΓΆΠΟΘΘ ΟΟΙΏΡΔΙΔΟΙΥΘΙΥ ο]060 ὈΥ 18, ὑπουρσἢ ταδὰθ ὈΥ͂ ἃ ἔδυ- οἱἵ᾽ ὀδαβδ! γ. 

βπο}} ἃ δἰδύθτηθηῦ ΣΔΥ͂ πΟῦ Β6Θ0Πὶ ΘΟΑΔΥ͂ ΟΥ̓ ὨΔΙΏΓΑΙ ὕο ΒΟΙῚΘ ταΐ 8 δϑοίθα ὉΥ οογίδίη βοϊθης ῆο ὑτο- 
ἠαδστηοηίπ; Ὀαΐ ὑμδὺ ἄοο8 ποῖ ργονϑηῦ [8 ὑὈθϑίηρ 16Γ8] ἕδοῖ, ΤὴΘ Β;ῃ}: 70 866 18 ΒΙΤΩΡΙΥ Δἢ ΔΡΡΘΆΓ- 
Δὴ006. ΤΏ 6θ0 ὨΘΔΥΘΏΪΥ͂ ᾿ἰρ δ, 88 (Π6Υ Δ΄Θ τοβϑοίθα δηὰ σοΐγβοιθα ἴῃ ΟὟ ΠΘΔΣ δἰσῃοθρηθγὶοδὶ ΒΚΥ, 

ΟΥ̓ ΓΑ κῖα, ἃΤῸ ᾿πϑῦ 88 ΤΩ Π0}} ᾿ΠΠΔΡῸΒ 85 ὅΠ6 Βροοίγαχα [ἢδὲ 18 Αγ. Β08}}7 οδϑῦ ἰῃ [8 ΔϑίΓΟΠΟΠΊΘΥ 8 Οὔδοτυ- 

δίοῖῦ. Τμοὶρ γοζέη ΟΥ ἀοτμαϊπίοη, 88 τηθηςοποα θη. ἱ. 16, 16 ποῦ, ὈΥἰ πη ΑΓ, ἃ ΡΥ 5108] ΟΥ ἀγ- 
Ὠλτηΐοδὶ ρον ν (ἰδουρῇ ὑἢ͵8 ΤΏΔΥ Ὀ6 ἱποϊπαθα ἴῃ (89 ἰδηρίδσο ὙΠ ΘῊ βοΐθμοθ αἰϑοονοῦθ ἰ{), Ὀαΐ 8 
εἰηθ- του αίίησ, δηᾶ, ἴῃ (18 ὙΔΑΥ͂, 8 11ξ6-τοχα]αίϊηρ ἀοταϊηΐοη. Α8 ἔσλίε ἴο (18 φαγίῃ, [Π6 ΟὨ]Υ͂ 

Ροϊπί οὗ νἱονν ἱπ τ Ιοἢ ΠΟΥ͂ 800 ΘΆΓ}168ὲ τοραγαϑα, (86 ϑοῃΐο ἀδίθ οὗ [δοΐτ ΔΡΡΘΔΓΔΏΟΘ 18 8} {Πδὲ 
ἷΒ φίνου ἴῃ {818 ογϑδέϊνθ υἱδβίοῃ, τ ἰ δύ ̓ μ οἷν δηὐθοοαθηΐ τηδίθυ δ] Υ ἴῃ {ἰπ|6, 88 Ἧ76]] 85 [οἷν γοσαοῖθ 

680841{Υ ἰπ Βρ806, ΔΙῸ ἸαΙν ἴο [89 ἰπέθγομοθ οὗ Ὠπτηδῃ γθββοη, δηὰ [86 ἀϊΒοοΎοΣ 68 οὐὗἩ Ὠατηδη βοΐθῃοθ. 
ΤῊΘ οπο οὗἉ (ἢ666 ἰᾶθδα, Ὠδτμ οἷν, ἐπα (.6 τηδύθγί δ] οτίρίπ οὔ [86 δὰ διηὰ βίδγβ ἀδίϑβ ἤγοπι [Ἀ0 
οϑι ἰδοὺ ογοαϊϊνο ροτγὶ οᾶ, δηὐθοθάθῃϊ, γοπηοίθ! Υ δηϊθοοάθηϊ, ΡΟΓΉΔΡΒ, ἕο ἐδμοὶρ ἀρρϑαγαπθα ἴῃ ΟἿ 
(οΓΓθη6 Βγτηδλεηθηῦ, 18 ΘΟΙΏΤΩΟΠΪΥ γϑοοὶ γα τὶ που αἰ ΠΟ], δη ἃ βθθιὴβ ἰο ὃὉ6 ἀοιαδηδοὰ ὈΥ [80 

Ἰϊξογαὶ δοηβίβίθ ποῦ οὗἨ [86 δοοουπηῦ [9611. ΙΓ 868 πούοσ θθθῃ τηδἰπέαϊποᾶ ἐμαὶ [86 ταδί οὗ [89 
δῦ Μ88 ογϑδύθα, Οὐ ουθ ΟὐζδηϊΖϑᾶ, ὁπ ἴ 6 ἴουσί ἢ ἀδγ. ΤῊΪΐ8 Ὀοϊηρ 80 Βο]ὰ ἱπ σοϑρϑοῦ ἴο [86 
τοιῃοῖο ἑέπια οτἱσίη οΥἁἨ (818 Βττηδσαθηΐαὶ) ᾿ἰσῦ, [ΠΘΓΟ 18 ΓΘΔΙΪΥ ΠΟ τλοτο αἰ ΒΒ ου]Υ ἰῃ τορδγαϊης ἴῃ δ. 
δ᾽ 18. ΤΑΔΏΠΟΡ ὑμιδὺ ἀἰδβίδηϊ ρΟΥΤΟΥ, ΟΥ ΘΕ Υ, ἱῃ δραθα αὶ τ ΙΟΒ [6 ΡὨΘΏΟΙΏΘΏΟΙ 18 Θομηθοίθα: 

Βοίδι τὸ εχύγα οἰδίοπεηι ; ὈΟΪᾺ ἸΔΥῪ ΘΑΠΔΙΠΥ οὐ [86 ουὐϑίἂθ ἰὰ [8 δοοοιηῖ οὗ [80 ΤΟΌΣΙΣ ἀΔΥ ἢ δν- 

ἵορ τοϊδίοη ΟὨΪΥ ἴο [89 ῬΒΘΠοτηθη8ὶ Ομϑησοϑ ΜΉΐοΙ ἰο0Κ ΟΪδο6 ἴῃ ΟἿΓ ΘΑ ΟΥ ἐΐβ ΠΟᾺΓ βΒυστγουμπᾶ- 
ἴῃ Δ] ΟΒΡΘτίοδὶ μούθθ. ΤὨΘ Θομηθοίΐοι Ὀοίνγθθα ἐμ }8 ζέσλέ ἴῃ [ἢ οο] βίαι τηΐστοσ, δμὰ ἃ γαβὲ 

δοάγ 96,000,000 ταΐ]68 ἀἰδίδηϊ, τνδϑ 1οὔν ὕο [86 Ῥσγοχγθββ ἰπ Κπον]θᾶρσο ἰο Ὀ6 τηδᾶθ ὉΥ [9 Βυτηδη 
[δου] 109 τ οι! αοἀ τηϑδηῦ βου] Ὁ6 Θχογοϊθϑα ἴῃ βΌοι αἰϑοουοσίθθ. 9 806 ἴῃ (118 8 ΓΘ850ῃ, ἰδ 
ἴΏΔΥ ὃ6 ΤΟΥΘΓΘΏΓΙΥ Βαϊα, ΤΥ {86 {ἶπλ6 οἰθιθηῦ, Οϑρθοΐ!} 7 ΔΒ ογᾶδν οὗ βιιοοοββίοῃ, θη θ ΓΒ 80 ΤΩ ΠΟὮ. 
ἴῶοτο ἰηΐο [86 ογοδέϊνθ δοοουηῦ ἰμδη ΔῺΥ σϑυοϊδύϊοη ἰῃ βρᾶοθ. Τὰ σο]αιγο ἀϊβίδποοβ δῃηᾷ τρδϑηὶ- 



1682 ΒΡΕΟΙ͂ΑΙ, ΙἹΝΤΒΟΡΌΟΛΟΤΙΟΝ ἸῸ ΤῊΝ ΕἸΒΗΤ ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΟΕ ΘΕΝΕΑΙΗ, 

τπᾶθ8 οὗὨἩἉ [9 ψοΥ 8 119 τηοσὸ τ ἷπ (9 ταῆρο οὗἨ Βπτηδη πον ]οᾶρθ; [89 δροθ8 ΟΥ ρΡογὶοὰβ οὗ [88 
Κκοβηιοβ, ἱμγοϊνίηρ 88 [86 ἄο 180 ΒυρΟΓΏδίαΓαΑΙ, ΔΘ δἰπιοδῦ ΤΠΟ]]Υ Ὀογοπᾶ ἰδ, “ΒΥ [δὶ (ἢ τὸ πη 61. 
βἰδυᾶ (παῖ {89 τοῦ] (186 αἰῶνες οὐ {π9 ψ ΟΥ] 58) οσο ἔγδιηϑᾶ (ρπὺ ἰπ ογάθῃ, κατηρτίσϑαι) ὉΥ 186 
Ὑοχὰ οὗ αοὔ," Ηθ5. χί. 8. βοίθηοθ οδῇ ὩΘΡῸΡ ροῦ οτῇ οὗ [ἢ παίαγα! 88 ἃ χα οοῦγθο οἵ ἐδίησβ 
0106 66 40} 18}0ἃ Δῃηἃ ΠΟῪ οοπίϊπυΐπρ, οὗ τ οἷ 10 ΤΩΔΥ ὯΘ Βαϊ ἃ 9. Ὑ71", “' δῃὰ 1Ὁ τῦ 88 80,7 ΟΥ ὈΘΟΔΤΩΘ 
ἅττω. 86 οδὴ πουῦϑι δὐΐδίη ἴο [86 ΒΌΡΘΓΏΔΙΌΓΑΙ, δηἃ ὑβογοΐορο ἰδ ἰ8 (Βαὖὺ 886 88 ΘΥΘΓ 8 Ιγ07Ὸ 
ἴο ἀο τὶ (80 Βρδοθ [μδῃ τὶ! (86 ἴθ Ῥγοόϑθββ, ἢ (ἰη 25 89 [ΠΟΥ δγο, ἴδῃ 88 {Π6Ὺ ολπη6 ἴο 
ὍΘ. Τὰδθ ἰθῃ {{πλ68 τοροαίοα τοαν-ψοη δ᾽ (ἀπἃ αοα 5414), [86 ταὶσἢ ΕΥ̓ αἰξογδηοθθ οὗἨ “" Ηΐτ το 89 
ουἰφοίηρθ δῖὸ οὗ ο]ὰ, ἔγτοσω ἐὴὰδ ἄαγε οὗὨ δίθγηγ " (Μίο. τ. 1), [89 εἰσ ρτοδὲ ϑνοϊαίίουϑ πὶ (δ 

ΘΑΓ 8 ζΘηοΒὶβ, Π0 βοΐθῃοθ οου] οὐοῦ ἀοίουιἶἷπθ, ΟΥ ὨΟΡΘ ὕἤο ἀοίοτγτταΐηο : δἰ μουρἢ, “ ἤγοια 186 
Δμϊηρϑ ὑμαῦ δγὸ γοῦ 800η,᾽ οὗ ἔγοτῃ ζοούργι ἰδ ὑἐμδὺ ατὸ Ἰοῖν οὗἨἁ {{|086 ““ οαἱροίΐηρβ,᾽, Β86 τηϊρῦ ἰὨ ΓΘ, 
ἴῃ ΖΘΒΘΓΆΙ, (δύ (86 Θατί δὰ ἃ ναβύῦ δη ΟΥ̓, ἱπηΘΑΘΏΓΔὉ]6 ὈΥ ΔῺΥ σοΙμιραϊδίΐοη8 ἀγα ἢ ἔγοτι 
Ῥγθθθηΐ δβγο ΟΠ ἶ6 8] ΔΥΤ ΔΩ ΟΙΘηΐΒ. 

Αμπᾶ βὸ τὸ τοΐρῦ ργοοοθᾶ ἰΒγουσἢ 411 [89 βαυθθϑαπθηΐ ρῥἱοίοσῖαὶ βίαοβ ἴῃ {86 βαρροξοὰ ν᾽ϑίοῃ 
ῬΓΟΟΘΒΒ, Ὀαΐ ΓΘΎΘΓΘπο9 Οῦ] γϑαῦΐγΘ 8 ἴο0 βίον τὶ δ 15 βυ Ποίθηῦ ὑο σίνο δὴ ἱπυϊτηδιϊος οὗ 
[86 ῬγοῦΔὉ]6 τηοίμοᾶ οὗ γονυϑδ]ΐηρ. 10 οἱοβοβ τὶ (ἢ [0 ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ Οὗ τχδη, [89 αἰνπῃθ ῬγΘΘΘΏΟΘ 
ἴῃ 186 οοπίοσωαρ]αίΐοηῃ οὗὨ (9 οοτμρΙ]ο θα νγοσῖ, δηᾶ [}}6 βο]θαη ὈοηΘαϊοίΙ ΟΏ, 88 1ὺ 15 ῃονν μοαγὰ γτἶβ- 

πα ἴο πο βυρονϊδίννο ἰη (η0 υὐίθγδῃσθ: “811 ροοᾶ," ἽΚῸ 519, “Θχοοθαΐηρ ροοῦ.᾽" Τῇυβ “(ἢ9 
Ἡθανθηβ δπᾶ ἴἢ9 ΕΔΓ ἃγὸ δηϊβηοᾶ, τὶ 411 (μοὶν Ἀοβίβ,," 88 [680 δρρϑδγϑᾶ ἴῃ {110 ορίΐο8] ἤτσω- 
διηθηῦ {πδ΄ Ὀουπαάθᾷ 1110 ΒΕΕΒ᾿Β ΥἱΘΎ, 88 1ὺ ἄοθϑϑ, ἰῃ βίσ οἴ 988, 41} μπτηδὴ υἱβίοῃ. βοίθηοθ οἰδὶπηβ 
ἴο Βδνο ρῥἱογοϑᾶ Ὀογομὰ ἰΐ,---ἰο Βᾶανθ τόση Ὀδοῖκ 6 Παηπαηπίία πιοπῖα πιυπαϊΐ, ἀπ ἴο μαᾶτϑ 

Ὀγουρῶῦ {0 ἔδτ- οὐ εἰσ. ΑἹ] (δδῦὺ 86 888 γοῦ ἀϊβδοονογθᾶ, μούγουθγ, 18 γοϊδέϊνο ἀἰβίδῃηοο, 
τοδσηϊςυᾶθ, τηοίΐοηβ, ἀγηϑηιΐολ] Ια 8, δηἃ του μοτηδίϊοα] γα ϊοϑ. 8116 μα8 οοηδβίγποϊοα 8 βρ᾽ϑηίᾷ 
ΟΥΤΟΙῪ ἴῃ ὑῃ9 ὨΘανΘῺΒ.: Ὀπὺὺ ἰῃ 4}} {πδ΄ το]δίθθ ἴο 1ἰἴ8, δηἃ Γαὐϊϊο Α] ὑγ, δηᾶ δρὶ τ 4] Ὀοΐηρ, [ῃ 9 
ΒΚΙ08 δ΄ΓΘ 88 8]]θηΐ δ8 οὗ οἱά. ΤΏΘΥ 8ι1}} βῃεί υ8 ἴη,- ΟἿ ΘΑΡΓ δηα ΠΑΡ βυστουηΐηρ, ορίϊςο8) 
Βοᾶνθηβ. ΟΥὗὨ ὑμοὶν σϑϑὶ μοβίϑ γγχὸ ΚΠΟῪ ΠΟ ΠΊΟΓΘ ἴδῃ ΟΟἿἿ [88 βοϑη Ηΐ ἴο γουϑδὶ ἴο 08 ἴῃ οὐδοῦ 
8 γ8. Οὗ δηγίηΐηρς δῦονθ 8, ΟΥ ὈΘΥΟΙμ ἸΏ 8}, 1 50 ΠΔΥ͂Θ, ἴγΟΠ Βοίθηοθ, ΠῸ στϑαῖον 180} {108 οὗ 
οοποορίΐϊοη ἴμδη Ὀο]οηροὰ ἰο αν, οὐ θαηΐοὶ, οὐ Ῥγυυμβαρογαθ ΝΌΠΙΘΓ, πιοίξομ, Ββραοθ γϑ᾽ δέϊοῃβ, 
ΟΡ ΐο8] ομδηροδ, βούυϊῃς 88 αἰ ΔΤ ΔΙῺΒ [Ὁ 1.6 Θχροβίἰοῃ οὗ τ Αἰ ΒΘ π) 104] 4 688,--- ἢ 650 ἃΓΘ 81} τσ 
866 ἴῃ (9 ὨθΔΥΘΏ8, 8}} ψγὸ ὅποιο. Τὺ ἰ8 ἰαἀθοα τηθοἢ, 80: ΘΕ ΠΥ, Ὀπὺ 10 δαἀὰβ 110110 οὐ ποιμΐηνσ 
ἴο ογ Κπομ]οᾶρο οὗἉ βυθβίδηςαἱ Ὀοΐησ. ΕῸΥ {μ|8. ἴῃ 411 Ὀογοηα ΟἿΡ οδγίδ, τἴἷἙ ΔΓΘ 88 τη 0ἢ 
ἀοροπᾶοπί οἢ γουθ δίΐομ, ΟΓ οἢ [ἢ ἱπχαρὶ παίίοη, 89 [86 ἢγβὺ σϑοϊρίϑηϊβ οὐ [9 ογϑαϊίνο νἱβίοῃ. 

Τ ἴα ΖοΠΘΓΆΙΥ δατηξιοα ἐδ. ἼΒ6 Ἰδηστδϑο πδοᾶ ἰῃ γϑίθγθῃοθ ἰ0 ἐδ9 Του ΑΔΥ 18 ΡΒΘΩΟΤΏΘΙΔ], 
Ὀπΐ ἃ οΑΓΟ[Ὁ] βὑθαγ, τὸ Ὁ ηκ, τ} ἀἴϑοονοσ ὑμαῦ [18 ϑαΐατο οχὶβίβ, ΤΏΟΤΘ ΟΥ̓ 1685, ἑβῃγουρσοῦῖ, 
τηδκίηρ ἰδ 811 [89 ΤλοΓΘ ΘΑΒΥ ἰο τοοοῖνο [80 νἱβίοη {Π|ΘΟΥῪ οὗ 18 ἱπϑρίγαίοη. 1ὺ 8 “" ὉΥ ΤᾺΣ ἴῃ (ἢ 9 

ἐλίπρε ὠπδοθη.)) 88 ἀοβηοᾶ ἴη 8 Ἰαΐοσ βογρίατο (Ε9Ὁ. Χὶ. 1, 8), ΟΥ̓ ΤῈ ἴῃ [Π6 νοούμενα, 88 ἀἰδιϊη- 
᾿σαϊθηοα ἔγομι [86 φαινόμενα, “ὑμδῦ γγϑ υῃἀογβίϑπα (νοοῦμεν, ρΘΓοοῖνΘ ἰηἰ 6] θοῦπ4}]γ.) ὑμ δ [86 νου] ἀκ 
({86 αἰῶνες) γγοτο ραῦ ἴῃ ογᾶϑν ὉΥ πο ἤοτα οὗὨ αοᾶ, Βο [δδὺ [86 ἱμίῃρβ ὑμδὺ ΔΓΘ εϑϑὴ (ρ ΘΟ 68) 

ἍΓΙΟ πιο ἴγοτα ἰμίηρδ ὑμαὺ ἂο ποὺ δρρϑδγ᾽" (65 ἑποὐδιδιϊέδια οἱδίδιϊα εγοῶῦ. Βα (Π)0 ΘΑΡΙ͂ΘΡ 
γονο]δυϊοι ἴῃ θη 6918 8 τηϑἅ9 ὑΒβτοῦρἢ (86 86η86, δηα ἴο ἢ 9 56η86, ἈΥΙΠΔΔΙΙΪΥ, Ἰθανίηρς ἴο (ἢ Ἰαῦοσ 
ξαϊυι, ἀπ ἴο βοΐθῃοθ 88 ϑιρ] ουϑᾶ ὉΥ 1, ἰο ἄϊνἷ πὸ ὦ ργίογί, οὐ ἴο ἀΐβοουθρ ὉΥ ἱπαποίίοη, δ})9 ΤηογΘ 
ἱπίογϊοσ οδαβδ 1168, ΟΥ [ἢΘ ΙΏΟΤΘ ΓΘΙΔΟΐΟΙΥ αἰδίδηῦ ῬΟΥΟΙΒ τ οἢ {8.986 ὈΥΪΠΙΔΙΥ͂ ὈΒΊΥΘΙΒΑ] ΡῃΘη- 
ΘΙΏΘῺ8 ΓΟΡΓΘΒΘηΐ. 

1 [06 βοΐϑηοο, Βούγονθγ, οὗὨ (μἷ8 ο]1 πασραΐου γγχὸ μᾶγὸ 1110 ἰο ἀο. ΕῸΡ {80 ρθΓΡοβοα οὗ 
ἰη ογργοίδιϊοῃ 811 (Πδὺ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο Ὀ6 πηιδἰηἰαϊηοα 18 [9 8 δ) οὔϊνο ἐγ Ὁ] 658 8Πα ΘΟΠΒΙ ΒΘ ΠΟΥ͂ 

οὗ (1|ὁὸ ῥἱοίασθ. [10 ταῦ πού 8. ΤΘΟΥΥ͂, ῃοΐ 8 ΖΔΠΟΥ͂, ΟΥ 8 σ1|689,---ΤὉ0ἢ} 1088 8 ἀοδ θα ΤΌΥΖΘΓΥ. 
β.6 ἢ βρη δ 7976 Βθ6Ώ, ΒΌΟΝ γοΐοθϑ χοῦ Βοαγᾷ, ΌὈΥ ΒΟΙῚΘ Ο.6 ἴῃ [86 ΘΑΙΪΥ {ἴπη6, δηἃ ἢθ ἢ848 τηοβὲ 
ΑΙ] Δη ἃ σΤΑΡΒ 6Ά}}Υ πατταϊθα ἴθ ἴο υ8. ΤῈΘ βίγ]9 ὈθδΓ8 {116 Ββιγοῃροδὺ ὑδδυϊ τ ΟἿ ἴο [ὨΪ8. 
ἴὺ οαγτῖθϑ [86 ᾿Πίθγη δ] ουϊἄθποθ ὑπαὶ ἰῦ 18 ἃ 1ϑ]]ηρ ἔγομι ἴῃ9 6γ6, τ βοίμος [89 ουαὐνασὰ οὐ [86 
ἰηνγαγ ογθ, ΓΑΒ Γ ἴμδη ἔγοπι (80 θασ, Οδ)] ]ἶηρ ἰδ 8 ἄγϑδῃ), οὐ ἃ ν᾽βίοῃ, ἄοα ποὺ ἀοίγϑοῦ ἔγοτα 1ὲ8 
Μιρυϊῆοαδποθ οὐ 18 ρἴοτγ. Βαυΐ γἯο 8.6 ποῦ οοηῃοογῃϑᾶ ψ|ΠῈῺ ἐμδῦ θγθ. Τὴ υἱϑὺ ἰβκθὴ οὗἩ τὴ 9 
ῬΤΟΌΔΡ]Ο 80 Ὀ͵θοῦγθ ῬΤΟΟΘΒ9 18 ΒΙΤΩΡΙΥ ἴῃ αἷὰ οὗὨ ἰῃηϊοσργοίδε οι, τ οὶ ἰδ ΠΟΙ ΙΏΟΓΘ ΠΟΣ 168ε 
ἴδθδη ρούϊρ δὖ ἴῃ 9 ἴσιο οοποορίΐοῃ οὗ (89 τυΐξον ἔγοσω {9 Ἰδησαδρθ θα ρ]ογϑᾶ, τ᾿ ΒοίδοΣ τη δὲ 



ῬΑΕΒῚ 7. -ΗΘῪ Ὑ͵ὰΑΒ ΤῊΕ ΟΒΕΑΤΙΥΕ ΗΙΗΤΟΒΥ. ΒΕΕΑΙΕΡ» 188 

ἰδδρτιαδὸ ττΖ)δλ ἰδθ οϑδοῦ οὐ [06 οἰι860 οὗἁὨ 800}} οΘοῃοορίΐοῃ. ΤῊΘ δβοϊυῦθ ἐγ Ὁ] πο 88 οὗἉ [86 
δοοοθμῖ, ΟΥ οὗ 18δὲ Ἡ1ΟἈᾺ ἴδ ΤΘρΡΥΘβθηΐθ, Ὀγθβϑηΐδ ΘΟ Β6Γ ᾳφαθβίϊοη. ΤῊ Ϊΐδ 'β οοπηῃθοίοα Ὑ1 [ἢ9 
ΔΟΘΟΪαΐθΘ ΘΙ οὗ 189 ΗΟΙΥ βουρίασο ἴῃ βΘΏΘΓΡΑΙ, 88 στουηδοᾶ ὉΡΟῚ ἰΐβ 80]6 οχίοσῃδὶ δηᾶ 
Ἰη 6 8] ον ποθ. 

Ἧο ᾶγῦο δΙγΘΥ δἰ πᾶϑὰ ἴο {86 ΘηΔΙΟΘῪ οὗ ργορῆθου. [1 (ἢ9 νἱϑίοῃ (ΠΘΟΓΥ 18 ἱῃ ΒΑΓΤΩΟΠΥ͂ 

πο [00 Ὀοδὲ γί Ὁ οὗἨ ῬΓΟΡ Θ ΐ64] ἱπδρίὶ γαϊοη, 88 βδηοιἱομϑα ὈΥ̓͂ ΒΟ ΤΏΔΏΥ Ῥάᾶββαροβ οὗ δογὶρίθτγο, ἰδ 
ἷβ 8611} τηογο ἀθιηδη θα ἱπ [86 Ῥγοϑθηῦ 6856 ; βἷποθ [89 ἔα 9 8 ποῦ 80 ΒΆΔΓΡΙΥ αἰν! ἀρὰ ἔγοσῃ {0 
ΡΓοϑθηξ, 85 [.6 ὑγϑβϑηΐ δηᾶ {πο ἔαΐαυτθ Ὀοΐὰ ἔγοτα [89 δηΐο- οσοδῆνο ραϑύ. 131η Ὀοίῃ (89 ρτορΒϑῦα 
δηὰ 1:60 ογοδύϊνο γϑργθβϑϑηίδίϊοη ΟΓΒ ΓΩΑΥ͂ ΤΌΣΤΩ ἃ Ραγὺ οὗ ὑδθ νἱ᾽βίοῃ, 88 γ68 σεϑία, τ 188 (ἢ 9 
θΘΠΟΓΑΙ πϑυτδίίηρ Ἰδησασρο 15 (δῦ τ] ΟὮ 18 Ῥγοταρ θα ὈΥ (89 νἱδίοῃ. [Ιῃ δι} οδϑ6, (μουρὰ ο8116ἃ 
(10 νυγίυοσβ οσσῃ ἰδῆστιαρο, ἰδ 19 Ποηθ [ἢ 1668 [86 Ἰδηστιαρο οὗ τουϑ᾽ δίΐοη, δῃἃ ΠῸΠῸ 0} 1685 ΙΔ ΥῪ 
[η9 Θογρίαγο μδ γϑοοσαβ ἰζ ὉΘ βαϊᾶ ὕο Ὀ09 ΟΡ ΔΙ ἱπβρίγοᾶ. ΤῊΘ βἱραίβ βοθη, [9 τοΐοϑϑ μϑαγᾷ, 
ιδὸ Θηιοίζοηβ διουβοα, δῖὸ ιδὺ [Ποθ0 δἀδρίοθα ἴο Ὁσίηρ ουὖ [9 ὙΘΙῪ ΟΓΒ [Π 9 ΒΕΕΕ δοί Δ ]]} Ὁ Π568, 
δᾶ, ἴῃ οί οα808, [ἢ 6 ΤΟΥ Ὀοϑὺ νγογᾶ8 ὑμπαῦ ὁου]Ἱ ἃ ἤδνθ ὈθθΣι 504 [ὉΓ δος ἃ ῬΌΓΡΟΒΘΘ.Ό. Ἠθηοθ 
0 ΣΩΔῪ {ΣΌΪΥ Β6Υ ἰΐ 8 [δ Ἰδηστιαρθ οὗἉ [86 αἰνίῃθ ἱπδρίγοῦ 88 Ὑ70]} 28 (ῃδὺ οὗ {8 9 ΠυτοΔἢ ΠΑΡΑ ίΟΥ. 

ΤῊΟ ἀοθογίρίίΐοη Ὀοΐπρ σἴνοι ἔγοσα [ἢ 6 Ὀδγο ορίΐοϑὶ, ταί μοῦ [ἢ 8} ἔγοϊω 8}Υ σγοῆοχῖνο βοϊθη ῆο βἰδηᾶ- 
Ροΐπεξ ΙΏΟΓΘ ΟΥ 1088 δα νϑδῃηοϑᾶ, ὈΘοΟτΩθ6, ΟἹ ἐδ ἷ8 ὙΘΥῪ δοοουῦπύ, {8.0 ΙΔΟΤΘ Υἱυ ἃ 88 γ79}} 85 (8:9 ὨΊΟΥΣΘ 

ὈηΐτΟΓΒ4]. [0 ἰ8 ἃ ἰδηρτιδ3θ γοδα δηα πηδοσγβύοοα ὮὉΥ 41. Ὑμδὺ 1105 ὈΘΒἱηᾶ 10 νι] Ὀθ6 οοποοὶγϑα 
δοοογάϊηρ ἰο [89 Βίδίο οὗ Κηον θᾶσο, {γπ|6 ΟΥ [4180ὅ. ὁ ΤΩΔΥῪ ΟΟΠΪ658 (η0 ἰπδάδαθδοΥ οὗὨ 508 

ἰδησῦαρο, ποῦ Ὀοοδαθ86 ὈοΓ6Ρ οου]ὰ Βδγθ ὈΘΘῊ ΘΙΙΡ]ΟΥΘΩ͂, ΟΥ Οἴδοῦ τοσᾶβ οου]ᾶ πᾶνθ ἄομ9 88 γ6]], 
Ὀπξ Ὀθοδη5ϑ0 (89 ὈὉθϑὺ Ὑγογβ τ 1 6ἢ [86 ᾿ἰηϑρίγοα τηΐμα οδῃ 86, οΥ {9 πῃ ϑρὶτοᾶ ταϊηᾶἃ σϑοθῖγο, 
ὈΘΟΘΘΒΑΓΙ]Υ [811 δβῃοτὺ ϑυθη οὗὨ {δμθ νἱνί ἀη695 οὗὁὨ [8 νἱβίοη ΓΘΑ] ὑΥ, δηᾶ 8.11} ἔδυῖμοῦ βῃοσὺ οὗὨ (89 
ἰμ0}Ε80]0 τας τ ΙΘῺ ἐῃδὺ ν᾽βίοη γοργοβοηΐθδ. ΑἿΥ 86 οὗἉ βοϊοη ῆἜο Ἰδησύδρο, τ ποίθοῦ 86 ΡῬίο]- 
οῃηδίο, οὐ {89 Ν ον οπίδη, ΟΥ ἐμδὺ οὗ 8 ὑβουββδηᾶ γὙϑδῦβ ἤθῆοο, του] Ὁθ 8.1}1] σοιηοῦθ ἔγοτῃ (δ ὲβ 
πο 0]9 ἐγαῦῃ, ν᾽ 1150 16 που]ᾶὰ ὃθ ἃ βοοιαΐης οπμἀογβοηηθηὺ οὗἉ 108 Δυ93ο] αὖθ ΔοοΌΓΔΟΥ. [Ιπαροᾷ, [89 
ἰδησααρο ΤῊΔΥ ὉΘ ΓΙ ΖΕΟΥ βαί ἃ ἰο 06 ᾿πϑρὶγϑαᾶ, ᾿ΒοῸ ἢ πὸ τογ8 δἱ 8}} ατὸ υϑοᾶ, οὐ. ούϑῃ ψ Ἀθη (89 
ἰησρίγαιΐου ᾿ἰΒ6 ἢ ἸΏΔΥ ὍΘ ῬΌΓΟ νἱδίοη, Οὐ ΘΥ̓ΘΏ ῬῈΓΘ οπλοίΐοη θ᾽ ον δίϊηρ ὕΠ6 ὑβουρῖθ δηἃ ΘΟ Ο6Ρ- 
ἄοπα, [Ι͂π οἱδδον οαβο, 86 τογὰβ ὙΔΊΟΝ 8.6 [86 ΓΟΒα] το αοα δ πτογάβ, ἴΠ6 Ἰαβὺ θ68ὺ ργοάᾳοὶ οὗὨἁ 
180 ἰηπρίσ ας ΡΟ ΘΓ, 8}1 [πὸ τλοτο υἱνἹα δηᾶ θυμοί οῃδὶ ἰῃ ὉΠ 6 γοδᾶθν ἔγοῃῃ [6 ΥΘΡΥ͂ ἔδοὺ οὗἁὨ {μοὶγ 
Βανῖης οοτὰθ ὑΒΓΟΌρΡὮ 5Π0ῃ 8 ῬγΓΟΟΘ88 οὗ βρ᾽ γί ὑπ] ΟΠ ΘΠ ΒΕΣΎ (48 τνὸ ΤΩ ΔΥ 041] 1Ὁ) ἰὰ [86 Σ64] Ὠπτηδὴ 
1 δηὰ Βυτηδη ϑτηοῦοη οὗ {}}19 ἱπβρί γοᾶ τηϑαϊππ). [Ιἢ {818 ΤΑῪ 41} (ἢ 9 πτογᾶϑ οὗ [Π6 Ηο]γ βογί ρίατο 
810 ἰηφρί γοᾶ τγογὰβ,---- ρα ΓΟ ὑτοσαάϑ, 8Δ8 βίϊνοσ ὑγὶοᾶ, ραν β θα βουοη ἐΐτλθ8,᾽ ΡΒ. χίΐ. 7. 

Ὑβδΐονον Ὀ6 [16 θτηδη (ΔΟΘΌ ΠΥ ΘΙΠΡ] οΥΘα 88 [6 τηοαϊῃπλ, τ Ποῖον ἱῦ θ6 189 πηδογβίαπαϊης 

οἰοναίθα δὰ ρυσι ρα ὈΥ ἃ αἰνίμθ δηγούϊ οη, ΟΥ ἃ Υἱν ἃ ἱπηλσίηρ ῬΡΟΤΘΣ ΒΌΡΟΓΡΔΙΌΓΔΙΥ δρουβοα ἴῃ 

ἃ βίδίο ΟΥ̓ ὑγᾶμοθ ΟΥἩἨ Θοδβίδβ᾽8, ΟἹ Β'Ἰ0]Υ ἃ ΒΟΙΥ͂ δπᾶ ὑγα 8] ΒΠγΔῊ ΤΩΘΙΠΟΤΥ, ὑΠ6 ὙγοΓ 8 τοβυϊ ἰηρ 
ἢδγο Ρδββϑοᾶ ἐβγοῦρη ἃ γοβηΐϊηρ ὑῬγοοθδδ ἰῃ Ἡ ΒΙΟὮ ΠΟΥ ΟΑΥΤῪ τ μοι {19 αἰν]η 8 ὑγαι, ποῦ 88 8 

ἸΏΘΓΘ ΘΟ ΔΗηΪΟ64] τηοθβαρο, δα ἰη 4}} (0 νἱ νἀ π688 Δηα {110 688 οὗἩἉ {η6 Βυτμήδη οοποορύϊοη. ΤΏΠΒ 
ἘΠ6Υ δῦὸ ἄϊνίπο τ οσᾶϑ, ΔΙ ΒΟυ ἢ δὲ [ἢ 6 βαγὴθ {ΐτηο, ταοδὺ Βπτηδη. 70 ΠΛΔΥ ΤΠποτΟΙΌΓΟα βίαν ὑμβότα 

ὙΠ} οοηβάθηοθ. ΤΈΘΥ δῖ ποῦ δυΌΣ ΓΑΥΥ, δηᾶ ὀρθῇ ὅο αἰβραγασίηρ οὐ οἴβση, ὀχοορῦ 89 ὑο ὑμοὶσ 

ἰοχίπα] ΔοσΌΓΔΟΥ. ΗΤΩΔΗ 88 (δ 6 Ἰδησταρο οὗ [80 Β1Ρ]6 ͵ἰ5, 10 18 8|1}} οὐ τηρϑαΐπτη, απἃ τγϑ ὁδῃ 
ΠΕΟΘΡ ΟΣ δυσί 118 τηθρδηΐηρ. ΤῈΘ Ῥγοοϑϑὰ οὗ ᾿ϑδτῃηΐηρς ἔγσοιι ἰ, ὑΠΟΓΘΌΓΘ, τηυαδῦ Ὀ6 [ἢ 9 ΓΟνΟΓΒΟ οὗἉ 
ἐπα ὈΥ τ ἰοὰ 1 'θ σοτητηπηϊοαίοα, [10 8 6 ροΐηρ, ὈΔοΚ, ἊΡ [89 βίγϑϑῃ, δπὰ ἑουγαγᾶβ ὑπο Τουηἰβίη- 
μοῦ, ΤὨτουρὮ (δ τοογβ οὗ [80 ἰηϑρίγοα τυτῖϊοσ στὸ βοῦ δ ἷθ ἑπιασαδ, ἔσοτα [8.680 τ 6 αδοϑῃᾶ ἴο 
εἶ ὑπουρῖθ δὰ [μοἷν ᾿ηβρ᾽ τίηρς ϑυλούϊοηβ, δηᾶ ἰῃ {Π|080,. δραίη, [0 808] ἄτανγβ ηἰρὶ ἴο ὑμαὺ ΗἰσὮοΣ 
18 δηὰ νου οὗ νι οἢ 186 ᾿ηϑρίτοαᾶ οοποορύϊοη 18 ἢ 9 Ὀθδϑὺ Ἡυτηδη γοργϑϑοηΐδιϊνθ. 

οτᾶβ βυρραοϑίϊπσ ἱτηᾶρθθ, ΟΣ ἱπηϑροθ βυρροβίϊηρ σογᾶβ: (ἢ9 ἤγβ σουῦ]Ἱὰ Ὅὸ οΔ]]6ἃ 188 
οὈ͵θούλνο τιοίμβοᾶ (τ Βοίδοῦ βυοἢ γοσθ Τ6ΓΘ ΣΑΙ ΓΔΟΏΪΟΤΒΙΥ Αγ ϊσα]α θα ἕο [88 θᾶ, οὐ Ὑ ἰθρογϑᾶ 
ἴο (δ πιληᾶ), δπα γοὶ ἰῦ 18 ποῦ ΘΑΒΥ ὑο 860 ΨΕΥ ἰξ ποῦ]ᾶ πού Ὀ6, 0 86 οογίβί ἢ οχίϑηῦ, 48 δ 060- 
ἄνο 88 86 οΟἴδοΓ,--- 500 ἴῃ ὈΟΪῺ οα868, (86 ἱτηροτέοοῦ Ὠπτάδλη οοποορίΐοῃ, ἩΒΘΙΒοΡ οὐὗἨ ὙΟΓΩΒ ΟΣ 
Εΐηρπ, ΟΥ οὗ ογᾶ5 ΟΣ ἱπηαρθδ, πισϑὺ σΤηΔ ΚΘ ἃ ΠΘΟΘΒΒΩΤΎ ρϑτὺ οὗ [ὴ9 τουϑδ]ηρ Ῥγοσθδθ. [Ι͂ἢἡ ὑμῖθ 
οὐ͵θούϊνο νἱ ον 8 9Γ0 Ττϑηχαΐηβ, ἴῃ 41 18 ἕογοϑ, {89 στοαὶ αἰ ΒΠΘΌ]Σ δυίβίηρς ἔγοια ὑμοϑο ρδβϑαρεβ ἰῃ 
ὙΒΙΟἢ. Οοἄ ἴ8 τοργεϑθηῦθα 58 βρϑακίη, δ} πρ, πατηΐην, ἄθ. δ δγθ οοιῃρο]]θα ἴο ἴα Κο 1 838 δη 
ἰπέθγῃ αὶ αὐιϊοα]αΐθ βροδκίησ, ἰὴ 86 ΠΘΌΓΟΥ, ΟΥ ἴῃ ΒΟΙη6 οἵμοῦ Ἰαηρίδῶθ, οὗ 6158 ἴο Βοϊα ἰπαὺ ἔῃ γ0 



154 ΞΡΈΟΙΑΙ, ἹΝΤΚΟΡΌΟΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΝ ΕΤΒΒῚΤ ΟΗΑΡΤῈΒ ΟΕ ΟΕΝΈΕΘΞΙΞ, 

ἷ5 ἱπ [9 δοοουῃῦ 8 ταϊχίπτο οὗ ἴδο ρυταῖνο δῃᾶὰ [8.6 168] βίγ]6. [π 116 βα ̓ θοίδνο, ΟΥ νἱδίοα 
νίον, [80 αἰ ΒΊΘΌΠΟΥ νϑη 15 }}68 ; δηᾶ [18 8 ἃ στοδῦ διχτιηθηῦ ἴῃ 8 ἕάγοῦ. [ἢ υἱβίοη, 016 μαζί ἰβ δ8 
τοὶ, ὑμδὺ 18, 88 ΤΟ δ6θὴ δηἃ Ὠθασγὰ ΌὈΥ (86 ΒΕΕΒ, 85 (09 οἶβεσ, Α στοδῦ ρόνον ἀἰνἰ αἰ ρ, ἃ χτοαῖ 
νοΐοθ βροακίηρ, ἃ ργθαῦ Ῥγθβθ 06 ΒΌΓνοΥηρ [89 ΘΠ ἴθο 8 ργοἀποθα δηᾶ Ῥγοῃουποίηρ ἰῦ σοοᾶ, αγῸ 8]]} 
ΤΟΡγοβθηϊοα (ο ῖ8 ϑοβίαιΐο ΘΟ ϑοϊ ΟΌΞη 6588, Δηἃ ἢ9 Το] δίθθ ἰΐ 5ὲ 68 1ὑ γγ88 Ὀθμο]ὰ δῃᾶ μοασᾶ, ΤΉ, 
ἴοο, {βογὸ νϑηΐβ} 68 8]} {μδὺ αἱ ΝΒ ΘΌ]ΟΥ τ ἱΟ ἢ 80 ταῦθ ἢ ΡΟ ΓΡΙΘχ δ Ὠ 6] ὑζβοῖ (86 Ρ. 86) ᾿ῃ τοϑροϑοῖ ἴο 
[89 ναγιίουϊαν Ἰδηρτησθ Θιαρ]ογοᾶ, 10 ψ͵ὰϑ ἰδ ΒΚΕΕ᾿ 8 ΟὟΤΩ Ἰδηστιαρθ, ὙΒΟΙΠΟΓ (06 ΗΘΌΓΟΥ, οὐ 

ΔΩΥ͂ ΟΪἀοΓ ἰΟΠρΡῸ9. 
ΤΡ ῚΌ Ὀ6 βδϊἃ ἐμαῦ Βρθϑοὶ οὐ ιοτσάα, 8 {ππ8 υϑοᾶ. ἀθηοίθ8 βοιηϑί ἰηρ' ΤΏΟΤΘ [ἢ Δη ΤΏΘΣΘ Δγ(ϊο]δῖθ 

Ἰδησῦλρο, ἰὕ ΤΩΔΥῪ ΤΟΔ ΠΥ ὃθ δατηϊἰοὰ, ΤὨΐΒ '8, ἱῃ ἔδοῖ, {Π 9 δυ Ὀϑίδηοθ οὗ {πὸ αἰβιϊ μοι οη τηδἂθ ὮΥ͂ 
Ῥασϑῦβ (Οοτητηοηΐ. (6ῃ. Ὀ. 91) Δ ΤΏΔῺΥ οἴδοσβ, δῃσίϑηῦ δῃᾶ τηοάθγῃ, Ὀούγθθη [86 τογδωηη 6ι86Ή- 
ὑἱαΐδ, διὰ [86 δοπι ουαπίιδ ἐῷ 076 [οὶ ποπ, Ῥγοοδάφηδ. Τί ἷἵβ, ἨὨΟΥΤΘΥ ΘΓ, ΒΟΣΏ ΘΙ ΠΡ ΤΊΟΓΘ ΓΘ8] [δὴ 
ἃ ΘΟ ραγίβθοη. Ναίυγο 88 ἃ τηοίΐοῃ, 8 Ῥυ]ϑαίίοη, 8 οορεἰπυθα ΓΠΓΟΌ ΠΩ; ΘΠΘΙΩΥ ἰῃ {126 Δηἃ 5Ρ806, 
ΤΩΔΥ͂ 611] Ὀ6 041104 ἃ ὠξίϑγαποα, δι [86 ὈΓΪΠλ4] ΡΟΥ͂ΤΟΣ ὈΥ Ὑ ΙΘᾺ ἰύ 18 Θοτητηθηοθᾶ δη ργοϊοηρϑᾶ, 
ἃ Ἰγογὰ σοῖπρ 7ογίλ, ὙὙιΒουῦ δὴν ἤρατο, Ὁ 8 Δη τι ἰουϊδίίϊης, γοΐθο ἴῃ ἔῃ στϑδῖ δοβιἶοδὶ τηϑαϊητη, 

ΘΥΘῺ 88 ΟἿἿΡ ὨππλΔη γοΐοθ ΒΟΠηαΒ του ρἢ (λ6 Ρτοϊοηρσοα πηἀυ]αίΐοι5 οὗὨ {86 ὑοστοβίνα] ΔΙΙΔΟΘΡΗ ΘΓ. 
Τῦ ΤῊΔΥ ὍΘ οοῃοοὶνοα 845 ΒΡΟΚοη, δηα δί (86 Βδτηθ {1π|0 88 ΘΟὨΟΪΠΠΔΙΥ ΓΟβροπαϊΐησ ἴο [89 ΡΥ͂ΣΑΙ 

, πὐίοσον, ὑδπ9 οοπῃδυϊαὐϊησ 80 οδγδωπι ἐβδοη ἰταἴ6 οὗ ὙὈΪΟ. (ἢ6 νἱβίοῃ νοΐοθ (ἑπιαρο οοσΐβ, ἨΘΌ. 

ὉΡ Ὧ2), 88 αὐϊοτοῦ ἰπ Βαμηδη ᾿δηρθδσο, " ΤΑΥ͂ ὃὉ6 τοραταθα δ8 ἔῃ 9 γοργοβϑηίαίὶνο. [ὑ 8 11Κθ 
[86 οϑδθηίϊα] αν, ΟΥ ὁγο]6, οὗἁὨ τ ὨΙΟΝ [89 ΡῃΘΏΟΙΘΩΔΙ 5016} Ογοῖο 8 [9 ἴγρθ. [1 ΞΘ ἃ τηοῦθ οὗ 
ἰπιογργοίδυοη 18 φοοᾶ ἔοῦ {89 ὁη6 6886, Ἡδδὺ τἱρὐ ΒΔ8 ΒΩΥ ΟἿΘ ἰο ἀΘηΥ 18 Π.)688 ἴῃ [Π6 οἴδον 
ὙΒδΐοτος 6 (06 5ΒΙ28116 7 508160 οὗὁὨ τοργοϑϑηςδίίοη, [60 τησβῦ ὯΘ ΒΑΣΊΏΟΣΥ 8ηἃ ΒΗΔΙΟΡῪ ἰπ [8.6 
ηγσχ8 Τορτγοβοηΐθα, ΤΏοτΘ τηυϑῦ ποῦ ὍΘ 8 ἰγαῃβοθπάϊΐηρ νδδίηθϑθ ἴῃ [09 οη6 αϊγθοϊΐοη, δηὰᾶ 8 
ὩΔΥΓΟΥΤΏΘ88 Ουΐ οὗ 81] ργορογίιΐοι ἰῃ ἴἢο οἴδοσ, ΤῊΘ ἱπ6 80 ]6 οοΐοδ, [86 ἰη988]9 τοογῖ;, {89 ᾿π 6880] 
φεδί, ἀθτηδῃᾶ ἃ5 ὑμοῖγ διξίηρ, δοοοιηρδηϊσηθηῦ [86 ΠΟ ΒΆ]6 ουθηΐηρ δηᾶ τηογπΐηρσ, τηδκὶησ [ἢ0 
ἰΠ6 8 ]0 ἄΔΥ. 

ΤῊυβ γοραγάοα, θη, ἱ. 18 δὴ Δροδα 086 οὗ (86 ρστεοδὺ ραβῦ, θυύϑὴ 88 [1160 γουϑ]αὐΐοι ἴο Φο πὶ ἴῃ 
Ῥαίχηοβ 8 δ ΒΡΟΟΔΙΥΡΘΘ οὗ (86 στοδῦ ἔαΐατο. Ηδᾶ [86 ἸδίῦοΣ ἢοῦ πδ08ἃ [μ6 ἢγβί ροσβοη ἰῃ δίδεϊῃς 
Ὑδὺ ἢ9 ΒΔῪ δπα μϑδγᾶ, γγχὸ ΒΒΟ:]ἃ ποηο [89 1688 Βδνθ Γεραγᾶρα 1 88 ἃ νυἱϑίοῃ. [Ὁ 888 [89 Υἱβίοῃ 

4 Μοίδρδοσε [2 οὐδοῦ τ ΠΣ θ8 Δ1Θ [ΤΥ ΟΥΤΙΔΣπδτὺδ ΟΣ ἴ0Σ σβοίογί 8] τα ρχοδδίοτι, ΚΒΟΣ ἸδορΌλβο ἐπ Βασὶριγο ὯΔ 8 πἶρθοΣ 

1:66. ΙΕ ἰ8 ̓ ο ΟΧΡΙΟΒΒ ἰπ08 016 ἔστι 8 (ΟΣ Υἱν]ἃ οπιοίζοι ἱπὶ υἱ ον οὗὨ θπο0} σπί}6), ἴοσΣ τ ΒΪΟΝ Οἶ ΟΣ σοὰθδ οὗ δρϑοοῖ ἀχὸ ἰμδᾶο- 
ᾳυδίοΘ. “Τλεῖγ {[ἰπ6 λαίδ, σοηξ ομὲ (0 λα ὁἐπὰξ ς (λε τοογ,," ῬΒ. χὶΣ. δ. ἘΣ. ΥΧ. Ὦλτο σορἀοχσεὰ ἐξ ἰδεὶν τοΐοο, 

(φθόγγος) ὑλοίν εομπᾶ, τ ΒΘΈΒοΣ τοράϊπα ὩῚ, οἱ τοραράϊωρ ἹΡ Β6τθ 86 οαυϊναϊθηε ο [ὲ ἰὰ ἐμ Ἔἀχρσϑδαίου οἵ φὑκοϊοηρεᾶ αἰίοι- 
ΔΙΟΘ. ΞΥΙΠΤΩΔΟΒΒ, ἦχος; Ὑυϊρδίθ, δοπμδ. ΣῈ Βυρροδίδ 86 οἹὰ ἐάθα δεὲ σέ ἐπ ἐμ Οὐρμΐο οσ Ῥγίβαβογοδσι σογίδδ οὗ ἐμὸ 

τα κἰο οὗ [ἢ Ξρβοσοθ, δλὰ πολι ΔΡΡΘΆΣΒ ἃ ἐμὸ Ἡ!ΟΤοποσηΐδει Οὐ Ὑυϊρκίο Ν᾽ οσδίοσ οὗἨ θοῦ χσχυ ὶ. 87, οοποεέιι οαἰξ (86 

ΒΟ ΟΣ ΒΔΙΤΘΟΕΥ͂ οὗ ἈΘΘΥ͂ΘΏ), ἩΒΘΣΘ 835 [6 ἐρίου ἴῃ ἐΐβ οἵας δῃἃ ἸΏΟσΘ ὩδΌΔΙ θοτθο οὗ αἰέμασδ οἵ ΒᾶσΡ. Ἷ, ἰὼ Ῥε. χίχ. 8, 

ΤΙΔΥ ὈΘ 6180 τοῃδοχοὰ ἃ τδαξενίηρ ἰἰπ86, ΟΣ ουὐοι ἃ εογίξέηρ (ΖΣίαίεη -Ξ-Ξ Βολνυζεῶρελ, δοοοτᾶϊης ὅο δὶ νίη πὰ Οοοοσοξῃ (δεε 
Ἡπτρίδ]). ΤὨΐδβ που!ὰ οοτσοδβρουῦ ἔο ἐῃο ὀρθηΐηρ ᾿Ἰδηρυδρο οὗ [π9 Ῥβδῖτα, ΘΟ Δ ὉΌΏ, "ἰλε ἀδανεπ ατὸ (ΟΠ ρ,᾽" ἩΞΠΟΣ 
ΤΩΔΥ͂ ΑἸδ0 Ὀ6 τομἀοτοᾶ ρέοίμσίηρ, ἀεοογίδίηρ (ἸΒ , Ῥσίχοδσυ βόσιϑϑ, δοαϊρείί, δοτἐρεί), “ ατιὰ ἐλε Ἀτπιαπνεπὶ ἀεοϊανολ (ἸΔῸ) 
λίς απὰγ τοοῦκ,᾽" Ἰλογα}ν ἴδε τοοτὰ οἵὗ λές ἄηρενε. Ὑδὶ 9010 18 ἔπ ὁχαυϊδὶύθ ΒΑΣΤΩΟΣΥ Ἡ ΕΔ ἐμ.6 δΆσοθ ἰᾶθδ: ἤῸΥ πο 

Ῥαν (πὸ [ΐπκ οὗ [86 στοδὶ ἀδγβ) μέζεγείδ, φρεδοῖ ( Ῥοτιγεῖλ, ἐξ οἴ), απιὰ πίρλί ἀπίο αἰσλί ἐλοισείὰ ἐποιοίεάρε͵,"-- Δεὶλν ν ῬΣΙΣΩΆΤΥ 
βοδα, φδαυίί--- ΤΒΘπΟΘ ἐμ6 δοτιδο »γοπορίαυίξ, ογίαεϑε Ῥγορτίε, 88 ἀϑδειῖῃθ βαγβ, ὧδ γεδωδ ἀγοαπίε-- μας ἴα, ὁγοαίδοε χονία 
κοοπίοάρο, ἐὐσλύξρετε ΚΟΝ]ΘᾶΣΟ, (σΌΤΏΡΑΣΘ 5} γῸ 2 Φοῦ ΧχΥΐ. 14), δὰ μοηοο ἔπ δΒ62860 οὗ [δ9 οοζιαίο Ασϑοΐο 

ἐο τευεαὶ πιυείετίε:. Τὸ ἰδ 6, ἰγαπδοοχιάϊ θ᾽ ΟΥ ἱπο  ! Ὁ16 τοΐοθ : “ Δο φρεδοὶ---πὸ υοἵρε (ἰδ. ἐδ, ὯὩο διιάΐ 016 ντοΐοο)-- ἀπά γεὶ ἐλεὶν 
ἱὲνδ λαξ ροηδ ου ἰο ἰδ ἐπᾶς 4 ἐδ τυογῖὰ."») 1 γι γδῖοο Π σου ἢ Δ}} ἐραοδ. 

ΟὈΣΩΡΑΙῸ 8150 Ηοϑβοα 11. 22, βότὸ ΒΟΤΘ ΔΣῸ δ. 9 δαχηο δου σηίθ δη ἱπιαροα. Ναίΐυσο, ἐἑμτοτἷ 811 ΠῈΣ ἀσρασίσησσια, ἐΣ 

τορσοθεσιίοα 85 "ἰδισπΐϊης 05 ἐμὸ ἀἰνίσιο γοΐοο, δᾶ σοσροπάϊηρ ἴο ἐδ, ὙΜΠ4ὶ αοα 8 τορτοδουΐοᾶ 5 1ἰϑίδεϊης ἴο ἐξ Ῥαϊ οι : 
“1 νὶ}} Ἀθδσ, βαϊι ἐμβὸ ἵοσὰ, 1 π|ὶ}} βοᾶν [Ὧ9 οαυδῃδ (80 εἷεῖοθα οσ οἱοπ δ), διὰ ἐμβ6 ΒθΘαΥΘΏΒ 5}}8}} ΘῈΣ ἐμ6 οασέμ, δσιὰ 86 

ΘΑΣΓ 58.811 Ἀθασ [86 οοτι, δηὰ [89 πίδϑ, διὰ ἐδ οἱ, δι ᾶ ἘΠΟΥ 6881} ΠοδΣ 9 κγθοὶ"" Τί ἀθβοσῖροα ἐδ ἍἽσαϊ πα ΟΟΌΣΘΟ οὗὨ 2 
Ῥτγου άθῃοθ 85 Οοὴ6 ΘΟΕ ΠΟΌ5 ομδὶτι οὗ πεΐοσαπ 08 διὰ ΣΌΘΡΟ 365. Οὐοὰ Ἰεΐοσιβ ἕο 6 Ὠθαυοηβ Ροε ἐἰοοΐηβ ΤῸ. 186 σαῖς, Ἐμοὶ 
ἘᾺΘΥ͂ ΤΩΔῪ δοῃὰ ἰξ ἄονσῃ ΠΡΟῚ ἐδθ ρου ἰοιΐτρ οατίδ, παι [Π6 φατε ταν ἐσαηστηΐξ ἐξ ἰπδὔυσιοθ ἕο ἔμο Ῥο  ἰστπβ ΘΟΤΏ ἀσιὰ 
οἱ!, ἐπαὶ ἐμόν, ἵτι ἔΙΓΙ,, ΤΩΔῪ ΒΙΡΡῚΥ 1:6 ψδτιίδ οἵ 96ξτϑοὶ. 0 ἔμο Ομ] δο Τδσίύσα, τὶ τ Βδεμὶ δπὰ ἔπ ΖΘ ]ΒᾺ οοτατ οι δοσα 
ΕΟΏΟΓΣΑΙΙΥ : “1 π1}1 ΠΘΆΣ δηὰ οοσατηδηἃ ἔπ6 ΠοαΎοτια,᾽ ὅζο. Τί ἰδ ποὶ ἃ ὕὈτοδοῖὶ οὗ πδέησο, {ἴκ 186 ταΐσϑοὶθ Ὡδοὰ 85 8 εἰς οἱ 
δἰἐοδία οι, Ὀὰΐ ὑπο ἀἰνίπο ῥγοοσοάϊΐπρ ἐπὶ ἐδ 6 ζθποσαὶ ὑσουϊάθῃοο ταϑὰθ πΡ οὗ 811 Ῥδιεσυ]οΣ ὑρσουϊἀθηοοβ. [{ 19 186 οοῃδίδης 
{ἰνῖτς οσὰ, Ὁ Δόγος ζῶν καὶ ἐνεργὴς, ““ 1.6 αὐἱοῖς ἀι!ὰ ῬΟΥΤΟΙᾺ] ποχὰ,᾽" Ροποίγδεπρ 81} ἐδ σϑόσββο8 οὗ Ὡδίυσο, γοῖ Ὀσϑακίηρ 
ὯΟ ἸαΥν, Ῥαδδίτρ᾽ ΟΥ̓́ΒΣ τὸ Ἰἰπῖς, Τέ ἐδ 811] 1δνν, 811 πιδέατο κί}, ἐπτοσρὴ 81} ἐδ Ἰσηρίδ οὗἩ ἐδ τοὶ ΠΥ οὨδίη, δπὰ γοί ἴδο  οσὰ 

οἵ αοᾶ, δ ἀϊδίϊποὶ ἀπὰ δογοσοίσηι δ8 ἩΒοι ἰξ δτοὶ ποπὲ ζοσεϊ ἐπ ἀτοδίϊοσ. βαίοσιοθ [8 δέοι βεῖοδὶ Ὡπ Ὁ} Β. 6 δοκσιοπὶ οάροα 1}. 
ἀοοίχίῃο οἵἩ ἰὴ9 ΤορῸὺϑ ἰπὰ πδίΐυσο, ποΐ ἃ8 ἃ σροίδρῇῃοΣ σβότοῖυ, Ὀυἐ δ8 ἐμθ σαοδὲ υἱἱδὶ δηᾷὰ σῃοδί ἱπαροσίαχι οὗ 811 ρῬΡῃγεῖοαδ) 

ἐσ 8. 
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ἰγὶο ἰὰ ἐΐδ ταγοίδο παρ γ8, 1.8 8ο θιηι τορι 0.5, 1[5 σοσυ] δ. δυοοοββίουϑ οἵ γοΐοϑϑ, 868]8, δῃηὰ 

γδδδ, ΤἸΏΘΤΟ 8 ποῖ 850 ζζὉπο} οὗὨ ἐδ 8 ἴῃ αθηοδὶβ, Ὀαύ {8670 5 ἃ στοδί ἀ68] ἐμδὺ Τϑσαϊ 8 ὯΒ οἵ ἴῃ 

ἰδο τοροϊδν αἰνιὰ ἴσα δὰ παηιΐηρθ, ἰῃ (ἢ ΒΌΡ]τὴθ δηπηοίδιΐοπβ, ἱπ [8.6 ῬΔΓΔ]16] δὴ οὗὁἨ ἃἀδγ δυὰ 

εἰσι σαοοθαδβίοῃϑ 80 ΘΟ δύ κίνϑη ἴῃ (110 ΒΔΤη9 ἰδηρτιαρθ, ἴῃ (Πδὲ Γ γί τ68] ταουθιηθηΐ Ἡ ΪΘὮ 

ὁγοῖ δθθιβ8 ΣΩΔΟΓΘ ΟΥ 1068 85 ΔοσοΙαρδηϊταθηὐ οὗ ἐπ δοδίδίϊο δοπαϊεϊοι," ἰὼ ἐμ9 Βογδὶ ἀϊο δῃποῦηοθ. 

τοσηΐ οὗ δὴ οβίδὈ] ϑῃθα ογᾶθῦ (5. 13} ΚΘ 8 ΤΟΒΡΟΏδΙγ6 διη6η ϑυοοθοαϊηρ Θδ ἢ ΠΟῪ ροίΐηῃρ 

ἔτι οὗ ἐπ9 Ὑ ογὰ, διὰ ἴῃ ἐμ ϑοϊοσῃ θοῃοάϊοίίου δ ϑδοὶ οἷοβϑϑ, πη 0}} ἐῃ6 στοδῦ ἤῃδὶθ, τ, 610 ἱΐ 

δ 8}} ἀροϊαγοᾶ ροοᾶ, ---- “ΤΟΙ φοοᾶ." ΑἸΟΥΒΘΓΡ ΤΟδΟΙΔΌΪΔΗΟΘ ἰ8 ἴῃ [6 ἰἶπη9 ἀβρϑοῖ. [ἢ (ἸΘ} 6518 83 
ἰὰ Βονοϊδίάομ ἴδε γθ ἰ8 {ἢ ΒΔ116 ἐτοργϑβϑί ἢ οὗ 8 βίγϑδηρο ΘὨΓΟΠΟΪΟΡΎ ἰδδὺ οδομοῦ Ὧ0 Ταηολϑυσοα ὮὉΣ 
ΔΩΥ Αἰδέοσὶ 68] ΟΥ βοϊϑῃ  !ῆο 80419 ουὲ οὗ 1.8 ογῃ τρονοσωθηΐ, Τὺ ἰ8 1|κὸ ἀἰϊδίβῃοο ἴῃ 8 ρἱοίθσο. [ἰ 
ἰδ ἔπογο, Ὀπὺ τὸ οδπηοῦ Ὀτὶηρ ἰδ Οἰ ΠΣ ἰηὐο ΤαἾ198 ΟΥ ἱβόοῦθβ. [Ὁ Ὧ88 βαοοθββίοη; ποῦ ΔΡΡΘδΓΒ 

᾿νυχομὰ μοϊχιὶ, θαὺ ἰθγὸ 15. ὩῸ οβυϊπιδεέίηρ (16 Ὑδ]]1ο γα, ἐ..}6 πη 6 86 γΑ4116Υ8, Ὁ ΤΩΔῪ Ὁσ, ὑμδῦύ 110 

θοέποοῃ. [ἢ Υἱο Ὁ οὗ 41] (δ ῖ8, ἰὑ ταῦ δθ δαἰ ἃ, οὰ 7.6 οὐδοῦ Ββαῃᾷ, [μδὺ δὰ (89 δυΐδον οὗ αθϑῃ. ἷ. 

τοῦ, ᾿Κοὸ ΦόΒη, (89 ἢσϑῦ ρογϑοὴ αἱ γθοῖγ, ἰδ του] ἤδνὸ τδᾶο 110]0 ΟΓ Ὡ0 αἰ θγθηοθ πῃ (86 5 γ]}0 

οὗ ἐδ9 παγγαϊνθ, Οὐ ἰὴ [89 ρῥἱοίοσίδὶ οϑοου ργοἀπορᾶ ὉΥ ἰΐ. 
Ταΐδ ΔΏΔΙΟΡῪ Ὀούνοθῃ [86 ορϑοΐης δηᾶ οἱοαΐηρς ροσγέϊοῃϑ οὗ βοσί ρπ.ϑ ΣΩΔῪ 9 οδγτὶθα ὑΒγοΟΌρΡὮ- 

οὔξ. Α8 ἔδο δβοθῃΐο Οὐ υἱϑίοη τ ον ἴῃ (89 ῬΡορἨϑίΐο ρἱσίαγο ἀο068 ποῦ ΔΓΓδΩῦ 8 ἰῃ τορδραϊηρ ἴὑ 

ἃ8 ΒΟΘΏΘ ΤΩΘΓΟΙΪΥ͂, ΟΥ ἀο ΔΊΓΔΥ τὶ [86 ἰάθα οὗὨ ἃ ρτοδὺ γϑδιγ Ἰγίῃρ ὈΘ πα, 80 ὩοὶΠ 9. ἀο68 βθ ἢ 

ἃ Υἱδόοη ἰΒΘΟΥῪ οὗἉ [86 ογοδίϊνο δοοοτιηΐ ἀοίχδοῦ, ἰὰ [(η9 Ἰοδδὺ, ἔγοσα ἃ 11 τϑϑὶ γ ἰὰ [Π9 στθδῦ ῥϑϑί, 

δὶ οἵ τυ δίοἢ δπ 60} Υἱβίοῃ 788 [86 τιοδὲ δέξίπς τορτοθοηίδίΐνο ἰο οὐχ ᾿ἰταϊ θα ρΡοῦΤ ΓΒ οὗ οοῃμοορίίοη 
Δ8 Ὑ0]1 88 [0 ΟἿἿΤ ΘΥῸΣ ἱμπηροσίδοἑς βοίθῃοθ γορδιάθα 85 ουδὺ 1}Πρ βμοτὺ οὗἁὨ [86 ὉΠ παΐθ ἔδοίϑ οὗ 
οτἱρίη, τ βοίμου 64110ἃ ογθαίϊἱνο Οὐ ῬΌΓΘΙΥ ἢ γΒῖο ], 7 ΤΩΔΥῪ ΒΌΡΡΟΘΒΟ 1ΐ, ἐμαγϑίοσθ, ὁ ϑθη οἱ (88 
ΨΕΓΥ δοοοπηΐ, 88 ποῦ ΣΊΘΓΘΙΥ ὑμ6 δοϑῖ, Ὀπὶ [80 ΟἿΪΥ ὙΔΥ ἰδ το [86 ἰΠ6 816 ἔδοίβ. αὶρῦ ὈῸὸ 
᾿28416 ΒΔ ΟὟΠΥ οοηοορίθδὶ ἰο {9 ΒυμΔῃ 8001, 38.111, (16 ἔδού, τ ΒΟΟΣ τὸ Τἰ ΒΟΥ οοηοοῖνο ἰὐ 
οΥ ῃοί, ἰ5 ὁπ δ) τορτοθθηἰδίΐοη, δῃἃ Ἦθ Ὑ800 δικθβ [80 {ὙἼ )͵ἴ1 85 ἰῃ 811 γοϑρϑοίβ ἰάθη οδὶ, οὐ γϑᾶποθβ 
ἔπθαι ἴο [19 Βδ[26 ΤὨΘΑΒΌΓΣΟΙΙΘη, 85 ἐδ. 6850} 0181 Καὶ ἢ, ΟἿΪΥ 6 βῃου]α ἢοὺ ΘΟ ΘΠ 88 Ὠθυϑἕδο] 
ΟΣ ΒηδογὶρίαΓ8)] [ἢ Οη6 ὙΠῸ ὈΓΘΘΟΓΨΟΘ [ἢ Β6ῖ.9 ἰ(ἰπιδίθ ἴδοίβ Ὀπὺ ἰηξογργοίβ [09 γοργοϑοηὐδίίοη 

οὔ ἴθθηι Ομ ἴϊιο γαϑύθυ δηἃ σϑζῃοῦοσ 808]. 
Ιῃ πιοθὲ οα808, ΒΟΎΘΥΘΓ, ἰὺ 8 πού αἰ οα] ἕο ϑοραγαΐα Ὀθύοθη δῦ γ7ὁ μᾶνὸ 641168 {110 πλοὰθ 

οὗ τορτοϑοηϊδεζοη δηᾶ [89 ἱῃ6}8]6 ὑγαί (Ὀο]ονοᾶ, (οῦρὰ ἴῃ ἃ ρστοδὺ ἀθῶτθθ ἈΠ Κηον",) [πδῦ 1105 

θροκ οὗ τι. Ἧὅ7ο τοϑδᾶ, ἴοσ ὀχσϑίαρὶθ, ἰῃ αϑηοδίβ, ἐμαὺ αοἂ “' ξοστηϑᾶ τηϑῃ ἴῃ ΐ8 Οὗ ἱπλδρθ." Νον, 
Ὧ0Π6 αὐ (86 στοβδοβύ ριοσίϊοἰζίης Ὠογοῖΐοβ μᾶνθ σοχαγαϑὰ [19 88 ἃ ῥ]ϑίϊο γυγπιαύϊοπ, οὗ ΟΪΔΥ ἰηΐο 
8ηι οἵὐπχαγὰ το] 68 ΠΙΚΘΠ688. 8.0 4180 θη ψ1ὸ ἃτὸ ἰο]ὰ (μαὺ ““ αοα δγεαύλδα ἰἸηῦο τλΔῃ ΒΒ ποϑγ!]8 
106 Ὀτοδίι οὗἁ 116,7 (89 τοργοθϑιῃίδίλοη 8 τηοϑὲ οἱϑᾶῦ δῃὰ ρογίοοι ; 1ὸ ΒΑΥ͂Θ 8 αἰδίϊποῦ ἱτηδρθ οὗ ἃ 
αὐνίπο τοῦτ Ὀγϑαϊίηρ ἰηΐο [89 88 γοῦ ἱπϑηϊηηδῦθ ΠΌΣΔΗ ΠΟΒίσΙ] ; [ΠΘΓῸ 8 θοτηοί ἰηρ ὙΟΥῪ ὑθηον 
ἴῃ ἰδ, ἀοποίίηρ, 85 1δῆρθ ροϑί0811γ Βαυβ, [9 Εδίμον οὗ β'ρ γἰ [8 δυγαϊκίπρ τηδῃ ἴο οχἰβύθῃοθ τ ἱῦ} 8 
ἰΐβε οἵ Ἰονο; Ὀαΐ, δἵοσ 411, (86 τυϊπὰ ροθβ Ὀδοῖ οὗ [86 τοργοβοηΐδίζοι ἴῃ θοδ {8.680 οᾶ908.. ΤῸ 
ΤΏΘΓΘ ἰδηστιασθ 8 ΓΔ βοθηἀϑα ουθῃ ὈΥ͂ [ἢ Τηγβίο συ οὗ (86 ΒΌΤΩΔ: ΡἈΥΒ168] 119 88 ΟΣΡ τ ββοα ἴῃ ὑ}0 
ΟὯ9 ἰηϑίθηοθ, ΠΟ. ΙΔΟΤΘ 80 ὉΥ (μδὺ οὗἉ [Π9 ταϊΐοῃδὶ οὐ δρὲγἱϑμαΐ 110 88 βοΐ ἔογ ἴῃ [δ οΟΥΘΥ. 
Νον ἴδοτο 15 ποίΐηρ ἴο ζογυἱα---ἰη Ἰδοῦ, ἔμοΓο 18 νου ΐης ἴο σοαπῖγο---ἃ βίαν τηοᾶθ οὗ ἰηΐεσ- 
Ῥγοίδεϊοῃ ΒΘ. ἰὑ 19 βαϊ ““ ἀοα ξογτηθα τηδῃ ἔγοσα [86 ϑδαγίδ,᾽) ΟΣ οὐδ οὗ ἴμ6 ἀπδύ οὗἁὨ {μ6 ΘδγᾺ. 
ΤῈ ἱπιαρο 8 βἰτηΐαν ἴο ἰμδῇ Θιμρ]ογοᾶ ἴῃ [86 οὐ Σ᾽ οΑ8608, 8. Ὑ70 ΤΩΔΥῪ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰμδὺ [89 ΒΕΞῈ 
δελοϊά, ονο 85 ἴΠ 6 ΣοΘοΣ οοποδίθεδ, ἃ Η]αβίΐο ἔοστηδίΐοῃ, ἃ το], Βμαρϑα Ὀαΐ ἱμδηϊπιδίθ, δορί πηίης 

ἴο Το0Υ8 ὑπᾶογ 8 Ρηθυτχηδίΐο ἱπβρίγαίΐοη - Ὀὰδ (86 Βουρδ ] ταἰπᾶ, ἀραὶῃ, σοοθ8 Ῥδ8ὸΚΚ ἕο βοιῃϑι ἴῃς 
Ὀογοπᾷ 1ζ. [1 ἴ6 Ὠθ]ροᾶ Ὀγ ἐμ 18 ῥἱοίαγο, Ὀαὺ 1Ὁ ἄοθ8 ποὺ τϑϑὺ ἰπ 6. [ὲ Βηᾶβ 11{{16 οΥ πὸ ἀ ΠΟ] 
ἴῃ ἑακίπσ 0819 οοταΐηρ “ἔγοτα [ἢ9 ϑασίἢ,᾽) οὐ [ηἷ8 Ὀοΐηρ “Ζοστηϑα ἔγοσῃ 86 οδσίδ,," 28 ἀϑηοίηρ ἃ 
ἄϊνίηο Ῥγοθθββ ἰῃ πδίῃγθ, γθβοι Ὀ] πρὶ [ἢ 6 ΟἿἾΘΤ ῬΓΟΟΘΒ90Β δἰ Πλ ]ΑΥ]Ὺ γϑρσοδοηὐθα ἰῃ (8 ἷ8 σου ᾶθσ αι] 
δοοουῃΐ (966 ΒΘΙΏΔΙΚΒ, Ρ. 18ὅ οπ Ῥβ. οχχχίχ. 1δὅ). [ᾧ 18 ἃ τπιοᾶϑ οὗἉ βοϊηρς ἔοσι ἃ {1:10 οομίγαϑῦ Ὀθύνγθοι 
800] αι θοάγ, Ὀοένγοθη [86 Ρῃγεὶοδὶ δηὰ ἐμ γαϊίομδὶ, [80 ΔηΐΠ)4] δηᾶ [89 Ῥπθατηδίίοαὶ,---ΟἹ 9 ἔΣΌΣΩ 
ἴδο ἀϊνίπο 1116 δηὰ [6 ἀἰϊγίῃϑ βρὶ τίς, (8.9 ΟΥ̓ΔῸΣ ἔγοσα παύυγο,--  ΌΤΩ [86 ΘΒΡΙΝ ΘΑΡΓᾺΥ (ἐκ γῆς 

Φ 8.ε ἕηἷς ὀχοση»  θοᾶ ἰὰ ἐδ Ὑ᾽βίοτα οὗὁἨ Βαΐδασι, ΝυΣΩΌ. σσὶϊὶ., σσίν., δηᾶ ἴῃ ἐἢ9 Ῥσορ ἈΘΕ1081 βοτὶ ρ[αΤα5 βθτ ταν. 1 

ὯΑΥ οί ὃδ6 ἐ85 7 ἴ0 ατρίαίτι, να {{ ἐδ α ἔδοὶ οἵ ἄθορ αἰφτιί βοδηοο, ἐμαξ, ἰσι 811} πἰσὰ οὐ ϑοδέδεο δέδίοθ οὔ δοτι], ἔβοσο [8 [Ἀ15 ἐστι ἃ- 

86 ἢ τ γίδπηοϊοοὶ τοοϊσει διιὰ πέίθσαποο. ὔ 



᾿ 1δ86 ΒΡΈΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΕΠΒΒῚ ΟΗΑΡΤΈΒ ΟΥ ΟΕΝΕΞΙΒ. 

χοϊκὸς, 1 ΟὐΓ. χν. 47), ουϑῃ 88 [86 ρ᾽δηΐβ δῃὰ [6 δῃΐπι|818 οδῖὴθ οὐἱρίῃδ!ν ἔγοσι [06 οασὰ δυιὰ 
ὑμο ταίοσθ. Τίγηθ 18 ποῦ χίνϑῃ 15 676, τ ΒΟΙΒΘΡ ΟΠ ΟΥ βῃοτί. ΑἹ] {πδῦ το Βδτθ ἰθ 89 ἔδοί 
(μδὺ ὈΥ͂ ΒΟΙ.Θ ῬΓΟΟΘΘ88 (ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ ᾿ηψο] υἱηρ' Βοιηθ 1468 οὗ οΔ0534} γ, Βυδοσδαίου, δα ἀπταίξοι,) ἐδ ὁ 
Ἀπτηδῃ ὈΟΔῪ ψγὰβ Ὀγουρὺ ἔγοτα ἴῃ οδεί,---ΟἹΣ (μδὺ [Ὧπἅ [19 Πύτηδη ῬὨγεΐοδὶ, οουΐηρ ἔγοτα ἐδ 
ἸοῦγοΣ ῬὮΥΒβ1041 (ὅοσα {89 Ἰοτνοβὺ ραγίβ οὗ {π6 ϑασίδ, Ῥβ. οχσχχὶσ. 1δὅ), δῃᾷ [βγουρὰ ἐμ οοπηοοϊδπς; 

Ἰϊηἶκα, ὑγ}68, ΟΥ̓ ΤΟ] 8, 85 οαυτὶ θα ΡΤ ΑΣ8 ὈΥ [86 αἰνίηθ ζοττη διίοηβ, γγ88 δ᾽ 1αϑύ Ὀσουσεὺ ἰοΐο ἐδ ο 
βίδίθ ἴῃ Δ ΙΘᾺ 1 Ὑα48 Ῥσορδγϑὰ ὕο τϑοϑῖγο ἰμδὺ ἀϊνίηθ ἱπδρίγδίλομι ὙΠ) ἢ δίοηθ οομδίϊπίεβ ἐδ 9 
δρέοίο8, Δ. ἃ ΤΑΔΚο85 1 8η, ὙΤμὺ8 {δ6 ἴττθ ογθδίίοη οὗ τηϑῆ, 88 τη8η, ὙὙ7835 8Π ἰηβρί γαύϊουῃ, ΤῈ6 
τίη ἔἄοπιο 88 ἴδ Εγϑῦ τῆδη (8 ἰηδρίγοᾶ, δηἃ τ ῈῸ Ὀθοδῆιθ [86 Ῥτοσθηϊίζοσ οὗἩ 1806 βρθϑαΐθϑβ. 
ΤῊ Ξγϑὺ Αἄδῃη ν͵Ὃἀϑ τωϑδὰθ ὈΥ {89 αἰνίπο 118 σαϊδίῃρ [8:6 ῬΉγΒῖο08] ΟΥ δηΐϊσοδὶ ἱπίο 16 ται 8]. 
ΤῊΘ βϑοομᾷ Αἄδῃλ γοργοϑοηΐβ ἃ ΕἾΩΒΘΡ ἰηδρίγαἰΐοι, οἹοναίϊηρ, (86 Ταϊϊοηδὶ Ὠυτηβη 0 ἃ ΟἸΟΒΟΡ 
τππίοη ὙΠῸ ὑπο ἀϊνίπθ. βᾳσἢ 18 {86 ΒηΔΊΟΦΥ οὗ (89 Αροβίϊθ. ΟἸ γίβὺ οἰθγαΐθθ [89 Βυτηδη, ονθὰ 
88 ἴδ ἢγβί Ἀστηδη, “" ὉΥ [9 ἱπδρ᾽ γαύΐοῃ οὗὨ [88 ΑἸσα σὨ γ,᾽ 18 (μ6 ὉΡΠ  Ππρ οὗὅἁἨ [ἢ}9 ΤΊΘΓΟΙΥ δηΐτ 8) 
ΟΓ'. ῬΒγΒίοδὶ ἐμῇ ἸΔΥ Ὀ6]ονγ. ΤῺ δοοομᾷ ΣΩΥΒΙΟΙΥ 8 {μ6 ατοδύθϑί, δῃ ἃ ΟἿΣ Ὀ6]}16 7 ἴῃ Σὺ Βῃου]ᾶ ἴδῖκὸ 
ΔΊΤΑΥ ΔΩΥ͂ ΟΠΟΟΙ οὐ αἰ ΠΟΌΪ ἐγ ἰμδῦ ΤΩΔΥ δἰοηᾶ ἰμ9 γβί. 

᾿Αραΐη, ἴῃ μδῦ ταγβίοσίουϑ δοοουῃΐ, ὅθῃ. ἱΐ. 31, μβδὰ 1 Ὀδθῃ βαϊᾶ: “"Ὶ]ἀπᾷ 1 βὰν {80 τῆδῃ Ἵδϑῖ 
ἰεΐο 8 ἄθορ β[θθρ, δηᾶ 1ο, 9 [,ογὰ Θαο ἴοοῖκ ἔγοσζῃ δἷπι ἃ στἱ,᾽) ἄο., γὸ του] δυο σοοοριϊξοα 
[89 νἱβίοῃ βίυ]θ, δῃᾷ βορασαίθα ἱτατηοαϊδίο Ὀθυνθθη ἰδ 6 τοργοδϑηΐδίϊου δηᾶ (ἢ 6 ἰη088}}]9 7ασέ 
ἱηνο] νίηρ [Π9 ἱΠ08. 016 »,οοέ88 ᾿ἱμτου ἢ ἩΒΙο [86 ἔδσαδὶθ παίῃγθ "188 οτἱρίηδ!γ αἰν ἀοα ἔγοστα 1} 9 
οἤ6 αοηθτῖο Βυιηδηλ. Α11 (819 8 Ἰηπηαίθα ἰπ ἰδὲ ταγδίογίουβ ᾿δησοδρο οὗ ἔπ ἢγϑῦ ομδρίον 
(σοῦ. 27) οὗ σοὶ (818 ταν ὃθ Τοσϑγα θα 88 [Π6 Βοθηΐο σοργοϑοηίδίίο, οὐ Ε]]ἰηρ οαὐ οὗ [89 νἱοίῃγο: 
30 αοἄ οτϑαϊθα τηϑὴ ἴῃ ͵9 οὐσῃ ἴγσηασο, ἴῃ 089 ἱγηασο οὗ Θοἂ ογοδίϑα 6 λίηι, τη810 διὰ ζθσῃδ]θ 
ογθαίθα ἢο ἐλόηι.) ΤΒο λόσι δπᾶὰ {89 ἕλοις, {80 ἼΩΝ δηὰ {89 πων, ἃγθ Ο9 βϑῃθσίο Ὀθίῃρ, οὔθ 
ογοδίΐοθ, ΤΗΪΐβ 8 σίγϑη ἴο πβ ἷπ 86 ἢγϑί Ἰδησυαρο. ΤΉΘΓΟ 8, ΒΟΥ ΘΥΘΙ, ὨΘΟΟΘΒΘΓΙΥ 8 ἀογνδίϊος 
ἴμ [δ Ργοῦσθββ, ποὺ τωϑηὐοηοᾶ ἴῃ (δ 6 δγβιὲ, Ὀαΐ γοργοβθηϊθᾶ ἴο υ8 ἴῃ [86 Βοοοηᾶ ΔΠἃ ΤΔΟΓΘ σΥΔΡἷο 
Ρἰοΐαγο. στο, ἴοο, ἰἦ ΔΩΥ͂ 0η6 ἰΒ ἱποϊϊηθᾷ, ΟΥ ἴ6618 Εἰ πηθ61 οοτηρϑ]οὰ ἴο ἰ8κὸ ἴπ6 ἰδοῦ δᾶ 19 
ΒΟΘΏΪΟ Γοργοϑοηϊδίίοη οὗ ᾽ἴὉ 88 ἰᾷἀϑηςίοαὶ, μ9 88 10 δβϑϑῃΐίίαὶ ζαι ἢ, δηὰ [ἢ}6 Θββϑη 8] ἀορτηδ, τοοππαπ 
ἀεγὶοοά 7γοπι πιαπ ; Ὀαὺ ΨΥ βμου]ᾶ τὸ πα ἀ ΠΟ] γ ἴῃ δἀορύϊηρ, ἴῃ (18 6886, 8 τηοᾶθ οὗἁ ἰῃΐϑσ- 
Ῥγοίδιϊοη τ ἘΣΟῺ γγὸ ποὺ ΟὨἹΥ βηᾶ ΘΑΒΥ Ὀυὺ ογϑη γοζαγὰ 85 ἀοσηδηαοα ἴῃ [86 ἔνγο ἢγδι θη οη θᾶ 
“8568 οὗ [89 ἱπασθ δηᾶ [89 ἱπτϑδι ΐηρ ἢ 

Αραΐα---Ἰοῦ 8 ἴακο 6΄δῃ. ἰϊ. 19: “"Αηὰᾷὰ ουὺ οὗ [1Π|ὸ στουπᾶ αοἄ ζογτηθα ΘΥΘΓῪ Ὀοδδὺ οὗ 890 ἥοὶά, 

ἄς... δηὰ Ὁτουσῃῦ ἴθμι ππίο Αἄδη ἰο 800 δύ 6 ψου]ᾶ 686]1] ἔμ 6 τ, ἄο. : Δηα Ααδη) ζᾶῦθ ΒΥ 65 
ἴο ἃ]1] οαὐ[]6, δπὰ ἴο ΘΥΘΥΥ 0], ἀπ ὅο ΘΥΘΓῪ Ὀοαδὺ οὗἉἨ ἐπ 6 614." ΤὨΪΐ8 88 ποἰπίηρ οὗ (ὴ6 τογί- 
164] ἰῃ [8 Βίγ]6. ΑΒ ᾿ΐογαὶ δυγαίϊοι ἰῦ [88 ἃ αἱ ΠΟ] Υ, Ὀπαὶ [818 οοπβὶϑὶβ ΟὨἰΘγ ἴῃ [8 δίγβη ΘΠ 6Βα, 
νυ ἱοἢ 18 ὙΠΟΙ]]Υ ἃ πηδίΐοσ οὗἨ βθη86 σοῃοορίΐζομ, στ ἱϑὺ ὑΠ6γῸ 8 ποι ΐηρ ἴῃ ᾿ξ, ουθὴ 88 188 ὕδίκϑῃ, 
ἴο οἴἶοηα [ἢ 9 τϑϑϑοῇ οἵ ἃ τδίϊοῃδὶ ἔδ ἢ, Ταῦ αοἂ βιου]ὰ [Ππ8 ὕθδον 80 γϑῦ σβϑδῃ ὈΥ Ὀσϊηρσίην 
ϑασροβίϊννο οὐ͵οοίϑ Ὀθίοσο τω, ούθῃ 88 8 ΖΔ 0} 6} ὕθδοβϑβ ͵8 οι] ἃ (Ὧθ Ἰοξῦογβ οὗ (ὴ6 ΔΙρΒδθοῦ, '8 ἴῃ 

Ροτίϑοῦ ΒΑΥΤΠΟΩΥ ΜΙᾺ [ἢ6 Ὀοδὲ νἱθνγ τὸ ὁδῃ ἔογῃ οὗ ὑπ6 ρτονίἀθηιίαὶ δηᾷ 86 βυρϑγηδίτγαι, 
[Π980 4689 δ΄Θ ὕο Ὀ0 Δαἀπιϊ δὰ αἱ 411, ὙΆ θη {89 δοοουηΐ, ΒΟΎΘΥΟΙ, 18 τοραγᾶθα 88 ἃ υἱβϑίοῃ, Οἵ 8 
Ρἰοίαγθ, 411 αἰ ΕΠ σα] οἶς Β νδηΐβῃ, τ μοίμον ἴῃ σοραγὰ ἴο [Π6 βύγ]6 οὐ {86 τηδίζθυ. ΑΒ δὴ οὐ͵οοϊδνο 

Ὡδυταίϊοῃ, ὃ του] βϑοσὰ ὕο γοργοϑοηῦ ἃ βθοομᾶ ογϑδίΐοῃ οὗ δῃΐγ)818 [ὉΣ {1.18 Ἐρϑοΐδὶ βῬΌΓΣΡΟΒΘ ; 89 

βοιῃθίΐηρ σίνϑῃ ἴῃ υἱβίοῃ, Ὁ βοίβ 1180}} ΤΟ] ἤγϑο ἔγοτα [ἢ Ὡθοθββῖυ οὗ δῃΥ βΒθο ἢ ἱπίοσθμοθ. Τὸ 
ὈΘΟΟΙΊ68 Β᾽Π]Ρ ὕο [1.9 ἔγᾶποθ υἱβίοῃ οὐὁἩἁ ὡ[ἢθ δηΐτηδ]β 88 δϑὸῃ ὉΥ Ῥοίθγ, Αοίβ, σὶ. ὅ, 6. 1 
8. {86 τηοϊποᾶ οὗἁὨ τουθδὶίησ ἰο 8 {πδὺ ἔδθγο 18 Δῃ ἱπο 016 Τα γΒίΘΓΥ ἴῃ Ιδηρτιασο, ἰμδὖ δὴ Ὑγ788 
Ἰοᾶ ἰπύο δ ΒΥ [89 ἀνπο ρστιίάδηοο, ον ἐμαῦ [89 ΒΌρΡοσμυσηδη ͵8 ἀοταδηᾶοα [0 δοοοππῦ ζῸΣ 1.8 οὐ ἔρῖπι 
88 {Π0 δἰρπξήσοαπέ πδιλΐης οὗὨ ἰδῖηρβ δυᾶ ἰᾷ685 ἴῃ ἀἰβιϊποίϊοη ἤγου [Π 096 ΣΠ6 ΓΘ δηΐγηδὶ οσὶθϑ οὐ ἐδ 
800,80 ἔγοτη ὙΓΒΙΟὮ Βοτὴθ Ου]ὰ ἀοσῖνο ἰδ, Τιδησύδρο 18 τοχαἰγοᾶ [ῸΓ [86 ἱηνοιίϊοι οὗἉ Ἰδηρτιαρα, 
τοραγ θα 85 ΤΊ ΘΓ Ὠυτλδη, δηᾶ {Ππδῦ ἴηψονθ8 ἃ ῬΡασϑᾶοχ. βοπιο αἰνίηθ ΟΥ ΒΌρΡΘτ δἴΠΓΑΙ ῬΟΎΨΟΣ, 
ὑμογοίοσθ, τησδὺ ᾶγὸ ΒθΙροά τηδῃ ἴα δὶ8 σεῦ παιυΐηρθ δηᾶ οἰ δβϑιγίησθ. βθοι 8 (86 οοποϊαϑίοι 
οὗ (89 ῥγοϊοππάοεἑ ΡΒ :]ο]ορίοαὶ βοΐίθηοο, δῃἃ βαοἢ ἰβ [6 ἐοδοιίηρ οὗ [86 βοσὶ ρ ΓΘΒ. 
Ἦν ἔν 1818 18 ὕο 6 οαγγιϑα πλυβὲ Ὀ0 ἀοίοσιαϊπϑᾶ Ὦγ ἰα τί πδῖο ουϊάθηοθ 9 ἃ.Ὸ πού ἴο σοϑοχὶ 

ἰο δ ΤΔΟΓΟΙΥ ὕο Θ808ρ6 αἰ ΒΊΘΟ] 168. ΤῊΘ ΒοῦΘΓ ᾳαοδίίοη :ϑ, τ μϑέδοΣ [86 βοθηΐο γοργοβοη δος, ΟΣ 
189 νἱβίοῃ [ΠΘΟΓΙΥ, ἰ8 ἴῃ ΠΑΓΙΔΟΩΥ͂ το [6 80γ16 οὗ βογίρίαγο 858 ϑιῃρι ουϑᾶ ἴῃ ΟἿΟΣ οα808 ΒΘΥΘ 



ῬΑΒΕΊ Υ.---ἩΟὟἿ ΓὙὰΑΒ ΤῊ ΟΕΕΑΤΙΨΕ ΒΙΞΤΟΕΥ͂ ΚΕΥΕΑΙΕΌ} 1517 

ἰτδπδοθηδοηΐ ἴδοίβ τὸ βοΐ ζοσί ἢ, δῃηἃἂ τ Βϑίθ ΟΣ {0ΘΓΘ 18 ἐμδὺ ἴῃ 089 ὙΟΥῪ Βουρὺ δηα δβροοῦ οὗ 1} 9 

ῬδοθαρῸ ὙΔῚ6ἢ ἕάνογβ (89 ἰᾶθ8β, 0 ἱκηον ὑπδύ [ὴ6 στοδί ζπίαγθ ἰγδηβί (οι Ἰγοσι ἴδ Ῥγοβοηὶ 
φογϊά, αἰὼν οΥ ΟἸδια, ἰο [δ αἰὼν ΟΣ ῬτΟΙ] ὕο ΘΟΙΏΘ, ἱβ ὑμ8 βοΐ Του, δηᾶὰ ἰΐ ΤΏΔΥ ὍΘ ἀθοσαθᾶ ἴῃ 
δοοοίύδηοο τ ΪΟῸ [8.6 ΔΗΔΙΟΩΥ οὗ βογίρίαυγο, ὑἐμαὺ ὑῃ6 ογέσῥπδδ οὐ ατοαῦ Ὀορίηηΐηρθ οὗἩ [86 ῥσγοϑοῃῖ 
Οἴδπι, 88 ζ ὑγοδϑϑαβ ἔγοσω 080 ὑμιδὺ 8.9 ῥαϑὺ (ἀπὸ τῶν αἰώνων, ἘΡΉ. 11]. 9; ΟΟ], ἱ, 26; 1 Οον. ἱ1, 7), 
ἐιου]α ὃ6 ρίνϑῃ ὑο 08 ἴῃ 8 ΒΊσο [δν δροοδι γρίϊο ΤΌσΏλ. 





ΘΕΝΕΒ18, 
ΟΒ ΤΕΞ 

ΕἸΙΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΒ' ΜΟΞΒΈΕ3. 

ΠΙΒΝῚ ΡΕΒΙΘ᾽. 
ΤῈΣ Οομοεὶβ οὗ 186 ὙΥοτἹᾶ δηᾶ οὐὗἩ {80 Ῥυϊτηϊᾶνο Τίμο οὗἩ 86 ΗἩπτηδη Ἐδοο, ἃ5. [89 

Οεποβίβ οὐ {86 Ῥενἱἶνγο ΕἸ σίοη πη0}} {86 Θϑονοορτηθηῦ οὗ Ηδδυποπᾶοτη, δηᾶ 
οἵ [8 ΑΠΕ  οΒὶβ ἴῃ 0μ6 αοσταϊπδίϊηρ ῬΑ ΣΑΤΟ ΒΔ] θη, ΟἿ, 1.--ΧΙ], 

ΕἸΒΞΤ ῬΑΗΤ. 

ὯῊΞ ΟΕΝΈΞΙΒ ΟΕ ΤῈΞ ὙΟΒΙ, ΟΕ ΤΗΣ ΑΝΤΙΤΗΕΞΙΒ ΟΥ ΗΕΑΥΕΝ ΑΝῸ ΒΑΒΊΤΊΗ, ΑΝὉ 
ΟΕ ΤῊΒΞ ΡΕΠΠΤΙΥΕ ΜΕΝ. (πη. 1, λκὺ Π. 

ΕΙΒΗ͂Τ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤᾺ ἥρανοη, ἰλο Ἐατίδ, απὰ λἴχπ. Το ΟΥραΐΐοη απ ἰδὲ Ῥρονϊά ἐκ απ Ἰὐριοατά ϑεγῖες οὗ Ῥλψείοαὶ απὰ 
Οεμκογίο Πευεϊορηιεηί. ὕὐπέυογεαϊξεζῖο. . 

ακταπε απσ ετοισπσταεσααν 

ΟἜΔΑΡΙΕΒ 1.-11, 8. 

Α.-ἼῈο Απϑιμοείδ οὗ Ηδαυθῃ δηὰ Ἑδγίδ, (π9 β'υγλδοὶ οἴ 1] ΒοΙρίοι, 

1 [Ικ ἰδο Ὀοριπηίηρ αοἂ οτοδίθα ἰῃ9 Ἡθδυθηβ δπα ἰμ6 Εἰσί. 

8.--ἴο ΤΉγϑο ΕἸγεὶ στοδῦνο θγ8. ΤῈο ατοδὺ Ὀἰνίβίοηβ (ὈΥ̓ ταθδηβ οὗ ζρῆς, Ηραδὶ, δηὰ ΟἸομιΐοαϊ ΑΔ ηΪ γ), 
οὐ (δ ΤΊγοο Γἐνίπρ Οὐπ ταδὶ: ρδν δὰ θασκηοθβ (ΟΣ ἴἰμ6 Πασὶς β'ῬῬβοσίοδὶ Μαίογίδ]): ἰ86 ΖΕ Βοτὶδὶ 
Ὑ͵αίοτβ (ον ἴμο ὕ ρου- ΕὉττο) δαὰ (80 Εδγδ]γ Ὑ δἴοτθ (ον ἔμο ΕἸαϊὰ Ῥχοοὶρίἰαἰ6); (π6 Ὑ͵ αἷϑι ῬΥΌΡοσ διὰ 
ἴδε δη, Το ποαγοϑὺ [ἡταϊῦ οὗἨ ἴμοθ0 Ὠἱν᾽βίοηΒ : {μ0 Ὑορεοίδ 9 Ἦ οὐὰ 88 ἃ Ξγωθο]ο οὗ Οοταπιοηοίης 
ἴ2ἴ8 δπδϊορουβ ἰὸ [86 Βοβυὶξ οὗἉ [80 ΤΏΓΟΘ [,Δδὲ Οτοδνο θυ ἱπ ἴδ6 ΑΡρϑαγίηρ οὗ Ἀδῃ, 

2 Απά δε θα γὰ8 τ] μουῦ ἔοστω, δια γοἱᾶ ; δῃᾶ ἀδυ Κη 688 γγ88 ὍΡΟΣ [ἢ ἔδοθ οἵ [86 66}. 
ὃ Απὰ (86 Ξριτῦ οὗ Οοἂ τιονϑᾶ [μοτοσοὰ, ὑσοοδοὰ] ἢ ὩΡΟΩ (116 ἴδοθ οὗ {86 τταίθιϑβ. Απῃὰ Θοᾶ 
4 βαϊὰ; Τ,οὐ ἴμθγθ Ὀ6 ᾿ἰρμύ, διὰ (μθ 10 νγαϑ ᾿ρῖ. Απᾶ αοα βδνν (89 ἸΙρμὺ [εὯο Ῥοκαὶγ οἵ ἐδο Ὁ 

Ἐς] (μαὺ 10 8 ροοᾶ [531Ὁ, βοοὰ πὰ διὲν; δδ ἐδ ατϑεῖς καλὸν, ἐαὶς ἀῃιὰ ροοὰ}, δὰ Οοἀ αἰν!ἀ6α 
ὅ. {π6 Ἰρδξ ἔτοτα [86 ἀδυτη 685 [πιδᾶϑ  ἀϊνίείομι ὑσένγϑασι ἐδ Ἰυσαίπουε απ ἐδο ἄατῖς οἰαταοὶ), Αἠά αοἂ 

οὩ]οα [86 Ἰιριῦ ΔΥ δηᾶ {86 ἀδυϊζηθθβ 86 οδ]εὰ ΝΊρΡΕΙ [βονσοῦ οἵ ἅδῃ, ϑοῦσοο οἵ τιῖβμ}]}.. ΑΔ... 



160 ΟΕΝΈΞΙΗ, ΟΒ ΤῊΞ ΕἸΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΕΞΒ. 

16 δνοηΐηρ 8ηα (Π6 ΤΙΠΟΥΠΙΠρ Ὕ6ΓΘ (ἢ6 Κἢγδί ἀδΥ [{- 6.ν ὉΥ δίς ἀἑτίβίου ἐδ τωοαδασοὰ ὁπ ἀϊτίπ ἄν, 
6 οσ ἄδγ οἵ Θοά--οη6 ἄδγ Βατὸ ἰ8 ἴος Ἀγεί δγ}]. Απηᾶ (οα βαιὰ : [,δὺ {Π6γ Ὀ6 ἃ Βγτηδτηθηῦ [αχίαπείοι, 

οχραπείοι) ἴῃ ἰἢ6 ταϊἀϑὲ οὗ [86 ψγαίθυθ, διὰ 1οὲ 11 ἀϊνίἀθ ὑπ9 Ὑγϑίθσβ ἔγομῃ 06 τταΐοσα. 
7 Απᾶ Οοά τηδᾶρθ (δ βιτηδιηθηί, δηᾶ αἰνιἀθα [ῃ6 τγαίοσϑ το ἩἼΘΙΘ ΠΟΥ (86 Πτηδιηδηῖ 
8 ἔτοιῃ {πὸ τγαίθυβ ΒΊΟΝ Τ6ΓῸ δῦουθ [86 Βγιηδιηθηΐ. δηᾶ 1Ὁ ψγ͵ὲ8 8δο.5 Απᾶ ὙΑοὰἂ οδἸ]οὰ 

{π6 βιτηαπιθὺ Ηδασθῃ. α᾿ἀἀπὰ (89 δνθηΐπρ δηᾶ [86 τωοσῃϊηρ ὝΟΓΘ ἴῃ6 δβοοοηᾶ ἀδγ. 
9 Απᾶ Οοὰ 85:4: 1.60 (86 τγαῦθυβ Ὁπᾶθσ [89 ἤθᾶυϑα 6 ρεαίμεγθὰ ἑορϑίθοσ Ἰηΐο οη6 ρΐδοα, 

10 «πὰ Ἰοὺ ἰμ6 αΙΥ απ Δρρθᾶγ; δηὰ ἴὰξ γ͵χ8ὰ8 856. Απὰ 6οα ο8]]6α ἰδ6 ατΥ Ἰδηὰ Εδεί, δπᾶ 
(8ὴ86 ρεαιβοσίηρ ἰορθίθοσ [οοπιδίπίης} οὗ [ῃ0 τγϑίθιβ [88 ναίασ θοῶς ὐονῇ "6 ὅ3'6δβ; 

11 δηὰ αοά βδὺνὺ ὑμδὺ 10 Μ͵ϑ ροοα [ρδοοσιὰ ρϑῦδο οἵ οοπιίοσαρδείαυΪΐ, Απά Βα] ἃ: [με 186 
δυσί ὑτίηρ ἔουί ργαββ [ετον ετββ6], (89 Βασὴ ὙἹθ] ἀἰηρ' 8664, δηὰ ὑμ6 ἔγυϊίγοο υ]Ἱοϊἀϊηρ 

12 ἔτ αθοσ 18 πᾶ, οβο βαοᾶ 18 1ῃ ἰἰ861 ὉΡΟῺ (ῃ6 ΘΑ, δηᾶ ἱξ 88 δ8ο. Αἀμὰ (δθ 
Θδυίμ Ὀτουραῦ ἴοσί ρταβα, δα ἢουῸ γ᾽θ]αϊηρ' Β66α ἔδυ Β18 Κιπᾶ, δηᾷᾶ (ῃ9 ὑσθθ γ]οϊηρ 
ἔτυϊῃ σμοβο βοθὰ τγὯδβ ἴῃ {8617 δῇθδσ μἷ8 Κἰπά. αἀμὰ αοἂ βδὺ ἰδμδὺ ἰὺ νγγαϑ σοοῦ [τὰ 

13. γναῦρο οἵ οοπίεταραἰϊου} . Απᾶ 88 δνυθῃίηρ δπᾶ {6 τῃοσηΐηρ 6ΓΘ ἴΠ9 (τὰ ἄδγ, 

σ--Τῆο ΤΉγοο 1,δΔϑὲ Οτοδῦτο θαγθ. ἸΤπο ΤΉγοο ατοδὶ Οοσοδίηϊησε: 1. Τὴο Ηοδυθη Γιαμΐπαυῖοα δηὰ (86 
ἙΔεδ ΚΟΠΟΓΔΙΪΥ ; 3. [06 ΗΘΔΥΘΏΪΝ Τα ϊμασῖο 8 δυὰ ͵αίος δὰ Αἱγ: 8. [6 Ἡδδυδηὶν Παπιϊπλτίοθ δηὰ 
ἐι9 Εδγίδ- 501} δβ α Ῥυοι οῃαϊἰοιίησ οὗὨ Ιπαϊνίἀυ2] Εοτταδέϊοησ, Οὐ [80 ΤΏΓοΘ Ῥαγδ ]ο᾽ϊδτοα οὗἩ ἰδ0 
ΤΏγοο ΕἾγθὶ Ογοαῖνο ΠδΥΒ. 

181 ἀαγ, Το Τρ; 41) ἄαγ, ΤῊ [υυτη  ΠΔΤ]68 : 

δὰ Αγ, Το Ὑ δίοσβι- ὑπᾶοσ δὰ δῦουο ἰμ6 ΕἾστηδ-Ἢἠὀ δίδι! ἀδγ, ΤΊι6 ΕἾΒΗΘΒ ἴῃ (6 5689 δηβᾷ [80 Βὲγβ οὗ ἔδθ 
το ; ΤΣ ΤῊ 

ϑὰ Αγ, Τἴδο 1 ἰρθεταιοὰ Ἑδυ ἢ - 501}, δὰ [86 Ῥίδηϊ ὀιὰ ἄδγ, ΤῊο [Δ ἀ- ΑἸΐ 1818, δα οὐὸν βοὴ Μδῃ, 
Ὅροι ἱἰΐ: ᾿ 

14 Απὰά ΟΑοἂ βεϊα: 1μ6Ὁ ἔποσο 8 Πρ ΐ8 ἴὰ ἐῃ6 Βτιηδιηθηΐ οὗἩ [6 ἤδαγϑη, ἰο ἀϊνιἀθ {110 
ἀΑΥ ἔτουα ὑμθ πἰρξ; δπᾶ Ἰοὺ ἐμὰ Ὧθ [ὉΓ Β|28, διὰ [ὉΓ Β6880η8, δῃὰ [ὉΓ ἄαγα, δπὰ [ὉΓ 

156 γοᾶῖβ. Απάὰ ]οὲ ἰβθῖα ὉθΘ ἴον Πρ ἢ 8 ἴῃ (9 ττηδυλθηΐ οὗἨ [6 ϑδυθῃ, ἰο ρῖνα ρῃῦ ΡΟῚ 
160 {89 δαγ!. Απμπὰ ἱΐ νγγχὰ8 8ο. Αμπὰ (οᾶ τδᾶθ ἔνγο ρτϑαΐ Πρ 8; [86 ρτοδίδγ Ἰρῃϊ ἴο σ]θ 
17 ἰῃὸ ἄαγ, δηᾶ 89 16ββοσ ᾿ραῦ ἰο στυ]θ 0ῃ6 πἰρῦ; λό πιααάδ ἴῃ9 βίδιβ αἷἰϑου Απὰα αοᾶ ββὲ 
18 {μθπὶ ἴῃ [86 Βτταοδιλθηὺ οὗ (89 ἀθάύϑῃ, ἴο γίγο 1]ρ} ἜΡῸΣ 6 οδυίῃ; Αμῃάὰ (ο τ ΟΥ̓ΟΓ 

(86 ἀΔγ, δπα οὐδ [86 πὶρῃῦ, δπα ἰο ἀϊνίἂθ ἰδ Ἰιρσὰιῦ ἕτουτα {8:9 ἀδυλζηοθβ. Απα αοἀ βανὺ 
19 ἰμδὺ ἰῦὺ τγχὰ8 ροοᾶ [τουτὶδ ῥδῦρο οἵ ουπιίασαριδεου)]. Απα [89 ϑυθῃὶμρ δηὰ {ἢ} ἸρΟΤΠἢρ᾽ ὙΟΙΘ 
20 (ῃ9 ἴουτδ ἄαγ. Απᾶ Οοἂἃ 5εϊὰ: 1,.6ὲ (89 νγαίθιβ Ὀγπρ ἰοστῦ δουῃἀδης [1δὰρο: 

1δὲ ἐμο ταίοσ σπασῖὼ (06 ΙὩΟΥΪΩρ οἴοαίασθ ἰμδὺ δίῃ 116, δὰ ἴον] ὑπαὶ το ἢν 
Ἀρρὰ διὰ ἘΠρΊδΝ τολτρ, τουδεατίπς : Ιφὲ 1041 8γ] ΔΌΟΥΘ (89 Θαγίμ ἴῃ ἐδ 6 Ορϑῃ Βτιηδτωθηΐ οὗ 

21 δοᾶύθῃ. αἀπὰ (σοά ογοαϊθα ργθαὺ Ὑγ88168, δα ΘΥΘΣΥ͂ ΠἰτῚηρ' ογθαίασο {μδὺ τηουοίι, ΜΈΣΟΣ 
(80 τγϑίοσβ Ὀτουρης ἔογί ἢ δουπἀ δ! δὐζοσ ὑμὶν κὶπᾶ, δα δυθσν πϊηροὰ ἴον] δῆθι δ]8 

22 πᾶ, Απὰ Οοὰ βὰν ἰμδί 1 νγδβ ροοᾶ [ΝᾺ Ρδῦοϑ οἵ οαπαπιρὶδίίο}, Απαὰ Οαοἂ Ὀ]οββοὰ 
ἴμθια, βαυίηρ: Β6 ἔπ] δηᾶ τυ] ρ]γ, δᾶ 811 Π|6 τγδίθσβ ἴῃ ἰμθ6 8088; διὰ Ἰδὲ ἴῸ ] 

23 τα] ΠΡ ἰπ (89 δα. Απὰ (869 δνθηΐηρ απ [86 τηοσῃίηρ 66 ἰμ6 ΒΓ ἄδγ. 
24 Απὰ (οὰ βεαϊᾶ: 1,6ὲ [86 ϑασίῃ Ὀστίηρ ἔοσι {86 1ἰνίηρ; ογθδίασθ οἶον μἷδ Κιπα, οδἰ.]6, δηὰ 
25 οΣθοριηρ [δίηρ, ἀπ Ὀοδϑὶ οὗ ἐ1|6 ϑδιεῖῃ δέοι μἷ8 Ἰηἃ, Απά ἱὲ 8 δο. Απᾶ ἀοἄ τηδᾶβ 

(86 Ὀοαϑὺ οὗὨἩ {86 ϑαυίῃ δῇθσ ἢ18 Κίῃηᾶ, διὰ οδίί]θ δου ἐμεὶν πᾶ, δᾶ θυθσυ ὑμπρ ἰδδὲ 
ογθθροί ἢ ἀροη (86 θαυ δῇθσ μἷ8 Κὶπᾶ, Αμὰ αοᾶ βδνν ἰμδὲ 1 τγδ8 ροοὰ [εἰχὲδ μαῦρο οἵ 
φοικ οσα δίΐος Ϊ, 

Ρ.--͵μο ᾿ζτΐϊξ, Αἴμα, οὗ 411} ἐδο Οτοαϊδτο Ῥαγθ (ΟΡ οδΠγ οὗ ἐδ6 ἐδτϑο 1δβ8|}, (89 Απεὶγρο οὗ [86 Ὑεκοία"»θ 
Οτοδιίοῃ δὲ ἐδ πὰ οὗἨ ἴδ Τιῖγὰ ΠΑ : πῖοῖ ἈΠΕ γρο 18 Μδα, ἐμ6 Πἡϊζοηοϑα οἵ αοά, δηὰ (δε Ξδῦραιδ, 
ἷᾳ πθϊοῦ αοα τοβὶϑ ἔγοσα Ηἰ8 Ὗ οτῖκ, 

265 Απὰ (ὐοα βεϊᾶ: Ιμ6᾽ υ8 πιᾶῖζθ Ἰη8ὴ πῃ ΟἿΣ ᾿τη8ρ9 ΔΕ. ὃ ΟἿΣ ᾿Ι ΚΘ 685; δῃᾶ 1οΐ ἰῃθαὶ 
ἤ8ῦῖ9 ἀογηϊ 0. ΟΥ̓́ΘΣ (89 Η8ῃ οὗἩὨ [19 868, δπα οὐδϑγ ἐδ ἴον ]β οὗ (88 δἷσ, δηᾶ ΟΥ̓ 16 
Οδὐ]9 δῃὰ ΟΥ̓ΘΣ 811 9 δδυίῃ, δηἃ ΟΥΘΣ ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ογθορίηρ ὑδίηρ ἐμαῦ ογθθροίῃ ἸΡΟῚ [Ἀ6 

21 ϑδσίβ. 8.0 σα ογτϑαϊθα τηδῃ ἴῃ Ε18 οὐγῃ ἱπηδρ; ἴῃ [86 ᾿πιδρα οὗ αοἀ ογβαϊθὰ δ6 Βΐτω: 
28 τὴ8]9 δῃηὰ ἴβιῃηδ]θ ογθαίθα μὸ ἰβοω. Απὰ Οοά Ὀ]βββαᾶ ποιὰ, δηὰ αοᾶ βα]ὰ υπΐο ἔβθσ, 



ΟΕΑΡ. 1.--1. 8. 161 

Β6 ἔγυ!} δηα τυ] Ρ]Υ, δηα σϑρ] θη Ἰβἢ {ῃ6 δατίῃ, δπα βυρᾶυθ 1Ὁ; δηα ἤδνϑ ἀοτηϊηΐοῃ 
ΟΥ̓ΟΡ {π6 Η5}} οὗ [86 868, 8πα οὐδὺ [86 07] οὗὁἨ {16 Δ'Τ, Δ πα ΟΥ̓́ΘΙ ΘΥΘΤῪ Ἰἰνίηρ ὑμίηρ, ὑμδὲ 

29 τηονεΐῃ ὍΡΟΣ ἐπ6 δα. Απὰ αοα βιὰ : Βϑβοϊά, 1 ̓ ιᾶνϑ ρίνθῃ γοὰ ΘΥΟΥΥ ἰθυὉ Ὀθατὶῃρ 
ΒΕ6ἃ ὙἈΙΟΩ 18 Ρροὴ ἰῃ0 ἴλοθ οὗ 8411} {16 βδγίῃ, δὰ δ ΓΥ ἰγθ6 ἴῃ 86 Μοὶ 8 [6 ἔγαϊν 

30 οἵ ὑγβδ Ὑἱϑ]]ηρ 8604 ; ἴο γοὰ 8}18}} 10 Ὀ6 [ὉΣ τηϑϑῦ; Απὰ ἴο δυθσῪ Ὀθαϑὶ οὔ {86 δίῃ, 
Δα ἰο ΘΥΘΙΥ͂ [07] οἵ [Π6 δ1ζ, δὰ ἰο ΘΥΘσΥ ὑδιηρ ὑΠαὺ ογθαροίῃ ἀροη ἐπ δαγίἢ, τ Βογθίη 

81 ἕλεν 18 Ἰιΐρ, 1 λαυὲ φίυθῃ, ΘΥΘΙΥ͂ ρτθθ) ΘΙ [ὉΓ τηθαῖ. Δπὰ Χὑ ψὰϑ 8οθ.(ὡ Απὰ (οὰἂ βὲνν 
ΘΥ̓ΘΤΥ͂ ἰμ|πρ' Πδὲ Ὠ6 διδα τηδᾶο, αηα, Ὀ68ο]α, ᾿ξ γγᾶϑ νδγΎῪ βοοα [πονοπίμ ραυδβε οἵ οοπίοτωρἸδείοι]} 
-Απὰ (86 Θνβηϊηρ δῃὰ [816 Ἰπογηΐηρ' 676 [6 5ιχίῃ ἀ8γΥ. 

(πε. Π.1,2 ΤὨυΒ [Π6 μϑανθὴβϑ δπα ἰμ6 δαγίῃ τ το βηἸβηθα δηᾶ 81} ἔα Ὠοβὶ οὔ (ἢ ϑ. Απᾶ 
οα ἰΐ6 βϑυθῃί ἀΔΥ οα δπαθα 18 τοῦς τ] ἢ6 Πα τηδᾶρ, ἀμ 6 τϑϑίθα οπ [86 

8 Βουθῃ ἢ ΑΔΥ͂ ἴτοτα 8}} ἢ18 σγοτῖς τ Βίοἢ 86 84 τηϑδᾶθ: ἀπα Αοἂ Ὀ]οββθᾶ [6 βονθῃίῃ ἀ8γΥ, 
Δ Βδῃο 64 1}; Ὀδσδυβθ ὑμαὺ ἴῃ ἰδ ᾽6 8 τοβίθα [μδὰ βοβιπ ἰο σϑὲὶ] ἔγοτω 411 ἢ18 “χουῖς 
ψ οἢ [36 8] αοα ογθαίθα δηὰ τηδᾶθ [1ϑρξὸ: ττὰ 65 κὰ ταβοθοη; ἘΠΡῚϊδὮ ταῦτα. : οσοδίϑὰ ἴο 
τολκοΪ] ὁ 

[1 Υατ. 23.--Βτοοάοα ΕΠ). ΓΔΌΞΟ ΒΔ8 Βοτὸ ἰῃ Ὀγϑοῖκοίδ δείεδεπά, υἱνύζνέπρ, ἸουΡὮ μ6 αἴλογχαγὰπ χοὐοοία ἐμ τοοΐδο 
βδον οἵ ἱποαυαεξο.---Τ. 1..} Ξ 

[5 Υες. 7.--Α πὰ ἐξ ’αξ εοθ. ΤΑυρο: ὕὉπὰ ο8 νατὰ αἷξο, ταῖν ὈΘΈΟΣ ἐμδη οὺν γα: δ᾽δίΐου, δἴποο αἷδο αὐ εγα ἸΤΟΤΟ ΟἿΣ 39 
28 ἀοποῖϊεΣ πιοτὸ οὗ τϑᾶδοσ δι οομϑοαυοηοο. Βοίδ, ΒΟΟΣ, 81] οὗ (}ο 701} ἴστοα οὗ ἔδο ἩΘΌΣΟΥ 2. ΤῊΪβ, ἴο ὈΘ δΌΓΟ, ἐδ 
πιρεξὲ ΟΟΙΩΠΙΟΏΪΥ 8 Ῥαωσίϊο]ο, ἑζα, οὕτως, οἴο.. Ῥὰξ δ ΠΟΥΟΣ 10566 ἔδιο οὔδιοῦ ΟΥ̓ δ Ἰθοξνθ βασϑὸ οὗ βγηεηξι, γἱσλίπεῖδ, ξομ ΔῊ 6 28 
(αἰοξατ), 86 ἸΠΟΣΘ Δ)]Ποὰ ἰο ἘΠ) ῬΓΙΣΙΒΥΎ 86:89 οὗὨ [89 γΟΥῸ 2 ὙΔΙΟΣ οοοτλθδ ἐμ6 Ατδρίο γοσῸ ζὸσ οί. Ἀπά {ΐ ισας γι; 
ἰδο ποιὰ παϑ δοοοσα)λεμϑα ; ἐμβοὸ Εσταοσηαθηὺ δβίοοα 1181 85 οοτωτηδιιάθᾶ, Τὸ 85 ἴπ6 Ῥορίπηίπρ οὗ ἃ παῖασο. ὅσα Ῥα. 
ΣΥχῖϊ!, 9: “Ὡἃ26 οοσζητηδηδοὰ δῃὰ ἴΐ 1οα 2, 89 βρᾶκο δπὰ ἰΐ δίροα."» 80 Μαϊτηοτΐθ8 οτι [86 Ῥαδβαῦθ: “"Απὰ ὙΠΥ ἀοθα δο δὐὰ: 

ἸΠῪ ΤΟ ΤΕ ἰδ ϑαπινα]οπί ἰο δαγίπᾳ {πδ8 ᾿ξ ττὰϑ [0 Ὀ0 80 σοπέίπμα!ψ 61} [86 ὅδγβ οὔ ἐμ νοσϊὰ δ οομβοσίπιρ τὶ ἐμδὲ πὶ ἢ 

ἀτηοα αἷτεσ 1:. 10 ἰακοβ 16 Ἀσεά Ῥ]αοο ἴῃ [860 δγβίοτω. 80 αἷδὸ ἔμ9 νοῦ 112 ἰέϑαϊῦ, ἰὼ [29 ῬΙ]6Ὶ ἴοστω, ἰδ υδοὰ ὃ ἃ ποσὰ 
οἴ πεαϊοῃ, 8.60 Ὁουΐξ. χχχὶ!. δ: 3229. ἪΩΣ δεἢΣΊ, Ἠθ πιδᾶθ ἔμ:66 δσιᾶ οδέδ  βμϑὰ ἐμ 66.---Ἴ. 1,.} 

(ὃ Υοσ. 386.- -Ἴτρο Το ΣῈ ΒΟΣΘ, 815 ἼΠΒΟΣ ΟἸ Οἱ; τιῖδ8, αΣ ΟἹ ἱέκεπεδε, διιὰ ἴῃ αὶ βαπίθῃοο ἐμ Ὀσαοκοίβ ἀδηΐθα ἐμ 6 οογσϑοῦ- 
προς οὗ [Π6 οἶμοσ σαπδουίηρ, αΟΥ ΟἿ ἰἴζεπεεε. ΤῸΘ ἩΘΌΤΟΝ Ὁ ὅπ 25 Ὁ 2 ΤΩΔῪ ρὶνο οἰΐμον δμδὰθ οὗἉ τηϑασιίπρ. ΤΈΟ ἀκ 
[ὈΣΘΏΟΒ ἸΏΔΥ δϑοπὶ δ᾽ ἐσὺ; δηᾶ γεῖ ἱξ τον Ὁ6 ἃ ηιιοαίζοῃ οὗ δοπιθ ἐμοοϊορίοαὶ ἔστη οδ, ὙΠοΙΔΘΣ τδῃ ἐς ἰὴ ἱτηδρο οἵ 

ἷ Υ, ΟΣ σωδᾶθ δος ἰδαὶ ἱπιαρο---ἴη6 ΤΟΣ ἱτηδρὸ }ὲν 26 Ὀοΐτιρ τοβοσυϑοὰ ἴοσ Ηΐτη Ἧ8Ο 18 οδ)]Ἱοὰ, Ἠθδ. ἱ. 8, ἐδμε ἐσργεῖῖ 
χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως, ἰλε ἵπισρε οἵ ἴμ9 δυραίαδμοθ ; 60]. 1. 15, ἐμοὸ οἴϊζοι, οσ ὑμιασε ῳ ἰλε ἱπυϊείδίε Θοΐ, εἰκὼν τοῦ 

θεὸν τοῦ ἀοράτον (ΟὈΤΆΡΆΓΙΘ 1 ΟοΥ, Σῖ. 7; 2 Οοσ. ἱν. ᾿» διὰ ὙΠῸ ἰδ εἰσ ]ϑὰ, δόμα ὶ. 9, ἐλε Πσλί ἰδαΐ ΤἸρμιειῃ εὐεγν πάη. 1 τὸ 
τερασὰ Ηἶἷπι ἃ 5 οἱ ταις ἀπρεικίρον Α τὰ 18:15 ἰρ διιὰ δοί ἱ 

οἷ ἰμδὶ πῶ ἱσχιβροᾶ, ἔμθῃ ἐξ ψου]ὰ ὈΘ τροτὸ σονοσοεξ 85 3.61] 84 ΤΏΟΣΟ ἐπ δοοοσάδτοο πὶΐ 

μεῤείβθαι ὑνκὸ παῆτ᾿ ϑ ύντ το τα οἵ ΟἹ Ἡ Ὧ6 ““Οὐἱροασηίπᾳ οἵ ΟἸοσγ," ἐ 6 οα!]οὰ, ΗοὉ. ἱ. 83.-- Ὁ 1. μα ης, ἴῃ 9 ΘΔΒ 0 189 “ ο ᾽δδὶ Οὗ. ἱ. 8.--Τ 1. 
4 ΟἿ, ἐ, 8.--} τ κεῖμεῖ ψοτῆδὶ ἐδόϑα ἀγα ἐμὸ ἐδ 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΘΑΙ, 

1. ὅ66 οπ [6 Ιηἰτοἀποίϊϊου ἴ0 (οποβῖ8, δ ἃ ὑπο ν 
86 Βοδὰ οὗἩ [ἱἱοταίαγο, (86 οδίδίορια οὗ οοϑβιηοϊορίοδὶ 
ποῖ ἴπδὲ ὈΘΙοΩρ Π6γΘ. ΟὈΤΏΡΑγο, οβρϑοίδ!γ, ἴΠ6 
[λιοτδίυσο σδίδϊοσυο αίνοη Ὁ Κποροὶ δπὰ 6] ἰζβο. 

ἃ, ΤῈ6 ρδββαρεβ οὗ βογίρίατο ἰδὲ ἢδτο ἃ βρϑοΐαὶ 
ἐσπηοοϊίοη : Φοῦ; Ῥβ. ΥἹἱὶ., χῖχ,, δπὰ οἷν. Ῥσγονυ. 
γῇ]. [8, χ], ; Φόδη 1. 1: Ο0]. ἱ, 16, Ηδθ5. ἱ. 23; χί. 
ἃ. Βον. χχί, 1. 

8. ΤῊΪΒ δοσουηὶ οὗἁἨ {86 πον 8 ογοδίϊοῃ ον  ἀθ 
ἴοστοβ δῇ δϑοοηαΐησ ᾿ἴπθ, 8 βογίεβ οὐὕἩ μοπογαιϊοηϑ 
πθΟδῈ Ὠἰρίιοδέ Ῥοϊηῦ δηὰ αἰπηοβὲ ᾿ἰπιϊξ 18 τοδομθα ἴῃ 
ἴδη. ΤὨΘ εἷχ ἀαΥβ᾽ ΠΟΣΪΧΒ διτδῆρθ {πϑιηβοῖνοβ ἰῃ 
ΟΥΟΥΪΥ οοπίγαβὶ : δηὰ ἰπ οοττοϑροηάθησο ἰὸ {8 ἃΓΘ 
6 βοοϊϊΐϊοῃι9 ἃ ΠΟΥ βανθ ὈΘθῃ αἰδβιϊηριίβηθα ὮΥ υ8: 
ἃ, Τῆς οτοαϊΐοη οὗ βϑανθῃ δηὰ ὀδγίδ ἴῃ βϑηθταὶ, διὰ 
πο ἢ ΠΙΔῪ δἰ80ὸ 6 τοζασαθὰ 88 {πὸ στϑὶ οοπϑιϊαϊηνσς 
οὗ [δι δγτη 0 0}198] ορροαϊτἴοη οὗἉ ἐι6 ἔτο ; Ὁ. {86 ξτοα 
διδὶ ογεδιῖτο ἀδυϑ, οὐ ἴδ ἰΒγθθ ρτοδὶ αἰ νἱβίοηβ τ ὩϊοὮ 
οοπβαπιηίς (Π6 στοδὶ δ᾽ οι θη Δ ΓΥ Ορροδὶ0Π8 οὐ ροΪατί- 
ιἰε8 οὗ (6 νοτὶά, δηὰ πο ἀτὸ ἐμ6 οοπαϊεϊοπίηρ οὗ 
411 ογοαίητο. ὁ: 1. ΤΏ οἰοτηθηὶ οὗ ᾿ἰχῆϊ δηὰ [86 
ἀδτῖς βῃδάον- αϑίϊηρ τα 88868, ΟΥ ὑπ6 οοπογοίθ ἀδυῖ- 
Ὧ688, δΔηἃ ψΏΟΝ πθ ταῦσδὲ ποῖ οοηΐουμα ὙΠ} [6 6ν6- 
αἴης δηὰ (86 πιογηίπρ; 2. [86 σάβοουβ ἕοσιτω οὗὨ (ΐ8 
ϑίδος, ἐβροοδὶ!γ οὗἨ 106 διωόβρθοσγο, απὰ {86 δυϊὰ 
ἴσπτη οἵ ἰδ δδσεΘρθοτο; 8. [16 Ορροβίτΐοι θοίνγθθα 
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86 παίορ δῃὰ [86 ττη ἰδηᾶὰ, ἴΙῃ τοβροοὶ ἰο ἰδἷβ ἷν 
τηυδὺ 6 ΟὈθεσνθαὰ ἐμαὶ ἐλδ εὐαΐεγδ, οὗἨ γ6Ρ. 3, 8΄Θ ἃ 
ἀἰδογθης ὑἐπΐηρ ἴτοτα 186 μαίεσβ οὐ νϑιβ. 6 δῃηὰ 9, 
βἷποθ ἰξ 8ι}}} ΘῃοοβοΒ {πὸ ᾿ἐχηῦ δὰ ἐδ πιαιίον οὗ [86 
θαυ. Μογθουθγ, “ 1Π6 νυϑίρυϑ  οὗὁἨἁ νοῦ. 6 ἷ8 ποὺ γεοῖ 
ῬΤΟΡΟΙ͂Υ πεδίου ; βίῃοο 'ξ θηοίοβοθ 81:}}} 10:6 δαῦ τηὰ- 
ἰοτῖαὶ. ΤῊ Εσβί τη 0} οὗ ΘΙ ΘΙ ΘὨΙΔΥΥ ψδῖοῦ ἴῃ ἴ.6 
ῬΓΌΡΟΓΡ Β6Ώ86, 8 δί νοῦ, 9. 6. ΤΏ ἴῆγϑο ἰδϑὲ ογσοδεννο 
ἄλγυϑ, τ Ὠογοὶμ ἴῃ6 ΔΌΟΥ͂Θ Ὀ8ΓΆ116] 18. ἰο Ὀ6 οὈβογνυοᾶ: 
ἃ. 186 Ἰἰγϊδ οὐ αἰ οἱὗἨ ογοδοη---8}---ἴ 6 ΒΌ ΔΙ 
οὗ ἀοά. 

4. οῖΒ. 1 δπὰ 2, ἰὯθ στουπά-ἸΑγίηρσ ἴον (ἢ οΓΘδ- 
οη οὗ 106 Ὠθανθῃ δηὰ ἴπ6 βαυῦἢ, Οὐπβίἀογοα οοδ- 
ΤΑ Ϊ ΟΣ ΟΠ} δηα ρΘΟ]ΟρΊοΔ11Υ.---Ἰὰ 86 ὈοκΣοΣιίτᾳ.-- 
ΤῊ οοπῃδίγιοιίίου τηδἰηἰδίηθα Ὁ Βυηθοη δηὰ οἴμοτΒ 
(Καβοιὶ, ἔνα, Αὔθῃ ἘΖΓΆ) ἷἰβ 88 ΨὉ]ΟΥΒ: [ἢ 100 
Ὀσρίπηΐηρ λέπ αοα οτοαίθα ποανθῃ δηὰ βθασγί, δῃὰ 
τοῆόπ ἰὄδ6 οαγ ττδβ παϑίθ δηὰ ἀθβοϊδίθ, πὰ ἀδ τ ΚΉΘΒ8. 
ὙᾺ8 ΟΥ̓ΘΡ π6 ρυίσησναὶ βοοά, δὰ (86 Ὀτοδίὶ οἵὗἩ αοὰ 
ταονοα ὕΡοὴ ἴΠ6 ναΐοσβ, ἐλεη αοα βαίά, [66 θτο ὈῸ 
᾿ἰχυῖ, ἀπὰ ἴμότο τνὰ8 ἐ. ΤῊ5. οοῃδιγυσίοῃ ἰδ, ἴῃ 
[86 Βγβί Ῥ]δ66, οὉ [γουσιουϊ ἰο [86 ἰαηρσυδαρθ 
οὗ σφῃθβϑίβ, 88 ἴῃ 118 Ὀσίοῦ γοὺ γταπᾶὰ ἀδοϊαγαίίομβ ἰξ 
Ῥτοοοοϑᾶβ ἴτσοτη οὔδ οοποϊυάδοα βοηΐθῃοθ [0 δηυίθθγ, 
ΘΘΟΟΒΑΪΥ, ἰδ οοπίγα οί (86 οομίοχί, ἴῃ πδοὰ (86 
ογοδίίοη οὗ Ἰἰρῃ ἷ8 ἃ βιρηιίὶδοδηῖ, γοῖ 801}} δὴ ἰϑοϊαἰοά, 
τηοϊηοηῖ, 1 πὸ σογο ἴ0 ἔο]]ον Βυμβοι, ἐὺ πουϊὰ Ὧθ 
{86 ἰηἰτοάποιίοι οὗ ἴ[Π6 Ῥογείδη 1 το βίοη στδῖμον 
ἴθδῃ [86 το] σίοπ οὗ ἴμ9 Ο]ὰ Τεδίδηλθαι,. Απά, δα)» 



02 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΚ ΤῊΞ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΕΗ͂, 

ἷγ, ἰὼ ἰ86 {πἰτὰ ρῥΐἷασο, 1 Οὐ] οταίοβ μας ἀἰδιΐη χα 9ἢ.- 
ἴπα στουπα-ἰά6α οὗἨ 1856 ἰμοοστγδίίο τῃοποί οἶβαλ πεῖ 
ποϊοῦ, ἴῃ [86 ὙΟΣῪ βίασι, ἴπ6 ποτὰ οὗἁἨ γουϑίδιο δοἢ- 
το; (δ 81} ρβαρϑη αὐ δλίδση,---ἰη οἴδον ποράβ, (86 ἰσυτι, 
[(δδὲ ἴῃ τορασὰ ᾽ο [06 ΤΣΔΠΏΟΣ οὗ ογοδοη, Θοὰ ἰ8 {86 
Β016 ΟδυΒΑ ΠΥ οὐ Βοαύοῃ δηὰ δι ἴῃ δὴ δρβϑοϊυῖϊο 
ΒΕη96. ΤῊ ΥἹΟΙ͂Τ οὗ Α θη Εστγὰ ἰμδί ΓΝ 2 18. ἜΥ̓ΟΣ 
(ἢ [86 οοηδίπιοι βίδιο, δηὰ ἰδδὲὶ ἐξ ΤΘΔἢ8 ὮΘΓΟ, “ἴῃ 
(86 Ὀορίπηΐηρ οὗ [λ6 οτοαίίοη οὗ 86 ὨοΑΥΘΏΒ δηὰ {86 
οαγίν,᾽ οἷο., ἰ8 οοπιγδαϊοϊοὰ Ὁγ [86 ὀσοῦστοξςοο οὗ [ἴἢ6 
ποτὰ ἴῃ (80 δρβοϊυΐθ βίδιο, θουῖ. χχχί. 21.-- 
ὈΛΟΝἊΞ (οι ὥΝἊ τῷὸ θεῖ). ΤῸ δυδαίδηιίνα 
πίϊθουῖ ἰδ δγεῖο]8. 11 ἰδ ἐγῦο, {Π18 σδηδοὶ Ὀ6 γϑῆ- 
ἀοτοα ἴῃ ἐλ ὈορΙππίηρ, ἴθ δΌϑοϊ του, 80 ἐμαὶ ἐλδ 
Ὀορὶπηΐπρ Βμουϊὰ παγο 8 βἰρτιίβοδηος, οὐ δὴ οχίβίθμοθ 
ἴον ᾿Ἰἰβο ἢ, [ὲ πουϊὰ Ὀ6, ΤΠΟΥΘΟΥΘΓ, 8 ἰδυ οἱ] ΟΩῪ ἰο 887 
ἴῃ ἐπε ὈΘΕΊΒΗΙΒΕ Γι ἰδ ηρΒ προ αοἀ οτραϊθα τδοτα, 
Θἴο., (δαὶ 15, ὙΠ Ὲ ἴΠΟΣΘ »γαβ ἰῃ6 Ὀορσίηηίηρ οἵ ἐΐησα : 
ΟΥ 6156 τὸ Ιηυδὶ ἰδῖζο ὈΘΓΟΒΏ ὮΝ τ ὐκεϊοεῖγ: ἴῃ πρλρ 
οἱρίο, ἰλδὶ ἴβ, ἱπ Π]1ο, δ8 Βδβὶ}, Ατωῦτοβο, διὰ οἱδθτϑ 
(800 Ιοορ. ϑδοβιιίά, Εἰχρίδηδιίο οὗ ἴ0:6 Ηοὶγ βοεὶρ- 
(ἼΓΟΒ, ᾿. 4), τι μϊοἢ ἰδ Ὠοΐ ΔΙ] Δ 016, δἰ μουρὰ ἐξ ἰθ 
ἴγιθ ὑπαὶ ἰῃ6 Νονν Τοβίδιηθηῖ ἀοοίτίηθ δάνδῃοθα δὲ 
ΟΩὨ68 ἴο {μ6 ἀοίοητοϊπδοῃ ἰμδὲ αοα ογθαϊοὰ 4}} {μίτρα 
Κπρουρ (86 ὅοη (Ψολα ἱ, 8,11; ΗθὉ. ἱ. 2; δοΡ. 
Ῥβ. χχχῖϊ, 6). [Ὁ ἰϑ ποῖ ΘΔΒΥ ἰο ἰδῖο ἰὴ9 ποτὰ δά- 
ΨΟΓΌΪΔΙΥ : ΟΥἱ ἰ ΏΔ]1γ, οὐ ἴῃ 1Π6 γβὶ ρίας (Κποῦο]); 
ἴον ἰδ0 ἱπιιηραϊδίοὶ Υ [0] οσίης δῃυτηογϑίίοα οὗἩ τῇ8 
οζεαίλνο ἀδγβ ΒΟΥ ὑπαὶ (86 δυῖῃον που]ὰ μΒαγο ἐἐπηθ 

ἴῃ σι 0}} ἰῃ 6 σγοαϊίοῃ οὗ ἴ89 πουϊὰ. Αοοοταϊηρ ἴἰο | οὐταίης 
οἰ ἰχβοῦ [6 δαϊμος ἀο68 ποῖ τϑϑῃ “ ἰ0 Ὄχρσοδδ 1ῃ6 
ἀοοί ΓΔ] ργοροϑβί οι ἰπδὶ ἴπ6 τυου]ὰ παα 115 Ὀορίηΐην | τὰ 
ἰμ {{π|6, δηὰ 18 ποῖ οἴθγῃδὶ, Ὀυ} ΟὨΥ {πδὶ (ῃ6 ογοδίϊοῃ 
οὗἩ [16 Βϑανθηβ δηὰ 186 οαγίδ νγὰϑ {86 Ὀορίπηΐηρ οὗ 
811 ειἰδίοτγ." ΤὨΐβθ ἱπίογργοίδιϊοη βοθιὴβ αὐ ΓΑΓΥ. 
᾿Βοροβῃλ τη τοῖο οδροθοΐδ!}ν ἴὸ π)6, ον ἴο {6 οἷά, ἰῃς 
ἢγϑιὶ ὑπο (18. χὶνὶ. 10; Φοῦ χἱ δ, 12). [10 ΤἸΏΔΥ Ὀ6 
ἔυγίδμον βαία ὑπδὶ 3 οϑῃ τοθδῃ τοδλ οσ ἑῤγουσὴ. Ιε ἰ8, 
ἐδογοίογθ, (86 πιοδῖ ΟὈν]ουβ ἩΔῪ ἰο ἰηϊογρτοὺ ἴ : ἐπ α 
δεσὶπηῖηρ, διὰ (Παϊ, ἴοο, (π6 Βτγβί, οὐ ἐμ θοσι πῃ 
οἵ πιο, ἀοα οτοδίθα ἴπ6 ἤθανθηθ δηὰ ἰῃ6 Θαγι (πὶ 
ἴ.6 ὕὄτηο {16 βρ8οθ ; [86 ἰαιΐοῦ ἀδῃοίοα ἰμγουμἢ ἰδ6 
ΔΗ Π6865 οὗ Ὦδδνθῃ δηὰ θατγὶ ἢ). Ετομλ ἰμδὶ 'γϑί 
Ὀοχίποΐηρ τηυϑὲὶ Ὀ6 ἀἰφιϊηρυϊθηθα [86 βὶχ ΠΟῪ Ὀορίη- 
πΐῃρϑ Οἵ 1Π0 Βὶχ ἀδγβ᾽ τΟσ ΚΒ; ογ (6 ογοδιίης βΌθ8 
οὨ 1Βτουρὰ [Ώ0 βἷὶχ ἀδγβ. ἴπ ἃ Ὀορίηηϊης οὗἨ ἰἰπη6, 
(δοτγείογο, ἰδὲ 1165 Ὀδοὶς οὗ [ῃ6 ΒὶΣ ἀδγβ᾽ πόσκβ, τουδὶ 
ἐμαὺ ἢσγβὲὶ Ἰουπάδοῃ-ρ᾽]απι οὗ 86 που ἃ ἤδυθ Ὀθθῃ 
τηϑάς, δἰοηρ πίζι [6 οτοδοῃ οὗ ὑπῃ6 ἤθδύθῃ δηὰ 86 
οδγὶ ἱπ ἐποἷν ορροβἰἄοη. ΤὮΘ ἔγβδί σογβοὸ ἷἰβ {Π||:6- 
ἴογθ ποὺ 8 Βιρογβοπρ οι [Ὁ [86 τοργοθθηϊδιίοη ὑπαὶ 
ἴΉ]]οστβ, θυὶ [86 σοταρ] οὐ θα Οὐ ΘΠΟΙΟΩΣῪ ἀοθραιομϑὰ ἰῃ 
ϑὴ6 ΖΘηΘΓΔΙ ἀφο γδίομ, δἰ πουρὰ (86 σοδιιῖσαὶ ζ6η6- 
τοι, Ἡ ΙΟΝ ἰΒ ἀρβοσ υθ νοῦ. ὃ δὰ σοσ, 14, 18 δρδίῃ 
(ἰομοϊοἃ δἱοὴς πίτὰ ἰ, Τηδὶ ἰη6 δὰπ, τροοῦ, δηὰ 
δίδΓβ. ΔΓῸ ρογίροιθα ἔον [πὯ6 ϑαγίδ οἡ {π6 ἤουτ ἀδυ, 
ἐβ δὴ Ἰηαϊοδίου ἰδὲ ἀοἀ ἢ οτοαίηρ 6}}}} ρο68 οἢ ἰῃ ἐδ6 
ΒΟΔΨΌΏ, ΟΥ̓ΘῚ 88 ἴΠ6 στοδίίηρ οἵ ἴῃ6 ρογοάϑ οὗ ἀϑυοὶ- 
οΡπηοπὶ ἰπ {16 
ρα ἀσδβοϊαϊθ, πθα 16 ψοξ ἔοσί ἢ ἔγοσυ (16 δὰ οὗ 
σὰ ἃ ἃ ΒρθοτοΔΙ ἔογσα πὶϊδουΐ δὴν αἰδιίηοι ἰηπταγὰ 
σομῆρυσθίοῃ.--ὐ 2, ἴῃ Ῥίεὶ ἰο οαΐ, ΒΟΥ, ἴοστα ἢ Ὀὰὲ 
ἴῃ Καὶ ἰδ '8β ὉδΌΔΙΙΥ μι ρ]ογοὰ οἵὗὁὨ αἰνίπο ρους οῃ8 
ὮΝ, ΟΥἹ Ὡοΐ ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ οχίβίΐηρ ἴῃ [80 “ΒΡ οτο οἵὗ 
πλϊυγο οὗ ἰδίου (ΕΣ, χχχῖν. 10: Να, χνὶ. 80, διὰ 
ἔϑαυοηίν ἰῃ ἴῈ0 Ῥτορδοίθ), οσ οὗ βρί γὶῦ (8. Ἰὶ. 12, διὰ 
189 ἐγοαποηΐ κτίζειν ἰῶ 180 Ν. 1.}; Ὀαὺ ποτοῦ ἀϑηοιίηρ 
Βυτηδλῃ ὐδιρα να υϑας δη ἃ πότον υϑεα ὙΠ [80 δΔοσυβδ- 
το οἵ (δο 1.1.) Ῥοϊϊσθοῦ. Απὰ ἰδπ8 ἴδ6 
“οοποορίοωυ οὗ ογοοϊίηρ ϑ οκίη ἰο (δαὶ οὗ [86 πιΐγασι- 

δον ἰ18 γϑὲ σοπα! θη 88 τταϑῖθ γί νίάα 

ἰοῦ, ἰῃ 80 ἵἔδν (δὶ [06 ἔοστοοσ ἩΟΒ] ἃ τ θδῃ ἃ οκοδϊπσ 
ἰῃ τοβρεοὶ ἴο ἰη1:181 ἕοστω, [89 ἰδίίογῦ ἰὴ γοερϑοὶ ἴο Ὡον- 
οἷτγ οἵ φγοἀυςίοη,. (Οἱ [86 ἰεἰπάγοὰ Ἔχργοβείοηβ ἰδ 
[86 Ζαπάκγυεβία, δ Ὠο] ἰσβοῖ.) [Ὁ 8 ἴο Ὀ6 ποίθα ΒΟῪ 
ΝΣ ἀἰδετβ πὶ ΓΠῚῸΣ δυιὰ “Ὁ (οἷ. ἰϊ. 2 δηὰ υογ. 7}. 
Τμδὶ ἰπ (μἷ8 οτοδιΐησ ἴμογῈ ἰ8 οὶ τηϑαπί, δὲ 41}, Δ 
ἀοερϊαγρίοαὶ ἔοττηΐηρς οἂλ οἵ ρῥγϑισι βίης τοδίοσίδϊ, 
ΔΡΡΟΔΓΒ ἴγοιη ἴῃς ἴδοῖ ἰδδὲ ἰ86 ἰεϊπὰ οὐὗἨἉ τηδίογίαὶ, δ 
βοιῃθί ζπρ ἱμθῃ ΟΣ 70υ5ὶ σγεδίθα, 18 βίγο: ]Υ εἰριΐβοα 
ἴῃ ἴ:ὸ γβι οοπάϊίου οὗ [86 δῖ, τοσ. 2, δῃὰ ἴῃ 186 
σγραϊίου οὗ Ἰίρῃῖ. ΤῊ 8 ΒΏΟΤΒ 1861, ἴῃ 116 τρδῦποῦ, 
ἰπ [86 φσοίθταὶ ὑποοηαϊΠοηοα ἀροϊαγαίίοη ἰδὲ αοα ἐδ 
[86 ογοδνοϑ δυίδον, οὐ οσ  ζκίῃδὶ, οὐ βοδύθῃ δηὰ ϑδσιῃ.-- 
ΕἸοδ τ, 806 ἰ86 Ὠὶνίπο Ναιηθδ ἰῃ ἰΠ9 ᾿πιτϑἀυσίοῃ.--- 
ὩΠἘασι, Ασοογάϊηρ ἰο (89 Αταρίο ἰὰὲ που]ὰ ἀδποίβ 
ἴμς δαιμοδἰ8 οὗ μὸ Ηἰσῃ (ον (86 δεῖ!) ἴο {86 
1οτον---ἰ δῇ 18, 186 οατί. ΤΏ ῥ]υγαὶ ἴοττη 18 βιρτι 
οδηΐ, ἀοποίίηρ (86 δουπάδῃοο δηα ἰδ6 ναγίοὶγ οἵ {δ}ςε 
ὌΡΡΟΣ δρβϑοοθβ. Ὁ Τηΐθ ΔρΡΡρΟδσβ 811} τοτα ἰὴ ἰδ 6χ- 

5 (ΤΈοτο τηυδί βανα ὍΘΘΣ κοι τα τλοτὸ ἀσβυΐΐο πὶ ἐδ 
ΘΑΣΪΥ οοποορίΐοῃ (μάϊ χανο τἷβο ἰο ἐπὶ ἕοστο οὗ (86 ποσὰ. Τ1Τί6, 
Ἰοοῖβ [κὸ ἃ ἀμ), δὰ ἐμπὶ8 ψουἹὰ βυσροδὶ (δδὶ [16 ἰδβουσθὶ 
οὗὁἩ(86 Βϑαύθῃν, ουΐ οὐ τ ΔΙΟΣ ἰδ ἈΣΌΔΟ, τὺ μΒατο ὈΘ6Ὰ ἐπδὶ οὗ 
δ ΒΟ  ΡΏοτΤο, δὰ οὔ Πῃ6 π  ΟΪΟ τυτὰῃ 88 ἐωλ ῥα τ ρ δΡρΒοσὶ- 
οδὶ ἴοσωη. Τῃὸ ῬΒΟΒΟΒΊΘΏΔΙ δαρο οὗ 86 πουϊὰ ρὶνο ἐδ 6 
ἰάοα οὗ ἃ οουπῖο ΤΠ σχουπάμοξο οὗ ἰδ χη π8, 
83 ἃ ΠΟΟΟΘΒΑΣΎ ὑπίοΓΟ 6, [Π0 ΓΟΌΠ ΤΙ 655, ΟΣ ὑπρο- εἰμ 688 
(89 δασίῃ, τουδὶ ἤᾶνο ὈΘΘῺ ἃ σΟΠΟΘΡΌΏΟΣ ΣΠΠἸΟὮ ΤΟΤΟ απο ῃξ 
[8δλι. τ κὸν ἐρίοανι ἢ τουδὶ μαύοὸ οὐσιστοὰ ἴο ἃ ἱπῃου  Β Ὁ] 
ταϊηᾷ ΟΥ̓́ΟΣῪ ἰἴπηθ ἰμοτοὸ τῶ πὶ ποδεοὰ (πὸ Ῥῃσμοσοσηδ οὗ {π6 

ΓῊσ ποσὰ, ΒΟΌΥΟΣ, 18 ΤΏΟΤΘ Ῥτοθα ον Δ σα]. ΤΕΪε 
ἰμ ζςοπῃθοίοαδ, δπαἃ ἔγζοπι 8 ΟΟΣΩΡΩΣ,» 

Β0Ὰ οὗ ἐΐξ ζοσσο ἰῃ 8}} 86 οἱμοχ Βμοσοὶεδο ἰδυρτιαροθ. Ὑπὸ 

ἐδ ἴῃ ἴδο γίδοο οὗ ἐδο ΓΠ' ὧδ δ ἀρροασχ ἰπ ἰδ τοοὶ ποθ, 
ἰο ὑεὲ πίρι. Κῖποο ἴθοσθ ἱδ ποιίἰπρ ΔΙΌΪΈΣΑΣΎ ἐπ ἸΑσ σθασο, 
ΘΕΡΟΟαἾγ ἦτ σα ΣῪ Ἰαυσυδρο, [8ἷ5 Ρ᾽ ΣᾺ] ἕοστω το δὲ σορσοσθεΐ 
ῖμο ποίΐοπ ἰμαΐῦ που]ὰ ὙΟΥΙῪ ΘΑΣΙΥ ασίδο, οὗ δβοσοοι πἰης δῦοτε 

(869 ΣΡ, οἡ (μδὲ (89 σακία ᾿ὐβοὶ ἡ 8 ΤΣ ΣΕΙῪ δσὶ ορίΐοα) 
ΔΡΡοασῶμοα ἰπ δ] ἢ ΤΟΣΤΘ ΒΒΟΏ [86 ἥοττηβ οὗ ἐπίτιρδ {μας 
ΠΟΙΘ ΓΘΔῚΥ αὐ γαδὺ δηᾶ γὙδδὶὶῦ ἰὰφ ἀὐδίδῃηοοδ ὑὈεγομὰ ἐξ. 
ΒΟΟΣ 8, ἐμβοιῦ τὰ οασὶ δος ἱπ ἴμο ἩΓΘΌΣΟΥ ταὶ ὰ ἰμδπ ἱὰ ἰδ. 9 
Οτοοῖς, δου ἢ ἴδ Ἰα τον, 88 508], τ ΒΘ ῃ ΤΟΥ σοσηθ ἴο ομέοτ- 
δἰ ἰδ, το ἡδαρὴ πολ δα οἵ μέρῤρεμαι κτ μα να οὗ ἀοβυϊίο- 
Ὥθεξδ, ὨΌΤΩΌΟΣ, ΔΣὶ λίν,- δὲ πΙΓῸ 1088 ΣΟΥΘΙΌΣΙΟΘ, 
διὰ ἰτίωᾳ 1 ὰΡ οτος τ ἢν ἰσοδοί ποίου, 80 
γνῶ ἰΐ πὶτὰ [η6 1ὰ98 ΟΥ̓Δ δρὶτί-ποτ]ὰ. 1| πτῶϑ οἹὰος ἰπ ἐδ 
ὈΒΕΙΠΕῚ Κρ ἸῺ 186 ΨΕΥΡΣΙΟ ΤΟΙ] 1.1} δὴ ΠΕΡΕΕΕ τοὶ 
ΤΏΟΙΘ οὗ ἸοροστᾶΡ ΒΟΘΏ. ἩὈΠεὶ ὌΡστι 109 ἩΘΌΟΓΣΟΎ 
1δουσμῦ ΏΟΓΘ ῥοτυσᾷ 49 Βαγνθ ὑ τι ΟΥ̓́Θ ἐΠΓΟΤΏ 8 ΠΟΙῪ Σὸ- 
ΒΘΣΥ͂Θ, ΟΥ ΓΑΊΒΟΣ, ἃ ρσον  ἀδη [14] γοδίσ αἰπὺ προσ. λεῖα ἰσηλρίσια- 
τἰοι, ὑπ] [π6 οοταῖης οὗ Ηἶπὶ ἨΠΟῸ ἨΔ [890 ΟἹ διὰ 
{8ς 1136. 8 Ὀοΐδ ολδοδ ἰῃ0 Ἰδὲίοσ ΤΈΣ οοσιίθηϊ ἘπλῚῚ 6 

ΘΣ 81 ἱδουρσδῖ, ὩΔΙΔΟΙΥ, αἀποίλεν ἱ{{ε, Υ ἴοσ τ86 
τὐτουαο οὗ ρα πο τῷ πανὶ 19 Θοἂ οἵ γόης δὶ οΥ̓͂ Ἰὸς 

Ῥοδσίως ΟΥ 
ΔΌΟΥΘ, οδτο ἐδ ἰπουρθί οἵ 8. ΠΘΘΑΥΘΏ οΥὰσγ ἐμοῦ, ἀπ οὗ ἃ 
4 ρΑΥΘΏ οὗ Βοδυοῦδ᾽ ἔἴτοσα ΠΝ Οαοὐ 1οοϊκε 
ἄοτγῃ ἰο ““Ἰοβοϊὰ ἐδο (έηρα ἰδὲ ἀτὸ ἐπ Βοατεδ ((89 ὯΟΟΣ 
ἈΘδΥΘΠ8) διὰ ἰη6 δασίδ."» Ῥὲ. οσὶὶὶ. δ: 0 ἀπο ]οῖ 80 

μἰδὰ (ὩΞῸΡ ὙΠΖΔΌ), πο βίοοροίδ 80 ἸῸΝ (990), 
ονθῃ ἰο Ἰοοῖ ἄοτσπι ἱπέο ἔμ650 Ἰοτος θασίδ Ἐεαυθ (ὈἸΝἋ 
ὙΦ 2), 85 ἰβουρι ἱπασοπΒοὶῪ σοιλοῖο ἐ8 6.1: ἔγοσο 80 

δαρετίαξίνο ἃ Βαϊρῃί. ΤΏο ΤΟΙΥ ΔΗ ὨΤΟΡΟΡΘΡ ἐστ; μα ἴοὸ 
ἥπταν βταπάσυσ ΤΥ χτϑ 60 οἵ. Ηδ ἣν εἰοονοῖ ἄσπτι ἰθ 
Ἰοοῖκ,) δ ἐβουρῆ Ὡοΐ ΟὨΥ͂ [09 οαΣὶ δὰ σχῶ, 'ς {89 
Βρδύθαδ ἐμαὶ δυττουσηᾶἃ ἰδμόση, Ἡθσο 80 ἔδσ οδ, οὐ 8)ὺ ΞῈΣ 
Ὀοΐονν, 88 (0 Ὀ0 ΒαγὰΪϊν σία ]ο ἴο {86 ἀΐνὶπθ σγο. 

Ἑτοΐὰ βυοδ ἃ ρΈΣΤΩ δ 6 οοποορείοι τὸν ἰὰ ὃ ι1ι6 Ἐοῦτον 



ΟΗΑΡ, 1.--Π. 8. 168 

ἰάρπῃρν ἐλα οανϑ οὐ μβοδυθῃδ (Ὠουϊ, Σ. 14, δηὰ Ῥα. τῇ, 84} 

ὅ. οτα. 2-ὅ. Ῥνγορδγδαίίοῃ οἵ πὸ ροοϊορίοο- 
οοδηοϊορίοαὶ ἀοδοτιράοη οὗ 06 ἀδγδ᾽ νοῦκβ. δγϑδ 

τοἰπᾶ, τ 501] ἐρετῦ ὁκσηθ οὐὲ οἵ "ἴ ἃ ἘΠΒΙΡΟΕ ΟΣ οἶδας πνογὰδ 
λεροῦπρ, ἀιίδοτοσις στιρροδοά τίτοσειΐδ οὗ ἐδθ ρχτϑδὶ 

Β611} ἰδίου ἔ6 ον δε δΌϊΩ8 κοΐ ἔγοπι ἔμοδβο ὑπμοὶν 
οὗ [μ)6 Οἰἐϊσαϊζιέηι, οὐ δούθῃ ολτΘΩΒ (σοχαγάθἃ δ 

πίιθοῖα, Ἐμοὶ, ἰἱ. 16, οΥ μὰν βρεροο διὰ ἰο πιΐο ΠΟΥ μκὶνο 
ἀϊξεϊποῖ τδη)66 παυίΐησ, τοοκὶ οὗἨὨ ἰδ άπ, βοσὰο ΡὨἰ]ο]οαοΔ] πὰ 
οὐμοθρίθδὶ ἐτουσα ἰὰ ἐμο οἹὰ δοσίρίισοδ. ΓΏΘΥ δζὸ ἐμ 

τοοχαιοὰ ὉΥ ἐματα : 115, ἼΞΙ, ΡΠ, ΣῚΡῸ, Ἡ55ι 
ὈΊΣἫΣ, 19 Ὅν» θα, Βακία, Βῃομακίτα, Ζοῦυ], Μδοα, 

Μεχσι, Ασάροιϊ. Το ὅσχοξ οὗἨ Π|056 ἰ5 (060 ΟὨΪΥ͂ Οη6 ποῖ 
Ἰσαπὰ ἴπ ἐμο Β͵016. 11 ἱβ ἃ Βδθριπίοηὶ ποτὰ ἔγοσῃ 186 [δὲΐῃ 

ἰὴ ἰὰ ἔγοια ἐῃο μρδὲ 
δ8,1: “186 

ἢ. ἰο Ὁιαὲ σρδοϑ οἱ δρῆστο ἐησουρα π μοῦ, πβεσι Ὀσοκαπ 
ἘΒοσῸ δρρϑαχείδο Ἰ᾿σθς οὔθ Ορϑα αχρατδο.᾽ 

ΑΙ 16 χϑαοὶ ἔμοθο ἜΒΙΤΑΘΝ Ὁσ] ἴο ἴδο οΪὰ ἩδθΌθτγον, απὰ 
δῖὸ Τουπᾶ ἰῃ ἰῃο ΟἹὰ Τοδίοσαθπξ Ῥἕυζθοε ἐπ ΒΟ ΘΟσθ0- 
ὕοπΒ 85 ἰο δεν {πὸ ἘΔΌΡΙΩΒ ἰπ τορβσαΐτρ ἐμοτὰ δα ἀσποίίη 
ἀἰϊδοτουξ σοχίουδ, ἴο ΟῚ (86 1οαπὶ, ἴῃ [86 πὰ ΒΡΘΟΘδ ΟΥ̓ 
δδατσῃα. 860 Ῥὰ. ᾿γἱΐ. 1]; χχχυΐϊ. 6: Φοῦὺ .87; χχχνὶΐ. 
8; Ρε. ̓χχχίχ. 1; ΗδΡ. 1, 1]; ΡΒ. χαχὶὶ, 18, 14; Ιδδίδῃ 
ἱνεὶ, 16; Ῥα. Ἰχυἱ. 6; ϑαξ. χχυὶ. 1ὅ; 3 ΟἜσος. χχσ. 27; 

Ῥε. χο. 1; [δαϊδὴ ἱχὶϊϊ. 15. Το ποσὰ ΤΊΣ . Ἐδ. ̓χυϊἱἱ. ὅ, 
ἦ9 ταπδοτθὰ ὨΘΟΥΘΠ3 ἱπ ΟἿΣ γοσβίο : ΤῸ ΣΖίπε τολο για είν 

Ὀοδίοα ὉΘ 
81} (δ Φονὶδ 

τηοάοστηι. Αοοο 
ΤΣ Ὁ ἘαΡαΝ τ 5.188 
περί ς σύμ οὗ πὸ Ογϑοῖκα, οσ ἐῃ6 χϑὰ δρῆθσγο, ΣΟ α]] 5 
ωσαονδῦ ἵὴρ οὔδηρο. 

Τ ἰδ τβεσο Οὐοᾶ βρϑοΐβν ἀπ }18, 9 13 Ὁ, ἱπλαδιιἐπρ εἰετ- 
κἰίν, δεάδης ἱπ Ῥεγρείμιτπι, 15. Ἰν ϊ. 15. ἩΘποΘ ἸΠΘΥ ΤΟΠΔΟΣ 
ἵς, ποῖ γτίαἐπ, δου ἰμαῖ πτουϊὰ ρὶνο ἃ τηοδέ δα] τὴθ ἐπὶ 
ἱ τὸ εὔκαν ἵν ἀεὲἱδ στοαῦ δΡΏΘΣΟ 88 σο Ἰἐταν Ὀπὶ εἐζέηφ, ᾿ἰϊκ9 
ὁ8ὸ ἑπισοσιοὰ, δπὰ ἰδμαΐ οογζγοϑροηὰδ ἘἨΟΠῚ] ἴο Ὧδ9 ῬΣΙΣΔΔΙΎ δΒοθ6 

οἵ 59 ἰῃ 411 τ)ο Βιοσηϊες ἰοηχαοθ, ἩΒΪΟᾺ 8 τοὶ τποίζίοπ, 8 

ἴπν πΙΙσὮ ἢξ ΠΟΥ͂ΟΣ 884, απΐοϑα ἀδτηδηοα Ὦν βοτιοί ὶπ 
61|56 ἰπ ἐδο οοξίοχι, Ὀπὲ δερεν-»οείίοπ. Οὐτορ. ὙΠ} 18. χΧ]. 

ΥΣ ἈΓΤῸΣ ὩΟΉΓΙ, “9 ἐμὲ αἰξέσίβ ἀροῦ ἐμ οσὺ οἵ 
(δ6 οασέδ,» ἐβουκὰ 8ὸ σα ἐμπδὲ “ἐμ9 ἐπμδοἐἐατιίδ ἐποσϑοῦ 
81:6 86 ΟΡΡΟΣδ.᾽) 80 ΟἾΠΟΣ πογὰδ ἃσὸ 8180 τδοὰ ἰὸ 
ἀσμοίθ ἀλνίηο ᾿ΏΤΟῺΘ οΥ {86 ἀϊνίηθ ἀν 6} } 1ᾳ. ΤὨΐ9 ΒΑῸ- 
ἰὐπίοαῖ ΦΌΣΟΣΙΟΙΩΥ ΤΟΣΔΥ 6 καοίὰ ἰο πατθ 18 βόα ἴῃ [ἢ6 
δαϊρίασοβ, ἘΠοῸρΡΕ ἰἰΣ ὀχραπβίου δηιὰ δσυδηρθτησεξ ΔΤῸ ἴο ὈῸ 
δεοσιυοὰ ἴὸ ἴδιο ἴογ ἸΘΒῈ ὨΔΈΟα, 11 τὰδ ἴ80 πδίυγοϊ ουὖ- 
πουτὰ οἵ ἐδπιδὲ σηοᾶο οὗ ὑεῖς δηὰ οοποοίτίης ἰλδὺ ἤγεί 

αν τἶϑο ἰο ἐμιο ρίασαὶ Ὁ Ὁ Ὁ), ΟὐτΩΡ. αἾ8ο ἐμο ποσὰ ΓΤ Ὁ, 
2 Κῖικα ΧΧΙΙ, ὅ, 8 τιοοὰ ζῸΣ (89 ΘΑΥΘΙΙΥ δ 6ΓΟ5 ΟΓ Ποιιδεῖ 

(τοι 15) πιξὰ ἐΐ6 Ασαῦΐο βασιδὲ οἵ ἀιοεϊδέηρ), αὰ 1 ΤῸ ᾽ 
Μδλυπατοῖδι (ἩΟὮ 5 [820 κδσωϑ ποσὰ ϑέγτηο!ορί 8117), δον 
Χαεχνῆϊ. 833. Ξ66 618ὸ ἐὴθ Αταθίδῃ ἰσαάϊοι οὗ (8 6 βοόυοσι 
βοανοια αὦ αἷνεαι ἴπ ἐπ όταν, Πηνοὲ συϊὶ. 48: τῶν δη]ν. 

απ 8... δα «ὦ Ὁ. ὦν. Δ .Δ Δ αι, σὐθ ὃ. ἦς ὅσ 

μεανοῦσ, ἐδο Ὁ δὰ ὉΠ ἼΏ, δγὸ κθ [86 Ὡ2Ὶ9 

κιυᾶ 86 ἘΠῸΡΡ, (86 οἶδπι, δ:ιὰ οἴδση οὔὗὁὨ οἷδσιδ, 8δὸ ζἔγοστιατιὲ 

ἴδ ἴδ Οἱὰ Τοαέδτιησειί, γοῖ 80 οὐδουγοᾶὰ ἰῃ [86 ἰσδσιδϊδἐϊοσιβ. 
ἘΏοτο ἐδ ἀποΐποσ Βμοσοίξίο Ρ]υσαὶ θα} 8}}} δυρκοδέδνο, πὰ 

Ογθαξέυα ἴθ αγ.----ἩὙ} Ἀτι, ΖΤΑδ δαγίλ τοαΔ. ΤΗΐε 
δ Βροίζϑῃ οὗ ἰΐβ υπαστδηροὰ οτἱρίμαὶ ον διπάδσμθῃϊαὶ 
δίδιθ, Οὐ. οὗ ποᾶνθῃ δηὰ θαυ ἢ ἰὴ ζϑῆθγαὶ, Του 
ρου, δἰ οταῖγοθ δῃὰ δὲ {116 βϑι6 Οπη 6 ΣἈΥΤΆΘΒ, 

ΟΥ {|κὸ βουπαϊηρ ; δἰ πλῖϊαν Δ} οταινθθ οοσυστίης ἰδυ8 
ἰπ 411 86 Ῥοϑηϊδίθι ἢ 88 βίρμτιβ οὗ γϑγῪ οἷὰ δῃὰ ρορυ- 
αν ἰοστὴβ οὗ ὀχργοβδίοῃ (ὅθ, ἱν. 12; Εχοά, σχχὶϊὶ, 1 
ὅ; ΝΌΩΡ. ν. 18; Ὠδϑαυξ, ᾿ἰ. 15.) Ὑγὲ πὰ {μθπὶ αἷβς 
ἴῃ Ιβαϊδἢ δῃα θἰβονογο ἃ8 οῃδγδοίογίβιϊο ἔδαίυσοβ οἵ ἃ 
Ροορῦσαὶ, αγιἰβῶο, ἰγϑθῃ, δῃὰ δβοαγίηρ δβρὶγιι. ΤῇοΣ 
ἃ:0 δ [6 Βδτη60 [56 ρἰσίοτί4] δηὰ βἰρηϊ ηοληὺ οὗ {110 
ΘαΡ μ᾿Β οομαϊοπ,. ΕὉν, δοοογαϊῃρ ἰοὸ Ηυρίοϊὰ δηὰ 
οἰ ἴχδοὶι, ΒΓ Ῥ6 8808 ΟΥ̓ΘΣ ἴτοσα (ῃ6 ῥγί μιν ΒΘΏΘ6 
οὗ γοαγίπρ ἴο ἰδὲ οὗὨ ἀσκοϊδίθμθαθ δηὰ οοηξηδίοῃ. 
ΤΈῈο ἰδδὶ 1856 ΘΟΠΏΤΏΟΙ Β6Ώ86, ΟΥ ὑπαὶ πῃ ΐοὶ 
ἐδδσδοίθγζοθ (86 Ὡδίυγαὶ νϑϑίο (Πουϊ. χχχίϊ, 10) 88 
ἃ Ῥοπίιϊνε ἀοβοϊδίίοῃ, αϑ, 20. δχδῖωρῖο, οὗ ἃ οἱἱγ (18. 
Χχχῖν. 11). [ἐ 16 [ΠἸΡΟΌΡὮ (μ6 οΘοπορρίίου οὗ γοϊάποβθ, 
ΒΟΙΒίηστιοβα, (μὲ ἸΒοδὰ δηὰ Βοῆυ 8γθ οοῃποοίρα. 
ΒεΙΣισβοῖ σοχαγ8 ἰδ ἰαίίου ποσὰ δ8 γοϊδίοα ἰοὸ ὈΓῚΞ, 
ὙΓὨΐΟΝ ΤΩΘΔῺΒ ο ὅδ δγμίαί. ἘΒοίὰ βοοῖὰ ἀουδίζυ], αὶ 
186 Τλοτο ὑϑαδὶ]ὶ σοΐδσοηοθ (0 ΓΙ͂ΣῚΞ ἱπ [86 Β6ῃ86 οὗἉ υοἱά 
ΟΥ̓ ἐπιρίένπιο88 ἰΒ [0 Ὀ6 ᾿τοίοττοα, Ἧγ8 ἤδτῦθ αἰτηϑὰ αἱ 
εἰνίηρ 106 τ γτηΐῃρ᾽ ΟΥ δἰ ΠΥ ΟΥ͂ Οὗ [86 δουπα8 ἰῃ οὐτ 
ἰγδηβίαἰΐοη (ἀοττδη: ὅάοηῃ-ν δὲ δηὰ πβιθη- δ). 
ΤΊ ἀεδεγέ 18 τιραδίς, ὑπαι 8, ἃ ΘΟ υΒοα τηλ88 πὶ μουὶ 
ογάογ; (6 τοαδίε ἷἰβ αεδογί,͵ τἰῃαῇ 5, υοἱά, πϊϊῃουὶ (ἷ8- 
ποίου οὗ οὈ͵εοῖ. Το Βτγεὶ ττοτὰ ἀθποίθβ γί μον [86 
Ιδοῖ οὗ ἔοστηῃ, ἴΠ6 βοσοηὰ ὑπὸ ἰδοῖκ οὗ οοπίθηϊ ἴῃ {ΠῸ 
οδε οδὺ οοπαϊτοιῃ οὗἨ [886 φαγί. [Ιὑ τοϊρηϊ, ἱμοτοίοτο, 
6 ἰτδηβίαἰθαὰ ἐοστ}. 1058, σηϑίίοτ 6895, “Ευα 18 ἱπαϊΐ- 

06 τη0]63, ἴῃ 6 πΟΓ, ἃ οἶΔο8,᾽"" κα γ8 ἢ] ΖΒ Οἢ. 
ὃ που]ὰ 6 οὐὰ 1 ἰπ ἐΠ18 [0 ὈΪΌΠ]10 4] νον βῃου]ὰ 850 
ΟἰοδΏΪ οοἰποίἀα τῖτ ἰδ0 ταγιοϊορίοαὶ. ΟἾδοθ ἀθ- 
Ὠοί6Θ {})6 γοϊὰ βρᾶοθ (88 ἴῃ ἃ βίσαὶαῦ τ ΠΠΟΡ (Π6 ο]α 
Νογίβοσῃα Οἰπηυῃςραραρ, ρϑρίηρ οὐὗὁἨ γανηΐηρθ, {π6 
δαρίπρ ΔΌΥΒΑ, Ὑμ]0 ἢ} 8180. ἱτρ} 168 ῥγαβθηΐ Ὄχι βίης 
μηδίοΓ18]}, δηα ἴῃ ἰ16 μοχὶ 0]806 186 γαθ ὑπογχρδηϊζοα 
ΤΩΔ5Β οὗ μ6 Μοῦ] α-πηαίογίὶ. ΤΏΘΓΟ 8, ΠΟΟΥΟΣ, δὶ- 
ΓΟΔΟῪ Ὠογθ {86 τογίά-ζογτι, Ἀδάσθη δηὰ οαγίῃ, δηὰ 
δου ἩΠᾺ (ἢἷ8. 6 υπίνογβαὶ λεαυεπ-απά-φαγίῃ- ζοΥηι ἷβ 
Ρτοβαρροδοὰ. [Ὁ 18 ποὺ βαίὰ ὑμαὺ ἰῃὰ ἴ86 Ὀδρίπηϊηρ, 
1π6 οοπαϊοιῃ οὗ [86 ὨΘΑΥΘΏΒ 88 βου δηὰ Ὀοἢυ,--- 
αἱ Ἰοδϑὶ οὗ ἰδ6 ποανϑῇβ οὗἩ (6 ϑδγίῃ-που]ὰ, 88 ἢ6- 
᾿ ΖΒ ἢ τλαϊη 815 ; δἱ 8}} οὐθηΐϊβ, [86 δαγὶ! ζῸ68 ποῖι μοῦ 
ουὐ οἵὗἁ οἴδοβ, ἢογ ουὺ οὗ “(86 βισὴθ οἤδοβ᾽" δ8 (ἢς 
Πού, [0 18 οἰοδῃ δσδίηβὶ (86 ἰοχὶ ὕο Β8Υ (παὺ [86 
σἤδΟ8, 88 Βοπηοί ΐηρ ἱμαΐ 18 ᾿υὶ πη ΣΥ ὑΠ.6 Θαγι ἢ), 6Π}- 
ὈτγδοοβΒ, δὖὺ ὑ8ῃ6 βᾶλο ἔἶσαθ, (86 ἤδάνϑῃ ἰμδὶ οχὶϑὶ8 τ ῖ ἢ 
δὰ ἴον ἰδ6 φαγί. ΕῸτγ ἰΐ 18 ὙΘΡῪ ΟἾΘΑΓ {παΐ ἰἢ6 ἰΔῃ- 
δύδρθ τοϊαίθϑ ἰοὸ {16 οτἱσίηδὶ οοηαϊίοη οἵ ἴλ0 δδγίῃ, 
ΑἸ μουσὰ (6 ροποδὶβ οὗ (0.6 ΘΑΓΙὮ ΤΩΔῪ ΒΟΙΟ, ΌὉΥ ΝΑΥ 
οὗ ΔΗΔΙΟΡΎ, [Ὁ [6 ρεπθεὶβ οὗ [86 υπίνασθο. ΩΤ), 
ἐμι0 Άγβὶ οομαϊίου οὗ 16 θασί γα ὉΠ (ἔγοτα ὈἾΤΙ, 
ἴο ΓΟΔΓ, Ὀ6 ἴῃ ΘΟΙΩΠΟΙ 08), τῦᾶνο, βίοστη-βοοά, οσοδῃ, 
ΔΌΥΒΘ. ΤΏ Βγβὶ βίδίθ οὗἩ {86 δαγί τγὰϑ 186 Γ᾽ 100 
Τῆόλοπι, δὰ ονος {πὶ8 τοαγίηρ- Βοοὰ ἰδ (8 ἀδιίκ ἢ 685 
Βργοδὰ δργοαα. [10 ἰβ ΠΟΙ δης οἰ ραίουυ ποθὴ πὸ 
ΒΑΥ ἰμαὶ “(18 υπηαυϊαίϊηρ Ταδ88 οὗἨ παίδθσβ δὲ ποί 
{86 δαγίἢ 1ἰβ 1 ἢ ἴῃ τΠ6 οοπαϊίίοῃ οὗ ἱβοῦυ απὰ Ῥοδυ, 
Ὀαὺ ἰδαΐ ἱξ ὁποϊοβοὰ ἰδ ; ἴον ου 89 {μϊγὰ ἀδγ {86 ἥττῃ 

ἩΠΙΟῺ ἐπ οὐ Ἰοπῃὰ ἰπ ΟἿΟΣ ζθσαἑ 168 οὗὨ Ἰαπρτιασοδ. [ἰ ἰ6 1] ὦ 
ποσὰ [07 1 (Ὁ ἽΠ,͵ 11ν66), ἀαποίέπιρ᾽ 6 Ρ᾽ Ὁτα ἐν ἱπ ἐπ16 ἰάσα 
88 ὙΟ]} 88 ἴπ 18 ποζὰφ ἤοσ βοάύοῃ απὰ οἰδση . [Ιηδίοδα 
οὗ νοΐπᾳ ἀοδραίομιδαᾶ 88 ἃ σοσθ εἰδι ἰοχμεπαΐ, ἐμὲ, απὰ οἴδιος 

ὈἸϊατίεῖθθ οὗ 1:6 οασ ϊαϑί ἰοῶρτιοδ ΟΣ μοὶ} τσ οὐτ 
αἰλοιέῖου. 186 Ὀ]ΣΘΣΥ οἵ 1ἐἴο, οἵ ἰλλο ζτοαξ 

{89 ὁ λο8, δοοσὰ 4}} [0 ΒΔΥΘ ΟΟΣΔΘ ΖΌΣΩ ἃ ἩΔῪ Ο 
᾿ ποσί οὗ αἀοα ναὶ ὨδΔ4 ΠΟ Ρασβ}}οὶ ἐπ (δ) σορ- 

Σοδϑι δι οῶθ οὗ οὐδὸς ΒΌσΩδΣι ἸασισΌδ686.---Τ. 1,.} 
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ἰδληὰ (Υ7 21) ρο68. ἰοσίῃ ἔγοτα ἴμ0 πδίοτβ" 6) ἰσϑοῖ, 
ἘΘΥΓ6Ρ ου, ΡΒ. οἷν. 6 15 οἰ ἴο ΒΠΟΥ ἰμδὶ, οτἶῖπΑ]- 
Ἰγ, αῖοΓ Ῥσοροῦ ϑυττουπαοα (86 ἄττα θαυ. Κοσποὶ, 
Δηὰ Φ0᾽ χχχνυ δ, 8, δΔοοογάϊηρ ἴο ποῦ ἴῃ 6 868 ὈΤΘΔΚΕ 
Του} ουἱ οἵ [Π6 τοῖο τ᾽ 8 πο ([Π6 ΘΑΓΙἢ)---ΟΘΙ 4] 
τοργοβοηϊδίίοιβ τμδὺ ἅγὸ {γι δῃουρῇ, ἐἦ Οη6 ἀο65 ποὶ 
ἴακο ποθ δοοογαάΐϊηρσ (ὁ (86 Ἰοῖίοῦ ; ἴῃ τΠΙοΝ ΟΆ56 
ἐΠ6Ὺ τὰ ἰη ἀϊγοοὺ σομπιγδαϊοίΐοη ὕο ὁδοῦ οἱβοσῦ. 7726 
τραίεγδ, οὗ νοτγ. 2, 18 αὐἰϊ6 Δηοῖθοῦ ἰπΐϊηρ ἴδῃ 186 
ΔΙΘΓ ὈΓΌΡΟΡ οὗ {πο {Π|νὰ οτεδ να ἀΔγ; ἰδ 8 ὑμ6 Βυϊὰ 
(ον ραβϑθουϑ) ἔοττη οὗ ἴμ6 ασγίϊ ἐιβο  ἰῃ (8 ὅγβι οοηάϊ- 
οη. 2). Ῥοῖ. 1ϊϊ. ὅ 16 ποῖ ορροθοὰ ἰο [Π18; ἴοῦ δ ἴπ6 
ἩΔΙΟΥ ὑ8 68 ἔοττω, {86 φαγί Ὀγθάκδ ουὖἱ οὗ [86 τγδίεσ, 
δῖ 85 116 ναῖον δοϊμθθ ἕο ἔσο [86 δαγίϊι τὶ 60Ώ- 
Βοαῦθηςθ οὗὁἩ ἴΠ0 ογϑαίϊν αἰνιδίοη. ΤΊ6 ἀδυκτ 88 ἷ8 
}υβι ([π ἀρβοῃςα οὗ [π6 ῬβθΏοσλσΠΑΙ, ΟΥ [86 ΔΌΒΘΏΟΘ 
οὗ Ἰροῦ (ἴον 1π6 νἱβίου υἱθ) ἰὼ [Ὡ6 οομαϊοη οἵ [89 
αν ἰἰδο0 } ἢ, --τῖπ οἴμαον πογάβ, πίσλέ.---τῖλ ἢ, Βαϊ 
[80 ερὶγὶϊ οὐ “οὗ πονοχοὰ ονοὸσς (Ατρ., πιουεά 
00). ΤἸῃ6 Ὀγοαῖῃ οὗ τηδῃ, ἴΠ6 πὶιηὰ οὗ ἰῃ6 οδγῃ, 
δηᾶ {Π6 ΒρΙ|Γῖϊ, Θβρϑοί!ν 86 ρὶ τὶν οὗ αοά, δ΄Θ βγτω- 
ὈΟ]᾽οα] δηδὶοσίοα. Τῃ6 Ὀγοδὶ 18 (86 11 6- ὉΠΙῪ δηὰ 
16-τηοιο οὗ ἴπ6 Ρῃγβίοδὶ ογοδίασο, 186 πὶπὰ 18. 89 
ὉΒΪ ἀπὰ |Π6-πιοϊΐοῃ οὗ {86 οδαγίῃ, 16 βρὶγὶς 18 [ῃ}6 
ὈΠΙΓΥ δηᾶ ΠΠ[6-πηοτίοπ οὗἁὨ [86 119 ῥσγοόροῦ ἢρ ποιοῖ ἰΐ 
ὈΘΙοΏμ5; ἴδ βρίγὶὶ οὐ Οοά ͵ἰβ 106 ὉΠΙΔῪ 8ηὰ |16-τὴ0- 
(ἰοῃ οὗ ἴπὸ ογοδίϊνα ἀν δοῦν! γ. [ἐ 8 Ὠοῦ α πὶπα 
οἵ ἀοὰ ἰο τὶς [9 Ἰδησιιδρα Ὠθγα ΡΥ ΠΔΔΥΙΥ το]δίθβ 
(ἸΤΠποοάοτοῖ, Ξαδάϊα, Ηδγάογ, δηὰ οἵδ ογβ), Ὀυΐ (6 
βρὶγιὺ οἵ αοά ἐγὼ (Ὑμογθίοσο (86 ποσὰ ὥ, θ6- 
᾿ἰισϑοῖ ἢ οομρ. ΡΒ. χχχίϊὶ. 6), Ἐγοπὶ (μΐ8. Ρ͵δ00 οὔ- 
να, Αηα τῃγουρῃουὶ [06 τ ο]6 βοτίριαγο, [86 Βρὶ τίς 
οὗ ἀοἀ ἰ8 ἴΠ8 βίην ουτηδῖνο ῥγϊηοῖρὶθ ΘΥΘΤΤΩΟΥΘ 
Ῥγδβοϑηϊίης ἐι56}} ὙΠ Ῥδγβοηδὶ δἰ θαοθ ἦη 411 (86 
αἰνίηθ ογοαῖῖνα οοηβιυυοηβ, μοί ον οὐὗἁἨ ἰ86 δδγίῃ, 
οὗ πϑίυγο, οὐ 186. ἱΒδοογϑοῦ, οὗ ἴμ6 ΤΑ ΘτΤΏδΔοΙο, οὗὨ [Π8 
ὁδυτοῖ, οὗἩ 16 6 |1ἴ6, οὐ οὔ (8 ΠΟῪ τϑδη, ΤῈΘ 
Οτγοοίδῃ δῃαϊοσυθ 18 ἰπδὶ οὗ ΕτῸβ (ογ [ΟγὙ6) ἴῃ ᾿ἰ8 
τοσίργοοδὶ δοϊΐοη πῃ ἰμ86 ΟἼΔο08, δηὰ ἰο 1:18 ῬυγΡΟθα 
Βανθ ἴΠ6 Ἰδαῖον Τδγριτϑ ἀχρ]αϊποα ἰι: ἐλ δρίγὶ ο 

ἴουα. Τὶ πὰ8 ΓΤ Ὁ (Βονογίπρ) οὐὰρ {86 ᾿δίοσβ. 
ΤΏ6 οοποορίίοῃ οἵ Ὀτοοάϊηρ σαηποῦ 06 οὈἰϊδἰῃοά οἱ 
οὗ θθαῖ, χχχῖϊ, 11 (Π οἰ 2808}, ἴον ἴδ ϑασὶϑ ἀοβδ ποὶ 
Ὀτοοά οὐον [86 ᾿ἰνίηρ, γουηρ, Ὀὰὺ τα 68 [Π6 πὶ, ἄγαν 
ποτὰ οαἱ (οἀποδί65), τ. }κ68 ἱβοῖὰ Ἰῖνοὶγ." ΤῊΘ σαγίδο- 
ἰοχῖοαὶ που] ά-ορρ οὗ 186 Ῥογβίδηβ ἢδ8 20 ρἶδοθ βοσθ. 
ΘΠ ου ἃ τὸ δἀορὺ 8ᾺΥ ΥἹΟΥ͂ οΟΥὨ (18 Τοττηδιῖνθ ΘΠΘΓΩΥ 
οὗ (86 βρίσίὶ οὗ αοά (παῖοι ΤΩΔΥ μὰν ποῦκοά Ὡροὰ 

.881}} ἐβο οοποορέοπ οὗ Ὀχοοάϊης, οἰοΣ β ἰτς (ΟΥ̓ 618), ἰς 
ἤππιἀαπιοη αὶ ἐπ ἐμο ποσὰ ὮΠ. Ιὐϑ ῬΧΣΤΩΔΙΎ Θ6ΏΦ ἰδ ἃ Υἱ- 
ἀὐλαμιρν ἢ ΤὨγο Ὀἰπρ τιοϊΐοι,, τιοδὲ δι ]οσιδίίο οὗἨ ἐδ τὰ ταν 
ππρηξος 11 ἱΔ}}γ 88 ἱσαοοὰ ἐπι [6 ομβ-ἴοττα --ἰῃ 6 

ἴηρ οὗ Βοπὲ δηὰ μυϊεαϊίοη. [1ἰ8 ὉΠΠΩΣΥ εἰ χυϊβοισιοδ 
8 ὁποσηβίορ Ά]-- -σΑμδρ, ἰο Βα (τορΌΪΔΣ Ρυϊδδεδ]θ τπο- 
1108}. Πόοποσ ἱξ Ὀθοοίαθα ΘΟΣῚΥ͂ ΟΣ οἵ [89 τον οὗ Ἰογ- 
ἰμβ, Ὀεΐπρ ΟἸΟΒΟΙΥ͂ δ]οᾶ, Ῥοΐβ ἐπ βδουμὰ πὰ δοῃδο, ἰο ἐμ 9 
Ποῦτον ὉΠ. Τῇ βγχίδο ἰξ ἰδ ἐῆο οοσωσωοῖ ποσὰ ἴοσ ἰουΐωᾳ, 

παχταϊηρ, μου ῖησ,. [πὶ 180 Αταῦΐο (80 Σταϊδά]ο κυΐξίυγχαὶ 
Ξ 

888 κοδομϑὰ ἄτῃ ἐο δ ορΆ, διὰ γγὸ βδτοκ ὁ, ἀοποίίῃρ 

ἰπίαμαο δῃὰ ομοσίδεΐηβ ᾿ονο. Νο ποσὰ οουἹ]ὰ μανο ὕθοσι ον 
ον δἀαρίοἀ ἰο ἐμο ἰάοι, ἱπίοπἀρᾶ ῃ {818 ΡΙαοο, οὗαῃ ἸΕΝΆΤΟΙ 
11 0-Β͵νΊ Π ΡΟΙΝΟΣ, ΣΑΙΒΟΣ ἔασι ἃ ΣΟΓΟ Ἰποομαιίοαὶ ουἱ 
ΤῊΟ ΒΌΟΘΝ 88 8. ρίγοιι ὈῚ (06 ἐγδη βιαίου ““ Ὀ]ΟἾ ᾽ ΟΥ 
“ὁτηογοὰ ΠΡΟὩ.᾽ ἈΝΟΎΒΘΙΘ 6129 ἰὰ 41} (86 περ οὗ 6 Η6- 

ὈΣΘῪ οὗ ϑ'γτίδο ἰ5 Ὡ ΡΤ ΘΥῸΣ τα ρὶ ογοὰ ἱπ (86 ϑ0:86 οὗ δίοιο- 
ἑησ. Το ΡΟ ἔοττα ὮΘΙΘ τηβῖκοδ [86 ἰη νασγὰ δοὴδθ οὗ ἔπτοῦ» 
υἱὴρ ὑπὸ τοοτοὸ ἱπίθπεῖνο. ῬἈ Ὸ 860 20 δγπι ἰο {Π9 βεσί ρΓΠΤοα 
ἔροτηι [86 εὐὐρροβὶ σα ἐμαξ ἐμ ΐ8 ἰάθ6 οὗ 16 σον δῃιης δρί τὶς 
νλ8 10 οτἰσιι οὗ [86 140]0 οὗ Ετοβ, οὐ οἱ ἔμ σγἱμοϊορίοαὶ 
πονϊάσοσρ, ΠΟΙ͂ΟΣ τοραγάρθαὰ 85 Τογϑίδα ΟΥΓ Ογοοῖκ. 8.66 
Ασήδίορμασιθϑ, νος, 694.--Ἰ. 1.] 

ΟΘΕΝΈΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ. 

8:6 ὉΠογρδηΐζοα ΤΩΔ88 ὑἐπροῦμὮἢ ἴδ 6 τηοαΐατῃ οὗ ἃ στοαὶ 
πὶπὰ οὗ 604) ἰξ πουϊὰ οοπεῖϑε ἴῃ (μἷ8, ἰδδὶ ὮΥ ἰΐ 
ἰπβονίησ ἰδ αἰ ογοηδίθα [}}}8 τρδ88, ἰδὺ 8, ΘΟῺ- 
[ΟΥτ Δ ΪΥ ἰο ἰδ Ὀοΐηρ;, σΔ]]θὰ ουΐ Ῥοΐῃιβ οἵ ὑμῖγ, δσιὰ 
αἰνίδίομβ πιο Τα Βμοηθὰ (86 Τὴ858 ἴἰο τ} Εἰ ρ 1 ΟΣ ἰῃ 
[δ σοί γαδβίβ ἔπδὲ 90] ον. 1 δορδιαϊθὰ {86 Βοῖθτο- 
βομοῦϑ, δὰ Ὀουμπᾶ τοροίμοῦ ἴΠ6 ΠΟΙΙΟΖΘΠΟΥΒ, δηὰ 80 
Ρτοραγοὰ [06 ΨΑΥ ἴὉΣ ἰμ6 αἰνϊαϊηρ ἐδο ἴσμι ἔτοσα ἴ80 
ἀδγίζηοβα. [10 οδηηοὶ Ὀ6 Βαϊα, ὨοτοΥ ον, τὰ δὲ “ 4}} (80 
60-Θπον αἰ Ζίηρ ΡΟῦγοΓΒ ἰῃ ἰμ6 ἰοττηδίίου οὗ τ86 ποηὰ 
ΜΟΙΘ ἴῃ6 ΘΙΩΔΏΔΊΪΟΏΒ ΟΥ ἀοίοστη Δ ηδ οὗ (ἰι}8. δρίτὴϊ 
οὗ Θοα." Ἐὸογ τὸ τηυβὲ ἀἰδίϊησυ θη [λ6 εγδαίίυς π οὐδ 
παῖ δὲ 3 ἴγροῖα ἽΣ᾽,, οὐ [πὸ γογηνίης ὈΥ (86 βρίγὶξ οἵ 
Οοα." Το οδ]οοῖ, Βοτόνον, οὗ (ἷ8 ἔοιτοΐῃρ ἰδ ποὶ 

Ὁ (Ὑ18ὸ ποσὰ ἌΦῚ ἰδ τλοτο ἡοστηβεϊνο ἔδιδα ἐξ 3, Ὁ ποῖ 
1088 σζγοδέϊγο. ΤΏ Ἰδὲϊοσ 5 υδοὰ τόσο οὗ {Π6 ἀϊτὶ- 
κίοσι, ἱ7 ποὺ οὗὁἨ 0.8 ῬΣΠΩΔΙῪ τοαΐίας :50}7. ἕοστοοσ ἀθ- 
ποΐοα βἜΠΟΙΘΙΠΥ [80 ΤΊΟΣΘ δσίδιίο οσ δσο δ  ἰθοί Σ 8] ποσῖς, ἰδ 9 
Ἰα ποσκ, 5 ΠΟΘ, δ. χίχ, 32, οὐ ΟΣ Ὁ 
ΠΩΊΣΞΣΙΣ, Ῥ. ὙΠ. 4, εἴη ποτὰ οἵὕἉ [ὮΥ βιιροτε."" 1ὲ ἐδ, 
ΘΟΟΟΣαἑ  ἴο 026 ΥἹΟῚ τω ΣῪ ἔδῖο οὗ σσοδ οι (806 [ἰΣοᾶ. ἴο 
Ο6ῃ. ἡ. Ρ. 128), τὴ Εἷρθοῦ ποτὶ, ἔπο στοδίον ποσὶς οὐ [80 ἀἰγίσιθ 
ατιϊξίϊο τσίδάσπι ἃ ἀἰδιὶυϊδ θὰ ἔτοσι [86 τσσὸ αἰνή ᾿οιοεσ, 
ΤῈ ἰΐα ταοδὲ ουξινδσὰ ῬΣΙΤΏΊΔΤΥ δρρ οδίζομ, Ἐν Ἢ ἀοποίοα [89 
οἰδθοσαίο ἐλαρίμσ ἴοσπιδιίίομβ, δος! δὲ ἰμδὲ οὗ δ πἰδίῃο, ΟΣ 
άοὶ, ΗδΌ. ., 18; 18. χὶῖν. 9, 10. σποῦ ἐΐ Ὀδούϊωθα ἐμ 
ΒΡΡΙΟ ποτὰ [0 ΟΧΡΓΟδδ ἱηπσασα ζοσι)δίδος.--- ἴοτ πὸ 1} [χ96 
ΣΏΟΤΘ ᾿πίθσίοσ θ0056--ἰανν, εἰσυσίασο, οοπεί Εἰ πρ δία ο--ἰἢ 8 
ποτὰ, ἑάεα ἴῃ ἀἰδίποῦοι ἴσοπι ἑοῖο. ΑΒ δ ποσὰ οὗ Ῥθγείοαδὶ 
στϑαῖῖνο οομειτιίίοι, ἐΐ ἰ8 τασίοα γ δῃὰ ἰσηρσοβδί οἷν υδοὰ ἴο 
ἀοοοίο ἰδ δρροϊμίϑα ασταπρεηιοηζδ ἰὰ {110 ΒΟΘΆΔΟΙΔ, 88 Ἐξ. 

᾿ἰχχῖν. 17, ἘΝ Πρ ΤΙ Ὑ Ἐν “ σύτομλεσ δὰ πὶῃ- 
(ας ἔμοῦ μαδὶ γογγκεὰ ἴμετα ""-ἶα. χῖν. 7, δὲ 33 ὍΣ ἜΣ ῚΣ 
ἽἼΣΞΠ, 0 ζογπιεὰ ἴδ9 ᾿ἰχαῖ δηὰ οσοαίοα ἀδελετιθδα ̓ ([89 

Ἰχὺςϊ [86 ΤΆΟΤΟ ἰάσδὶ ΟΣ δζ ἐπεῖο ογσοδίΐο). “ἢ τηδᾶθ [ἢ 9 

κοῦ, ΠΟ, δηὰ Εὲβ απὰϑ γον», ἌΧ » [0 ἀσγ ΙΔπὰ,"- 
κᾶνο ἰΐ ἴω Βτοσίοσ τασ οἱ πὰ ὈοΔΌ οἵ όσα. 80 Ατλοἱ ἷν. 
13, πο αγοαίοἃ [Π6 νη, οὐ δὲν (δ 2.5), Ἠδο 7ογπιεὰ ἴμ6 

τρουσι δίῃ δ᾽ (ἌΣ 3.). 11 ἐν δρᾶ ἰο ἀοῃοῖο 86 Τοστοδοι οὗ 

8 ῬΘΟΡΙΟ Υ ἰδῪ ορὰ ρῥγονί θπδὶ κολάστποθ: 18. σὶ ἐἰὶ. 431. 

ἊΘ ὙΠΑΧ ἈΤΤΟΣ, “ Ἐδ|8 ῬΘΟΡΙΘ μὲ 1 μδνο ἑοιταϑὰ βὰς 
ΤΑΥ͂ΒΟ]1.,) 1. χὶν. 18, δὲ 2 15 πϑοὰ οὗὨ ἔμο Βοαυϑῃβ, δη ὰ ἍΝ 
οὗ 109 οασγίῃ. ΤῊΪδ τηϊσην δοῦῶὶ {0 ἴδιο ἀἰδιϊπσος 
ὙΘ δγο τηδάο, μι ἴδ 0 σοπίοχὲ ἐμδὲ Ζ011]0Ὑ5 δῃοτβ ἩὮΥ ἴδ 
ΤΟΤΟ ἰὰθ8] οσΣ ζοστωδδυθ ποσὰ ͵ἰ9 ἐμὴ υδοὶ οὗ [80 

ἈΣΤ τὐὉ ΓΙ59 19. το τβὸ ἡοστωϑὰ 86 ϑασὲμβ: διὰ τωδὰφ ἐξ, 
ὙὯ 0 οδέδ Ὁ] ἐ5οα ἐξ (ζατο ἰξ ἃ πιδίοσο, ὅγνυ. δ. 3.2) (μιδὲ ἱ σαϊσδι 
ποῖ ὈΘ 8 ἑοδ (6 ἤοστω οϑα ταδί), Ὑ8ὸ τωδᾶο ἱξ ἴο Ὅθ ἱ8βια"» 
68." [1 ἰ8 υδοὰ οὔ ἔμ μυσηδι ὈΟάγ, ΟΣ ταίῖδοσ οὗ [μ9 ἨΠΟ]6 
Ἀυσαθη ΡὨγεῖοαὶ οοπειαἰ οι. Οα.. ἱἰ. 7: "Αδὰ ἴδο Ἰογὰ 
Αοὰ ἴοττηοα πιδει,᾽ (ΤΟΣ. 8) “διιὰ ἢ6 ναὺ ἐδ πλδὴὶ ἩΏΟΣΩ Ἦ᾿Θ 
μιὰ Ἰοτιμοὰ.᾽ 18 ἐδ, ἰὰ ΚΘ ἸΩΔΠΏΘΣ, τηοδὲ ἱτη ΡΥ ΒΕ ΥΟΙΪΥ͂ 
ΔΡΡ οὰ ὑο [80 ταοϑὲ ϑχᾳυΐβὶ[θ αῃὰ ἀὐν]πθ Ῥχοοοφθθθ ἰπ ἐμῸ 
Βυταδη βἰσιοίασθ. Ρδ. χοῖν. 9: Ὁ 25 ΟΣ ὙΣ ἼΣῚ Ἐδξ, 
“Ἠο (ἰμαὲ γογμεϑαὰ [6 ογ6, 64] δὲ ηοΐ 8601" Ηδηοθ, ἐπ ἃ 
ΤΔΟΣΘ ἑδίοσίοσ Β0Ώ80 δἐ}}}, 1ὲ 18. υδοὰ οὗἨ ἔδο ΤΟΥ οοποίἐυοα, 
οὔ ἴδ νοι] : Ζδοῖι. χίὶ. 1, ““ πο βἰσοίο οὶ οὰξ ἔδο ΠΘΑΥΌΣΩ, 
δὰ Ἰουπαοί ἔμπα οασίῃ, οπὰ γμογηιείλ 86 αρὶτὲξ οὗἨὨ σοδσι 
πὶιεΐπ μέπι,᾽ ἼΣ2, ἐπ ἐπίετγίοτίδως ὍΣ. ὭὌΘΟΡΟΣ δΈ1]], ἐξ 
͵8 δοᾶ οὗ ἐμο λεαγί, ΟΣ ἐξ.) ΣΏΟΓΤΑΙ οοπιδεἐπεοι : ῬΒ. χχχὶϊὶ. 15, 
ὈΞῸ ΠΣ “ΧΊΝΠ, “Ἰπδὲ ὥσπιθ ἐμοῖς μοασέ δῃκο." 1ὲ 
ΟΑΓΤΪΟ5 1η6 ξασηρ 1.3 895 ἃ ΠΟΌΣ, δπᾶ ἰμἰ5 αἰγο5 τῖϑα ἰο 1 
[80 85 ἀοῃοίίηρ (89 7ογηίηρ οὐ ἱπιαρίπρ ἸΔο]ν οὗ ἰδ 600], 

88 ἰὴ {8 εἰσί κίτις Ραδεδρο, δῇ. τἱ. δ: ὨΪΞΌΠ Ὁ ἽΣ59}1 
ἾΣΞ, “αῃὰ ΦΎΕΙ ἐπιαρίηρ οἵ ἐδ ἐδουσθῖδ οἵ δἰ5 Ἀραχε. ἢ 

ἼΣΟΝ ἴὸ ἐπ γύγη οὗ ἔπ [Βουρδὲ, 86 ἐμοὸ ἰδουρδι 16 [89 γόγαι 

οἵ μο φσοοίίος, ΟΣ οὔ [16 ἀθδῃ μοδχί δαὶ 1168 ὈΘΙΟῊ 81}. 

Οπμθ οὗ [89 τηοδὲ ὩΟΪΟἸΤΟΣΊΕΥ ὕδο0 οὗ ἐμο τοῖῦ ἽἜΧ Ἢ ἐ5 1 

πὶ εἰ μιεγεν ον τ ἐ ἡρέσπτυ, τλεηρεπανα: ὁ τϑαγεπε μέσ γμ ἡ Ἢ 
ΟΥΟΣΥ 0880 οὗ ἔδο ἱπάϊν 8] μοσίαϊίοι ἔῃ ἴδ 6 ποτηῦ, ἴΠ 610 
ψ8 οἔδ οσοϑξϊγο ΡΟΟΣ ἀμ ἃ Ῥγοοθδδ : 808 767. ἷ. ὅ, 

1223 ΠῈΣ 10] ὩΛΘ 2, “ Ὀοΐοσε ζᾧ Τοστηϑὰ ἔμθ6 ἰῃ 89 ᾿τοξα." 
Ἐδοοϑ. χί. ὁ, πβοσο ἐφ δοττηδεὶ ἐο Οὐῶραεο κρύον, αἰ δ, πίον ἐμῶε Αἰππιαέίνο μεροοσα 1 το. 
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86 ῥυϊυϊεῖνο στηδίϊον, Ὀαϊ ἰ86 δοπίηρ οί -ΘΡΠ6ΓΘ. 
δαπὶ 85 [0110 68 ΟὯΘ ΒΆΥ (παὶ ἰδ δὶχ ἀδυβ᾽ πΟΡΚ8 
ἴδτο ἰποῖν Ὀορίπηίηρ ἴῃ τοῦ. 8; [ὉΓ [86 τοϑο]ὺ οὗ [ἢ6 
ἤγπι ἀδὺ ἰ8Θ ποὶ (Π6 ᾿ΐσιιΐ τηογοῖγ, Ὀυὺ 4180 ἰῃ6 ἀδυῖο- 
Ὧ619 (866 8. ΧΙΥ. 7). Οομποοτηίηρ 80 {πϑοβορῃϊο 
ἰηϊοετογοϊδιίοη οὗ ἐβόα τδροῦυ 85 ἃ που] ὰ ἴῃ τοΐῃΒ 
«ποῖ Δα σομηθ ἔτοτῃ α04᾽8 Ἰαάρτησηϊ ὁπ (Π6 ἘΔ]} οὗ 
6 Απσοὶβ (506 τοῦ. 8).--τςον. 8. ζτόοῖ ἐμοῖο ὈΘθ 
ἰκι.---Ποτο Ὀορίῃ (δ6 ροοϊορίοο-οοβτηΐοαὶ ογοαιΐνο 
ρΡετίοάΒβ.Ό. Τὴ πον Ὀορίπηϊηρ, Ἰμογοίοτο, τηῦβθὲ 6 

ἱησυϊϑῃοα ἔγομι ἰμδὺ γϑὶ σγοαίίοη οὗ [Π|0 ΒΘΔΥΘΏΒ 
δηά δὰ ϑασῖ ἩΒΙΟΝ 6 ἴο Ὀ6 6ἃ 88 Ββανίῃρ ΠΟ 
οτοδλίϊνο Ὀοσίπηΐηρ Ὀοίοτο ἱξ. ραοοίογιδ [Π6 ἰτοαῖ- 
τηρῶ 18 (πδὶ οὗ 6 δδοσϑὰ ρβϑοϊοῦυ, γε τοχζαγάοά ἰη 18 
ὈΠΙΟΔΙ βόα 96 88 ζϑοϊομίοο- οϑη)οϊορίοαὶ, Ηδηοθ, ἴῃ 
τοῦ. 8, 86 ογοδέϊσῃ οἵ 186 ᾿ἰχμύ-ἤοαγοη ; νοῦ. 8, ἴῃ 6 
«τοδέϊοῃ οὗ ἰδθ δἱγιοδυθη; τοσ. 14, (86 ὁγοδίίϊοῃ οὗ 
ἰδα δίδι- βοδυθ ; τόσ, 26, (6 ογοδίίοῃ οὗ {116 Ὠθᾶνθῃ- 
ἰγ δογὸ οἵ ἐδ Θδυίὰ ἰἰδοϊ,,"---Ατᾶ αοὰ δαία--- Το 
ἴπ)68 15. (18 ποτὰ, 53), τερϑαϊϑὰ ἰῃ 186 Βἰβύουυ 
οὔ (86 5ονθὰ ἀΔγ8.᾽ 776 οπιπὲροίδποο ΟΥ̓ ἐδ ογεαξίυε 
κογὰ, ῬΒ. χχχὶϊ. 9: 6 ῷ απά τὶ ὧασας ἄολα, ἂε 
οηυπαπάεά απὰ ἐέ εἰοοα (Ἄουι. ἰν. 17), ΤΟ σγϑϑιῖγο- 
ποιὰ ἰπ ἰἰ8 ἀδορορ εἰρη ίβοδηοο: δ. χχχίϊ!, 6. [8. 
ΣΧ]. 26. Φοδα ἱ. 1-8; ΗοΌ. ;. 9. χὶ, 8; οὶ, ἱ. 16. 
Τὴε ἰἰσὶ, ἴἰὃὰ6 δγβὺ ἀἰβιϊποι ογθαῖνο ἑοττηδὕοῃη, δηᾶ, 
ἰδογοίογο, 8.6 ἔουτηδ  Ὀτϊπορ] 6, οσ ὑπ6 ῥτο-οηάϊ- 
ὕοπίῃσ ἴον 811 ἐγ ΠῈ Ὁ ζοστηδιΐομβ. Οὗ [ῃϊ8 ζοστηδίνο 
ἀν ἀϊησ μόνον οἵἩ ἰἰσηῦ, ρ᾿γβῖσαὶ βοΐθηοθ ἔθ 08 1.8. 
[ιν 8 ΠΟ ζΟ]ἹΟΤΑΌΪΥ γ6}} υπάοτϑιοοά, ὑπαὶ δο ᾿ἰσῃν 8 
ποῖ οομαϊἰοποα ὈΥ͂ ροτγίοοιοα ἰυτηΐπουβ Ὀοάΐοδ, Ὀαϊ, 
οὔ ἰτ6 σοπῃίζατγυ, ἰμδὶ ᾿ἰσζαὶ Ὀοΐ68 δγὸ οσοπαϊἰοηδὰ ὈΥ 
ἃ ῥιεοοάϊης Ἰαταϊποῦβ οἰοπηοηῖ. ΤὨυΒ ἰθογο ἷβ βοί 
δΞὰ6 16 οὈ᾽οοιίίΐου ἰδία ὈΥ Οοἶβυϑ, Ὁ ἴ6 Μαηΐ- 
οἰξρδη8, δῃ ἃ ὈΥ Γϑ[0}8118η} ΘὍΟΏΘΡΑΙΥ, ὩΔΙΊΘΙΥ, [ἢ 6 
βαρροξβοα ἱμπυογβίοῃ οὗ ογάθν ἰῇ πανΐησ ἤγϑὶ ἴδο Ἰρεὶ 
δοὰ εδογναγὰβ {ῃ6 Ἰυτηΐϊπουβ Ὀοὰγ. Απᾶ γοὺ [16 
Ἰίσῃὶ πίιίοιῦ ΘΩΥ Βυϊδίγαϊαμῃη 8 ἰ.5ὲ 88 1016 6οη- 
φονδ Ὁ]6 858 ὑπ 6 ἀδγίζηοθθ. ΤΏ6 αὐ οβίίοι ΑΥ868, ΠΟῪ 
ἴδε δαῖμον οοῃοεϊνοα {Π6 ροίηρς ἔοσί ἢ οὗἩ (19 Ἰἰρι, 
ποῖον οαΐ οὗ ἴπ6 ἀδτῖκ θοβοαὶ οὗὨ [86 φαγι ἢ-ἤοοά, ΟΥ 
ουξ οὗ τὸ ἀαγῖς θοβοβὶ οὔ [86 ζοτιηΐησ ἤρα ΑΒ 
(δ υἱοῦ οὗὨἁ (16 Ἰδάν θη] Ἰρ δ (σας θοάϊ68) νοτ. 14, 
ἷβ ξοοοδῃγὶο, 80 ΣΩΔΥ͂ [86 ΒΆΓΩΘ Υἱοῦ γοναὶ! ἤδγο οὗ 
ἴδς πεανθη- σἢῦ ἰἰδο 1, Βγ (Πἷ8 18 τηθδηΐ ὑπαὶ ἰῃ (ἢ 6 
λοι οὗ 6 ἔγβιε ᾿Παν! παίίοη οὐὁἨ [Π6 φασί ἴΠ6 δ ΟΓ 
Ρτοδοηΐβ (ῃ6 ἔδοὶ οὗ [88 ὈἱτῚ ἢ οὗἉ ἐσοὺ σΘΏΘΓΑΙΥ ἴῃ {16 
ποτὰ, πὶ ουῖ ἀροϊανυίηρ (ΠΟΡΘΌΥ (δαὶ ἴπ6 ἀδία οὗ [Ὡς 
ξεηοε5 οὐὁἨΘ τΠ6 οαΡΙ 5 ΠρῊ 8 δἰϑὸ (869 ἀδίθ οὗ ἰδ 
ξειοε8 οὗ ᾿ἰσῃῦ πηΐ σΈΓβΆ}} 7, Βαϊ Μὸ ΤΩΔΥ ΝΕ]] ὑδκ6 
(6 Ὀἰτὶ ἢ οὗ ᾿ἰσὰϊ πὰ [δα φαγί (οτ [86 φαγιὰ Ὀθοοσηΐϊηρ; 
Ἰρ}}}) Ἃϑ {π6 δῃδοσιθ πθθγθοη 18 ργοβοηϊθα (ἢ6 Ὀἰτίὴ 
οὗ σὰς ἴῃ [86 βοδνοη, ᾿υδὺ 48 ἴῃ (Π6 στοαίίοη ΟΥ̓ Ἰηδῃ 
ἴδόγα ἰβ ΒΒ. ΡΟ  Ζοα (πα οτοαιϊΐοῃ οὗ ἴπ6 Βρί εἰν ου] 
οΟἸ]οοι νοὶ Υ. ὁ Ἰοὺ αἴομο μογο τῃ6 αποϑίίοι οὶ ΟΡ 
τἴ.6 σὰς 18. δὴ οιημδηαϊίοη (Δ ουϊβοπίηρ) οὗ 6 ᾿υπ]- 

Οοὰ, δὰ ονροοία!!ν 5. οχχχίσ. 13-,0, τ μβοῖμον [86 Ἰαπατδρο 
{δετο ἀσποίος ἔπο μαι νιάυπὶ ΟΣ δομποτίο ἑοστηδέΐοσ, οσ Ὀοΐὶ--- 
Ἡ πο 1 ᾿πὯδ οι ομεὶψ τογοιρ],᾽" οἷο. ; “πὰ ἐπ 1ῈΥ ὈΟΟΚ 

ΔΙ] ΤΩΥ ΤΟΙ ΌΟΥΞ πΌΤΟ πτϊ οι, ἈΠΣΣ ὈΤΘῚ, (80 ἀδγ8 ἐμ 0 
ποῖὸ οί ἐοστιηο ̓̓  (806 τοιλατῖν ἴῃ Τηἰγοὰ. ὑο ΘΟσμοβίδ, Ρ. 
125 
τ ἀπς Ποῦτον μαᾶ ἀστοῖο 6017 ἰηῖο δ ῬΒΠοΟΞοΡΐςΑὶ 

Ἰασσυᾶσο, ἔγοτα ἐπ ΐβ τοοῖ ψόοῦ ἢ πατοὸ οοϊὴς [δοὶσ ΠασΩΟ [0Γ 
ὥοττΩ] οαὐ80, σα δα 7ογπαϊίε, ἰμδαΐ τοι ρίνὸβ ἑᾶοα ἰο δῃγ- 

ἐξ, οὗ εαει2α ἱπ8. 1 
αι «υὐἼοῖὺ ἃ ἴοσῃ Ὅσοη ἴοττηοὰ 

Ῥοιο (ἰδο Κι ἀτοὰ ΠἸΙΦ, πρίοῖ οοπηοοίς {πὸ ἑάοα οὗ “ογπιαίίον 
πίη (μπὶ οὔ δίπα πρ οὐ ἱπτατὰ πηϊγ.--- . 1.] 

9 (»ίσπ ἐφ ἐδ σΔ]1] δὰ ὉΥ τλὰ Ἃ ἃ5 ἴδο σσια πηαϊὶς οὗ 8]} 
ἴδε οἴπος οασί ἰοστωδέϊοσις.--- ". 1... 

ὩΟῸΒ οἰοιηθηΐ, ΟΥ 8 ὉΠΑΌΪ]δίΐο ἔγομμ δ Ἰυτηΐ οῦ 8 
ὈΟΟῪ ; ΟὨΪΥ ἰὺ ΤΩΔῪ Ὀ6 γοπμαικοὰ (δὶ βουπὰ σοε8 οἢ 
811 αἰἀ65, δηὰ τηδυ, ἰμπογοίογο, Ὀ6 βυρροβοὰ ἴο υπὰυ: 
ἰδὶθ ἰῇ ΒΟΠΟΓΟῸΒ ΤΑΥΘΘ, ἩΒ1]δὺ (86 ΤΑΥ οὗ ᾿ἰχῃϊ, ὁ τἰὨς6 
οἶμον μβαῃὰ, ρο68 ἀἰτϑοῦγ, ἴῸΣ το τοάδοη {86 δρρὶΐ- 
οφίΐου ἰο ἰδ οὗ δυοἢ δὴ υπἀυϊδιίοη οὗ δομῃογουβϑ νᾶνοε 
ποῦὰ βοθλ υπϑυϊϊδῦϊθ. μα ἰάθα οὗ δὴ ἰιοσίδ. 
τί γα 0 ΤΩΔΥ 286 ἃ χιϑἀϊυμη Ὀδίνγοθη οηγδηδίϊΐοη 
δηἃ υπὰυϊαἰίοη. ΥΥ̓Ιμουὲ ἀουδὲ, ΠΟΥ ΟΣ, ὑπ πλδδη- 
ἴῃ θΓγΘ 8 ποῦ ΤΏ ΘΓΟΙΥ ἃ Πρ ἀρροαγίηρ ὙὨϊ0} ζ068 
ἔογ ἢ} ουὖ οὗ [86 Ὠοανθης-στουπά," δη Ὀγθακκβ σου ἢ 
186 ἀατίς γαροῦ οὗ ἱΠ6 οαγίῃ, οὐ ἔγοτα ἈΘΑΎΘΏΪΥ οἱουβ 
οὗ Ἰέρηῦ (ΒΌ ἢ 88. [110 ἈΥΪΠΙΔΡΥ ἴοττῃ οἵ (6 οτοδιίοῃ 
ΤΩΔΥ͂ πᾶν 6 Δρρϑδαγοὰ ἴο Ὀ6), θυΐ δῇ ἱπητηοαϊαίο Πἰχἢ της 
ὮΡ οὗἁ ἴΠ6 Ἰυπιΐπουβ ο]οπχοηὶ ἐπ [Π.6 ΘΑγ ἢ ἰϊ56 1 Βοσῃθ- 
ἰΐηρ π|κὸ πᾶὺ 86 Ροϊαν εἰρηϊ ρὶναβ τἶδο ἰο ἰπ 186 
ΒοΡίμοση δυγοῖᾶ; ΘῃΟυΡ ἰμαὶ ἰξ ἰβ δαϊὰ οἵ ἐδ 
οοῃίγαβί ρῥγοδοηίοα ροίπσοθῃ ἰδ ἱἰϊυμϊηδθησ δηὰ 
116 ἐς πεν Ἀε πσ σοι οἰοσηθηῖ, Τῆι χα ροεβ, ποτ- 
Θσοσ, ἰπ ἰμ6 βγβϑὶ ρίαςο, ουὖυἱ οὗἨ {86 ἀδτκ που] α- ὈΓΓῺ5 
να 186 τρογο του] τιδίοσία]) δίνουν τῃδὺ [μ6 βρίτἰΐ οὗ 
οἷ, 88 ἔοττηδίϊνο ρυίποῖρ]θ, 88 οπογρίζοα ἰὴ {ποτὰ. 

ΤῊ βρί τς οἵ ἀοα ἷ8 86 ϑρὶ γα] ᾿σας ἰμαὶ σοοβ οαἱ 
ἔτοπι αοἀα ; ἱπογοίοτο 118 πογκίηρ ροβθθ Ὀοΐοτο (86 
ογοδίίοη οὗ (μ6 οαΐον ᾿ρῃῦ; ἀπὰ ἱδεγοίογο, ἴοο, ἰδ ἰβ 
(δαὺ {λ16 ἱρὰ 18 ἰὴ. βγη], δηὰ 118 ορογαίίοη βίγοὶ- 
δῦ ἰο {ὴ6 οροτγαί(ίου, οὗὨ [116 Βρὶ τ ὺ--ἰμαὺ 8, [86 ξοττηδ- 
(ἴοι διὰ ἐμ σονοϊδιίοη οὗ Ὀθδυϊγ.---Δῃᾶ ἔμοχΘ τᾶ 
Ἰἰκχθῖ.--ΤῊο ἔδιηθα δ γα οὗὁἨ [18 οσχργοββϑίοη 88 
εἰνοῦ ὈΥ ᾿μοηρσίμυδ (ἴὰ 8 βοιιονηδῖ ἀουδιι ἰοχὶ 
δηα οΟἰδοῖθ, 15. ργθαϊοδϊθα οἡ 1.16 ΡΌΓΟ Βἰ τ ρ] οἱ Υ Δἢ, 
οοηβάοῃοο τὶ τ ἰοἢ ἐν βείβ ἔογιἢ ἰμ6 οπμηϊροίοπος 
οὗ (86 ογϑαϊδνο ποιὰ.---απᾶ οα βατὰ ἴδ ἰρμὶ 
δαὶ ἐξ τῶ ποοὰ.--ΤῊο ἢγαὶ Ὀσδυῖϊυ ἰ8 ὑῃ6 ᾿ἰρδὶ 
ἴθ. Ἐὸν 896 ΗΘΟΌΓΘῪ 2129 ἀδσποίθθ {ῃ6 Ὀδϑυϊα] 
δος τι [ῃ6 βοοά, ΟΥ̓ ΔῈ ἴδα Οτοοὶς καλὸν ἀ6- 
ποίββ {πὸ φορὰ δἰοπρ πιὰ ἴα Ὀοδυ α]. ΤῊ Β6Π86: 
ἐλαΐ ἴτ νὰϑ ροοί, ἀ068 ποῖ β6 61) ΘΑΒΥ͂ ; δηὰᾶ ἐΠγοΌΓΘ 
Του] ἕδη (ἀπ ὰ πιογο Ἰαίοὶγ Νυσαλῃ}) ἤδνα δοοορίοα 
1.6 φυῖα οἵ ἴῃ6 1ἰδῖΔ. Οἱ {86 οἶδοσς παπᾶ, Π 6} }Ζβοῖι 
ΤΟΙΏΔΙΪΝΒ: “ ΤῺΘ σομοϊυβίοη 6. ὑπαὶ ἰο αοα 6δοὶ βίῃ- 
κ16 τοῦῖκ οὗ ογοδίίοῃ δρρϑαγβ ροοὰ." ΤὨδ οοποϊαβίοη 
1168, ῬοΥὮΔΡΒ, ἴῃ [06 ρᾶυβο οὗὨ δβοϊοσμῃ οοῃιοιηρ αι οη, 
ουὺ οὗ νμίςἢ, δὲ 186 οπᾶ, βοϑβ ἔοστί ἰῃ6 ροτίοοίϊ Βα}}- 
θα. [Ιἐ ἴ8Β. Ὀθοδαβ6 ἴΠ6 το] σίουβ Ὠυτηδη 808] τοοορ- 
ὨΪΖ65 1:6 ζδὶγ δηὰ {πὸ ροοὰ ἴῃ ἴμο οὐϑηὶ οἵ [86 8Ρ- 
Ροδγίηρ, ἰδαὺ ἰῃθγα ἰ8 ὑπογεὶη τοβοοϊρα ἴο ἰὺ (86 ἔουη- 
ἰαΐπ οὗ (8 βρί τἰίι41 οἰ οαὶ βαιϊβίδοιοη, ΠΣ ἱπὸ 
οοπίοιηρί δίίοῃ οὗ αοἂ Ηϊπιβοῖῖ, 5.111 (6 οοηίοπιρ]α- 
ὥοῃ οὗ σοἂ ἀοοβ ποί τοραγὰ ἰμ6 οὐ᾽θος 88 ἰβουρὴ 
εδρναιθα ὈΥ ἰὲ Ὀδοαυδα ἰὺ 18 ἔδίγ, Ὀυΐ ἰδ γο]οΐοοδ 
ἐπογαΐη ὑπαὶ ἰν ἰβ ἔαὶγ; ΟΥ̓ ἯΘ ΤΏΔΥῪ ΒΑΥ ἴπδῖ, ἴῃ 8 (6 Σ- 
ἰδ ΤΆ ΠΏΘΡ, ἰὺ 18 106 ΨΟΣῪ οἰσΒοΥ οὗἉ [818 ΘΟὨ ΟΙΏΡΪΔ- 
ὥοῃ ἰμαὶ ἰξ Ὀαδοοΐωθθ ἔδὶν.--απὰ αοὰ ἀὲ 
Ὀοΐτσθος ἰΠ9 Ἰἰκχαϊ τὰ ἐμ9 ἀδτῖζιι688.---ΑἸἸΒΟΌΡὮ 
0 18 ἔΑγιοΓ βαϊά ἰμαΐ ἀοα πδιηρά ἴδ6 ᾿ἰρῃὶ ἀδγ δὰ 
186 ἀδεῖκη659 ἰζὮϊ, 8.}}} ἰδ ταῦβο ποῦ ὈῸ δβυρροδβοὰ 
ἰδῇ ὮΘΓΟ [Π6Γ6 18 τηϑδλῃϊ ΟὨΪΥ͂ [Π|0 ἱῃἰΟΓΟΠΔΏρΘ ὈΟΘ ΘΟ 
ΑΑΥ δηὰ πίὶριιὺ 88 ἰῃ6 ογἀφϊπἰπρ οὗ [6 ροϊηί οὗ ἀϊνὶ- 
εἰοῃ Ὀοίνοοα ὨΟΐδ, ΠΑΙΏΘΙΥ τροΓηϊηρ δηᾶ ουθηίΐης. 
ΑἸ Βουρ Ἰἰσϊ δηὰ ἀδγηθβθ, ἀΔΥ δηὰ πὶρθϊ, ἃγθῸ 
(δ) ]οἀ αἴνον [μοῖρ δρροϑδγίησ, γοῦ ΔΓΘ {ΠΟῪ 8.}}}, 4}} 186 
ΤΏΟΓΘ, ΨΟΙῪ ἀδὺ δηὰ ηἰσιῖ, ἴῃ οἶμον πογάβ, (ῃ6 νΟΓΎ 
σϑΌ 84 1168 ἐποτηβοῖσοα. Τμ6 ᾿ἰρμΐ ἀσποίθθ 8}} μαὶ ἰδ 
ΒΙΆΡΙΥ ΕΠ πηι πρ ἴῃ ἐ(8 εἰ ἤοδοΥ, 8411 [16 ᾿υτλϊηουβ 
οἰουηθηῦ; (π6 ἀΔΡΚΏ688 ἀδηοίοϑ 41} (ἰθὺ 186. υπίσαΠ8- 
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ρδεηΐ, ἀδασὶς, βῃδαον-οαβίηρ; ὈΟΪὰ ἰοροῖθον ἀθποὶθ 
[}6 ρΡοΪαγ τυ οὗ (Πη6 ογθαιθα σου], δ ἱξ οχὶβίβ θοϊθοα 
[86 ᾿φμ ἰοτιλδίϊουβ δπὰ ἔδθ πἰρμι[Οττηδίοῃ6---Π6 
οοπδιϊυ οι οὗ [ῃ6 ἀΔΥ διὰ εἰχης. “16 8668, ΒΔΥ8 
οἰ ἐέσβοῖα, “ΠΟῪ ἔα]δ6 15 86 ουστοηΐ δηα ῬΌΓΟΪΙΥ ῥτὶ- 
ναϊγο οοποορίίοη οὗ ἀδγ 688. 88 θη, [ὉΓ δχϑχη- 
ὈΪδ, 8 τηϑάϊεοναὶ ἰηἰοσργοίον (Μαχίταδ ΒΙ[0]. 1, Υἱ. 
Ρ. 808) ΒΑΥΒ: δίσιξ διἑεπιέέιτ, πλὰξ οεἰ͵ δε δὲ νοΣ 
ποΉ, 6εΐ οἰἰσηέίμηι αἀἰοίζων, εἰς ἱεπεῦγα πὶλεί δυπί, δορὰ 
«ἰδὲ ἰμς ποὶ 66, ἐεεῦγα αἀἰσωηξ.," Τὺ 18 ἴσασ, ΠΟ ΓΘ 
τοῦδ Ὀ6 Ῥγοβαρροβοα ἔογ [16 ἀΔΥ] ρας δὴ ᾿]υταϊπαπν 
ΒΟΌΣΟΘ ΟΥ ουπίδίη οὗ ρηΐϊ, δα 80 ον ἰμ6 ἀδΡῖ 685 ἃ 
Βῃδάον-οδϑίίηρ οϑΌ ΒΔ] ΠΥ (048. 1. 16); θαῦ ἴδ νπου]ὰ 
θὸ αυϊϊὸ ὙτοΩς ἰο ΒΑῪ ἰδαὶ ᾿ρῃ!ῦ δηὰ ἀδγζ 88. δΓῸ 
ἴπτο ῥχίμοίρ᾽ 68 (ἀσοογαϊηρ ἴο [(Π6 οΟΌΓΣΒΟ ΟΥ̓Χ [86 ΘΑΥΙΪΟΣ 
ΠΘΟΒΘΟΡΒΪΒΙΒ: ΦὍδοο» Βδδση, δῃηὰ ἃ ἰαΐος 8Β0}00] : 
Βδυχηραγίθῃ δῃὰ οἱμοσθ). [1 1} ἰ6 Ὁ σῖ μ᾽ βαϊὰ ἰδδὶ 
[ὴ6 ἀδτίζηθ58 [88 ποῖ 1116 τ ]ΓΠ668 5102 (κοοά)), ἐξ ΤοΔῪ 
Ὀ6 τορ]Ποα {παὺ 1ξ σοΥ ΔΙ ὨΪΥ͂ ὯΔ5 ἴΐ τηοαϊαίοὶγ, οἷ. ἱ, 81. 
1 15. ἰηάἀοοα βαϊὰ 581}}} δι ον: “ Ἧ 6 ἀο ποῦ γτοδὰ ἰδδὶ 
16 ἑολις ἀηα δολι, τμδὐ (86 ἐελοπι ἢ [86 ἀδυῖκτι 688 
᾿νῖπρ οὐ ᾿ὲ οτὐἱρπαϊθα ἴῃ 186 ἀἰνίηο 68}} ἰηΐο Ὀεϊηρ' 
(βα:), ἰδογοίοτο μον μιδὰ {πεῖν οτρῖη ἴῃ βοτὴθ οἱ ον 
ὙΑΥ.) ΤῊ8 15. ἃ ὙΟΥΥ͂ Ὁμπδσσδηϊοα σΟΠΟΙΒ]00 ; 80 
αἶβο, {6}, πιυϑὲ {86 ὨρΑνΘἢΒ ἤΥΟ οτἱρίηαιδα ἴῃ ΒοΙ 6 
οἴμον τγῶὰγ. Τῇ Βολνοῃ, ΒΟΎΘΥΟΓ, μ8459 115 οτἱρίη ἴῃ 
[86 ποτὰ οἵ ἰο Τμογὰ (58. χχσίϊ.), δῇ ἃ 8ο α180 ἴῃς εἰσῶι 
Δ {πὸ ἀλντο55 (18, χῖν. 7) 88. τὸῸ}} δ 186 δΌΥΕΒ 
(5. οἷν. 8). 10 ἰ8., Ἰβογοίογο, ἃ μαρὰ ἱῃοο:βοαῦθποα 
θη ΠΟ] ΖΘ, ΤΉΡΜΙΒΕ ἐδο τη οΪ ορῖοδ] σνίογβ, 
τοραγὰβ ἴπὸ (ἢ πα ΠΟ 88 ἴὴ6. οἴδο8θ οῃοἸοϑην 
δύ η ἴπὸ ποῦγοπ ἴῃ 118 ἱστία (0. 98), δῃὰ 811}}} ἔδυ 6 Σ 
ΤΟρΡΑΡΑ8 10 ὉΠΟΟΞΟΡΒΙΘΆΠΥ 85 ἴπ6 συϊηθα Ἠδοϊ διΐοι οὗ 
σοηαομῃηποα ἀοαοπβ. [ἢ {πΠ6 Ὠϊβίοτϊοδὶ ἀεγι ναί οη οὗἁ 
ἐ86 ἰαϑὺ ορὶηΐοη (Ὁ. 106) 6} 1286} ΔΡΌΘΑΙΒ ἴἰο Βαανὰ 
οομουπάθι ὑπο αἰδιίληοι τἱθτβ : [86 ΒοὨο]αβίία, ἰμδὺ 
αοὰ 8 ἐοτταβα ὑμ6 Βυτηδῃ του] 0. (86 ῬθτγροΟΒα οὗ 
δΙΠἾ σ ἂρ ἰμὸ νοϊὰ ἐμαὺ ἄσοβα ἴῃ Ὠσαυθῃ ἰοῦ ἰδ 6 [81] 
οὗ ἰμ6 ΔΏσο]8, δῃηὰ [86 ἐπεοβορδίο, δαὶ ὑ86 ἰοτγτοβίσαὶ 
τορίοη οὗ Π|6 τουἹα γγδδ, ἴῃ ἰ}9 ϑδυ]ῖοσ ἰΐτωθ, (86 δροὰθ 
οὗ [μιοϊΐονῦ δπὰ 8 οοτηρδηίΐοηδ, Ἡδϊοῖ δου αγαβ, 
Δγοῦρη ἐμοὶν σα, ὈΘΟΆΤΩΘ ἃ ἰμομα σαρῆομυ ουἰ οὗἉ 
το αοα ]Ἰαϊὰ ἰμ6 ουπάδίξοῃ οὗ 8 ὩΘῪ τοῦ] ἃ. [1ὴ 
τπῖ5 νον [Π6 μοῦ γδΌΒομα ἴ8 ὁ 16 σἰοπίῃρ τοδίο- 
τἶδὶ τωϑββ ἰηΐο τΒΙοἢ ἴμ6 ῥόον οὗ Θοα᾽Β πταϊῃ Βοὰ 
τηοἰἑοα ἔπ6 οτἱρίπαὶ ττουϊὰ δἴνον 1ξ μαὰ Ὀθοοσηθ ΟΟΓ- 
τυρίοα ὈΥ ἰδ6 [4}1} οἵὗὁἨ [ἢ βρ᾿γὶ8 (ρρ. 106 πὰ 114 
θαῖον),---οῦ ἰὸς γα ἴῃς γῶΐδ ἐπαάϊσ “ποἷε8 ἰηΐο 
ΜΏΪΟΒ αοα Πδὰ δοιμργοββοα δῃὰ ρχγϑοϊρἰιαῖρά τἢδὲ 
δρ γί] Ὀαὶ ΠΟῪ ἀῃροῦϊγ που]ὰ οοπάοιηποὰ ἰὼ [86 
ἤδιηθθ ἰἢ Θοηβοαῦθῃοο οὗ 8 τηρδίογ! δὶ ἐσίηρ, πὰ [}}}8 
ἴον [16 ρυγροβθ οἵ πλδκίηρ ἰΐ [0 πυραίσαΐυμῃ οὗ ἃ πον 
αγοδίζουι τ οἢ μδὰ [18 θορὶ ππΐπρ ἰὰ τς ἴδλοῖ ἐμαὶ αοὰ 
δὰ ρμ]δοθὰ 16 οἴδοβ οὐὨ (8 οἷα βγο- Ϊπυδαοὰ πογ]ὰ 
ὙΒΟΙῪ ὑπηάογ παίου." Οτὸ τηῖρμὶ Μ0}} ἃβὲ : 888]} 
316 το γαπα 156} ἢ (([86 οἷά Ὀυγηῦρ οαγίἢ) θα 186 
ΟἾΔΟΒ, οΥ {π6 αἰνίηθ τοδοίΐου ἰγουσὰὰ (ἢ6 ἀπο ποδΐηρ 
ἷῃ παίορῇ ὙΥΔΒ ἴμο βγο-γαη ἃ ἰ6 ποῦκ οὗ 186 

, ἀδιποηβ, οὐ ἀϊὰ 1 οοπιο [Ὠγουρὴ αἀοαΒ ἰυδρτηοηὶ δηὰ 
οουπίογβοιίίοη ἢ Α} βυσῃ σοβϑοϊυϊίοηβ οἵ {π6 αἰ σΌΪΥ 
δῖα ἴῃ ἃ βίϑίθ οὗ τηυΐυδ) οοηΐυδίοη. Απὰ ἰδ ΐ8 '8. πὸ 
ΜΟΠΟΟΡ, [ῸΡ 8ἃ οογίδίη ἐμοοβορΐο Βιδηϊκοτὶπρ δἴθον 
αὐ] βτα τ τ} 118 ἔνχο ΟΣ ΠΟΙΡΙ6Β οατὶ ΟὨΪΥ γψο]] 1186} ἴῃ 
ἀανκ δπὰ ἔδηϊδθῦο ρὮΓαβοθ. [Ι͂ἢ Ορροβιθοι το {π 686 
Βαοδίοϊβίηρ; τοργοβϑθη δίζοβ οὗ τηδίζοσ, [16 ἀστλβηαβ 
οὗ δ ρυγο τηοποίμοίεγα τραῦϊτο οὗ υ8 ἂΠ ΘΟα.ΪΘΒΟΘΏΘΘ 
ἴῃ ἴ86 ἰάοδ [Π|ὲ τηαϊῦον ἴοο 8 ροοᾶ, Ὀδσδαβθ ἰῦ 15 ἔγοτῃ 
6σοα,-ἰῃ 80 ἔδλγ, ἱμπάθοα, 83 τὸ οδὴ βρϑὰῖ οὗ ρυτθ 
ΤΩΒΓΓΟΓ ἰῇ ΖΘΏΘΓΔΙ ἰθτωβ, ΤῈ6 τρογο Ῥδυ  ου]ΑΡ ἰουῃ- 
ἰδίη οὗ ιηΐ8 νίον--- δίνουν σουϊδίη οἱ 8 ῥτοϊυὰθ8 δηὰ 
Ῥορυΐδι σορσϑβουίδιϊοοβ (6 } 1280}, Ρ. 106) ἀοτγνοα 

ἴτοσα ἀποβίίο ἰσβα ἰοῦ ϑ----ἶδ ὅδοοῦ Βόὄδμηη (Μεεὶ, 
Μαρη. Ρ. 67) δοιὰ (6 ποδί ἰθδοθοσβ (μδὲ ἀγοας 
δίϊος ἴτω, Ετίθασιοἢ σου λήσγον, Βδυσορατίοη (Ο 6 ἢ6- 
88), δηὰ οἴγοτβ. ὙὙΠῈ ἴατ Σ68] δίῃ ΚυΣσὶξ α͵80 
ἴδ μδσί ἐπ {686 ἸΒοΟΒΟΡίο ῥΒδπίδϑεθθ, 88 δἰξο 
ἴδοβθ οἰμοσ οὗ (86 το ἰβοοροπδλίουδ οὐ δοχῦδ) οοπίαῃ- 
δου δ Ὀαίνγθθῃ {Π6 Δηροῖβ οὗ μου δηὰ ἰμ6 ἀδυρσὴ- 
ἰθτβ οὗ οαγι (θη, νἱ). ὙΤῈ6 σατουηὰδ ῥγοβοηίοὰ ὉΥ 
Βε ἐζβοῦ, ἱμ ὁρροβίοι ὑο ιἷ8 Θδυ ον ΘΟΠΙΣΆΓΥ Υἱὸν 
(48 κίνϑῃ ἴῃ (Π6 ὅγβί ὑπο δαἀϊιζομβ οὗ μἷ8 τ ββευν τονξρν 
ΔΙΘ ἴ80 [Ὁ]ον Πρ : 1, [π [86 ἰηϊοετρσγθίδιίοῃ αἰογοβαὶ 
οὩ8 που ]ά, ἰο Ὀ6 βυτο, ἐχρϑοὶ ἍΓΙΤΑΣ ἱπβίθδα οὗ ΓΙ ΠῚ, 
Ὀαΐ ἴ86 οοῃβοίουβ οοπηθοίΐοι ποϑὰ ποὶ ᾿ΐθ ἢ ἱ Υ 
ἴῃ ἴΠ6 δοῃβοϊο θη 688 οὗὨ (110 τον; 6 ΓΘΙδῖ 5 ΒΙΣΟΡΙΥῪ 
ἃ πιδίίον οὗ δεῖ. Απά γοὺ ὮΘ τηῦδβί ἤδῦο ὈΘΘΏ ΤΏΟΣΘ 
ΘὨἸρ οποὰ ἰπ τοβρϑοὶ ἴο ἰῃὴ0 πδίασθ οὗ πΐηρα {λπδΣ 
ΟἿΣ 8βοίθη8ο δῆ. Α Ὀ]ηἀ πδιγδοῃ οὗ ἔδοὶδ πσου]ὰ 
Ὦοῖθ Ὀ6 88 ἱποοηῃβίβίϑηὶς 88 ἃ ρυσθ ἱπάϊοδώοῃ οὗ ἃ 
ὑΠΘοϑορἷο θΟΏ86 ἰῃ ἰπομὰ σαρθοῦυ. 3. ΤΏΟΔα Ν8Α, 
ἰπάρθά, δ ὑγοἀδοζηϊμπαηρ ὑτυδνθ ομδγδοίου; ἴ 
διΐβοβ, Βόσόνον (18. χχσὶν. 1]. χχῖν. 10. 26 :. ἵν. ὅδ᾽, 
ἔτοτῃ δ ροβίνο ἀοβισυσίΐοη. Βυΐ ΒΟΥ Ὠδίυγαϊ πνδϑ 11 
[0 ΔΡΡΙΥ τἴδ9 ῥἱοιονίαὶ τπομὰ γα θομα ἴο δυσὶ 8 οοἢ ἐἷ- 
οῃ. ΟΥ̓ Βαὲ τῶοτθ Ῥυσζοῖὶυ ῥγίναιϊδν ἰμδη (86 πογὰ 
ΟΠ ἢ δηὰ γοῦ Ἧ ΒΟΥ ἰΐ οἵὁἨ ροβί να βἰδίθϑ οἵ ἀθ- 
βἰσυοίίου, Αοοογαϊηρ ἰο οὶ] ἰδοῦ, ἴῃ ἴπ6 τηοι Ποα8 
οὗ 118 οοπδβιτιοσώοῃ (που ἀ-Ὀσχαπᾶ, ἀυδηομίηρ- δίοτ) 
τηυδὲ Ῥ]υἱοπίδηη δηᾶ Νοριαμίβηιῃ. ἤδνο σοδομοα {μοὶ 
ἀοοροδὶ στουπαΐηρ. ΤῈ ρστουμπάβ ὑπαὶ ΤΌΠΟΥ δΓὸ ἴῃ 
0 Γοθρϑοίβ Ὀείίον (ρΡ. 104). Ὑδὲ δανο σοῃμάδγρα 
[86 ΠΥΡΟΙΒοβΙβ δυβρίοουβ ἔγουλ 1.8 Ὀαρίμηίηρ δι μοσίο 
ΔΙῸ ἰΐβ ΔρΡΟΟΙΥΡὮΔΙ Οὐ Ῥοραϊαρ οτἱρίηῃ (Π 6 ἰΖβοῦ, Ὁ. 
106), ἰἰ8 ἀποβιία οοἸοτίην, δηὰ ἰΐ8 δ ἰο ἴδ 8ὲ 
ΟἾΒΟΡ βοβοϊδϑιίς ριδηίδδιηα ἰπᾶὶ αἀοὰ ἢδὰ ογοαϊοὰ 
ΤΆΘἢ (0 ἢ} ἊΡ [1:8 νάσιυτῃ ἴῃ [86 (Δ]]ΊΘη δηροὶ- που], 
τ τουβὶ, ΒΟΤΤΟΤΟΓ, ὈΘΟΟΤῚΘ ΨΕΣΥ͂ οὐϊάθηὶ ἰμδὲ (86 
ΤοΡΓοβοηίδίίοη οὗ δὴ “" ὁνθγοοζηΐηρ' οὗ ἰῃ6 ἀδΓ ΚΗ 688, 
ἴῃ [8.8 ΡΒΥΒῖο] 86 η86 ἰῃ ΜὨϊοἢ 10 ΠΟΘ ῥγοβϑθηὶβ ἐιβοὶῦ, 
6 ὈΠΟΟΣΥ ἰογοῖση (ὁ (Π6 ΠΟΙΥ ἱοχὶ: ἰὺ ἰ8β ᾿κα {86 
Τρ] σ᾿ Οὗ σοποσρίίοῃβ, πδιποὶν οὗ ἃ ὈῬΕγβῖοδὶ δπὰ 
8 οἰβῖοαὶ ἀδτίσιοββ. Τ|16 γτοργοϑοηίδοι, ἴλθ, οὗ 
ΥΟΥ. 2 Μ{]1 ὈῸ ΟΙΘΑΡΙΥ δ ῥἱοίυγίηρ οὗ 06 ῥγίπνο 
οομαϊοη οὗ [86 οϑαγίἢ, 88 ἐξ Ὀδοϑσηθ ἰῃ σΟΠΒΟΡαΌΘΏΘΘ 
οὗ 180 ἔγβέ ζϑῆθγαὶ ογοδίϊοη, υϑῦ, 1. Βοβίαθϑ, (818 
Ὠγροίμοβίβ οὈ]ἰογαῖοβ {πδὲ ᾿ἴπ6 ΜΠΟΝ ΘΥΘΟΓΥ ΠΘΓΘ 
οἶδ6 ΔρρΘΔΙΒ Ὀθί οῃ ἰ86 ἀηρο]1]. δηὰ Ὠυτηδη ΓΟΡΊΟΏΒ 
δηὰ πδίυγοϑ, ΕἸΏΔΙΪΥ, τοῦ. 2, 38 ἃ ΓΟργοβοηίδίου οὗ 
(86 δοπίηρ, ἔοστω-τοοορίϊνο οομαϊιίου οὗ {86 δδσγί)- 
ΤῊΆ58 ΟἾΤΥΟΒ {86 Ὀ4568 ἴοτ 81] ἰαγί 6 ϑοθηάϊησ ἔοττοδ- 
ἄοῃβ. Ααἀὰ ἰο 818 ἐδιαῖ, ἰῃ βυ οὶ οᾶ86, {88 τοσΐου οὗ 
[μος ψου]ὰ Βαγο Ὀδ6ῃ νἱϑἰοὰ Ὁ. ἰῃς6 το υἀρτηθης 
ΘαΥ ον (θδη Τιοἰἔοσ ἰπη8ς}{----ἃ ΓΣοργοβοηϊδοι ἡ  ὨΪΟἢ 
ΓΌΩΒ ΘΟΌηΐΟΣ ἰ0 [06 υϑιαὶ οΥγάον οὗ ἰἰἰηρδ---Ὡοὶ ἴο 
ΒΔΥ, ἰδαῖ, οἢ βυο ἃ δβυρροβίιΐοι, [οἰ 6 ὨἰΤΆΒΟΙΓ 
βιῃου ἃ μᾶνθ Ὀθοῃ ΤΙ ΡΒΕΥ Ὀδη μα ἔγοτα ἴμ8 ὙΠ Ὸ]6 
δχίοπί οὗἁὨ {18 ον -τοσίοη. Οὐ, οδῃ ἰδ ὃ6 1μδὺ ἀρὰ 
888 01} [86 ὩΘῊ ΒΟΊΒΟ6 οὗὨ ὨυτοδΈ Υ Ὁροῦ (86 ἴοι] 
ὈΘΔΙῺΒ Οὗ ἃ ἀομηοῃίδο ρον ἢ Βυὺ ἰΐ 13 ποῖ ποσὰ 
ΟΌΣ Ὑ8116 ἤἢ0 ἀὐγ6}} τηογο Ζ}}}7 ὉΡΟΩ ἃ γεργοϑοη βίο 
δῖ ἢ ἴ8 80 ομαγδοίοῦιΖοα ὈΥ 18 οὐσῃ ΒΏαΓΡ σοηἰγδαϊο- 
{10}8.---ΑὯ)ᾶ ἴπϑτο τᾶ ονυθιίηρ δᾶ ἴποσχο τϑϑ8 
τόση ρ.---σγο, ἴῃ 106 ἢτγθιὶ ρΐδοθ, τὸ τουδὶ υοΐ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἰῃδὶ 10:6 ουοηΐηρ δηὰ (6 τροτηΐησ ΜΈτῸ 
ΤΑΘΓΟΙΥ [86 Βοαυθῃοθ οὗ ἴ86 ἢ ἴὴρ ἀΔγΚ ὁ Ε8 δηὰ 
οὔ (86 Ἰίρῃῖ [δὲ Γ0]οννοὰ 1ἰ, που ΠΒίδπαϊησ ἰμδὲ τ. 6 
Ὦτβί ουθηΐης ἀπ τηογηΐηρ 50 δι ΠΟΙ δρροπὰ ἐμποτη- 
ΒοΙν6 8 ἴο βιιοἢ ἃ οοῃίγαδι, 8111 1688 ἂγὸ ψὸ ἴὸ δῖ κ 
οὗ [Π6 υβῦ8] ουθηΐηρ δὰ τηοσγπίηρ, δίθοο (μΠ6 δύῃ 
δὰ ποῖ γοῦ ὈΘ6η ΔβίγΟ οσαΐ 8 }}} αὐταησοὰ, Ἐνοηΐηρ 
δ τηογηῃίηρ' ἀοποίθ γαῖμος [86 ἱπίοσνδὶ οὗ ἃ Ἵγεδτε 
ΔΎ, δῃὰ (818 15. δυ  ἀ 6 ΠΕ} 7 δτος (86 ἩΟΌΤΟΥ τηοῦθ οὗ 
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τοοκοπίησ ; (Π0 ἀδ 8 τοοκοῃϑὰ ἔγοπι βυῃροί. ΤῺΘ 
τοοειίης (δὲ ἰοϊϊονττα βίδπάβ ἴον ἴδ βϑοοπὰ [8] οὗ 
[δο ἀδγ ροροῦ. ἴῃ [Π6 86 1|0 ΤΏΔΏΠΟΥ ὙΔ5 ἴῃ6 ΟΛΔΥ 
χακ γονμῇ ἀνε 186 Αγδρίδηϑ, (86 Αἰδοηΐδηβ (νυχϑή- 
κ᾿ γον), ἴ!0 δηὰ [56 Δ}. 10 ἰδ 
(80 ἰδχὲ ἴον οἱ ἰσβοῦ ἴο ρυΐ 85 06 στουμαὰ ἤθγὸ [Π6 
ΒΑ] 8 τϑοκουΐϊηρ οὗ {10 ἀΔΥ, πδιηο!  ἥτοτα [86 

ΤῊΘ δδυϊΐον ὑμοο] ορίοδὶ 
τεργεθοπίδιίσῃ, ἔμδὲ ὈΥ [86 οτεαίίνο ροσϊοὰβ ογα [0 
ὕῦ6 υπάοτείοοα ἰδθ πϑ08ὶ] δϑίσοῃοτηΐοὶ ἀδΥβ, ἰ8 ΠΟῪ 
οοἷγ μεϊὰ ὈΥ ἱπάϊν! ἀπ4|8 (Βαυτησατίθη, Οαἰ νον Ηδηᾶ- 
Ὀποὶ, Καὶ οἰ] 5 Θδηθδὶβ). 1ὲ 15 ορροβϑὰ ἰο ἰμΐα, ἰῃ (88 
διαὶ ρἷδοο, ἱμαὺ ἰ06 ογοδίνο ΟΑΥΘ ΓΘ ΔΙΡΟΔΑΥ͂ Ὠυτη- 
ποτοῦ Ὀαίοτο [86 ἀοἰοτταϊηδίίοι οὗ [86 Δϑίγοπομἶοδὶ 
τοϊδίου οὐὗἁἨἩ ἰδ δδσί ἃ: ἴὸ ἰδ δύῃ, δουρὶ οὨ οἴδοῦ 
ετοσμὰδβ ταῦϑὲ νὰ Βο]ὰ παῖ [86 ἀΔΥ8 ἴγοτω [86 Τοαν ἢ 
ΟὨΤΑΙΤ πόζα ποῖ ΔϑίγΟΠΟσΩΪ 68] ; [ὮΘΓΘ 8.0 ἰπ [0 ὙΔΥ, 
βοοοθἶγ, ἴῃς ἰάοδ οὗ [89 ἔτδι ἀαΥ̓ 086 ουθηΐηρ μδὰ 
ἴ:5 Ὀοσίππίηρ ἱπ (μὲ ἀδγς ἔμομα σδῦβοδα τοι μ8α 
Ὧ0 ονβηΐϊῃρ Ὀοΐοτα ἴδ, 88 Ὑ6]1 85 86 ἰάδδ οὗ ἴπο βον- 
αὐὐπ ἀδυ, ὑἱμὸ ἀΔγ οὗ σοα δ γοβϑὶ, τ πἢ 18 ηοῦ ἀσβηοα 
ὉΥ͂ 8 ουδηΐηρ' δηὰ ἃ τηογηΐηρ, Ὀυΐ τὰη8 οἡ ἰπτουρῇ 
ἴ)6 οτἀδϊηοα οουτδο οὗ (6 Μοτ]ὰ : ποῦ ἰβ, {ίγαϊν, 
ἴδε Ἰάφα οἵ [86 ἀαν οὕ Οὐ 88 ἰἴὶ ̓ἰ8 ρἴνϑη ἴο υ8 ἴῃ ἴῃ6 
φ0ῦδι Ῥβαῖΐγω, τ μϊοὶ ἰ8. ἐγ ΟΠ ΔΠῪ δϑοσ θὰ ἰὸ Μοβοϑ 
(τες. 4)ὴ. Ὑμδὶ [18 εἰπιθ- ἀοἰοττηϊπδίϊοι οὗ δ ἱποπβδηὰ 
ΤΕΑΓΒ 4068 ποὶ ἀθποίθ δὴ ΘΧϑΟ Υ τηθαβαγοαά σῃγομο- 
ἰορὶο8] ρογίοά, Ὀυΐ 811}} ἃ ρεγίοὰ ἀδβηρα ὈΥ οββϑῃιίαὶ 
ΔΙ. 5 οὗὁὨ {ἴπη6, ΔΡΌΘΔΓΒ ἕτουι [6 Θὐοηγ τα οὗ ῬΒ. χο. 
ἰη 3 Ῥοξ. 111. 8 (α ̓ δουβαη ΤΟΔΥΓΒ 88 ΟΠ6 ΔΎ, δῃ ἃ 006 
ἀλγ 49 ἃ ᾿πουβδῃα γ68Γ8), δπα δἰ80 ἔτοτῃ 86 ἰβουβαῃὰ 
γεῖγϑ οὐ μὲ ὑυάρτηοη -{πλ6 ἃ8 (16 ἰγαηβί οῃ ροσὶοὰ 
ἔγοτα ἴ86 ργοβοηὶ βίδίθ οὗἩ ἴῃ6 υογὶ 10 ἐπὶ ΒΊΟΣ 1168 
θεγοπὰ (Εν. χχ.). ΤῊ 8 Θοταργομβοηβῖνο δἰ σηϊ βολποο 
.29 ἰπ6 ἀϊνίπο ἀάγ (ἀοὐ δ 447} οὐ πὸ ἰυὐρτηθηί αν 
ΡῬΓΘ- ΘΙ ἰ ΠΟΠΕΥ πὶ ἰμ6 ΟἹὰ Ταοβίδπηοπὶ (18. 11. 12 ; Φοε] 
1. 16. Εζοκ. χἱϊ. ὅδ. εἰ σϑοῖ, Ὑὴ0 8180 μοὶ ἀβ τῃδὶ 
(86 σγοδίῖνο ἀδΥϑ ΓΘ Ῥογοὐβ, γοο κοῦ, 838 δηοίθο Ὁ 
διυμησηῖ, ἰμδί ἴῃ θη. ἰΐ. 4 [86 εἷχ ἀδγ8 ἀγὸ ἀδποίρα 
Δ ΟὩ6 ἀαγ. Ααὰ ἴο {9 (6 ὙΘΟΓΥ͂ 080}8] τηοθ οὗ 
Βρθθοῦ, δοοοσαάϊΐϊηρ ἰο ὙΠΠΟὮ, ἀδΥ ἴῃ ἴ86 ΟἹαὰ Τοϑία- 
τορξ ΟἾΔΕ ἀδηοίοθ ἃ ΟΏσοῦ ἀσγαίίοη οὗὨ ἰἶγμθ, [ὉΓ 
Ἔσδτηρὶθ, ἴθ (86 ἤἔογττηυϊα ἐυόπ ίο ἰλὶς αν. τα 
ποῖ, ΒοΎΟΤ ΟΡ, [0 οοποοῖγο οὗ [86 οὐθηϊηρ ΔΠα ΤΩΟΓΉ- 
ἱρ οὗ (6 εἰπρίὶθ οτοδίίνο δ β 88 ΤΊΘΓΕΙΥ͂ ΒΥΤΉΌΟΪ16 
ἰηίοττα δ οὗ ἴ06 ἄγ οὗ αἀοαά. Ασοογάϊηρ ἰο [86 
ΔΌΔΙΟΡΥ οὗ ἴ86 γϑι δύ, (86 ονθηΐῃρ ἰ8 (86 ὕἔτηθ οὗ ἃ 
Ῥεσυ δι οδδοῖίς ἔοσιμοπίδιίοῃ οὐ ὑμίησθ, τ ΒΣ]βὺ 1} 
τλοτΐηρ ἰ8. [86 ἔτηθ οὗὨ (μδῦ πιοῦν, ἕδίν, βοϊθηηη τγουἹά- 
θυ! Πἀϊηρ [παῖ σοττοβροηᾶβ ἴο ἱ, ὙΠ Θδ οὶ ονθηΐῃς 
ἴϊοτα 14 αἷβὸ ἰπἀϊοαϊθα ἃ ποῦν Ὀἰγ “ἴσαν οὗ ἰπίησβ, 
8 Ὠ6 ΨΥ ΘΆΣ του] το ἩΐΪοΙ οἰοναίθβ ἰ.6 οἷα ἴοττωλ- 
οι ἰμδαὶ ποὺς Ὀσΐοτα ἰὑ---ῶ δοοιηΐηρ ἀδικοηΐηρ, ἃ 
βοοτηΐηρ δτιηβοί οὐ ροίηρ ἀοπτῃ οὗὨ ἰμ9 πον] ὰ ; δῃὰ 80 
ἰαΐον πὶῖὶ {815 Β8126 ΔΡρΘαγΘΏΟΘ οδὴθ Οἢ ἰμ6 Βοοά: 
διὰ δο, ἰοο, ἰπ Ζδοἢ. χίν. 7, ἰῃ9 ἀδὺ οἵ [6 οοπι- 
τιρποϊησ ἑυάστηοῃὶ ἴα, τὶῖθ (116 ΒΙρμοβὲ εἰχηίβαδηοθ, 
ἀσποίοα δῷ οὐθηΐηῦ. ΝὼῸ 1688 εἰχηϊβοδηΐ ἷβ 1ξ ἴῃ (86 
οδοϊιϊοϊομίοϑὶ σόογὰβ οὗἨ οὐν [μοτὰ : δῃὰ ἴ86 βυῃ 88}4]} 
αἰ μάταν [18 ᾿ἰρθϊ, Μαῖὶ. χχὶν. 29. ὙΥΤΝ ὁδοὶ τροττ- 
πᾷ, ου ἐδ ὁοἢ , ἴΠ6ΓΘ 8 ἃ ΠΟΥ, 8 ΕἰρΊ ΟΡ, ἃ ἕαίγου, 
διὰ ἃ εἰσῦον βία οὗ 8:86 που], [πῃ 0818 ΨΥ ἀο ἴῃ 6 
οὐοΐηρ δηὰ τηογηίης ἴῃ (86 Θγθδίνο ρογίοαβ ἤδΥθ 
τἴ26 Βιρμοδὺ εἰρη βολποο ἴῸΓ δὴ δρτγοοιηθηΐ οἵ 116 
βδοτοὰ ρϑοϊορῃ υῖτι [16 ΓαΒ}18 οὗὨ (86 Βοϊθπίῖβο 660]- 
ΟΕ. ἦμο τηρδηΐησ σουϊὰ βθοῖὶ ἴο Ὧ6 ἱποΟΙΤΘ ΟἿ 
(κοῦ ὉΥ Πε  ἰσβοῦ πα ΒΘ ΒΑΥ8: “ἮΙ ΘΔ0} οβογὶ 
οὔ ἴδ αἰνίῃθ οτοδίίης 18 1ῦ τηογηΐηρ,, ὙΠ ΘΔ ΓΘ Ϊ8- 
δἷοο ἰξ 18 αὐϑηΐμς , (Ρ. 106). 0 τηοϑὺ ρϑουϊίδν 
ποτῖς οὗ ἀοά, γῆ ΤΩΔΥ͂ ΓΑΙΠΟΓ ΒΔΥ, ΤΟ] ἃ ΔΡΡΘΔΓ (0 Ἠ6 
ὁδοὶ οὗἨ ἰδοξο 5ἰοστοΥ ταν] υ[10Ώ8, ἰῃ 810} ἴ6 βρὶτὶς 

οΥ̓ ἀοἃ Βογεῖβ ἴκὸ δ οαρὶθ ΟΥ̓ῸΡ (06 οἰδοίίο ἔδυτωθῃ 
(αι 088 τ ἴῃ 86 σγοδίνο του ἶηρΒ, οἱ [86 ΘΟΠΊΓΒΥΥ, 
οΟΙΏΘ ἐπ {16 ὨΟΙΪΥ γοϑὶβ θη οἷα ΒΌΓΨΘΟΥΒ {Π6 ΠΟῪ 
ποτὶς διὰ βοοδ ὨΟῪ ροοά ἰδ 18, (Οοαρ. ΥΟΝ Βοῦυακ 
ΜΟΥΊ, ΗΐδίοΣΥ οἵ [86 Εδιίῃ, Ρ. 7: “ Ἐνοηΐηρ: 8 ἀδτε 
τοῖαση οὗἨ οἰδοβ.᾽) ΠουθῦΌ]988 {86 ἀραϊσηαιοη ᾿8οῖτα 
ΠΥ ἴῃ 8411} τεβρϑοῖβ, δηὰ γοὶ ἐδ ΤΩΔῪ ᾿ϑδὰ ἴο (Ἀ9 
εἰραι. 
ὩΣ ΟΝ ΤῊΣ ἘΕΙΑΥΙΟΝ ΟΥ ΤῊΝ ΕἾΒΕΤ ΥΕΠΕΚ 

ΟΡ ΟΑΥΑἈΝἯΝ. 1. ΤῸ ΤῊΚ ΕΈΒΤ ΟΥ ΤῊΞ ΟἩΔΑΛΡΤΊΕΕ.----ΑἸΩΟῺΡ 
411 (Π6 ἰπἰοσργοίδοηβ οὗ ἴδῃ. ἱ., [λ6 τηοϑβὶ ἀἰδῆου οὶ 88 
ἯΓ6]1 85 (06 τηοδὲ ὑπηδ  βέδοίοσΥ 18 ἰπαὶ τ ]0ἢ 
(80 τβὲ Ὑϑῦβο 88 τοίους (0 ἃ ροτοα ἱπάοβηΐοὶγ 
τοτηοία, δηὰ 41} (αὶ Ζ0]]ΟὟΤΒ δὲ οοτωριβοα ἴῃ βὶχ ΒΟΪδΡ 
ἄδγβ. [1ὐ 8 ὈΔΓΟΙΥ δηθὰ δὲ ὉΥ δοῖὴθ οὗ ἴδ ρδίσί- 
6 Ἡυϊίογβ, Ὀπὺ 88 ὈθΟΌσΩΘ ἃ ἔδνογῖίο πὶΐ οογυλίῃ 
ΤΟ ΘΙ ΘΟΙΩΙ Θη δύο, 88 ἱὰσ ἰδθὰ ὙΠῈ ἃ 
τηθιμοά οὗ ἱκοθρίῃρ (06 ΟΥΪΏΔΣΥ ἀδΔγβ, δῃὰ γοὶ δυοὶά- 
ἴῃς [86 ροοϊορίοαὶ αἰ ΠΥ, οὐ βϑθιχΐης ἰο ἀνοϊὰ ἰξ, 
ὈΥ ἐβτοσ Ωρ Κ 118 βἰσηϑ οὗἨ ἰῃθ ΘΑΡι ἢ Β δηι αὐ γ ἰπίο 
(818 οἴδβηλ {πὶ ἰπίοτνθῃθϑ θούποοι ἰδ γϑὶ δηὰα 860- 
ομὰ γϑῦβοβ, ΤῸ οὈ᾽]θοϊομβ ἰοὸ ἰδ ΤΩΔῪ Ὀ6 ἴδυ8 
βίλιοα: 

(1) Βεβίο8 πὸ ρϑουϊαν ἀϊ βῇ συ 165 (παῖ αἰἰο μα ΔῺΥ 
νἱ ον οὗὁὨ ογαϊὩ ΓΥ ΒΟΪΔΡ ἀΑΥΔ, ΒΌΟΝ 48 ἃ τηοτηΐϊηρ δηὰ 
ονοπίηρς νἱτῃουϊ ἃ δυη, ΟΥ [06 ἰδησθαρο οὗἁ βυσοεβδίοῃ, 
οὗ στον, δηὰ οἵ ἃ βϑοπιίῃρ πδίυσο, τὶς που ΔΩΥ ΘΟΏ- 
αἰβίθῃς οοιτοϑρορϊηρ τοδιγ, ὑμθτο 18 δηοίμον δηὰ 
ἐτοδίον ἱπΠοΟΏ στ Υ ἰῃ σοπηδοιίηρ {0} 18 τ ἢ ἃ ἰὈΤΤΠΟΓ 
δηἃ γὙογῪ αἰδογοηὶ βἰδὶθ οὐ {πίη σΆ, ΟΥ τηοᾶθ οὗἉὨ γῥτο- 
οοδαϊηρ, Ὑϊ τ ϊο ἢ, αὐδοῦ 4]}, ἰὺ [88 0 Γϑδὶ σοπποο- 
ἀπ οαἰνδον ἰῃ {116 σϑδϑί οὗ πδίυγο οὗ οὗ ἀϊνίπθ ὈΧΟΥΪ- 
606. 

(2) [δὲ 18 ὁ δυϊαϊηρ οὗὨ ἐλ18 που] οἱ ὑπ) 6 τι 8 οὗ ἃ 
ἔοστωον, πὶϊιμουϊ ΔΏΥ παίυγαὶ ΟΥ ΤΩΟΤᾺΪ ΓΟΘΒΟῚΒ ἴῃ 6Γ6- 
ἴον. Το θέαίοβ ῥγϑοθαϊηρ, 88 υπάοτϑίοοά ὈΥ {μι ὲ8 
Πγροίδοαδίβ, σοῦ ἰῇ ὯῸ Β6η86 Ῥγαρδγδίοσυ. ΤῈ 
σϑἰΔΒΙΤΟΡΒΘ ἩΠΙΟΝ ΤΩΔΚΟΒ ὙΔΥ [ὉΓ ἰδ ΒΘΟΙῺΒ ΘΓ ΙΓΟΙΥ 
ΔΡΟΪΓΑΣΥ, δηὰ ἴῃ ὯῸ β6η86 ΓΌΒΟΙΏΌΪ6Β {06 Ρδ085683 
ἀΔοβογί θα ἴῃ ὐθῃοϑὶβ, θδοῖ πὸ οὗ ἩὙΒΙΟῺ 8 ἱπ ἴπ6 
ὈρΡαγὰ οτάοσ, δηὰ δης οἰ ρα οὗ (86 ποῖκ ἰμδὶ 
ο]]οτβ. 

(8) 1 ἴα ον ἀμ! Ὀγοῦρς ἰῃ 88 ἃ 1016 Θϑοὰρθ 
ἔτοσα ἰ86 αἰ βήου 68 οὗ φσΘΟΪΟΘΎ, δηὰ πουἹὰ ὭθνοΣ 
Βαῦθ ὈΘΘΏ ΒΟΓΙΟΌΒΙΥ τηδἰπιδίποὰ δὰ ἰδ ποὶ ὈΘΘῺ ἴῸΓ 
ἔμοσ. 

(4) [ὲ [88 ἴὸ τὭδΚο [6 ΒΟαΥΘΠδ οὗὨ ἔΠπ6 ἤγβ( ν0Γ80 ἃ 
ἀἰδογομς ΠΟΔΥΘΏΒ ἴγτοῖὰ δαὶ οὗἨ [86 οἱρδίῃ, πίιουὶ 
ΔΏΥ Θχοροίίοδὶ ταιταηὶ ἱπογοίογσ. ΤὨΪ8 ἰ8 ἃ γαζξῥομαί- 
ἑπίπρ ἰαϊογρτγοίδιοη, οαυεγίης τὶ ᾿ς ἃ οοποορίοι οὗ 
ΟἿΣ ΙΩΟΘ ΘΓ ΔΒΙΖΌΠΟΙΩΥ, δπἃ δΠγοδὶ ΒΟΥ ὑπκηοτῃ 
ἰο 186 βοτίρίυγοθ, το ΘΥΟΥΥΎΒΟΣΥΘ δροδΚ5 οὗ [6 
ὨΟΔΥΘῺΒ δηὰ (Π6 οαγιἢ ἰμοσοΐῃ τη ΠοΟηΘα 88 ΟἿ 6 
ἴθ. [ὑ ἰβ8 [19 ὨΘΑΥΘῺΒ οὗ ουν οαγί, θυ} ὍΡΟΣ ἰξ 88 
ἀοβοσ θά ἴῃ δὰ, ἱ. 6, 8 : ῬΒ. οἷν. 1 ὅδ. 11. 8, οἴα., 
δια ΑἸ ΤΔΥ8 ὑδίκοη ἴῃ οοπηθοϊίου ΜΠ ἷξ : οὶ ἃ Δ Ι᾽ 
ΔΒ ΓΟΠΟΙΪΟΔΙ Βοδυθηβ, ἱμπουρῇ (λ6 τυάϊπιοι δ οὗ βυοὰ 
δῇ ἰάρβα ΘΟ δἴϊοσσασὰβ ἰηΐο {6 Ηοῦτον. ΤΒὺ8 ἴῃ 
Ῥτοαϊοι ο8, τθοίδμον οὐ ἀοϑισποίΐοῃ οὐ οὗ τοπονδίΐομ, 
186 Βοανθῃβ δηὰ {80 δαυίῃ ρῸ ἱοροίποσ. “1 ογοδίθ 
ΠΟῪ ὨΟΔΥΘΩΒ ἃπηὰ ἃ ὩΘῊ οδείῃ,,) [8, ἰχγὶ, 22 ; Ῥδ. οἱΐ. 
21, δὰ οὐδοῦ ραββασοβ. ΤῈ6 ἷΒβ ΘΧΔΟΗ͂Υ 
ῬΔΓΔΙ]οἱ ἰο ἐμαὶ οὗἩἨἁ Οδοη. ἷ. 1, δηὰ γοὺ τὸ σδῃηοῖ δαρ- 
μι ἐπαῦ ἴμογο ἰ8 ἱποϊαάοαὰ μοῦθ ἴ.6 δϑίγοποζωΐοδὶ 
ΘΒ ΥΘΏ οὗ βίδιβ δῃὰ ρ]αποία, δὲ 1οαϑὲ δοοοσαϊηρ ἰ0 (}6 

ΘΟΠΟΘΡΟΪΟΩΒ οὗἁ ον ταοάοσηι δϑιγοῃοωγ. 10 ἰβ ἃ δ - 
ὨΘΥ͂ΓΑΙ οὗἉ 186 οαγίδ, ἢ βοῖμο ὙΔΥ, ἰοσζϑίδον τὶ [Π086 
οοΙοβιΐαὶ ΟΥ ΒΕῪ ῬΒΟποσ ΘΔ ἰμαὺ ἃγθ ἰῃ σοπηθοίίοῃ 
ἩΪῺ ἰδ, 25 ραγῖϑ, ἰῃ ἔμλοὶ, οὔ ἴδ (οἸ]υτίδη δγβίθοτω. [Ιὲ 
8. 1019 Βᾶτῃϑ ἰδησυασθ, [Π6 βάσηθ τηοἂθ οὗ οοηῃοοίνίης, 
45 ἰδίο ἀότῃ ἰπ βογίρίυγο 85 (86 24 Ερίδβιϊο οὐ Ῥοίοσ 



«08 ᾿ ΘΕΝΕΞΒΙΞ, ΟΕ ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΘΕΑΗ͂, 

ι11, ὅ--Ἴ--ῖθο “ ὀἁτί ἢ δηαὰ Βοαυθηβ᾽, ὑπαὶ σογὸ οἵ οἱὰ 
ὑδίοτο ἴμ6 Βοοα ἃζθ ρυΐ ἴῃ οοῃίγαβὺ τὶ τ “' ἴΠ6 οδϑτίἢ 
Δηἃ Ποδυθη8 ἰῃμδὺ ΔΓῸ ΠΟΤ, δῃηὰ ὙΠΟ ὅτ ἰὸ Ὀ6 
ομδηροά ἴογ “ἃ ΠΟ Θατίδ δ ΒΘΑΥΘῺΒ ᾽" “" Δοοοταϊην 
ἴο {86 Ρῥτοιηΐδα (γοσ, 18) ἴο ψϊο πὸ Ἰοοῖ.᾽" [6 18 
180 βδῖὴθ ἰδησιᾶρθ ἰδαὺ ΟσΟΌΓΒ τΟρΟδύ αὶ Υ ἰη (δ6 
Βαογοϊαιίοηβ (χχὶ. 1), δὰ σοι, τ μδῖονον ἯΘ ΤΑΥ͂ 
(ΒΚ οὗἁὨ 19 ργορῃοίῖο ταθϑηΐηρ, βδμοπβ ἴῃ ἔχθαηθεβ 
οὗ ΔἸὸ δοποορίίοι ἄοτῃ ἴο (μ6 Ἰαίοβὺ (ἰπλ68 οὗ 86 
Βουὶριογαὶ σΔ ΒΟΉ. 

(6) 11 νἱοϊαίοβ {6 Ῥγίῃοΐρ!οβ οὗ ἃ σαϊϊομδὶ δηὰ 
ΤΔΌΟΔΙ ΘΧΟΡΌΒΙ8, ἱπ τοακίηρ 8 δοραγαοη Ὀδιγοθῃ 

6 ἢἤγβὶ δηὰ βοουπὰ σϑιβοβ, οὗ πο ϊοὶ [ΘΓ 8 ἢ0 ὑγθα 
ΟΥ ΓΟΔΒΟῺῚ ἴῃ ἴμ6 ἰδπρυδρα 1.86]. 1 υδοὰ ἴῃ [Π6 Βδῖὴθ 
ὙΔΥ π᾿ ΠΑΛΓΑΙΪηρ Ὠἰδίοτγϊ αὶ] θυ θη β, ἰῃ ΔΗΥ͂ Οἶδας ρατὶ 
οἵ ἰδ ΒΙΌ16, πο ομὸ σου ὰ δᾶνα ἱμουριῦ οὗὨ 186 γὸγὺ 
δ, ἴθ (86 ἤτγθι, ἀπά ΠΙΛἍΓΙ, ἴῃ 086 δοοοῃα ΥΈΓΒΘ, 
οἰβογυίβα ὑπ 88 ΘΟΓΟΙΩΡΟΓΒΏΘΟΙΒ ΟΥ, ἐπ αἰ γεοί οοῃ- 
(ἰπυδίϊοι δὺ Ἰοαβῖ, ὙΠῊᾺ ὯῸ ἤδη οὗ (ἴθ ὈοίΘΘ 
τπθτὰ Ἰοηρ οὐ δῃογῖ, [Ὁ που]ὰ πανο Ὀδθὴ ἰαἰογργοίθα 
1 186 Ργϑοί βου βίταΐϊαν βοηίθησθ, Φοῦ ἰ. 1: “ΤΠοτο 
τοαϑ 8 τηδῃ ἴῃ ἰΠ6 ἰδηὰ οὗ ὉὕζΖ, ἀπὰ {86 πηδὴ 1τπα8, οἰσδ., 
ππι ΠΣ ὙΈΣΥ ΝΞ ΘΝ πλπ,, ὙΔΟ που]ὰ 
18 ΙηΚ οἵ βοραγαίίηρ 1[μ6 Βοοομὰ ΓΙΑΤ Βογο ἔγοτῃ {86 
Ἀτβῦ, οὐ βυπαθγίησ (86 ουάδηῦ οομπυϊγ} [ΙΓ ἰὺ Ὀ6 
βαϊὰ ὑμδὺ ἴ[Π6 οοηίοχὲὶ ἴῃ Ψοῦ δομίγοὶβ, ἀπ 1} 6 ὙΟΓῪ 
μΒαΐαγο οὗ (86 βυῤ]θοῖ, 80 βῃου]ὰ ἰξ αἷἰβο ἴῃ Οθῃθαίβ, 
ὉΠ]688 ΜΘ ΙΏΔΚΘ 8 ΠΘῊῪ ΘΟὨΐοχΧὶ ΑἰἾΟΣ ΟΌΓ ΟΥΤΠ ἱπηδρί- 
ὩΔΌΟΗΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ͂ 88 ἰθ6 ΓΘ ἃγῸ Οἶδα 8ΥΒ ἰὰ ΗΘΌΤΟΝ 
οὗ οχργθϑβίησ Βυ 0 ἢ 8 ραγίηρ οὗ (6 ὑδττηβ, μδὰ ἰδ Ὀ66ι 
ἀεδίγσηοα ἴο ἀο δο. 

Βοβίά68 {8 18, 10 18. ορροβρὰ ἰο 6 ἀϑυ8] ἔογοο οἵ 
(86 οοηὐυποίοη 1. ΤΆΚΘΩ ΘΥ̓Θ 88 ἃ τηθγο σορυϊδίνο, 
ἰξς σου]ὰ ποῖ Δ]]ΟΥ οὗ δβυςἢ ἃ ΒΏΔΓΡ δῃηᾷ σοτηοὺθ βϑύῦογ- 
Ὧη66.. Βαυΐ Ἀ 8 τυυοδ ΤΟΓΤΘ ἰμδῃ (8 ἴῃ ΗΘΌτον. 
0 14 δβοϊἄοσῃ πὶ πουΐξ 8 {τη Β6ΏΒ6, ΟΥ Δ ἱπίογοη δὶ 
86Πη86, Βούίησ, ἃ σοηηθοίίοη, ποὺ ΟὨ]Υ͂ Οὗ ΤΔ6γ6 δυθηΐ, 
Ὀὰϊ αἸβο οὗ γεαϑοπ δηὰ οσαμδαϊέψ. ὅ0 ὨΘΓΘ ἰδ ΒΏΟΥΒ 
186 ΓΩΔΒΟῺ ἔογ (86 186 οὗἉ δὲ 2 ἴῃ (86 ργβοθάϊπρ γ6ΣΒ6. 
“ΤῈ {86 Ὀερίῃηϊηρ αοἀ ογεαίεα,)" ἰοττηοα, ἰλϑηϊοηοά, 
(86 δε ; 707 ἰδ δ ζΌσταΘ88 δὰ γοϊὰ, οὐ τσλόπ ἴΐ 
ὍΔ ΓΌΤΤᾺ]688 Δηα γνοϊὰ, οἰθ. [1,6᾽ ὁπ6 δίκα Νο]άϊυβ᾽ 
Οοποογάδηοο οὗ 86 Ηοῦτον Ῥαγίῖο 68, δὰ 866 ΠΟῪ 
οἴἶδῃ (ἴῃ [86 ρστοδὺ το) ΟΣ ὑΥ ΟὗὨἨ οΆ568, 7 ΙΩΔΥ͂ 887) [86 
σουὐπησοι τοαῖς 48 ἰῃ18. οΪοδ6- οἰπῖπρ ἱμίθ θη! 114] 
Β6η86. [1ζ 8 ΤΩΟὮ ΙΏΟΓῸ υὑυϑ08] {8λ} 118 ὈᾶΓΟ σΟρα]8- 
ενο ἔοσοο, Ὀυὺ ουθὴ τ} 18 18 ουἱ οἵ ΒΑΓΙΟΟΙΥ͂ τ ἴῃ 6 
ΒΥροΙμοϑὶβ οὗἠἨ βονθύδηοθ 88. ΘΟΙΏΣΩΟΠΙΥ͂ Ὀγοβοηίβα. 
866 8180 Ιηἰτοὰ. ἰο ἄθῃ. ἰ. ΡΡ. 129, 180.---Τὶ 1,. 

6. Υεῖβ. 6--8. ϑεοοπά Ογοαίξέυε ἤαν.---ἴωϑῖ 
ἴμδοχθ 6 ἃ Εστοασζωθυῖ.--- καζία (ἔτοπι 99, ἴο 
ΒιγοίοὮ, ϑργοδὰ ουἱ, θθαὺ οἵὐἱἹἱδ) 8ῃ οχίθῃϑίοη ΟΥ οχ- 
Ῥδηβίοῃ, τοηἀογοα ἴῃ ἰἢ6 ΟΧΧ δηὰ ὈΥ οἰδοτΆ, στερέ- 
νμα;, δηὰ πῃ [6 γυϊραίο γηιαπιεηζιῶν,--- δὴ 68 π ὨἸ οἢ 
ΔΙῸ ΤἸΏΟΓΘ τηλίοσϊδὶ ἰβαὴ 9. ἘΚΝΌΒΕΙ: “ΤΠ 
Ὠρανθη ΔΒ ἰ0ὸ ὑμ6 ΗΘΌΓΟΥΒ ἃ τηβίοτϊαὶ βυβίδῃμοθ 
(Εχοά. χχὶν. 10), ἃ χοα γαῦϊὺ οβί δ] ϑηθὰ ἀροι (86 
ψμοίοτϑ (πα Βυττουηἀρὰ [86 οἶτοῖδα οὗἩ [6 φαγί (Ργον. 
ὙΠ, 27), ἤτπὰ 88 ἃ τη θη Ιαϊττοῦ (900 χΧχΧΥΪ]. 18), 
δρα ὈΟΓΏΘ ὉΡ ὈΥ {8ὸ δὶρμοϑὺ Β1}14, ἩΒΙΟὮ τὸ {86 Γὸ- 
ἴοτο οδ]]οὰ (Π6 Ρ1]]Δ ΓΒ ἀπα ἐουπάδιουβ οὗἁὨ [6 οαυθῃ 
(2 ὅδμπι. χχὶ! 8; Φοῦ χχυΐ. 11); ορϑῃΐηρβ Οὐ ἀοοσβ 
ΔΓῸ Δ5ΟΥ θ6ἃ ἰο 10 (οἷ, ΥἹἱῖ. 11; χχνυἹ]. 11; 8. ᾿χχυῖ, 
28). ΤΏΘΓΘ ἀτθ ἴΠ16 Β8Π16 ΓΟρΓοβθη δ 0}8 6ΘἸΒΟ ΒΟ Γ6.᾽" 
Βυΐ τὸ πγυϑὶ ποὺ ἔογροὶ ἰμαὺ ΗΘ τηοᾶοβ οὗ 6χ- 
ῥτϑββδίοῃ [ὉΓ οὈὐ͵δθοῖϑ (Πδὲ πδᾶῦα δ το] ρίοιβ Ὀδδγίηρ,, ἀο 
Θὐο Ὁ οομίδί ἢ ἃ ΒΥΓΩΒΟ] 64] οἰ οσγθηὶ Ἡ 1οἷ α͵8 418 (86 
Ἰΐνογαὶ υγοββϑαγο, Τβογοίογα ἴμ6 βίδγβ τοὶ ἴὰ ἴἰ6η, 

Ϊ, 17 86 ἔχοἂ ἰπ [86 Ποδυοῦ, σ8ῃ ὨΘΥΟσΊΠ61668, δϑοοσὰ» 
ἴῃς ἰο βαῖδὴ χὶ. 26, βεὶ {ποσωβοῖνθθ ἰῃὰ ταοϊΐοι 88 ἃ 
Βοεὺ οὗ αοἄ : δηὰ Βϑῆσο ἱΐ ἰβ τι ἴῃ 6 ὍΠ6 ὨοδΥΘῃ ΘΧ- 
Ρδηὰβ ἰ(86] ἰπῖο ἃ βοαᾶνυθη οὗ θδύθηβ.0 ἀπᾶ (08 (88 
ΒΘΘΥΘῺΒ ὈΘΠαΒ ἀοτῃ ἰο 1Π6 Ἑοαγ ἢ (ΡΒ. χυἹ. 10), οὐ 18 
Βργοδὰ ουἋἱ {πὸ ἱδρϑβίγυ (Ρα. εἶν. 2), οὐ 118 ὈΘΆΣΩΒ ἃΓ6 
γγλίο ΓΒ (ν ΟΣ. δ), νι 150 (ἢ 6 Βαπλα Ὀδανθη ρα 18 6816 
186. [οοἰδίοοϊ οἵ αοά.---1 [86 τοξὰδὶ οὗ [9 τσαῖϑσα. 
--Ννε τουδὶ Ὀογατο Π6ΓῸ οὗὁἨ ἰδίηϊκῖηρ οὗ ἃ πιδβ8 οὗ 
ΟἸΟΙ ΘΠ ΔΓΥ δίοσ  αὐἱΐ6 85 Σ{||6 οουἹὰ ἃ Βυϊὰ τη858 
ὙΠ ἢ 8 γοῖ ἸἀοπΕ ἔθ τ ἢ τ. 6 Ἰ᾿ίρῃν 6 ΘΙοτ  μίδΓΥ, 
δηὰ ᾿υβὶ 88 11|186 σδῃ ἰὺ Ὀ6 ἃ Βοοά, οΥ οΟἸ]οοιΐοπ οὗ 
ὙΔΙΟΡ, Ὑ Ὠἰσἢ ΘΟμΕΙβίβ Οὗ 186 ἴΠτοα ἔδοίοτβ αἷτ, δαγίδ, 
δηά παίοσ, αὐ "8 ρμοῖϊῃὶ ἰμοῃ 18 σομιρΙοϊοα (δα 
δοοομὰ αἰνἰϑίοη. Τῇ ἰτυο εἰδπαροίηϊ οὗ οοπίοσῃ ]8- 
οι σπου δοοπὶ ἰὼ Ὀ6 ἴμ6 νἱοῖν, ἐπδὲ ἴῃ ἰῃ6 δ ζῦγο 
ψοἰκίη οὗ (ῃ6 ΒΚΥ (6 οου 5 ΔρΡΡΘΑΡ (0 εἶτα ουἱ μοῦ 
ουδροσγδίίου, δηὰ ἰὸ Π᾿ΠΟΓΔῊ {ποτ βοῖν 8 Ὀομϊπὰ [86 
Ὀϊα6 ὄχρϑηβο Κα ἃ βυρογοθί οβι 8] σαι μοσίηρ οὗ σαΐοσ 
(ΡΒ. οἷν. 8, 18). 10 [0]]0 8 ΠΌσα (818, πόνγονον, (δαὶ τὰ 6 
ΥἱΒΙ Ὁ]6 οἰουἋβ δῃμὰ ἐμ σϑὶῃῃ! ἸΩΔΥ Ὀ6 δϑβὶρῃθὰ (0 186 
ἰονοῦ ΘΟ] ]οοιΐοι οὗἨ πδίογβ, δὰ ὑμπδὺ {ΠΟΓ6 18 τιδδηῖ 
Βοτο 106 ραβοουβ Μαΐοῦ ἃ8 ἰὑ ἔοσιὴβ ἃ υπὶτγ πὶ 186 
αἷτ, Δ 80 Τη8 68 8ῃ Θἴθογοδὶ δσμοβρῆοσγο (ποὺ “(86 
ὙΔΙΘΓΙΏΔΒΒΟΒ ἰμδὺ ΠΟΥ͂ΟΡ ΟΥΟΡ 16 αἰγ-ΘἰΓαῖα οὗ (ἢ 6 
δΔΊΔΟΒΡΏοτα ἢ. 6] ἰσβοῖδ Β6ΓΘ πιϊδία Κοα 8.6 ΒΥτοοἷ- 
σα] οἰοσαθς, “1 τουβὺ Ὀ6 δατηϊ ρα, Ὠ6 Βδυβ, “ἰδλδὶ 
ἴῃ τ8ϊ8 186 ΟἹὰ Τοβίδιμοηὺ ͵'8 ΟΠΔΓΡΟΔΌΪ6 ἩΠῚ ἃ ἀείφοιί, 
ἴοῦ ἃ Ῥγβίοαὶ σοπποοίοῃ Ὀεύθθη {1Ἰὸ ἀοβοοηάϊηρ 
Γδὶη-Ταΐοτθ δηὰ (6 ΠΟΑΥΘΗΪΥ αίογβ, Μ Ὡἰοὶὶ 18. δ'50 
ἰηαἀϊοαίοά ἰπ (ῃ6 Νονν Τοβίδιαθηϊ (δν. ἱν. 6) οδηποὶ Ὀ6 
τηδϊηἰδϊποα," [Ιπάἀροὰ, ἰΐ 8 τὶ (86 δοίι8] Ρἢγβῖ 8) 
οοπῃοοίοη ὑοίνγθοι {π6 ἰην]ϑ: 016 οΟἸ]δοιΐοῃ οὗ παΐοσ 
((λ6 ρα8-ἰοττηθ) δηὰ (86 νυἱβὶ 016, ἱπαὺὶ 1116 σομίγασί ἰδ 
το ενἢ ἴ0 ἰ8 {π6 ροϊατίο ἰοπείοῃ ἢ ]0 ἢ) οὐ (86 
ῬΒΟΒΟΙ ΘΠΟ]ορίοδὶ οχίθηβίοῃ Ὀσΐηρβ ἰὸ νἱοὸνσ. Βαϊ 
ΜΓ Βμου]ὰ δ6 δοριααρίηξ οογτοοῖ [06 ἰοχὶ ΒΓ ὑπ} 
ἐμ δα αϊίίοι, νον. 8: ἀπά Οὐ δαῖο,  Ὦ}8ὲ ἰῃ6 ΗΘΌτο 
ἰαχὺ ᾽)88 ἰὺ ποῦ Ηδάᾶ 86 ῥτγορῃοίίο δυῖθοῦ Βοσθ 
δ  οἰραιίοη ἐμαὶ ἴπ6 ὈΪθ6 τδυὶὶ οὗ ΒοαυΘ ἢ ἨᾺΒ ΠΊΘΓΟΙΥῪ 
8Π ΒΡΡΘΆΓΔΙΟΘΘ, ἩΠ|ΙΒὺ 186 βανυδηὴβθ οὗ [86 Ξερίυδρίηὶ 
Βδὰ ἢο βυοὶ δηιοἰραίίοη, ἀπά, ἱμογοίοσγο, ργοσοοαρὰ 
ἰο ἀοοίοῦ ἴἰ6 ρδββαᾶροῦὺ ΤΏΘΓΘ ΓΩΔΥ͂, ἱπά θα, Ὀ6. δ 
οχασρογαίοῃ οὗ {πὶ8 οοποορίΐοῃ οὗὨ [16 ΠΡΡΟΣ ψδίοσβ, 
εἶποο Ρ.ΙΟρΟΏ 8 δπὰ ἰἢ6 οἶμον σΠυΓΟΣ ἔδίμογβ υπάοτ- 
δβίδῃα ὈΥ [Π6 Βαιηθ {86 δἰμον ἐμαὶ 18 δεγοπὰ (86 δασί  Β 
ΔΌΠΟΒΡὨΟΓΙΟ ; ὨΘΥΘΡΒ6]658, ἐΠοὶν νον που ὰ βϑοῖὴ ἴῸ 
Ὀ6 ΤῆοτῸ οοττοοὺ ἔμδῃ ἐμαὶ ἩΒΙΟΔ ΓΟΙΈΓΒ ὑπ 6 Ἔχ ργοββίοι 
ἰο 8 Ῥγοροῦρ οἱουά-ξογιηθα δἰσοβρ γος παϊοσ.---πὰᾷ 
αοα πασαϑᾶ 89 δγτηδσηϑηὶ μϑάνϑη, Ὁ ὥ. ὅ66 
γοΣ. 1. ο σοῦ: Ηστα 18 τισδηὺ [86 σάν θη οὗὨ 1Π6 
ΘαΣ μ-υουϊὰ ; σοσὶ 1, οἢ ἰΠ6 ἘΟΠΠΕΤ, τοίοιβ ίἰο ἴδ 
Βοδύθη δηά (6 μοαᾶνομ οὗ βοαυθηβ. Βαὶ ᾿{ ΠῸ Ηγπιδ- 
τοθῃΐ 18 “' (ἢ.6 ᾿ΤΩΤΩΘΑΒΌΓΘΌΪΟ [Δ Γ-ΓΟΔοἰπρ Ποῖρῃι,᾽ [ΒΟΓα 
ἷ8 ἃ ἴαϊυτο, οὐ [Δ] ὴρ βῃογί, ἰὰ ἐμ6 ᾿ἰμα ηρ οὗἩἨ 186 
δοποορίίοα, Α χτυδίη ροΐῃϊς δρρθδσβ ἴὸ Ἀα, ἰδὲ (Π6 
Γακία 18 ργοβοπίθα ἰοὸ υἱοῦ 88 (ἢ ΒΥΤΏ00]1ο αἰνιϊην 
οὗ (86 ΒυροΓ- ΔΎ Ποαύθη, ἃ ῬΒΘΠΟΙΏΘΠΑΙ Δρρϑδγ- 
866 οὗ (ῃδὺ Βουδεα οὗ Οοἂ ἰο υἱ]ἱιοἢ 811} το Ργδν ἰο 
Ααοά Ἰοοῖς υρ. Ἐογ 186 Ἰδίδσ φοβιῃοορίοδλὶ ἱπίογρσοίδ- 
οη8 οὗ (π6 ὉΡΡῈΓ παίθσβ, β66 Ὠ6]} 0286 ἢ, Ρ. 108. 

ἡ. Ἴοετ8. 9-18, Τλὲγα Ογεαΐυες ἢ αν.---  ογ. 9. Σι6 
189 νναῖθσχϑ "9 καϊμποζϑὰ ἰοροῖδοσ.--- 7ἦ6 ὀγίπσὲ 
ἐλε φατίδ, ἱπίο ζογηι απαᾶ ἐδ ογεαίίοη ΟΥ̓ ἐλε γερεζα 
τ«οογϊα.--- [Παὺ ἰῃ6. ΡΒ ΒῖοΑ] ἀϊν αἴης οὗὨ 116 οδγί δ - ἸΏ 558 
δηᾶ οὗ [06 Ὑδίου. ΤΏ Ὲ8 18 ΒΟΓῸ ῥγοβϑηίθα, 8 οἶθδσ. 
ΤΏοτΘ που]ὰ Δρροᾶγ, πούονογ, [0 6 βἱχηϊδοὰ ἃ ῥγο - 
οΘαηρ ΘΒ σα 641 δοραγδίίοῃ οὗ Ὀοίδ θ᾽ πη θηίβ, ἩΙΟἢ 
δΒαὰ σιϊθάγανῃ {ποιηβοῖνοϑ ἤἔγοτα [0.6 ἴἤΠΟΣ ΟΥ ὉΠΟΥ͂ 
οογΘ οὗ (88 δαγίβ. Τῇ εσργοβϑίοα ὮΠΘΠΣ ὟΝ 
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ἁψιοὐοδ ΡΓΟΡΘΕΙ͂Υ ποὺ ΤΔΘΓΘΙΥ Δ οαὐνατὰ δδϑοι Ὁ] ΐπρ, 

δαὶ δὴ ἰπίεσιαῖγο ο1088 οομι δἰ πίη ρ (Β06 Οἀβθπῖῃβ, 71)}5). 
ὕρσοι ἰδ ξοττηδεοη οὗ (δ6 νχοΐοῦ ῬΓΟΡΘΓ, 88 ἰὑ 8 ΠΟῪ 
ἰοϊροἀποοά, ἰ8 οοπαϊιουθά ἴμ6 ἥτγτῃ ὑπ θυ γἱπρ οὗἉ (ἢ 6 
τί. ΤΒο οοταρ!οἴίηρ οἵ (μ 8 αἰν βίοι, μουσονογ, ἢ 88 
ἴον ἴι5 οὐσῃδοαθοποο (μδὲ βοπίηρ ἱοροίδος οὗ ἴῃ9 τδίον 
ἰαῖο 118 ΡΟ αν ρἷδοθ, τῖῖ ἩΒΙ οἢ ἰσηπηοά δία] [6 
βεὶ Γ οττηϊηρ Θαγ γ00}} ΠΟῪ Οομηθθ ἰηΐο ν᾽ βὶ Ὁ 11. 
ΤΙ: ἰ5 ἸΟΓΘΌΥ παρ! οὰ ἴπδὲ (ἢ οἰονυδέίοηϑ δὰ ἀορτοβ- 
δἰ ὯΔ οὗ [Π6 Θαει 8 βυγίδοο---ἰθ ἢ}1}}8 δηῃὰ υδ]68, [16 
᾿σθδηβ δηὰ {86 οοοθδη-ἀθρί}6---ῖθ Ὦ6ΓΘ ἐοιτηρὰ, 
Ἶπ8ὶ 88 ἷὲ 18. 80 ᾿᾿λθυνιρς δωὰν ἔοσι, Ῥβ. οἷν. 6-3 {π|ῖ1} 
πιο σορδρο Ῥγου. τνῇΐ. 24). Απᾶ 80, ἴοο, ("6 ογθδ- 
οη οὗ 116 Β1118 18 ΘΓ ΟὨ]Υ ἱπαϊοαιθα, ΟΥ σαί Ρ ὑγθ- 
βοηςρα, 85 ἃ ΘΟὨΒΘΟΌΘΔΠΟΘ οὗ {Π6 ογοδιΐοη οἵ ἐπ 8οὰ 
(8886 ΡΒ. χα. 2; Ὀϑυξ, χχχὶϊ, 1δὅ; Ηδθακ. 11]. 8). 
ΤυΒ πιθσἢ ἰ8 ΟΙΘΑΡ : ΔῈ ἰοῃρ 88 ἴ:6 ταῖου δὰ [80 
ΘΆΓΙΠ ἸΙΆ58 8.6 ποὶ αἰνἱἀοα, [Π6γὸ οδῃ Ὀ6 ὯΟ τηδηϊΐοη 
οἵ ΔὴΥ οτἱ γί παίϊοη οὗ πο 81}, ὙΠ8 [Π0 5868. 6, 
όπονοσ, τησδὲ ὈΘρίΏ δἰδὸ ἴ86 δαρΒ- "6, ἰδδὶ ἴδ, (10 
ποτκίησς οὗ τὴ ἱπῆοῦ δαγί ῃ-ἢἔγο ἰμδὺ σδυδβοδ (86 ὑὕρ- 
διοανίημα. [ἐ 8 ἃ ἩΤΟῺΡ Δρργομοῃβίοῃ οὗ [6 ᾿τδίθσβ 
οἴ τον. 2 δῃηὰ Ὑοὸζσ. 6, ὙβΘΏ ΟἿ ἰδικοθ ἰΠ:6 ΒΙΟΓΥ οὗ ΟΤ6- 
ἤοη 85 ἐβυογίηρ ἃ οπϑιαἰἀϑὰ Νορίπηίδιη (ΔΘ Ο:). 
Τδ τοϊοδυὶο δοϊοῃ οὗ {6 δαγί ἰῃ 1Π6 ζογιρδίίοῃ οὗἉ 
(δὲ ἐγ, 16 ποῖ ἘΧργοβθϑά, ἱπάδϑὰ, Ὀπὶ ἰΐ 8 [Ὡγουρὶ- 
οὶ ἔθου ἱτυρ! οα; ὁ Ὑου]ὰ Δρρϑᾶγ ἰοὸ 6 ἱπαϊσαιϊοὰ, 
Ρκ. οἷν. 8. Ἴποτο 8 ἘΓΌΪΥ ἢο Αἰ ΟΌΪΟΥ ἴῃ διρροκίης 
ἰδδὲ 186 ἐοτταδίίοη δι 186 1118 Κορὲ οὨ (δγουρὰ ἰδ6 
βυςοορύϊηρ ογοδεῖνο ἀἄδγα, [Ι͂ἢ τοϑροοὶ ἰοὸ (μΐβ, 6- 
σοῦ οχργύοβϑοθ Ἀἰμηθο Ὀοιίοῦ ἴλη Ἡοδηδηῃ: 
ὁ ΘοΏΘΓΑΙΥ,᾽ 58 Υ8 Ὧ6, “ [86 τῬΟΥΙ(Β οὗἁ [0 αἰῃρ]θ ογϑα- 
ἅτε ἀδγβ οοῃϑίβὶ ΟἿΪΥ ἰὼ ἰδγίηρ ἰουπάδιοιβ: [ῃ0 
ὑὑπππ- ιδὶ 15 ἰηἰτοάυοοα ἰῃ ὁδοῦ, οσίθπάβ ἰϊ8 
ΟἴοΔΟΥ Ὀσγοπὰ ἰΐ, απ, ἰπ [ιΐ8 Β6ῃ8θ ἯΘ ΒΔῪ πὶ 
Βοΐαδση (ἰ. Ρ. 2318): " Νοὶ λοῖῦ ἰοπο, Ὀαὶ λοιο πιαπν 
ἕπιοε͵ ἀοἀ ογοδίοθα ἷἰβ [6 ἐπίπρ, ἰηἰοηἀοὰ ἰο Ὅ6 δβοὶ 
ἴοτ,, " Μυσδἢ ΤΔΟΤῸ ὮΔΥΘ γγὸ ἰο0 ἀἰδι ἢ οι ΘΏ 
[.:ὸὲ ἀϊδιϊποὶ στον δοῖὶβ δηὰ ἐπ ογοδῦνγο συοξωδοηδ. 
ἔνθ δον {Π6 ογοδένο αἰνϊβίου οὗ ἐ!ο ὅγβίὶ ἀδγ ἐδ 6 
ἐγονίηρ οὗὨ Ἰἰρὶῦ ΤΩΔΥῪ 81}}} ρῸ οὔ, δηὰ (16 βδῖὼθ 
ἰδουσὸϊ Ποὶἀ8 σοοὰ οὗ ἰδ6 εβῆοδογ οὗ ἰδ βυοοοοϑάϊηρ 
δοίδ οὗ ὁδο }} οὗ {Π6 οἶον ἀδγβ. Τῆ6 δοὶ ἰἰϑοὶ ΘΔ ἢ 8 
86 ἱπιγοἀπσιίοη οὗ Δ πον ῥγίποΐρ]θ οὔ οὗὨ ἰδ ποτὰ 
οἵ Οοὰ, πμϊοῦ, 88 βυοὶ, 888 86 ἔογια οὗ δὴ δροοὶ- | πῃ 
ς«τοδίίηρ οὐρηὶ.--ῦοες. 10. Ασιᾶ αοἃ πδπιοὰ ἴδ 9 
ἂχγ ϑασίδ Ἰατᾶ, ἰμαὶ ͵8, δδεί}- 801} ἰῃ [16 ὨΔΙΤΟΙΤΟΣ 
βεπδα, ἀπ, (πογϑίογα, ἰὐ ἰθ ἐπδὲ ὙΡΣ Δ85 ΠΟ διίλοϊϑ.--- 
ἈΑπὰ ἴδ τυαῖοσ πδιρϑὰ 86 866.--- ῬΓΟΡΟΣΙΥ 8688, 
“ον ΤΑΙ ΟΡ ΟΟΘΔΕ ; [ῸΓ ἰδ 8 τῃογο ἰηΐδηδὶνο (Π8} ἃ 
ΠΌΓΩΘΤΙΟΔΙ μΪυΓαὶ, δηὰ ἰβ ἱμβογαίογο (88 ἰῃ Ῥβ. χὶνὶ. 4) 
οομβίσυρα ἰπ [86 δἰηρυ]αν." 6] 280. Οἱ ἴδ6 οἵδοῦ 
βαπὰ Κποθοὶ πουϊὰ τρακο Ῥσοτχαϊποηῖ (86 βἰῃρίθποβθ 
οὗ [μ6 8688 ἰη {π6 τοθἀογίης ᾿είξγγιδον, οὐ που “868, 
τηδη Β68., ΟΓ Ο(682.---Απἃ ΒΑ Ὁ7.---Ν ΟΝ [88 ἰ86 
ὀλσὶ ἢ-ἰοστηδιίίΐοῃ οοσμθ ἰμῖο ν᾽ βι ὉΠ γ, ἰΒουσ ἢ ΟἿΪΥ ἴῃ 
8 διαὶ οὐθίηοϑ, ΟΡ, Δ 660 
πδίατδ δὶ, 88 δὴ ἱπβυϊλν ΔρΡθα οὗ ἰδ0 Ἰαπά -τορίοι 
88 ἴ' πηίοὶ 8 186} ἴὸ νἱίον.- -Ἴοῦ ἴ.6 ϑασί 
ἔοσῖ ἢ (πργοαΐ, μοσγηϊμδίθ).--τὶ 19. ΔρτΌΘΘΌΪ6 ἴο {86 
Βλίυτο οὗ ἴΠ6 ΘΑΓὮ 88 γ}} 88 οὗ {16 ρδηῖ ἰπδῦ ὈΟΙᾺ 
δ:Ὲ ΤΟ ΟΊ ΠΟΥ 88 ΒΟΟΏ ΔΒ Ῥοβϑίθ]θ. Τῇ οαγιἢ 885 δ 
ἱβοππδίίοῃ ἰ0 σοτιιίπδῖο, [86 ρΐδηξ ἰο δρρϑᾶγ. [1ῃ 
ὑπαιδ, ᾽18. οτἱσιμαϊίοιι 18 ἃ ὩΘῪ ογοδίϊνο δοὶ. ἴῃ ἰδθ 
ΡΤΌΡοΓ ῥἶδοα ἰ8 1818 σγοδίΐου παγγαιθα : ἴον (16 ρἷδῃὶ 
ἀομοίεβ 6 τρϑηβίοττησιοῃ οὗ ἴῃ6 δ᾽ θη θη ΑΓ τηδῖθ- 
ΤΑ ]8, δδγίδ, αἷῦ, ᾿τγαῖθυ, ΜὩοΝ δ’Ὸ ὩΟῪ ῥτγοθθηῦ ἰῃ 
ογραηίο 116 τῃγουρὶι [86 ἰη τδγὰ που οὗ [86 ΠΝ. 
τ ἔοττηβ ἰμ6 ῥγοσοῃαϊ ἰουΐηρ, 49 186 εἶζτι οὐ ῥσορτιοβ- 
ἔς, οἵ ᾿ς διναϊ εἰμ δηΐπιδὶ ογοδίίου, Απὰ ἱμουρὰ ἱς 

ἴο {ῃ6 ἰάρα οὗὨ {π6 ἐμες 

888 ποορᾶὰ οὗ ἰμὸ ᾿ἰρῆλ ἴοο πῃ βοθ ταθαβῦγο, ἰὑ ἄοαα 
ποῖ γοῖ παηΐ ἐῃ9 Βυμβυΐηο ἴῃ ἰἰ8 θγϑὶ βυθογάϊηδθ 
κιπάα, Το υοβῦοῃ ΠΟΝ δγίβοβ, ὙΠΟΙΠΟΣ γὸ τηυδὲ 
ἀἰδιληισυ θα ἰτθο Κίηἀβ οὐἉ μἰδπίβ: δὲ θ τι ἑσπάδν φγοσπ; 
ΔΌΣ, Βογθβ δῃὰ βέσυθβ, υϑχϑιδ Ὁ 68 απ ρσταίῃ (0 Σ᾽ 
(86 Εγλα ον ΚΤΟΥ ΙΒ βΈΠΘΓΆΙ]Υ), δὰ "2 ΥΣ,, ἔγαϊν- 
γθθ, δοοογαΐης ἰο ἰδ 6 νον οὗ Κηοδοεῖ, Θια τδοίῃρ 4]} 
ἴγθο8 ἱπδδῖηθσοῖ 88 ἰΠ6Ὺ 411 ὈδΔΡ βοοὰ. 6] }ἰΖ8ο ἢ, ἃ5 
61 8 Κποῦοϊ, δαβυπιοῦ ἰπ8 ἱδγθοίο ἃ αἰνίβίοῃ. 
ἙΑΤΙΒΟΡ ΟΣ, ΠΟΊΤΟΥΟΓ, Ἧὸ 566 ἰδὲ [ἢ6 ΤΟΓῸ βόΠοΓγαὶ 
κὶπάβ ρῥτοοϑάθ (Πρ 8, τα ου- ϑσατταϊηρ8), ἱπ ΟΥΟΡ 
1δδὲ [ΠΟΥ ΙΏΔΥ ὈΘΟΟΣΩΘ ΤΟΤῸ ΟΥ 1688 δβροοὶῆο. Απὰ 
ΒοτΘ δὲ" ΤΑΔῪ ῥγοϑεηὺ [8.6 ππίγοσβαὶ οοποορίΐοῃ οὗ 
8}1 γοχοίδῃ]ο 16 ἐμ 15 ἄγβι φοιτοϊηδίίΐοη (ΑἸ που 
ἱποϊυάίϊπρ δ᾽οηρ πὶθι 10 [86 τιοτθ ραγίίουϊαν κίπαὰβ οὗ 
ογγρίιοζδιίο δῃὰ ἰῃ6 ξταϑθοδ), ὙΠΠ|60 ἴῃ {Π|8 ὙΔΥ 186 
οοηύγαϑε δοίνγϑοι [μ6 ΠΟΡΌΘΟΘΟΙΒ Ρἰαμὶδβ δηὰ ἰῃ6 ἰγ068 
ὈΘΟΟΙΩΘΒ τΟΓ6 ρτγοσζηϊποῃί (πηὐτοϊί, Επτα]ὰ). ΤᾺ 
ἴοο, δ ΔΡρΘασβ ὑπδὲ (86 εἷχη οὗ βερα-ξοσηδοη, ὁ 
Ῥγοραμαίίου, διὰ οὗ ραγιουϊδς δρϑοϊβοδύου, 8 δβοσῖθ- 
Θὰ ἰο 4}} ρἰδηίβ. ΟἿοϑοῦ ρρνυλέε τν θὰ "π᾿ ἐδύναν 

6 ΡῬεαγίξουϊδτβ τὴλ Ὁυαπὰ ἱπ Κηο [ 
ὑπ ῥτοῖοδὲ ἦμο δἰώοῃ οὗ ὨοΙ ΣΟ : 
“18. οτἰρσίπδίίοη ἔυ]ονβ ἰῃ ἐμαί ὙΔΥ σοι 186 τῃ’ 
δυοϊδΌ]9 ἰο ἃ ὁογοδῖδνο Ὀορίπηΐηρ, δηὰ τ οἢ 8 ἰο ἰξ 
Θδϑοι τ} }γ τ μδὶ ἰ8 οα]]οὰ ἃ σεπογαΐίο ἐφιΐίσοοα ; ἰμδὶ 
6, ἴὰ ἀοοθ {πῖ5 ἴῃ Ιηθαβυσο ΔΒ (86 ϑδιῖδ, ἰπγοῦ 
116 ποτὰ οὗ (86 αὐνγίπθ ῬονοΡ, γοσοῖνο δ δίγοηρτῃ ἴοὸ 
οπογδὶθ ἴμ6 νοχοίδἶο βοιτη." ΤῈ βοηίθῃοθ Θ0Ώ- 
ἰδία ἃ οοπισδοϊίοη ἰπ 80 [ὯΓ δ ἴδο αὐδδιϊοῃ 81}}} 
τοϊδίθβ ἴο {86 ἀϊνίπο πογὰ οὗ ῬοΥΟΣ ; Ὀὰὺὺ 18 αἰνίῃθ 
πογὰ οὗἨ ρβόῦγουῦς σγοδίθϑ πού :ὩοτοΪ ἃ βίσοηρτη, ΟΣ 
ἔογοοθ, ἴῃ ζΘΠΘΓΔ] ; 5 ΘΔΟὮ ΠΟῪ δηὰ αἰβάποι σγεδίγθ 

Φ.[ΤῈ6 διυπιοιπὲ ἔγοπι οχορϑαὶβ ποσὸ που]ὰ ἀσροτιὰ ὙΟΣῪ 

τοῦ Ὄρος ἔδο Υἱόν ἰδ καπ οἵ ἔ:6 ποσὰβ 9} 9 ΤΌ. ὙΒΟΥ͂ 

το σοπδοχοᾶ ΨΥ ἐ!ο Τ,ΥΧ. σπεῖρον ΤΌο ψυϊχαῖθ, 
Ἀ ἐξ ΟἿΣ ἰσαπδ᾽ διίοη, ἯΠΣ δεθά, ΔῚΘ τ ϑδῳ 
κἷποο [80 ἨΠΡῺΪ ἥοστη δϑοῖωδ ἰο ἀθτωδῃ 8 ΘΔ ΒΔ ΥΘ ΟΥ̓ ΓΟ» 
ἀυοσίηᾳ ϑΘ6:860. ΤΌΘ ταπάοτίπρ οὗ [6 ΥΧ, που]ὰ ἀο ἴον 80 
οἶδας ἥοστῃ Ὰ} Φ., πϑιοδ ΟΟσΌΣΒ ΥΟΓ. 29, τορσοδθηις 

486 ν»ἱδιιῖῖ, αἴϊξοσς ἰδ τδϑ τηδίδθ, δα οὐδίϊτιρ ἐξ δοοὰ αὶ 19 
σεῦ ἢ Ὦ το ίακο ἦ Ἰὰ ἔδο ἀαυκαῖῖνο οΥ ἀσπύμαεινο μο 

που] βϑοζὰ ἰο ἀοτοδηᾶ ἐδο δσίΐοἱϑ, 9 ΩΣῚ » ἴΠ0 ΡΙαπξ ἐμαὶ 
ὈΘΆΙΒ ΟΣ δαιηϊηδίοθ δοοᾶ. Α8 ἐἰὲ κίαῃηᾶβ, μβοτουοσ, 9 πῆιοἷΦ 
ἴοτοϑ οὗ ἔμο ποσὰ (84 δια ρ μδεο) δῃὰ οἵ ἔμ6 οομίοχέ, που]ὰ 
το ἴδο ἰδέίασ ἰάθα : “1. {0} Ἰοστ ἐπο μἱδπξ 

[1 ὉΕῚῈ ΟΥ̓ ἘΠΕ ΟΙΒΟΣ Ὀθ ἐδο εν 

ετοαὶ 
ὍΣΟ οομίασιρ δἰ θᾶ, ἐποΌΒὮἢ 88 ἃ ΤΩΘΤΘ 
ἀ θοοΣ δὲ ὅσχαοξ [1|ὸ οδείοδσί,. [1 ΤΌΔΥῪ 

ποῖ δινοσϑὰ ὈΥ ἐδ9 
Ῥοχίαπι 

Υ̓ τρεπταιηε ἐδ δα ἐδ τὰ «τοοίέοι 
{16 θοθά «γοδο6], κἰποθ ἰδὲ 5 ποῖ, ἐῃ ἰ(6617, [86 ἘΘΟΙΈΔΗΠΝ 
ὝΕΣ, ΔΕΥ͂ ΤΔοῖΘ ἔπδη [86 ΘὨΚΙΣΘ ξ, θὰϊ ΠΥ τ} θοαΐ Ο 

ὲ ΟΥ 18 Τοσο ἱπίοσίοσς ὙΤΑΡΡΟΣ ἃ5 ̓ Ἷ ΟΟΥ 

) σου ἐπ οογίδϊῃ 
ΤΗΐθ Ῥόνοσ ἰϑ τοὶ (80 ϑϑοὰ 84 βοθά-νοδϑοὶ, 10: ἐμιδὲ ἀΐθδ (ἀΐδ. 
ΒΟΪγ 66) ἰῃ πὸ Ῥσρόοδδ (800 Φοδα χίϊ. 24), ἃσιὰ ὮΥ διιοὰ ἀΐερο. 



110 ΘΟΕΝΕΘΙΒ, ΟΒ ΤΗ͂Κ ΕΙΕΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΝ, 

ποσὰ ἱπίγοάυσοθ ἃ ΠΟῪ δμηὰ αἰδίϊποϊς ᾿σίποὶρὶο ἐπίο 
16 δἰγοδὰν οχίβϑιηρ βρθθγο οὗ ῃδίῃσο---α ῥυϊποῖρὶθ 
πο ΐοῖ Εἰ ποσίο Βδὰ ποὺ Ὀθθῃ ῥγόϑοῆςξ ἰῃ ἰξ. ΑἸοὴς 

Ἰυϊοι βοῖβ ἔγοϑ ἐδο ἱχητηδύίοσίδὶ 1169 ἐο ποσὶς δρϑῖῃ, δὲ αἱ βσεὶ, 
ἐπ ρϑιίμοσίης ἕγοσα ἐη6 δοίη ΟὈΕΤΑΣα ΘΟΠ ΔΙ ΏΟΣΤΙΒ ἴΠ6 ταδίθ"» 
σαὶ ἴον ἐΐϊδ πον τρδιηϊῆ 1οΏ, διὰ ἴὴρ σοὶ Βοπίηδ 
τολιοσίαὶ ἱπ ἴμο ὅχοά οἼσάοσ οοσασηδηρᾶ ἀοχηδιιάορα ὮΥ ἐδ 

ὉΠΟΒαπ στο Ὁ, δροοΐοδ, εἶδος, Ια, οὐ ἰάαδ. [π ἐμὸ Ῥορίδ- 
πὶηρ (λ9 οοτησαδηᾷ οὗ ἐδο 1,Ο,ῸΒ υἱδοδα ᾿ξ ἴῃ ἱτητηοάξαϊο οοπ- 
ποοίίοι ψῚΊ ἢ Βα ς ἢ οαὐπασὰ οοπάϊτοηα. ΤΉΟΙΟ 15 πο πορὰ οὗ 
ἘΣῪ Ῥτγοίομαδὶ ψ Βοῖθμοσ ἰπ ἐμθ ἔοστῃ οὗ ρὶδὰξ οἵ ϑοοὰ. ΤΏ6 
ἔσθο, τομαγάρα ταδύθσί αν, ΟΣ δὲ φαινόμενον, 18 88 Τοῦ οἢ 8 
δονίερ (μα 88 ἃ ΣΊΝΟΣ, ΔΙ Ββοτιρὴ [ὁ δον στο} ΤΔΟΙῸ 8]0}7- 
1γ. [11 ἐμ, ὑβογοίοσο, αἰἶκο ἐσσδεϊουδὶ ἰρ ἐδ ληὶς οὗ αοα Β τοαῖ- 
ἔπᾳ αἰἰμὸσ οὔ ἐλεπ ουὐξπασάϊ ν, ΟΣ ἱσητησάϊαίο!γ, ἰπδίδαὰ οὗ ἐμ6 
οαὐυδαίζοι ἤστοσλ ἘΔΙΟΒ ΠΟΥ σϑδροσξτο ῃσοοοϑᾶ τ ἰδ6 
0886 οὕ τηΐτιρα {πὶ ἀτὸ πο ἀοά ἰο τορσοαθοο ᾿ποσηθο γ65, ἐι16 
Ῥισαἶτὸ δοτηΐῃ Δ] ῬΟΤΤΟΣ ἰδ ἃ ἐοὰ ἴῃ ἃ δοοϑά- 
γψοαδϑοὶ ἤγοση ὙΠΌΣΟΟ ἰο ΘΟΙΏΘ ζοΣ ἢ ΖὉΣ 81} διίπισο σοδηϊδοοίδ.- 
σπΒ; Ὀυΐ ὃ ἷ5 [89 ΒΔπΘ ῬΟΎΟΘΙΊ---δ6 δβόσυο ἐδδὲ 'πῶϑ ἢχεὲ 
οτοϑἐοα---[ἢο ΒΈΤηΘ6 προοῖθδ (ππ ἐπὶ πεμε4) τὶ [η9 πιγτίδα 
τορτϊρδίαἰίοτια ἡδωλειῤαν ἘΕΙΣΤΗΡ ΕΣ 180 ξαχὴθ ἐΐχηο, κῃπὰ ἰδ 
41} δβυοοσοῦϊπς ἐἰπιθα 88 88 Ῥονογ ΟΥ̓ ἷβΒ 80]0 ὸ 
βιὰ ἐμ οοῃ !ἶο 5 ὉπιᾶοΣ Ἐπ δι ἀρρεαγβ. Τὶ ἸΏΔΥ ὉΘ τ6- 

ΟΧ οἁ Θ}1] ΤΟΡΟΓΘΣΟΘ, 85 [20 ΒΑΣΩΘ ῬΓΟΟΒΔΒ, οχοδθρὲ 
ἔδει δὲ δὶ, Ταιοτιοαϊανα δορίκαῖας δὲ εὐκτω πα τὸ ἥδοτας 
Ὅσα ἔγροσο {πὸ Βο]άϊπρ ϑοϑὰ- υθϑθαὶ ἴο ποεῖς ἀζιοῖσ ἰῃ Ὀυλ ἴτας 
ἐἰιβο ἃ ον βου, Ὀὰπξ ἐπ 86 ΒΆΣΏΘ ΣΩΔΉΤΟΣ, 5,οΣ δυο 110" 
δγαϊου, ἃ ὙΏ ΘῈ ἱ Βτεὶ ἱακιιοὰ ἤγοσῃ (86 πὰρ ἐνγος ἘῸΥ ἃ 

οὐὐπασὰ ϑροοῖοα, [ι [8 ποῖ τοδᾶρ Ὅ.οὩ--ἰοῦ 
1 1.0} ὙΠ τοῖσι ὅπα ἐξ. Σὲ ἰ Τ6 [89 
δ τηλκὶης Ἰδίοσ 8 Σ08] οσχζδσιέετα ὑτοἀποορᾶ, 86 αἰ βΒτεί, 
ὉΥ 8 ἴοτοθ βῃὰ ἃ ἰἴΔ ἤτοσα Ἡϊΐη, δηὰ Ὀυϊ]άϊηρ 
Βιουσα ἰἰβο]ζ, ἱπεϊθαὰ οὗ Δι αὐ δαίβὶ βεεπ ὈΪδτιοθ Βαυΐπρ ἐδ 
ἰάθα ουὐναγἀ} } ΟΥ ΤᾺ ΘΟ;ΔΏΪΟΔΙΥ ἑηϊσοὰ ποσὰ ἱπδο ἐδθ σΣοδιΐασ 
ἴδον ἰὴ6 τᾶν οὗ υσοδὴ αὶ, Ὑ ὁ ΤΩΔῪ δαγ, ἐμβασείοσο, ἐμαὶ ἐξ 
ἐξ [89 Βατηο οτ αἶσα ἢ76, ἔῃ κοίτης ἑοσα οἱ ἐδ βαπιθ ἐ 
ΘΏΘΙΘΥ, ἐδ 6 ΡΓΟΪουσοὰ πἰίοταποσ οὗ ἐΐιθ δατὴθ Ἦ οσά δοιαὶ 
οτ πὶ Ὠδίυτο, δπὰ ορεγοᾶ πον, θϑοῖ ἔἶτηο, τ ἢ Ἐ.6 δϑστοθ 
ΔΙΔΟΣΙ(Υ δὲ θη ἰΐ Εταῖ ἔδ11 ἔδ)6 νυϊδδίίοσ οὗ 80 τοΐοῦ ἐμαὶ 

Η Ἧ ΒΟ 
αν ἀἰθοτοηΐ ἤοσλ 86 Τρ πατῦαι οὗ δβοζῃο υιδίυσα- 
ἰδ, διὰ (ἰὁο ψο Ὀο κοο δ ΠΌΘΟΥ στο ροεος ἫΕ. 
ὙΠῸ ΥΡΕΤ τεῖτο ΠΠΡΠ65. ἃ ΟΙΑΠΕ, ΒΉτδα, πη ἴΌΣοϑ 
ἰδδὲ τοῖς υχοάθοο ομθ ἐλδἦπρ' 86 ἯΘ]1 88 δι  οίμαασ. Βυξ ΒδτῸ 

ἴδοσο 8 8 οοπιἑ οπὶηρ ΡΟΊΤΟΣ Ὀτίπιαίτρ σα (89 ὑ]απὲ ἩΓΙ) Ὁ 
ϑοοοτάΐπρ ἰο ἐΐδ δροοῖθαβ. 1ί ἰ68 Οοὐπ ποσὰ ΒΡοδῖκ- 
ἔῃρ) ἑβσου ἢ Β6 Θασὶ ; ἰϊ 8 “ ἐμοὸ Τοχὰ ρλᾳ μιάφο, Ὁ Νὰ δκοὸ 
δηῃὰ {πη0 ΒοαΥΘΩΒ ἐμ 
189 οογῃ, 18:6 νἱΏ6, απ ἐδο οἱ!],᾽" Ἐοκοα ἱΐ. 
πο ἀχοοοάϊηρ πἰρτιίβορηοθ 85 τἮΘΙΣ δα. ὈΘΘΤΥ οἴ σπθ οὗ 19 

ΗΟ τΟΥν πιᾶση98 ἴοσ Ρἰδιίδ. ΤΈΘΥ οι ]οὰ ἐποτα ΤῊ ὙἾδΣ,, τρί, 
φιαπύ εείαἰἕονια, 866 18. χχνί. 19, ἢ Ἴ ὙἸδὲ Ὁ22, ἢ “ ἄσιν οὗ 
ΒοσΡα,"} ἰο τ ΆΪΟΝ ἰδ ἀρων ἰκοὶον ὅπη ΤΟΒΌΣΤΘΟΟ;- (οΣ 
“4 ΣΟΘΌΣΤΟΟ ΟΣ - ΤΑ ἢ ̓ 86 Φονίει ἨδΌΡίσις 08}} 109, πο ἢ 
ΒῺΔΙ1 τουῖνο [80 ὈοάΐοΒ “ὁ ΘΟ ΤῺ ̓  ἐπ ἔϊιθ οασὶ δ 

οἴ [8)6 προοΐϊο ἃ ὁομδίσισξου ἱπισίθαα οὗὨ [Π6 
οσπδίσυσοῃ ἐῃ0 Βυϊ (89 Δισυτϊιδηΐ Ὧν 
[δ οοτωσηρηέδίον ἰθ [πδὲ ἐδ ὁχορθϑαὶδ ποῖ ὉδαΣ ἐξ. [8 

ΒΌΟὮ, δὴ ουἰπγατὰ τηθοματιίοα] Υἱϑῦν ἔπ σγοσὰδ δὰ 9 ὙΠ, ΘΛ Ὁ 
1οϑϑ 611 (μοῖν οδυδβεννο ἔοτοθ, δῃᾶ Πτ|8 ὈΘΟΟσ.Θ Σρ ΣΟΙ σὸ- 
ἀυπάδῃςξ ΟΥ̓ΡΏΟΓΙΕ ἰπ πο δοοοῦπύ. ΤΏΘ οὗ οδυδαίίοσι 
ἬΒΟΙΘ ἔπο0ΓῸ ἱβδ ἴῃ ΤΟΘΙΣΕΥ ΤῸ ΟΔΏΔΑ γΘ ῬΣΟΟΘδα ἐβ δ, ΤΩ ΡΥ 
ΤΩΔρῖσΑ)] ἀπὰ ππτοθδηΐτρ, Ηδᾶ ΣΎ Ὁ Βοτὸ ταοδπξ ποί δέῃ 
ΤΩΟΤΟ ἔθ λΣι ΟΟϑ ἐπ ρ'᾽ ΟΣ ΒΟΥ ΠΒ δοϑ, 85 ἔμ9 ΤᾺ Χ. ἴῃ 1 
ἔμδτο ποιὰ Ἅπὶν πᾶγο Ῥόδὰ ποοΐ οἵ {80 ῬΓολδαὶ Καὶ φασίν 
αἷρὶο 5, 68 ἐπ τοσ. 29, ν᾿ Βοσο ἐδο ῥ]δσιὲ ἰα σροῖαπ οὗ αἴϊασ 
ἐδ οζοϑέϊου, βπᾶ δ 8 δὶ οἱ ἐδβ Ῥγοόθδεδθοθ οἵ τορσοἀποξξοχι. 
Ἡδὰ “ γιοιάϊηρ δοοὰ"» ἐδ9 δαηδὸ ἐπίουοᾶ, ἔΏΟΣΤΘ δ τὸ 
οΟἰδοσ ποσχὰβ ὁ πουἹὰ μανϑ θείας ἀχγαθδοοά ἐξ, ΤΆ 

πὶζὰ 186 νασίουβ βρϑοῖοϑ δῃηᾶ βοεἊΐβ, δ]οηρ τὶτῃ 186 
ἀοϊοτταίηδιὶθ ρὑσοραρδιίου οὗ μίαπία, οδο ἢ ἴον ἰδ 
κιηά, ἴποτα οἰθασὶγ δηῃὰ αἰβιϊ ΟΊ Θοσαθβ ἰπ ἰὈδὲ οΟ- 
οορἕοη οὗ παῖατθ Ἡμϊοῖ ἰβ δἰγοθγ δβηουπορά ἴῃ 
86 ρτοδὶ οοῃίταϑδίβΌ ΤῺΘ πογὰδ: τρορὶ ἐὴλε εαγί, 
ὙΆΝΣΓΟΣ (τοῦ, 11), διὸ ἱπίοσργείεα ὉγῚ Κυορεὶ οὗ 
186 πἰρὴ στον οἵὨ [6 ἐγθοθ (οσεν ἴ86 δδυίἢ) ἱπ Θσπ- 
ἰγαδὲ πὶ [86 ρἰδηὶβ τδίοἢ Οἰθαο οἷοϑοσ (ὁ (9 
ειουῃά, δὰ πο δὸ τορδγάδθαὰ ὉΥ οἰ σϑο 88 ἃ, 
Ῥγδβϑοθης οἱοἰδίης οὗ 86 οί, ὙΊᾺ τοερθοῖ ἴὸ γοσ. 
20, ἯΘ ΤὨΔῪ δἰδϑταθ ἰμδὲ Κποῦοὶ ἰδ τρῃς, [ἢ 1.6 
οοπίασηρ δἰίου οὗ [Π6 γοῦῃρ πον]α, (85 ταδ͵οδιὶς τί βὴη 
δῦονο (16 ϑδγ ἴῃ (Π6 6186 οὗ [10 .4]} ἰΣ668, 86 ἴῃ πᾶς 
οὔ ἰμ6 Ὀἰγάβ, 888 8 ῥρϑουϊας χοἰ οσηθῃς ἴον ἴΠ6 ἱτηδσὶ- 
ῃδίίου. ὙΠ ἰμ6 Ρδηῖδ ὑποῖθ δρροδιβ ἴθ ἔγαὶ 
(δΐηρ [ἢδὲ ἰ8 ἀἰδι ΘΟ  ΘΥτΩὈ0]16 οὗἁ Ἰ᾿ϊ 28 γὸ}} δ. οὗ 
ἐποὲν ἱπάϊν άυ4ὶ ἐραροα 

8. γοτα. 14-10. ουωνίλ Ογεαξίυο ὕαγ. ΜΒεσίη- 
τόηρ ὁ ἐλδ δοοοπα ἰγἱαά.--- Το Ῥγθοοη 0 ὴ8 οὗ [89 
ΠΟΥ͂ Θχρϑοῖϊδδῖ δηΐπιδὶ δηὰ Ὠυπδῃ 116, ἀγὸ (86 ᾿σθ δ 
οὗ μοαγϑε, ἴμ:0 βίδσγβ, ΟἹ ΒΟΔΥΘΏΪΥ Ὀοαΐ68, ρδγὶ]) ὦ 
Ῥδγεῖοδὶ φυϊοϊςοηΐησ ρουοσα, δὰ ῬΑΓΙῚΥ 88 βίρτιβ οὗ 
ἴ8ο αἀἰνίδίοη οὗ ὕπηθ ἴος 6 δυτηδη ουϊϊατο- ποτὰ. 1 
ἰα (οῖτα, ἴῃ (6 ἢγθι ῥἷδοθ, 0 ταδί 86 αἰπιϊποιίϊ οι 
Ὀοίτοθι ἀΔΥ δηα ἘἰσΒ, μοίτθοι Ἰρῃςξ δὰ ἀδγκηθε8, 
διὰ (0 τ]ὸ οὐδοῦ ἰδθ ΟΔΥ δηὰ πϊρῃῦ---Ο τᾶ κο ἰδὲ 
κτοδὶ οοῃ γαδὶ Ὁρο οι [16 Ὠθτηδη ἀογο ρθη ΐβ, 
858 ὙὍὙ611 88 (6 δηΐτηδὶ Ὡδίυ το. Ἰἶθ, ΓΘ οβϑθη Δ} }} ΘΟὩ- 
ἀϊοποά, δαοὶὶ 85 βἷϑθρ, πακίηρ,, ροηογδιίΐου, ἀϊνοσδὶ- 
Ὧθοβ ἰπῃ {π6 δηΐμδὶ πουϊα---δῃπ)8}5 οὗ ἐῃ6 ἀδὺ δηὰ 
Δ ΐπ|4}]8 οὗ (06 πἰρηξ, οἴοθ. 10 ἀρτοθβ ὸῦ}} πῖτ 16 
ἰοχί, ἰδδὲ ἀραίη, τ ἢ] δὺ ξ ΤΩΔΪΚ68. ἃ ΤΟ Γ6 Βρϑοΐδὶ τη 6 ἢ- 
οι οὗ (8}6 ογταΐϊπαποο οὗ ἴδ Βοδύθην Ὀοάΐοβ, ἰὺ σίτνοα 
80 οἰϊοῦ ῥγοτηΐμοησθ ἰὸ ᾿δμοῖσ βρί για] οὐ ὨυγηδῺθ 
ΔρΡοϊπηθῃί : ἰοἱ ἰδ θπη 6 ἴογ Βί 118 δηὰ ἴον ζδϑι νυ δὶβ, 
δηὰ ἴῸΓ ἀδγα, δῃηὰ [ῖ0. γϑδιβ. Τδ6 αυοσδίίοῃ 8568 
δοσο, πϑοίμον (686 δρροϊῃίτηοπίβ δγὸ ἰὸ Ὁ60 ἰδίγθὴ 88 
ἴουν (υΐμον, Οδ]νίη, Πο] !σβοῦ, ΚηοὈ6)); οΥὗ ἴδμας 

Σ ᾿Ἰ[Ὡγθϑ 8θ τηθϑηΐ: ΠΔΙΊΟΪΥ, ἰοῦ δἷρτιδ οἵ ἰΐταοα, ΤῸ; 
ἄδγα, δηὰ ἴον γοαγβ (ἘΒοδϑῃπι]οσ, ΕΪΟΒΙοσ, 6 
εἴα, Βὰ ὴ; ΟΥ ΟἿΪΥ ὑπο: [ὉΓ δέστιδ, ο᾽ 
ἐέγηιδα, ἱποϊπαἴηρ ἴῃ (μ6 ἰδοῦ ὈΟΪῺᾺ ἀδγϑ δηὰ Ὑοδῦβ 
(βοδυτοδση, Μδυγοῦ). Εν (16 ἤτϑὲ νἱον, ἱπαϑϑά, 
ἴθ0 ΓΘ ΒΡΟΒΙΚΒ {86 δἰγὴρ]6 βοτίθδ οὗ ἴπ6 δρροϊμυποπίδ, 
Ὀυὺ ἔδοτο ἰδ, ἰοο, (86 οοῃδίἀογαιίοῃ ἔμαὶ ἰμ6 βρ᾽τῖττδὶ 
(οΣς ἀὐωρασενπύμ α ΔΡΡροΐηίπιθδηϊβ οὗ ἰ80 ΒΟΔΥΘΏ 
Ὀοάΐοθ δγὸ ποί ϑίϑα ἱπ (00 ΘὨτοΟΠο]ορίοαὶ, ΤῈ 
εἴκη ΤΕΣ μδ8 οὐεπεσηοδ ἴῃ ἴθ 6 ΟἹ Τοδίδιηθηὶ ἃ γοϊὶρ- 
ἴουβ Β᾽ χη ϊβοδῃοθ. ΤΏ 86 ΓΑΪΣΡΟΥ 18. ΘΒ] δ οὰ 
ἴον ἴθ βίστι (Ὁ "2}) οὗ [86 οογοπδηΐ θοϊγεοὴ Φε δον ἢ 
δὰ Νοδὶι, ἰοροῖμος πὰ ἷθ 8005 (6 εῃ. ἰχ. 13). 
[μλΐον, ΑὈγδῆδσα γϑοοΐνοϑ ἴῃ 116 ΒΙΆΓΤΥ ὨΘΑΥΘΏ 8 δἷ σῷ 
ΟΥ̓ ἐμ αἰνίπο ρσγοιηῖβο. Βιυΐ Ὑβοα ἰΐ ἰ8 βαϊὰ (Ψ 6 γ. Σ. 
9): Το τουδὶ μοὶ Ὀ6 δίγαϊὰ οἵ [ῃ6 ἷρτβ οὗ βοδνθῃ, 
ἴθοτο ἱβ ποὺ τοργσορδιθὰ ὑδπογοῖη [16 τηθδηϊηρ οἵ [88 
βῖστιβ οὗ ποανθὴ ἰη ὑποὶν τίριις βίριήβοδηςς, δὰ ΟὨἸΥ͂ 
10:6 ΒοΔΙΒΘΠΒὮ τοϊδοοποοροῃ οἵ (πο. Τ86 ῥὑγσωϊ- 
ἔἶνο τοὶ σίου τγᾶϑ {(πγουρσθουΐ Βυτηῦ 0110; 1 τῶϑ ἃ σοῃ- 
ἱοτωρἰδιίίοη οὔ ἰδ 6 ἰπυ δὶ Ὁ] 6 ἀθῖ ἱπγουρῃ Βττορο)ὶς 
δἰρηβ, δὰ (86 τηοϑὺ ὑμίνογβαὶ οἵ πο ΜΟΓΘ ΒΌΠ, 
ΙηθΟη, δπὰ δβίατβ. 1 ὙΠ ἰθυ8 ἰπδὺ (80 ῥπταϊν 
ΒΥΤΟΡΟΙ 6 το σίου θδοδτηθ Ποδι μη βῃ ; 186 γα] ρίουβ 
ΒΥ ΤΩΡ] 16 ἀοροπογαίθα ἰηίο δὴ ἱστοὶ  κἴοσβ τα γ ] Δ] : 

9 αἴοτγ οὗ ἀοὰ νὰϑ βυβεγσθὰ 0 Ῥ888 ΔἾΔΥ ἴῃ {8Π6 

ΗΪΡΆΣ ἤοστα οοσαγα ΟἿΪΥ ἰδ ὁπ οἶδας Ρ͵δοο ἴῃ ἐμβα Ηοτον 
Βοετίρίασοα, ὩΔΙΊΟΙΥ Τῶν. χὶΐ. 3, σβοσο ἰδ οὐ γ ὈΘΔΙΒ 
ΘΧΟΙ ΙΒ ΤΟΥ ἐδ: 6 Θοποορεγθ ΟΣ θοσαϊπαίυιρ ϑθη89. [8 ΟὨΟἱΟΘ 
Βοσθ, ἐπογοζοσο, βΒμοτ ἐμαί ἔμὸ τῦὶίεσ μδᾷ ἵπρ' 6160 ἐπ 
ὙἹΟῪ ἔμδη δὴ οὐὔἱϊ οοπδίχτιοξέοςι, οὐξμας οὗ ἐδ ῥ]ασιξ 82 
δ ἭὮΟ]0, ΟΣ οὗ (9 δβοϑᾶ- τοαδοὶ ΠΟΙῸΣ 88 Βορασδίδ 
ἵἕτζοσω, Οσ 85. οὐπίαἰποὰ ἐπι, 86 ρ]απέ.--Τ. Τῷ. 
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ἔοττα οὗ ἰδ δΙ ΟΥΥ εἰχηϑ; ἰξ Ὀδοῦσοθ ἰἀειιβοὰ πῖ 
ἐδοπι, παῖ δὶ πο αἰΐογ}γ ἰοδὲ ἔνθ ΘΟὨδοΟΌΒΏ 666 οὗἉ {86 
ἀπδζαοο. ΤῈ ὑσθα τοργοθοηϊδεῖνοθ οὗ (86 ρυὐσοὐεΐνθ 
τοϊϊ σίου οἡ ἐξ Ἰέρὶ 56 μο]ὰ ἔαδὲ 0 ῖ8 ΟὈΒΏΘΒΒ, 
86 ἷἰπ ἰδθ οσδιίωρὶο οὗ Μοϊοιήτοάοῖϊς ; Ὀσὲ ἸΏΘΥ Σουθ- 
τοβοοὰ ὑοὰ 28 διδοῖ ὑπάον ἐμ)6 πδσὴθ ΕἸ ΕἸΐοα (Οοὰ 
Μοεὶ Ηΐϊρ). [Ια ἰδ δὴ ἱωρΓΟΡΟΣ ἱπέδσθμοθ ἩΒΘῺ 
Κπορεὶ μβαῦὸ ποῦ] γοῖοσ ἐμἰ6 ἴο πὸ υπυδὺ8] ΒΘ Ποση- 
βῶλ οὗ [0.6 Βοδγοα, βαοῖι 88 (86 ἀδεκθηΐηρ ΟΥ ΦοΙ ἢ ρ86 
οἵ (δ δῃ διὰ τροου, [06 τϑᾶ δδοροοὺ οὗ [δ ἰδέίον (ἴῃ 
8 ΘΟἸΪ086), Ὦνο οοτηείθ, ἐδ0 Β'ΘΓῪ ΔΡ οὐα. 
Νέοτοονοσ, πὸ οσδυποὶ Βηα ἰπαϊοδίθα ΒοΓΟ, 88 6} 1} 250 ἢ 
ἄοοθδβ, δὴ δοιγοϊοχίοαδαϊ ἴπὶ) 660 οὗ [820 ΒΟΔΥΘΏΪΥ 
Βοάϊοδα, οἱ τοῖς ἢθ ΓΟΙΆΆΓΚΒ;: “ ΤῊ18 δηοϊθηλ ὑπ τοῦ- 
88} γ δοοορίϑα ἰπδυθῃοθ 8 Ἀπ ἀθηΐΔΌ0]6, ἃ (ἰηρσ ποὺ ἴο 
00 65]1οἃ ἰῃ ᾳυοσίίοιι ἰη ἰἰ861 οοπδίογϑὰ, Ὀὰὲ ΟὨΪΥ ἰῃ 
ἴῃ οχίοηιὶ." Τὸ αυοδίοη ταΐδτβ ἴο [Π6 βίζῃϑ οὗ ἐπα 
(μοοοξαιῖο Ὀ6] οἴ, βοὴ 88 δο οοἰϑυγδαιϑαὰ Ῥβ. υἱῖξϊ, δὐὰ 
ΡᾺ. χῖχ., ἥτοται προς (ἢ σ οὨ] αρο-δέζτι8 οὗὐἨ ἀρτίου μιγο, 
αν χαϊίοη, δηὰ ἰχαγαὶ, τοῦδὲ οί ὍὈ0 θχοϊυάοα. 
Τβεοθ, ὈὉΥ τἰρς σΟΙΒΘαΌΘΠΟΘ, στηδὲ 6 δα ἀρὰ ἰδ 
[οδάναὶ βἰρστιθ, ὩΣ ἸΌ. Μοσί, ἰξ ἰο ἰσῃα, ἀοῃοίεβ, ἴῃ 
βεθοταὶ, δὴ πλβηρσον ἔπηθ, Ὀὰὲ ἐδ ὀοτμοδ ἴῃ οἷοδο 
οοπποσοη πὶ 1Π6 πτογὰ Φεδουδ ὈοίοτΘ [86 ἔδδάγναὶ 
ΒοαΒΟΏ5. ΤΏ δἰ χηϊβοδηΐϊ ἰἰπο-Δοοοῃδ οὗ [Π6 18Γ86]- 
ἵμ65 ΟΓΘ, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ΓΟ σίουΒ δα 4.8, ὩΘῪ ΙΠΟΟΏΔ 
(ΡΆ. εἶν. 19), ἀμ! γϑδυγ ζοβίϊνα]β τ ἢ ἢ τσογὸ ᾿ κοΥν180 

Υ ἴδ τῶοοῦ. ὕροῃ ἴμ6 ὑπνὸ τσοὶ χίουβ 
δρροϊμοηίβ ΟὗὨ ὑπι6 ΠΘΑΥΘΗΪ Ὀοάϊ68 (δἶρτιϑ οὗ Ὀ6]]οῇ, 
εἰφῃϑ οὗἁ πΟΓΘὨΪΡ) ΓΟἿονν ἴθ6 ἐπο οἰ οὶ ἀπὰ Βυτηδηθ: 
6 ἀείετηλπδιίίοη οὗ 6 ἀδγ8 δὰ ὑβοσονῖ οὗ δ 6 
ἀεγοιποτκβ---ἰὰ9 ἀοϊοττηϊπδιίίοη οὗ [6 γϑᾶτβ δῃηὰ 
(δεγον ἢ} 86 τορυϊδίου οὗ 1 δηὰ ἰΐ8 ἀυταίίοῃ. 
Βερεῦρου ἔΌΠονβ [Π6 Τηογ6 οοτηοη ἀοἰθστη 0. 
οὗ ἴδε ΒοαύΘΩΥ ᾿ἰρδῖ8 ἴον [86 δηΐπηδὶ 116 ἴῃ σοησΓα). 
--Το εἶνο ἸσΒῖ ὑροῖ ἔδο ϑασίῆ.---Ὑ10} ἧς Ἰκδι 
κ ἴδ βυῃ ἵποτο 18 8150 ἀοίοστηίπϑα 18 γἱ18] παττηιϊῇ. 
ΣΠῸΘ (06 ἰοχὲ ΒΡΟΔΙ5 ὅσϑς οὗ {6 δρροϊπποηὶ οἵ {Ππ6 
ἸΘΑΥΘΏΪΥ Ὀοαΐο8 ἴον (η6 δαγί τον (νοτβ. 14, 1δ), 
ἐπ ἑοῦ Οὗ ἰπ6 ογτοδίίομ οὗ ἰδ6 Ἰυτηΐπαγῖθ8 ἰπ ἐμοὶ 
ΤΑΣΙΟΙΥ διὰ αἰδιϊπος Δρροϊηϊθηῖβ, ἰη Ἡμἰοῖ ἔ0 ΒΙΔΙΒ 
ἴοιτη ἃ Βρθοΐδὶ οἰδϑβ, τορ. 16. Αδἶον {μἱβ (Π6Γ6 ἰβ 
τηοῃξῖου ΟΥ̓ ἐμοῖς Ἰοοσδιΐοιῃ δηὰ ἰδεῖν οΐοδοῦ : ἐμοὶ 
μδοθ 15 (6 διτηδσηθῃϊ; ὑμοὶγ ὈΓΙΏΔΓΥ Οροσαοῃ 18 ἴὸ 
Εἶτο Ἰ᾿'σδε; ποχὶ (Ὁ τοῖν ρονοσζησηθηῦ, ἐμαὶ ἰδ, 
(δαὶ ροου]δν ἀοιοττηϊπδοη οὗ ἰῃ6 ἀΔΥ δπὰ πἰρὶ ὑπαὶ 
δ ὨΘΟΘΒΒΆΓΣΥῪ [ὉΓ ἴΠ6 ρῥτγοβογυδίΐίοη οὗ ἴθ, Τὸ ἰἰγτὰ 
(δπισ ἱβ ἐδ αἰνίϑβίου Ὀδίπϑϑη ᾿ἰρῃϊ δηα ἀδτίζηθ88, (0 
ἰικξιυθης οὗ [6 νἱοϊϑαϊτυἂθ οὗ ἋΑΥ ἀηὰ εἰσί. ἘῸΡ 
ἰογο τυυδὶ (Π6 αἰν!αἴηρ οὗὨ Πσἢὺ ἔγοτα ἀδυκη 88 ἀθῃοίθ 
δοσμοιΐηρ αυλῖ αἰ οτοηῦ ἔγοτα ἰδδὲ οἵ τϑὺ, 4: ἰΐ ἰθ 
Ὧοῖ ἰδ6 αἰνίϑίου οὗ [16 Ἰυμπιίπουῦβ δηὰ ἰπ6 ΒῃβάονΥ, 
Ὀπὶ οὗ τὴ0 ἀαγι σης δηὰ (86 πἰροῃυθιδάονν ἰμοιη- 
βοῖτοβ. Βαϊ ΠΟῪ δτδοβ ἢ χαθρϑίϊοῃ: ΗΟῊ Οοτη68 ἰὲ 
(δὶ ἰδ Βτδὶ τοθητίοη οὗ ἰμ6 ογοαϊίοη οὗ 86 ΒΟΘΥΘΏΪ 
Ὀοΐΐο8 16 οὐ ἴδ ἰΟυγἢ ἀαγ} [τ Ζ0]108 ἔγοτη [ἢ 6 
ἔαπαδιηοη 8) σοδτῖς8] Δ ῊῪ8 (πὲ [806 Θδείῃ, Ὀοΐογο 86 
Βα, ΔΒ ποὶ Ὀγοραγοα ον Ὀγίπρίησ ἕογίδι [ἢ 6 0] Δηίβ. 
ἴς ἰ6 βαυίωρ ἴοο [{||0 10 αὔἶττη ἰμαὶ ἐπἰ8 ΗΪαοθ τηυδὶ 
ΟΌΪΥ ὍὈ6 υπαογβίοοα ΡΒΘΒΟΙΏΘΠΘΙΥ, οΥ ᾿δαὺ [Ὧ6 Θδυ ον 
αοδιθὰ Πολύ Ἶ Ὀοάΐθ8 τρλῖκο ὑμοὶν σϑὶ ΔΡΡθϑγδηοθ 
οὐ ἴδ ΤΟυτὶὰ ἀΔΥ δίοηρ πὶ ἴμ6 οἰοαγίηρ.ρ οὗ 6 
δ οδρθογα. Βαῖ, οἢ ἴδθ οἰμοῦ Βδηα, ΒΌΓΟΪΥ, ἰδ ἰδ 
δΆγιησ ἰ00 τοῦ, ἩΠΙΘΏ ἯΟΘ δϑοϑύσοθ {ποὺ [86 ἰοττηδίίοῃ 
οἵ ()0 αἰδισ ποιὶὰ, οὐ οὐδθῆ οὗ Οὐ ΟΥΤΏ Β0ΪΔν δηὰ 
Ῥἰδηθίαγυ βγϑίοιῃ, μδὰ ἰΐ8 Ὀοσίπηΐησ ἱπ ἰ86 Τουσίὰ 
στοαῖῦτο ροτίοά. ΤὨΐἷ8 τϑργοβθηϊϑίίου. ἰδ ἱπογζϑηΐο, 
Δυποτσωδὶ. [{ 15. {πιδὶ 88 110}10 βΒυρρογίοα ὉΥ͂ ΔΗΥ δουπὰ 
ΟΟΘΙΩΟΖΟΏΥ 48 ἀοιηδηἀθα ὈΥ ἔπη Βογὶρίυγαὶ ἰοχ. Αβ 
πιο δ ἐδ ἰοχὶ γϑαυΐγοδ ἴμδὲ ἰπ σΘΏΘΓΑΙ (Π0 ὅσαι 

Ἰίσιῦ οὗ ἐδ υηΐγοτδο βῃουϊὰ παν ἰἰ8 οτἱρίπδιΐος 
Ὑμ ρρ μαύπ ένα ὙΠ} ἰθδ6 ᾿ἰχὺ ουοὐ οὗἩ 106 ἑἐλολκμ 
υαδλολιυ οὗ (6 φαγί, υδὺ 88 11{||60 ἀο68 ἰὴ ρ]δοθ 
ὈΘίοτο ὺ8 ἀοτιδπα ὑπαὶ γγ6 βῃου ά ἀδίθ ἐμο διβοϊυϊοὶ 
διαὶ ἰοστοδύοη οὗ (86 ὨσανΘΩΪΥ Ὀοαΐο5 ἔσοια ἐδ Τουτιὰ 
ογοδῦῖνο αν. ΤῊΪΒ, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, Δρτθο8 ν}} τῖϊ ΟἿΣ 
ἰοχῦ, ἐμαὶ ὈοΟΪΒ [6 ἀρρεαγίπσ οὗ (0.6 δίδσυυ σου]ὰ, 
δηὰ (6 ἀθγϑορπιθηῖ πὰ ορογαίίοῃ οὗ (86 Βοῖδὺ 8γ8- 
ὕθιλ, ἬΟΓΟ βγβὺ Τηδθ σον [ὉΣ (86 οαγίῃ οἡ ἐδδὲ 
ΒΔΆΤΩΘ ἀδγ ἴῃ ὙΠΙΟᾺ 1[ἢ9 οασὶ δ ὈΘΟΆΣΩΘ ΓΟΔΟΩΥῪ [ῸΓ ἰῃ9 
Βυῃ, Ὅῃμ ἴδ6 ἴουίἢ οτοδῖῖνο ἄδυ, ἐμοτγοίογο, ἰμογα ἰ8 
σοι ρ]οῖθα {86 οοβιηΐοδὶ τοχυϊδίίοη οὗὨἨ ἔδα πουϊὰ ἴον 
ἴδ φαγῇ, δπὰ οἵ ἐδ ϑαγίῃ ἴον (89 νου], 8.66 ΤΟΤΕ 
ὉΠ6οΡ ἴ86 ἸΒοοϊορίοδὶ δὰ Ε.ϊολΙ. 

9. ὕοτβ. 20-28, ΖΛ Ογεαξέυε αν.--- Οοττο- 
δροηαΐηρς 186} ἰο {19 Βθοοῃα ἀδΔΥ (οὗ ἴδ6 ἤγαι ἰτϊδὰ 
ΤΟ δγο ΠοσῸ (0η [ΠΠ6 δ0ΟΟη ἀΔΥ Οὗ 186 δΒοοομᾶ πἀπεὶ 
[06 δηϊπγαϊΐου οὗἁ (ἢ 6 ̓ταῖον διὰ (πὸ αἷν ἰῃ [ἢ 6 Τ,ΔτΏΘ 

Ἧ ογοδίυσοβ. Το οσοωϊΐζοῃ οὗ ἴῃ8 τηδγίῃθ 
Δ ΪΠ)8]5 ἢτβί. [0 ͵β οὶ ΟὨ]ΥῪ Ὀθοδῦδα [Π67 ΓΘ 
186 τοδὶ ἰτηρονίθοῦ ογεδίαγεβ, θὰϊ Ὀθοδῦβθ [ἴῃ 6 παῖοσ 
δ Δ ΤἸΏΟΓΟ αυἱ ἱηρ δηα ἃ. τ 06 ῥυϊτοϊενο οομαϊιουι- 
ἷῃρ οὗ 116 (δὴ (116 φασί. Τ86 11ἶκ6 ΒΟ  ἀΒ ἐγὰθ οὗὨ {86 
αἷν. [τ (8. ΟἾΘΆΓ, ἸΔΟΥΘΟΥΟΡ, ἰδ (Π6 ἰαπά-ϑη τη 18 ἰὼ 
1 οἷν ογρδηϊζαιοῃ δἰδῃ ἃ ΔθᾶγΟῦ ἴ0 ΤΩΘἢ ἰἰδη (δ 6 ὈἱΓάΒ.: 
ὨΘγογίΒ6]685 {ΠΟῪ 8Γ6 Ὠοΐ, ἰῃ 411] Σοβροοίβ, ΏΟΓΟ ροΓ- 
ἴοος ἐμ8δὴ (08 Οἰγάὰβ; διὰ οὗ {πο86 ἰδίίζοσ, δβ. οὗ ἰ89 
ἔγϑοϑ, ἰδ 18. ΘΙΏΡΒΑΌ ΘΙ βαϊὰ ἐμδὶ [ΒΟΥ ἰοτοῦ ἰρἃ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἰ86 Θαγί;. Ιπᾶθοᾶ, 85 Ὀἱνὰβ οὗ [η 9 Ὠοδυθῃ, ἱμο Υ 
δῖ δϑϑίχηθα ἰο ἔμ:6 βοᾶνθῃ, ἃ8 ἰδ Β8}} ἴο {116 νγδίδυ, 
ἃΒ [6 Ἰαη-Δηἱπγ415 ἰο [86 φαγί, δηἃ 80 ἴδ οοστϑοί!γ, 
δίποο ἰΠΟΥ ποὺ ΤΊΘΓΟΙΥῪ δοδγ δΌουο [Β6 δατὶἢ, πα ἤδΥΘ 
ἐδ 6 ῖν Ῥσοροῦ ᾿ἰΐο ἴῃ ἴμ6 δἷγ, θαΐϊ δἷβο Ὀδοδυϑο [ΠΟΥ ἃΓΘ 
ἴῃ Ρᾶγὺ πδίογ- [ΟἿ] δῃὰ ἢοΐ σΘΓΟΪΥ ἰδη-Ὀἶγαϑ. Τ1}8᾽ 
ΡΟ πδίυγο- τὰ 8, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ἴο Ὀ6 ποϊδορά 

ΘΓ6 ἰπ [86 Ἰοττηδίίοῃ οὗ 86 6:68 δῃὰ {6 Ὀἱγάβ, 88 
ἂὲ Δ ΘΑΓΙΟΡ Ββίαρο ἴῃ ἴδ0 [οστηδίίοη οὐ ἰδ) ὑἱδηΐβ. 
ΤῊΘ Βγβὶ δῃἷη)8}18 ΔΓΘ ΠΟῪ ΙΏΟΣΘ ΟΔΓΘΙΌΠΥ ἀοποίοα 83 
Εἰνίπς βου]β, ΓΙᾺ 2 (8οι] οἵ 116. Οχ ἐμϊ8 Βο- 
1 ΖΒ ἢ ΤΟΙΔΓΚΒ: “ΤΏῺ6 δηΐγμαὶ 4068 ποῖ του ὶν λαυὸ 
50], ἱξ ἐδ βουϊ; βί:οθ (16 800} ἰ8 [[Β ργορϑὺ Ὀοίηρ, 
δὰ {π0 ὈΟΑΥ ἰδ ΟὨΪΥ ἰΐβ Δρρϑδιίῃρ." Τμδὶ Ὡς 
Βοϊὰ ἴῃ τοδρϑοὶ ἰὸ πβϑῃ, Ὀαὲ ἰδ οουἹᾶὰ ὨΔΡΑΙΥ Ὀ6 βαϊὰ 
οὗ 1.6 δοΐμμδὶ (θοο Ῥα. οἷν. 29, 80) 1 ἰβ ἴσυο, [π0 
δοδδὶ ἰδ διϊπμα θα ; 0 8848 ΔῺ δῃΐτηδὶ ῥτίποῖρ]ο οὗ 868- 
δαϊϊοῃ δπὰ οὗὁἨ τοοϊοῃ πος ἷἱδ ἰ86 ρτουπὰ οὗ ἰ(8 
ΔρΡροδγίηρ, θυὺ 88 δοῦϊ ἴλ 5. ᾿ἱπβοραγϑϊυ οοῃηῃθοίοα 
ΜῈ 4}} δΐσδὶ βου} - 16,5 (δὲ ἰ8, (86 116 οὗ παίυγο. 
Κπορθοὶ ἰγδηβὶδίοβ: [μοῦ (86 Μδίογβ ΒΎΔΥΙΩ ἃ ΒΊΤΆΣΙΩ. 
ΤῊΪδ8 οοῃοθρίίομ ἰβ 8}}}} τλοσο ᾿ἰν ὶν δηὰ ρἱοιοσίδὶ ἰμ8ῃ 
ἰῃδὲὶ οὗἉ οὖσ ἰσδηβὶδιίοῃ (68 δοίη τοϊπιπιοίη αἷς ἩαΒ8ΩΥ 
υοπὶ ἱ , ἰοὲὶ [6 παίϑὺ βύγαστω ὙΠῈ ΟΥ Ὸ; ἃ 
ΒΓΆΙΙΩ) ; ΠΟΥΘΥΠ616358 γὸ ΒΟΙὰ [86 Ἰαίζογ (0 ὯΔ ΣΩ0γ0 
οοττοοῖ, βίῃοο ἰὯ6 οδυβα! γ οὗὨἩ [86 ϑυδστω οδηποὶ 116 
ἴῃ ἐμ παίον ἐιβ} 1 Ὀὰδ ἰὰ ἴδο οσοδνο πογὰ.-- -Απᾶ 

" {Τλϊεγδεοϊεηϊεῦεα. ἸΑΩΡῸ ΟΥΔΟΏΕΥ ἰογτοβ {15 6'6γ- 
τῶδὴὶ ψοχὰ πι γοίδχσϑηοο (0 ἐμὸ θοῦ ἩΘΌΓΟΥΎ ῬὮσαδο 

ΓΙΝΓῚ ὍΘ)» πορβοδὰ ΒΑΥΥΒ, ΟΣ δοῈ] οἵ 1179, τοπιἀστοᾶ ἐπ ΟἿΣ 
ἘΠ δ} Ὑ ἀταῖοτι εἰσέησ δομῖ. ὙἼο τιο0 ἔπ ψνοζὰ δηΐτηβὶ, ἴῃ 
ἐσδῃ: δ᾽αξίπρ, ἔγοπλ πὶ διυυογείοσι ἰὸ [110 ἘΠΕΊ νῶν ἰὰ τρηραι 

460 7..-ΑΔ. 

ΠῚ τὴ ς ὅοΣ. 11]. ΤΏ σΔΌΒΑΙΥ ἤστο, δ 8 ἑβοτο, 5 ἀου- 
16, Ὀπὲ ἔποσο ἰδ ΟΟΣ ΔΙΏΙΥ 8 ΘΟΟΟΏΔΑΓῪ ΟΔΊΒΔΙ ΠΥ ἰπ ἔδπὸ 

ΤῊΝ » γεριίδα, [80 Ἰοπτοδὲ διὰ ταοδέ ὑσοῆο Κἰπὰ οὗ δι ΐ τα 818, 
το δοπίδ- Ασαυίο ἐγαῃδϊαίος σαπάοσα ἐξ ὉΥ 8 αἰσοΐϊασ 
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1οῖ οἱχὰκ Βγν αὐὰ δγ (Πγ ἀροαυὶ).--- Το ϑσου  ΒεΏ86 
οὗ [86 Ηοῦτον οοηϊυραίίοι ῬΊ]6ὶ (Ὡ)} 15) οδῃποὶ Ὀ6 
οσργοββϑοὰ ὉΥ (86 βαρ] νογὰβ ἰσέ ἵν. Ἴδα εἰθτηθυΐ 
οὗἨ 1.6 ἑοττηβίίοη, (86 αἷν, 15 ποὺ ὮΘΓῸ χίγϑῃ ; ἴον ἰὑὺ ἰδ 
οἷοαν ἐμαὶ [ΠΟΥ δγὸ ποὺ τοίοσσοα ἰὸ [16 παῦε ἴῃ ἱδμοὶγ 
οτἰρὶπ. 5. Ομ τοἰρεῦ ἐδῖηκ ΒΟΓῸ ἴῃ ΒΟΙῺΘ ἨΔΥ οὗὨ ἰδὁ 
ὌΡΡΟΙ Μαίοτβ; Ὀὰΐ ὑμ86 Οἰγὰβ ἃγθ τμδν ἰ86 Βττηδ- 
θηξ. ὙΒοῖν οἰοτμθηὺ 18 ἰΠ.6 ΘΓ ττοδτοθηὶ οὗ ᾿ι68- 
Υοη, ᾿πδὺ πμογὸ [86 ὑπὸ τδίοτβ δ αἰν! θὰ, Οἱ 1.8 
απάοταῖάθ, οὐ ἰμδὺ πὶ ἢ 18 ἰυγηοα ἑονασὰβ ἰ86 φαγὶ ἢ 
(3953), τουϑὲ [6 Ὀἱγὰβ Ηγ. ΤΏΘΥ Ὀεϊοηρ ἠαβὲ 88 
ταυοῖ ἰο {Π6 ΘΑγ ἢ 85 10 [86 ναῖον δηᾶ [16 αἱῦ; {μ6γὸ- 
ἔοτϑ 8.6 {6} δββίρῃρα ἰὸ Ὧ0Ὸ βροοΐδὶ ἀϊδίισίοϊ, γον. 21. 
ΤὴῸ ρτοαῖῦ πδίογ- Δ ΐ 818 (ἸΣΩ, Ἰοηρ-οσιθη θά), ἃ 
σπογὰ πιο ἰ5 Οἰβονθοσο ὑδοὰ οὗ 86 βουρθης, [(ἢ6 
στοοοά!]θ, [ἢ6 τρλτΐηθ τηοηδύεσδ, Ὀυϊ ποὺ Βροοίδ!}γ οὗ 
βδῆιοα. “ΤΏοΒο, τὶ ἰδ6 ἰπϑοοὶβ (δαὶ ἢγο ἰῃ {16 
παΐοσ, ἸΌΓΤΏΒ, Οἴο.,) ΔΙῸ 811 ΠοτΘ ἰὼ Ὀ6 ππάοτβίοοα 
πηᾶον ΓΙᾺ ὉῈ3 (δοὺ] οὗ 11{6}. Κποῦεὶ. ὙΤμδὲ {86 
δηΐπ.8} ογοδίίοῃ δὰ 18 ὈορΠηΐπς τηλῖην τὶ ἰδ6 
Ὑδύδτ- Δ ΪΠ161]8 τὸ ΙΟΑΓῚ ΤΌΤ ὨδίυΓΑΙ Βοίθησο: αὶ 
ὙΌΘΙΒΘΡ πὶ (8.6 γογίθυταϊθα δηΐπια}]8} (1 6] σϑοῖι. 
«ΑΙ διγαδ ΟἿ υἱπσ, ἰταῃβὶαῖθα Κποροὶ. Υ7ο ποῦ] 
ΣδίΒῸΡ ἰδίζθ Σ2 88 8ἃ ΙΏΟΤΘ βΘΏΘΓΑΙ ἀεδίρηδίίοῃ : 
ωἱησοῖ, τ Ὡϊο που]ὰ αἷδοὸ ἱποϊυἀο ἐμ ἰηβοοίδβ. ἢ)6- 
Ἰἰυσθο ΟΘΟΙΤΘΟΙΪΥ τοὐοοίϑ {μ6 οἷά νίοισ, Ὑϊοῃ ἷ8 σὸ- 
διοτοὰ ὈΥ ΚηοῦθΙ, ΠΒΙΔΟΘΙΥ (δαὶ (86 δυΐδον τιϑδοΐ ἰὸ 
Τοργοϑοηὶ ἀοα 88 βδνίηρ Αἰ γ8 οσοδα θα ὁδοὶ βρθοὶθ8 
οὗἨ δηΐτμαὶβ 'ῃ ΟἿΘ Ῥδὶζγ; ῸὉΓ ΟὯΘ ρμδῖγ σδηποῖ δισαγηι, 
δηὰ τι αὶ σνδστη [ἢ 6 ΔηΪ 4] ογοδίίοη Ὀοζίηα. ὙΙΩ 
Εὐδα δτουπὰ, Βοτονοῦ, ἀοοδ Π 611 Ζ8ο τηδἰηἰδίη ἰπδί 
ὉΓ ἰδ δηϊπλα}8 ἔπο γα ποτ ἀοίοττοϊη θα οοηΐσαὶ ροὶπὶδ 
οὗ οτοαϊΐου, Ὁ. 117. Νομθ (86 τπογθ, ΒοΟύΌοσ, οδ ἢ 
ἯΟ ΔΡργουα Ὑλδ 86 ΒΔγ8 οὗ ἴπ6 σεπογαΐίο αρυΐυοσα 
οὗ [86 παίοσ δηὰ εἷγ- δ 1 η18}8 ουἱ οὗ ταῖοσ δῃὰ ϑδγ : 

ώ .» ἐ 

ἃΔοποτηϊλαίἠ γο τσ τοδᾶο ἤζοσο ἐκαννώ, ἃ ἰἱσξατζᾶ, ῳ«- 3 

«λλλὸ εἰ}, 1δὲ (λο παίασς. ὑσίτιβ ζοσὲμ Πἱξασᾶδ, οσ 
εὕαίτα πίί Ἰκασᾷᾶε.--- ", 1,.} 

 (ΤΙΪδ [5 Ὡοΐ 50 οἶδ ἃ5 τσ. 1Δηρθ ΤΩΔῪ ἐπ κ, δ᾽ ἐμουρἢ 
Β6 Ὧδ5 ΟἹ δἰ5 546 πιοδὲ οὗἨὨ ἔπ σαοάοσῃ οοτηταοῃξδίοσα. ΠῚ 

ἩΡΣΟΝ τοσάΝ ἘΠ ἿΣ5 ΠῚ 15» 85 ἐμ: 00 δέδιιὰ οοτιχιοοίοᾶ, σΒΣι- 
ποῖ, τὸ [ΒἰΏἸ, ὍΘ ῬΓΟΡΟΥΪΥ͂ το ἀογοἂ 1π ΔΩΥ͂ ΟἿΒΟΡ ΜΔΥ (ὮΔῈ 
ἀοτο Ἀπὰ ἵὲ ἴὰ σὺν ἘΒΡΗΝΩ Ψετρίου : ἀπά δέτε ἱλᾶὶ ν, δὰ 
ἴῃ 4}1 (86 ἀπιοϊοτπί οχαίομδ; ΣΧ Χ. : πετεινὰ πετόμενα; Ὑα- 
ἤδιοῚ ΒγδΙυςτηί ΟΙΠΗΣ ρέτίε εἰ υοἰαϊίϊε; ἴῃ ϑγτίαδο 19 Θχβοῦ- 
Υ ἴκὸ [09 ἨΘΌΓΟΥ ἰπ }ἰ8 οοτδίσυοοι, δηᾶ οὶ Βδνὸ Ἀι 
990 1016 86 δέγαε δαὶ ἥν. Βὸ Ιλυίδονῦ : 68 ἐγταρὲ δἰολ 
ἀας γαξεεν τοὶ ΤΑίεγε πὰ νεῖ Οεοῦρει ἀαε Πίερε. ΤῸΘ 

ψδὶυδθῖο ἐσαπβὶαίου, Ασαῦα Ἐσραιίδαυβ, μας ἐΐ Ἰν μΔο, 
2, ὙἘΪΟΣ ὁ ΟὨΪἿΥ Ὀ6 τοῃάοτοᾶ, ἐπ [π6 οοπηθοξίοσι, 

ὀένὰς ἰδαὶ ἥν. Το ἰάϊοτα οὗ [9 ΗΘΟΣΟῪ δβοοτηβ χοᾶ, Σοαΐγ- 
ἰὴξ τ ἰη διιοδ ἃ οα86 ἰὸ τορατὰ (80 ἑαίτο ἃ5 ἀοθοσίρενο, 1Κθ 
Ῥασοὶρ!ο ΟΣ δὴ δάϊοοξϊνθ [8 0.6 Ασα ΐο ἔμ ὁ0 ἃ- 

ὍΔΕ ὍΒΕΡ 41 50. Θεε ΟΣ ΒΡ  Ἀ5 ἐ0 ΒΌΣ ΔΌΥ ΟΕ οΣ [10 
οαἷ οὔ ἴδ ᾳποσίΐοῃ. 11 οσοῦτα γα θην ἰῃ (89 οσδη πίὶϑὰ 
189 ΒΆ126 Βυ )οοξ, ἀπὰ ἐπ [πδὲ δι οἢ ἃ Θοπποοϊίοι 88 ψγὸ δᾶνο 
δ Βοῦθ. Ἐ86 οἶδας σϑηδαγίηρ, απα ἰεί δίγαάε ἥν, που]ᾶ χο- 

ᾳαΐτο ἃ ἀϊβοτεηΐ οσάος οὗ [86 νοσὰβ, ΠΣ ΓΙ Ὁ Ἴ5 ., 85 }πδὲ 
Ῥοΐοσα ὈΠΒΓῚ ἘΧῊΤΟἪ οί (δ6 τοαίογε ξιρατην, ὙΏΘ ΤΩΟΤΘ τιοᾶ- 
Θσὴ σοπἀοσίηρ Ἦ88 ΘΟΙῺ9 ἤγοσα 86 ἴθασ οὔ πῆδὲ ποῦ] δοοῖα 
τοββ "δτυτα, ἈΒΙΊΠΕΙΥ Τς οἀποῖζοι οὗ ἐμο οἱγὰβ ἤγοστῃ {6 
ψαῦοῦ ; Ὀὰΐ τὸ ΠΟῪ πούμίπρ Βοτο ὀχοορὲ 88 Ὅ7ὸ ΑΣ9 ἰδυρδῦ. 
ΤΆοτο ἐδ ποἰἰτιρ πλοσθ ἰπατϑάἑ Ὁ}9 ἐὰὰ δαομ δα οὐ θμσῦοη 
ἔλατο πουϊὰ ὃὉθ ἰῃ δϑθσταίπρ ἰδ οὗὨ ΣῪ ΟἾΒΟΣ ἥοστη οἵὗἁὨ ἐμαΐ 
ἘΣ πον δηἃ ΜΟΠαΟΙΙῺ] ἸΒΗΕ ΜΕ 041} 1136. Τὸ ΣΏΔΥ ὍῸ ὙΟΥΥ 
Δ ὍΔΟΚ, ἐδὶ8. οὉ οἔὔ ἰλο υὐχτά-παίτο οἂΐ οὗ [89 πὰ 
Ὁυξ ἴδ9 παΐατα]} ἐσὲ 10 88}- ἰπ [86 Ὀἱτάπ, 8]1] ο 
ἩΔΙΟᾺ ΤΑΣ ΔΥῸ Ῥϑαι οτίρίπα}}γ πὰ ονἷ, δ ἃ {ῖ8 πουϊὰ 
ΘΟΟΙ ἴο ἕοσι 

β'ποθ ἯΘ τουδὶ ἰπγουριθιουσὶ δοσυΐοϑοο ἐπ ἴ56 ορίπῖοι 
[δὲ (ῃ6 οτοδέννο πογὰ οδίδ  δῃ θα βοι δι ΐπρ' ὨΘΊ,.-- 
ὩΘν 116 - τ ποίρ 68, δὰ ΠΟΓΘ αἰἷδο {86 τοβροοῖννο δῃΐ- 
ΤΩΛΙ -ὌΓΪΠΟΡ]6Β, ἢ ψαῖοσ δηὰ αἷνγ.---ὕ οὐ, 29. Αδὰ 
οὰ ὈΙοπαοὰ ἰμοῖι, απ! δαϊὰ.---- 6 τηυδὲ ΠΟ] 8 
βοδοϊαδίζο (86 αυοδίζοῃ δίδγίθα δῃηὰ ἀθραίϊοὰ Ὁν (δ- 
ἑοδυ γίδια δηὰ οἴβοσγε, τϑοίδος αοα Ὀϊοθβοὰ αἷβὸ 89 
δ1Ϊ 818 (08 πότο Ὀαγίοα ἴῃ ἴΠ6 μ}}}8ὅ. ΤῊΘ ᾿ 
οοπϑοοσζδίίοῃ ἴ0 θυ ΠΥ, ἰπ (806 ὁ856 οἵ ἱπΠ6 δδῃεβ δπὰ 
Ὀἱγάβ, δαυτίοβ ὑδοῖς ἃ ἕδοὶ οἵ [06 πδίυγο πο ἰὸ 1ῃ6 
ἀὐνίῃθ δαυβδ!ν ; Μὸ τοῖον ἰο ἰποὶν ἱπβηΐ το} δρυμάδηξ 
τ] ρου. ἘΒοαίάο8, 11 πυΐϊ8 γὸ}} (6 ΒΔ ἄδγ, 
ΟΥ [126 ΠΌΡΟΣ γα, ἰμδὺ (1:6 δγιθθοῖὶδ οὗ τοϊρδοδὲ 
᾿Ιθ τοίου, [86 ἤδημοβ δηὰ [86 Ὀἱγάβ, ἀγὸ Ἵγοαϊθὰ οἱ 
18 ἀαὰγ. ΤΏ6 δῃϊμα]8 οἵ 16 586 ρῃγβίοδὶ τηοϊοῃ, Ὀυξ 
οὗ τόσο ἰηἰθηβῖνο ἱπαϊνίυ}λ] θοπβδάοῃ, σοι δήῖθε 
ἴδε. 

10. ὕ͵ειβ. 24, 26. ϑίσίλ Ογεαδνε αν. Σὲ γε 
λαζύ.--- Τῆς οτοδοη οὗ (86 Ἰαπά- δηΐτηα}]5 βίδη ἂβ ἴῃ 
Ρανδ)]ο ΐθτα τὶ} [86 ογεοδιίοη οὗ ἴδ86 δττη Ἰδηὰ οὐ [9 
[ηἰτὰ ἀδγ. Οὐ ἰδὸ ἰμϊγὰ ἀδγ, τορδυῖε Π 6} ΖΘ, 
ἩὮὩΣΣΝῚ (ἀηἃ 6 5βδίἀ) ἰβ σερϑδαίθα οὐἱἹὺ ὑπῖοθ, Ὀπὶ σα 
{80 αἰχιῃ ἀδ  ἴουγ ὑϊτηθ8. “ ΤΥΌΪ ἰ5. (818 ἀδγ {Πόγὸ- 
ὉΥ ἀρηοιοα 88 86 ογον οὗ [86 οἰδοτβ (186 στοντῃ οἴ 
8}} ἰβ 6 Βα Ὀρ81}). Τηα βἰχὶδ) ἀδυΒ ποῦς [28 [15 οΥ6 
ΟἿ ΤΏ, [ἢ ΔΎδ οἷ ὨΘΑΓΠΘΕΒ ἰο0 ̓ ἶτὰ ΔΓ {86 Δ1ῖ- 
ΤΩᾺΪ8 οτεδίοὰ." ΤῊ βΘΏΟΓΑΙ οτγθαιϊου οὗ “ἘΠῚ Ὁ 83 
(δουϊ οὗ 116, οὐ ᾿ἰνίηρ 5ο00}}) ἀϊνίαοβ 861 μογο, 1. ἰδῦο 
οδ.116 (ΠΌΤ ἔτοσα Ὁ713), (89 ἴδπλθ ἰδῃἀ-δηΐτηα!β (ποὶ 
αὐἰίοσῖγ ἀα}} οΥ δἰαρίά ; ἴον [86 ΒΟΓΒΘ ἰβ 1688 ἀ0}} (88 
1Π6 8]0.}) ἰο τιβοσὰ ἰῃ ἰδποὶγ ἰπίθγοουγδο Ὑἱῖ ΤΩ ΘΏ 
ΒΡΘΘΟΝ ΔΘΡΡΘΟΙΒ Ἡδηϊπρ; 2. ἰμΐο [Π6 τορί]] τμδὲ 
ΟΓΑῊΪΒ ὈΡΟῚ ἰδ6 801] (Ὑποίμον ἰε Ὅ6 ἰμ6 ἴοΟΙ 685 ΟΥ 
16 τῃουβαπᾶ-οοϊο) δηὰ ἴπθ οἵδος δῃϊῃ})8]8 {μδὶ 
ΤΟΥ͂Θ δρουὺ Ὁρου ἴΠ6 δατίμ 88 ἰπΠ6 Ὀἱνὰβ ΗΥ͂ δρουϊ ἱπ 
86 Βοδύϑῃ; 8. ὈοΔδίβ οὗἁ (6 οδγίδ, οὐ ἐδ ψ]]ὰ Ὀδδβίθ 
(μδὲ γοδῖλ ΘΥΟΥΥ Π6ΡΘ ἰὨΣΟΌΡὮ 6 φοδγίἢ.--- θὲ 186 
ϑασῖ Ὀχίπρ ἑοσί : Τιδὶ ἰδ, ἰὼ {86 Τοττηδίίνο τηδῖθ- 
τίδὶ οὗ 186 οαγίδ, ἴῃ 86 διυδκοηθὰ 116 οὗ (16 ϑασίδ, 
[86 οτοδίνο ποσγὰ οὗ Θοα ὀγίησε ζογτίλ ἴῃ Ἰαηἀ-δηϊ- 
τῇδ]α. Αοοογάϊηρ ἴο {80 οἷάδσ ορίῃίουβ (βε6 ΚηοΌΘ6]) 
ἰδ τϑ (86 τοδί Ῥονοῦ οὗ ἰῃ6 δὺυῃ ὑπαὺ ΜΟἾΚΘ ὉΡ 
1818 ΠΟΤ δηΐμ}8] 116 ; δοοοσαϊηρ ἰοὸ ΕὈγασα ἰΐ στδ8 116 
γοϊοδηΐο γον ο 018 οὗ {16 Βο ἰΖϑο ἀϊδρυῖοϑ 
ἐπῖ8, Ρ. 1190. ὁ τουδὶ ἀἰδβιϊηρυ θη, μούοτοῦ, Ὀ6- 
ἵπθοὶ 8 γοϊοδηΐο οοϊητιοίίοη οὗ (86 φαγί ΒΒ ογυβὶ δηὰ 
118 ρασγίίδὶ οσυρἕουβ. Αἱ 4}} ουθηίβ, (86 δὴ ἀ- 8 1 1}8]8 
ῬΓΘΟΒΌΡΡΟΒΘ ἃ στ Ὀἰγίῃ- οἶδοο. Απὰ γοῖ (μ6  αὐσαι- 
ἴβτη, ΟΥ ὙΟΪοδηΐο ῬΟΥ͂ΤΟΣ, τουδὶ μᾶνθ ὕφοῃ αἰ γοδαῦ 
Δοϊϊνο δὲ ἃ (ὯΡ δδιῖϊοῦ ρογοά, οπ {86 (ἰτὰ ΟδΥ δἱ 
Ἰοαδὲ, δῃὰ 88 Ἰοῃρ 88 [8:6 ναῖον νϑ ποὺ νγαΐοσ (ὑσοροσ) 
τηῦβὲ ἰΠ6 ογοαῦνο ΡΟΥΟΡ οὗ το παῦὸ ὈθΘΘῺ ἰῃ ἐΐπδ 
σποῖον (861. 

11. γετα. 326-81. Θἰχέλ Ογεαίνυε αν. ϑΒεοοκα 
λα. ὙΤὴδ Οτεαίίοι οὗ λίαη.---Υ Ποτοίοσα ἄοθϑ [06 
σγτοδίίοῃ οὗὨ ζδῃ δηὰ οὗ ἰ86 ἰδπ- Δ} 4}8 (811 ὁ Θ᾽ θ 
διὰ ἰΠ6 βδῖὴθ Ἵοδνο ἀδΥ} [ 'βΒ Ὀδοδιβο τΏ8}, 83 
ἰο ἰδ ὈΟΟΙΥ ΔρΡρϑάσδῃσθ, 88 μὶβ Ὀδίης ἴγσοσα (6 
δασί ἢ ἴῃ οοϊήσαοσι τ ἢ {Π:6 ΔΗΪΤΏ818, δ ἃ Ὀδοδυδβο (86 
οττωηδιϊοηϑ οὗ ὑπὸ αἰχί ἀδν Θογγοβρομὰ ἰὸ {δὲ ἰοττηδ- 
ἴσῃ οὗ (86 φαγί τ ΒΙοἢ ἰοοῖὶς ρίαδοθ οἡ ἐμὸ ἰδἰτὰ ἀδν 
Ἑτοῖὰ ἰμπϊ8 ἰὸ ἰο]ονσα [μδὺ οι {86 [μἰνὰ ἀδγ ἰδ6 ἰοττηδ- 
οι οὗ [}6 Θδγίἢ νγ88 8:6 ταϑίη (Βῖῃρ' ταίβοῦ (ἤδη ἴπδὲ 
οὗ ἰδ9 5εοᾶ. Αἱ 4]} Ἵυὐϑῃίβ, ποτ οοθ8 ὨοΤῸ Ὀοίτοαει 
80 ἔπτο ογοδίλνθ δοίθ ἃ βοϊθιηπ ρϑῦυδθ σϑβοι δ] τσ 8 
σγοδϊδνο ονοηΐωσ. ἊΟαἀοά, 88 ἰδ πεσγο, βίδυβ 818 μδηᾶ, 
δοὰ ΒοὶὰΒ ἃ βρϑοΐϊδὶ οουηβϑοὶ Ὀδίοσθ 6 ρβοεϑ οὐ ἩΠῈ 
ἰὴ) ποιῖς : ὙΒογοαΒ 86 δὰ ΔΙ ΉΔΥ͂Β, ὉΠῚ] ΠΟΥ, ἰτλσ6- 
ἀϊαίοὶγ αἱλοτεὰ 1Π6 ογθδῖτο ποσὰ, 786 ἰάθα οὗ στηδῃ 
ὈΘΟοοΙ68 ἰμ6 οἷολὺ ἄφοσγθο ἴοὸσς 1.8 -τοϑοι.-- -Ὅ 9 
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πουϊὰ (οἵ, 70 τ|ὶ}1) Σρδαῖσο πλδη.--- πὶ τηυδὶ ποὺ 6 
τοδὰ δ ᾿πβουρσὴ ἰὰ ΤΟ ἃ ΤῸ οὗ Ηἰπιβοὶ: Ζϑέ τὲ 
Λαζοιαν. Βαὶ πῺΥ [86 ρΡΙ]υτα]} ὙΤΟΓΟ ΔΙῸ γδγίουβ 
ἘΧρἰδπδιίουβ: 1. ΤῊ Ρ]υγαὶ ἰβ πίϊμουΐ τηρδηΐηρ 
(Βοβεηπι ον, δηὰ οἱ 6.8); 2. 11 18. ἃ 86} {-0}}} 
{00}; 8. 116 ἴἄγοο ῬΘυΒΟΏΒ οὗ ἰμε Ττίαἱγ (οΒυγΟἢ- 
(μογΒ, Ῥαβομιδϑίτβ, δηὰ οἱ ῦβ ἰπ ἴπ6 τῇ] 16 ΔρῸΒ : 

Οὐνίυ, Θοτιασγὰ, οἷς.) Τδδὺ ἴ86 ΟἹ Ταεβίδιηθηὶ 
ἴροπϑ ποι ίης οὗὁὨ δ αἰτίῃ ἐγ -ὈΠΙΟΥ, 88 ΚΉΟΡΟΙ Μ|}} 
ἰ8γὸ ἴξ, 15 ποῖ ἔσο; γοὶ {ἰΠ0 ἰὐϊμιἐατίδη θα ΟὨ]Ὺ πῃ- 
ἰοϊὰν 1:56} χαιτωΐϊῃ8}1}γ ἱπ ἐμο Ο]4 Τορβιδιωθαῖ, αμὰ ΠΟΡῸ 
ἰι δε ποῖ γοῖ σοῖο ἴἰο 15 ἀογοϊοριαθηξς. 4. ΟοαΒ 

ἴησ ΘΟΌΏ86] τὶν ([16 ΔΏρ 618 (Ταγραπι οὗ Φομδίῃδῃ, 
(86 δοπβἢ ἱπέουργοίοι ; 5 Π 6 ΣἰΖβοῖι, ὙΠ τοίδγθηοο ἰοὺ 
ἰδο Βαυγίοπίδη δηὰ Ῥογαΐίδῃ του ῃβ; γοϑὶ [Ὧ6 Ῥδδββθρθ 
τπιῦδὲ ἠοῖ Ὀ6 80 υπάἀογβιοοα ἰδαὺ {μ6 δηροῖὶβ ἴδῖκο ραγὶ 
ἰὰ ἰμ6 οτεδίΐοιι ὀχοορὺ ὈΥ ἬΔΥ οὗὁἨ σοιηταυπί Δ ἰ0Ὲ ; 
θοὰ οοτησησηίοδίοβ ἰ0 ἴδοπὶ ᾿ϊ5 γοβοϊυςο), Οὗ δῃ- 
ξεἰα, Βοπόνοσ, [86 ἰοχὶ Π85 ΠΟ ἔγδοθ, δῃα ἰδ ὉΪΔΟῸ8 
αἰδὰ Ὁ Πεϊϊισβοῖ, Ῥβ. νἱϊ. ; ΗΘΌ. ἱϊ. 7; λπ|κὸ χχ. 86, 
μον ποίην. ΑἸΙΒουρὰ 80 δησοὶθ δῖὸ οδιϑὰ 
ϑρίϊα δη ἃ 808 οἵ Οοὰ, γοῖ (6 βοτίρίατοβ δοσυγαιοὶυ δον" 
ἀἰδησυϊθηι Ὀοίνοθα ἰ86 δηροϊΐο δηὰ ἐμὺ Βυπηδῃ 
υδίατο, δ ὦ ἔμογΘ ΒΘΟΙῺΔΒ ἰὸ ὍΘ 88 ΠΩΡΓΟΡΤ ΘΙ Υ ἴῃ {πὸ 
αὐἰησίησ οὗ (80 αἀἰνίπο δηὰ [Π6 Δηρο]ο ἰτῆασο. Μοτο- 
σοῦ, ἴσοσα 1818 υτηδλη ογοδίίοη ἴύ 5 ἐμαὶ ψγὸ μᾶνο (89 
βιϑὶ ἀϊδοϊοβυγο οὗ ἴπ6 οχίβίθῃοο οὗ ΒΥ βρὶ σι που] ἴῃ 
ἔεθεταὶ, ὅ. ίωτναϊϊε πγα)εδίαίέοιδ, οὐ ρίωγαϊ δ ἐπίοη- 
ἐσ: (Οτοιαβ, Οοδοηΐυβ, Νουμθδηη, Κποῦθ]). [Ιἱ 
ποδὶ Ὀς Ὠοϊοὰ [δαὶ [86 ὈΙΌΓΆΙ ἰ8 οαττὶοα ἱπίο 06 ποτὰ 

ἡ 30 ηξ Ἐδ6 Ἴ ΟὙΪΔᾺ ἐΠ ΘΕΡΣΘΙΟΙΒ τὴ υἱὸν οΝ ἐευρώτι 
Ῥεουλίδσ δπὰ πρίσϑνο τι ΤΩΔΥ 8 σιτὶκο 

ὯΔ δὲ ΔΑ ἐπογάείαι, ἴἱ ν (ο], Ὧὴ Ὁ πκο, 
ἰο (6 ΟΣ ταίδοσ, ἴο (89 πδίυγο δ᾽σοδὰν Ὁσουσμὺῦ ἰηΐο 
νεῖπε Ὁ 186 ἰοῦ υὔοσδηοοθ οὗ δη9 ποσὰ, δῃὰ τ ἱπ 
[0 ἀὐσώσδι , δὰ Ὀθδι δὲ τοδοοὰ πὶ (86 ἐπε - 
ἔπε ἱτὰ Ὦ : “ Ἐ80 δαστὰ Ὀσγίπα ἑοσίδ,᾽᾽ οἵα. ΝΟΥ, 

ἀἰνίηος 1 δυὰᾶ : τορδτὰ ἴὸ ἐδο Ἰονγοῦ διῃΐτοα) 
κοὰ τοροίαῦϊο 116," ϑαγε [818 ατϑαὶ ογΊ το, ῬἈ ΟΘΟΡΘΣ, δπὰ 

υφοϊορίαι, ““ ἐδ Ἰδιιβτιδρο ἸῸΝ ὈΓῚ,, [86 τοσὰ) ναϑ δὲ) 
ἐπ υ τρ χρκὸ αθρυς πέρι Τοσί ; Ὀπὲ ἐπ σζοδροοῖ ἴο σρὰὰ ἰΐ 

ὡασροὰ τὸ ΓΙΩΣ 3, “ἴεί ὡδ τΑλῖο ταδη, [δὲ ἐδ [0 βγ, 1 
αιμὴ (6 ΘασΈῃ,"---ἰοῦ [820 Ἰαἰέαν Ὀτίηρ ἠοτέ εἷβ Ὀοὰγ ἤγοσα [16 

οἱατηδοίδ, οὐοσὶ ἃ5 ἐξ ἀΐὰ ἐπ 0 ὁ880 οὗ [δ ἰοἾσοῦ ΦΑΣΙ} 
[λδὲ νῆμυνδις ἶσα. Ἑρ: ἰδὲς ἱ ἴπ6 τηοαπίπρ οἵὗὨ ἰμδὲ 

πε. αὶ παπαῖ (ςὮ, ἱΐ, 7) : “ον ΕἸΟΒ τα ἰοτσσαϑὰ πη 

ΣῊ, 8066 ποίδ, ἢ. 164) ἥτοσα (δ ἀυσέ οὗ ἐδο δασίῃ, Ὀπὶ 86 
φκτοὸ ἶσα ἃ σρί τὶ ἔγοσα ἔπ 6 τοῦ οὗ 89 Μοε ΗΪΡῊ ;᾽ δα [ὁ ἰδ 
ἡς Βο Ὁσοαϊποα αὐ τὰ 50: δῃιὰ ͵ 

Θὼ ἸΏΔΡΟ ΟἿ ἰἰ θμοθ6,᾽ τθ8 
βδσυ!ὰ νῸ ̓ἶκο ἰο δοΐδ, ἐμβαὲ ἐδ, ἐπ ἐμ οοχαροείοῃ οὗ Ὠΐδ 
ΒΟΥ ἃ Ἰἴχοτιθθδ οὗἨ ϑασίῃ (ΟΣ παΐογο) ἤγοτῃ προ μῸ τὰδ 

; 
Ἰαΐίκανι, δπὰ ἰῃ Ηἷβ δρὶσὶἐ ᾿ἶκο ἴο (6 Εἰσθοσ ογάοσ οὗ Ὀσίηα ἴῃ 
ἐδδὲ {ξ ἰδ ἰΟΟΤΡΟΣΘΔΙ διηὰ ἱτηπιοχίδ) ἃ 8ο ἐὴ τι δὲ 20110 
ἴθ Βαγς, ἴῃ ἔῃ 0 ἱπεαρε ψΨ' Θοὰ (αἰοτιὸ οσ ππδοοοίανοὰ) οτϑᾶ 

μο δίτο, ἰο δοὲ ἠοσί ἐθ ποᾶοσϑι! ἀϊδιϊποϊίου (58, ἐδ6 

» 8 

Φσμὰ κἴνδη Ὁ’ ΒδΌδὶ σοεορὰ Κίτροδι."" Μαίτηοη, σοσατα. μὰ εἶνϑῃ ὉΥ ὉΔῸΡ 

Οὗ 1} ἔδι696 νέοτγα (86 ρίμγαϊ τς πιαϊεείαἰΐομ5 ἮΔΒ (ἢ6 Ἰοαπὲ 
δαρροτῖ. Ιὲ ἰ4 ἴο [ο ἰδ μῆς Ἡκαυρ 

Ῥα 
οἵ ἰᾶοα ἰπ ἐδο Ποί(γ, 86 

68. [{π|ΙἅΙ διοῖ, ἢ πὸ 
φαΐμγε αχρτγϑδείου οὗ ἔΐο ἀἰνίυο οτὰ ἔγοτο πμὶο δ ἐϊΐ 
ἀοεῖνον ἐΐδ ροττοσ δῇ ὰ ̓ἰΐο, {}6 οὩ οὗ ἐδὴο δονίει Ὠοοσίοσς 

ἐσίοξίο, οὐ {16 Ὧι, Δ9 ὭΘΔΣ 88 ἰξ οοἰἱὰ 
ΟἸΤΙΒὮ δἰαπ -Ροίσ!.--Ἰ. 1.} 

ἸϑῸ 153 (ἴπ σὰν ἱπιδρθ), εἰθ. ΤῊΪ8 δρρϑδγβ ἴο βὸὺ ὃδ 
γοπά [86 ρὐμγαἰῥδ πιαλοδίαίίοεμδ, ἀινὰ ἴο ροΐπι ἰο {δι 

ἴὴ8] ΥἹ6 Νὶ οὗ ἃ αἰβιἰποιΐοπ ἴῃ [86 ἀϊνπθ ρϑγβοιδὶΐς 
ἐγ, ἀἰΘΟΙ ἴῃ ἕδνον οὗ πο 8 (Π6 ἀϊΐδβιϊποιΐοη οὗ 
ΕἸΟΒΐπὶ δὰ Βυδὴ ΕἸΟ μι, ΟΥ ἰμδὺ οὗ ΘΟοὰ αῃὰ δῖ8 
ὙΝ βάστα, 88 (δ18. αἀἰδποιοι 8 τηδάο, Ῥτχον. νυἱἶδἱ., στ 
τοίδγθῃοϑ ἰο ἴμ6 ογοδίίοῃ. ΑἸ πουρὴ ὩΣ δοὰ ΓΊΟῪ, 
88 ὙῈ]] 88 (μ6 ρατίϊο]68 ἃ πὰ 2, ἃγθ υϑοὰ ργοχαηίβοι- 
οὔ]γ (Κποροὶ, Π6111280}}}, γοὶ 51}}} (6 ἀου Ὁ]6 ἀδαΐστδ- 
[ἴοῃι ἀο685 ποὶ 8616 ΣΙ ΘΓΟΙΥ ἴ0 ΚἾΥΘ ἃ ΒἰΓΟΏΡῸΡ ΘΙ ρδδῖ9 
ἴο πο ἱπουρἣν (Κπο061}). ἴπ ἰμαὶ σαθθ 186 ΒιγΟΏΡῸΡ 
δχργοδαίου ἘΦ οὐρῆςξ ἰ0 οομλα ἰαϑὲ. ὈΝῚΣ ἴ8 (86 
βῃδᾶον οὗ (ῃ6 ἤρατο, [80 Βμαάδον.ου ηθ, [86 ΘΟΡΥ, 
δηἃ (δογοίοσθ αἷϑὸ ἴ86 ἰᾶ01. ὩΔΩἽ 8 [86 τϑδϑϑῖω- 
Ὀϊαμοο, ἰδ 6 οοτηρασίδοῃ, [6 Θχδιηρὶθ, [6 ΒΡΡΘΑΓΘΏΟΟ, 
Αμπὰ πὨ}δὺ 2 ἀοῃοίοβ [ἢ 6 ΔΘΔΓ ὈΓΟΒΘΏΟΘ οὗ Δῃ ΟὈΪΘσῖ, 
ΔΔ ἐπ, ΟΡ ιοὐέλίν, οἷοδα ἰο οὐ ἐπ ἰἰ, ἑπίο, Ὑβοίμοῦ ἴῃ ἃ 
ἔπδπά]γ οὐ ἃ Ββοβίϊθ βθΏβα, πϑαν' ὄν, οἷο,  Θσργεβϑ6β 
[Π6 τεϊαϊίοη οὐ αἰπα ΠΑΓΙ ΕΥ̓ Οὐ 1ΠἸΚΘΏ 688, 88 αἀδ, ἐπι ϑΟΙΙ 

66, ἐΐξε αϑ, ἱπδίεαα οὗ, οἴο. ΤῊΘ ἔοττηον ργϑροϑὶ- 
ἰἰοῃ ἀσῃοὺθθ ὑπ 9 ποιτη, {1:0 ἔοττη, τῶ 88, ἡ ῦδν, δὰ 
κἰπὰ οὗ ἃ ἰΐηρ; ὑπὸ ᾿δίζου 18 σϑϊδίΐοη, βἰ γα ἸΑΥΙγ, 
ΘαπΔ ἶγ, ργορογίιίοῃ, ἰΏ τοίδροῃμοο ἰ0 βοπλα οἴδοῦ (Ὠίην. 
᾿Αοοογαϊΐηρς ἰο {8 18, ἐπ οἱ ὑπιασα τ η8, αἴοσ (ἢ 
Ῥγίποΐ ρα, ογ {8.6 πουτὸ οὗ ΟΡ ᾿τηβρὸ: Ὀαπὶ ας οἿ» ἐὲζε- 
688 ΤΩΘΔΏΒ, 80 ἰδδὲ ἰξ 06 ΟΡ ᾿ἰκοηο88. ΤΏ ἱπλαρσθ 
ἀοηοῦθβ (Π6 1ά68], δὰ ἐμογοίοσο δ᾽8οὸ {μ6 ἀϊδροβί θη, 
[86 Ὀοΐηρ, ἰδ6 ἀοδηϊου ; [89 ᾿ἰκοπ 688 ἀδῃοίοβ (ἢ6 
δοί!διγ, ἰῃ6 ΔΡ Α8 ἰμ6 ᾿ἰκοηοββ οὗ ἀοά, 
ταδῃ 8 βοὶ (ρἰδοθὰ, ἃ ἰ6α); Ὀαὶ {πὸ ἱπιασο οἵ αοὰ 
δ9 ἰθ τηδὰθ ἰ0 δεοοπι {( 3ὲ, Γαοίεια ὁδῇ ̓ Ὠτουρ]ν Νΐ8 ταοϑὲ 
ἰπίσείοῦ δβϑί τ ]αἰΐοη, ὮΪ8. 1464] ζοττηδίϊνθ ἱσωρι} 86 (ΟΣ 
ἐμαῦ ἰοπάθμου ἰδαὺ ἔοστωβ πἷπι ἴο δα ἰ.68).5 ἘῸΣ 

Φ 

φΦ 

4 ΟὟΟο δανο ουπὰ ἰξ ἀἰἼσα] ἕο ΟΧΡγοδα ἴδ ἐπουρῆςξ οἵ 
ΙΔΩρῸ ΠόΙῸ, δηὰ οδροοΐδ}}γ ἴο μίὶνο 6 ΟΓῸΟ συλ γε τὰ 186 
Οοστηδῃ ιἰσεγάεπ. “ἼΒ6 ἱπιδρθ,᾽ δ6 βαγα, "168. [6 ἐὰο6), αἀἰδ 

Απίαρε, ἄαε Ἡγο:επ."" 80 Μαϊπιοπίάθ8 μθγΘ 0411 ἘΣ ἐδὸ 
δροοίδο ἴοστο, ὉΠ ὉΓῚ ΓΙ ἼΣ, ἐμὸ σροοΐῖθα ἀοίοσταϊείης 
ον, οΥὐ ἰμδὲ πίον τραῖοα δ [παῖ ρ ΤΑΣ πῆδὲ ἐξ [6, ἰὰ 
ἀϊδιϊποϊϊοπ ἕο ὩΡῸΝΝΠ ΓΙ ΧΙ, [0)6 διοϊηοοΐοσαὶ 
οστθ.Ό Το ΣΊΔΠΠΟΣ ἐπ πὨοἢ ἐδ9 ἔνο ποτὰξ ἃσὸ ὑδοὰ που] 
πασσδηὶ ἐδ0 ἰηἰοτρτοίδιίοσι ἐμὲ ὩΣ (ἰπιαρ9) ἐδ ἴο ταδὶ πμδὲ 
Ὁ ἰδ [ο ἔδο νοροίδὈϊ] δᾶ δρϑοίθδ, οσ ταῖδοσ, ἐμ δὲ 

ἐπ τοϑτι, 88 οσοδίοα διΙ͂οσ ἐμ 18 ἰσθμὸς ἐάθα, [10 ἘῸΣ (σωλμο) 
ἐὲ ἴδ9 Ὁ (σροεΐο8). ΤὨΐδ8 19 ταοδύ ἱπιροσίδωβ ἰὼ σοδρϑοῦ ἴὸ 

Ἐη6 φυοδίΐϊσπι : ἴῃ Ἡπδὲ οοχαίείδ ἐδ ὉΣΙ(Υ οὗ ἐπ υχοδῖ 
Τϑοϑῖ ΟἸΘΏΘΒ οὗ ΡΗγείοαὶ οτίσεη. διὰ ῬἈγεῖοαὶ 116 (Ἷ 12) πὩ- 

ἀουρίοα!γ Ὀοϊοησδ ἴο ἐδ ἰάοα οἵ εροοσΐϑδ, θυ ἐπ ἃ του ἢ 

Βΐσθιας δάτι86 ἐ8 ἐμῖ8 ὩΔΕΥ οοτιδασνϑὰ ὉῪ 89 ὮΞΙΣ, 1μ6 δίρμες 
δροοΐοθδ, ὑπ ὁὴ)6 Δ] ΒΠΙΩΔΏΪΟΥ [πὶ Α1}} τσ. Ιὲ ἰ8 οἢ 
ΤΟΟΙ͂ οὗ ἰδ ῖδ, ἀπ ποῖ οὐἱ ἤμοῖαὶ διιρὶοθ ΟΥ Ἰδῃ σις οὗ 1|66]8 

ὁ ἐδ ὁ βῃου]ὰ Ὅ6 Ὀπλ]ῖ. ΟΥ̓ (Πὸ απίπηη] ἐξ ἰδ 
βαϊὰ, ὙΡΣ ΩΡ, ὁδοὴ Οπ6 δοοοσάϊπα ἴο ἰβ8 κὶἰπᾶἃ. ΤῊ ἰδ 
ὭΘΥΟΣ δαὶὰ οἵ τωδῃ, Ὀαὶ ἱπείοαὰ οἵ ἐξ, ἰξ ἰ8 3) 5.13, ἴῃ οὔτ 
ἐπιαρθ. [π [86 ποχὲ γΟΥΒῸ ἐῤ 18 βεϊὰ αοὰ οτοαΐϊοα σωδῃ 
ἸΏΡΧΞ,, “ἴῃ λὲς ἱπιδαθ᾽"--ἰμδὲ 16, Θά Β ἐπιαξο, βου ρα 
ΒοΙὴθ οὗ (890 ον δα ἱπίοσργοίοσθ, 88 στοΐοσσοἃ ἰο ὃῪ Αὔδῃ 
Ἑετϑ, που]ὰ ταδκο ἔμ Ῥσοσιοῦα ἴῃ ἼΘΌΣ τοϊδίο ἰο σδῃ (λές 

πεὶ Ὅαΐ 5.1}} ἰδὲ τ δροϑεϊ- 
Ἀπργρν να δα ΟΣ ἀινίσοῖν, βἰρτρ νης τυ βουνῷ 80 8190 

ἐπ 180 ἩΣΌΣ , Οἱ ἴτοδρα, 80 ἰπίοχτσοῖ ἐξ, (0 τηδρο (πα 
4106 ὮΔΥ͂Θ ρίνοι, ἃ5 ἰπβ Οαπ. Υἱ. δ, ΠΗ, πὶν δρίτί, ἰν (Δ 6 
δρὶϊτὶε οὐ 1} ἰμδαξ 1 μβατὸ ρίνεῃ. δ8ο ἴῃ Ῥξ. οἷν. 29, δ0: 
“ἸΒοῦ ρμαϊμετοδί ἱπ, ἘΓΊ5, ἐλείν' πρὶ τὶ!" --ραίῃ : “ὙΒΟΣ 
βοιιἀοδὲ φοσίἢ, ΠΓΠἈ, (δἥ δρίτίϊ,"" [86 786 τιδῖ ἔδοτι Βδδὲ 
εἶναι. Τὸ ͵8 6 δηστηθ αρὶτὶξ ἐπ ὈΟΤΏ ὙΌΣδοδ. 

ΤΒΟΤα 8 ἱῃ ἢ Ὁ, αἷδο, ἔμ σϑάἷοδ] ϑοσιδὸ οὔ 'τηλ θ, 85 ἯΘ 
800 ἰπι ἔδο ἀοσίναξίνθ ΓῺ 9 Ῥε. χυἱΐ. 15, Ἰοϊῃοᾶ, ἕοο, τὶ 
8 Ῥσόσοῦα τοΐοστὶπρ ἰο αοὰ, ΠΛ" ὉΤῚ, “ΤΌΥ ἰτλασο.» “1 
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00 (ο ἰγοαχποηὶ οὐ {πΐβ, 860 ἴδει δος Ὀοΐονν. 
Κυοροὶ δὰ δ ἰσθοῦ, 10] οπίης ἰῃ9 Ξγειίδο Υ ογείοῃ, 
δῖ οἵ ορἰηΐοη δαὶ ὨΔΝΠ (Ὀ6λ6) δα (Δ]16ἢ οαἱ Ὀοΐοτα 
ὙΠ (186 θαΓί 8); Ραΐ πβεσοίογθ βμβου]ὰ {86 ἀοταίῃ- 
ἴοῃῃ οὗ δῃ Ὅδ6 1ἰπνί οι ΣΩΘΡΟΙΥ ἰο [0.6 δηϊτηδὶ που] ἢ 
ΤΈσουρὴ δἷ8 Ἰογτϑΐρ οδῃ τηδῃ ἀοτηρδιίοδίο {86 πιὰ 
μααδὶ; 6 ΤΩΔΥ͂ 8150 ΤΏ]Θ ΟΥΟΡ ἰδ6 Ρἷδηϊ ποιὰ, δηὰ 
ΟΥ̓́ΟΣ [86 Θαγίἢ δβοϊαὐοῖγ, Τΐ8, ἰῃ 1ἰ5 πίἀϑδὺ δοοοῦ- 
ἰδὔοῃ, ἰ8 ϑοὶ ἴοσί, τον. 28, [Ιῃ {πὶ5 ἀὐνίηθ ΤἱοΘΓΟΥ- 
ΒΡ τουδὶ Ὠΐ8 ἷοπ οὗ [6 ἰπιασο βγϑὲ γουϑδὶ 
86 ἢ, 10 τηυδὲ 6 [86 ᾿Ι ΚΘ 688 οὗὨ ἷθ Εἰσθοσ δῃ ἃ ΣΏΟσΘ 
ἰδίθῃβθ ΘΟ ΟΣΤΩΪΥ.---Ὗο, 27. ὙΟΓΎ ΟΣΡ οἱ ἰ5 
1815 ἀϊνὶπο-ἰ Ὡλίυγο οὗὨ ἸΏ ργοδϑηΐδ ἰἢ ἃ ὑπνο- 
ἴο!ὰ τηδῆποῦ δ᾽οηρ πὶῖ ἢ 818 οτοδίίοη.---αδ τᾶς δρᾶ 
ἸΤΟΣΏΔ1.--- ΡΓΟΡΟΓΙ͂Υ, 88 τὴδ]6 δῃὰ ἔδιηδὶθ οσοδίθα ἢθ 
ο΄. ΕἰΡΏΌΥ ἀοοα ὕταῦχεϊΐ σοιρασκ : “ΤῊ Ιδῃ- 
ξαλρο ὨογΘ δοδσβ ἴο 8 τῃοϑὺ οομοῖδο δοὺρ οἵ {τὲ- 
ὈΠΙΡἢ, δηὰ πὸ σζχηρθδοῖ, ἔοσς 6 ὅσαι τωρ, τί 189 

οἰΐδιλ οὗἨ Ἰρ 618." [ἢ ἴὮγθθ ΤηΘῖἢ- 
Ὀ6ΣΒ, δὰ ὑμογοΐογο ἴῃ [π6 Ὠἰρβοδὲ ροςῖο8] ἔοστω, 068 
6 παυτγδιῖῖνα οοϊθγαΐθ ἐπ ογοδοῃ οὗ τζδη. Οοῆ- 
σοσγρΐηρς ἴμ6 ἀογίναίάοη οὗἨ τη ἔγοστλ ΟἿ Ῥδίγ, δε6 Ὀ6- 

6.2}} 06 παἰϊεβοὰ πθδη Σ δ'ιϑῖο, (ὃν Ἠΐκοτθδα." Κ8ὸ ἱπ ἃ 
(ϑα τα] Ῥαδβαξο ἀἰγθοῖ!ν ἐμ 6 σοῦϑσϑὸ οἵ ἐμί8, ἘΘΔΣ σατο ἐο ὈΘ 
Ὁ ὩΣ ΠΡ δ, ΠΠΒΚΘ ΟΣ. ΝΟ ἘΕΤΟΡ ἋΣ ΗἸ6΄ἘΥΙ Οἠ6. τὰ 

πὰ Φ ΘΉ ΒΗ, ἘΣ ΣΝ ΠΩΣ ΣῈ 
ὮΣ πο ἐμοτο ἐπ ὯΟ ῬΣΟΏΟΌΣ διὰ 0 πδστδῶὶ μὴ ξμρέκεῦος, ΠΝ 
80 στοιῖ διννδισισ ΟΣ}, ἐπ (6 ἀτουδίτα (ἐδ 6 ἀΐδε γείγί- 

ΤΏΘ ΓΘΟΔΟΩΔ ΕΙΘ δίσοηρ ΤῸΣ ἱπίοσ τ τ ἸΩδῃ ΔΙῸ, [δ 6 
οατὶδ,᾽ δ ψ͵ ἱπίοερσοί, (89 Βεἢ δηὰ {80 σορο ἤἄοσα ἘΠ6 
Ὑαΐοτθ. [{{1|6 ἠοστηδείνο ποτὰ “ἜΝ ἰδ τυδοὰ ἐστὶ (Π6 ΟΣ16 0896, 
80 ἷ8 ἀλ 3, ΜΌΙΟΣ ϑοῖη σοβασαὰ Ἀ8 [89 ΙΩΟΙῸ αἰ ΘΟ οτοδεΐυθ, 

«τορ]ογοὰ ἱπ [86 οὗδιας : “Απάὰ Οὐοὰ ογοδίοα {86 ρατοοῦ ΜῬ}Δ]68, 
ἀπὲ δ τιον ἐπὶπςς πΪΟ. 6 ᾿τψαίοσβ σπασιαδὰ,᾽" ἐμαὶ ἴδ, 
αἱὶ [π6 τρασίηο ἤγοτα [86 ρτοδίοσε ἴο 9 ἰοαϑέ. 186 
16 ἰαπιρυδβθ 8 ὨΟ ΙΏΟΓΘ ἑμοοπείδίθηΐ πὶ 29 ἰάθα οὗ δ Ψγὸ- 
οεξε ἰμδῃ ἔμ οἶοτ. ὙΒΟΓΘ 8 ποξδίτηρ' (ΠΘῺ ἰο ΒΒΟΟΙΚ τι8 88 
αὐἱὶ-δοσίρίταὶ ἴπ [86 ἐπουρδῦ [δὲ ταδῃ, ἴοο, 88 ἴο ἰδ ἢ γϑδ- 
οὶ διιὰ τωριοσγίαὶ, 5 ἃ ὑσοάιιοὶ οὗ πδίυσθ. Α8 δυο Ῥ,γαϊοδ) 

ϑοΐπς Βο δ ἰδ ἢ" Ὁ (ΡἈγείοαὶ εροϑοΐθα), δπιὰ ΤΩΔῪ ὃὉ9 καϊὰ [ὁ 
860 ἈΠ) Ὑ29., 5 ΜῸ]] 86 8 οἴιοσ διιίγιδὶβ, Βα 80 ἐδ αἶδο δ 
ταοίδΡ γεἰοδὶ, 8 ΒΌΡΟΣΏΘΕΤΣΑΙ, ἃ δρέσ: [Δ] Ὀεΐηβ, δὰ Πασὸ ἐξέ 

ΣΑΔΥ͂ Ὀ6 ατιοδέϊοτιοα πΒΘέμοΣ ΒῸ οδπ Ὅ6 βαίᾷ ἰο Ἀ6 ἢΓΊΣ ὙὉ 9, 
ΤὯο ἀρδβογίο ἶσα ἴῃ ἐπΐ8 σοξροοῦ ἐβοσθ ἐξ ὑϑδο (δ δἰφσδον. ποσὰ 

ἘΣ, (δ ἴταδρο, ἔδο ἴτοδβο οἵ Θοὰ, ἐπ ἀϊσἐξωσείαι ΔΌπα Ἀἰα 
. πλλ}]0 πὰ ἴθι ]6 οοπίοστηδ οι δ πδΐοι ὈΘΙοτρ ἩΒΟΪῚῪ ἴἰο [86 

86 (δὲ ἰῃἰκ Ἰαϊτίοαν ἀο66 Ὡοΐ 
ἰχσίΔ1 Ὀοΐπρθ. ΤΟΥ 

ἽΥ Ὅο παοϊὰ ἴο Βα 168, 1π] Μ ἘΚ τὰ γὸ ΒρΘοΐθδ, ὉΠ]0Ε8 ἐξ ση δ. 
ΩΣ ἴπο φηγεῖδεν 

Ῥε. 

Γυ το ἸΩΑΥ͂ ὉΘ : 
χυὶὶ. 21: “ΤᾺ χἐπά (τὸ γένος) κοί ποῖ οπί Ὀπὶ ὈΥ͂ ὈΣΔΥΟΣ 

οὗ τηϑδτι : Ἡο]ὰ 

»τγί Ὦ [86 ᾿πδρίσοίΐϊουι (6 
Τ᾿ Ὀχοδίέη ) πὰ ἐδ6 παςο οὗ ἀσὰ ἰὴ ρ ἶσα οὐ οἵ πδέυτο, 

δηὰ τηδ κίτιρ Αἰπὶ δειὰ 4}} μιἷ8 ἀδϑοοτιάδηίθ ἃ βοσυϊασς Ὁ, 
ϑρθοῖοβ, ὉΥ ἔμ Ῥοδϑοεείοσι οὔ ἐμ6 ὩΣ, οὐ ἱπιδρὸ οἵ [δ 
δαρΡΟΣΏΔίῃΣα).--Τ., 1,..} 

Ἰονν.-- εν. 28. Αυπὰ αοἁ Ῥϊοεδοῦ ἴδοπα (ὈΣΛἘι 
λσην, οὶ ἼΠ"ς, λίπα, δοοογάΐϊηρ ἴο ἰ86 βοριπδρὶπι) 
διιὰ κοϊὰ ἰο ἰΏ61.---“ αοα ὈΪΘΒ8608, ἰοο, (9 Π6Ν 
οτοδίθὰ σδὴ Ὀυὺ πὶ( δ ὑντο Ὀ]οβδίησα, ΕῸΣ Ὀοδί68 
ἰδ6 ροτογ οἵ ρῥγοραρδίΐοῃ: πο (ὮΘΥ δδγο ἰὼ ΟΣ 
το πἶ ἰδ6 Ὀφδαϑῖ8 (νος. 22), ἰ86Ὺ ὨοΪὰ τρότθονος 
ἴδο ἀοτηϊπίοη ονοῦ ἰμο. ΤῈ6 βδγηο ἰδ Θηϊασγχϑὰ δἷοχσ 
{86 Βοοὰ." Καυοῦοὶ. “ΤΏ βεγϊνίηρ δον τὰ γγι- 
ταΐοα]-ροοῖίςαὶ Ῥδγδὶ ]θ] δι Ὀγοβϑθηΐθ ἰδοῦ ἴῃ (1.656 
ποιὰδ: 

δηὰ ἘΠοΟΒέτα Ὀϊοεβοά ἐβόσι, 
διὰ ΕἘΠΟΒ τα βαὶὰ υσιῖο ἐποι. Ὁ ̓  σροῖ. 

Ὑοὶ (π0 Ὀ]οΒδίηρ θουση ἀβ ΠΑΡ ΪΥ “16 ἃ Βυσωτο οῃ 8 ἰ0 [88 
δα] οοοη οὗ μοβι}]6 ροτοσβ." Τῇ γοϊδίίοῃ οὔ (86 ϑοὺ] 
ἴο ἴδ σαΐον που], οαρϑοία!γ “ 1.0 ἰδαΐατο οὗ δεϊ σ-βοοὰ 
ἷῃ 411 ογοδίυγ ἶο,) ττᾶϑ ποῖ ὑὸν ἐπερερ δύγοσβα, 88 8 
Βοϊὰ Ὁγ Βεϊϊαστηῖη, οὐ οὐθὰ ὈΥῚ ΖνησΙ, Απᾶ ἰδυ8 
ἷθ ΤΩΔῸ ἔὅγδβὲ μἰοἰπγοὰ ἰοὸ υβ, δὰ (πὶ εἷβ ΟΠ ηρ, ἰῸ 
ΜΒ οἢ ὁ Ὀοϊοηρβ ὑπαὶ 6 τουδὶ τυ] ἷ8 ΟἾΤᾺ ῬτοΡΕΣ 
ΒΟΠΒΊΔΪ πδίυτο, 85 μ6 ΤΌΪ66 8}} ᾿ἰνίηρ, οὐ 11 δὲ ἴ8 
διΐτηΔ] ἴῃ ἐδ 6 οαγιἢ---( ποσὰ Ὀοΐηρ ἰΔκθη ΠοΓα ἴῃ 118 
Σαοϑὲ ὈΠίγΟΓΒΑΙ Β0η86. ΤΟ ἰΔΌΟΓΟΡ 18 ὙΤΟΣΙΩΥ οὗ ἰιΐ8 
τοσατὰ. Το τοΐοῦ οὗ [86 φαγί ἰβ Εἰτλβ6} οοῃμάϊοπ- 
οἂ, Ἧδθ ποϑὰβ πουσβηταθπῖ, δηά, ἐμπογοίοσο (το. 29 
ἰδοσο ἰ8 ροϊῃιθὰ ουἱ ἰο Εἶτα .ΐ8 βυδίοῃδηοα.---Βϑμο 
1 Βανὸ κἷνοῃ γοὺ (1μΔηρο᾽ 8 ἰγαῃδίδι οι: 1 ΒΑΥΟ 
δρροϊπιοα ἴον γου).--- Τοροίθοῦ τ ῖῖ [8.6 που Βηταθης 
οὔ πῦδὴ (γον. 29) ἰΏ6Γα 18 Δρροϊηιθα ἴμ86 πουγβῃτηθηξ 
οὗ 186 Ὀαδβὶβ (νοῦ. 80λ. 8 οΘοσηοη ἴοὸ ὈΟΐὰ 
8 ἰ86 ἀρροϊπυπμοηί οὗ 186 86 οὗ γοροίδοϊο [οοὐ ; {1Π6 
ἀϊδβιϊηοἴοῃ 18 ἰδαῦ τη 88.811} βανα [86 δὲ οὗ ἴμ6 ΒοΙῸ 
σὰ 118 δοοᾶ, ἰδὲ ἰδ ἰῃ ἰἰθο]ζ, δηὰ οὗ (μ6 τυϊτ ῖξοα, 
ὙὮ]1190 ἰῃ6 Ὀοαβῖ, ὁ (86 οἶμον μδῃᾶ, Βδ8 86 σγϑεῦ 
οὗ 186 μεσ. Τδα τηοδηΐηρ οὗ (158 15, ἰ0δὲ [0Ὁ 285 
ἴμοτο 18. (86 οοτγῃ (οτ οο0γ6) οὗ παίαγο, ἕο {86 Ὀθδβὲ 
186 5861] οὐ Βυδὶς. "“ Αοοογάϊηρ ἰο (6 ΗοῦΓενν υὙἱονν, 
ἐπογοίογα, τηρθῃ, δὖ γαῖ, ἰνϑὰ ΟὨ]Υ͂ ὍΡΟΏ τορ ΙΔ Ὁ]68, 
διὰ δὶ ἃ ἰδίεσς ἰὴ ἔμοσο ὅγϑὺ οδῖαθ ἴῃ {86 δ οὗ 
Β66} (οἷ. ἰχ. 8). Τῶθ τοβὶ οἵ δηι αυὐτγ νὶρ) 
115. Κηποροὶ. Ἐὸν ἴδ οἰϊδιίοηδβ ἔτοιῃ ΕΪδίο, Ῥ]α- 
ἱδγοῖ, οἷο, ἰδὲ ὈΘΙοΩς ΒογΘ, 8600 Ρ. 206. ᾿Αοοογαϊΐης 
ἴο Ῥο  ἰζϑοῖ, 1818 'β ποὺ ἃ τῆογα ΥἱΘῪ οὗ διηι Ό ΠΥ, 
Ὀυΐ ΓΑΥγίμον, μα βδυβ, “"" Οοὐ ἀϊὰ ποῖ οτἱρίηδ!}ν ψ|}}} {9 
γἱοἱσηΐ Ὀγθακίηρ ἀρ οὗὨ ἰδο 19 οἵ 089 ᾿ϊνίπρ ᾿αΐηρ ὉΥ 
ΔηΟΙΒ6Ρ 1ἢ0Γ ἰῃ6 ΡυΓΡΟΘ6 οὗ οπίογίης 16 Βοβὰν, δβίῃσδ 
ἐᾶὲ πουἹὰ ἨὈ6 αἰζουὶν ἀραϊπδὶ ἢῖ8 οἰοαυν ἐχργοοδοᾶ 
ΜΠῚ ἴῃ ἐμοὲν στοδιϊοη." Οογαῖθας (ἴω μἷ5 “ ϑρίγῖς ἴῃ 
Ναΐαγο 7) ἀν στα "ἴΠδὲ τ1χὸ ΒΑΥ͂Θ οἷδαῦ ὑγοοίβ ἰδαῖ οοσ- 
Ῥογϑαὶ οὐἱὶ, τυΐη, δἰ οἴζῃθββ, δῃὰ ἀθαί, τοῦθ οἷον ἔδιδσ 
180 (411. οἰ ἰσβοὴ οδαγδοιουϊζοα ἰδ8 ὁ" 88 ἃ βῃουϊ 
οὗ ἰτϊυτρἢ το ΟΥ̓ῸΡ ὈΘΟΟΣΩΘΘ ΟΙΘΔΓΟΡ ἴῃ δνοσίης 
ἐδ6 χτοββοϑὶ τη δι οτὶ δι σίηρ δἰ μεῖβηλ." Απὰ 50 δἰϑὸ Β6 
δΑγ8, πὶτ Α. ὕΑσηοῦ (μὰ ἷ8. “Ῥητηϊενο Ἧ οσἱὰ 
ἐδδὲ δα ἰ)6 ὈΟὰγ οὗἨ πιδὴ δίϊον Ὠἷ8 04}} υπάογπομς δὲ 
οββϑϑηϊίδὶ αἰϊοσδύοη ἴῃ 118 τυδίοσίδὶ στοῦ, 8ὸ ἷκο- 
ἩΪ86 ἰζοτο τηυδὲ πᾶν βόῃθ ὈοΟΓΘ δῇ 
Ομδηρο δηὰ ἰγδηβίοστηδιίοη ἴῃ (86 δηΐτο]- που]. 

ὯΒ} τῆς 8660 ποὶ ΠΟΥ͂ ἃ πδίῃγα δὶ οὶ ἰπΐηκ οὗ παοὶ ἃ 
ὑγδηδίοττηδιίοη οὗ ογζϑηῖο παίαγο ; 811}}} 1688 ον Μῦ 
68 6811 ἴῃ αποβίίοη ἐμ6 ἔδοὶ οὗ ἃ ἀθδίῃ δας δὰ 
ΘΟΙῺ6 ΡΟ 4}1 βροοΐθθ οὗ δῃΐγηδὶβ θϑῖογθ {86 81} οὗ 
Αἄδπι, πὶ πουϊ ἰαἰκῖης δος πὶῖδ ᾿ [86 ἰΠΘοΟϑορδῖο 
ἰηἰοτργοϊδου οὗ [πὸ ἴδομα γϑϑβομα 88 ἃ ἀοἰροίμδ οὗ 
{80 Π ον ]Β Κεἰησάοια, Οἡ μἰ8 βαρροκίοῃ, ἴοο, δ ἱὰ 
ποῦ οϑϑὺ ἰὸ δχρίαἰῃ (δ ἀἰδδγθηοθ οὗ [86 σδι(]6 δπὰ 
{86 τὶ] ογοδᾶιγθ ἴῃ οὐν οὨδρίογ---ἰαβὲ 88 1116, ἢοο, 
[)6 ἔδοὶ τπδὲ ἱτηπηοαϊαίοῖγ δϊον [}6 1811 [6 οἰηο οὗ 
δηΐπιδ]8 ἃτθ δὲ μβαπὰ ἴον ἰδ οἰοιδίηρ οὗἉ τοδῃ : οὐ δὲ 
ἰς ἰ8 ἰδ6 ρίουβ Ανεὶ πβο Ὀτίηρβ ἰδ6 δῃΐμλδ] βδοσῖβοθ 
ἰὸ (16 αἰΐασ, δῃηὰ ποὲ αἰπ. Αμραίη, ἰὲ τῖ!]! μοὶρ τυ)ὦ 
ΥΟΣῪ 010 ὑο 68}} ἴῃ οἷά, δβ οἰ ἰσϑοῖι ἄοθδ, ἴ9 ΒΥ 
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τοδοῖΐο διὰ ἰμ6 Βακαάϊΐδιίο ἰαττα, δπὰ (ΐ6 ῬΥΓΔΡΌΓΘΔΙ 
ἀοοϊτίηο8 (Ρ. 126). [πὰ ἐτυϊμ, ἴβογὸ 18. 81}}} ὁ ρεεδὶ 
οὔλαση Ὀοΐνοσῃ ἐδ ἰ6 Δ Ὁ]6 δαρροαϊ(ίοι ἐΠδὲ [86 
ἀϊδαῖοϑὶ τδ ραϊ (0 ἀδϑίδι ὯὨΟ δηϊτμαὶ, οὐ οουϊὰ 
διὰ ἰδ δι ἰζγα συ ἰηέθγθηοο ἰδδὲ ον τι} 18 τ ἐμ 
τ᾽ ποῦ ἰἰδο} Γ ονθ ἯΔΒ 80 ἀἰδροκοα ἰδμαξ 0 
Ὀοδαὶ ον δίο δῃοῖίδορ. Μογοουοῦ, ἰῃ ἐδἷ5 υἱοῖν, ἰ}0 
τοργεϑοδίδιου οὗ ἀδδαὶδ ἰἰδοὶῖ ἰδ ποὶ πΒΟΪῪ ἐτοοὰ 
ἴτοπι [86 ἔεδν οὗ ἄϑαίῃ, Τὴὸ οομιβοαθθῃοθ οὗἁ (δ 
βΆπΙ6 ἐμοΟσῪ πουἹὰ Ὁσ, ἰμδὲ ουθὴ δὰ ἱπϑοοὶ ἰμαὺ δὰ 
οὔξα ᾿ἱνοὰ οουἹὰ ποτοῦ ἀΐθ. Βυΐ 4)8}} α ῃἠδίαγαὶ 
ἀραὶ, 80 ο8116(, δῷ ὙὮΘῺ δὴ οἷά εἱπὰ οχρίγοϑ ἴτοιΣ 
παηὶ οὗ αἷγ, οὐ ἔτοϊῃ δυπροῦ, Ὀ60 θα 85 ΔΩΥ 
ὭΟΓΟ ὩΔΙΙΓΑΙ ἰμλη (06 ἀσαὶἢ ἩΠΙΟΔ [Δ |κ68 ρἷδοθ ὑη 6 Ὁ 
9 )ὰν8 οὗ ἴδ6 ἴοπ ῦ [πὰ [}15 411} ἰ00 ρθη] Γορτθ- 
βειιϊδίο ἴμοτὸ ᾿δοῖχβ ἰὅμδὨ0 Βοτοὶσ ρονοι---ἰὰθ αρί τι 
οἵ βλοσίβοθ. ΜΑῪ ὁπὸ βΌρροϑο ἱπαὶ (δ ἢγβίὶ βρϑοὶ- 
τθϑηβ οὗ ἰμ6 Ὀθαδὶ8 μδὰ ποῖ ὕθϑῃ ἀϊϑογρδηϊζοὰ {|κ 
ἐὃκ Ἰδίοσ. δῃηΐπηδὶ, απὰ (μαὲ ΠΟΥ ἀἰὰ Ὡοὶ ΘΧΡαογίθΏ06 
ΔΥ ἱπαρογίδης ΤΠ ΤΗΡ ὨΒ, δῷ Ὁ Ἰἰΐοσαὶ 
οἵ ὁ ἐταβδϑ'. δίῃ ἱπίο ἃ πρ Ἰοα τουδὶ Ὀ6 ΓΟ- 
ξιτάραὰ 85 8 σβάϊοδὶ ἰγδηῃβδίοστηδίου. ΑΒ ζῸΓ [16 τοδὶ, 
ΟΡ ἰοχὶ ἀδηοῖθβ ΟὨΪΥ ἰῃ6 Ὀαβὶβ οὗ ἐδο ἰδ οὗ πουτγ8ἢ- 
τοοηὶ ἴον (86 δΔηΐπ)8] οχἰδίθῃοο, δῃὰ {8 Ὀδδὶβ 18 [Ὁ 
ΤΆΔῺ ἴ86 ἔγυϊι, [86 ΠοτΌ, (86 σταίη, ἴον π6 σοδίι]9 ἐδ 6 
ῬΑβίυχαρ δὰ ἐδο [οἀάον. [ἢ ἰημάυϊσίηρ οὐν ἰά68}1Σ- 
ἴῃσ Υἱοῦ οὗ [06 ῥεϊμηϊνο πουϊὰ, ὑπαὶ ἰὑ ταῦ πι 0} 
ψἱουϊ ἀοαίι, τὸ Βῃουϊὰ ῃοὶ ονογίοοῖς ἰδ ἴδοι ἐπδὶ 
ἰδ τᾶϑ δα 11} Βδθϊ οὗ (ἰπ6 οὰ Βοδιβοηΐδπι, ἴῃ 1.8 γἱ ον 
οὗ ἴἰ86 ποι]ά, ἰο οοπίουπμα δ'η νῖὴμι ἀδδίδ, ΟΥ ουθῃ 
πὶ ἴδ6 παιογαὶ υπίοϊ ἀρ οὗ 116, ΤΏυδ ἰἢ6 ΡοΟδιηΒ 
ἅϊδι Κηοθοὶ ἴ00 πιακο8 τλεμίοῃ οἵ, δῃὰ δοοογάϊηρ ἴο 
αι ἢ οσοα ἴπ6 σαϑοηοῦδβ Ὀ685.8 οἱ Υ Ἰἰνοᾶ ὑγροῦ 
γορθίϑὉ]6 [Ὀοἀ.-- τος. 81. Απᾶ, ὈΘΒοΙά, ἐξ τσῶι 
ΟΣ Βοοά.---Αἴ ἴ)6 βονυθῃίῃ ἴηθ ἰδ ἰ8 ϑαϊᾷ ποὶ 
ἸΏΘΤΕΙΪΥ . Ὁ ΥΟΓῪ βορὰ, Ὀοοδιι86 πῃ τάδ 186 Καγ- 
“ἴοπο οὗ οτοδιίου ἰ8 τοδομβοὰ, ΤῺῊΘ Ῥοββ Ὁ} 1ι168 οἵ (9 
ΤῸ οὐ τοδὰ δῃὰ οὗ (ῃ6 που] ἃ δγὸ ἴὸγ 86 ῬΌΓΟ ρᾶγδ- 
ἀἴξαῖοσαὶ δίαϊθ σμγ Ὠοδίφγιογεξ, Ἰυδὲ 88 ἴ:6 ἀοβιί 68 
οἵ Ἰωδιῃοοα δγ6 [Ὁ ἴδ ἰμἰπἰείης οὗ (6 οἰ], ΕῸΣ 
[86 ἰβοοδορμῖο νἱον, (86 ὑπαϊνίηθ ᾿ΔῪ ΟΠΙΥ Ὀουπὰ 
πηάον ἔμι6 ὩΘῚΤ οτάον οἵ Τοδὶ ἴῃ ΖΘΏΘΓΑ] [Π6 
ἀοτηοπΐδο 61] γγᾶ8 δἰγεβαγ ἰῃ (80 πογ]α 18 τοὶ ἀδηϊοά, 
Ὀπὶ [0.6 Βἰχ ἀδγβ᾽ τοτκ, ἰδ ίο 85 [6 του ὰ ἴῃ χϑῺ» 
εἴδὶ, οὐ 85 αοα δαα τηβάθ ᾿ξ, νγὰβ γ ΎῪ χοοὰ, ἱμδὶ ἰδ, 
Ῥεσίοςϊ ; κόσμος, κάλλιστον (ἾΠ4168)." 

« [π|τὉ ἙῸ : “4. Θοοᾶ ἀχοοσάξηρ!γ.» [Ιὲ ποτ]ὰ δϑοσὰ ἴὸ 

οδϑίδ ἃ ἀδοϊασαίϊίοι Θ 

δοῖδο εδουϊὰ δυὸ τοζασαϑὰ ἴὲ 86 ἐσαάξεουδὶ θοῦο οὗ ἐδὲδ 
οἰὰ δεουυῦβέ. αἱ ΟΟΤᾺ οοσπιΐομὶ ζῶον, 
(δο απἰξοδίοα πηΐΤΟΣΕΘ, [δ Ὀοὰγ διηβὰ δο] (ἰ 15 ὨΜΓΠΡΟῚ, 
ΒΟ οὔ νὩοὰ Ρὶδίο δ ΡΙ6 τοῖς οἵ Πού; Ηὸ( ) 
ξολνοίάε Ἢ: ταονίπᾷ οδ ἦι ἥμ δοαιεῖῃαὶ οοπκκο 

Λε 46 
μέλοι δας, Ἐαΐοσε τὸ ὦ ἐρήναυμῳ πατήρ) ἐδ 

δο εἰμ μι τ οὗ {μ|9 ἐδ ο 
ΜΟῚ ΟΥ̓ διὰ 

ΒΡΞ ΤῊΝ τδῖε, δ8 ἐξ νγοσθ, σϑοΐρτοοδὶ---ἴὴ Ἰχοδίσιοα 
8, ἴο οἵ «ἰἐγαοίίοἩ τα σου Ιλ ; 

Ε 9 Θ ἴΟΣΘ 80 ὙΒΘΏ Ὅὸ οοσιδίδογ ἐΐ διυίδοσ, δ 6 
θοίσδοὶ 

ΕΓ ὉΕ1.. Ἴ 4558 ΠΕΠΕΠῚ Ἢ ΠΗ ἬΤΡΙ] εξπε Ἷ Εἶ ἕξ 
Ἶ ξ [.} ὁ Ὲ ἘΠΕ 

: ἔ 

18, ΘΒ. 11, 1-8. Το δινίλο ϑαῤδδαίλ. ὙὍαν. 1. 
ΤΏΙ; 80 Βοαυϑ:δ διὰ [πο δασίἢ τῦϑοσο δηϊδηοα, 
---ἋΑα βοϊοῃῃη τοὶ ἰπιγοἀυοίπρ 186 κδορδι οὗ 
Οαοά.--ΑΣὰ 811 Ἀλοδῖ.---Α οοπογοῦθ παυτανας, 
οὗ [09 υηΐγοῦθο ἴγοια ἴπ6 ῥγοαοσηΐηδης ἴθ 
βἰδι-ροΐηὶ. ΤἼ6 Βοδὲ [88 γοΐδγϑῃσο ἴο 180 ἤθδυθῃ, 
80 ἴαγ, δἱ 4}1 ὀυθηίϑ, 88 [0 δίδιβ ἃἴῸ Ὡθαηΐ, ΑΒ ἰ}0 
δοβὺὶ οὗ [Δ|ὸ οἀγίδι, ΒΟΎΘΥΘΡ, ἀσποῖθα ἰἰ8 ἱῃμα ἰδ 
(18. χχχῖν. 2 Ἵ» 80 [86 ἰδουρῖ, τλογϑονοσ, χίνοθ δῃ 
ἱπυτοδιίοη οἵ (8.6 ἐμμαϊϊδηί οὐ ἴἰδ6 ἤϑαᾶνοπ, “ΤῈ 

ἴῃ (06 Ὀοοῖκς οὗ Νοβδβιοτηΐδῃ (οἷ. ἰχ, 6) ἰδὲ 
ἐγοδίβ οὗ {86 σγσοδξοῃ δΌρΡρΟΒΘΒ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ ἰμδὲ ἰῃ ἰδ0 
δοδὲ οὗἨ βοάν (δὲ 3.2) (16 δηροὶβ ἃγὸ ἱποϊυάοὰ,᾽" 
Δοιξίσδοῦῃ. ὙΠΟ [0 ΒΑΥΒ ΑγίθοΥ: “ΤΏΘ βίδυρ, 80. 
οογαάϊης ἴο [86 τοοτὰ δῃησίοαϊ γορτοδοηϊδίοῃ (ΒΑΌΥ]Ο- 
πἷδη, Αβαγτίδῃ, Ῥοσβίδἢ) δῖὸ δοῖ [Ὀγιἢ Δ8 ἃ ποεῖ ῸΓ 
Δ ΟΡ ἰμδὶ ἰοροίμον πὶ 190 8 ΠΟΥ͂ ΔΙῸ 88- 

8 ρογοι ἰπ ἰμ6 οοὐβ[οὶ οἵ ᾿ἰκν πὶϊ ἀδυϊκτνθ885 
ΜΠ066 ἰμοδίσθ ἰθ (6 θαυ ογολίθα τὶ ΐη (6 δατ- 
τουαηπαϊΐηρ Βρδβοτο οὗ [10 Ἰυγιΐϊπουδ μοαυθην Ὀοάϊΐοθ,᾽"-- 
811} δι οἢ ΤΟΙΏΔΙΪΒ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΔΚΟῚ 85 Ῥδγεΐο γαῖ  ᾽ 08} 
ΡυΓοΪγ Β1Ὀ]164]."--- ον, ἃ. Απὰ οἱ ἴδ9 βονϑϑῖδ 
ἄοαν αοὰ ομδοὰἃ Ηἰξ τσοσῖκ.--- Τῆς αἰ ἤου γ (δδὲ 
ΑΙΓΪΒ6Θ ἴγοτα [86 σηϑπτϊου δοτο οὗ 6 οομρίοιίίοῃ οὗ 
οὐ πουῖς οὐ. [86 βϑύυθηίδ ἀλΥ, 88 ἰρείογϑ ἰδ βϑοηθὰ 
ἴο Βασὸ Ὀθθῃ ΟἹ ἴδ δἰχίῃ, [48 σίνϑθῃ οοοαδβίοῃ (0 [86 
Βορίθπερίηϊ, 16 Ξὺγτῖδο, βηὰ ΤΩΔΏΥ σχοροίοθ ἰο ρὺϊ 
{86 δἰχίῃ ἀδγ ἴῃ ρίδοθ οἵ πὸ βουθηίῃ. Οἰδμοτβ ((8]- 
ψίῃ, Ὁτυκίυ, οἱ6.} αν γοδὰ 52} 88 Ὀἱαροτγίοοι (μὰ 
βηΐθ64) οοπίσαευ ἰο (6 ἐπδιυιτοᾶν. Κποροὶ ὀχρ  δὶπβ 
6 ποτὰ σι Τυοὶ ἀπ οὐμοτα: αοὐ Ἰοὶ ἰδ οοπια ἰο 
8} οῃα οἷ ἐδαὶ ὅδλγ. ο  ἐ Ζϑοῖ ̓πὶ ἃ βί ταν σλϑηη ον, 
ΚΙ ΟΒΟΥΒ ἩΓΟΠΟῚΥ Ρ]Δ068 ἃ σοτηροἴίοη οὗἉ ἴ86 σγοδίοῃ 
οὗ 1δς βουθηΐῃ ἀγ. υγίζ βροϑκβ οἵ ἃ Βορ ΙΔ ΘΓΌΏ. 

ἐὴο ΒΙ016 Ἰαηρααρο: “ Απὰ οὐ Ὀοδοϊὰ ΒΥΟΣΤ απ Ε ἰδαῖϊ ἀο 
᾿ιδά τηδάθ, δῃά, 1ο, ἰὲ παβ κοοὰ, ὁχοθούϊῃς υὶῶ ὦ} 
[8λ6 δρϑηᾶος οὗ Ῥ]δίο᾽β ἰαξαιαρθ ἰπ [δ Ἴπηερτδ, ἔαχὸ ἱδ 
8Β.}}1 Ἰυτίσηρ αὐουϊ ἰδ ἷ6 Ὀοδοίζπρ ἱποομείβίοσιου ---ἰμο 
τουδὶ οὗ ἀρμεν τίο ἐγ ν οα δίοσμδὶ ἰη ἰϊ2017, ἀνὰ ᾿μβορασδ 8 
ἔγοτῃ τοδίζοσ δὰ 

ΤῈ ΤΔΥ ἀφο μόϑτε ΤΩΝ τί ἐρφλ ρου δὰ οὗ ὁτῇ μδδίας 
ἴο Ἢ αν ΒΟΙΩΘ οὗἨ οὔγν Ὀοσί οοτηταθηὐδίοσε ἰπ ἐποὶν ὁσοροεὶδ οὗ 
[μἰ5 Ραδδαζο. ΤΆΘΥ πα ΠΟΣΘ δ ἱπιρὶ θὰ τοίοσοῃοο [0 ζατισο 
αὐἱἹ. ΑἹ] ἐ8 "τὴ του δτονν Γαν σα 
10 ἀξ δδ ἃ Ῥεγισαλγμησ, τ ἀρίσηοῦ οἵ οὐδ Ὁ 
{89 γτινελημμι Ὅτι: 8690 Ἢ πρρῖ ὸς Ἀκδ 
ΤΩΔΣΒ Εἰογγο Θ 11 γϑ ο - 

αὐμίου, αά ἴδ ἐξρτιβοι τα στὰς : νουίηρ ὙΟΣ 9 δ. ὋΣ Ὁ ἰΐδ ΡΟΊΤΟΣ 
δῃὰ ἐϊ8 ὈΘΔΌΣΥ, ἩΒΙοδ ἀτὸ Ἰοδοσποὰ "δι ὉΥ ΒΕΓ δβυοῖ δαρροδοὰ 
ἱηΐ οὗ ὑγοί --Τ.ϑ 1..} 

“ ΟΥΣΘ βοὲ [86 Βοδὲ οτάοε οἵ δϑῖδϑὲ ἱπ [80 τοοὶ δὲ ἢ 2 δσιὰ 
ἰὼ οορτιδίθ ΓΞ, ὮῪ τορασάϊτρ, δ 186 Ῥσίτηδιυ, [89 ἰάθα 
οὔ δρ᾽δηάοσ, οἵ βίοσῃ, δα ἰξ τασωδίτϑ ἰπ ἐμο ποὰῃ ὩΣ... 866 

[8 τπδὸ, 18. ἴν. 3, ἩβΟσΘ 18 ΒθΌΩΣ δυμοηγταουβ πιὰ “123 ΗΠ 
18. χἰϊὶ. 19, αῃὰ ἃ πυσοροῦ οὗ οἶμον ρἷδοοθ. ΤῈΘ 9 πϑοοτιάαεν 
ΒΟΣΙ86 οὗὁὨ δλοεί, ογδοσὶν ΠΙΠΗΒΕΥ͂ ἄγταν (οοτορ. Οδηιοῖθδ 
10), ΟΟΙΩΘΒ ΨΘΙΎ ΘΟΔῚΪΥ ἈΔΕΙΣΔΙΙΥ ἤγοσῃ 16. ΟΥ̓ ἮΘΊΙΩΔΥ 
ΒΑΥ͂ ἐμαὶ δἱουρ νίΐὰ ἄνα ἰάθα οὗὁἨ Ἀοείδ, 8ἃ6 'ὶ ἴπ6 ἔγοασῃς 

ὨΊΝΞΣ ΓΝ, Φοθουδὰ οἵ μοδίδ, ἔξ ὭΘΥΟΣ 1ο868 ἐπ ἈΣΊΣΩΔΙΣΥ 
ἘΡΕΎΝΝΝ ἀ ὕπο ἐπ δασίῃ απδὰ 186 Βοδτοσδ ΤΟΓΘ Βτΐα 
ϑὰ απὰ 81} ἐδαὶς ΒἸοΥΎ,᾽ οΣ (παῖς αἰοσίουδ ἀγγαν. ΟὈΣΩΡΔΣΘ 

ἴδιο Βγτίδο 1.8... ἄδεια, ογπαπιοίμαι, ἘΒασο ἴδπ6 βαστὶ]θ 

δρ ὑάϑαι αδης.» ἈΝῚ Το ΤΥΧ. δπὰ η]ραίο ἐση8]α» 
ἴογα δόῦζὰ [ὁ Ὦδνο δὰ ϑοτηϑί οΥ̓ τμῖο ἑάοξδ: πᾶς ὁ κόσμος 
αὐτῶν--οπνΐξ οΥαΐωδ ΦΟΡΩ͂. ἐδ 8 5 εταδα ΠΕπΙΒοκτοΣ 
ἐὰ ἐλο ατϑοῖς κόσμος διὰ [Δί πάω 86 ἴδτι8 τιδοὰ ἴοσ [89 

ποιϊὰ οὐ {86 ἌΣΤΥ (σζιϊβεϊο ποϊὲγ) οὗ [Δ6 ποι]ὰβ. ἐὲϑ 
ἐδ ἦ9 Ηοῦξον ἴοσ κόσμος, τὰ ἐδ ἔδοσο ἰδ ἃ τοοδέ δι ϊΐσνδ 
Ῥασαϊλοϊέκεα ῃυσοδοσιιθὰ ὮΚ ἐξ ἔττο ἀσρσοδαΐοσιθ : ὈΊΝΩΣ ΣΙΝ 
κὐὰ ὈΛΘΌΨ τ: οὶ οὔ 86 ψοτὶὰδ ἕω δρῶοϑ, Εἶπις οὐ ἐμ 
ποσὶδα ἰὰ Εεἰσωθ τῶν αἰώνων, ῬΒ. ΟΧὶγτ. 18; 16. χχγὶ». 
ΑΔ ΤΩ 17. Τ)6 ΗθΌσΘΝ ζὰσ ἐσρωβοσπὰβ ἐδ0 ατϑαῖ,-- 



170 ΟΕΝΈΒΙΒ, ΟΒ ΤῊΣ ἘΕἸΕΒῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ. 

Ιξ βθϑὴβ ἰὸ υΒ, Βοτονοῦ, παῖ ἰῃ6 τεαὶ οὗἩ αοἂ ἀο68 
ποὺ ἀθῃοία ἃ τοιηδίηΐηρ ἰδ οῦνθ ΤΩ ΘΤΕΙΥ, οὗ ἃ αἀοὶ 
ποίησ, ΤΏ ρογίροϊίηρ οὗ [80 ποτὶ σὰ ἴδ6 βονδηὶ 
ἷβ ΠΚον86 βοσμοι εἴης ροθϊνο: πδσροῖν, ὑμαὶ αοά 
οοἰογαϊοα Ηΐβ πότῖ (Κορ ἃ ΠΟΙ͂ ἀΔΥ οὗὨ δβοϊοσηη ἱτὶ- 
ὉΠΡῺ οὐοῦ 1) δὰ Ὀ]οββοὰ ἴπ0 βδΌραίβ. 7ο οοἶδ- 
ὄγαΐξέ, ἴο δίεδδ, ὑο οομδοογαΐο, ἰα [86 δηϊβηϊηρ; Βα ραιἢ- 
ποῦῖς---ἃ ᾿ἰνϊηρ,, δοῖνα, ΡΥ ΘΘΏΥ ἀοίΐηρ, πα ποῖ ΤΏΘΓΕΙῪ 
ἃ ἰαγίῃρ δβϑἰἀβ οὗ δοϊΐζοῃη, “ΤῈ Εδίμοτ πόνοι 
ἈΠ οτίο,᾽" βαγϑ ΟἸγῖβῦ ἴῃ σοϊδίίοῃ ἰο Ηΐ8 ὨΘδΙ ΡΒ ΟἹ 
186 βδῦσδιῃ (ὐοδη ν. 17). Τμὸ ἀοίηρς οὗ Θοὰ ἴῃ 
τοβρθοὶ ἰο ἴμ6 σοτῃρ]οἰοᾶ ογοδίϊοη 8 οὗ ἃ ἰοβινο κἰηὰ 
(ϑοϊθιιπ, βιαίου, ἢ0}7), 8 αἀἰγοσίηρ οὗ τωοοῃ δηὰ οὗ 
δὴ. υπίο!ἀϊηρ οὗ ἐδ πον ρονοσῃοὰ ὮὉΥ ἴδῦγ, ἴῃ Θ0η- 
ἰγδδί σπῖτ (δὶ τοῦς οὗ αἀοα πΒῖοΒ νγὰ8 στοβοοίθὰ ἴῃ 
[026 Ῥτιοββυγο οὗ δ βύοστωυ ἀδυοίορσηοθηΐ, δηὰ ἰπ (86 
ξτοαῦ γον] 1008 δηὰ ΘΡΟΟΘῺΒ οὗὨ ἰῃ6 φΑΣὶ 5 ἐοττωδίίοη. 
“Ηϊΐ ΓΞ Ὸ (Η|8 ποῦ) ΜᾺ8 186 οοτωρίοιίοῃ οὗ ἃ 
ἰδοῖς τοῦ Ηδ μαὰ ρτγοροβοὰ." οἰ σβοῦ. Θοά 
ΓοΒί8 ' ΠΟῪ δηἀ ὑπ υ τ ρΡὴ8 ἴῃ (δι ᾿αϑὲ δηΐδη οὗ ΗΙβ 

 [“ἼΒο Βειρίασοι,» βαγβ 1.61} πβοῖ τι ̓ιῖ8 Θοτασασῃξ ΟἹ 
ὨΩΌΝῚ, Ρ. 120," ἀο ποῖ Βοδίἐδίο ἰο δρϑαὶ δπἐβσοροραιμὶ- 
ΟΔΠ1Υ οἵἁ σοά᾽ 5 ἐπίγαποθ ἱπίο τοϑὲ" Α5 β)᾽ 85 ἐμ ποτὰ ΓΞ Ὁ 
ἐδ οὐοποοστοᾶ, ἰμοχῸ ἐδ πὸ δη ὨτοΡ  Ἀλκτ ἤοτΘ ὁχοορὶ 88 8]] 
ΒΌπιατι Ἰδρυλἕο, πὰ 211 ΒΌσΩΔσι οοποορίίοῃ, ἴῃ τοδροοῖ ἴο 
ΤΕ δ ἘΕΟΟ ΕΟΥ ΒΟΡΆΞΕΙΜΑΙ ἐδ, πΘΟΘΒΒΒΣΊ] ἢν σορσοδοιὶ 

δραοθ διὰ ἔσηθ, ῬΤΙΙΙΏΔΙΣΥ δ6180 οὗ ἔδο ν΄ 

ὨΞῸ ἰδ εἰτηρῚΥ ὕο οδαδ6, οεαδε ἀοίτρ--65 ἴ80 1ΧΧ. τοπᾶος ἰΐ, 
κατέκαυσε--τιοῖ ἀνέπανσαε ἩΙΟὮ ΟΔΥτὶ68 186 ἰάδδ οὗὨ τοῦσοὺ- 
οπ ΟΣ τούγοβεσησηΐ τος ἕδϊίρσυο, κ0 ἀναψύχω, οΣ ἔ!6 Η6-» 
ὑεὸν ΝΊρμδὶ 83}. ὙᾺ6Ω )οϊμοὰ πιῶ τίν Ἰδίέος γατΌ, δ 
ἐπ Ἐχσοὰ. χχχί. 17, 16 8016 ΔΗ ΔΡῸ ΤΩΔῪ ὈΘ ο4]1οἃ Δηίῆ το» 

Ρδιλΐο, Ὀὰξ [86 δἀἀοᾶ ψοτὰ δον ἐμαὶ 180 ἰᾶ68 ὀχρσοβϑοᾶ 
ἐν ἐξ ἰ5 τιοῖ πὶ ἰ80 ὅγβέ. 1 οσαβίῃ Ε ΤΟΣ σγοδίζοσι, ὙΠΏΟ]Υ͂ ΟΣ 
φαγίταιν, ἱπιρ}ϊοΒ τα ΔΌΣ Υ, ἐξ 16 ὯῸ 1086 ἐταρ θὰ ἐπ [86 
δεμδιιαὶϊο - ἘΘΟΣΥ͂, ἈΠ1085 1ὸ ΒΏΡΡΟΘΘ 8 ΟΙΩΔΉΔΙΪΟΣ, ΟΣ 
ἈΘΟΘΘΙΔΙΎ οστγοαίίοπ, οὗ οαείυϊς (μέρ, ευὐεγγιολετε, 
αἴτοανα, διὰ οἵ ἔμο Μιμβιοο ἐγρβαννδ οὐδοσ ποχάβ, 8 
ὩΠΟΘΏΒΊΩΣ πὰ 0. οἵ ἑηβπΐ(ο βρδᾶοο βῃηὰ ἐπῆ- 
εἰΐο ἔσθ πὶ ἰηδηΐνο ροσγίοοϊ οὗ ταδιιϊϊοσία ἰοῦ, Βαϊ 
ψαὶνϊηρ 811} δποῖ ἱποοποοΐγ Ὁ]6 πτι Ὀ ]ε 08, Ὁ ΤΑ Ὅ6 ἴχ]Υ 
δαϊὰ ἐμαὶ τες, οὗὁὨ ἰἰβοὶῦ, 8. ἃ ΙΔΉΘΡ ἀπὰ σΣυοσο Ῥοσίοοϊ βίδίθ 
ἔδδη οὐαΐπαγὰ δοϊίοῃ--ἰἶ τ ΔΏΣΩ 88 

ἰοῦ 6 οὐ 8}}}} ὁ αἀἱδροσείηρ ΟΥ δροπᾶϊηρ οἵ 
τμαῇ κίδίσο ΘΠΟΤΟΥ Ἐ' Αὐδὸν ἐπ 19 ᾳυΐϊοθοθτιοθ. Α᾿ ἡ 
τοϑὲ ἐπὶ ἔπ ΚΟΒΙΩΟΘ (86 Ὀτὶπρίπρ ἰξ ἰπίο, οσ κ' 16 ἰπ, 
[δὲ βἰδίο) τουἹὰ Ὅ6 ἐδὸ ΒΙρβοδξὲ ϑχοσοὶθο οὗ ἀἰνὶπο 
πΗκΉῈ; ὍΩΕ ϑ "Τὴ πὰ Ῥτοοϊηὰθ 8}} ΒΟΏΒα ἰΐοςι, δπὰ ἃ} ἜΡΩΣ: 
ἄσποΥ, Ὀοϊὴ οὗ τ ΐοῖ ΖΘ ἰΘΟΡΟΣΘΌ]6 ἔγοσῃ σμδο ΟΣ τοίέοιι 
οἕ ̓ λρέρ, κιμά, 18 πτου]ὰ ὍΘ δὴ ΔΌΘΟΙΟΘ οὗ 84}]}} ουξϊτασαὰ στοδηΐ- 
ἐοϑἰδίϊοι ; ΟΝ ἐπ ἐξ ΤΌΠΟ δῈ ̓ιγνφθ ρ ερροις αν ΟΣ ΤΣ 
ΔΡΡΟΆΣ ΣΙ Β΄. Β0 18 ῬΟΊΤΟΣ )0 
πχϊπα οἱ θη λσὶ δ, ἀπ ὑπ ἐ{8 Εἰχηοδὲ δἰαίθ. ΤὨΐδ ἰ5 ΕΣ ας 
ἀϊοίυπι, Ειμΐα. ΝΙΟΒΠοΟΣαΔΟΝ. χ, 8, 7: ἡ τελεία εὐδαιμονία 
θεωρητική τις ἐστὶν ἀνέργεια, “180 Ῥοτίοσε Ὀϊ]οποθάσιοδα ἷ8 ἃ 
οοπίσταρ δεῖν ΘΘΓΩΥ ; " "“δὸ ἐμαὶ (8οο. 8) ἐμαΐ 68 οἵ αοὰ 
πο ΟΧΟΟΙΪΒ 811 ἐπ ὈΪ οΒδοάτι 655 τη υδὺ 6 ΟΠ ΘΙ Ρἰδεῖνο (ΟΣ 
Ἐμϑοσϑίϊοβὶ), ἀπά, οὗ Βυσωστι ἐπίηρα, [μὲ ΜΙΝ 8 τηοδῦ δἸεσι 
ἴο 19 πιυπὶ ὍΘ τοδί ὈΪοθδοὰ ᾽᾽ (εὐδαιμονικωτάτη). ΙῈ (8 
ὝΑΥ, ἴοο, ΠΥ Ὅ6 δίσὶτο ἴο οὐΐαίῃ 8 οοποσρείοι οὗ ἐδ 6 δι» 
γιὰ ΟΥ “τεεί οὗ 18:0 καἰ ηἰα.᾽"" ΤΤ8ὸ Βογίρξυτο ἐβουρδέ οὗ (δὲ5 
ποιὰ ροϑῖὰ ἰο0 ὉΘ 88 ἸΠ0ἢ Ο ἴο ΤΟΙΡΟΥΙ ΟΣ {.).} 
(8890 ΟὯΘ πη, δ ἀξ 185, οὐ ἰδ οἴδοσ, ἰο ἐμοῦ ὈΌΒΥ ἀοίΐπα 
ψΓΕΙΟΣ ΘΠ ΟΣΒ 50 του σα ἑμΐο δοπι 9 στη Σι ὑρύροῃ ον ματι οὗ ἐπ6 
ζαΐυτο |10. ὙΠΟΥ ὑδαΐ Ὀο]ῖονο αν δὮ ἐπίο σχοδέ. 
ΤΏοΤΟ οδπ ὈΘ πὸ ἀοπθύ, ἴοο, ἐμαῖς [89 ἰάοα οὗἁ ΒΟΙΥ οοῃίοσι- 
ῬΙαὐδοπι, οὐ δα θα ἢ -κοσρὶῃρ ἴῃ {890 ζοδίδ] ϑϑσδὸ οὗ (10 ποσὰ, 

οῃ ΜΑΙ 1,ΔΏΡΘ 80 τα ΌοὮ ἐπιδἰδίδ, διίεσα ἐμέο ἐμο ἰάθα οἵ ΣΊ3 
Βοσο ἐπ Θοποείβ, Αἰ ΒΟΌΡἢ ἀοτίγοᾶ, Ῥασθαρα, ἔτοτη ἐΐ συῦεο- 
ᾳφυθπῖ 086. [πῸ [δὶ6 8656, ἔ6ΣῸ ἱβ δϑοσωοι ἰτρ οὗ δ δ Ὀραὶὰ 
ὙὙΒΟΠΟΥΟΣ ἘδΟΓΘ οογ6 (89 ποσὰδ: δια Οοᾶ δαῖτ (συσνογοὰ, 
οοηἰοτϊηρ]δίοα), “8ανν ἐπαὶ ἰξ νγὰ8 ροοὰ." 1ὺ β ἃ δοϊδσηι 

υδίηκχ ἕο ὈΘὈο]ὰ πο ἀἰϊνὶηο 0185 1 ἐδοὶν ουὐξγατὰ ἐκ υμφον 
ἀθρλα ἰοοῖκ 

(89 δῖππι οΥ̓αΣ βῃιὶηὶ ΟΔΙΣΪΥ ἄρον ἐπ οἰουθ, γοῦ ΠΟῊ δὰ 
(θη σουοαϊἑ:ς τοσουδῶ ἰθτω ἃ9 ἐμ 0 Ὺ ΔΨΟΥ͂ ΟΥΌΣ 

ΜΟΥΚ, ἰ.6 Ῥαγα 86 168] τηδῃ ; Οοα δ ρτοδὶ ζοδελγαὶ ἰὴ 
τοβοσίρα ἴῃ Αἀδτι ΠΟ]γ-ἀΔΥ. [ἢ δοοοράδῃοο πιὰ 
8 δυρροαϊιΐοη ἐμαὶ {Π6 ογοδῦνο ἀδΥ8 πθΓο μοὶ παϊ- 
Ὀεγοὰ ἔτοτῃ ουθηΐηρ ἰο τηοτηΐηρ, Ὀυϊ ἴῃ 106 60 
ογάον (τὶ ο ἰβ ορροβοὰ ἴὸ ἰδι6 ἰοχί), Π 6! ἰζβοῖ ΠΟΙ ἀ5 
ἰδαῖ ηἠοῦ 186 Ἔγοηϊηρ οἵ ἰδ βἰχίἢ ἀδγ, Ὀὰὶ (86 τιογῃ- 
ἷπρς οὗ ἰδ6 βουθῃί, νψὰ8 ἴῃ6 σϑὰὶ Ὀορίπηΐησ οὗὨ 18 
ΒΔΌΡΑΙΝ (ρ. 127). Βαὶ [86 ονοηΐηρ οἱ [Π6 Βιχὶδῃ ἀδὺ 
1168 Ὀδοῖκ ὑυδέοσθ ἐδ βῖχιῃ ἀδὺ, τ Ἰϑὺ ΟΥὗἁ δῷ ϑυθηίης 
διὰ ἃ τοογηΐηρ οὗ [Π6 Βουθῃτῃ ΟΔΥ ἰπΠ6 ΓΘ 8 ὯῸ Ιρθῃ- 
οι δἱ ἃ]1. δὰ νυ ἰδίζοηῃ {ἰ)ὸ οσααῖνα ἀδγβ 88 ραιῖ- 
οὐδ βΌΠΟΓΑΙΥ, ΟΣ (Π6 ΟΥ̓ΘΒΪΏΡΒ 88 ΤΩΘΓΟΙΥ ΤΟΙ 551 015 
οὗ ἰδ ογοδίίνο δοῦν, ἰμ6 ᾳυοδίξου δοαϊ ἴῃ οτθη- 
ἰῃρ δπὰ ἰδ6 πιογτηΐης οὗ ἰδ6 Βουθηι ἢ ἀΔΥ που]ὰ μανο 
Βαᾶὰ πὸ τὶχοῦ βθῆβθ. 1 πὸ {ΓὈΪῪ ἰδκο 86 ονθηΐῃ 
8ἃ8 Ἑἀφηοίΐζηρ οΓοαινθ ΟΥἾ86Β, ἰΠ6Ὼ ΤΩΑΥ ἷξ 6 δϑδξκοά: 
ἀἰὰ ποὺ 8 οτγβὶβ [Ὁ]1ΟἿ ἀρὸμ [06 ογοδίίοῃ οὗ αὐδῇ 
δὰ (18 ΙΔ τὸ δηα ἱπιϊτηδιοα (οἷ. 11. 21) ἴῃ 86 
ἄθθρ βίϑθοαρ οὗ Αάδω. 5.111} τωυβὲ τσ δῦρροβο (Πδὲ [6 
σοταρ]οου οὗ ΑἀδηΒ ογθδίοῃ ἰοοὶς οἷδοθ ἰοτα τ 
[06 ονθηΐϊηρ οὐ ἀθοϊηθ οὗἩ [8μ6 εἰχὶϊ ἀδγ.---Ἴ  6Γ. 8. 
Απὐὰ αοἃ Ὀϊ]οκδοᾶ [89 βουϑῃῖῃ ἄδγ .---ΤῊο ὈΪ688- 
ἱπρ οὗ [6 Βαυ θη ΟΑΥ͂ ΤΑΥ͂ οὗὨ 1186}} ἀοηῃοῖο ὈΥΙΓΩΔΤΙΥ 
μαι ἱξ νγᾶβδ δρροίηὐδα ἔον γοϑὺ δπὰ γον ογοδίίου, “συ ὰ 
8. ἃ ὈΪοβϑῖπρ 0 ἴ6 Ἰαθοτίηρ ταδὴ δπὰ δεδβὶ (ἔχοῦ. 
χχ, 10; Βευὶ, ν. 14). Βυΐ ἰὴ φαγῖϊοῦ ὈΪΘΑΒΙΏρΒ 
ΒΔΥ: Β6 γα {τ Ὁ} δηὰ τυ ΕἾ ΡΙΥ, δηὰ ἐο δϊ.858 τηθΔ}8 
ἴο ὙΠῸ ἴον, δα ἰὸ ῥγοσωΐβο ὁ 6 ἱπβηϊΐθ τυ Ρ]108- 
ἰουβ ἰῃ {86 οουγβο ΟΥ̓ 116, 88 ἐο σμ7 86 ΤῊ 6ΔῺ8 ἰ0 ὙΠ} 
ἴον ὁπ6 8 ἰῃῆπίϊο τυ]! δίίοη οὐὨ ο6υ]}---ἰ δὶ 8, ἰὸ 
ΠΩΡγθοδίθ, ΟἹ ὈΓΔΥ δραϊηβίὶ ἶη, ΤΏ ὈΪοθβίηρ οὗ (89 
ΒΑὈΌΔΙΙ πιυϑὲ οοπμείβί ἰῃ (818, (μαὐ 11 ρίνοβ Ὀἰττῃ ἰο δ 
(86 ἔοβάναὶβ (οσ τοϑὶ8) οὗ ἀοά, διὰ 411 {16 ἔδϑβ  γα]β 
οὗ πιθρη--οἰθαὶ ἰδ ΘὨἸΘΒΒΙΥ͂ ργοραραΐοθ [8617 88 ἃ 
ΘΑΥΘΏΪΥ͂ πδίυσο ἀρονθ ἰῃ6 86} -ργορδρδίίηρ θαγίΒ]γ 
πδίυγο, 1ΠῈ}} δ 88 ὈΘΟΌΤΩΘ δὴ δυο λδβιϊηρ βαθθδιὰ. 
118 πυοβὶ αἰδβιϊησὶ Ὀὐγι '5 (6 Νοῖνν Τοβίδτηθηϊ ΒυηδΥ. 
Βυὶ ε}ι18 ΞΕ ΠΑΔΥ τουδὶ τηοάϊαῖο {(Π 6 ὨΘΔΥΘΏΪΥ ΒυπάδΥ. 
ΤῸ τα κο8 ἰζ ἰὸ Ὀ6 8ῃ ἱποχπδαυϑιῖθ]θ ἐουπίδίη οἵ 
το-ογοδιϊο ἢ (οΓ ΠΟῪ 11{6)ὲ. 6] 1Ζ8οἢ.---ΑἋΑαΑἈλἰ᾿οὦ 8ια]- 
Ἰουσοὰ ἐϊ.---Τὸ ΠΑΙ]ονν ἰ8 ἴῸ (86 δὴ οὐ]οσὶ ουὶ οὗ ἰΐδ 
πον] ]γ τοϊαιίοη, ἀπὰ ὑο ἀογοῖθ ἰξὰ ἰο αοὰ, Ὑοτο ἰ8, 
ἱπάδοά, ποίϊίπρ Ὀαίοτθ ὉΒ μοσὸ οὗἉ 8 που αν το ἢ 
ἸῺ ἃ Ὀτοΐδῃθ Βοη86, δηὰ 80 ἴδ σὴ ἴΠ6 ποραῦνο [ΌΓῸΘ 
ΒοΙΘ ΠΑΥ͂Θ ΠῸ ΡΪ800 ἴῃ ἰμ6 δαϊ]]ονίηρ. Ὑ ἰδοαὶ 
ἀουδί, πονγονογ, [86 οομίταϑὲ ἰβ {ῃϊ8: ἢ6 ψιΒαΓΑΝΒ 
ἰδ ἔγνοια ἰδῦος ἔον [μ9 βαῖκϑ οὗ 186 ποιά, δῃὰ οδίδϑ: 
᾿ϊβῆθβ ἰξ 88 116 ἐθϑναὶ ἔον αοά. ἴΙὶῃ εἰχ ἀδυβ᾽ ποῖ 
μιϑα αοἄ οοπἀοβοοῃάοα δπὰ σίνοη Ηἰμλβοὶ ὑΡ 10 {ἴν8 
ἴον ἴμ6 που] : οὐ ἰδ βαρεῖ, Ηθ ογάδίπβ (δὶ ἰδ 
που]ὰ τουδὶ ᾿ἶνε ἔον αοὰ,. 174 διεεδοά απά λαϊίοιοοά 
ἐΐ, ὀεοαιιδ6 76 τοβίοα ἐἰλεγεῖνν---ἰ αὶ ἴ8, Ης ἀρροϊὐοὰ 
ΗΪΒ ον τεϑῖ, 88 ἃ στουπὰ βηὰ γυ]θ ἰὸν (μ6 τοδὲ οἷ 
τῶδῃ, δὰ οὗὨ [6 ογθδίῃγοβθ, ὁ5 {Π6 βουθῃὶῃ ἀΑΥ (808 
Ἐχοά. χχ. 11; χχχί. 17). “" Αοοογάϊΐης [0 [86 δυΐδοῦ 
Οοά ταδὰθϑ ἰδ ῖ8 δρροϊπίτηθηὶ δὲ (86 ογθδίίοη, μὰὶ Ηθ 
ἰθᾶνοθ ἰΐϊ8 θχοουαοη ἰο ἃ {{πὴ6 αἴνον Μοβοβ, ψΒθΏ, 1ἢ 
ἐμ6 ἀεβοσὶ οὔ ϑ'π, Ηθ ῥγδοιίοδ!γ Ἰορᾶ5 βγαθὶ ἰὸ ἐδὸ 
ἴδβιϊναὶ οὐἠἨ {16 βϑνυθηΐϊβ ἄδυ, δηὰ {μογευρου πρδῖο 
Ρυνοδύου οὗ ἴδ ἰατν οὗ {86 βα Όβι οὐ Εἰπαὶ (Εχοά. 
Χχχί. 12; ΧΧχΥ. 1). ΤΊΟΓΘ ἰδ ποίησ ΚΏΟΤπ οὗ ΔΠΥ 
οὈδβογγαίίοῃ οὗ [80 Βα δὲ Ὀοίοτο 86 ἴπαο οἵ Μοθεβ. 

ΟἿΣ οὐδηρίηρ Ἰτοτ]ὰ οἵ παΐατο απὰ οἵ ἔἶπιθ. 18 ἰ5 εοὮ ἃ ἔσιο- 
1668 ΔΑ ὈΌΘΊΝ (πδὲ ἐδ ἱπιοτιἀοὰ ὉῪ ΒΔΌΝὶ Βίτηθου, δα φυοίοά ᾿Υ͂ 
Βδβομὴ ἰῇ δῖβ οοχοιποηῦ. οα ἐδα ποτγὰϑ δευεμίλ ἀαν, Θθ;. ἱ,. 
2: “ΕἾΘ ἀπὰ Ὀϊοοὰ [86 ποοὰ ἐο διὰ μὸ οοχασλοῖ [0 ἐδε 
ΒΟΥ (ἦπλ6 (ἰο τϑοίκου ἔμσσα ὉΥ͂ Ῥαβαίσις ἰμιΐοσγναἹβ) δαὶ ἕο [86 
Ἡοῖγ Οπο, Ὀϊοαθϑὰ μ6 Ηρ, ἱξ δ δα 186 ἐμσϑοαὰ ὑιαῖ υὲπὰ {0 
Ἠαΐσ, δῃὰ 4}} ἀδγϑ δρρυοδσ 85 οἱϑ."" Οὐσωρασο ἰδ πὶ ἐμ 

ὌΠ ΠΣ, “09 Ὀυπᾶ]ο οἵ 110,᾽" οΣ ᾿ῖνοεβ, 1 ϑαΐω. ΣΧΥ. 

29, αὐτὰ ποῖ ἴς δ0 οὗδς, χοξεσσοὰ ἴἰο ὉΥ ἔλο ΒαΡ ἰαίοδὶ ττὸ» 



ΟΕΑΡ. 1.--Π| 8. 17) 

Κυονοῖ, ΤὨΐδ μο]ὰδ ροοὰ ΟἿΪΥ οἴ [86 ἰορμαὶ οαἰδ Ὁ} 8}}- 
τρεῖς οὗ (0.0 Βλοθαί, ἴον ἰδ ουδίοτι οὗ ἰκϑορίῃρ ἃ 
ὧΔγ οὗ τοϑὲ νγ88 ποὶ οουβησὰ ἰ0 [86 7907 Ο}]1γ. Οοη- 
ϑετοίηρ, [6 πδῖοθ ὩΣ, ὙΔο; (86 στοδιΐνο δοοουμὶ 
ἄοοβ ποὶ οομπίδίη, δὲ6 ὈΕΙΙΤΊΒΟΗ, ἡ. 180. Ἰ)εῦίνα- 
ὕοῃβ: 1. Ῥγοὰῶ ὭΣΘ, δὰ οἱ πὴ οἵ ϑδίυσῃ ; 2. 

πο ὩΣΞῸ (ὩΣΞῸ), (80 δουθηίῃ ἀδγ (1Δοἰδηιῖμ8); 
ἃ, οοηισϑοιδὰ ἤοῖι ὨΔΏΣΕ, (0 ἔϊπ)θ οὗὨ ΒΟΙΥ τεδῖ, 
πὶ οὶ 5 (86 τηοεὶ |κοὶγ.--- 10 Ὁ Ἐ0 δᾶ οχοαϊοὰ 
δοὰ τορθ (τιδυχὶπαὶ τοδαϊηρ 'θ Ερ] δ ΒΙΌ]6: 
οζολιὶθαὰ ἴο 1280). ΟἸὙδσωπ) δίς! ἴῃ6 ἰηβηϊενο 

οὐπδίτιοὶ ΤΊ ΟΣ 18 τοπάογοὰ ὈΥ {86 1,Διη γαοίοπάο. 
8111 ἰο Ἔχρ δπδίίου : υὐλίολ Οοὐ δεῖπρ αοἰΐυό (Ἰδὲ ἰδ, 
Ὁγ ἀοίπισ, οὐ ὈΥ͂ δῃ 497)ογῇ λαά ογδαίεά, Του] Ὀ6 χυΐὶα 
ἰάϊο, στὸ ἰδ ποὺ ἰδαῦ ὁμθ πουϊὰ Ββπὰ ἱπ 16 Ἰδηρτιδρο 
(δδ τοοορπιϊοι οὗ δὴ διηι  μοδὶβ ἐο ἴἰμ6 ἀοοίγϊπο8 οὗ 
Θοδηλώοῃ, ΟΥΓἩ βΘΠΟΤΆΪΪΥ, ἰο (86 Βυρροδβθά θα ΒΘΏΪΔὮ 
ραιδοϊορίοδὶ δηὰ ἔδιδιϊβιῖο τοοᾶθβ οἵ ογθαϊΐοη. 2)6- 
Εἰσβοῦ ἐδ τηοάϊδο8 ἰμ9 γαοίοπάο (ον ὩΣ 5): [86 
σοδίίηςς 8 ἔππἀδτηθηίαὶ, τ μ]1δὲ ἴῃ 0 ἱπσ, οὐ [89 
ζοττοίῃζ, '6 ΘΟὨβοα θη]. ΤΆρΩ ἴμοτο πουϊὰ 06 ἀ6- 
Βοίοὰ ΓΠΟΓΘΌΥ ὑ86 οομυΐηρ οὗἩ ἰδο αἰνίπο δοιν 
δογοπά ἰμ6 (τὴ οὗ [86 ογοδιίνο νι κ." [Ιἢ τεδϑρϑοὶ 
ἴο (86 ἔουν τογθοθ (δαὶ [0]]1ονν, πο 61 ἰΖβοἢ, ἴοο, 
85 π|ὸ2}} 88 Εἰγαϊὰ δπαὰ οἴδοῦβ, που]ὰ τηδῖτο ἰῃ}6 βαὺ- 
δοτροῃ οὗ [} ρτουίουβ βοοίΐοῃ, ποῖ ἴπ6 βυρογβογὶρ- 
ὕσα οὗ ἴδ οδο ἰδδὺ 10]ὁτγὦὲ (68 Τυςῖ, 6 Ὗ οἰΐο, δηὰ 
οἴδοσθ), οοσρᾶτο ὈΣΕΓΙΤΖΒΟΗ, ᾿. 138, Κποροὶ δβδγ8 
(ρ. ἢ: “"Ἴ8ὸ ΕἸομῖδὶ μαὰ8 ἃ βυρογβογριΐοῃ Ὀδίογο 
ἜΥΟΓ7 ὑσὶ ποῖραὶ βεοϊΐζοῃ 'π αθηραείβ, δη ἃ 80 τωυποὴ [86 
ἴοτ6 τηυδὲ 6 μαγο δὰ δυο ἃ Βιιροτβογριίοη ρ]δοοὰ 
δοίοτα μἷδ βγβὶ παιτδίίοη."" Πρϑῃ, Ροϊϊ, δὰ βομα- 
ἸΔΠ ὮδΥο ΤῸ ἑουπὰ ἰδ 6 δαπιο (οἷ. 11. 4) ἰῃ 186 
ποιὶβ: 1686 δῖθ ἰῃ6 ογέρίπσδ οὗὁἨ [6 Ὠσαγθη ἀηὰ 
(20 φαγὶ," εἰθ. ΤῈ σπογαὰ ἱμοϊθάοίῃ, 186, ταυδβὶ 
δτο βυβογοὰ ἃ τσηϊβρἰδοοῖηθηῖ. ἀοοογαΐῃς ἰὸ ἢ 6- 
Ἰπσβοὶ ἴν 15. ἃ οἰοβίῃρ ἴοσταυ δ. ἯὍὯ͵76 ΒοΙὰ ἰΐ ἰο 6 [ἢ9 
ξαροτεοριϊοῃ ἴ0Ὸ δὶ ΓΟ] Ονγβ, Ὀθοδῦδο ἴ86 ποτὰ 
ἐοϊοάοία τηυδὲ οἰδογἷ8βο Ὦδνα Ἶγ ῥγοοθαϑά, 
διὰ ὈθΟΔΌΔΟ ΟἿΣ ἰδχί τορασὰβ {μ6 ἰποϊοδοίῃ, ον ζθη- 
οσδιίου οὗ ἐΐ6 Βοδυθῃβ δπὰ [ῃ6 φαγί, δῷ οοηδϊ οηρὰ 
ἴὼ ἰδ ῥσϊποῖρ] 8 ἰβσουρὰ [80 οτοδεοῃ οὗἨ ἴῃ6 οανὰ 
δεὐὰ ἴμ80 ΒοδυθΏ8---παὶ 8. (89 φαγί, δηὰ Υ 
Αὐδπι δὲ 16 ὑγϊποὶρίὶδὶ ἢ Ροϊῃὶ οἵ ν᾽ ον ἴον (86 
πθοΐα. 

ὉΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΕΈΙΟΑΤΩΣ 

1. ΤΊ οοπέτγαβι τΐοῖι ἱβ δ ὁη06 ἄγανσπὶ ὈδΘ ΘΟ 
δεδυοη απ οαγίῃ, δῃ ἃ νοϑ6 Βυτῃ 0] 104] αἰμτιίβοδηοθ 
οδῃσοὶ Ὀ6 ἱσμοτοά, ῬΓΣΌΥ͂ΘΒ, ἴῃ ἰδ τί ρῥἶδοο, (μι (86 
πῇ ο]6 ροτίοα ὈΘΙΌΤΟ 08, ἔγοτα ΟὮ. ἱ.--χὶϊ,, 8 ἴο Ὀ9 ὁ0ῃ- 

. εἰταρ)οσὲ τοπάδοτίηρσ οὗὁὨἨ [0.6 ἩΘΌΣΘΥ ΟΣ που]ὰ 
εἶνο ὅτ δροϊους καὰ ἕο Ῥίαϊαδκὶ βότιϑο, ΤΙ 16 ἰδδὲ ὑχοδοιιιοα 
ἴδ οἿσ σρδυρὶῃλὶ τοδάξηρ, ἰακίη ας ΟΡ, Ὡοὲ 28 ἃ μοσιπᾶ 

ἐἀφλροργοω Ὁπὶ ἸΣίοΓΒΙΥ, 86 δὴ ἐπβαϊενο οὗ ΡΌΓΣΡΟΘΒΟ : τυλίος, 
καὰ οτεαίεξα ἰο Ις ποαχῖὶν ἴδ ἀϊδέϊηοίοι, 
ἘΣ ΤΕΒΗΚΣΩ ὈΘΊΤΟΘΙ δ} 

καϊλμβοσΐηξ δὰ {89 βρεὶ ἀγηγτοτὶ ΔΙτδηρβοϊοθεΐ οὗ [δ φίστιο- 
ἴηγο. 80 ἐδο Ὑηϊᾳαίο: Ομοα εως ογεαυίέ ιὲ 7αςογαί, διὰ 

Οηκοῖοβ: Ἴ29 ὩΣ “Ὁ ΔΕ ἽἼΞ ὙἼ.-- Τ. 1.] 
Τ (Ζπεὶς ποτὰ ἷϑ ποὲ ἴο Ῥὸ Του ἴδ ΒᾺΣ ἘΘΦΊΗΝ αἰσθοπαν 

» να: πὸ δσὸ ὁοσῃ ρο ]ϑὰ ἴο 1.δἴὐπιΐξθ ΒΟΣΘ, ζοττο ἃ 
ΑΝ Ῥτιποίρία, ἰο οοττοδρομιᾶ ἴ[ο 1Φηβθ᾽Β 

ὦ ΟἿ “ῃυσίμαΐ 6) ̓" ἱδ ἴοο ευνὰ υδοῦ ἴῃ ἕοο 
ΣΒΒΣΙΥῪ ϑαηδοῦ, ἰ0 ΔΏΒΥΨΟΣ [86 .-Τ. 

Σ ὙῈ τοαροοὶ ἴο ἃ ἨἩϊξασαΐασο οἱ ἐδ δοοοῦσιξ 
ἶ ἘΤΒΟΣΝΕΙΡΕΕ: ὁ Βγείοσοδείου! Ὀγοδοῃ, οχϑσηΐμο ΒΒ 

Ὠσγολογειοηὶ οὗ Θορτοδλείο 1ἀ644,᾽ Ρ-. 460. 
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εἰἀοτϑὰ ὑπᾶον [Π6 ροΐηϊ οὗἁ νἱονν οὗ {86 Ὠἰϑίοσγ οὗἉ ρῥτῖ' 
ΤΩΑΘΥ͂ΑΪ τοὶ σίου, ϑοοομάϊγ, [86 οοῃδεϊυἱΐοη οὐ τηδὴ ἴῃ 
:.6 οὗ σοά, ἰδὸ Ὠιβίοῦγ οὗ Αἄδι, οἵ Αμβ)οὶ, οὗ 
[δ0 Βεοιιτίοθ, οἷο. ; δηὰ, ἔασον, (ῃ6 οοπίγαδὲ ΟΡΘΩΪ 
ΔρΡρΟΑΣΩρ δἱ ἴ6 οἷοβο οὗ (μΐ8 βοοϊϊΐοῃ Ὀδίνθαῃ {0 
υπἱησ δηὰ βορασδηρς οὗ (ἢ ρϑορὶθβ ου ἐμ ὁπθ ἢληὰ, 
δὰ (0 Ὀσπάάϊηρ ὑπΘΟΟΓΔΟΥ͂ οἡ ἰδ6 οἴμοσ. ΤΉ Ϊγ, 
811 ρετίοῦβ ᾿γίηρ ἰπ [π6 τυϊ 6 Ὀεΐτϑοη ὑμ680 ὋπὸῪ 
δχίγοτθ ροϊμί8β. Ὑ ΐη [15 βοοϊίου, τ ἰο ἢ ργοβοοῖδ 
ἴδο οομίγαδὶ οι [86 ῥτΐμηθυδὶ το] σίου δῃὰ {ἢ} 6 

ἷ τοὶ σίου οὗ ΑὈγδῆδηι, ΠΟΤ Δρρϑδγ ἱπαϊνὶ ἀ- 
ὯΔΙ οοπῃ γαδὶβ: 1. Τ.6 οοπίγαϑδι Ὀϑίπθοῃ [86 
ἀΐδθ- οὐ] δηὰ (80 βίῃ - ποτὰ ; 2. (06 οσοπῖγαδι Ὀθίγθθη 
ἐΠ6 δηοτζοΐδτη οὗ [86 ΒΌΤΔΠ Γᾶ Ὠρίοτο [Π6 βοοά, διὰ 
ἔθ ποδί ῃϑηΐβηι οὗ τ δἷον ὑπὸ θοοὰ. Απὰ ἰο ἰδεῦθ 
δὰ {πὸ ΙΏΟΓΘ βρθοίδὶ οοῃίσαδίβ ὙΠΙΟΝ δρὸ ἰὸ δὲ 
Ὀγοῦμῃϊ οὐ ὮὉΥ (86 βορδγδὶθ βϑοζοῃβ. 

6 ῥὈεϊγαϊεἶνο το σίομ ἰ8 ἰο Ὀ6 αἀἰδιϊηρσυϊθῃοα ἔτοτα 
106 τοϊϊσίοι οὗ ΑὉ ΌΥ ἴδ [ΓΟἹοπίηρ Ροΐῃίδ : 
1. Ιῃ [86 ρσίμἰιἶνο τοϊσίοη, ἴΠ|6 Θγτ 1108] δὲστι 8 
ἔγδὶ, πὰ 80 υογὰ βϑοοῃὰ : ἴῃ [86 ραίγΐδγοῃδὶ ὶ 
1.6 ποτὰ οὗ αοὰ ἰ5 βΒγεὶ, διὰ (86 βγιῃο]οδὶ εἰσι ἰδ 
βεοοπὰ. (8οο δῇ. χὶϊ. 1, 7.) 2. ἴῃ ὅδὸ ρῥυϊγθ 
τοὶ χίου 6 οοπίίπυδῃοθ οὗ (86 ᾿ἰνίης (Αι ἱπ αοα ἰδ 
Βρογδαΐο Ταΐβ, ἰδ 18 τὰ, 18 ἴῃ οοππροίίζοῃ τἰϊὰ 
Κομοδιορίοαὶ τγοϊδιϊουβ (βδί, Νοδὴ, β8θῃ}), δὲ 186 
8 ὁ9 οὗ Μοϊολιίβοαοκ δβρϑοΐδ!ν ργουοϑδ (οοῖρ. 

οὉ. Υἱί, 8); δῃᾷὰ, δ ἃ ρτδάυδιν δαΐϊηρς ἐπὶ! σΐ, ἰὰ 
ὥρα ου ἰδγτουσὰ ὸ ἄπηθθ ὑπ} [06 ἀδγβ οὗ Αὐτᾶ- 
ὉΣΩ, ἴοστηΐῃρ ΘΟὨ ΠΟ ΔΙΪΥ, 88 πδίυγαὶ τοὶ χίου, {86 

τὰ οἵ 41} ἰἰ6 Βοδι Ὠθηΐβσω οὗ μυσηδηίγ. ΤῈ6 
[αἰ οὗ ΑὈγδῦδπι, οα (16 ΘΟΠΙΓΔΓΥ, ἔοττηβ τὶ (89 
Ῥαισίδυο μα] γα κί ο ἃ μομοδορίοδὶ δηὰ Ὠἰβίοσίοδὶ 86- 
ᾳυθῆοο. 76 δύυγοταὰ οὐ [86 τρογηΐηρ ἴῃ ΑὈγδθδιη 
οοπίσαβίβ σι ἰ86 ὑπ] ρῶν οὗὈ (86 ονοηΐηρ ἰῃ Μ6]0}}}8- 
οἄεῖς. ΜοΙοΝιίβοκΚ Ἰοοῖβ, τί τὰ τδ6 αἰ] οὐὗἨ (ἢ6 
Βοαΐίμθη που], Ὀδοὶς ἰο ἴ86 Ἰοβὶ Ῥαγδάϊβο ; ΑὈγδἤδση 
Ἰοοῖκβ Ἰοσπτατὰ ἰὸ ἴπ6 ξυϊυγα οἷἵγ οὗ ἀοἀ---ἢ]8 τοὶ σοι 
8 (86 τοϊ σίου οὗ [86 διϊατο. 8. ΤΏ ΒΥ ΠΟ] 68] ῥγΐσω- 
ζτἶἰνθ τοὶ σίου 5 γοῖ, ἰῃ 118 οχίοτσίοσ, οὐογζτονπ πὶ 
την ΒοΪ ορίοα] Ἀϑδίῃοπάοτμα. ΨΥ] 1ὑ ἔοττοβ {886 Ὀγίρμς 
βἰαο οὗἨ ἴδ6 ῥγίπιαὶ σοϊϊσίουβ που]ά, ἰζϊ8 ἀδτε βιὰθ 
Ατἶβ685 ἔγοσῃ {86 τυ γιβοϊορίΖίηρ οὗὨ ἰδ βγτοθο]β (οπι. 
;. 19-28), ὙὙῊ8 τ86 ῥΡαιγίδυο αὶ το σίου, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, 
τὰ οοηίταβὲ Ὀούπθοη ἰμθ ἰδοοογαῦϊο ἴδ! (ἢ ἀηα ἢθδ- 
ἰβομπάοχῃ [88 Ὀδοοθ ὅχοἃὰ. 4. ΊΣ ἴδ ἰδίοτὶο 
ἔοττα οὗ 1δΐ8 οομπίγαϑί, ᾿ὲ 15 δὲ [8:6 Βᾶσῃϑ {{π|0 ΘΟΠΟΪῸ- 
δἶγο ὑμδὲ ποδί πιϑηάοσα τηδἰ ἰδὶ ἢ 118 τοϊδίϊνο Πρ μὺ δἰ 6 
ἰπ [86 Ὠἰδύοσυ οὗ Βυτηδηΐθηι, δμὰ ἰμ6 ἱποοοτγαίίς ρορυ-- 
͵ὰν ὨἰβίΟΣΥ 18 τοϊαιϊνο ἀδεὶς βἰάθ, ΤὩΟὮ ἰΏΟΓΘΆΒ68 ἰο, 
[86 τοϊοοϊίου οὗ 11:6 Μοβαίδῃ δηὰ ἴῃ6 ἀθδίῃῃ! οἱ ἰῃθ. 
ΟΙΌΒΒ. ΤΏΘ τηδίθσίδὶ ἀσνοϊορτηοης οὗ Βα] νι οἢ δι οηρ 
86 δον, δη ἃ [Π9 οττηδὶ ἀϑυοὶο 
ἔοττα οἵ βαϊνδϊίζίοῃ διηοης ἰδ0 Ὠοαίδοι 
ἘοτΏΔη8), 816 ἴον ϑδοῖὶ οὐθὺ, [υδὺ 845 [86 6 

ατϑοῖκε δη 

(86 οτυοϊἐγίηρ οἵ Ο γὶβί, 
2. ὙΠ ΐη ουὖν αἰνίβίοι ἀρροδσα (6 Ὀοδυια} ὁ88- 

ἰγδϑὺ ἰμαὶ [86 στοδίίου οὗ [86 νου] ἃ ἱβ Θ006 γϑργοβθιι- 
οὰ ἐπ (09 ροηπδίΐο οτος 88 δὴ δδοθῃάϊηρ ἀθυθιορζωθδὶ 
οὗ Ἰ1ἴ6, 80 ἰδαὺ τρδῃ δϑεσωϑ ἐμο αἷπὶ (τέλοϑ) οὗ δὶ}. 
«ΐηρΒ ; 1δθη, ἤτοι οἶ8. ἰὶ., {ϊ,,) ουπταγά, ἰῃ »νἐποίριαὲ 
οτάοσ, 8000 ἴο νοὶ τηδη, 88 8 αἰγῖπο 1468, ἷ8 
ἴδ ῥεϊποὶρῖθ νῖθι ποῖ, δηὰ ἔον πϑίοι, (6 πουϊὰ, 
δη οΘροοίδ!γ Ῥαγαιΐβθ, νγσὰβ ογοδαίϑὰ. Το βγβὺ υἱοῦν. 
8 τριδυογβαϊ ϑέζο, δὰ μθηο6 Αὐολέείϊο; [διΦ Ἰδίῦον ἱϑ (ἦδ. 
οογαξίς, πὰ Ἀθη06 ὡελουϊείδο. 

8. ΤῊ ἔοστη οὗ (06 δοοουπὶ οὗ [860 οτοδίίο : το--. 
Ἰϊξίουβ βυγωρο οδὶ οδγοηίοῖθ; 118 ΒΟΌΓΟΘ :. ἃ τουοδοὰ. 
ΜΟΙ ΟΥ ἱπιαρο αδοοϊοα ὈΥ ἰδ9 Υἱβίοῃ οὗ δ Ῥγορῇθου. 
Ἰοοϊκίπρ ὈΔοϊκ τ ἀγὰβ (669 ηἰγοἀποίιίοι). Τ6 οὐϊοούοιϑ. 

οπΐ οὗ 6 υτηδῃ. 

τοηομαΐοβ. 
οὗ Βοδαϊμβοηάοσῃ δὰ Δυάαίβηῃ πηΐΐο τὶς 660} οἱμον ἰω. 

Ἁ. 
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οὗ Το σοὶ δραίηδι (6 τηραϊδίΐοι οὗἨ (1:6 Κηοπνοάσο 
οὗἨ ογοδίΐου ἰὸ σλϑῦ ἰδγουρὴ αἰνίηθ τουοϊδίίοῃ ἰπ ὃυ- 
ΤΩΔῈ Υἱβίοῃ (866 79 844.), Γοδί οἡ ἃ δεῖ οὗ δρργϑοοδ:- 
ἐΐοῃ οὗἁἨ [.6 βοτὶρίυγαὶ ἰάοα οὗ υἱβίοῃ, 88 δ γοδαγν ἰμάΐ- 
οδἰϑὰ. 6) σβοῦ, πίὶῖϊὰ ἰδ6 Ἰηοτο δηοίοηὐ οδιίμοὶὶς 
δΌΡΟΓΏ δα ἴδπι, ΟΧρ αἷμα οὖν δοοουῃΐ ἔγοσῃ ἃ ἀἰνὶπθ 
τοδοβίην, τ᾿ ΒΙοῖ 8 ἀοβηοα 88 ἴδ 6 ̓πἰοτροκίηρ τοΐοϑ οὗ 
86 Βριγὶῖ οἵ σοά, δῃὰ ἰδ6 συϊάαποεο, ἱπγουρ ἰΐ, οὗ 
ΤΩΔΗ ΒΒ οὕ Βρὶγίί, Τὸ ἐμῖβ8 υἱἱΓα- ϑυροτηδιατδ δος 
γὶον οἵ Π 6} ΣΟ ἢ δα Κ οἱ] '8 ορ [806 τι δ] δο 
06 οὗ Ηοΐδηδῃη, πδιροῖγυ, ἰδδὲ (η6 δοοουῃξ οὗ [}|6 ὁτο- 
διίΐοιι 8 1}6 ΩΡΓΟΒΒΙΟΣ ἴῃ Ὠἰἰβίοσυ πίοι [86 
ποτὶ τηδὰθ οἡ (Π6 βγϑί.οσοδίθα τδῃ γοβοοίηρ ὁπ [18 
οτρίη. Τὸ (026 ΡῬΌΓΟΙΥ ιἰδίογίοδὶ οοθοοριίοι οὗ ἃ 
ὙΟῺ ἀΟΥΓΌΪΥ ργοβογνοϑὰ οὐ στορεπογαῖρα (Π 6} Σ80}}} [γα 
ἀϊοη οὗ τον εἰδίίομ οὐ Ἰοσοπα, 8 οομίγαδιθα [86 τα γι ῃ- 
ρα] οοποορίίοῃ ἴῃ υδιϊουβ ἴόστηβ, οὔοοιθὰ ἱβγουρὶ 
1:6 ΔΙΠοροτῖοαὶ ἰηἰοσργοϊδώοη οὗ ΡΕῖο ; ποῖ 8 [0]- 
Ἰονγοα ὈΥ ΤΥ οδυγοῖ Εδίμοῦβ, αθαὰ ὈΥ Ηδγάονῦ ἰπ εἷ8 
δἀορὕοῃ οὗ ἃ ρδσγδθο]ο δἰογορὶ γρΐο. α. Μογδὶ γί 
88 ἃ ξιουπὰ ἴογΥ [Π6 σοτμτηδημθηῦ οὗ {16 ΒδΌρδὶἢ 
(Ρδι]υ8). ὁ. ῬΒΣοβορίοδὶ τηγίμ, ἐβρϑοΐδ! νυ (86 πὶ- 
γα] ΡΒΠ]οΒορἷοαὶ (ΕἸΘΒΒοσ δαὰ οἴμβοσθὶ 9 Βανο 
ΔἰΙΡΟΔαΥ βμότῃ ἰῃ ἰμὸ [ηἰτοἀυοίΐοι ΨὮΥ τὸ σδημοὶ 
ἰοΐῃ ἴῃ οἰἴον [06 ῬΌΓΟΙΥ ἰδίοτοα! οὐ ἴῃ 6 σωγίμϊοαὶ 
νίον, Ὀπὶ τηυδὺ ἰπδῖβὶ οἡ (6 Βροοίδο οὗ ἃ οὔδ 
ΒΥΤΩΌΟΪ 641 ἰδίοσγ. 186 νἱδβίοῃ τηΐρην θ6 ἀοαϊχηδιοα 
88 ἰπία! 10Ώ, ἴῃ 80 ΔΓ 88 ἯΘ ΟΔΙΓῪ Ὀδοὶς (Π6 τοβροοῦνο 
Κηονϊοάσο ἴο [Π6 πη} ]6Ὼ πιδη. 

4, ἴῃ οὖὖ βοοιϊΐοῃ ἰ)0 πονϊὰ 18 γορσοβοηιοα δοοοσά- 
ἵηρ ἴο ἰἰ8 ἴοαν ἀἰβδοτοηὶ στο δου : 1. Α8 ογοδίίοῃ ; 2. 
ΔΒ ἸΔΙΌΓΟ; 8. 88 ΟΟΔΙΏΟΒ: 4. 88 ΘΟῺ (866 ΝΟ ΕΒ 
“ Βοριρδίῖσβ,᾽) Ὁ. 222 βα4ᾳ.). Το ἑάδα οὕ ογδαίζοπ ἴβ ὁΧ- 
Ῥτοβϑβοὰ ὈΥ 86 ποιά δὰ 3, δ8 Μ62}} 48 ὉΥ {86 ροΐῃγ 
ἔογιδ ὑθὴ οἶτλθβ οὐ [86 Οτηπίθο ογὰ οὗ ἀοά,. Οοὰ 
βαϊα, “Γοὐ ἰδοῦ Ὀ6, απὰ ἰδοῖθ πδβ.") Τῇθ δο- 
οουηὶ οὗ πδίυσο, 1. ἰὩγουρῆ ἴῃ6 ρτοδὺὶ δοπῃίγαδβίβ, 
δοραγδίϊοῃβ, δὰ οοσ ἰδ 008: ΠοανΘ δηα οϑγίῃ, 
ἀδγκηοθ8 δὰ Ἰ᾿ρῃι, δσῃοθρμοσίο ταΐθσθ δηα ἰθσγοθ- 
ἐστὶ παΐογβ, Βιτηδιηθηὺ δηἃ ἰοσγὰ ἤττηδ, ἰδηὰ δυὰ 
ἩΔΊΟΣ, ΒΚῪ δηά οδγίῃ, 2. ΤὨΓΟΟΡὮ [86 ἀοαϊριαιίοη 
οὗ ρ]απίβ, ἰμδὶ (Ὡ6Υ βδμῃουϊὰ δᾶ βοϑὰ, δϑδοὶ δοοογάϊηρ 
ἴο ἰΐϊα Κἰπᾷ. 8. ΤὨγουρἢ [Π0 Ὀ]Οββίηρ ΟΠ Δι Ϊπη8]8 : 
Ὅ6 ἔπ} Ὁ] δὰ τυ ρ  γ, δηὰ ἴμ9 αἰδποιοη οὗὨ νατὶ- 
οὐβ Κἰπαβ οὗ 88 8180 ἤδη 8}}γ (μ6 Ὁ] ββίηρ Οἢ 
ΤΘ. 4. ΤΆτγοΟυρ (06 τοϊδίίοη οὗὁἩ {Π6 γδείουβ ογϑᾶ- 
ὕπγοθ ἰὼ ἰῃ6 Βρθοσο οὗ Οἷσι οὗ 116 Θοτγεβρομάϊησ ἰὸ 
ἰθθῖὰ (Ἐβρθοία!ν τϑῖο δηὰ οδεί), ἰβσουσὰ ἰδεῖν 
Θοτλΐηρ ἰοτί δ ἔγροῃ ἔμεθθ βρβογαεβ δὖ ἰδ6 ογθαϊζησ 
ποτὰ, ἘΒΡΘΟΙΔΙΥ Ὀοϊοω Βοτο [86 ῥἱοίυγοϑαιθ 6χ- 
ῬΡΘΒβίοτβ : 7Ζλολω, Ῥαδλοῆαει.--οἰζ 5 ΝΠ ΜΘ 

τὴ} 9001. Ξ05---"ὴὮ ΠῸΡ τ γ5--οῶ 
ὈΠΘΣῚ Ἰχυῶ- 55 ὈἿΣῚ---ὐϑ } Ἀγ Ὁ ὅσ 
ὉΠ. δ. ΤῊΘ εἰχ ἀδγβ᾽ πογῖς 1186] }.---ΤῊο ἰάοδ οὗ 
186 Θοβπηοβ. [Ὁ δρρϑασβ ἀἰβεοιν ἴῃ 811 [}6 βο θα 
Ῥδῦδβε68 οὗ [86 σΓΕΔΕῦΥΘ ἩΤΟΥ,, 85 (ΠΟΥ ΔΓ σηδυκοὰ 8 
1:6 Βονοηζο]ὰ γοροΐοη οὗ (86 πογὰβ: δπὰ αοα δον 
1παὺ τ 88 ες ΤῈ οοἰονταϊίοη οὗ ἴ0 βαῦδαι 
ΑἾθὸ ὈΘΙοηΡΒ Ποτα, 88 ἰΐ ροΐηιβ Ὀδοῖς ἔο {86 Ὀοδαϊ αι] 
σοταρί οἰΐοῃ οὗ [80 ππΐγοτβο.---Βαὶ ἰμ6 ἰάρα οὗ 6 Θοῖ 
Δρρόδγθ πὶϊῃ ἰδ ἔδοὶ [δὲ τηδῃ ἰδ χυδᾶδ ἰδ οῃᾶ δηὰ 
αἷπὴ οὗὨ 4}} ἀλγ8 οὗ ογοδϊζομῃ, Ὁ τοὶ ἰς ἰβ ΟἰΘΑ Ι. Ρτο- 
πουησρὰ {πᾶ 6 8 [86 Γοα] ρυποῖρ]θ ἰῃ ποῖ (86 
ποι]ὰ δηὰ ἰϊβ οτὶσίῃ ἰ8. σορτοδουσοᾶ. Τδ6 βίου 
οὗὨἨ [86 Θασίῃ ἷἰβ (λυ τηδάθ [86 ᾿ΣΓδτΐπ)6 οὗὁἉ Βυμη θη γ. 
ἮΜΒ ρῥτοίουμάοδὲ ῥτϊποίρία οἵὗἨ ἀονοϊορτηθηὶ δπὰ τηθ88- 
ὯΓΟ ΟὗἁἨ (ἰπη6 8 (Π6 δυρροτῖί οὗἉ τηδῃ. 

ὅ. 7ῆε Ογοαξίον.---Οὐ [89 
"Ὡς ογοαίίοῃ, 860 Ηδβο, Μαΐου, 

αἰΐο ἀοοίτίηθ οὗ 
:  θοοιίγΐηθ 

οἵ Καΐι," δὰ ΠΑΝ ο κ᾿ Β “ Ῥοκίενο 5. σοῖο 
ΘΟΣΏΘ6Β ΘΒΡΘΟΙΔΙ1Υ ἰπΐο οοπιδί ἀογαίίου 1. ἰδ τεϊδῦοι οὗ 86 
ἀοσίσϊηθ οὗ ἰμ6 οτοδίίΐοῃ ἰο ἐδ δόμα ἱ, 1--. 

ἐδ ΐ8 τηδῃ; δοοοσάϊηρ 
Τοσίδιηθηὶ ἰΐ ἰ8 ἐβρουρσὶ (Π6 ἰάοα οἵ ΟἸγῖβὶ, στὸ ἰ8 
186 ῥυἱπαὶραὶ οὗ υμλδηΐν, πὶ ἃ νον το ΟἸγίδι. Α8 
Αἄδῃ ν͵ὰϑ (6 Ῥυϊποίρ] 9 οὗἨ ἰδ οτοδίίοῃ, 8ὸ 18 ΟἸτΐδὶ 
(06 ῥτϊμοῖρὶο οἵ Ὠυμπιδηΐίγ. ἸΒογοίογο ἰξ γοδὰβ : 
“ Θοα μι! σμοθοη υ8 ἰῃ ἰιτὰ Ὀοέοτο ἴμ6 Ϊουπάδοι 
οὗ [80 ποιὰ " (ΕρΗ. ἱ. 4; ΩΡ. Φοδῃ χνϊ. ὅλ ΤΏ 
ογοδος ἰδ, ἰῃ 18 τηοβὶ οδβοι δὶ ρμοΐηϊ, (86 ργοἀποίδοι 
οὗ 186 οἰοσηδὶ Οοα-δη ἴῃ ὑπ6 οἰοσηδὶ ἰο-Δγ. [Ι͂ἢ 
ΤΩΔ ὨδίΌΓΟ Ὧ85 ραββοὰ Ὀογοπὰ ἰἰ86}7, ΠῸμι 186 τεϊδεῖτνα, 
ΒΥ Οἷς 4] ἱπἀορομάθηοο, ἰο [86 ρογίδοϊοα δπὰ γϑαὶ, ἰὸ 
ἔγοϑάοτσ ; ἰΐ μ88 ἴῃ ἷπὰ ἴη6 τηϑαΐϊδῖον οὗ 118 τοὰδσαρ- 
ὕοη, οὗ ἰὼ ρἰογβεοδιίίΐοη. ΤΏ Ὀσδο 1} οοβίηοθ, ἐδὲ5 
ὉΠ1 οὗ 41} γαγὶ οο8, ψ ΐοἢ ΘΟ Ὀἴη68 ἴῃ 1ὲ δὴ Θῃμά]οδα 
ΘΟΓΆΡΙΟΧΣ οὐὁὨ υπὶϊῖ68, ἰο [86 ῥγοάυσίίοῃ οἵ οχίοσηδὶ 
ΒΔΥΤΩΔΟΩΥ͂ ἀπ ὈΘΔΌΐΥ, 845, ἰη ΟὨγβί, [86 τοδὶ Ὀ6δὲ- 
Ὁ] οὗ {86 Ομ ἄγθη οὗὨ τωϑῃ, 115 τυϊα]ς ρῥοϊηϊ, ἴ.8 
οοηΐσο οὗ ἰΐὰα ἰάθαὶ Ὀδδυΐγ. ΕἾΠΑΙΪγ, 1Π16 Ετβὶ δϑοῖ, 
πος 8 χοα ὉΥ {86 10 οὗ Αἄδιω, [88 ἴογ 1.8 ΘΟγο, 
118 τοοῖ, δηᾷ ἰΐβ αἰτη, 186 δοοομὰ βοὴ ἄχϑὰ ὮὈγ Οδ θὲ. 
2. Τα τοϊδίίοη ἰοὸ 9 Ηοὶγ ΟμοϑΊ. Τα βρὶτὶ 
18. ἰμο Ἰἰνίηρ, Βο εἰ ρο Πἶησ ἀν οὗἉ βρίτἰίαδ] 116. 186 
Ὀγοδί οὗ [16 800}, 88 {16 τΪη( ΤΌΓΙΏΒ ὑΠ6 πρὶ γιῖ οὗ τα 
οδυίι, 86 τί], νον δοίΐνο ὉΒΙΥ οὗ 115 ναγοιοθ. ΤῈΘ 
ϑρίγιὶ οἵ σοάὰ μογονίηρ ονοῦ δ6 Μδίογβ, ἰΒ (ὴ6 ἀϊνίηο, 
οτοδίνο, νης υηΐγ, Μ ΕΟὮ τ]686. ονον (86 ἰοστηοηί- 
ἵῃρ Ῥγοοδθβδβ οὗ ἴ86 ΤΏΟΒα ὙδΌΒΟΒυ ; ποθ, 88 {δ6 
ΡΟΙΡΒ ΘΓ ῥτϊποὶρὶς οὗ ἴοττηδέΐοῃ (δῦ οὔθ πὶ {86 
σοδίΓδὶ ῥυϊποίρ!ο οὗ ἐοττηδίίοη, ἰμ6 ορο8), 1ΐ οδοςίυ- 
δί6β μ6 βοραγδίίοῃυβ διά (86 οι δἰ πδίοηϑ ΟΥ̓ Μοὶ 
16 ἰοιτοδίίου οὗ [86 οαγίδ ἷ8 ἀοιοιτηϊποα, ἴῃ 6 
Νον Τοβίδπιθηῖ, ΒΟΎΘΥΘΓ, ἰὑ ΔΡΡΟΔΆΣΒ ἴῃ 118 ρογθομδὶ 
ΒίγοηρΊἢ, 85 {Π6 την οὗ 4}} ψόσκδ οὗ τονεϊδιίοῃ οἵ 
16 ΕΔΙΠΟΡ δηὰ ἰῃ6 ὅοῃ, δηἃ 88 {86 ΔΌΒΟ]ιΐο, δρί γι 2] 
Ῥστϊποίρία οὗ ἐοττωδίΐοι σοι οδδθοὶβ [06 ρἱοτ δολία 
οὗ ἴδο ποτα (σου ἰδ6 βοραγδίζου: οἵ 186 ὉΠρΟΩΪΥ 
δηὰ 86 ροῦν, δὰ ὑπροῦσὮ (λ6 οομιἰπδίίουη οὗ ἜΤ  7- 

ἵησ ΖΟΟΙΥ ἴῃ ὅλο ουγοῦ δηᾶ ἰδ Εἰησάοηι οὗ Οοά, 
8. Τὸ τοϊδίίοῃ οὗ ἴδ6 ογοαϊϊοι ἰο 89 ὶνίμα Βο- 
ἴῃσ. [Ιῃ {δ ογοδίίοῃ, ἀοα ΔΡΡΟΑΓΒ 88 (86 οὀσοδίογ, 
ΠΟ 68118 ἔοτ ἢ ἰΒίηρΒ δ ουν οὗ ποία. Βαϊ ἤτοσω 
106 ρομοβὶβ ουὖὐ οἵ [Π6 Ρᾷτο ποίησ, ἃγὸ ἰδ συϊεποά 
(86 οτοαίίνο (δὶ 88 Ῥτγοσθθαϊηρ ἔγοσα ἰμ8 116 οσΣ 
Ὀγοδίὰ οὗ {16 ογοδίοσ᾽β νοσγὰ, πὶὶὰ τυ ΐοιι ΠΟΥ͂ οὐπιθ 
ἔοτί ἢ ἰπΐο αχἰβίθηοο (Ῥβ. εἶν. 80); δῃὰ δΏΔΙΥ τοδῃ 
βίδη δ σοσορ]οίθ πὶ 1.9 ἐδδίατοβθ οὗ αϊνίπο δ ηὶιΥ, 
Ῥτοοοοαϊηρς Ποσα ἴμ6 Τπουρὶις οὗ ΗΐβΒ Βοδτί, ἴτοπι Η ἰδ 
ΘΟΤΙΏΒ6Ϊ, 88 οσοδίθὰ ἴῃ Ηΐβ ἴτηδρθ, δηὰ ἰπἰθη θά ἴο Ὀ6 
ΗΪΐ8 υἱδί Ὁ]6 δαπιϊπίβίγαῖοῦ οὐ οασγίῃ.Ό [1ῃὼ τἴ86 Νὸν 
Τοβιδιηθηῖ, ΠΒΟΎΘΥ͂ΘΙ, (86 Ῥδίθσῃιδὶ ζδαίυσο οὗ ἰδ 
Ῥίνίμο Βοίηρ 888 υηναὶ]οὰ (56 } ἢ 88 ἃ ῥρϑίογ Υ, ἔσοσα 
ἩΙΟὮ 411 ραϊοσηλιγ ἴῃ μϑᾶνθα διὰ οἢ. θαγὶ ργοσδθῆβ, 
Ὀυΐ νϊοὶ, ἰη ἴδ τηοβὶ Βρθοΐδὶ 8686, Γοίοσβ ἴο ΟἸσίβι, 
{π6 ἱπιασὰ οὗ ἰ86 Ὀἰνὶπο Βεοίησ, ΒΥ 186 τοϊδίϊου οὗ 
186 ποτὶς οὗ ογϑαϊίοῃ ἰο [86 σομπιΐηρ ΟἸγῖδι, [ἢ 6 τοῖς 
ογϑδίδομ ὈΘΟΟσΊ68 δὰ δάνδηοο σοριγεβοηίδίοη, ἃ βγ1)- 
ὍΟ] οἵ ΟἸγτίβο ἴῃ α βογίϑβ οὐ βυτρο σαὶ νὴ ϑηρθμν οὗ 
ἩΟὮ ὁδΟ ἢ Τοργοβοηίβ ἴῃ δάνδησο ἰῃ6 ποσὶ 0110 
οὔθ. ΤὨγουρ 186 τοϊδίώοῃ οὗ Ομ γίβὶ ἰο ἴ6 Ἑαϊΐδοσ, 
[80 ἪΠΟ]6 στοδίίοῃ τϑοοῖνοβ ἰὄ.9 τορος οὗ 1ῃ9 Ὠυτηδα, 
ΘΒρδοΐαγ οὗ γονοϊδίίοη, οσ οὗ [80 πόομάογα] (48 ὧθ 



ΟΒΑΡ. 1.--Π 8. 179 

ἐδ 11σῃ), οὗἁ ἴθ, ΟΥ Οὗ κβδογὶβοθ 
ὉΥ ἰδο ΟΣ), δπὰ οὗ (86 τοβοοϊλίοη οὗ Ἰρῆϊ, 

[δὲ ἰδ, ἰθο ἰἀ68 (48 ἀδσποίοα ΌΥ͂ (6 6ὁ8016)." Βαϊ (6 
88 ἰπὸ πηὶ Ἰη6 οὗ ἴδ6 τονοϊδισῃ οὗ ἰδ 

6 τοβοοίοα 468 ογοδίϊνθ τ ]β- 
ὅσαι ἰπ 411} οζοαϊνο τρουετωθοίβ οὗ (06 ποι]ὰ, δηὰ, 
πιδοοὰ, ἴῃ (δὸ πηἀδηηθηίδὶ ἴοσιοβ οὗ δβοραγδοῃ 
«ὦ οοτη ἰπδου, οὗἨ Ομ ὍμΑ] δηὰ οοηϊγίροίδ) 
ἴοτοο, οὗ τορο]ϊηρ δηὰ δὲϊγδοιίίϊηρ ὁρογαιοῃ.--- 9 
δοοουμὶ οὗ [86 οτοδίίου, ὅθ. οἷ. ἷ,, 18 ποὺ ἃ ἀορτηδ 
αἴ [δ ἰεϊπῖῖν οὗ ἀοὰ ; (Π6 οοτωρ οἰοα οτοδϊΐοη, μοῦ- 
ΘΡΌΣ, 88 ἃ νοῦ οὗ Θοά δηὰ τουδίδοῃ, ἰδ 8 ταΪΓΤῸΡ 
οὗ ἰμ6 ἐτξῃιγ, ἀπὰ ἃ ΡΓΟΡὮΘΟΥ͂ οὗ (λ6 τογοἰδοι οὗ 
δ ἵπθιγο (906 ΓΑ ΝΟΣ Β “Ῥοαϊνο Πορτοδίῖοβ,᾽ ἡ. 206 
Η 4. ΤῈΘ τοϊδεέίοα οὗ (86 ογοδίΐοπ [0 γογδίδιίοῃ, 
Τηε πηοδὲ σϑΏοταὶ βρθοσο οὗἨ 1860 γουϑϊδίοη οὐ αοὰ, 
(δαὶ τ οἷ ἔοστηβ [Π6 θδβὶ8 οὗ 411 δΔιΐαγο τονοὶδίϊοηβ, 
ἱφ (8:0 στοοϊίου οὗ Ποδάνοὴ δηὰ οασίδ 88 δ οὔ͵)θο- 
ἄτε τονοϊδιίου οὗ σά, σι οὶ Θοστοβροηὰβ τὶν (86 

Ἰοοῦνα γτουοϊδιϊουη οἵ ἀοά ἱῃ δι18 ΤΏΔῈ. 
ὅ, Το τοϊδξοι οὗ ἐμ6 ἀοοίτίπο οὗ [06 οτοδίΐοῃ ἴῸ 
180 Ββοδίδοιι δηὰ ρμοβὺ βοδαίμθη υἱὸν οὗἨ (6 ποιὰ, 
ἢ ὡπέεοε ροϊνἐλοίδηι, ἴος ἴῃ6. ογοαῖΐοσς οὗ δ]] 
ΔρΡΟΔΙΒ 88 {π:0 ΟἾΪΥ ΟΏ6, ἀηὰ 1 Ὠἷ6 πδΙ6 ϑίδηαβ ἰῃ ἰΠ6 
Ρίπτα! (ΕἸΟΗ π᾿), ἐδ αἰοσαθηξ οὗ ἐσαϊῃ ἴῃ ΡοΙ γ μοίαπι 
(1 οοησαδὲ ἰὸ Φυάαίδτη) 8. ἐδβογοντ τ τοοοχηΐζοί, 
ὨΒΠΘΙΥ͂, τῇ γαγίοιυ οὗ [86 τογυοϊδιίΐοῃ οὗ (δ οὔθ ἀοᾶ 
Ὦ ἰδ ναυ οι ῦ οὗἁὨ ἢΐ8 βίγοηρσίῃ, νοῦ, ἀπὰ βἰρηβ, δὰ 
ἴδε ταγίοἱγ οὗ ἰδ6 ᾿τιργοβείοσιβ το Ὧ6 ΓΠΘΓΘΌΥ Ῥγὸ- 

Ἷ ἀεπῖος ραπίλοίδηι, ον αοα ἀϊδιξηρυίθθθ αἰ π86}} 
ὉΥ ἷἱδ σγοδξίζοη οἵ (6 που]; δ6 σγοαίοβ ἰδ6 πογὶὰ 
ἰὐτουρὶι μἷβ σοηδαίουβ ποτὰ, δΟπθΟα ΘΗ ἔγθοῖυ, δὰ 
διδ 8 ἴῃ ῬΟΙΒΟΠΔΪ οοταρϊοίΐοι Ὀσίοτο 8 ὙΟΥΚ δηὰᾶ 
οὐον ἴξ, 80 (παὺ 86 που] 8 ποῖ Π6 Ρ ἐο Ὀ6 τορασάϑὰ 
ἃ8. Δη ΘἸιδηλίϊοῃ οὗ ᾿ΐβ αἰγίπο Ὀϑεΐπρ, πον ΘΒρθοί "νυ 
ἃ8 8 πιο ἰδ) οΥΡὨοβίβ οὗ 186 ἀϊνίπο θεοῖσ, ((86 βοοομὰ 
ἴσπη οὗὨ ἴε,) ον, υἱοα υεγϑα, αΟα 848 ἴδ6 οηδπδίίου οὗ 
(8 ποτὰ, Βαυὺ ἰδ ΘΙ ἢ Δ51Ζ68 8180 [86 τι ἐπ ὑδῃ- 
(δοίη (ὰ οομίγαδὲ ἴὸ ἀοἴβγω) : [86 δηϊνηδίϊηρ οτηηΐ- 
Ῥεθοθοα δηὰ τογοϊδιΐοη οὗ αοἀ ἴῃ ἴθ που], τ τα δἷβ 
σοδίπρ ποσὰ, νῖῖ8 ἢἷβ βρίγὶὲ μονογίησ οὐοὸγ [8:6 ἴοττη- 
δύοη οὗ (86 πον], τ ἢ ἢἷ8 ἱπιαρο ἴῃ [86 αἀἰδροβὶ( 008 
ἐπ ἀεει παι οη οὗ Ώδη, [0 ἀδηΐοβ ἀυδ]ίδτη, ἴοὸς αοὰ 
ΔΡΡΟΑΓΒ ἃ8 [0:6 στοδῖου οὔ 81} (ῃΐηρβ αἰγός. Ηθ ἰΒ 8180 
ὥς οὐ ρἰπδίον οὔ (86 Τλολω ῬαδὝλοῆΐω οὗἉ Γοτταριιης 616- 
Ἰηδ8: 80 5'η68 ἴῃ ἴΠ6 σγθδίίοῃ ὯῸ ὈΪΔΙΏΘ, ἀπά, δἱ 
(δε ἐπὰ οὗ [86 δἶχίβ ἀδΥ, σνυογυι ΐηρ ἰβ ΤΘΣῪ ροοά. 
ἴδε ἴτῦο ἴῃ ἀπα]ΐβτα 'β, βοσσονοῦ, 8180 τεϊδίηθα (διαί ποὶ 
(αἰ α]16 1}, ΠπδτηΟΙΥ, [Π6 οοηίγαβί Ὀθίνγθθῃ [86 τηλύθ τ 818 
ληὰ 86 ἰοττηδύνθ ΡΟΥΘ, ὈοιΘΘΏ [86 πδίΓΆ] ἀορστθοβ 

5. (Ἐὸν ἐπί δουρί οὗὨ Ιδηρο, ποϊοὰ ἘΤΟΟ ΤΙΕᾺΣ 
88 ῬΌΓΕ διησν, ἔλ6το 16 τ οἰγσαοϊορμίοιὶ ρτουπὰ ὴις τὰν 
ἵτὰῪ ἸΞΌΡΙΒΕΟ: ΤῈ πογὰβ ΤὉΣ πρλ δηᾶ ἴον δα πιοίίον8 
ἀΓ ρδῖ, δανὸ δ οἷοδο Ἵν ἴο ἔμοβο 70: Μνίησ, ΟΟΙΏΡΑΣΘ 

ΛΞ, νοίαγε, ὮΠΞ, υἱναγε, ΓΙῸ Ν 9 ταπιδεσοὰ ἱεπεῦγα, Ὀὰΐ 
ψΕΪκῇ εἰσ σε] γ τ θᾶ ἐπ ϑδσ θοῦ ἐσπίσ λέ ΟΥ ἐιοϊπκῖέηρ οἵ [89 
πργεΐης, δπὰ ἐμαὶ Ὀαδυ δ] ποσὰ, ἽΠ ἜΣΕΘ, ραϊρεῦτα 
ἀπγόγς, ὅοὉ 11 9; χὶὶ. 10--ἡμ βλέφαρον. Ὦ. Απθρ. 
185, “186 Ἐγ6- 186)» [4.7 γΑετς. τὰ ον κα “οζ εβορῃ, Αδεῖς, 
ὕὐωρασο αἷἶδο δὲ 3, οοἷαυί,, 76Σ. χἸν ὶ. 9, πὰ γ9 7 δρῖδη- 
ἀμί, υἱἱοαυέξ, εἴοπε, σ᾽ ϑἰξηεά, σίἐπινιεγεῖ, Υγ2 9 ἃ δοόντοι, οἷο. 
{1 ΤΏΟΣΘ ἔδ6Ὲ 8 ΤΟΥ Ροσίΐο8] ἱτππαρο ἩΠΘῺ τ 70 
φῬΘΑΚ οὗ ἢ 88 Ἠδυΐπρ πὶ ΘδΡΘοΔ}}ν 88 18:6 Θομοορεοα 
ἰο ἀρριοὰ ἴο ἐδθ δεΐπ! ρ] Α΄, ΕἸἰπιπιοσίηρ, Πιμίογίηρ, τὸ 
ῬΠΕΥ ΒΑΥ, Ἰδὲ παυΐηα ὮΡ ουὐϊ οὗ Ἐλ αλτίπιοδδ. Ηον πδίυσαὶ 
τὰ κα ἠὲ οὗἨὨ ἔδο ᾿πῆδροη: ἕο δγ, διυέίΐοσ, Ῥρ πεδία, νἱρχαΐο, 

, ἘΜ [ΩΚΝΙ ᾿ δίπθ. Ὁορ. Ἐπ]. : 8, 
; ἴδ 1. ἐς 

[86 ΒΆσῃϑθ ἈπβοοΥ. 
ἰν, τ Ἰτίδν Θ οὗ ἰἢ 16 ἐμαὶ ἴϑ Ῥ οὔ {86 θ ΤΟΒΘΏ 9 

ἰάα, ὕαι ἴδο οἶδας ον πρ [10] Ἰδὲ ῬἈΠΟΙοσίναὶ εἐτουπά. 

δθὰ ἰδ 6 παίθγαὶ ὑγποίρ 68, Ὀδίθο παίατο δηὰ αρὶ τ, 
Βαϊ [δς ἀοοίτίπο οὗὨ οτοδίίοῃ ἀθηΐθβ τη οἢ τότ {86 
Δ ο τβύδη ροϊ γυμοΐβηη, παὺ ἷ8, αἱοπιΐδηι, ΘὙΘΏ ἴὸ 
ἰϊα τηοδὲ σηοάογῃ ότι οὗ ηιαξεγιαίίϑηι, ἃ5 ΒΆΟΙ τοδίθ- 
ΤΑ ἴβτλ τοὐθοὶβ ποῖ ΟὨΪΥ (06 ἔτ! οὗὨ [86 βρίγϊξ, οὗ 
ΡΘσβομδὶ 116, οὗὔ ἴμ6 αοὐδοδά, οὗὨἨὨ [86 ἱπιτηογίδ! (Υ οὗ 
1δο βου], δῃὰ οἵ ΠΙΟΓΙΥ, ΘΟΙΒΘΟΙΟΠΕΥ 4}} οὐ 8168] ὑσίῃ- 
αἷρ!οβ, Ὀυὲ αἷβδὸ ἰδ 6 ῥμγεῖσαὶ ὑγὶ ποὶρία οὗ ογγϑίδὶ ἔοττω- 
αἰΐοη, οὗ ἴ6 ζοιτοδίίοῃ οὗ ρἰδηΐίβ δῃαὰ δῃϊπ)αβδ. [Ιἰὶ 
4ο68 {π|8 ὈΥ τηδκίηρ πιο τοσζαγὰ θα 68 ἀονοϊὰ οὗ 8]] 
Ὑἱἰ ὈΣΠΠΥ, ἀπὰ ἰπ 850 ἔλγ ὑπογτουρὮΪΥ Βυροίποίίοαὶ] δηὰ 
δρδίγαοῖ, οὐ τίμιον ἰῃ6 ἰπβηΐν οἵ ἐεϊσποὰ δρδίγδασὶ 
Βυθδίδηοοβ (ἢ πολ [6 7Τλολιε Ῥαῤλοΐιμ, 88 8 
Ηἰνίπρ ἐδετωθηϊαίζοῃ οὗ δρροδυίηρ δἰ οιηθηίβ, ἰδ μοὶ ἰο 
θ6 οοπέουπαοα), {86 8016 (ἀοἀ-ΓοΒοι Ὀ]ηρ ΤΔοίον οὗ 41} 
ῬΒοδοσλθηδ οὗ 116, δυο ΡΠ οηοσαθηδ οομβίβίϊηρ οὗ ἵπτο 
οἶδϑϑθβ, οὐ τ θῖοὰ (Ὧθ ἢ γπῖοδὶ δηᾶ δυϑίγδοι βρί γἰἰ.8] 
ἴα ἰο Ὀ6 ἷπ δοοουάδηοο τὶν [86 ὈΪΑΥ οἵ τηδίίον, [6 
οἰ δῖ 8], οὐ ἔπ ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ἃ ὈΔΓΟ ΔΡΡΘΆγδηοΟ, Βανην 
ὯΟ ΘΟὨΟΟΙγΔΡ]6 ΟΥ̓ ΘΟΙΏΡ ΘΙ ΘΠΒΙ 016 γοα γ. Το Ἀν 
αοάὰ δοῖὸ βίδῃη β ἴῃ οοῃίγαδὲ τὶ (86 ταυλυάθ ὁ 
(8680 ἀατὶς 4018 οὗ ἃ ἔοϊσιιοὰ ἀεὶςγ, δηὰ 86 ῥΙδοθβ 
ορροεῖϊο 06 βυδογάϊπαϊθ οἱοτηθηίβ οὗὨ 116 (Π6 ΒΌΡΟΥ- 
ο [6 Υἱἱδὶ ῥγίποίρ!οϑ, πμΐο σῖνο [06 οἰοτμθηίδ 
(Βοῖν οοβτηΐοαὶ ἔσκτα, τὴ }]δὲ οὐοῦ 41} 86 ρ͵δοοθ ὑμ6 
ΤΌΪΟΡ τηδη, ἩΪΐ 18 σοῦ κα, βρὶ τί [π8] πδίαγο, 

ΤῺΘ ΟἿἹΥ ἰδίῃ ἰμαὺ Θηυγοβ 88 δὴ οἱοηθηΐ οὗ 
{π|1} ἴῃ τηδύου διίαση 18 86 ἱπδηΐϊθ δῃὰ βυθ}16 οου- 
[Οστο Υ ἴο ἰὰτν ἰμαὶ ἰ8 Τουπα ἴῃ τηδίογί αὶ ΕἼΡΕΣΙ 8 ἴδοὶ 
ὙΔοΝ σρί γί υδ] θὰ ΠΟΥΔάΔΥΘ ἴα ὕ00 τηυοῖ αἶδτο- 

ΤῊΘ ἀοοίγίηθ οὗ ογοδίϊοῃ δἷϑοὸ ἀθῃΐοβ ψὶϊἢ 
᾿πογοδϑθα ΘΙ ἢ 8518 {π6 ἰπίοπββοαὰ φαπέλδίδηι, Ἰ. 6.. 
[106 τηοδὶ τηοάργῃ ῥδηϊμοίβτη ἃ8 Ορροβϑα ἴο ῥϑγβοῃδὶ- 
ἰνγ---ἰῃο Ῥδηιποίδτη ὙΠ] οὮ το 68 ΕΥΟΓΤΒΙΗ Ῥγοοορὰ 
ἴγοτῃ δὴ ἱπηρ ΓΟ δὶ ἰμουσὰΐ, ἴῃ οτάοῦ ἰο ἰοξ ουθγυ- 
της δραΐῃ αἰβΑΡΡΘΑΡ ἰπγουρ σοί] ταθίδσηοι- 
ῬὨΟΒΟΒ ΠΑΝ Ν ταὶ δια. ἰπ ΏΡΘΓΒΟΠΑΙ ἱΒουρὮβ ; [ὉΓ 
186 ΒΟΣΙΡΙΌΓΔΙ ἀοοίσί 0 ΤΏΔΙΚ68. 811 ὑπουρθῖθ οὗ ογοϑδ- 
δου ὑχοοθϑα ἔγοτῃ δῃ Ὁποοῃ ]οΟὨΘα ΡΟΓΒΟΙΔΙΥ͂, Ρ855 
ἰγουρῇ ἄχοα ζΌΣΤΩΒ, δηα ουϊπιϊπδίο ἴῃ ἃ οοῃαϊοποὰ 
ΡΟΓΒΟΏΔΙγ. Τα ἰσυϊὰ δαὶ 1168 ἰῃ Βυο ἢ βο ἀοἱῆσδ- 
οι ἰ8 τοοορηϊζοὰ ἴῃ ἐ})15, (μαῦὺ 4}1 ποῦκβ8 οὗ [Π6 808ο- 
Ἰαῖθ {μϊπκίησ ῦὸ ἱμοιηβοῖνοθ ἰμβουρμίβ. Ηδ ἢ88 
ΒΡοΪκοη ἱμουρὶ δ πϊοἢ δανο ὈΘοΟσΩ6 ΜΟΥΒ οὗὨ οὔθδ- 
ου, ΕἾΔ, ἰὃ ἀφη68 (86 ἀγπδιηΐῖσαὶ ἀπ] δὴ (οΓ 
186 ἀυλ]ίδηη οὗ ρον), ἱ. 6., [δῦ ΒΙΘΓΆγο ο8] 8080- 
Ἰυϊΐετα το ΒΟΪΒ 65 6ὐἱ] ποῖ ΟὨΪΥ [π6 τηδίοτγϊαὶϊ 
πον], Ὀαῦ 801}} τχοσο τὰ 6 δα ΐγα σοϑῖτα οὗ βρὶ τὶν δπὰ 
βϑρ᾿ γἰύυδὶ 116 τοραγάθα 88 βδοιηθίίηρ ἰο Ὀ6 οομίτο]]οα 
ψὶτἢ ᾿πδη σάτα, δὰ π 10} (π6 ᾿πδη6 τὺ δ ΡΟΥΤΟΓ 
οὗ δῇ δρβίγαοϊ δυο ουϊ , ἴον ἰὑ ὑ6β.1ῆ.68 ον (6 πογὰ 
οὗ αοὰἄ 88 ἱπιμηδηοηὶ ἰῃ ἰΠ6 ποῦ, δὰ ἱμοσθΌΥ ΒΟ] 8 
ἔλβὺ [Π6 οἰοπηοηΐ οὗ ἐγυ ἢ ἰπ ἐμαὺ Ὠἰογα πο ΐβυα, δοοορά- 
ἱηρ ἰο ὙΒΙΟΒ [86 δρίὶσὶῖ οὗ ἀοἀ ὨονοιΒ οὐοῦ {π6 ψταύογβ, 
δια τηϑη 88 {16 δατηϊηϊδίσαϊον οὗ αοὐἀ ἰβ οοπηπηδηδοά, 
πίι τοίδσθησα ἴο 81} δηΐτηαδὶ 116 ἰῃ (86 ποιὰ: Β]6 
ΟΥ̓́ΘΣ {86 πὶ, Δηα τηδῖτο ἰβότη βυ͵θοῖ ἴο γου, 

Αὐ ἰδ6 ΥΟΡΥ ἢγβὲ σογβο δῃὰ τυογὰ οὗ ἀδηρβίβ, ἷὰ 
οἰθδεὶν βίο ΡΒ ΟΥ̓ῸΓ ἰδμαῦ ρυτγα δίηκ οὗ ἀυα]ΐβσα Ὀογομὰ 
Ὡ οι (86 Θηἰγο μοαίμθη δηὰ ὈὨ]ΟΒορΐοαὶ νον οὗ 
ἴπ0 πουϊὰ οου]ὰ πόνος ρο. 1ὺ ἀο68 {1π18, ΟΥ̓ ΘοΟῃ Γ8ί- 
ἴηρ αοἂ ἰη διἰβ οἴθγῃδὶ βο -ρογίδοὔόοηῃ ἴο {π6 ογοστίος 
ἘΪΟὮ ΔΓΟΒΘ ὙΠ} πη. ΤῊ ἀοοίτη6 οἵ 86 στοδίϊοι 
ἴ8 ἴδ γϑὶ δοὶ οὗ γονοϊδίΐοῃ δῃὰ οὗ ἔδ τ ἰὰ [86 ΒἰδίοΥΥ 
οὔ (86 Κίηράοτιῃ οὗ ἀοά, 10 που]ὰ Ἰοδὰ ἰοο ἔᾶτ, βῃου]α 
Ἧ αἰϊοιαρί ὑο ΒΟΥ ΠΟῪ (6 ἴΠγθ 6 ὨΘΔΙΏΘΏ ΘΓΙΌΓΒ οὗ 
το] σίου ἀγΓΘ ουοσ ὑγοβοιὶ πιὰ δδοὶὶ ΟἰΒ6γ, Δ Βουσὰ δὲ 
ΟὯΘ6 ἰζπηθ οὶ γἱποΐβτω, αὖ οὔθ {ἶπη6 Ῥδηςῃοΐβηι, δηὰ δἱ 
ΔΠΟΙΠΟΣ ὕὄσης ἀπ] στ, ργοναῖ]8. ΝΥ 6 σοῖο {818 οὔθοτυ- 
αἰΐοῃ, ΒΟ οΥοσ, ἰοὸ ἰηαϊοδίο ΓΠΟΓΘΌΥ μα τὰ ἀο ποὶ 
ἴσηοτο [86 ραῃίμοϊδίϊο μαβὶ8 οὗ ἀποβιοΐβγω, ουθ ΒΟῸΣ 



- 

180 ΘΟΕΝΈΕΞΙΒ, ΟΚ ΤΗΝ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ. 

ἴθ Ρ]αγΒ πιϊὰ Ῥοϊγιμοίβτη, βίποθ γὸ ργοβϑῃὶ ᾿ὺ δοοοσᾶ- 
ἴπρ ἰὸ 118 Ῥγϑυδι πρῶ Οπαγασίουϑιῖο 85 ἀυλ)βη. Βαί 
Ὡοῖ ΟὨΪΥ͂ ΓΘ [06 ΟΟΔΙΒ6 στουηα-ἴοττη5 Οὗ ἐπμ6 δῃοϊϑῃης 
δῃα τιοάογῃ ἀδιϊςοπίηρ οἵ {πὸ ἀοοίσίηθ οὗ [86 οτοδίοι 
ἴο Ὀ6 ]υἀροά ΟΥ̓ ἐλ6 ἤχει ομαρίον οὗὨἩ (ἀθῃθβϑίβ, Ὀαὶ αἶϑο 
10:6 τηογο ΒυὈ116, ΟἿΣΙ ΒΟ ΔΆΙΥ τηοαϊβοα ἔοστωβ, 88, οἢ 
[106 ὁ0η6 Ππδηά, [Π6Υ Ῥγϑβϑοηὶ ὑμοιηβοῖνοβ ἴῃ Οποβίοίδση, 
{το} πιο τυ αἰ6ὸ σοοκοι Μδηο εΐβτη δηὰ 19 ἰδίου 
Βῃοοίδθ, Ἔσχιοπάϊηρ ἴο οὺγ ἰΐταα: Ῥυβο ]ΠἸδηΐβτη, Ῥδὰ]- 
ἰοϊδηΐϑτη, Βορότῃῖ 68, ΑἸΌΐ ζοηβ68, ἀυκ]βεῖς ἐμΘΟΒΟΡὮΒ 
οὗ Φδοοῦ Βῦη)), δῃηά, οὐ {89 οὐμοῦ Βαῃά, ἴῃ “ΕΡΊοΏ- 
εἴδη, 848 ἰξ [88 ἔοπηά ἰΐϊβ οομπυδίίοι ἴῃ ἰδ6 ᾿δίδνὺ 
ΜΟΠΔιοὨἰδηΐϑια, δὰ 861}} τῆοσο τηοάθγῃ ἀοΐβδτη. ΤῈ6 
ἀποβοϑ στουηᾷ (Ποῖν ορροβιἴοῃ ἴο ἰμ6 ΟἹὰ Τοβίδσηθαί 
ΟὨ ἃ ραρδηϊϑιϊς πη δἰ ἰογργοϊδίοη οὗ {86 Νονν, δηὰ 
108 (Π6Υ ΤΩΔΥ 6 τδηροα δοοογαΐπρ ἴο ἰμοἷγ ΤΌΣΟ ΟΥ 
1688 Βοϑύϊϊα δἰ τὸ ἐμ6 ΟἸἹὰ Τ᾿ βιδιηθηὶ, δηἃ 88 
ΤΟρΓοβοὨηρ ναγίουβ δα βοηΐβ υἱοβ οὗἨ [80 ποιὰ 
ὙΠ οἷ,, αἴτον [Π.6 ΤΔΠΏ6Γ Οὗ οἱ] ῬΑ] ρβοβίβ, ρἰδοοᾶ οῃ6 
ὍΡΟΙ ἴ86 ΟἰΟΓ, ΔΡΡΘΑΣ ἐπγουρῆ [16 νου γίηρ ΟἸτίβ- 
ἰδηϊγ. Ατροηρ ϑιοὶλ ῬΑ] ρβοδίβ, οἡ ἩΔ10}} ἃ ἔοστω 
οὗ ΟὨτἰβεϊδηΐ ον μ859 Ὀθθη ον θη, ΤΑΥ͂ ὍΘ τοοκοηοὰ 
186 βαιηδυιίδη (βηοῃ ΜΝ ) ϑγτίδη (βαϊυτηίΐηαδ, 
οἰο.), ΑἸοχαπαγίδῃ (Βαβι ἀθϑ), ὃ ἀΕργρὕδη (Ορ θη), 
Ηεἰ]οηὶς (Καγροογαῖθβ), Ροηίο-Αβἰδς (Μαγοίοη), δηὰ 
Ῥογβίδῃ ἀποϑίϊοβ (Μ8η68). ΕἾΠΔΙγ, ἴῃ Μομασασηθά, 
ἴΠ6 Ατδρίαδῃ ἀποϑίϊεῖβτα δηὰ ΕΝ οι  ἴβτη σϑῃ τοροῖδον, 
88 ἴπ0 ἀσδίη ὈΓΟΚΘΩ ἴοσιβ οἵ βυθοταϊηδι δηϊΐθτη δοὰ 
ΜομΑΓΟΒἰδηΐϑιη τη ἰοροίμοῦ ἴῃ Ασϊδηΐβτηο. ΤὨγουρα 

. [6 τρΔ 0] ταοαϊ ολίίοηβ πΐοι ΟἸνἰϑείδπ Δ] ἴβτη 
οσρουγϊθησοα ᾿πῃητηθαϊδίοΥ, δηα Θϑροοίδ!]γ ἱῃ {Π6 ΘΟυΓΒΘ 
οὗἩ ἀπιθ, ὁη6 τηυδῖ ποὺ Ὀ6 ]οα ΑϑίγϑΥ ἴῃ τοβρϑοῖ ἰὸ 86 
ὉΠΙΔΥ οὗ (86 ρθη. ΦΔυϑί Βο, ρᾳγθ Ε ϊοηἰ ϑτω, τ 086 
Βα Κορα ἰτηδρθ 8 δον 88} ΤΑΙ πγυἾβπλ (85 ἰξ 8 ἴο Ὀ6 Τθο- 
οσηϊζαοὰ ἰτουρδουΐ ὈΥ 118 οὈϊΐααθ ροβίτίου ἰο ἐμ 9 ΝΟ 
Τοβίδιηθηὶ δπὰ (μα Νονν Τοβίδιηθαΐ οἱοτλθηὶβ ἴῃ (ἢ 6 
ΟἸά), μαὰ8 ραββϑϑὰ ἱβγουρὶι ναγίουβ πλαϊδιίοηβ τ ἢΟ86 
δτουηδ-Βουρῃῦ Γοιμαἰη8 16 8816: ὨΒΙΏΘΪΥ, 8 ζαία]- 
βι16, οἰδυτιδὶ! ΟὨϊο]ορίοδὶ ἀϊνογοοαθης Ὀοίτθθῃ 
ἀοὰ απὰ 88 ποτϊὰ, ἰβγουρῃ ἴΠ6 δ οὗ το χίοη. ΟΣ 
πδίυτο, Ὑοίμοῦ (6 ἔοττη οὗὐἨ (ῃ0 οἴδηρο Ὀ6 σα]]οὰ 
ἀοἴβπι, πδύμτδ! βγα, οὐ ται ο δ] θη, Απηά, βη ΠΥ, ἐῃ0 
τηϊχϑὰ ἴοιτο οὗ ρῃοβιὶς ΕἸ Ομ τἴβτη, Ὡς ἢ τγ88 Ὁ 
Κγουρὰ [86 ΑἸοσδπάτγίδη βγβίοσα οὗ ΡὮΪ0Ο, ἀπά ΒΟΘ6 
πακοὰ ἱτηᾶρο 8 [6 Φε Βῃ Κα α]α, μ88 τοταδϊηθὰ 
ὉΠΟΗδηροά, (Ὠτου ἢ 411 τηυἰδίίοηδ, ἰπ 18 ρτουῃά- 
ἐπου 8, ὙΒβοίΒ6 Ὁ ΤΠΟΥ ΔΡΡΟΩΡ 88 Μοηϊδηΐθηι, Πομδῖ- 
ἴδιαι, ΟΥ ῬΡβουδο- οῃγβίδη, τη ΐδοναὶ δη ἃ τιοάθση Ὁ]: 
ΘΌΡΘΓΏΔΙ ΓΑ] βγη, 88 18 6 χἑὉ]6 ὈΔρ(βταΐβπι, ον γἱο  ἀϊπρ 
δρ᾿ τὶ Δ] θη. Τοροῖδος τὴ ἰλ6 ἰσὰθ ἀἰδδγυθηοο Ὀδ- 
ἔνθ (οά πᾶ (6 που], 86 ἀοοιτίπο οὗὨἨ ογοδοῃ 
ΘΧΡΓΘΒΒ68 ΑΒ0Ὸ [86 ἔσθ οοταἱηδίϊοι Ὀοίγθοι Ὀοί, 
δηά βηα8Β ἴῃ ᾿ἰνίηρ᾽ τηραϊδἰΐοι οὗἨ [8 οομιγαβὲ ἴῃ [86 
ΤΩ81} ογραϊθα ἴῃ (δ ἰπηαρὸ οὗ αοἂ ; τΏΟΓΟΔΒ, ἀυ δ] Βτὰ 
ΤΑ 68 (μ6 αἰ ἤθΓΘΠΟΘ ἃ βοραγαίίοῃ, ΜΜ116 Ῥδης οἶβπὶ 
ΤΏΔΚΟΒ {Π6 ΘΟ Ὀἱπαιίίοη ἃ τηϊχίυγο, διὰ ἐδ βὲ}}} οὐ- 
ΒΟΥΥΔΌΪ6, ΡΟ] γι οϊβίΐο του ηΐβοοησθ πῃ ΟὨγβίθπάοτ 
γδΟΙΙδίοθ, ἰῃ 118 ἴον οὐὗἨ 1Ἀ0]68, Ὀδίτοοι ογοαϊυσο 
ἀεοἰβοαιίοη δηᾶ ογοαίασο ἀθιηοηίϊζίηρ. . 

6. 16 τοϊδίίου οὐὗἨ ἴ.:6 ἰδσαρογαὶ ογοαϊΐοι ἰο ἰῃ9 
οὐογηίϊιγ οὗ αἀοὰ. [ὺ ἰβ αυϊΐξθ 88 στοὴρ ἰ0 ἰγδηβίοΣ 
ΒπΟΒΈ ΑΙΥ (86 οτρίη οὔ [6 το] που]ὰ ἰὸ ἴ86 οἰθγη  Ὑ 
οὗ ἀοά, ἰο ὅχ (86 οσἰϑίθηοο οἵ αοὰ δοοογάϊηρ ἰὸ 
ΤΠΘΟΒΟΠΙΥ͂ ὈΥ Ἐροακῖηβ οὗ ἃ Ὀδοοιείηρ οὗ Οοἀ, ον οὗ δὰ 
Οὔβοῦγο Ὀ8β18 ἰὴ ἀοά (ΒδἢσΩ), οὐ οὗ δὴ οτὶρὶῃ οἵ ἐμ6 
τηαίουἶα] ΘΟὨ ΘΙΩΡΟΓΑΣΥ͂ ἩΐΠῚῺ} (Π6 86] (Αβττοδιίοι οὗ 
ἀοὰ (ΒοΙ6), 48 1ἰ 15 ὑο ἀθοῖΐδγο, ἢ ἢ ΒΟ οΪβίϊο δαροῦ- 
ματα] ίβτω, {πῶῚ αοα ἰηάορα χιϊρσηξ δᾶνὸ Ἰοδ (86 
ΟΣ υποτραῖθα, Αγαϊηϑί Πα 'τϑὶ νἱδνν, (6 τὸ 8. [89 
ἀδοϊαγαιΐου τηδὺ {π6 τγουϊὰ πδὰ ἃ Ὀοσίπηίηρ, παϊοῖ, 
ἃ ἰἱι0|ς ἰἈτίμον οα, ἰ8 ἄχϑὰ 88 ἴῃ Ὀορίηπίης οὗ ἔτμσ. 

Αμδϊπδι 86 Ἰδτίος, ἰΠ6γὸ 8. (μ6 ἀφοϊδταϊοι ἐδὶ Οοὰ 
[086 ἡοϊϊονίηρ ὨυτηΔΏΪΟΥ ἴγοῖι δἰθτῊ ἐγ ἴῃ ΟἸτῖδβὲ, 89 
ἐξ 8. αἰδο ἱπαϊοδιβα ἴῃ ουν ἰοχὶ, ὈΥ͂ (6 ἄδογθα οὗ αοὰ 
δἱ (86 ογοδιΐοῃ οὗ τωδῃ, δὰ ὉΥ͂ 186 ᾿πηδρο οὗ Θοά. 
Τῆε υογϊὰ τοείς ἐδογ ον ο, α8 απ αοἰμαΐ απ ἐεπιρονγαὶ 
τῳοογἷά, ΟἩ, απ οἰεγπαὶ ἑάθαὶ 5 18 ἰάρ8] ῥγορδ 
Τα οη 18 οἰθγῃ δ), Ὀὰΐ 118 σοη 818 18 ἐθΙΏΡΟΓΔΙ, σῦς ἴὲ ἰδ 
οοπάϊομοά ὉΥ ἰμ6 ρστδάυαὶ ρστοπίηρ, ἀπὰ ἱμ6 Ὀδδο 
0] τγίδτα οὗ ρτοτί 186 ὕπηδ. 

ἢ. Τὰ ἴδ 6 Βιχυϊβοδηΐ στο ον ἔθη, ἐμ 6 πυτοῦον οὗ 
δοίυδὶ εἰδίοσῖ οὶ οοτηρ οι, [6 δοοουῃὶ δ τοροδίϑὰ. 
αοά καϊὰ, [,μοὲ ἴπ6γῸ Ὀ6, μὰ ἔθογο ντ88. Τὴ δρϑακ- 
ἷης οὗ Οοὐ ΠΟῪ οογίδίη!γ ἰμαϊοαίθβ [86 ἐδιηκιηορ οἵ 
(οά, δηὰ ἐἰΐ (θηοο [Ὁ] (δὶ 81} τσ 8 οὗ οτοδιϊοι 
8ΔΙῸ ἐπουρὶι 5 οὗ αοὰ (ἰἀοα] ατ). Βαϊ ἰὲ ἰπάϊοδίθθ δῖϑο 
8 ὙΠ, τη αἸἰχίηρσ Ὠἰτηβο ΧΙ ΓΏΔΙΥ Κηόττη, δὴ δοίϊνγθ 
ορογσδύώου οὗ αοά, δὰ ἴπθποθ ἱξ {0] ὁπ (δ δὶ 811} 1.0 
ΜΟΓΚΒ οὗἁἉ στοδίϊοι δγὸ ἀϑϑὰβ οἵ αοὰ (τοδιϊδτο). Βοίδ, 
Βονγανογ, (μη ηρ δὰ Ορογαηρ, ἅτ ΟὯΘ ἴῃ [Π|6 ἀϊ- 
γἱῃθ βροακίηρ, 1.6 ῥὈΥΐση8] Βοῦγοο οὗ 8]} ἰδὴ 18 
ῬΘΙΓΒΟΠΔΙΪΥ τηδκίηρ ἰπηθο] ἢ ἱζηόνσι, δἰ μουρὴ τα 6Δ}- 
πού Ὀγΐηρ ὑρ ἰδὸ Ἰδουρθ οὗὨ υ}.ὲ18 δροακίηρ ἴὸ ἐῃθ οου- 
οορίϊομ (Ρ υβοηδ]βτα). ΤὨΏΓΣΟΌΡΆ ογοδηρ, βροδκίην, 
ταακίηρ, ἰουτηΐηρ, [86 νον] ὰ ἰβ ΟΥ̓ δραΐῃ δηὰ δσβίη 
ἀδῃοίθα 458 (86 ἔγϑο ἀϑοᾶ οὗ σὰ. 

8. Τμοοϊοχίοαὶ ἀεῆπίομβ οὗἨ ἰ56 οἐγοαύοη. ΤὨδ 
ογεαίϊδο ἷἰβ αἰδιϊηρσυϊβηοα 88 ἃ βίηρὶε δοὶ δῃᾷ 88 ἃ ροσ- 
τηδηδηΐ ἴδοι. Α ἰπϊτὰ ρμοπϊοὰ ἰδ, ΒΟΎΟΥΟΓ, δὲ 186 
ΒΆΙΩΘ ἰἰτη6 Ῥοΐηϊοα ουἱ, Πατηθῖυ, (86 οομ πυλποθ οὗ 
86 ἀοΐπρ ἰῃ ({π6 ἀοοα, 8ο ὑπαὶ ἰῃ6 ποιὰ πουϊὰ ποῖ 
ΟἾΪΥ {8]} ἴἰο ρίϑοοα, Ὀὰὺ του] ΡΆ58 ΔΎΔΥ, 1 Οοα πῖ1}- 
ἄγον ἰτηβοὶ ἔγοσλ ἴθ. Τθδ ἱδουρῆΐ (μδὺ 6 οδπηοὶ 
τ πάγων ἴσοσα ἰδ ἰῃ ἢΐ5 ον, βῃουϊαὰ οοἱ Ὀ0 οοῃΐουπά- 
ρα σῖτα ἰ(ἢ6 υπίθηδ 16 ἰπουσὰς (Πδὶ ΒΘ ταῖσι ποῖ Ὀ6 
δΌϊα τὸ ὙΠΠάγαν ἥγοσα ἰὸ ἴῃ ἢἷ8 οπιηΐροίθῃοθ. ΤῈδ 
ΔΌΒοϊυϊο ἀσροπάρησο οὗ 06 πουϊὰ οἡ Οοὰ ἷ8 δὲ 8}} 
ἰἰπηθβ {06 βᾶπῖθ (866 ῬΒ. οἷν. 80: Οὐ]. ἱ. 17; Βοῦ. 
;, 8). θη ἰδὲ τοϊδιίου οὗ [86 σγοαίϊΐομ ἰο {8:6 ὑγιηϊεγ, 
ΘΟΙρΡΑγΟ Ηδδβο, ΗυττεΕ, Ὁ. 149, πὰ να κε Β “Ροδ- 
ἰνο Ῥορτηδίοβ,᾽" ν. 206 ἢϊ.---Τιο οσργοβδίοῃ, Ἵγθα- 
οι ἔστοστα ποίην, ἰβ Ὀοττονϑα ἔγοσῃ {86 ΔΡΟΟΙΥΡΐς Δ] 
ποτὰ, 2 Μδοο. υἱῖ. 28: ἐξ οὐκ ὅντων ; οορ. ΗϑΌ. σχὶ, 
8. 1 ἀδηΐοθβ (Παῦ δὴ Θϑίθγῃβὶ τηδίουϊδὶ, οὐ ἱηἀθοα δι 
δΔηγυλησ, πτ88 ῥτοθοηϊ 88 ἃ (τηδίοσί]) βαϊδίγαίασα οὗ 
186 οτοδοη. Οπὸ οδῃ, ΒΟΎΘΥΟΓ, Τα 51} 189 
Οχρυθβϑβίου ὉΥ στηδκίηρ (86 δοὶ οὗ ογοδίίοιι ὁοης οὗ δὺ- 
ϑίγδοὶ ὙΠ}, δυβοϊνοὰ ἔχοι δῊΥ αἰνπο Ὀσοδίι οὗὨ }18 
Αβχθαν οὐτοη μον Οπ ἀειοττηϊηίηρ [Π6 σγοαΐο δΣ πὸ- 
ο Ὅὸ αἰδιϊπρυ θα ὑπο πὲλὲΐ ποσαδένιωσι, ὈΥ ἀθηνς 

ἐ08 οἰδγηΐν οὗ τοδίϊον 88 δυνδίσαίσσα οὗ ἰδ6 ογεδ ος, 
δηα ἐδθ πέλὲξ ρ»γέυαξέυιη, ΟΥ̓ δββυϊηΐησ ἴδδὲ ἀοὰ αἱ 
βγβί ογθαϊθα τηδιίονῦ 88 πὲλὲξ Ὡυιυαδυμηι, ἰὴ ἰδθ 
ΌΣΤΩΒ ἴῃ (π6 λοχαδηιεγοα. ΤῺ ἰδ 9 »εούμδ ογοαζέοπὲδ: 
Ἄγβὶ, τηδίον : ἴδθη, ἴμ6 ἔοττη. Τ 8 1468 οὗ ἃ τηδίϊοῦ 
83 Βοιμοι εἴην ὈδίοΓΘ ἔὌτστω, ἀ068 ποὺ ΘοΙτοδρομά, ΒΟΥ- 
ανογ, ἴο ἴθ ἰάθα οὗ ἃ αὐυϊοϊκοηίΐησ οὐ 1. αἰνὶτ ς δο- 
ΥΥ ἱπ οτοδίίοη. ἩΣ ἰδ ἰηπίην οὗ οτϑα- 
ἐἰοι! ἴδοτο 18 ἱγαταθά  διθὶυ δ Ὁ ϑῃμ θα ἰδ6 οοηῖσαβὲ οὗ 
Βοᾶνθῃ δηᾶ θασίι, ἰ. 6., ἀἰ σομῦ βρθογοα, πο ἢ 85 
ΒΌΟὮ ΔΙῸ ποῖ τζθγθ τηδίϊονῦ: δηᾶ 1} (86 ΤΒΟἢυ Υ8- 
ὉΒοδα οὗ ἴμ0 ἢτβι ϑαγίῃ-ζοστω ἰθογο ἰδ ἱπητηϑαϊαῦο!ν 
φοαίδ Ὁ  βηθἃ ἐμ οοπείσυσνο δον οὗ [16 βρὶ τὶς οἱ 

- Βατα ρἰδοοὰ ἐμὲ δου ΐθμοθ ἴῃ {8115 δὲ οοπιίδῖῃ: 
α ἐγαΐν οἵ ναὶ Ἰαιροτίαῶοο, ἰσαπιβοοιάϊῃα 81] ἘΡΟΣ 
Ο:6 πιδσειά, δῃᾶ 6}} ἼΟΘΥ ἐμδὲ ρἾδοθθ ἱ ἐπ δσιϊδρουιΐδση 
ἴο Βοΐϑῃοθ οσὰ ἐδ οἵδοσ. ἢ ἐξ ορπίαίνο ἐσπὶὰ ᾿ 

Ὲ 

Ῥ 85» 

ἐγ (Ὁ σὶ ἸΔΈ ἜΟΒοδδΩ ἰῃ ΗἰΣ 
Ὀαΐογα 8.6 Ἰοτιπιἀδίξοσι οὗ ἔπο ποσὶ ὰ."--Τ. 1. 



ΟΗΑΡ. 1.--ἱ] 8. 18, 

ἀοὐ. ΤἝο ἀοπιυγρχῖο σομοορίοι ῬγΟδΌΡρΟΒΟΟ δὴ δἰδε- 
88] που! τααϊΐοσ, τοῖον τοβραγάοα δοοογάϊηρ ἰο [80 
Ῥετείδη ἰάθα 88 ον! οὐ. δοοοράϊηρ ἴ0 186 (ἀγθοὶς Δ8 
δὲ πὰ, Ποϊοσοζοηθουβ, δηὰ δηϊδροηϊβιϊο, ΟΣ δοοοσαϊηρ ἰοὸ 
ἐο Ιπάΐδη ἰ646 86 68 τηδρίοα! ἢν ταυΐϑϊο, πο οἰ ΓΔ] 
ποι] -τοδίνοσ τηυδί, ἰῃ 4}} οδβοβ, τρδιζο ἴ86 ἀδταίυγρσίο 
(οἰτηδίΐοη ἃ ἰδΐηρ οὗ ΣΘ6ΓῸ δΡΌ ΓΑΙ βροτὶ, ΤῈ ὑπ|θ 
ἰάοα οὗ ἰδ ποῖῖκ οὗ ογοαϊ οι 1168 θεία (18 δῃὰ (6 
ἐπευτσο-ταδρίοιι!, δοοογάϊης ἰο Ὑμοὰ αοα δε τηδαθ 
(86 πηΐτογδθ, ἰῃ δοβίσαος ροαϊ ἰγθησθθα, ἃ ῬΌσο πηδίθ- 
ταὶ οοηϊταδὶ οὗ Ηἰ8 αἰνίπο Ὀεΐηρ. Τλν8 18 ἃ ΘΟΠΘΟΡ- 
ὕοα ἰῃ πιο ἰμ6 οτοδίηρ ποτά, (86 βρίσὶὶ οὗ αοὰ 
Βογεγίης οὐοῦ 80 ψδίοθγβ, (ῃ6 ἰπιαρο οὗ ἀοἄ, οὐ ὁυθῃ 
186 ογίργοθοῃοο οὗ αοα ἴῃ ἴδ6 ποτ]ὰ, Ὧο ποὶ γοσοῖγο 
(πεῖν πὶ ἀὰ6. ΑΒ ἰδὸ δἷπὶ οὗ [6 ογοδίζοῃ ΒΔ} 
(,32ηὲ8 ἐγεαξοπ ἐδ), ἰθθτο βανο Ὀδοη αἰκιϊησυϊβηῃοα {ἢ6 
ἰσίνοας ον ἰδδὶ αἰ, Οο( δ ρἰογ βοδίίου, δμὰ ἰδ6 ἰηΐθι- 
πιο λαὶθ αἷπὰ, 06 τοϊΐαγο οὗ ᾿ἷβ ογεδίισοθ δηὰ {6 
᾿Δρρίποθθ οὗ τδῃ, Βυῖ ᾿ξ τηυδὺὶ 00 οὐρθογνοὰ μοὶ 
σοὰ ῖ ὨϊπηΒ6 1 ἢ ἴῃ 106 ΒΔρΡΡίπ688 οὗ τυθῃ, δῃὰ 
ἰδδὶ ἰπ6 Ἰαϊΐον διουϊὰ διὰ μοῖρ ὨΔρΡρίμ 688 ἰη σοῃίοιω- 
Βεῦησ ἴδ6 κίοτγ οὗ σοά, 
δας ποισμοα ὁ ἐλ Αοδαϊς «οοοιηΐ οΥ ἐδε 

(γεαδοη, ἴο ἰλε λίγὶί ἰοαὶ Ζερεπδ οΥ ἐδ Ογεαξίοη. 
«-͵εῖς σοαΙλορόῃῖοθ οὗ ἴπ6 Βοδίμοῃ δγὸ οομμουπάοὰ 
πιὰ (δοὲν τὨροροπίοβ, 88 ἰδοὶνρ ροὺβ πὶϊ ῥχίπλοναὶ 
ἴδῃ. ὅ6ο υύσκεκ: “Το Τιδάϊ οηβ οὗ 6 Ηυϊηδῃ 
Βδοο, οὐ ἰμ6 Ῥυγϊμαϊνο Βονοϊδιΐϊομ οὗ αοὰ διηοης ἰῃ0 
Ηερδίδοι, Μυῦπείον, 1866. “1666 ΘΟΒΙΙΟρΟΠΙθα Δ. 
4] ΤΕΓῪ αἰ πιῖϊαρ ἴ0 δδοὰ οἷμβοσ.0 Αἱ βχβὶ οίδοβ ἰδ 
Ῥίδοοὰ δὲ ἴἰῃ9 διοδὰ 6δ8 ἃ αἰϊβογάογοὰ τρδϑβ (οῆδοθ 
αἰομο᾽), ΤΙ οἶδλοθ ἀθνυθίορθ οὐ ζοσσαϑ ἐϊδ6] ἢ ἱπίο 
()ο που ορρ. ΤῊΪ8 ορν, πθοδ ΟἾΔ ἃ οογίδίῃ ραγί 
ἴῃ (86 οοξεοροιίεθ, 8 ΟὨΪΥ ἃ δοηοορίίοῃ ο8]16 ἔοσι ἢ 
ὉΥ [86 ἀρρδοῃὶ ἴοστω οὗ ἰδ ϑαγίῃ," δὸ ἰδὲ {86 βἰς 
ΡΓοδΘΩ δ 1.66} δὲ {πὸ 88}6}} απὰ (πὸ οϑαγί δἃΒ ἰδ γὸ 
οὗ (᾿ἷ5 στοαὶ σα. ὙΥΙ (δἷθ ἐμαρίηρ οὗὨ οἴδοβ ἰηἰο ἃ 
πο τορι, οΥ ΘΑ Βρμοτο, διῖϑοθ (θη, δοοογαϊπρς ἰὸ 
(δο τεργοθθηϊδιίοῃ οὗ ἰμοθο οοβιηωοροηίοβ, (86 ἔχει 
Βείηρ, ἰδ6 ἐτάρϑαμτι ᾿ ἐλε ἐΐ “παη. Ταΐ8 ἄγε 
[Δ ΟΥ̓ δίησ πὶ (οαὐν οἵ) ἰ86 ποιϊάθαρ, ἰῃ6 
ἔλι μον δπὰ ἴουμαον οὗ 81} 116, ἰδ ὨΟΥν, τωι τς ἴο 
(86 ρΡορυΐδὺ οΘοῃοορΌοῃ, ἃ αἰδοῖ κο Ὀοΐησ. Α8 (86 

5. {1819 οοξοορέίοτι δροῖ 8 ἐο ὈΘ δαποέϊοτιοι ὉΥ͂ 
[δ ετ 16 ὯὩῸ Ῥτοοῦ οἵ ἐξ. Ιπείρδὰ οὗ 

οὔ [86 τωυτπιάσ (ΟΣ 5 ποῖ ἴκὸ 8 ΟΣ ἔϊο οοσί ἢ 
[8 γος, ἸπΏ]086 γ;Ο ΤΏΔΊΚΘ ὙΟΣΥ͂ δηοίοης ἔδο ηοπ]οᾶρο, 

οὐ ποξξοῃ, οὗὨ [86 οατί᾽ 6 δρῃμοτίοὶ ἐν), {19 8δὸ Θοϊωσοοα 
οὗ [μὁο οἱὰ οοαιμορουίθδ οΑπιο τποδῦ ῬΣΟΡΘΌΪΥ ἔχσοσῃ ἐδο ἰάθα 
αἵ ἃ Ὀτοούϊηιρ, ομοτίδίπρ, 6-Ῥσοἀυσις ΡΟΊΤΟΣ, σορσοδοηἰοὰ 
ἴῃ Οαιεαὶς Ὁγ ἐδ ὌΣΠῸ ΤΊΛ, ο ἙΒτο ες, Ρυϊδδίίος, 

πουΐσρ δρί γί -- ἤσοπι ὩΓῚ Ἢ, ῬΣΪΤΌΔΙΥ ϑέσιδο ἴῃ οὶ, μαζρίίαγε, 

ΒΕΟΟΏΘΪΣΔΙΎ Υ͂ διοίσει ἐπ ἐδο 8 ο ἴουε 
Ἰσαγπεῖίψ, οἵ ἐπι τες ΔΑ αἰοσἤοῃ. 600 ἰῃ ἐπ 
Θτοοκ γῖθο ὅσες ἔβα ὍΟΣΙ οὗὉὨ τ ῖ5 8 ἔρως, 
8.6 ῥτιτοϊείνο ἔονα, ΨὉΪΟΝ ἐμοτσα ἰδδὲ [ἢ9 οδῃ' 
τ ΤΠ Β Ἐπο Πθτῖτς ΟΓἼΠ9 ΑΣΊΒ, ΕἸ ΕΠΕτ ΞΡ αὶ οὐ βαρ ύκοῦ: 

1}. 
109 

ποῖ [ο 

Ἐξ οὗ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν Ἔρως ὃ ποθεινός, 
Ἔσοτα ὙἘΐοδ σρσατρ 1ογ9 [86 Δ11 ἀθεϊτοὰ,--- 

ἴδ Οσϑοῖβ, 86 υδτδ], ἱηνοσίοα ἐπ ῥτἱσοϊεϊνο ἱάδα, διὰ 
ἐρᾷ δ εστι ἘΠ, οδῦδ9 ἐΐδο]7 (Π6 οὔοος. Ἐσοο ἰβθῃ 
ἀυορὰ ἐπὸ οἷο. [πὸτῳ ΟΥοῦ (8ὸ ποαίῃαπ 

Εν μίνοῃ π6γ6 ὮΥ δοϊεσῃ ; Ὀὰ παῖ 
[1606 Ῥχοϑαιὲ ἐοὸ ἔπ 9 

ΑΙΤΟΒΒ ταϊτιὰ, 887) ἮΔΥΘ ἰδίϑα ἰξ ἱῃ ἐπὶ ἰσα- 
ἔατο κενὰ πιομσέτο οομήπδοα εἰδίο, ἀπὰ τοδποὰ ἐξ ο 

ομδείδ διᾺὰ σὺ ἀμ βτφάλφ ἐδ τὰν 4λ6ὸ ΒΙΌ19 πδιτ8» 
ἄνα, τ βαίοταξ ΤΩΔῪ ὃ ἐπουσλέ οἵὨ ἰΐα δυσοϊαἴο ἐστ, ΣΠΔῪ 80 
τ ν οαἴπι.--Τ. 1... 

Ὀγοϑϑαΐ τηδῃ, δοοογαϊηρ ἰ0 ῥτίγηἰ ἶνο οοποορίϊοῃ, ἰδ ἃ 
Τοϊ ΣΟΟΟΘΣΩ, 80 8 ἰπαὺ γβὲ Ὀδίηρ, ἰῃ Βοαι θη οοποα 
ἄοῃ, τῃὴ8 τηδογοοοδλ ἰἰ86 17, οτιρί μαι ηρ 4}} 118 
πδίαγο ὈΥ ἀογνοϊορίηρ ἔτουι Εἰπηβοὶ ἢ (Π6 ναγίουβ ραγίϑ 
οὗ 180 ποι -οὐὔρδῃίβη, βθᾶνοῃ αηὰ οατίῃ, δυὴ δηὰ 
ΤΩΟΟΙ, ΤηουηΐδίηβΒ δηὰ τγίσοσθΌ ΝΟῊ ὉΥ αἰνίἀϊπρ ΟΣ 
ΚΠ σ (18 τηδογοοοβιηῖο Ὀδίηρ, οὐ ὉΥ͂ τα πρ] τρ [18 
κοπογδίπρ ραγίϑ τ Θϑγί]γ (Ὠΐπρϑ (ΘΒ ΘΟ 4}}Υ ἔοιν 
Εἰ σὴ τυδίοσ, 88. ἴῃ 86 δύοσυ οἵ (ἘΤΟΙΟΒ), [86 ἸΟἾὟΤΟΡ 
116 οὗ παίυγο Ὀομίμα, δὰ (ΡΒ σδῃ τη. ΡΥ ἰῃ 86 χ- 
Δ] αἰτίβίοι Βορδγδίίΐοη. Τηΐβ 8 0:6 ὙΏΟ]6 
Ὡυοίουθ οὗὨ 411 οοβιθοβοῦῖθδ. Απὰ πὸ πουϊά Πογθ 
Οὔθοσγο, δον ἰγοαυθηὶ ἰδ ἰ8 ἰῃ Ὠδϑίθθη ΘΟποορίίοῃ8 
ὑμδὺ 411 ῥυϊσωϊ ἶνθ μοπογαίηρ Ὀοὶπρ ἰβ ἰγηαρίηραἃ ὑπο Γ 
[86 ἴοστη οὗ ἃ ρτοδί που] ἀ-δῃηΐπ)αὶ (88 δὴ ἱτηϊθηβα ΟΣ 
οὐ βοδῖ, [ὉΣ ΘΧΔΠ.0]6), δὰ 88 βυοῖ πογβῃϊρροά. 
ΤὮυβ (86 ἔγβὶ Ὀοίηρ οὗ [π6 Ῥαγβίδῃβ ἰβ (ὴὩ8 οχ ΑὈυ- 
ἀδα, δηὰ ἰδὸ Εργρύάδηθ πόγβδὶρ ἰἴξ 88 ἃ ροαδὶ 
ἀπᾶος (80 πᾶῖο οὗ Μοῃάςβ.᾽) Ἡροτγο, Βοσονοῦ, ἰἢ9 
ἕο] πίη 18 ἴἰο Ὀ6 οὐδβοινοά: 1. Βϑιΐμα, Ὀοδίθ, οὕ 
ΟΥ̓́ΟΡ ἴδ0 οἴδοβ, οὐ (6 ἀϊδογάἀογθα τηδίΐου, υβυδ!ῦ 
Βἰδῃ β ἃ τωγδίοσϊουβ ἔοσιῃ οὗ ἰδς μἰρμοδὺ αἰ] 1 : 
Βγδδτοδ διροὴρ ἰδο [πάΐθη8, ΕἸ ΌΪΥΓ διθοης ἴδ 9 
Τουΐοηβ, Οττηυζὰ διημοηρ ἰἰ6 Ῥογβίδῃα, 2. ὙΠῸ (ῃ6 
Ηεβιοάϊς ἀκαἷα, σ θοῦ ῥγοοθθὰβ ἔτοπλ οἶδο8 (ἰ, 6.) 
ἔτοσα ὈΟυ ἢ 1685 ΘΙΩΡΕΥ 8Ρ406), [6 Γὸ 18 8180 ἘΤΟΒ ; 80 ἴῃ 
ἰδ9 Οδίπμοθθ ἰοβεπὰ ἰδὸ βγβί στῃδογοοοβηινὶο τηδῃ ΟΥ̓ 
εἶδῃς (Ῥδῃϊα) 18 ἔοσιηθὰ σπῖϊβ (δ 6 δαγί, [ἢ 119 
ΤΏΒΕΠΟΣ Βδθπια πὶϊὰ [16 ΙπἀἴΔη8, αμὰ Ὑτηοῦ πἰϊὰ 
[80 Τουΐοῃδ, Ὀδοοσιο, ὈΥ͂ [86 αἰ ναίοι οὗὨ (πεῖν ᾿ἰπιθΒ, 
[80 ἐουπάδίίοι οὗ ἰΠ6 ποιὰ, 8. Μαίίοῦ ἷ8β δἰ νγαυβ 
βχοὰ πὶ ἰμὸ ἀἰνίηὶγ, οὐ 1π6 αν ν τ} ταν. 
Βαξ τηδίζον '8 οοογοηῖ πὶ αοά ἰπ [86 ργθαοπιϊμδηῖ- 
ἣ Ῥβμιμοίβιῖο βυδίοηβ οὗ οιδηδίοῃη. ἀσδοογϊπρ ἰὸ 

9 [πὰο- Βνδῃχαίο, Ῥ]διοηΐο, πὰ ΑἸοχαηάγίδη βυβίθι 
οὗ ετηδυδίίοῃ, τοδὶ οιηδηδίοβ τὶ ἢ (ῃ6 ποτὰ ἔγοτῃ 
αἰν]ηἱτγ ; δοοογϊησ ἰο (86 Ἐπγριίΐδῃ δηὰ τωγιμοϊορὶ- 
οο-ἀτγθοίδῃ βυβίθῃ, αἰ η  γ οσηδηδίθθ τοπι ἰπ6 πουὶά, 
ἴγοτῃη οἴδοθ, οὐ (86 οὔθαῃ, αἀσοογάϊΐηρς ἰο [86 ῥγθ- 
ΟΣ ΠΔΏΓ(Υ ἀυδ) 5.1. Θγβίοτηθ, (ἢ 6 σουϊὰ αγῖβαβ ἔγοια ἃ 
ταϊχίυτθ ἰῃ (π6 οοπήϊος Ὀοένγθοῃ (μ6 οιηδπαίίοηβ οὗ 
[86 Ργοἀομμηδηίὶν βρί ταδὶ, ἴσαν, σοοὰ αοα, ἀπὰ 189 
ομδηδίίοηβ οὗ ἰδ6 ῥγϑαουα δ} τηδίοτίαὶ, ἄδτκ, 
πὶοκοὰ αοἀ---ϑογλοίϊμηθβ ἰῃ ἃ ἀοροϊάοα]γ Βοβιϊο ροεὶ- 
ἴοπ οὗ πὸ ὕπο ρούεσβ, 88 ἰῃ [μ6 Ῥογβίδῃ στηγι ποίου, 
ΒΟΣΊΘΌΠ.68 ἰπ ἃ ΠΟΤ ρϑϑοϑίμ! ραγα} ]οἸΐβγη, 88. ἴῃ 19 
Βιανοηΐδη. ΕῸΣ 1ῃ6 ψδυϊουβ ὀοβιηοϊοζίἘ8, ΘΟΤΏΡΑΓΘ 
186 ρων ψοτς ὉΠ ἘΓΌΚΕΝ, Ρ. 88; ὈΕΙΊΤΖΒΟΗ, ΡΡ. 
81, 88, ἀπά 609: Ν : Οοπιροπάϊωπι, Ρ. 814, σὶιῃ 
τοίδγθμοθ ἰὸ υτίκε : “ΤΏ Οοδβιποροηΐοβ οὗ (16 
Ἠροδίμβοη Ναίίουβ Ὀδΐοτο ἰ86 Τίμιο οὗ 6βὺ8 δῃὰ ἰδῸ 
ἈΡοΟΒι168,᾽) Ηαριςο, 1860. ΤΏ ΟΠαϊάθδῃ ταγίὶ οὗ [86 
ογοδίίοῃ, 88 σίσϑῃ ὈΥ Βογοβιιβ, ἰ5 Τουῃὰ ἴῃ ΕΒΕΒΙΓΒ: 
“ ΟΒγΟΒΙΟἾ68,᾽" , Ρ. 22; Ξϑυνοκιῦβ, ἱ. Ρ. 2ὅ: (ἢ9 
Ῥμομίρίδη σαγἱ 88 ρίνοῃ ὈΥ ϑαπομοηίϊδίοῃ ἰη Εὐ8κ- 
ΒΙῦΒ: Ῥραραγαίο Ἀναπροϊίοα, ἱ. Ρ. 10; 16 Εργρδῃ 
τ ἴῃ Πιοροῖῦβ βισυθιῦθ, '.  δπὰ 10: ἃ Οτϑοίδη 
ΤΥ ἰῃ ΗΘΙΟΡΒ ον, γ6 7. 116 βαα., 16 [ῃ- 
αἴδῃ τα γἱὴβ ἰῃ Ῥ ΤῸΝ ΒΟΗΙΕΝ: “ Αποίοηὶ [πἀΐα," , 
Ῥ. 168; [᾿85Ὲ}Ν: "“Ἰπαΐδη Απίαυΐιῖ68,,» 1, Ρ. 887 
(αὐ 1890 Ὀοχίπηΐηρ οὗ 86 οοὐθ οὗ Μαπυ); {6 Ζοπὰ 
ΤΥ ἴῃ Αγυαβία, (86 Εἰγυτίδῃ ταγὶὰ ἴῃ Κσυ10Δ8 ὑπο ῦ 
Τγτγβοηΐα (866 ἐπ6 ““ ΟὈτΩ ΘΠ ΑΥΥ ̓ οὗ Κεῖ, δηὰ 
ὈΚΙΙΤΖΒΟΗ, Ρ. 8); ἴδ6 Ξοαπάϊπανίδη τογί ἰμ (ἢ 6 
Ἑάάκα, οἰο. 

Ἀσοοσαϊης ἰο {10 οἷάος σοποορίίοηβ οὗ (86 ἄλγε 
οὗὁἨ οτγϑαίΐοῃ δβ οοιηἰπθὰ πίτα ὈΪὈ]ῖς81 ΘὨΓΟΠΟΙΟΘΥ, 
0.6 ὁουϊὰ Βροδῖς οὗ ἃ ἀδίο οὗ [Π6 ογϑαϊΐοῃ. δδίαγίζθ ἰ8 
Βα βῆοὰ πιὰ 6 σοττοοίμοεβ οὗἩ ἴπ6 ἀδίθ: 284 οὗ 
Οοΐορον, 4004 Ὀεΐοτα Ομγίβε. ϑοργὅαον τρδοθ [88 
ἀαίθ {πὸ 180 οὐ 171} οὗ ϑβορίθωρον, 4201, θαΐ δἰ ὰβ.' 
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“ ΤΠῊς ὅοῃ οὗ Μδῇ ΚΗΘ οἱ {6 ΟΔΥ ὯΟΥ ἴΠ0 ΒΟΌΡ ἩΠΘΏ 
Βοδϑθη δηα οδγίἢ βου] ρ898 ἅνσαυ, Ὀπὲ ἰδ6 οἰ! ὰ οὗ 
τοδῃ πουἹὰ Κπον [6 γον δὰ [6 ἀδῪ ἩΐΘΩ ὨΟΔΥΘΏ 
δῃὰ οδυί δοβϑθ.7 ΤΏ δαξζυσηη βϑοβ ἰὼ δῶν Ὀθθη 
ΟὨοθθη Οἢ δοοουῃηΐ οὗ [86 τὶρο ἔτυΐί5, τί πουΐ τοβοσίηρ 
πὲ Οἡ ἰδ6 Ομ ΓΘ οαγίδ 1 τηυδὲ ονὸῦ Ὀ6 δυϊηη 
ΒΟΙΩΘΉΙΟΤΟ. 

10. Τὴ Ἰγυνϊά ας Νιαίωγε. ἃ. Το Αποὶοπί Ῥίδιο 
90 ἰλὲ Ἡγονϊά, ἐλαί οΥ ἐδλε Βὲδίε απὰ 9} Δοάογη, Τίρησε. 
--ο πουιϊά- νον οὗὐ [6 δῃοίθῃϊδ τδβ Ὀαδοὰ οἢ 
ΔΡΡΘΆΓΣΔΠΟΟ, δοοογάϊηρ ἴοὸ το ἰΠ6 ΘΑΥ ἔοττηϑα ἃ 
ΟΟὨΐΓΟ ταροδίηςς υπᾶορ (860 τηουΐηρ, το] ΒίδΙτῪ 
ποιϊὰ ; ἰδ ΐδ ὑσὶ ΥἹΟῪ τοονοὰ ὁ βοϊϑδη 80 
ΘΧργοβδίοῃ ἴῃ (6 πρὶ κηόντῃ ῬιΟ]οτηδῖο βδυβίρῃ. 
ΤῊΪΒ δγείοτη τνδβ δρδαπάομῃθα ἴῃ [86 ἔτηο οὗ ἰ6 Βοῖοι- 
τοδοῃ ἴον ἴΠ6 Ὠο6]]ο-Οοηισῖς δγβίοση οὗ Οορογηΐσαβ. 
Βυὶ Ὀδόδυβ6 (86 ΒΙΌ]6, πὴ ἴο δϑίγοθροσωῖοδὶ 
τοδίϊζουβ, Βροδκβ (86 Ἰδησίαρο οὗ οοζζσοος 16, πΣΟᾺ 
8 γοῖ δυϊμογζοα ἱπ δοοογάδῃοο ὙΠῸ ΔΡρθδσδῆοοδ ((86 
δ} τίθ68, βοῖβ, οἵα.), 1 τὰϑ δυρροβοὰ ἐμαὶ [16 κυ ρν 
ὨΐσδῺ δγβίοστῃ οοηἰγδαϊοιὶθα {16 ἰοδομίηρ οὗ ΗοΙΥ ἪΝ τἰϊ, 
δῃὰ ποὺ ΟὨΪΥ (Π6 Ραραὶ δοῦποὶ! ἱτηαρσίηοα ἰμδὲ πῃ 18 
ἰροδσηρθηὶ οὗ 6811160, Ὀὰὺ οὐ ΝΜ ΟὮ ὙΔ8 οἵ 
186 β81η6 ορίἰηΐοῃ, δηὰ ἰο {6 ὑγοδοηὶ ἀδῪ δυοῖ ὕὑτὸ- 
ἰοβί8, ούθ οἢ {16 Ῥτγοίοβίδης βἰὰθ, ανὸ ποὺ δι σε 
ἀἰθαὰ ανὰὺ (866 [8:0 διῖδοκβ οὰ Ὦγ. ΕὟΔΩΣ ἴῃ 
διδυβοῃ ἴῃ ὈΙΕΞΤΕΒΉ ΚΟ Β “ ΑΒΙΣΤΟΠΟΙΩΥ͂,᾽ Ρ. 104: 8180 
Ῥ. 20, αβρϑοίδιγ Ρ. 326). ἸΤδοθο ῥσοῦο δον οἴδῃ ἃ 
οοπίγαοίρα ΒΙΡ]6 Ὀοϊϊοί σὰ ἴα υτα τόσο ἰθδη ὑτοδὶ 
ἴἪΠ0 ἴα, ΤΏο ΟὈροσηίοδη ἰποΟΥΥ ψγὰϑ βρϑοΐδ!ν 
δαρροβοὰ ἰο Ὀ6 ἴῃ οοηἰγδαϊοσίίου πιὰ {16 ἰῃ 
Φοβ. χ. 12, 15. ὙἜ1Ὸ τηϑὰ ποῖὸ ἰοσίυσίσ (δοτω- 
Βοῖνοβ ἢ (8 αἰ ΔΠΟΌΠΥ δρηϊηρίπρ ἔγοτα ἃ ὈΪ πὰ 
Δύδβογοηοα ἴὸ {86 ἸἸΐ6ΓᾺ] τοθὰ " ἃ Τ.Π0ἢ Ω,ΙΤΟΔΙΟΡ 
ΟΠ6 »Δ8β ὍΔ]1Υ αἰορρίηρσ ἴογσὶ ουὖξ οὗ ἰδ ὑδοῖ- 
ιουμα. ΤΠ ΘΟὨΒΘαΌΘΏΟΘΒ οὗὈ 86 ΟΟΡΟΓΏξΟΔΣ βγδίρσω 
ἭΘΓΟ ἀογνοϊοροά, δοοονάϊηρσ ἰο δ ἀἰδβοονογίοβ οὗ Ηοῖ- 
Βοῖ6], ἴῃ {18 τνῖδο : {86 δ διηοηρ 118 ΡΪΑ ΠΟ 8 ΟὨΪΥ 
8ἃ Βἰῃρ]ο δίδσ οὗ βοδάνθῃ, απὰ ἰΠ6 δασὶ ἰβ ΟὯ6 οὗ ἰΐβ 
δι} 8168ὲ μ]δηοίβ. ποθ πον ἴμο χοὰ βίδιβ οὗ ᾿θδ- 
ΠΕΡ ΒΕ ΟΕ ΉΣΡ 858. ΦΠῚΣΕ. ἘθῸ ἜΘΕΙ ἐΡΠΒΡ. ΒΓῸ Ἐπὶ 
δοοογαΐϊησ ἴο [8 ΔΙΔΙΟΡῪ οὗὨἨ οὔθ, δυττουμάθα ὉΥ 
ῬΙΔΏΘΙΑΓΥ ΖΤΟΌΡΘ, [86 Γ6 Δρρϑᾶρ ἰ0 Ὀ6 δου 1688 Ὠυτη- 
Ὀ6ΓΒ οὗ ῥ]δηθίβ, οὐἠἨ ἩΟὮ ὙΘΣΥ͂ ΤΩΔΏΥ ΔΙῸ ἰᾶῦροῦ ἰΠ δὴ 
οἂν οατίῃ. Ηοτν 58}}4}} τὸ ΠΟῪ γοϊδίῃ (80 ἰβουρῆί, 
ἴδδῖ [86 ΘΑΡΒ 8 (86 8016 Βοοπ6 οὗ ἔδο τονοϊδιϊοῃ οὗ 
Οοά, 48 Ηοὶγ Ἦ εἰς ἀθοϊδγοβ : (0 βοϑῦθ οὐ 186 ἰποδγ- 
Ὡδίοῃ οὗ δΔηὰ (6 ορηο οὗὨ ἃ τϑοοῃο  ϊαύζοη, 
ἀἰεβοϊαϊίομ, δπὰ σ]ογβοδίζοπ οὗ [86 που]ά, απ θγδοίησ 
ὨοΔΥΘῃ δηὰ δαγί ἢ, 

ΤῊ Ηδρο] ἶδη ῬΒἸΟΒΟΡὮΥ δουρξ δὲ ὅγβὶ ἴο τηϑοὶ 
(9 αἰ ΠΟΥ ἴῃ [5 οτῃ ἰηίογοϑε. [ἢ ὁγάὰδῦ ἴο τα 
(86 Θασῖ ἐμ6 8016 ἀγθὴδ οὗ ὑπ δυοϊυϊίοηβ οὐὗἉ τηϊπὰ, 
ΝΏΪΟΙ ΜΒ ἴ0 σϑδο [86 [1}} ρίοιγ οὐ 118 βο]οου- 
Βοϊουβηθ88 ἴῃ [86 Ηοροϊδη βυβίθιη, [86 πθ0]6 δίδιτ 
τότ ἃ τγὰ8 ἀδοϊαγοὰ ἴο Ὀ6 ἀοβζίανο οὗἁἩ βρίγι 18 δῃὰ ἰῃ 
86. τωδίῃ βρί γι (1689--τοῖηοτα Β}πι8 οὗ ρῃιί, οἷο. (866 
ἸλνοκΒ “ Ροβίνο Πορτηδίοβ," Ρ. 279). ΤῈ οδοτί 
άβ τηδὰθ ἴὸ σοη ον ἰΠ 8 ὈΔΙΤΘῚ ΥἹΘῊῪ ΔρΤΘΟΔΌΪΟ ἰὸ 
(ΘΟΪΟΦΣῪ τὶῦ [86 ργοίθῃμοθ ἰμδῇ ᾿ξ 'τγδϑ ἴῃ δοοογάάδῃοθ 
πιὰ ἴπ6 ΒΙ0]6, δπὰ ἔδνογοὰ 86 δῖ (“δηὰ οὔ 
ΟἸοΥΎ," Ρ. 12 8). Αραϊπδὶ {18 ἰπδίπυδιίΐϊου ἰδ 
ΔυϊΠΟΣ πτοῖρ {Π6 ἀγίΐοϊοβ πο ἀγ οΟ]]οοϊοὰ ἴῃ ἐδ6 
πος: “ὍΘ [πὰ οὔ ΟἸοΙΥ " (Μοῦτβ), Βίοοἴο]ὰ, 
1888, »ἱ τοΐδγοηοο ἰὸ [86 ποσὶς οὔ ῬΥΑΥΕ: “ Μδῃ 
δηά (86 ϑίασβ." Τ6 τοβυὶδ οὗἨ τχοάοττι ΔΒΙΤΌΠΟΙΩΥ 
(δοοοτάϊησ ἰο ϑίγανο, ΜδΔ]ον, βομυθοτγί, οἱς.), υἱζ., 
ταὶ (Π6 Οἴδον ρ]αποίβ οὗἨὨ ΟΡ 801ν βυβίθηι ἤδνα Ὠοΐ, 
ἴπ ἴδ6 δτϑι ρίδοο, 6 Βατηθ ῥ᾽ δέξο οοῃβίβιθ ΠΟΥ ΠΟΥ 
10:6 ΒΑΙ16 ἈΪΔΗΘΙΔΓΥ τοδί ο "8 88 ουῦ οδυίί, δηὰ 860- 
ΟΌΟΪΥ, ἰμδὺ (86 βίδα που] ἰβ αἰνϊἀϑὰ ἰηίο ἃ 8018 

ΘΕΝΈΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΒΈΒ, 

ῬΙΔΗΘΙΆΡΥ τορίοῃ 1κ6 ΟΌΡ βοΐδ κγβίθιω, διὰ ἃ βοῖὶδ 
Δδί γα] τορίου (([80 πουϊὰ οὗ ἀου]θ βίδσβ, οὗ οἰοσηδὶ 
ΒΌΠΒΘΗΪἢ 6), ΘΓ ΔΡΡΙ θὰ ἰο {86 Ὀΐ]1641 ΟἸ γί δείδει νἱον 
οὗ ι896 ποηϊὰ 88 (ἰὰ 1ϊ8δ οοποορώοι οὗ 
ΨΑΓΙΟῸΒ Ρ]Δ068 οὗ αἰθοὶ ρ! 9 δηὰ ρῥαηίρηπιοη!) 8. ῃΪδοα 
ὈρΌΘδΙΒ ἴθὸ ποιὰ οὐ ἴδ ομὸ δδῃὰ, διὰ ἃ ρὲβδοϑθ 
δῦονο ἱέ ὑπ γρα οἴδοῦ "Ὁ ἐρηοτρβι θεαί ἐν [80 οοπίσζαδι οὗ 
8 οὨ οὗ γτὸ ἃ τορίοι οὗ ροετίοοϊοα Ιὲ 
οἔὗ ἐπ οΒῦγοΣ μην δηὰ [86 οὔατγοὶ ἀἰρθαρεῖασος 
οὗ (86 ΘΑΡΊΌΙΥ δηὰ ἰδο Ὠοδυθηὶγ, οὗ (λ9 ὀδγ μ]γ- πυτιδα 
διηἃ [86 ΔηρΈ} 10 ἴθ. ΑΟΥΘ 8}}, ἰὲ πτδϑ ουθογσυοὰ ἐμπδὲ 
8 [86 ἀοοσίτίῃο οὗ ἰδ)8 ἀδοαπδίοῃ οὗ ΟἸτίδὲ (0) οχίαι- 
ΘὯ0Θ Οὗ ὁ ἰαπὰ οὗἁ ρμίοτγ, ἱπ οοηισοὐϊδιπούοι ἰο ἔλθ 
ΘΔΓΙΙΥ ΒΡΏΘΓΘ οὗὅἨ ἀδὺ διὰ πίρῃι, Ὀἰγὶδ διὰ ἀϑαίὰ, ον 
189 ἐΡΊΕΞ οὗ 80 οτοδῖδνο, ντγὰβ δοϊ(ἰοϑὰ, ΤΗΐδ ποιῖκς 
ἮΔΒ [0]οτοὰ ὮὉΥ ἰπ6 ποτὰ οἵ ΚΌύξτΣ: “"ΒΙθ]ο δον 
ΑΒΙΤΟΠΟΙΩΥ, ἸᾺ ἣν 1842. ἴπ ἰδ6 τον ἷο ἰδοεο 
ΒΡτυηρ ὑὉρ ἃ ἰδὶνὰ σοργοδοιίδῦο οὐὗἨ οΟΑΣΩΟ 
ἩΔΪΟΝ ΔΒ δραίῃ ἰο εχ (86 ψοοοοπέσϊο εὔτις ματύνολς 

ταὶ Βομφάση, μα ἀπηραῖγ μτοδασαιοῦ ΒΚ Ὅς Ἀχομς, Υ0ῃ 6", Ὀυὶ ἀἱ Υ Ργοβοουϊοα Ὦγ Ὦτ. 
ΤΟΟΘΏΪΥ ἴῃ ἷ8 ποῖ : “Ἴη6 ΒοδΌ 8 οὐ Ναί Βεὶ- 
θη ς6,᾿ Καί οθοτρ, 1861. ὙΊ τοδρϑοῖ ἴο οὐν μἰδῃ.- 
ΟΙΔΓΥ δβγαϑίοσω, (86 βαϊὰ πουῖς ϑῃάθδύοσβ ἴο ρεοτο ἐδπδὲ 
(86 φαγί ἰδ [18 ἰεἰοο]ορίοδὶ οοαῖσθ, διὰ ἰὸ ἱμδὲ δηά, 
ἔατίμον, ἐμδὲ (9 Οἴἶποῦ ρῥἰδηοὶβ οουἹὰ Ὀ6 οὐΐδον οὶ δὲ 
811 ΟΥ ΟὨΪΥ ὈΔΓΙΪΥ ἱμμβὈἰ 8016; ἰδδὲ ΠΟΥ ΔΓΘ ΟἿ δο- 
ογοίομβ ἴο [86 ἈΪΔηΘία τυ πδίυγο, Βανίησ ἰμοὶν ρίδοοα 
ἰδοῦθ δἰ ΤΡ οἱ δοοουηὺ οὗἨ {6 φαγῇ : δῃᾷὰ ἰδδὶ οοῦ- 
εἰγωθμῳ: ὉΠΟΟΥ ΔΩΥ͂ ΟἿὮΟΥ τγ ΤΟΥ͂ 106} οουδὰ 

Υ 8 85 οδιίοδιγοθ 6 ΡΙΔΗΘΙΔΙΥ Ὠδίητζο. 
Πρεϊηίκοοι (ρ. 614 8 ἴῃ βΈΠΟΓΔΙ ἱποϊπιρὰ το τ ἷα 

γον. Ηθ Ῥεγτηϊϊβ, ΠΟΘΥΟΣ, ἃ πδίαγαὶ ρἱ]οδορῖιος 
ὈΥ ῥγοίθθαϊοῃ (τοῦ. Εἔγδλῃς ΡΠ), ἰοὸ βσρϑαὰκ ἴον Ὠΐσω, 
ἯὮΟ ΠΟΥΘΓΙΠ61688 ΔΟΚΏΟΝΪ 68 (αἶαν 8 Βογοτο ογὶ- 
οἶπτῃ οὗ [86 ρῥΙδην ἴδμ1}γ) [πδὲ ἐδπογΘ ΤΩΔῪ Ὁθ ποαρίποὰ 
ΕἸ ΘΘΉΒΘΡΘ ΒΌΟΝ ὈοΐΠρΒ 88 Δ.Ὸ ογζδιηϊζρα ἴῃ οοϊτοβροῦ- 
ἄδποθ ἰο {86 ργθνδι!ϊηρ τοϊδιοΏΒ οἡ οἴδμος Βοδυθηὶγ 
Ὀοάΐϊοθ. Βαϊ Οὁη6 οδπηοὶ 800 ΠΟῪ πΠ6 οοποορίίομδ ἴπ 
ᾳαοδέϊομ ὁδῃ "0 οδ]]ϑὰ “" ογδαέμγδε Οὗ )ακίσεν." 

Ὗγ9 οοπδί ον {16 τίονν οὗ (06 ΡΌΓΘ ἐγ οὗ [6 
ΟΧΙΘΑΓΙΒΙΥ ὈἸΔηΘίΑΣΎ ποιὰ 88 ποίίμον οοδιμοϊορὶ- 
ΟΔΙΥ ὑμν βι ἢ ΟΡ Οὗ ἩΒΟΪοθΟσΩΘ ΘὨἀΘΏΟΥ ἰῃ αἰὰ οὗ 
8 Ὀ10]1108] τον οὗ ἴὴ6 που]ὰ. 418 γοβρϑοὶδ δ βτεὶ 
Ῥοΐηξ, ὁ0 ταῦδὲ οἰοασὶν αἰδιλησυϊκη Ὀθιίτθοη δὰ ἴῃ» 
ΒΔΌΙ ΔΌΣ οὗ [6 Ρ]δηοὶβ οὗ ΟἿΣ βοῖδὺ δβγβίθση ἴος 
Ὀοΐηρβ οὗ ΟὟΡ ΘΑγιΒ]γ οτχδηϊζαίΐοη, δηὰ ἃ βίσηΐϊδν ἴῃ- 
ΒΑΡ ΔΌΪΠΥ ἴον δργιϊυδὶ Ὀδίηρβ ἱπ 1. 
ΘΑΓΙΒΙΥ ΟΥ̓Κ ΠΙ σαϊΐοῃ οὗ τοδῃ ἷ8 ἰο0 εχ ῃ6 ΤηοδδΌγο [ῸΣ 
16 ΠΑΌΪ ΔΌΙΘ688 οὗ βαρτγδ-ἰοστομα Ὀοάΐοθ, ἴση ταπδὶ 
ὟΘ 880 ΒΡΡΙΥ 86 ΔΗΔΙΟΘΥ ἰο (86 τχοβὲ Ὀθδυ α] πὰ 
ὈΥ1]1 δηλ δι τοσοῦ, Απὰ ταὶ στηυδὶ Ὀδοοζοο οὗ 
[06 ἀοραγίοα Βυτηδῃ 8008, βορδγδίθα ἔγοσῃη ἰδεῖν 
Ὀοάΐε8} ΗΟ 8Β8|8}} ἴβοτθ Ὅθ ἰουπὰ ἃ ἡδῖδνο γορίου 
ἴος δηροὶϊο σρὶγι 8} Βαὶ ἴδ που]ὰ γϑἀουπὰ [1{1]6 ἴἰο 
106 μἰοτ δολίου οὗ (86 ᾿ἰνίηρ Θοἀ οὗ Ηοὶγ τὶς ἴὸ 
οοὨ βίον ἰδ6 τᾺΟΪΘ ΡΙΔηΘίΑΥΥ ρτοῦρ οὗ οὖσ δβῦπ, ἴῃς 
ΘΑΡὮ δίοημθ ὀχοορίθα, 88 80 Γ}}1688 τδϑίθθ. ὮΝ Βαῖ- 
Ἔσο ἰη τι ΐβ τοβροϑοὶ ἰ8 ἰγὰο οὗ (86 Ηορο θη θγείθα ἰῃ 
Κοθοσαὶ, ἰπ 118 τοϊδιϊοῃ ἰο ἔθ δἰ]. του], 18 ἐσθ οὗ 
{86 βαἰὰ γἱονν ἰπ βρϑοΐδὶ γϑΐὅσθηοθ [0 ΟΣ ἰδ θαυ 
8 

[ΝΌΤΕ ΟΝὁ ΤῊΣ ΑΒΤΒΟΧΌΜΙΟΔΙ, ΟΒΣΞΟΤΙΟΝ ΤῸ 
ἘΣΥΕΙΔΤΙΟΝ.--- Τὸ αποδίίοη οὗ " ἀπραι ἱπηιδθέϊο- 
ὈΣγ, οαρϑοίδΠν ἴῃ 118 τοὶ χίουβ διὰ Ὁ ὈΘΑΣΙΠΡΕ, 
ἀπε λας ΥΟΣῪ ΔΌΪ δῃα βοϊδη ἰθ08}}γ ἀἰβουδβϑοὰ ἰὴ ἃ 
ποῖ οὐ] οὰ “ΤῊῺΘ6 Ρ]υΓΑ Υ οὗ Ἢ οὐἱ δ᾽" ὉΥ Ῥτοῖ. 
ὝΣΒΕΤΣΙ., οὗ Οχίοσὰ. Τῇο δὴλϊθοῦ τπιδίπἰδίπβ ἃ υἱὸν 
βἰπιΐϊαν ἰο ἰδὲ οὗ Ὧν. ΕἸ γαγὰ, ἐπὶ [8.6 δδασί 18 ἐδ 
δυδηοοὰ ρῥἰδηοῖ οὗ {10 ϑυβίοσῃ, δπὰ ἰμδὲ {δ6 τηοδί 
βοϊθηβο ονἱάθηοθ βζοθθ ἰὸ βιοῖνν ἰδδί ἴδθ οἴδοεϑ 
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(ροοδ!γ [89 Ἰαγχζοδῖ, ον ἔϊοδο οὗ ἰοδδὲ ἀθῃκὶγ) ΓΘ 
ἴῃ ἃ τοῦϊτηθ; ΔΓ ΟΣ ἰπομοδίθ βίδίθ. ΤῈΘ ἰρμηλέ, τοὶ 
0 ὅχπὸ οὗ 21} ἐδ) νἱκῖ 016 Ὀοάΐθα οὗ {πὸ δίδὶ]δὺ βρβϑοθϑδ. 
Το ΟὨΪΥ τερδοπίηρ' δραῖπϑδί 1ξ ἰβ βἰτορὶν (86 υσδιίου, 
ὙΠῪ Ὠοὶ, ρομγσωοῖ ΠΟΉ͵ 88 Μομίαϊμηθ Ωρ ΙΟΥ8 ἷϊ, 
σἰιπουϊ Δ ἰηἀυσᾶτο ονἱάσμοο. ΤῊ δΔυί ΠΣ ΘΙΏΡΙΟΥΒ 
ἃἶδο {9 τοοάδστι Υἱοϑν ἴῃ ν 211 Ροπ- 
ΒΘΏΟΘ δῃὲ ἔογοο : 1πλποηθο ἑέηλε8 πιϊμουϊ [Ὁ οΥ πίει 
ΟὨΪγ (56 Ἰοτοδϑὶ ἔοιτωβ οὗ 16] [1 τιῖ8 16 ποὺ ἱποοη- 
εἰπίδοϊ τἱϊὰ ἰμὸ αἰνίῃο πίδάοσα δηὰ ροοάῃθβϑ, ἰπ θη 
᾿ωτυθΏδ6 δρδοοθ πὶ πουὶ 16, οὐ τΠῚ} ΟὨΪΥῪ ἰδθ Ἰονεϑὶ 
ἴοστωβ οὗ 11ἴ6., ἴὉῸΓ ἃ οογίδῃ τη, 18 ΠῸ ΤΟΓῸ ἰΏΟΟΏ- 
εἰδίουιὶ. 

80 ἔατ, ΒΟΤΤΟΥΟΣ, 8 {18 ᾿χοδοὶδ ἃ αἰ βου ἐγ ἰοὸ 
τογοϊδιΐου διὰ Ὁ γι ηΐ ἐγ, ἰδ ἴθ οὶ ἀ06 ἴο τη οὐ ΤΏ 
βείδσηοο δίοτιθ, ΟἹ ΕὐΥ̓ΘΏ τυδίηϊγυ. Τ86 ἐπηδὈ Δ ὈΥ 
οἵ [6 ρἰαποίδ, δηὰ ἴδ “ ῥ᾽ γα ΕΥ̓ οὐὗἨἁ που] 8,᾽) δγθ 88 
τδυεὶ α ργίογὶ ᾿μουσδίδ, (δαὶ ἴδ, τἰδίηρ οὐὗἨ ἱμαγηβοῖνϑθ 
ἰὸ ἰπ6 τουδίηρ πηοαϊίδῦνο σοΐϊπὰ, ἃ8 ΠΟΥ ἃγο (86 
τοδὶ οὗ δὴγ ϑβοϊθῃ 0 οὐ ἱπάυοιγο γοδβοπίην, 
θοΐὰ σ8565, ἱγηδρίηδεῖοι ἷβ ἰ06 οὨϊοῦ μόνον οὗ {6 
τϊπὰ εταρίογοί, ἐπουρσῆ τηοάδτῃ βοΐθῃμοο ῃ85 διγηϊβηραὰ 
ἶξ πὶ 116 Βίσου ον βγλυϊδηϊβ, ΑΒ βίοι α »γίογὶ Οὗ 
ἱδερεπάθης (μουρπὶ, 1.6 Ὡοϊΐοη οὗ ἃ ΡὈ]υΓ ΠΥ, Οὗ 
οὐ δὴ ἰηβηῖγ, οὗ που]β, τὰβ ὙΟΣῪ δηοίθηῦ. [ὲἱ 
πα, Ββούγοτον, ἰδῦσοσ ἰδ ἰῃ6 τηοάοζῃ ποίΐοι, Ὀοὶ 
ΓΑΙΒΟΣ ἃ ἈΙΌΓΑΙΥ οὗ κοσμοὶ, οὐ πιωπαϊ (ἰμδὺ ἰδ, ἰο 
ΥἱδΙΌ]9 υΣιΐνεγ868) ἴμασ οὗ ποῦ] ἀβ υδοα, ἃ8 ἰδ Ὡδιὴθ 
δ ὨΟῊῪ 566, οὗἨ ΡΙΔΗΘΙΑΣΥ ΟΥ 561] Ὀοάΐεθ. [ὲ νῶϑ 
ἰδο οὰ αυοδίίοι οὗ ἐδθ βοὰ] ἀοιηδηδίηρ ἃ βυοϊοηὶ 
τολδοῦ ἴογ ἴπ6 ποπιεζέδίφποε, ἰῺ6 δΌδθοηοο οὗ το ἢ 
τοροΣ ϑοοσαθὰ ἰο ὃ6 186]{ ἃ ῥχοοῦ οἵἉὨ ἴΠ6 δοίυδὶ οχίβὺ- 
ὥθθ. ῺΥ ποῖῦ [1 οὔθ που], ΜὨΥ ποὶ ὑπνο-- 
{δγδ --- ἸΏ [1 --- ὉΠ Ὀ 61} 6685} 60 ΡΙΟΈΔΒΟΗ: .26 
Ριίαεδὲς Ῥλεϊοεορλογίρηπ, νοὶ]. ν. Ὁ. 2389, [μεἷρ. οά,, 
πθοῖο διηοΩρ ΟἶδοΡ Ββίἰδίοιηθηὶδ δὰ διρυσωθμὶδ ἢ 
ιοίεθ ἰδ6 βαγίην οὗ Ἀοίγοάοσιθ: ἄτοπον εἶναι ἐν 
μεγάλῳ πεδίῳ ἕνα στάχυν γενηϑῆναι, καὶ ἕνα κόσμον 
ἐν τῷ ἀπείρῳ, “ἰὰ 15 Δρδαγα (ἱποτοα Ὁ] Ὁ βίγδηρο) (δμδῖ [ ἰῃ 
ἴβεῖα δου Ὀ6 Ὀπὲὶ οὔθ μοδὰ οὗ Ἡβοδὶ ἴῃ ἃ ρτοδὶ 
Ῥἱαϊη, διὰ ὯΟ 1688 80, (δὶ ἔδοσο βῃουἹὰ Ὀ6 Ὀυὺ ΟΏ6 
θυδηο 8 ἴῃ ἰηβηϊνθ βρδοβ." Το οἵμοῦ ἰάθ8 οὗ [86] συὶο 
Βίαποίδ᾽ ἱπμὈ Δ ΌΪΠΙΥ ΔΡΡΟΑΙΒ αἷἶϑοὸ ἴῃ ἴδ6 Οτοεῖὶς 
ἐπα βοο δβρθοίδιυ [06 ἔταρτοθπὶ ρίνϑη ὈΥ͂ ΡτῸ- 

ἄλλην γαῖαν ἀπείρατον ἦντε σελήνην 
ἀϑάνατοι κλήζουσιν, ἐπιχϑόνιοι δέ τε μήνην 
ἡ πόλλ᾽ οὔρε'᾽ ἔχει, πόλλ᾽ ἄστεα πολλὰ μέλαϑρα. 

Ἀποίδοῦ Ἰδπὰ οὗ γὰϑ9 οσίϑηϊ, 
᾿πυπιογί]8 68}} βθίθηο, τλθη, 1.6 ΤΩΟΟΏ, 
Α ἰαπὰ οὗ τοουμίδίηβ, οἰτ᾽68, ῬαΪδοθθ. 

Το ΒΙ016 8 οδαγμοα τὴν ΠΑΓΓΟΎΠΙΘΒΒ ἴῃ 18 Βρ8 66 
ἱ Ὀυΐ ΠΟΥ͂Ν ὨΔΙΤΟΙ͂Τ 18 ἐπὶ δοΐθη06, ΟΥ ἰδδὶ 

ῬΒΠΟΔΟΡὮΥ, πο πΐϊθ ναυπηρ ᾿ἰ86 1 ῬοΓΒδρα, οἢ 
δα δαροτίον σϑΏρθ οὗ ΥἱΘῊΓ, [88 0 ἰάθβ οἵ δῃΥ ιἷρβον 
δεΐησ [1820 ἸΏ, δηὰ βοιωθίτωθθ ἡγοῦ ἃ βϑοῖὰ ἰο τα)ϑοῦ 
ΒΏΥ οἴδος σοποορίίοιῃ οὗ ἀοἱγΥ ἰμδη ἰμδὶ οὗ ὁ ἀονοὶ- 
οροὰ υτωδηϊεΥ, 8] ΟὟ Ὀθοοτηίΐηρ ἃ ροᾶ, δῇ 6276 δ» 

ἴο ἴδ παῖυσο 811}}} Ὀεΐον. Ηον ροτίουβ [ἢ 6 
ἶ ἀοοσίτίηθ Δρρϑαγβ ἴῃ 6 σοῃίσδδί, 88 βἰδσγί- 

ἱησ πὶ δὴ 8]1-ροσίδοὶ Ῥϑυβοῦδὶ Ὀαΐηρ: Φομονυδὰ 
Ἱπεῦθοῖῦ, Φοδοναῖ οὗ Ηοβὶδ, πὶ οἤογυἷπι δηὰ 
βεταρῃΐτα, ἀρχαί, κυριότητες, ᾿ἰνὶηρ ῬΥΪποίρ]08, τυ] ησ 
ομοσρίοα, δροὶα, δοδηροὶθ, ἰὨσοποθ, ἀουλίπί 8, 
Ρεϊπορα! (166, ἀηὰ ροτοσβ. [1 ποὺ ἰἱῃ 5ρδὸθ ΘΟῃΟ6ρ- 

ΟΏ5, γεῖ ΠΟ ΒΌ ΙΓ. 6 γ ἴῃ ἴμ0 ἰρῆθν ἰὰθ8 οὗ δβοθῃᾶ- 
ἱδρ ΤΆΠΚΕ οἵ Ὀεΐηρ ἀο ἴπ6 βοτὶρίαγοβ βυσρϑβθ ἰδ 6 10Ν 
ΣΙ ΠΔΙΤΟῊῪ γνἱον8 οὗ Ηοτγδοσὶ, Οοταῖθ, δηὰ θασγπίη. 
ἴδε ἃ μβαϑὲ οἰθση τυ οὗ ῥγοβγοβθδ, πδίυρο δῃὰ (δθ 

ΘΟΒΣΩΟΒ δδνο ὑπδὲ Ἰοὰ ὋΡ ἰο τραπ! ΤὨΐ8 8 (ἢ 6 
υὲρῃοδὲ [πὴ] γαῖ στοδοηθα δέοὺ ἃ τωονοηθηΐ 80 ἱτη- 
ΤΩΘΑΒΌΓΔΟΙΥ ἸοΏρ;, γδδ, ϑῃ 1688 ἱῃ ὁπ ἀἰγθοιίοι : δὰ 
δὶ, ἴοο, Ποῖ 8} 88 ἰδ6 βοσίριΓΘ σοργοβοηῖδ ἷαι, 
ἃ ργίρνιι λοηιο, Δὲ Θχαὶ θὰ Ὀοίηρ, 80 οορβεαϊοα ὉΥ͂ 
ἴ86 ᾿πϑρίτδου [δὲ ζανο πἷπι Ὀἰγίἢ, δὰ βἰσηθα εἶτα 
πὶ (06 ἰταᾶρο οὗ ἰδ6 οἰοσμδὶ αοα, Ὀὰϊ ποδὴ ἰμδὶ 
τίβίηρσ δῦονθ ἴθ δρθ, 1.ϑὲ αηογρΐησ ἔγομι (μὲ ἰδϑὲ 
τόσ οὗ παΐυσο ἰδδὲ ρῥγοοοάθα τὰ ἴῃ (δ 15 ἰῃ ζοττηηδ- 
Ὁ]6 βοσίοβ οἵ οὔδποβ βεϊθοϊΐοῃβ δὲ ἰαδὺ (Δ]]Πἰησ ἰηΐο 
ΒΟΙΏΘ ἱῃρ ογάοῦ, δὰ οὗ ταηάογῃη ἀθυϑορτηθηΐβ 
ταὶ ΠΟΥΟΡ ΟΔΙ6 ΖΟΙ ΒΩΥ͂ ἢ ἰὴ ἰάεβ. Μδῃ 8ἃ8 
ὯὮΘ ΠΟῪ ΔΡΡΘΑΓΒ οα Θϑγίδι, δηὰ τοὶ βοτρίυγθ ἡβᾷ 
ὨουῃοεΒ ἃ 1116 Ὀοίηα, [06 ἱρῃοδὶ ῥγοάυοὶ οἱ δῃ 
ομ]οθα ἔθ! βυοι ἰβ “1.6 ροκίξανθ ῥΒΙΟΒΟΡΕΥ," 
80 Ὀοαδίδι! οὗ 118 ἀϊβοουοσίοβ ἴῃ πιὰ διὰ βρδοοθ, Ὀὰϊ 
ΒΟ ΘΧΟΘΘΟΪΏΡΙΥ ἸΟῪ δα ΠΔΙΤΟΝ ἴῃ τοβροοὶ ἰὸ ἰδθ 
ΟἴδοΣ δὰ λαμ ἀϊπηδηδίοη  1ἐ ἀἰβοδιὰβ ὑμπθοϊ ΟΟ 
δηὰ τοοίδρὨΥΒΙ08 88 Ὀοϊοηρίηρ ἰο ἃ 81}}} Ἰονϑὺ βίδξϑ 

ἴῃ | οὗἁἨ (δ Ἰαΐο.θοσα οἰ ]ὰ οΥὗἩ πδίαγα, Ὀπὺ 8188 ἴου τηδῃ Χχἢ 
411 [8.6 χίοτγ οἵ μἷ8 Ὀοίῃρ, 411} ἷβ Εἶσθον ἰϊΚίηρ, 898 
ΔΙΤΟΔΑΥ ἰῃυ8 ρεαββοὰ ἀνᾶὰγ} δ ]ᾷι ΤΙΔῪ ὑπληῖ (86 [ἦν- 
ἴῃ αοἀὰ ἴον ρἰνίηρ ἴο υΒ δὴ ἐώδαὶ που], 88 ἴῃ ἰἰβεϊξ δ 
Ῥτοοῖῦ οὗἉ δοιῃμοιϊηρ δῦουθ Ὠδίυτσο, διὰ οἵ ἃ Βῖρθοῦ 
αοἰμαΐ ΟΥ̓ ὩΟῪ ἴῃ ἡδίυζο ἰμλὴ ΟἿΣ Β86η36 δῃὰ ΟἿΣ 
ΒοΐθηοΘ ΟΥ̓́Σ ὮδΔΥΘ ΟΓΑΤ, ΟΥ̓ ΦΙΩΔΥ͂ ΟΥΟΣ ἀχρϑοὺ ἴὸ 
σαν, ἔργου ἰΐ. 

Το οὐ͵οοοι ἴο σονοϊδιίοῃ ἰο προ ΓΔηρο ΠΘΓΘ 
ΔΙΙυ68 88 ἀγῶνι ἔοι ἰΠ6 Τηοάοτῃ ΔΒΙΤΟΠΟΙΩΥ͂ 18 
66} ΒἰΤΡῚῪ δηιτορορδιίο. ΤΏΟΥ πῶο τρλκὸ ἰξ 
ΤΣ Τὸ θεῖν ἴο Ὀ6 ἡδὺ δυσὶ ἃ Οὁη6 48 ὑδιθιηβοίνοθ. 
" ΜΗ διαβ πο ποι] ὰβ ἰο ἰδο σδγὸ οὗ, ἰύ 18 ἱπογθα}}0 
δὲ Ηΐβ ρῥγονίἀθμοο ΒῃουἸὰ 6 88 ραγισυϊατ, δηὰ Ηἰ8 
ἰηΐοζοθῦ ΔΒ ὩΘΆΣ, 88 ἰῃουσὶ Ηθ6 Βδά θα ΟὨΘ ἴο βΌΥΘΓΙ. 
βθοΒ 8 τωοὰο οἱ (ἰηκίτρ' ΤΆΔ Κ6Β τοογίδ, ἴοο, δια τρπκ, 
ὙΟ]Υ συασπίίαίϊυο ἀνὰ τυταογῖσαὶ, ὈδηϊΒΐηνσ, ἰπ ἴδοὶ, 
8}} ἱπισιηβὶς ἐν, ἀνὰ ἰπίσϊπβῖς ναΐαθ, ἴσο ἰἢ9 
ποι]ὰ οὗὨ ἐΐηρθ δῃὰ ἰάθαα, ΤῈ8 Ὀΐσον [86 υπίνοσθθ 

ΒΡδοσ, ὑπ|6 1688 (89 πον ἰῃ οδοὺ ρϑγί, 88 ἃ ραγί, 
διὰ {]6 πὶϊουϊ δὴν αἰδιϊποίίου Ὀδίποθῃ [86 ΡΌΓΟΙΥ 
ῬἈγεΐσαὶ οὐ τοδίοείαὶ ἰοὸ τ οι δύο ἃ αὐδηϊίδενθ 

ΟΥἨ ἰπνθῦβο ρῥγορογίΐοῃ ταῖσηῦ ΔΡΡΥ, δηὰ τὴ 
ΤΩΟΓΆΪ δηὰ Ββρίγίξυλὶ, τος ο8 ὭΘΥΘΡ ὈΘ τηθαδυγοὰ 
Ὀγ δὶ. 

ΤῊΟ ἴοτοο οὗ ἰμΐ8 οὐὐοοίίοῃ. οοταθθ ἔγοτα (80 ἔδοι 
οὗ ὁ ἱ Ὠδίΐοῃ οὐουροποιίηρ [86 τοϑβϑοῦ, ΤῈΘ 
Ἰοτος ᾿ουρὴ τηογὰ γἱν ἃ 18 ΟΌ  Υ ἱπηροᾶθθ οὐ δἰ θη 62 
ἴον ἃ ὕπηϑ ἴθ δἰρῆον. Ἐδαϑοι ἰθδοθο8 ἱπίυϊ γον, 
ΟΥ δὲ ἀούίτοὰ ἔτοπι (86 γοτῪ ἰάοα οἵ ἀοἀ, δὲ ΕΒ 9 
ΔΙῸ δῃὰ ρῥσγουϊάθῃοο νας ΔΏΥ ΟἿὯΘ Γδίΐομδὶ δὰ 
ΤΟΣ ἀσοηΐ σαπποὺ 6 αἰπιϊηϊβηθα ὈΥ (δ6 πυροῦ οὗ 
ΟἾδΟΣ σϑοδὶ δὰ τηογαὶ δρθπίβ, οὐ ὍΘ ΔΏΥ 1688 ἰδδῃ 
ξ πουϊὰ Ὀο ἱΐ δυοὶ) ἀροηὶ δὰ ὈθΘῺ δίομθ τὶ Ὠο 
πῃ ἴδ0 υμΐνοτθο. Τὴ ᾿ἰρὰν δὰ ᾿ἰοδὲ οὗἨ μ6 ϑυη ἃ.8 
ἰλ9 βδῖὴθ ἩΒΘΙΠΟΣ ἰπ0 Γϑοὶρίθαβ ἃτθ 6 ΟΣ ΤΏΔΏΥ. 
ΤΏΟ οδ86, ἐπΟΓΟΙΌΣΘ, ΙΏΔῪ 6 1Π08 Βἰδίοὰ : [4 οογίαϊῃ 
τηδηϊοαίαιίου οὗὨ ἰ86 αἀἰνίπο σδΓο ἴθ, δὰ ἱπίογοδι ἴω, 
οἷν ποιὰ δῃὰ γὰοθ (πιο ἶυ, Β00}} 88 18 γουθδὶ θὰ ἰβ 
(86 ρθε πέρια ποὺ Ὀ6 ἰπαγοάϊθ]6 οἱ ἴδο Βυρροκί οι 
οὗ ιοὶν Ὀοίηρ Ὀαὺ ομ6 βυοἢ που]ὰ οΥ σϑοὺ, ἔμ θη δι ἢ 
στϑ Ὁ 11} 8 ποῖ δὐ 411 αἰπϊηἰβμοὰ ὈΥ [86 ἀϊδοονυοσγ 
(δαὶ ἐπ γ0 δ΄ οἴδμοσβ, ΤΣΟῪ ΟΥ ΤΩΒΏΥ, ἴ0 ΔΩΥ οχίοην 
ἐριτμαβ αν: Ὗα τασδὶ πὰτὶ Άστη]γ ἴο (δ ἷ8 88 ὁ ἀρὰς 
τδίϊοηδὶ ἱπᾶρτηοπὶ αραΐπδὶ [Π6 σσαυίπρ ἱτοορίπαῦου 
ἱπνδάϊῃ ἐτονϑέρδῃ διὰ οὐδ δϑϑυτοΐης ἰ0 ἰδῖκο ἰ9 
ῬΪδοϑ. ἧς [86 ἱπίατοδί σουθα]θὰ ὈΥῪ ΟΕ δδη εν οου]ὰ 
ὍΘ Ῥχοπουῃοθὰ ογοάϊθὶ6 Ὀδΐοσο ἐμ ἀϊβοουθσίοβ οὗ 
ΔΒΙΣΟΠΟΙΩΥ͂ (πὰ {μ18 18 Αβθυτηοᾶ 68 ἰδ0 στουπὰ οὗ ἴδ0 
ἀριμδεῦν, ἀπο ΒΟ Ταρϑδυγο 18 ΘΟΌΔΙΪΥ στρα Ὁ]6 
ΠΟΥ͂, ΟΥ ἯΘ Δ1Ὸ οοηγοϊοα οὗ ἀν ἐμοτωνν δΔηὨΤΟΡΟ. 
ρδιδίσδγ, πονονοῦ Θ᾽ ΤΩΔΥ͂ Ὗ 80 ἴδοις 



184 ΘΕΝΕΞΙΒ, ΟΚ ΤΗΒ ΕἸΒΕῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ' ΜΟΒΕΗ͂, 

ΝΠ ἴἰμῃ6 πα οὗ δὴ δηϊδυζοὰ δηὰ ᾿ἰροσαὶ ΡΒ1108- [ τηθαὶ οὗἨ [88 ΘΑΡΒ]Υ ΒΟΪῸΣ ῬΔΣΑΪΙοἱ τ ἐδ9 
ΦΡὮΥ. ἀονοϊορτομῖ οὗ 86 δῦ (οἱ, ἱ. 14) Τὶ Βοδυϑα 

Βεβίἄοθ8, (Πθγθ 8 ἢῸ δῃα ἰο {86 ἀγρυσηιθηὶ ὑπ] ἰΐ 
θδηΐβηο8. 81} ῥγουϊάθησθ, 811 σονοσπτηθηΐ, 8411 αἰνὶπο 
ἰηἰογοδὶ οοηοοίνδθϊθ ἴῃ 80 ΟΟΒΙΏΟΘ--- ΟΥ̓ ΓΥ ΐηρ, ἴῃ 
Βιοτί, τ ΏΟΒ ἀϊπιλησυΐδηοβ {π6 αἀἰνίπο 168 'τοτὰ (δαὶ 
οὗ ἃ ὙΒΟΙΙΥ ἱτρογβοδὶ Ὡδίυγο. ΟἹ ἃ δογίδίῃ βοδὶο 
οὗ 1}6 υπίνοξδο ἴδ6 ΟἹ Τοδβίδσηθηϊ ὈΘΟΟΣΤΩ6Β ἱπογθαϊ Ὁ]6, 
Οὴ ἃ συἱάδρ βαρ ΟἸ τ βιϊδηϊυ, (86 οἱὰ ΟἸ τ βιἰδηΐεγ 
οἵ 186 ΟδυσΟΝ, οΘ8ἢ 0 Ἰοῆσοῦ Ὀ6 Ὀοϊονοά. ΤΏ6 ἰη- 
Αγ δου δηὰ (86 διοποιηθηΐ τηυβὲ 6 ἰστοτῃ ουἕ- 
αοὰ οου]ὰ ποὺ δῆα οαγοὰ ἴἰο ἐμαὺ δσχίθηϊ ἴον τη ϊ8 
Ρεΐν ποῦϊὰ, ΤΌΤ [86 ἰθίθβοορθ, ΒῸ 88 ἴο δῃϊδγρθ 
{86 8614, οΥ, ἐῃτουρὰ 18 ἱηγοσίθα ᾿θηβθ8, θομο] ἃ ἐπ 
οὈ͵θοίβ 801}} ἔαγίμοῦ οὔ δπὰ “Ἰθόταὶ ΟἸ τ βεἰδηΐιν ᾽ 
αἰβδρρθαῦθ. Ἐν ἐμαΐ 85 ἴ00 ταυ σῇ οὗἉ ἀϊνὶπο ἰπἴοῦ- 
οδὲ ἴοῦ ἴῃ8 ΠΘῊῪ σνίον.Ό ὈΓΔῊῪ οὐδ (μο 8]146 8.}}} 
ἔλτί μον, πᾶ {86 ΨΟΥΥ͂ ἰαἰοϑὺ δηὰᾶ (αἰηϊοϑὶ “Ρἢδβο οὗἉ 
ἔα} ̓" ἀοραγίβ. Ἐνογυ θην Γοβοι Ὁ] πρ' ἃ Ῥτονίἀομοθ 
ΟΥ ΟΔΓΘ Οὗ ΔηΥ Κἰὶπᾶ ἴον {π6 ἱπάϊν[ ἀυ8] Ὀδοογωθϑ ἱποτο- 
ἀἰ0]8 ἴῃ 1818 {ἴτω δῃά ϑρᾷοθ ταϊΐο. Ῥαυοῦ ἰϑ ρΌΠΘ, 
δα ΠΟΡΘ, δῃὰ 8]] σοσηδὶῃβ οὐ Δ}Υ ἔδαγ οὐ ἴον οἵ 60ἀ. 
Ἑατίμοῦ οὔ, δηὰ γταοθϑ δγὸ ἰβσοσῃ ουὖἱ οὗ ἐδο βοδὶο 88 
Ἧ011 8ἃ8 ἱπαϊνι 815; ουὐθὰ ἃ ΡΈΠΟΓΑΙ Ὀσονίάθποο οὗ 
ΔΩΥ͂ Εἰπα Ὀαοοσηθβ δὴ ΟὈβοϊοίο ἰάθα. ΝΟΣ ΟἹἹΥ ἴδ6 
δασίδι Ὀυΐ 8014Γ διηα δἰ! αν βγβίθιηβ Ὀδοοσηθ ἰηδηϊἐοϑὶ- 
Τα Ϊβ, ΟΥ αυδηϊ 198 ἰμδὺ τΔῪ Ὀ6 πορί δορά ἴῃ 86 οΔ]- 
συ]υ5 ἰμδὺ Βαγ)5 {Π6 Βοτῖθβ.0 ΤΏΘΓΟ ἷβ ἢὸ οπὰ ἴο ἰἢϊ8. 
6 Βανὸ πὸ τὶρῃῦ ἰο Ἰ᾿ἰνοῖν ἰδ ὈΥ 86 Ῥγοβοηΐ εἶχα οὕ 
ῬΟΤΤΟΡ οὗ ον ἰθἰθβοοροθ. ΤΏ6 Ῥγοβοηῦ υἱβὶ 016 υνγουϊ 8 
Οὗ ΔΒΙΓΟΠΟΤΙΩΥ͂ ΤΏΔΥ ὍΘ ΠΟ Τη0Γ6---ἰΠ 6 Ὁ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΓΘ ὯὨΟ 
Τηοτγο---ἴίο 186 ποἷ6, ἔπδη ἃ βίηρίο Ἰϑαῇ ἴο ἰλ6 ἔογοβϑὶϑ 
οὗ 88 Οτίποοο, Το ζδ]86 ἰάθα τηῦβδὲὶ δ σατο οἢ 
ὉΠ] ΘΥΟΓΥ ΘΟΠΟΘΡΙΪΟΩ οὗὨ ΘΥΘΓῪ τοϊδίοη οὗὨ ἃ ρογβοῃδὶ 
ἀοἰΥ ἰο δηϊΐ6 ὈδΐηρΒ, ΟὗὨἉ ΔΏΥ τδηκ, αἰὐον]ν ἀἰβαρρϑαγα, 
δῃἀ ἃ ν᾽ ον ΠῸ Ὀοίϊαν ἴμ8ῃ ὈΪΔΏΚ δἰ μοίβτη- --Ὑ68, ΤΟΥΒΘ 
ἰμδὴ δἰ μοΐβπι, ἕος (δαὶ ἀοθβ ποὶ τθοοῖ τ8 τὶϊ ΔΩ 
Ῥτοίθηβο οὗ {πο ΐβτη---ἴΔ 68 [Π6 ΗΪ806 οὗὨἉ 81} τηοσγαὶ δ ν 
88 61 ἃ8 οὗ 8}} το] ίοη, 

Απά {118 ταΐῖβϑοβ {π6 γί μον αποβίίοι : 1 σας ἢ 6 
(86 αἰτηϊ ἰδίην οὔδοῦ ὁπ [86 το] ρίοη, τιμαὶ τηυδβὲ ἷἰ 
ὍΘ οὨ {86 Βοίθῃοθ δὰ ἰῃ6 ῬὨΪΟΒΟΡΕΥ 1 Βυχϊηδῃ 
ΒἾῺΒ δΔῃ ἃ Βυπηδῃ Βα νδζομ ὈΘΟΌΤΩΘ Β Οὗ ΒηΩ81}} (ΠΏ ρΒ 
6 ἢ ΒΘΘΠ ἱΒΤΟΙρὮ 188 ἰπνογίρα μ᾽488, τσμαι ὈΘΟΟΙΏ 68 
οὗ 41} Βυϊηδῃ ΤΠΟΥ ἐὐρο, Βυταδη κοηΐαβ, δηἃ Ὠυϊηδῃ 
Ὀοδϑίίηρ οὗ 11) ὁ ἀο ποὺ Ηπά ἰμαὶ 1ῃ6 τβϑῃ πο 
Δ ΚΟ ἴΠ6568 ΟὈ͵ΘοἴζοΠ5, 88 ἄσανγῃ ἔγοταῃ (86 τωδρυί το 
οὗ 186 υλίγεγβθ, 8.6 τοῦτο ὨυμαΌ]6 ἴΠ8ῃ ΟἸΒΟΙΒ: Ὀαϊ 
ΒΌΓΕΙΥ {ΠΥ Οὐρὶ ἰο 6 80, δίτζαν βανΐηρ ἴῃ βῃοτη 
μεῖς ΟΥ̓ ΙΏΟΓΪ δηὰ μἢγβὶοαὶ] ποίμϊηστιε88, πᾶ, 
δἰοηρ σῖ ἰδ, (80 πἰίορ ἱπδίσυϊβοδηοο οὐἨ ἐποὶγ 

᾿ νον τ ν: ἯΣ ἼΘΡ 
᾿ΟὯΘ δϑροοῖ, ΤΩΘΙΤῸ ῬὮγΕΣ οοὐ, τδῃ ἷβ 

ἱπαροα ἱπαίρηϊβοδηί, Τμ6 βοτίρτυγο Εἰ γεὸβι δ, θυμοὶ 
10 (8}} ἰὴ ἃ ποῖτη. 16 Ῥσχοῃούποοθ 4}1] παίίοηβ 
κὙδηϊεν "--' 1.6 Β᾽η4}} ἀπδὶ οὗ ἴῃ ὈΔΙΆπο6,᾽) ὑπδρ- 
ῬΓΘΟΪΔΌΪΟ ΡΒΥΒΙΟΔΙΥ ἴῃ 6 στοαὶ σοβτωΐοδὶ 808165--- 
1688 ὑμδπ ποίμίηρ δηὰ εοτηρίπο059." ΒΗΘ ἰ8. 118 
ΥἹΘῪ ΟΥ̓ τη ἴῃ ὁπ6 ἀϊτοοίΐοη, τ Ὠἰ]8ὲ ἴῃ {π6 οἵδον Ηΐ58 
ψᾺ]ὰ6 ἰβ [0 Ὀ6 οδιϊπιαίαα ὈΥ͂ {Π6 ἱποατπδίίοη οὐ Ομ τὶϑί, 
δὰ [16 ΨΟΙΥ͂ ἴδοι ἰδὲ τῃ6 Τηβηΐτο Ομ σοῃοθοοπάβ 
τ ΠΝ 8 Το ἰδίου οὗἨ ἨΪτ56} ὑο δος ἃ Ῥοΐῃρ.--- 

ΤΠ6. ΘΟΒΙΔΟΪΟΡῪ οὗὨ {μ6 ΒἾ0]6 '8 ψϑοοοϑβτοῖς ἴῃ 1 
ὈΣΒΟΙΪο8] ροϊηὐ οὗ τίσ. Αἴἴον Ὁ [88 ργοβϑηϊϑά ἰὸ ὺβ 
[16 στοαίίοῃ οὗἩ [86 Ὠρᾶνομβ δπὰ ἐμ ϑαγίδ, ἰὲ Ἰοΐβ τ8 
οοποϊυάθ ἴτοσα ἰῃ6 ἀσυθορηιθηῦ οὐὗἨ 86 οαγίῃι ἐμ 
ἀονθιορηαθηΐς οὐὗὁἨ 86 Ἀθύθηβ, ΠΑΙΩΘΙΥ͂ ἴῃ τοθρθοὺ ἴἰὸ 
1π6 στγϑαϊϊοη οὗ ᾿ἰχμὺ ἀπὰ οὗὁ τιδῃ. Ετοτα [86 βρί τὶ ν- 
του οὗὨ φαγί γγὸ ἃγθ ἰο οοποϊυὰο ἃ βρί τίν ποσὰ οὗ 
βουνοῦ. Βα ἰξ Βυρογαθυπάδπε!Υ ἱπάϊοαῦο8 ἃ ἀθυοῖορ- 

8. Δῃ ἱπηῃδ οὶ θα τορίοῃ, ΔΡΌΡΘΔΓΒ ἔγοϊι ΤΩΒΗΥ͂ ΡΔΒΕΔρΡΌΒ, 
6. ξ.. ὕθῃ. χχυίη, 12; διὰ αἰβδὸ ἰδδὶ τιΐβ τορίου 8 
ἀϊνιαοά ἰηΐο ἃ γοἢ τουϊεϊι 6 οὗὁἨ ναγίουβ ἀδραγιπιθαίδ. 
Απαὰ 186 αὐυσδίίοη 8 ποὶ ΟὨΪΥ οὗὨ Ὠδαυθῃ, Ὀυὲ 4180 οὗ 
16 Βοδνθῃ οὗ μϑάύδηβ (1 Είπρβ υἱῖ,. 21). Ομ τῆδὲ 
ὑθδοῖ 68 18 ἴοο: [π ΜΥ ἔα μον Β ΒΟυΒ6 δ ΓΘ ΤΩΔΏΥ͂ τῆδεν- 
βίου (ϑοῦπ χὶν. 2). Βυΐ Βη4}}Υγ (86 Ηοὶγ Ὗ τἰξ ἴω- 
ἴοττωβ 5 Οἰθαυῖυ, ἰμδὺ ποιπὶ Βδιδηΐπρ ἰ86 οὨδηροαδ- 
ὈΝΠΜΥ, δηὰ πθοθβϑΥ ἴοῦ το υανοπδύοη, οὗ ἐΐθ δηϊέτο 
πἀπίνοσβο (ΡΒ. οἱϊ, 27; 18. 11. 6). 186 γὸ 18 γε ἃ σοῃίχαδὶ 
Ὀούνοοῃ [86 τοσίουβ οὗ ργονίῃ οὐ {18 βἰάβ, δῃὰ οἵ 
Ρατίοϊοι οἡ ἴδθ οἰμον (ΕΖεΙ. ἱ. 31:1 Ῥεῖ ἱ. 4: ἃ 
Ῥεῖ, ϊ. 18, οἴ6.). [Ιῃ 1818 τοβρθοὶ [06 πονεδὲὶ διὰ 
Ρυγοβὲ δϑισοποιιῖοδὶ υἱοῖγ οὗἨ 186 ποῦ ]ά σονγοβρομβ 
ΘΠΓΡΟΙΥ ἰὸ (Πἷβ ὈΪΌ]102] αἰπποίίου Ὀοίπθοη ἴδ6 
Τορ 0.8 οὗ στόν Πότ, δμὰ οὗ ρογίδοϊοῃ Ὀδγομὰ, 
Βυΐ ἰδ0 ΒΙΌΪ6 4180 Ῥγοχζηΐδοβθ ἴὸγ ἴδ ἔογτω οὗ ἔλθ 
τοῦ, ουθῃ ΟἹ (8 8:46, ἃ ΠΟῪ βίἰγυοίυτο δῃὰ ρογῖθο- 
ὥοῃ. Οποθ 8]1 νγὰϑ πἰρὰϊ: Ὀυΐ ἴῃ [80 ῥτοβοηὶ οσο Ὁ 
οὗ {υϊηρ8 ΔΑΥ͂ ἀπα πἰρης δἰϊογηδίθ: ἴῃ (86 ἰαίατο [86 
ὩΘῊ του]ὰ 8081] Ὀδ ταϊβοὰ Ὀογομὰ [86 σοοπίσαϑὶ οὗ 
ἀΑΥ δηὰ πἰρο (Εν. χχὶ). ἘΕὉΓΙΩΟΥΪΥ 41} πδὸ 8οδ: 
(86 ῥγϑϑοηΐ ογάον Θομβἰϑίβ ἴ (86 σοπίταδὶ οὗ Ἰαπὰ δὰ 
868 : ἰῃ {86 ΠΟῪ τοῦ] (86 868 81181}} Ὧ6 ΠΟ ΙΩΟΤτο. 

Ὁ. 726 1}Ἃἃὧεα Ὁ Νιαίωγο ἐπ (λα Βἰδίο. Τα ΜΒὲδῖφ 
απά ἰλ6 Πιυεσει σαξίοη οΥ Νιαΐωτο.----ῇ 6 δτο δον ἴῃ 
Ραβδίπρ ἰπδῦ {π6 βουρίατεθ (}]Υ ΤοοορΉ ΖΘ ἰμ6 168 
οὗ παίυγο, ἱ. 6.. οὗ ἐμ6 οοπαϊοποὰ ροΐπρ ἕο οὗ ἐδ6 
ἄχοα 16 οὗὁἨ παίυσο ἔγοϊω ἃ ζυπαδιηθηίδὶ ὑγῖποῖθ }Ὁ 
ῬΘου εν Ὀοϊοηρίησ ἰο ἢ. ΕΕΓῪ ογοδίίνο ποσὰ Ὀδ- 
ΟΟΙΩ6Θ ἴΠ6 ἰά64] ἀγῃϑεοΐὶοαὶ 8818 οὐ ἃ σϑὰὶ ῥγϊηοῖρ]6. 
Αἵ βγϑὶ Ἄρροδγ ἰδ 6 ῥγίποῖρ]98 οὗ (86 βορασαϊΐοῃη. Τὴ 
δορασγαϊΐοῃ οἵ ἤθανθῃ δὰ δαγίϊι πδ8 {06 Το ρΘΏΘΤΑΙ 
δἰ στιϊβοαῦομ ΟΥἹ ὈμίΤΟγθΘ οἱ ἴΠ6 Οὁπ6 δβἰα6, δὰ οὗ δ 
Βροοΐδὶ που] -ϑρῆογο ομ 106 ΟἿΘΡ 85 σεργοδοηθα ὮΥ͂ 
[86 δαγί, οὔ πιο τὸ ΠΟῪ βρθᾶκ. Αἱ ἰῃ6 βεοορὰ 
βοραγδιίίοῃ (ρα δὰ ἀδγκη 6868) (86 ὁ6ο0-Ορογδ οι οὗ 
186 δορί τὶς οἵ 8 Ὀτουριῦ οαΐ, ;. 6..) οὗὁἨ ἴ86 στρα τ 
ἔοττηδνο δοι τὶν οὐ αοὰ: δὲ {πὸ τπἰγὰ δορδσαου 
(ταίεν δηὰ ᾿δπὰ) [ῃ9 οο-οροτγαίϊίοη οὗ ᾿ἰσθς 18 ὑσϑοδερ»- 
Ροβοὰ. Τῃθ παίυσαὶ! ΔῊ δεῖ ὋΡ ὮὈΥ ΗδΙΎΟΥ (δεὸ 
ΓΑ ΝΟ ΕἾ “ Ροβινο Πορτηδίοβ," ἢ. 259): οπιπὲ υἱσιηι 
ἐς οὔο, ὯΔΒ ὈΘ6Θῃ ἀρϑίῃ ὈΓῚΠΠΔΠΕΥ τοβίογοα ἴῃ τοούοσῃ 
Εἰπλ68 ὈΥ ἴ86 Ἔχδοὶ ἰηνοβι  ρδύοη οὗ πδίυγο ἰῃ ὁρροεῖ- 
ἰἴοῃ ἰο [86 (ΠΘΟΙΥ οὗὨ σεπεγαξίο ἐυοοα, ΟῚ πδῖ- 
ὍΓΔ] ΡΒΠΟΒΟΡΕΥ͂ μδὰ ἰδαρμῦ (θΘ66 ΒΟΒΕΑΝΉΣΙΝ : ““ Ε6- 
Ταθηὶ8 οὗ αὐπογαὶ ῬΈΥΒΙΟΙΟΡΥ," Βοιη, 1844). ΤΙ 
Βο σοῦ 8180 ἴῃ σοπορβίοι οὗ ἰὴ σεπεγαΐίο ὁ 
υοοα ῬΪαΥ8 ἃ ῥαγὺ ἴῃ (6 δοοουηῃὺ οὗἁὨ [89 ογοδίϊοσι (ρ. 
111), Ὀθοδῦβο ἢ6 [88 ποῖ βυο ΘΠ ΕΠῪ οοπδίἀογεὰ ἐμδὶ 
ἴ.6 οσγοδνο πογάβ, ἴῃ 186 681] (ΠΘῪ ΘΔΙΤΥ, ἔοστα (86 
Τουπάαιίοι οὗὁὨ [86 δεῖμα] ὑσὶ ποῖρ]68 οὗἁ Ὠδίτσο. 

τοῖα ἰμ6 ἰαδι-ᾳυοϊοα ῥυἱποῖρ]ο 1ὸ ΔΡΡΟΑΓΒ 88 ζ20}- 
ἸονΒ : 

1, ΕΥ̓ΘΤῪ στδὰθ οὗἉ πδίατο 8 χὰ ὮΥ ἃ οοισεοβροπᾶ- 
ἴῃ ουἰποῖρ]α οὗὨ παίυτο, [6 πδῖαγαὶ ὑγποῖρ]ο οὗ ἐὴ9 
τἰδηΐ, οἷο. 

ῷ. ΒΥ [8 υπίοϊάΐηρ, τυἷ8Β ῥτϊποῖρ]α Ὀτΐησδ ἴἰο Ἰέρθε 
186 βἰαπάατὰ οὗ ἰ(8 ἀσνϑοριηθηῦ 88 ἴΠ6 Ὠδίαγαὶ 1ανν 
οὗ ἴ 6. Το παίμγαὶ »γἱπεῖρίθ ἴδ ἴ)9 Βτβὶ, τὴ 9 
φαΐμγαΐ ἴαιο ἴΒ ἴῃ Βοοομπα. 

8. ΒΥ [88 ΠΟῪ Ὀτίποΐρ]ο οὗἨ (89 Βίρῃον στδαὰθ οὗ 
πδίαγο, [16 Ὡδίυγαὶ ἰδ οὗἨ [6 φὰνρονα τ ἴδον" ΠῚ 
τοοαϊβοά ἴῃ δοοογάδησο σὶμι [Π6 ΠΟῪ δηὰᾶ ἐιὶ }1[6. 
Το υἷδηὶ τιοάϊβοβ (00 παίασαὶ ᾿ΔῪ οὗ τυ, ἴθ 6 
δηΐτηδ] τηοὰϊῆο8 [116 ἸΟ0Ά] αἰϊδουτησπΐ οὗ [80 ρῥἰδιὲ : 
ἴῃ ΣΏ8} ἴΠ6 ΔΕΪΤΠΑ] ἰηβεποι 8 οἴδβοοά. 

4. Ἰὰ φαο ποὺ 1 δ. ρτϊηοἶρ]6 αοα ογααῖοθβ 
ὯΘῪ ἰΐησ, ΤῈ ογεαζίοη, οὗ ἐΐε πδῖο 18 βοτσοτον ἐπ ς 
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ποϑδὲ βθποσαὶ ἰἦθα οἵ [860 »ιὐγαοίε, 85. ἴ8ο ἀππουποῦ- ἰ ΓΔ] ΔῊ διὰ ὩΘῊ οογαίηδίϊοῃβ οὗἨ δυθδίδῃοοθ 8 ρ» 
δεπί Οὗ λαέ ἐδ πειὸ ἷΒ ἴ6 τοδὶ ζἜΠΟΙΑΙ ἰάδδ οὗ 
ΔΉ ΚΥ. Οὐπδοαυ ἶγ, ὁδο ἢ ὩΘῊ ὨδίασγΑΙ Ῥυϊποῖρ]6 

ἰο 186 βυγραβϑοά Κιδὰθ οὗ παίυτο 88 ἃ 
ταΐγβοθ. “ΤΟ δηΐϊσιδὶ ἴ8 ἃ τοΐσγϑοὶθ ἔον [86 γε ζοίδ Ὁ ]6 
ποιὰ " (Βερε!). Ετοσι ἰδ 16 τεϊδοῃ οὗ ([}6 ΠΟῪ πδί- πὰ 
ἘΓῚῚ ἈΠ ποὶρ] 68, 848 {ΠΟΥ ἴοττη ἰῃ0 Π6Ν ἃ οἵ 
πρίαγο, ἰν Το] ον ἰδδὲ 4}1 πιαΐυγο 5. ἃ βυτω 0 0}108] Βᾳ}- 
Ροτί διὰ ΡΓΟΡΏΘΟΥ οἵὗἉ ἐδ οἰ ι108] ταΐγβοὶθ οὗ (86 Κίηρ- 
ὅσα οὗ αοὰ. ΕῸΓΣ 88 ἰδ ἔτγδβι τηδηι, Αἄδχζη, χηϊτδσυ- 
Ἰοιδῖγ σμδηροθ (86 πδίυγαὶ ἰδνν οὗἨ ἰδ δηΐτηδὶ πουϊὰ, 
(δαὶ 8. οἸΔΏρΟΒ ἱποιίΐπος ἱπίο ύτηδη ἔγοοάομ, ἐδ 08 
ἀοοα ΟἸτίδι, 88 ἐῃ6 ὩΘῊῪ ΙῃδΔὴ ἔγοτῃη Ὠραύθῃ, Ἀ8 [86 
οοιορίοἰοά Ἰἰ6-Ὀτϊποῖρία δηὰ τηΐγδοὶθ, οὔδηρο ἴδθ 
Δάδιΐο ἰανβ οὗ ᾿ἰἴδ ἴῃι0 ἔστη ἀδσηθηίδὶ ἰδ οὗ [86 
ογάοτα οὗ Οοά. [ἱ ἰδ ἰῃ δοοοσάδῃοθ πὶ ἰδ Ὠδίαγο 
δ υβδέυν Ταΐγ 6168 πὶ ἰμ6 Αὐἀδιηΐς βρθθτο (1 

Ὁ ΣΤ, 
ὅ. ΕΒ ΤΠ ΜΉΤ 

ἱπιὸ οὗ (86 τοδίίον οὗ Ὡδίυγθ. Ῥσίῃορ]ο 8 [ῃ6 δτεϊ 
(δἰησ ἰὰ Ὠδίαγο, Δ 8 (80 δεοοπα, τωδίϊοσ, Δ. ὙΘὸ 
ἴον ἰἰ, ἰα ἰλ6 ἰδἰτὰ, ἘὸῸὸτ Ὦ [86 ἱηϊοσυθη οι 
οἵ ἃ αν διὰ εἰρσθον παΐαγαὶ Ὀσὶποΐρ]α ἐπ [86 ποιὶὰ 
ὉΥ͂ Ἰρο8η8 οὗ ἰπ6 οτοδνο πορὰ βυρρογηρ ἰδ, ἰδ 
ἴο οὗ 86 ργϑοραΐης στδὰθ ἷἱβ τοἀποϑὰ ἰο ἴθ χτδάϑ 
οἴ τπιδίίοσ. ΤΏ ὉΥ (6 ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ οὗ ἰδ6 γοροίδ Ὁ] 
μεερὶα, (86 Θ]οτλΘΟΙΔΡΥ ποιὰ ὈΘΟΟΙΩ68 τηδιίοῦ ἴῸΣ 
ΔῊ [οττηδ 008: 80, ἴοο, [6 δηΐπα] σγοάυοοθ (δ6 

οἰοεηθοῖβ οὗ ἐμ0 Αἀδιχΐο πονὶὰ τ. τηδίϊον ἴῸΓ ἃ ΠΟῪ 
πο. Το τηδίοσί δ] β18 οὗ οὐὖῦ ἀδὺ ἤδνο τἱἀϊουϊοὰ 
ἴδ6 ἰάοα οὗ ἃ ᾿ἰ δ ρότον τ ΐσῃ δθουϊὰ 0 αἰδγοης 
ἤσαι πο δαρροδοα ἰυηἀδιηθηίδὶ τππδίίον οὗ 86 που]ὰ, 
ἰποριραὰ οὗ (86 Προτοῦ, ἴμοτο δμουϊὰ αν Ὀθθῃ 
ορροθϑὰ ἴο ἴδμοσῃ βοταοί ΐης ΤΟΓ6 ταὶ : (80 ᾿ἐδ- ρτίη- 
ἄρα. Τθὸ 1 6-Ργϊποίρὶο 8 Φππαδιυθηίδ}γ ἀϊδίη- 
ξαϊδμοὰ ἴῃ {10 οοπίγαδι οὗ ρ]δδιὶς ἔοστηδιῖνθ ῬΟΥΤΟΣ 
κοὰ τηδιοσίδὶ δυρθοϊγαίσω. ΤΌΏΘΥ δσὸ ὈΟΪῺ τηυΐυδ}}} 
ΘΒ Δ Ξηοα δδοὸ} σὶῖιἢ τπ6 οἰμονρ, Ὀπὲ δῦοτο ἰδθυὰ 
δἰδπὰθ ([Π6 ῥτίποῖρίθ. 186 τηδίογί δἰ ἶϑί, (Ββογοίοσγο, 88. 
δθ Ἔχρὶδΐηβ ουογυησ ἔγοτα ἃ ἔογοο οὗ τηδέϊον, π ἢ] οἢ 
ὯῸ ῬΏΔῊ [188 ΟΥ̓́ΟΣΡ γοὶ βοθῃ (866 ΝΟ κἘ “ Μίδβοοϊ- 
Ἰεποοῦ ὟΝ τἰἰονΒ," 18ὲ γο]. Ρ. δ4), ἀοθ8. ποῖ ΟὨΪΥ 
ἀφῃγ ἐδ6 οχίβίϑηοθ οὗ [δ Ὠσσηδε δοὰὶ δῃὰ ἐδ οἱ ιἱοδὶ 
υδίιτο δὰ εἰσἢοδβὲ σδυβαὶην, [06 ΟΟΟὮ θὰ ἢ ἰ8 
δἰδὸ ἰ6 δηἰαροηίξιὶ οὗ (ὴ0 χομυΐῃθ ΣΟῸ 
Ἰατεβ ἴῃ 10} τϑδ ν οὗὨ ἔδο δηΐτηδὶ ῥγίῃοὶρ!]θ, ἃ5 Βα 8 
οἵ (86 υἷπο Ὀοίδηΐδὲ ΤΟ ἀοε8 ποῦ σομδῖάογ 86 
πλδίλμῖς ἰοτιιαθοπὸ ἃ ΒΙΔΟΟΝΥ ΗἾΔΥ ΟΥὗὁὨ Ιηδίϊορ ἢ 
186 πα}, ἀπιὰ οὗἁ [16 ογγδίδ οσταρ ον τῆο Θοπποοίϑ 
ἱπιροπάογδ]ο ἔογοϑδ δηὰ Ῥοϊδιὶιγ---γοα, Οὗ 6 κοηυΐῃθ 
οδοτηῖδὲ ἴοο, τ δῶ ρεσζοοϊνοα ἰδὲ (86 τοϊδίοῃϑ οὗ 
εἰροώνο ΔΉ ἱπ Βυθδίδηοοθ οσίαπὰ Ὀογοπὰ ἰδ8 
δἰοτηϊδιίς οοποθρίουϑ. ΜΔῪ ἰΐ ποῖ ροβαὶὈ]Υ Ὀ6 Ἔχρ]αἰη.- 
οὐ, δὶ 65. [86 τηδίογίδὶ δβ'46 οἵ [86 Ἀβαρ τα Ῥτποῖρ]9 ἰθ 
[ατοοὰ Ὦγ {πὸ οτοδίίηρ πογὰ, 80 18 ἴ6 τοΐθγθῃηοθ οὗ (89 
οτἱχίη οὗἩ τηδίζον ἰο ἃ ρυτθ ἰπουραὺ οὗ ἀοἀ βοιμοιμίην 
εἶδα ἴδῃ τῃ6 τοΐδγοῃοο ἴο ἰδ9 αἰ οὐ]  οπΐρτηα οὗ ἃ ογϑᾶ- 
ὄγνο τηδεΐοῦ : ἀ πὰ Ὄσροσίθαοθ ργονθθ ἰπδὶ {8 ΘΟΔΙΒΟΣ 
Ἰδοίίοσ ΟΥ̓ΟΣΥΝΒΟΓΟ, 828 ουἰδίἀθ ΟΥ ῥτγοοὶρἰαθ, Ῥγο- 
δος ἴστοπλ ὅπον ἰοιτηδίίουβ. [δ 8 ἃ γαϊοδὶ οοηίγϑ- 
ἀἀἰσύοι ἐμαὶ χηδιΐον Βῃου]ὰ ροηοτγαῖθ δρὶτὶϊ, δμα, πόνοῖ- 
ἰλοοδϑ, 06 ΘΥΟΙΥΝΟτΟ δυο ἰο βρίσὶϊ, ὀυθ [0 
ἴδε ἀϊβδρροδσϑηοο οὗ 118 οτἴρίηδὶ πδίαγο. 

6. 1Π6 δϑοοῃάϊηρ 0 οὗ πδίαγαὶ ῥσίποὶρ]68 18. Δ 
τϑοοηδϊηρν |ἴπ6 οὗ δοὶβ οὗ ογοδίίοῃ, πὶϊ σοὶ [86 
ὑτ οἰ ρίο8δ δ υγαυβ [06 τιογθ δβἰγοηρίῃθη, ἀθορθα, ζ6η- 
Ἐταζο, δηὰ ἐπάϊνί πα ]ϊχθ ὑμθιηβοῖνοα, δυὰ σἱ 
αἰώοι, δὲ [86 δϑῖωθ τωρ, ὨΘῊ ζοιτωβ οὗ (16 παῖ 

ἢ, Τδο δηϊεμοά ἸοΟΥ δρθογο οὗὨ πδίατο ἀ068 ποὶ 
Ῥηοάσοθ 186 ΠΟΥ δρροδγίηρ ὑσὶ μοῖρ] οὗὨ ἴδ6 ἷσδοῦ 
βρίοτγο, Ὀυΐ 1 6, Βοτονον, 118 Τηδίοσῃδὶ Ὀἰἱγὶῃ- ῬΡ]δοθ, 

Ὀθόδῦβο ἴδ6 Ἰοτοῦ δρθοΘ Ῥσόραγοβ ἔου (80 
ρον, ἱὰ ΟΥΘΡ [0 ΒΕΙΥΘ 88 1.8 Ὀαδίβ, ἰΐ 6 {11} οἵ ἱπαἷ-. 
οδίίοηβ οὗὨ ἰδ, δηὰ Ὀθοοῖμεδ ἱμγτουρμουξ ἃ Βυτθο] 
το ΤΟΡΓΟΒΘΏΪΒ ἢ δάνδθοο [00 δοσλϊηρ ὨΘῪ "ΟΙ]- 
ὉΓΙΙ. 

8. Ί τοβροοὶ ἰο ἰ6 ἀσγνοϊορζαθηὶ οὗἉ ἰδ ὨδίιΓο- 
Ῥσίῃοεὶρ 68 ἰηΐο {Π|6 τϑα]σαοη οἵ (86 οοπαϊοηρα Βε}- 
ΘΒογϑου οὗ παίαγο, τὸ τηυδὶ ἀἰδιλησυϊδῃ ἰμ6 [0]]1ον- 

ἰσπάβ οὗ ἀδνοϊορταθηϊ: α. Τη6 ἀονοϊοριηθηὶ οὗ 
180 πον ἀ-οτοδίϊοι ἰῃ ροησγαὶ; ὁ. ἴθ ἀονοϊοριηοπὶ 
οὗ ον βοϊαν βυβίοπι; ὁ. 6 Βρθοσίοδὶ ἀδνοϊορτηθηΐ οἶ 
[86 φαγί: ἀ [00 ρταάυλὶ] ἀσνοϊορτηουὶ οὗ ἰμὸ ἰμάϊ- 
νἱάυδιὶ 16 οἢ οαυ ; 6. ([Ὡ6 πδίαγαὶ ἀονοϊορτοθηὺ οὗ 
[6 ἱπάϊν᾽ ἀ0.Δ16 ἐποταδοῖνοβ; Κι ἰ89 ἀονοϊορτιοος οὗ 
ποίωσο ἰῃ [06 ΠΑΙΤΌΤΟΡ δηὰ [86 Ὀτοδάοσ β6ιδα, ΟἹ 1. 
δρδγὶ ἔγοσω Ὠυμδῃ 116, δηὰ 2. ἴῃ οοππθούοη πιὰ ἰἰ. 

ἃ. 72 ]ευεϊορπιδηέ 97 ἐλ6 Ογεαέξίοη, ὁ ἐλὲ Ἡγονίά 
ἐπ σοπεγαϊ,---ΤὨγουρὰ [86 ΔΩΔΙΟΡῪ οὗὨ [86 ἀονοϊορπιθηξ 
οὗ [890 οαγίδ, ἐἰὸ βογίριυσο βοστοῖδ Ὁ8 ἴ0 ἑπίδν δ'ϑῸ ἃ 
ἀθνϑιορταθοὶ οὗ βϑᾶνοθ. Τπὸ Ββοανθῃβ ἀγθ ογοαίθά 
(66. ̓ 1: 1 Οἤτοι, χνὶϊ. 26. Ν ἢ. ἰχ, 6. Ῥβ. χχσχίϊὶ, 
6; οχχχνί. ὅ ; τον. ἱϊΐ. 19); [06 ΒοΔΥΘΏΒ ὕτὸν οἱὰ 
διὰ ρᾶ88 ΔΤΑΥ (ΡΒ. οἷϊ. 27: 18. 11. 6), ἴ86 Βοαυθῆθ 
ΔΙῸ γοῃουοα (2 Ῥοι, 11], 18: ον. χχὶ. ὅδ. αΑβιγοῃοιοῦ 
αἶδο ἰσδοῖθδ ἃ οοπίἰμυουβ στόν, δπὰ ἰῃ ὑπΠ6 βαὴθ. 
ἯΔΥ ΤΟΟΟΡΉΪΖΟΒ ἱπαϊοδίίουβ οὗὁἨ ρδβϑβϑίηρ ΔΎΎΔΥ ἴῃ [86 
βίϑι αν που, Βυΐ ἴδ6γα ἰβ ἃ ἀἰδόγθηοα Ὀοί τ θ [Π6 
γαγίουβ οὐ οβ 8] τοσίομβ. ΤῈ οἱὰ δεοπνίβῃ δηὰ Μα- 
᾿ποιησταθάβῃ ἰγαάϊἰΐοη, δηἁ [80 ΟἸγβιίδη ΑΡοοσυρμδϑ 
ΚΟΥ βού ὨΘΑΥΘΩΩ (186 Κογϑῃ, [86 Καῦραϊδ, 189 
Τοβίδιηρῃΐ οὗ ἴδ0 Τποῖνο Ῥαδίγίδγοβ). Βαυΐ [86 Ηὁ- 
ὈΓΟΝ 8 δαἀπκἰιἰοὰ ἴῃ ἘΠ ἴγθο ΒΟΔΥΘΏΒ 88 ἰῃ δοοοά-, 
δ πὶΐ ἰὴ0 Βοιρίυτο (Ῥαὺ] αἰδὸ 2 ον. χῖϊ, 2-.-4: 
[8δοὸ ἐὐἰγρὰ ὨρατΘ {16 ἐμὰ ἧς ): 1. Το Βοδνϑ οἵ (δ6 
εἷς (ἴ06 οἱουάα, Ὀἰγάβ, ομδηροθ οὗ ἰ80 αἰτοθρΒοΓο) ; 
2. ἰδ6 Ὠθάνοη οὗ ἰδ6 δβι6 1 ]ὰν ποῦ, (8.6 Βιτηδστηθηΐ: 
8. [086 Ὠοδυφη ἴῃ ποῖ αοα ἀν. }}5 πὶ ΗΒ δὴ 
Ῥαγδαάΐϊβο. Οὗ ἰδ Ἰἰδίίοσ βϑανϑῃ ἰξ τουδὶ Ὧθ ΟΌΒΟΓΙΥ 
ἰῃδὶ 1ὑ 8. ἃ δυο] οο- το] σίου ἰά68, δη ἃ ὮΥ͂ Ω0 τηοδηβ 
Θχοϊυ 65 186 Βὲο!]αν πουϊὰ (666 ΓΔ ΝΟκΒ ποτὶ: “ΤῺΘ 
Ιμδπὰ οὗ ΟἸοΥΥ ἢ. Τμο Βοτίρίαγο Γθοοηἶξ68 αἷδὸ [9 
ἀἰδυποϊίΐοη Ὀούθο Δ ΘΑΣΙΟΣ ΒΟΔΥΘΏΪ δι! ]δν πουϊὰ 
δῃὰ [16 δγαίθηι ἰὸ ὙΔΟΝ 18 φαγὶ ὈΘΙΟΏΖΒ, 88 τὸ 
βηὰ ἴὲ ἱπαϊοαιθὰ ἰῃ ἰη6 ουτγίδι ἀΔγΒ ποῖ. ὙΒο; 
16 Θδτίδ τνγὰϑβ ἔουπθα {110 τη τη ρ΄ ΒίΔσβ δϑηρ ἰ0- 
βοΐδοσ, δῃ ἃ 41} 86 βοῃβ οὗ αοὰ βῃουϊοὰ ἴον ον ( οὐ 
ΧΣχυΐ!. 7). ΟΟὨΒΟΑΌΘΆΠΥ Ὀαίοτθ ἴ8ο ἔουπάλίοιϑ οὗ 
186 οασῖδ (8086 ΤΩΟΓΏΪρ.ΒίδΙΒ ΟΣΘ ὑθοσο. ΑΧ90 ἰ89 
“ΗρΑνΘ ΟΥὗὨ ΠΟΘΥΘΏΒ,,) 88 ὙΟ]1] δϑ {π6 δϑοδῃβίοῃ οὗ 
Ομ γῖβι, ροΐϊηῦ ἴ0 ἃ ΒΘΑΥΘΏΪΥ τορίομ τ ΒΙΟὮ 1168 θογομπὰ 
[80 οοβιμίοδὶ βρῆοσο οὗ ἴδ9 ποιϊὰ, ἰο ὁ τερίοῃ “οὗ 
οὕοστιλ] Βα ϑῃϊη6.᾽ 5.66 (86 δῦογο αυοίδιίίοηβ. 

Ὁ. 1.6 ἢ ΟΥ̓ ομν βοῖίαν ϑυείδηι.---ΑἹ- 
ἰδουρὴ ου ἰδ0 ἔουγί! ἀδγ οὗ ἰδ6 ογοδίίοῃ ἴπ6 τ 0.016 
δι 6} δ πουϊὰ ἰδ ἰηἰσοάπορα ἰπίο ἴμο οἰγοῖο οὗἉ νἱβίοῃ οὗ 
(89 φαγί, Ὡουου  Β6 1688 [86 ΘοΟβΙιηΐοαὶ οομρ]οἰΐοι οὗ 
ἴδ Βγείθυῃ ὈοΙοηρίης ἴ0 (86 φαγὶ ἰβ δδρϑοΐδ!ν ἱπάϊ- 
οδίϑαὰ, ὥρθοοΐδὶ αἰϊυβίομ ἰβ τοδᾶθ ἴο {})18 βγϑίοῃ τοὶ 
[80 Νοὸν Τοδίδιλομὶ ὈΪΌ]10Δ1 Θβομβαύοϊ ον ἰγθαΐβ οὗ τὰ 
οῃὰ οὗὨ (86 Ὠοαυθηβ δηὰ {16 δύ, δηὰ {ΠῸ}} σθῦθυτα, 
(Ζοοἱ 1. 4: Μαιξ, χχὶν. 29; 2 Ῥοί, ἰϊ. 10). 

ΝΌΤΕ ΟΚ ΤῊΝ Κ'ΟΕΙΡΤΌΒΑΙ, ΗΕΑΥΕΝΒ ΔῊ ΕΛΕΤΗ. 
--Ὗὺ υἱηῖκ Ὁγν. [δηρθ σαγεῖοα ἴ00 ΖᾺΓ τα ΤΩΔΥῪ ὈΘ 
οδοὰ δ οοσιοϊοχίοαὶ νον οὗ (06 Μοϑαῖο δοοουῃῖ. 
1: εὗδον χῖνοβ (Ὧ6 πτῖϊοῦ ἰ00 τηυοῖ δοίθηοθ, ογ, ἴῃ. 
οσγάος ἴο ροὶ ἃ στουμὰ οὗ ἰηἰεγργοίδοι ἱπάορομάθαὶ 

Α 



186 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΚ ΤῊΝ ΕἸΒΗῚ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΞΒΕΑ͂, 

οἴ εἷβ δΘομοορ οι, τα ῖκοα τὰ ἰ0 ὯΘ ἃ ΠΊ676 δυϊοϊηδ- 
εἶα τηράϊυμ»---ἰΠπ8 ἰδκίηρ ΔΊΤΑΥ 186 Ὠυτηδη, οὐ ἰδιδὶ 
δα οσῦνο τ ΌἸμο88. τ οἢ '8 80 Ὀγθοΐϊουδ ἴῃ ΔΗΥ 
νἱοῦν γΑ ΤΩΔῪ ἰδῖκο οὗ (μἰ8. παττδῦνο. Ηθπορ ἴδ (οὩ- 
ἀσΏΟΥ͂ ἰο τοραγὰ ἐδθ Β']6 ΒΘΑΥΘΏΒ 88 (86 δΔβίισοποιηΐ- 
381 ΒΟΔΥΘΏΒ οὗἉ τηοάσχῃ δαΐθηοα, ᾿ῃδίοδα οὗ [86 ΠοδυΘΣ 5 
οὗ τ! δαγίδ, ποδυὶγ οοππηοοιοα πῖ(ὰ ἴῃ6 οασίμ, δπὰ ἴῃ 
πιο ἴΠ6. δύῃ, τηοοῦ, δηὰ δίδιβ ἀρρεαν 88 ὙΠ 
ἩΠδίον ΟΣ ἸΏΔΥ Ὀ6 ἴ8}6 ΠΟΑ͂Ρ ΟΥ ΓΕπιοΐΘ οδῦδβ68 Οὗ ἴῃο66 
ΔΡΡΟΆΣΑΠΟΟΒ. 8.66 ΓΟΣΏΔΙΚΒ ἴῃ ποὶθ 05 ἴῃ 6 ΗΘΌΓΟΥ 
ΡῬΙαγαὶ λοῶ, ὑρ. 162, 168. Το Βγιιθο]ο οὐπίγαβ οὗ 
1:6 ὨΘΑΥΘΙΒ δηὰ (8ο οδγίδ, πὶῖ τ μοι τ. δηρο δἰδγίβ 
ἴῃ ἴδ. ἰηἰογργοίδιίοι, μ88 811 8:6 ναὶυθ ἢ6 διίδοῃεβ ἴοὸ 
ἰδ; θὰΐ ἰδ 8 ποὺ δὲ 81} Ἰοδὲ ἰὴ Ὑδδὶ 86 τοῖρηιι τερασὰ 
88 ἰῃ0 ὨΔΙΤΟΊΤΟΣ υἱόν. ΤῈῸ ΟΡΌΟΔΙ μοανοῃβ, π|ιιὶ 
186 ΔρΡΡΘΆΓΘΠΟΘΒ ἰη 1ϊ, τὰ8 811} [Π6 πτὶϊον ΚΠΘΉΝ, ΟΥἨ ΔΒ 
ἰμβρίγοα ἴὸ Κπον, οὐ ἀθβοσῖθθ. 1 τᾶϑ ἰο δίπλα (δ 
ΘΟΒΟ8. ΑΒ 18 ὉΥ δοίϑθμοθ, Οὗ οἰ βου 86, 
(86 οοποορρίίοῃ οὗἩ 86 Ὠραυθη8 ΘὨΪΑΓρο8 τὶ ἢ ἰδ, Ὀυὶ 
ΟἿΪΥ 88 ἃ ἐοπ, Τί ἑάδα ΤΟΠΙΔΙΠΒ 88 ἴπ [86 
Ὀερίπηΐησ. [πὰ Κοορίης ὑΡ [18 οοῃίγαδβῖ, ΒΟΎΘΥΘΓ, 
ἯΘ 816 ποί ἴο γοραγὰ (86 βοϊθηδο Ὀοάΐο8 αἰβοονογθὰ 
ἴῃ [8:6 ΤοΙΊΟΙΟΣ δρδοοᾶ, 88 (06 ΒΟΑΥΘΏΒ πῃ αἰβιίησὔοιῃ 
ἔγοια οὐνγ οὔτι ἰἰοτοθ, 838 ἐμβουρ [06 ὨΟΔΥΘῺΒ ἵῸΓΘ 
ΒΙΓΩΡΙΥ 811 τμαὶ ἰ8 οὔ" δὰ ΔΉΔΥ ἔσο, ἴ80 ϑδγίδ, 
ΤΏ ρῥἰδηοῦ Μδγβ '8 ΠΟ ΏΟΓΟ ἃ βοδύθῃ, ΟΥ ΒΘΔΥΘΏΒ, ἰ0 
8 ἥτρὸ ἯὟΘ ΔΓ6 ἃ ΒΠΟΆΨΘῺΒ ᾿ ἷἰςι ΑΒ ἘΠΟΝ σεν 1138 
ὋΡ ἰ06 ογουϊδβ 6 οοποερέϊοπ οὗ (868 ηιῖρ- 
μδ ΘΏΪΑΙΣοΘ ὑπὸ ΕΣ οἴδον δαγίν κὸ Ὀοάΐο8 ἴῃ 

δοο; δὰ ἰδ6 οἱὰ ἑάεα ἰγανοὶβ ἔοσὶ ἃ ὑῃς 
[0 ζτγοδὲ βυτωθο]ο δομίγαβὶ γοὶ σοιδίηβ. Τ.6 ἢθ8» 

ΘΒ, 00, ΘΏΪΑΓΚΟ μον 80816, δῃὰ 86 ρθουν ἀἰνίηθ 
τοβίἀθῃοθ, οὔθ ἐμουρηϊ ἰο Ὧθ ἰῃ ἰῃ8 ΠΘᾺΡ ΒΚΥ ᾿πδὶ 
ΔΌΟΥΘ 8, 18 οατγτίοὰ αγίμον οἱ, Ὀογομα ἱμ6 ΒΥ οὗ 
οἰουάδ, Ὀογομὰ {μ6 βρβογο οὗ (δ6 τιοοι, (86 βιῃ, (80 
Ῥαποίθ, 86 βοίδὺ βγβίθῃῃ. ὅοίθῃηοο δ ἀβ (86 βίθ!]δ 
Ὀοάΐεβ; {86 Ὠραύϑῃβ, ἰῃ6 ὑ ΒΥΤΩΌΟΪ 6, οΥ ΣϑίμοΣ 
ΒγτΩ θΟ]Ζ6 4, ΠοΑΥΘΏΒ, ἀγὸ 8.}}} Ὀογοπά, δἰ ρ᾽ὶ ΟΥΘΣ Δ]], 
ΘΙ Γδοΐῃρ 411. “ὙΠῸ Βαϑὶ βοῖ ΤῊ βίουγ αδουδ ἰμ6 
ἈΘΑΥΘΏΒ,᾽" Ὁτοσπ ὮΦ (ΘΟΙΏΡΔΓΘ ὮΨ 88 υροὰ 668, ἱ, 

30; χίσ. 28, ὙΆΝΓΙ9 ὉΘ Ὁ); “0 δίοοροῖδ 
ἄοπτῃ ἰο Ὀομοὰ ἴπ6 ἰΐηρα ἐμαὶ δγὸ ἰδ {0 ΒΟΔΥΘῺΒ 
(0 Ἰἰονγοσ ΟΔΥΘΏ8) δηὰ (86 οδσι," Ῥβ. οχἱδἱ, 6. 

ΟΠ ἰδῆρυδρο, “Ἴμβὸ βοῦνοῃ δηὰ δοδύθη οἵ 
ἈΠΘΔΥΘῺΒ οδπηοὶ οοῃίδίη ΤΏ66,᾽) ΤΩΔΥ͂, ΟΥ̓́ΤΩΔΥ ποῖ, Ὀ6 

ἴῃ 1.9 ἰοοαὶ Ἄοοποσρέέοπ, Ὀὰΐ πῸ δβοίθῃοο, ἱὲ 
ΤΑΥ͂ Ὧδ τοροδιοα, ΜΠῚ οὐὸγ ἰγαπβοοη ἰδ ἰπ ἑάδα. 
ῬΥΒδίονοσ (6 ὨΌΡΟΡ οὗ ΒΡΒΘΓΟΒ, ΤΘ 8] ΟΥ ἱπιδρί θα συ, 
(0 ὈΛῸ "ΞΩ, (86 ΒεδΔυθῺ ΟΥ̓ ΒΟ ΤΘΏΒ, 8 81}}} 186 
τοδὶ ὑατέπ, να ον 8]1.---Τ. 1.} ὅς Ἐατίβ, 

ο. ρλογίοαΐ 7Ζευεϊορηιθπξ 9 ΟΥ̓ 
ἐδε δὲς Τανε' Ἡΐογὶ.-τβ 88 ἾΣ ἰηασϊολϊοά, {86 
εἰχ ἀδγβ᾽ πουῖς ἢδυθ 66} σοργοθοηϊοα ἴῃ [Π6 ΒΘ ΌΘΏΘΘ 
οὗ ἃ ὑποίο]α ἰθγΏδτΥ, ἰπ πο 8 ταϊστοσγοὰ [86 βἰ χη ὶ- 
ΟΆΠ00 οὗ ἰ86 υτηῦοῦ ἰμτθ6. ὯἯΝ6 οομδίγσυοι [6080 
ἑδυπδγῖθβ ἰῃ [06 ἐΟ]]ονίπρ τραπποῦ: 1. Τἰρηλ δηὰ ἰμο 8 ὅο0 
᾿ἰχηΐθ; 2. ταίοσ δῃηὰ αδἷγ, δηὰ [86 δῃϊγηδὶβ οὗ ταΐθν 
διὰ αἷν; 8. ἰ:0 80114 ἰαηά δηὰ οὐον ἰξὲ 86 νοχζοίϑ]9 
ποιὶὰ ; (86 Ἰδη-Δηΐ 818 δῃ!ὰ ονοῦ Ἰπθῖ 8}. ΑΒ ἴο 
{1:6 δἰγίοὶ σομβίβίθῃου οὗ ἰμοβθ ἀδυβ᾽ πόῦῖβ, 186 
τηοβὲ ΘΟ] οὈταϊθα παιγα βὶ8, 88 Οὐνίοῦ, ἤδνΘ ΘΧΡΙΟΒΒΙΥ 
δοκπυοπΙοά ἰ. Νον πὸ βπὰ ἰμο86 ἀδγβ᾽ ποῦῖκβ 
οοπδίγυρα ἴῃ [Π6 τηοδὲ πηΔ} 1014 ὙΓΑΥ͂ ; ἴῃ ρασὶ ΡΟ 
δοοογάϊηρ ἴ0 ἴπ6 Βοτὶρίαγοβ, ἴῃ ρᾶσὶ ΡῬΌΓΕΙΥ δοοογάϊηρ 
ἴο παίαγαὶ βοίθῃοο, δῃὰ ῬΑΡΌΥ ἴῃ αἰβίϊησι ΟΟΣΩ 
ἩΒΟΓΟΌΥ (Π6 ΒΔΙΤΩΟΩΥ Ὀοίπθοη [86 Β᾽01]6 δπὰ πᾶ 
Βαΐθῃοο 18 οοπίοδίθα οΟΥ τηδἰ ἰδ πο, --- ϑουὶ ρίΌΓΑΙ Γορτο- 
βοηϊδιίοηβ οὗὁ [86 εἷχ ἀδγβ᾽ ποῦ Ἠοῖθ ἰμ0 104(} 
Ῥβδίηι ὀχοθϑὰβ 4}. ΕἾσβι ἀδυ, γϑγβ. 1, 2 ; βοοοῃὰ ἄδγ, 
τοΙΒ. 8, 4; ἰυἱτὰ ἄδγ, το. ὅ--18.; ἔουσίδ ἀδγ, γοσβ. 

19,30. Το ΒΓ ἀΔγ δὰ ἰδο ὅ:βὶ 4] οὗ ἴδο εἰχιῆ 
ΔΙῸ ῬΈΟΪΥ ἱπ|διϊὰ ἰηίο ἴπ6 ῥἱοίυσο ἔγοτα [86 οατίοφαχ ἢ 
ΥοσΒα. Το εαἰχίῃ ΟΔΥ α͵50 ἵἔγοση τοῦ. 14: Ὀὰϊ ἴῃ γοῦ, 
28 ΤῊΔΙ ἈΡΌΘΑΙΒ Ι,ΟΓΘ Οἰδιϊ ΠΟ ἰἱῃ ὮΪ8 τῦϊο. Ηρτο 
ΌΠΟτΒ δὴ δοουγαῖϊο ῥἱοίασο οὗ {6 τῶοἷο ογοαϊίοη 
ἔτοτα γϑρ. 24. ΤῊ οτγϑαίίοῃ οὗ [0 μὸν ποιὰ, πηϊοὶ 
8 186 δἷτὰ οὗὨ ἰδ6 ΑΡΟΟσΔΙΥΡθ6, Ῥδ8868 8 
ΒΟΥ ΘΟ]ὰ βίασθ. Ηρτθ δὴ δοοογὰ ἰη ἴῃ6 οσγάοσγ οἱ τὴ 
Εἷσ ἀδγβ᾽ ποῦκ 18. οὶ ἰο Ὀ6 τηϊδυπάἀοτβίοοα, 1, ΤῊΦ 
ΒΟΥΘΏ ΘΟΠΘΤΟΡΔΙΙΟΣΒ Δ8 ἴῃ6 ΒΟΎΘῺ ΟΔΠ] βίο κα οὗὨ (09 
οδγίδ, Ομ γίδι ἴῃ ἃ θριγο οὗ ᾿ἰσθιξ ἴῃ μεὲν τυϊάδι, τὶ 
ΒΕΥΘΏ Βίδσ ἴῃ ΗΪ5 ἢ δηἀ6---8ὴ ΔἰἸυδΐοη ἰ0 [09 ογοαίϊου 
οὗ Ἰίσῃι οὗ ἰδ0 βγβὶ ἀδγ (οἷ. ἱ.--ἰ2.).,) 2. ΤΟ βοτὰ 
8688. ΤΏΘ οουῃοὶ! ἰῃ Ὠοανρθ δὰ [6 βϑύθῃ 668] οὕ 
ἄθογθαδ οὗ ΒΟΙΤΟῪ ΟἹ οδγίδι---Δὴ ΔΙ] πδΐοῃ (0 ἐΠ6 οτοδ» 
σι οὗ [πο δττοδιηδεὶ Ὀοίπτθοι ἰ86 τδίοτϑ δον (οἷ. 
ἷν. 6, (86 ““6δο8 οὗ ρ᾽δαβ᾽"; οόρ. Υἱὶ. 17) δηὰ [86 
ναΐοτϑ Ὀδηοδία ({πΠ6 Ὀϊ]οοὰ οὗ [86 ἰδηρ," εἶ. υἱῖ, 14), 
οΒ. ἷν.-τῖι, ΤΏ δουθῃ ἱτυμηροῖθ. Ῥοόγοοθ οὗ ἰυὰρ- 
τοϑπξ ἢ ἴΠ|6 οδτί ἢ τορϑπΐδῃοο (οἷ. νὴ, 7) 
δηὰ οἢ ἰδ 868 (ΤΕΣ. 8 προ ἰο ἔδ6 δοραγαϊίσῃ 
οὗ Ἰαπὰ δῃηὰ βδοὰ (869 δἷβὸ οἷ. χὶ 3), οὗ. υἱῖ].--σ, 3. 
ΤῈ δούθῃ ἰδαπάοτβ (νοΐοοβ οὗἉ διπγακίηρ τ Ώο86 δρθθο ἢ 
δὰ Ὀθθῃ 8οδ]θ). Τὴ6 δηῆγχοὶ 80 δαὰ διαϊκοποὰ 
ἴ)6 βουθὴ τπυπάογα, Γαὶβοθ ἢἷ8 παιιὰ ἰ0ὸ Ὠράᾶνοῃ δηὰ 
ΒΎΘΑΙΒ ἰῃδὲ Πετοδῖοσ {{πὴ6 8}}8}} Ὀ6 ΠΟ τῆοσο ᾧ Ἐρὶ- 
δοο8 ἔγοτλ ἐδ βίαρο οὗ [80 δουθὴ ἐπυπαογθ: (86 
Βα] οτϑᾶ βοτο], (λ6 τηοαδυτσίπρ οὗἉ [88 Ἰοτηρ]ο οἵ σοὰ, 
0 ἵπο οἱΐτο ἴγϑοβ, (ὴὩ6 ποωδῃ ἷπῃ δόδυοῃ οἰοίποὰ 
πὶ 106 8π, [80 ΤΩο0 Ὁπάᾶοῦ ΒΟ ἔδοῖ, δηὰ ἃ Ἅσσονσι 
οὗ πεῖν δίδιθ οὐ ΠΟΥ ᾿ιοδά---δὴ δ᾽ βίου ἰὸ (9 
ΠΕΡ ογοδαίθα ἴο τρεῖς {86 ΒΕΔΘΟῺΒ (οἷ. Σ, 8 ἴο οἷ, 

2). ὅ. ΤΏ δούθῃ Βοδὰβ οὗ (6 ἀγαροῦ. ΤῈθ 
(θγίηρ) ππ μὰ ἴῃ Βοδνοη, (86 ποηδὴ ἩΐΠῚῺ οδρἑοβ᾽ 
ΠΡ, ἀπὰ ἰμ6 Ὀεδδὲ ουΐ οὗἁ [6 868 τὶ ἢ ϑονθῃ μοδάβ, 
(06 οαγ]ν δηῦ-Ο γὶδὲὶ τοργοϑβοηίδνο οὗ ἰμ6 βουδῖ 
μοδὰβ οὗ ἴδ ἀγαρου--- Δ] βίο ἰοὸ (86 Ὀἷγάβ οὗ (0 
Βοάνθηβ δηὰ δ Ὀδαβὶβ οὗ [Π6 866 (οἷ. χὶϊ, 8--Χ}]. 10}. 
6. Τα βούϑθῃ ἰδδὶ ἰδζυθβ Οὗ υἱδὶβ οὗ πσδῖὶ. [ΪΙπίτο- 
ἀυοίοι: ἰῃ6 διηϊσοδὶ οἂὐ οὗ [86 οδυΐῃ, 116 ὩΠΤΩΌΟΣ 
666 (πιϊὰ τοίογοποο ἴὸ [80 εἰσηίΐβολποο οὗ [86 πυταρος 
6: ῬΟΙΏΔΡΘ 8180 (16 αἰ χίῃ ἀδυ); (6 Ἰδὴ οὐ Μοῦῃϊ 
βίοι, ἴ80 τοαρὸ οὗ ἀοἀ πίιδ [86 144.000 νἱτρῖηβ πθὸ 
ὍΘΑΡ οπ (πεῖν ἔσθ βοδ δ ἰῃ6 Ὡδιὴθ οὗ 186 ἰδ δηὰ 
[Π6 Ὡδιὴθ οὗ (δ6 ἐδίπον, ἱ, 6..) ΔΘ ἰτηδρθβ οὗ οὰ : [86 
Δηπουῃοοιηρΐ οὗ 86 ἰυδρτησηΐ, οὗἩἨἉ ἰδ δουθῃ ἰ1ϑὲ 
ῬΙδσυςΒ ; (6 πάρτησηϊ οἢ (9 Θασγίῃ ; (86 ἩΟΓΟ, Β6Σ 
οουπίογρατι ὑῃ6 Ὀγίάθ δὰ μ6ὺ Ὀτίἀορτοοτῃ, ὨΘΓΟΘδΒ 
δηὰ ἀοἰνοσοτα, ᾿υάρσοδ οὗὨ βρίσὶ ἱ8 διὰ δββοοϊδί6β ἴῃ [(}9 
ΒΡΟΒΙΔΒ87---Δ]] δῖοι ἴο [06 δηΐτηδ]8 οὔ [86 ϑαυ δηὰᾶ 
ἴ0 τῦδὴ οτοαίϑα ἰῃ ἐπα ἰτηλσο οὗ αοά, πί(ἃ {6 οὐτ- 
του: Βι1]6 ΟΥ̓́ΘΡ (Π6Γ δῃὰ τηδῖθ ἰμοπὶ δυρ᾽θοῖ ἴὸ 
γοῦ, οἷι. χὶΪΐ, 11--τῖσ, 21).} 

Φ [Ὁ τ. ΙδΔτιρ 8 ΒΑΓΘΘΘΟΙΏΒ Δ] οροίμασ ἰοῦ ἀστιθοσγαῖξ. 
ΤῊΘ ἐυθηοπεῖα ν.,.1. Μέοδαΐο δοοουῶΐ ἰῃ 89 104(}} Ῥεδῖτα 

ἱπᾳ ἴο Ὁθ υχἱδίδκαυ, 1 ττδ ἀου Ὀ 1685, ἰοο, ἐπ ἐδ 6 
ἘΝ ὉΣ ἐΠ8 στῖτας ΟΓΜΙΒῚΑ ΡΟΟΑΊΤΗΡΟ, 88. Ὶ9ΕἸΝΟ ΒΥΙΑΡΙ͂Ε ἴ8 
16 οΥ (0 ἀοεροὶ οἵ δου, θα ΤΟΔΩΥ͂ οὗ (86 
ΤΟΒΟΙΑ Ὁ δ ΠΡ ἘΡΟΝ ὉΥ ΠΕ. ἙΑΒΕΘῚΕΙ ΘΕΘΘΟΕΣ ΑΒ. τὸ 

Ι, 
τ [ῦτ. δ ΤΟΙ ΕΤΊΙΡ ΒΟΤῸ ἰδ ἐπδὲ οὗ Τλιῖδοσ, δ:ιὰ ἐφ 

ἔδιο δοσὴϑ τὶϊ οὖν ΕΣ ΒὮ ἰσασδδιίοηῃ. Βυξ ἔδοσθ δὰ ὯΔ 
ἈΔΙΔΥ ἃ ἀουὲ οἵ ἐΐδ Ὀοΐπα οστοποοῦβ. 1ὲ βῃου]Ἱὰ Ῥο, ““ ἐμδὲ 
ἼΟΣΟ Β}}8}1 ὉΘ 10 Τῇοσὸ ἀ616 γ᾽" --(ἱδὶ ἰδ, ἐπὶ τμδξ ἰδ ἴο Ζο ]ον. 
860 ΒΙοοτηδοϊὰ.--Τ. 1,..} 

«δὶ Ὧτ. Ταῦσον ἩὙὮ110 1Δ ΓῊῚ 
ΤΟΑῸΌΟΘΝ δίσοδα ΟἹ ἔδθ860 τασζηοΐοσ, ἱζ ποὲ διίομοί ον σα], 

οἰδετης πὶ [86 σσϑαῖῖνο δοοουπιξ πιο Ἀ6 θυ) δ ἐπ ἐπε 

ἴα τ ὑρείπημης 486 [ 
μρτθ υλῤσον Ὅσα ἔμοτθ ἰ8 ἐδ δάση τὶ ἐπδὲ ἰῃ Οομ θα, 

ταν οἶδα τοθοτῖσα ας πδαὶ ἀρὰ Μὲ μαχοθάϊαιοῖν Βὴ- ΠῚ 8 τοσὩτΐοιι 
1ο ΤΆΔΘδ ἰδ Ὀσιτηΐδίδ κα ῦϊο. Σὲ ἰδ δ ΔΙΕοΣ Ἰκδϊ, μβς δρον 
ἥοσ “" ἀκσίκιοδο ογοχίδικοα ἐξ τοί," δα 1 δῃουϊὰ ὕὉ6 σϑὩ» 
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ἢ͵ Το στοαὶ ΞδΌθδι οὗ αοἂ (οἷ. χχ. δπὰ σχὶ.). 
Ἐ ἰδ, οὗ οοῦγδο, πηδοτεϊοοὰ {πδὶ 50 8 οτοᾶ- 
οι 85 ἴ6 Αροοδίγρθθ οουἹὰ ποῖ Ὀ6 δὴ δ᾽]ορογίοαὶ 
ΦΟΡΥ οὗ πο εἷχ ἀδγβ᾽ ποτ, ἴῃ ἰδ Ερίδι)9 οὗ Βαι- 
ΒΔΌΔΒ (δου ἰδ6 τί ηρη οὗἨ ἴμ0 δαΐγοδ ἀροοίοϊζοὶ) 

δυηάὰ οἱ. χν. {86 ἱπουττοοὶ |ἰΐογὶ ἰηϊογρεοίδιίοη οὗ 
ΧΟ. 4 δηὰ 2 Ροὶ. 1, 8 (βφοοοτάϊηρ ἰο 

υἱοῦ ὁ ἰπουξαπὰ γϑᾶσθ οὗ οαγίῃ βῃουϊά τ δῖθ ΟἿ 

ἀΐης 
Ῥυϊεομα. ΟἿ οὗ {}6 ὅτεϊ ρμαϊσίδιϊο τοργοδοπιδείουδ 
οἵ [δ Βοχαδτρόσου ὙΠ ρο]οτοὶ 8] τούουθηοοθ ἰ0 ἐδθ 
δεαίποι υἱὸν οὗἉ ἰ86 ποιϊὰ, πὸ δηὰ ἴῃ [8:6 ΔΡΟΙΟΩΥ οὗ 
ΤΈΣΟΡΗΙΣΌΒ ΟΥ ΑΝΈΙΟΟΗ: 46) Δοζοίψεωρι, 110. 1... σδρ. 
12 βὰᾳ. δὴγ οἴδμοσβ δυο 0] τγϑαὰ ὑῃ666 (869 [πἴτο- 
ἀπεοῦοῃ)») Απιοπρ ἴδο τηοάθγῃ δἰ Ὀ]1ο- ἐπ Θο]ορίοδὶ 

ἰδίου οὗ ἴΠο ἷὶχ ἀδγβ᾽ ποιῖς, ἐμαὶ οὗ Ηκεῦσβ 
(“ΟἸάοοὶ Βοοοτὰ οὗ [89 Πυπδῃ Βδο0᾽}) οσοΌρίοθ ἃ 
Ῥεοιοίϊηθηξΐ ρίδοθ. [ γα θοὶβ 811 δοτοδἱπδιϊουδ οὗὨ [86 
δοτρία γα ἰοχὶ τὶ πδίαγαὶ βοίΐθποθ. [εὲ ἰσϑοὺθ Ὀδοῖς 
,. (δ0 δοοουσπὲ ἰο ἴδο ἰοδοδίηρ οὗ Θοά-: Ὀαπὲ 'ξ δτοδθ ὮΥ 
θοδηδ ΟὗὁἨ Βύτηδῃ Οὐθογνδίίοι οὗ ὑῃο τἱδίηρ δυῃ, 88 ἰῃ 
(815 ἰὴ γἱοίατο οὗ οτγοδιΐου [8 οὐὸῦ ὑηροϊοὰ ἰο (ἢθ 
ἐγε8 οὗ ἴπο Οὔϑοσυεσ. ΤῈ τοργοβαυίδεέοι ἐἰβοὶῦ 6 
641}5 ἃ πἰοτορίγρδο ἴον [Π6 ἱπείσισίίοι οὗ τόδ ἴπ ἐδ 
ἔτεαῖ ρμἱοΐατοθ οὗ ογοδξοη, ἃ8 ὑγοδουϊθὰ ἰὸ ἢΐβ δοῦ- 
ετρϊδιίοῦ ἴῃ (6 ογάον οὗ 1176, ὅταὶ πογῖς, (βδη τοδὲ 
ἴδ6 Βα. Β.1Δ 7}, δηὰ ἰπ τ06 πυτηρθοτίπρ οὗ ἄδγδ 
ψί!ἢ τοΐογαιοθ ἴ0 ἴῃ ΘΟ Κ) 88 ρίγϑῃ ἰοὸ Ηἷπιὶ ἰῃ ἰδῃ- 
ἔυλρο, εἴο. Ηο πᾶβ ἴῃ ἰδο δοοουσπὶ {δ δυτοθο β οὗ 
(80 ἔτει τεϊξσίου, παῖαγαὶ δοΐϑηδθ, του γ, ΡΟ ς 5, 
ΟΟΤΟΠΟΪΟΡΥ͂, Ἡτρ, δὰ 18 Ϊῃ Ὠϊβ. ροοίίο 
ἀεθοι 1Βετθ ἰδ ταποῖ ἐμδὶ '8 Ὀθδυιδιϊ : θὰξ (δ ῥἷο- 
πὸ 86 ρίνοβ τ οὗἩ ἰδ6 ἰοῖτον οὐ ἰΐ6 Οτίθηίδ]α ἴῃ 
οδροοῖ ἴο0 ἀἈΑυΚΉΘ65 δηὰ ἰδῦον ἰ8 ὙΟΤῪ ρῥϑγίΐαὶ δηὰ 
δσασροταῖθὰ, ΤῸ ΒΆΣΩΘ ΤΩΔῪ 6 Βαϊὰ ΟΥ̓ ΤΩΔΗΥ͂ ΟἿΟΣ 

ἴῃ ἰδ ΟΟΚ. Το ἱρτιοτίπρ οὗἨ {8ο τοδιεγ οὗ 
δε εἷχ ἀδγε᾽ ποτῖς 18 τδῖΐο α. Τδο οοπδίπιοοι 
δ δα ΤΟΊ ́οττ : 

1. Ττἰρὰς, 
Π. Εἰγτωλσωθηῖ. [1Π1, Τοστα δττηδ. 

ΙΥ. Ιἀκλια, 
γ Ὑ͵αῖος οἵ 
.Αἱς οδύθῃ. ΥἹ. Οτοδίυγοθ οὗ ϑαγῖ, 

ΥὙΙ1. βαθεῖ. ᾿ 

ἴῃ ἴδ 6 ερὶτίς οὐ ΗἩογάδν, Ὀπὲ ἱπάοθροαπάσῃε ἴῃ ἰἐ8 
νίον, δοὰ τηβολὴ, πεσε μτν μδ 180 ἱμαϊνάυ δ] ἷδ 0 
τοργοθοηϊδιίοῃ ἰη Ε. Α. ΚΕυμΜμλ ΗΒ Ἐ “ ῬΑγαρτα 
οἡ βαοτοὰ Η]δίοΣΥ ἢ (ρ. 32 δ). ὙὍ8ο εἰχ ἐμοί ὕμ 
βυοῖ, δηὰ ἴῃ ἰμοτηβοῖνοβ πη ἀΔογοίοοα, δτὸ τὸ Ηΐπη αἰ νη 
λγα. ΖΔΛῊΝ δ]βὸ [8115 ὑδοῖ οὐ Ηορὰοῦ ἱῃ δηϊτοδιϑὰ 
τερτοδεηίδοη (“ ΗἰδίοτΥ οὗ ἰδο Κίηράοταῃ οἵ Θοἀ,᾽" ρ. 
16... ΟκυβεῈ ἀοϊϊπολίίοη οὗὁἨ [Π0 δἷχ ἀδγβ᾽ ποῦς 8 
ΤΟΙ ΘΟΙΩΡΓΟΒοπεῖνο δηὰ {0]} οὗ τωοδηΐηρ (“ Ἐραΐαγοβ 
δου Βασγοὰ Ἠϊδβίογυ,᾽" Ὁ. 11 δ΄ ---- ϑοίσηείο τ 

Ουνίοτ, Βουό, Βεορυίατί, ΕἸἰ6Θ ἀ6 Βοαυσηοῦῖ. Ὠθ 
ἰδ Βδοδο, απὰ οι 1,ϑομμαστά). Μεβικεη: Ὃ 

ἄεγ, απὰ φὺ ἔμοΣο ΔΙῸ 10 τποσπίη ρα 0 ΟΥ̓ ἴο δυοοοοὰ. 
Ἧξ ἰ6 8 τοῖν σσοδιΐοῃ, ὅτιὰ 8. ΠΟῪ ΦΠΣΟΠΟΙΘΕΥ, Ὁ {μῖ8 ἰά68, 
ΒΩΪΥ Τηλῖχ68 τ τὸ Οἱ ἴο ἐδο οἱὰ Μοεκαΐο Ἅοσϑᾶ» ΕΣ 0Θθ 
οι δηὰ 4}: Μέοδαΐο ἀδγε.--Ἴ. 1,.} 

δγ,᾽ [οὐρείᾳ, 1848, ἢ. 8. ΤΈΟΓΟ 8 α͵8ο ἰδ} 9 εἷδ- 
τοσῖοδὶ μδτί οὗ ΠΥπι.}8 “ Ῥυϊποίρ]οθ οὗ ἀθοϊοργ,᾽" δηὰ 
γὸοατβ ““ Οομηροπάϊΐησῃ οὗ" ἀΘΟΙΟΩΎ " (Βειδυμβομνοίς, 
1804, 2 γοἷβ.); Εκυθϑαε : “" ΒΙὈ]6 δὰ Ναίυγα," Ὁ. 7]. 
--ῥἧΗαα Ὀοϊορ ΟὔΚΝΒΤΚΡΥ: “ΤΏΘΣ δηὰ Νοπ."Α 
ῬΟΡΌΪΑΣ ἰγοδίϊδο : ΠΔΈΤΙΝα: “ ΤῈ6 Αποτηυπάδηο Οο8» 
ἔἰοηδ οοπιρασοϑὰ τ (86 Ῥτοδοῦι," το [86 Ὀαυϊοὶ, 
1μοἱρεῖσ, Εηροϊτοδη, 1869. 96, Τλογθουασ, [86 ΓΟ] ἑτλ- 
ἴπαῦγ  ογδίασσο. 79 τουδὶ ᾿Δἢ ἐδοθθ ἰγοδιβοθ 
ποῦ τοραγὰ ἰμδ6 Ηοχοδιηθσοῦ οὗ Μοδεδ, δὰ (8.060 
ἩΝροΙ ὧἀο ποῖ, Αμὰ ἔπσίδος, τὸ τηυδὶ ἀϊδησυϊκη ἴμ0 
δυβίθιῃβ ἩΠι10}} δδδύτηθ [06 ἐοχτοδίίοῃ οὗ ἴ86 δαγίἢ ὮΥ 
τοδὶ σον υοηρ ἰπ ἃ δίοϑγ δοηΌΘηο6 Οὗ ΠΟ Οτο» 
ὕουβ (Οαγνίον), δηὰ (οθοὸ ἩδΐοΝ δϑδυσοθ ἃ σταάυδὶ 
ἰσδῃβίοστοδιου Ὑὴϊ ρατγίΐαὶ τουοϊυπουθβ. Ηασίϊησ 6. 
Ἰοῃρθ ἰο {86 ἰδίϊοσ. Ὑ79 πισδί, Ββονενοσ, ϑογι δι ΗΪῪ 
τηδίηἰδίη ὑμδὶ ἃ βοθὰ οὐ ρβοστῃ οὗ ογϑδαϊξίοῃ (ἴὸ; ἰδ 
ἰγδηβίοστη δ ο}}) τσὶ Ὦδγο ραδδοὰ ἱῃπγοῦσῃ (Π6 ο8» 
ἰδδίσορμοα ουὐ οὗ [Π0 οαεϊον δίδρο ἱπίο [86 Ἰφίοσ, 
ΒΩΔΙΟΘΟΌΔ ἰο [16 ῬΓΌΟΘΒΒ δἱ ἐμ θοοά, Ὀυϊ ἰταμδίοσιη- 
οα ἴῃ δ ογοδίΐνο ΜΔΥ ἀυτίηρ (πὸ ταοίδτρουρδῃοαίβ οὗ 
188 δῖ. Βυΐ 186 ἀοοίτἷπο οὗ [16 κχτοαὶ οδιδϑίσορῃθθ 
ἷδ Ὡοὶ ἐποτονἢ ὁχοϊυδθὰ. [Ιἢ τοδροοὶ ἰο ἰδοοο νῆο 
ἀδῶγ ἴδιο οχίδίδηοο Οὗ ΔΏΥ ΒΔΙΤΠΟΩΥ Ὀοίποοῃ ἰῃ6 Β΄0]6 
Διὶ ὩΔΌΙΓΑΙ Βοίσῃοσ, ἰδ ΤΩΔῪ ὃθ 864, ἰδὲ ἃ (6 [}9- 

ἴῃ ΟΟΥ̓ΤΏΔΩΥ, τὶϊ ΒΒ ον δοϊοπίθο δοαυΐγθ- 
τοῦδ, ἴδνθ ὑπἀογίακοι ἴδ6 ποτῖς ; δυσὶ 868 ΒΔΙ,1.Ὲν- 
ΒΗΚΌΡ (ῃ ἐπ6 ποϊοτΐουδ Ὀοοὶς : “Το Ῥυΐτνο 
ΟΣ 5), Βνοιδοϊμποίάον, δὰ ϑβίγσαυθα. [ἢ 
ΤΟΟΘΏΪΥ ΟΟΟΡΝΙΝ (ἰπ ἰπ0 Εθϑδγβ δηὰ ΠΟΥ 8). 
ΘΟΗΙΞΙΚΗΕΜΔΟΉΣΒ 848 4]80 ἱπ (8 τοβροοὶ ἐχργοδβϑοὰ 
δΔχίθο6 ταΐοι ῥγουο ἰδὲ Ὧ6 τῶϑβ ποῖ ν6}} ροαὶθὰ 
ΟἹ ἰδ ροΐης (" Βιαάΐοθ δηὰ Οὐ ἰοἰβηλα," 1829, ἢ. 
480)», Μοβι ΤΘΟΘΏΪΥ [88 (μἷ8 δαδυτηθα ὁρρονίοι, 
ὈΘΟΟΙῚΘ 8 δβρϑοίδὶ ἃ οὗ ι896 Ηεροϊδῃ βοὶιοοὶ οὗ 
Ταρϊηροη, τ ΐομ 88 118 τηδίη αἰΐδὺ 'ῃ Ελβίοτη δὶ ι- 
κουϊδηὰ, Οἱ ἰΠ6 δἰά6 οἵ παϊυγαὶ δβοΐθποο [86 ΒΑΡΙΩΔΟΩΥ͂ 
88 ὈΘΘΏ ταδίη]γ οοπίοδίοα ὈΥ ΕἼΘΠΟΒ δυίδογ; ἰῃ 
Θοστθδν, ὈΥ Ὑοχὶ δπὰ Βυστοοίδίοσ. Ομ ἐδ βἰάθ οὗ 
(806 πδίυγα εῖβ, 0 δὲ (}}0 θδσὴθ ἔπηθ ΘΟ βοϊθῃτβο- 
Δ} ἰοασωϑὰ δηὰ ἘΠΕ ΣΕΥ ΕΝ το, βίδαμπὰ Οοροσηί- 
οσῦβ, Κορὶον, Νοπίοη, Ῥββοδὶ), Θ᾽, διὰ Ευ]ογ: δἵ 
ἃ ἰδίοσ. ρουίοὰ ἐδ Εσοδοδτηθη Ουνίοσ, Βροριίδτι, Π6- 

τὶ], [80 Βεϊρίδη 
ἰδῆσηθη δηὰ Νοσὶδβ Αὐμουίοδῃθ (ΕΕΌΒΟΗ, ρ. 67 ; 

866 ΘδρΘοΐδ! Υ δἷβὸ ΠΚΡΊΤΖΒΟΗ, Ρ. 609). Α εἰριβοδης 
Ῥοαϊου 18 ἰδίκομ ὈΥ ἐμ δἱγοδὰγ αυοϊθὰ ποτὶς οὗ 
Βυσκιν: “ ΟἿΥ δῃηὰ Μἰποναίοσυ,, ὁ[0., 28 σίνοι 
ὉΥ ὙΥ κανσα, ἴῃ {16 δ΄ τος οὐϊοη οὗ ἰδ6 το] Κποόπῃ 
“ΒΒ τ Ττοδιΐθοβ,," τοἱ, ν᾿, τὶ ὙΠ] Οἢ ΘΟΙΩ» 
Ρᾶγο [06 γδ]υδ 019 ογἰ ἐοίδτα οἵ 10 ὉΥ ἯΥ. ΠΟΥΤΜΑΝΝ, ἰη 
ἐς ΠΟΙ υΟΚ᾿Β [ἐλοταιν Αἀγνογίίδον," 1888, ΝΌΟΣ 44. 
“ ΤῊ σοπαϊοῃβ οὐ ὙΔοΣ 86 στοδὶ μοοϊορίδί ἰγϑδίϑ 
πὶ υἷα υλίὰ Ὀτοίδοτθ ἰπ ἐ.)6 ἰμθοϊορμίοαὶ που] διθ 
( ἱπρ ἰο Ἧ΄. Ηοδῆηδι) (μο [ΟἸ]οπίηρ : 1. 66- 
ΟἸΟΩ͂Υ͂ ᾿Δ8 οὐ θη! ῥγουθὰ (δαὶ {19 βυγίδοο οὗ οὔῦ 
Ὀἷδηοὶ [88 ποὶ Ὀ66 8 ἔτοσω Θἰογ  Υ ἴῃ 18 ργοϑθηξ ὁ0Ώ- 
ἀϊώοι, Ὀὰϊ μα ραβϑοὰ ἰὰγουρἢ ἃ βοτίθβ οἵ οσγϑαῖίνθ 
ορογδίίοῃδ, νιοὶ [Ὁ] οντϑ οδοὰ οἰδον ἰῃ Ἰοηρ, ἄχϑὰ 
Ῥογοαβ οὗ ἔπηθ, 2. ΤΏ ΓΟ 18 δῃ οχροβίιΐοπ οὗ πδίυγαὶ 

ΘῃοσΘ:δ ἩΒΙΘὮ βίδη 8 80 1 1]Ὸ ἰῃ οουίγαβιὲ τ (8 086 
οδαίς Βἰβδίοσυ ἰμαὲὶ ἰἱξ δυθὴὰ πον ᾿ἰσθς οα ἀδεὶς 

Ῥδσίβ οὗ ἱξ, δῃιὰ {ΠΟΓΘΌΥ ΘΟΠΗττΩΒ ἰϊ. 8. ΤῊ δυίβοη- 
ἐἰεϊςγ οὗὨἨἉἁ 86 βοσίρίυγαὶ ἱοχὶ ταυϑὲ σοζαδίῃ υπϑοδίμοα, 
Ὀὰὲ ὕϊο οσχροαίτἰου ἀδιηδηὰβ οομοοββίοηβ ἔγτοα ἰδ 
Ἰογαὶ αχροαίϊοῦ - 1806 τϑδὰϑὺ τηυδὲ τῶδκο ἰδ ϊ8, δπὰ 
ἱῃἀοτοΠ ΕΥ͂ Εἰτηβοὶῦ ἐμογϑῆον ΟΥ̓ ἰδ0 δοοοββίοῃ. ΜΔΊῸΣ 



188 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΕ Τ8ΠῈ ΕἸΒΗΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒ, 

ἸΟΩΥ͂ ΒΌρΡΡΙ 68 ἴο παϊυσδὶ ἐμ  ο]οΩγ. 4. ΤῊο ΒΙΌ]6 
δυες ποὲ δἰ ἰὸ ρῖνο δοϊυϊου8 οἵ ρεοϊορίοδὶ δῃὰ οἰὸς 
ααυοσαίΐομβ οὗ παίαγαὶ βοΐθθοα. ΕἾ66, ἀοὰ πουϊὰ μανθ 
ἔουμὰ ἷξ ΠΟΟΘΒΒΑΓΎῪ ἴ0 ΘΠΔΟῪ τοδῃ τ οτηηἰδβοίθιοσ, 
Βοοδυθο ἢδ τ2αδϑ ΟὈ ἰροα, δὺ [ῃ6 βδῖὴθ ἰἴσωθ, (0 ἱτωρασὶ 
ἰο Ὠεἷτη 41} ἄορτοοδ δηὰ Κίπὰβ οὗ διπῶδῃ ἱκοπϊοάρο, τ΄ 
186 τονοϊδίίοῃ τ γο ποῖ ἴο ΓΟ δ 8 ἰῃβυδβιοίοαί ΟὨ 6. ἢ 
Τῃ δούογαὶ ροϊπία ΗοδΊΏδηη [118 οοττοοϊοα [86 Δα ΠΟΥ 
(ἢ ἃ ἴγθο δηὰ δύο ΒΌΓΥΘΥ, Ὡδιηοῖγ, ἰῃ ἴῃ}6 ὁ ΘΔ ΥῸΣ 
οὗ Βυοκ᾽ηά ἰο ἰΓΔΏ ΒΟ 811 ἰῃ0 ρογοάβ οὗ [86 ροοϊορ- 
ἰο} ΠΥ ἀοίοττηϊποα δαγὶ Β- οστηδθοῃ ἰηΐο [86 πη 6 ΕΠ 0]6 
δορί ποΐηρ Ὀοΐοτο [86 ὅτβί ἀδὺ οὗ ἴῃ οτοδίϊοιι, δ βου ρἢ 
ἴο ἴδοδο ροοϊορίςδὶ ρουϊοάβ 80 Ἰοῃρ Ὁ] ο8] ἀδγ-ροτί- 
οὐδ ἃγὸ 8{1}} ἰο Ὀ6 δἀἀοὰ. Ἠοβδηδπη, ΟἹ [ἢ 6 ΘΟὨΊΓΑΣΥ, 
Δ,]ορο8 ἰμδὺ (ΒΘ [86 6γ66 οὗ [86 ἐγ] ΟὈϊϊ68, ἴον Θσχϑίὼω- 
Ἶ6, τηυδὺ μαγὸ οχίβίθὰ Ὀοίογθ τ ογοδίίοῃ οἵ ᾿ἰρῆι, 
6 βδ1η6 8 ἴτιο οὗ ἐδο γί γτοροῖδ]6 δὰ δῃηΐτ)δὶ 

ποιὰ ᾿τουρπουῖ, ΤῊΘ βᾶπιθ ὈΠίθΏΔΌΙ6 τίϑνν, πο ν- 
ουύοτ, ἰθὺ π|}} ἰγαηβίου 1:6 ροοϊορίοδὶ ρογίοαβ, τι ἢ 
ἘΠ οἷν τοϊαϊΐου 0 δδοῦ οἰδογ, ἱπῖο 186 ὥπιο οὗ ἴδ0 
Τλολῶ ῬαδΥῥλολιε, ταθοῖβ ὉΒ αἰβὸ ΠΟῪ ἰῇ γΓΙΟΌΒ ΌΥΤΩδ. 
Ττ [9 τοργοβοηϊοα ὈΥ̓ Απάγοαβ  ἀρπον δηὰ Κυσίςσ (8θο, 
ΟἹ ἰδὲ ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ὈΕΞΙΊΙΤΖΒΟΗ, Ὁ. 112). ΤὮΘ τ ΟΓῸ ἀ6- 
Βηοὰ οοπι ἰηδίίοῃ οὗἨ ρεοοϊορίοδὶ τοδυ] ἢ δηὰ {πὸ Ὀϊὺ- 
Ἐδοδὶ δοοουῃὺ ἈΡΡΘΑΓΒ ἷἱπ 8 [ΌΓΓᾺ δοιμοί 68 τηδί 
δβοίομεϊῆο, δηὰ δρδΐῃ τηδίη!γ 60] ; δυὲ ἰδο πο 
δογίεββ σδῃποὶ ὈΘ βίγ γ βοραγαίθα ἔγοσα οδοὺ οἵδε. 
Ἐσυβοἢ Ρ΄δοοθ Βογὸ Μαδγοοὶ ἀ6 ϑοττοῖ, ἡ δίογκογῃ, Αἢ- 
ἀγοὰβ δρπον, Ὑ ἰβεσθδη, ΝΊΟΟΙΔΒ: “ΡΙΟΒΟΡΐοΑΙ 
διυαΐοθ. οἵ ΟἸ τσ βίδηοσα," ϑόκιονκτ (Ζα ομπὲφ 
ἄε ἰα Βίδίε ἀδφυαπέ ἴδε εοίδηιοος μεν γεοϊοπόεδ, ῬΑΙὶβ, 
15} Ῥίδησδηὶ, Κυξτζ: “ΒΙΌΪ]6 δπὰ Αβίσοποιυ," 
Κϑοῦὶ δπὰ Υ οδίδστωογοσ, 086 πόυκ, ἱῃ 8 νἱϑῦν, 8 
ὙΠΒουΣ ΒοοΠΠΠῸ ταῖθθ. 0. αἷϑὸ Μυϊςὶ, Μ|ς ΒΟ, 
Ἑταγα, πὰ ἃ βοιίϑβ οὗὐἩ Εββαυβ ἰῃ ἰδ Ῥογίοαΐοβ]δ: 
“Ναΐυτο δῃὰ Ἐρνοϊδίίοη "ἡ (Μύπείον, 1866 42), δηὰ 
“ἍΤ }6 Οδίδο} ς᾽) (ΜομλίΣ, 1858 βαγν Ἧ᾽ε αἷδὸο οπυ- 
Τλοταῖθ ΒΟΓΟ, 6 ἀὁ ἰα Ἀέυδίαξίοη, Ραν 
Θοάεζον, Ῥατὶβ, 1841, (6 Ὀγουϊουδὶγ αυοίοά ποτ 
οἵ Ο. Βεϊπβοῖ, ΕὟ. γοῃ Βουροιησηὶ, απὰ Βόμηον (πὶ 
Τοϑρθοῖ ἴ0 ἐδ δΟΒΙΒΟΖΌΠΑΙ [ΏΘΟΙΥ οὗ Κδηΐϊ δηὰ 1.8 
ῬΪΙΔοο). Τὴ ποίγοδί ΘΟΙΩΤΙΘΏΪΔΣῪ οἡ Οδμοβίβ, ὉΥ 
Ἐο], ΒΟὟΒΘ ΠΟ ἢ Ἐ οἱ] ᾿πβὶβὶβ οὰ ἶ 
ἴδ ἀοοουπὶ οἵ ογοδίίοῃ 88 δὴ Ὠἰδίοτγίςδὶ γοοογὰ ἰῃ ἴῃ 
Βἰτιοἰοδί ΒΘΏΒΘ ; ̓Θ ΟΡΡΟΒΟΒ 186 αἰϊνίβίοη οὗ ἴδ6 εἷἰχ 
Θαγβ᾽ ποσγὶς δοοογάϊηρ ἰοὸ ὑοσῃδγίθθ, μ6 βοίβ (89 δοὶ οὗ 
στοδίΐοη ἴῃ νἰρ μὴν τπῖρ οομίγαϑι τὶ (86 ἰάοα οὗὨ (ἢ9 
ὨδίΌΓΑΙ ρτΟΟΘ85, ὈΟΙΟΙΥ͂ αὐοϑίίουθ [86 ουϊάθηοθ οὗ {86 
ψαγίουβ ρασίοαβ οὗ [π6 ογοδιίου, δῃηὰ σομίθηβ ἐμαὶ ἰῃ6 
ἄδγβ οὗἁἨ [86 ογθδίίοῃ ἃγὸ δἰ }0]6 οδιί ῃ.-αγα. ἯΙ 0.18 
Ἄοομ παρα ἀδικοίη οὗἨ [6 ῥτοβοτὶ τίονν οὔ (86 βίαΐθ 
οὗ {86 ο886, ἰὰ 8 ἃ 51181}} τηοῦῖς ἐμαῖς (86 ἐποοθορξὶς 
μὴν οὗ 6 Τλοῦλω Ῥαδλολι δϑοῖωβ βοίβ δαὶὰθ (ρ. 

ΤῊΘ εἰσ ἀδυβ᾽ ΜΟΓΚΒ τὸ δΌΟΥΘ 8]] ἑπἰηρβ ἰὸ Ὀ6 
ϑα τ υὰρλεακύνερ 88 εἷχ σοῃβοσιῖνο δοίβ οὗ σγοδίίοῃ, ἴῃ 
ὙΒΙΟἢ, ΘΥΘΡῪ τηθ, ἃ ὩΘῪ ογθαϊΐοι ἰβ ρἰδοθα 85 ἃ ΠὩ6 Ὑ 
ΔΡΡΟΆΓΔΏΟΘ Οὗ 86 οοδίῆοθ.Ό ΕῸν (δα πογϊἃ ἰβ ἰο Ὧθ 
τοραγαοὰ γιοῦ ὁπλὴν 88 Ὀδίηρ, ἴῃ τοϑρθοὶ ἴἰο ἐδ Τοπη6- 
ὕοη, [86 δοὺ οὗ ἀοά, ον σγδαίέοπ (ἴῃ [86 εἰτϊοὐθυ Β6886); 
δοοογαϊης ἰο (8 ἀσνοϊορτηοπὶ, παέμνο, τ Π11δι, δοοογα- 
ἱῃρ ἴο ᾿ΐ8β Δρρϑδγδῃσο, οοδῆποδ, δῃ ἃ, δοοογάϊηρ ἰο [86 
ὈΪαϑο 1 το ]8 Ἰγίπρ' δὖ 1ϊ8 θ650 (1π6 διΐατο οὗ 
ΤΉΔῺ δα ἴ[Π6 Οοα-ΜΔ}), 1 ἰΒ σοπ. Τη6 οτοδίίοῃ ἴβ, 
ἷπ (86 δτβὶ ρἷδοθ, πὰ ἱπ βϑῃογαὶ, γοργοβοηϊθά 88 ογθ- 
αἰΐοῃ οὗἨ Βθᾶσομ δὰ ϑδυί . (θη [86 Ὠἰδίοτγ οὗὨ 186 
Θδγί ἢ ἰ8 Βρθοίδ!ν Ὀγουρσῶῃξβ οὐὖἱ τἰ ἢ τοίδγθηοα ἰὸ ἐ8 
Τοϊδίϊοη [0 ὨθδυΘΩ, ἀμ 8180 ἰ0ὸ ρίνγθ δὴ ἰάρ οὗ ἰῃ6 
σοϑταΐσε! ογοδι θη Ὀσγοπὰ [ἢ 6 ἴῃ ΟΌΡ Ρ]ΔΗΘΙΆΓΥ 
δγβίοτη. Τπὸ οδδγδοίοσίβιϊο (γαῖ ἰ8 ἀγὸ {Π6 ΓΟ] οί : 

Τὴδ ΕἾγε 2 αν.--- ΤῊ 6 δοραγαϊοη οὗ ἀδυκποϑβ ἀπὰ 

Ἰίσιη, 1. ὁ., οὗ ἀδεὶς δῃὰὰ Ἰρῖιξ τηαῖϊίοσ. ἯΤ ὁ τουδί Βοσθ 
ῬτΈθΟΣΥΘ (6 ἰοχὺ ἔγοσῃ [86 ἰοστιγίηρ ρῥἰοἴΌτοΒ οὗὨ ἀατῖς- 
Π685 ἰῃ Ηογάον, δηὰ (86 δοποοριίοηβ οἵ ἀπτιίηθβδ, 
ΔΡΡΣΟΔΟΝ Ως ἀυδ]ίατη, οὗ οογίδίῃ ἱμοοϊορίδηδ οὗ (86 
Ῥγοδβωὶ ἀδγ. Το βου ρίΓο δρϑδὶβ δἰβο οἵ ἃ “' δηεέησ 
οὗ ἐδο βυι᾽ (Ρε. οσχὶ. 6: Φοῃδὰ ἷν. 8), δῃὰ οὗ δ 8. 
στοὰ οὐδουΣ ἐγ, 8180 οὗ αὶ Ὀδηθδοοηὶ βῃδάθ, δ Ὁ σὶθ- 
Ἰοῃάοσα ἶχοϑ ἃ ΒΟΙΪΥ πἰρῃϊ; ἰδ ΚΗΟῊῪΒ 8180 ἃ 
δΐρθοῦ πὶ οὗ ἀδγ δῃὰ εἷρμὶ (Βεγνοϊδθοη χχ. 31": 
800 “ΤῈ6]1δηὰ οὗ ΟἸοτΥ," Ὁ. 1ὅ0; ΝΟΥ͂ΔΙΙΒ: “ Ηγτηπδ 
ἰο (80 ΝίρΒι). Νοιβδίηρ 18 τῆοτθ ἀδηρθγοὺδ ἰὸ 118 
ἐδδὴ [86 οΘοταχ  ρἰϊης οἵ Ῥαγδῖοαὶ δηὰ οἰ ιἰοαὶ ἀδεὶς- 
688 (866 Ιδβαίαἰι χὶν.) Οοὰ αἱὰ ῃοὶ τηδκο ρξιγαϊοαὶ 
ἀαυίκηθδβ ἴῃ 80 [Γ ΟὨΪΥ δ8 ἰξ 8 ῥγίνδιί:νθ, ΤΟ σο δὺ- 
Β6ῃ06 οὗ Ἰἰρῶξ, Ὀὰϊ ἢ6 τοδᾶὰθ ἰΐ ἴῃ 80 ἴδ 88 6 τηδὰβϑ 
186 οαγίἢ, (Π6 ἀδυίζηοβθ ἴῃ σοηογαὶ, δηὰ ἰμ6 οσγάοσ οὗ 
Ἰϊ8 - ἀδὺ δηὰ εἰσθι, ὙΠῺ τοβροοὺ (0 ᾿ἰρῆϊ δηὰ [ἐφ 
αὔϑοίβ, Θορ. ΞΟ ΒΕΕΤ: “ὁ Μέττοσ οἵ Ναίυγο," ᾿. 467 
δ; δἷδο Ε. Α. Καυμμλσηκλβ ρόϑὴ: “ΤΏ ἴσῃ," 
διὰ ΜΙιΤΟΝἘ “ Βα! αἰδίύίοη (ὁ 1ἰρη!." ΤῈ ΠΙρΡῺϊ ἷ5 
ἷπ ἴδο βογίρίυγο δΔ8 δῇ ἰτηδρὸ οὗ ἴῃ6 ἀοἀποδά, οτ οὗ 
ἴι5 ἱμάποιηρς (1 Τίπι. νἱ. 16). 1 ἱβ σα δ ραττηϑθὶ 
(Ρε. εἶν. 3), δὰ 'πλαζο οὗ (86 Ὀεΐπρ δηὰ 116 οὗ Ομ τίδὲ 
δηὰ οὗ ἰϊ8 οὔοδου. Νοῖ πιϊουΐ γθδβο ΠαΥΘ Βοσὴθ 
ἀεὶ σπαιοὰα Ἰἰμς 4Β (86 τὶ Ἵγεδίυγο οὗ ἀοά, δῃὰ ἀϊ8- 

᾿βῃοα Ὀοίτγοοῃ ᾿διοηὺ Ἰίρῃς «πὶ τοδί τὴ] ἀδγκησβα, 
ἔτοο Ἰὲρεντηδίίοσ, Οὐμρ. δαὶ Ηοβτηδηη 45 οὗὔ- 

βοσυοὰ, ἰῃ δ18 αυοϊοὰ οτ ἰοἴδτη, ἀροῦν (16 νἱβὶ Ὁ]6 στ - 
δίίοῃ ῥσοοθοαΐης ἔγομλ (06 ἰηγνίβὶ Ὁ]9 βρθθγο οὗ ἰδ9 
στοαίϊνο ρονοσβ, {86 τ ρΟΠάΘΓΔΌΪΘ δα Ὀθίδησοβ ἃ 
ἴο4}}γ τοραγὰϑὰ, (Οορ. ΗθΌ. χὶ. 8) ΤΏΘ ὕπ|}0} οὗ 
100 οοπίταδε οὗ οοδπίτὶροίδὶ δηὰ οοηϊτ ρα! μρονοΣ 
(δγιαρδίηυ δὰ δητραιγ), αδἰἱγδοϊΐου (σταυὶγ} δοὰ 
ΤΟΡυΪδίομ (τηοιΐοη), νγαστοὶῃ διὰ Ἰρῦ, ΔΡΡΘΔΓΒ ἰ0 110 
ἴῃ βοιροίηρ Ὀογοπὰ (88 τεϊδίνο οομίγαδὺ οὗ οἶθο- 
ἰὐἰοϊγ, τόσο τάστ ἢ Ὀγοαοχηϊηδίοβ, δηὰ ἱμδὶ οὗ 
τηδρτιοίβτη, ποτ ᾿ἰρμῦ ρῥγθαοσηϊπδίοα (δ μου ρ ἢ ἴῃ 
ὉΟΐἢ Ομ ἰ8 ϑοῦ πὶτὶ (86 οἶμον); τ] ἢ τοπιοίος ᾿σίη- 
αἶρ]θ τἯϑ ΏΔΥ ἀοείζτιαὶθ 88 ἃ Ὀγεδίὰ οὗ 118, πβοδα τηαῦθ- 
τίδ] ὑγοάποὶ '8 Δ ἰΠΟΟΠΟΕΙΥΔΌΪ ταϊπυΐο, ἑαπάδιποθη αὶ 
ἔοττα οὗ ("6 Ἰυτΐπουβ πουϊά-Ὀ ΟΥ̓ πΒῖο 8 ἴ0 ερτίησ 
ἔτοσα ἰδὲ, ε8 {8 ς6}} ον 86 ἔπμάδυμθηίδὶ ἴόστ οὗὨ ουριδῃο 
11ἴδ, ἴῃ δὴ οἰθσποπὶ οὗ ρστονπίηρ Ἰραϊ, (μὲ ἰβ, τ] ἢ 
δεοοηιεα Ἰἰσος, οὐ δὴ οἴου, ψῃ]οἢ 88 θαυ Β-τοδίοσ ΒΔ5 
εἰϊγδοῖνο Ῥοῦσογ, δῃ, 88 ἃ τηοάϊσμῃ οὗ ᾿ἰσμῖ, τορ]- 
δἶνο ροντοσ. ἮΝ σοβροοῦ ἰὼ [86 δυθηϊηρθ διὰ [86 
ΤΔΟΓΏΪΏΡΒ, ἰδ ἰ8 ἰο 6 οὐδογνὰ ἐμαὶ Κυγὶξ 48 8150 
εδδοοὰ ἐδοὶρ ορολ] τϑδὶϊγ. ΒΥ (6 δνυεηϊηρβ 18 
τοθαπὶ ἰΠ6 ροΐῃς οὔκ οὐ ἀδραγίαγο οἵ ἴῃ6 βεραγαίβ 
νἱδίοηβ. ΤῊΘ ροσιηδηθοὶ τοργοἀυοώοη οὗ ἴμ0 πογὰ, 
“ 1,οἱ ἴθοτο Ὀ6 ᾿ἰχῶι," ἰ8 ποῖ 80 ταῦθ [86 τἰείπς οὗ 
[86 Βυπ, δοοογϊησ ἰο Ηογάον, 88 γταίμον 1ῃς οἰθοίτὶς 
Βρδγῖς, (86 ᾿ἰσμιηΐηρ ῥσγοοοοαϊηρ ἔγοτα (86 ἀδτκ (ἢυη- 
ἀαι-οἰουά, [86 ποτίδοτη ᾿ἰρμὶ οὗ [86 Ἰοπρ ροΐδὺ πῖσδιὶ, 
ἦπ8ῖ δ8 δύθῦὺ τηϑίθοσίο γονοϊδίΐοῃ οὗ [πΠ6 ᾿ἰρηυ παῖυτο 
οὗ ἰδο φαγί. Ἐον (818 19 οἰ ΘΑ ΣῪ ἱπεϊπιδίρα, {μας (ἢ 6 
ϑασίδ, 81} 118 δσταηροτηθηῦ ἰπῦ0 ΘΟΒτἶο8] ἀδροπάθῃςθ 
σα ἴδο Βυῃ, ἔουπα (861 ἴῃ ἃ οοπαϊίοι οὗ 861] τα» 
πδίΐοῃ, | πὸ ἐμδὶ ἰοσανὰ8 ὙΠ ΟὮ ἴδ ονοῦ βἰσίνοϑ ἴὸ τ 
ἴῃ [6 ρΡοΐδγ εἰρῃῖ. ῬἈγβίοαὶ ἀδυ ΚΠ 688 18 ἀπαου ΘΑ 
τοδὶ ὉΥ 86 Βογίρίιγοθ δὴ ἰταδρο οὗ οἰ δίοδὶ ἀδυίζτιοδα, 
ἔον ἴ 18 ἰη6 σοι ρδγδίνου ἱτωρογίοοῖ. Βυὶ πὸ ἀραίῃ 

ἱ (88 Ὀϊδοῖς πἰριῦ, τυ 6} ΤΩΔῪ ὯΘ ἰῃ ΙΩΘΆΒΌΓΘ 
᾿Πυτοϊπαιθαὰ ὈΥ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ Ερατὶς , 16 σΙΔῪ πἰρῶϊ οἵ τηϊδῖ, 
πο ἢ 8 ἰῃ ροβίνο ορροαϊἰοη ἰο [86 Ἰρ υἱ, δηὰ 89 
πἱθ αἰχπῖ, οὐ ὈΪμάϊηρ ᾿ἰσδι, Ὁ πίοι (Π6 Ἰρὶ ἰ8 
οοιτυριοα ἱπίο ἰμ6 πογβὺ ἀδυίκηθδβ, οὐ 1.3 τωοβῖ οΥἹ]]} 

ῖ, 
"Ὁ αν.---Αὐοαὶ 106 ὉρρΡοῦ τδίοσδ, Β66 6 
Ἐχοροβίδβ, Ἴμ6 δἰ]υβίοῃ (ὨΘΥ οομίδίῃ ἴο (86 τηδίϊος 
οὗ ἰῃ6 ἀϊδίδης ποιά -δρδοο, 26 βρ800 οὗ βοδνθῶ, ἷδ 
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δουμιὰ αἷδὸ ἰπ τοΥ πο (Ὁ (8660 ὈΕΙΤΤΣΞΟΉ, ᾿. 614). 
Βαὶ ἱς ἰδ φαοαϊξομαῦϊο προίδος, δίοηρς πὶ [06 ὕρΡὸτ 

Ἰθοτο 5. αἰδο Ὠδθῖθ 8 πουϊά-χδιί- 
ἰδς ουἱ οὗ πϑῖοῖ (86 ᾿ἰρ 8 δτὸ ἔοσταϑὰ οὉ ἴδιο ἐουτὶἢ 
ἀΔΥ οὗ Ἤοτοδϊζου (Α. θυγοὶ, πὶ (0 ἀααϊτίου οὗὨ [86 
τοδὶ ἰμθοτγ οὗ [8 Ῥίδοο; Εν. ἃ0 Βουφοτηρῃξ, ἸΣΔΠΔ- 
ἰδιοὰ τοῦ Ἑδυδιΐυβ, "Ὁ. 61, νίτδ ἀϊδεέποι γοίδγοηοο ἰὸ 
ΟΣ ; ΒΌΒηΘΡ, ἢ. 1ὅ8ϑ, ἃ οἷοδν διὰ 
ἰηδιταςῖνο ἰοῦ). Βυῖ ἰἐ 8 ἰο Ὀ6 οὐδοσυϑᾶ 
ἰδὲ {86 ᾿ἰριῖϑ οὗ [0 ἔουγ ἀδγ ΟἸΘΑΡΙΥ τοῖο ἰὸ (δ9 
ἰἰσλν οὗ [86 ὅτβι ἄδυ, Θοῃβθαπ θη! ποί (0 [80 Ὄρρον 
πϑίοσθ οὗ ἰδ6 βοοοῃὰ. ἸΤὴὸ τακῖδ, δ Πγτηδσηθῶΐ, 
ἰπάϊοδίοδ 6 Ὀουμάδγυ πο Ὀθαϊηὰ ποῖ πῖον, δἷτ, 
δηὰ οἴδον, δον ἱοροίμον. ΟὈΟὨΒΘαΘΘΏΙΥ, ἐμΐ5 ἤττηδ- 
τοραὶ ἱπαϊοδίοθα, δὲ [86 ΒΔ9 ἔἶτηθ, [6 ὈΟΌΠΔΔΥΎ 116 
Ὀείποει [19 οοηίσροίδὶ δηὰ οοηϊτ ρα] ἴΌΓΟΘ οὗ τηδί- 
ἴεσ, Ὀοίνοοι ἰἰ8 ἐρυΐδο ἰο ὈΘΟΟΙΩΘ δι 18 
ἴωρυΐθο ἴο Ὀοοοῶθ ἤρῃιί. Βυὶ [δ]8 ἰα ἦυδῖ πδιδὶ 
ἸΏΔΚΟΒ ἴΠπ6 Γαἰϊκίδ ἃ δγι 0] οὗἨ [86 τϑὰὶ] ἤϑδύϑῃ : ἰξ ὧδ 
ἰδ6 οαυδίον το δρὶ Γ (8 Ρ828 πῃ ὑποῖν βαᾶβαρο ἰὸ [86 
Βοζὴθ ἴῃ ᾿ἰσῃὶς. ΤῈ δοοομὰ ΟΔΥ 8 ἰΠογοΐοσο 1.6 δορ- 
διαϊίσῃ οὗἨ ἰδ6 δΔίσῃδρθεῖο δὰ ἴδ οἰομποηξ οὗἁ ᾿ἰχυϊά 
δαγὶ (αἰντϊηρ (δ0 Βυρδίδποθ οὗ Ἰὲρν δῃὰ [86 βυῦ- 
δίλῃοο οὗὨἨ ἀδίκῃ688), διὰ ῬΓΟΌΔΌΪΥ β6}}} σἱοπίηρ Βοί. 
ἯΙ [πὸ βττηδιηθηί, Ὀθένθοῃ 1ῃὴ6 ΟΟἸάμθ88 οὗἩ {80 
εἴθογ δὰ (ῃ9 πϑιτητ οὗ Π6 οδσίι, δα Ὀθίνθοῃ Ἰ᾿ἰρἣὶ 
δοιὰ σ͵ΙΑΥΙΥ, δύο Ὀυ]} (86 ἔἢγδὶ ἐοστηδίίουβ οὗ [89 
δαγὶϊϊ δὲ 11:6 τϑϑϑοὶ οὗ ἰἰ8 Ἰϊαυἃ ππυοίουβ: ποῖ δ οὉ 
Ριαἰοιίο ποῦ Νοριπηΐδη, Ὀθσδυβο ὅγὸ δηὰ νγδίου δΓθ 
μοὶ γεὶ ϑορδιδαίθα. Εν [86 οοῃίοβε Ὀοίπτοθῃ Ρ]α ο- 
πίκπι δὰ Νορίαηίδιη, 866 ὈΕῚ ΤΥΖΒΟΗ, Ρ. θὁὺθ. ΤῊΘ οοῃ- 
δὶ οἵ Ὀοϊὰ δυβίοωθβ ἀοθθ ποὲ 1 16 ἐμϊρὰ 
ἄεγ οὗ (Π6 οτοδίζοη, πίὶϊ [86 Βοραγαϊίοῃ οὗ πίον δηὰ 
αὰ. ΤΏο ἷ οὗ ἰδ6 ἰυϊγὰ ἀδγ οἵ οτοδέοῃ 
(ἰδὸ ὁναιΐηρ) ῬΓΟΌΘΟΪΥ τοδυῖκβ ἐμ ρμοτοά οὗὨ 86 δο- 
[ὍΔ] παϊογ-ογιηδιίοῃ 186 φτγοσὶρίϊδῖοα οὗἨ ἰδ6 
τοοοϊ δἰηοδρθοτο, τὴ πολ [6 ΘΠΓΘ ΠΟ 801- 
ἴλοο οὗἨ 186 δαγιἢ ἷἰ8 ονοσβονθὰ. [π ἰδ6 ἐγαπβίεϊοη 
τοι Ἰίσιιὶ ἄαγα, δὰ γταϊπ- ϑίοστηϑ, δηὰ Πυττίσδηο8, ἰδ 
τοϊττοτοα [86 ογεδίίοῃ οὗ ἰδ βοοοῃὰ ἀδυ. 7616 ογὺ3- 
ἰαἷς απ ρνοοίομξ δίοποα ολίγον ὁ7 πῖσλί. “Οἱ ἰδο 
δεοσῃα ἀδ  αοὰ τηδάθ πολιΐηρ," δ γ8 Βουροτηοηὶ, “ ἮΘ 
ΟΌΪΥ οδυδοὰ ἃ βϑερδγδίϊοι." Βα βυοὶ ἃ βορδγδαίοῃ 
ἯΔ8 ἃ ΟΥΟδοΏ. 

Φασγα αν.---(ἡΖὁδραταξου Ὀούπνδοῃ ἰδ δηὰ πδίου. 
ἴῃ δοοονύάδηοο ψ δὰ Οὐδ, μο ἀσνοὶορτηθαὶ οὗ το, πο ἢ 

Ϊ ἔοτι δι ἴθ0 οδγίδ, δη ἃ ΘΟ Ὀΐμ65 τὶ πταίοσ, ἰὸ 
οὐρπουθ (Π6 ἐοττηδίίοῃ οὐ 89 ϑασί, ΤῈ ἢγβὶ δρ- 
Ῥθάσδῃσο Οὗ ρ]δηΐβ ὁ Ῥοὶπίβ οὗἁὨ οδειῃ ἴῃ ἱῃδΌϊαν ἀΪ8- 
Ῥοταίοῃ. Βοιηδίπβ οὗ (08 βϑῃθσδὶ βοοὰ : ἀοβοσίδ, 
δλπῦδηκβ. (Οποβοῃ, πμοίθον (86 ΡΪἷδηΐδ ἐμπτουρὶ- 
οὔῤ πο γα οτοδίοα Ὀθίοσθ οοαὶ, οὐ Ὑπϑίθοῦ 604] ἰ8 ποὶ 
ΓΟΔΙΌΪΥ ἰο ὈΘ οοῃδίἀ οτθα 88 ργϑι σι βίην 88 ἃ ζοσιωδιίΐγο 
βυρδίδηοο οὗ (Π6 ΡΪΔηί8.) 

Ῥουγίδ, 2)αν.--- Το ὀοδβιῖοδὶ οοταθίπδίϊοι οὗὅἁ ἰδ 
Ἐσ (8 οὗ βϑδνθη δηὰ ἰδ6 ϑδσί, Οὐβινοο- Δι οθρμογίο 
διιὰ οἰοσηΐοδὶ οοζωρϑοῃ οὗ (6 ϑδγίἢ ἴοσγ (86 οοῃάϊ- 
ἤσηβ οὗ ἃ πίρῃον 16,3 Ἐοὶρς, Βορίπηϊπρ οὗὨἨ [86 
τοϊδουβ οὗ ἰδ9 ζοθθβ. Οοπιϊμπυοθα ορογϑιοα : 
Ὁ ΗΒ ΒΘΔΒΟΏΒ, 86 μουοὰβ. 776 πισέαϊ5 οὐξἑάγοη 
ο . 

λ Ταψ.--- Αὐΐπιλ]6 οὐὗἨ (86 παῖον--- ἶσα, ΤῈ 
οοποϊπδίου οἵ {86 μοτϊοὰ δπὰ 10:6 δγϑὲ μδὶῦ οἵ ἰδ9 
ΠΟΤΕ. [80 τοδίη ῬΟΠΟΣ οὗ [86 δΒἰγαίδ- οττοδιίοι 

6 ρΡοἰδοῦο :; (68. ροτίοά Ὀορὶ 
ἘΝῚ (6 οηὰ οἵ [86 ἐλϊτὰ ἑἌβιος Σ ἘΠῚ 

ϑίχιλ αν.---Ἴ16 οαἰδβίγορῃθ ἱπισοάποϊηρ (δ ΐ8 
εἰοδεβ, πεῖ 15 οοχηρ θύοι ποὶ τηδηϊξοδὲ Ὀδίογο ἐδ 
ΔΡΌΘΔΓΔΙΟΘ Οὗ τηδῃ, ΟΥ (Π6 ογοὶθ οὗ [Π6 χτοδὶ βζϑῇθτγαὶ 
τουοϊυ 0.8, Δηἃ ἰηξεοάυοε8 [Π6 ποτὶ ἃ ὙΠ ΟὨ ἰδ ἱπϊοπ οὰ 
ἰο Ὀ6 Αὐδιο ΒΒ Ὠοζῶθ. ΤῈ πδὲυγαὶ ἰδ, ἰῃ [18 Οαπίγαὶ 

οδϑοϊ 88 ἃ ἰΔῊῪ οὗἨ Ὠϑορβδίυ, ἰδ ΔΡΟ] ἰδ θὰ ἱπ (6 ἀοαιὶηδ. 
ο; δηὰ ἔγοϑάοσζῃ οἵ τηϑδῃ. 

ϑενοπίλ θαν.---Οοὐ ΤΟρΡΟΒ68 διὰ γοβϑίβ ἰπ σηδη. 
Μδὴ δΔηὰ τοδίβ ἰῃ αοὰ, Οοα᾽ ΒΒ βδΌδι ἷ 
τοδοοϊοα ἴῃ (δ0 Βαῦρδίῃ οὗ [86 ποιϊὰ, ψυβὶ 68 ἰδ 

οὗ (86 βὅτεὶ ἀδὺ τοργοδϑηὶθ (ἢ 6 ΘΟΒΙΩΟΖΌΣΥ 
6 ὉΠ γϑγβα ν οὗ Ἰ᾿σοϊ, δ [8:6 διτηδγησας 

οἴ ἴδ6 δοοοῃὰ ἀδὺ σοργοβοηία ἰδ6 ἤθδνθ ρον δὰ 
[8ὸ οὐγὶἢ θεποαῖ, Τθθα 16 ἔουν ἀδγ, ἰπ οοπίγαδὲ 
ΠΡ. ἘΙΡΡ ΡΠ ΒΕΡ ΒΕ εὐ τὰς Θοδίο8. Οἱ [δ9 
ΔΗ ἀδὺ οἵ οτοδίϊοῃ ἐπ Ὀἱγὰβ οὐὗὁἩ Ὠρᾶνυθη τουδὶ δὲ 
Ἰοαδὲ ἱπάϊοδίθ ἐμ δοδσηΐοδὶ τοϊδιίοη : οὐ ἔδπθ βἰ στ 
ΒΕ ἡνῖσν [δ6 δρϑοΐδὶ σοργοϑοηίδευθ οὗ ἴδθ βρίτὶ 
ΝΟ 

ἃ, 732 Ογασναῖ 9 δλε καἰ υϊάιαὶ 
1Δγ7ε οκ Τανιλ.--- Το ἰάορ οὐ (06 πδίαγαὶ 116 8. 189 
ἰάδδ οὗ ἃ γοϊδίϊνο ἰηάθροηάθηοθ δοϊητηυπίοδιοὰ Ὁγ ἀοὰ 
(ο ἴδ0 ποιὶὰ, πο ραδβϑοβ ἐπγουρσὴ (86 δίδροδ οὗ 
ἐξρρίουνν ἰπάοροπασῃοθ ἴ0 δοίυδὶ ἱπάἀθροηάθῃοθ, ΟΥ̓ 

ἔτοθάοσῃ οὗ τρδὴ ἴῃ π]οἢ πδίυτο ἰβ δρο δᾶ, 
Ἧ͵6 ἀϊδιϊηρυΐδη., δοοοτγαϊηρὶγ, 186 [0] τίη ἀορτθθδ 
οὗ ἱπάοροηάθῃοθ ἰῃ δὴ δδοοηάϊηρ ᾿ἴη6: 1, 1786 6]6- 
τηθῶξ: οὗ ἀοροπάσηςξ δΒοϊ οχίδίθῃοο ἰο ὯΘ6 δῃηη]οὰ 
(ἰδτουῦρὴ οἰοιηΐδιΣγ) ; 2. (Π6 οἰοιαΐοδὶ δοτηὈϊμδιϊοι: 
ΟΥ (89 τουΐυδ]᾽ τοϊδοῃ οὗ [109 Ομ οἰθιμθηΐ 0 [6 
οἶδον, ἱ. 6.. ἴο [8 τοϊδιϑὰ ὁρροδῖΐθ;; 8. ΟΥΥΒΙΔΙΒ : 86] 
ἤοττωδιίουῃ ἰπ ΌσΙΩΒ δηὰ οὐΐοσθ; 4. ῥΪδηίδ : βεὶ- 
Ῥτοαἀυοϊου, τορτοἀπσοῃ : ὅ,. δηΐμηδὶβ : βο ποθι 
ἱὨΔΡΑΪΥ (βο ροσοθρι 0), οαὐπτδυα]γ (πιοιϊοι ἰπ 1.60 
ὩΔΙΤΟΉΎΘΥ 8686) ; ὅ. ΙΏΔῈ : “ΟοὨβοϊουβηο85 δηᾶ 
ῬΟΙ͂ΤΟΣ οὗἉ Βο] -οοῃίτοὶ ; 7. ἰδ ροποῦ ἀσηοϊδα ρμοΐπίδ ἴο 
109 ΙΔ} ἔγοση ἤθᾶνθη, ἰδ6 ΘΟ ἸΏΔΩ: οὐ ΘΟΙΏΡΪοῖθΘ 
βο ποοη οἱ ἱπ οοτηρίοῦο βο  ἐποοσωργομβοηβίοη ἰὰ (80 
αὐΐίγ τὴ Οοά, πδίαγο, δηὰ Πυτηδηΐ τ (860 ΠΑΝῸΣ Β 
“Ρ̓ορίνο δοριηδίςε,᾽" Ρ. 247). 

Ϊὰ τεδρϑοὶ ἰο (ῃ6 ἱβοαϊΐώοῃ, πὸ τοτηδγῖς, 1. 
Τμαὶ ΘΥΟῪ ἰονγοῦ ρτδὰθ γϑαρρθδσβ ἰῃ 811 Ὠΐσίθν 
Κτδοθ ἴῃ ἃ σΟὨ ΠΌΔΙ τηοάϊβοα ἕοτγιῃ : 2. (μδύ 1 ἷδ 
[26 00 Θ 8ἃ8 ἃ ΒΥΠΌΟΪ δῃηἃ δοῖιδ] ῬΓΟΡὮΘΟΥ : 
δὰ 8. (δαὶ ἰϊ ἰαἷςοβ (89 Ἰοτγοῦ 0Ϊδ 69 οὗ ἃ βεσνίῃρ δῃὰ 
ΒυρΡονίϊηρ βυρλδίδηοο ἴον {6 ἷσθον στὰθ. ἴῃ τηδῃ 
8} 68 ΔΙῸ ΘΟ δἰηθα δηὰ βυρογαϊηδιοαὰ ἰο βρίτίϊ. 
ΑΒ ὃθ ἰδ δῃῃ ἱπιδρα οὗ ἀοα, 80 αἷδὸ 18 6 δὴ ἱπηδρθ οὗ 
186 φαγἢ : 80 880 οὗ ἰδ πηΐγοσδθ. Μ|ογοοοβῖῃ. 
Το ἰάοα οὗ ἔπ ἰοττοῦ 9 β ποῦ 80 0 ὈΘ υπαογβιοοα 
85 ἴδ (16 δίδτωρ οὗ ἀΐνίηθ δυ μου εν ογο τδηξίηρ ἴὸ 
ἱ. ὅ. ΕγοΙΥ αταὰθ πῃ Ἀῤπρα Ἰοτσος δηὰ εἰσθοΣ 
ζοττοδίίουβ: πὰ (06 ἰοτγοδὲ ἰδ γουοσίδ ἴ0 (80 Ργο- 
οοϑάϊῃς αταάθ, θυΐ πὶ (δ0 ἰκμοϑὲ ἰδ Ῥγθβθηίβ, ἰῃ ἐϊ8 
Βοϊθλῃ 8868 οἵ ΤΟΓΙΩΔΟΙ, ἃ ὈΓΟΙΤΩΪΏΔΓΥ ΟΥ Ῥὑτγουΐ- 
δ'οῃδὶ οοτωρϊ οι ποῖ ὈΘοοσηθ8 ἐδο ὀϑΡβίῳ οὗ (86 
ροιαρίοοη οὗ [18 ἰῃ ροπογαὶ. ζΖἠγοιυρὴ λοϑε τοΐαρο- 
ἐπ ΟΥ̓ ἐζθ Κογηκαίϊοηδ αγὸδ6 (λα μοΐδοηδ, 
αοοογάδηρ ἐο Ἡ. νου, ϑολιδογὲ απὰ Κ΄. βπεῖϊ (860 [,.45- 
018 “ Βορτηδιῖοβ,᾽"" ἡ. 266), «οὐξοῦ αγὰ απ αἱ οΓ 
τιογαῖ ἀἑεοογὰ απὰ γοΐαρδε ἑηἶο εἴη. οὐρὰ 
ἐγνρέε οΓ α "αοώ σγα(δ ο παέωγδ αγε, ὁπ ἐλ6 εοπίγαγυ, 
ὀϑάν ἱ δίοπα, ἐλ ἐδλα γοδβα, ἐς μθραι 
ἐλε ἀἄουο, λα ἰαπιδ, εἰο.. ὁδοοουηιίπο οἰΐδ, ἑλεῖν ἐγαη» 
οἷον οοτηρίσίϊονι φγηιδοΐρ ο΄ τλα Ἀέλοοε ἰδ... ΤῈ 
Ῥοτίοά πρῖοὶ 8 Ῥϑουδν ἰῸ ὁδοὶ στδάθ, Ἄρρθασβ Ὑ1Ὲ} 
ἰς ἴῃ 1} ροόποῦ: τρια ες ἴδιο οἱοτηοηὶ, ἐἰ19 γεαρθκο, 
οηἱμτοδίδοδὶ, ΔΡΡΔΓΘΩΌΥ ἰϑοϊαιθα οχίβίθηοο ; ἰῃ ομοσηΐδ- 
Ἀλλ τὸ ΜΉ016 ἰγροαίδυ Ὁ]6 ρότοῦ οὗὁἨ ῬὨγβίοδὶ οἱθοῖδνα 

ο6: ἐπ [86 οτγείδὶ, (8 δίδῖ6}γ ρῥἷδὺ οἵ {μ6 βίογῃηϑδὲ 
ἄοσττοβ διὰ ἰππθ πηοδὲ θϑδυς δι! οΟΪΟΣΒ; ἴῃ 6 Ρἰδηί, 
ἰδ6 τυ ΒοἿο ρόπον οὗ τορτοἀυσίίου (του τοοῖ, δβοεὰ, 
διὰ ὈΣΔΠ6), δῃᾷ οὗ στονίδ πἰρὰ ἰμΐο Βρδοθ, δῃὰ [Ὧσ 
ἰμΐο ἐἰπιθ : ἴῃ (πὸ δοΐπηαὶ, (Π 6 πιοιϊοι ἴῃ 411 Κίηβ δθὰ 
ἷῃ 4]}} . ἴῃ τδῃ, Β8Δ)}}γ, ἴῃ 6 86] -ΟΟ:Βοϊ ΟυΒΏΘΒ8 
πῃ ἐμαΐῖ ροτίοοϊοα ἱπύθηβίεν ΜΓ ΐοἢ ΣΏΔΚΟΒ ἰξ (86 τηοοῖ 



190 

οδαγδοίογιδο οὗ δἷβ δοίης. 7. Το ἱπαϊγ 08] 
ὉΓΙΩἰΐοη ΔΡΡΌΘΟΘΓΒ ἴῃ ΘΥΟΥῪ ρτδθ ἴῃ στοδίος βοῦνοσ. 
Ἡρηοθ ἰδ6 οἰοιμοηθ ἤανθ ΤΩΟΒΟΥ͂ ]οδὶ γο 8 ἴῃ 
ΟἸοσαϊο8ὶ δου ἰδ 014, δὰ ἰπ686 αρδὶῃ ϑΌΡτοϊλ ἰο | διγα] 
116 τλοδὲ τωδηϊ τ]ὰ βορασδίΐουβ, Ἡρθῶσθ οσγδὶδὶβ δΙῸ 
ΤΩΟΒΕΥ αἰϊογοί, δεγοδίθα, οὐ ἀἰβιοσιθὰ ἐμβγουρἢ ἀϊδέυτγὺ- 
προ ἰηθυθῆσοθ ΟΥ ΟἸΘΟΚΒ, δηθὰ βϑϊἄοτα ΔΡΡΘΆΣ ῬθΓο. 
Πδοο ῥἰδηΐβ δ ΘΑρδΌ]0 οὗ ρτοδῖον ΟΥΔΟῪ ἴῃ 
τι οἷν κἰπὰβ ἐμ δη δηΐγηδὶβ, δὰ ἐδ τηϑίδιροσρδοθοθ οὗ 
156 δυδοταϊηαὺθ διϊπια]β ἴθδη ὥδϊοδο οὗ [δθ 
χουν. ΤῊ αἀἰϊδροαϊξοιῃ (ὁ ἀθρΟΠΟΓΔΟΥ δὰ (0 

ΨΑυοὶΥ 88 Ἰδαίου Ὀθοοσὰθ δὴ ἱπαποετηθαΐ ἰο ἀϊθραίΐο 
ἐιο ἰάρα οὗ βχϑὰ βρθϑοΐϑβ, 88 τὸ 866 ἰΐ ἰῃ ἰ860 ποῖκ οὗ 
[0 ΕΠρῚ 5} παίυσα δὶ θδσνὶ ΔΙΜΊΏ, ΟἹ {Ππ6 οτἱρὶπ οὗ βροαὶθθ | ἱποοῃρτοῖ 
ἴῃ [86 διηΐπ)Α] δῃὰ γοροίδθϊο που] " ὨδίυΣΑΙ ρΘΏΟΓΑ- 
ἰΐοι, ἐγδηβἰαίϑα ἰηίο ἀθτωδη ΌΥ Βγοῃη, ϑ υἰϊρατσί, 
1860.( ΤῊ ποῖῖς, ἀουθίϊοδβ, π|ῦ}}} ΟἿΪΥ ὯθΘ 6Δ0]6 ἰοὸ 
ἱπάποθ ᾿ΠΟΓΘ δχδοῖ ἔοστωδθ 88 ἰ0 (Π6 ατδάο οὗ {Π6 
ἰμαϊνίἀυδ]γ οὗἨ [1:0 Βρϑοΐθϑθ δῃιὰ ἰδθ βυβοορ ὈΣ }1Υ οὗ 
τοοαϊβολώοῃ ἰῃ ἐμοῖσ ῬΌγθ στουηά-ἴγρεθ ἰὨτουρὰ 
δοϊδροηϊβο οὐ ἔδυοσίηςς ἱμΠπΘΏο68. 

6. Τὴε Ναίεγαϊ ευοϊορηιοιὶ οΥἿὙ ἐλ Ζκαιυϊάμαϊε 
ἐλοηιδεῖυο8.---Ἰὶ Τπτουρ 8 Βοιΐθα οὗ 
Βίδρ68 ΟΥ ΤΟ ΔΙΟΥΡΒΟΘΕΘ ἴῃ ΤΟΝ (86 το δυο 0668 
οὗ ρστοπίι ἰο τισί, οὗἨ [6 ἱγαηδιεΐο ἔτοτὶ ΟΣ0 
βτουπα-ἔοττο ἰπίο δῃοίμορ (δμδϊοροῦβ ἱῃ (86 ἰῃβοοί- 
ποῦ ὰ ἰο (8ῃ6 ραδβδίηρ ἐπγου σὴ γασίουβ πδίυγαὶ ρτϑας8) 
εἰν ἰο ὑῈ ἀλοιϊπροίμηιοα {ξολη ἃ ἯΙ εἶδ ἐρπίο οἵ νετῖτε, 
ἄοῃ. [0 8ὲβ ἱηἀορά Ὀδοη ἀσυθιοα τΒΘΙΠΟΡ ἔγοπι ἐδ 0 
ὈθαΙηΐηρ ΟΡ ΒΟΌΪΟΣ ρστδὶῃβ πᾶν Ὡοὶ Ὀθθη αἰδπ- 
Ευϊθῃορὰ ἔγοσα (86 Ἡ]1Δ δβροαΐθβ, διὰ δἷμοὸ [86 ἑδζὴθ 
ἀοτοοβιΐο δηΐπθαὶβ ἤοσπὶ [86 πὶ|]ῖὰ, Τὴ βοιίραιτο 
ΒΟΘΙΩΒ ἰο ΒΡΟΔΚ ἴῃ ἰδ ΐ6 ἰοῃο πῃ ἰδ0 ἀϊβιίποϊουι ἀρρϑδγ- 
ἷῃὴρσ ἴῃ 16 ΥΟΥΥ͂ ορίπηΐτρ Ὀοίψοθῃ οαἰ]9 δπὰ π]]ὰ 
ΒΏΪΤΩΔΙ5, ἀμ ἔλυίθοῦ Ομ ἰῃ ἰδο ἀἰδποίίζοηυ οἵἁὨ οογίδίἢ 
Ρἰδηὶθ οὗ Ῥαγδάΐβο (860 ΠΕΙΊΤΖΒΟΗ, Ρ. 622 δηὰ οἷι. 11,). 

ἔ. Τὴ Ζουοϊορηιοπὲ ΟἿ Ναί αὐ ἰαγσε.---Ἰ. Αρατγί 
οπι πιαπ. Τμαὶ παίισο παῖδ Ὀϑι ΠΟΥ [ῸΓ Τηδη 
ΒΡΡΘΑΓΒ ἔτοσὰ {86 ζδοὺ [μδὲ Ἰοῖν ἰο 1561 ἰξ ζτονβ πιὰ, 
δια ἰη Ὀουπά988 Ἰυχυτίδηος ἐπγοδίθηβ ἴο ΟΥΟΓΉὨοἷπὰ 
δηά βεηοίδμον ἰἰβο 1] δ, 88 18 ρσονϑὰ ὉΥ͂ [86 ῥγίσοϊεδνο ἔοσ- 
οϑί8, [86 ΤηϑΙβῖ 65, δ (86 Πηδϑῖηδθ. 2. 71 γί θΥ 06 
ἕο πιαπ. Ναΐυγο ἰ8 ἱπίοηἀοἃ [0 ἀογεῖορ ἰἰ86} ἴῃ 
δοοοιὰ νὶ τη, [1 (δοσγοίοσθ δυτηραι ίζοα ἰπ 1ΐ8 
4}} (θη. ἰἰϊ. 11 δὲ; χῖχ, 28: Ὥουϊ. χχυϊὶ, 15 δὲ; 
6. χῖῖὶ, 6 ἢ, ; Εότα, τῇ]. 19 85}, δῃηὰ ἴῃ ᾿ΐ8 ΣΟΒΌΣΤΘΟ- 
τοι (θουϊ. χανἹ!. 8: Ῥᾷ. ᾿χχὶϊ, : 18. χχχνυ. : ἰχυ. 66: 
Βοπλ. Υἱῖ. 21: 1 Οον. χν. 46 δ΄. 23 Ῥοὶ, ἱϊ, 18; 
Βον. χσ. 21) 8ὅθο ὃκ Βουσεμοντ, ρΡ. 3 διὰ 8. 

ΤΒΟΙΘΙΌΤΟ 850 [885 τηδῃ ἰῃ Πῖ8 ᾿ἱηάϊνἀ] ΖΌΣΤΩ, 
δη τηδὴ ἴῃ ;ΐ8 (ΟἰΔΙΣΥ, .ι18 παΐυγαὶ 546: δὰ ἴποσο- 
ἴοτο ἰδ 8 ἐμαὶ (06 τηοϑὺ βυ]πι6 166 οὗἨ παϊῃγο (0 γ 
1.6 ἰάθα οὗὁἨ παίυσθ, 866 (86 αὐυοϊδίίομι ἤοτα Ατίϑίοιο 
ἴῃ ΠΑΝ απ Β ““ Πορτηβίοβ,,, ἡ. 268), οὐ 8:6 ἰάδθα οὗ δῃ 
ἱποορῦνο ἐουπαϊηρ, οὗ ἃ στοάυδὶ ἀςνοϊορηηθπῖ, δηὰ ἃ 
ἢηα4] οοτωρίοίίοῃ οὗ δῃΐπιαὶ 116, ἀοοβ, ἕο ἐμαὶ Ὑ ΣῪ 
ΤΘΔΒΟΙ, ργοϑϑηὺ 1861 [0 υ8 ἱπ ἴΠ6 ὨἰΒίΟΣΥ οἵ ἰδ Κίηρ- 
ἄοτῃ οὗ Οοὰ, αὁ ἐδά πιγασιζοιξ ἔγέα, οὐλίοῖ, οοπέίπιξδ 
ἐο σγοιῖν ὕγοπι ἐλ δεσίπηὶπο ἰο ἰδὲ ἐπὰ ὁ ἰδλδ τοογϊώ, 
«οὐἱίλ ἐδ ογοιοη γεαολὴπρ ἑπίο εἰεγείν. Απὰ ΘΒρΘΟΐ ΠΥ 
ἴῃ ἴδ0 ἰδίου οὗ το ἀοα-Μδη, ἀοο8 ἰὺ ἰδ δΡ 
8Β ἃ ἴγ00 ἯΠΟΒΘ ΣοοΟίΒ ρΡῸ Ὀδοῖς ἰπίο (6 ἰουπάδίοι οὗ 
ογοδζοῃ, δὰ ποθ ὈΟυρΝ8, ὈΣΔΏΟΙ 68, ὈΪΟΒΒΟΙΏΒ, διὰ 
ἔγυϊϊ8 βργοδα ἰπγουσῃουΐ 109 ΠΟ υτηρηΐίγ. ΤῊΘ 
ὩδίυΓΑΙ θοΐθΠ068 δᾶγο οὶ γοὶ αἰἰαϊποὰ ἰο [86 χτοαῖ- 
688 οὗ ἐδ9 Βοτὶρίυγαὶ ἰά68, οὗ παίτγο. 

ΟΥ̓́έλ6 Μοϊαξίοπ οὗ ἐλ6 «Αοοομηπΐ ὁ ἐλ Ογεαίέοη, 
απά οὗ ἰδὲ Ἠοΐὶν Ἰφνίέ ἐπ ρεπεγαΐ ἰο ἐλὲ Ναίωγαϊ 
βοίογιοδδ.----ἴτι 1018 τοϊδύοῃ ἃ ἔουγίο]ὰ οοἸ βίο ΤΏΔΥ 
Ὅ6 οοποοίνγοα : 1, ΑἸ ἱποοστοοῖ θσοροϑὶβ οὗ (86 ξογίρ- 
ἰΌΓΘ ΤΩΔΥῪΥ ΟἶΔ45}} τὶ δὴ ἱποοιτεοΐ οσχοροβὶβ οὗ πλιοσο 

ῬΘΑΓ ᾿ ορβογνοά, ἰὺ 8 {16 γβὺ δσδιωρὶθ οὗ 

ΘΟΕΝΕΞΙ͂ΙΝ, ΟΕ ΤῊΞ ΕΙΒΗῚ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΜΟΞΙ͂ΕΒ. 

(86 ἱπνεδικαεοι οὗ πδίῦτο 8 ἰηἀθοὰ ΟΕΪΥ δχορεοῖα, 
διὰ 8 ἰδ ΡῈ ἃτὸ ἴ0 ὃ6 ἀἰδπρυϊεμοι ἤοει 
οδ᾽οοῦνο ἔβοὶβ ἰποτηϑοῖνοθ). 2. Απ ἱποοτεοοὶ 

Θχορθδὶβ οδῃ οοιϊσϑαϊοί (δ ρτουμα-ἰοχὲ 
[Ὁ οὗ παῖυστθ. 8. Α [Ἀ8δ0 Ἵχοροδίϑ οὗ 
οὐδ ἰῃ οομβῖοί τι ἰδ ἑοσὶ οὗἨ [Π6 Βοτρίατο. ἘΠ 
ἴοαν ἢ οδδο, ἰπδὲ [ἢ Βοη80 οὗἁὨἁ ἰδο Βοτίρίατο ἐἰβοῖ, οἱ 
9 ἑἰαχὶ οὗ πίασο ἰἰ86 1 τοίρλ θ6 ἐπ οοπίσδαϊοϊξοι 
πΠῸ δαοὸὰ οἴδον, οὐ ὰ ΟἾἹΥ Ὀ6 ἐπιαρίποα οἱ ἔδο 
ὐλος δὲ Βοτίρίατο δὰ πδῦιτο ποσο τοί, Ὀοξὰ οὗ 
Ἔρακο ΚΑοσο δὲν ἸΤΘΜΉΕ ΟΣ 1:6 βδιθὼθ ἀαοὰ. Ἐδὼ 
ΟἿῸ βοϊοαδβο, δῃ. ϑοϊορίοαὶ ἱηνεαρσεϊσι 

ΘΟΣΗ͂ΓΤΩΒ ΤΙΩΟΓΘ Δ ἃ ΤΠΟΓῸ ἰποὶν ᾿ῶρχαμ ξ μὴ λαρν ίοριμὶ 
ἱ ἴ68 ἰῃ [86 δοοοῦπὲ οὗ ογοαϊΐοῃ ἰδ! 7 ὅσο: 1. 

ΟΓΘΔΙΟΙ : 
τοι ἩΒΙΟΣ τοδκοβ (Ποτὴ Ρϑσα- 

1 ἄδγβ οὗ Οοὰ. ΒοΩ, ΠοΎΘΥΟΣ, πδίυγα δὶ 41] 
(οἷν τοουΐδβ πὶ ΤΟ ἸἸομ οὗὨ ΥΟΔΓΒ δ ἃ Ὡϑοθδαῖὶὶν [Ὁ Σ 
186 ζοττηδιίοῃ οὗ ἰδ6 οαγδι, [ΠΟΥ 81} ἑωϊο οοπίσϑαϊο- 
οι Ἡιιδ [86 ερὶἰξ δηὰ ἐδο ᾿ΔῊ8 ΟΥὗἨ πδίυγο 8 . 1 
8. ἃ ἰδ οὗ παίατο {ἰδὲ (6 δυδογάϊΐπδιο ζοτστοδι θα 
ΑΙΪΒΘ ΙΏΟΓΘ ΓΒΡΙΟΪΥ ἔδδὴ ἔδ6 Εἰρθοῦ οὐοα. Απὰ ἔατ- 
186, (μαι 118 ἴῃ [06 αἰοπίης, ᾿αῖτὰ τοοσοδηβ οἵ [ἐδ 
οσὐχίη, ΤΏΟΥῈΒ ΙΏΟΣΘ ΓΔΡΙΟΪΥ ἐθδη πὶ 118 ἀδνοϊορτηθηί. 
ΠῚ δὰ οοπηυθα ἴο ΚΙΤῸῊ ἰῃ 1Π)6 Βδτὴθ Ῥσορογίο 88 
πῃ [86 τλλίθγηδὶ πότ, ἢθ που]ὰ ποτθαδο Ὀογοπὰ 186 
Εἰαίνοθέ ἔγθθθ. ὅ. Το τοϊδου Ὀοίπϑαι (πο πο  οοδα- 
ἰχῖο δὰ ἰῃ6 μϑοοθηϊτίο Υἱοῖν, 860 δρονο.--- γοϊοπαρά 
60]11 5 0η8 ὈΘΕΘΟΏ ἴ86 βοτίρίογδὶ τιΐγϑοΐθβ δηὰ τιδίηγε, 
ὅθ “ΒίθΙ]ο. οτῖς," δίιῃον: “116 οἵ 4658," 
ἰϊ, Ρν. 268 ; “ ῬὨΏΟΘΟΡΒΙοΔΙ Ὠορτηηδίῖοβ," ἡ. 461. θ0χ 
[06 Ργορ ΒΒ  Θγιθο  ἶοδὶ 16] πΐῖτϑο οθ, 866 ΤΠΟΤῸ 
Ῥδυ  ΟΌ]ΔΡΪΥ ἴῃ (86 “ ΒΙὈ]ο-Ὗ οεἰκ,᾽) Εχοάπβ. 

11. 7Τλ6 Ἡγογία αε Οὐδιποι.--- Τὸ ἰάοα οὗ ἰδο 
ΘΟΒΊΩΟΒ, ἷ. 6..) ΟὗἩ [860 τοριϊδιϊοα, πηΐῖδσγ, Ὀδδαξαὶ 
ΔΡΡΟΆγδῃΟΘ οὗ [86 ποσϊὰ, τηδίσθα ᾿ιβ Κηόνῃ, δὲ ἢγεὶ, 
ἰὈγουρὰ ἰδ6 βουνοί] νογάϊοὶ : “ αοὰ βδνν ἐμαὶ ἰξ 
ὍὙ88 ρο0α."" [η τ}18 τΘ τουδὶ ὈθΘΑΡ ἴῃ ταϊπὰ ἐδδὲ, πὰ 
ἰλο σοοά, [6 δἀϊοοινο 32 Τοθϑηβ αἷἶβὸ ἴ86 δρρτο- 
ρτίδίθ, (86 ὈΪ]ο, ἴ80 Ὀεαυα!. Βαὶ πος ἰξ δ 
βαϊὰ ἔον [06 βου ἔτηθ, δίυοσς ἰῆὩ6 στοδύου οὗἁ τη8}, 
δοὰ τὶ ΘΠ μαπσοα ἘΣ ΡΒ Δ5Ϊ8: ΒοΒ οἷ νου ν᾽ ΜῊὰἂῶδ 
ΘΙ βορὰ, ἴμβογὸ 1168 ἐμ τε ἃ γϑίδγθμοθ ἰο ἴθ ὅβοὶ 
ἐμαὶ [86 ρστοδὶ που], [86 ΤηΔΟΓΟΟΟΒΙΏΟΒ, ΔΑ 
ἴῃ τηδῃ, 88 {16 Ταϊστοοοβτηοβ, 18 ἡνίηρσ ρΡοϊπὺ οὗ δῖε. 
Α ναγίοιυ, Ὠόνσονοῦ, τ οἢ πὶ 18. ΔΡ 66 Τὐθ68 
ἰηἴο δὴ ἰάθαὶ υμὶίγ, ΤΌΣΤΩΒ [86 ΤΟΡῪ 1468 οὗ 6 Ὀδ6δ- 
ἘΔ. Βυὶῖ Βοῖο (δΐθ ἰάθα ἷβ, δὶ (0.6 Βδῖη6 ἔΐσηθ, ἱπ 118 
οοιαρ]οίθηθδα, ἰ86 ἰάοα οὗ 86 σοοᾶ; 0Γ ἴὰ τηδῃ ἐδ 
Βηΐϊο πουι]ὰ 188 τοδομοὰ 18 πηοηΐηρσ οὔθγδὶ δἴτο. 
Αὐὰ ἴδοῃ ἐμοῖο ἰ8 Ἡδδὲ ΤΑΥ͂ ὍΘ οΔ|1οἀ {π6 ροοῖξοα] 
δοοουηΐ ΟΥ̓ τῶδὴ δϑδὶστηΐησ ἢἷβ ΔρΡοδγαποα τὰ ἰδδὲ 
ΡΤ] οἰ ἴατη οὗ ῬΆΓΑΒΟΑ, νον. 27, οὗὐἨ πμίοι 10 μ68 Ῥ668 

το ρίουβ Ῥοεῖσγ, 
88 [6 Βοος οὗ [μδτηθοῖι, οἷ, ἱν. 28, 18 [86 ἢγβ Θσχϑτω- 
ὈΪο οὗ ψρυ γε Τὴ ΠΟ ΘΕΜΗΣ οὗ ἰδ οοδβτηῖοα] δρ- 
Ῥϑδγδῃοο οὗ (Π6 που 18 [Β6π ἀραὶῃ Βρϑοΐδ!  Υ ἀχρτεβθεα 
ἰπ 186 ἀο]ποδιίίοι οὗ [86 τοδὶ οὗ Θαοἀ οὐ ἰδ βουθῖΣ 
ἄδγ. Τὴθ Βα Ὀ δὶ οὗ Οοάὰ 18 [06 ῥτίγηϊνο ρἱοίαγο οὗ 
ἐδο Ὠσμδη ἀδγδ οὗ τοδὺ δηὰ ἔθβευϊγ, ἱπ τοι ἴῃ 6 
δἀοτηίηρ οὗ [6 ποι]ὰ Δρρθαγα ἴῃ ἰΠ6 τοβοοϊίίοη οὗ 
θτοδα Ἐφ μην, δηἃ υμηδῃ ἩΟΓΕΒΪΡ σπάθα Ό ΓΒ 
τπϊίο ἴῃ ἰἰ861} 411 ἔοστηβ οὗ 6 θοδηθι, οὗἉ ἀγὶ, δ8 ἱΐ 
δἷ8δο ποϊϊοα πὶ [06 τηοδὺ θαυ Ὁ] ροτὶοαδ οὗ ἐδ 
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εΠο οὗ παίατο ἴῃ δ6 σοῦτεο αἴ (6 γοῶσ. ΤῈ ΗΟΙΪΥ 
ἵγτῖς τοϊδίηθ δἷδο {8 τον οὗ [00 ποεῖὰ οθροοΐα!ν 
ἴπ (86 δρρτοοϊδίοη οὗ ἰμο Ὀοδυῦ], να οὗὨ ἰοζδὶθ 
Ὀεδυΐγ, δὰ ἴῃ [86 τοϑοσομοθ οὗ ἰμθ δ] τὰ δηὰ | ὶ 
βοδυιῖἐα] πδίυγο (ΡΒ. υἱϊ, 19 δηὰ οἷν. ; παρ ζην βρὸς 

ὅ68ο ἴα ἐμ6 ρἰοτιγίηρ οὗ (09 Ὀοαυ ἢ] βοενίοο οὗ 

ἰῃ ρμαβδβίησ, [δὲ [9 Φοπίδ ΒΔΟΌὶ πίδηη 888 ἀΐδβοονυ- 
ετϑὰ δίγδηρθ ΓΟΑΘΟΩΒ ἩὮΏΥ, ἴῃ (10 δοοουμὶ οὗ (80 δ60- 
ομὰ ἀδγ, ἰμοσθ ἀ066 ποὶ 8180 δίδπαὰ (8)}0 Ὄαργοδδίοῃ : 
ΜῊ ΒδΔῊ ἰδδὲ ἰὸ πδϑ χοοὰ :᾽᾽ ἰξ τῶν ὈΘΟΔΌδΟ, ΔΑΥῪ 
ἰδογ, οἡ ἐμαί ἀδὺ [86 δροδίδὺθ δηροὶβ 7811, Ὀθοδῦδθ οἱ 
ἰι ἀοὰ οετεδίοα Π6]], οὐ Ὀθοδυϑο [06 πτδίϑσβ Ὀσγουρεῤ 
1Π0 Ποοὰ ονος ἰ86 ποιὰ, [ἐ 8 ζΘΏΘΓΑΙΪΥ δεδαμπηϑὰ 
ἴδδὲ [5:6 Βρηΐδῃοθῦ οὗ δρργορδίίοη οὗ (80 Βετωδιηθηὶ 
οὦ [86 Βοοομὰ ἀδΔΥῪ 18 ΟΟΙὼ πὶ τ[Βδὶ ῥτοπουμοθὰ 
οἱ ἰδ6 ἰοσεηδοη οὗ ἰδ0 ἰδπηὰ οὐ ἴπ6 ἐπϊτὰ ἀδγ, δηὰ 
ὁ 6 βττηδιιθηὶ ὁ (86 ἔουγί. ΤῊ 8 8 Ῥυγευσάὰ 
ἕΑσίθον ἰπ [86 ρτθοοϊης ὀχορϑίοαὶ ΠἸπδισδίοη.---ἰἰ ἰδ 
Κυστι ἰπδὲ [806 ἀτοϑοίδει ἰάθδ οὗἠ Ὀθδυῖ δὰ οὗ (86 
ΘΟΔΙΏΟΘ 18 οἰοναίθα ἴὰν δῦονο ἰδμδὶ οὗ [86 
ξοαδῆοά 88 ἰΐ 18 ΟὨἹῪ Μὶΐὰ {86 ἀο᾽ σα οῖν ἑοτταϑά, ἐπ 

δηὰ ἰδο ΟὨΘΟΣΪ, δηὰ ταὶ ἱξ ἀοίοδβίβ 
ἰδο οἰιβοΥ8 ἴῃ (06 μἱοίατο. Οογίδίῃ τοργοδϑηιδιί οηβ 
τοβροος ἴδ0 ἀδείζηοθθ δηὰ ηἰρμὶ ἱπ ἴδ6 ἰτοδμαπι 
οἵ ἰ89 εἷὶχ ἀδυβ᾽ ποῖῖ σοιηϊηὰ υδ οὗ (86 ΟἸΐποθο οὗ 
Ῥοταῖδη σνἱίονβ; ἴον ἰπβίδποο, ἰῃ Ἠογάορ, Π οὶ  ἰσβοὶ, 
πῆς τρμεῦ (ρ. 11), διὰ τ πευησπρ (“ Θοβρεὶ οὗ 

ἱπσάοτα," Ρ. ὅ ΟὯΘ δι, 8 
ἰθοτο ἰοὰ ἃ δὲ ποῦ ἀϊδοτομοὺ Ὀθίπθαῃ [Ἐ9 
Οτοοῖδη δηα ἰδς βογίρίιταιὶ ἰάθα οὗ [86 ὀοβχηΐολὶ, 
ΤΊ ζόττοοΣ γον (6 Οὐὔθοῦτα ἰηΐο ἰλ6 δΔ6 
Ὀόοϑαθο 1ΐ οδηποῖ ΓΟΒΟΙΥΘ ἰὑ ἰηΐο ἰρῆον ππϊθ6. ΕῸΓ 
6 Ποῦγον, ἰμδὲ ψΒΙΟᾺ 18 [86 Ὁρὶν ἴῃ ἃ ΒΠ18}}6Σ ὉΠΙΓΥ͂ 
ἷθΘ ΟΪΥ 86 ρΡἱσίαγοθαθς βιιδάονυ ἴῃ ἃ βεμοταὶ δίσμοῦ 
πὐΐὶγ (ΒΘ. δ. οἷν. 20 ; οσ]νὶ!. 7, 8). Θ ΟὈΒΟΌΓΣΙΥ 
οὗ [06 οοκτροϑ, ΟΥἹ ἩΠῸῸ δἰη, ἰ χυϊίθ 88 π| ]} 
ἴο ὃὉ6 τοραγάσθα δβυδ᾽οοίγνοιγ, δοοογαΐϊησ ἰο τδοὮ [86 
ποιϊὰ τηροίβ [10 δίπηοῃ ἱῃ Δ ὈΠΘΑΔΥ͂ ἐπγοαιθηΐηρ' 
ἴατα (Ἐσοϊοϑἰαδίθα ἱ. 8), 86. οὐ᾽θούνοϊγ, δοοογάϊηρσ ἰὼ 
πιο 106 ογοαίτιτο, 88 βηβογιηρ, τουδὶ, ἴῃ τρα ἑτγ, 
ἘΝ 1116 ἢ τηδη, εἰκὶι ἴος χοδειρίίοι (Βοπι. υἱϊ,. 
19 

12. Το Ἡγονί αὁ Ζ0".--- αὐ ἐδ 6 πογ]ὰ αἷδὸ ἔῃ 
118 ἐσυοβὲ δχιὰ χτηοδὺ ἱππνασὰ ὑσὶ ποῖρ]ο οὗἉ ̓ ἐἴο δηὰ ἀουοὶ- 
οριηδηϊ 8. σοιηρτίβοα ἴῃ πηδη, ἃΡ ΔΙΡΟΔΟῪ ἤγοτα 
ἴδο βου; ΟΡ Βδϑὶβ τ τὰ ΠΟ. τηδῃ ͵8 ἰηἰτοὰἀυοοὰ 
ἴῃ ἴθ δτϑὶ οὔδρίον οὗ Οδμοδὶβ 88 οηὰ οὐ αἷπὶ οὗ ἰδ9 
ογτεδου, Ὀσὶ 8.11} τότ ἔγοσα διῖ8. ὑτίποὶρίδὶ ροβί ἄοῃ 
δ᾽ [86 μοαά οὗ (ΐηρ, Ὑϊοὶ 18 ρσίνοη ἰοὸ Εἶτα ἰῃ ὑῃ9 
δοοοῃὰ οἰαρίον, Τθοὸ ἰάοδ οὗ [06 ϑοι ἰβ ἃ ἀονοῖορ- 
τοδὶ δηὰ ἃ ἀογνοϊορίην ροτϊοα οὗὨ 1 ρἰδοοᾶ τ} ἐΠ6 
Ῥόπος οὗ 16 ἰῃ [86 ρυϊποίρ!ο οὗ 16. ΤῈ ποιὰ 88 
ϑοῖι [.48 8180 τ ὑσιμοΐρὶο οὗὨ 18 ἢ ροπον, [8 ἀστα- 
σα, ἔοστω, δπα ἀσνοϊοριηθηὶ ἴῃ δῆ, Απὰ ἰδ ἷβ ἱὲ 
οχριἰαϊηοὰ ἐπαὶ πῖἢ {10 ἀϊδεϊποιίοι οὗὨ υπίνοσβαὶ ἢἰ5- 
ΤΟΥῪ ἰηΐο [Π6 ΠἰδίουΥ οὗ ἴδ ἤγβὲ δῃἀ βδοοῃά τηβῃ, Οὗ 
Αὐδὶ δὐὰ ἰδ0 Μοβείδῃ, ἰμ6γὸ 8 αἰβὸ ἀἰδβιϊηρσυίϊδηοα ἃ 
ἐποίοϊα ϑοῖ. Βυὶ ἴξ ἰβ ἴῃ δοοογάδποα πὶὶὰ (Π6 ἰάθα, 
᾿οἵ 6 ὡοῦ, αὶ [86 ποὺ ϑοῦ οὐ Ομτῖβὶ οδπ Πδγθ 
νυ οί δ θοσυη τὴ ΗΒ Δρροάγδηοθ δηὰ γϑάθσηρ- 
ἸΟΓῪ δεῖ, ψὮ118ὲ [8.0 οΟ]ἀἃ ὅϑοῃ 511}} οσίθυμδ!γ σομΐμπο8. 
Το 6 -ἀοτοϊοριαση οὗ [06 60 δβίασίβ ἔσοτα [6 Ὀ6- 
βπηίηρ δηὰ ΔρΡΡθδσΒ, δὲ ἤτβὶ, σσδάυδιἶυ, Ὀὰϊ ποὶ ρα» 
ΘΟΌΥ, πο: [μ6 οἶοβθ. Φαβὲ 80 ἰξ ἰ8 οχρίαἰποᾶ δαὶ 
1δὲ πογϊὰ ἱπ ἴ9 οουσβο οὗἉ 118 ἀθνοϊορτωθηῖ ἀθρϑηὰβ 
οἱ [06 Ὀοδτίηρσ οὗὨ πιδῃ, δῃὰ ἴῃδὲ ἐπ υἰδίοσυ οὗ σρδῃ 
ἰδ ἴῃ6 ὨἸΘΊΟΥΥ οὗ [δ 6 ΘΑΓΓΒΪΥ οοβηοα. ΤῊ ΒΊΏ 1688 τηΔ 
διιὰ Ῥαγδάϊβο, Αἄδπὶ δηὰ ἴἱ6 δε] ἃ Ὀυτάρησα νὴ [86 
ἔατξο, [80 τ οἵ ἰδ τί σδοὺ δηά (9 Βοοά, Νοδὴ 8 

ξοιογαίΐοι δηὰ ἐδὸ ταΐπθον, ἐδ Ῥϑορὶθ οὐὨ ῥγχοζοΐβθ 
δηὰ [00 ῥτομπιϊβοα ᾿ἰδῃᾶ, [89 τόπον] οὐὁἨ Ὀυταδη ἐγ, 
ἰγουσὰ ΟΝ τίθι, δῃὰ ἰδ γθοῦγαὶ οὗ (86 οι, (88 
υὐἀρτησηΐ, δηὰ ἰἢ9 αηὰ οὗὨ [6 ποιὰ, [680 δῦθ ΟἿΪΥ 
[δ ῥτίποῖραὶ ΘρΟΟῺΒ οὗ ἃ οἰιαίπ οὗ ουϑηΐβ ποῖ ἃσθ 
ὀχργοβθδϑὰ ἰῃ (.)6 πηοϑί τηδῃ οἱ ἃ θορασγαΐθ ρἱοίυγοβ δὰ 
ἐγαϊί (θ00 ΓΑ ΝΟ ΚΒ “ [118 οὗ Φ68608 :᾽" (λ6 Βαρθετα οὗ 
δοδυθ, 18}.09 πδίυγαὶ ουθηΐδ δὲ Ηἰἱβ ἀθαί δηὰ δβορῃ- 
βίοι 
᾿ Τμπαὺ (06 βορίαιγοα Ὡοὲ 6 Ρ ἸΚΠΟΝ πον π]}]} 

ἰχηον οὗὨ ργϑ- Αἀὐδιοϊίοθθ (θ09 ΗΔῊΝ : ““ Οοτηροπαΐυτα οὗ 
ΒΑ," Ρ. 24), πον οὗἨἁ ναγίουιϑ ὑσίτη εἶν δ σί Δ] 
ΤΆΟΘΘΒ, ΔΡΌΘΑΓΒ ποὺ ΟὨΪΥ ἔγζοθα (ὐδῃϑαὶβ ἱ. διά ἰϊ., Ὀυΐ 
8150 ἔγοτα (06 οομπείβίθμὶ ργοστηροῃ δηᾶὰ δββογίοῃ 
οὗ ἴδο οπίΐνο Ηοὶγ τὶς ; ἔον ϑσδιιρ)θ, Μαῖϊ. σὶσχ, 4: 
ἈΑοΐδ χυὶϊ. 26; 1 Οὐγ, χυ. 41. Ηβτθ τΘ δδὴ ὑτΐησ 
οὔϊ ΟὨΪΥ {80 [0] οτίπρ Ῥοΐπίδ: 1. ΤῊ ογίβίηδὶ ππλὲν 
οὗ ἴδο Πυϊμδὴ γ806 δοϊηοί 68 π|ίὶΐ ἰ.6 ἀοσιγηθ οὗἨ ἰδ6 
πηΐΐγ οὗ 186 [Ἀ}} οὗὨ τηδὴ ἴῃ Αάδη, δπὰ {Π|6 ὉλἱΥ οὗ 
ἐδ τοἀοτηρίΐοη ἴῃ ΟἸγίβί, [{ 450 δοοοιὰβ τὶ [80 
ὈΣ]1641 δηὰ ΟἸἩ γίβιΐδη ἰάθα οὗ ἐδ6 ποΐϊΐδυυ ἀοβϑπδου 
οὗ (86 οαγί8. 2, Τ)6 δυϊοοδίδβοηϊο ἀοοίτίπα οὗ ἐδ 6 

ΤΟΒΡΟΏ 
δροθοῦ οὗ Ῥδὺ] ἰῃ Αἰδ6ὴ8 Οἰθαυν βμοπ (Αοἰδ χνὶϊ, 
2ὅ, 26). 8. ΤΟ ρστοδίοδὲ μαι γα ἰδὶβ ἤδνο ΤΩ ΟΒΩΥ ἀ6- 
οἰδγοὰ {ποσωβοῖνοϑ διχαϊπδὶ [86 οί Δ} γ οὗ αἰδοῦς 
Βυϊηδη γϑορθβ, 866 ΝΟ ΕΒ “ Βορτηδοβ,"" υ. 380; ἰδο 
ἄτοδίοσ ρατὶ οὗ ἰδ6 θα ϊορ ἀοίομάογ οὗ εαἰἱὰ νἱϑν 
Ὀοϊοηροὰ ἰο {16 ἀοραγίσηθης οὗὨ πδίυγαὶ ῬὨΪΠΟΘΟΡΉΥ. 
1 [86 ἀϊδιησάοη οὗ [89 ναγίουβ ρστουπά-ἰγρθοῦ, 
ἩΙΟΝ ΔΓ ἰοσιηθα ἔγοτη [86 ὁπ6 Βυτηδη Βρϑοΐοβ, ἰδ9 
Ιηοθῇ βογίουβ αἰ δ] σου] 68 ἀγὸ Ὀδηϊδηθα, ἰμοῦυρἢ ποὶ 
ΒΟ]6ῚΥ ὮΥ τεΐδγθποθ ἰο οἰϊπηδιδο σοϊδίίοπβ: δηᾶ 80 ἰῃ 
Γοχζαγὰ ἰο ἐμ6 Δ᾽] οχοα ἔγυλ ] 668 οὗἨ βοχιιδὶ δου ἷμδ- 
ὈΟΏΒ 81 (89 νασίουβ γϑοθϑ, [86 ῥτζοοῦ οὗ βυςι 
ἔυ 1] 688 185 16 0} 7 Ῥγοπουπορα οὁδ6 οὗὨ [86 δΒίἴῸ 
Ῥτοοίβ οἵ υυΐΐγ. ὅ. ΤῊ δυϊοοδιμοηΐο ΓΠΘΟΥΥ͂ ἢ88 
πΘΥΘΡ Ὀ6ΘῺ ΔΌΪΘ 0 ὨΔΥΤΩΟΏΪΖΟ 1186} ἰη τοϊδιϊοῃ ἰο [86 
τουπα-ἔοστοβ ἰο Ὀ6 ργϑϑϑηϊθα ; δηὰ ἰΐ Ἅσϑῃ αἱβο, 6. μοὶ 
ἀρὴν (Π6 ἔδλοϊ (μδὶ ἰδ6 οτἱρίη οἵ [6 γαγίουβ {Υγρ68 οὗ 
ἸΏΘῃ Ροΐηὶδ δος ἴο ἃ ΘΟΙΏΙΔΟΏ ὨΟΙῺΘ ἰῃ Αβίδ. 

14. ΑΔ ἰὸ ἴδο ἀοοίιτίῃο οὗ ἰδ9 οτἱχίπδὶ ἱτηδρο, 
ΟΟΙΏΡΑΓΟ ἔπ6 ἀορτηδίίο τογκ8. Τμ6 το] ονίηρ ἀἷβ- 
ἱποίζομβ ποοὰ βρθοΐδὶ δἰζθῃηίίοη:: 1. ὉΣΣ δπὰ ὉΝΌΗ, 
ἴτηᾶρο δὰ {ἰἸχοποθθ. ΤῊΘ ατϑοὶς οχροβίίοτβ τοΐοστοα 
ἴ:6 ἤτθι τὸ ἰμ6 ἀἰϑροβὶ ὥοπβ οὗ τωϑῇ, δῃηὰ [86 αι ἴὸ 
ὮΪ8. ΠοΙΏΔΙ ἀσνοϊοριηδηὶ: (ΠῸΒ δἷβδὸ ἰῃ6 βομοϊδδιίοθ 
τοίοσγοα τὴ ζοστηοσ ἰοὸ ἴδ βυτῃ-ἰοίΑ] οὗἨ [6 παίαΓα] 
ΡΟΜΤΟΣΒ Οἵἁἧ ταδῃ (γθάϑοι, ᾿ἰρογίγ), δῃα (86 Ἰαἰίον ἰο Ἀΐ8 
Ρίουβ δηὰ τΏοσὰ] Ὠδίπσο. ΤῊ αἰδύποιου ΘΡΡΘΑΩΣΒ 
δσαΐπ ἰὼ δηοίμον ἔοττα ἰῃ τθ6 οἱάον Ῥτγοίοδίδηι ἀοόρτηδ» 
εἰοα, νοι ἰΐ αἰδύσυϊθηο8 Ὀσίγοθη δὴ 1 {10} 
ΤΏΔΏ ἨΔ5 ποῖ ἰοδὺ ὮΥ βἷῃ (θη. ἰχ. 6 : ΨδτῺ68 111, 9), 
διὰ βιιοῖ ἃ ΟΏ6 88 ὯΘ, ἴῃ ἕδοῖ, μ48 Ἰοβί, δ μου ρἢ 
Ῥνοϊοδίϑδηὶ ἀϊβιηοιίζοη 4068 ποὶ τοῖον ἰΐβο Ὀδοῖ ἰο ἴμ086 
πογὰβ ἥπμασα δηὰ ἐξζοησδα. Ἰτηλροὸ [88 δἰ γθδαῦ Ὀθοα 
ΙΔ 66 ἴο τοίου ἰο [86 δἰ παι] Πα ὰθ ἴο αοὰ 'π τοδὰ (86 
80-(Δ116ἀ μικρόϑεος), ἐἐζοτδδ8 ἴ0 ταδῃι 88 πείογοοοδηῆι ἴῃ 
80 ΔΓ 88 Π6 υπίΐο8 ἰὴ6 ἩΒΟΪ6 πουϊά ἴῃ ἰμλβοὶ ἢ δᾶ 
ΓΟΘΘΏ8 ἰὑ ἴῃ ἃ το ποορα βοδ]6, Ὀθοδαβο ἴῃς ποι] ἷβ 8 
Ἰκϑηθϑθ οὗ αοὰ οἢ ἃ φιδηὰ βοδϑὶθ (4. ἘΚΙΌΗΟΣΡ: 

“Ὁ αν ̓ τυπιοσ δ γ᾽) Κοιηρίοη, 1886). 76 ταδἰηϊδίῃ 
ταῖμον ἰδαὶ [06 ἱπιᾶρθ ἀοδίριδίοβ [86 ῥγποὶρὶθ ἰῃ 
δοοογάδῃοθ τ}, δ ἃ τι ἃ νἱονν ἰὸ πὐϊοι, πιῆ [88 
θ6αῃ οτοδιβα---οομϑθαθθγ, (86 ἀγμδιηϊο- ]αδίίο ἰάθα 
οὗ ἴ[δὸ ἀοὐ-Μδῃ {τοι νἱονν ἰ8 δαρροσίοα ὈΥ [86 ἔδοι 
[δὲ τρδῃ, δοῦὺ ἰο αι. ἰἰἱ., τῖϑιθα Διο ΓΑ Σ ἱΥ 
ἴο το ]1Ζ6 1τ}18 ἰ468). ἯὯ76 τοδἰηἰδίη, ἐποσοΐογο, ἴμδὲ 
[86 ἴτωδρο ἀθμοίθθ ἴ06 ῥτίραϊαγθ ἴτηδσο, 88 ἴῃ 
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ΔΙΊοῃο ἰβ ἰὸ ῥ᾽ δίῃ δὸ οδἹϑὰ," διὰ οοΐμθδ ἰῃ Ηΐτ ἴὸ 
ἐϊ8 σϑδὶ ἱξθὰ ἀρρθδγαποθ. Ἰδογοίοτθ ἰβ 10 βαϊὰ ἐπ ἐλδ 
ἑιπαροε, ἰμδὲ ἰδ, 186 ἀδίοττο  Ὡ80]6 δἰσα ἰτὰθ οὗἁὨ τοδη ἴῃ 
Ῥτοροτίίου ἴο 868 ἔταδψα οὗ ΘΟ" γδι. ΤῈθ ἢκρῆθδϑα, οα 
16 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ἰ8 ἐδ 6 Τ68] ΔΡΡΟΆσΔΠΟΟ οὗ ἰδ0 οορίοα 
εἰἷται Πτιιὰθ, 88. ἰδ τὰ ῥοῦ αν ἰ0 Π0 τὶ τηδῇ ἰῃ ἐμ 
σοπαϊιίοι οΥ͂ ἱπποοθῆοθ ἔγοτη ὑδ80 . 6 
οἷάονς Ῥγοίοβίδης ἃ ἀἰβιαυϊβηθα, 828 βαϊὰ 
(πίιμουΐ τοίογθηοθ (0 (86 πορὰβ ἱπιδρο δὰ 11 Κθῃ 688), 
1.6 Βυρδβιαηιδ] υτηδῃ δ, ἰο αοἄ, Θαροοία!γ 1 
δορὶ ζαδὶ ρούγοτθ, Γοδϑοῦ, οἷο, δῃὰ ἐδ 
ὨΒΙΤΟἾΤΟΣ Β6η860, ἴῃ6 2ιἐδέῤζὲ ἱσίπαϊΐδ, ἴἰῃ6 δίαξμδ 
ὁμίεσνιίαἱἱε αἰνὰ 119 βοραγαΐθ αἰῤεϊ δαῖθθ (θβρϑοΐδὶν 
ἱπηρΑβϑ  ὈΠΕΙτΥ, ἱτητλοτ δ} γ). ΤΊΙΟΥ Ἰαϊὰ [86 οι ρμδαία 
ΟἹ ἰδς ἔδοϊς (δὶ (16 ἴῃ 18 βἰτγίοίοῦ ΒΘῺ580 
ἯΔ8 Ἰοδξὶβ. ΤΏΘΓΘΌΥ δδ88 ἰμΐ8 ορἰπίοι, ἰὼ ἰζ5 μαδσί, 
τορτγοθοηίοα ἰμ6 φίουυ οὗ (16 ἢγβὲ τωδῃ ἴῃ ὙδΓΟΌΔ 
ὝΔΥΒ ΔΒ ἴ00 τὐοἢ ἀονοϊοροα, πὨ]δὲ ἐμ Ξοσὶ 
ΘΟΒΙΓΑΓΥ͂ ἰο {86 παΐαρο οὗ [86 Βρίτῖϊ, που]ὰ οομβίάον ἰδ 
ΔΒ ἃ ΙΏ6Γ0 ΒΟθίταοῦ ρονγοῦ (806 ΚΟ Κ᾽ 5 “ Ροκϊᾶτνο Πορ- 
τοδῖϊοβ," Ρ. 804). 2. ΤῸ ΒΥ ποιϊπΐηρ ποῖ οὗ [86 
Ἐποιδϊοθ δὰ Βουθυίδῃβ, ἨΏΟ ἀσηΐοα ἰο ἰδ6 ἔδιλδ]6 
ΒΟΣ ἃ ΒΏΔΤΟ ἰῃ [896 αἰταϊ Πτυθ, ὑμ6 γ0 ΤΌΔΥ Ὀ6 ἕλει ΠοΓ 
ποίρα {π6 βίγδηρο οομίγαϑὶ Ὀοίθοῃ β0ἢ 886 που]ὰ 
Βυηὰ [6 ἰτηαρθ ΙΩΘΓΟΙΥ ἴῃ ἴ86 ὈΟΟΙΪΥ͂ ΔρΡρϑδύδῃοο οὗ 
τοδῃ (ἸΏ6 Αὐυάΐδηβ, δηὰ ἰδίου ἨοδΏ ΔΗ"), οὐ ΠΔΟΣΟΪγ ἴῃ 
ἷθ δρί γι ἴ.41 παίυστο (ΑἸοσχδπαγίδηβ, ἃ πο, Ζνηῖ- 
611), δίποθ Βδγθ ἐδ βίτωρ]9 οὐρϑογυδίίου βυβῆοσα, ἐπδὶ 
ἴδ6 ὈΟΑΥ οὗ τηδὴ 8 ΔΡΟΥΘ 8}1} δῇ ἱπηδϑο οἵ }νῖ8 Ρϑοῦ- 
Ἰΐδν δρί γ 8] παίσγο. [Ι͂ἢ δοοογάδῃοο τ [δ 18 [80 
Βἰτοϊυθ ὁ ὨδίιΓΑ δ6 υπἀοτδίοοα ΟὨΪΥ οὗ Τηδῃ 
ἴῃ ὯΪΐ8 ἰοίδι ἐγ. 118 τοοὶ ἰ8 (86 δρίἱαδὶ Ὡδίαγο ΟΣ 
189 ἀϊνίπο δ Υ, 118 ΔΡΡΟδγδοο 8 (86 ὈΟΟΣΙΥ ἔοττω 
πᾳ ὙΒὶοΝ τηδῃ οἴἴδοίβ δ ἀουμγϊῃίοῃ ΟΥ̓ΣΡ παίυγο, δὰ 
δΔιιμουρ ἰμΐ8 ἀοο8 ποῖ ζ018] [80 ἰάοα οὗ ιἷ8 εἰταἶ!- 
τυάο, ἱξ σογίδί ὨἸῪ ΔΡΡΘΘΣΒ 88 ἴΠ6 ἢτβί δηὰ τροβῦ οοϊῃ- 
τη χοδιϊχζαίίου οὗ ἱ. Μδῃ 8 86 δαμηϊηϊδβίγαίον οὗ 
Οοἂ ου οατίῃ. Τμο εἰγη υάο, ἱ. 6.. (6 αἀἰβροδίϊίοι 
δηὰ ἀοαϊρτιδϊίζοι οὗ τηδη ἰο ἰδοὶ , 888 τεϊηδίηοα 
ἰο ἶπι: [6 ἱτηδρὸ ἴῃ ἰΔ8. ἱπίορτὶ (δόξα) ἀ6 λαδ ἰοδί, 
5611, δὴ οὐβοῦσο ου΄ῖηο οὗὨ ἱΐ, ΘΕ ρ 6 .4}}} οὗ (86 |κκ6- 
ὯΘΘΒ, 848 τοιηδίηραὰ ἰο Ὠΐτη, 8 ἰ8 ὑχγουϑα ὈΥ͂ [890 ΓῸ- 
ΤΩΔΪΏ8Β οὗἨ ἰδ ΤΠ Ο]ΑΙΥ͂ ΟΥ̓ δαἀτηϊηἰδιγαιοα οὗἁὨ τχθῃ 
ΟἿ θαγίΒ. 7116 ἀϊδιοτίοα ἱπηδρα οὗ [86 αἰγίῃθ ΑΒΘΌΣΩ ΘΒ 
ΥΑΥΪΟΌΒ [ΌΣΤΩΒ ἴῃ Βἰηθὰ! τηδῃ, ουδ ἴοὸ ἰδ 6 ἐτωᾶμο οὗ 
ΟΥ̓Ὶ αρὶ τ. Οτο τουδὶ τη κο ὑπο ἀϊδιϊῃοιλοι, ΘΕ ΤΘΘῺ 
[86 »γέπιϊξίυε ἐπιασα, ΟἸγϑι, δὰ ἴπ6 οορψ, Βυϊηδῃ 
Ὠδίυτα, Ὀυὺ ὨΟΐ 80 88 ἢ 16 ῥτίταϊ νϑ ἰταρο πόσο [80 
Θχοϊυδῖνο ἀοὐἀμοδά, οὐ [86 ΘΟΡΥ Ῥῦγο ογοδίυσο 83.690 
αἶδο (δ ἀγίϊο] “ [τῦᾶρο ἢ πῃ ΗΚΗΖΟΟ᾿Β ἤδαϊ- Ἔχ: οΟΉ. 

16, Μδιὴ (132) ἱπαἸοδίθθ ὨθγΘ ΘΟ] θο γ Ὁ Υ Ὠυτλδη- 
ἐγ δοοοταϊηρ ἴο 118 οτἱρίη ἰὴ (16 τθί Ὠστηδη Ῥδὶγ, ΟΣ 
πῃ [06 ΟὯὨΘ Ι0ΔῺ ἴῃ βοΏΘΓΑΙ, ἢ γχὰ8 ΘΟΣΊΔΙΏΪΥ ἰδ 9 
τρΐνοσβαὶ ὑσιτοϊ να τοδὶ δηὰ [86 τηἀϊνί ἀν] Αὐτὰ ἰῃ 
Ο;Θ ῬδιϑῦθΏ. αἀδω, γοίουτίηρσ ἰο “αἀαπιαὴ; [86 τοὰ 
ΟὨΘ, ἔτοτῃ ἰδ6 τρὰ βασι ἰδίῃ, Οὐ ἷἝβ ἰΐ, ἰπ ἔδοϊ, δ8 
βίαγικο τηδἰ ἰδίηβ, [86 Ὀοδαιι], (6 Ὀγ]]δπὶ Ὁ 1ἰ ἰ8 
ἴταο, ὩΠΣ ἴῃ Αταὶο ΠΊΔῪ 4180 πιθδῃ ἴο Ὧθ Ὀοδυι δ, 
ἰο δβ.ιῖπ6, δη ἃ (ἸΘΒΘΏΪΏΒ ΓΟΙΏΔΥΚΒ : δοίεπέ Αγαδεῖ ἀμρίος 
σόπυδ λοπιϊπιηη, αἰδίέπσμετα, αἰέεγιτι γωδγορ, 
γτιο8 αἰδιωὶ αρρεϊϊαηιμα, αἰίδγωπι πὶ 
οασὶδ δὰ [6 πᾶπιθ οὗ Αἄδῃι, “ἀαηπιαΐ, 88 ταῖς ὉΘ 
Ἰηΐοττοα ἔγοτα ἴμ6 τὶ Ἀρρϑδγδηοο οὗ (6 ποσὰ ἰῃ οἷν. 
ἱϊ, 7, 186 οοποορίίϊοη οὗἨ Αἄδτῃ πδὰ ἃ ζοοὰ δϑῆβθ, 88 
ὈΣΠαης, θοϑυ [Ὁ], Δδορουβ ἴο [06 ΟΟΙΩΣ ΘΠ ἀδίοτυ 
ΔΡΡΟΙἸδιομβ οὗ τηϑῃ ἴῃ οἴδοῦ παιίίουδι Βαὲ ἰξ ἰβ οἶθαγ 

Φ (Οοτὰ ἩἨδΌὉ.͵. 3, ἩΒοτθ ΟἸσὶσὲ [6 οαἸ]οἃ ““ 9 ΟΥΡΤΘδδ 
ἐπιαρο,᾽" γἱὶ 8 ἃ ῬΟΟΣ ἐσαπείδμο οὗ 1μ0 Θτοοῖὶς χαρακτὴρ 
τῆς ὑποστάσεως, ἴδο ἐτηργχοκαίοιι, δίδω, οἵ οὗ ἴ)ο 
κυθαίδηοθ. ΟὈΠΊΡΑΓΘ, αἷθο, Οοἷοδα. ἱ. 15 : εἰκὼν τὸ 
ἀοράτον---" ἰτηαρὸ οἵ ἐπ9 ἰη γί! 016 αοὰ.""--Τ. 1.] 

1 τ6.0 

(δι Αἄδτὰ ἰδ πδιηϑὰ ἡ ἴο «4ἀανπαΐλ, εἰ. ἢ, Ὑ, 
δηὰ 80 Ῥδὺ] δα δοτηργο;οη θα [πὶ 88 ἐὸ χοῖκός (1 
Οον. χυ. 47) Οἱ [86 ποτὰ Αὐδιω, δοζρ. ὈΣῚ ΤΎΣΘΟΙ, 
ῬΡ. 141 δὴὰ 619. ΤΏ δοηρίατο ἱπαϊοαῖϊοβ ὈῪῚ τοὶ 
ΠΔΙΩ6 ἰδιδὲ ἰδ 8 ἴῃ υὐἱίγ τὴ (86 ποπάοη]} δος, ἐμαὶ 
Γλθὰ ἨΔ8 ογτοδίθαὰ ὈΥ αοὐ, ἱπουρσὰ ἢ6 πεηὶ ἔοσὶ ἢ Ποῖα 
180 φαγὶ ἴῃ {πο ἔοττα οὗ ἃ Ὡδίυσγαὶ σον ὑπο ἢ 
οἰ πδρίγαου οὗ [86 οΑΣΊἢ,᾽,) 28 Βι ΒΘΏΒ ΟΧργοβδοθ Ὠΐτο- 
δβοὶ ἢ. : 

16. 10 βεῪαῦθδαίδι. ΤΊ ν᾽ ον βοὶ πρ Ὁ βοξδιγδάοι 
δὰ Θοσῖδοι οὗ (86 Ἰαὶ6 οσγὶκὶπ οὗ [06 βδΌθδιι ἴῃ (ἢ 6 
εἰνίηρ οἵ ἴ8ο ἰατν, Βῃη8 ἃ οοηίγαδὶ ἴῃ 16 
πηροσίδηοθ οὗ [86 πἰρηίΐβοδηοο οὗ [86 πορὰ βα δι ἢ 
ἱπ ὈκΙΊΎΣΒΟΗ (ρ. 131 85), πῦογα δ Βαγϑ, “ Βυπάδγ 88 
ἃ ΟὨΌΓΟΒΙΥ βοϊδιηηϊσδιίου, Ὀπὶ ἐμ βαυβ δ τοσαδῖηδ 
(0 Ὠϊοαθοὰ δηὰ δα] ονοὰ ἀδὺ οὗ ἀδγα," οἷοὄ. Τδθ 
ΒΘΏ86 ΟὗἁἨ (8666 δηὰ Αἰ ΓΩΪ Δ᾽ τΟΡδΒ '8 ποὶ δ σοὶ ν οἱοδτ, 

Υ ἩΏΘη ΟὯΘ ΟΟὨἸδί ΟΣ ἐμδὲ υπάον ἴῃ6 ἀδγθ 
οὗ οτεδιίίοῃ Πο σϑοῦ ἄοοδ ποῖ πηἀογβίδη ἃ σα] ἀδγ8 
Ὀπὶ ροτίοάα. Α180 (86 ὈΘΘυ ΠΥ Θχργθαβοὰ μα] ] οὶ, 
ἴῃ Ὠε  ἔσβοι, οὗ ἔ!6 οτεδνο ΕΥάδῪ πμοη ἐνοσγ τς 
ντὸ8 βηϊδμοά, δηὰ (80 Εὐλάαν οὗ (ῃ6 τοἀοιηρὕύοι, πῇς 
Ομ τίβε ἀϊοὰ πίϊὰ ἰ86 ποτάδ: “1 ἐδ πηλοᾶ;" ἰδὰς 
ἷα, ἐη6 ΒϑΌ δι οὗἨ οστοδίίοῃ δηὰ (86 ἀδὺ οἵ τοδὲ οὗ 
ΘΟ γίδὲ ἰπ ἐμ ζτανθ, 88 Ὀγη στη σ ὉΡ ἩΐΕῚ (86 ΓαδΌστϑο- 
ἄοῃ οἵ Οσμγίδι [0 ποῦν Ῥγοσυίϊποης δηἀ ἀθδρ εἰ ]ᾶ- 
σδῃοθ οὗ (μαὶ βγεὶ Ξαπάδγ, πῇθη Οοα δα : “ 14“: 
ἐλονο δ ἰἰσλέ."" ον Ὠἰδίοσί δὶ ρδσουϊασ, δοο ἩΊΚΕΒ, 
δὐίϊοϊο “ΒΑ ΌΡΔΙἢ." ΗΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ: “ΤΙ ὲδγ οὗ 
(π6 Τοτὰ.") Εΐοο δβρϑοὶδὶν (η6 δυίῖοἷθ “"βδρῦδι ἢ 
ὮὉΥ Οκησκβ ἰῃ ΗΚΒΣΟΟ “ Ηολ]-ΕΠΟΥΟΙοροϑαΐδ," ἩΒΟΣΘ 
(86 οχἰβίοῃοα Οὗ ἃ οἰθασὶγ τοδειοά ὑσο- Μοδαῖὶο δοϊθσω- 
πἰσδίίοῃ οἵ ἐδο βδοθδίδ διηοηρ (86 ὅοπτθ, δὰ ἰδε 
ΔΏΔΙορΟυΒ εχἰδίθμοο οὗ ἃ μοδίδϑι, (μδὶ ἷβ, δῷ Ἐφυρ- 
ἴδῃ τ ΘΚ ἔεδεναὶι, 18 ἀθοϊ 6} 7 αυοραβομορα. Τμαὲ 
ἴδ0 Βοδίθθῃ ὩΘυΘΡΊ 616 88, ἴσο πὴ ἱτωτηρθτοσίαδὶ, 
δδνο Κποπῃ οογίαϊῃ [05 176 Ροτοῦδ, ΔΡΡΘασΒ ἔγοσῃ 
ἐοῖν τογἱ μοϊοσίο 8] ΒΥ βύθ τ. 

17. Α5 εἰχυίϊβοδηι ἤρτγοθ, 88 δὶ: οὗ ἃ ἔυϊογο 
βϑοτοὰ δυτηροΐὶ οὗ ΠΌΙΩΡΟΓΒ ΔΙτοδαν δρροδγίηρς ἰῃ ΟἿΣ 
δοσοῃ, δ ἴο θ6 οὐὔθογσνϑα 86 πυτοῦοῦ ἵτνο, Δρρϑασ- 
πᾳ ἰπ 86 γαγίουϑ οομίγαβὶβ (ἢοδύθη δηὰ βατγίι, οἷς.) 
88 ἴἰΐ6 πατοῦν οὗ πδίογο οὐ οὗ ̓ ἰ6: [106 πυτθοΣ ἰὮγος 
ἷῃ ἴδο σοπίτασι οὗ ἴ6 ὑπο ἰογηδγῖο86: [068 σε Γ 
ἴοι 85 ῦορ οὗ (μ6 ποτὶ ἃ ἴῃ 80 ἔδν, 88 οἷ ἴῃς 
[ουτί ἀδῪ {δ6 ΘΟΕΙΏΟΒ ἴῃ ἰδ 6 Μ11016 τὯὯϑ οοτηρίοιοὰ ; 
19 πυχοῦον εἷχ 68 ἰ86 πυδοῦ οὗ ἰΔΌΟΓ, δπα βούθῃ 
48 [06 βδογοὰ υσθοῦ οὗ [86 αἰνίηθ ἰδοῦ οοποϊαδοὰ 
διὰ ρογέδοιθα ἐπ [Π6 Βοϊοσὴη τοαὶ οὗ Θὰ. πὸ πύτω- 
ΌΟΣ δούϑ ΔΡρθδτΒ Ὀοϑίά65 ἰπ ἰἰ6 δβευθηζοϊὰ, ϑοϊθσημ 
αχργοϑδίοῃ : αοα βαῖν δαὶ ἰΐ πτδβ χοοὰά. Βαϊ 6 
ὨΤΩΌΘΡ ἴσῃ 8180 8 δοθὴ ἰπ (06 60] ἰηἰτοἀποίίοι 
οὗ ἴμ6 οτοαίδνο ποιὰ: “" αἀοὰ βρϑᾶῖζο : 1εὶ [βογ 6. 

18. Τ6 δβο-οδ θὰ δηιγοροιδοσρίδιηθ οὗ ἴδῃς 
Ῥτοδοπΐ ομδρίον : Οοά , Θοά δαιο, Οοα τηαάε, 
Θοά γεείοά͵ ἔοττα ἴμο ζουπάδιίου οὗ [16 τΒΟ]Θ δῃιγο- 

ἸΔΟΥΡΗἷο δηὰ δι βγορορδίμῖο δβίγ]ο οἵ ἀοϊϊποδίίοῃ ἴῃ 
ἥφαιρὶ Ὑγεῖι. Ὑ δ ουδὲ πογὸ οὔθοσυο ἰδὲ [86 Δίῆτο. 
Ῥορδίμῖο θχργοββίοῃ τη ποὺ Ὀ6 ὑπάογβίοοὰ 88 }ϊἰοΓα]- 
ἀορτηδίϊς (ΔὨιγορορδιβί8) πο ΒῈΡ 88 τογιλιὶςαὶ 
ϑρὶ γἰ [Δ 11818), πὶ 68 τ ὶρίο- ΥΩ θΟ] 10], τοργοβθηϊξηρ, 
189 ἀϊνίῃο ἰἀοαδι οἷς υπᾶορ ἰμ6 ἔρυτο οἵ Βυτηδὴ 
δοϊΐοῃ, πο, βονγευθῦ, ἰῃ [89 δθΏ86 88 ἰῇ Ὠυταδῃ ἰἰΐο, 
δοίίοῃ, δῃὰ ἱπιδρα τογὸ ἰδθ οτίρί αὶ ταὶ βδάονι 
ἐιβοϊ ἴῃ 186 ατρα, ἩΕγδμὸ οἵ ἀϊνὶπο δοΐοῃ, Ὀὰϊ ἴῃ {8 
ΒΘΏ86 ἰμδὲ ἰμ6 ἀἰνίῃο βροαϊκίηρν, ποσίκϊηρ, δηὰ σεβηρ 
ἕοττω (86 Τουπάδίΐζοῃ ἴον {896 ΔΩΔΙΟΡΟΙΔ, δοιραγϑῦνο 
ἀοίΐηρδ οὗ ταδῃ (866 ““ ΒΙΌ16-Ὑ οτἰς,, ΦΌΒη); )υδὶ δ 
ΘοὐΒ ἀΔΥ ἰ8 ἰδο οτἰμίῃδὶ ἰτωδρο ἴον (8.6 ἀδγ οἵἁ χτοδῃ, 
Ὀαυὶ ποὶ σἱοδογ δα. 

19. Το ὅσες ομιδρίοσς οἵ Θϑμοδὶδ οἰθαυὶγ σου δΐῃσ 
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δ ξοϊοα οἵ 811 ἐπι διοθαίδὶ ἀοσίτϊηοα οὗὨ ἐπΘΟΪΟΩΥ͂ 
[Ἢ ΔΒ 611 85 οὗ δηςΠΣΟΡΟΪΟΩΥ : 

ἷς ἰ6 (86 Ὀὑδδὶβ ἔος ἰ00 ἀοοίτίο οὗ αοἀὰ (186 
1:6 δροδίοὶο Οομἔδβαίοῃ οὗ δὶ 18), οὗ 
δηὰ Ηϊβ ρϑσϑοῃδ ιν, οὗὁἨ [6 που]ὰ, οὗἉ 

το σίου δια φαγί] γ- θα] δἰάθ οὗ [86 ποιϊὰ ; 8- 
24} οὗ τρδῃ, ἷ8 ἠδίατο, αἰρτιλγ, διὰ ἀοϑίίηγ. ὙΠ 

ἰη πιο ταδὴ ἰ8 οτοαίϑα, 15 8180 

[μλκοξκ᾽Β “ Δορτηδίϊοα," Ρ. 211) ἸΤδο Ροβδί ὉΠ οἵ 
δίῃ ἷδ, Ἰλοτοοόνοῦ, αδἰϊυάοὰ ἰοὸ ἰῃ ἰΐ6 πογὰβ: θ 
ΟΥ̓ πότ δηὰ τηδῖκο (6 πὶ βοΐθοι ἴο ἐμθ6, [1 δρ- 
Ῥθασα, ΒΟΝΟΥ͂ΟΙ, ΤΩΟΤΘ ΟἸΘΔΣΙΥ ἴῃ ἰῃ6 βθοομα οὨδρίθε. 

ἩἨΟΜΠΙΕΈΤΊΟΑΔΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ. 

(Κεῖθι : “γηὴι ἰο να .᾽ Οὐκ τ: “ Οοὰ ἰ8 
ἸῺ ϑοηρ ;" ΚΙΟΡΒΙΟΟΚἾΒ “ Οὐθα ἰο Οτοαίίοη ;᾽" ΒᾺ. 
Ἂν. Κυυμμλοηξκβ: ““Τὴὸ Ῥδγβ οἵ Οτεδιίου ᾽).--- 
ἨοΙΪΥ οἱ ἴδπο δἷχ ἀδγβ᾽ ποῦὶς ἔγοιῃ οἷ, ΐ.--ἰΐ, 8. 
Ῥοΐϊωϊ οὗ νίονν : ΤῊΘ σγοδίίοῃ 88 ἃ γονοϊαἰΐοῃ οἵ αοὰ: 
1, Ηἰδ οτπηἱροίθηοθ (1μ6ὲ ἔμεγο 61); 2. ΗΙ8 πίβάοιω 
(πολ δηὰ ϑῃὰ, ἰδο σταΐθδ οὗ παίιγο δηὰ ἴῃ ἰπιαρθ 
οἵ σοά); 3. Ηἰἷβ ροοάποθθβ (ἰδ6 ᾿ἰνίηρ ὑοίημβ δηὰ 
ἐλοῖν πιονϑιιθηΐ δηὰ πουσβῃτηθη) ; ΗἾ8 ᾿ονο (88). 
-[)ς οτοδίοη δ8 ἃ ζυίσσο οἵ τδὴ ([ὴ6 ργορδαγδίΐοι 
οἴ (26 μου οὗ αοά [ὉΓΣ τηδῃ δῃά τηδὴ ἔοῦ ἰ86 ῃοῦδθ 
αἱ (οἂ)---- [6 στοδίίοι 88 ἰμ6 δἀνθηΐ οὔ ἴμ6 Θοά- 
Ναυ: 1. Τὴιο ἀδγβ᾽ ποσῖκβ οὗ ἀοἃ ἃ ΡΓΟΡΉΘΟΥ͂ οὗἉ τωδῃ ; 
3, ()ο ρογέϑοϊθα τῇδη οὐ ἰδ βαυαιδ οὗ αοὰ ἃ ῥτορῆ- 
667 οὗ [6 ἀοἀ- ΜΔη.--ΤῊο Βὅτδὲ ογοδίίοῃ ἃ ργαΐζυγα- 
ὕου οὗ ἐδ δοοομα ογοδιΐοι οὐ [80 τοἀοτιηρίοη.---ΤῊ9 
ποεὶς οὗ ἀοά: 1. ἀοαδβ ποσὶς ἰῃ πδίυγθ: 2. σα Β γοδὶ 
ἴῃ ΤΏΔΣι.--- 0 ΒΕΌΡαΙἢ οὗ Οαοἂ ἃ ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗἉ (δ6 ἀΐ- 
Τίρϑ ϑυ πα 8γ.---Τὴ0 ποοῖὶς οὐ ἀοα ἴῃ [6 ἰδίου οὗ 
(δ ποιϊα.--- Τὸ δρροϊηϊτηοηξ οἵ [8 πῇο]9 οουγβα οὗ 
ἰδο ποῖα 88 ἃ στόοῖκ οὗ σοἀ: 1. 1116 ΟὨΣ] 020 ΘΥΤῸΓ 
ἰδογείη : 16 ΘὨτοΠοΙορίοδὶ οοτηρυίδίίοι, οἴ6.: 2. 86 
πὶ ἰδογοίῃ: (86 αχροοίδιίίοῃ οὗ 186 αἰνίηθ ροτγὶοὰ 
οἵ τοδὶ (ἔν. σχχ.).--- -ΤῊο που] δοοογάϊηρ ἰο ἰΐ8 ναγίουϑ 
ἴσπποδ: 1. ΑΒ ογοδοῃ; 2. 89 πδίιγο: 8. 88 ΘΟΒβΙΏΟ8:; 
4. 88 ξθ01.---Ἰ0 ποῦ οὗ αοὰ διὰ [86 ποτὶς οὗ τωδῃ. 
δι ἰ5 αἰδοτοηϊ, δηὰ πρδί ἰα οοιπταοη ἰο ὈοΟΙδ: α. 
Τδο ογάοσ; ὃ. [06 ΘΟΠΒΊΔΏΟΥ : 6. {86 ΤΟΙΓΟθ- 
δίοσῃ ; ἀ. 16 αἰπι.---)ο δοοουσαὶ οὗὨἨ [6 οτοαϊΐοῃ δοη- 
ἰσκοιοὰ πὶ δηοΐθηξ δηὰ το ΘΓ ΘΙΤΌΙΒ (566 Ποοίσϊηαὶ 
ει Εαγ164]).---ΤῊ9 δοοουῃς οὗ [06 οτοδξοῃ ἰπ ἰἰ 
ἰσπϊῇ δι ιὰ βΌ ]Ἰπϊὲγ --- Το 06.618 οὗ 4]} (6 ἀδ γ᾽ τότ: 
Ηδανοῦ διὰ θαγίδ.--Ἴ ὁ οοπίταδὲ οὗ βοάτοι απὰ 
δλγῆι πτιησιῖτισς ἰπτουρὰ (Π6 ϑηϊτο Ηοΐγ τς δ ἃ 
8)γΡοὶ οὗ τοϊϊίου.---Εδδνθη 88 {06 Πότ οὗ τωδῃ 
φὶ Ποῖ οὉ (80 φαγί: 1. ΤῊ εἷζῃ οὗὨ εἱ8 οτίρίη : 2. 180 
ἀἀγοοοι οὐὗἁἨ [ΐ8 ῥγαγεῦ; 8. [86 ροαὶ οὗ μἷβ ΒΟΡΘΟ.-- 
Το ἄγει {πγθθ ἀδγβ᾽ ποσῖκ ἃ8 [26 ρσγορδγαίίζοῃ οἵ ἐμ 
ἰλεὶ ἰἢγθο.---Ἴ 86 ποσὰ οἵ αοὰ 68 ἐμ πογὰ οὗ ρον 
ἴῃ ἰδο οτοδείοῃ.-- -ΤῊο αρὶ τὶς οὗὨἩ αοα 48 86 ἔοιτηδίλνο 

οὗ 411 ἀοα δ ποιῖκβ.-- -Ογτεαϊίου δ8 ἃ γλΐστονῦ οὗ 
ἴδο Ὑττοΐεν.---ΤῊθ οτοαϊίοη ἃ τουοϊδίου οὔ 19 ἔτοιη 
Θοὰ: 1. 186 Ἰουπάδομβ οὗ 118 ἱπ (86 οἰοτηθηίδσΥ 
ποιὰ; 2. 16 Βγτλ 1164] Ρμθποσώθηα οὗ 110 ἴῃ ἰδ 

ἱπ)8] ποιὰ : 8. (86 τοδὶ ον δὰ ἰσυϊῃ οὗἉ Ἰἰδ ἰπ τ6 
δπτοατ πτου]ὰ .---ΤῊ6 ρἴουγ οὗἩ [86 [οτὰ ἴῃ ἰδ6 ποεῖς 
αἵ πιοδιΐοα : 1. 7:6 οο-ορογϑίου οὗ αἱ! Ηΐδ8 χυδι θα 
ιὐππϊροΐθῃοθ, οτηπῖργθθθηοο, οτγημπίβοίθηοοθ, οἷο.); 3. 
[86 ποῖ γ οὗὨ Δ}1 ΗΝ αἰίγί θυ ο68.---- αέό εοίξοτδ 
ἀπά Ῥόγεο,. Ὕοτ. 1: Ζι ἰλα δορίππίησ. ΤῈθ Ὀἰγιὰ 
οἵ (0 ποιὰ αἷδο ἰδ Ὀἱγίῃ οὗ ἰἰπ6. 1. Τῆο ἔδοι 
ἰδεῖ 106 του]ὰ δπὰ {ἰπὴ0 δθ ἱῃβθραγαῦϊθ; 2. 186 

ση: α. ἴ80 Οραογδιϊοηϑ ἴῃ ἰδθ ποῦ ἃ ἂσθ 
18 

Ὀοπμὰ ἰο ἴἰδ0 οτος οὗἨ ἔπησρ, ὁ. τὴ ἰβ ρίνοῃ [ὉΣ 
ἴάθοσ. Του, ἰο-ΑΥ 1---ΤῊο τοϊδίϊοῃ οἵ που] ὰϊγ 
χηθ Ὁ ε- οἰοσδΥ οὗ Θοὰ (ΡΒ. ἐν 1. - ὸ Ὀορίη- 

6 βοτίριυτεθ ροθθ Ὀδοὶς ἰὸ ὑπ6 δορσίπηίην 
τὴς ποῦϊα, 88 ὑπ6 ϑηὰ οὗ ἰμ6 βοτίρἝιγοθ ὀχίθηαβ ἰὼ 
[86 οπὰ οὗ [89 πογὶά.---Το οὐ Πἶπ6 οὗ ογοδίώοη: Ηρα. 
ΤΟ δηα οδσίῃ : 1. Ἡθδύθῃ διὰ οαγί ἱπ ὑπίου: 2, 
οαυδ 0 οάυθῃ : 8, ΒΟΔΥΘῺ ἴῸΣ Αγ .---Τ 6 ὈΓΓΤΌΔΙΥ͂ 
ἴοστω οἵ (80 ϑασίῃ διὰ (86 ογθϑίου οὗ Ἰίρμί ἃ ρἰοίαγθ 
οὗ [89 τοἀογαρίοῃ: 1. ΤῊ6 τοἀοιηρίίοῃ οἵ τηδηκίηὰ ἰὼ 
ἔϑρογαὶ, 2. οἵ ἰδὸ ἱπάϊνί 1] Τ,Δ0.---Ὑ ἀδίϑ δπὰ γοΐά 
19 ἔγδι ἔοστῃ οὗ ἴδ0 πουιὶὰ.---Ἰδυίησ (8)0 Τουπμαδίῖοηδ 
οὗ ἴ)6 πουϊὰ (ΕΡΒ. ἱ, 4, δηὰ οὐδεν 68).--- ῊΘ 
δβρὶ τὶ οἵ αοά [9 βου!ρίον οὗἉ 411 ἔοόστωβ οὗ [1ἴ6.- ΤῊ 
ποσγὰ οἵ Θοὰ: [δὲ ἴμοτο Ὀ6: 1. Ηον [86 στον οὗ 
186 πονϊὰ ροΐῃίβ Ὀδοὶς ἰο (8.6 οἰθγηδὶ οχἰδίθποοθ οὗ (0 
τοζὰ : 3. ΠΟῪ ἐδ οἰθτηδὶ πογὰ ἰθ ἰῃ6 ουπάδιίοιῃ [ὉΣ 
186 κτοπί οὗ ἔϊο ποιϊὶὰ.--- Το ποτά---ἀἰοέ ἐλόνθ 6--- 
ἴῃ 118 ὁοδο ἰΒγουμρῇ ἰΐπηθ 88 [6 ποσὰ οὗ (Π6 ογοδίοῃ, 
οὗ ἰ86 τοἀοιηροῃ διὰ ρον βοδίίοη.-- -Ἴ 6 ἢγοὶ οἱθαῦ- 
'γ ἀοβηθὰ οτϑαίΐοῃ : ἰδ Ἰἰρῆϊ.---ΤῊῸ εἰχηϊδοδηοθ οὗ 
Ἰχδι; 118 ΡΠ γβῖο8] δηα το] σίου δἰση! βολπο6.---ἀοὐ 
δυττοῦ οὗἉ Ἰίρμι.---Πὐριῦ ἃ δουγοθ οἵ 119: 1. 18 σοοά 
88 Οχἰδιΐηρ ἴῃ ἰδ στουπὰ; 2. 18 δοαιέν 68 ἀἰδοϊοθοα 
ἴῃ 118 δΔρρθδτίην.--- Το οτοαϊίοῃ οὗ ᾿ἰχὰϊ αὖ [86 δβαζὰὴθ 
ἔσηθ ἔΐο στοδίΐοῃ οὗ Ῥ}γ51081 ἀδυίκ οβϑ (Β66 18. χὶν..). 
--͵ΠΟΝ οδΥϑ 7 τὸ τηυϑὶ χζυδγτὰ ἀρδίπδὶ ἰδ 6 οοτησηΐη- 
εἰἰμξ οὗ μδίυγδὶ δῃηὰ βρὶτἰίυδὶ ἀεὶ η688.--- 6 ἡδίαγαὶ 

Ἰωιοα5 88 ἰξ τ6γΘ ἃ ρἱοίυτο οὗὨ (δο δρίγὶι].---Βαὶ 
4180 ἃ ρῥἰσίιγο οὗ (80 “ βΒιδάον οὗ Ηἰβ ὩΈ νου- 
ἴῃς δηὰ τηογηίϊηρ, οὐ 86 ρτοδὺ ἀδν ρθη οτηθηος οὗ 
(06 αἰϊοτηδίίοῃ οὗ {π|0.--- 6 ογοδιίου οὗ Ἰιρῶϊξ ἃ 
ἀδγ᾽8 ποῖκ οὗ Θοὰ: 1. 1:0 Βτϑὲ ἀδγ᾽5Β ποῦ; 2. ἃ 
πθο]6 ἀΔγ᾽8 ποσὶ ; 8. ἃ οΘομπυουβ ἀδν 8 ποτὶ ; 4. ἃ 
ἀδγΒ ποῦὶς το ἰὴ 118 ΘΟΠΒΘαῸΘΏΟΘΒ.---Τ)6 ἢγθὲ ἀλγ. 
γογβ. θ6-8 : ΤΏ βοοομὰ ἀΔγ}5 ποτῖὶς, οσ (16 ἥστηδιηθηῦ 
οὗ ΒοδΥΘΏ.--- 0 Βιιηδτοοης ἴῃ 1(8 ομδηρσίηρ ΡΒ ΘΠΟΣΩΘ- 
ὯΔ ἃ υἱβί 016 δα οὗ δ6 ᾿μν 8] Ὁ1]0 μράνθῃ.--- 618. 9 
δηὰ 10: [δηὰ δῃὰ δοα, ΤῈ ὈΘΔΌ οὗἉἨ (πὸ ἰδηπά, (ἢθ 
ΒΌ]ταἱΥ οἵ ἴ[η9 Βεα, ΤῈ} Βγυιῃθο θα) αἰσοϊβοδηοσ οὗ 
[86 ἰδπὰ : (6 βγτὰ ἰπϑιυϊοηβ οὗ αἀοά; οὗ [86 868: 
180 πανϑὶῖκο 116 οὗὨ Ὠδίίο}Α.---ΤὯὩ0 βοοοπὰ ἀδὺ οὗ 
αοὰ. Ὑόοτβ. 9-18: Τὴ ϑδγίῃ δηὰ ἰμθ6 νορϑίδὈ]θ 
που ϊὰ, Τδ6 Θδγί ἃ οἰ] οἵ Βορ6.-- 80 ρἰδηὶ 
{86 ργχοϊυάο δηὰ δυίμῦοὶ οἵ Δ}] [16 (οἵ διΐπλαὶ, Ὠυτηδη, 
δηά Βρί τὶ (ι.2]).--- 6 ργονϊάθηοθ οἵ ἀοὰ ἱἰπ ἰμ6 οτθὰἂ- 
οι οὗ ἰμ6 γοροϑίδὈ]ο ποτὶ ἃ Ὀοίογο ἰῃ6 Ἵγοδίίοῃ οὗ 
ΔηΐΠ.418 δηὰ τηδη.--- 18 ργονυΐάθηοο ἃ ρίοίαγο οὗ ἴδ6 
ΒΔΙΩ6 Ῥγονίἀθηοο πὶ πολ δ6 ἰβουρηξ δπα οοχω- 
τοδη ἀϑὰ οὖσρ βαϊνδαύώοῃ ἔγομα οἰδτη γ.---Ἴ) 6 δβίοτο- 
Βουδο8 οὗ ἐμ6 οαγὶἢ ΡΡΙς Ὀοῖοτθ ἤ..6 ΔΡΡΘΔΓΔΏΟΘ 
οὗ τηϑῃ, δοοοραϊηρ ἴο δογρίυγοθ δθϑα παίυγαὶ 8οὶ- 
Θῆ06 (οοδὶ, τηΐηθγα δ, 88]118, οἵο.).--Ἴἶθὸ (μἰτὰ ἄγ. 
γοτΆ. 14-19: Το στοδοη οὗ 0:6 ὨΘΆΨΘΏΪΥ ᾿ἰσμὶδ ἴοσ 
186 οαγίι.-- -ΤῊο βυῦ, ΤῺΘ τοορ, ὅθι δηὰ τῃοοῃ. 
(ΡΒ. υἱϊΐ, 10);» ΤὨΘ δβύοὶϊδν πουϊὰ.----α ρίαποθ οἵ. ἔδ: ἢ 
ἰπῦο [86 5.60 }18ν που] ὰ.---Ἴὸ οὐἶοθ οὗ {Π6 δίδιβ. ζῸΣ 
[06 οαγίὰ: 1. αοὐ δ εἰχζῃ ἴον ἔα ἢ ; 2. βδογθὰ εἰρῃβ 
ἴον (0 ἔοβνο ρμογοαβ οὗἨ {π6 βοϊοτηηίσζαιίου οὗ [89 

ἱμἢ , 8. δρίτίξυλ] πδίομοσβε ἀπὰ συ ϊάδβ ἕος (86 βρὶγιν- 
1:6 οὗἨ τρδῃ: 4. Ὠοπηθ8 οἵ ᾿ἰΐδ ἴον ογοδίαγθ θ.-- 

ΤῈ ΤΌΣ ἀΔγ. γα. 90--238: ΤῊ {6 οὗ [0 809. 
ἴῃ [86 808 δηὰ [86 ὈΐγὰΒ υηᾶοῦ {86 ὨρΑνΘῺ ἃ βίη οὗ 
[86 ροΒδί ΟΠ ἐγ οὗ Δῃ θη ]68581γ ἀἰνογβιβοα οσίϑίθῃοθ οὗ 
Βρ  Γιϊθ4] ὈοΐηρΆ.---ΤῊ Ὀ]οααίηρ οὗἨ αοα οἱ (89 δηϊπιαὶ. 
πουϊὰ (ἰπ ΘΥΟΙῪ οἰϊπιαίθ δηὰ 868).---Τὴὸ ΒΝ Ὰ ἄδΥ. 
ὝοΣΒ. 24 δηὰ 2ὅ: ΤΏ δηΐτηδὶβ οὔ 16 θδυίῃ 88 ὑῃ9 
ΟτοΓΆΠΙΟΓΒ οὗ τωδη: 1. Το ἢτϑί βίρτβ δια ῥἱοαγοΒ 
οὗ Βυμηδῃ ᾿ἰ9; 2. 1(8 τηοβὲ ἱπιἰτηδῦο δαὶ δίδπίϑ; 8. 118 
βτϑὲ οοπαϊ οη8.----Ἴ ὁγ8. 936-31 : Τ.6 ογοδίϊοῃ οὗ ΤΌ8} : 
1.4. ἄδοτοο οὗ Θοἂ; 3, δὴ δηπουῃοοιηθηὶ οὗ (}9 
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παρὸ οὗ αοά; 8. [80 ἰδδὲ ποτῖς οὗ Οοά.---ΤῊο οΠο9 
οὔτωδη: 1. ἀο Β ἥδαν ἴπ ἷ8 Ροῦγοῦ δῃὰ ροσίθοιϊ οι : 
2. αοὐ δ ̓ ἸΚοηθΒ8 ἰῃ 8 Δρρθδσγβδῃςαδ.--- 6 μογίθοι 
Ζα]Β]τποπὶ οἵ ἐμὲ8 ἀοδβίηγ.---Πὸ ὁπο ἀϊνίηο αἰπ! πθ 
ἰει [6 οοπίγαϑὲ οὗ τηδῃ δὰ τΌσΏΔῈ.--- ὁ Ὀ]οδϑίηρ οὗ 
αοὰ οπ τρᾶπ: 1. Ηΐβ ἔασξυτο; 3. [ἷ8 οδ πα : 8. δὶβ 
ῬοΒΒοββῖ 08 δῃὰ ἢΐβ βυβύθῃδηοο.--- 6 ἰηδιϊ οι οὗὅἁ 
τοδυσίδρο (666 Οἱ, 11.).--- 6 σΔ]ΠἸπρ οὗὨ τοδε, ἐπτουρὴὶ- 
ουΐ, ἃ 081} ἰο ἀοξιϊηίοῃ : 1. ἴῃ τορτοδαυίίηρ αοά; 3. 
ἴῃ ΤΌ ηρ Ονον [86 ὈΘαΒ8: ὃ. ἱπ [Π6 ἔτθο βοϊ-οοῃέγοὶ. 
--Τὰ9 Ρυσὶγ οὗἨ ἰ06 ὅτβε ογοδίίου.-- - ηὸ νογάϊοϊς οὗ 
αοά: Υ̓ΟΣΥ͂ δ, χορηπαλῤ ρὸν 24-8]1. Το εἶχ ἀδγ.--- 
ΤΏ οοτωρ οίΐοι οὗἁ ἰῃ6 ποτὶ, 186 Βα διἢ οὗἁὨ 6οα.--- 
ΤΏ εἰχυίβοδηοο οὗ {86 τοῦὺ οὗ αοἀ οἡ (86 θϑονϑηὶῃ 
ἀλγ.--- 9 Βα θδδ οὗ ἀοά, [6 Βα Όδιἢ οὗἁ τοδη: 1. 
δαη ἃ βαῦραι ἢ" οὗ ἀοἂ: 3. αοἀὐ ἐπε βαθδὲι οὗ τ Δ}. 

. -ΞἾΒο οοπίγαδι θούποθῃ ἀδ ἐπὰς ογθδιϊΐοῃ δηὰ ͵ογ- 
αὶ Ἰαθον, αἰϑὸ 'ἰπ ἴ86 Ἰἰΐδ οὗ τηδῃ.---Ἴ 0 ὈΪ]οδείησ οὗ 
Θοἂ οἱ ἴδ Βα αἰ ἢ.--- Το Βα Δ ἢ ἴῃ 18 αἰστιίβοδηοο : 
1. 1 ϑοῦγοο ἴῃ [86 ποασὶ οὗἩ αοὰ, {πὸ 86 [ἰδ οὗ ταδὰ 
(186 01158 οἵ αοἄ); 2. ἰἰ8. δὲβρτιϑ: [86 Βοϊθτηη ρϑιβοθ 
(ἀοὰ βὰν ὑπαὶ 1ὑ ντῶὰϑ σοοὐ), {κ6 106 ον 
Ῥτγοϊυοβ οὔ (ἢ) Κα πάαν ; 8. [8 ἐγ] 668 : Ἐδ6 ἤδαςὶ- 
γα] οὗὁἨ ἰμ6 Ο]Ἱά Οονθηδηῖ, 86 βυπᾶδγ οὗἩ ἴδ ΝῸ 
Οονομδηΐ, 0.10 οἰθστδὶ βϑΌθδιἢ-τοϑὶ, δηὰ οοϊοδγαϊίοη 
οὗ ἰ86 βυμάδυν ἱπ οἰοτηΐίγ.---Τηὸ ἔρδαίδὶ ἀθιγθδθοῦ 
δοοουαϊηρ ἰο (86 ραϊίογῃ οὗ ἀοά: αὐ ἐν μωρσιῖ, 2, 
δΙοβδίηρ ; 8. ΒΑ] οσίμρ---ἸΠ6 Ετβὶ οοπιρΙοίίοι οὗ [ἢ 
ὙΌΣ] ἃ ρτοθαρο οἵ 18 ΒΑ] σοτηρ! οοα, 

ΕΥΑΒΕΕ, νοῦ. 1: Τθο αἀποδίίοη πῆαὲ αοα ἀϊὰ Ὁ6- 
ἴοσε ἴπ6 ογοδὔοῃ, Ηθ οὔοβθ ὺϑ (ΕΡΉ. ἱ. 4), ΗΘ ῥγο- 
Ῥαγϑὰ ἴον. ὺ8 86 Εἰηράοια (Μαῖί, χχν. 84), Ηδ χανθ 
Ὧ8 ζτδοθ ἰπ Οδτίδὲ (2 Τίπι. ἱ, 9), Ηδ τοδάθ ἰῆ6 ἄθοσγϑα 
οὗ [86 ογοδίϊοῃ.---οϑοτὴθ υπάἀοτγθίδη ὉΥ 186 
186 ὅοη οὗ αοά (6). ἱ, 16; ον. ἱ, 8), δὲ προ δἷδὸ 
[186 Οδκ] αἷο ὑγαπβίδομ δἷπὶ8 ὈΥ τοπάθγίηρς ἰδ: ἐπ 
εοἰδάογι (οοτρ. Ῥ ΙΒάοπλ οὗἁἨ βοϊοσαοῃ ἰχ. 4 : Ρβ. οἷν. 
ὙΡ ΠΡΟΣ απ ΚΕ ς ον δ τώ σας 186 ξοιῃ οὗ σοὰ ἰΒβ 
ΒΟΤΏΘΡΘ Κ' ΔΌΒΟΙ αἰ 6} 64116ὰ ἰμ6 Ὀορίπηΐην (866, Βον- 
οὐον, 6]. ἱ., ἀρχή), δὰ Μόοβοβ, υϑπάδε ἴμεε αν ἴο 
ἀοβογὶθθ [86 οτἱρὶπ οὗ [86 ποῖά, (89 ἢτβὶ ὀἜχρίδηδίίοῃ 
τὸ ΓΟΛΒΟΏΔΌΪ ῬΠΙΤΗ͂ΣΙ ἴο ἐδ6 ὙΔΟῚᾺ (μδιμοῖυ, ἴτοση 

6 Ὀορίπηϊησ οὗ [86 ογοδιίοῃ).--Μ πὶ Τ[Π680 
πΟΤΒ: ἐπὶ ἐδδ ἀομμαβει ὑησ, τ στεητοσε, αι ας ΤΘΘΒΟΏΒ 
οὗ 86 ποδίμϑῃ ὈὨΣ]ΟθΟρ ἢ 8 δηὰ δἰμοίδία τ τ ϊοῖ 
ΠΟΥ͂ τλδϊηἰαῖπ ἰ.6 ΘἰΘΙΏΪΥ οἵ [86 πονγὶά, οὐ ἐμαὶ ἰΐ 
Ρϑγοθδῃοθ [88 διίβθῃ ἔγοπι Ὠυτ ΘΓ Θ48. δἰοσηϑ (866 
"φρο ἷ. 19 πα να ατν [86 ποτὰ 8 ποῖ οἰθγηβὶ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Β66} ἔγοτῃ (6 [0110 ΔΒΒΑΡΘΒ: ΡΒ. χο. 3: 
ῬτοΥ. υἱἱ!. 22, 24, 2δ. ρα ἐνῇ 12; ΘΟΏΡ. γον. 
18. Μαῖι. χἱὶϊ, 86; χχίν. 21; χσυν, 84. Ματὶς χ, 6: 
2 Τίπω, ἱ. 9; 2 ΡῬοῖ, Εἰ, 4; ΦΖοἢπ χυἱϊ, 24. ἘρΡΆ. ἰ. 4: 
1 Ῥοί. ἱ, 20.--ΤῊὁ ὀωῤὴ οὗ ἀοὰ (ΡΒ. χχχίϊ, 6).-- 
γον. 8: ΟΥὕδ6 Ξ οἵ ἀοά. ΑἸ ΒουρᾺ αοἀ ἀϊὰ 
ποὺ ΒΡΘΑΪς 88 νγὸ ἀο, πογογί 6658 ἐδ6 ἱὴν οὗ Οοά 
ἯΔ8 8 ΓΟᾺ] ρΘὨυΪἷΠ6 ΒΡΘΘΟΙ,, ἴῃ ἃ πἰσθον Ὀαϊὶ ΤΩΟΙΘ 

. ΔρΡΓΟρτίδίθ. Βοηθ0 ἴὔδηῃ βρθδκίηρ ἷἰ8 βαϊὰ οὗὁἨ 1τηδῃ. 
Εὸς 88 ἀἀὐοά γα] δηᾶ ῥγορθι, δἰ πουσὰ ποὲ ἴπ ἃ 
ὨΒΙΌΓΆΙ ΤΩΔΏΠΟΡ, ΟΠΘΓαίΘΒ Πκ6 τηϑῃ, 80 8180 ἰ8 ἰξ 
ΜΓ ἀἰνῖπθ ΒΡΘΘΟὮ.---ἾὟ ον. ὅ : αοἀ ογθαϊθα Πρ ΟἿ ἃ 
πάΔΥ, δὰ οἢ ἰμδὲ ἀδγ [06 ΟὨ] άγθῃ οἱὨ 1βγϑοὶ 
ιγουρὰ [86 ρα ὅ6α, οἴο.---Αοἀ ἰβ ἃ [αἰδπον οὗ Πἰσμὺθ 

“ [Ὁπλοκβὲ 16 θ0 Ῥρου. Ὑἱῖ!. 22, 125,3 ὉΥΘΝ Ἢ 259 ΓΗΓΙΝ, 
ἩὙὉῚ6 σατι ΟὨΪΥ ὉΘ τοῃδοσοὰ “Ἅ Φοβουἢ τῇ, Ὁ 
Ὀσραΐ ταὸ, ἐμ6 ὑθρίηπΐτιρς οὗὨἨ δἷα ψΑγ.᾽» ΤΟΌΔΌΙΥ Μδδ 

. [88 ατουπὰ οὗἩὨ 6 ἐγδιδϊαίίοτι ἱὰ ἔθ9 οττιϑαίοτω διὰ 
ἔθοσο πόου]ὰ θθοϑτὰ ἔο 0 δοτποί πα ἴῃ ἐξ, ἢ τὸ τὸ ἴῃ δῈ 
ΨΑΥ͂ οὐὨπθοῖ σσοδίΐοσι οὗ ἐμ8ὸ ποσὰ ψὶτὰ [89 ΘοἰοΣΏ. 

Ἰσῆι, οὐ ἐδ ἰηξοεθαῖ, 
οὗ ξξδοθ, 
,---7αε. 

ναι 

ἢ ἯΘ ΟΒ1 ΓΘΘΒΟΠΔΌΪ τοίου ἴο ἐΐϊβ Ῥτορον ᾿Ἶδ06.--- 
(76ε. 81 : Β5ίποθ ἀοἀ οουἹὰ Βανθ ογοαϊθὰ ϑυενγιμῖτν 
ἷῃ ἃ ὯΟ ΓΘΔΘΟΏΘΔΌΪΘ ΟἈΌ36 οΔῃ Ὁθ στο ἩΜἘΥ 
ΒΗ ρτγοΐοστοά κὶχ ἀδυβ, ὉΠ]688 τὸ γοῆϑοὶ ἰμδὲ ἱξ Βαά 
ῬοΣδΔΡΒ ἃ γϑίθγθηοθ ἴ0 [6 εἷχ στοδὲ ομδηροθ ἴῃ ἐδ 
οδυγοῦ, ἰο πιϊοἢ Μ11 βπ4}}} δυοοοοὰ ἐδθ δα δίδ οὗ 
{9 βαϊηίαβ, Τθυδ (16 ἔγβιὶ ἀδὺ 8 δ Ρ ἰοῦ οὗ 
[λ6 ὄχλθ ἔγοσα Αἄδιῃ ἰο Νοβδ, οἊ.)}--αὶ ἴδῃ οδὰ 
ἐμῷ τ86 τνκομροι θεν ἢ.) τηυδὶ ποῖ ταΐδαδο ἰδοτὰ (1 

. τῇ. 81 { ἴδ6γ χήοθξ πο δρδίηδί Ηΐῃῃ (Εοαι. 
ΤΙ. 19). «1, 8: Ὀἰδθουδείοι Ἡμοῖμον {86 τλίψαρα: 
ἬΘΙΟ Ὀουσπὰ ἰο τοβροοὶ ἐμθ βαΌραιἢ. Οοἡ ἐλδ οοπέγα- 
γν: Ἰ. ΕΥΘΤΥῪ Βοσνΐοο οὗ αοἂ οοπηροίδα τἰ τ οοτέδίῃ 
πο 5 διὰ ρίδοθθ Βδά ἃ νυἱϑν [0 ζῆδιι ἴδον ἰδ6 [8]}. 3. 
ἸΩΔῺ ἰῃ 8 βίδίθ οὗ ἱπῃοοθῦοθ [88 βδοσυοὰ ἀοὰ δἱ αἱ 

ΟΥΤΕΣ Ῥδββᾶρα, οἷο.---Ἴ 0 ΒδΌθδι  ἀαΥ ἃ ἴδνος οὗ 

δσμπῦῦκε [0 τοῦ. 8 : ΤΏ Θη βραῖο Οοα, βαγβ ΟἘτγ- 
βοδβίοσι, “οὶ ἰθθτθ ὃὈθ Ἰρὶι,᾽ δἀηὰ ἴμϑγθ νᾶϑ Ἰέρῶ, 
Ὀυϊ ΠΟΝ Ηθ [88 ποὺ δροίζοῃ ἰδ, αὶ Ηϊπθοὶ ἢ ̓δ8 Ὅο- 
σοῖο οὖν ᾿ἰρ ι.---Ετοῖὰ Υ διοσίὰβ Ἠοσθοῦχοσ: Βαϊ ἰξ 
ἦβ τοῦ οἢ τροτο ἐμαὶ ἴδ 6 οτὰ 9658 νὴ}}} δ} ἴγϑῃβ- 
Ροτὶ 8, αἴλον (δϊ8 ἑωρογαὶ ᾿ἰσμϊ, ἰπίο ἰμ9 οἰοσιδὶ 
᾿ισθῦ οὗ μοδυθῶ, ποτ ἮΘ 884}} 800 Οοά ἴῃ Ηἰδ ᾿ίσμι 
ἴδοσ ἴὸ ἴδοθ, δα ῥγαΐῖβϑο Ηΐπὶ ἴῃ 86 ονοσίδδπρ μοα- 
γΘΩ]Υ Ἰ᾿ἰσῃῦ δηὰ ρίοτγ.--- τοὶ ᾿αΐμοῦ: Ηδ αἱΐοτθ ποῖ 

ἰσαΐ τὸόγάδ, Ὀὰὶ γϑαΐ δῃρὰ πιαίεγίαὶ ἐλέπρε, 
08 ΒΌη, ΙῃοοΏ, οδνθη, οδυίδ, Ῥοίδγ, Ρδιυὶ 1 δοιὰ 

ἴλοια ΔΙῸ ΒΟΔΙΟΘΙΥ ο Ὀ6 τροκοῃοὰ πογὰβ οὗ Οοἂ, γοϑ, 
ΒΑΣΟΪΥ ἃ ΘΥ]]Α Ὁ] δοὰ Ἰοἰΐον (Ὁ) 'π οοστωραγίϑοῃ ἴο ἴδ6 
οηἰἶγθ ογθδίίου.-- - τοι ΜΊΟΔ6119: Μοδβοθ δ θδ νοῦ 
ἰὰ [πὸ τ|1016 Ὠἰβίουυ οὗ [86 ογθαίζοῃ ἰὸ ργϑβϑοῦς Θοὰ 
ποῖ ἸΩΘΓΟΙ͂Υ 85 δυσίν, Ὀπὲ αὐ ἔΠ0 8616 ἰλῖχιθ 88 Ρ67- 
ἴδοι, τῖθ6, δῃὰ ἘΣ ρα Ὁ οομδίθιβ ἃ}}] Ηἰΐβ ποιῖκυ 
δηὰ 48 οτοδίθα 86 Ὀοαὲ που]ά.-- -ὕ εγ8. ὅ6- 8: ΤῺ 
οομοϊυβίουῃ οὗ [06 βἢγβὺὲ ἀδγδβ πόοῦῖς ΔΒ δὴ δοῖίῃδὶ 
ΓΟΡΒΟΘΟΥ͂ οὗ [86 ποτῖς οὗ ἴ[Π 6 δοοοῃμᾶ ἀδγ οὗ οτοδοῃ. 
ὑ ͵8 ΟἹ ἴ)0 658 οὗἨ ἴδ}9 ᾿ἰρειὺ Βμϊπίηρ ἰἴο δὰ δορ- 

διδίΐηρς (89 τηοἱδί οἰδοβ οὗ (89 που], δαὶ ἀοἀ τοδὰδ 
(6 ἀἰνίβίοη.---Ετόοτὰ Οαἰνίη: Ἧ79 π|}} κοῦ (δαὶ ἰοτ- 
ΤΟΩ δ οΟὗὅὨ ΓΑΪῃ ΑΙΒ6 ἰῃ ἃ ὨδίυΓΑ] θη ποῦ, Ὀυὲ 6 βοοὰ 
Βυ ΠΟΙ ΘΔ ΕΥ ῬΤΌΥΟΒ ΒΟῊῪ Βο0ὴ Ἧ6 ὁδΔὴ Ὀ6 ΟΥ̓ΣΓΎΒοϊχοοὰ 
ὉΥ 186 γνἱοοποο οὗ ἰδ6 οἰουάϑ, 1 ὑπὸ οαἰαγδοὶδ οὗ μϑθδ- 
ΥΘῈ ἅτ ποΐ βἰαγαὰ Ὦγ {86 μαπὰ οὗ ἀοἂ.---Οοὐ πατιρα. 
ΤῊ βυρδοααοῃὶ πδιηΐηρ ὁπ ἰ89 ρδγὶ οὗ τὴδῃ ἷ8. ΟὨΪΥ͂ 
[8060 Ρτορβοῖίο 18] πιοπὶ οὗἩἨἁ [ἴδ πατοΐης οἵ αοὰ ᾿λοτα 
δὰ οἰβον ἢ 6Γ0.---ὕ τ. 9-18: Τα ἔγβὶ (ταῖμος {116 
ἡμέας αἀϊνίαίοι (γοτα. 6-8) 15 10] οποὰ ὉΥ ἃ ϑοοοπά, 
ὈΟΓΔ οἰοβοὶν δηὰ ἱπι τοδί οἰϊπρίπςσ ἰο δηὰ δι δοῖ- 
ἰσδὶγ οομαϊ οπίῃς οαοὰ ΟἾ6Ρ, ἴοῦ τϑος ΤΕΔΒΟΩ 
Βοῖὰθ που ἃ ον σροκοῦ συ σβ. 9 πὰ 10 ἰο [86 στ: 
ἀραθνν ἀΔΥ.---ὙΑΙΕΚΤΙΝ ἩΚΒΒΕΒΟΧΕ: [8 ὁ ποὶ ἃ 
ταῦ Ὅ7ὸ ἰδκὸ 8 μαπάϊζιϊ οὗ δοϑὰ διὰ δβιγον 

Ὁ 6πὶ ΟἹ 016 ΘΑ δπὰ 80], ἩΠΟΣΘ ἸΌΘΥ δτὸ (88 
Βθ66 ἴο0ἃ, βΒδΔΡ, δηἃ οδγο, πουογί δι ῖοθθ ἔθ ἀρ Ὡοὶ 
σοτατΐηρἶο, Ὀυΐ ὁδοὶ ργοάθοεβ ἐἰ8 Κἰηὰ : ἰδ ὁη6 πἰὺα, 
180 οδον γεϊϊον, [86 ἔττιῖϊς δινθοὶ δπὰ βοῦσ, γόνα 
δηὰ Ὀ]δοὶς, τοὰ δηὰ ὑ δῃὰ οδδηκῖνα, 
ἱσὶι δὰ Ἰοτ. ΤὨυ8 πο, ἰδουρα, ᾿κο [86 ϑεοάβ, Ὀυγὶοά 
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δὰ 06 οοηϑοοζαιοα ρτουῃὰ (Βίγδοῦ χ]. 1), ψὙ ἢ] ποτθν- 
(δοῖοβδ δὲ ἴδ ἀδγ οὗ ᾿πὐρκτηδηὶ ποὺ Ὀθ6 οοπίουπαθα 
τἱθὰ ὁ οἷ οἴδοτ, Ὀαὲ ἐδοῖ Ὑ|,Π11 σῸὸ ἔοι ἴῃ ἷ8 βοβ, 
γοὶ ἱποοττορ]6 (1 ον. χυ. 88).---ὕ ογ8. 14-10. 
Ἑτατα στηξδ: Ηθ Β ἰδ0 ΒΆΣΩΘ ΟἿΟΣ 88 ἴῃ 
ἂς ἴδτθο ργοοϑαϊηρ ἀδγβ, ἴῃ ἐμαὶ Η6 3γ8δὲ δογηβ ὑῃ0 
βοατοῦθ ὙΠῸ Ἰρμΐὶβ δηα δίδσϑ, διὰ αἤὔσογιοαγ δ (86 
βασίῃ. Ενεῶ [06 Βραΐδιθη ῬὮΙΟθΟρὮΟΡ Ῥ]αῦο Βαγα, 
(δαὶ 6γ66 ΓΙῸ ΘΒΡΘΟΐΔΙ κίνοι ἴ0 τηϑη ἰδμδῖ, Ὁ ἴδ 
οὐϑεγταεέίο οὗἨ ὑ86 ΒΟΔΥΘΏΪΥ Ὀοΐΐο8 δηὰ (μοῖὶν τηοτο- 
ΣΩΘΏξΒ, ΤΠΘΥ͂ ΤΏΔΥ Ὀ6 ἰο0 61 88 ρυϊάοθ ἴὸ [80 Κηον- 

οἵ αοἂ, [1 ἰβ ὈΥ̓͂ [0 ΒΟΑΥΘΌΪΥ Ὀοάΐ68 (μδὶ τη 6 
) οὗ ἰπ6 τϑϑίδμογ; ὈΥ ἰμοῖν ΒοΙρ {Δ 6 Ὁ} δηὰ τδεὶγ 
ΒΥ ΟἹ [06 τγδίου δῃἃ οὨ ἰδ86 ἰδῃὰ, ἢο, ἴοο, ἃ 8.8} 
ἰαὰ [6 πὶϑϑ τῆϑῃ ἰ0 (08 ΙηδΏρον, οἱο.--- ΜΙΘΗΑΚΙΒ: 
ΤΕΥ ((Π6 δίδ.Β) ἃγθ [19 ατοδὶ δῃά δἱγηοϑίὶ ἰηι}}}0]6 
αἰοοῖκ οἵ [9 ποιϊά, ὄνον τηουΐης δὲ {Π|6 βδιλθ σαδίϑ.--- 
Ἐτοῦ ΠΕὺΌΎΤΗΣΕ : ΒΟΓΘΌΥ ἰδ ἀονοϊοροῦ δηὰ βῇοντε ἴο υ8 
186 ᾿πι οὙ 1 οὗ {Π|6 βου], ἔτοσα ἰδ ἴδοι ἐπεὶ, τ ἢ 
ἴδ6 ἀχοορὥοι ΟὗἉ τηδῃ, ΠΟ ὀγοδίατθ δὴ ὑπἀογβίδη [86 
τοονεσηθηξ οὗ 186 ΠΟΔΥΘΏΒ, ΠῸΡ ΤΘΑΘΌΓΟ (6 ΠΟΔΥΘΏΪΥ 
Βοάοθ. Το πορ, ἴπ6 οοὐν, δῃᾷὰ ὑπὸ ἀος σαπηοῖ Τη68- 
96 (Π6 τδίοσ (δὲ ἰπΠ6Ὺ ἀτίηῖς, Ὀὰξ ΤΠ ΤηΘΑΒΌΓΟΘ 
ἰ86 ΒοαΥΘΩΘ δηὰ 411 μοῖρ μοσίβ, Ἰπογοίοσο {πο γὸ 
ΕἾΘ ζ 861 ΠΟΓΘ ἃ βρδυῖ οὗἁ οἰοτδὶ 11{8.---Ετουι ΟἷἿΔΙ. 
ΥΙΝ: “Μοδοβ ραϊὰ πηοτθ δἰϊθηϊίοι ἰοὺ υβ ἴδῃ ἴο (ἢ9 
ἘΔΓΆ, Ργθοίβο Υ 88 ὈΘΟΔΙΏΘ ἃ ἰδοοϊορΐίδη."---ΤῊ6 ἔγτθ 

ἱπρ-ϑῖλν 18 ΟἾγίδὶ (ον. χχὶΐ, 16), (ἢ δὴ οἵ 
ΕΣ ΘΟΌΒΕΙΘΒΘ ἵν. 3).--- ΤῊ δηΐπιδ]8 οὗ ἴδ παῖδσ 
ἃτο ἴῃ τηδυκοα οοηίγαϑὶ ὙΪΓ} [86 δῃΐπ)4}5 οὗ ἴ86 αδἱγ. 
αίοῦ δῃὰ αἷν. ΤῊΘ ἰαϊῦον ἰβ8 88 ἷξ πόσο (0 οεἱηρθοάϊοα 
βαυϊά ρα, (886 ἔοττλοῦ οι δοαϊοἃ ἀδεϊτηθ88: ἴῃ ἐΐ8 
ἀορίθδ (Ὠοτοὸ 18 Ὠο ΠΡ ΒυΓΉΤΩΟΥ ΠΟΥ πίηΐον, ἰδ ἰ8. (80 
ΒΘΑΥΥ͂ ΤΟΙ ΔΉ ΟΒΟΪΥ οἰοταοπῖ, τ} 116ὲ [86 αἱν, ᾿ἰρϊ δηὰ 
οδοογίαϊ, σίνοβ 116 ἀπὰ Ὀγοαὶ ϑνονυπθοτο. ΤΏ ἰη- 
Βαϊ ἡϊδηίβ οὗὨ 186 ἴοττηοΓ ΔσΘ ορροβοϑὰ ἴο ἐμοϑο οἵ {89 
᾿Ἰδίϊον, (ἢ 6 888. ἴο [Π6 Ὀἱγὰβ, 8Δ8 ταῖοῦ δηὰ αἷν, ἀδγῖς- 
Ω0Ά8. δηᾶ ἡ ἀκ ΤῊΘ ἤ8ὴ: [8 οοἱὰ, βεἘῈ τηαΐο. [86 
ἐγὰ πάσση, ἴσο, πὰ {.}} οὗ τροϊοάγ. Ὑοἱ ποῖ πὶ ἢ- 
σα ΓΟΆΒΟΠ ΓΘ ὈΟΐδ οτοαίθα ἢ ΟὯΘ δηὰ ἰδ ββσὴθ 
ἄδν. ΤΏΟΥ ἢδγνθ ΤΩΔΌΥ ἰδπίηρ ἴπ δοιασηοη, δπἃ 8 ΓΘ 
ἴῃ εἰγτυσίαγο δηα τηουοσηθηὶ ΟἸοΒοῖν δηᾶ ἰπεπιδίοὶῦ 
ΔΠΠἸο : 18:6 νατοραὶοα ΒΟΑΙΥ ταδὶ! οὗ ἔπ β8ἢ ρμοΐπὶβ ἴὸ 
[86 οοἸοτοὰ ζδαίθοσΥ οοδὶ οὗὨ ἴμο Ὀἰτὰ, ἀπὰ ταῦ ἰ86 
ἩΪΠΡΒ ΓΟ ἴῸ ἴδΠ0 ἰαῖίον, [6 8158 δύθ ἴο [86 ἔοσγαθγ. 
Ῥαϊον ἀπὰ αἱ οὔοθ ᾿ἰνοὰ ἱοροίμοῦ, δὰ ἀο 80 ποῦγὶ 
88 [6 αἷν ἀθβοοπαβ ἴπίο 868 δης βαγί;, δῃηὰ υἱνί γίης- 
ἰγ ροησίγαιοβθ 86 χαῖρον, [89 Ἰδίίθν, ον ἐΐϑ ρατί, τίβϑα 
ἰπῖο (ἴ6 δἷρ, δῃᾷὰ τοϊηρ 98 τι ὑπ6 ΘΙ ΟΒΡΆΘΓΘ ἴο ἰΐβ 
ταιηοίοϑς Ὀοσάον.--- πὶ αοα Ὁ]66568 τῇ 6 Δηΐπι4}8, ὁ χ- 
ῥτεβεοδ ἐπα ἰδουρηῖ, ἐδαὶ αἀοά ογοαινυ δ οΥγ8 δηΐ- 
108}9 ὙΠ (ἢ ΡΟΤ ΟΡ οὗ ργορασδύηρ ὑποὶν ἰεϊπὰ, δὰ 
αἶδο ροϊπίβ ἰὸ (Π0 ποῖ οὗ ρῥγοβοσνίης (86 ποσὶά, 
“ΦΗρῖθ Ἧ 860 δὶ 8 Ὁ] οδβίῃρ' ΤΘΑΙΪΥ ΤΔΘΔΉΒ, ΠΔΙΏΘΙΪΥ, 
δ ΡΟΣ] ἰθοτοαθο. ἘΠΘῺ 6 Ὁ]685 τὸ ἀο ποίη 
τποτο [Π8ὴ [0 Μῖβἢ ροοα ; Ὀπὲὶ ἰη ΘΟ Β ὈΪοαδβίηρ, ἸΏ 6.6 
Ὁ δβουπὰ Οὗ ἵπόγεδβο, δηὰ ἰν ἰΒ ἰτηπιϑαϊα οὶ οἰ οδοίουβ -: 
80 ραΐη, Ηΐβ σὔγθα ἷθ ἃ πὶ οτίησ, δὰ ἰϊ8 αοὔϑοὶ ἴῃ 
ἔκ τηδῦηοΡ ἱπηπηοα Δ (6 οοηδυπηίηρ." [Παῖμοι.--- 
ΘῺΪ 189 οϑὺ τδίθι θη 8} ΔτῸ ἰηἰγοἀποορα, Ὀ6- 
οδυ36 ἔγουι ἰθθ [86 ρυθδίῃθβθ, οὐαί ροίθῃοο, δηὰ 
βο οΥὗἨὨ τἈδ6 ογοδίου. τηοδὶ οἰοδυν βῃῖπο ἔοσ!. ΤῊΘ 

ῖ ἃ Ρὑγοάυος οὗ (0 οδυὶ}---τῦῖ Βοαὰβ 
δεπὶ ἀΟἸΤΗΥΓΑΓΑΑ.--- σου σίθτβ 88 ἴο ἴ86 ἔπηθ οὗἁ 
6 σγοδίίοη οὗὨ ἴδ9 δηροὶβ (ρ. 20).---ΤΊ6 Ἐϑάθϑσμος 
τορίϑ αἰδὸ ἐδπτουσὴ (86 βουθαϊῃ ἀΔΥ ἴῃ (26 σταγθ.--- 
ἴπ ἀἰνί μου ϑοϊοσηη δ 11 Π688 Δ ἰῃ6 γουηρ που], 8 
πἰἶγγροῦ οὗ (6 σοὐβοδά, Ὀοΐοσο ἰμ6 δγϑϑ οὗ ἐδ βὲ}} 
ΔηΐλΠοα θτδὶ Βυμηδῃ Ῥαΐγ, 88 πὶ Ηἰμὰ (ΠΥ εἶν 
ἸΟΪΥ ἀδγ, τοργοϑοηϊίπρ ἴῃ τ οἷν ἀϊνίπο εἰ γα τὰ ὰθ (ἢ 9 
Ἰαυρα οὗ ἴῃ (6 οτοδιίου, απὰ 186 βαθδίι οὗἉ 

86 σγολοη ἴῃ αοά, Παιταοηϊου δὶ ἰοϊηθα ἱπ ΟΏ6, 
--οΘ«οἵὐ ὁ βαῦθαι} -Ἰδνν, {πο το ἰ8 ποίῃϊηρ δα ἴῃ ἰδ ἰαχὶ 
ἴδτϑ} 8 ἰδίου δα ΔΒ (48 ἐπ 6 ΜΠ0]0 ἰδ τὰϑ ἰς 
ΔΉΔΙΚΟΙ ἃ Β6Ώ86 Οἵ 5} ΤΟΓΟ σοσηϊηἀΐηρ οορίοϑ οὗ (μία 
Βα οὗ αοἂ δον ἐμ6 ογοδιίοῃ, δηὰ τί} Β]]1οὰ 
ῬΓΟΡὨΘοὶο5 ποῖ ΟἿΪΥ οὗ (16 οοτηρίοίίοῃ, οὗἩ [λ6 (Πϑοστα- 
ΟΥ οὗ (86 ΟἹ ἴῃ ἐμὲ Ὁ σἰβισογϑοῦ οὗ ἴ86 Νον Οονο- 
δαὶ, Ὀυὺ 4180 οὗ (86 8.4] δΘοπδυτητηδίοη οὗὨ [6 ῥγοϑ- 
θῃΐ ογάδθν οὗ ἰδΐημβ, οδρϑοία!ῦ οα ἰδ6 ᾿δβὺ χτοδὶ 
Βα ΔΙ, οἱς.--- ΤΠ δηοίοπὶ ἘΠ ΡΘΌΠΣΙΠΡ οὗ ἰμ9 ἀαγα 
οὗ ογοϑδίίοῃ δοοογάϊηρ ἴἰοὸ {π6 ροτίοάβ οἵὗἠἨ (86 Κίησάοχῃ 
οὗ ἀοἂ (Ρ. 28).-- ΒὶΧ ἀαγπ,᾽" βΒ6Ὲγ7γ8 Οδγὶη, “180 
1μοτὰ οοουρίοα ἴα {Π6 δβἰγιοίατο οὗ (86 ποῦ, ποὶ 88 
ἱἔ ΗἨδ ἀμβς γλὴ 1680 ροτγίοαμ, Ὀθίοτο το ἃ τηοζηθαὶ 
δ ἃ ἰδουβδηὰ γοαῦθ, Ὀυὺῦ Ὀοοδυδο Η6 σ}} Ὀϊηά υ8 ἰ0 
(80 ΟὈΒΟΣΥΪΩς οὗ οαοῖ οηα οὗἩ ΗΪΐβ ποῖκβ. Ηδ μιδὰ 
ἐδ6 βασὴϑ οὐ͵θοὶ ἴῃ Ηΐβ τθροϑθ οὐ (86 βουθηϊῃ ἀδ8γ.᾽ 
(Αυρυδιϊπο πδὰ δἰγοδν ὀχργοεθοὰ Ὠἰτηβοὶ ἰῃ 186 
ΒΆΤΩΘ ὙΔΥ. ΤΏΘΓΟ 1168 αὖ (86 Π686 οὗὨ {818 Δ δοδίσδοι 
ΘΟΙΩΡΓΘὨοηδίοη οὗ ἰδ6 αἰνίπο οτηπίροίδποθ, ὃιὰ ἃ 
τοδὶ ἱσῃοτγίηρ οὗ ἴδ ἰάθα οὗ μδίασσθ. [ας μονΒ οοΩ- 
θεοἴαγτο: Τὸ [Ἀ]] οὐοουγτοαὰ οἡ ἰδ γβίὶ ἀδὺ οὗὨ ογβϑδ- 
ΒΟΡΈΒ ΟΣ ΠΟΘΙ) 

1800 : Βοδίδ 8 ποιιίπρ πῃ (86 ογοδίΐοη, ἘΤΟΓΥ- 
(ὐἱπρ ᾿ἶνοβ, θαὶ ἴῃ ΤΟΙ τηδηϊ οἱ τυοαϊβοδίοη.---Μδη 
8. στοδ θα ἴῃ [86 ἱτπηδρο οὗ ἀοά, ἱ. 6., 80 ἱμδὺ 81} ἀϊνίηθ 
ΟΥΥ δαΐμοθ ἕο ἴῃ ἷτη ἴῃ ἃ τϑὰυοοὰ βο8]6. Ηδ 

8, Ὠδίυγο 8|Π|οὦ ἰο αοἀ, δηὰ ἰδογοίη 1168 σαὴ πε 
δἰ ὉΠΟῪ δὰ ΘΔΡΔΌΣ οὗἨ Ὀθοοσηΐηρ ΟΥ̓ΟΣ τογο {110 
Ποὰ.--Τὴο, σΒοῖ6 Βυμιδῃ Το ἰδ Οὁη6 στοδὶ ἔδυ ἶἶγ. 
ΑΙ] διὸ Ὀϊοοά- το] δ η8.--- 6 ἀοτηϊπίου Οὗ τηδΣὶ ΟΥ̓́ΘΡ 
πδίυσο οὐίδίηβ, ἰπῃ Ῥγοκτοϑεῖγο ἀθνοϊοριηθηὶ δημὰ οσ- 
ἰδίου, ὈΥ͂ ἰῃ6 ἀτίβ δῃη!ὰ βοίθῃοοβ, ὉΥ ἱπνοϑιϊσαϊοι οὗ 
παίυτο 8 ἰδ, δῃἃ ὈΥ͂ υβίηρ [8 ΡΟΤΟΙΒ ῳ ΘΟυΓΒΘ, 
πὰρ [16 οομαϊΠοηΐπρ οὗ 18 ἰπ 86 βρὶτὶ ἱπγουρἢ 
ΘΟΙΩΤΑΌΠΙΥ πὶ ἢ “τ 

ΟἜΒΙΔΟΗ : ΤῊΘ πΏο]6 βυθβοαιοηὶ Ὠἰβίογυ 18 ντῖϊ: 
ἴα ΟὨΪΥ 70. πιῆ (ἷ, 6., δοοοταϊης ἰο (Ὧ6 ὨθΠηΔῺ 
βἰδῃ-Ῥοΐῃ!); ἱπουοίογο ΒΌΏ, Ἰθοο, δηὰ βίδσϑ, 189 
δοβῖ οὗ Ὠθάνυϑη (οἷ. ἰΐ, 1), ΔΡΡΘΑΡ ΤΏΘΓΟΙΥ 88 ᾿ἰσ 8 ἴῃ 
[86 Ηντοδταοηὶ οὗ μοϑνθ, δὰ ποίμιϊηρ 8 ἰο]ὰ 8 οὗ 
ἴδ ἱπῃδΌϊ δηῖ οὗ Ὠδάνϑη, δ πουμκἢ ϑυθη ἴῃ (δ 18 ὈοΟΚ 
186 δηροὶβ ἔγϑαῦθηι! Υ ἀρρΟΑΡ, δα ἐϊ6 [8}1 οἵὗἨ δοόῖὴθ ἴθ 
δἰτοδὰγ ἴῃ οἷ, ἰϊϊ. ργοϑαρροβοά, οἰο.--- Αἱ! τΐηρα ἤᾶνα 
δὰ ἃ Ὀορίπηϊηρ.---Τὴ6 ποιὰ γὰβ ἴὸ ἀἄϑνοῖορ ἰϊ861 ἰῃ 
(86 δομίγαβίὶ οὗ ϑάνοῃ δηὰ φαγί, πο τοροαὶβ ἰδ 
ΟἹ ἃ 5128} 86616---Οὐ οδγίδι, ἰῃ βρὶτῖῦ δα ηδίυγο, δηὰ 
ἴθ τοδῃ, ἴῃ βρί γὶν δηα 68} .---ΤἸ, 8 δον] άσδης, {πο Γ6- 
ἴοτο, ἐμαὶ αοα ΒΒ δροδικίημ 8 ποὺ {86 ρῥτοἀυοίίου οὗὨ δῇ 
ΔῈ] ϑουπᾶ, Ὀυΐ [86 τοδὶ ζδίίοη οὔ Ηΐ8 ἐμπουρμβ 
(γουφὴι 8. δοὶ οὗ Ηἰδ ν]]}.-- - ΤῊ “ παριέπσ,) 18 οααὶ- 
γδϊοηὶ ἰο ἀοιοτταϊηΐηρ βοσηϑίΐηρ ἰῃ δοοοτάδμος τὶ 
3 Ὡδίογθ ΟΥ 1.8 Δρροδγβῆοθ. ΤΏΘΓΟ ἰβ ἐπΟΓΘΟΥ͂ ἰηἀϊ- 
οαἰοὰ (09 ῬΟΥΤΟΣ οὗ ἀοἀ 88 δια ἰπϊηκίηρ 81} 
(δηρσθ. (86 παιηΐηρ ΒΘΓῸ 8 ποῖ τηϑϑηΐ ΔΒ ἃ ὀγοδνο 
ΘΔ] ην, Ὀπὺ δ δῃ Ἔχργοββίος οὗ [86 ἀἰνίηθ δἀδρίδιίοι. 
-ἰὴο Ὅρρον Βιτοδσηθηΐ ἔτογα Ὑϊο ἀθβοθπὰ ρδ δῇ 
πϑῖτοῖὰ δὰ θυ Πἰζίηρ τοἰδίαΓα, οαβιίϊηρ' Ὀ]οβϑίηρθ οἢ 
1890 δαὶ, αἰϊσδοίϊηρ πὶ 1.8 ποπάοτγία! τηονΐης δᾶ 
ἢχοὰ Ἰ᾿ίσδ 6 οὐβογνδίίομ οὗ 18 γυἀθβὺ τηϑῃ, διὰ 
ἀταπίηρ ἰοσὶ ἢ {Π6 δηιοἱραιίοι οὗ, δῃὰ Ἰοπρίηρ ἴον, 
ἃ δἴχθορ Βοιηθ ἤδη [818 ΘΔτΙ ΒΥ ΟΠ6, 18 ἰ86 ΥἹ 51 0]8 
Ρίοάξ, γο8, ΡοΓθΔρΒ 86 ἀἰδίαηὺ α΄οαμπι, οὗ ἃ ΒΘΔΎΘΩΪΥ 
ποτα οὗ ᾿ἰκϊ. [10 Ὀθαγβ πίτὰ 10, (μοΓίογθ, ἃ πϑιηα 
ΜὮΪΟΙ ἰ8 (06 βασὴο πὶ (86 κίηράοιμ, θθῦθ ἱπ υἢ- 
ἀτοτηοά Ἰίρην “ ουν ἘαίΒοΓ ἴῃ μοάνθῃ ᾽) τουθαΐβ Ηΐπ- 
86] .---- 8. οὐχί πα ΠΥ ἀνογγίΐης γὰ8 868, ἐμυ8 ἰπ [ὴ6 
κἰοτδοὰ δαγιὰ (μθῦο νὴ}} Ὅ6 ὯῸ ΤΏΟΤῸ 568.---ΙἸἴ 8 δΌ- 
Βυγὰ ἰο ΒΌΡΡΟΒΟ, Ὀδοδυβο ἔτυϊείγοοθ ΟΠΙΥ͂ ΓΘ Π6ΓΘ 
ϑΡοΪκοα οὗὅὨ, ἰμδῖ ἰμ6 οἴμογθ, 88 ἐστ δηὰ (μι ΐ8ι168, αἀἱὰ 
ὨΟΐ Δρρϑᾶν 008} δἴϊος (86 1811 οὗ δ, (ΟἾΪΥ ἴδ ἴδοὶ 



196 , ΟΕΝΈΘΙΗ, ΟΚ ΤῊΝ ΕἸΒΞΕῚΊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ. 

ἐπαῦ [ΠΟΥ δἱ ἃ ἰδίου ροσίοὰ διράδηεα 86 Βοϊὰ, 18 δἱ- 
Ἰυὰορὰ ἰο ὈΥ Αὐμρυδέπθ 88 ἃ Ῥυπίβῃτηοη!) Α ΥΕΙῪ 
βδιύηρ ἀϊδιϊησεοη οὗὨ ἃ βἰ τ] παο οὗ πηδπ, τοὶ οδἢ- 
ποῖ ὃ6 ᾿Ιοβῖ, δηὰ οὗ δυδὰ ἃ ΟὯΘ 88 [.Ι18 ὈΘ6Ὶ ἰοαί.--- ΤῊ 0 
τόδ τηυβί σΑΥΘΙΪΥ χυδτὰ δραΐηβιὶ [80 ΨΟΥΝ ΒΕ ΓΔ 0108 
ἩἘΙΘΉ μανὰ δ]8ὸ ἰουπα (μοῖρ ΝΥ διροηρ ΟἸγίβιὶ 
ΒΑΙΉΘΙΥ, (δύ Τηδὴ ΜΒ δὲ ἢγϑι ογοαϊθαὰ 88 σδη διὰ 
ἭΟΙΩΔ ἴῃ ΟἿΘ ΡΟΙΒΟΏ, δπὰ αὐοσαγὰβ ὈΟΪ ΒΑΣΘΒ 
ὝΟΙΘ δοραγαιθα ἴτγοιῃ ἰΐ.--- Οὐα γεεϑα, οἴο. Ῥογίθοι 
τοϑ δηὰ (6 στοδίοδι δον! υ δῦθ 006 ἴῃ Ηΐπι (866 
Φοδη ν. 17).- - Ὑβοίσον ἃ ὅχοα οὔβογσγδηοθ οὗ ἐδ 
βούθηΐ ΟΔΥ τὰϑ ογάογοα πὶ (6 τονοϊδάοη οὗὨ [δθ 
ιἰδίοσυ οὗ ἐγϑδαίίοῃ, οὐ ὙἩΒθίΏ ον [818 τὰ8 ἢγεὶ γίνϑῃ ἰὸ 
186. ῬΘΟΡΪ6 οὗ ἰδ Ἰὰνν σῖδὶ (6 ΟΥΒΟΡ ἰδγσβ, ρσγοβϑηὶδ 
8. ΟὈδβουγο αυοσβίίοι, δου (86 Δι Ὁ γἱοῖν 18 [Π6 Τηοσὸ 
ῬΓΟΌΔΌΙΘ:; ἴῃ αφπρδὶβ, δὲ Ἰθδϑί, ἔπθγο 8 ἔου μὰ ΠΟ ἰσϑθθ 
οὗ ἰδ6. οΌβογσνδηοο οὗ (ῃ6 ΒΑΌΌΔΙΙ, δηὰ 811}} 1688 ἃτὰ 
ΒοΔΙΠΘη ὨΔΙΪΟΏΒ:; [86 αἰνίβῖου οὗἨ τΘΌ Κα, 88 ἴθυῃ 
ΔιΠΟΠΡ Βοῖηθ, Τρ δυο ὈΘΘΏ τηδαθ δοοογάϊηρ ἰὸ 
86. αυλιίουβ οὐὔἨ ἴῃ το. (Τὴ6 Κποπὶθᾶρο οὐ ἰδθ 
ὍΘΙ, δηα [86 τοϊϊζίουβ οομβοογδίζοῃ οὗ Κηον- 
ἰοάρο, ἔογιωβ, ἰπάοθα, [86 ῥαιγίδροθδὶ γοϊϊρίουβ θαδίβ 
οὗ [86 Βαραδ μ -ἰατν, ὙΠΟ ὯῸ ΤΩΟΥΘ οδῖὴθ ἱπίο ἐδθ 
ποι] δΟΓΌΡΌΥ ΤΠ Δ ΔῊ Οἴδμον τεϊρίουβ ἰῃδα τοι.) 

Οαίωεν Μὶδίς Εἰχροείβδοπ: ΤῺΘ ΔυΤΩΌΟΓ ΒΟΥΘΩ, 
ἰτηροτγίδηϊ ἰ(Ὠτουρη (Π6 πο] ΟἹα Τοβιδιηθηῖ, γουυΐπ 8 
οη6 οὗ [86 γρὺγ οὗ "00 1166 δηᾶ {86 τοϑὶ οὗ ἴθ βα δι ἢ 
ΜΠ οὮ 18 Δ] οὐδ το [86 ΡΘΟΡΙ οἵ αοἂ δρονθ, ΕΣ ΠΟΡ 
Φοβυ8 48 σΌΠΘ Ὀοίοτο ἴὸ Ῥγαρϑῖδ ἃ [1866 ἴον Ηἰβ 
ΟΥΤ.---ΒΌΝΕΝ : 1.6 ἀΑΥΒ οὗὁἨ ογθδίίοῃ ρῸ ἴγοτῃ ᾿ἰχὰς 
ἴο Ἰσιι, ἔγοσα ὁη6 (ουϊδιγθϑιηϊηρ) οὗ Ἰίρῃς ἴο δῃποίδον. 
Μδῃ 88 [ἢ Γ68] ὀγοδίυσο οὗ Ἰ᾿ίσῃς 18 (ὴ0 α8ὲ Ῥγοβγοθ- 
εἶγο δβίβρ.---ΕὙΪ 8 οὗ 0586 68 “δῦονε ἰῃ6 οδυίἢ 7) ἰὴ οοι- 
ἐγδλδὶ τὶ ἢ ὈΌΪΡΟῦΒ ρῥἰδηΐβ, τ ΙΟὮ ἀύθ ἱποϊπἀοὰ ἴῃ [Π6 
Βογὸ8 (5).---ϑίστδ. δύῃ, τροοῦ, δηὰ βίδτϑ;; οβρϑοΐδ!ν 
ΒυΠ δηὰ ΤΏΟΟῚ ΓΘ ἴο Ὀδ6 ΒΘ ἴον ἴΠγθθ ἱπηροτίδηϊ 

ἴηι : [07 ἔδβίϊνθ ροσίοβ νὐβῷ ΤΩΟΟΏΒ Δηἃ ΒΔ ὈΡ 4.8), 
ὉΓ ἀδγβ οὗἩ (Π6 τῃοπίμ, δηὰ [ὉΓ {δ 6 ΠΟῪ γϑὰνῦ (Ὀσρίη- 
πἰηρ οὗὨ [116 ΒΟΙΔΡ δῃὰ ᾿ὑπᾶῦ γ681).---Ἴ 6 τοῖς ὯΔ5 18 
ὨδίαγαΙ Ὀδϑἷ8 ἰῃ (06 δρρτοχίτηδίο ἀυγδοη οὗ (6 ἔθΣ 
ῬΠδ868 ΟΥ ἈΡΡΘΔΙΒΏΘΟΒ ΟὗὨ ἢ68 Τῃη00 8} αἶδβὶ, τἙΟδΘ 
ὉΠ ἴοττϑ (6 ἔγβί τοθαϑυτο οὗ {ἶτλθ, ΟΥ (ἢ 6 τη οη ἢ, 
δοοογαϊηρ  ἴὸ ἰδ6 ρΘΏΘΓΑΙ Υἱον οὗ 411] δ μιογαοΐϊοδ. 
ΑΒιτΟ ΟῚ 6Ά}1ν [Π6 Ὡυτ Ὁ βου δ88 ἴῃ ἴ}6 δηοὶοηϊ 
ποιὰ, δηὰ οβρθοΐδ!ν δηοηρ [116 ΒΒ οταΐί68, 18 ΓΕΡΤΘ- 
βοῃ(ΔΙΟα ἴῃ 106 ΒΘΥΘῚ ὨΪαποίβ, ον νδηογίηρ βίδυβ, 
Δοοογαϊηρ ἰὸ ἴπ6 νἱοῦγ οὗ (6 86Ώ868 (7): ἐ868 τηοοα, 
Μοτγούρυ, σ᾽ δηιβ, [86 δύῃ, Ματγα, δΦαρὶίον, δηἃ βαίατη. 
ΤΏΘΠΟΘ ΘΟΠΙΘΒ ἶβὸ [86 βοτίοδ. οὔ οὺγ πϑοϑἰκ-δγε.--- 
ἈΆΝΟΥ ((Ἰτίϑὶ ἰὼ 186 ΟἹ Οονθπδῃ!): ΑΒ Ἰοηρ 88 
(Δ ογθ 18 8 που] ἔμποτο 8 δΔῃ δάνοπηὶ.-- -ΤῊὴθ Ὀἰγι ἢ οὗἁ 
[86 ποι] ἰβ 186 ὃ τηοτηθοὺ οἵ τλϊοὶ ἰδ 18 ἀθοἶδν.- 
οαἂ: αοἀ Βαϊ : μοὶ (ποτ Ὀθ ᾿ἰρμῦ, δὰ (μοῦ τδϑ 
εἶδθι. 

ΝΌΟΤΕ ΟΝ ΤΗΣ ΟΕΚΑΤΙΟΝ-ΘΆΒΒΑΤΗ.--- 0 ἀποβέϊοῃ 
οὗ ἰδ6 ΒαΌΡΙ ἰπ 811 18 δβρϑοὶβ βίδῃὰβ τ ΠΟΪΥ οἶδα 
ἴγοτῃ δῃΥ αἰ ΠΟ ΠΟΥ͂ 88. τὸ 86 Ἰοησίὰ οὗἩ (86 ογοδιϊνα 
ἄαγβ. 6 Βαυε δ γοδγ ββονγῃ ἐμδὶ {ποτα 18 πού ΟἹ]Υ 
8 ὍΔΓΘ ΘΟΠ ΒΒ ΠΟΥ Όι} ἃ Ὀδδι Ὁ] βοτιρίαταὶ μδυτηοην | Ξ168 
ἴῃ 1π6 1688 Ὀδίηρ' τηϑάθ ἃ πιδηιογίαί οἵ ἴ86 στοδίθυ. 
866 Ιηἰγοὰ, ὑο 668. ἷ, ΡΡ. 186, 186. ο4᾽Β στοδὶ τοδί, 
ΟΥ Οθαβίηρ, ἴτουι Ηΐ8 πους οὐἩἨ ογοδίΐοιι, Θοτυ 68 
πΐῸ [06 ἢχϑί Ὠυγηδη ΟΟΠΒΟΪΟΌΒΠΟΘ8. [Ὁ] οί ἰδ 
ἰηϑρίγαϊΐοι ἰμδὺ τα κοθ 186 ργέσιι ἄοῆιο. ΤΏΘΩ (ἢ 6 
ΘΑΥΘῺΒ ἀπά [6 οδεί ἃγο Πηΐϑμῃοὰ, Ναίυγο δηὰ ἐπ 
ποιϊὰ δῇ οοϊωρίοίθ πῃ (8 οτονγηΐηρ οσΚ, δηὰ [δ6 
αἰνίης Βα θα ἢ Ὀαρίηβ. ΤὨΐβ 18 δίοβεοα δὰ λαϊοιοοά, 
Τίτηο, 88. ἃ ρατὶ οὗὨ πδίιγα, ἰ8 ὩΟῪ Ῥτοοθθαϊηρ ἴῃ ἐ8 
ΤΟΡΌΪΑΡ δι -αἰτ ἀοα οτάθν, δα ἔγομι (μἷβ πη ἃ δον- 
ΘὨ(Ὦ γοϊαγηΐῃρ ραγὶ 18 8180 Ὀ]οβωοὰ δπὰ Πδ]ουσθὰ [Ὁ 
ΤΏΒΔΩ, 8ἃ8 ἃ δοῦϑοι ἰῃ ἩΒΙΟΩ Ὧ6 ἰ8 (0 Γοβὲ ἔγομλ 18 

ψοσκβ, δηὰ οοπίοζαρϊδίο ἰμδὲ ΠΟῪ υποορδδῖησ βαυθαὶν 
οὗ Θοα, πρίοι, ἔγομη [Δ 6 Ὑ6Γ7 πδίυσα οὐ ἰδ οα56, ὁδῃ 
δδνθ ΠΟ δύο βδοσίδν τοσυγείηρ ἰηύοτναβ. Ηθδοο τὴ 
ἔογοο οὗ οὖν βανίουν ΒΒ πογὰβ ἱμαὶ ἰ)6 δδΌ δι, (Ὡς 
ὙΓΘΕΚΙΥ 8018. βαθθαί ἢ, Ῥγδ8 τηδθ 70 τῶ. ΤΠΕΥ το 
δοπίθηὰ ἰδδὲ 86 αὐυνὲπα δα θα 8 Βίσορ]γ ἐπθ ὅσοι 
ὑποηΐγιΐουν ΒουΓΒ δος ογοδίίΐοη ἰ8 βηΐβηϑα, τηδῖκα ἱὲ 

, 88 ῥτγοασϊοαίοα οὗ ἀοἀ διὰ Ηἶΐβ γοσῖβ. [ἢ 
{μ15 θε86 ΟὉα ΠΟ ΤῇοΓῸ γοδιϑὰ οἱ ἐλιδὶ 808 ὺ ἀδγ [85 
ΟἿ ΘΨΘΟΙῪ 056 ἰδαὶ [0] 8 ὑπῈ}] ἃ ὨΘῪ ογοδιυθ θοῦ, 
ΟΣ ἃ ΠΘΥ͂ ΟΥΟΔΕΪΘ ΟΔΥ, διίϑοθ ἰπ (δ οὐογηδὶ οουπβοῖδ, 
Βαοσῖι ἃ Υἱοῖν ἀοβίσογβ 8:0 Ὀδδιεῖ 1] ΔΏΔΙΟΘῪ ὶ 
(869 ϑοτίρίαγο, ὉΥ ποι ἴδ:6 1688 6. τηδθ (86 ἐΥᾧὦἁὡψΟ 
(9 , δ ΑΓΔ] οὗὨ [16 ΡΑΥΕ ΡΤ ΚΠΏΡΟΤΕΙ 
οὗ 186 οἴδετιδῖ. [ὑ τρδίκοα ἰδ0 ΘΙ ΒΥ ΒΑ αι ἢ 
8 ΤΑΘΙΏΟΓΙΑΙ οὗ βοταθϊ ίηρ [πδὺ ᾿ἰκο ἰ186}, οὗ σπα Ἰοῃρ- 
ῥαϑὶ βΒ01]δὺ ἀδυ, οὗ οὔθ δβιωρσὶο ὑταπδίοης ουοπί, ἰηδυοδὰ 
οἵ Ὀοΐηρ (86 Θομδέδη!}γΥ τοσυγτίηρ; τὶΈΠ6ΕΒ οὗ ΔῺ δοσπΐδη 
Βίαίθ, δὴ ΟἰΟΣΊΔΙ τοδὶ, ουοσ Ῥσοϑθηΐ ἰὸ σὰ, δηὰ τϑ- 
Βοσυϑα [ὉΓ τηδὴ ἴῃ [806 υῃοδιδηρσίθρ {εἰμ 1688 ὨΘΑνΟΣΔ, 

Βυὶ 6 αυοδίου πὶϊὰ το τὸ ΔΥῸ τοοδὲ 60}- 
ΘΟΓΩΘα ἷ8 ἰῃ γοργὰ ἰὸ {09 Βα ΔΙΝ 88 Θϑ δ Ὁ] βΒῃοὰ ἴον 
ἴδῃ, 0068 {18 ϑαυθηῖὰ ἀδΥ, οὐ ἰδΐβ βουϑηῖι ρογίίος 
οὗ ὕτηα, ποῦ Οοὰ Ὀϊοαδϑὰ δηὰ Βδι]ονθὰ, μανὸ ἐπ 
8 οἰθΣΔ] δηὰ υηΐνογβδὶ στουπαᾶ 88 ἃ Ἰῃϑτηοσἱδ] οὗὨ ἐδ9 
οτοδνο ποσὶς τι 16. βοτοη το αὐνἼβίου, οὐ ἀοθβ ἰὶ 
ἀοτῖνο 18 βαῃοοι ἤπΌσὰ 8 ΡΣ οΌΪ Δ ΔῊ τηδὰθ ] 
ΔΙ͂ΟΡ [ὋΣ δ ραγίίσυϊδν δηὰ Ῥϑουϊας ρθορὶοῦ ΤΠ 
αυοδοη τουδὶ Ὀ6 ἀοίοτιταϊηοἃ ὈΥ͂ Θχοροϑῖθ, δῃηὰ ἴῸΣ 
1818 πὸ Βανθ οἷδδσ δηὰ ἀθοίεϊνο, 1ἦ ποῖ οχιϑηῖνο, 
Κτουπάβ. [Ιζ ἀθτηδηὰβ ἴ86 ο1086 δοπδίἀογδίίοη οὗ ἔπὸ 
8ῃοτι ν διὰ οὗ ἃ πογὰ οὗ ἴπτο ἴῃ οδοῖ. “" πὰ 
αοα ἐεοῦα 186 δονϑηὶὰ ἀδγ,᾽" Οεῶ. ἰϊ. 8.1. ὙΥΕΙΟδ 
ΒΕΥΘΪἢ ΟΔΥ ἢ Ο16 τηϊρῆἢὶ δδὶς, (Π6 χγϑδίον οὐ 06 1688, 
(86 αἰνίπο οὐ 86 δυπιδῃ, ἴδ 6 ἐϑοηΐδη οὐ 186 ΔΒ Ὸ- 
ΠΟΙ ἾσΑ] ἢ Βοίδ, ἰ8 1:0 ΘΑΔΥ͂ ΘΩΒΙΤΟΡ ; ὈΟΙ᾿, 88. ΘΟζω- 
τοϑῃσίηρ δ (8.6 5816 {Ἶ1ὴ6, 580 [ΔΓ 48 (ἢ 6 ΟὯΘ ΘΟὨΠΘΟΙδ 
πὶ δδισοθοσηϊοδὶ Ἐπ; ὈΟΓΌ, 88 [86 στοδίοσς ἱποϊυ- 
ἴησ [6 1688; ὈοίὮ, 85 Ὀοΐηρ (8 0Π0 85 τορτγοβεωϊοα, 
(06 οἶδ δ8 ὑΥΡΙΟΔΥ τγοργοθοι) ὑπ6 βϑσὴθ ἴῃ 
686 η06 αθὰ ἰάθα. Τηο διϊοπιρὺ ἰο τηαΐκο ἰμθζῃ οἱ ἴῃ 
Β0816, ΟΥ̓ ἰῃ 1 88 Μ611 δ8 ἴῃ ἰάρα, ἀοδβ ἰὼ ἔδοὶ 
ἀοΒίσοΥ ὑμδὲὶ υπίνοσβδ! νυ οἵ ἀβρθοὶ ποσὶ ΘΟσμ68 ΠΌσΩ 
ἴδ6 τοουστίηρ, ἡπονίπσ ὑγρ6 88 τοργοδουησ [Π6 δίακα- 
ἐπ δοϊϊγρο. Τάκο ΔΑ ἰ158, διὰ 4}} ἯΘ 68} 
ΤΩΔΚΟ ουἱ οὗὨ [10 πογάβ, 88 {Π|6} βἰδιιὰ ἰῃ ὅδῃ. ἰἰ. 8, 5 
ἰδὲ αοὰ Ὀϊοπϑοὰ ἐμαὶ οὩ9 βουθηὶ ἀΔΥ (Ὁ6 ἰδ Ἰομα οΣ 
Βῃοτί), ΟΥ, οὉ ἐθ ὩΔΙΤΟΝοΣ Ὠγροίμοδὶδ, ἴπδὲ ομθ ἀδ 
οὗ ἱπϑηϊγ-ουΣ Βουτθ πίθος Βτδὶ [0] ονσοα Ηΐα οοδϑίηρς 
ἴο οτθαῖο, δῃηὰ ἰοῖς ἴ βιαπαϊΐϊηρ, βδοσο δηὰ δίομθ, ΔΎΔΥ 
Ὀδοὶς ἰπ 86 ον οὗ ἔὄπιθΘ. Βαϊ ΠΑΡῸΝ 9 δ ἷ Υ 
ΤΩΘΘΠΒ Ὀ᾽οΒβαίηρ ἰὰ ῸΣ ΒΌΣΩΘ ΡΌΓΡΟΒΟ: ἰὐ ἴδ προ βεὶ βόϊοβ 

οὐχὶ δἷου οὗ ἀοαβ Ἰρδ ἴο ἰἱ τὶ ἃ ΒΟΙΥ διρὰ 
τσ διροῦρς (06 (Βἰηρβ οὗ {{π|6, 88 ΟΥ̓͂Σ 
πιὰ ἰξ ροπλοι μην οὗ αοα, βοὴηθ ἰάθδ Ἔχένας. θολὰ 
διὰ οὗ [86 Ἰογὸ δηὰ σϑύογθῃοθ ἄυθ (0 Ἡϊΐ 88 88 
το συν 8}} νὰ ξρομταίτα ες ἀπῇ 811 ἡὐααὶ ἘΝ 
8ο 186 Ὀ]Θδ τς Ὁροῦ τη ᾿οο 8 ἀοἾΤ 

κε ταθαρὰ ἴδῃ. ΝῸὼῸ πδιτόνον ἰάρα οὗὨ (08 ὈΪ6Θ6- 
ἱπρ οὗ (86 ΒΑΡ δίδ ὁδὶ Ὀ6 Βεϊὰ Ἡἱιποαὶ ἰδιηρ ἔγοπι 
ἴμ6 ποτὰ 1} τηϑαπίηρ. “4πώὦ λαϊοιοεά ὧ , γι ΗΘ, 
απα γιαΐε ἐξ λοῖν. ΤῸΪΒΕ αἷβο 18. ἃ υϑσγ ρμὶδίη ἩΘθΓΟν 
ποσὰ, οδροοΐ}}γ ἴῃ 8 ῬῚ6] ἔοστω, 88 ΔΗ͂ 006 ΤΊΔΥ 866 
ὉΥ͂ Ἔσχδτηΐηϊηρ 1 τ ἢ ἃ σοποοσάδῃοο. 9 ἢδνθ γίνϑῃ 
ἰο ἰδ6 ποτὰ μηλοῖν ((8ὸ οἰγτροϊορῖοδὶ ορροαὶτθ) ἴοο 
ΤΟΝ [86 νδρὰθ 86η86 Οὗ πο ΚΟ Π668 ἴῃ ΠΖΘΏΘΓΑΙ, ἰο 
Δὸν οὗἁ 1ϊ8 (Αἰ τορσοβοη ηρ [86 ορροκῖὶϊο ἴῃ ἰάθβ, 
ΤῊ λοῖν ἰδτουρῆουί {806 ΟἹὰ Τεβίδταοηι ἰα ορροδϑοᾶ 
ἴο [1|ὸ οοπιηιοπ, ΠΒΟΊΤΟΥΟΥ Δ ΤῸ] ἴῃ 1861} ἰξ τῇδ ὉΘ. 
Τὸ λαϊΐοιο ἰΒ ἴο τᾶξκο μηποοπθιοηα, ΤῸ ΒΑΙΙΟΥ ἃ εἶτ 0 
ἷβ ἴο τρϑῖκο ἰὑ ἃ ἔτ πο ἐίηρβ πο δο οοζωσοσσι. 
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ρα αἱ αἷΐ ἰἰπιαξ ἀτὸ Ὠοὶ 
ἱκοϊυάοα, οὐ Ἔδσχοϊαἀρά, ἴῃ ϑυοὶ ἀἰδιίπεοη,. ΝΟΣ 
ψ} ἴε Βοϊὰ οὗὨ ἀδγϑ οὐ ἔππο8 ἐμὲ τηοτο Ὠυτϊηδη δυϊθοῦ- 
ἐγ 5 ἀεγοίθβ ἴο ΔΗΥ βορᾶγαΐθ 08.686. βυοὐ ἀονοίίοη 
ΙΏΔΥ Ὁ6 828 ρΡαγίΐαὶ, ΟΥ ὧθ ἰπάοβηΐίθ, ΔΒ (86 δυϊδουῖῦ 
ὁδοοδαθ ἰ0 τπαἶκο ἰ, Βυὶ πίη αοα ΠΔ4]]ον ἃ ἰὐπ6 
ἰς ἰ6 ἴον Ηϊαβοὶῦ, Νοὶ δβίσυυ ἩΠαΐΘΥΟΙ τδῃ ἀ068, 
δὲ πιδίονοῦ Ὧ6 ἀο066 [ὉΓ ἘΑ͂Ν ΟΥ ἴον ἷ8. ᾿πάὰϊ- 
γ᾽ ἀπ] που! ]γ ἱπίογοβί, δὺ οἷμος ὑπιεβ, ἐλαέ τηυδὲ Ὧδ 
τοὶ ἀο ὁπ [86 ἔσηοϑθ ἐμδὲ αοὰ 888 μδ]]οπθὰ ἔον Ηἰϑ 

ἰο λαζζοι οὐ τηαῖκο 

Ε μος ᾿ 
ποῖ ἐπ 6 Οτοδίοσ οἵ ἔσμθ θορϑ ἔος Ηϊπηβοϊΐ, ουἱϊ οἵ 
ι)6 ὕπο Ηθ [πδ6 χίγϑ ἰ0 ζϑῃ. [0 ἰβ οἰοναϊίῃηρ ἃ ροῖ- 
ὥοα οἵ 9 Βυπιδὴ ἰἶπι6 ἰο {86 βιἰαπάαδγα, οὐ ἰῃ [19 
ἀϊτοούώύσαῃ αὐ Ἰοαβὲ, οὗ Οοα᾽β οὐσῃ αοἰθῦθδὶ βαρ δὶ, 
Τα οὐπ Ὅ6 πὸ διαϊοποά ἴθ ἰὼ Οοἀ κδἱοῃθ; 
ἴδετε σδῃ 6 80 μα ϊοπσοὰ ἰπηθ ἴῃ [861  ἱγεοθρθοινο 
οὗ ΔῃγΥ δροῃὶδ ἰῃ (26. Ἰδογοίοσθ, 186 οδσχργοβείοη, 
Μη λαϊϊοιοοα ἐέ, τααϑὲ Ὀ6 ἴὉΓ τρθῃ, [ῸΓ 41} τζϑῃ ΜΐΟ 
πεῖὸ ἰο Ὀ6 ΟἹ ἰδ οαγίδ, οὐ ἰΐ 8 ἃ ΤΏ6γο ὈΪδηκ, [1 ἰδ 
Οοά ἀδὺ ἱπ τ μϊοῖ το Βῃουϊά Ἰ᾿ΐνο βρθοίδ!ν ἴον 
Ηΐπ, [ἐ 8 δοιηούσηοα βαίά, πὸ δου ᾿ἴνο θυ σΎ ἀδὺ 
ἴος Οοα, 1 ἰξ Ὀ6 πιοδηὶ ἰμδὶ ἰμογὸ βῃουϊὰ ὯὍ6 ὯΟ 
Ὡροοίαὶ τηοθα ἷῃ ΜὨϊΐοῖ πὸ ᾿ἰνο ἰο ἀοἀὰ 886 νὸ Ἃ0 ποῖ, 
διά ὁδηποὶ, δὲ αὐὐ ὕτηοβ (πθη αοἀ ρογιηΐϊ 8 υ8, ἴῃ 
νην ον Ηΐσα, ἴο ᾿ἶνθ αἰβὸ ἔου οὔγϑεὶνθβ), ἰῃθῃ 8 ἰδ ἃ 
ἘγρΡΟΓ- ΡΟ πο ὈΘΟΟΙΏ68 Ργοίδηϊ νυ ἰπ οἰαἰχαίης ἴὸ 
6 δῦονο ἴδο ποορὰ οὗ ἃ ρῥγονίβίοῃ. ἱπβιϊτιϊθὰ ὈΥ [86 
ἀϊνίης πίβάοτο δπὰ ρτδθθὺ. [2“1 ἰο {18 8 11:6 ΡΪΘΔ, 
ἰδαι, ἰἢ τδοτο Ὀ6 ἃ ΒΑ ΑΙ ἢ αἱ 811, Ὁ δῃου]α ὯὈ0 Βρθῃ 
ποὶ ἰῃ τοὶ σίουβ δοὶϑ, 80 οδ]]6, θα ἰπ [86 βἰ θα  8ῃ 
[86 οομέοταρ!δύοι οὗ πδίυσο. ΤῊ 8 σαν! 85 ἃ ἰὴ 
δοππ, Ὀπὶ ἰξ πτου]ὰ βοοῃ Ὀ6 δρδῃδοποά, ρϑγιδρβ, ὮΥ 
ἸΌΔΩΥ ἰμδὲὶ υδὸ ἰϊ, ἰἦ [06 οοπίοιαρΙαιίοῃ οὗὨ παΐυτο 
ξροκοι οὗἩὩ πόρὸ Ἡδδὶ ἴὑ ουσῶὶ ἰο Ὀ6, ἃ οοῃἰοταρίδἰϊοι 
οἵ (ο γοΌῪ δδῦρδὶ ἢ οὗ ἀοἀ---παίαγο ᾿ἰ861} Ὀοΐης [μὲ 
ΒΟΥ ραῦβδο ἱπ πλϊοὰ ἀοα γοϑίβθ ἔγοπι ΗΪ8 ογθδιὶνθ 
δημοσία, ἐμαὶ ἰῃ6868}]0 ΓῈ ἱπ ποῦ, Ἰδουρὴ 
ΜὙκτιπισοῦης αος Ργοβοσνίηρ, ΗΘ ὧδε ἴου τῆ8 

ἴδὺν ἰδὲ ἢ6 σϑῇ ΘΟ ργο Β6ηα, δῃὰ δὴ Ἔχϑουῖ- 
ἱῃσ Ἦ' ογὰ παὶ Ὠ6 οδ ἀθνοῦ Υ βίυαγ. 

ΠΤ τὸ δὰ πὸ οἰβὸῦ ρβββαψο ἰῃδη 118 οὗ (ἴσῃ. Ϊἷ. 8, 
ἔνε πουὰ ὍὈ6 πὸ ἀὐδίσα!γ ἴῃ ἀφαποίηρ ἔγοτῃ ἰΐ ἃ 
ΡΓθοορὲ ἔον 186 υπΐγογβαὶ ὀὔθοσνδηοο οὗ ἃ βαὈαΐδ, ΟΣ 
ϑευοηϊῃ ἄδυ, ἰοὸ Ὀ6 ἀονοϊοα ἴο ἀοἀ, 85 μον πιο, ὮΥ 
811 οἵὗὁἩ (ἰδὲ το ἴοσ Ὑθοῖὰ ἴμ6 οαυίῃ δπὰ 18 ΒΆΠΙΠῚ 
ΝΌΓΟ δρθοΐδ!] ργορασοὰ. ΤῈ ἢγβὺ τη τλυδὴ Ὦδνθ 
Κηόοπη ἴ. 786 ποτὰβ “Ηρ βδιονοὰ ἰξ,) οδῃ ὨδγνΘ 
ὯΟ οἰδουπίβο. ΤΠΟΥ πουἹἱὰ θὰ ἃ ὈΪδηϊς 
ΠῆΪοδ6 ἴῃ γοΐδγθῃοο (0 βοὴθ Ὑ80 ψογο τοαυϊγοὰ τὸ 
Κοορ ἴἴ μοῖὶγ. Αἴνϊον ἴδ []1, ἰῃ6. 6Ὑ]} τϑοθ οἵ Οδίῃ, 
ἀουθεοδα, θοῦ τλρμκς ἀτρναν ἐμ6 Κηον]οᾶσο. [ἴπ ἰΠ6 
πο οἵ δοιδὰ ἰδ ΙΏΔΥ ὅδ ῦᾶἷ2ο ὈΘΟΟΙῺΘ ΚΤΟΔΙΥ αἰτοιηοά, 
Ἑποοῖι, τὸ σϑηηοὶ Προαϊϊαίθ ἰ0 Ὀοϊΐονο, Κοαρὶ ΠΟΙΥ͂ βαὺ- 
θαι, οὐ Ββοὶν ϑονϑηϊὰ ἀδγ (ποῖ μοῦ (86 οχδοῖ σὨγουο- 

ς41 βουθηὶ οὐ ποῖ), υπι}} οα ἰοοὶς Ὠἷτπη ἴ0 (16 
τοδί δῦοτθ. [{ Ἰϊηρογοὰ σπῖτι ΝοΔΒ δηὰ ἷβ ἴδιω- 

ἵγ, 1 τσ ΣΩΔῪ ἰυάχοα ἔγομι ἴῃ ϑουθῃ Δ Υ Ροτίοαβ οὐ- 
φεσγοὶ ἴῃ ἰῃ6 αὐ, Οἱ (06 οἴδοῦ ραϊγίδγοῦθ, ἱῃ ἰῃ 5 
τοαρθοῖ, ποίην ἰδ ἀΐγθ0}}}7 ἰοΪὰ τβ. ΤΈΘΥ το 
ἀενουῦὶ τηρε, πη που ἢ γ πιοῃ, ΘΟ; θϑαίῃρ ἐπ ΙΏΒΟΙ 66 
εἰ χεῖταβ οἡ οασίδ, βοοϊζην ἃ γεδί. Νοιιίηρ 18 ΤΏΟΓΟ 

ῬΓΟΡΔΌΪΟ, ργέπια 7ζαεΐθ, ἴδηι (δαὶ ϑυοῖ, ΙΏ6Π, 88. ἯΘ 
τοδὰ οὗ ἰδοῖὰ ἴῃ Οσπηορίθ, ἀπὰ 88 ἰπ6 Αροβίίο [δ 
ἀοδουῖ θα μότ ἴο 18, δου ἃ μανθ οπο δηθὰ δὴ ἰά θα 
80 ἷῃ ΠΒΙΣΙΩΟῺΥ ὙΠῸ (δποῖρ ὈΠΘΑΓΊΒΙΥ ὈἱΙρ τί .- "8. ονϑα 
Ἰποῦρ οοταϊηκ ἰο (ποῖ ἔγοτι (86 Τδίηὐοδὶ ἰγααϊείοι, 
Τὸ οδ᾽]θοϊ ὑπαὶ [6 ΒΙΌ]6, ἰῃ ἰὼ ἔδιν Ὀγίοῦ τηϑηογδηὰδ 
οὗὁἨ ἰδοὶν ᾿ἷνθβ, βδᾶγβ ποίδίηρ δρουνϊ μοῖρ βαρ δίἢ- 
Κκοορίηρσ, ΔΩΥ ταορο ἰμδπ ἰξ (6118 18 οὗ ἱποὶν ἔΌστηΒ οἵ 
ὈΓΆΥΟΣ δηῃὰ τηοῦρθβ οὗ πογβηΐρ, 18 ἃ που 1688 
τοοηῖ. ΤῈ6 Ηοὶγ βετίρίατο στοῦ δηϊ οἰ ραῖθδ δὐνίω. 
ἰδ ΠΟΥ͂ΘΡ ΒΒΟῊΒ αἰδίτυδι οὗ 118 οσγῃὶ ἰσυ μι] ποθ ὉΥ 
Ῥγουϊαϊηρ διαϊμδὶ ΟὈ] ΘΟ 10}8----ΟὈ ΘΟΙΟΠΒ ἯΘ ΙΏΔΥ ΒΑΥ͂ 
ἴδαῦ ἴξ οουἹὰ Βανοὸ δυοϊἀϑά, δῃὰ τηοδὲ οογίδ 17 πνουϊὰ 
δνο ἀνοϊἀοά, δὰ 1ξὲ Ὀδθα δὴ υπίσυ 1} ὈοοΪς τηδὰθ 
οἰἴδὸῦ ὈΥ οδυ ον ον ἰδίϑν οοσωρίίοσθ ΤῊΘ ρῥδιγίδγο δ 
ΤΩΔῪ ΒΑΥ͂Ο ἰοβὶ {86 ἰγδυϊώοηῃ οὗ [86 ΒαΌΔΙΣ ; ἰδ τοδΥ 
Οῖ ΠΑΥΘ ΘΟΙΩ6 ἰ0 ἱππότα ΟΥΟΡ ἰ86 “τοδὶ σαἰδβίγσορῃο οὗ 
[6 βΒοοᾶ; ον (ΠΟΥ͂ ΤΩΔῪ δαᾶνο ᾿ἰοβὲ (6 οὨγοποϊορίοαὶ 
τοοκοηίης οὗ ἰδ; Ὀαϊ, ἰῃ οἰἴπον οδδ86, ἰὶ ψουϊὰ ποὶ 
δοοὶ (ῃ6 γοΥ Υ οὗἁ (86 χτοδὶ ἔδοίὶβ δηὰ δῃηπουποοιηθηίβ 
ἴῃ αδη, ἱ. διηά 1ϊ., ΠΟΘ ΥΟΣ, ΟΥ ὉΥ͂ πιδίουος βρϑοὶθα οὗ 
ἰηθρίγαιου, (6 ἢγαὶ δαίμον οὗὁἨ ἰδὲ δοοουπὶ οὐὈἰδἰποὰ 
ὲβ Κπονίθάμχθ. Εογ 81} σῇο Ὀοϊΐονθ (πο ΟἹ] ϑογὶρ- 
ἰυγ68, 88 βδαῃοώομθα ὈΥ ΟἸτὶδὺ δηαὰ βυρρογιοὰ ὈΥ (ἢ6 
ομογαὶ ὉΪ0]1ς4] ονϊάθηοθ, ἴΒοσο ἰΐ βίδπαβ υπἱπιραἰτοᾶ 
ΝΥ ΔΩΥΐησ κἴνο οὐ οὐχί θὰ ἰπ (6 δυρθδοααορηὶ 

ΤΟΥ͂. 
Βυὶ ἰδότο ἰβ δποίδθοσ ῥραββαρο ἩΙΟΝ ΒΠΟῊῪΒ Ο0Π- 

οἰ αδίνο! νυ ἐμαὶ, ἱπγουρἢ πμδίονον οὔ δηΠ6] ἰδ ΤΩ Υ ΒαγΘ 
ΘοΙΏ6, διιοῖ ἃ Κηοτπίοαρο οὗ ἴπ 0 ΒαΌΡδι ἢ τὰ ἴῃ ἰδ 9 
ποιϊὰ δἴνον [6 ἔπη οὗἁ ἴΠ6 μαἰσίαγοθβ. ΤῈ6 
οὗ 86 ἔουγίἢἢ: οομμηδπάτηοηϊς (Εχοά. χχ, 8), ἰοὺ ΒΒΥ͂ 
ποίμέηρ οὗ Ἐχοά. χνΐ. 22-97, σαπποὶ Ὀ6 ἱπίογργοιθα 
πῃ ΔΩΥ͂ Οἷδοῦρ γᾶὺ. οαἰοηιοπιδὲνρ ἰῃ6 ΒδΌθαἰ Β-ἀαΥ, 
ὈΖΌΠ ὈΤῚ ΤΣ 31. ΤῊ ἴόγοθ οὗὨ [{}8 δγίίο]6 ἰβ 
ἴμοτγο, ἰδουρσῇ οὔ ἰδὰ, ἰῃ [86 ΗΠ ΟΌτονν βγηίαχ, ὈΘΟΔῸΒΘ 
οὗ 106 δροοϊγίης ποτὰ ἰδὲ [Ὁ]]ο8. 10 8 7υ8ὲ 88 
πουμὴ τῷ βῃουϊὰ Β4Ὺ ἰπ ΕΠΡΊΙΒΗ : Βδιρθθοῦ ΒδὉ- 
ὈαϊΒ-ἀαγ. Ταϊκο (δ ῥὈγθοίβοὶ Υ βί πιῖϊαν Ἰδησιαρα, Μ4]. 
ἱ, 22, ΠΟ ΤΊ ἈΠ21: Εολθαθο (86 ΙΔ οὗ 
Μοβοθ, οὔ, Ηϑιμοτο θ᾽ Μϊοδοδ᾽ Ἰδτ. ΑΒ πεὶ] τοις 
οὁπ6 οοπίοηὰ ἱπδὶ (μἷ8 νγῶ8 16 ἢγϑί ῥγοιυϊραίίοη οὗ 
6 Ῥοηϊδιουοῖ, δ ἰμδὶ Εχοά, χχ 8 ντὰβ (86 ἢγβὶ 
βοίης ἔογ οὗἠἨ ἰῃ9 βαοθαϊοδὶ ἰηβζαϊοη. ΤΈΘΓΘ 
Ἧ85 ΠΟ 68]} [Ὁ δυοῖιὶ ἰδησυδρο πδὰ ἰμδὺ ὈΘΘῺ (6 Ο6Ά86. 
0 τουϊὰ αν Ὀδοὺ ἴῃ [86 δβιγῖ9 οὗ (86 οΟδοῦ οοσω- 
τηδ 8 : “Του Βδαὶῖ Ὦανο ΠΟ οΟἴπον ροὰβ.: Του βμδὶὰ 
ποὶ ἴδϊκο ἴ86 Πδῖηθ, οἷο. : ΤΏου Βῃδὶῖ Κορ ἃ Βα ρδιὮ, 
οΟΥ τοϑὶ,᾽ οἷο. Ὧ6 ἀνγ6}} ποῖ ὑροῦ ἰδ αἰδεϊποι τοῖου- 
600 ἰμαὺ 0] οτγβ ἰῸ [16 σγοδίίοῃ Βα δίῃ, δὰ ἴδ 6 
Ρογίϑοι βἰτα δτῖευ οὐὗἨ τϑάϑοῦ διὰ οὗ 6, ΤῈ 
ΔΡ(]688 ἰηἰτοἀυοίίοη 18 οσπουσὰ ἰο0 βιοῦν ἰμδὺ ἰο8θ6 [0 
ΠΟΙᾺ ἰΐ 8 δ ἀτοββοα δῦ βδυρροβϑθὰ ἴο βανθ Κῃόσνῃ 
βοτηοι εἰηρ οὗ [δ δηοίομὶ ἰπϑεμἰίοη, ΒΟΤΘΥ͂ΟΡ τοῦ ἢ 
1.9 ΟὈΘΟΓΎΔΏΟΘ ΤΑΥ͂ ΠΑΡῸ ὈΘΘῊ πὸ τϑρῶ οΥ 118 τϑοῖζ- 
οηΐπζ, ΡΟΓΏΔΡΒ, ὈθΘη ογμοίζοη, ΤΠ υ80 οὗ ἐπ ποτὰ 
ὙἿΣΊ (γεπισηιδογ) ππου]ὰ βϑαπὶ [0 ροΐῃὶ (0 βοῖωθ βυοα 
ἀδηρσον οὗὨ σα ἰβροοκοηίηρ, δϑ ἰδβουρκ [86 1δνρῖναν 
ταθδηΐ ἰο δοηποοί ἰὺ Ὀδοὶς ΘὨγοΠΟΙ] ορ ΔΙ Υ, ὈΥ δορίθῃ- 
ηἶ8] δβαυοοοδαίουβ, τὶϊὰ [80 Βγβὶ βδΌΡδιἢ, οὐ ἴ86 ἔγδὶ 
ἀδγ οὗ [86 οομβοίουβ Ὠσχηδη Οχίβίθθοθ. ΟΥ Ὧθ ΤΩΔΥ͂ 
ᾶνο [δὰ ἰῃ νἱϑῦῖν ξαίαγο τϑοκοπίησθ. ΤΏ ο]ἀὰ Ἰδν οὗ 
α βουθοϊῃ ἀδγ, οὐ α ϑουθηϊῃ οὗ [τηθ, Ὀοΐῃρ ργοθοσυϑὰ 
8ἃ8 δὴ ἱπηθ Δ 19 ῥεϊποίρ᾽θ, ἐμ 6Γ ταϊρῦ μάν ὈΘΘΏ ὃ 
ῬΘΟΌΪΑΡ τποσαογίδὶ σθοκοπίηρ ἴον ἴδ δον β ΡΘΟΡΪΘ, 
88 ἰδμογθ αἴνουνασὰβ ἨΔῈ [τὸν 86 Ογιβιίϊδη οὔ ΡΟΣ 
πὮση ἰθδ0 τοδυγτοοίοη οὐ ΟἸγίϑιὶ τσ ἰβίκδῃ [ὉΓ (ἢ 
ἰπἰ εἶδ] ἀδΔγ οὗἨ τοοκοηΐηρ, 8 Ὀοίηρ, ἰῃ ἃ τπιοϑὶ βοϊθιηι 
Β6Ώ86, ἴο ἴῃ6 οὔτοι, πῦἢδὶ ἴῃ αγθαινο βηϊδηΐηρ Βδὰ 
Ὅσα ἴἰο ἰμ6 σουϊὰ. 80 ἰδδῖ, ἴῃ ἰδῖο τοβροοῖ, [89 



198 ΟΕΝΕΞΙΞ, ΟΒ ΤῊΒ ΕἸἾΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΗ͂, 

ΟἸτϊβείδη βουθι ΟΑΥ͂ ΤΙΔῪ ΒΔΥΘ ὈΘΘΏ ὯΟ ΤΩΟΙῸ ἃ Β0Ὁ- 
εἰϊτυϊοι [88 ἰδ 9 Φο τ ΒΏ. 

Α βονθῃ ρατὶ οὗ {ἴπὴ6 ἰδ ὨΟΙΥ [Ὁ τῶδῃ, Οοὰ 
ὈΙοαβοὰ ἰΐ δηὰ μι] ονοὰ ἰδ, βοῦ ἷ8 ἰῆ6 ἀρἀποίί οι 
ἔγοτὰῃα ἴ86 ἰδηρυδρο οὗ Οθῃ. ἰϊ, 8. ΤθοΓΟ δζὸ οἴδοσγ 
ΘΒ ο.8 το]αϊπς ἐοὸ 86 Βα δίῃ, 18 δἀδρίδιϊο ὑὸ 

ἥν ΒυτΩδη ΡὨγ 5108] σοηδε αι οη, ἀπαὰ [86 οὔδηρο οὗ 
τοοκοηΐης 88 Ὀεΐνγεοη ἴΠ6 δον βῃΒ δηὰ ΟἿ γϑεδῃ ἀἷ8- 
Ῥοπβδίύίοηϑ, ὈυΪϊ μον σου ΘΟΙῚΘ ΙΩΟΣΘ ἰῃ ἶδοθ ἰῷ 
Θοταπιοη ηρ' Οἢ ΒΟΠ6 ΟΒΟΣΡ ρασίδ οὗ [86 βδογσοὰ το]- 

ἭΔΙΟΝ (ΠΟΥ ΤΟΔΥῪ δ6, ἱποτγοίοσο, γοίογτοα, 
ΤΏΟ γεϊρίοιιδ Ἀροοῦ ΔΡΡΌΘΑΓΒ ΙΔΟΤῸ ἴῃ ἴΠ6 πηΐγογδαὶ 
84} οντὶπρ ἰῃ Οοπ6815 ἔμδῃ ἴῃ [ἢ ΣΏΟΓΘ ὨδίϊομΑ] οϑιδὉ- 
Ἰρβτωθηῦ δάοης 6 δον, ὙΒΟΙΘ ΤΒ6ΓΘ τοδὺ ἔγοσω 
ἸΔΌΟΥ ΒΘΟΙΩΒ τηΟ͵Ὁ ργοσηΐϊηθηῦ {ΠΔη το] σου Β πουβΐρ, 
οὗ (πδὺ ΠΟΙΥ οοπίοιηρίοη οὗὨ {π6 αἰνὶπο πδὶςὴ 8 106 
Ηἱνίησ ᾿πουρῦ ἴῃ [06 στοαϊνο δοοουῃὲ, δὰ το ἢ 
ΘΟΙ68 Οἂὐὐδ δραΐῃ 80 ΘἸΏΡΒΔΙίΟΑΙΪγ ἴῃ (6 Ομ πδη 
ἰπβιυϊτα οη 88 Το βυρροβίνο, ἰπδὴ (86 δον ἢ, οὗἉ 
1Π6 οὐδ γΏ} 8] τοδὶ, [{ 8 ἃ χτοϑδί, ἱπουρὴ ὙΟΤῪ ΘΟΙΩΙΏΟΏ, 
τοϊϑίδκο, ἰδαῖ 1Π6 δον ἢ δδροοὶ οὗ 86 Βα Ὀρδί ἰα 1890 
ΓΔΟΤΘ ΒΕΥΘΓΟΙΥ Γο] σίου, 88 οοτηραγοὰ τὶ ἴῃ9 ΟἸσίδ- 
ἄδη, τ πϊοἢ 18. Βοσηθ σηθϑ οἰαἰτηθὰ ὕο ὈΘ τοῦθ ἔγθϑ ἴῃ 
1818 τοβρϑοῖ, ββδεγίοι 85 ἔ|:6 ον 8} ̓ ηΒΕ ςα Οἢ. 88, ἴῃ 
ἴϊι8. ῥγο δἰ οπ8 οὗ ἰΔΡΟΡ, ἰδ 8 ἴῃ ἕδος (86 1658 γοὶὶ- 
Εἰουθ : ἰξ δὰ 1688 οὗ Βοὶυ οοπίατηρϊδίζοι- ἰδ δὰ π0 
ὝΟΣΒὮΏΪΡ ργοβθοῦθοὰ ἴο ἰΐ; ἰξ τᾶϑ, ἰῃ ἃ τοσά, ΤΏΟΤῈ 
δϑεσμΐαν' ἰΒΔΏ (Π6 τὶ ἦτο οὐ ἰδ 6 ΟΣ δδη, 89 Ὀοίης 
Θη]οϊηθ ἃ ΤΩΟΓΘ [Ὁ δβεσυΐασ ΘΒ, ΠΔΙΏΟΙΥ ὈΟΟΙΥ τοδὶ 

δηᾶ τοδίογδϊίΐοῃ [Ὁ τῶδῃ δηὰ Ὀαδδδέ, διὰ ὄνθῃ ἴον ἴδ 
ἰδηὰ. Τῆο96, πὰ οδα, 16 ἱπιρογίδηϊ οπμβ 81}}} σϑσοδῖτι- 
ἴηγ. Το σοπποοίίοπβ Ὀοΐνθοα ἐπ 6 βαυδι δπὰ (6 
ῬὨγβίοδὶ οομβυϊ αἰ] 00) ΟΥὗὁὨ Ιη8 ἴοστα ἃ τηοϑὲ γΑ]ΌΔ 0 ]6 
Ρασὶ οὗἩ ἰ}6 ροπογαὶ δυχζυσηθηΐ, Ὀυΐ 85 ἸΠΟῪ ὈΘΆΓ ὌΡΟΣ 
[856 ὈΪΌ11641] Υἱοῦῖνγ δ8 ς ]]δίθγαὶ οου δττηδ θη σϑίμοῦ 
[8δΔῃ 848 οοῃηοοίοα πὶ 118 ἀΐτοοὶ βαηοὔοηβ, πὸ πουἹὰ 
ΒΙΤΩΡΙΥ τοῖον ἰΠ6 τοδᾶϑρ ἴ0 δΒοῖηθ οὗ ἐδ ἸΏΟσο ἰπδίσαο 
νο ποῦκβ ἰμδὲ ἤάτθ ὈδΘη τσ ἰΐθῃ οὐ {Π18 ὈΓΔΏΘὮ οὗ 
186 δυδήοςι. 

ΟΆΜΕΒ Ασα. ἩΣΚΒΒΕΥ: ᾿Βυπάλγ, (5 Οτίρίη, Ηΐ8 
ΤΟΥΥ͂, δηὰ Ῥγοβεπὺὶ ΟὈϊ σαι οη" (Βασταρίοῃ ἴ θοΐατοθ 
Ῥγοδομοὰ Ὀοίογο ἰῃ6 Τ ηἰνουβὶὺυ οὗ Οχίογα), ᾿νομάοῶ. 
1860: ΦΑμε8 Οτγιῖαν: “ἼΤΏ6 ΒΑΡ Δί νἱονοὰ ἴῃ 
(9 Τίροϊ οὗἨ Βδρϑοη, Βονεϊαύϊοη, δα Ηϊβίογυ, τὴ 
Βκοίομο8 οὗ ἰ[8 11ἰογαῖανο," ἘΙατσι, 1862, τορο- 
Ἰίαμῃοὰ ὈγΥ ἰδ Ν, Ὑ. Ββαρδι Οὐοτησαϊίεθ δηὰ ἴδ 8 
Ατοθγίοδῃ Τιδοὶ βοοίοῖγ, Νον Ὑοσκ, 1862; ῬΗΠΠΡ 
ΞΘΉΑΥΥ: “ΤΟ Απρὶο- Ατηοτίοδη βδοθαὶι (Δ ΕΒΒΑΥ 
τοδὰ Ὀοίοσο ἰῃ6 Ναδιΐομαὶ Βα δί ἢ Οοηνοηὔοι, ὅδ γα- 
ἰορδ, Αὐρ. 11, 1868), Νὸν Ὑοτκ, 1868 (τορυ] εἸοὰ 
ἴῃ ΕἸὨΡΙἸΒῊ δηὰ ἴῃ Οοστδῃ ΌΥ (86 Ατηοτίοδῃ Τγδλοὶ 
Ξοοὶοιγ); Μαβεκ ΗΟΡΚΙΝΒ: “ΤΏ Βα δ δηὰ Ετθθ 
Τπϑεϊταϊοιβ᾽ (τοδὰ Ὀοίοτο (06 βδῖῆθ ΟὈδΥθ 08), 
Νεον Υ̓ΟΥΚ, 1868; ΒΟΒΕΕῚ ΟΟΣΧΣ: “Το 1 ϊογδιγα Οἢ 
ἴ89 ΒαθΡδι-Ουοϑιίου," Ἑαϊηρυγρη, 1865, 2 γτόο]β. 
Οἡ ἰδ6 Ρῥτγδοίίοδὶ δβδροοίβ. οὗ [86 βαῦρδιῃ- αυοδοπ, 
ΟΡ. ἴΠ6 Βοσυτλθδίβ ργοραγοὰ δηὰᾶ ΡῈ) "θα ὉΥ 18:6 
Ν, Υ΄. Βα θαῖ Οοταιἴτὑ66 ἔγοτῃ 1857 ἴο 1867.---Τ' 1..} 

φ οὐ 

10 

ΒΕΟΟΝῺ ΒΕΟΤΙΟΝ, 

λ{ἀπ.-- ῬΒαγαάίδε--Ἂε Ῥαγασὶδαϊοαὶ Ῥαὶν απὰ ἐλο Ταγασιφδαϊοαὶ Ζιδέἐιίοηξ,--- ΤἌδοογαἰο---ὐελουίδέϊο. 

ΟἜΔΡΤΕΚ 11, 4--2 0, 

Α.--- Το Εδγί παϊηρ ἔον λΐδω. 

ΤΉ686 γα [μ6 σΘΠΘΙΔΙΙΟῺΒ [ξαπϑαϊορὶς8] ἢ οὗ (86 ἤθᾶυθηβ δηὰ οὗ [μ6 δαυίῃ θη {ποῦ 
γΓΘΓΟ ογοαίθα, ἴῃ [Π6 ἀδΔΥ [Ἀοτὸ ἐμ εἰχ ἄδγβ ἃσϑ ὁπ ἀ8γ] (μδὺ {π6 Τιοτὰ Οὐ [ποὶ ἀοᾶ ϑοδοναῖ, πιθοὶ 
Ἰοϑα σὰ (80 Ἑξοσ: ΑΙ. [ατδ6}᾽8 Θοὰ 85 Θοᾶ οἵ 411 [μο ποι] τηϑδὰθ {88 δϑυ ἢ δπὰ [88 Ὠθαύθῃβ [8ο ἴδεο- 
ἀγαῖϊο μθᾶγοσι ἃσὸ οοτηρ]οἐδὰ ὕτοσα ἔμ6 δβασί}, Α πὰ ΘΥΘΙΥ ρ]δπῦ οὗ [6 Βο]ά Ὀδίοσο ὁ 3 ἰὼ ἐδ6 
Θδιΐῃ, ἃ πη ΘΥΘΙΥ͂ ΒοΙῸ οὗ {μ6 δε] ἃ Ρεΐοσθ 1Ὁ στον; ἔοσ (80 1ιοσὰ αοα μαὰ ποὺ οδυδοᾶ 1 
ἴο ταίῃ ἅροη {86 Θατίμ, δπα {μ6 το γγα8 ποὺ ἃ ἸΏ8η [Αἄδπι] ἰο {1}} [86 ρτουῃα [αδασαδὶ]. 

Β.---Το. Οτοδιίίοῃ οὗ ἔπ Ῥαγαάϊβαϊοδὶ Μη, 

Βα ἰμθγθ γϑηΐ ἋΡ 8 ταὶϑὺ ἔγοπα [86 βαυίβ [ἱποϊαδίηρ ἐμο 506} δ: τναίοσθα {Π6 ὑν 80]8 ἴδοθ 
οὗ {86 ΘαΙΙΒ [6 δάδτμδῃ ος ἐβὸ Ἰαηὰ}. Ἀπ {μ6 ωοτὰ αοἂ ἐογμιθᾶ χηδὴ οὗ {}|6 ἀυϑὶ οὗὨ (16 
Ετουπα, δηᾶ Ὀγθδί θα ἰηΐο 18 ποβίσ!]β ἐμ6 Ὀγϑδί οὗ 116, δῃᾷ τάδ Ὀθοϑιμθ ἢ ἃ ᾿ἰν]Ὼρ’ ϑου], 

Ο.---Το Οτοδλίίου οὗ Ρασγαάΐβο, 

Αμὰ {δ Πωοτὰ Θοἄ ρ]δμίοα 8 ραγᾶάθῃ θαβινγαγ ἴῃ ἘΠάθη [Ἰαπιὰ οἵ ἀεϊῖσμ!], πα ἰἤθτθ Ἠ6 
Ρυΐ τ06 τωδη ψΏοΙ μ6 μδα ἐογιημθα ; Απᾶ ουἱ οὗ {}:8 στουῃμά τηδ40 (μ6 Ιμοχὰ (αἀσοά ἐς 
ΒΙΟΥ͂Ν ΘΥΘΡΥ ὕγϑθ ὑπδὺ 19 ρ]θδβδηῦ ἰοὸ [86 ταῖν δηά ροοᾶ ἴον [οοᾶ; {86 χ88 οὗ 18 ἃ]5ὸ ἴῃ 
186 πηϊά80 οὗἩἍ {8 ραγάθῃ, δπᾶ (86 ἴχθ9 οὗ κπον]θᾶρο οὗ ροοὰ δῃὰ ον]. αἀπᾶ ἃ σῖγοσ 
πϑηΐ ουὐ οὗ θη ἴο Ὑγδῖου {86 ρασγάθῃ; ἀπὰ ἔγσοτῃ ὑΠπθπιοα 1ῦ τῦδϑ ρατίθα δια Ὀθοδηθ Ἰηΐο 



ΟΙΠΑΡ, 11. 4-25. 1909 

11 ἴουγ μοδάβ. ΤῊΘ δὴ οὗ {86 ἢγβὺ 18 ῬΊΒΟῃ [πργοαάϊπα]; (δύ 18 16 ΒΙΟὮ ΘΟ ρΘββοίῃ 
12 μετ τβικοὶ 186 τ οΪ]6 Ἰαηᾶ οὗ Ηδν]δῖ, πθ στο ἴποσθ 18 ροϊὰ. ΑἈπα ἰδ ροϊ]ὰ οὗ ἐδπιδὶ 
18 ἰδῃὰ 18 σοοὰ [816]; ἴΠθτθ 18 Ῥα6]]ατη ἃπᾶ ἰ86 ΟὨΥ͂Χ βίοῃθ. αἀἀπᾶ {86 ἤϑῖωθ οἱ [16 βθοοηᾶ 

ΤΟΥ 18 ΟἿΟΣ [παεδίας], [Π6 ΒδΙῚ6 18 10 ἐῃδὺ σοταρδββϑίμ {6 σγ1}}01]6 ἰδῃα οὗἉ ΕΠ Ιορίδ [Οπβλ], 
14 Απὰ (μθ9 ἤδτηθ οὔ {88 [μϊγτὰ τῖνοῦ ἰ8 Η! ἀ Δ οἰκο [ἐπ δεβοπίις] ;; (Πδὺ 18 1ὲ ΒΙΟΙ ροθϑίῃ ἰονσασὰ 

[9 Εἰαϑὲ οἵ Αββυστῖβ. ΑἈπὰ {89 ἔουσίἢ ΕἼΥΘΙ 18 ΕἸᾺΡταῦθβ. 

ῃ.---ὸ Ῥαγδάΐρο 1,136, 

15 Αμπὰ ἰδο [ιοσὰ (οἄ ἰοοΪκς [16 τηϑδῃ, δῃὰ ραὺ πὶ ἰμίο {116 ρϑγάθῃ οἵ Εἰάθῃ, ἰο ἄγϑβϑβ ἱξ 
16 δπὰ ἰο Κϑὸρ ἴθ. Απὰ ἰδθ [μυοσὰ αοᾶ σοτηταϑῃαθα [ῃ6 τω βδυίηρ, Οἱ ΘΥΘΙῪ ἔγθο οὗ [89 
}1 ρατάδῃ ποὺ τηδῦ δϑὺ ἔγΟΟΙΥ οαῦ [55 Ὁ 83Ν}]. Βαϊ οὗ ἰδθ ἴγχθθ οὗ Κπον]θᾶρο οὗ ροοὰ δπὰ 

6γ]]}, μου 80.810 ποὺ δαί οὗ 10; [ὺσ ἴὼ ἴμθ ἀδὺ (μδὲ ἰμοι οαίθδίὶ ὑμδγθοῦ ἰμοὰ 8.810 Βυχοὶγ 
ἀϊο [ΊΌ ΓΔ]. 

Ἐ.--- αγαίβαϊοαὶ ον ορηιθηΐ δηὰ Τπβιἰξα Ἴ0}8. 

13 Αμπᾶ {6 Ἰωοχτὰ (ὐοἂ 8814, Τὸ 15 ποΐ ρσοοᾶ {μαὺ ἴΠ|6 τηδη βῃου]ᾶ 6 δ]οῃθ; 1 ν7}}} τηδκθ 
19 μῖπὶ ἃ 86 1]Ρ πλϑοὺ ἔου Ἀἰπὶ [Ἴ1229., Βἰ8 οοπίσαδί, ταδοσίοα ἔτηδρο, μἰβ οἴδβοτ 1]. Απᾶ ουΐ οὗ [89 ρτουπὰ 
6 μοτὰ (ἀοὰ ἰοιτηθα ΘΥΟΤΣΥ͂ Ὀοαβὺ οὗ ὑμ6 ἢ6]4, δῃα ΘΥ̓ΟΣΥ͂ ἴον] οὗ [86 δἷγ, δηὰ Ὀγουρῃῖ 
(6 πὶ υπΐο Αἄδπι ἰο 866" ψμδὺ μΒ6 πσου]ᾶ 98}} ἰβϑθῃ ; δπὰ τυ βδίβοουδσ α ἄδιῃ οδ]]οᾶ δυσῦ 

20 Ἰινὶπρ ογθαίαγθ, ὑπαῦ τγᾶ8 {86 Ὡϑῖὴθ ᾿ποσοοῦ Απᾶ Αἄδτλ ρᾶνθ πδιμθδ ἴο 8]] οδίί16, δπά 
ἰο 1η6 οὙ] οὗ ἴπ6 αἷἱγ, δῃὰ ἰο βυὐϑιῦ θοαϑὺ οὗ ἰδ 86] ἃ, Ὀυὺ ἔογ Αἄδηι ἰμθσθ 88 ποῖ 

21 ἰουπὰ ἃ Πεοὶρ ταϑϑὶ ἰοῦ ἔω. ἀπᾶ {86 Ἰμοσὰ αοἂ οδυδεᾶ 8. 660 5]66ρ ἴο [81] ἅροὴ Α ἄδιῃ, 
22 διὰ [6 βἰορῦ; δῃηά [6 ἰοοὶς οῃθ οὗ 818 σῦϑ, δῃᾷ οἰοβϑᾶ Ρ {μ6 β68} ᾿Ἰπϑίθαᾶ ἱμογοοῦ, Απὰ 

116 τὶ π]μοῖ {86 Τμοτὰ ἀοὰ δα ἰδίκοη ἔσομι τδη, τηϑβ ἢθ6 ἃ σοϊηδῃ δπᾶ Ὀσουρηῦ ΠῈΙ 
23 υπΐο {π δῆ, Αμᾶ Αάδτ βαϊα, ΤῊΙΒ 18 ΠΟῪ ὈΟΏΘ Οὗ ΤΥ ὈΟΠ68, δῃὰ ἢΠ68}} οὗ ΤΥ ἤββῃ; 

886 58}8}} 06 681164 στγοτηδῃ, Ὀθοδυβα 810 νγ88 ἔβῖκθῃ ουΐξ οὗὨ τηδὴ [ἐρολαλ, πιδπ- 665, θθοδίβο ἐδκοη 
24. ποτὰ ὑβολ, ἔβη: ΤΘΙΘΙΌΓΘ 888} ἃ τωϑδῃ ἰθανα ἢἷ8 [6 δηἃ Ὦ18 τοίου, δηα 8}}4}] οἱθαᾶνθ 
25 υπίο Ὠἷ8 ψτῖία; 8πα ἐΠΘΥ͂ 8181} Ὀ6Θ οὴθ ἤδβῃ. Απᾶ θυ ᾿τοσθ ὈΟΐ παϊκοᾶ, (6 τηδὴ δηᾶ 

ἢἷ8 τῖΐο, δα στο ποῦ ΘΠ ΔΙΩΘΩ͂, 

[ἷ Υας. 4.-- 5}. Ἑσιδοτοὰ ὉΥ Τασισὸ ροπεαϊορίεδ. ἸΌΥΘ ῬΤΟΡΟΣῚΥ ρεμεγαίί ον ἴῃ Ἐῃ)0 ῬΣΙΓΩΔΙΎ 86:86, διὰ πὶξδουΐ 
827 τοθχσοῃοο ἰο πιο, ἴχο ἡ, ΟΣ γενεά. Βίγίλε, ατθοῖς : γενέσεις, ἩΒόΣιοΟ ἐδ πδπιο οὗ ἴδιο Ῥοοῖκς ἔπ ἔδο Βορίπδλραίπι. Τί ἴα 
ἀἰγθοιγ ἀρρ θᾶ ἰο δύζλὲ, ΟΣ δυοοοθείοσιδ (0Π6 , ΟΣ οὐσῃξ, Ὁζοοοθάϊζη ἔγομηι διιοίδμοσ), ἐπὶ πιδίσο, δηὰ {πῖβ ΤΩΔῪ ὮΘ 
τορατὰοα ΔΘ ῬΧΊΣΏΔΥΥ. ἘῸΣ ΘΣΔΙΩΡΙΘ, 860 ἘΒ. χο. 3, ἈἼ25 ὈΠΡΣΙ, δεῦγε ἐδο ταοπηίεϊσιδ τότ ὅονγη, ρεπεταίεα.---Τ. Τ,.} 

[Υα. 7.--ἼΊΔΣΙο σϑηᾶοσ : “σι 90 νασὰ ἄσσ Ἀδηδοῦ οἷῃο ἸΘθαπἀρο 3.6610. ΙΓἴδαΣ ᾽826 αἴό. Ὑπ6Ὸ ΗἩΘΌΤΣΤΟΥΝ [82 
δορὶ ΠῚ Ἵ, ὙΒΙΟᾺ πὸ τας απ νεᾶρ δεοαπεε, ἶκὸ [89 τὶ καθ δυὰ 1 Χ. ; ὑὈὉπὲ {πο ΤΟΥ δϑοῖηβ ἴο δ ΥΘ 81 ΟΣ Ρἢ δ δίδ, 

πιεῖ ΤΑΣ 56 ΣΟΥ αἰπι ἰο ρίνο, ἀπᾶ 8ὸ πιαη δεοαπεέ, οἷο. : ἐπ ἐλέ δροοίαὶ ΑΉΉΕΥ, ΤὩΔΙΙΟΙ͂Υ Ὁ {δο ἀϊνίηθ ἐπιδρί δυο 
ἐἰτοοῦ ; εἴποο 86 αἰτοῦ θ 8160 δσὸ οοἹοὰ ΠῚ Ὁ9, Ἰένίπρ δοιῖ, Ἐποῦ ἢ ἐδμεὶν 119 ὁοσθ8 σηοἑδίοϊγ ἑπτουρῆ [86 ΠΘΏΘΤΣΑΙ 
{6 οἵ παίασο οσ ἐδο ὈΣΓὲς ΓῚ Ἵ, 88 τηρτι ἑοποᾶ οἷ, ἱ. 3, 866 ΡΒ. οἷν. 29.--Τ. 1,.} 

(5 Υ͵ὲς. 19.--το δ! 5 νἴο δεε. Ἰδτσο: “τὸ κα βόδαιι."" βότηθ οὗὨ ἔδιο δον 5} οοτησηοπ αίοῦα ταῖδο ἐδ 6 απιϑϑεοι ἩΒΘΕΒΟΣ 
τοῖς μας ἴοσ ἐξ ετιθίοος αοἃ οΥ Αἄδγα. 17 [86 Ἰδίίοσ, (π6Ὲ ΤΑῚ Ὁ. Βα ἐδ δοχιβὸ οὗ ἡμαρσίηρσ, ἀεἰεγηνέπίπρ, ΠΟΣᾺ 1 Μ11} το] 
δκατ.--Ἰ. 1..} 

Βοοίΐοηθ: α. Οὗ (86 ρῥγίμλί να οομάϊτἴοη οὗ σηδῃ ἰὴ 
Ῥαγδάϊβο (οἷ. ἰΐ. ὅ--2 6); ὁ. οὗ ἰδο (411 (οἷ, 111.); ο. οὗ 

: [806 Ὀτρακίηρ ὑρ οὗ [86 ὁ0η6 Βυτηδῆ Τ866 ἰπῖο ἔπτο (Ϊ8- 
Ἱ. ΤῊ ὑγοϑοὴξ βοοίΐοη, οἢ. ἱϊ. 4-25, 18 οοπηθροίοα  ὥποϊ δῃὰ βορδγαίοὶυ ἀϊβροβοὰ σγαοθβ (οἰ. ἷν.). ἷὲ 

ἘΞΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ψἰὰ ἴῃ6 6 ἴδπαϊ Γ0]ο 5 ἴο ἐδθ οηὰ οὗ οἷ. ἢ)., ὉΥ 
(6 μοσυϊαν αἰτίπο ἀοδί σπιαίίοι οὗ Φοβονδὴ ἘΠΟΒ ρα. 
ἴς ἢδ8 αἷδο ἃ 58{}}} τὰρϑὰ ἀὐρρωυδὰν ψὶ! ΟἿ. ἶν., ἰπδ8- 
ποῖ 85 ἴπ6 ποχὶ ἰΟἸΘάο ἢ, ΟΣ ψομογδίίουβ, Ὀορίη 
πἰὰ σα. ν. 1. Τιιδΐ, Βουγονοῦ, οὗ, ἰΐ. 2ὅ ἴθ. ΣΘΔΙΪῪ ἃ 
βοραγαὶθ ρογίϊο, ΔΡΡΘΔΙΒ ἔγοστῃ [86 Βίγοηρ, οοπίγαβι ἴῃ 
αἰήοι ἰδ6 Πἰδβίουυ οὗ ἐδ [4]}, οἷ. 1)͵., βίδηι 8 ἴο {πὸ 
πἰδίοτυ οὗἨ Ῥαγαδΐβο, οἷ. ᾿ΐ, ἸΚ6Ἷ1 ἀθποίοθβ {6 πῈ0]6 
ἀν εἴσῃ, αν ἰο [6 ποχὶ ἰοϊοαοίδ (οἷ. γ. 1), ἃ8 ἔῃ 
ἰἰδίοτν οὗ ἐμ βοανθὴβ ἂδπὰ (δθ δαγέϊ, ὕὈρου ἰδ 
οὐτρϊοἰΐησ οὗ ἰδ ογοδενο πόῦκ, οἷ. ἱ., [ΠΟγΘ ΦΌ]]Ογ8 
ἴδο σοιητασηοίηρ Ὠἰδίοτίοαὶ ἀονοὶορταθηξ οὗ ἐπ πογϊὰ, 
σία ἰδ ΒἰΞΙΟΓΥ οὗὨ [86 ποᾶγοσιβ δῃηὰ [06 θα ἴῃ ἐπσΘα 

τουδὶ 6 Γοηδικοα, ΒΟΎΘΥΟΡ, ἰὼ (6 γβὶ ρἶδοθ, ἰμδὶ 
ἷπ οἷ, 11. {86τὸ 8 ποὺ γοῦ ΔΩΥ͂ ῬΤΟΡΟΣ Ὀορὶπηΐηρ οὗ 
Ὠϊδβίοτί 641 ἀονοϊορτηθηΐ ἴῃ ἰδ Ββίσίοὶ 86η86, Δῃα, 860- 
ΟΠΑΪΥ, ἰδαῖ οἾ5. ἰν.--πόΐ, 1- ἀο οἱ ἀμ εἶ οΟΠοτο ἴῃ 8 
ἀρβηϊο πρὶν Ῥγοδθη η᾽, 88 ΘΟΒΘαΊΘΩοΘ οὗ [86 818- 
ΤΟΥ οὗ ἰδ [8]], 1. [π6 υπήοϊάϊηρσ οὗ [86 1ἴπηο οὗἨ Οαΐῃ, 
2. ἴδ6 υπίοϊἀϊηρ οὗἉ 86 Ἰΐπηο οὗἨ βοίιι, δῃὰ 8. {16 ἰηΐοι- 
Τοϊαϊπρ οὗ Ὀοΐὰ ᾿ἰπ65 ἴο τμοἱν ταυϊαδὶ οοττυρίίοη. 50 
ἔατν, ἰπογοίοσο, ἀο68 ἰῃ6 Ηἰβίοτυ οὗ 86 Βτεὶ που ἃ ὑσοὸ- 
οοϑὰ ὑπᾶθρ ἴπ0 τοὶ σίουβ ροΐηξ οὗ νἱοσ. Βαϊ [ὁ 
ξοπογδίίοηβ οὗ [Π6 ἢθδυ 8 δῃὰ {86 ϑασί σὸ οῃ ἤτοτα 
ἴδ Ὀορίπηΐηρ οὗἨ οὖν ῥγοϑοηΐ βϑοΐοῃ ἰὸ οἢ. γν.0. [Ὁ 
τεβροοὺ (0 [δῖβ, Καὶ εἰ] τσ ΠΥ τοαἱηἰαΐῃβ ἰδὲ ὑπὸ ΡΏΓΑδΟ 



200 ΟΕΝΕΝΙΞ, ΟΚ ΤῈ ΕἸΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΚΒ, 

οἰεὴ, ἐλοϊφάοίλ, (680 ἴμ6 ἘΡΕΒΕΙΆΒΟΒΕ) τουδὺ Ὁ6 89 
δαροτβοτρώοῃ ἰὸ νὰδὲ [ΟἸοτ (νον. 88). ΤῈ} απ68- 
(ἴοῃ. δγΐ868: ἰῃ τἨΏ;δὶ βοηβο ῦ Οἱ ροορᾶ στουῃά ἀο068 
Ἐ οἷ] ἱμπβίδε (μδὲ ἰοϊθάοίι (6 ποῦ ἀοτίγοα ἔγοτα (86 

ΗΙΡΒΙ ΛΒ ΎΣΣ, ἴῃ τὯ6 οοπαίσαοι Ῥ]υγαὶ, ἀπὰ ἀοποίίηρ 
ῬΓΟΡΟΙΥ [86 ροπογδιί δ, οὐ (86 ΡοΒίθ ΕΥ̓ οὗἁ ΔΗΥ ΟὉ6) 
ΤΩΘΔΩΒ ποὺ {86 Ὠἰἰβιογοδὶ οτἱρίι οὗὁἨἍ 186 0π6 παδιωηθα ἴῃ 
ἐπ ρομπίνο, Ὀαῦ ἐνὸν [86 ὨΙΒΙΟΣΥ͂ ΟΥ̓ [86 ροπογδι 8 
δηθὰ (86 [16 ἰΠδὺ ργοοθϑαβ ἔγοτω ἷτα-- τοῦ Ὦ18 βουΐθβ οὗ 
ἀεοβοοπάδηϊβ (Ἴ6 ΤΩΔΥ 80) 848 .ἷῖ8 οὐ χοῃοβὶβ β86}}} 

ΟὨ ἴῃ ὶβϑ το. ΤῺ8 πογὰ, ἱμογοίογο, ἴῃ 118 
τοϊδὔοη ἰο ἤν δηὰ οδγίῃ, οδπηοὶ ἀθηοίθ {86 οτἱρὶ- 
πδὶ Ὀορίπηϊηρ οὗ ἴπ6 Βοᾶνοη δπά ἴμ6 δαί (Π 6 ΠΣΘΟΒ 
τ ΐη ΚΒ οἰ βογτ 186), Ὀαΐ ΟὨΪΥ ἔδ6 ειἰϑίογ οδὶ ἀθυθὶορτηθηῖ 
οὗ Βοανθῃ δπὰ θᾶγί δῆϊοσς [Π6Ὺ δγὲ βηϊβῃθὰ, Εὸνρ {9 
ἰοϊθάοί! ον “" φοῃογουϑ οὐ Νόβδὴ," ἴοτ Ἄἐχδζηρὶθ, ἀ0 
ποΐ ἀξποίθ δἷ8β οὐ Ὀἰτίῃ δηὰ Ὀοροϊπρ, Ὀυὺ δ18 ἢΪ8- 
ΟΥΥ διὰ (86 Ὀερεοιϊηρ οὗἁὨ [8 θοη8. Ετοτῃ τὺ [858 
Ὀσοη βαϊ ἃ 1 [Ὁ] οντϑ, ἐπογοίογο, ὑπαὶ ἰἢ6 υμηδη ΒἰΒίΟΓΥ, 
ἔτοσῃ οἷ. ἰϊ. ἴο 86 οπὰ οὗὨ οἷ. ἷν., 8 Ὠού ἰο Ὁθ τερδτα ρα 
ΔΒ ἃ ἰβίογγ οὗ [0 δδυὶδ ΟὨΪΥ, Ὀυΐ 4160 οὗἨ 1:60 ἢθ8- 
ἴοη8. Απὰ ἴῃ ἃ τηγβίϊο 8] Βθῆβ6, ἰσυϊγ, Ῥασγδαΐβο ἰδ 
Δοάύοη δηὰ οασίὶ ἰοχοίμοῦ. 1[μοὺ 118 ΠΟῪ ΚΘΘΟΡ Βρθ6ῖ6}- 
Υ͂ ἰῃ νίον (86 βοοιϊΐου οὗ Φοθονδῃ ΕἸΟΒΐ τ, ο[8. ἰϊ. ἀηὰ 
ἃϊ, ὙΒΘΩ τὰ ὈΘΔΓ ἰῃ τηϊπὰ ἰμαΐ [06 πδῖὴθ Φοβονδὴ 
ΕἸΟΒΐπι ΟΟΟΌΓΒ ὑγθηὶν {ἰπη68 ἴῃ (Π16 ΒοοΊο. ἷπ Ρ]866 
οὗ ΕἸοδίηι ἰδὲ δὰ Ὀδθθῃ υδβοὰ εἰϊδοτίο ([86 Θχοορ- 
ἄοπβ, οἷ. ἴϊ. 1, 8, ὅ, ΔΙῸ ὙΘΓῪ ΟὨδγδοίοσὶβι16), δπὰ 
(δῖ, Ὀοβῖά68 ἐ18, ἰξ 18 ουπὰ ΟὨΪΥ Ομ ο6 ἴῃ ἰῃ6 Ῥρηΐδ- 
τουοῖῦ (Εχοά. ἰχ. 80), [88 σ8πο6 ΟὗὨ {Π]18 ΠΟΒΏΘΟ- 
ἐΐοῃ ὈΘΟΟΠΊ6Β ΨΘΓΎ ΟἶΘΆΓ. ΒΘ ΟΠ06, ΒΟΎΘΥΟΣ, [6 
ἀοσυχηοῃίΑΣΥ ὉΠ οὗ ἰ86 ἘΠΟΝΐπὶ δθὰ Φοθονυδὴ Β60- 
(ἰἴοῃΒ 18 ΟἸΘΑΥΎ οπἰοσιδίοα, 0.15 δοούοῃ ὈΘΟΟπ 68 ͵ μ}- 
τηραϊδιοὶγ ἃ ἀδοϊαταίίοη ἐμαὶ ἐπ6 Οονομδης. ἀοἂ οὗ 
ἴδταρ], οὐ σῖπ4}}γ [896 Οονοηδαι. αοἀ οὗ Αάδῃ ἰῃ Ῥαγδ- 
ἀΐβο, 18. οὔδ πῖϊδ ΕἸοδίτα (86 αοὰ οὗὨ 4]1 (86 ποτ]ὰ. 
Ιτοτηϑαΐδίοϊγ, ἰοο, 18 ἐπογο δϑίδ] θὰ (μ6 οϑηίγαὶ 
βἰδη-ροϊηὶ οὗ ἰ86 (πϑοσσαῖο βρίγὶὶ, δοοογάϊησς ἴο 
ψοἢ Φοδοναῖι ἰ8 ἰδ6 αοἂ οὗἨ 41} [πὸ ποσὶ, δπὰ 
Αἄδιι, πῖῖ δὶ ῬΑΓΘα186, 8 [6 ταϊογοοοθτηΐο οΘ ΤῸ 
οὗ 411 6 ποτὰ (ἴῃ τοβροοὶ ἰο 18:6 βδπιο8 δοβόνδὴ βηὰ 
Ἐ]ολῖτ, θο6 Κ εις, Ρ. 8ὅ. ΑΒ [ὯΣ Δα βρϑοίδ] οΟΏ- 
ΘΟΥΏΒ ΟΌΡ Βοοίίου, οὗ. ἰἰ.., Κποροὶ μκῖνεβ ᾽ξ (86 βαροῖ- 
βοσίρίίου : “ΤᾺ6 Οτοβδιΐίου, Νασγδιίου βεοοῃα." [1 
τασδὶ ΡῈ τοιραγκοα, δόπονον, (δαὶ Πστο (Π6 μαηθδῖβ οὗ 
{86 οαγίδ, ἴῃ οοπίγαϑὲ πῖι8 ἴῃ 6 χαπογαΐίνο βογῖθθ ἱδμδὶ 
[ΟἸ]οτΒ, 18 ργοϑοηϊθα δοοονϊηρ ἴο ἴ[μΠ6 ;»γίποεΐρίο [μδὶ 
ἀοιοσταΐποθ ἰμ0 οτάοτίηρ οὗἨ (ἱηρΒ : 80 ἰδὲ Αὐδηι, 88 
δι οἷ ῥγίηςσῖρίθ, βίδη ἀβ ἂὲ (6 Βοδὰ, (11 18 δοοογάϊηρ 
ἴο Ατγίβιοι θ᾽ 8 ὑγοροβιἐἷοῃ : (86 ρῬοϑβϑύθγίου ἴῃ δρρϑᾶγ- 
8106, (80 ὈΓΟΡ ἰῃ 1464.) ΤῺ6 τοργοβοηϊδλ οι τηυϑί, 
ἱπαροᾶ, ργῖὶνϑο Εἷπὶ ἃ 8818 ἴῃ 8 δἰγοδαν οσἰβιϊηρ' δαγί : 
γοὺ 5.}}} ἴον ἰ06 ραγαάϊβαῖ δὶ ϑασίῃ 18. ἴξ ἔσο ὑπαὶ ἐδ6 
θα 15 Βγβί τπγουρῃ δῆ, ΤῈ6 μδγδαϊβαὶοδὶ θαγίὶ 
πὶ (8. ἰδ υτοη8, υπἰηρ 885 (Π6Ὺ ἀο ἰδ6 σοηίγαδβί 
οὗ μοδυθῃ δπὰ θαυ, οἵ σδίθοσς οὗ οασί ἢ δηὰ ἤρᾶνθα, 
6. ἰ86 διπάδτηοηίδὶ ἰά68 οὗἨ ἰ᾿:6 Βοοομὰ ομαρίοῦ. ΕῸΓ 
Δ ΔΡΡτοομδίοῃ οὗ ἰδῖ8 δοπίγαβὶ, ἰῃ ρατὶ αἰκίῃ ἰο δῃὰ 
ΡΑΓΏΥ γνανΐδηϊν, 8606 ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ, Ὁ. 138. Ετοῖὰ [86 
ΤΟΙ Βυρροϑιίίου οὗ {π6 δαγ ἃ8 οχβείησ, ἰὃὲ ἈΡΡΟΔΓΒ 
ἴδαν 1Π6 δυΐδοῦ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘΒ 5811] Δηοῖ ον τοργοβοηίδ- 
οῃ οὗ ἰδ ογοδιίΐοῃ, δηὰ ἰμδὲ {π6 ὑγοβϑϑηὺ 18 ΟὨΪΥ͂ 
τηρδῃὶ ἴο ξῖνο ἃ Βυρρίοηλοθηὺ ἔγοτα δηοίδμοῦ δἰάθ. [0 18 
ἰποοστθοῖ ἴθ ΒΔΥ Π6ῖ6, 88 Κποῦοὶ ἀοσ8, ὑπαὶ ἰμ6 οτἱ χη 
οὗἨ γδηΐὶβ ἴῃ ζϑῆογαὶ ροοβ Ὀοΐίοτθ [88 οτίρίῃ οὗ 
ΤΏΔΕ. 

9, ον. 4. Το οοπδισισίοη οἵ θ)ὸ Ἰοίίθ 8 ἴο 
(υἷ8 οδδοῖ: “Αἰ ἴδ6 ἔπηο νβοη αοἂ Φοθονϑῃ τοδὰθ 
Θαγί δπὰ μϑαγθῃ, ἔμ 6ΓῸ τγᾺΒ 80 Βῃγυῦ οὗ ἴ86 Βοἰὰ," 
οἵο. 5111 Βασδθοῦ δπὰ τόσο αἰ] οΌΪΣ 15 (86 ΘΟΠΒΙΓΌΟ- 

οι οὗ Βαπδβθῃ : “Αἱ ἰμ6 τὴ ποθ αοἀ [Π6 Εγνδε. 
Ἰαβιίίηρ δὰ βοδυθη δηᾶὰ οαγίδ, δῃὰ (ποτ ψδ8 ποὶ 
οὐ ΔΩ͂ Βῃγυῦ οὗἩ (86 βοϊὰ ὕροι (86 οδγίθ, δῃαὰ πὸ 
ογὺ οὗ 186 δεοῖϊα μδὰ γοὶ βργουϊεὰ (ἔον Φοθογναῖ αοὰ 
δὰ ποὶ γοὺ πηδᾶάδ ἰὲ ἴἰο σαῖίῃ ροὰ ἰΠ6 ον, οἱα. 
ἴδοη αἀἰά Οσοἀὰ ἰλ6 Ενογίδβιϊπρ ἔόστη τδη,᾽ οἷο. 
οΥὗἨ [686 ἀΓὰ υπίσηδ0]6 δῃὰ ορροθβϑὰ ἴο 16 Ξἰχηρὶθ ὃχ- 
Ρτγοδϑίοη οὗ ἱἰῃ6 ἰοχὶ. (ὅδ δ]80 θ 6] Ζϑο ἢ ἂἀμὰ [Κ91].} 
αν. 4 ἰδ ἱπάοεά ποῖ δἰϊορθί ον οαδυ. Οοπ ἐδε ἄαν ἵπ 
τῳλίελ ἐλ 1,ογὰ πιαάς ἰδ οαγίἢ απαά ἐλε λέανεπα, ἱμαὶ 
8, ΟὉ 1}6 ΟὯ6 ρστοδὺ ἀδΥ, ἴῃ πὶ οἢ ΘΓ ὑπ μοχδὅιρθ- 
ΤῸ; ἷβ8 ἰηοϊυάοα (τὶτἢ Βροοΐαὶ γοίργοηοα, ἱπάοϑὰ, ἰο ἴδ 
οἰοβίηρ ρογίοα), ἰβογθ οοσηϊηθηοοα [86 κἱδίοτγ οὗ [2.6 
ΠρδΥΘΩ8 δηὰ πὰ ϑαῦὶἢῃ ἴῃ ἱποῖν θοοοσηΐης οτεδίϑα--- 
ἐπαὶ ἰβ, ἰη (86 βᾶπ!6 ροτίοα ἴῃ Μοἢ ΠΟΥ ὈΘΟΒΣΩΘ 
ογοδαίοὰ. Ουἱ οὗ [86 ραγδαϊβαϊςαϊ εἰβίοσυ " Εδυῖ δηὰ 
Ἀθᾶνθη, δῖοῸθΘ ἴθ ΘΟΏΛΟΓΒΟ ὨἰδίοτΥ: Ηρδυθη δηὰ 
οαγί, ἰὴ ἃ γο ρσίουϑ 56 Ώ86, [05ὲ 85 ἴῃ ἃ βΟΏΘΙΟ ΒΘΏΔ6 
(Πότ 88 ἴῃ 6 Β81η6 ογὰθὺ ἔγοιῃ ἴΠ6 Ὀδρὶηηίην. 

8. ὕετβ. ὅ δὰ 6, Δμπὰ οΥ̓ΘΙΥ͂ Ρἱαπὶ οἱ [89 
Βο1ἃ.---Τ)6 ποτὰ 9 πὴ (δ6 ποραίίνο ρδγίϊοὶθ ἴδ 
οαυϊναϊοηὶ ἰο [6 (ἀδῖτηδῃ σαν πίολίβ, ποί αἱ αἱ. Το 

Ἡροῦτον σοηϊπποίίΐοῃ Ἵ ἸοΥαβ ἰὶ δἱ ἢγβί νἱεῖνν υῃάθ.- 
οἰἀοά, τἩδοίθος (86 Βυρογθοσ ρίϊοη ρΌῸ68 ΟἹ 80 88 ἴὸ 
[Δα ἰῃ 86 πογάβ, αν εὐεγν ὨογΌ, εἰσ. Απὰ γοῖ, οἢ 
[δὲ νἱονν, ἴἰμοτο που]ὰ Ὀ6 ἃ ΔΙ] ΌΓΘ Οὗ ΔΏΥ͂ ΘΟΒΟΙ σας; 
Β6Ώ86. Τὸ τηοϑὲ ὈγΟῦΌΔ]6 νἱονν, ἱμογοίοσο, 18 (δδιὶ 
πιο ἢ τοραγβ [86 ΘΟΠ) ΠΟ Οἢ 88 ΤΩ ΟΓΟΙΥ 8 ἰΓΔΏΒΙ οῺ 
Ρασγιὶοϊο, πὰ ρᾶβ8868 ἰδ οὐδὺ ἰῇ (86 ἰγϑῃβιαι θοῦ. Αο- 
οογάϊηρ ἰο Κποῦεὶ δηὰ οὐμογβ [818 Πδγτϑί 0.) 18 ΔοίΌ2]- 
ἸΥ δὖ νατίδποϑ ὙΠῺ ἰδδὺ οὗὨ οἷ. ἱ., 88, ἔοτ θχδίῃρ]θ, ἴῃ 
118 νίοτ οὗὨἨ 186 ἀγγῃοβϑ οὗ 86 δαγὶὰ Ὀοίοτο ἰμ6 ἱπῸ- 
ἀυσίίοι οὗ ἰδθ Ρῥ]δῃίβ, δίο. (866. γνϑῦ. 22), δῃὰ, (πογο- 
ἴοτο, τὸ τωυδὺ οοποίυἀθ ἰμδὲὶ ἰδ ὈΘΙοΏσΒ ἴο δῃμοῖδος 
πδιταῖουρ. [ἡ σοραγὰ ἰο {818 δϑϑυτηρίίοῃ οὗὨ αἰ βΈΓοπι 
ἀοσυχηρηΐβ, ὙὙ6 ΤΩΔΥ͂ Τεΐον 10 ἴΠπ6 Ἰπἰτοἀυοίίου (ον ἐ86 
τοοάοθ οὗ τοργοβοηϊδιίοῃ ἴῃ [86 Φομονίβιϊο Ρογ ΟἿ, 
Β66 ΚΝΟΒΕΙ, Ρ. 238; ᾿ἰΚοπῖβο ἰ16 ποδὰ [ἐλοτγαίυτγα, Ὀ. 
94). ΤῺΘ ἀορίσηρα τὺ οὗἨ ὈΟΙΒ τορσεδοῃ βου 
ΔΡΡΘΟΔΙΒ ἔχοι ἰδ ΤΠΔΏΠΘΙ δηὰ ἩΔῪ ἴῃ ὙΠ1ΟὮ, οτοῦ 
δοοογάϊηρ ἴο Κποροϊ, (86 Βοοοπὰ οὗὨ ἰδ6 80 παυτδιίομβ, 
ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΟΥ̓ [18 ΓΟΙΟΤΘΠΟΘΒ, ὈΓΟΒΌΡΡΟΒΕΒ ἰῃ9 ὅγε. Τδθ 
Ὼ] Ἔχρίδηδου οὗ (μΐ8. ὉΠ Ὀθοοτμθθ οὈνίουβ ἔτοσω 
[86 Βαιτηοηΐο οοηῖγαϑὶ τοὶ δεῖβο τ μθ ἰδ6 πηΐνοῖ- 
84] οτοδϊΐου οὗ (86 πουϊὰ 8 τορασαϑὰ ἔγοαῃ ἴδ ἰάθαὶ 
βιδῃα-ροϊηῦ οὗ 80 Φομόονδι Ὀ6] οἴ (566 ΦόΌΒη χνυϊὶ.. ὃ; 
ἘρΒ. ἱ. 4).- ΤῊΘ δυο σαγτίοδ 8 Ὀδοῖ (ο [86 {ἰτη6 
οὗ [806 Ὠοχδδιηθγοῦ, βοὴ ὯῸ δασὺ οὗ ἴπΠ6 δοϊὰ δὰ 
γοῦ στοσγῃ. Νουθγίῃο οβ8 {Ππ6Γ9 8 ποῖ τηοδηὺ Υ̓ {818 
186 Ὀορὶπηίπρ οὗ (μ6 ἱρὰ οτεαῖῖνο ἀδγ, Ὀαὺ [86 ἔϊα6 
οὗ 86 εἰχίβ. Τῇθ δρραγοηΐ οοηϊσααϊοοῃ, ΠΟΎΤΟΥΕΣ, 
αἰβαρρϑᾶγβ, ΒΘ ὍΘ ἰΑΥ [86 ΘἸΩρΡ ἢ δϑὶ8 Ὁρορ ἐπ6 6χ- 
Ῥτγϑββίοῃ “" οὕ ἐλε πε," διὰ ὈΥ ἰῃ8 ΒογῸ8 ἀπὰ γ]δσιῖδ 
Υ ἐδε βεϊὰ ἰμαὶ τὸ Ἰιοτο ταθδπΐ, ἀπά ογβίδη (86 ΒΟΌΪΟΓ 
Βροοίο8 οὗ Βοὴβ (ἰϊαῖ δγὸ ἴῃ: στονσπὰ οὗ συ]ίυγο. [Ιῃ 
ορροβίου ἰο εἰ σϑοὶι, Καὶ οἱ] οουτθοῦ ἀἰβυπρυΐδηοβ 
μοϊποδῃ ΓΘ δὰ γι. δ Ιἰσϑο μ88 ποῖ δα }- 

οἰθμἶγ ταπονϑὰ ἰμθ αἰ σΌ Ὑ ὑμαὺ αυῖβοβ τ θὰ ἯΘ 
ΟΔΙΤῪ Ὀδοῖκ ἰμ6 ἀδῖο οἵ (18 (ο {86 ὥπιθ Ὀεΐοσο νορϑῖδ. 
οπ οχἰδιοὰ. Τῆοσθ πουἹὰ ὈΘ (ἀρραγοπῦ) οομίγδαϊο- 
οι (86 δάσο 8) βϑίπθθῃ ἴδ ἔνο παστανοα, Ὀὰϊ ποῖ 
δὴ ᾿ποσρ 680 ]6 οπ6---ἰΒ6ῃ ἰδ ἰ8. πὸ οοπίγδαϊοϊΐζοι δὲ 
411. [ὁ 8 186 ρμαγαάϊβδῖοδὶ μ]δηίθ, ἰμογοίοσο ; ἴ.686 
αἰὰ ποὶ γοῦ οχίβι (ὉΣ ΠΟΥ ῬΓΟΒΌΡΡΟΘΘ τωϑῆ. 866 
οἶμον ἰηὐογργοίδίζομβ ἱπ [ΑΝ ΚΒ “ Ροβιὥτα Βορτωαῖ- 
ἷα,,) Ρ. 344. Καὶὶ οοπῃβθοίβ οὔν ἰπϊοιργείδ οι πίῖὰ 
ἐμὲ οὗ Βαυμιρατίοϑη : “ΒΥ ἰΠ0 ὀσίηρ οὗἩἨ [86 ρῥἱαπὲὶ 18 
ἀοποιϊοὰ ἰὼ στοπῖδ διὰ ροιτηϊμαιίίου." Τὶ ἰ ΘΥῸΣ 
πορΐ ἰο ΓΟἸ]ΟῪ ὙΟΣΥῪ Βοοῦ δον ἐ80 ρῥ]δηίξης οὗ [86 
ἔσττη. ΒΥ δβϑυζαίησ, ἱπάθϑὰ, ἃ οοτίαϊῃ ἐτὰ ἐξ οὉ 
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ἐδο νοσὺθ ἘΠ πὰ ΓΙΌΣ, ἨΡΘΊΩΔΥ μοὶ [ἢ6 86.896: 
δὲ Βαγθα οὗ [0 βοϊὰ πναζὸ ῃσὶ γοῖ γίσλέϊν σγοιῖον, ἰ89 

ΜῸΔ Ὠοὶ τοί οὐδὶ6 (0 ἐΐξ ρον γεοίδον οὗὨ ἴοττω οἵ 
το, Ὀθοδῦδο (π6 δομαϊεοηδ οὗ συϊέυτο Το τῸ 88 γε 

ναηίϊησ. Βαὶί ἰδ 5 (μουσιὺ ΘΟὨμΘΟΙΒ ᾿ἰδο} ἢ τοῦτο ΟΣ 
ἰοϑθ τὶ [πδὲ οὗἨ ρῥἷδπί ὑγοὐποθὰ ὈΥ ουϊἰναΐοῃ, 
ποΐοδ, 48 ΒυΟὮ, ΡΓΟΒΌΡΡΟΒΘΘ ἴδ αχἰβίθῃηςοθ Οἵ τΩ8Ώ.-- 
Ἡδὰ ποὶ οαισοὰ 
γαΐου οἵ ἰὸ πογὶ ἃ Ὀεοϊοηρ ἵπνο ἀϊδιϊποὶ ἐμ ηρΒ : ἤτβὶ 
6 ταῖῃ Ὅτ ἤδη ἰοροῖθο τὶ δυπθῃΐπο, δηὰ 
δοοουγ ἐπδ6 ἰδοῦ διὰ σᾶσγο οὗ οδϑη. Βοίδι οομάϊ- 
ὥοιδ (11 δϑ γοὶ, Ὀυὶ ΠΟΥ, ἴοσ (6 ἢτβὶ ἐἰπιθ, ΘΟΣΏ6Β ἴῃ 
1.6 ὅταὶ πιοάδ οὗ πυγίυσο. ΤὨθ ἔορ- ρος ἰμδὶ διοδθθ 
ἴσα ἴμο οασὶὰ (μδ'ᾶτοῖζ, ἱποϊυάϊπο (ἢ 9 868) Μαίοτβ 
6 Θδγ 8011} (16 δάδιηδῃ). [Ιἰ 8 τ ἰπίοττοα 
ἄρ τοῦ. 6 (μδὶ (06 νδρὸνρ ἩδοΝ ἃτοδο ἔγομπι 1} 
δατί ἰπαϊοδῖοβ 106 ἤναι τα, [1 ἴξ τοθδηβ ἰμαὺ [80 
τοῖκὲ (πο ἤτγδι ἀιΌθα ἔγροτα ἰδ6 οαγίδ, ἰθοτο πουἹὰ 
δϑοὼ ἴο Ὀ6 ἱπαϊοδίοα {που Ό ἴδ ἔοττη οὗ σταίη, οἵ, δὶ 

ΟΣΊΣΔΟΡΟΪ ΑΓ (Δ11 οὗ [6 ἀδν. 

[86 ταὶ ΠΟ γὰθ γοὶ ἜΡΩΣ ΚΕ 
ἴον Νοδῇ, ἰὸ ἀοθβ ποὲ δὲ 11} (ὉΠΟῪ ὑδδς ἰὑ Βαὰ ποὶ 
ΔΟΙΔΠΥ οχίθέθαὰ Ὀοίοσο; [πὲ δ 1116 ὧδ ἰὲ (0105 

τθοῦρὮ (ἢ. στ ο8. δα γο ραγδ!]ν δ ]οἃ ἐπ σπ ἀοτθίδηὰ- 
Ἐρὶ οὗὁἨ Βδιθδῦδδ ἰχ,). Α αἰπυῖϊας υἱὸν 
ἰδκοῃ οὗ 86 ῥσουϊουδ πδίαγαὶ Ὠἰβίοσυ οὗ ἰδθ 
Ἰδσ, οὗ (86 ἄονο, δῃὰ οὗ ἰΐ6 ϑαυοδαγίβεϊο 

δυρρεοῦ; (ΠΟΥ ὙΟ͵Ὸ ΟΥ̓ΘΡ ΘΑΡϊΐοῦ ἰδ (ἢ6 δδοσζϑιωθηΐαὶ 
δρροϊῃυοηῦ. [Ι͂η ἔδοὺ, ἴμθσο ἰθ ἴῃ {πὶ8 οΪδοθ Π0 6Χ- 
ῬΕΕΘΒ τησηϊίου τη8Δ66 οὗ ταΐῃ ῥγοροΡ, δηὰ ἰΐ ἸΟΔῪ ποῖ] 
Βαρεδὶ μογΘ οὯ0 Οὗ ἰμο86 ὨΘΑΥΥ {4118 οὗ ον ἰδδὶ 
ἰδκα ρῥἷδος ἱπ 109 πδΕΊΩΟΣ ΟἸϊπηαῖθ8, ΟἿΣ ἱοχὶ ΙΏΔΥ͂ 
αισῖ τοθδῃ, ἠοΐ ἰδδὲ [6 ΤΑῚ Μ͵Δ8 ἃ ΤΏΘΣΘ ΘΙ ΘΙΩΘΉΓΑΥΥ 
ῬΒοΒοσαοπου, Ὀυὺ ἰμαὺ ἰΐ Ὀοϊοηροά ἰο {86 αἰνίηοὶν 
οτάογοα δοοῃοσαυ οὗ δύυτοδη ουϊναϊίζοι ἰῃ 108 ἰπίοσ- 

ἢ ἰΠ6 ἸΑῦον οὗὨ τῶδῃ. Τ86 τηοϑὺ ΜἯὸ ΟΔΠ 
ΒΆῪ 135, (δὲ ἰμ6 παίοσίηρ οὗὨ ἴδ 6 5801} πὰδ ἃ ὑσϑοοπάϊ- 
ἴοι ἰο ἔπ ογτοδοι οὗ τηδῃ ἰταδβοῖί, ΦΨυδὲ 88 συ ἶνα- 
ὥομι αἷϊον {π|8, 80 τουβὲ 8180, τίμα σῖϊγ, [86 ουἱάνα- 
ἴον οὗὨἨἁ 86 501} οοτηθ ἱπίο δσίβίθποθ υῃᾶθὺ ἐπ ἀον οὗ 
Βοανοη. Μογοοτνογ, (88 ϑαγί]Υ ΟΥζηϊσδίίοη οὗ τοδα 
οομπίβια, ἰη ροοά ραγί, οὗ πταῖορ. ΤΏ6 πογὰβ Αὐδῃλ 
δι δάδιηδῆ 8.6 86 στο, ἃ8 ὙΦ ΤΏΔῪ Ὑ611 Ὀ6]16ΎΥ6, 
10 ἀδηοία ἃ οἷοβο το δ οῃβοῖρ οὗ Κη. ΑΒ Αάδιι, ῃον- 
ἐνοσ,, ἰβ ποὺ εἶτ ρ}]}γ ἔτοσῃ ἰῃ6 οδγὶ (ΠΔ'ᾶτοίζ), 80 189 

ἰδ ποὺ ΒΙΣΩΡΙΥ ἐπ6 ὑποοογαῖΐο οδυί ἢ - 801} ῥγθ- 
Ῥαγοὰ ὉΥ (86 αοἀ νῖιο ογοδίοὰ τῶδῃ. αὐδπηλ 8 (ἢ 0 
τοῦτ ἴῃ δἶδ τοϊδίίοῃ ἰὼ [86 δασίδ, δῃὰ 80 ἰβ δι διωδῃ 
ἰδ6 φασί ἴῃ ἰἰ5 το ΔΘ} [0 πηλη, 

[ΝΌΤΕ ΟΝ ΤῊΣ ΒΟΜΜΛῈΥ ΟΥ̓ ΤῊΚ ΕἾἸΜΒΥ ΟΕΈΒΑΤΙΤΕ 
ΑΟΘΟΥΝΤ ΙΝ ΤῊΣ ΒΕΟΟΝΌ.--- ΠΟΛ οΙΪ [88 (0 δάγοϊς [6 
ϊπύοττιδὶ ονϊάθμοθ δῃοπίηρ ἐμδὶ ἐπΐα δοοοπια δοοουμΐ 
τόρ Ζο8 ἐπ γί δπὰ ἰδ στουπηἀοὰ ὉροΣ ἰΐ, ἱπΟΓΘΌΥ 
ἐϊσρτονίηρς (δ 6 ΡΓΟΌΔΟΙΥ οὗὨἨ ἃ δοῃίγασί οἱ οἰΐμοῦ ἰῃ- 
ἰιοροὰ οΣ ππβοοῦ. ΤΠ αἰξοωρὲ, μότονος, οὗ [Δηρ6, 
διμὶ οἵ οἴδοῖβ οἰϊοᾶ, ἰο τϑοομοίϊθ ἔδο βοοσηίηρ ἀἰ Β] ου]- 
δα, σδ ΒΑΡ Ϊγ 6 οὰ δ8 ρίνίηρ [Ὁ}} βαϊπίδο- 
ἔσῃ. Αποίδοῦ τοοίποά, ὑπο Γοοσθ, ΤΟΥ ὍΘ Ρτγοροβοῦ, 
φὩοῦ νὰ ΤὨΐης 16. 1.6 οπ6 ἰμδὺ που] ταοβὲ οὐγυϊουβ- 
Υ οομτασικὶ ἰἰδοὶ ἠο [86 ΟΥΟΙΠΑΤΥ τοδᾶθσ ΒΟ Ὀοϊονοα 

ἐξ ἴο χαΐῃ.---Τὸ ἰ86 Βυμμδη ουὶ- [ 36 ΤΑΣ, 

ἴῃ ἴδ) δβοϊυΐο ἐσ ΒΕ] π688 οὗἉ ἴδ6 δοοουπῖ, Δηὰ ΚΗΘ 
ποίδίηρ οὗἁἨ ΔΩΥ ἀοουτϊηοῃίασυ ΘΟ. ΤῊ ἔντο διττὸν 
ὄνθθ δγθ ἃ οοῃιἱπυδίίοη οὗ {86 ΒΔτη6 βίουυ. ΤῈ6 860» 
ομὰ ͵8 ὈΥ͂ [06 βδηθ δῖον 88 ἰδ6 γβί, οὐ ὈΥ͂ 016 ἴῃ 
Ῥογίθος ΠΑΣΤΩΟΩΥ τὶ Ὠἶτη, δηὰ ον] 6 Ώ01} τοϊοστίηρ ἴῸ 
811} ταῦ δὰ ὈΘΘΠ ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ βαὶα δ [ὴ6 στουπα-ποτὶς 
οὗ νϑδὲ 'β ΠΟῪ ἴο ὈΘ ἸΏΟΓΘ Ρδγ ουΪΔΥΪΥ δα ἀθα σεβρϑοῖς 
ἷ δηὰ πρΐοῖ ΏΔΥῪ Ὀ6 0811. ἀ [ἢ δροοΐαὶ διυὺ- 
͵οσὲ οὗἨ ὕϊιἱ8 ροοομὰ ρματί. Ηθῶοθ [16 ῬγοΡδγδίοσΥ 
Τοοδρὶ πιϊδιίου, ᾿ιδὺ 48 ΧΟΠΟΡΏΟΣ ἰῃ ὁδοὶ Ὀοοὶς οὗ 80 
Αὐδδδβἷβ ἐνλρρονα ἃ Ὀτίαῦ βυμητηατυ οὗ [86 ΟὯ6 ῥΓθ» 
οοάϊηρ. Ἷβ. τοίοσοῃσο 0 [806 Ῥγονίουδ δοοουηΐ ἰδυ8 
ΘΟΙΙΠΊΘΠΟΘΒ: “ ΤΏ68Θ6 ἀΓ6 ἴΠ6 ρσροηοταιοηβ οὗ [86 68» 
γΟΏΒ πὰ {86 οαὐίὰ "-κ͵ίδαὶ ἰβ, 8Β Ὧδ8 ὈθοῺ δἰσοθ αν 

(οἷά, Τμδὶ Ὁ ΊΘΏ ταΐδτθ ἰο [86 ογθδῖῖνθ ρτόπίῃβ, 
Ὀἱγίδα, Θνο 08, οὐ ὙἩδαύουθυ οἶδ το τοὶ ὺ ο8]} 
ἴδοι, που Ὀ6 ἴδ τθὲ δπὰ τηοεὶ ουνίουβ τ᾿θουρ ῦ, 
Ὕ οε ἰο]ὰ ἐπδὲ ΤΟΥ τθδὴ ἰδ βοπογαίΐομβ οὐ Αἄδχω, 
88 ΒΟ ΘΟΟΌΘΠΟΥ μίνοῃ, δηὰ [18 Ὀθοδυβο “ Ῥαγδαΐβα ἴθ 
Βοαύθ δηὰ δαγί ἰοροίμον," ΟΣ “Αάδτὰ σὶϊι Ϊ8 
Ῥαγδάΐβα ἰβ ἰδ ταϊοσοοοδηῖο σοῃίγα οὗ ἴ86 ποῦ], τΘ 
δάπλὶς ἰδ ἰυδίποα5 δι θαυ οὗ 186 ἱπουρμὺα, θὰ 
Βδηά [ἴὑ αἰ ΠΟΙ ἰο Ὀθ6 βαϊΒθδοα πὶ [89 οχροκίοη, 
Αξαΐῃ, πβοονοῦ ὙΠῚ οχδζοΐηθ ἰμ6 τι868 οὗ Τὲς (8686) 
πὰ Νοιθισβ᾽ “ Οὐποοσάδηοο," ἨΠῚ Βδπαὰ ἰμδὲ ἰὑ τοΐοσβ 
88 οἴθῃ, δηἃ ροσῆθωρβ οὔδῃογ, (0 τμδὶ ργθοθθβ ἰδ 
ἰο πμβδί (Ὁ]]Ο 8. 6 οοπίοχί δἱοῃθ ἀοίθστηΐηοβ, δηὰᾶ 
Βογὸ ἰὺ ἀϑοί ον ρμοϊμὶβ ἴο ἐμ ἤγδὺ οἰδρίεοσυ. ΤΏΘΥΘ 
ἷ4, οπόνοσ, Ὧ0 αἰ δῆ ου εν ἰπ ἱδκίησ ἰΕ ὈοΐῺ ταγ8, 88 8 
ΒιΘοτροι ἰο 8} βτδὺ ρϑδβδζθ, ΟἹ 88 ἃ ΒΌρογβοσὶρ- 
οι ο (09 βϑοοῃᾷ, δὖ ἴΠ6 βδῖὴθ ἰΐωθ. Τῆδι “(86 
βεμογδίϊομβ οὗ ἔπ Ἰρθαυθη8 δηὰ 86 Θαγίδ ᾽ ΤΩΘΔη8 
ἢο ῥσονίουθ ογοδδνο δοοουῃί, δὰ ποὶ ἱμαὶ ὙδοὮ 
ΘΟΙΏ08 δέϊον, σου] βθοῖὼ ὑο 6 ἀοοϊἀοθὰ ὈΥ ἰδ6 πογὰ 
ἱπατα ἀϊδίου δἀἀοᾶ, ὈλΣ ΓΞ, “ἴῃ ὑμεῖς Ὀεΐῃρ οτεαῖ- 
ο"---ἰἰἴὴ 106 ἀΔγ (ἰμδὺ 18, (26 ἔτη οὐ ροσὶοα ἰδίαι 
88 ἃ 016) οὗ [80 Γοτὰ αοὐδβ τοδικείηρ 86 οατίδ δὰ 
ἈΘΑΥ͂ΘΠΒ.᾽) ΤῸ Βοος ἔον στωγβίθγιοθ μϑσὸ ἴῃ ἰδ6 ἰγδἢ8- 
Ροβίὥοῃ οὗ [6 ποσὰ β “" διὰ οδύθηβ,,"" που]ὰ Ὀ6 
Ἰκὸ 8 βἰμλθϊαν βοατοῦ ΟΥ̓ (080 Φονίδῃ Μαδογίϊοδ οὗ 
βοσδοι εἰηρ ὁοσῦϊε ἰπ ἴμ6 πιεῖ Γι (Ὁ ὙἸΣῚ 1) οὗ ἰδὁ 
ποτὰ ὈΝΞΙΩ. ἘἰΠαΣ 186 πΏΟΪΘ Ῥτουὶ ΟἿ ἰἶσηθ ἷ8 
τοίουτοα ὑο, Οὗ, 88 ἰδ ἵ 076 ῬΓΟΌΔΌ]6, ἰμ6 οδι θαι ῥατὶ 
οἵ ἰξ, Ὀοΐοσθ ποῖ ΟὨΪΥ τηδῃ Ὀσυϊ Υ' οῃ αἰδο. Οὐ, 
ἐπ ἐλοὸ ἀαν, ΤΟΔῪ τορδῃ, ἃ8 ΒοΙθ ὮΑΥΘ 0, (80 
Βταὶ ἀδΥ, τ 6 ἰδ τηδίογίδὶ οὗ (6 ϑασιἢ δηὰ Ὠθαυθ 8 
δὰ Ὀ6οὰ οτοαίθα, Ὀαϊ 4}} τὰϑ γεὺ υπίοσττηθοά. ΝΟῊΝ 
1818 ΒοοῺ8 ἰ0 Ὀ6 ΥΘΕΥ͂ ΤΟ ὙΠδὲ ἰβ τηοδηὶ ὈΥ Ὑδὶ 
ΦΌΙΙΟΥΒ ἰῃ ὙΟΓΒ, ὅ δῃὰ 6. [ἢ ἰδ6 ἀΑΔΥ͂ ἩΠΘΩ ἀοά μηδὰθ 
109 ον δηὰ ΒΟΘΥ͂ΘΙΒ: ΠΟΘ (86 ἩτΐΐοΣ τηὶρῦ πᾶνθ 
βίο 80 ΤᾺΡ 88 ὨΙΘ τηδίη ἁ ἯΔ5 ΟΟΠΟΘΓΩΟΩ, 

ἔοῃθ ΟἹ ἱπητιοὐϊαίοὶυ ἰο ρίνο [86 ἰπίοπ ρα ΤΟΓΙΘ 
ἰοῦ ϊαν δοοουηὶ οὗὨ τωδῃ ; Ὀπὶ Ὧ6 ἷβ Ἰοὰ (0 6] 
ΤΡΟΡΡ ΤΠ ΑΕΙΕ ΒΌΣΩΤΉΔΙΎ ὈΥ͂ 8ὴ δα αϊΐου ἐπαῦ ΤΩΔῪ 

Ὀ6 τοραγάθα οἰϊῃορ 88 ραγοῃιποιΐοαὶ οὐ δχοζοίο8)--- 
“1ἢ6 ΘΑΡΒ διὰ ΠΟΔΥΘΠΒ, δη ἃ ΟΥ̓ΘΤΥ ΒὨγυὉ οὗ (πο Βεϊά 
Ὀαοΐοτο ἰδ τῶδ ἴῃ 106 οδγίδι, δὰ ΘΥ̓ΟΣῪ ΒοτῸ Ὀοίοτο ἰὲ 

ον," οἰο. Ηθ ρμῥεΐ ἴἰδο ρτοδίεδιὶ δηὰ (ἢ βιρδ οὶ 
μα ἰοχοίδος ἴο ἀδποίο ἰοϊδ ῖγ. Α11 τῶδ τωδὰθ 
Ὀαΐοτθ πιδη. Απὰ ἰδ, ἴο ΚΘ 216 ἸΏΟΥΘ 
ἰπῷ ατσ ἴῃ [86 δεϑογίοι οὐ 118 Ὀδΐῃρ ἃ αἰνίῃθ στ σκ, 
δῃὰ ἰδαὺ ᾿ξ τγδβϑ Ὀδίογο τῦδῃ, γ}0 18 ὁχοϊυἀοα ἔγοσω 4}} 
ΔΙΟΘΏΟΥ ἴῃ [18 ῥγοἀυοίίοι, ᾿ὑ 8 ἔαγτίπον ἀθοϊαγοα {πδῖ 
115 γβὶ δρρδδγδηοο οὗ 86 γοζοίϑὉ]θ που]ὰ γγ88 ποῖ, 
ἴῃ 18 οτἱρίη, δῇ οτγάϊπασυ ργοἀποίοῃ οὗἁ πδίυγο (δαοῖ 
ΔΒ μδμν θῆρα ὉΥ ΤἈΪΏ), ἀπῃὰ τὰ ὙΒΟΪΥ͂ 1πᾺ6- 
Ραπάρῃξ οὗ ἔύυτοδη ουϊναϊΐοη, [Ιἐ μδὰ ηοΐ γοὶ γαϊπϑὰ 
ἴῃ {86 ογΐΠΑΥΥ πΔΥ, ἐμαὶ 18, ἰδ Ρτοἀυσοι 
δηὰ σοργτοἀυσξίου οὗ [86 βοδϑοῦβ δὰ ποὲ γοὶ ἰδκθῃ 



202 ΟΕΝΕΘΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΕ ΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΒΕΗΞ. 

Ῥῖδοθ, δπὰ ἰβοτο τἋὄΒ ΠῸ τῇδη ἰο {111 {π6 στουπὰ. Ιὲ 
85 δῆσον (}}8 ὅγβὶ βυροσηδίασαὶ νοσοϊδιίίοη ἰμδὶ [86 
ἰγτί σα ηρ, Ῥγοοθβϑθ8 οοτωπηθποοᾶ, πο αοἀ τηδαθ “8 
ἴδλνν ἴογ (86 ταῖῃ (99 ἘΠ, ἴφρεπι »ίμυδβα, δοῸ 
Χχυϊ. 26), ἀπ ἃ οδυδοά [86 τιΐδὲ ἴο ρῸὸ Ἂρ ([λ6 σνδρογδ- 
εἰοῃ δῃηὰ οομάθηβαίοη) ἐδαὶ ᾿ψαίογοα ἰδ6 τθοΐϊθ ἔδσθ 
οὗ [89 ΠῸ ΣΝ, [6 Θαγ ΒΒ βοὶϊ, ΤῊΪ8 δαβοσιίοῃ οὗ 
ΒΌΡΟΓΠΔΙΌΓΑΙ ργονί!β Ὀοΐηρ Ὀγοσηΐβοὰ 85 δηϊθοοάθηὶ 
ΒΟΙΟΠΊΔΥΥ͂, (86 πτίϊος ἱτωπηοαϊδίοιυ ὑσοοοθὰβ ἰὸ ἐδ6 
τοδίῃ δὰ ἀἰγθοὶ βυδ᾽εοὺ οὗ {818 βοοοῃὰ βθοϊΐοι : ἌΝ, 
δηὰ δον (0,18 (8 18 ἀοτηδηἀοα ΟΥ̓ [86 Ἵ ΘΟΣΥΘΓΒΙΥΘ 
ἀρηοιίηρς δοαῦθηοθ οὗ Θν θη) ἰμ6 Ιυοτὰ Θοάἂ ζοττιϑὰ 
ΤΩΔΠ,, 

ΤῊ ἰδηρσυδρο ἰβ ἸΓΤΟΖΈΪΔΡ δη ἃ Ῥδγοηιῃοιϊοδὶ, Ὀὰὶ 
δτί1688 δηὰ οἶθαγ, δ Ἰθαδὺ ἴῃ 1(8 βϑῆθσγαὶ ἃ Το 
ΤΟΣΊΩΒ ΟΙΏΡΙΟΥΘα ἀγὸ ἴμοθο ἱπδὺ ἃ πεῖν ὙΠῺ ἰδο86 
τίσ ἶνο σοποορουΒ πουϊὰ 086 ἴῃ ἱτωργοββίηρ [89 
ἄδδ οἵ ἴ}6 βυροτπδίυγαὶ. ΤΠ6 Βγϑὺ ὑΪδηΐβ τ ΓῈ τηδὰθ 
(0 στον πίϊμουὶ ἐμαὶ ΒοΙ͂Ρ οὗ ταΐῃ δηὰ οὗ δυτηδῃ οὐ]- 
νοΐοπ νος (ΠΟΥ ΠΟῊ τοαῦΐϊγτο, Α ἀἰδος- 
φο Ὀοΐνγοοι {818 δηἃ ἐμ6 ἢτβὶ δοοουμὶ 8 ὧι ἰδ 
ΜῈΟἾΙΥ πο γοποϊορίοδὶ, δὲ 88 σου]ὰ Ὀ6 οχρεοοιϊοα ἴῃ 
ἃ ΒΟΓΩΤΩΔΙΎ ΟΥ ἃ ΓΟΟΔΡΙ αι οη., [{ 8 δὴ ἱπιγοἀποίζοη 
0 τηδῃ, 88 ΒΟΥ ὈΥΙΘΗ͂Υ πρδὶ ἨΔῈ ἀ0Π6 [Ὁ δὶπὶ 
Ὀείογο Ὸ ἰβ Ὀτουρῶὺ ἰηΐο ἴδ 6 ποι]ὰ, δπὰ το δαὶ 
ἔΌΙοΒ ἰβ ὙΒΟΪῪ οοηβηρα ἰο Ηἰῃ, ΤὨυβΒ νἱοποὰ, 
(86 γο 8 (ὴ9 δἰγοηροβὲ ἱπίογηδὶ ουϊάθησο ἰἢδὲ {πὸ ἔπτο 
δοοουηίβ ἅτ6 ἴγου ὉΠ6 δη ἃ [6 Βδιη6 δυ ον, ἯΏΟ Ὧ88 
ὨΘΙΊΒ6Ρ ἀοδίγθ ΠΟῸΡ τοοῦνγο ἴο δηϊαγρο ὑρου πτδῃδαὶ ἢὮθ 
Βαὰ Ῥγουουβιῦ βαϊὰ. [Ιἐ ἰβ ὑπ 8.γ]16 οὗἨ οὔθ νδο 
υπαογβίδη ἀβ Ηἰπηβ6] ἢ, ἀπὰ ΜΝ ΏΟ ᾽δ88 ὯῸ ἴδαν οὗ Ὀοΐηρ 
ταἰϊβδαηἀοτβίοοά, οΥ ἰδ θη [ῸΓ δῃοῖθοΣ, ὈΥ ἷβ τοδάθϑγ. 

ῬοΒΔΡΒ [Π6 Ὀαϑί τίον οὗἩἉ {86 8016 ολ80 πουἹὰ Ὀ6 
βοϊηθα ὈΥ τορκίηρ ἃ ἔδὶγ βδσαρῆγαϑο, πο '8 ΟἿ] 
Ῥυϊίηρ ἰξ ἰηΐο ἃ ποΓΘ τηοάθτῃ διγ]θ οὗ ἘΈΣΤΟΝ διὰ 
οοποορίίου : “σοἢ πο γο (86 χοπογδιΐουβ οἵ (86 ἢθ8- 
ΥΟῺδ δηὰ (86 Θαγἢ ἴῃ ἐμαὶ ΘΟΥΙ͂Υ ἀδγ πθσῃ αοἀἂ τηδὰ 
οὶ ΟἿΪΥ [86 στοδαὺ θαγίδ: δηὰ Ὠοδνθῦα, Ὀθ: ουθη ἰδ0 
ἸΟῪ βεστι δηὰ ρ]δηί---τηδ 9 ποτὰ ὈΥ Ηΐδ πῃ ἀἰνίπο 
ποτὰ---Ἰοδὰθ πο Π6Π 86 γοῖ ΤΤΟΣΟ Ὡοῖ (68 Βδροδὶ 
εἶτοθ [}:0 Βθῆ86 οὗ Ὁ“ Ώ,, πίίμουῦϊ ῥτϑοθάϊηρ, 6ὁ8Δ064}1}}}} 
πὶίδους [86 αἰὰ οὗἉ ταΐη---οΐοτο [86 Γαΐῃ δηᾶ Ὀδίοτο 
ΒΥ δυπιδη οὐ ἰγαϊζοηῃ. ΕῸΣ ἰδ 8 δἴνονς ἰμἷβ Θαγ]Ὺ 
ἀδγ (Ἷ ἰῃ "δὲ Ὀοΐπρ στδστη  ὕ08}}}7 ὈΟΙᾺ 1ΠἸδῖῖτο δηὰ 
ἀοηοίδηρ, Βοαιθηςθ) (μὲ ἴμ6 τοἰσίβ Ὀορδη ἰὼ 5Ὸ ὉΡ 
(5, 186 ὑυποοῃποοιοα ξαξαγο ἔοττα Βοτο ἀδποιίηρ 
δοΙΐ68, ὨΦΌΪξ, ΟΥ οοππυδηοθ, 866 Φ00 ἱ. δ; Φυάς. χῖν. 
10: Ῥβ. χχχίϊ. 4), ἄοτὰ πολ οοσηθ (8 ἀοϑοοπάϊῃ 
Το ΪἢΒ ἰπδὶ ΠΟῪ ᾿ταίοσ ἴπ6 οασί. Απὰ ἰξ νγϑ δος 
(815 ἰδδὶ ἴμ6 [,οτὰ αοα τηδάθ τἤδῃ, εἷβ ὈΟὰγ Ὸπι ἴ86 
οδυίϊι (ἔτοτα Ὠδίιγο), μ18 δρίγῖξ ἤγοα ΗΪΐ οσῃ ἀϊνίῃθ 
παρ γαϊίοη ; δπὰ ἐλμδ ἰδ ΔΒ ὑἐπδὺ τ ὈΘΟΔΙΩΒ ἃ [ἷν- 
ἰῃγ 800}. 

ΤῺ ἼΝ οὐ τηἶδὲ Πογο ἰμδὲ ποὴΐ ὋΡ ὅδ ΙΩΘ81} 
ποι πΐπρ Ὀσὶ {Π6 τδίῃ ἰδ. [Ὁ 8 {86 ΒαΠ6 ὈΤΌΟΘΘΘΕ, 
δὰ ἰμδὲ (6 ποτὰ 18 ἴο ὯὈΘ 80 οἀ ἰδ ονἱάδης 
ἔγουα 118. 86, Φο0Ὁ χχχγΐ. 37: “ον Ἦο χτηδίκοι ἢ δι δ)} 
186 ἀτορβ οὗ νδίδϑγ, θη ἐΟΥ͂ ῬΡοῦΣ ἀότῃ ἐμο σαὶ οὗ 
8 ναρον," ΥἽἼΝΒ 3 ἼΡΤΟ, Ικ ἸΠΔΥ Ὀ6 ἃ αυοδίίοη 
πθοίμον ΤΠ 89 (σοῦ. 4) ἰ8 ἴο Ὀ6 ἰΔκϑῃ 88 ἐμ οὐὐοοὺ 
Οὗ ΩΡ, νοῦ. 8, 88 ἰδ ΘΟΙΏΤΩΟΙΪΝΥ ἴ8, οὐ 8 ὑο ὯΘ Γ6- 
ξεγάοὰ 845 οοπποροίοα τι τ μδὲ {0]] 8, ΒΟ 85 ἰο Ὀ6 
216 συ ]οοὶ οὗὨἨ 86 τοῦδ] ἔοσοο ἰμδὲ ἰ8 ἴω Ὁ“Ὡ. ΤΈΪ8 
ποιὰ ἷἰβ ποἱὐ γ6}} τοηἀογοὰ δεογ 9, ἃ8 ὑπῃουρῃ ἃ (πη ν 
οοὐυἱὰ Ὀ6 Ὀοίογα ἰὲ ταϑ, ὉΠΙ668 ᾿πα ταρα κπ κ᾽ πέος 
ἩΠΙΟΣ ὁ οδηηοὶ ΒΌΡΡΟΒΘ ἴο ὈΘ ἐδ8 τὶ ον 5 τηοδηΐτιρ 
ἴογθ. Τὴθ Ὀοίηρ ἐπ ἐλδ εαγίλ ᾿τδδ οβϑϑηςίδὶ ἰὸ ἦΐ8 

Ἠθεΐηρ ἃ ρἰδηῖ ; οἰδογτίβο ἰΐ 18 Ὀαὶ ἴῃς ἑάοίον ΟΥ Δ ρβ6 
οὗ ἃ ρἰδηὶ, δοοοσαΐϊπρ ἴο πΠ6 ογυὰθ δῃὰ υῃίθῃδθ]ο Υἱὸν 
δὶ πνουἹὰ ΠΡΤΕΡΟΙΣ αοά 69 ουὐϊπδι]γ ΟΣ το ϑοβδηΐ 
68}}γ ἱ δηὰ ἴδοι ρυϊΐηρ 'ξ ἴῃ ἰδ6 εαγί ἴο ὕὈ6 
Ὀχουχδὶ ἑοτίἢ (606 [ηἰτοἀποιϊίου ἴἰο 116 Εἰγβὶ Ομδρίογ, 
Ῥ. -“““Ὁ Το ποτὰ ὈΠΞ9, βὰγ8 Βδϑδοὶὶ, 8 οαυϊνδι εὶς 
ἰο δὲ ἼΦ, υὑπεΐ ποί, ον, ποὲ ψεί, ἀπιὰ σομ δὶ πβ 8 τοῦ- 
ὯΔ] δβϑοσίΐνο ἴοσοθ. ὅ0 186 Ταγρυτα οὗ ΟἼΚΟΙῸΒ γοποΥβ 

ἐς, δῃιὰ [16 Ξ'γτίδο ὮΥ δ ἰγηΐϊαν Ἰάΐϊοσω, ᾿] δ .».»». 
[1 νουἹὰ ἰβδὴ τοδὰ: Απὰ δ8 ἴον {μι βηγυῦ, ᾿ξ (ντ 88) 
ποῖ γαῖ ἴῃ 186 οαγί, {16 ΒΕΓ Βδὰ ποὶ γοὶῖ Ὀδρῦῃ ἴο 
Ετον ; ἴδ8 ρἰνίησ ἴο ὉΣὉ {16 ἴοτος οἵ ἃ περϑίτο 
γοῦῦ, ἰκὸ Ἰδὲ, ΟἿΥ πὶ (86 ἰάοα οὗ ὄπηϑ. Απᾶ 
ἰδοη, πίϊ ἐἷ8 πορδίνο ἴοσοθ ἰῃ ὉΠ, ἴῃ ὃ, δο- 
ἡἡθίϑον ἰο ἴδ0 ΗΘΌτον ἰάΐοσῃ, τηδῖςο8 ἃ υπίνοσβαὶ περ» 
ἐἶνο οἵ ἰῃ6 βομσοθὶ κἰπὰ, Ὀείηρ οαυϊναϊοπὶ ἴο σαν 
προλέδ, 88 16 88γ8---ὩΟΙΕἰπρ δὲ 4}. Τῆυδ [86 6Σ- 
Ῥγϑδβίοῃ : ὀυεῦῳ Βῃτυ τὸϑ ποΐ, οἱο. ποῖ ἩΪῈ} Ὁ8 
που]ὰ Ὁ6 ἃ μαγίσυϊον οὐ ρμαγίζαὶ ἡρραῖῦδνο οηυϊνδι οὶ 
ἰ0 πνοί οὐυεῦν, ἰδ ἰῃ:6 πιάθαὶ πρΐνοσβδὶ πὰ ἴἰθ6 Ηροῦτον : 
Ιῃ 186 ἀΔΥ οὗ ἀο( δι βκίηρ (μ6 οαγίὶ διὰ [86 68- 
γΘΏΒ, τοδη (45 Ἷ ΤΏΔῪ θπ]}} "6 τοηθγϑα) ἴθοτὸ ντᾶϑ οί 
186 Ἰοαδὶ εἰζη οὗ βῃσιι Ὁ οὐ ρῥἷδηὶ στονίπρς ἴῃ [.6 Φδσίμι. 
8660 συ. ὕκ διεῦυ : Ονίῆοα ὅϑαογα, ἐπ ἰοο. 
ΤῊΪΒ ἰδ, ἰῃ [86 τηδίῃ, ἰ86 Υἱοῖν οὗ ἢ 6] ἸΣθΟΣ, πρίν ὴν 

Ὧθ 80}}} δϑϑδ ἴο Ὦδνθ βοῖΐῃθ Ἰεχί θβ δϑουΐϊ 
ἔθ. Ἧο κοί οεἰθαᾶγ, βοτσόνοσ, οὗ ἴμ6 ἀϊβου θα οὗ 
1δρο δηὰ οἴμοιβ. ΤΏΘΓΘ ἰ8 ἢῸ Ὡθ6ἃ οὗ Ὀεϊπρίηρ τ. ἰδ 
γοχοϊαιου ἀονῃ ἰο [86 δἰχὶἢ ἀδΥ, διὰ γοῖ ς ἴ΄ο 
186 στον οὗ συλιϊναϊοα ρἰδηῦθ ἔγοση ἴδ Δ}. 
Τ|9 ἱμακθμρυ ὙΠ ποὶ ὉΦΑΡ ἰϊ. [Ιῃ ἰϊκ6 ΣΏΔΏΠΟΣ ἴθοσα 
ἷ6 αἀἰδροθοὰ οἵ (6 οχρ᾽δηδίίου οὗ δοτθο οὗ [806 ον δα 
ἘΔΌΡὶΒ, (μαὺ 1}.0 ΡὈ]Δχιδ ὈΘΙΓΘΙΥῪ σδιηθ ἰ0 {10 βυγίλοο ΟὮ 
(86 ἰδινὰ ἄδγ, Ὀαὶ ἴον ἴπ6 πᾶπὶ οὗ γαίῃ αἱά ποὶ οονιέ 
͵7ονίν δρὰ τοδοὰ (μοῖρ ρεγέθοίοη ἀπὲ} (86 εἰσίῃ. 
Μαϊτοοηίά 68 ΒΔΥ8 08 .1γ, δαὶ {15 19 ἀραίμδὶ (86 ρμοαὶ- 
να ἀοοϊδιδου ἱμδὶ (1.0 “ δαγί ἀϊὰ ὀγόπρ ἑλόντα ζον(Ἀ." 
(6. ἱ. 13), [ἡ σοΐαυϊπρ ἰδ, ΒοοΥοῦ, δ ἰδγ8 ἰὯ6 ὁσὼ» 
Ρδιδαὶβ οὐ ΠΩ, ἰπὸ δεϊά, ἴῃ αἰκδιϊποιΐοῃ ἔγοτη ἴδμ6 
ΘΓ ΘΠ ΟΏΘΓΑΙΥ, δὰ 80 ΤΟ ΓΒ ἰξ 88 Βρόκοϑη οὗὨ οὐ]- 
ναϊοὰ ῥϊδληίβ. Βυὶ (8 δΒροῖὴβ ἰογοοᾶ, δαπὰ ἱδοτὸ 
Βιδη ὧδ ἰῃ ἰῃ6 ΜὙΑΥῪ ΟΥ̓“ΐ (86 ποτὰ ΠῚ Ὁ, νοὶ ἰ8 ἐΒρ6- 
οἶδιγ υδοὰ οὗἁ υπουϊναϊοα στοπίϑ, 88 οὗ [86 ἀοδβετί, 
Φοῦ χσχ. 4, , οσ οὗ [86 νυ] Ὀυβμοβ ἴῃ (86 ν ] οσ688 
οἵ Βοος -Ξποῦδ, ὅση. χχὶ, 1. 

8690 [πθ δἰϊοτηρὶβ ἰο γθοοῃο1}6 [86 ἔπ δοοουῃίβ ἴῃ 
ἐμ μοὶ μνυύντι ΟἾΥ̓ΤΡΕΣ, δηὰ νροα ἡξὸ δὰ ἐοθιΝε 

ἷ τὰ ἰλ6 δββυτηΐηρ οὗ 8 σΠΓΟΠΟΙΟΡΎΥ, πὰ θὰ- 
ἐὐβάμανε δὰ ἰο δηὰ ἱϊ, πραροι [80 οἰ οΥ͂ ἐοδίυγε οὗ 1818 
Βοοομᾷ παιταίδνο, οὐ οὗ [86 ΒυΤΤΉ ΤΥ ἰμδὲ ρΓοΟΘ68 ἱξ, 
ἷ8 ἰζ8 πΠΟΙΥ πο ΤοΟ]ορίς8] ομαγαοίοσ, Ἰθογο 18 μῸ 
τλο ἰῃ ἰ, ΤῈ6 ΠΟΔΡ δηὰ {ῃ6 τοιωοΐθ δῖὸ Ὀτουρι 
ἰοχοίδοῦ: ἴπ (6 ἀΔΥ πο αοα τδὰθ ἰ86 Ποαυθηβ 
δὰ 186 δαγίδ, ἔγοσῃ (86 διπιδιηοηῖ ἀοτγη ἴο [86 ΒΓ Ὁ 
--οὔὐ, το ἰθογθ τδϑ ποῖ ἃ βίρτιι οὔ ἃ ρἷδῃὶ ἴῃ ἐδ 
οδιῖ---ἰὴΔ 6 ἐμοῖλ ὮΥ ΗΪ5 ἀϊνίηο ποσὰ, Ὀεΐοσα ἔμ 6γθ 
ΔΒ ΔΏΥ ταῖῃ (θοσρδιο ῬΥΟΥ͂. Υἱῖΐ. 24, ὩΣ 113 
ὈΠῸ ΤΊΖ29, ὙΠΟ ἰβογα ΤΟΓΟ ΠΟ οπιίαίηβ [0}} οὗ 
τα θυ), ἰπουρἢ αἴοσιγαγὰβ " Ηθ τηδὰθ ἃ ἰδ ἴον ἐδθ 
ταΐῃ,᾽) δηὰ [86 τηΐβίβ γος ὌΡ δηὰ ἀδδοοηἀδὰ ἴο ἴδ 
Π]ϊχ9 ἰ86 οαγί, οἵα. ΤῊΐδ δύδοῃοο οὗἁ σα ἘΓᾺ8 
δοηιδιολεγθ ἴῃ ἰμΐἷ8 δυο -Ὁρ ἀαΥ οὗὨ οτγοδίϊοι : 118 
Ρΐδοθ, μβοποτορ, ἰα ποῖ βχοα ἴῃ (86 βοτίθδ, δηὰ ἰΐ ἷδ 
Διιυδοὰ ἰο ποῖ ἴον 18. οτσῃ βαῖκθ, Ὀυΐϊ ἰπ οομηθοῖϊΐου 
πιὰ "Ἔ ὈΪΔη(8 88 οσἱσίπδιίϊης ἔγοτα ἃ δὲσθοῦ ΘΔΌΒΑΙ ΠΥ. 
--Τ . 

4, εν. ἢ. Το Τιοσχὰ Ὑαο ἐοττηθᾶ σηδῃ.-- 
Καοῦοὶ: “’Α8 ἴδ ῥτἰποῖραὶ ογοδίϊοη οὗ [80 ϑασίἢ [8] 
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δΌΟΥ ὯΔ Πῖτα ὀγοδιοὰ Ὀοίοτο 411] ἢἷβ [6] ον -οτθα- 
ἰπτοα. ἘΤΠΐδ ἰβ ἱποοττοοῖ, ἱπαϑτηυ οἷ 848 [86 ΓΟΡΓΟΒΘΏ- 
ἐδίξου οὐ  ἀ ΠΕ [45 ἴῃ Υἱονν ΠΟ 9,6 η ΘΔ] ορΙ 8] οὐ οἶτο- 
Βοἰορί αὶ οὐτάθυῦ. [Ὁ ΟΥΪΥ Ῥγθβϑηῖϊβ ἰΐτὴ δ ἴδ6 οἰϊοῦ 
ἀϊτίμο ἰδουρῆϊ, δἱ [6 ποδὰ οὗ (6 Ῥαγδάϊβο-οσοδίίοῃ, 
“ΤῺ σϑϑρϑοῖ ἰο ἐῃο τηοᾶθ οὗἉ οτίρίη οὗ (86 ἀϊνίπο-ἴοττω- 
οὐ τοδὶ [16 ἤται Ομ ΡΙΟΡ ΒΑΥ5 Ὡο ΐπρ; ἰΐ ΟἿΪΥ ἰπάϊΐ- 
οδίοϑ [δαὶ τηδῃ ἷβ οὗ ἃ ἰσῇον, δηδ, δὲ [ἢ βδῖηθ ἔΐτηθ, 
οὗ δὴ ΘΑΓΙΒΙΥ παίυγο, πιτπουῦῦ Ὀοΐηρ' ἃ ὑγοάποῖ οὗ [Π6 
ὀαγῖῃ. Βυΐ ον, οἢ 86 ἐπγοϑβοϊὰ οὗὨ 8 Εἰ βίοσυ τἰβὶπρ' 
8 τουθα]ϊηρ ἰἰ5 ῬΌΤΡΟΒΟΒ, ἴΠ6ΓῸ 18 Ὡδοὰ ἰὼ ΚΗΟῪ 
ΒΟΙΏΘΙΒΙ ΠΡ ΤΟΓΟ ῬΑ υΪΑν ἴῃ τοϑρϑοῖ ἴὸ ἢΪβ τηοάθ οὗ 
οτρίη, 80 ἐμαὶ, δοηρ τὶ ἴδ ἴδοι οὗὨ ἢΪ8 οχίβίθησο, 
"τὸ ΤΏΔΥ Ὁπαοτγβίδπα [18 65:8 Ὁ} 1864 τοϊαιίοη ἰο αοά, 
ἴο 186 δυττουηϊηρ γορϑίΔ Ὁ]6 δπὰ δηΐπηα] που]ὰ, δηᾶ 
ἴο 16 οδυίῃ ἰῃ ρϑπογα).᾽" οἰ ἰχβοῆ. ΤῸ πρίγὶς οὗ 
16 ΟΙά Τεκβίδσηοηϊ, πὶ 4}} οογγοοίη 655, ΤΟΡΓΟΒΘΠΐβ 
16 πδίτγο οὗ τοδῃ, ἰῃ γοϑροοῖ 0 ἢ;ἷ8 ὈΟΔΠΥ 58 66, 
ΔΆ ΘΑΓΊΝΙΥ; δηὰ ἰπϑὲὶ 80 ἀοοθβ ὈΠΥΒΙΟΙΟΡῪ ἀοίοττηΐηθ. 
πη 186 τηδίϊος οἵ δὶ8 ὈΟΑΥ τδηῃ σοηβίβίβ οὐὗὁἨ θυ} ν 
οἰδ τ; ἰπ ἃ ΤΟΥ ΒΟΏ5Β6 Ὧ6 5 ουξδϑ οὗὁὨ ἰἢθ6 οδγιἢ 
(εἰ. χτἱἱ. 27; ῬΑ. οἶἶ', 14), δῃὰ δὲ δὶβ ἀθδὶ ἢ: μ6 ζο68 
Ὀδεῖς ἴο 818 τροίῃοτ- τὶ (ς(ἢ, 111, 19, 28: Φοῦ χ. 9: 
χχσχῖν. 1ὅ; Ρβ. οχ]νῖ. 4; Ἐσοϊοβίδβίοβ ἰϊ], 20. χἱϊ, 7). 
“ἈΑοφοουγαϊωρ (0 {Π6 ο]4 5518} ταί Ῥγοσηθί μου ξοττηϑὰ 
(τε γβὲ τῇδ ΟὗἨ ΘΑΓΙΏΥ δηα ἩΔίργΥ τηδίοσίδὶ (Α Ρ0]1ο- 
ἀοτυβ, Ονἱά, Φανο 41), δηὰ ἴῃ 86 Βαῖῃθ Τδηποῦ ΥυΪ- 
ὁδλὴ τοδὰθ ἴδμο ἤγϑὶ ποϊηδῃ (Ῥαηάογα) ουὐὐ οὗὨ φαγί ἢ 
(Βεαίοά)λ. [ἴῃ οὐδοῦ ῥίδοοβ {6 δηοίθηϊβ τοργοβθηὶ 
Ἐιδτὶ Δ8 ροῃογαίοα ουἱ οὗ ἴη6 δαγίῃ (Ρίλτο ἰῃ ἐηθ Αί- 
ἔαε, δηὰ οἰδοσβ, ΥἹνρΊ]) 848 ὍὙῤΟῚῚ] δα [06 Ὀραϑίβ.᾽" 
Κυοῦοὶ. Τδθ πδὴῆθ Αἀδπ) ἀ068 ποὶ ἀοποίθ ῥχϑοΐβοὶῃ 
Ο00 ἰδ κοι ἔγοσα 860 οδγὶβ (ΝΣ, γηγενή5), Ὀπΐ 018 
ἰοσταθα ἔτγοσαῃ {86 δἀδιωδῃ, ἢ 6 801] οὗ ουϊναιί οι ἰη 1ϊ8 
ῬΑσδϊβδῖοαὶ βίδίθ; ᾿ἰυϑὺ 88 ἰπ6 1,διΐηὰ λοπιο ἴρομι 

δηᾶ ἰδ ἀτρεϊκς χοῖκός ἔγομι χοός, ἀο ποὺ ΓΟΙῸ 
Ὀδοῖς ἰο 86 δαγίι-ταδίΐοῦ ζοηογα γ, θὰ (0 π6 δαγίδ- 
8011 48 δἀαρίοα ἰο ουἱἰναιίοη,. ΤὨΐβ ἀογ γαιϊΐοη ἔγοσω 
αὐαππαλ 18 δαἀορίοα ΌΥ̓͂ τοοϑὺ (Κἰπηοιὶ, Βοβϑησα 116 υ, 
δΔηᾺ ΟἿ 6 15). Οἱ (Π6 ΟΟΠΈΓΆΓΣΥ, ΟἰδοΓΒ, Αἴ ΟΣ ΦΟΒΟΡὨ8, 
ἀοτῖνο ἴμ6 πορὰ ἔγομῃ [06 γοσῦ Ὁ δ, ἐο δδ γεώ πὶϊὰ 
τοίδγθῃοθ ἴο [6 ΣΌΘΑΥ͂ ΟΟ]ΟΣ οὗ τγδη, Οὗ 16 το ἢ 
8011 οὗ Ῥαϊοβπθ. Καρσὶ, δραΐη, οχρὶαΐηβ ἐδ, τι 
Ἰρμιάοϊέ, ἔγοπι 186 ὐορίαη ὩΣ, ἐο δ6 »ἱεαβαηέ, 
ἀγγεοαδίς, ἀοοοταϊηρ ἰῸ πρϊοὶ ἰξ που] ἀσποὶθ βοιῃθ- 
τίσ οὗἨ σΟΙΔΘΙΥ ἰοττη." ΟὯθ ον Ποοίον, δπὰ 

ΦὙῈΥ δῃου]ᾶ πὸ ρῸ Ὰ ἐ8ο χοζαοΐῖθ ἜΠΟΡΙΟ δοτθ, δᾶ 
ἀδῖο ἃ δοοοδΔ.Ὺ ΒΟΏΒ6 Οὗ ἃ ΒΟΟΟΣΔΔΣΥ, ΤἘΘῺ 5 ΠΑΙ͂ 
ἀοχίναξίοτι δβϑολϑ ἰο 116 χἰχῦ Ὀθίοσθ Ὧδ ἴῃ ἰδ ΗΘΌΣΟΝΣ: 

ὈῚΝ ἤοὰ ΓΘ ΝΣ, τοδτὶ ἤσοσα ἐδθ οασίδ, ἩΠοῖμΟΣ ἄοηιο Ὅ6 

ἤοτα μηδ ΟΥ ποῖ. ΤΏ χορδοηίσρ οὗἨ Οοδϑαυΐαϑ ὙΠΠΙὶ ποῖ 
Βοασ οἷοδο οχατοϊποαιϊίζου. “" ΤΏΟΤΘ σῦυσὲ μδΑγθ ὍΘΟΙ ἃ ὩΔΠῚ6 
Ζοξ ΤΑΆΣΙ,"" ἨΘ ΒΥ, “ἸΠΠΟΣ ΘΑσῆ νος (προ απ έέψμίον.) ἘΠΔῺ 
1.ο ἐσεάϊζιίου οὗ ἔθ Μέοδαΐο δοδιποποῖγ.᾽ ΑΕ Φχτ, ΠΒΟΎΘΥΟΣ, 
ὯΒ 6 ΟἿΣ ἸΟΒΓΕ μόν ἀρενι οὗ [890 Βσϑὲ ἰδίοσυ οὗ ἐδο ΣΔΟΘ, 
ὅτοτα ἩμαΐαΥοσ δοῦσοο ἀογ νὰ (Ὀἱ 1168], Βοδίμοι, οὐ ταγίμο- 
Ἰορο8.}}, 08 ὨΪθ6, ΟΣ ποίΐοτιδ δοοσὰΐ οΘοπτηοβοτχιθθ, ὈΘ]οπροὰ 
ἰο ἐδ9 Θδεὶϊ θεὲ ππισλδὴ ἢ πᾷ, πὰ χαϊσἣηξ 88 Μ61]1] αν 
πἰϑη σα ἐδο ρτοισαὰ οὗ [6 ῬΟΡΌΪΑΣ πδΙΡΒ 88 ΔΈΥ αἰ πΒ 
οἷο. 8ο αποκίΐουι, Ὠονονοσ, ἰ6 ἢοῦ δου “ὦ ὩἸΔΣΩΘ᾽ 10Σ 
Ἰρλσὶ (ΒΏΥ͂ ΠΆΣΏΘΝ, Ὀπὺ ἐλὲδ Ἰᾶτὴθ Αὐδτὰ ΜἘΙΟΝ ΒΟΟΙῺ8 ἰὮΘ 
οδίδΌ μὰ οτἱὸ Ἰὼ [Ὧ9 ἩΘΌΤΟΥ ὈΟΟΚΘ. Ὑμδῦ ΣλοΣ9 πδέυταὶ 
οτί χίτι ἐΐιδ ἐμο ἐγαάϊ 0}.4] οου]ὰ ἔλο το Βα το Ὀθθα, στοι τ - 
οἷ ἀοχίνίπρ ἔξ ἤγοσῃη ἃ οδμορβοην ἢ Ναγλοθ ΟΥΟΣ ΒΘ 8 
ΤΌΘΒΟΙ, ἴῸΣ ἴ ΡΣ ἐΡΟΛΒᾺ ΤΠΑΕ ΤΈΑΤΟδ; Εὰ ΠΙΔΟΥ ΘΈδΟΕῚ ΤΩΑΥ ΡῈ 
Ἰοδὲ οσ τ ἀϊεοουοσαϊθ. ΤΈΘΥ δσὸ είνοηῃ ἤζοια δὰ ΟΣ 
ἀυδιῖεν τπῖοἢ ταοβὲ ἱπιρυθῖβοθ ὯΒ ἴῃ [86 (Ὠἰτρ πασαοᾶ. Μίδιι 
ἧε σνὰνς χοξαστιιίπρ' ἰο ἔμο οατίδ, διὰ ἐδ᾽8 τοϊρηϊ 68 δὲν κυ βαοεῖ 
[6 πιδσηθ, σι ἴδο άθα, ἔοο, {1.8 ὲ ἴῃ ΒΟΙΏΘ ἯΔΥ͂ ἢΘ 8180 ΟΑΣΩΘ 
ουΐ οὗ [μλ6 ϑασίδ : “ὙΠΟ δὰ Ὁ! ἀπδὺ δῃὰ 881166,᾽ ἽΣΣ, 

ἸΒΟΧῚ,͵ απ. χτϊ. 27; Φοὺῦ χχσ. 19; Ῥβ. οἱϊ. 14. Μοπιο 
Ἀπιὰ Ἀττι ΟΟΣΓΔΙΣΙΥ δ ΘΔ 0 ἢ οἶον, διὰ ἐμ ΘΕΥΙΩΔΟΙΟΡΎ 
ὧδ Ὡοδ ὙΒΟΙῪ ἧτὰ ὈΥ [89 π ἴῃ τ}6 1 τὸ. ΤΈοϑΘ 
ἙΙΆΣΟΘΘ ΔΙῸ τηοεὺ ΤΩ Τοδδίτο πα ἸΪΚΟΙΥ͂ ἴο τοοδὲ δῃοίϊθηξ 
ἔιιδῖ δσὸ ἰαΐχοῦ ἔγοτηι [80 ΒΟΣΣΟΎΓΖΟΙ αδροσὲ οὗ μυχηλσιϊέγ. ΒΌΟΣ 

οἴου δἴτη ἘΠΟΒΒΟΥΗ δηὰ ἘἸΟΒΘΥΒ, του ὰ τηαῖτα ἐπε 
ποτὰ Ὠ“ (ἘΖεϊς. χίχ, 10 ΞΞ ΔΘ) (πὸ οἰσταοϊορίοαὶ 
ἐτουπά, δηὰ που]ὰ, ἰπογοΐογο, χίνο ἰῦ Ῥγθι θυ ΠΘΏΤΥ 

6 τηθϑηΐηῃρ ΟὗὨ ἱτπηλρὸ οὐ ᾿ἰκοηθθδ. ΤῈ ὑπὸ ἔγδε 
ΟΣΡΙΔηδίϊοΏΒ ἃΓῸ ἰπ Β0 [ΔΓ ΟὯ6 88 ἰδ6 ῥτίστω ἶνα ΘοὩ- 
ἰοτ δίίοη βὰν ἰῃ6 γοβοοιίοη οὗ (Πα τοδα ΐβῃ ϑασί ἰπ 
1ῃ9 ρον οὗ 06 τυ αν ομθαὶς ον ἴῃ ἴ86 οοἷος οὗ 119 
υἱοοά. 1π {18 1 τηυβὲ Ὀ6 τηδἰ αἰ πὰ ἐμαῦ [86 βϑασίῃ- 
'γ Ἰον]μοθ8 οὗὨ τηϑῃ, 88 ἐμ Γ ΟΥ̓͂ Οχργοβϑοᾶ, ὈθΟΟΙα 68 
τηοάϊβοα ὉΥ ἰδ βΒυροτῖον θχ οι] θηοο οὗ [86 ῥυγα ἶνθ 
Ῥδσγδάϊβαΐϊοδὶ οδυίῃ. ΕἾγαι δον (6 1811 ἀοϑβ ὁ ἰθὺ 
ῬΓΟΡΘΟΕΙΥ ὈΘΟΟΙΩΘ ἴῃ6 ἸΟΝΠ6ΕΘ ΟΥ̓ (μἰ8 ἴοτοῦ οδγίἢ. 
ΑΒ, ἱβογοίοσο, 'ἰῃ στοβρϑοὺ ἰοὸ οὴθ ἢδ)ῇ, [06 ἸΟΥΤΟΣ (ἀ68- 
οϑτΐ οὗ [86 ουϊναταὰ Πυϊηδὴ πδίσγο 18 Ἔχργοββοὰ ὈΥ 
186 πδῖὴθ Αἄδῃ), 80 8.80, ὁ5 1:6 οἴμον βἰάβ, ἴβθσθ 18 
{86 ἰάάσῃ ὨΟΌΪΘΠ688 οὗἨ ἰΠ6 δἀδιηδῆ, διὰ (Ὡ6 ἀθϑ ὩΥ 
οὗ τοδὴ ἰὸ ἀσδανν ἐΐθ δἀδιωδῃ δ᾽ουρ σὴ ᾿ξ ἰῃ ἰἰϑ 
ἀονοϊοριαθης ἰοὸ ἃ ἰσθμοῦ ᾿ἰἴ6. ΙῃῈ τοβροοὶ ἰὸ {ἢ6 
ατοοῖκ ποτὰ ἔοσς βδῃ, ἄνϑρωπος (ΞΞ ὁ ἄνω ἀδρῶν, 1ἰῃ6 

ἐβ ἐὴ8 οδδο πὶῖὰ δαὶ οἷον ἨΘΌΣΘΥ ΔΡροϊ διΐοσ ῸΓ τόδε, 
δὲ, τοεαῖ, εἰος, αὐπίοιδά. Οοταρασο ἱὲ πίῖϊὰ Ἡχαοτ 

(πιογέαϊ62), ΟῚ ΔῸ ΒΘΟΣΩΔ 80 Τοηὰ οὗ τιδϊτισ, διὰ ἐπ 

δἰσταΐ αν οΘοπηθοϊίοιβ οὗ δουρί. ΣΝ, ΔΙ ΓοΌρὮ Βανΐρ ἐλ 9 

ΤΆΟΤΘ ΟΣΧΑΙ Εἰ Τρ ΒΟΣΙΔῸ ὙΠΘῚ ἱπ οομίγασί ὙΠῈ Ὁ Ἰδὲ (600 Ῥπ. 

χΙὶχ. 8; 15. ἰἰ. 9; τ. 16), 5 ΟἸοασῖν 4116 ἴο Ὁ λὲ (86 π Ιοβὲ 

ΟΥ οοτωρθηβδίοα ὉΥ͂ [0 Ἰοτῃρ γον61). ΤῊΘ Ρἷαταὶ Ὡϑϑς, 

ἐλο πὶ ἰῇ (80 Ασδρίοὶ “ἢ, απὰ ἱπ ἐμο Ασϑθΐο πδπιο ΖῸΣ 

ΠΟΙΉΒΏ 15} ΞΞ- ΟΝ, κῆον Ἐμΐα Ῥογομὰ ἃ ἀουνδέ. ΤΏΟ 

Ὥγσξζ ὩΆΤΩΘ ΤῸΣ ΤΏΔῈ, ΟΣ ἐδ: ΙΩΟΤῸ ΟΟΙΩΣΣΟΏ ΟἿΘ6, ΟΪ]ἃ τοὶ Ὀ6 
ἤτσοτα βισοη με, ΟΣ ἕτοιμα ἃ σὰν οοἷοσ. ὙΏοδο ἀο τοί ἰδίῃ" 
συίελ Ηἷπι, δὲ Ἰοαδί, ἔο ἐ;0 σπχοίίοσθ. ἸἘΏΘΥ ΔΙῸ Ὡοΐ Βιιοὴ 89 
σου] αὐόος ἐμ 9 8080], 11 Ἠΐ8 ΒΟΙΤΟΤ ΤῺ] ΓΘ ΌΣΩ ἕο {Π0 δασέα. 
Αδογνατάβ, ΤΉ ΘΏ 86 Ἰοχροῖ Βἰταβοὶ ἰῃ ΐα υχἱάθ, διὰ Ῥορα 
ἴο Ὀοαδῖ, 9 τοὐρηΐ 0811 Ἀγαθοῦ 3} ΟΟἼ2Ἀ)ν νέν, ἀνήρ--λεγο, 
ΚΝ ὁπ6--ὈὰὉ Τπ606 τδιὴθ8 810 ποῦ [8:9 υτίγηϊἶγϑ Ο168. 

οὗ 411 πνουϊὰ 80 Φεϊπὶκς οὗἨ οΔἸ ἔα Εἰτηδβοὶῖ αἀπηιλρ 
δοοοσάϊηρ ἴοὸ ἘποΡ6]᾽8 ποίΐοῃ, ὑπαὶ ἰδ, ρἱδαϑαπί, αρτεῤαδῖε, 
λαπάδονιδ οη6. ΟὐΣίδὩ ποὶ, 1 ͵6 Ρῥττϊανο οοπάξ ἴοι 
Ὅ61Θ ἐππδὲ ΒΟ Ὦ ἐδο " Εἰρθο» οσίἐλοΐοσι,᾽" ἐπ δρὶθ οὗ ἰσίοσυ 
ΔΒ ὍΟἸΪ 88 οὗ τονοϊδίΐοσ, ἰ8 ἀαοίοττηϊηθᾷ ἐξ 06. ΤῈ6 
Ββητιαϊϊὰ ἄποιος ἴῃ ἐδ9 οὔτο, δυττουπᾶσά τος διὰ 

ἐπε ἀαργεεαδῖε οπε, ἀοοοτὰ- 
ἐπρ ἴο ἴτω ἀογίναώοσι [Ὁ το (86 χα ομ δι δὲ κὸ ἴο ἐδὴ9 
ΕΟ: 

ΤῺ δβαῖὰθ ἐπουρηΐξ οὗ ἀθρσζοδβείοσι, ἰὐπνηραν, διὰ ἃ 4- 
ΘΠ06, ΤΩΔΥ Ὁ6 τιϑορᾶ, 1 τὸ τστηΐδίδκο ποῖ, {19 οἷς 
ἔ-4....ϑ55..» λυπγρείϑα ἩΣῈ [10 Ἰαίογ ἀνήρ. Τ}6 ΘΕΥΤΩΟΪΟΩΥ͂ 

6, ὁ ἄνω ἀθρῶν, ἱβα Ὀπίθηδ.Ὀ]θ. 80 τἯὯΘ ΤΟΔΥ 
ἃ ΟὯ6 δΒοχιθίσησδα αὐγϑ, ἄνω τρέπων ὄμμα, 
μρισαγα, ἰο ἀοηοίθ [9 ῬὉτοῦδ οοσασπδχ το 
"Σ ἈΑΓείαπε. ᾿ἰΌ. ἱ. 856), Τί ἰδ ποῖ ΟὨΥ ἘΠΡὮ]- 
9 ἴοο ΣΈ ΒοΙΔΙ] ΤῸΣ 8 ΘΟΤΏΣΊΟΣ ΠΆτηΘ, ἐδμ0 
ν Ῥοθίΐοαὶ ορὶ ἐμοί. Τί που]Ἱὰ σοῖο σ βϑόσῃ 
Ὁπιὶ τρέφω, ἴο 7εεἀ, ποιτίες, ὑγὶηρ ε». ΤῈ6 
7 αὮ δσίοϊο, 88 οοπιέσθοίθα ἐπ ὦ 'γθρωποξ, ΟΣ 
Δ6 ΣΟΌΘὮΕ αδρίσαϊθ δῃὰ ἔμ9 ὅπῃ ΘαρΒοχίο. 
8. ὩΌΣΕΙ Τρ, ἃ Τοτιπ απ, ἃ Θἢ11ἃὰ οὗ οατί δηᾶ 

ἜΣΣΩΣ ΓΕ ἘΣ {89 κιοα Δ Ἰῤνων θρέ μῶν οὔξοιι υδοὰ μὰ ΓΙ 
ἰΘ γουπᾷ ο 80 δΡρρὶϊ πατεν Υ̓ 

Θοτηΐο δοδίδ, ἰο 8 1660]0, τγοτ  } 068 Τλτι, ἐῖ8 σὺ τὸ 
δοοουαΐ ἴον τρδὲ οἸ πουγγί ΘϑΌσΒ βίσϑηϑθ, ἐδ οοτπίοτηρίτπουΒ 
Ὧ80 οὗ ἄνθρωπος 88 ἀἰδέϊη χυἰδηοα ἤτοτα ἀνήρ; 88 ὦ ἄνθρωπε, 
ΟΣ ἔριον, Οὗ ῬΟΟΣ αστθαίυσοὶ 

ΤῈ6 Εἰρκθοῦ τὸ αδοθῃὰ ἱῃ δ, [8.6 ΙΏΟΣΤΘ ὩὨΌΣΩΘΣΟΊΏΒ, 
ἦπι 411 ἀορδτίτηθηβ, 88 Μ0]1 88 ὅπ: ΣΩΟΧΘ ἰσαρσθβεῖνο, ἀ0 τ 
Ἀπᾶ πιατηθα ἀοτίγοα ἔσγοσα ἐμ ΐ8 Βόι 80 ΟὗἨὨ ΒΌΤΩΔΙ ἔγὶ γ, 1 ἱ- 
ΤΕ ΤΑΝΕ ΤΥ ΒΠ0α ουΐν οἵ σαδι ὉΥ͂ ἃ ζϑο ηρ οὗ ἴμο ΘΟΠ ἐγ 5, 
Ὀοέτγθοιι Ηἷδ ἤΟρθθ δὰ ᾿ἷς Δρραγθη!!ν ἀασὶς ΘαΤ ΒΥ ἀΘθ τΥ 
--οοἴποσι ἷδ 468] αηὰἃ ᾿ἶα δοίμδὶ, Ὠ18 ἴουπα γἱρονοὺδ 11:8 
διὰ ἴμο οστίδϊπὲν οὗὨ [μ0 ἀοδίῃ δα αὐγαὶΐδ πἷση. “ὯἯὟΠΠΙΟ δὲν 
πὶ ἀυδὲ απὰ 85}|66]᾽} ΝΟΓΤΠΗΜΑΠΟΊΟΕ. ψθδὲ ασυαειίοι 
πουϊὰ τχδιπέαϊτι ἰὰ σοσροϑοὶ ἰο ἐΐβ ἐπ ΓΟ ΌΣ ΣΎ, [816 δέν} οἵ 
Ὁδτοΐηρ, ὈΘΙΟΏρΕ ἴο ἐμ Θασ] οί Ῥϑέγτ το] δροθομ. ὙΒΘΙΒαΙ 
ἐξ 'τῶϑ ὉΘΙΌΣΘ ΟΣ ΔΙ͂ΟΣ ΔΏΥ ΟΒΙΔΟβΌΠ ΑΙ] ἐσϑα το 8 (ἃ 41168» 
Ὡουι ον ΡΟ ἰὰβ δπηἃ Κπόοραὶ που]ὰ ϑοότὰ [0 1ΔΥ δῸ 
ΤΑᾺΟὮ δίγ686), 1ξ οοσίδὴη]ν μοΐπ (8 ἴο ἄτι ΟἿΟΣ 168 88 1ζ8 ΟἹ ᾿ 
διὰ πρδὶ τποσὸ 1ἰ 6} ἴο ΒαΥΘ Ὀδασι ΒΌΘΣ ἔμιδι ἔμ Βοσί ρ τ 
αγοτοὰ ἀοσίγαϊζοσι οἢ ἡ Εἰ οὮ πὸ ΠαΥθ ὈΘΘῺ ἀπ 1 ὴρ ἴ--Ἴ, Τν᾿ 

4“.«.“᾿ “ 5.22 “Ὁ. ....ἃ ἅν. ὅπ 5.Δ. 
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Ὀρπαγὰ Ἰοοκίην), οορατθ ΘΕ ΤΖΒΟΗ, Ρ. 141, δὰ 
εἰ εεῖς Ρ. 2ὅ. ἐν ὉΣ ἴ!ο 1πηἀο-Οοττηδηῖο δέδηδοἢ, 
ἴῃ (86 ϑ'απμβογὶς παπιρ (τότὰ πεπα, ἴο (ηκ, τοϊδίθα ἰὸ 
πιάπαξ, ΕΡ᾿Γ0), 8560 186 ποίθβ ἱῃ ΣΙ ΤΖΒΟΗ, Ρ᾿. 619. 
ΤΉ ἰγδηβιαιίουβ οὗὐ 89, ἀμδέ, ἃ18δὸ οἶδυ, 801} (1μν. 
χῖν. 42, 4δ: ἸΙΔῊ Ὑογβίοω, πιογίαρ), διὸ δχοζοίὶ- 
(αὶ: ἜΤΡΣλην Ἢ ἰωπο ῥιξόει ̓ ἬταΣ : Ουἱ τς 
εατι δι οἰοα ̓ ΘΥΠΣΩΔΟΒῸΒ δπὰ ΤΒΘΟΘΟ]ΟΩ : χοῦν ἀπὸ 
τῆς ἀδαμᾶ, ἀοἀ 7ογπιοα ἰπὶ ουλ οὗὨ ἰδὸ ἀπδβὲ οὗ (ἢ 
φαγὶ. ΤῈ τοῦ “ΧῪ τηυδὶ οοτίδί] Υ Παγο ἰἐ8 ΘΙΩ- 
Ρδιδιίίο ἀϊβιίποιίοι μθτο ΠΌΤ ἐν 3 δηὰ ΓΦ. [1 ἀο- 
ποίοβ ἰ86 σαχίουΒ βἰγυοσίαγο οὗ δ δοοογάϊηρ ἰὸ δΐ8 
ἰάρα, 88 δῃ δοὶ οὗ (8 αἰνίῃο οοπβοίουβ πίϑάοιι (ΡΒ. 
σχχχίσ, 18. Ῥγου. υἱῖϊ, 81)--απὰ αϑαϊμοὰ ἱπίο 
διὲκ ποαῖτί]4.---“ ΤΟ ἱπογοαιΐηρ ἰδῖκοθ ὑ]δοο ἰπρουρὴ 
1.9 ποπὲγὶ δ , ἴον ἐμ ἰ8β [6 οὔζδξ οἵ [86 Ὀγοδὶδ, Ὀαὶ 
ἴδιο Ὀτοδίἢ ᾿ἰϑοὶ 8 (80 ΟΧργθβϑίοῃ δπὰ εἰρζῃ οὗ [89 
ἱππαγὰ οχίβην ᾿ἴθ. τοὶ [Π6 Ὀτοδὲῃ οἵ ἀἀοά σομχοθ 
[6 116 οὗ ζῶδῃ (Φ00 χσυχὶϊ, 4: 14. σχὶϊὶ, ὅ), δὰ [160 
Ὀγοδίδ ἴῃ [6 πορὶγῖβ οὗ πρϑὴ ἷἰθ (86 ἀϊνίπο Ὀγοδιδὶ 
ν» Χχνὶϊ. 8). [ἢ ἃ αἰγοῦϊαὺ ΔΉΠΟΥ ἀ066 [ἢ 6 

ἷο το Υἱδ τρλῖκο [Π6 ογοδίογο ἰο Ὀ6 ἑοστηϑὰ οὗ θδυ 
πιδίος δπὰ (80 αἀἰνίῃο Ὀϊοοά ; ἰ86 Ὀϊοοὰ ἰδ ἐδίκαῦ ἴον 
[86 δοδὲὶ οἵ 18 (866 οἷ, ἰχ, 4). Κηοῦοῖ. ΤΠο ὁχ- 
Ῥγοβδβίοῃ: ουἹἀθη ἘΠ} 7 Ὀγοδοηὶβ ἐδ ἔοστηδίνο απ οΥ οὗ 
αοὰ ἰῃ δῷ δηιηγοροιλοτρϊο ἔοσωΩ. ἸΤὭοτο ἰδ (δ9 
τοῦδ οὗ σοἀ δηᾶὰ [Π6 ποβισὶ]β οὐἨ ἰδ τωδη δα ἢ6 
ΘΟΠΊ68 ἰπίο οχἰβίθῃοο : ἰξ 8 88 Ἰπουρῆ Ηθ δὰ ναϊκοὰ 
Ὠἷπὰ ἰηίο 116 ψἱὰ ἃ κἰβα (οοτορδσο 1 Είηρε χυϊ. 21). 
1 ον ἀθη ῦ τοθ8}8 [86 ἱτηραεϊΔου οὗ ἴδ6 ἀἰνὶπο 18, 
ου βίο ἀοροιὰβ {86 ΟἰΥΠ6 ἰκἰπθτηδηβῆΐρ οὗὨἨ τηδηὴ 
(Αςἰ χνὶϊ. 28, 390) ΠΙῸ9 (ἔοταὰ Ὁ Ὧ9), δγεαίλ, βρίτὶὶ, 
Ὀγοδὶ οἵ (80 βρί γῖδ, Ὀγθδίδ οὗ πιδῃ, 118 οὗ ἰδ βρίγί!, 
ἷβ ΤΏΟΤΘ βρϑοὶβο ἔδῃ ΓΠῚ, ΤΏΟΓΘ ὈΠΙΨΟΓΒΑΙ (μΔῺ ὯΏ9, 
Ὀαὺ ΙΩΔΥ 6 ἰπίογομβδηροὰ πὰ ὈΟΐδ, 88 δοπιϑι δίῃ 
δὲ βίδπὰβ Ὀοῦνοοι ἰθδῶ: γοῖ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ γοἰδίΐου τὸ 
τῶ, Ἦρτο ἴὑ ΟΥ̓ ΘΠ ΕῪ ἀσποῖοβ βοσροι τσ τ οὶ 18 
οουηοῦ Ὀοίδὰ ἴο ἀοὰ διὰ ΒΟΙΩ ΜὮΪΟΣ 
ξ0ε8 ἴοστῖ ἔροα) αοα διὰ δηΐοσβ ἰηΐο τηδη---Ο0( 8 
ὁ ὀγεαίὰ οἵὁὨ ἰδ 74, (δὶ ἰ5, 86 δρί τὴς οὗἨ Θοὰ ἴῃ {8 δοῖϊϊνοθ 
ΒΕ τη οί οη, 88 ἰῃ τὴλῃ ἰδ 04118 ουδ (6 Βρί τὶ] ῥγίη- 
οἶρίϑ, ἐδ βρίγίε οὗ ἷ9 1:6, θαὶ ἤοὴθ 106 1668 88 ἐδ)θ 
δρίσῖ! ἴῃ 118 δοίααὶ ροσβοιδιῖγ. ΤῈιο ΙΘ ὩὉ9, οὐ Ὀγεδίὰ 
οὗ αοά, μα8 ἴμ6 ῥγϑάϊοδίθ Ὁ“ (118 ογ 1ΐν96) ἔγοταῃ 
(86 δἀϊοσῦῶνο ΓΙᾺ (οἷ. 1.), ἰπ ογάορς ἰὸ ἀϊβιίηρυϊεῃ 
Ῥτἰτρδυῖν ἰδ6 ᾿ἰνίηρ δυθ᾽θοῖ, δηὰ, ἴῃ (6 ποχὶ μΐδοο, 
186 118 ἰϊ8616, ΤᾺΘ 18, ἴῃ 18 τηοβὲ ἰῃμίομαῖνθ βϑῆβα, ἰβ , {6796 
πο υπΐτγ οὗ [δ 119 ἴῃ 4}} ̓ ἐνίῃις ρϑγβοιβ, δὰ ἴῃ δ. 
᾿νίηρ (δίης ;--ἰϊ [8 [80 ροτβοιδιεγ. 89 (ἔγοτα ὍΣ, 
(0 Ὀτοϑαὶδθ), ἰδ 1168 Ὀγοδίς, {86 δου] οὗ ̓ ἰἴ6, απώπα, 
ψυχή, (86 ῥτἰποΐρίθ οὗὨἨ (80 διίπιδὶ υἱ δ!!γ, δηὰ, ἰῃ 
(18 τεβρϑοῖ, [86 1116 ἰἰβεῖῦ; ἴῃ ἃ πίον βϑῆβο ἱξ ἷβ 
απέπιυδ, (86 Ῥογβοῦδὶ βρίγίζυδὶ δου], ἰμ6 ρϑγοιιῖοαὶ 
διδοϊοι, [86 πιδὴ Βέγηβοι, ἴῃ οἷν ἰοχὺ ἰξ ἀδηοίοθ 
ὉΠ|6 ΤΩΔῺ ἰῃπ 8 ἐο ΑἸ Υ̓ 88 ̓ἰνΐ πο βου, ΤῺ ΘΟὨΔΘΑΊΘΏΟΘ 
οὗ ὅδο ἐοιτηωδίίοῃ οὗ ἰδ6 Βυχθδῃ το οὔΐ οὗ ἀαπεὶ 
ἔτοτα ἴδ δαὶ .801}, ἀπ ὰ ἐπο δηϊπλδίίοι οὐ ἐπα 
ὑβγοῦσῃ ἴἰδ6 ἱπηραγίδύοῃ οὐ {π6 ᾿ξ ἤγοτη Θοὰ, ἄοοϑα 
ΤΩ ὈΘΟΟΙῚΘ 8 ᾿ἰνίηρ βου]. Εὸν (06 ῬΒγοΒ ΟΪορΥ οὗ 
186 Ῥαδβδρθ, 8600 86 Εὐυπάδιροηίαὶ [ἀ6886. 

ὕὅ. εν. 8. ῬΙδηϊθα ἃ χατάδι ἤ ἘΠ461:.--- Α8 
δοδονδι- ἀοἀ (ἰἈτίδον οη, τοτϑ. 1ὅ δηὰ 16) 18 πδιηϑάὰ 
88 ἰῃ6 ΘΒ ΔΌΒΒ6Ρ οὗ ἰδο οτάος οὔ ᾿ξ, οὗ πδίυγαὶ 
βοΐθῃοθ, οὐ οὗ [6 υτηδη Κηον]οάμο οἵ ἱὲ (τοῦ. 19 
οὗ πηδιτίαρο δηὰ [86 ἰδῪ οὗ ἐδ6 ἔτ (τνοτβ. 21, 24 
88 ἰ86 ἰπάρμο δηὰ ἑουπάον οὗ [Π6 το σίου οὗ {86 ῥγοῖω- 
ἶδο δῃὰ οὗ (06 ποσὶ οομῆϊοὶ οἢ ἐπ6 οδγίῃ, οὐ {6 
ΘΑΥΙΙΙγ δἰδὺθ οὗ ΒΟΙΤΟῊ δηὰ ἀἸβοὶρ! πη (ἢ. 1, 7) 
δα, ἤπδιγ, δ ἴ86 ἑπυτηράϊαίο αἰγοοίοῦ οὗὐἨ δυπιδη 

οἰδδίευ δὰ (89 δυῖδπον οὗ ἰδ 6 Βυπιδη οἰοἰ τσ (γος. 
21), 80 δἷδο Βογο, ἰῃ {::6 Ὀορίὶπηΐηρ, ἰδ Ης τεργοδοιιϑα 
88 ἴ80 ὅγβι Ρ᾽δηίογ, (6 Εουπάον οὗ υτηδὴ ομέζωγα, 
ἩἘΙΟΏ 8 δϑ γοὶ ἰἀθηῖδοδὶ πὶϊὰ (Π6 Πυχηδῃ ομξμδ ΟΣ 
ποιρῃΐρ. ἢ  ἰσβοῖὶ ὑἰγαπαίοσθ (μὶβ μἰδηϊηρ ἴὸ ἰἢ9 
ἤμη9 οὗ ἴμο ἔτει νορζοιδΌΪο ογοδίίοη (ρ. 146): Ὀὰυὲ 
Οὐδ ἰ8 ποὲ δρτϑοδῦϊο ἴο ἴ86 Βοηβο οἵ (δ}ο ἰοχὶ, πιο 
ἄοοβ ποὶ τεϊδῖο τἰπΐησβ ΟὨΓΟΒΟΙΟρΊΟΔΠΥ, δα ργοδυρ- 
ΡΟΘΟΒ ἐπ6 ογοδίδου οὗ τῶδη. ἴπ οοῃβοαυθῆοα οὗ (ἢ6 
ῬΓΟΥΪΟῸΒ Ῥγορδσαίίοη ἴον ἰῦ6 ἕπαΐυγο οὗ τπδὸ πῃ 189 
Ὀοάδονίης οὗ [πο οαγίδι, δὴ Βάθῃ 18 δἰγοδὰγ οτἱρίμδιοᾷ, 
ΤΊΘ Ὡδίὴθ Εάδῃ (οηἰογηηοηίϊ, ρ᾽οάδβυγο, ἀ οἰ ἐσ), 5 (ἢ 
τοίου οὗ Ῥαγδάϊβο, πττουϊὰ ἀθηοίθ, δοοογύϊησς ἰὸ Ὠθ- 
᾿Ι ΣδοΣ, ἃ Ἰδμὰ ἀοίοττηϊπαίθ Ὀὰΐ ΠΟ ἴσηρσον δϑοοσίδὶπδ. 
ὉΪ6 ΕΥ̓͂ υ8; δἷποθ ἰδ6 Αδβογτίδηῃ Ἑάφῃ, μ6 ἰμίηϊκα, 
Ὑ οἱ οῦ 8 γοσϑ σρα ὈΥ [86 ἀουθὶοα βοροὶ δῃὰ τ3θῃ" 
Εοηποά 16. χχχνυὶϊϊ, 1, δηὰ ἰδ Οὐ - ϑγτίδςο Εάθῃ τηθ» 
ἰομοὰ Α:ηοΒ χν., ἃΐοὸ αἰἱοροῖλμον αἰδδγσοηῖ, Βαὶ ἴἦ 189 
αγάεπ ἐκ Κάδη διαὰ ἰΐ8 ὕδῦηθ ἔγομι ἃ ἀοίοττοϊηδίθ 
ἑουόων δηὰ οποϊοδθυσθ, δὰ ἱἢ (Π6 μαεγδαϊβαΐςδὶ 
Βίσοδιῃβϑ νϑηὺ ἔοσγίἢ ἰῃ δ}} {π6 ποιϊὰ, ἐμθῃ ᾽ξ Ὀδοοσαοδ 
8 ὙΕΟΙΥ͂ Βοιίουβ αποδίϊοῃῃ! πθοῖθοῦ (ὴ0 δυῖμον δὰ ἰδ 
ΥἱἹΟῪ ΔῺῪ αἰδιίίηος ὈΟυΠάΔΙΥ οὗὐ θη ἐξδοῖ, ΔΒ ΔῺΥ 
ἀοϊοττηϊηδίθ ἰδηᾷὰ. [Ὁ ΔΡρΘΔΙΒ, δ 8}} ὀυθωϊδ, ἴο Ὦδυο 
Ὀοθα δῖ8 ἰπιδηςου (0 τοργοδϑηὶ ἰμ6 τ 016 ρδγβαϊδαὶοδὶ 
διδιωδὴ 88 δὴ Κάδῃ ἴῃ γοϑρϑοὶ ἰο ἰϊ5 πδίυσο δπὰ ἰδυίη 
ουΐ, ΔΙιδουρὰ Ὠ6 τηοϑδηξ ὉΥ ἰΐ, ὑτμμδγῆγ, [86 υπάοῖοε- 
τηϊηϑὰ νίὰἀο δον ΓοΟΏΒ ὑμπδὶ ἀρ λθεπεσταν ΠΡῚΝ γήδυτον τς 
[8.6 ΒΔΙὴ6 ἐπη6, δυρροίῃᾳ ἃ ἀϊδιϊ Ὠ 6Θἢ 
διὰ ἰδ 6 οαγίἢ ζοθογαῖγ. ἸΤΠΟΣΟ 18 8180 186 
οἷν. ἱν. 16, προιῖσα Βοοῖβ [0 ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟ ἃ ᾿ἰυλϊ δου οἵ 
Εάσῃ ἰο οὔδ ἀοίοστηϊμδίθ γορίοι ; δὲ}}} ἰδ τουδὶ Ὀ6 
ποδορᾶ, ἱὰ 86 τρϑδὴ ἴζτηθ, ἰδὲ (6 βθοὶ] Ὀδθοοῦλοδ 
ουγθοὰ [ὉΓ ΙΔη βδῖκο. πος ἴο 16 ΓΟΡΓΟΒρΏ- 
ἰδίοι, ἰὸς 18 ἃ νἱον ἰμαὺ ἰδίζοθ ἰδ ἴοιτω οὗ ἰὮγθθ 
ΒΡΏΘΓΟΒ: [86 οδεῖδ, (16 Ῥαδγβαΐβθ, [Π9 σαγάβεη, Αἱ αἱ] 
ονρηίβ, ἰδ6 Ὀ6ϑὲ βυρροκί οι ἴῃ ἴο ἸΏΔὴ ἰ8 {πδὲὶ 
Ὧ6 τὰὯ8 οτοδίοαὰ ἰη ϑάθη, δἰ μβουρὰ ὈΥ ἃ πον δεῖ οὗ 
οὐ δο 8 ΟΔΡΥ ἰζδηδίοιτοα ἰο (86 ὁορηο οὗ Εάδα, 
[μαἱ ἰΒ, οὗ [86 Ῥαγδάΐθθ. Βοβί 68 {{||8 Ρ]δοθ, [110 πΆτὴθ 
ἙἘάδῃ ΟὐσΌΒ νοσϑ. 10 δηὰ 1: οἷ. 11]. 28: ἷν. 16." 
ΧΙ, 10; Φοοὶ 1. 8: Εσοκ. χχχὶ. 16, 18.--- 4 σαγάσπ͵ 
3. Ὑπὸ βορίααχίης ἰγδηβιδίοθ 1ΐ παράδεισος ; 186 
ψυϊραῖο: αγαάϊεια. “ βρίορεὶ Ἔχρ αἷμ ἰμ18 ποτὰ 
(Αὐὔεεία, ἷἴ. Ῥ. 298) δοοοτσαϊηρ ἰο ἴ86 Ζεπὰ: δαξγὲ 
ἀαόξα, ἰΒ α λρν γουμμαῖ, δῇ ἐποϊοείπο, τὶ το 
ἐ!6 ΗΟΌΓΟΝΥ 13 (ρτορ ΤΥ, δϑορισίλέπσ οουεγεοά οτ ελεῖ- 

ἯΙ] δργοθθ. [ἐ ἷβ οαιτίοα ουἱ οὗ ἴῃ6 1πάο- 
ἀοτταδηΐο ἱπίο ἐἰμ6 Βιῃοπιϊῶο, δρὰ ἷἰβ ἑουπὰ ἴῃ ἰδ 
Ἡοῦτεν, πόσο ἰδ 8ὲ8 [89 ρτγοηυμοίδιίίουῃ Ὁ 
(Ραμ 68), Οδπίΐο. ἱν. 18; Νεὰ. ἱΐ. 8; Ἐροϊββίαϑεοβ 1ϊ. 
ὅ." Κηο ΑὮ οΟχρ δηδίξοῃ, ΠΟῪ βοὲ δϑίάβ, ἰ8 ἰμδὲ 
πἰιΐοι ἀοεῖνοθ ἰξ ἤοτῃ ἴμ6 βδηδογὶὶ ραγααίρα (αἰϊεα, 
ἔοτοῖστι, ποπάγουδ ἰδ). ΤΏ6 οοπορρίίοῃθ--- στάθη 
οὗ Ἑάδη, Εάσῃ Οδγάθα, ἀαγάρη οὗἨ Οἀοἀ---ὈΥ τοαβοὰ 
οὗ [86 Βυτθο ἶοαὶ εἰρτιίβοδποθ οἵ ἴθθθ Ὄσργοθβίοῃηδ, 
ΡΪΔΥ ἱπίο οδοῖὶ; οἷοῦ. ΒΥ ἴδο ζαγάθῃ, δοοογάϊῃρ ἰὸ 
Κυοροὶ, ἰΒ ἰο Ὀ6 υπάοτδίοοὰ “86 μαγάθῃ οὗ ἰγϑϑβ ἢ 
ΤῊ τουοὶ 18 οἰθαγ, ἰδὲ [Π6 χαγάθῃ οἵ ἰ8}6 ρασδαϊδβαὶ- 
04] πδίασο γᾺ8 ἀἶδβιὶ εα ἴον ἰ9 ἔτεα. ΤῈ μδᾶσ- 
ἄδῶ ἸΑΥῪ ἰπ [1Π|ὸ οδβίοσῃ ἀἰϊϑίγίοί οὗ ἱμ6 Ἐάθῃ σορίου 
(Ὁ ΤΡῸ); ἴδοτο ἰβ ῬγοΡ Ὁ ἱπαϊοδίθα δἱοπρ τὶ (8 
[86 δἰδηᾶ-Ῥοἰπὺ οὗ 10 τορογίοσ. ΤῈ Ἐδδίθσγῃ ἰδηὰ ἷθ 
180 Βοτοοἰαπὰ οὗ δυπιδηίίγ.--ΒΟΣτο Εἶο ναὶ ἴδ6 
ΤΩ Θ1..--- ΑΒ ἴπ6 σγτοδίου οὗ Εἶνα 18 ἰσαῃδίοττοα [0 Ῥδσ 
ἀἶδο, ἰὲ ἰ8. 88 7611 ποῖ ἰο ἸΑΥ͂ δίσθαβ ὑροὴ [86 ἔδοὶ οἵ 
Αἀδσρβ δανίπρ ὕθθῃ ογοαιθὰ ουϊδὶὰθ οὗἨ Ῥαγδάϊβο; 
ἐδ6 ξυπάκτηρηίδὶ ἰάθα οομδίβιδ ἰῃ (8, [δἰ Αἀδη) τῶϑ 
᾿πτατλοάϊδίοὶγ ἰγαπδίοστοα ἔγοτο ἷβ βίδίθ οὗ ῃδίωυγο (ΟΣ 
διἷϑ υμίγοσβαὶ γοϊδώομ ἰ0 {1:0 δἀδιηδ8) ἰπίο ἰδ δίδιδ 
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ΟΣ Ὧΐ8 ρῬασίουϊδν τοϊδοαῃ ἰοὸ Ῥαδγβαΐδο. 
“Βοιδ ἔδλοϊβ δῖὸ δηπουποοὰ Ὀοίογο ἴῃ ἃ ΒΟΙΩΤΩΔΣΥ 

Ὀαὶ δὲ υηίοϊἀοὰ ἴῃ τδδὲ (Ὁ]]ΟΥΤΒ; ἰπδὲ 89 (ἢ6 
117 δηπουποϑὰ ἴῃ ἴδο ὅσβι σϑσβὸ οὗ οἷ. 

ἰ. τοοοὶτο δδοόσπαδαγὰβ ὁ πιὰ ὀχρίδυδιϊοη." 890 6- 

6. ἵετο. 9-14. Απὰ ουΐ οὗ ἴδιο του τλδᾶθ 

88 ἃ Θυγοποϊορίολὶ ζ]οπίηρ οὗ ἐδ0 
βηυάδ υἰτοθοὶ νγο}} σατϑὰ ἴον ἴῃ Ῥδγϑαΐβθ ΕΥ͂ πηθ8ῃ5 οὗ 

ὕοι οὗ ἔδ6 ΠῚ οὗ ἰδ9 Βυσαδη οηϊογτηθῃί, (πὶ 
μη κηρολοῦν ." Ὠδιηθα [86 Π6 

ἴοι ἰδ σίνοα ἰυ-τἰῃδῖ ἰ8, Δ ΡΘΟΔΌΪΘ 
δινὶ Ὠϑα βοῖηο ἔοοά---Ὀαὶ 16. πρὶ τί [Δ] κἰἀ6 οὗἨ [ἢ6 
ἵπσπδει οοὐογταθηΐ οοταθα οὐἱ, ἴῃ ἰἰ8 ροτγίοοϊοη, τἩ|ῖῖὰ 
(δε πιοητίου οὗ ἰδ6 ὑπο [7668 ἰδὲ ἴογηι ἃ οοπίγαδί ἴῃ 
(8 τὐἱάδὲ οὗ ἐδ9 : ἴοσ, δοοοσάϊηρ ἰοὸ οἷ, ἰϊ. δ, 
(9 ἴσϑὸ οὗ Κυον δίδη δ ̓ ἰκονἷδθ ἰὼ (ἢ 6 ταἰάδὶ 
οἵ (6 ραράβει. Τμὸ βἰφυίδοδηοθ δηὰ οβίσδου οἵ (89 

ΟΣ ἘΠ Ἀν ΠθΟτὸ ῬΟΓΠΟΜΑΤῚΥ ΕἸ ταῦ ἐπ᾿ ΠΕΊΣΕΙ 
οουά δνὸ ῥγοσυγοὰ ζ0 Αἄδπὶι {μ6 ῥόον οὗ ̓ ἱνίηρ οἢ 
ἴοτενοσ. 18 οδ 8 Ὡοὶ ἰο ὃθ τεχζαγάθα 88 

ἔτοτα ἔμ οοῃίσαδι 

1ι ἰδ, ̓ μογοΐοσο, οοπίσαδὲ πΏθη 
[6115 τ (δὲ “110 Πδγσαῖοσ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἰῃ Ῥδγδ- 
τῆ ἀφλρόφαν “τὸ ὑῆρσ τ: ἀυβλοα  τνὸ δὲ λας ὴ 
681 Ρόυτον οὗ 16 δηὰ δυβίδίη (16 116 186}, 

οὗἩ (10 ΟΥδΟΡ διουβοβ δῃὰ δύνδῃποοβθ ἰ86 
ὑγοῦ, δὰ {ΠΟΥΘΌΥ ἱπάμοοδ ἃ ἰσθμοῦ κηοπ- 
ΤΥΌΪΤ, ἴ86 ἢ ΔΡΡΟΔΙΒ ἃ “ τοχίοῃ οὗ 

οὗ [9 ἴγϑὸ ποῖ οἡἶΐγ, Ὀυὺ 88 {6 
οὗ αοὐ δ Ρογβοῦδὶ ὈγΟβΘΏΟΘ, (16 νίδοο οὗ 186 
πἰίοσϑῆοο οὗ ἃ βρίγιζυδὶ νοΐσο ὈΥ 186 δβοιφϑῃϊ, 

διὰ ἀμ δοοουῃς οἵ ἰμ0 οἰοσυθί. 186 πομάογίῃ! 
οὐῃδἰβίδ, ἴῃ (πὸ θταὶ Ρ]δοθ, ἰῃὰ ἐδ ΐ8, ἐπὶ ποτ ἰδ ἐῃ0 
τοίου οὗὁὨ ἱπηοοῦσοθ, οὗ ἴΠ6 ἱπίορτ  Ὀοΐδ οὗ ἴδ 
ποδη αρὶτὶϊ δηὰ οὗ [6 δΒυτγτουπαάϊηρ ἠδίαΓο, δηὰ ἰμδῖ, 
ΘΟηϑο ΘΠ, μόρὸ 106 δρίγτυαὶ δυὰ [1:6 Ὡδίυγαὶ ΔΓΘ 
αὐδεδβοοὰ ἴῃ ρογίοος ὑπο: πΏ8ὲ ἱπογϑίοσο ἰδ ἰδ, 
(δαὶ ουϊπνατὰ ἰὨΐηρβ Ὀθοοαθ οὗ ἐἰγρία δηὰ δυτ)- 

ἷ ὶ σδῃ66 ἰπ ὑποὶρ ροϊσηςίαὶ τηθδβῦσο. [ἰ 

1 Ἔ- Γ᾿ ἔ ἔ 

" 1 
ἊῚ 

τοῖα 186 τοδάϊης οὗ ἴῃ0 
ἰδχῖ : ἃ βίσοδσιῃ τοόπὲ ουῖϊζ, ἰμθίοδά οὗ, ἃ βέγοδ:ιῃλ σοδδ 
ον, εἰϊϊίσϑοι δηθ φγοοῦ ἰδοὺ (ῃ6 δυΐθμοῦ δρϑδίκβ οὗ 
Ῥρσδάΐθο δβ οὗ ἃ ἰπίησ ῬυγΟΪΥ ραϑῖ. Μυσὴ σδϑῖμον, 
βόπόνοσ, ἀοοδ ὮΘ Β οὗ Ῥαγβαϊΐβο δῖος [86 []1, 88 
οἵ ἃ υἷδοθ δὲ Ἰοδδί 8}}}} αχἰ βεϊηρ, Ὀυὺῦ ο]ΟΒΘΙΥ βαΐ ὑρ 
Ὁ. τ268:8 οὗ (δ6 οδογυρίπι. ΤὨδί 8, [86 τοργοβϑϑῃίδ- 
σα 5 ποῖ ὩΟῊΥ͂ ῬΌΓΟΙΥ υἷσαὶ : ἴξ 18. 4150, δὶ 
[6 δοῖὴθ ἔταο, ἰτουβδουΐ δγταρο]ϊο. Αοοογάϊησ ἰο 
ΟἿΌΣ τοργοβοιηϊδίίοῃ, ἰδ9 βίγοδασῃ οτὶ Ὡοὺ ἷἰῃ 
Ῥαχδΐδο ἰδού, ὈυΣ ουἱδῖὰθ οὗ ἰξ, ἰῃ ἰῃ6 Ἰδηά οὗ ΕΘ ; 
διμὶ δὸ Ὠογα, ἴ00, 88 ἰῃ [10 ο880 οὗ Αὐδι), τηυδὲ τὸ 

ἱησο 8} Ὀοίποθῃ ἐθ6 οτἰσίῃ ἴῃ ᾽δ δὰ ἐδ 
ἀρβέογ δὲ γ͵Ὰ8 ἴὸ μαᾶνο 118 ἀθνυδϊορτηθαὶ ἴῃ ουἱίαΓο. 
ἴη Ῥατδάΐβο ἱ ἐπογοίοτθ, ἀοο8 (ΐβ ΟὯ6 δίγοθδχω, 
οὐ ἰὼ κοΐηρ οὐἱ οὗ [86 ζαγάθῃ, αἰνίἀο (8617 ἰηΐο ἔΟυΣ 
(8 ὌΧ) βδοοάμιοοὰβ (μοὶ “γαίῃ. ϑιγθδηιβ," πο 
“ ὈΓΟΟΚ8.᾽᾽)), ὙΒΙοὮ δ οῸγ τἵνοσβ ὑδγί ἱβοσωθοῖνϑβ ἴῃ 
811 (86 ποτά, [6 δίγϑαση- δά Ὀθοοσθ μοδα-δίΓ Δ ση 5. 

---ΤΤὴ.. πδλο οὗ ἴδο ὅχαϊ ἐδ Ῥίπποι : ΤΏΘ ἴγϑο- 
πόρος τ ὐμ: ; 0 1 Ποπίης (αοβοηΐυ8). Βγ ἴδ 
ὩΆΤΩΘ Ὀθοη πἀηἀογαιοοὰ 1. {86 ῬΏΔδΙΒ, 23, 
180 ῬΔβίβ. τάχα οὗ Χοπόρδου, 8. [Π6 Βίθγηρδ Οἵ 
Εταάδι (Βαϊσηδπη), 4. [806 Ιπάυ8 (ΒΟ 1.688), ὅ. 
(89 Θδηροθ (Φοθδριυθ, Ευδοθίυθ, Βουῖμ6 88), 6. ἐῃ9 
Ηγρμιδεὶβ (Ηδῃθθογρ), 1. [86 ΝΊΙΘ ((λ6 ΜΙΑΓΔΒ8), 8. 
10 Οοδομδὰ (Ὁ. Εἰλιο). ὅ86ο ἰ89 Βοοίγίηδὶ δηὰ 
Ἐπ ΐοΔ].-- -Τλι ἐδ δ ὙνροΒ δμοοϊαρδασοα ἴδ 
0019 Ἰδπὰ οὗ ΕΐΑΥ Δ .--- Αοοοτάϊηρ ἰοὸ Εἄταί, ἰὶ ἰ8 
186 ϑαζὴθ ὙΠ οὐγομέέ, γοσίον. (ΤῊ ἰ5 τμδὶ Ηδυ δὴ 
ῬΓΟΔΌΪΥ οἰρηΐθοθ: δοοοτάϊηβ ἴο οἰ ἰσϑοὶ ἰζ ΤΩΘΆΣΒ 
δϑαπάν ἰαπά.) Τ) ποτὰ 33Ό (ργίμγδγὶ]γ, ὑο δωγγομπα) 
ΤΩΔΥ͂ ὈΘ6 ἰηἰοτργοίθα οὗὨ ἃ οἱγουϊϊουβ Βοπίηρ τουμπὰ, 
Ἰθοῦσὰ ἰδ αἰδὸ ΟσΟΌΣΘ ἰπ ἐδ0 ϑθῆβ86 οὗ βυττουηάίηρ οὔ 
ΟἿ βἷάθ. ΤῊΘ ὙΟΡῸ ΤΩΔΥ δἰἷϑὸ ἀθῃοίθ ἃ πὶπαϊηρ 88- 
δαρ6 ἱδτγοιρὰ (18. χα, 16, “9 ὩΌ, “6ο τουπὰ 
δθουΐϊ ἰπγουρὰ [16 οἷτγ 2), δῃὰ Π6ΓΘ ᾽ξ ΩΔΥ Ὀ6 Ὀοίζος 
οοποοὶνοα οἵ 83 ἃ πὶπαΐηρ (του Ὦ ΠΔῺ 88 δῇ δῃοοτα- 
ΡῬαδβδίηζ. 70 οἴοοθα δὴ οχργϑδδϑίοῃ [Ππδὺὶ δὲ [06 βΒ8:ὴ9 
ἐΐϊπηθ 68118 0 τοΐϊπὰ ἃ τοχίοη οὗ βίγθβῃιβ.-- - 70 ΣΘ 
ἴδοξο 5 Τηδὶ ἷβ, οδρϑοΐδ!]γ οὐ δου πάλ η[]γ--- 
1ὴ0 τηοῦμοσ- ΟΌΠΙΓΥ οὗ ρμοϊὰ, μοὶ ΟἿ ἴῃ τεβροοὶ ἴὸ 
αυδηιγ, Ὀπὶ δἷἶδο ἱῃ τοβροοὶ 1ὸ αυδ!γ.--- [0 κο] 
οὗ ἰμδὶ Ἰαπὰ ἐδ χοοὰ.--- Βοαϊά68 19 ὅπο ρο]ὰ, Ηδνὶ- 
ΙΔ} ἰθ αἷϑο ἔδιηουβ [Ὁ 1.8 πρίοθβ, δαοῖ 88 δαοϊαοΐ 
(Νυσα. χὶ. 7), δἰ πι!αν ἴ0 τοδῆηδ, ον δοοοράϊηρ ὑ0 2066- 
Ῥῃυ8 Βοίϊίιοηι, διὰ, δἰ ΠΡ παιηϑὰ (866 Καοῦοϊ), 
ἐ Δῃ ΟὐΟΥΙ ΓΟΊΒ Δηἃ ὙΘΙῪ ΟΟΘΕΪ σύμ, τ Ὠΐο 8. ἰη- 
ἀϊκουουβ ἱὰ Ιηἀΐα δηὰ Ασδθία, ἱπ Βδουοηΐα δῃὰ 
Μοαΐδ, δηἃ οβρϑοΐδν ἴῃ Βαοίσίδηδ. [ὁ τηυδὲ ἢδγθ 
ὈΘ6ΘῺ Ὅγο}}] Κηονῃ (0 ἰδ ΗΠΘΌτονβ." Τὸ εΠ||8 8 δΔαἀοά, 
ἴῃ ἰδο ἰμἱτὰ ῥΪδοο, [6 ῥγϑοΐοιιβ βίοηθ Ὁ, φολολαπι. 
Αοοογάϊΐηρ ἰο τηοϑὲ ἱπίογργοίοτ ἰ0 8 80. ΟΠΥ͂Σ Βίοῃ6, 
ΒΑΓΟΙΥ͂Χ, ΟΥ βαγάϊαβ, ἩΒϊοΣ Ὀοϊοης ὑοχϑίμον ἴὸ [80 
δρϑοῖοβ ομδϊοθάοη. Τὰ Τ δι δηὰ οἰμογβ 
ΜΟΙ] υπάοτγϑίδηἃ ΌΥ Βοδόβατη ἐδ βθαιζτθθη ὈΟΙΥΪ. 
ΤῺ6 ΟὨΥ̓Χ, ΟὨ (6 ΘΟὨΓΓΑΙΥ, ᾿88 ἴῃ6 οοἷοῦ οὗ [86 
υτηδλη ἤπροῦ- ΠΔ118, δπα ἰμδὶ ἰ8 ἀοποίοα ὈΥ͂ {π 6 ΔΙΆ. 
ὙΠ να ἀρτοοθ Ὁ 88 “ εἰχηϊγίορ βοτιοίμίης ἐλέη, 
ἀοϊέοαίο, ραϊ6᾽" (ΚποὈ61). ἴῃ τοαρϑοῖ ἴο [86 Ὦγ, 
860 ἔστίλον οὨ.--- [80 ἐρθδεν οὗ ἔδο ποοουά τἶνος ὦ 
ΟἰδμοΣ.---“ Αοοοσαϊηρσ ἰὼ Φοδορμθθ, “Ἅ4πηπ|. ἱ. 1, 8, 
Κιμροδῖ, δηθὰ οἰμογα, 88 τηῖσμς Ὀ6 ἰηΐογγοά ἔγομι 
(ΤῈ ἰηὺ ὑγϑηδ αἰΐοῃ οὐ ζ6γ. ἱϊ. 18, Βαῃ [τὰ 
24, 21, ἰθδόγθ νῶϑ υπάοιαιοοά Ὁ ἴδ ἐμο Νὶϊο, πο ἢ 
ἤονα ἰθγοῦρἢ δ] ἰδ βου! -Ἰδη8 (912) ἰδαὶ [6] 
πὶ εΐη (ἢ9 οἰτσυϊὶ οὗἩἨὨ [6 παιτδῖοσβ νἱον " (Εὔτ8|). 
ὕὍπαάον ἴπ6 Οἴδοη, τρόγϑούονγ, δοοοσγάΐηρ ἰο [9 Κ'μοζω- 
ἰιἰο υ86 οὗ ἐδο νοσὰ, ἴποτο δᾶνὸ Ὀθθη υπάἀοτειοοῦ {Π6 
Οχυδ, [Π96 Ῥυγδιωῦβ, δὰ ἰδοὸ δῶροθ. 19, ἰδθ 
ἀκτκ-οοἰοτοί (7), 18 ἃ ῬΓΌΡΟΥ ὭΔΙΩΘ ἴὸν ἴἰΠ6 οἰάοδβὲ δβοῃ 
οὗ Βδιὰ, ἴπδθ ἀποοδίου οὗ [86 “ΕἸ ορίαηβ, ΤΆΘΏΟΘ 
ὧς 8 σίνγοῃ ἰο [26 βου! ῃ-ἰδηὰ, οβρϑοΐδ!ν Μότγοο, δηᾶ, 
{πογθῦροι, ἰο Φ ορία απὰ ἐῃ6 βου! ῃ-τορίοῃ χοηοΓαὶ- 
ἦγ. Απὰ γαῖ ὑπᾶον [ἢ6 1116 ὨΔΙῺΘ ΤΩΔΥῪ Ὀ60 υηδοτθίοοά 
ἃ ἀδτκ-οοἰογοὰ ρθορὶθ ἰμδὶ ἀπο ἴῃ δουΐποστ ᾿παάϊΐδ, 
ἴῃ ὕρρον Εργρὶ, δῃὰ ἱπ βουίι Ατγδρία (Κἰθβίδϑ διὰ 
Αστίδ) [ἢ {πὸ ΤΏΔΏΠΟΡ δσὸ ἰπορο Οἰδογοης ζοορτα- 
Ρμΐοδὶ αἰδιτίοί πηᾶον (18 πδίὴθ (806 ΕὝΈΒΤ: αὶ. 
90η).--- Τ) ὁ Ὡδσηο οὗ ἴμο ἰἰτὰ χίνοχ ἰ5 ἘΠ οἾἶκο]. 
-αἼμὸ Τί μτίβ, (89 σιελέησ, ΒῸ δτωϑὰ ἔγουι 118 νἱοϊδηϊ 
βοπίπρ. ὕθδῃ. χ. 4, ἰξ ἰβ οδιϑὰ {1:0 γτϑδῖ τίγοσ--"θὸ 
δἰδο ἴ1:6 ΕΌΡὨγαίθα. ΤΏο Ζοηὰ ἴογῃι ἰδ ἔργα γιὰ 
ἐϊσίγα, ππὶδι, τρεῖρ .5.- ττουυαχτὰ ἴ9 ϑαβὶ 
δγχὶα ([Δυρο: "3 οΥ ἐπ ,γοπί 7) Αεευτία). ΤῈΘ 

Φ (ΤΠ619 σπου]ὰ δοοῖω, αἱ ὥσεὲ υἱαόνν, ὕυΣ ἃ ζαϊηΐ σοϑοση" 
δΐαπιοθ Ῥοΐποθῃ λέδάθκοι ατὰ Τυρτίβ. ΤΈΘΓΟ οδὰ Ὁ0 Ὀυξ ̓  
4190 ἀουδὲ, Βοπογνοσ, οἵ ἐϊιοὲς οἐγτοοϊορίοαὶ οομηεδοξίοε. ΤΏΘ 



2060 ΟΕΝΕΒΙΒ, ΟΒ ΤῊΕΞ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΒΕΒ. 

ποτὰ ὨΘῚΡ Ὀαΐοτο Αβδγγίδ σδῇ δἷϑὸ σηϑασι ἰ0 ἰδο ͵ Ῥαγωδΐδαι Κυοθοὶ τοῖοσβ (86 οἂσο πὶ! πηΐοῖ Αδαια 
οαδβί, Ὀὰὶ 88 ἃ ργεροαίου ἱΐξ μὰ8 ἐΐ)0 ΙὩΟΓΘ δοϊησοοι 
86Ώ50 ὀεζογα, ὕγοπέιοαγά. ΤῈ Ἰδαίου ϑϑῦβο, ἰδίκϑῃ 
ἔγοοῖγ, ἰΒ Βοτθ ἰο Ὀ6 ῥγοξοττοᾶ; βίῃοθ {86 Τί κεῖβ, ἰῃ 
ἴοι, ἔοτιμϑ [86 ᾿γεϑίοσῃῃ θουπΔΓΎ οὗὨ Αδβαγτίδ. Αο- 
οογαϊΐης ἴ0 βοτηθ, Αββυτὶδ ἰβ 9 Ὀ6 ἰδκο ἤδσθ ἴῃ ἃ 
σὶάον 86 η86.--- [89 ἐουτι χνοσ ἐδ ΕἸ ΡὮταῖοα.--- 
ΤΗΟ οὠέδγεακίπρ, ἴἰμ6 υἱοίει. Τὶ ἰδ ἰδ στοδίοδι γἶνο 
οὐ Ὑοοίοσῃ αϑίδ, δηὰ, (μογαοΐοσο, οδ]ϑὰ ἐλ σγϑαί 
γέσον, οὐ [06 γίσϑῦ, πιίδοῦὶ δηγιθίηρ πόσο. ΤῈ6 
ογριῃ οὗ 6 τθοὶς ἔοστα Εὐφράτης ἰβ οχρ]αἰποά εἰἴ8οΣ 
ἔτουι ὉΔῸΝ Ξξ Ὁ, ΟΣ ἤγοτα (δ Ὁ ἀσαΐδη ζύγαξ, ζύζγαί. 
ον (06 ἀἰδεγοηὶ ἀοεϊγαϊοηβ, 866 Εἴγαὶ, 

ἢ, Ὕοτα. 1ὅ--11. Τοοῖς 19 τῖδη δοᾶ Ρὶ εἶτ ἐπ 
[δ6 ματάθ:.---ΤΠ6 δυΐϊδοῦ ἰδκθδ ΠΡ αρδὶη πρδΐ ἰδ 
δαὶὰ ἴῃ [06 8ιἢ νοῦδο δϑουΐ (Π6 ἰγαπβῖον οὗ Αἀδπὶ ἰο 
Ῥατδάΐβο, Ὀυϊ δ ἀ8 ἰο ἰϊ, δὲ 86 βαιὸ ἰΐπια, ἐπ 6 Ρὰτ- 
ΡΟΒ6 ἴον τἩΟῺ ἰδ 88 ἀπο, ΠΔΏΛΟΪΥ, ἰο ἀγόδ5 ἐέ απά 
ἐο κεῶρ . ΑἈοοογαΐηρ ἰο 6} } 280} τη τγδϑ οσοδιοὰ 
ουϊδ᾽αθ οΥ̓ Ῥαγβαΐθα : βίηοο ὯΘ τηιϑὶ ὅχβί 8606 ἰΠ6 οσίσα- 
Ῥαγβδαϊβαϊοδὶ δίῃ, ἰπ ογάονς ἰδὲ Ὧ6 τηϊσῃλ πᾶν ἃ 
ΜΟΣΙΩΥ Θβιἐπηδίίοῃ οὗἨ [86 ρίοσυ οἵ Ῥαγβδαΐβο, βῃὰ οὗ 
ἢΐ8. οὐ Τοσδίίο 88 οχιοπαϊηρ ἰΠθη06 οΥνοῦ ἐπ 6 τΏΟΪΘ 
βου. Ξυοἢ δὴ δδϑιρσηγηθη οὗ ἃ 18 δ οχοῖδοΣ 
00 ἀϊάδοιίο. ΤῈθ χαυάδῃ 8 (6 ρἷδοο οὗ ἴῃ Βυζηδῃ 
νοσδίίοῃ, δηὰ οὗ [86 πασμηδη δη]ογταθηῦ ἴῃ 1.8 απαϊνὶα- 
οἀ υπΐΐγ. ΤῊΪ8 Θηϊογτηθαΐ Π88 ἵνο δβίάἀθα, ἰο εαξ δηὰ 
[0 γεΐγαῖϊπ. Ἰῃ ἰκΚθ τρδῆμοῦ (ἢ6 γοοσδίίοη 888 πὸ 
51.168, ἰο ὦγεδδ πὰ (0 ζεσρ. 76 βτϑὶ ἐπίηρ 18. ἴο 
αγθβ8 ἰζ ; [ὉΓ πδίιυγο, πῇ ]οἢ στοῦ τ]]ὰ ΟΥ σὶι- 
ουν 1ἴῃ9 ΟΔΓΘ οὗὁἨ 8, Ὀθοοποθ θη ΟὈΪθὰ πηάοῦ ἰδ 
δαπλδη Βαηὰ (ἢ 6}1Ζ86}}}. ὅδγϑ [86 βδῆγθ τγγίιογ, {118 
ΜΟΓΚ 88 88 π]| 06} αἰ ογθηῖ ἔγοπι ἀρτίουϊΐατο Ρ᾿τῸ- 
Ῥότ, ἃ8 Ῥαγϑάΐθθ 1186} αἰ ἴαγοὰ ἔγοτα 86 Ἰαΐϑὺ οὐ]}- 
γϑϊοὰ Ἰαηά, ἰλὰΐ ἐξ γγῶϑ 8.1}}} Ἰσογῶ ; “δὰ ποῦῖς νταϑ 80 
Δ» ἴτοτα Ὀοΐηρ, ὑπραγδαϊβαΐοαὶ, τἰιαῖ, δοςογαϊηρ ἰο ΟὮ. 
᾿, 1-8, ὁνοὰ 1ἴΠ6 σγοδίίοῃ ἰβ τοζαγθὰ 88 8 ποῦς οὗ 
(ἀἰοα." γος τουδὲ ἀἰδάπρσυϊδη, Βοννον, ποῦς ἴῃ 18 
ὨΔΙΤΟΎΘΙ Β6Ώ86, 8ἃ8 ἰξ βίδπαὰθ ὑηᾶον ἰδ6 Ὀυγάσδῃ οἵ 
ΠΥ (πηδ6 δι θήθοῦ ἰ0 νδηΐϊγ, Βοτα. υἱ], 20) ἔγοτω 
ἴΠ6 ραγδαϊβαϊ δὶ ποσί, οὐ δονυϊγ. Ἐνϑῃ οὗὨ [δ ἰδίου 
ἴθταε! 8 ἴΐ βαϊὰ : ΤΏΘΓΟ 8 ἢ0 ἰοἱ] ἰῃ Ζίοῃ." Αοοογά- 
ἰησ ἴο Π εἰ ύσϑοι, ἔμ 6 τθμοἷθ ϑδγίῃ, ἔγοια Ῥαγδαΐδο ουΐ, 
{88 ἴ0 ὈΘΟΟΙΊΘ ἃ Ῥαγδάϊΐϑο:; “ΤΏ0 ΘΏ ἷδ {π6 τηοϑὶ 
ΠΟΙΥῪ (ον [8.6 ΠΟΙΥ οὗὨ δΒοὶΐ68), Ἐάση ἷβ [86 ΠΟΙΪΥ ρἷδοο, 
ὙΓΠ116ὺ (ἢ 6 ὙΠ010 ΘΑ δγουηα ἰ8 [18 Ρογοὰ δῃὰ οουσί.᾽" 
ΤῊΘ ΟΠ ρΑσίβου 18 ποὺ ὙΒΟΪΥ͂ ΔΡΡΙΪοδθΪθ.: δἷθοθ 
ὝΔΘΙΘ {ΠἸ|6Γ6 ΔΘ ΠΟ βρίσί [4] ογάογβ, (πθῦθ οουἹὰ Ὀθ 
80 Ῥτοροῦ τηθηϊίοῃ οὗ οουτὶ δῃὰ βδῃοίτδιγ.--Ασὰ ἴο 
᾿κξθῸΡ ΤῊ ρδγάθῃ, δ δυο, 8. απἰποϊοδοὰ δηὰ 
ΠΝ ΔΙΙο ; 80}}} τηυδὶ Αάλτὰ παΐοϊ δπὰ ργοίθοὶ ἰΐ, 
ΤΙ ἷ8, ἱπ ἔδοῦ, ἃ ΨΘΓΥ͂ βί στιίβοδηὶ δ αἰ οη, δὰ βθϑταβ 
ἴο ρὶνθ ἃ βίτοηρ ἱπαϊοβίίοη οὔ ἀδῆρον 88 ἱ 
τλλΠ δὰ ῬΑ ῖ89 ἔτοση ἴδ βίάἀθ οἵ δὴ αἰγοδαγ δχίβι- 
ἴῃς μόνος οὗ 6011 (Ὁ εἰ ἰσϑοῖ δπὰ οἱ 6 γβ), δ πουρῖι, 
ουύϑθῃ ἴῃ ἐμαὶ οαβα, ἴλ6 ζυλγάϊηρ οὗ ἴῃ6 χαγάθῃ Ὀεϊοηρ- 
οα (ο τιδηΒ γοσδίζοῃ ; δἷποο δραίηβε ἐμ6 τηΐβυβο οὗ μἷ8 
ἔροθάομι, ΒΘ μιδὰ ΟὨΪΥ͂ ἰο ἰδκθ οἂτθ οὗ δ8 οὔστι ἔτϑθ 
Ἧ}1, δηὰ, πὰ ἰδ, 186 Ροββοβδβίοπ. δὰ [δ ἱπίορτίγ οὗ 

ΓῚ ἴῃ Ὁ ἼΤΙ τολῦ Ὁ9 ἐμο δσεϊοιθ μβασδετιοᾶ, οσ ἰξ τῦδὺ 86 Ῥασί 
οὗ [86 αν Δ 010 ἽΠ (δδσρ, στ Ὁ) ἴῃ οοταροαϊείΐοσπ. ΤῊΘ σο- 
ατοίπιδας Ὁ πὰ Τίσγίε Βδγο οορτιδίο Ἰοίξαιθ--- Ὁ Ι,, ΤΟΒ. 
ΤΏο ἱπίοστοδαϊδίο οἱ ἐσα: εἰ ΐοσι ἕοστῃ ἐδ ϑϑοσι ἔτι ἐδ 9 Αχασιιδίο 

ΔΩ; Ασδυίο, Σλε. δ᾽ ϑιαίι, ὍΘΙ, Το Ζαιὰ ΤῸΒ 

ἰ8 ἦμο βαχλθ ποσὰ. --Ἴ. 1,..] 
ἼΠΤΕΡ σϑΐίογοιιοθ ΒοτΘ πουἃ δοῦσα ἤὍο ὈΘ ὦ ΝΠ. χχὶΐϊ, 

21, νοῦ [8.6 Οσττηδῃ Υ οσείοσι αἶτοα: “’ Χείηε Μῶλε ἐπ “αοοῦ, 
πὰ Κείμε Αγδείξ ἐκ Πεγασὶ; ὯΟ ἰοὶ! ἐμ αοοῦ, Ὡ0 Ἰδῦοσς ἰὰ 
Ἰαταοὶ,᾽" ἰποίοαὰ οὗ ΟἿΣ πιοτὸ οοχτοοῖ Υ' ἀσαίοτι : “πὸ ἐπί αυΣν 
ἴῃ δον, ὯΟ ῬΟΣΎΘΣΒΟΣΙΘΒΘ ἰΒ 16180].᾽"--Τ. 1,..} 

ὍΔ8 οἰαγρθα, ἰο (86 ἰδεῖς δρροϊπίοα μἰπι οὗ συδεάϊξην 
Ῥαγδαΐθο δραϊπβὶ (6 χωϊβομίοῦ οὗ (86 πὶ]ὰ Ὀθδβίβ.--- 
Οἔ ὁ ἴχοο οὗ ἴδο κΚατάθη.--ϑ. γε Ἐποροὶ: 
“ΤῊ δυΐδον οἰθαυῖν δδαευτηθα ἐδδὲ ἴῃ [δ0 ΘΑσγ ρμοτίοα 
τῶθῃ ᾿ἰνοὰ δ]οῃθ ἔγομι (86 ἔγυϊ! οὗἁ ἰσϑϑα, δῃὰ αἱ ἃ ἰδὲ 

οὐ ἢτγδι δαἀναποοὰ ἴο {86 υ86 οὗ μοτὸθ δῃὰ 
(οἱ, 11. 17), τ ]δὲ (πὸ ΕΠΟὨΐ ας, ἰῃ 186 γΟΣῪ Ὀορὶ 
δδεῖρτιϑ Ὀοϊδ ἴο τωϑὰ (οἷ, ἱ. 39). Α ἱ Ὧϊο 
ἀπ ἣν τευ ΓΒ, βοτὰ 88 ΡΙδαίο (ον, 3172), Βσαῦο, 

οἴδοτθ, ππθῃ ἰῃ ἰδ6 Ῥορίπηΐηο δίο Βοσῦβ, θοστίϑα, 
θατῖκ, δηὰ ἔσγυϊι οὗ ἴγθθ8, θϑρθοίδ!ν ΔΟΟΓΏΒ ; ἐδ6 ταϊδίην 
οὗ ρστιδίῃ: οδιὴθ ἰῃ ἰδία," Τμαὶ [80 βαῖ δὶ ᾿δῇ 
ἀἰὰ ποὶ οδὺ Ββοῦῦβ 8 ΠΟΉΒΕΓΟ δαϊὰ . Ὀὰὲ [86 [ταὶϊϊ οὗ 
(Π6 χϑ968 ἰβ ὈΡΟΙΑΪΠΟΠΕΥ ργοβουίοὰ Ὀδοδυδο οἵ [8 
δΥτ 0] ]ς τοϊδώοῃ ἰοὸ ὑμ6 ὑνο ταγβίθσίουδ ἴσϑρ ἰῃ {86 
ταϊαδὶ οὗ ἰ00 ργαγίοη, 19 ἴτθο ϑηϊογιοθηῖ οὗ 84]} 
ἴγϑϑθ ἰβ βδίγο: ΟἿ Θχργθαβοὰ ὮΥ (29 ἱπίδηδῖνο ἰάϊομι, 
ΞΕ 555. Ββὸ τοῦομ [89 τροτα ρεθοῖβθ, ἐμβογοίοσα, 
ἰδ 186 1ἰπιϊ τ διΐου οἵ ἰδ ἔγοθάοσι.--- θὲ οὗ 89 ἴχϑο οὗ 
ἴδο τιουνϊοάὰρο οὗ ζοσὰ δειὰ ον] ].--- Αοοοταϊηρ 0 
Ἠοΐδηδῃῃ δηὰ Ηϊοδογθ, 51 312 τοϑῦα ροοὰ δηὰ 
ὈδΔὰ εἶμργ. οἴ σϑο ἀθηΐοθ (ἀ]8, πὰ τσ γ. 
“ΤῊ6 "ἢ ΒΑγ8 6, “18 ορϑάϊΐβηοθ τὶ 8 σοοά, 
80 δα ἰ8 ἀϊβουοαάΐθησα τὶ 118 οὐἱΐ σου ΒΟ ΘΟ. 
Ηδγθ ἴδ τηυβὶ 6 γοιηδιϊκοα, ἰδδὺ [86 οοποορρίίοη οὗ 
ῬὨγαῖοδὶ ον! οδ 6, αὖ (η6 τηοϑῖ, ΟἿΪΥ 88 ἃ (Ο0Π86- 
4ύσῃοα οὗ τηοΓᾺ] οΥἹ], αηὰ (παι, ἱπογοΐοσῳ, ἴ86 οἰ ῖο8] 
οοπταδὺὶ ἰβ (6 πδίη τὨΐηρσ, ἱδουρὰ ποὶ ἰο ἴδ Ἔσχοῖὶυ- 
βίου οὗ ἰμ6 Ῥ γβῖοαὶ βἰάθ, 77ι|6 Ἰγθθ, ἰῇ ΔΩΥ οδδ6, 
ΑΒ α ἴγθο ἰδαΐ τηὶρῃΐ ργοάυοθ (818 Κηοπίοαρσο; δαὶ 
8, ἰξ τὰ {86 ἔγθὸ οὗ ργουδἕοῃ, ἱβγουρὴ τδὶοἢ Αἄδτὰ 
τοὶρδῦ δσοῖμθ ἴο ἃ οοῃϑβϑοίουβ αἀἰβιποιϊϊοῃ οὗ σοοὰ διὰ 
ΟΥ, δηᾶ, ὑΠΟΓΟΌΥ, [0 ἃ ΙΏΟΓᾺ] ἰγαηβι ἤθη ἴγοση [88 
βίαια οὗ ἱπποοϑῃϊ βἰαυρ 1 οἿ Υ ἱπο 8 βίδίθ οὗ οοηδβοϊουβ, 
το σίου νἱσίαθ. ἃ Βα ποὺ βἰη, ἱβθῃ μα Ἰοαγῃρα, ἴῃ 
ἃ ὨΟΓΙΩΔΙ ΜΆΥ, ἰὸ ΠΟῪ [}6 ἀἰδιϊηοιου Ὀοϊπ 6 Ὼ 
δια 6Υ1]---ἰῃ ροοα 88 ἴῃ) δοίι Δ} 1} οὗὁἨ Ὀεϊϊονίς ΟΌ6- 
ἀΐδηοθ ἰονδγὰβ αοα, το 88, δ ἰῃ6 βδβιη6 {ὖτη6, 
186 τηδϊπἰαληΐπρ οὗ δῖ8 οπῃ ᾿ἰ6 ἰη 18 50][-ςοτατηδηὰ 
Δ ἔγοθάοτα---ἶδο δυΐΐ, 48 [Π6 ῬοΟδΒ1 0 ΠΠ ὴγ} οὗ δῇ ὑρ6- 
Ἰἰενίησ δηὰ αϊβοδϑαϊθηΐς Ὀθθδανῖίοῦ (ον Γαδ 
Μοῦ τηυδὲ Βανα ἴον 118 οοῃβοαθποῃί, Βα νβῃ ἀθαῖγο 
δηὰ ἀφαι. ΤΏ6 ορίηϊου οὗ ΗἸἸαγὰΒ οδημοὺ ὯὈθ δυϑ- 
ἰαϊποα (ϑρίοιεσίιη, Θοίοδηιθηδο, ἱ, 162): Αγδον ἡωσὶ 
ὧδ ε6 γιεπααοὶξ ποηιόπ αοοορὶέ. Ἐρτ, "ὩοΣ ἴο ΚΠΩΟῊ 
βοοὰ δὰ ο6ΥἹ]},᾽ 8 {π6 βἷστι οὗ ἴ6 Ἰηΐδηι 16 ΟὨἱ ἰδ ἷν- 
πο88 (θοαΐ, ἱ. 89) ον οἵ Β6}116 οὈζυϑοηο88 (3 ὥδιι. χῖχ. 
86): [86 οοπδοίουβ ἔγοο Ἵοδοῖοα οὗ (89 οὔ οἵὐ ἰδ6 
οἴμον ἱπάϊσαιθβ [86 τηοϑὺ τηδίασα ρογίοὰ οὗ 116 (οΣ 
ἰδαῖ οὗἩ ἴδ6 δο-πϑδιηθὰ αππὲ αἱδογείίοπίδ, 18. υἱὶ. 1: 
Ποῦ. ν. 14). 8.0 ἰο Κηοῦ ροοὰ δηὰ οΥ]}, δἀπὰ ἰο ἀϊθ- 
εἰησυΐδῃ Ὀοίπϑαμ ἰμοια, ἰ8 64116ἃ {μ6 ἐλαγίώδπια οὗ γἷὶδ 
οὗ ἃ Κίηρ (1 Κίηρ ἰἰΐ. 9), ἰ86 πίβάοιαῃ οἵ [86 (3 
Βαπι. χὶν. 17), διὰ, ἴῃ 118 Βἰρθον οσογεῖβο, οἵ Οοὰ 
Ηϊπ 861} (6 οα, 1, ὅ, 22). ΒΥ 80 ἰτθὲ οὗ κηον]οῦσο 
οὗ ροοὰ διὰ 6Υ]} τωδῃ 18. ἰο δἰἰδίῃῃ ὑο ἃ σοῃβοίουβ 89 
διὰ ἰο ἃ οοῃδιτηδίίοῃ οὗ 18 ἐγεοάοζῃ οὗ οδβοῖςθ, δηὰᾶ, 
ἴῃ ἔδλοί (Δοοογαάϊηρ ἰο αΟοα ΒΒ ῬΌΓΡΟΒΘΘ ἰῃ ἷ8 ἀοἰοτταϊῃα»- 
ὕοῃ ἴον χοοὐ), ἴο ἃ ἔγοοάοταο οὗ ροῦγον---ἰμδὶ ἷβ, ἴὸ ἃ 
ἔτ ἔγοθάοσῃ δυδίϊδὈὶθ ἐρ ψϑ οἰοἶοθ ἐπ ξοοὰ ον ἐἰ8 
ΟΡΡοβίϊο. [1ὲ νγὰ8 ἀϑαεϊψιιθὰ ἰο Ὀτγίηρ ουξ (06 ὨΠΘΟΟΒΒΑΣΥ͂ 
861 {-ἀοιοττοϊπδίίοη οὗ ἃ οσοδίυσο ομοοδίην ἔγϑοϊυ, οἰιοσ 
ἴοσ οὐ δραϊηδὶ αοὰ, εἰἴμον ἴον [9 αοά-Μ]]οἀ ροοά οΣ 
[86 ΡοΒββὶὉ]9 601}---δὸηὴᾶ 80 ἰ0 τηαἷο μογίθοι 118 ἱπάο.- 
Ρθμάθῃοο, ΤῈ ΥΟΥῪ ἰάοδ οὗ ἃ ἔγϑθ δὶ οὶ 
οαυτίοϑ τὶ ἰὸς ἰδ6 ποοοβδὶτυ ἐμδὺ 18 τοϊαϊ οι ἰο α 
Ὀ9 8 τοϊδίίοῃ οἵ ἔγθο ἴον" (} 6} 1 Ζ8. 8). 10 8 δὴ ε- 
ἄγο ροσνοσγβίοῃ οὗ ἴπ6 τηϑαηίηρ οὗ (δ ργουδοισθο 
ἴο ἰοδοῖ, 88 {π0 Θπμοβιίο Οριΐϊοϑ ἀϊά, ἐδμδὶ, ΟὨΪΥ 
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Βοῦοοὶ ᾶτο ἱδυρῶ ἰῃ τηοάοτῃ ἔἶτηθδ, 
8. ἃ ΤτιΘοοῦϑα ΓΦ ἰσδηδὶ οη-ροΐηὶ ἰο ζοοὰ. ΤὨΘ 
οὗ Ομγίδε ἰῃ 1}6 ἰοτηρίδιοι ΒΟ Ὁ8 ΠΟΥ ἰΐ 

δ ἴον τζῶδῃ ἰ0 Οοζῃθ ἰ0 ἰδ6 Κηοπὶοῦρο οὗ ξοοάὰ δηὰ 
ΟΥ̓ ἰῷ ἃ ὨΟσΊΩΔΙ, δπα ποὶ ἴῃ δῇ ΝᾺΥ. Το 

οὗ [09 δ αιρουίο γέρε τὰ Αάδιὰ οὈἰδὶποὰ 
Υ͂, ἨδΔ ἴῃ ὕσοια ἴδ6 Ὀορίπηίΐηρ, ἱβουρἢ 

διὰ οοπέυδοῦ, ΑἸοπρ πὶ ἰχΐθ πος οὗ 
οδοΐδα, μβοροίοίοσθ προνυοϊορϑά, [6 Γ6 γγχὰβ οβί δ δ οὰ, 

ὈΚΙΙΤΊΒΟΗ, Ὁ. 1δ4); Ὀὰϊ τὸ οτῦ πη γὸ 6Οῃ- 
ἴθππα (818 ματδαϊβαΐοαὶ νόμος πίϊ(δ ἰῃ6 ἰὼν οὗ Μῇοβοϑ 

ἴξ τῶϑ ρίνσθῃ ἰὸ βίπηθτθ. Μοτζϑονοῦ, ἰδ6 Μοβαὶο 
ΘΟΙΏΙΩΔΙ ὧδ ΔΙῸ ποῖ Ι616 ροαΐξνο ᾿βδισι οι οῃ8; [ΠΟῪ 
δζο, ἰο ἰδο οχίθηϊ οὗ ἐδ ἴδῃ ΘΟΣΩσΩ Δ ἀπηθῃ 8, ΤΩΟΓΤΔ] 
ἰδτϑ οὗ βδίῃσο ὑτγθοίβεὶυγ δἀδρίϑα ἰο 186 μυσαδη δἰδίο, 
ὑπὸ Ὀεσδυδο οὗ ἔδποὶν μβανίηρ Ὀθοοσηθ Τογαίσζιι δηὰ οὔ- 
)εσῦτνο 0 (86 σοῃδοϊουδβηθθ8 οὗἁ ἰδ6 δἰημον, [ΠΟΥ͂ ΔΘ, 
ἰπετοίογο, μἰδοθὰ Ὀοίοτο μίτα ἰῇ (86 πὰ οὗ ροείεἶνο 
τενεϊδθου, [ἡ ἰδ νόμοι, οΥ ἱπαιπιοηΒ οὗ Ῥασγδαϊΐθο, 
βοσουοσ, τητιδὲ ἴΠ6 δοίἀΐησ ἴα οὗὨ 119 οοπου πο [86 
ετουπὰ οἵ ἐμαὶ τονοϊαἰου-ἔοττα ὙΠΟ. 18 δἀαρίοα ἰο 
10 οοζητηδῃβ. ἸΤδαὶ ἰ8, ἰη γοϊδϊώοῃ ἰοὸ [86 ἐγθθ οὗ 
ὑτοδαζοη, Θοὰ οουϊὰ ποὶ ᾶγὸ τοϑδᾶθ ἰΐ ἰο ὯΘ ἃ ἰγθ0 
οἵ ργορδιίίου ἰὰ [δ0 ΘΧΟΡΟἶδθ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ οὗ δὴ δεοἰγΑΥ 
Ροεϊώνεροδα ; ἴμ6γο πησδὶ 116 ἰῃ [86 ἔσθ ἐϊδ6] δὴ ἰῃ- 
ὨΔίο ΟἸΟΔΟΥ͂ ; δηὰ ἃ πδίισζαὶ προϑϑοῖν, ἰπδὲ ΤΩΔΥ ΒΟΤΎΘ 
85 ἃ ἩΔΙΙΐΠσ ἰ0 ΓΔῚ δρδίηδὶ (8 086, ΤΏ δἷχη- ποτὰ 
οὗ [86 ἰτθ0 (οΥ ἴδ ἀοκὶχτιδιησ πδι)6) πουϊά, [πτουρἢ 
ἴι6 αἰνίπο ἱπιοτργοίδοῃ, Ὀθοοθ ἰὸ τηδὴ ἃ ροαὶτνο 
Ραγακαῖοϑὶ ργοιι δου. Ενϑη στη προ, ἸΟΓΘΟΥΘΓ, 
ἰδαὲὶ ἴδ ἰγθὸ 88 οὶ ὈΤΟΡΟΓΙΥ ἃ ροϊβοῃ-ἐγϑο, δι}}} 86 
ἐσρίδηδιίίου ἰμαΐὶ Ὀοουσ 5 ἰ0 ἰΐ π85 Ὀθθῃ ἰοο ἸἰρΏΟΥ 
ττοαιοα, εἶπιοο ἰδ ταϊρης ματα ἰοὰ υ8 ὕροῖ ἴδ ῥτοροῦ 
ἵγδοὶ ; ὑπ (δδὶ [8 ἰσῃΠ ἀΘΏΟΥ τοσδὲ ἴδγο ὈΘΘΏ ἴο ῥΓῸ- 
ποθ ἦπ (86 πυπηδη πρὶ τ [π18] ἔγδιμο, 18 ἃ ἀο0- 
ἐπ ἴο Ὀ6 Υ ΒοΙὰ (800 να κ᾿ “ Βορτηδίοβ," Ρ". 
409). Ιἐ ὈΘοοΟΙη686 προγίδηϊ 88 Δῃ οἰποϊἀδίοι οὗἁἨ ἐμ 18 
Ιογδιοτίουβ ἴλοῖ, Ἡβο πῷ δῖο ἰοἱὰ ἰδδὲ (Π6 βἷῃ οὔ 
Νοεὰ, ἐπ δοοομὰ ᾿ρδὰ οὗ ΟΌΡ γδοθ, Ὀθοθῖὴθ στηδηΐΐοαι 
(σου [86 Θδηὐογταθηὶ οὗ πίπθ. ΤῸ ΒΑῪ ποιδμιίηρ οὗἉ 
ἴδο οὐ σθο οοῃοορίίομδ οὗ Βὅδη)ο δῃὰ ΟἾΠΟΓΒ 88 ἰδίου 
ἀκοὴ πῃ ἃ τοὶ 0 8] δ6η86 ὮὉΥ͂ ϑόσοῃβθῃ, ν͵ῪδῪ ποῦϑί 
ὀεοϊἀοα ἵν ῥτοὐοϑε [80 τῃ6οβορ ἶοαὶ ἀσα)αιὶο 
τορτεδουίδιίοι οὗ 86 ῥχορδιίοη-ἴγθθ δὲ πὸ βΒηὰ ἰξ ἴῃ 
Βαυτηρατίοτι (ρΡ. 48), διὰ δ}}} ἰδίοε ἰῃ ἢ 6} Πἰσβοῖ. 
ΒΘ Μ͵Ὸὑὐή ΓΟΙΏΘΣΌ ΟΡ, 88 γ80 οὶ χϑοῖ, “δαὶ [16 
Ῥδυδάϊδαΐοαὶ νοσδίίοῃ δὰ ἀοδοϊην οὗ τηδὴ δὰ ἴον 18 
αἷτα ἔϊο ονδγοοσηίηρ οὗ οΥἱ] ἐμαὶ ποᾷ ἱπέσυιοὰ ἰπίο 
ἴδ6 στοβίξομι, γγχ ὀϑῃποί ἩΟΠὰοΣ δὲ ἔποῦο Ὀσίηρ 8 ἴγθὰ 
ἰὰᾳ Ῥαγδαΐβο 106], οζοδίϑα ἰβάϑοὰ Ὀγ αοά, Ὀὰϊ 080 
τογαοιοτίουδ Ὀδοκρτουῃὰ 'Μῶὰϑδ ἃ ἀδεὶς ἀ οὗ ἀραιὰ 
δηὰ αΥἿ] ρμἰδορὰ Ὀγ αοἀ ἰπ μναγὰ ; Ὑἰοῖι ἔγϑϑ, ἰῃ ογὰον 
χαῖ τοδιι τορῶς ηοὲ 7811 ἰηΐο (Π6 ραγοἐραιίου οἵ οΥἹ], 
δηὰ 1ΠΟΓΘΌΥ οὗὨ ἀοδίδ, 8 οάμοά δεουμὰ Ὀγ ἐδ ἀἰνίηθ 
ῥτοδ δ ἰἰοι, ποῖ 88 ὮΥ δῇ ΔιΌ ΣΔΓΥ ϑοηΐθηοο, ὈαΣ Δ8 
ὉΥ δ πασῃΐηρ στϑῖμονρ οὐὗὁἨ ΠΟΙ ἰοτθ᾽ (ρ. 1565. γε 
ῺΔΥ ποῖ τοβϑογέ ἰὸ [80 τογίδδ οὗ ἴδ0 Το Ηΐη- 
ἀπ, οἴα. (Ρ. 1δὅδ), ἰῃ δυρροτὶ οὗ δὴ δϑϑογίοη οὗ δβαοἢ 
8 πδίασο ἰδέ, δοοογϊηρ ἰοὸ ἰξ, γὸ ὁδῃποὺ ἰμίηἰς οὗ 
ΓΝ ἀεοιοστηϊπδίο οὐ ογἀδιποᾶ, πὶϊπους βοϊ ἐπ 
ἴοτια πηᾶος ἰδ, ἰὰ ορροαϊοιυ Ὀοιὰ ἐοὸ ἐμὸ βαογίρίαγοθ 
αι ἰο ἴδ6 οἰδίο οομιβοϊουβηθβθ, ἃ τηδίατίδὶ 
ενἷϊ! (οὐ ἃ ΟΥ̓ ἰθπογοης ἰῃ τηδίίοῦ). Αοοογαϊΐηρ ἴ0 
Ῥεἰτσεοῖ, ἐδ ἰσθθ δοίι}}}7 οαττί οἀ ἴῃ ἷξ “180 ΡΟΤΤΟΡ 
οἵ ἀραιὰ.) Τῇο αὐοβιίοη διίβοα: Τ Βδὶ 8 τηοδηῦ ὉΥ͂ 
ἰο {πγοδισηίΐησ : “ἸῺ ἰδ ἀΔγ αὐ ἰδοὺ οὐΐοθὶ (Βοτο- 

οὗ ἰδοῦ βδαὶὶ δατοὶν ἀΐ6.) Ἐποδοὶ ΠΟ] 48 {μ6 Β6ὴ86 109 
6, ἰδλὶ 6 δουἹά ἀΐθ ἱσωσηαϊδίθὶΥ - Ὀδοδυβα [Π6 ἰῃ- 
Βηϊῶνο δθοϊυϊο Ὀδίογο 6 δηΐϊο υϑγ, δ6 Βαγῇ, 6 ΣΧ. 
ῬΓΘΘΒ68 [86 υπάἀουδίρα, {π6 δοτγίαίη, ὸ δοῖπα). Βαϊ 
ποι ιδίδηἀϊησ ἰδ15. Αἀδτὴ πηυϑὺ αᾶνο ᾿νρὰ αυϊΐθ ἃ 
Ἰοὴρ πιο δἴνονς (89 [8}}1. Ι͂ῃ ναΐῃ ἴθ ἱΐ αἰϊεπιρίοα ἰο 
Βοὶ δεῖ ἰηΐ8 αἰ βου Υ οἶμον ὈΥ (06 τοπάοσίηρ ἐοὸ 
δοοοηῖα φιογίαὶ (ἸδΙζάμ, βυτοτηδοῦυβ, ΗΪΘΤΟΏΥΙΩΒ, 
διὰ οἱδιο 78), οὐ ὮΥ ἢν τδὶ ἰηϊτοἀυσίώοη οὗ 
Ῥδίῃ δηὰ βοῖτοὸν ἰηΐο 116 ν ἢΐοῖ σοο8 Ὀεΐογο ἀθαὶῃ ἴῃ 
ΟΡ οοποοριίοῃ οὗ ἰΐ ((αϊνῖη, Οοτδαγὰ, δα οὐ τδλ. 
Β611 1688, ἱπάθοα, οδὴ πὸ (μηκ οὗἨ ἃ ἀθαί ἢ -ῬΘΏΔΙΥ {6 
Ὀ6 Ῥοδί ἄγου ἰπθὶοιϑα ΉΑτὰ Τυοῖ, Εἰ α]α, δὰ οἱὰ 
618). ΤΏ6 ποαγοβϑὺ βοϊ υ 05 8 οὐοη]οοκθα, ΠΒΙΘΟΙΥ͂ 
1δαὺ (06 οχργοαδβδίοῃ τηυδὶ ΠδΥθ, οὐδ Ὠ6ΓΘ, ΔῊ ἰάοαὶ 
ΒΥΤΩΟἾΪ 641 ἴοτοθ; ἰῃ οἷο πογάβ, ἱμαὺ ἀθδιῃβ Π6ΓΘ, 
οοστοθρομαϊηρς ἰο ἐμο ὈΪΌΠοαΙ οοποοριίοῃ οὗἨ ἀθαίβ, 
τουδὶ Ὀ6 ἰδίκοῃ ὈΥΪΓΔΑΥΙΥ ὑὸ ΙΘΔῺ ἃ ΤΩΟΓᾺ] ἀραὶἢ 
ΜἘ]ΟΝ ρΌ68 οι οἵ 186 βοαΐ, οΥ μοδτὶ, δῃὰ ἐῤλγουσὴ 1890 
800}. 11ἴο, ὉΔ}}γ ἔδβίθπβ ἰἰ86 1, ἴῃ ΟΥΟΤΥ ρῬατγῖ, ὑροῦ 
1:6 ΡῬὮΥΒΙΟΔΙ οτγχδηίκιη (ΝΟ ΚΒ “ὁ Βορτηδιίςβ, ἢ Ῥ. 
411) Το εἶτα οὗ Ὀοοομηίπρ κα 6} ἀοδᾶ ἀ068 ποῖ 
ὨΘΟΘΘΘΑΣΙΪΥ Ὀοϊουνς ἰ0 ἴδ οοποορέοῃ οὗ ἀδδίῃ. [τ 
ΔἸΙοτβ ἰοο οἵ ἃ ἰοὴς ἀγίῃρ ἴῃ (6 ΡὨ γΒὶςΔ] ἀορατ- 
ταθῦῖ, Ηοϊδηδηη ἢ89 ποὶ ἰδουρῆϊ οὗἨ {μ]8 ἴῃ μα γὸ 
Βἰσδῦρο οσροδίϊίου οὗἁ δἰ8, θοαὶ ἰδ ἰ8β ΒΑΓ πὸ 
ψ 116 ἰο οἰζθ.Ό. Κποροὶ ἰδ Υ8 τοῦ ἢ Βίγθββ Ὁροὴ ἰδ, (μι 
ΤΏΔΗ, δοοοιϊης (0 οἷι. 1. 19, 22 (48. 86 ἰπβἰ518), 8 
ποὶ στοδιϑαὰ ἱπηαοτίαὶ. [6 8 σα, ᾿μδὺ ἴον ἰδ6 18]} 
ἰ8ο ἰτθ0 οἵὗἉ [1 ἷβ παιιοὰ 88. (86 οοπάϊιίοη οἵ ρΡοττηδ- 
ποηξ ἀατγαίϊίου ; Ὀυΐ [86 ῬΟΒΘΙ ὈΠΠΠΥ οὗ ἴα] ἰηίο 
ἀρδίδ, ὑπάᾶορ ἰ86 βυρροβίοῃ οὗ ἴθ δηὰ 
86 ἴοι ἴτοπὶ (6 ἔγοϑ οὗ [ἰἴ6, 8. βοιῃθιβίηρ αυϊὺθ 
αἰδογοηὺ ἔτοπι ναὶ τὸ δια γαοο ὉΠᾺΘΡ (6 ΘΟΒΟΘΡΌΏΟΩ 
οὗἩἨ τλογία!γ. Καοροὶ, πὶ ΟἸοτίσυβ πὰ οἰμοσβ, 
ποῦ ]Ἱὰ τοῖον ἰΠ6 ἰμτοαϊοηΐηρ, ἰπ ἰμ6 ὅγβί ρίδοθ, ἰο ἴ86 

δυγέα!, ρ-σπάἀδηροτίησ ροτον οὗ [86 ἔγυϊι, ἀπ Βαρ- 
ΡοδΒ68, ἱπογοίογθ, {πὶ (89 δίγοῃρ δχργοβϑϑίοῃ: ἔλοῖ 
ὁλαῖξ ἱπιπιεαάξαίεῖν αἰο, ῖ6 ὑο Ὀ6 υπάοτβίοοα ἴῃ ἃ ρθάδ- 

ἴσα] Β6η86 (οὕ 88 ἃ πιῃίΐηρ 18 κίνϑῃ ἰο οἰ] Γ6})}: 
ΤΣ τοὶ λ ψου]Ἱὰ Ὀ6 ΠΕΡΙ ΔῺ ἈΠηΟυΠοοσηρης οὗ ἀθδίῃ, 
δἴποθ 8}, ἰπγουρὰ 1115 εἶπ, ἱΒΓΟῊΒ ἔγοτῃ Ὠΐτὰ ἴΠ6 6Ὦ- 
ῥογιαθηὶ οἵ (6 ἰγθθ οὗ 6. [με ἱξ θὸ ἱμθῃ ἃ γεργο- 
βοῃϊδύου οὗ [186 Ηοῦτον τοοᾶο οὗ ὑπϊηκίησ ; Ὀυϊ (86 
οοπῃροίίοι οὗὨἨὨ [86 ῥγομηΐβο οὗ Ἰοὰρ [16 ἴο ἴΠ 9 ΟΌδοτν- 
δῆο6 οὗ ἰῃ6 αἰνίπθ οομωσηδηβ ἰδγουρῆουξ {π6 ΟἹὰ 
Τοβίδιηθηὶ (ΕΧΟΒΕΙ, Ρ. 88) ἰδ οὺ 8 τηοσο Ηρῦτγαδϊο 
τοργοθοηίδίίοη : ἰδ 18 οδιτίοἃ β}]} [ἀγίμοῦ πῃ [86 
Νεν ἸΤοδίδιηθης ἴῃ {16 πογάβ: ὙΓΒοβοῦνον Ρ6]16ν- 
οἰὰδ οὐ 80 ὅοῃ μιδίῃβ:6 ονενδϑιίησ ᾿ἰ6. απὰ γοεῖ 
ἰδ τουθὲ Ὀ6 ροτοοϊνοά ἱμδὺ δγοδαν ἵπ ἰ86 ΟΙὰ Τ68- 
ἰατμθῃέ, δῃὰ 8ὸ οογ δ ΠΥ μόγο, 86 οομοορύοῃ οὗ 
116, 88 αἷδο (ῃ9 οοποορομ οὗἨ ἀθδίδ, δὶ 18 οἰ μΐο4] 
καὶ ἰάθαϊ σγουμὰ ; οὐ δοοουηΐξ οὗ πῃ οἢ ἴ86 ἴγοθ 
οὗ Ἰἰἴδ ἰβ ποὺ ἴο ὃὈ6ὸ ἰδουρῆξς οὗ 88 μαυΐηρσ ἃ 
ΓΔΘΓΟΙΥ ῬὨγαῖοαὶ οδϊοδογ. ΕἸΡΙΕΥ, ἴοο, μ88 Κεῖ, 
ὍΟ 8 ἤὮοτΘ ἴῃ βρϑοΐδὶ ορροακίϊοηυ ἴο 6] 1280}, ἀ6- 
οπιοα ἰδ6 βρί τἰζυδ] Ῥγορτυί οι οὗ 186 οἰ ἴο08] σοπορ- 
ἴοι. 

8. ἴο νοῖβ. 18-2 5. 1ὲ ἰβ ποῖ κοοὰ ἐμαὶ ἴδ9 
Σῆδει Βῃουϊᾶ Ἠ6 αἴοσιο.--- οὶ]: “48. (μ6 σγτοδίου οὗ 
ταδῃ 8 ἱπέγτοἀυοοα ὈΥ͂ ἃ ἀϊνίπο ἄθογϑο, 80 [8:6 ογοδοῃ 
οὗ νοτωδῃ 18 ργϑοϑάϑὰ Ὦγ αοά᾿Β ἀθοϊδγδίίοῃ : 1 18 ποῖ 
ξοοᾶ, οἱο. Οπ ἴδ βυρροκίξίουῃ (δαὶ ἐμ6 βοοοηὰ 
ὁδμαρίον, 1Πκὸ 80 βτϑὶ, ργοβϑϑηΐδ ἴδ0 μομοαὶβ οὗ τοδὴ ἰὼ 
8 βοπογίο οὨγοποϊορίοδὶ βογίθϑ, 88 τγ͵ὸ πὰ ἴΐ ἰῃὰ 86. 
Ηεἰισϑοῖ, ἔθοτο δυῖθοθ ἃ ἀἰδησα ἐγ ἴῃ τοβρϑοὶ ἴο ἴΠ6 δ60- 
ομὰ. ΤΉΘΩ τουδὲ Τρδπ δανθ οχίβιθα 80 Ἰοῃς ἃ ἐἶἰπὴθ 
Ὀοΐοτο (86 σγοαϊΐοη οὗ [86 ἐγϑοδ οὗ Ῥαγδάΐβο ἰδὲ ἢθ 
ταυδὲ δυο ἀϊοᾶ οὗἩ Βυπρον; βίῃοθ 86 το λα Βανὸ μδᾶ 
διουπὰ εἶπὶ ΟἿΪΥ ἃ μἰδιης-ρῃ τοἀυοίηρ αἰδίτοι, δοὰ 
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πουϊὰ πανὸ οχίδιθὰ ἐμθη ἔοσ Ηἰτηβοῖ δίοηθ δ ἐμ: ὁὯ9 
ΟἿΪΥ σοπιρ!οίοα Ὀοΐηρ ; [υδὲ 88 (8 Ὀοὰγ, ἰοο, οὗ ἐδ8 
ΤΣ πΟΌΪ μανὸ ὈΘΘΏ βοιροι ἷηρ ὅταεὶ οοπιρϊοίοα, δηὰ 
[6 ἴμ6 Βοὺ] ἱπηρατίοα ἰο ἐμἷ5 Ὀοὰγ ἔτουι τιϊδουϊ, 
ὝΜμουΣ ἀουδέ, μονόνον, {818 χοδοῖῦο οὨγοποϊορίοαὶ 
οοποορέοη οὗὨ ἰδ6 Βοοοῃα οἰδρίθσ ἰβ ἃ το βδρργομθῃ- 
βίοι οὗ ἰἰ8 δη μοῦ 8] δη ἃ σοτα ΙΘΣΘΏ ΑΓΥ τγοϊδοῃ ἰὸ 
ιὸ γβὶ, “ὦ ἐδ ποέ ἐλαί πιαπ, οἷο. ὙὨδέ οδῃ 
18 τοθδῃ ἴον ἰὑ ὨΔα ΘΟ 80 ΟἾδη βαϊὰ ἴῃ ἰ06 ταὶ 
οδδρίον, Ης βεδνὺν {μδὺ ἰΐ 88 ροοὰ ᾽ Τ}6 Οχργοδαΐίοῃ 
ἄοοδβ ποῖ ἀφῃοίθ ἃ οοπαϊοι ρορί νοὶ θα, Ὀυϊ γαῖ οΣ 
8. ἱποοΙα οἰ ΘΏ688 ΟΥὗὨ Ὀοΐηρ, ἩὮΏΟΘΟ ΘΟ ϊπυδηοο τουὰ 
ΟΥ̓ΘΗ ΌΔΙ]Υ Ρ888 ΟΥΟΡ ἔγοσῃ ἰδ0 πορβίϊνο ποέ σοοα, ΟΥ 
8 τηληϊοδὶ τδηΐ, ἰηΐο [86 Τοε τς Αλέ φοοῦ οΓ 
ΒΌΓΙΌΙ ᾿ππργοργίοῖγ. 1 τυδβὲ ὉΘ Ο τδὲ ἐπ ΐ8 
Ῥοϊηὶ οὗἁ ἔπιθ 168 Ὀθίπσθοῃ ἐδ 1δδὲ ἢ ἱὴρ ἀφοΐαγα- 
ἴοη τοβροοίης αοἀὰ οὐ ἴδο ΒΑᾺ ἀδΔΥ: Ηἴδό δα 
ἐλαέ ἐξ ́ ταδ σοοά, ἀπιὰ ἴπ6 Βη4] ἰυὰ φοοά, 
δὲ {δ6 εἷοθο οὗ ἴῃ εἰχβ. Αοοοταϊηρ ἴο Κοοδοὶ 16 
βοῖιϑθ πουἹὰ 6 ἐπΐ8: Φοβονυδἢ ΒΗΠΟῪΒ ἰδΠδὲ ἃ δ ο ἔδ 
Θχἰβίθῃοο ἰδ ποὶ ροοὰ 05 τῶδῃ; ΒΗ ἀοίοτσηΐῃοθ ὈΡΟΏ 
16 ογοδιίοῃ οὗ βοπὶθ Ὀαΐπρ ἰμδὲ ΤΩΔΥ οοττοθρομαὰ ἰὸ 
εἷπι͵ διὰ ἔοστηβ ἢσβί {Π6 Ὀθδβίϑ ἴοσς [806 ρύσροβο οἵ 
ΒΡΟ Ε προ Σ ΠΥ που]ὰ Βα: ἰ6ΠὙ [ἢ Ἰυτηδὴ πδηϊ. (1) 
Το οοησορίίοῃ ἴΠ6 ἰοχὲ ἰ8 ἰπγουρίιουξ ορροκοά, 
δηὰ οαρθοίν ἴῃ {16 πΟΓὰΒ: 1 πὶ}} χηδίςθ ἃ Π6ῚΡ ἴῸν 
δἷπι (73,232) 85 ηἷβ ορροείίε (18 ΘΟΏνΘΓΒ6), ποῖ τροσο- 
1γ λὲς εἶξε (Ὀο!!ι2β0 8). ΤΗ6 οχροπίοπ οὗἉ Ὀ6  ΣΒ οὶ : 
ΗΘ ποοὰρά βαρ ἃ ομα ἰμδὶ θα ἢ διδὰ ἱξ ὈδίοΓο 
Εὲπη Β6 τοῖσι τοοοχηΐζα Εἰτηβο! ἢ, ΟὈ] ὑδγαῖθϑ ἔπ6 ρϑου- 
[ἴϊὰν Ροΐηϊ οἵ (86 οχργοββίοῃ, [Ὁ δ᾽ονϑ, ἴοο, οὔ ἰΐβ 
ΔΡΡΙΪΙοδίΐου ἰὸ {πὸ τοϊδίΐοη οὐἠἨ 956 στθδῃ ἰὼ δποίδογ. 
ΤῺΘ ορροεῖία (ΟΥ ΘΟΏγΘΓΒ6) ἤΠθτα βροόκοϑὴ οὗ, ἀδρομὰβ 
Ὡοΐξ ὕῥὈΟῊ ΔΗΥ͂ ἐΐ ΟΥ ολδι4) οοῃα ἰοη, ὙΒδΐ 1Β τηοδῃὶ 
ὮΥ {πῖ8 ΟὈΙ ται ΐίοη Ὀδοοΐῶθ8 ουὐϊάθης {Ἀγ ΠΟ ΟἹ, 
ΤῊ ῬΓΪΠΊΔΓΥ [πίη (Ὠ6 Βρϑοῖὼβ ἴὸ {ΠῚ ΠΚ} 18 ἰ0 Ῥσονὶὰθ 
8 ὨΘΙΡ [ὉΓ πηδῃ ἷπ δἰ8 γοολ οη- βίην . Ὀυὶ ἸΏ6 ἢ ΤΠ ΟΓΟ 
ΘΟΠΊ68 8130 ἰηΐο Υἱοῦ ἴΠ6 Ροβϑί ὉΠ ΠΥ τοδὶ ἮΘ ΤΏΔΥ 
ἘΣΔΏΒΡΤΟΒΒ ἰΠ6 σστμτρδηᾶ οὗ Οοά4, δηὰ ἀΐο {π6 ἀραίῃ, 
ἴῃ τὶ ο886 186 αἷπὶ οὗ (Π6 οτοδίοη που]ὰ Ὀ6 ΓΟῚ- 
ἀεγοὰ ναΐῆ, Ηον βυβρίοίουβ μὲ8]1 [86 τηδκίησ (6 
τοοίΐνο ἴογ {πΠ6 ογοδιίοῃ οὗ 6 Ἡόσυδῃ ἰὼ Ὀ6 [υ- 
(ΓΘ ΡΟΒΒ1 Ὁ]6 ΘΥ̓ΘὨ Δ] Υ .----ἜΒΡ ΟΙΔΙῪ βἷποο Ενο Βουϑο 
ἷς ἰΒ ΜῈῸ τϑα] 68 ἰμδὲ ροββὶ ὉΠ γ. Μογοονοσς, θ- 
ἸΠΖΒΟΒ τροδὴβ ἱμαῖ Αἄδτὰ σουἹὰ ἔμθῃ, 85 ἴπθ βοοοηὰ 
βοὰυοοά, μαΥο ὈΘΘῺ ταῖμοῦ (86 οὐ͵οοὶ οὗἨ {π6 αἰἱνίῃο 
σΟΙΩΡδΒβίοῃ ἸὰΝ Ἐνο, ἰδ ὅγϑὶ βοἀυοορά, νἱῇδῖ οὗἨ Β6.]), 
Δα ΒΠΑ}} ἰοᾶνοθ υ8 ἰο οοποῖυἀο ἐμαὶ ἰξ ἀοαθβ ποὶ 
ΓΘΔΏ: [ ὙΠ11 τηᾶκα ΟὯ0 ᾿ἴκθ 0 ἷτα ὑπαὶ ἮΘ ΣΩΔΥ 
Ῥτορασδί ἢἷ8 ὕδθθ Βυὶ δοὸ οἷ. ἱ, 238, Ὑοτθ [ἢ 6 
1Βοοϑορμίο ἀογνίηνς οὗ [86 ρῥγοραρϑίΐοι οὗ (86 τδο 
ἔγομι 116 δυθηϊυδι! ον οὗἨ (ἰ6 [811 8 σ]6ατ, δπὰ πίϊδουῖ 
ΤΈΒΟΙΥΘ, δηὰ ἔογονοσ ουΐ ΟἹ ὙΏοὴ ἰδοΓο ἰ8 αἰτοα ὑὸ 
Ἴλ92 [86 ΒΘΏΒΘ 0 ὯΘ ΘΟΠΙΟΓΙΩΔΌΪΟ, ΟΥ ΘΟΣτοβροηἀθῃηὶ 
(666 Κπορεὶ), ἰὶ ἀοθβ ποῖ Ὀσίηρς ουὐ ἐδ. Θταρμδδὶβ οὗ 
6 πογὰ, ἴῃ {818 ρἷδοα, δοοοσάϊηρ ἴὸ {μ6 οτρίπαὶ ἰτὼ- 
Ῥογί οὗ [6 τοοῖ “Δ ; Δυβουρῆ, οα 89 οἴδιος βἱὰθ, 
[86 ΒΕΏΒ.4] τηδαπίηρ,, σπέεγίογα, ἑ. 6.,) ρμάεκαα (βϑοθα}- 
ἴ6Π8, δηἃ ΟἰΒ6158), σαπ ΟὨΪΥ ὯΘ 88 ἃ ΟΟΔΣΓΒΘ 
Ἰραν ἡρόψαμα οὗ [6 οσργοϑβίοι.-- -οσ, 19. Αβᾶ ουὖἱ 
οἔ το Σιοτὰ αοἃ ἐοσεαθϑὰ ονοσν 
Ῥοαδὶ οὗ ἴδ 8614.---ΟὈν]ου8]} ἀοοδ 1.0 τοργϑδϑηίδ- 
οῃ ἐμαὶ ζΌΠονβ βοῦῦθ 88 δὴ ἰηϊσοἀποιίίοη ἰοὸ (δ8 
τοργοθθῃϊδιίου οὗ [6 σγοδίίοι οὗ ἐΐ9 όοζωδα ; (δαὶ ἰ8, 
ἐδο ογάος οὐβογυϑὰ ἰῃ σηθηϊοηΐης (16 οτοδιΐηρς οὗ [89 
Ὀοδαδίβ 18 ἀοἰοττηϊηϑα ὉΥ͂ ἃ τηοῦνο μοί δ 41} σῇ γοῃο- 
ἰορίοαὶ, Ὀὰΐ Ἰοοϊκίηρσ, ΟἿΪΥ ἰο ἐδ6 ἴδοι ἰΐβο]ἴ, Βαὶ ἰπ 
σαὶ οουἹὰ 1}]9 τοοῖνο 116} [πὶ Ὀτπίησ (86 Ὀοδδίϑ 
Ὀοΐοτα εἶμι, τῊδϑ ἔμογο βοηθοὶ ἰπρ οὗἩ ἃ ργροϑο ἴῃ (80 
Οτἴϑδίου 0 διγδζοῃ ἰῃ τδῃ 8 ΟΟμδβοίουβηθδδ οὗἨ [16 

ποϑὰ οὗ δοῖὴδ Βοῖρ οὗ Κιάγοὰ Ὀἰγί τὸ Ὠϊτηθοῖ 7) ΤῊΣ 
ἷΒ ἴδ0 δυρροαϊϊίουῃ οὗ ΜΟΙ 8615 δπὰ Ἐοδουσηδ]ορ, 
Ῥο σοῦ δὰ Καὶ Βανθ δβοιιοϊπΐηρ οὗ [86 θασὴθ 
ἰδουρῶϊ (ρ. 48). Οπ ἰδο οἰΜΝΗ͂Ρ Βαῃά, 1 186. 1.9 δὺρ- 

οι οὗ ὅδοοῦ Βδῆμπιθ διὰ οἴδον ἐποοδορλ δὶ δας 
δὲ 106 Ὀοδδίδ ἴῃ Ῥαΐσβ, ἴποτο ἮΔΔ δἰ δϊς- 

δηθὰ ἃ 5 ἀοδίτο ἰῃ [06 δὲ γοῖ ἀπάγοργηϊΐο Αἄδτη. 
ΤΏοδο τὴ|ϊὰ ῥμδηϊδεῖο (Αμεί. Αασ. Ῥ. 116) μαγϑ γεὶ 
Ὀοσ ΔΌΪ6 ἰο ἰπθθσηοο ἰδ 6 ἰδὶοϑὶ τορτοδοηιδίΐοιβ οὗ 
[6 ραγδαϊβαΐϊοδὶ γολαϊίοσβ. ΒΟ; π)6 Β νον οὗ (16 δ6Σ- 
ὯΔ] τοϊδι 00} δῖο ροσῆἍ δθοτοΐηθ 06. 1Ἐ 26 Ὀθεῦ 
τοδὶ πἰδϊποα δαὶ ἴῃ ἰ06 ὅτει οπδρίον ἰδ6 Ἵσοδίου οἵ 
ἀπο αἰδτα ἰ8 Ἰαίΐὰ οὐ ἰῃ6 Τοῦτ οτεδῦνο ἀδγ ἴον [86 
ῬΌΤΡΟΘΟ οὗ οουπίετδοϊίηρ (Π6 Προ 6 δέδὺ- τ ΟγδὨΪρ ; 
δἷποο 06 δίδγβ, οὐ ΒΟΔΥΘΏΪΥ Ὀοάΐθα, δσὸ Ὀγουρὰς ἴῃ 68 
οοπάϊιἰομοὰ ὉΥ 16 ῥγοοθάϊῃρ Ἤογοαϊουθ, ὀθροοΐϑ 
(δὶ οὔ Ἰίρθ, ΙῺ δηδιοῦυ νι τ08 νἱίοτνσ, διὰ δὲ 
οφρροαϊάσῃ ἴο ἴδ6 δηΐπιδὶ-τογβΐρ οἵ 6 μοδέδπϑε- 
που], πουἹὰ [08 Ῥβαβϑαρθ Ὀδίογα υϑ το 
Ὀοδδὶϑ 88 Ἑγοδοηβ βυθογαϊηδιο ἰὸ τοδῃ : ἴὰ (86 ταὶ 
Οἶδοθ, Ὀϑοδῦθθ τῶδῃ δὰ ἰο ρίνο ἰῆοπι Ὠδσηθα, δὰ, 
ΒΟΟΟΠΩΪΥ, ὈΘΟΔΌΒΟ (Ὠσῖ 411 5.6 ἑουπὰ ποιοῦ 
οὗ κ γι τὰ Ὠἰτοβοὶῦ [0 ΒΑ ποιιἑησ οὗ δΔῃγ 
ΒΡ οπγ. Αἱ 8}} συθῶ ΠΡ ἐὐθίρνως παρ: ΑὟΑ 
ῬΔΑΒΘρΡῸ ῬτοδοΪδ ἃ ΥΟΡῪ Βἰρτιβοδηὶ οἱοναίσου 
ΌΤΩΔΙΙ, 88 Ὠυϊηδῃ, ΟΥ̓́ΘΡ (6 Ἰοῦγοῦ δῃϊτηδ)- τοῦ], δρᾶ 
86 ϑαῦδιιν οὗἨ Ὀἱτι πὶ 106 τηδη, [1 8 πὸ τοϑαὶ 
αἰ δογοηοο, δ Κποροὶ Πο] 8 ἱξ ἰδ, ἐμαὶ Βθγὸ ἰ86 Οτγϑδ 
ἴοΓ ἔοττοβ ἐδ9 Ὀοδδίδ οἂΐ οὗ ἰἴ 6 στουπά, πδὲ ἴῃ 186 
ἄγεὶ σμδρίον (ΠΟῪ οοτθ ἔοτί ἢ (Δα γοὶ ἰῃ ΘΟΠΒΘαΌΘΏΟΘδ 
οἵ 180 οτοδνο πογὰ) ἔγσοεῃ [08 ϑασίδ. ἱπσ διὰ 
ουνεΐηρ τὸ ͵αδὶ ἀἰδεγοηὶ ροΐῃίδ οὗἉ υἱοῦν οὗ [μ6 βδσὴθ 
οοποορίίοη. ΤΏΘ δρρδγοηῖ ἀἰδοσοηοθ ὑγοοθοὰδ ρα ΣΙ] 
ἔτοπι ἰδΐα, ἐμαὶ μότθ γε δ γο {86 τηοτὸ ἀοθηΐίο, πδππποὶν 
(86 ἤοντηϊηρ οὗ [ἰδ6 Ὀοαδίδ οὖἱ οὗἨ ἰδ6 οατί. 7: 
δεαείε οΥ ἐλὸ Κοϊά; ἰαἰκαῃ Ὠδτα ἐπ [00 ΘΟτΩργοπομπαῖνο 
86 86---ἰῃ6 π|ὶι]ὰ δηὰ (80 ἰδσης.---αὐἰὶὸ ονοσΥ ἐουὶ 
οὗ 1:0 αἷν (9 θαυ 18) --- ΤῊ Ββὴ οὗ [}6 βε8 διὰ 
(06 τορ 168. δΓῸ ΟΥ̓́ΣΡ, ΚοΙὶ δπάδ ἴμ6 στουπὰ 
οὗ τ ἴῃ ἐϊ5, ἐπδὲ θολὰ οἰδββοα, [86 Ὀθαβίὶβ οὗ ὑμ)6 δΒοὶϊὰ 
δηῃὰ 106 Ὀΐϊτὰβ οὗ ΠοαΥΘΏ, δΓο ᾿ἶκὸ πιο ὶ ἷπ οστοοὰ 
ουὲ οὔ [6 οανγἢ, δά, ἐπογοίοτο, δἰδηὰ ἴὸ ὨΪΠ ΣΠ) ὩΘΘΣῸΣ 
τοϊδιου ἰθδη ἰδ6 Ὑδῖδγ- δ π)8}8 δὰ (6 τορ]οα. 
Βα ()6 ΘΑΥΤΩΥ ταδίίοῦ ἱβ ἑσαπὰ δ͵80 ἴῃ [86 ὕπο ἰδβὲῖ, 
ΔΙ Βουρὰ ἐξ ΤΩΔῪ ποὶ ὃὈ6 πίίμουϊ τηορδηΐησ ἴμδὲ Ὀοτἢ 
ἰ86 οἶδ5δε8 Βοσὸ ρῥγοίοιτοὰ τόσο ἴοσιηοὰ οαΐ οὗ ἴδ 
δἀδδῆ. Μοῖο ἴο ἴΠ6 ΡΌΓΡΟΘΟ ἰδ ἴμ6 Βεοοῃὰ 
τοοπεοποὰ ὮΥ Καῖ, ἰδδὲ “οὐ Ὀτουρλῆςϊ ἴδ Ὀοδδίβ ἴὸ 
Αἄδιὰ ἰὸ βῇον εἶπ ἴδ σγεδίησοθ ἰμδὶ δὰ Ὀδοῖ οτ- 
ἀδϊπϑα ἰο ἱβ βοσνΐοβ" Αἱ 81} ουεῃίδ, ἰδθ ἀοεηοδεδο 
ΔηΐΓΩΔ}5 δῖο οὗ ἴμοδο ΕΝΤΟ οἶδϑβθθβ [ὑ ἱβ βρϑοΐδιγ ἰοὸ 
6 δοπείοτοάᾶ, τοογϑόνον, ἰδδὶ ἴῃ ἰποδο Ὀοδδίδ ἔθμο το 
8 Αἰγοδὰν ἃ ἸΏ 0Υ0 ἀπυνεσαος ἀκ άν,ε, πο 18 ἃ δυεοοὶ 
οὗ Ὠυτηδῃ θ: Ἰγ ἰ8 ὑμΐβ (16 οδδο ἩϊῺ 
1.6 Ὀἷγάδ. 5811 6 τοδῖπ ρύγροθο βοὺ [τ ἰδ: ἰὸ 
8606 ΠΟῪ δ6 πουἹὰ πδθ ἴθ. Δ (6 ἰπιαϊῶνο 
Κηοπ]οῦκο οὗ ἐμ Ὀοαβί ἔλογο ζ0]ΠΟ 5 6 πασοΐπρ οὗ 
ἰῦσθαι : [ὋΣ Βρϑϑοῖὶ ἰ8 (ἢ (ἢ Ὁ ΟΣ ΤΆΓΟΙΥ τοαϊοῦ 5 
(οῃ [86 τκρξαννγς Ἀνηρρυρ ἠκέκε 3. ἸΠΙΒΈΠΙΕ δια δβροαϊκίηρσ, 
8006 Καπι ἢ. 47); δῇ 6. πδσηϊηρ ΟΟΙΙΣΩΘέΟΟΒ 
1Π6 ἀὐτηίίου. ) ΟΟΒΒΘΟαΌΘΏΝΥ (π6 διαὶ βϑαΐθοθ ἴο 
πο αοἀ ἰηίτοσοοδ τοδῃ 18 ἐδ βοίθμιοϑ οὗ Ὡδῖασο ; 
͵β ἔτι ἴο πίοι ΒΘ ἷ8 Ἰοὰ ἴον [86 τοοπέοι οὗ 
ποοϊορίοδὶ ρῬγοροσγίΐοα, ἱβ [86 οὗ ἴδ 6 διοΐσωδὶδ, 
Τῆδὶ (δἰ Ὦ16 Ἰδεοΐπο᾽ ὙῸῈμ8 8 ουξ, ιπὰ 

τ0δὲ ἰδ} ἀοτηοϑεῖο δαΐμλδ]β [Ὁ] ονσοὰ 86 681], 
1166 ἱποϊυοα, δΔ5 τηδίζοσ οὗ ἔβοί, ἴῃ [8:0 ΥΟΙῪ ΓΘΡΓΟΒΘΏ- 
ἰαἰΐου ἰϊθοϊ. Ετοτὰ ἐδβ οομῖτο βργοδάβ ουὐ ἴ86 Κηονν- 
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Ἰοάψο οὗ τηδὴ οὐὸν 8}} Ὠδίῃτε.---ος. 30. Διὰ ἴδο 
ΒΔῸ ΒᾶΨ} 9 ὨΔΙ568.--- στο [86 οδἰ 116 Πάγο (Ππ|6 ὅτοι 

ἴῃ 100 κπΒεϊοσίέος, Ὀθοδυθθ ἐπ οὶρ ρἶδοθ, ἐπ {86 
ἷβ Ὡοχὲ ἰο τηδη.---θὶ ἔοχΣ Δάδῃι.---ἾὟ ὁ ἀο τοὶ 

(τλπδίαίο 707. πιαπ, δἷθοο ἴδ 6 Ῥχίποὶραὶ ἐμίηρ Ποῦ ἷβ 
[80 οατὸ ἴον ἐ86 ἱπαϊνίαυ} τηδη, ἴον Αἄδτη. ΤΏ ΠΟῪ 
Κυονὶοῦρε δα ββϑαὰ εἷβ ποοὰ Ὀαὶ ποὲ δἷ8 Ὠοαγί.---ΥΓ δν. 
21, Α ἀθθΡ 5]66Ρ ἴο ἔ4]11.---ΠΠἸῸ Ἴ, 8 ἀδαρ δίθερ, 
ἴῃ το [6 ΘΟὨΒοϊΟἸΒΏΘΘΒ οὗἨ [86 Οαὐον που], δηὰᾶ 
οἵ μἰ8 οὐ ἱππαγὰ 16, 8 ὙἘΟΪΥ βοθθ. “"Β]θθρ, ἴῃ 
Διὰ οὗ ἰἰ86 1}, ἴβ οτἀδίηοα ἴοσ 86 αἰνίῃοἶγ οτγοδιϑὰ 
Βυμηδη Ὡδίυγο, πὰ 8 88 ἢ ἴον ΤΏΔΗ, 8ἃ8 8 
Ἔετοδίυτο οὗ θασγίἢ, 88 9 οὔδηρο οὗ ὅδ  δπὰ πἱρῆϊ [ῸΓ 
(56 ποίνογβαὶ ΘΑ ὮΪΥ ὨδίυΓΟ. ἔβαι (ἷ8 ἄξορ βἴθορ ἷβ 
ἀθετεῖ ἔγτοσῃ Ὡδίαγαὶ βἴθορ, δηὰ αοὰ οδυβοβ ἰξ (ο [8}} 
ὍΡΟΏ τὴ ἴῃ {π6 ἀαγ-πιο, ἰη οτάον ὑμαὺ ουὐ οὗ Ὠΐπι 
Β6 τηϊηλ οτοδίθ [89 σψοιθδη.᾽ οὶ, ὙΤμογοῖο ἰῃθ 
τεπιατὶς οὗ Ζίορίον : “Ενοτγιμίης ουἱ οΥ͂ τ ϊοὮ βοτὴθ 
ὯΔΝ (Βίηρ 8 ἴο σοτλθ, βίῃξα ἀόσττῃ Ὀοίοτο ἴπ6 ονοηὶ 
ἰπΐο 5810} 8 ἄδορ β'θρ. [Ι}πῳἴδοὶ, (ηἷ8. ργοραγδιίοη 
ἴοτ ἃ ΠΕΙ͂Τ Ὀοΐηρ' Βυρζοδίβ ἰ0 ΟἿΓ τοϊπὰβ {86 Ρσγθοοαϊηρ 
ἐγοδῶνο οὐθοΐη. [Ιὰ ΦῸὈ ἷν. 18, ΠΛ ἀδηοίοβ ἃ 
ἀδορ δῖϑερ ἰῃ πιο ἃ ἀγϑασα-ν βίου (8. οἰαίττογδηΐ ΟΣ 
δεοίῃρ ἀγθαπὰ) [0168 ἰδ. 1, ΟἹ (μΐδ δοσουηῖ, ῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ, Βανθ Βοῖωθ ἱμίδιργοίοσβ ἰμουρῆς ὑμδὲ ΠΘΓΘ 180 
(δογθ Μγὰ8 ἱπιοηἀοαὰ 8} ΘΟΒΙΔΘΥ ΟΥ ν᾽ βίοη.---Α; ἃ ἰοοὶκ 
029 οὗ μὲ5 χὶρε.---Αοοοταΐϊησ ἰο Βύβπηιο, δ Ὠδὰ 
ἰοδὶ [86 τοῦ σίοδὶ ργορδρϑιίοι (οὔ τδίοῖι Β6 88 οδρδᾶ- 
ἰδ ΟΥ π68}8 οὗἨ δἰ8 8 6 πϑίιγθ), ἰγουρὰ ἢ 
ἰουείος ἴῃ 8166ρ (8:6 ἐοτίγ-ἀδγ8᾽ 8160 οὐ δα ἱετηρία- 
ὕοση) ἴον 6 βοχυδὶ οοηῃίγαδὲ, ἀπὰ ὑμδὲ ἐδθ ψοϊωδῃ 
Ῥτοοοοάοὰ ἔγοπι εἶπ ποΐ ἰῃ ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΟΘ ΟΥ̓ ἃ ογϑαίΐγο 
δεῖ, Ὀὰϊ ὈΥ Τηθ68Πη8 οὗ ἰδ6 αἰνίπῃθ βδδὶ σοσχμδίπίηρ ἴῃ 
Αάδλπη : θοοδῦβο ἀρὰ Β4ἹΥ ἐπα ΠΟῪ 86 πγυδὶ ἰδνθ (δ 6 
οὐ)εςὶ οΥ̓͂ 18 ἀοδῖγο, βίποθ 6 σουἹὰ ὯῸ σῆογο ῥιῸρδ- 
ξΜμ6 Βτηβ οὶ τρλρίοα!γ. Τὴ οοπβάσηξ ΓΠΘΟΒορἰδὲ 
Βέγα Ὀθοοίηθβ Μοβαβ᾽ ἑαΐος (ρ. 111). Αοοογαΐης ἴο 
Ηοᾶδτλδηη, ἀοὰ τουβὲ μανο τοδὰθ (86 ποζημῃ ποὶ ουΐ 
οἵ ραγίϑ οὗ τιδηβ Ὀγοδβδέ, θυΐ οαὲ οὗ δΐθ δράοιηθδῃ, 
ΠΟΣΘ (ποτα τοΐχὶ Ὀ6 ἰουμὰ 6 ροτγίίου οἵ ἰδὸ ὈΟΑΥ͂ 
ρα οὗ Ὀείῃρ ἰοαὶ. Καὶ! εἰσίνοβ ἴῃ ἃ ΤΩΔΏΠΟΡ 
πογίθ οὗ δου οαστοσῃὶ ἰ0 ΟΣ ργοδ8 Εἰπηθοὶ (Αἰ Υ 
ἴῃ τοϑροςΐ ἰο (8666 ἐδηϊωδῖθθ (ρ. 49). Α5 ἴῃ ἐδϑῶ- 
βεῖνθβ ὑπ 6} το ΒοΣ ΟὨΪΥ ἐδ9 θοτίρέυσαὶ ἰοχὲ, δοῦ- 
ΤυΘὨΘΌ 68, δὰ τοδδου, Ὀσὰὺ αἰθὸ 86 τηογαὶ ἔθ ηρ,, 80 
δ[Ὸ (ΠΥ 6.11} ΤΊΟΓΟ διγδΩρο ἱβγοῦρ ἐδιοῖν Θοπιἱδεϊοι 
ἘΠῚ (0 ΘΟὨΒΟαΌΘΏΟΟΒ οὗ [06 [Ἀ1]1. Οη ἰδὸ οἴδον 

Ε Ὶ δὲ Ε ἕ Ε Ε Ἵ 
χαρδιίίοτι τηυδὺ 8}}}} δείβο, ΤΤ βοῦϑθο οουἹὰ βυοὶ 868Ὲ 
δνθ ὈΘΘΏ ἰδκοηῦ Βυὶ ἰξ ἰ8 ͵υ8ὲ (μἷ8 Πρ ἤγομι 
πιιους, ὉΥ προ [μδὲ γδουγ, οὐ ἰθδὲ σδηῖ, πο ἢ 
τ ΟΥἀδίποα ἴὸ ἷ8 τοιμουοᾶ. 6] 280. ἢ) ἸΔΥΒ 
εἴσεδδ ΡΟ (μἷ8, (μὲ Αἄδτη τασδὶ βάτο ὈΘΘῈ ΔΙΓοδὰν 
οοπροῖ 6 85 τῶδη Ὀοίοτο Εἶγα τὙἢβ ἐδ ἤγοτῃ Ὠΐπη. 
Βαϊ ΓΠΟΓΘΌΥ (ἢ 6 Βγιηδο} 168] δ'46 οὗἉὨ 886 τοργοβοῃίδίϊοα 
ἷϑ τοῖο, 80 [ΔΓ 68 {π6 ἔδλοῦ ἱβ Θοποοτϑα, ἰΐ ἰΒ βαὺ- 
ἰελοὰ Ὁ ἰχΐηρ ἰδδῖ [Π6 ΒοχΌΔΙ οοηίγαϑι ἰβ8 ὅγδι 
ΟΔοὰ το Ὀοιηρ ἰῃ (Π0 ἨΔΥ οὗ {ἐπ υηίοϊἀΐηρ οὗἁ (6 
ἔτει υτηδη ἔοόστηο. ΤΙ ΐβ δοῖ, οἡ ἰζβ8 ΡΗγαὶςδὶ δἰ 6, ἱβ 
οτος χτεβοοιϊοὰ ἴῃ ἴ86 ΟὨ]- ποτ ἃ, 6  ἰσϑοῖὶ Ῥγθ- 
δε:8 (δα Υἱ οῪ παῖ [86 ουϊπγαγὰ ἔογῃ οὐ Αἄδιὴ ΔΒ 
οὶ ἀουθ]ε-ϑοχοὰ, “7ὸὺ δροδῖς ρσοηοΓΑγ, ἰδὲ Μ͵ᾺΒ 
πιιποὺϊ δοσ, [ἢ ἰἰ8 πιοϑὲ γτοβῃϑὰ ῃἠδίυσο Αὐδ μα 
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86 ΒΕχυΔὶ σοπίζαδι ἴῃ Ὠὐτηϑοῖ, ὙΥῚῸ ἐπ φοίηρ ἕο ἃ 
ἔγουα 89 ὈΒΙΕΥ οὗὨἨ ᾿ΐβθ Ῥδγβοῃδ ἐγ, ἴΠ0.0 πΘΟΟΒΒΑΤΩ͂Υ 
οοπποοίθα ἰἰϑοὶ ἢ (μὲ οοηβρυγταύώοῃ ποῖ τῶ ἀ6- 
τοδηοα ἴον (06 1ῃ6 0 ΘΟΤησηθποίηρ βοχαδὶ 116.) ΤῈΘ 
ΟΧΡγοδδίοῃ : Ὧ6 Ὀ0ὶ}} (133), ἱπαϊοδῦδβ [Π6 ἔδγίοῦ τηδ- 
ἰ6ΓΏΔ] δρροϊηἰπηθαὶ οὗ 86 ποτηδη (ἔγοτῃ Γ35, ἰὸ Ὀυ11ἃ, 
ΘΟΙΩ6Β 12, δδη, ἃ 808). [Ιῃ σεϑρϑοὶ ἴο [86 πὶ θ- βργοδὰ 
Υἱοῦ οὗἁ δηι αυἱῦ οοποοτπίηρ (86 Βοχ 8] ΠΥ οὗ τηδῃ, 
806 ΚΝΌΟΒΕΙ, Ρ. 8ὅ.---κ- τ. 22. Απὰ Ὀχουρμῖ ΠῈΣ 
ππῖο [96 ΣΩΔ2.--- π΄ [Π6 ᾿ϑέβαρ δῦονθ ὍῸ ΓδΟΟρ- 
εἶσ (οἷ 88 [80 ἄὅγδί ἰθδοβος οὗἨ ἰδηρυάρθ; Βθτθ ἨΘ 
ΔΡΡΟΔΙΒ ἃ8 ἰμ6 ὅτι Ὀσίἀθδτηδῃ ; Βρθθοῖ ἴβ, ἴῃ ΒΟΙᾺΘ 
τοβρϑοίβ, θυ] θσηδίϊοαὶ οὗὁἨ Π6 αἴνηδ, δηὰ 80, ἴοο, 8 
ἸΡΟΤΤΙΡΕΡ " 611 |280}.---Ὗ οὐ. 28. ΤῊ ἐπ ποῦ.-- 
1Δίογα!]ν : ἐλὲδ οποο, οὐ ἐλὶδ ἐΐπιδ. ἴῃ οοπίγαδβε ὙΠ 
[86 Ἰοηρ τηϊβδίηρ οὗἨ ἷ8 ἸΟΙΡ, Β6 δηὰδβ αὐ ἰαδί Ὠἷβ ἀ6- 
Εϊεο τῷ χες ἕο ἷϊ ἰθ- τον (μἷ8 5 1. ΤῊΘ ἀφο» 
δβίγαϊδνθ ὑτοῦοῦῃ ὨΣΕ ποῦ ΟὨΪΥ Οχρτγοββοθ, ὉΥ ἰΐῶ 
{δγοοίοϊ ἃ εἰὔοι, [86 ἰουα! ἀρρτγορτίδίίοῃ οὗ 
Αἄδσω, Ὀαυὶ ΒΟΙΎΘΒ 88 ἃ Βροοὶῆο ζδυχϊηΐῃθ ἱπάΐολ» 
ἕοῃ. Ηο ἱπιπγοαϊδιοὶν γϑοομηΐζοβ {Π6 ἴδοι (μὲ 80 
ἷ8 ἔοττωϑὰ ουῦ οὗἁ ἢἷβ Ὀοίηρ, οὐ οὗὨ ἰιῖ8 580} αἱ γ (8 
Ὀομ6), ουὐ οὗὨ ἷ8. ΒΘΏΒΙ ὈΪΠΥ (8 8668), ἀπά γοῖ μἰ8 
οουπίοτρασγὶ ; ἐμογοίογο, ἰπ οουτοϑρομάδηοο πίὶϊὰ ἐδ9 
ἔδοί οὗ δον ἀουίνδιοη ἔσομαι Ὠἰση, δινὰ μ6 Ὁ Ὀε]οηρίηρ ἰὸ 
δη, ἄοοβ Β6 ρίγο ἢοὺ [Π}6 δῆιο πιαπέξε (Ἡοδη, 88 
(89 οἹὰ 1,δἰΐη ᾿δδ ἰξϊ, σὲγα ἴτοπι σὲγ). [{ 18 ποὶ ὀχδοι 
Ἰγ οοσίδίῃ ἰπδὲ [0.6 ὙοσαΔὴ τδϑ ἰδ θ ἔγοσω {Π6 ἢοδγί- 
546 : πονθσγί μοῖθββ 1 ἰβ ἃ Ῥγορ8Ὁ]6 ἐπιογρτοείδιίοι οὗ 
(18 δγι 011 08}}γ εἰχοϊβοδηΐ παγγαιοη. Αὖ 41} ουθῃηὶδ 
δ Β}9 ἰδ κοῦ ουἱ οἱ [8 Ὀτοδδί, δὰ ἠοὶ ουίῪΐ οὗὨ {86 
ἴοντοσ ρδγὶ οὗ .ιἷβ Ὀοᾶγ. Ασοοταϊηρ ἰο Κποθοὶ ἰὲ ἰδ, 
ὈΘοδΌΔΟ 80 δίδῃβ ὈΥ ἷ8 δβίαθ (8. χὶν. 10) δῃὰ ἰθ 
ἢἷ8. διἰἰθηἀδηΐ, 8 ΘΟ ρϑηΐοη, δηὰ ᾿ἷβ μοῖροσ. Τὴθ 
ΗοΌτοΥν στ δα] ΟΣ ΓΘΕΘ68 (16 σοποορίίΐοῃ οὗ αἰἱθη- 
Δῆὴ66 ἰδγουμὴ Β00}} ρΡΏΓΑΒΟΒ δ αὐ λαπά, ὧν ἐλδ οἱάς 
(οῦ χν. 28: χνἱῇ, 19), ΣῸΦ "ΌΦ,, ἴο Ὀ6 ἃ δουυρδῃ- 
ἴοῃ, 8 ἔγίοπὰ (Φ6ν. χχ, 10).---ὅ ον. 21. ΤΒοχοίοσθ 
8.811 ἃ τη8}.---ΤῊοθ. συοϑίίοη αιῖβο9 ἩΠοίδοΣ (ἢ 18 ἰδ 
Βοιῃθι ίησ ἰαγίμοῦ βαϊὰ, δηὰ ἰοὸ 6 υπμάοτγβίοοα 898 
ΑἀδπιΒ δρϑϑοῖ, οὐ τὙΒοθοΡ ἰξ ἰ8 [Π6 τοιηδγκ οὗὨ ἰῃ6 
ΠΑΙΤΔΙΟΣ. [Ιῃ Μαϊΐ, χίσχ, ὅ, ΟἸγτῖδὶ οἰΐοβ {8 ὲ8 
ΔΒ 10:6 ψοτὰ οὗ ἀοα, Τῇιδί, ΠΟΟΥΟΡ, Τδῖζοθ ὩῸ αἱ - 
ἔδγοῃο6 ; βἷῃοθ Αἀδπὶ ΤῊΔΥῪ υἱοῦ ἴμ6 ποτγὰ οὗ αοὰ ἀθ6- 
τἱνοα ἴγομῃ ἰὴ ἀϊνίπο ἔδοϊ, Δ8 τῶὸἶ 88 τῃ6 Ὡδιτδίου, 
τ β6 618 ἴο ἔδνον {πὸ 1άθα οὗ 86 παγταΐου Β βρϑακίηρ, 
(δαὶ Β6 80 οἴδῃ ἰπβογίβ Ηΐ8 σϑῖμδυκβ τὶ δὴ 2 ὉΣ 
(νιδροΐογο; οἷ. χ, 9; 800 61 112860}}}. Οπ {ἰμΐ8 8δ0- 
οουμπὺ Κ,αὶϊ ἀφοϊά68 ἐδαὶ ἰν 16 6 Ἰαηρσύυαρὸ οὗὨ (86 πδι- 
ΤΑΙΟΣ, ΘΒΡΘΟΐΔΙΥ δίηθο ἰΐ 18 ΒΡΟΚΘῺ οὗ {δίμοῦ δηὰ 
τοῖον. ο  ἰζβοῖ, Βόνονον, ἰηβἰϑίθ ἰδδὲ 16 ποτὰ 
τουδί Ὀ6 ἰδΔίκθη 88 ἃ ὑγορ ιϑϊο οὐ ἀἰνἸηϊῃρ ΟΧΡΓοβα ἢ 
οὗ Αἄδγὰ Ὠἰπγ)βοῖ, ΤηῈ ποτὰ τηῦβὺ Οὐ ΘΠ μανθ 
6 εἰρπίβοδμοθ οἵ 8 τρογαὶ ᾿ἰϑ-οταἀοτίηρ [ῸΓ 81} 
Βυτηδηῖγ--- τοοδηΐηρ τὶ οἷ ΓΕΒΌΪ ἔγοσω ({18 Ἔχ ργθθ- 
δῖοι πιαμϑδδ, ΟΣ ΌΤδ, [{ 8, ἐποσοίογο, τοὶ Οἱ ΟΘ ΘΙ Υ͂ 
οοππηροίοα πὶ τ μδὺ ργθοθάθβ, δπὰ βυὶϊΐβ θοίδον Βοτὸ 
1.60 του οὗ Αὐδηὶ {πῃ ἱὑμπδί οὗ ἰῃ6 Ὠδεταΐοσ. 
1 ἐπ6 Ἰαίΐον ᾿ὲ πουϊὰ αν ὈΘΘ6Π ΤΏΘΓΟΙΥῪ ἃ ἰιἰδιίογὶ- 
οδἱὶ σϑσρδσκ, πὶ τ ΐοδ, ΤΑΟΓΘΟΥΟΡ, (86 διΐογο ἰθη80 
σοῦ ὰ ποὺ Βανο Ὀθθῃ οουδίβίθηξ. [ἢ (88 τοουϊὶ οὗ 
Αὐἄδτὰ ἰν ἰ8 ἃ ἰδὺγ οὗ Ἰἰΐδ ἕο 8}]} ῃυγηδῃ ἐἶσηα, δὰ, ἰῃ- 
ἀοϑὰ, οὗ βυοὶ 8 παίυτο ἱμδὶ [ὑ Ἔσργαββοθ, δὲ ἔπ βᾶτηθ 
{π26, ἃ δα) ηρ οὔ δο άἀφηΐαδὶ ἰῃ ὑπαὶ μ6 χίνϑβ ἰο δὶ 
οἰἑ]άτοι, ἰῃ [86 οοποϊυδίου οὗὨ τηδττίαο, ἃ ἔγοθ ἄθρϑιν 
ἰὑγο ἤγσομθ (16 δηδοδίγαὶ βοῖθθ. [ὲ 18 δυϊάθπι ἰδδὲ 
ΒοΙΟ 81} ἰ.6 ἔυπἀδπιοηίδὶ Ἰατϑ οὗ [Π6 τολττίαρο  ἰ ἃτὸ 
ἰπάϊοδιθά. 1. ΤῊΘ ἐουπάδιίΐοι. οὗἨ [0:6 δδπη6, {1:6 80Χ- 
ὯΔ] Δ ἰγ; 2. ({᾿ὸ ἐγοθάοπι οὗ οδοΐος (88 {{ι|2 ναὶ] 
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8180 ἴον (86 πὶ ἴῃ τοϊδίίσῃ (0 ἰδ6 τοοομχιλοι οὗὨ ἐδ 
ταθα, διὰ 86 ἔγοθ ἀορασίασο ἔγοτω ζαῖμος δηὰ τοοίδοε); 
8. (88 τηοπορδιηῖο ἔοστα οὗ σραστίαρο δειὰ 18 οὔ μίἷπαὶ 
ἐπ 55 0} }ὺ. ΤΏΘΥ Ὀθοοιὴθ οη6 8β68ἢ---ἂἢ ΟΣΡΓΘδ- 
δίοι νοὶ ἀο68 ἱπάοοα ἱποϊυὰδ [6 ΘοχῸΔὶ 
Ὀαϊΐ, 88 80 ἱπρ ᾿ἰγίῃσ Ἰνοτομπὰ 811] ἰμδὲ, ἐξ ΟΧργοβθθοθ 
106 οββϑηΐ, 8] 1 Υ͂ Δῃ μα Μη ἩΠΟΪΘΠΘΕ8 οὗ τη ἴῃ 
ἸΏΘη δηὰ νυ. 4. ΤῊΘ νὴ} οὗ 86 ἀξδραγίυσο 
ἴγοτα ἔδιδον δηὰ τοοίμοσ  ἰῃὰ0 ἔγαὶ τοϊδύοῃ ἷἰβ ποῖ 
ΔΘ ΔΎΔΥ ὉΥ ἰδὸ ϑεοοοπᾶ, Ὀαΐ ΟὨΪΥ πιδάο δυροταΐ- 
πδίο ἰοὸ ἰὺ; ἰδ ΒαρΡροΟΘΟδ ἐδ το] δίΐομϑ ἴῸ ὍΘ ΠΟΙΤΩΔΙ.-- 
ον. 35. Απὰ τον τσόσζὸ Ὀοῖϊδ πδϊχοϑὰ .--- [ἢ (5 
γίον, ἴμαὶ (6 ὅγδὶ τοθῃ πεπὶ πακοᾶ, 81} οἵδμες δηίΐ- 
Χυϊὶγ αρτϑοθ πὶ {ἰὸ ΗοΌτοτ, 6. 5., ΡΙλτο : Ροϊδ- 
ἐμ, 212, θιοῦ. 8:16. ἱ. 8.) Κυο ΠΟ. οὗ 
(ὲβ οοπαϊιοη οὗἨ πεακοποδϑ δ σοὶ ορροδοὰ ἴὸ 680} 
οἴδοσς δῖ ουπὰ ἴῃ Κποροὶ δπὰ οὶ σβοῦ. “ΠΟΥ 
μὰ, ἱμβοσοίοσο, πῃ Ὑὐα ον ἀρπρόμον ὯΟ δαὶ πρ᾽ οὗ βιιβδταθ, 
δηὰ πορὸ οὗ ἰδμδὶ 1 ἑηδίσῃς ἰο 16 Ὀορίππΐηρ οὗ 
ἩΐοΣ δαοὰ θοηρ οὗ βιιϑὴθ Ὀθιουβ. Αἶδς [60 
οηὔσδηοο οὗ (δ Ἰαϊϊον ΠΟΥ τη860 {πο βοϊγθα ΔΡΌΡΟΣΒ 
ἴο Οὐ Σ μοῖρ βῃδιηθ (οἷ, ἰἰϊ, 7), δὰ αἱ ἃ Ἰδίον ροσϊοὰ 
ΠΟΥ ᾿αΓῸ ζατηϊβοα πιὰ οἱοιίηρ ἴτοσὰ ἰ8}6 βίῃ οὗ 
ὈοαδίβΌ ῬθΟρὶθ ἩΒΟΪ. υπουϊναϊοα ρῸ ροσθοι 
πιο, ἰθ066 ἐδδὲ δἃγθ δοιῃ δὲ συϊναϊοὰ ὨδΥΘ 
Ἐἴ4] σοονοσίηρα, ΜΠΙδὲ (ἤοθ6 Ὅ͵Ὸ δῦθ 8 οοσωρίϑίο 
αἰν ]σαῦου ρζὸ ἩΒΟΪΥ οἰοίποά." Κποροὶ, Οἱ 186 
οἶδον μδηὰ, 0) 6] 26 ἢ : “ Τοὺς Ὀοαΐοθ τότ πο οἰοἱ- 
ἴῃς οὗὨἉ ἰμοῖν ἵππον αἴογυ, δῃὰ (δἰ ρίοτγ (τὐρν υπάοε- 
δἰοοὰ) πτὰϑ {1:0 οἰοιἰηρ οὗ (ποὺ παϊκοάποθβ" Απὰ, 
βη4}}γ,  αὶϊ͵ τσ τ ἃ Ὡογο δρὶ οοῃοοροι οὗ ἴλ6 6486: 
“Πηεῖν θοάϊοθ ψ ΓΟ τωδὰθ ΠΟΙΥῪ ἱμβγουρὴ {δ δρίτὶξ (πδὶ 
διοϊτηδιθα ἔμοθ. βμμιεασηθ ὅσϑι ὁδί ἴῃ πὶ ἢ δἷν, προ ἢ 
Ἰοοῖς ΔΎΑΥ [86 ΠΟΙΤΩΔΙ τοϊδίίοῃ οὗ (16 βρίσὶν ἰο {86 
Ὀοᾶγ, Ὀομας δὴ ἱμποϊηδξοῃ δηαὰ ἃ ἀδδῖγθ ἰπ οομβίοι 
πὶ τ[.6 βου], δπὰ γηοϑα (ἢ ΒΟΙΥ οτος οὗ αοὰ ἰηἰο 
εἷπ[Ὁ] ο οοπλθηὶ δα {}10 ἰπ8ὺ οὗ ἰῃς 666}. [Ιῃ 186 
νίον οὗ Κποροὶ, Ογθοΐδηῃ δὶ του Ὀ6 δοοουῃίδα 8 
ΘΟΔΙΒΟΡ ἰἰηρ ἰὨΔῺ ΓΩΔΏΥ ἃ οτπὰθ τηγίἢ τΈρΓο- 
Βοηϊαιίοη, Βιυὶ 48 [6 γέ 6} τημδὶ Ὀ6 αἰδιὶ - 
οἷ ἔγομλ ΤΏθ 6 Ὡδκοὰ βαϑαζοϑθ, 80 8180 δγὸ (ΠΥ τοὶ 
ἴο Ὀ8 τοραγα δᾶ, δοοογάϊπρ ἰ0 ἃ 96 δι Μ|ἀ Γαδ οἰϊοὰ 
γ οἰ ἐἴζβονι, 88 δοιηϑι ὶηρ ὑἰγδηβραύθηΐ οὐ Ἰ᾿υτηϊηοῦβ 
“Ἐν [89 οἰουᾷβ οὗἨ φσΊΟΣΥ ταυϑὲ ἢατο οὐθγβδάου- 
οὐ," Ναϊκοάηοθβ 8 ΒογΘ (6 οσργοβϑϑίου οὗ μοσγίοοι 
ἱππόσοῃοα, ἩΒΙΟὮ, ἴῃ 18 ἱπροηυουβη 688, οἰονδθβ ἐ}6 
Ὀοὰγ ἰπΐο 186 Βρίγζυδὶ Ῥθυθοη δι 88 συϊοὰ ὉΥ ἱἰὶ, 
ἩγὨ118[, οἢ (06 ΘΟΒΊΓΑΓΥ, ἴδ 6 ἴδ οὗ δβἴιδτηθ δῃηίοσβ 
τὶν (6 ΘΟΠΒΟΙΪΟΌΒΙΙΘΕΒ ΟΥὨ Ορροβίοῃ Ὀοίτθοη βρί τις 
Δα ΒΟΩΒΌΔΙ ΟΟΥΡΟΤΟΙΙΥ, τ Ἶδὲ βηδιθθ 186} ΟΟΤα68 
ἜΤ" [86 ῥγοδαπίίσωθης δηὰ ἐμ6 δοὶυλ] Γροϊϊης οὗ ἫΝ ᾿ 

[Νοτξ ΟΧΚ ΤῈΣ ΤΏ ΒυσσκαΒΊΟ ΧΕ ΟΥ ΤῊΣ ΚΞ;ΣΤΕ 
ΌΑΥ ΔΝῸ ΟΡ 1ῈῈ ΕὌΣΚ- ἘΣ.--- ΤῊ 8 δοοομὰ δοοουῃί, 
ἐπ 118 Ἰδοῦ ραγί, ρροαῖα ἴὸ Ὀ6 δὴ δῃϊδσροσζηθηὶ, Οὗ 
τολρσοϊβοὰ ρμἱσθιτο, οὗ ἰμο εἰσίῃ ἀδγ. Ταϊκίηρ ἰξ ἐπ ἰΐ8 
Ἀὰνηβουν ἀτηδομδιε Οὗ δραγὶ ΔῸΤΩΟ δΔὴγ ουἰδίάο ἀἱδὲ- 
“υ]68 οὗἁ δΒοΐρῃοσ, ἰδ δἰσουρὶν Βυροδξὶβ το ἱπουρηί : 
Εἰγϑῦ, ἰὼ εἰ τυ ποὶ δεροοῖ, οὐ Μβὶοἢ τὸ ΠΑΥ͂Θ ΜῈ 
ὅψοῖς (Ἰἰγοά. ἴο Θ6α. ἱ, Ρ. 168), δΔηὰ, βοοομάϊυ, ὑμπδὲ 
16 νϑῃὶβ Π6 ΓΘ ΟΥ Ραἰηϊοα, οουἱὰ ποῖ δνὸ 
Ὅθεη τοραγαθὰ ὈΥ ἐδθ πδιτδίοσ Εἰτυβοὶ ἢ 88 4}} ἰδϊκὶ 
Ρἶδοθ, ἱὰ ἰμοὲν ὀοῃβοαπθηῖδὶ πόχυβ, πὶ (6 ἰἐπ}9 
οἵ ἃ ἴϑν δοῖδὺ βοῦγβ, οὐ ἴδιο ἰδίϊος μ6}}7 οὗἨἍ ΟἿ βΒοῖδσ 
ἄδγ. Ηθ οου]ὰ πος 80 μᾶγο ἰο]ἃ {86 ΒίοΥΥ δὰ βυοὰ 
ἃ Υἱοῦ ὈδΘοῺ δομδίδη ρῥγοθοηξ ἰ0 .ἷ8 οὐ τηϊηὰ, 
ΤΏ. ΘΟὨΒΙΒΙΘΠΟΥ οὗ ἱπηρτοδαίουῃ πνουὰ ὈῸ αἱξοτὶν ἀθ- 
οἰσογοά ὈΥ͂ 16 τϑρὶ Ηδτὸ ἰθ ἃ οοπβεουϊοι οὗ 
σνεηίβ στοπίης Υ ουὺ οὗ ὁ6οἢ οἶος, Θδοῖ 080 
φεορασίηρ 116 τΔῪ ον τδιδὶ [0]ογ8, Ηοσα δῖὸ ἔοστωδ- 
ὕοσδβ, στοσίιδβ, δοαιιίηρς Ὡδίαγοθ, οοπάϊ οι οὗἁ 118, 

ΔΗ στοπίδρ οαἰ οὗ δσαοὶι οομαϊουα, δὐδριδίώσμο ἐθ 
δυοδ ταπὰλ, ὑτορδγαίίοβα ἴος δυο δἀδρίδίοβα, ὃ 
ΟΟΌΓΣΒΟ οὗ ἀἰδαὶρὶΐηθ ἴοσς τοδῃ, δ ἀοσυδίορτιδοηὶ οἵ ἴσον. 

διὰ οἔὗ οαὲ οὗ δοοὶ ἀϊδοὶρ πο, ἰἢς 
Τοθδηδ ἴοΣ δυσὶ ἀρλδμις ἡφισοην ἃ δίζβηιο δίδίθ οὗ ἔν 
ῬΩΔΒΪΙΟ ΟΔ]|1οἡ ἃ ἔγβῆοθ οἵ ἀθορ δβἴθορ, ἃ ἸτυμΓοῦ8 

ἰῃὰ ἐδθ ῥγϑυίοῦθ Βυτοδη πδίογο διϊδίηρ οαἱ οἵ 
ἶ τοδὶ ὈΓΟΗ͂Υ εἰκοίομοα, Ὀσὲ 411 ἴθογα, ἰῃ ΘΟ: 
τοῦὶ οομπυΐ!γ. ἰάο86 (μΐ8, ἰΏ6γο 18. [86 ῥτορατν 
οι οἵ ἃ νμαγί οἵ (80 οαγίδι ἴον (δ)! ΠΟῪ ἱπΒ Δ  ἰΔηΐ8, ἃ 
Βἰδίο οἵ οοῃδβοίουβ ἱπποοθῦοο πὶιϊουῦ ΒΏδιηθ, 1π}0}}- 
ἰπν Βοῖῃθ οουγθ6 οὗἉ 1ϊξα, ἸοΏροΥ οὐ βμοσίοσ, ἴο φξἕνβ ἰδ 
τοργοθοιιδίοη ΔΗΩΥ͂ ΤΠΟΓᾺΪ δἰ συ βοαποῦ---ἰθο ογαδίηίησ 
8 ἰαῪ ἴῃ ἱπο ΒΟΙΏΘ ΘΟΌΓΒΘ Οἵἁ 119 δοοογάϊηρ ἰο ἰδ, ἃ 
ἀϊνίῃο ἱπίθγοουσβα δὰ ἰθδοδίησ, ἃ ὑσορθδίίοῃ, ἃ ἰοτορί- 
δἰΐοπι, δηὰ ἃ 711 ἰπίΐο εἷπ, ΑἹ] οὗ (ἴα, αἱ Ἰοδϑὶ ἀσπῃ 
ἴο (δ ποδκίηρ οἵ Ῥαγδάΐβο, γγχὰ8 οἢ 18:6 βἰσι ἀδν, δηὰ 
{π6 τοϑὺ ἰῃ οοπβοουνο βοσῖθϑ πίτι ᾿ς, Νον ἀϊὰ (με 
οὐδίῃ οὗἁὨ δνεηΐβ, οὐ ἰ80 ρτοαῖοσ ρμαγὶ οὗ ἰδβοτ, ἰακθ 
ΡΪἶδοθ ἰῃ [86 δίθβσμοοι οὗἨ οὔθ βοΐδ ἀδὺ} [{ ἷβ μοὶ ἃ 
Βυβιοίομϊ ΔΩΒΔΊΤΟΣ (0 ΒΥ ἐμαὶ αοὐ᾽ Β δἰτοϊ σὈΥ ροτα 
τοῖσι μανὸ οδυβθᾶ δυσὶ ἃ ταρί ἃ βϑιδίηρ οὐὨ δοβῃθ. 
Τι ἰδ ἃ αυοϑίίου οὗ βίγ]6, οὗἨ ὀομείβύθησοΥ, οὗ ἀοβοτὶραγο 
ἐταρτοδαίοα. [Ιἐ τοὶρεῦ μᾶνθ θα 80; Ὀαὶ ἰδεῦ (ἂς 
δδροοὶ ψίνϑῃ οὗ Ἴοδυβδίύου, οὗ δβοτγίεβ, οὗ δἀδριδύοῃ, 
ποσὰ Ὀ6 Ὀαπΐ ἃ ΒΟΥ, ἃ ἱ ἣν νουϊὰ ὑὈ6 δὴ 
ΔΡΡΌΘΔΣΔΏΟΘ οὗ ἃ οδυβδίίου πιϊμουϊ ἰδδὲὶ οοπῃδίδιθηϊ 
ΠΟΧῸΔ ἰπδὲ ΤΔΚ6Θ ἷξ ΘΔΒΙΥ οοποοίνδϊο; ἰΐ που ὃῈ 
8 ϑοδιηΐπρ' βυιοοθδδίου τιϊπουϊ (παὶ ῥτοροσγίίου οἵ διηϊθ. 
οδάθηϊξ δὰ οοπβοαυθηὶ ΜὩὶς ἢ πὸ βπὰ ἰι ἀϊδίου! ἰὼ 
Βορασγαΐδ ἔγοιῃ ἴδ; οὐδῃίβ, στοδὶ δυθῃίβ, στόνίηρ ουἱ 
οὗ οδοῖι οἰμοι---8ο ἰγοαιοα-- -δηά γοῖ πίϊπουΐ δΏ τοδὶ 
ετοπίἢ, οὐ ἐμαὶ ῥτοροτίίουδι στγδάυδιποθα νἰϊπουὶ 
ψ ἰοῖ ρτοπτί 888 πὸ ἔτιιθ τηδδηΐηρ. Τότ που] 
δδοσῃ ἰ0 ὮὉΘ ἃ ΠΟῚΝ ζοττηδίίϊοσι, ΟΣ ἃ τὸ ξοιτοδίίου οἵ ἴδ 

Δηΐτη Δ] σδοοθ Ὀγουρπὶ ἴαΐο [86 ρἰοἴατο---οτ 17 11 τοῖο 
ἴο ἰδο οἱ, ἃ τιοαϊποδίίοῃ οὗ ἰδόσὰ ἴον ἐμ ἱπδίγασθοα 
δηὰ αἰδοῖ ῖπ οὗἨ τοῦ. ΤΈΘΥ δγθ ἴὸ 86 ἴπ6 τη6818 οἷ 
ἀονοϊορίης δἰ ῥοῦ τ οὗ Ἰσῃον] δῃὰ οἵ δρεθοὶ. 
ΤὨγσουρὶι τποἷν ΠῚ ΚΘΉ 658 ἴο δοὰ ἐμοὶ ππβ', 
Ὧ6ΒΒ [ὉΓ γαϊξοπδὶ Βυπηβδη ἱδίθσοοῦσβθ, ἐμοῖο 18 ΔἸ Καῖ: 
οὰ ἴῃ δἰπὶ (86 ἀδαῖγο ἔον δίρβον ϑροοίοὶγ. αἀπὰ ἰμθὰ 
1δδῇ ποδὶ Τὸ ΟἿΒ ἱτδῃοο-ϑίδίθ οὗ Ὀοίηρ, ἴα πἰύοὶ 
ἰποτο ἰβ νδϊοὰ ἔσο δἷτι, 88 ΠΟΥ͂ ἔγοϊω δ]] ϑοξθιοθ, 
ἐμαὶ ᾿π6 016 ἰσαπβέοιταδιίου ουξ οὗἨ ποι οοτο8δ ἴδ 
ἀυδεν οὗἩ σἂν Βυπιαι παίασθ. Ὑπὸ ἔμοὶ ἰβ ἰοἰὰ Ὁ 
δοοογϊης ἰο ἴι6 θαδὲοδὲ οοποθρίζου, Ὀσὶ 11 Μ ἃ 
ἐσϑυϑο-  δίοα ἰὸ Αἄδτὰ, δῃὰ τἯΘὸ παν πὸ σϑϑδοῃ ἰὉ 
Βι ἴδδὶ ἷ8 ἐμοί πῷι ἀεσοειιάδηϊ μα ἔἰπη0 ἱπιον- 
ἰδάξο οἵ ἐς ἴῃ ΔΩΥ τουοὶδ 
ἩἈΦΑ Σρϑαιτὶ αρυρθνηα 

Θ ᾿εἰτηβοῖ, ὁ : 

ἀἰδεηιαῖ, ἐλὲε ποιο, ἔρϑα ἱαπάσηι---οτὸ 18. δὴ ἰηίετδε 
εἰσι ίδοδηοθ ἰῃ [Ὠΐ8 βαι8}} Ηοῦγονν ραγίοὶθ---οοπιε οἷ 
ἰαδί, ὈΟμΘ ΟὗὨ ΤΥ ὈόΟΠ6, διὰ θ66 ἢ οὗἩ τὴν βεβ. Τοῦ 

ὕτηεθ ἄοθθ 86 τϑρεαῖὶ (818 ἐδχαϊπῖπο ὨδῚΤ (566 Ἀκ- 

ΣΤ ΒΟΉ, Ρ. 161). Βομπθ οἵ ΤΩΥ͂ Ὀοει6:---οδη πὸ ἀουδὶ 
88 ἰοὸ ἰ86 οτρίῃ οὗ (89 ΒΥτωο]δτα ἴῃ π ϊοὰ 
100 παιταϊΐνο ἰβ οἰοιμοὰ ἢ Ηἰἱ παιὶ νᾶϑ βαιίδδοϑί, 
διὰ δοὸ υἱνϊὰ ρἱοίαγο οὗὨ μὶβ ἄγεθ Ὀθοοιμθδ {86 ἰΔῃ" 

ἔαδρο, [20 ΟἿΪΥ ΡοδϑΙὉ]6 Ἰδηρταρα, ραγδδρα, οἵ 8 ὦ' 
γἱπο πουῖς τ ϊ ἢ ΔῸ ΤΑΘΓΕΙῪ Βυπιδη ΒρΘθοῖ οου]ὰ δάθ' 
αυδίοὶγ βοὲ ἔογί"---ομο οὗ 86 ἀθδρ τωγβιοτίεβ οὗ αὐ, 
ἰΐρο} βμιδάοπίης ἔοι [86 8.1} ἀϑαρον σωγβίοσίοβ οἵ 
[860 Ιπολτυδίου δπὰ 6 ΟΒυγοὶι. 

Εἰτοῖας δυχροδίλομδ οὗ ὕτωθ ρχοβϑϑιὺ ἐποτηβεῖτοῦ Ά 
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τἶεὶ ἰ6 δεῖ οἵ [00 ρἰδυίερ οὗ Ῥασγδάΐβο : πὰ μὸ 
1ωοτὰ αοὐ οδηδοὰ ἰο στο, οἰα. ἢ ὰ 16 Ὁ ἰγθθθ 
ἘΠ τ Ό ΚΟ ΠΡ ΤΠ ΕΜ ἘΗΕΡΟΣ 9 δοπονῦ 

ἴς 411 ἰὸ ἃ (0 ΒΟΌΣΒ δηὰ ἰΒὸ αἰοσθῃοο ἰ8 δῷ 
ποῖσε: γοὶ κτοσίδ, πἰιδοῦϊ ῥγορογάύοι δοοογαΐ 
Ὧο ἰΠ6 πδίυτοδ οὐ ῥεοάυσίδ στόν, ἰβ ἰῃ ἰἰβοὶ ὈῸ 
το ἴο δ εὐτω δια ἰά681666 ἰο {0 τρα 80}. 

Φ ΙΩΔΥ οομοοῖνο ἰΐ, βοπονοῦ, ὕγοηε ἃ ῥἱοΐαζο, ΟΣ ἃ 
νἱαίοη, διὰ δυσὶ ἃ τοοῦο οὗ τοργοδοηίδὅοη, ἱπογοίοτοθ, 
2 δρρεδείηρ ἴῃ [86 βίγῇο, ἰδ ΟὨ6 οἵ [ἰΠ6 δἰγοηχοδί οτὶ- 
οολ 5 ον ϊα νἱδίοπ -ἰὭΘΟΥΥ οὗ 180 οτοδιίνο 
τανεϊδίίου. [{ ἰ8 ραογίθοι! Υ ποθ πο τὶ ον ἰῃ 86 
δα θ᾽οοῖδντο ἀοἰἰποαθίου ἔταθ ἰ5 ρίνοῃ Ροοῖίνο, 
Βας ἰδ6 κτουρίης ΒδοτΒ ἐμδὺ ἴδ6 ρτοῦῖ {πίη 58 τορτθ᾽ 
ϑετεϊεὰ οοὐ]ὰ ποὶ μᾶνο Ὀθθὴ ἔδιδ, ἀμ]688 {116 ρἱοἴαΣΘ 
ἤδοῖ ὈῸ Ὀσὲὶ ἃ ΡῥΒΔηΐΔΘΥ, ΟΥ Ῥμδηἰβδιιαρσοτῖδ, τοὶ 
ΘῈ ΡΟΓΏΔΙΟΓΔΙ ΟΥ ΘΟὨἰγδηδίυτὶ τ ΓΟ, αἱ ἩΒΟΙΥ υὰ- 
Ὡδκυχαὶ, ἴησ ἴὸῸ ΔηΥ͂ ὀΘοπμοορίίομδ οὐν Ὠυϊηδλη 
ξασα ιῖοθ οδπ ἔοστη οὗ ἴσηθ, δαοδοθβοίοῃ, Ἵοδῦδο, δηὰ 
εὔξοει. ὕτοαὶ ἰσυῖῃβ, ἴδοϊβ, ἱπῃοβΆ }16 ἰσυῖδβ, ἰῃ- 
ΘΕΆΡΙΟ δοϊβ, τὸ ἀουδίοδο βοὺ ἔοσι8!. ἯὯ,Ο ἀο ποὶ 
διαί ο6 ἰοίὰ οὗ ὑοὶν στοαίμο88, (δεὶν πομάογ] 6886, 
ὍΥ δυρροαδίης δυσὶ ἃ τοῦθ οὗ ἰαὔοῃ. [Ιξ ἷ8 
Ὡοΐ δὰ δοοοιητοοὐθδιίίοῃ ἰ0 ἃ τυθ δηὰ ΘδΕΪΥ ἀρθ, Ὀπὶ 
4“ἔὁἐπεμο Ὀδδὲ ἰδησῦδλρο [ὉΓ ΘΥΟΤῪ Ηον {τ 189 
οομποεὶξ ἰδὲ ΟΌΡ δοίΐθῃοο οουἹἱὰ βανὸ ζυγηϊδη θὰ Β.Υ 
Ὀδείοσ! Ηος βοϊὰ ἰᾳ ιἀποίίοη, δηὰ, ὉΥ (18 σσθορίης 
Ργόοσθβ, ἐμοῦ 8.6 ΤΏΔΥ ἴσανεὶ ἔδσ το ϊδνεϊν, 86 δὰ 
ὩΦΘΥΟΥ δεοοπὰ (0 ἴδ στοδὶ ἔδοί οὗ ογίρίῃ {δὲ θοϊοος 
(0 ἔϊΐο δβυρογηδίυγδὶ ρΐδθθ. ΗθΣ 6 ΠῚ ἜΥῸΣ 
ὍΔ᾽ ΙΠΟΙῸ ΟΣ 1688 ἱποοῖτοοῖ : δηά, ἐμογοίοσο, ἃ ἀἰνίῃθ 
τουνεϊδίσι οδηποῖ 186 ἰΐ, αἶποο δυο υ86 που] Ὀ6 δῇ 
οπεϊοτθοτοδηὶ οὗ ἰ(8 δρβοϊαϊο γοσῖὶγ. ΤῈ δἰ τρὶος δὰ 
ΠΛΟΤΟ υπΐγοσθαὶ ἰδηρυλρο οὗ ἴΠ0 ῬίυΓΘ ΣΩΔῪ Ὀ6 ἰῃ- 
δήὐδαυδλία, 88 8}} τουδὶ 6. ἐΐΊΏΔΥ [811] βῃοτί:; 
Ὀπεὶλ ἰξ Ροϊπίβ ἰῃ ἰμ6 τίει ἀϊτοοώοη. ὙΤΒουρὰ ρἰνίηρ 
1.8 ΟἿΪΥ ἰδ6 ρτοδὲ δίθρβ ἰῃ ἰἴῃ6 Ῥγοοθββ, ἰἱζΐ ΘΘΟΌΓΟΒ 
ἰδὲ οδϑοηιΐδὶ {811} ἴῃ (Π6 ἰταμβοοάοηϊ ἀϊνίηο ποῦῖ- 
ἰώ, ἩΙΟΒ δοΐθῃο6---ΟΌΓ Βοίθῃος, οὐ ἐμ6 βοΐθῃοθ οὗ 
ἀρσοὺ Ὠεηοο--τηϊρῃῦ ΟὨἹΥ ὍΘ ἷπ ἀδηρογ, (0 ΒΑΥ͂ ἴΠ6 
Ἰοδῦι, οἵ ἀδεκοηίησ, [10 Βαῦοδ ὑ8 ἴγοσῃ (086 ἰδ ησ 
Ουῖτιχβ ΘΟΙΏΤΩΟΩΪΥ 64116ἃ τοοοηο]δίίοην οὗ τενοϊδίίοη 
τ} ϑοίοηοο, δηὰ πο (Π6 ἡοχὶ βοίθμοθ 18 δὶτηοδὶ 
δάσο ἴὸ Ὁῃγοοοῦοῖϊθ. [10 ἀ068 80 ὈΥ Ρἰδαΐπρ ἰδ τὰ 
ὁ δ ὙΠΟ αἰδοτοης υἷδηθ, αἱ νίης τ.8 βίταρὶο ἱμουρὰ 
τασὰ σοποθρίϊοηβ 88 ἴδ γϑιΐοῖθ οὗ ρτϑδὶ ἰάθαβ δηὰ 
ἕτεαι ἔκοιδ οἵ οτίρίη ἴῃ ἰμοτβοῖν 68 ΠΟ ΤΔΟΓΘ δΟΟοββῖ Ὁ]6 
ἴο ἴδ τοοδὲ οὐἱναϊοα ἰπαη ἴο [Π6 ον ]εδὲ ταϊη 8. 
ἙΏεΤο ἴα Δ Δ] δ Ὁ] ταν πῃ (18 Μοϑαΐο δοοουηὶ οὗ 
{16 οταίι οὗ μ6 ποσὶ διὰ τηδῃ, διὰ ἐμαὶ, ἴοο, τ8θ- 
ἴδοι πὸ τοζαγὰ ἰΐ δ8 ἱπερίγοὰ βοσὶρίυγθ οσ [Π6 ρτδηά- 
εαὲ ὑἱοίυσο ΟὙοῦ οοποοίνοα ὈΥ Βυτηδη σεοηΐυδ. Τὸ 
δχοδο πῇ οδπηοῖ, οὐ ἨΏΟ ἀο ποὶ, ἐπ8 ἀρργοοίδίθ ἰδ, 
Ἦ, τολίϊοιδ 1116 πδὲ τηοάσ οὗ ̓ ηἰοτργοίδιοι ἴα δάορί- 
οἀ---πηοῖδοΣ ἰδ Ὀ6 086 οὗ [6 Θὰ τϑοοπ οὶ] ϊδίϊοσδ, 
αε ἴδιο οσιάο ἀορτηδίδτη ὑπαὶ 64118 1186} ἐέεγαὶ Ὀθοδιδ0 
ἦς Οδοοθοδ ἴο ἰδἰκθ 98 τῇς ΒΑΤΌΤΘΕΙ οοε ΟΕ ἘΠΘΙΆΕΟ 
κρὶ τ ἦνο οὗ ναδί ὑἴπ|68 ἀπὰ ἰΠ6 8} 0]6 οαυϑα 1168, 

ῬΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. ἴῃ τοβροοὶ ἴὸ ἴδ ορροκϊτΐοῃ Ὀοΐτγθϑ ἐπ 18 860- 
σι δηὰ τ Ἡπο νυ τελεις (80 Εχοχοίίοδὶ δηὰ Οτὶῦ- 
2081] Νοίεβ οὗ ἴδιο ἔογττωοσ. [{ τουδὶ ὈΘ6 ὙΟΓῪ Οἷοασ ἰδδὶ 
ἔπι τὸ ὑτοθοῦῖ βϑοοοη ἴμ6 ΘΠτοποϊορίοδὶ ογογ βίδη 8 
ἴω ἴδιο Ὀδοκρτουπά, τ Ὠ1Π6ῖ, οα ἴἰ86 ΘΟΒΊΣΑΣΥ, [86 Βγυτα- 
ὈΟ]ολὶ (8 ᾿156} 1 ἃ ΙΏΟΓΟ δἰρτι βοδηὶ ἃ 

Ῥτεβοῃὶ βοοίζοη ἰβ ἀϊϑι οὐ ὉΥ ἐδ8 
ὩΏΣΩ δϑθονδ- ΕἸΟΒ τὰ : ΤΏ πλοδοίηρ 18, ἰδὲ δ μου, 

[δ6 Οονοηδην αοὰ οὗ ΗΪΒ ῬΘϑορ]α, ἱβ αἷβδο (86 αοὰ οὗ 
81} πον  ἀβ, ἰπ6 1,οτὰ οὗ 81} ογθαίισοβ, Ὑπὸ τηδάὰθ Αὐδσῃ 
ἴον ἨΪΐ4ῳ βὅται σουθηδηι- ἢ], δη ἃ δρροϊπιοὰ αἷπὶ Ηΐ 
υἱοορογοηῦ ἴῃ (18 ἀοχηϊηΐοη, Αἄδῃ 8 [86 ῬγΐΏΟΘΡΕ, 
δηὰ 80 86 ἰάοαὶ ργέμδ οὗἨ [16 ογοδίΓοΙΥ ποσ]ὰ. ΤῊΙῈ 

ἐπὶ, οὗ [6 Οονοηδηὺ οὗ αοὰ πὶ Αἄδῃ, ΔΡῬΟΔΥΒ ἴῃ 
ὯΔ δὲ ἰ6 ἰουπάδιίου οὗἨ ἴΠ6 δά ογαὶ ΓΒΘΟΪΟΦΥ. 

ὙΠ βοδ]οἰοστώδομον, δραΐῃ, ἰδ 8 τηοὐϊβοά ἰπίο ἰῃ8 
Γοργεδοηίδίϊοῃ οὗ 8 το ἰοῦσηιοδδ ονου γἱηρ [86 οΟΏ- 
ἰγαδὶ δ δἷῃι διϑα ΤΏΘΤΟΥ͂. Ἔ 

8. Ναϊαγο Ῥγοδιρροθοθ τηδη, ἰἢ ἰΐ που]ὰ ὍΘ ῥτθ- 
ψοηίοα ἔτοτῃ τυπηΐηρ πὰ. ΟἾΪΥ ἴῃ πιᾶπ, (μτουρἢ 
μι, πὰ τὰ Εἷαι, ὁ88 ἰξ Βπὰ [ἰδ αἰοτίουβ ἰγδηβίοστωδ- 
ἔουῃ. Τμογοίοσο τὰ τὩΔῃ δ[80, ἱπ ἢἷ8 ἰηἰορτὶιγ, [6 
Ῥγεθυρροείηρ οὗὨ παίυτο 'ἰπ δον ἰη ον ; 8 τοὶ σίου 
ΔΗ ΙΏΟΓ] ἀσβοηγ ἰ5 [ῃ6 οοπαϊτίοι οἵ ποὺ ἶχμοῦ ἀ68- 
ἄμγ, εἷβ σιδίμς ἴἰ86 ἔουπάδεοι ΟΥἨ ὨδΓ σμωγο. ἴῃ 
Ῥυϊθ Ὠδίυζο, ΙΩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ἃΓΘ ἴΠ:6 ΠΟΌΪΟΓ ῥἰδηΐβ 88 π|}] 
ΔΒ (89 ΠΟΌΪΟΣ δΔη 818 0 Ὀ6 τοραγάθαὰ 88 ἴῃ ἃ βρϑοΐαὶ 
ΒΘΏΒ6 ΔΠ ΔρΡΡυγίθδηοο Οὗ ΙΏΔῈ ; ἰῃ ἃ δΒΡΘΟΙΔΙ ἸΩΘΔΒΌΓΟ, 
ἐδοτοῖοτθ, ἃγὸ ἴΏ6Υ οομαϊιοποά ἰπ ἰμοὶρ Ὀοΐῃρ δηὰ 
τ .}}-Ὀοΐησ, ΌΥ δί8 Ὀοΐῃρ δηὰ μι} -Ὀεΐησ, ὙΥ̓ Βαΐουθῦ, 
ἴοο, ἴμοῦο σοΐρηϊ πανθ Ὀείοτο τϑῃ, ἴζ τγαϑ 88}}} 
88 ἰδουμῇ ἐδ τοῦ ποῖ, 80 Ἰοηρ 88 ἰῦ Τουπὰ ποὶ ἴῃ μΐτα 
ϊθ οοδιηΐοδὶ ἀοβίίηγ. [Ὁ γὰϑ 4}} δὴ οηΐρτωὰ ;ἢ [80 
βοϊαϊοι νῶϑ ἢτϑὶ ἰο Ὀ6 ἴοππᾶ ἴῃ τηΔῃ. 

4, ΤΊιο τηοἱπιοηΐηρ, οὗ (86 φαγὶ 8 80} Ὀείοτο {86 
στοδίΐοῃ οὐ τοδὴ ροΐῃίδ ἴο ἴῃ6 ββασο οὗ [86 τγαύθτβ ἴῃ 
(86 στοδίαΓοΙ Υ ἑοστηδίϊοῃϑ (πὰ βυδβίθῃδμοθ), οΒρΘοΐ δ! γ 
86 δχαδη, ΤὨγουρῃ [86 οὐδβογνδίίοῃ οἵ {118 σδῖὴς 
ΤΉΏΔΙ]68 ὮΥ διΐ8 Βγβίθιι. 

ὅ. ΤΌΘ οτοαϊΐου οὗἁἩ τῆ, [ΐ 8 τί Υ τορζαγάϑα 
ΔΒ 8 ΟὨ ἑΓΕΙΥ ΠΟ ογοδίλνο δοὶ," δηᾶ, ἰηἀοοθᾶ, 88 186 
ΥΟΙΥ ἰρθοδὶ, Απὰ γεῖ ἰὺ ἷἰβ ἃ ΠΟΥ͂ Ἰῦογαὶ νἱονν οὗ 
186 δες γοροσμοσρὶσ πὰ βυιθο]ϊοδὶ τορσοβοηιλίοι, 
πο ἴῃ (δἷβ δοὶ οὐ Οοὰ νὰ δὸ Ἰἰοὰ ἰὸ τὰ 180 
ΘΔΙΙὮΥ πδίυγα 88 ὙΠΟΪΥ ραβεῖνο. Βαίμος ἀ068 (88 
δοῖ, ἰπ (8 ἐτασϑὶ το! Ζαϊζομ, ργοβορροϑο (86 Βίρμοϑι 
ὀσχοϊιδιίοῃ δὰ οὔοσιὶ οὗ (6 Θδγι-- Το ΤΩΔΥῪ ΘΥ̓ΘῺ ΒΑΥ 

Ῥσοιὰ ἀεοὰ οτρβηΐξα. 
Βανίπα ἐδθ ἃ; ἷβ ΣΟΒ}Υ ὯῸ 
189 8046 οὗ {6 ποζΣὰ, ΔΣΙῪ ΤΏΟΣΘ 

ἔπιαρο. ΝῸ 080 Βα 
ὑδο ἐακιμη ϑοὰν αι δὴ ἱπιαοῦϊαῖο 

5 
ἙΡΒΘαῖΝ Ὁ. 156). Ἐταα οα ἐμπὶς υἱονν, Βοπονασ, [80 

Ὡοῦ Ῥτγοοϑὰθ ἔδ:6 Βυτηδσι βου ΐ, 86 Τϑυβο ΟὔΘΟΣΡ 

Ὀυσθδι ᾽ β 
ἐδεϊηβ δσὲ πὩ1οΝ ταδᾶὰα ἐδ σρϑοΐοδ, ΟΣ ἔπ: δροσθβο οἰδσδοὶ 

οἕὗ .-1. 1,..} 
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πὶ ΒιοῬη8, 118 δΔυϊτη ἰοῦ, ΤΏ τοργοϑθη βίο Π88 
ἴον ἴἰ8 Ιοδαϊηρ διηἀδιηοηῖαὶ ἰάρα: Μδῃ (ἢ Ῥγΐτηθ 
τὐϊὴρ οὗἨ 186 Θαγί]Υ στοαίοη ποὺ (δαὶ ἰξ ΘΔ ΟΥ 
οὐυρῦ ὕο Ὀ6 οαττῖθα ουΐ ἱπίο 118 ΡΒΙΟΒΟΡὮΪΟΑ] σοὨθ6- 
υθΏΟΩ8, ἴῸΓ ἰΠθὴ Ἰῆϑηῃ τηυδὲ Ὦδγα Ὀδο ἰηἰγοὐσπορᾶ 
Ὀσδίοτα {1160 οδυί-8οῖ]}, δὰ 106 Γογτηδίΐοῃ οὗ .ἷ8 ὈΟΑΥ͂ 
ταῦβὲ βᾶνο Ὀθθὴ Ὀδίοτγο [Π6 σγοδτίοι οὗ ἷ8 ϑοῦ]. ΟἹ 
18 δοοουῃΐ τὸ ἃγο ποῖ δυϊμογζεα (0 δδβίσιι βορδζαίθ-: 
Ἰγ ἴδ} [οττηαίϊου οὗ {π6 Ὀοὰγ δῃὰ οὗ (86 δβοὺ] ἰο ἵτο 
δοί8 [0] οπίηρ, οαοῖὶ ΟΥΠΟΡ ἴπ ἃ ἰθιηρογα! δεγ6θ---88 
88 δο]ὰ ἴῃ Ββοίμθ γοϑρϑοίβ ὈΥ (86 (ἀποβο ϑδιυσῃη- 
Ὠυ8. 

6. ΤΊ Δἀπι Πγοροϊορίσαὶ, Ῥγδιοϊορίοδὶ, ἀρὰ Ρ6γ- 
ΘὨοΙ]ορίοδ] :ἀ648 οἵ [86 ἀρας, ἐν οι 1:6 πτὶ 
Ὀδίοτο οἰϊρα: Υομ Βοοβ, ΖΕ] ον, Βοοῖ, Πε 286 
γου Βυάοϊῇ, πὰ οἴμοτθ. Βοίουϑ 811 ἰμίηρβ ἄοϑβ (86 
Ραββαρα δίγμι (Π8ὺ ΤηΏΔ ὈΘΟΔΠΙΘ Δ ἰῃἸΒ80] 0016, (Ὠδὲ 
18, ἃ Οτοδ ΥΘΙΥ͂ οβ18 1866, 0 }17---ἃ ἐυέπς μεν, Το- 
οοραϊηρ ουἱ οὗἉ (6 σοπίγαϑί, ογ ἴΠ6 ἀυδ)ἱν, οὗἩ [06 αυϑὲ 
οὗ 186 ολτγίῃ, οἢ 186 ΟὨ6 δἰάθ, δηὰ {86 αἰνίπθ Ὀγοδίὶ οὗ 
118 οὐ (86 οἴδιον (23), δῃὰ (δι ἴῃ686 πιοτὸ [89 Β0}- 
δίδῃοοϑ ουλλ οὗ πιο Β6 ἼὧΑΒ ἔοσιηθ, Ηρ ἰβ, ἰῃ Ὠΐ8 
086 ἰοίδὶ δρρθοαγίην, ἃ ἐξυίησ δομῖ; ἰμδὶ ἷα, [26 ὈΟὰΥ 
ἴοο, ἴῃ [88 υμηδῃ οοηβε υϊοη, 8 ΟὨΪΥ 8 δρθοίδὶ 
σγομπα- οΥπὶ οὗ (116 ὙΏΟ]6 τηδῃ, 88 ἰῃ6 αἰνίπο Ὀγραὶῃ 
οὗ ἴδ, οα 8 δβ'άθ, 8 (89 στουῃά-ργϊποὶρ]θ οὗὨ [86 
ὙΠ0]6 Ἰη8ῃ. ὥδρὶτὶῦ δἀπὰ ὈΟΟΥ δἃζγὸ ᾿οϊποὰ ἰορϑίδογ 
τ ἰμΠ6 δου]. ΤΏΘΒ6 ἰδγθα ἃγὸ τηυ Δ} ἱρθορ ΓΔ ]6, 
δα {ΠΟΥ τοχοίμοσ τηδῖκα ἰῃ6 ἱπαϊν 4) σοὰ υῃ γ οὗ 
Τῆλη. 70 (})}]8 Ἔχίθηϊ ἸΏΔῪ ἯΘ ἀΘΏΥ ἐμαὶ ἸηδΔ ΘΟ βίβ 
δἰοῃθ οὗἨ ὈΟΑΥ͂ δμὰ βου]. Ηδθ ἷβ δ΄ τδγβ, δμὰ δὶ ΔΗΥ 
τηοχηθηΐ, ὈΟΑΥ͂, 808], αηαὰ δρίγ  ; ἱδουχῃ τ86 οὔθ 
ἴοιτο οἵ [ῃ8 ὈΟΑΥ͂ πλϑΥ, ΟΥ̓ ἀραῖῃ, Ὀ0 Ἰοοδοα ἔτοσα 18 
116, δηὰ (Π6 ϑρίτίς, ὈΥ δἷπ, τ  δίηϊς ἰπίο ἃ Ἰδίθηςϊ 
Βἰδῖθ (806 1 ΟὐΟΥ. ΧΥ. 44: ΓΑΝΟΚ ΒΒ “ Πορτηδεῖοβ," Ρ. 
1248). ΑΒ τῶδῃ, ἰῃ σοϑρϑοὶ ἰοὸ ιὶβ ἵππον 116, 8 ποὶ 
αἰνϊἀθα ἱπῖο γεοϊϊησ, ἐπίεϊϊσονιοο, δὰ εοὐδ, Ὀὰὶ ἰδ 
Ῥτγαβϑϑηΐ ἰῃ ϑδοῖι οὗ ἰῃ6βθ στουηα-Ό ΤῺ 8. δῷ ἴΠ6 Θῃ ΓΟ 
ἸΏΔΏ, 80 8130 8 Ὧθ ΟΥ̓ γ (1:6 δη ὖγο τηϑη ἴῃ τοβρθοῖ (0 
18 Οὐΐξν ΟΥ Θομογεῖδ 1188 : δ8 ὈΟαῪ ΒΘ ἰδ γεϊδι δὰ ἰο Ηἷβ 
ΘΑΓΙΒΙΥ Δρρϑατίηρ, πὰ ᾧρ [86 ΒρΒδγθ οὗ βυοῖῦ δρρϑϑις- 
ἸῺρ ; 88 Βρίγὶϊ, ἴῃ [6 τοϊδίοη οἵ μἷβ ῥγίποὶρὶδὶ ὉΠ 
ἴ0 δἷβ ὉΠ ̓ΑΓΥ στουηά, Ἠ6 ἰ8 τοϊαιθα ἰο ἀοἀ δῃὰ ἀϊνίῃθ 
(ὐηρβ; 88. βοΐ, ΟΥ δββθῃιδὶ ἔοστη δηὰ ἰδ, ἢ 18 το- 
ἰαϊθὰ ὑο {86 πον]ὰ οὐ βου]δ δηὰ {δ 118 οὐἩ [86 πῇῃ0}6 
ὈΠΊνοσΒθ. ήδη ἷβ ἃ ὁπ ἩΪῚἢ Ὠἱτωβοὶ: ἱπάϊνίυ Δ] 1 
ἴῃ 8 δἰ ῃρΊΘ 688, ῬΟΓΒΟΠΔΙΙΠΥ ἴῃ ἰδ Ὀηΐ γϑυβδ]η 688, 
8] ον ᾽Υ μὰ 186 τηοᾶθ δηὰ ΜπΔΥ οὗἩ τηραϊδιίησ Ὀ6- 
θοῦ ἢ. δἰ ΡΊΘμΟΑΘ δηὰ 8 υπίνογβδὶ σοϊδίΐ οι, 
Αὐὰ βοὸ δι ἰβ (89 6 δίοσχηϊΐς, 88 ἐΐ γτοργοδϑῃῖδ 
ΤΆΔ ΔΒ ὈΘΟΟΙΪΩΡ' ἃ ᾿ἰνίηρ 800] (Ἰλοπαα6) ἰγουρῇ (86 
ἰἡρμοδβὺ δῃὰ τοδὶ ἱπίθηβίψο ογοδίλνο δοί οἵ Οοὰ. 

Ϊῃ τοίδγοποθ (0 180 βββϑῃ δὶ] οἱθτωθηὶβ δηὰ τοὶδ- 
[ἰ0η8. οὗἨ Βυϊηδη 11ἴ6, μόνου, ἱδ 8 Ῥγθαοιηί πηι] 
αϊομοίοτηΐς, 88 οἶμον ρίδοεβ οὗ Ηοἱγ Ἦ τἰϊ (Εοοϊββίδϑίββ 
Χἱϊ, 7; Μαδῖϊ. χ. 28) αἰβθιϊῃοΕΥ γοργοβϑης. 

Οοποογηίης (86 τοϊδώοι οὗἨὨ ἰῃ6 ΘΟΥΡΟΓΟΙ͂ οὗ ταδῃ 
ἴἰο ([Π6 ΘΑΓΊΒΙΥ πδίαγο, ΘΟ ΞΟΗΌΒΕΕΤΒ “ Ηἰδίοσυ 
οὗ ἰῃς ὅοα],) 810. ΤΏ οοπδιϊποδηΐδ οὗἁἨὨ [8 δι ϊπιαὶ 
Ὀογ: ΟδἹοαυθοὺβ θασῖὶ (θοηθ), πἰϊσοβοπ, οχγθῃ, 
Ὠνάτοροι, ΟΧΥΡΘΏ (88, ἰγοῦ (ἰμ {86 Ὀ]οΟά), δυϊρδαν, 
ῬΒΟΒΡΒΟγὰΒ (1 (86 ΠΘΣΥ68), 6:16 (1π [μ6 ὑ66.}}), δῃά, 
οογ πηδᾷ πὶῖὰ ἐμΐ8, Βυοτίο δοϊά. 

Ἰη τοβρϑοὶ ἴο {δο Βρίγῖτιδὶ πδίαγο οὗἩ τηδῃ 88 δικίῃ 
ἴο Θοᾶ, οομρασο ὅδῃ. ἰἰ. 6; Μαίϊ. χχίϊ 82. Φογ, 
Χχχὶ. ὃ; [κ6 χν. 11, Φοδη ἱ. 49; Αοἰβ χνυὶϊ, 28, 
209; Βοπι. Υἱῖ, 16; 2 Ροϊ. ἱ. 4; Βον. 1. 6; 1, 17, 
Δῃα οἴμοῦ ΗΪα668.--- 61} ἰΖϑο ἢ αἰδραΐίοθ αραΐπδὲ [89 
ΒΌρΡΡοβί το 1μδὴ ἔπογο ἷβ ἰῃ τηδ 8ῃ υπογοδίθα ἀἰΐνίηθ 
(Ρ. 144); ἔον 186 ποτὰ δὲ 3, οἷ. ἱ, 27, Θταῦτδοοβ, 

Ὧ6 ΒΔΥΒ, (06 οββϑῃ ταὶ] Ὀδίηρ οὗ (86 δηϊγα τοῦ, Οἱ 
186 τηΔΏ, οογιδί ΠΥ, 88 8 ἩΏΟΪθ, Ὀυΐ ἷβ ἰϊ 80 δβροοίδῃγ 
οὗ ἷβ βρὶ σι υ 8] Ὡδίαυγο ἢ 15. ΤΏΔΠ, ΤΩΟΤΘΟΥΘΓ, 88 δἢ 
Θἴδσ Δ] ἱπαϊνϊ δ] ἰπουρηϊ οὗ Οοὐ, ὉΥ νἱγῖαο οὗὨ δῖ5 
εἰοεσου ἴῃ ΟἸγίδί, ἃ ᾿Ἰπουρσῆὶ ἱπ ΘΟΣΏΘ ἘΔΥ ογοδίοα ὃ 
ὟΥ ὁ σδῃηποὶ ΒΥ ἰμδὶ αοἀ Πᾶ8 ογοδαϊβα {80 ἱδβουρὰϊ οὗ 
ἷ8 Ιογθὸ. Τ.6 ΟἹΔΟΥ ὨΘΟΪΟΡῪ ῬΛΠ8 ΥΟΥῪ τηυοἢ δἰγοϊὰ 
οὗ 86 ἰάδδ οὗ οῃηδηδίοι. (οὐ πηραγίοὰ δηγιῇΐη 
ἴο τηδῃ ἔγζοτῃ δἷβ οὐγῃ Ὀαΐης, ὁ τηϑδηῖς εἰμεν ἐμαὶ 
τηυδὶ πᾶν σίνυθη ΔΎΔΥ δΒοΌηθ οὗ Ηἰΐ οὐ Ὀαΐηρ, ΟΥ 
ἐμαὶ βοσωθι ησ 51}}} οὗ Ηἶβ Ὀεΐηρ οουἹὰ Βᾶνθ εἰπηϑὰ 
ἴῃ τῶϑῃ. ἴ. τηυδὶ, ὉΥ ΔΙ] τθ8}8, δυο Ὀοίἢ ΣΕΡτο- 
Βοη δ 0.08 88 ὍΘ τουδὶ ΟΓΘΙΪ ἀο ἴπ τοβροοὶ ἰὸ 
ΘΥΟΡΥ δτρδηλίίοη-ίοσ. Βυϊ ἀοοβ ἱποσα ΖΟΪ]]ΟΝ ἴγοτη 
ἰδῖ8 (86 Ρῦγα ογεδι υγο πο88 οὗ ἴπ 6 στηδῃ βρίτίι--ἢδὶ 
ἸΔε οἱ 1.5 ἀοα ΠΠἸΚομ 688 (ον ἐμαὶ ἰῃ ἰξ οα]]οὰ ἀἰνίμο, οὐ 
ὙΙΟὮ 8. Βυρ ἴο βανϑ Θοπι6 ἔγοτῃ αο)} Οὐ ἰβ 
ἷξ ΟὨΪγ, 88 6] Π1ΖΒΟ ἢ Βαγϑ, (86 πνοὴ οὗἨ [86 πνεῦμα ([δ6 
Ὀγοδιίος οὗὁἨ 80 Ξρίγ)} 5.1} ἰδ 18 ἃ πνεῦμα, ἃ Βὰ- 
ἴὭΔΠ βρίτῖι. Απα οογίδι Ὡ]Υ {8 ποοὰθ [86 ερὶ τς οὗ 
ἀοὰἂ ἴοσ ἰϊ5 της} -δεΐηρ---ἴον 118 ον 116 (866 1 ον. ἱἱ 
14; Φυάο 19). ΤὮΘ ΙΩΘΓῸ οχἰβίθποο οὗ {μ6 Βυχηδῃ 
801] ἀοο8 ποὶ [41] τοι (86 ἔᾳοὶ οὗὨ ἐΐδ ὑπϑρὶ τ ΔΙ ΠΟΘ 
186 τυδηὶ οὗ [Π6 Βέσθον βρὶ πτι ! ΠΥ, οὐ 118 δεΏδτι 1 .γ}. 
οἰ ΖΒΟ ἢ τους 68 ὕρορ (Π6 ἴσγὰο χοϊδιϊΐοη το 86 

Β6Υ5, “8 οτοδίίνε πογὰ, δ ἐμουρῇ οὗ ἃ αἰνίηθ Ὀεΐηρσ, ἐβ 
ποῖ {86 Ιορο8 οἰοϊμοὰ πιὰ [86 οἴοτηαὶ Ὀεΐπρ οὗὨἨ 186 
Ἐδμον." Ὑοι 5811}} ἀοο8. [9 ἄσοτθθ οοποργηΐησ δα- 
ΤΩΔΗΪΥ ΘἸΩΌγδοΘ ἴῃ ΟὨτὶδὶ 180 ἰηαϊν᾽ 8] εἶοος. Β6- 
ἔπνθοῃ [06 διυδηλίοῃ-ΓΟργοβοηιδιίοηϑ, οὦ ἴἢ6 ΟὯῸ 
δά6, διὰ ἴῃ6 ρυγο ογοαϊυγο 688 οἡ ἴδ ΟΠ οΤ, 1165 (88 
οοποορίίοη οἵ (89 ἴγοα ἱτηραγίδίϊοη οὗ ᾿ἰ6 ἴῃ 186 Τα γ5- 
ἰεγῪ οὗ [06 αυϊοκοηΐϊηρ: ἴδ ἔγοτα 116, ᾿ἰρῃι ἔγουι 
᾿ς, πρὶ τῖς ἔγοσ βρὶ τ. Μη ΤΩΔΥ Ὀ6 Ὀεροίίοη οὗ 
αοὰ Ὁγ δ βοοὰ οὗ {86 πον Ὀἱγί ἢ, προ ἢ 19 186 ποτὰ 
οὗ ἀοά: δηὰ τῆοῃ πὸ ἰδ Κα (8 88 ἴ:6 Ὀδβὶ8 οὗ ΟἿ 
6] ἸοΓ (μδὲ Β6 σδῃ σοοοῖνο 89 ον ϑριγίδ, τι σδῃποὶ 
ἀσοῺΥ δαὶ οτἰ χίηδὶ δἰαΐθ οὗ τῦϑδῃ ὙΠΙΟΝ ΘΟΙΤΟΒρο ὰβ 
το ἰξ. ͵ 

Βυΐ (86 ρϑξβᾶσθ οοῃίδί μα ΔΙγΟδῪ [Ὧ6 κοι οὗ ἃ 
ΕΟ Βοιϊοιγ-ὈΟΥ, βοὺ], δηὰ βρίγὶῖ, τ ρῖο ἢ ἱπρ Θα] 
ΡοΙτδοβ ἴΠ6 ΠΟΥ ϑοτγίρίυσο, δηὰ 8 τοδὶ ΘΧΡΕΘΒΕΙΥ 
8βοὺ ἔογί 1 ΤΏο58. νυ. 28; Ἠοῦ. ἱν. 12 (866 ΑΝ ΟΣ Β 
“ Βορτηδίῖοβ,᾽ Ρ. 807) Α βἰτηδαῦ ΠΟΒΟΙΪΟΓΩΥ, 88 ὧδ 
γ6}1 Κποντῃ, ἰ8 Τουπὰ ἰὰ [86 τὶ ηρ οὗ [Π6 Ρ]δίου δια, 
δηὰ 8ο, ἰοο, ἴῃ σοπηθοίΐοη τὴ ὈΪΌ]1 8] ἀοοίτ 65 δηὰ 
Ρ]αἰομῖο ἰὰ ΔΙΟΩ ἴπ6 οΪάοβϑί ομυσγο δῖ μοτα, 
ΤῊΪβ οοπίπυρα, ἀπ} ἱγουρὰ [6 ἈΘΓΕΒΥ οὗ ΑΡρο]ῆ- 
ὨΑΥΒ, (06 ἰγϊ οὨΟΙΪΌΣΩΥ Ὀδοδπ)6 δυδροοίοα, δπὰ ἴῃ {86 
[ο] ον {πη6 οὗἁ ἰδ6 τ] 416 ἀρο68, βᾷνο ρἶδοθ ἴο [86 
ΤΏΟΓΘ Ρορυΐαῦ αἀἰοποίοσηγ. [ἢ τηοάθγῃ ἰἰπλ68, αραΐη, 
ἴῃ οοπηροίΐοη τὴϊῃ ἃ ἀθοροῦ βίθπαυ οὗὅὨ ὈΒΥΟΒΟΙΟΎΥ, 
(ὐἱοδοίοσηϊς ν᾽ ον ργοβοηϊοα ἐμοιηβοῖσοθ [6 τησδὶ 
Βογοσί ἃ Ὅ6 τοιμαυκοὰ 1μδὶ ἰῃ6 ἀϊοποίοσωυ, πΔΘΏ 
ΒΙΓΩΡΙΥ 61], 18 ὯῸ Ιλ0τ0 ἴῃ σομ γδαϊοσϊοη ἴο [86 
ἐὐϊοδοίοτῃν, ἰδδη (086 ἀυλ] ΡΪδοε8 οὗ ΗΟΙΪΥ ϑογρίασο 
ἷὰ ψὨΟὮ ΟὨΪΥ αοα δηὰ Ηΐ8 Ἰωοροβ, οὗ (86 ὙΥδάσεα, 
οΥ ἴ6 Αηροὶ οὗἩἨὨ 1.09 [μοτὰ, ἅτ πδιηθά, οοῃίδίῃ ἃ δοῦ- 
ἰτααϊοιϊΐοι οὗἩ (86 ἰγἰηϊϊγ, ΤῺΘ ἐτϊδὰ ἰπδὲ 88 ΘΘΘΙΥ 
ΒΟ] 48 ἱοροίθον ἔων ἃ ἀὰδ] (βου δῃηὰ βρίγῖὺ Ὀεΐῃσ ἰδ κοῦ 
88 ΟὯ6) 88 [ὉΓ ἃ Ἰηοηϑα. ΟΥ ταίμογ, (μ86 τοοῃδὰ σθ- 
ΒΟΪνοβ ἰἰβο!Γ ονοσ 8}}, πσβὶ ἰῃπίο ἃ ἀυ δ} γ, μὰ ἰπίο ἃ 
ἐγϊαα, 

Τμδὶ [Π6 αρὶτῖς 6. (86. ῥτ]ηςῖρ]α ἀηᾶ [6 ἔοστω οἵ 
τὶ τ ἴῃ ΤΏ Δ}---ἷ8 ἀοτί γδοη ἔροτα ἀοά, δηὰ [εΐβ το ὶδ- 
οι ἰο ἀοἀ---ἰδ ἀροϊατοᾶ ἴῃ Εροϊοβίδϑίοβ χῖϊ, ἢ. ΤῈ ἰ8 
αοά ψῆο 888 αίγεῃ ἰμ6 βρὶτῖϊ. [Ιἡ ΕΚ δ ΟΡ ἀ068 
[809 δδῖὴὼθ ἱοχὶ οὗ (η6 ῬΓΟΒΟΒΟΥ ΒΥ [δὲ [06 ὈΟᾺῪ ἷ8 
(86 Δηϊβηΐηρ δηθὰ 189 ζογπι οὗ α πο ἴῸΥ ΤΩδῈ, 
Βιονίης 8158 ἀοβοθηῖ ἔτοπι ἴθ 6 δαί, δπὰ ἵμ τοϊδϊίου 
ἴὸ 1:60 ΘΑΣΊΒΙΥ Βρθοσο. Βαὶΐ (διαὶ (86 800] ἷἰϑ [0 γογεν 
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7 δεῖας ἴῃ ται, ἴπο οοπ ΟὨ δηᾶ ἰδὸ ἔοστῃ οὗ 
Πα, "ἰδ ἀοδοδὶ ἔγοτῃ διὰ ἢΐβ γοσΐργοοδὶ σοϊδοῃ ἴὸ 
ἐμὸ ποΐο πουἱὰ, 8 ἀφοϊδγθὰ ἰῇ [06 ὙΘΣῪ ΘΧργοθδίοῦ 
“ Ἡνΐης δου]. 

ΤΟ ΟῚ ὉΘῺ9 (Ὀγοδῖ οὗὨ 1ἴνγ68), 85 ἐηο αἰγνὶηθ 
Ῥττποίρ!α οὗἁ 8 11ἴ6, ἱτηρατίοα ἰο τηδῃ δὴ ἰμαϊνίἀυ8) 
αἰνίηο ῥτἰποίρ]ο οἵ ̓ ς, δῃηὰ ἰῃ οοπδοαῦθηοο τδογοοῦ ἰΐ 
Ὀδόδτηο, ἰῃ ἴπ6 ὙΔΟΪΟα, ἃ ᾿ἰνίηρ δου], δηὰ ἴῃ 86 γΥἱ δ) }- 
ἕν, οἵ υἱϊα]σίησ, ἃ οομβοίουβ β6] γοναὶ πρ βου]. 
Μη, 88 τοϊδίοαὰ ἰὸ (ὴ6 ΘἰοΙΏΔΙ δηὰ ἴ86 αἷνὶπο, ἷβ 
δρέγι,; τοδῆ, ἃ8 τοϊδιοὰ ἰο [ἴῃ6 υπίνοσεθ, ἰ8 δου; 
ΤΩΒ, 828 τοϊδίοα ἴο 186 οαγίδι, ΟΥ 0 ΔΩΥ͂ ὑδυιϊ οἶδ 
ψΟὐ] -5ρίοσο πβογοίῃ 6 ἄν6 118, ἰα δοάν. Οοποογηίην 
18 6 τοϊδίίοη οὗἁἨἁ (π6 ῥαυοδοϊοσίοδὶ βγϑίθηι οὗ 6} Ζβοὶὶ 
ἴο ἴδε οοηοορου οὗ ὕἵοη Ευκ)]ο 8 866 “ Νοίϊοο οὗ Βο- 
ταῖγκδΌϊο Ἦ τ ἀηρα,᾽" ἴῃ [86 Οοττηδη Ῥογοαϊοαὶ, οἀϊ δὰ 
ὈΥ Ὗου ΠΟΙ] Ροτς, Νο. 8, 1859. 

Ἐοτ ἰπ6 ναγίουδ ἀοίθοϊνα δηὰ τηδετίηρ βἰδίοταθηὶ 
γεβρεοιίης ἰδ6 ἰτΐσμο ἔοιτη οὗ 1τηδῃ ΒΒ Ὀδίηρ, 5660 
ΤΆΧΟΣ Β " Βορτοαίίοδ,᾽") Ὁ. 807. Οπορίἑοϊατι τεί.808 
[0 τορδιὰ [06 ΘΟΤΡΟΓΟΙ͂ 845 Ὀοϊοησίηρσ ἰο [6 Θ5βθΏ- 
4] οὗ τοδῃ (80, ἴοο, 6 Βοοῖς οὗ Ἦ ἰδάοπι, οἷ. 
ἦχ. 1δ). Βοροϊϊδηΐβιη τορβαῦτὰβ [Π0 ΒΟ] 85. ΟἿ] 189 
Ὀαπὰ ἐδιδὲ οὐπηροὶβ ὈΟΔΥ δηὰ βρὶ τίς. [.αἴον ραγοῦοϊ- 
ομἶβὶ 5 διὰ ἱἰμοοϊορίδηβ (Βαίηγοιι, Ηοβζηδηη, δηὰ 

678) Δ το ἀρηΐοα ἴο τλδῃ, ἰῃ ἀύπγιϑοί, ἃ κερί τὶ οΐηρ ; 
ὯφΦ [48 βρίτίϊ, [ΠΟΥ ΒΔΥ, ΟὨΪΥ 80 ΓᾺΓ 848 ἴδ6 Ββρίτίὶ οὗ 
Οοα οεϊϊμίομβ ἢ. Βοος βρθᾶκα οὗ δ βρίγίίυδὶ 
Ροπος, αἱ Ἰοδϑὶ, 88 Ὀϑοησίηρ ἴο (86 Βαπιδῃ δοῦ]. [1 
παιδὶ δ Βοϊὰ ἔδϑι, Βοτονον, ἰμδὺ σδη οου]ὰ ποὲ το- 
ςσοΐνο {16 βρίγὶὶ οὗ αοἄ ἢ Ὦ6 ντῶϑ ποὶ Ὠιἰἰτηθ6 1 ἃ δβρί γὶὑ- 
ὯΔ] Ὀείηρ (“ ποῦὸ Ὡοΐ ἴδ ὁγ6 δἀαρίοα ἰο [86 δΒυῃ,᾽ 
οἷο.) [1 ἷ8, δὲ 4}1 ουθῃίβ, ἃ βδυρροεαϊ οι οὗ (6 βοτίρ- 
ἔσο, [δι δβίποο ἴδ [Ἀ}1 (86 δρὶ γί] ηαΐατο 6 Ὀουπὰ 
ἔπ ἰδ6 Ὠδίαγαὶ! τηδη, δὰ ἀοθ8 ποὶ οοΙ.6 ἰο 118 δοῖυ}}- 
ἐγ (δα ὅπάε τον. 10; αν σβ “" Βορτηδίίοβ,᾽) ὑ. 811). 
ΣῈ τοϊδίίοη, μβοπονογ, ἰο ἰδ ὈΟΑΥ͂ οὗ τωδῃ, Ἧὸ τουδὶ 
ἀιξιιησιϊδα Ὀοΐποθη ἢἷ8 σῶμα, (6 οτδηΐ δ), δηὰ ἢἷ8 
Βοεὶ σάρξ, ἰ86 πιδίοτί αἱ Το ΓΟΪγ, [86 ἄππηα σὰν οὗ εἶδ 
ΔΌΡΟΔγδησθ. ἴῃ τοϊδίίοῃ ἰο [18 8οι}, τϑ τηυῖ αἰδίϊη- 
ξυΐδὰ Ὀείπθοῃ 800] 88 ἴ86 δηΐϊμηδὶ ργίποὶρ! οὗ 116, 
διὰ δῷ οοῃδοίουβ ἴοστῃ οὗ Ὀοίησ. ἴῃ γοϊδιίοῃ ἰο δὶ8 
δρϊσιι, τῷ τουδὶ ἀἰϑώησυϊκη Ὀείνοοα ἢ βρίγι 8] 
Ὡϑέυγο δηὰ (86 οἰοτησηὶ οὗ {86 δρίτίτυδ] ἴῃ τς (Ὠ6 
Σμαϊνίάυ4] αρὶ τὶς ̓ ἰνοβ, ἀρὰ τ πος ΘηίΘΣΒ ἰμΐο ἰύ. 

ἢ, ον ἰμ6 ἀοοίτίηθ οὗ [86 αἰνὶπο ἐτηαρβο, 800 [86 
ΤΟΙΘΆΣΝΚΒ ΟἹ ἴθ ἢγαὶ οἰδρίοσ, ΕῸΣ Ὑμδὲ ὈΘΙΟΏ ΚΒ 

1 Πγ ἴο [06 ᾿πητρουί δ! οὗὨ τηδῦ, 800 ἴδ0 [116 
Τιλιοταίυτο δ δῦονο ρίνοῃ ἯΥ6 τουβὲ αἰβεπσυ ἢ, 
Βοπουοσ, α {πγοοίοϊὰ οομοορίζοι οὗὨ ἱπμμηογίδ! νυ: 1. 
ΤῊΣ ραγδαϊβδίοδὶ ἱτηπουίδιν οὗ Αὐδαι; 2. {μΠ6 δηΐο- 
εὐρῦμας ἱτωσηογίδ ἐγ οὗ Βυταδη πδίαυσο ; 8. [6 το] χὶου8 

1081 πωμογίδγ πο δ βιδγοὰ ΌὈΥ τηδῃ ἰθσουρὰ 
δῖ9 οοτβιησθπίοει ἘΠ (οἀ---ἴθο 1 ἴῃ 118 ἀοΘ ΡῈ Ὁ δέχῃ - 
ὅσδασο, ΟΥἹ ἰδ οἰοτηδὶ 6. Α5 ἰ0 δὲ ΘΟΠΟΘΙΙΒ 86 
ἐσατοοσίδ γ οὗ Αἄδι, ἴπ6 ΘοτίρίυΓο ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴμδὲ ἮΘ 
οουϊὰ δνοϊὰ ἀδδι πηὰον ἔμ οοπαϊἰΐοη οὗἩ σομἰπυσὰ 
ΟΙΤΔΔΙ τοοϊιπἀο ἰῃ [Π6 διτοηρίδ οὗ μ͵8 οοτησηυπίοῃ 
ναὶ Οοα, ον 1πδὲ 86 τοὶρῃὶ [8}} ἰηΐο ἀθδὶῃ ἱμγουρὴ 
δὴν ΔΌΒΙΟΙΤΩΔΙ οὐμποὶ ΘΟΠΙΌΓΣΤΩΔΌΪΘ [0 18 σοῃηθοιίοη 
πιὰ 186 οαεὶ, Βυὶ ἴδ βοτίρίατο ἀοθδ ποὺ βΌρροΟΒΘ 
ἔδνδὶ τχδπ οου]Ἱὰ ἢδγθ σοτηδϊ πα ἱτητηοῦῖδὶ τὶ πουῖΐ οὉ- 
ὐλῃν οομ ἰσηΐηρΒ ἴοσ [86 δίρστιδὶ γϑῆθῦγα] οὗ 818 
6. Τμοδο οοπαϊοπίησδ δΓῸ δια Ὀγαοοα ἴῃ (86 Βγτω- 
μοὶ οὔ ἰδ6 ἴζθ6 οὗἉ 6 (866 θεἶον). ΤΏΘΓΘ 8, ἴοο, ἴδ6 
ξατίμος ἀϊδοίοκυτο, ἰδὲ τρδη, ἰπ ἰλ0 6180 οὗ {16 ὁΘοῃ- 
ττοδεέίοι οὗ δἰ ἰπποοδποθ, στουῦδὲ ὉΠΟΓΡῸ ἃ τοοίδ- 
τροτρ βοαΐβ τοδο  ὈΠΪηρ ἀοαίι, αμὰ γοὺ ποῖ ἀθδιι, ἴῃ 
οτάος ὑμδὲ ἢθ τοῖρηςξ ρδ88 ουἱ οὗ διὶ8 ἢγβὶ Ῥῃνβίο δὶ 
οἰδίο οὗ οχἰϑίθῃοο, ἩΠΟΓΟ ἰμ6γο [8 γεῖ ἃ ῬΟΒΒΙ ὉΠ} οὗ 

δἰθ ἀγίῃρ, ἰπίο ἃ ϑοοοῃἃ βρίτιϊυδὶ εἰαΐθ οὗ οχίβίθηοθ 
ἩΔΟ ἰ8 ταϊβοὰ δύουϑ [Π6 Βρῇεγθ οὗ ἀθδαί!, ΤῆΪΐ 
ΔΡΡΟΔΙΒ ἔγοτα [80 ἰγϑηβδίίοη οὗ Εποοδ, ἰῃ ΘΟ Θοι ἢ 
πὶ (86 Ἰοηρ ἐπάυτίηρ οὗ ἱμ6 Μδοτγοῦϊ! ([Π6 Θδεὶν 
Ἰσηρ-" νὶ (ρα! ]υνίαηῃ Ῥαἰτίαγο 8), ἔγοια (86 ἰγϑῃ» 
Ἰαώοῃ ΚΣ ΤῊΝ Δ πα, ΔΌΟνΘ 8]1, ἔγοσα 186 ρ]ογ Βοά ἔοττο 
οἵ ΟἸ γίβὲ δἷνογ ἷβ σοβυττοοϊίοῃ. [6 Ἀρρθασθ, ἴο0, 
ἔτοσῃ 86 2 Οον. τ. 2, 8 (β66 1μΑνΧ ΟΕ Β “ Βορ- 
τοδίίς8,᾽᾽ ὑ. 818), δηαὰ ἔτγοιῃ πο ἀοοίγῖπα οὗἁἨ [86 δρο8» 
1168 τοϑροοίηρς τ86 ἰγδηῃβίοττηδίίοῃ οὗ Ομ τι ύδῃβ το 
δῃου]ὰ 6 ᾿ἰνὶῃρ δἱ [6 ομὰ οὗὨ τ που]ὰ (1 (ον. χνυ..). 
ΤῊ ἔοστο οὗ ἀοδίζ ἰμαᾶὶ ρσγοσθοὰβ ἔτοιῃ βίῃ δὰ ορ- 
Ροβοὰ ἰἰθοὶῖ ἰοὸ (8 ὑρῃάθῃο οὗ πιδῶ ἴο ἰγδῃβίοστηδ- 
ἰοη---δὰ ομαηροὰ ἀπὰ βυυνογίοα ἰτ, [Ιῃ τοδρϑοῖ ἰο. 
{8:6 ναγίουβ ϑοο δβαβδίϊοδὶ υἱοττβ οἵ {86 οτἱρίηδὶ ἱσησηοῦ- 
(Δ}1{γ, δοιηραγο ἮΤΊΝΕΒ : “ Οοτηραγδίνο Εορτοβοηίδ- 
κίοη,7 Ρ. 49. 2. ΤΏ6 ομιοϊορίοδὶ ἱσωπιογίϑ! ν οὗὨ πιδῃ. 
Ατίδο Ὀοίίοτῃ οὗ (86 τί ἀθ-βργοδὰ ργολυάστηορηϊ ἰδ δὶ [6 
Μοβαΐς Ὀοοΐκβ, 89 αἶβο (86 ΟΙα Τοβίαπιθηῦ ζΘΏΘΓΑΙΥ ἴῃ 
118 Βγβὶ ρογίοαβ, ἀϊὰ ποὶ ἰθδοὺ (6 ἀοοιγὶπα οὗ ἃ ΡῈΓ 
ΒΟΏ4] ἱμησαουίδ! γ, ᾿ἰ6 186 ΖΟἸ]ονίπρ τϊβυπαοτβίδια 
ἶησβ: 1. [ἢ νασίουβ ὙΔΥΒ 88 {π6 ΟὨΟ]ΟρΙΟΔΙ δυρροαὶ- 
οι οὗ (6 ἱτιροείβ Ὁ]6 οομεϊμυβηοθ οὗ τῇ ΒΟῸΣ 
Ροσνδὰθβ ἴδ6 ποῖ Οἱὰ Τοδβίδιμθης (πδιηοὶν, ἴῃ ἰδ6 
ἀοοσιτίῃο8 οἵὨ Κδιοοὶ, οὗ ἰ6 Εορμαΐπι ἰῃ Ξ.60], οὗὨ [86 
οοῃδοίουϑ οοπαϊ ἴοι, δηὰ ἰπῃ (6 ΟΧΡΓΟΒΒΙΟῺ8 [Ὁ ἸΠ 
ἴῃ 51.601), δομρξουπαοα π|08 (86 ἀοοιΐηο οὗ (86 δἰ μϊοαὶ 
οἴθσγῃδὶ ἰ6. ΤῊΪΒ μδ8 αἷδὸ οοσυττοὰ ἴὸ οὔθ οὗ [86 
Ἰδίοϑδὶ τυῦίζογα οὐ 186 βυρ᾽οοὶ Ὀοίοτα ὺ8 (Η. ὅοηυ!τξ: 
“ΤῊ Ῥγοβυρροκί(ἰοηβ οὗ 86 Οιτβιδη Ὠοοίγίμο οὗ 
1πτροσίδ! γ,᾽ αδιιίησοι, 1861)» ΑΒ νὸ τουδὶ ἀἰδιη- 
κυΐδιι, ποτονοῦ, Ὀοίπθοῃ ἴμ6 οοπορρίίοπβ οὗ {6 
ῬὨγβὶοαὶ δπὰ 186 οἰμιῖοαὶ 116 ἴῃ ἴμ6 δογίρίυΣοβ (8 118 
ψἰουῦ αΟοα πὸ Ἰ᾿᾿ἴο, θυ ἀδαι }), δηθὰ Ὀοίνοοῃ [86 
ΘΟπΟΟΡοΩΒ οἵ [86 οἰ γϑῖοαὶ διὰ (86 οἰ ηἶοαὶ ἀθδίδ Ν 
ἄσδι υἱϊθουϊ {86 δΒίϊηρ οὗἨ οοπβοίουβ ἵν Ὧ0 ἀθ4.}), 
80 8180 τηυδβὶ ψ6 ἀἰϊδιίησυϊδιη θοίνγθοα ἴῃ 6 ΘΟΠΟΘΡΙΙΟΏΒ 
οὔ ΊΒ6 ρΡἈγϑίοαὶ ἀπα (86 οἰ Ὠΐ6Ά] ἱπιταογία! ἐγ. ΑἸΙΒουρὶ 
86 Βετίρίαγο ἀοθϑ ποῖ δοκηονίοάρο (6 ΡὨγδίοδὶ, 
πὶϊουϊ ἰμ9 οἰΐοδὶ, 88 [86 ἰσὰθ ἱτωτλογία ἰἴγ, 8.}}}} ἰΐ 
ἀδοοῖοβ ᾽ξ ὧϑ οοπέέπμοια ἱπαυϊάμαϊξ ἐχὶδίοκοο πὶ ἴ80 
πο διϊιγϊ θαῖοδ οὗ οομπβοϊουβηθδβ δηὰ ἱπη ρου ΒΒ ΔΌΣ Υ 
([8. ᾿χνὶ, 24; ον. χῖν. 11). 2. ΤῊΘ ραϊμοῖϊο δῃὰ 
Ῥοσδίϊοδὶ Ἔχργοββίουβ [Ὁ [86 τηοαγη} οοηα! οι ἴῃ 
5601 πατο Ὀθθῃ τοραγάθα ρυγοὶγ 88 ἀορτηδβ, ἰοῦ 
ΟΔΙ]ης ἴο ταϊηὰ ὑμαῦ (μθγ δγὸ ὑγαῖδθθ οὗ 1ῃ6 τϑϑὲ ἴῃ 
5860] οὗ ἃ ἀἰτοσῖΥ ορροβὶϊθ ομβαγδοίον (88 ἰῃ Φοῦ 111.) 
δὰ ἰμδῖ, ἰῃ |Π|τ6 τρϑηηον, ἰ86 ἀν οσῃ οὗ 188 ρογἕοοι 
ποδί ρτιοθ8 οὗ [80 ργοδοηὶ που] ϊν 16 ΤΑΥ͂ ὍΘ ἀ6- 
ἀυοοα ἔτοπι ΣΩΔΩΥ οὗ [6 ΘοϑΒ οὗ ἰμ0 Οἤυγοῦ, 8. 
ΤΏ [δοῖ 888 Ὀδθη οὐοηοοϊςοά (δαὶ (86 Ἰταπμογία Υ 
οὗ }9 800] ἰβ8 πὲ 8δ8 ἀἰβιϊμο γ δ βυρροοϊ οι οὗἁ (δ 6 
ΟΙὰ Τοαϊδεωθηὶ 88 [Ππ6 οχἰβίθηοα οὗ ἀοὰ, δηὰ ἰμδί οῃ 
118 δοδσουῃς ποῖμον διίίοϊο ἰβ Θχργθβοὶυ ἰδυσιμῖ, θυ 
ΟὨΪΥ ΔΡ ἷπ ἰδησυδρθ Ομ ΟΟΟΑΒΙΟ.8 ΜΔΐοΝ 66}} ἰΐ 
οὖ, δῃὰ ἴΠ6 πὶ πΠΟΙΪΙΥ 88 βοιμοι ἰηρ ἰμ8 ργεϑυρροθϑὰ. 
4. Νο ἀϊδιϊποιίδξοῃ 8ὲ8 Ὀθθὰ τρδὰθ ὑοίπθοῃ ἴ86 βτεὶ 
βοττη-ἔοστα νι ἰοὶ 8 ρϑοῦ αν ὑο [818 ἀοοίτ μα, 88 ἰΐ ἰ8 
ἴο τηοβὲ Οὐ ογΒ ἰῃ (86 ΘΔ} 6 Ὁ ὈΟΟΚΒ οὗὁἨ [πο ΟἸ]ὰ Τοδβία- 
ταρηϊ, δηὰ ἴδ Ἰαύος ἀουοὶορπιθῃί ; ἀπά, ὑπογοίοσγα, ἴο0, 
[88 ἴδθτθ θθθῃ τὸ ἀἰβιϊποιίοη ταδάθ θίγῃ [86 ταπιὶ- 
ἔγίῃς οπἰοϊορίοαὶ ἀαβηιἶνοβ (βιιοἷλ 88 ὅ860], Εδραΐτο, 
ΔΡΡΟΔγίΩρΒ οἵὗἨ ὠἴδθ ἀρὰ, αὐταϊκαπίηρβ οἵ ἴδ ἀοδά, 
αυρβιϊοιίησ οὗ ἴμθ ἀοδ), (6 οἰδῖοαὶ ἀοβηϊῖνο8 
(βασι 88 οονοηδηὺ σῖ(ι αοὰ, οοπβάρηοθ 'π 604) δηὰ 
86 ἀγηϊδοίίο, ουΐ οὗἉ πδῖοι [μ6 ἀοοιτίηθ οὗ [16 τεϑὰ- 
τοοϊϊοη τυ} }}} οᾶπιθ ζογίἢ (δα ςἢ 88 189 ἰτθ6 οὗ ΠΠδ8, 

([λ9 ἐταπβίδιοηβ οἵ Εποοῖ δηὰ Εἰ αι, ἱοροίμοσ σ]ῶὶ 

ἐμ ἀοοσιτἷπθ οἵ (δ6 τοδυιτοοίομ ὑπαὶ ργανα θὰ ἴῃ [Π6 

τορβοιίο ρμογίοά). 8111} 1068 μαβ 1ἴξὲ Ὀθθῃ οομεϊἀθγοϑ 
[ον σταάυδ}}γ β..601 οδῦιθ ἰ0 ὉΘ τοραγάθα 88 8 μΪδοὲ 
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οἵ Ἰἰἴα, βονν στα 0} [00 δμδὰθβ οοῖθθ ὃ0 ἔοστῃ πο 
ἀἰνίβίομβ, ἰἤοθ6 ὑπδὺ δ δ ΥΩ [86 ΠΟΙΥ τοδὶ, δηὰ 
ἴθοθο δαὶ ἃγὸ {Π0 δυδήοοί οὗ ροηΔ] βυβῖ ΟὟ 
ατδάυ δ} (αἰ. πὰ [86 ᾿ἰνίος αἀοα Ὀδοοΐωθθ ἰδι (ἢ ἴῃ 
ἐδαι οὔοσηδὶ 116 τος σομβίϑιβ ἰπ οοτοϊηυῃΐοη τ 
δίπι (Ρκ. χνΐὶ.), διὰ ΠΟῪ ρτϑαυΔ}}} ἰδ6 τοδυτγτθοίΐοι 
ΟΟΙΩ65 ἰο 11 τηοδὶ ἀοβηΐίο ἴοττη (2 Μαοο. νἱ.). ΤῊΘ 
ἀοοίαῖτο ποτὰ, δ ΟἸγὶβὲ ἱπίουρτγοῖθ ἱϊ, Μαῖϊ. χχῖϊ, 82, 
δ {86 ἀοβὶσυδίύοι πιϊοῃ αοἀ αἶνοβ [ο Ηϊτηβοὶ ἢ, Εχοα, 
ἰϊ, ὁ. 118 τηοδηΐηρ 5 ἐμαὶ ἐλ ἀοοίγίηδ ο΄ οουεπαπίε 
πιαᾶε το ἰΐλδ Ῥέοως ὃν α ρ»εγεοπαὶ Οοά οοπέαϊπε ἱπ 
ἐἐεεἰ ἐδλδ δυρροείίζοη, οΥ ἐλεὶν οιοη ἐπιρεγὶ 
δἷε παΐωγα. ἘΠῚ ΔῊ ΘΧΡΙΑΠΑΌΟΏΣ οὗἉ {πἰ8 ροϊῃί ἰξ τηῦδὶ 
6 οὐποτνοὰ: 1. Τη δι [06 δροάθ ἰῃ ϑ'μ!δοὶ ἰβ ἰὸ Ὧ6 το- 
γῆρας Τἰσο ΔΓ Υ δα ἴθ6 οοπέίπμαποῦ οὗ (86 ἀφο - ἀοοΥὰ 

ὉΥ 55. Φαδῖὶ 88 ἀθδί, 9 τδρζοϑδ οὗ εἴῃ δὸ-» 
οογαΐηρς ἰο Ῥδαυϊ, ον ἰδ. ὈΪΓΙ οὗ κἷῃ δοοογάϊηρ ἴ0 ὅδιηοδ, 
ὈοΙΠΒ πὶ υ,8 ποιὰ τῖῖἢ δἰ ([86 ἵππον ἀοδίδ δοοοσά- 
ἴῃς ἴο ΦοὨη), πιῖῖὰ τ οσί δ! Υ δηὰ αἰοίκηοδα, 80 ἀοοδ ἰΐ 
480 οοππῃθ ΟἿ ἰῃ (Π6 ΟἿΟΣ ποῦ] ἃ ὑπᾶσν [86 τοϊδνο 
ἰάδδβ οὗ πακϑάμποϑθ, ἱτρτίβοητηοης, τ β Ἰ ϑαι 6 52---ἰῃ 8 
πο, πηᾶον ἴδ ᾿η 61:86 α ἔογῃι οὗ ἃ ρθῃΔ] οἵ ἀϊβεῖ- 
ΡΙΪΠΑΓΥ σοϊδίίοη ἰὸ ἃ ἔαίαγο γοἀδοτωρεέοι,. Τθοσοοσο 
ἰν ἰ6 ἰδὲ ἐν πῃ [86 ρίουβ οὗ (89 Ο]ὰ Τοδίατηοῃί, [89 
οομαϊου Ὀογομὰ [89 γτᾶγο ἰβ γοβϑοίοα ἴῃ ὑδΐα πον] ἀ- 
ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΏΘΒΒ, ὈΓΟΒοηρ ἰἰβο ἢ ἰῃ ἃ ἔοττα 70 τὰ 
τηοδῖ ὑσὶ ρἰ ΟΟΤΩΥ, δδα, ὑσοτ Ὁ] Ὡρ, δηὰ ἰοιτίθο. 2. 1ἰ 
τουδὶ 6 Κορὶ ἴῃ τηϊπὰ ἰδδὶ Μοθοα Πδαὰ ἰὸ οδΙΔΌΠ 5. 
16 ἰμοοοτδῦς Ὀε]οῦ οὗ (6 Φονδ ἴῃ ἀϊτοοὶ οοηϊγαδιὶ 
πἘῊ ΠοΔΙ ΒΘ ΐβτη, ᾿ δπαὰ οβροοὶδ]γ ἴθ6 ποδιμοηΐεσα οὗ 
[86 Ἐγρίδηβ, ἔγομι [86 τηϊ πὶ οὗὁἨ τμοπὶ ΤΏΘΥ ΘΔ, 
διὰ πὰ ἱβοσοίοτθ ἰοὰ ἴο ρῖνο ἴ86 βισοῃρψοδὶ δῃὰ τιοαὶ 
Αἰ συ Ποδης ΘαρὨδ58 ἰὸ 1ῃ6 ῥγοδοηῖ 116; Ὀοοδῦθο [89 
Ἐκπγρύδη τοὶ κοῃ Μ1ὴὗΑ)ϑ τοδὶ βρϑοϊβοδ!γ αὶ ΜΟΡΒΕΪΡ 
Βανίηρ τοϊδοη ἴο ἐπ Ββίδίθ Ὀδγοπᾶ [86 ρτανο---ἰὨδὶ 
ἷθ, ἰο πορ 8. ρει ἴο νη ει τ ἷπ οηϊΐτο 
ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΘΏ6Θ 156 ἷρ οὔτοοϑ Ὁ 
ΝΌΟΝ [Βγδοὶ τγῶϑ ἴὸ Ὀ6 οὐποαιοὰ ἰὑπδὶ ΜοΒο8 Ἐμοῦ 
τοργοβοηΐ ἴδ τοι δυο 88 θοὶηρ Ὀτὶ ποΙ ΡΔΕΥ ἴῃ 1}}18 
πονᾶ, δπὰ, ἰπἀθοα, 88 ροπάϊηρ ΘΥΘΙΥ τποτηοπί, ᾿ἶκὸ 
ρα το Ἰῃηδὶ (0] οτνοὰ οἷοϑο ΡΟ ΘΥ̓ΟΙΥ δίορ οὗ ἢυ- 
τὴ8) σοπαυοῖ. ἴῃ οπῖγο ΘΟὨ Ὁ ἴο συ ἀϊὰ Ὠ6 
ἀϊγοςσιὶ (6 Ῥϑορὶο ἰῃ (μ͵8 δταὶ βίορ οὗ Ὀοϊϊοῦ ἰῃ τοιγῖθα- 
το ; ἴον, ἴῃ τοι θαϊΐδοη ἰ5 δὴ ἱτητηράϊδῖο ὡς 
ονοσ ροηάϊηρ) ἐπίΐησ. Ἐγοσυνθοσθ, μβόπτόνορ, [86 
ΒοΡ6 οὗ ἃ υΐυτο 116 αΙσδτΒ ουξ οὗἨ Ηὲβ ἀοοίτί65 δὰ 
ἷ8 ἱπριϊπ ομῃβ. ΤῊΘ Ῥτοχηΐθο οὗ Ἰἰοῃρ [ὁ τδϑ [Π6 
ουὐναγὰ Β}}} οὗἨ (δ Ῥτογαῖβο οὗ οἴϑῖτδὶ ᾿Σ6. {9 
ΒΥΤΩΌΟΝΟ ἀοδίἢ-οὔεσίηρ τ͵λ8Ὶ [00 δι ὈΪοτὰ οὗἩ δοροίηϊ 
τοδί υδίοη ἴο ἀοὰ ἰῃ ἀθϑίἢ : δη ΠΟῪ 8}}8}} ρἱδῦ ἴῃ 
ἀοδῖὰ δηπαὰ [18 τοπασὰ οἰδογγίδο δὴ ἴῃ ἰῃ6 ἔἶπλ6 Ὀ6- 
γοπα ἴδ0 ρτανθῦ Αονὸ δ]}, ἴὺ νγδβ ἴῃ 9 οονοῃδηὶ οὗ 
Θοὰ {πδὶ ζυτηίβηῃοα (86 τ᾽ οοδὶ συλγαηὶν (Ἐχοά, ἰϊ. 
6) 

ἘΛΟΡΑ ΕΥΤΌΒΕ ΠΟἨΠΙΥΕῚΝ ΤῊΝ ΟἿ ΤΈΞΤΑΜΕΝΤ. 
--ΟἸἼἸ ε ἀοοίτίπο οὗ ἃ ἔυζατο Εἴ ͵β ἰὰ ἴῃ ΟἸἹὰ Τοβίδεηθης 
85 Ὑ6}1 88 ἰη [10 Νον, ὕὈυϊ ἴῃ ἃ ἀἰδοτγοης τῆδπηοσ. ἴῃ 
[Π6 Ἰδαῖον ἰΐ ἰβ [07 81} πο τοδά, ἀδοϊδιοὰ πηἀθηθαϊγ, 
ἱζ ποὶ ἀορτηδί δ] ; ἴῃ {16 ἴοττμοσ ἐξ 18 ἴον (6 ἀσυουῦς 
βηὰ Ὀοϊονίηρ, ΤΈθτο 18 ἐπτονσῃ οὐδὸν ἰδ ταὶ] οὗ ΠΟΙΥ 
όϑοσνο, τολκίηρ ἴδ 81} 106 τηοτθ ἱπιργοβεῖν πῃ {86 
ἰγσυΐϊῃ 'ἴβ βοὴ ἰρουρὰ ἴξ. Βαϊ ἴον (8ΐ8. {μη0 βαδάπορθ 
ἰἰδὰ πὸ ογθβ. Ηθ οουἱἹἱὰ ποὶ δηὰ ἰοχίβ ἀδοϊατίην ἰξ 
ῬΓΘΟΟΟΡΟΥΘΙΥ δ μ6 ἔοπῃὰ ἰδ ἰὰτν Ἰαϊά ἀονγῃ [ῸΓ ταδυ- 
Γγϊης ἃ ὈγοΙμου δ πίάον. Η ὁδί [0 οὖῦ ϑαυΐϊουσ 
ἩΠῚ8 1018 Ῥᾳ 2216, δπὰ ἀου 1689 ἀθοσηθὰ ἰδ πδηϑσογα- 
Ὀϊθ. ΤΏΘ δοῦγβο (δικοῦ ὉΥ ΟἸσίδιὶ, Μαίϊ, χχὶΐ, 29, ἰδ 
ΥΟΙΥ͂ ΓΟΙΠΑΥΚΒΌΪΟ, δῃὰ ἰὺ 8 δδιοη δῖε ΠΟΙ͂ 1101}6 
ποὶσῃς ἰξ Βοοῖβ ἰοὸ δᾶνγα "δὰ ψῖϊ πυϊΐοτθ οὐ ἴῃ Ὑ δι- 
Ὀυτγίοῃ Βο8001. Ηδ ἀο068 ποῖ τηροὶ {89 οΔΥ]ον πῃ 
(6 Ἰοχὶβ τὸ πουϊὰ δαγο οχροοίθα. Ηθ ἀοϑδ ποὶ 

αἶϊθ δυο ῬΘϑΒΑῸΒ 845 ῬᾺ. χυϊἹ. 1: “1 ΘΔ} Ὧδ δα 38. 
βοὰ πΏΘᾺ 1 δαῖο ἰῃ ἰὮΥ ΠΚΟΠΟΔΒ," οὐ ῬΒ. χγὶ.: 
“ ΤΏοαυ πὶ ηοὶ ΙΘΔΥΘ ΤΩΥ͂ 800] ἴῃ Ξ'8οοὶ .᾽ οὗ ῬΒ. ᾿χχί 
24: “Τδοῦ βδῖῖ συϊὰθ χη6 νι (ΠΥ οοπηθοῖ δηὰᾶ 
δίϊλοσπανγαὰ γοοοῖγο ᾿Ὼ0 (Ὁ ΒίοΥΙΥ,;,") οὐ 18. χχνὶ. 19 
ΜὮΟΓΟ Δ ΓΟΔΌΓΤΟΟΙΣΟΏ ΘΘΟΙῺΒ ἰὼ 6 δροίζοῃ οὖ; οὗ ὕ δὴ 
χίϊ, 2, ΤΏΘΣΘ ᾽ξ 8 ΟΧΡΓΟΒΑΙῪ ἀροϊασοὰ. Το Βααάῃοδο 
που]ὰ ΡΓΟΌΔΟΪΥ αν ὈΘΟΏ ργθρδγοὰ σἱΐι δοῖὴθ οὃχ- 
Ρἰδηδιίοηβ οὗἨ 8686, δυο 88 Δγὸ ΠΟῪ οδοσοὰ ὮὉΥ (86 
τηοάσσπι τϑουα]δι, Ἰπβίοδὰ οὗ ἰποῖὴ Οὐγ Ξϑαυϊοῦ 
αυοίόβ ὁη6 οὗἁ [δ0 τηοδὲ ΘΟΙΏΣΤΩΟΙ ὈΔΑΒΑΟΒ ἰῃ [86 ΟἹὰ 
Τοβίδιηθηὶ: 7 απιὶ ἐδο Οοα οΥ Αὔταλαπε, 97 ἰκαας, απὰ 
οὗ «ῳ᾽αοοῦ. ΤἘ6 βδάάυοοθ Βδὰ Βοδσὰ ἰΐ τοδὰ μυπνάτοὰθ 
οὗ ὕτηοβθβ ἴῃ 180 οὔθ, Ὀπὶ ΒΔῊ ΤῸ ἴῃ ἱς 
δρουΐ αΑ πἰυγτοὸ 16, [δ ΏΔΥ δνὸ ὈΘΟΠ ἴο ΐι 
οἶδας τεβρϑοίδ, ἃ ἔδυογίϊθ ραβϑβᾶρο; ἴον ἐπουσῇ οδ] δὰ 
᾿ηβα618. ἴῃ τιοάστη τηθθ ἰδ 60} πΟΙῸ ἰδ βαϊοίοδὲ οὗ 
δον, ρἰουγίηνσ Β ΟΠ ΙΥ ἴῃ ὑπο ῖὶγ δηοίοης ἶ 
ἀδβδοοηῖ. 41 δὴὶ ἴ6 ἀοἃ οὗ ΑὈτΔΒΆσΩ, αοὰἂ οἴ 
ἴβδδο, δῃιᾷὰ {1:9 αοα οὗ Ψαοοῦ : ἰηΐβ (067 ποῖϑ ἕδυω!- 
ἷδν τι ; Ὀπὶ ΟὨγίδι ὶ ΔΡρϑηϊσ Ῥδ}δβκ 88 εἰδυ ΐπρ ἴο 
ἴδοτ 65 ἰϊ τδ8 οοποϊυκῖνο: 576 ἐς ποὲ ἐλε Οοα 97 ἐλδ 
ἀεαα δωξ οὗ ἐδ6 ἰἰυϊπο. ΑΟοα᾽ δ οονθηδηὶλ ὙΠ τοδα 
ῬΓΟΥ͂Οδ ἨΪΕ ἱτητηονίδ ἐγ. Ηδ ἀοο8 ποῖ ἀδδὶ ἐπ τὰ 
Ὀοΐηρβ οὗ ἃ ἀδυ. Ἐς ἀο68 ποί (ΠῸ8 ΒΟΪΘΙΔΏΪΥ ἀφο Δ Ὁ 
Ἠϊμ πο ἢ 16 αοἀὰ οὗ ἐΐπρδ ποῃ-οχίβίθηι, ΑὈγδΒδσα, 
δηὰ δηὰ ΦδοἊοοῦ, δζὸ 8:}}} ργοβοηῖ σοδιιθα, ποῖ 
Βνίηρ ἴὰ τῃοὶγ ΟὨΠάγθη, δἰσαρὶγ, Ὀπὶ ταῖθον (πεῖν ο}}}- 
ἄγου νης ἴῃ ἴμοὰ. Τθ6 αἰνῖηο ολτο οὗ αὶ σῃοβοῦ 
ῬΘΟΡΪΟ ἰδυ8 οοππηυοα ἔτοσῃ ρσοπογαοῃ 0 μοπογδί ἢ 
τ ρ 168 ἃ σοπποαά Ὀεϊης 186 ἱπάϊν᾽ ἀυ8}9 ἐδδὶ 
ἀλ ας βυρὶ ἷς, διὰ πίϊμουϊ προ ἰῶθ πῖ016 δβοτίοδ 
ἩΟΌΪα ἢδνα ΠΟ ΤΟ βρί γἰϊι8] υϑὶὰθ ἐπ δὴ δὴ Πηϊκοὰ 
ΒαΘΟΟΒΒΙΟΠ ἴη ἴδπ6 δηΐῃ)ὶ ΟΥ γερο} ]6 του, ΤΏΘΥ 
81}}} ““1νϑ ππίο ΗΪπ.᾽" 

1μοὺ (86 τοδάου ἰδὲ (ἷβ ὉΥ σπἀοανουίῃρ ἰο ἂχ ἰῃ 
1ή8 τοϊπὰ (Π6 ἰάθ6 {πδὶ ἴῃ6 ΟἸ]ὰ Ῥβεδίδιηθηῖ γί γ 4}} 
τοραγάθα {ποτοβοῖνοθ 88 Ὀδίηρβ ἀεβιϊμοα δοοῦ ἰο ἀθ- 
Ῥαιὶ ἰπῦο ποις τι688---ἰη ΟἾΠΟΡ πότάβ, (δι [ΠΟΥ ὙγοτΘ 
81} βῇθοῦς:. δηϊπηδὶ τηιδίοτὶ δ ἰϑϑ. [οὐ Ὠΐτὴ ΟΔΙΤΥ δΊΟΩς 
δα ἱγωρτγοδαδίου, δηὰ ἵκθορ ἴὰ ΘΟΠΒΙΔΏΥ ῥγοϑοηὶ ἴῃ 
τεδαϊηρ πὸ ῬΒδίτηβ, ἴ6 Ῥτορδοῖδ, οὐ συθῃ 86 Βοοῖκ 
οὗ Ῥγονεσῦα. ΥΒαῖ ἃ ἀἰδοογὰ ΜΠΙ1 δείβδο Ὀοίΐπεοῃ ἴὶ 
Δ ΙἸΩΔΗΥ οὗ ἐμπεῖν υἱνίἃὰ αἰίογβησοθ, οὐθ [ἢ 
[8619 ἱβ ποίδίης ἴῃ ἴΠοτη, ἀορτηδίϊοα}}γ οὐ αἰ ἀδοΐγοϊγ, 
δῦουϊ ἃ Διῖυτο 6. Ἀϊὰ τηϑῦ ἯΒῸ Ὀοϊΐονα ἧῃ ὯῸ 
ΒΟΡΟΘΗ͂ΘΣ ΟΡ ἰδ 50} “ΒότΤὴ δδγθ 1 ἴῃ Ὠοδυδα 
Ὀυϊ ΤΈΘΟ, ἀπ ἰποτο ἰβ ΒΟ. ἴῃ 4}} (Π6 οδυδ [δὶ 1 ἀθ- 
βἷγο θοδίὰθ ΤΏΘ6: ΕἸ68ἢ} δπὰ μοατὶ ἰδῇ, ναὶ Του δή 
(16 βιτεηρσίῃ ([}9 τοοῖτ) ΟΥ̓ΤΩΥ βου]: ΤῊΥ ἕδγον ἷβ 16: 
ΤᾺΥ Ἰονίπρ-Κίη 688 8 τηοτο ἴθδῃ 118: ΜῪ βου] ζαϊηία 
ἔου ΤΒοο, ἴθο Ἰἰνίηρ Θοὰ: ον πιὰ Το ἰδ [5.6 ἰσῃς- 
ἴδπὶ οὗ ἴδ, δπὰ ἴῃ ΤῊΥ ᾿ἰρῆῃς ἀο τ βοὲ ἰχ: Του 
δι ΟἿν ἀπο ἢ ηρ-Ὁ͵Δο6 ἴῃ : Βουθθοδα 
Τηοῦ δὲ ΟὟὟ Βδίθοῦ οὐθη Ἰδοῦ ΑΌτδμδπι Ὀ6 ἴσθο- 
ταηῦ οὗ 18 δὰ βτδε] δοϊζηονιθὰρο υ8 ποῖ ; ΤΈου͵ Οἱ 
[μογὰ, τὶ οὖν ἘδΙΏΟΡ δηᾶ ΟΣ Ἐράθοιῃθῃ : Ατὶ ΤΏΟΩ 
ποῖ ἤοαι δνοτὶ , Φοδογναν, ΤΥ Θοά, ΤΥ ΗΟΙ͂Υ 
ΟὨΘ6Υ νῷ 88)8}} ποὶ αἷς." οὖ ἰδίκα παῖ οὐ τοροαιοὰ 
Ἡρῦτον οαἷὰ : 42 ἐδε οτὰ ἢυείλ ἀαπὰ αε ἐν δοιὶ ἰδο- 
αἰλ; νὰδὲ τοοδηΐηρ ἴῃ δυο ἃ ΘΟ ΘΟ ΟΣ ΟὗὁὨ ΦΘΣΥΤΩΒ ἢ 
Βον ἀ068 81} (μ͵8 ἸΟΔῪ Ἰδηρύαρο ἱρλπγοαϊδισὲγ ΘΟἸἶδρδο 
δί ἰδ Ῥγθβϑῆσα οἵ ἴ89 ἸΟῪ τὴ8 ἰάοα ' Ενρῃ 
ἴδο Ἰδησυδρθ οὗ ἰμοῖνς ἀθθροῃσῃοῦ ΒΏΟΝΒ ΠΟΙ͂ Ὧι 
186 Υ ΜΟΣΘ [06 βδῶββοα δῃΐπ)δὶ Οὐ ὀαυί}Υ δὲδὶθ 
οὗ βου]: 5}}8}} ἀυδὲ ὑγαΐδο Τι66 7} 85.841} ΤῊΥ ἰονΐην 
ἰκεϊηἀποβ8 6 ἀϑοϊαγοα ἴῃ [06 ὕταγο, οὐ ΤΥ τἱρυϊθοῦκ- 
688 ἴπ (Π6 Ἰδηὰ οὗ ΟΝ νίοη ἢ [{ παϑ Ὀϊ ΐησ τονε] 
ἰο Θοά, ποῖ ἰο οαγδ, ἰξ τγδδ Ἰοβίηρ ἴδ ἰάθα οὗ δ 
ονον δίς οοὐοηδεΐ δηά 118 ουογ  δδϑιΐηρ δίδουν, (δὶ 
ἰτορασίοὰ {86 ἀδοροδὲ ρίοομι ἴο {ἰπιοῖτ ΘΟΔΒΟΏΒ οὗ δοῦῃ- 
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ἐδοῦδιο. [δὲ νδΕ ἰπι ππιδὶ δυοῖ ἰγαυδὶ! οὗ ἐδο δρί τς (δαὶ 
Ἐδ). ΠΟΡῸ γᾺΒ ὈΟΤᾺ υἱιδίη ἰῆοτο, ΤῈ8 δ (6 δυὺ- 
ροῦχα πιοάθ οὗὨ 115 τουοϊδιϊοε ; δπὰ, ἰδ τορδιαϑα, 
δ) τοῦ ἰασίβ Ἡξίοῖι ἐ}6 δυοίθηξ οΥ τοοά- 
Ὅσιι, πουϊὰ αποίθ ἰῃ ἔδγον οὗ ἷβ ἀσηίαὶ, 66. ἰὸ ἃ 
«τ. κρί  τἰθ!Δ}10γ.----ἴἰο ἃ διδὶθ οὗ 800] τηοβί ὀρροβὶΐθ ἴὸ 
Βὲβ οσηι. Αμὰ (δὶ δι}}0 οὗ 6 Ὡοῖ οομϑδηοα 
8δ2)]᾽ο ἔδϊο ἀεγοϊίοηδὶ οὐ Ὀζορ θῦσαι βου ρίαιγοαθ. [1 
᾿Εἰδασοβ οὖν δι 0η8 ἰὨ ΙΒ γθο 80. 189 

ἐστοτίοδὶ ἀείδιϊβ οὗ [86 Φοπίδιι Βοιηθ. 8. Ὑ δαὶ ἃ 
Ρϑορίῖΐο, δαγα Βδὺὶ Τααποδυτο (οἰ ἐμ ποτὰβ οὗ 

1.11 ὅ86πι. ΧΧΥ. 239), ὙΠΟΓΟ οὐθπ [06 ἸΤΟΙΏΘΏ 
δρϑοκ 80 δι] ρον, πὰ Ὀογομὰ οὐ [8.6 ῬΕΪΙΟΒΟΡΏΘΙΒ 
οὗὨ οἵδον υδιίοηδ, δου δοιίς δομπᾶ ὠ ἐπ ἰλ6 δωπαΐε 
97 ἶγ6 (οὐ Ἰίνοβ, Ὁ ΤΙΓΙ 5). 8.06 ῬΟΟΟΟΚΕΒ 
“ ἸΧοίεθ ἰο Ῥοτίδ ἸΜοαὶβ,᾽) ἡ. 98. [κ ΤῊῺΔΥῪ 6 ΥΟΤΣΥ͂ ΘΔΒῪ 
ον 6 ταϊοηδιισίπρ ἰπιοσργοίος ἴὸ ραΐ δηοίδοσ ἴδοθ 
οἷά ΒΌΟἢ ἃ ραΕΒαρῸ 88 ἰῃϊ8, ὈᾺϊ ᾿ξ ΤΏΔΥῪ ὯΘ ΟὨΪΥ ὈΘΟΔΌΒΔΘ 
ἔπι Ἠΐα 6286, 88 ἰῃ ἰδδὶ οὗἩ ἰδ0 βεδάποοο οὗ οἱὰ, ὑπὸ 
ἦξ 8. Τὶ] ὌΡΟΣ [ἰδ Ὠοατὲ ἴῃ (00 τεδαϊηρ οὗ ἴδ ΟἸἹὰ 
Οογοῆδηι. 

Βαςὶι 8ὴη ὀχρδηίηρ βρί τ] ϑθηθα (ἴῃ ἀἰπιϊηοιοι 
ἔγοτα ἴῃ}6 το ΓΟ ἔδηο αὶ ΟΥ ἴ1ῃ6 ΟΔΌΔΙβ[1041}} 8 ἔοτ 
ἔοθο ὙΠῸ ΠΑΥ͂Θ ΟΥ̓́ΘΒ ἴ0 800 8δηἀ ΘΑΙΒ ἰ0 ὨΟΑΡ; δῃηά, 
Κ8 1 τεζαγάθα, ἰὑ ΤΑΥ͂ ὈΘ βαίὰ ἐπὶ {ῃ6 ἔαΐατο ᾿ἰΐδ οὗ 
ἕο ΟἹὰ Τοδβιδταθμῖ, οὐθῃ πὶ (δΐΝ γα] [ΠΣΤΟΤΏ ΟΥ̓́Θ 
ἶδ, ἮΔ8 ΓᾺΓ ΙΟΓΟ ΟὗὁὨἨ ΙΠΟΓᾺΪ ΡΟΤΘΡ ἰπδὴ ἴπΠ0 ατϑοκ 
Ηδάοβ, οὐ ΔΩῪ βρί τὶ ΤΟΣ] ἃ ΤΥ ἹΒΟΪΟΖΥ οὗὨ οΟἵΒΟΡ δῃοίθηι 
πδὲξουδ πθοῦι [86 ταῦ οῃδ]δὶ που] ζοβϑῃϊ 88 δΒ0- 
Ρωδεῖπν 186 ὅν ἰῃ (818 ταβρϑοί. 6 ᾿ἰδξίον Ὑο 9 
ἀουθι]ο65 ἔαν Ὀσδϊτιὰ (Π6 τορι ἴῃ ἀἰβεποίμο88 οὗὅ 
οοποορερῃ δηὰ] ; Ὀυὺ (μ158 τγ͵α8 Ὀδθοδῦβο αοὰ ἀϊὰ 
ἢοξ τλόδη ἰο ἰοδῦο Ηἰβ ῬΡῸΡ 810 (δμοὲν 1δῃσίο6. τὸ 

ψοὸ ἰδοῦ, δπὰ Υ ἴ09 νίου διηοης ἴδοι, 86 
δρέπι οΥ̓͂ [6 ἀοοίτῖπο, θὰ 80 Κορὲ ἰξ ἰῃ ΠΟΙΥῪ σϑθοσυθ 
ἐμαὶ ἐθ6Υ οου]ὰ ποὲ ἔστη ἱξ ἰηῖο [80]68.---Τ' 1. 

8. Ετοτὰ ὑδ6 αἰγοππιβίδηοο οὗἁ 18 ποὺ Ὀοΐπρ βαἰὰ 
ἐδδι 06 ποιθδ γ7ὰῈ8 ἱπαρίγθα ὈΥ {86 ταί οἵ Θά, 
Ῥο  ζδοῖὶ ἷ8 ἱποϊηοᾶ ἰο {0]] ον, τὶν Τοσι ]δη, ἐμ 
δο-ολ]οὰ ἰταάποίδη (ΏΘΟΣΥ, οὐ ἰῃ6 ροπογίς ρῥγοραρὰ- 
οι οἵ [86 Βυπιδῃ δου]. ΤΊ}8 ἀγχυσαθηξ, ΒΟ ΘΟ, 
εἷὁ εἰἰομέδο, Ῥτόνοϑ ποιῃΐηρ ; βίηοα Αἄδιῃ, ἰὰ σοϊδζοη 
(ο Ἐνο, αἷβὸ ͵8 ἰδ ἴγρ9 οἵ ἐμ ογϑαϊίοη οὗ Βυτηδηΐίγ. 
Απἱὰ 80 πὸ δύδιογϑ ἰὸ ἰμῖ8: ΤΏ ὈΟΑΥ οὗ ζζδη ρσγοοθϑαὰβ 
ἔγοια ργορασδιίίου (γι ποίδηΐβι), (86 δουὶ 18 ογοαιθα 
(στγεδιοπίβι), [86 βρί τὶς 18 ὑγο-οχιβίθην δ ἰδ 6 ἰάθα οὗ 
Θοὰ, 

9. Ῥαγαάμο.---8.60 [89 ἀτίάο᾽ο “Εάθῃ 7 ἴῃ ὝΤΊΧει, 
διμκὶ (δ ᾿ΙἸΟΘΓΆΓΥ οδίδιορυθ ἰθθτο ρίνοη. 806 δ1]80 
Ηξκσοο β “" Βοδὶ-Επογοϊοροαΐα." Ῥαγδαΐβε (ΗΠ θῦγον, 
δ; Βερθιδρίηϊ, παράδεισος, [πΔὲ 18, ἃ τ] ]Ἰηρς ΟΥ ἴδηο- ἰ ΤΥ ΠΟΣ 
ἔπ τουῃᾷ, ἃ ρἷδοθ δηοϊοθθοὰ 88 ἃ Θθ}}, Εἶθ 8}} 
δσιδ ἴῃ ἴ3, ϑδρϑοίΐδι!ν οὗ 118 ον ὨἰδιΟΥΥ, ἮΔ8, 
ΟἹ ἰδ0 σῇ βἰάθ, δῇ δου! γ, οἡ [ἢ 6 ΟΥΒΟΡ ἃ ΒγτΩὈ0)] : 
διὰ ἰδο ἰδίίοσ, ἱβάθοϑὰ, ἱῃ 8 βρϑοΐδὶ ἀθζγθθ. [π ἔδνον 
οὔ ἐδδ δου δι τγ {Π6ΓῸ ἰδ, σης, [16 ἑππμἀδτηθηίαϊ ἱμουρὩῦ: 
Ὀλοῖο τΛλ5 8 ΒοπιΘ Οὗ 119 ὨυϊηδΏ ΓᾺΟΘ; δΕΟΟΏΘΪΥ, [89 
ἸΟΣΕΪ ΟΣ οὗ (8 Ὠοτηθ, [26 τορίοῃ ἰῃ πολ (89 
Ἐαρ γδίοθ δὰ ἰῃ6 Τί ρστβ 5βαὰ {πεῖν βοῦγοθβ, οὐ Ἦ οδϑί- 
τε Αδἷα ἃ8 ΔΡΡΘΑΣΒ ῬΤΟΌΔΌΪΘ ἔγοπι ΟἿΟΣ ΓΟΔΒΟΙΒ: 
{πϊγάϊγ, [86 τηοπίίοη οὗ [86 πο} Κποόοῦγη σίνοσθ ῬΏγαδὶ 
ἐτῖρ δκαμερε, πρς Ια αοἰκοΙ (ΤΊ ρ 18), ἰοροῦχον νίτι οἵ 
ϑδίυγοδ. ἔανον οὗ [6 οἶθαγ βυτῃθ 01168] εἰρηίβοδηοο 
οὗ Ῥαγδάΐδθο ἰοτο ἰ5 (9 ἄρτιο οὗὨ [Π6 006 δίχροα ἐμαὶ 
δἰοτπασγὰδ αν ἀο ἰἰ861} ἱπίο ἔουν αἰ δγθης βισϑδιηβ 

ἵπσ οὖἱ ἴγοτι ἰδ θηο6 ἰπίο [86 Ἰτογ]ὰ, 85 8180 [89 
ἐπεΐοσαγο οὗ 86 ραγάθη, δια οδρϑοίδ!]ν (86 ἔτο ἰγθοδ Ϊ ἴῃς 
ψῖ1} (οὶ ποπάεοτγίαὶ ἰβοδῆσθ. Τὸ ἰδποοϊορίοαὶ 
ΥἹΟΤΒ τεθροοσύηρ Ρ ΘΙΏΌΓΔΟΘ- ΕἾΤΟ ΘΣΊΣΟΙΩΘΒ: 
πῇσὶ βοτθ ποιὰ τοραγὰ ἰξ δ8 οσίθῃαϊηρ' ΟΥΘΣ 8]1} ἐμθ 

θδσῖδ (Ερίιγαΐπι (86 Ξγτίδη ; δῃὰ δ τυ άο οὗ ϑυοξ 
οχιγαναζδηῦ Ορ᾽ ὨἰΟῺ8 88 οἰϊθὰ ὮῚ ΟΑΥΜΕΤ: Οὐηιπιθηΐ. 
ἐδείον. ὧν Οσπιδοῖνι, Ὁ. 81), οἰδεσβ, οὐ [89 οἷδον βἰάθ 
πΟΌ]ὰ σγοάσοθ ἰξ ἤὉ Ο6 ΘΟμΓΟΣ δϑοίΐοι 80 Δρριορτὶ 
διοα 88 ἰ0 ὈΔΥ͂Θ ἃ ΦΟΙΩΙΩΘΏΔΌΤΑΙΘ ἱπβυθηοθ ΡΟΠ (ἢ6 
βγβὲ τῶθῃ, Βοϑίνθθῃ ἐδο86 1168 [86 δουπὰ νἱοῖν οὗ {86 
οδῦγοι, προ ΒΌΡΡΟΘΕΘ ον (89 ΡυΓθ ἃ ρυτθ βρῇογο οὗ 
ὨΔίΌΓΟ, 0 [0 οδτρο- οοάϊῃρ ἃ στη ΒΟΥ Ὀόθοπι οὗ 
Βδίυτο, [Ὁ [86 ἱπποοοὰξ ἃ ὈΘΑΥΎΘΏΪΥ, ΡοΔΟΘίΪ, ΒΟΙΥῪ 
βοκχίοῃ, ἔον (6 οἰ] Πἶκὸ ἃ πὶι ἰῷ ἔγυΐί (860 
ΖΑ ΝΟ ΚΒ “ Βορτοδίοθ," ρ. 896), Τὸ οχοροῖοαὶ 
γίοντθ ἱηρ [Π0 6 αἰνίἀο ὑποιηδοῖνοδ ἱηΐο 
{86 μἱδίοτίολὶ, (86 δ]ορογίοαὶ, δα ἃ ἐδ τηγί οὶ, Το 
ιἰπλοτῖ 8} υἱθγβ, αἰζαίη, 7411 ἰπΐο πο οἷδββϑβδ: ἰδ ο89 
(Βαὺ τοδί πίδίη [80 ῬοΟΒαΙ ὈΜ1 γΥ οὗὁὨ γοῖ ἀοιοττηϊπίηρ {86 
τορίοι οὔἨ Ῥασαάΐεε, δῃᾷὰ βυοῦ δὲ βυρροδο ἰδ οορβχυ- 
γδὔοῃ οὗ (6 ϑασὶδ ἰὸ δυὸ Ὀθθη δ0ὺ οἰδησοὰ ὉΥ 1.6 
βοοὰ ἰδδὲὶ [89 ῥΪἷδοθ οὗ υπίοῃ οὗ ἐδο ἔστιν Υὐτ σὰ ὁ81- 
ὨΟΐ ΠΟῪ 0 ροϊήϊοὰ οὔξ. Βοίδι δδδύτῃϑθ ἃ βἰριλδοδης 
Ομδηρθ οὗ [80 ΘΔΓΏΙ, ἐδρθϑοίδὶν βίηοο ἰδ (Ἀ}} οὗ Αἄδπι, 
ΟΥ [1:6 θορίπηΐηρ οὗ ἰλ Βυηδὴ το. ΤῈ6 
γίονδ αἀἰνιὰθ ἐμοιυθοῖνοα ἱπέο ἐμοὸ ἀποσίϊο ον [86 (δθ0- 
ΒΟρὶ ο8] (Ρμὲϊο, θδοοῦ Βόδιιω, διὰ οἱδβθγθ), 
δηὰ ἰπίο [80 τργπίο- Δ] οροσίοαὶ (βποάθοθοῦ διὰ 
οἴμβοῖθ). Τὴ τη γί ηΐοαὶ Υἱθνβ ΤΏΔΥ Ὀθ αἰνίἀοά ἰμΐο 
(Π9 Ρῥγϑάοχηΐῃδηι ἱμοοϊοχίοαὶ οὐ ΡΒΙΟβορἰοδὶ, οΣ 
(06 Ῥγθάοχίμδηι!ῦ ἴοι], γε Οἷαδε: α. 
ΟαἸνίη, Ηυορυβ, Βοολασί, διὰ οἴἴοτ: Ῥασδάΐδο, ὑπ 67 
ΒΑΥ͂, ἸΔῪ ἰῃ [80 αἰδίτίος ἰπ πιοι ἰ86 ΕΌρταῖοθ ἀπὰ 
180 ΤΊ ρτίβ υπὶΐα (ϑομιδὲ 8] ΑγδὈ); 186 Ρίδβοι δηὰ ἰδ 
ΟἸΒοη δῦ 86 ἵνο ρεϊποῖραὶ τρουΐδδ οὗ βομδὶ ἃ] Ασδῇ. 
ὃ. Ἠορίκίπδου : Ῥασβΐδο ὙΔΔ ἰδ τορίοι οὗ ΒδΌγ]οΣ : 
ἐδδ ὑπο σεδαῖα οὐ 816 Βαρλταίοῦ ἔτ μαὶ αἵ δ 
ὨΌΙΌΟΣ οὗ ἴῃ6 ἔους τίγοιθ. ς. δδι: ΤῈῸ βδιὴθ 

ἴσῃ! ῬΓΟΌΔΌΪΥ, ΟἿ]Υ Ἰοὺ τὰστο Ὀ6 αἀἀοὰ ἰο [86 ἵπο 
ψ0}1-  ουτι δίσϑδίωδ ἐ86 ἴποὸ βυρογαϊπδίθ βίγοβϑιῃβ οὗ 
(πο βοδιδὶ δἱ Αστὰρ. ἀ, Ηδγάυΐη: 6δ}1}166. ἋἍ. Ηδξβο: 
ῬΑνθΐθο Δ ἰδ Εαδὶ Ῥσυυβδίδβ, ϑεοοπά Οἴἷαεε: ΟἾἸδηκο 
ἷη 0 οοὐΓΒ6 οὗ ἴδ6 τίνοτθ. ΟἸἹογίσυβ, δηιὰ οἰ 68: 
Ῥαγδαΐδο ἸΔῪ ἰῃ ϑγτία (ΚΟΙΙ νοὶ ἢ δηὰ οὐμιογα: Πδιδϑ- 
οὐδ), Τ7ῆηϊγά Οἷαεε: ῬΗϊΟ: 26 λέωπαϊ Ορυϊαὶο, 
Φλοοβ ΒΟῊΜ: δένοίογίωηι Δίαρπιμηα. ουτγίλ ᾿ 
8360 ἴ|6 γίΐο]θ "θά θροῦς" ἴῃ ΒΕΣΟΟ “ Βοαὶ- 
Ἐπογοϊοροῦϊα." ΖΛ Οἷαδε: ΤΊ τυγυοο- δοοϊορὶ- 
68], ΟΥ δι ΟἿ τογιμοϊορίοδὶ, τϑυν, τ] οἷ τηδῖκοθ ἱξ 
[860 δίοτγ οὗἉ [Π:6 ἔουν ποχὶ τίνοσ ἐϊδὺ οοξθ ἕγοι ἴδ6 
8111 οὗ βϑαυθῃ, δῃὰ πδηᾶὰορ οὐοῦ (86 δδσί (ΥῸᾺ 
Βολῖοῃ δμὰ οἱδοσϑ). ϑίσελ Οἷαει: Τ86 τηγιδὶ 

Βοσίμοδα : "" 660- 

1848. 

τοδίίος οὗ ἕδος οοηϊδίποὰ (1μ688, 
ΟἾΠ61Β), δὴ δ᾽] ορογίοδὶ 
ὨἱορορΥΡὨΐοαὶ, ποὺ το ΣῪ ἀἰδιϊηυΐδδ0]6 (ὕ. α. Βοροῦ» 
τον δηὰ οὐδοτθ), Ὁ. 290, πιμοτοῖθ 6 ῥσοίϑδίϑ 
ἘΕΡ ΗΝ ἴο οοπ͵θοίατεβ οὗ ΗΠ] σοδημ δηὰ ΒΒ] ]θ- 

ἰ, 
Αοοογαϊηρ ἰο Ὑεγῦτυρχο, δαδη, δπὰ οἰδοσθ, ἐδ6 

006 Ῥασγϑὰϊ ΤΩΔῪ 6 πηὰογπίοοά οὗ αΑ τορίου 
ἴῃ Βίγθδιηβ. Ἶγο ΒΌΡΡΟΘΟ ὑπδὲὶ ἢ) βέζϑασβ 

᾿Δ4 8 Ιῃοϑὲ ξρϑοίδὶ δυο σαὶ ἱπιροτίδηοθ, δαὰ ἀθ- 
ποίοδ, ζΘΣΘΓΑΙΪΥ, ἴῃ6 πο] -ατουπὰ οὗ 86 ῬΑΙΔαΪδΘ- 
οδγί. ἘΝ Ί ἰδΐ5, Ὠοτγονοῦ, ἔποσο ἰβ οδδὶϊγ οοπηθοίοα 
(86 αἰδίοτίοδ] ντίονν οὔ Βοϊδῃὰ δηὰ Οαδἰπηοὶ. ἀοοοσὰ- 

ἰο {δ ῖ8, Ῥίβμοῃ ἀοηοίοα ἴμ9 Ῥμδδὶβ ἩΒΙΟΙ τὶ868 ἴῃ 
[80 Μοδοιίδη τηοπηίδίηβ, δία δ ἰπ σοπηθοίου Μ]ῃ 
186 ρο]ά-ἰδπὰ οἵ ΟΟ] Οὗ ΙΒ βὸ ἔβυπϑὰ ἴῃ δηδαυϊγ (ΟΟ]οῖα 
ΞΞ Ομιαυξ δ), αῃὰ βοντπ ἰπῖο ἰμ6 ΒΊδοῖ 8568; Οἴμοι ἰδ [δ 0 
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ΑΥᾺΒ ΟΥ ΑΓάΆχοβ ((}0 ῬΠαβὶ8 οὗἩ Χοθόρβου, ΤΣ, ἰῸ 
Ὀγρϑὶς ἴον ΞΞ ἀράττω), πὨϊοἢ ΠΙΚοισίΒ6 τῖβοβ 'ῃ Αὐτλθ- 
οἷα, δηὰ ον πο ἴη6 δδβρίδῃ ὅθα. Βυὶ Ουϑῇ 8 1896 
“ηἃ οὗ ἰῃὴ6 ΚοββίθδηΒ, πϊοῦ γα θο δηὰ Ὠἱοάοτγιυδ 
δ5 68 ἴπ ἴδ ποῖρῃθοτμοοά οὗὨἩ Μοαΐδ δῃὰ [6 Οδδβρίδῃ 

Αοοογάϊηρ ἴο 184, ΑἸτηθῃΐα ψουἹὰ μὰν Ὀ6ΘῺ 
186 ἰουτ ΤΥ οὗὨ [86 δηοίθης Ῥαγδαΐβο, Κηοθαὶ 8180 
δὰ ἄτβιε ργθβθηϊοα (Π6 στουπαβϑ (ρ. 28), πϊοῖ ἃ .θ 
ἦμῃ ἕατον οἵ Ατιηθηΐα, ουὐἱ οὗἨ ποῖ, τρογθόνορ, [86 

Πυνίδη το ὑσοσοοαρά, Οἡ {818 δοσοοῦῃῦ Παῦθ 
ἃ, Ιηκ, ου [οηροσκα, Καγίσ, Βυηβοη, δὰ 

Οἴδοῦβ, ϑυρροβοα ἰῦ ἰο Ὀ6 Αἰτηθπία. [{ ἷβ οὐ͵θείοα, 
Βονόνοῦ, ἴ0 ἐπβ: 1, ΤὭδι [86 πᾶιηθ8 Ηαγίϊα δπὰ 
Οὐδὲ, ἴῃ οἴμοῦ ρἴδοθθ, Ὀδίοης ἰο ὑμ6 βουΐϊῃ. ΤὴΘ 
πδη6 Ηδνῖΐα, ἰΐ ΤΠΔῪ 6 βαα ροποΡ Υ, 18 ποῖ ροορτᾶ- 
ῬὨΐΟΔΠΥ ἀσιογτηϊποα : Ὀαΐ {Π6 πᾶσι ΟἼΒΕ, ἰοσοι ον 
πὶ (16 Οὐδ᾽ 1168, Ο8} [π8ὺ 88 γ}]} Ὀ6 οχίοπι θά ἤτοι 
[86 ποτί ἰο {π6 βου δ ὑπαὶ οὗἨ {1186 ΝΟΙΏΔ:8 (866 
ΕυΒΤΖ: “ ΗΙἰδβιοτυΥ οὗ (86 Ο]α Τοβίαπηοηῖ," Ρ δ9) 3. 
Νο Αὐτηθηΐδη αἰδβίτοῖ οδη Ὀ6 Βυμλ Δ Ὁ ἀδηοιϊοαὰ 88 
186 υδνο ἰδπὰ οὗ ροϊ]άὰ, θά] υπ, ἀπὰ ἰ.6 Οοὔγχ. [Ι͂ἢ 
τορασὰ ἴο ἰῃ6 ρο]ὰ, Ὠονονον, ΟΟἹἷβ ργοβϑηῖβ πὸ αἰβ- 
συ} ϊγ. ψυδὶ 85 106 δγὸ 86 ὈαΘ]]ΠἸ τὰ δπὰ ἢ 6 ΟΩΥσΣ 
ἴο Ὀ6 ἀεηϊρὰ οὗ {18 αἰδίτγίοι, βἴποθ ἐξ θυ ἀθμ ν Δ88 
δοιῃο  ἶτιρ᾽ ΒΥ 0 0168]. Οὐ] οοἰΐοῃ 8ἃ : 1 ἰΒ βαϊὰ (παῖ 
106 σμογυθὶπι ἀῦα ἡοὺ ἰοὸ 6 ἔουπὰ ἴῃ Αττηθηΐδ: Ὀπὶ 
ὙΏΘΓΘ ΟἹ {86 ΘΑΥ δ (6 ὨΟΙῚΘ οὗ [Π650᾽} Απὰ 
ἴθ, ἴοο, τηυδῦ ΤΩΒΠΥ ἱπάϊσδίάομβ ρμοὶϊμξ ἰὸ ἃ το ΓΟ 
πογίμοσπι μἰσῃϊδηὰ, Βυΐ [0 ρΡ]6668 ΘΟΙΏΤΊΟΩΪΥ οἰϊοὰ 
ἴον {δὶ ρυτροβο, Ῥβ. χὶνἱ. 8; 18. χὶνἢϊ, 18, ὑσουθ 
ποϊμίην, δὰ Εχοῖ.. χχυϊὶ, 18 18 ἃ ρυτο ἰά68] ραϊπησ. 
Μογοογογ, ἰμ6 δῃδίοζίθβ οὗ [86 “ἰδογαϊ, (6 Μοάο- 
Ῥαεγβίδῃ ταουῃίδίηβ οὗ αἀοα, δηα (δ Ιηΐδη τηουῃ δ 
οεγω, ΔΡΌΘΑΓ ἰο ὈΘ ΤΩΘΓΟΙΥ τϑῆοχοϑ οὗ ἴῃ0 Ῥαγδαϊδο- 
δίοτυΥ ; 8) [16 ΒΆΙ26 ἸΩΔΥῪ 6 Ββαϊὰ οὗ (86 ΟἸΐηθθθ 
ταουπίαϊη-ἰταοὺ ἄμοηπίωπ. [πὸ ΟΙΒΟΡ γοβρϑοὶβ {Π6 
ΔΔΙορίο8 δηὰ σοι οἱ δ ιοηΒ οο]]θοίθά ὈΥ Κηοῦοὶ δγο 
δοϊηχαιηϊσλίϊοη8 οΟΥὗἁὨ στοαὶ ἰηίοτοθ, ΚΙ] βίδίεβ ἃ 
ΓΟδΘῸῺ ΝΥ {Π6 (μον τἴ6 Κυγ) Βῃου]ὰ Ὀ6 μυὶ 
ἴπ οἶδοθ οἵ [Π6 Ῥμαβίβ (ρ. 42) ; ἰξ 18 186 ἴδοι ὑμαὲ 1ὴ90 
τἰβίησ οὗἨ ἰμ8 ΡΠ ΔδΙΒ 1105 ὈΘγοηα Ατἰτοθηΐα. ΤΊ τϑϑ- 
800 που ὰ ΡῸ ἀθοίβίὶνο, 1 πὸ μαὰ ἰο ἰηββὲ ὑροὴ 189 
Ραγο ᾿ς τ] 688 οὗ (86 οτὐρίη οὗ ἴῃ Ῥαγδαϊβο γἴνϑυβ. 
Ηθ διο]ά8, ἰῃ 1.6 τδημογ, (μαὺ ἰῃ6 ΑἸμοΩ ἰβ8 {86 
Ατάχο : [09 δβυπαοτίηρ οὗ [86 ἴΟῸΓ δίγθδιωβ ἢθ δὃχ- 
ΡΙαίηβ ὈΥ οὔδηροα ἰῃ ἐμ6 οδγὶ μ᾽ 8 βυτίδοθ, γοὶ ποί 
δίομθ {πγοῦρῃ ἴδο Βοοὰ (Νοίο, Ρ. 42). ΕἾΏΔΙ]Υ, δο- 
οοταϊΐϊησ ἰο 1) Ζϑοῦ, 86 Ῥίδβοιῃ. τωυβὶ τοϊαὶθ ἰὼ (89 
ἴπὰυβ δηὰ ἰΐβ τῖνος ἰϑιτίϊουυ ἰὼ [παΐὰ, τ ]8ὺ {16 
ἴδοι ἰβ ἴ186 ΝἸ]6 (ρρ. 149, 620) ΑΝογνδγὰβ ἢ6 
σϑπλ6 ἰ0 τοραγὰ (δ6 οοταἱηλίίοη οὗ ΒΌπεθη δ μαυΐηρ 
ἃ βοοά ἄορτοθ οὗ ργοθθὈ ΠΥ (ρ. μῆς δηά ἤθη δ6 
ΓΟρΡΡοβθηΐθ [86 τσ Δ ΠΥ ορροβίηρ αἰ συ 68. Ὁ τΠ6 
οοποϊυαΐηρ αἰτοσηδιίινο: Υ6 τησδὺ οἰζμ 6 δοκηον οάμκθ 
ἐῃ:6 ᾿ΠΟΟΙΩΡΓΟΒΘΠΒΙ ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ [6 πατγϑιΐοη, Οὐ δοοοζὴ- 
τηοάδίο Ουγθοῖνοθ ἩΪῸΝ ([Π6 δατηϊβαίοη ἐμαὶ {86 οοτίαίῃ 
Κηοσ]οάρχο οἵ [80 ἴουΓ τίνοτβ ἢ88 ὑδθϑῃ ᾿ἰοβὺ ἴῃ (ἰὴ 6 
ἀἰβδρρθάγδηοο οὗ Ῥασδάϊβο ἰ[θ6}.---- ΤὴἊο αοἰωμαΐ απὰ 
“γπιϊοϊιοαῖ ὁπιρογίαμοο οΥΓ Ῥαγαάμο. 177, σαγάεπ, ἐπ 

Ἡμίονοαί. Τῆὴε ἀοαυεπῖν οανίλ-'δίοοπι ἩὨϊοΟῺ 
διττουπαοά ἐἶ9 ὩοΥ- τη ταδη, τΠ0 8 ἰο Ὀ6 οὐ, 
ἰπάοοα, 88 7] στότη, ἀπὰ χοῦ οὨἢ ἀἸκὸ δηὰ ἱποχρο- 
τίϑμοοα, ἸΤ8ὸ ροϊηῦ οὐὗἩἨἉ Ἀἰ(δ8 θαγι 8 οοηρθοηίδ! ἔγ, 
τ Βοτοίη (86 αἰγὶ ηθ αν ῃ-Οὐ] γα 18. ἰπ πὶ πὶ (86 
ΘΆΤΓὮΙΥ ὨδίαΓ6---Ἡ 6 [86 ἔγοΪ ΓΟ6Β ΔΓ οὗὨ [λ9 ΠΟΌΪ6βὶ 
φαδίτγ, ἴῃς στα 5ΤῸῊΒ νι], (μ6 Ὀ6λ8ι8 αἰδοῖ ἰμϑτα- 
ΒΟΙνγοΒ ἴ0 τῇθῃ ἴῃ μα ἀοτηρβίίο βίαϊο, ὙἘ1150 ἴΏογθ 18 
α]οιοαὰ ἴο τῆθη 8δῃ δυημάδηοος οἵ βίταρ!ο ἔοοὰ ({τϊ 
οὗ ὕτοθθ, ἴ:6 πουγβητηθηύ οἵ οἰ] ἀτ6 ἢ) ἴο δ6 ῥτοουγοὰ 
ΌΥ 8 ΘΑΘῪ ΔΌῸΡ οὗ ἰΠ6 ὈΟΑΥ, βηὰ ἃ ᾿Ἰμπου δι} ολΓΘ 
οἱ (Π6 ρᾶτὶ οἵἩ [86 ταϊηὰ.---Θυγηδοίϊοαὶ εἰραοαποο ὁ 

ΘΕΧΕΒΙΒ, ΟΒ ΤΗ͂Ε ΕἸΕΒΊῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΒ. 

αγαάὲεε. ΤῊ ροῃοσαὶ οοτγεβροηάθδοο θοΐπνγθοῃ ἰδ 
Ρυγα, Ῥδδοθίυ, βοῦθῃθ, δηὰ Ὀϊοδοοά τῆδῃ, δηὰ ἰδ9 
Ρυγο, Ραδορί], βοσθῆθ, δηὰ Ὀ]οβϑθαὰ που ὰ οἵ Οοὰ. οΣ 
(89 ἰηντταγὰ οοτητοππίου τὴ (οὰ, δὰ, ΝΥ να ἢ πῳστο: 
ἴο ἰζ, (6 ουϊπατα, βοπδὶ δ]6 Ῥγθβθῦοα οὗ πῃ 6 
ΒαΣΤου αἰηρ οὗ δυμηδηϊγ. [ἢ ἰδ ΤΌΤ ΒρΘΟΙΔΙ εαἰροϊξ 
ἴσᾶμοθ: 1. ΤῊΘ ὨραΛΘΏΪΥ αἰβροδίοη οὗ ἰῃ6 φβγίι, 
186 τοῦ); ραγδαϊβαῖοαὶ βοὲ] ; 2. ἴμ6 οὐ͵θοῦνο ραγαάϊβαὶ.- 
681] δβρϑσίβ οἵ {Π| δδυῖῃ, 9 186 βυν]εοῦτνα ἴῃ (86 6οῺ»- 
ἰδιωρ δίίοη οὗ οὨΣ ἀν θη δηὰ οὗ τηθη διϊυηϑὰ ἰ0 ἃ ζοϑίδὶ 
16; 8. [186 Ῥγοτωϊθοα ἰδηὰ, [89 οοπβθογαϊίομ οὐ {δ6 
οασίδ ἰπγοῦρὶι [ἢ6 δαὶ ναιίοι ; 4. [86 Κἰηράομμ οὗ φἿΟΣΥ͂ 
δύοντα ([Κὸ χχίϊϊ, 48: 2 (ον. χὶὶ, 4): ὅ. 16 φασὶ 
εἰουῆθα ἴον ἰϊ8 υπίοῃ, αὐ βοῖὴθ ἔαζυσθ (ἶσα, πὶ τε 
ἈραγϑΩβ (2 Ῥεῖ, 1,18; Βαν. χχ).--- Τά νοοαίξίοπ ἰᾺ 
-Ραγαάϊλα. Ἡϊίονγιοαὶ ; ΤῊΘ ΒΕΙΘηΘ, ἔγθο δοιυ ιν οὗ 
[006 οἰ] ὰ ἱπ σοπίσαδὶ πὶῖ [06 ὨΘοΟβϑγ δὰ (δα 
Ρδίηβ οὗ ἰαῦοσ ργορογ. Τῇ ἰσὰο κοορίηρ οὗ οῃηἰσυδίοα 
Ξουα δραΐηδὶ ἃ ἀδιημδρὸ γοὶ υπίογοβοθη, δβρϑοΐδ! 
ὈΠΡΟΟΡὮ 5361: οορίηςς ἰὼ οομίγαβὶ τὶ ιἢ (06 ἸΔΟΥ͂ Δ σίου Β 
δοίην. Θυηιδοίμσαί ; Τ6 οΔ]ηρ οὐ (ἰ6 ρῥἱοὰϑ 
δηὰ Ὀ]οββθα, δοοογάϊηρ ἰὸ ἰξ8 ροβίνο δῃὰ πορϑῖϊτο 
868. Α ΒΟΪΥ οἶἶοου οὗ ἰάῦογ, ἃ ΒοΙγὺ οἵδοο οὗ ἀείδηοσο, 
δα, ἰγουρὰ Ὀοΐδ, ἃ ὨΟΙΥ͂ ταϊἰΒίΓΥ οἵ ἰπβιγαυοσιίοῃ.--- 
7ΤᾺς τάξες τιρεῖτ: 1. Ηἰβιογῖοδὶ (8θθ ρου). 8. 
ϑυ7 οί. ΤῊ6 ἰοὰν ποι] ἀ-ϑίγοδιβ ἴθ τμοὶγ Πρ 
αἰ χα ἤσδλησα, 88 [Π|6 βίγθϑσωβ οὗ 16 δῃηὰ Ὀϊοδδίησ [δδὶ 
ον σΟὨΙ ΠΟΏΔΙῪ ἴσγοτλ [86 ρῥαγβαϊβαὶοὶ ποθ οὗ 
ἴωδη.--- 716 ἔγοες ἐπ ἰλ6 σαγάεπ. Ηἰδίογίοαί: Τα 
δουηῃάδηοθ ἰδδὶ βυστουμαοα ἴμ6 γί πδη 81}}} β'πι ρ]α 
Δ ΘΟὨΙΌΣΤΩΔΌΪ6 [0 18 ΟὨ 116 ἄσστοα, ἴοοὰ ὑὕοὶἢ 
Ἰουθῖν ἰο [11:6 ΘΥγ6 ἀπ ΘὨΒΟὈ]ησ ἴῃ ἰΐβ οσαογ. ϑδϑ'υγα- 
δοίϊοαἰ: ΤῸ τομ68 οὗ 6 μἱουῦβ δπὰ τποὶν ἔγοθάοσω 
ἔγοιὰ υδῃὺ (Ρ6. χχὶἹὶ.).--- Τὴπκ ἔιοο ἔγθεα ἐπ ἐδ πιϊάξέ οὗ 
ἔλε σαγάοη. ΑΗϊδίογ σαὶ ; Ναῖαγο ἴῃ [18 οομίτο οοὐονοὰ 
στ ἃ πόοπαογίυ ρον ον οὗ 6811}, 88 8190 τ ἱπιοχὶ- 
οϑίηρ ρι8 οὗ ἀδηροτουβ οἰ ἤοδου, ποῖ, [τοι ἢ δὴ 
δὨὐογτηθηΐ ΓΆΒἢ} ΟΥ ᾿τητηοάογαῖο (ΟΣ, ἰὰ βΌΠΟΤΔΙ, δᾶ νης 
ΟὨΪΥ [86 ἔοττη οὗ πουτβητλθηΐ), ἐσοσγὶ ἃ ἀθϑίγυσανθ ἴΏ- 
βυθηοθ, δηὰ ὈοΟΪὮ ΑἸἸΚ6 τοργοϑοηΐθα ἴμογο ὈΥ̓͂ ἃ 66η- 
{γ8] ἐὐφλο σαν [οττοδίΐοι, ν᾽ ΒοῖΠ6Ρ ἰδ Ὀ6 ἴΣ66 οὗ Ὀυδβῇ. 
Αγηιδοίϊςαὶ : ΤῺς ἴγτοο οὗ 16: ΤῊΘ ΡΟΣ οὗἨ Βρϑ 
διὰ [6 ἰῃ πδίαγο, ποῦ, ἴῃ σομποοίΐου πὶ (Π6 
ποσὰ οἵ ἀοά, τίϑο8 ἴο ἃ ἰοππίδίη οὗ συγ βίην 116 ἴπ 
ΟἸγιϑῦ βούουοϊορίσδγ, δμὰ ἰο Ὀ6 [6 που βσηοπὶ οὗ 
ἐνου]αϑίηρ 116 ἐπ ΟΠ χσὶ ΒΒΟΓΔΙΏ ΘΙ Δ]1γ.---- ΤᾺ γε οὗ 
ἐποιοίεάσε οὗ φοοά απὰ εὐ. Ναῖιγο δὲ ἴπ6 ἔἴσθα οἵ 
Ῥγορδομ οὐΟΓΥ ὙΔΥ, ὨΔΙΔΟΙΥ ἴῃ Ὅχοθθδίγα, ἢ ἀδη- 
βοτουβ, δῃὰ ἴῃ ἰοτυϊ ἀθῃ τηθϑη8 οὗ ΘηὐογτηοΏϊ.--- 7.6 
»αγαασίδαϊοαϊ οο ἩΗνειονέεαὶ: Τὴθ παγιίΐηρ, 
Ἰανϊησ, δηα ἀἰκαυδάϊηρ βρη οὗ αἀοα ἰπ [86 ργοάυο- 
(ἰοηβ οὗ παίαγο Ἐποιηβοίνοδ, δὰ ἰδ 6 ΓΑ βίογτη δι! Ὁ 
οὗ 186 αἰ ζῃβ ἰπίο ταλγαου]οὺβ ΟΡΒ [ῸΓ [16 ον (Ὡσοῦσ 
16 ῥγεϑοηῦ βρὶ τὶς οἵ ἀοὰ, ΤῈ τιοπίΐοι οὗ 81} ἔϊπο 
ὍΘ6Β ἰπ ἴπ6 ραγάθῃ ἷἰβ8 ἰῇ 80 ἕᾺΣ ἃ σοσηϊωδηαὰ 88 {16 
ΔΙΌ ΓΓΑΣΎ δΟβιϊμοηο6 ἔτοπὶ Ῥθιτηϊ θὰ σηὐογταθπῦ Ὧδ8 
ἴον ἐϊ8 δοηβοαθθῆσο (δ 6 ἱποϊ ηδοη ἴο ἰοσυἱἀἀθῃ 6ῃ- 
ἡογιμθηῖ, ΤΈΘγο 18 8180 ἃ τοιηΐϊηάθν ἴῃ ἰδ ἐμαὶ Β6 ἨΔ5 
ὯΟ πορᾶ οὗ ἐμ6 ἰοτοιἀάθη δηὐογημοηῖ. νγιδοϊεξοαϊ: 
Τιι6 τουθαϊοὰ πὶ}} οὗ αοά, 'π ΖϑΏσΓΑΙ, ἢοἱ ἃ οομπβισαΐὶπὶ 
ὯΟΣ δὴ δυγίαρτηδηῖς, θαῦ ΟὨΪΥ ἃ Βοα Σ] Ὀαγτῖογ ἴῸΓῦ 
1:6 βακο οἵ ἰγοδάοϊηω δηὰ Ὠδρρίη6β8.--- 7.6 ὁδαείς 
δγοισλέ ὁοογθ Αἄὐαπι ἐπ αγαάϊμε. Ἡδείοτὶεαϊ: 
Οτίζίῃδὶ βυτωραίθγ Ὀούνθοι [86 δῃΐπ)αὶ δηὰ [δ 8 Βυσηδῃ 
ποῦ] ᾶα, Αγπιδοίϊοαϊ ; ΤῸ ἀδδίζηγ οὗ τωδῃ, ἴὸ ᾿θδγ 
ἴο υμάοχβίδηα, {πγουρὰ [86 ρΌΒροΙ, ἴ.6 εἰκθίηρ οὗ 186 
ογοαΐυγο, ΟΥ ἴ0 ἢδύθ, ἴῃ ζϑῦσγαὶ, ἃ τῖρῃῦ ΚΠΟΥΙΪ 
οὗὨ 16 δηϊηδὶ-τπου]ὰ δηὰ οὗ παίαγο, δηὰ ΠΟῪ στρ γ 
ἴο 086 ἐδοιη.---710.6 παπιὲπρ 97 ἰλὲ δοαδίβ. Ηϊείογμοαϊ: 
Εἰγβῦ Ὄχϑγοΐβθ οἵ ἴο ῃυπιδη Βρ τὶ ---ηὴα οΒρΘοΐδ ν οὗ 
ΒΡΕΘΟΣ, ϑυπιδοίἑοσαὶ : ΤῺΘ τοὶ ρίουβ δῃὰ βολοιεβο 
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πιδίτγο.-- Πιραπ ἐρεεολ. 
Ἡβνιονίοαὶ : Ἠοτοάϊίαγ αἰδροδί οι ἰαἰκίηρσ τοοί ἰὼ (δ 
ΥΟΓ ἰἰὉ οὗὁἨ ἰδ ερὶγῖϊ διὰ ἰἰβ ρἰδδο ογζδηϊζαοῃ, 
διδικουιθὰ ἰὨγουρσῇ ἰδ τηοδὲ οχοὶίοὰ ΘΟὨ ΘΙ ρ]α 005 
αἵ οὨ]ἀμοοά---δυοῦ 8485 ἰμδὲ οὗ 6 ἰὰ ἰμ9 Ὀθαβί. 

Ἰοαὶ : Μδη βγεῖ ὑγορΒ 66 Υ οὗ πδίιγο, ἃ ργοδαρθ 
.εἱ8 ἀοϑέίηγ ἰο ἵγῆον δηὰ ργοάΐος ρογίϑοι!υ 86 ἰδ 

δηὰ οἵ πδίυσο.--- ογϑαίδοθ ΟΥ̓Ὀ οοπιαλ. 
ἩΗϊμοτίοαί : 6 ἰοττηδίίοη οὗ [πὸ Ὠυπιδῃ ραὶγ [8118 ἴῃ 
(80 ροτοά οὗὁἨ [86 ΡὨγβίο]οκίοαὶ στϑδιϊοῦ οὗὨ (1.0 πιδῃ. 
Νοὶ δϊονυ [116 ΏΔΠΠΟΡ δ δ αι ἀνα ταν οἵ αἱ ἀὐὴν ἀντ 
Ρἰοιοὰ θείη, δαὶ ἰῃ τ[06 ἮΔΥ οὗὨ Ὀεοομλίην, ἀο68 {86 
οὔθ ἀσνοϊορίης Ὠυπηδη ἔοστω Ὀθοοῖηθ ρογίδοϊβα ἰῃ ἐδ 9 
οοοίταϑὺ οὗ Οη6 Ιηδη δηὰ ποϊηδῃ. ἴδῃ, δϑ ἃ Ῥδι- 
Βουδῆιν, 186. ποὶ οοπαϊοηοα ἰΒγουρὴ Βοχυδὶ οοσηρῖθ- 
οι οΣ ἰηϊοσγδίοι ; δα τλῃ δηᾶ ἡ] ΓΘ ποῦ, θΟΣΩ6- 
ΒΟΙ͂Τ, ΟὨΪΥ νο δαῖνοβ ἩΔΙοΝ τρᾶκο ὁη6 ΜὮΠΟΪ0 ἰπ ἃ 

ΠΑΪ δοῦδο, Ὀυΐ ῬΟΙΏΔΡΒ ἴῃ ἃ βοεΐδαί, Το πίία, 
ἬΘΥΟΣ, ἰ8 ᾿υδὺ 88 τηῦοῖ ἩΠ016 ΔῈ 88 ἐπ ΙηΔῃ 

᾿τυϑο ἢ. 510 Ῥγοσοοᾶβ ἢοΐ ΟὨΪΥ ἤτοι ἴδ6 Βα βίϑηοθ 
οὗ ἴδ τηδῇ, Ὀπῦ α͵50 όσα δὶ8 ὑγδηοθ.νϊβίοη ἰῃ ὑπαὶ 

τ οὔαδηῃ 

ἀρδίλ!κο εἷθορ ἰδίο ποϊο 6 δὰ Ὀθϑη σαδὶ "Σ Θοά. ἴῃ 
ΤΩ. Β Ιῃ τι γαὸς ἰο δυϊδδίδῃοσο, 88 ἰοττοοα ἔγοϊῃ οη6 Ο 

τἶθα, βῃ!ο σοσηργομοηαδ 1655 (ἤδη Αἀάδχ ; ἴῃ τοδροοὶ ἴῸ 
ἴοιτα δ 18 ἃ ογοδίΐοῃῃ οὗ δϑοοῃ ιν ῥόον ἰῃ [δθ 
τορίοη οὗ ρασδαΐϊβο. Οοὰ Ὀτίηρβ ἔνο ἴο Αὐἀδη. Μίαν.- 

ἱδρὸ ἰ8 ἰπηδιτυὐἰοὰ ὉΥ Οοά, ποῖ ΟΠΙΥ ἴῃ τγοβρϑοῖ ἰο ἴδπο 
αὐνπμο οτοδιΐοη οὗ 1.6 οοηὐταδί, υὶϊ 4150 ἰὼ [ο 
[6 ἀἰνίμῃο ρυϊάδησο οὗ ἰμ6 ἰηάϊν! ἀυ4] ομοῖσθο. ἤδη 
τοῦδὲ ἠοΐ δηιοἰραία [86 ἀφοϊδίομ οὗ ἀοἄ, Ὀὰὲξ ποῖθποῦ 
ἷδ ΒΘ ἰο Γεοοῖ 186 ἀοδιϊμθα ομθ νι οπὶ (ὑὐοὰ Ὀτΐηρθ 
δοίοτο Ὠϊηι---ἰο ὁὴ6 σῆο ἱδγουρὴ 8 ἀἰνίπο τονοὶδ- 
ὕοιῃ, 48 'ὶ ποῖϑ, δῃὰ δ ἀἰνίῃϑ οοῃδί ἀογδεου, 5 τηαυκοὰ 
οὔλ ἴον ἷτῃ ἃβ8 πὶβ δσουπηΐθ --Αἀανλε εκαϊωξαίίον 
απὰ ἵπσ. ϑ'ινγηιδοίϊοαϊ ; Το Βγδὶ οὗὨ 4}} Εἰρῇ διὰ 
εδοτοὰ ϑορ8 οὗ ἰοσθ. Μανιτίδρο ἰ80 ργίποίρὶθ οὗ ἰδ9 
τ Ἶγ βύλιθ, δυροτογάϊπμαϊθ ἰο 811 οἴδιοε ἀοτηθαίὶο γοὶδ- 
σαθ. Μαγτίαρο ἴῃ οοηίγαϑὺ Μΐὰ 116 δίῃ οὗ δοάοζσωγ 
εἰμὶ ἰοτηϊοαίίου---ἰἶη οοπίτζαδὲ πὶϊὰ ἱποοϑὲ (Ἰϑανΐηρ 
ἔλέδον δηὰ τηοίμοσ, οἱο.)---τἰπ οοπίσγαδι τὶς δὴ δε γὰ- 
ΤΊ δηὰ εἰμί] δηα (ογδαίϊκίησ, (ΤῈ6 ραγδαϊβαὶ- 
ΟΑἹ ἱπά Ἰ6βο  ὈΠ ἐγ οἵ τὰ Θ 5 οὐῃπαϊ!δοῃοα ρου ἐΐϑ 

66 ἰο ἔδίμος δῃὰ τοο- 

ἱπζο, (86 τηδτιτίασο βἰδίο.---- 7.6 παζοάμεδ οὗ ἰλε ἥγεί 
ἕ ι δεῖησε. Φ . Φ 

σύ δῸΒ ΟΝἩἨὨ ΤῈ ΡΑΒΑΡΙΑΣ ΕΙΨΕΗΞ.---Τ]10 ΒΟΔΓΟΣΝ 
(ον ἔπε ΟἿδοπ δπὰ {86 ΡῬίββοῃ ἷπ [86 ποσί ἰ8 αἰϊδηδοὰ 
πὶϊ τ86 αἰ συ ἶοα. Ομ οΓ διηστς ἐποτι ἰδ 
ἴι6 ποορδβὶυ ἰδ ἰηγοϊσοθ οὗ ἡπάϊῃρ δηοίμοὺρ ΟἸΒΆ ἱπ 
[6 καθ ἀϊγτοοϊΐοῃ. ΤῊ Ἰδῆρταρθ οὗὨ ἴπ6 ττὶϊζοσ αἶνοδβ 
(86 ἱπτηρτοπδβίοι οὗἉ ἃ ἰϑιτίοσυ οὐἁ χγϑαξ οοσηραγδενο 6χ- 
ἰδπξ, διὰ [ΠἸῶὶ οουϊὰ ποὺ ΘΑΔΙγ 6 τηἰδυηῃάἀοτβίοοα ὉΥ͂ Δ 
τοβάοτ ἐδγαϊ ας τι (10 ροορστδρ σαὶ ἔθστοΒ οτηρϊογοά, 
ΘῚΞ Υ δ 59 ὩΞῚΌΣΙ ΝῚΠ: (μα ἴ8, 186 τἶναν ἴδδὲ 
Κοεβ τουπα [6 πῇο16 ἰαπὰ οὗὨ ΟἾ}.---οἷθαν τουμὰ ἴϊ--- 
ἃ νίαε δηὰ ῃοίδ}]6 οἰγουίς, ΤΠ: 86:86 οὗ πίηαΐηρ ΟΥ 
Ἰποδηδοσίηρ ἐλγομσὰ οδπηοῖ 06 ροῦ ἔτοτῃα (86 σοτρ, 
διὰ (16 ΤΕΙΟΓΘΏΘΟΒ ἰ0 18, χχῖΐ, 16, ἀπὰ οἴδοῦ μἴδοοδ 
(Σ “ΞΟ, Σ Ἰ2Ό,, ΡΒ. χὶν!ἶ, 18 : αο τουπὰ δρουῖ 
(6 οἱἱγ---τουηα δοουὶ ΖΙοΠ), ἀο ποὲ δαρροτί ἱ, ΤῈθ 
δυσίοηξ τον ἰμδὺ (6 ΟἸΠΟη τγλϑ (86 Ν]6, αῃὰ Ῥίβμου 
186 [πᾶτ8, ᾿ποῦρἢ μανίηρ αἰ Π ΟΌ] 168 οὗὁὨ δῃοίμοῦ ἀπφαν 
ἷδ' ΤΏΟΤΘ ΠΟΔΓ ἴ0 βαῦ ποιὰ δϑϑῦλ ἰὸ 06 [Π9 ζ616 
ἰάοα οΥ̓ 186 ρδββαρα: ἔοατ γτοδὶ τί συ 18 (παῖθγβ τὶ μου) 
οτοτηϊπδηὶ ἴῃ [Π6 οατίδ, δὰ μαγίηρ ἰμοὶνΡ σοΌτΒε8, ἴῃ 
ἐοζῦθ ὝΓΑΥ, οοπῃοοίοα ἢ Εάθη. Ἐγοῃ 1 (86 ΝῚ]Θ 

δῃηὰ (6 ἱπᾶυ5 ἃγὸ ποί κηρὶ ὀλμρία τὸν 5 ἸΩΟΡΘ ΘΔΒῪ ἰδ 
800 ΠΟΥ͂ (ΏΘΥ οδτηθ 0 Ὀ6 διοίθγ, δμὰ αἰτηοδὶ υπΐ- 
γΟΓΒΑΙΪγ, 80 τοραγαθα, ἰμδη ἰὸ Βπά ΔΎ ἰῺρ ΟΟΥΤΘ- 
βρουάϊις ἰο (δϊ8 δταρ ῖο Γοργοθθηϊδίίοι ἴῃ (Π6 τορίοῃ 
ΟΡ οὗ (16 ΕὈΡρηγαίοθ δηὰ ἔμ Ηϊἀἀοκοὶ ον Τί τίδ. 
Ομθ ἐδιπρ 8 οἷδδσ οῃ (19 ὙΘΥῪ ἴδοο οὗ {86 δοοουῃῖς: 
189 ττίον ἰπιβο! ν᾽ Βδα πο αἰ δΠου]εγ, δηὰ ἱβουρῆῦ οὗ 
ΠΟΏΘ ἴον (80 γοδὰθσ. Ηϑ ἷβ οογίδι ]γ ποῖ βρϑαϊκζης 
οὗ τΐηρθ βυρροθϑὰ ἰο Ὀ6 οΟὈϊ ἰοταίοα Ὁ. 186 ἀοίαρο, 
αὶ οὗὨ ρῥἴδοοθ ἱχρὰ, ΒΟΎΘΥΟΡ σαριοῖγ, ἰῃ [ὯΘ 
ἱπιον]οᾶρο οὗ (86 ἀδγ. ΤῸ {π8 δβδβυσιθὰ Κηυονϊθάχζο 
186 γἱοίαγο ἱβ ρτοδϑαοιϊοὰ, που τῖθὰ (μαι ἱπδάθασδου 
οὗ οοποορίίοι, δηὰ ἐμαὶ ΘΒ ΘΥΘΙΣΥ οὐ υηἀοβιιράποδθ 
οἵ ἩΔΪΟΣ ἩΘΟΘΒΒΑΥΪΥ τηδεκοὰ ἰδ Κγαὶ 
ἐοορεδρῃΐοδὶ ποὥομδ οὗ ταδηκκίπα, [10 νγ88 ΥΘΥῪ τοῦθ 
88 ὉΣι ΘΑΣΪΥ αγϑοὶκς τεῖίου ποῦ ἃ δγο ἀοῃθ, ἴῃ ἃ βὲμιὶ- 
ἰδ σδϑθ, πίιο Ββαὰ ποιιίηρ 666 ἰο δὸ ὈΥ Ὀυϊ 106 τιδρ 
οὗ Εἰγαιοδβίμϑῃοα, οὐ ἐδ 8ὲ}}} οἱάον οὔθ οὗ Ἠσοοδίθυ, 
Τα ἀο068 Ὡοὶ δὶ δὶ ἀοίγαοί ἤοσα ἐδ ἱηδρίγαϊΐοι οἵ 
(89 δοοουῃί, ποῖον τὸ δἀορὶ ἐδ νἱ βίο; ἰΠΘΟΥΥ, οὕ 
ΒΟΙΏΘ ΙΏ0Γ76 ΟὈοοῦνο τοῦθ οὗ ταϊβίης [06 σοποορίϊοῃϑ 

ὑ86 Ὡδγγαίοσβ τηϊπᾶὰ, ἴῃ οἰἴπον οδ86 δος ΘΟ ΠΟΘ» 
ουβ πουἹὰ "9 βῃαρθὰ ὮΥ ἷδ δαυρροδοὰ ἱπον]οάζο, 
88 (μἷ6 πουϊὰ 6180 Ὅο [06 στουηῃὰ οὗἩἉ ργοβοηϊδίίοῃ ἴὸ 
οἶδας τοΐϊπάβ. Τ.6 ρἱοίαγο τϑΐοῖ 8., δοόθη δὰ οἵ {86 
ἘΘΡΒγδαίοθ, ἴῃ ἷθ δροοδλὶ γρῶο νἱβίοῃ, τγδϑ ἀουδι1658 
δοοογϊησ ἰο [86 ροορταρῖοδὶ ἰάθαϑ, τοῦτ οὐ 1688 
οογγοοῖ, νΐοἢ 0 ῬΓΟΥΪΟυΒΙΥ ροββοϑβοὰ οὗ ἰδδὲ 
τίνοσ. Οδομγδρ οὶ Ἰδηστασο 88 Ὁπάσθγβομθ ἃ στοδὲ 
οἤδηρο. Ἐνειγέλίος δοπ, κρὰ ἴον ἃ ἰοὴς ἄπιθ, [48 
Ὀθθῃ δ0 Ὀγθοίθο Υ ἀθ (μδὲ τὸ ποδὰ ἴο ροὶ ουἱ οἴ 
ΟἿΓ ΤΟ ΘΓ ΘΟΠΟΘΡΈΌΟΏΒ ἴο Ὀ6 ἰπ ἃ οοπαϊοη ἰο υῃμάθν- 
βίδηα βδιϊδίβδοιου γ ἰδ τηοδὲ δῃοίθηϊν τηοὰθα οὗ ἀϊνὶα- 
ἱῃρ' δηὰ ἷ ἰδο θασίῃ. ΤὍο ποτησποίδίυτο [88 
ὈΘΟΟΙΩΘ ΡΟΔῸΥ δηὰ ναγίοα, Ἧ79 ἰἱδνὸ σίνοσα, 
Ἰδίζοβ, ϑθ88 (ἰ86 α ἰη Βοζρθσβ ἐἰπιο οδ θὰ ἰπ|600 
ὑπ ῦ ἰαβὲ ὈΥ͂ Οη9 ὨΔη16, λίμνη), οοθ 88, ἐγῚ (0.8, Διτω8 οὗ 
(Π0 868, συ 8, ὈδγΒ, δου μαβ, οἰθ. [ἢ (δ6 οαγϊϊος 
Ἐχπμθ 8 {Π0Ὺ ποΙΘ ποὶ θχϑα, δηὰ ὁ οδῃποὺ ὃ6 δἰ γαγῶ 
οοτγίδίη, ἱμογαίογθ, ἐμαὶ ἃ βθΏΘσαὶ πδῖὴθ ᾿ἴκὸ ἍΠ9, ἃ 
 οοά οὐ Ποιοὶπρ παῖον, ὑγοδοιπίθα [υδὲ ἐμδὲ ᾿ἰτυϊ θὰ 
ΘΟΒΟΘΡ ΟΣ ἰῃ ΘΟΥΟΙΎ 6880 ἰμδὶ ΜἯΘ ΠΟῪ ἱῃγαῦ ΔΌ]Υ ὁ0Π- 
Ὡροὺ τὴ γίϑεν, διώπθη, ποταμὸς, ο᾽ἴοθ. ΕΣ ΘΧΔΙΏΡΪ6Β 
οὗ ἰδὸ πνίἀθ δοῦδὸ οὗ “19, 800 δθοιι βαββαροβθ 88 Ρϑ. 

χα, 8: Το Βοοάβ δὶ ἀρ (μοῖρ τοῖο, 9, δ 
ὌΡ [ἢεῖν ἀαϑῃΐηρ ταΥ 8, Ὁ" 5; ῬΒ. ᾿ἰχνἱ. 6, ἰξ 18 ἰοίη- 
οἂ τίν ὮΝ, δῃηὰ τηοϑὺ οὈΥΟΌΒΙΥ πϑβοὰ οὗ ἰ86 Βεᾶ 
ὅεα; 560 αἶδο ΡΒ. Ιχχυχίχ 26, 30 Ηδϑ. ἰ. 8, πθτθ 
ὌΝΤΙ δηὰ ὨἽ2 δῖὸ βροΐοῃ οὗ ἰπ (86 δατὴη6 ὙΔΥ͂: 
ΘΟΣΏΡ. 4. χΙν, 18, Ἧ͵ο ἀσάυοοσ, ἰοο, ἐμὶν πίὶάθ 
Ρυϊχαϊενο δθη8θ ἤζοπῃι ἰΐδ οι ρ] ογτηθηΐ ἱπ σοϑίδρθοσα 
ἭΒΟΓΘ ἰδοτο ἰ8 ἰο Ὀ0 ἀσηοιοὰ πίαϊίὰ, ὃ, 
ἴα ]η688: θθοθ {πὸ ἃ σίτοσρ, ἽΓ29., [8. [χγἱ. 12, εκ 
Δ βοοᾶ; δο ἴδ. ̓ ἶχ. 19, ΘΠΘΠΙΥ͂ οοῖηθ ἴῃ ὖκ ἃ βοοὰ, 
Βογομπᾶ ἐμ δοοὰδθ οὗ Ουβὰ, [4. χυϊϊὶ. 1; [00 βαὴθ 
οχρεϑαβίοῃ, Ζορὶι. ἐδ. 10. 366 οδρϑοίδγ Φοῃδὰ ἰΐ. 4: 
9:3 ΟἽ ΣΙ), ἴπ6 δοοὰ σαπξ τουμὰ τὴὸ ([00 ἀθθρ 
808); ΘΟΙΏρΡΑΙΘ ὙΠῸ {18 Ἠοτηδν 8 ὠκεανοῦ ῥέεϑρα, 
ἘΡΡΡΝ Ο ὍσΕΡ. μὲ ΣΤ 846. 58:00 ἰξ δϑϑὴϑ Ὁ ὈΘ 
υϑδοὰ, Ὡοὐ 80 τηυσοῖ οὗ ἃ εἶτα, ἴῃ ἰδ6 Ἰἰπηϊἐο ΦΟΏ86, 88 
οὗ ΔΩῺΥ ρτοαδὶ πδίοσ, ἴῃ δυοὶὶ 88 ΦοὉ χχίϊ. 1 
Ῥα, χὶνὶ. ὅ. [Ιῃ ΡᾺ. χχΐἷν. 2 ἰε ἀθηοίθβ 86 βοοΐβ ὁ 
οἰδοα, ἐμθ οἷὰ Τοδοτα τϑῦρϑ, οὐ “ τοδὶ ἀθθρ,᾽" δοὰ 
δ Ῥαὰξ ἴῃ ἀΐγασοὲ ρμδγβι!οἰΐβι πὶτ Ὁ : ΕῸΡ Ηθ Βαι(ἢ 
ἔοπμάοά ἰξ ἀροιῦ ἐδ δεαϑ, ἀπιὰ Ὀυ11 ἰδ ἀροῦ [86 Ποοάβ, 
ΛΓ 9. 60 ἰδο βαῖὴὼθ ποιὰ υδοὰ ἴῃ (80 ΒΔΙη6 
ὙΔΥ, ἘΖοΐ.. χχχί. 1ὅ. 

ΤΒυϑ (μ6 “2. ον στεδὶ παίοσ, ἴῃ [1.9 Ῥδῆβαρθ Ὧθ" 
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ἴοτο τ, Θεη. ᾿ϊ. 10. ἴπ ἴ86 ἘΔοπ ἰογτίλονγ ἰἰϑοἱ ἷὲ 
ὭΠΕΙΣ δύο μδὰ 1} ἴοτο) οὗ δ ἰδῖκο---δὴ ἰάϑα, ἰη ἔδβοῖ, 
ποῦ (Π6 τὴο]9 δδροςὶ οὗἉ [26 δοοουηΐ ρτοδιγ ἵδυόοτθ. 
ἔξ τδϑ σογίδίηυ ποῖ ἃ βργίῃρ οὐ Του δίῃ- ἴο ἔθου 
δοτωσηθποίηρ βέγοδιῃδ, Ὀὰ} ΓΙῸ Ρ ἃ τ βασυοὶν ἴῃ ἩὙΒΪΟΒ 
481} ποτὰ Ἰοϊηθα, τβοίθοΣ δ5 βονίηρ ἰῃ οὐ βσπίηρ οὐ. 
Ἑτοότῃ ἴθθΠ66 ΠΥ 66 Ῥδτίθα, οὐ Ὀσζδη ἰο 06 ρατγιοὰ 
(95, 866 τοβδτκ οἱ Γ155" δηὰ τγείδσθηοεβ, Ὁ. 202) 
ἰηὶο ἴουν Θ΄. Ὥδ. ΤῊ 8 τοηογοὰ δασδ ἰῃ ΟἿΓ τοῖ- 
βίοι, δῃὰ δὸ 86 γυϊκαίο, ἐπ συαέμον οαρίία. Βαυὶ ἔδμογ 

Ὀοιὰ πιϊαϊοαὰ ἰδ ἰμοὲν ᾿ἰξογαῖθοδα; ἰδ6 Ηοῦρονν Ὦδι" 

δόγοῦ βαυϊης, κο οὖν σοτὰ, (80 ϑεῦδο οὗ ἰουπίδίη.- 
μβεδὰ οὐ δρείῃρ: 180 ΑΒοιοί ἐσ ἰοηκηδο οαἰϊϑὰ 86 τὸ- 
ποοῖθ οὗ ἃ βἴσϑδω ἃ 70οἐ οἵ ἃ ἤΜΘΟΥ ταῖθον 
ἔδδοσι ἃ 11 Ὀϑοδσὴθ [0ῈΣ ρεϊμοῖραὶ ᾿γδαίοτβ ΟΣ 
δοοάκ, ἴουιν δγπιϑ (ὑγαολέα) ον χτεαὶ Ὀσγϑθοῖθα. πὸ 
οὗ ἰμοδθ γοτο τέτοῦϑ ἨΠ|}1π ἐδθ τοοάσχῃ ἰἰτηΐδ οὗ (86 
ἰδετῃ, Ὀπὶ ΤΕΣ μτϑδὶ τίνϑεβ ; δὸ ἐπὶ σΠ}9 ΘΟΙΒ68 δίγβε- 
ποιὰδ (0 ὈῸ δἰτοοδὲ ΘΟ δι δα] θὰ 2 πιθὶ (0 

δι1610 ΔΒ 8 ῬΡΓΌΡΘΥ ὨδΙη6---ἰθ ἰ τίτον, [86 568 οὗ 
βοοὰ. 8.06 α6Ὡ. χΥ. 18; 21; ΝΌΙΩ, χα ὅ; 
Ῥουϊ. ἱ. 7; χὶ. 34; Φοβῇ, χχίν. ἃ, 8, 14, 16: 3 ϑδιω. 
Χχ, 16: Νοῖὶ. ἐἰ, 7; 18. ΥῇἹ. 90 χὶ, 1δ; χχγυῇ, 12 διὰ 
οἴδοιβ. τότ Β800ἢ 8 086 Δ8 [Π18, ῬΟΓΏΔΡΘ, σᾶσηο 86 
ΤΏΟΓΟ ΟΟΙΏΣΩΟΣ ΒΘΟΟΠΟΔΙῪ ΟΥ ΡΟ ΟἿ δρρ] οαἰοη οὗὨ 
ἴο εἶν , 8ο ΟἾΔΟΣ πὸ, ῬΓΟΡΔΌΪΥ, 
ΠῚ ̓ὐρλοὰμ ἀρμομόθεανς Βογοπὰ 186 ΡΣ 
Ἰάφη ἐοιτίΟΓΥ ἸΠΘΥ͂ ΤΩΔΥῪ ὮΑΥ͂Θ ὈΘΟΟΙΩΘ ἐγ ΝΒ, ΟΣ ΔΙΤΩΘ 
οὗ 29 8ο8, ΟΥ ἐν ἀϊνευαίβρ βιιογοβ οὗ ἃ ρτϑαὶ τδίθγ 
δούα ἸοκΩΝ πἰραὶ οΥ ὀοὶν οἰλοῖ; οὶ οὐ οῖν «τὴ! Κουρῖος 
δ0 Ὡδίοθ “ΠΣ δ8 ΣΟ ζ0 δρρ οδῦ]α, ἴῃ ἔδοί, ἰο ἰμβασα 
( τ πιδὺ [ἀμ ἔσοια [8 ῥτίμβδσ 6616) (μδὴ [0 (δ: 
ΒίΣ ϑυῺΒ οὉ ἰδ 6 ποτίδ. 

Β'ποῦ ἃ Υἱονν ΤΩΔῪ ποῖ, δἱ ὥγεϊ, δβϑοῖὰ ἴδ ΒΑΤΙΏΟΝΥ 
τὸ οὐ ργοοοποθρίομδ, Ὀαὲ ἴθοΓ6 ΔΓὸ Ομ δἰ ἀΟΥΆΞΟῺΒ 
ἢ. Ὀ6 τηοοιουθὰ ὙὨϊο;, οὐ οἴοδοσ δχατοϊηδιίοη, Μ]}} 
ΤΟ δῃὰ τόσο αἰἷνοδὲ ἰδ οὗ ΔΩΥ δίγδβῃρο οὗ ἰογοοᾶ 
ΔΡρϑδσγδαποο ἴω (86 ἢγδὶ μἷδεοι, ἵπτοὸ οὗ ἰδοϑο Ὁ“ 72 
δῖο ἀοίοιταί πο, δῃ ἃ Τὸ ΏΔΥ τοζασὰ ἰδόση 88 ἔχη ϊδῃ- 
ἰπρ [0 ὨΘΟΟΒΘΒΑΓΣΎ ἀδίδ ἔον ἰδ: ἀοίοττηϊηδίϊοῃ οὗ ἴδ 

ΟΓΒ δοοογάϊηρσ (0 ΒΟΙΏΘ δ6Ώ8Β6 ΟΠΟΘ ΟἸΘΑΓΙΥ ΤΘΟΟρ- 
Εἰσοὰ, ΤΏΘΥ ΔΙῸ ᾿τδίουϑ ἰῃ οἶοϑο δῃὰ ϑύϑῃ ἱσωπηϑϊδίθ 
οοπποσίοι πῖϊδ 1Ἰ6 ΕΌΡὨΓαῖοδ δηὰ ἰμὸ ΤΊ κτίβ, ποῖ δὲ 
πο ῖν οὐὔδοῦγθ ΒΟΌΓΟΘΘ, ΟΣ δρείησα, ἩΟΣΟ ΤΏΠΟΥ οοὐ]Ἱὰ 
ποῦ Ὀ6 ΓΟΟΟΏΪΖΟ δ ΓΟ, Ὀαΐ ποθ (Π6Υ Ὀοίὰ 

ΔΡΡΟΔΡ 88 ραγίάησ ἴοτ ἃ δοιθοι ἱπησίοι ἴῃ ἰδ6 
ἐπεισ Το ἵπο ν0}} - πιόντα τὐρμῖας ΔΙῸ ποσὰ 
οἴ τιῖ8 ἱππούίου ; τὸ πιυδί, ἐποτοΐοτο, Ἰοοῖ ἔον τδ6 
οἴδοτβ οἢ [86 δου, ἀπὰ [06 τορίοι ὅγαί ἰο Ὀ6 ϑσδτη- 
ἐπρμες τὸ ἐνερ ἔρηγηλος τηνὲ  ρονιε τι μετ  πελε ο [Πο 
Κορ ιταῖοϑ δὰ ἰδς ΘοίΏθ Ἰορείβοσ. Ϊ8. ἸᾺΔ 
μὴ ἀν ὑφόνη Ἐν κ γον, γὐϑυλμαν τε νυ. ὐσμενὶ Ξε  κόγεσι 
διοοίοσὶ δυϊ οι ά68 ἀρτοϑὰ ἴῃ ἥχίηρ ἱξ, δῃ ἃ ἰὸ ποῖ 

αἷδὸ ἴθ γθ Ῥοΐπὶβ ἃ ΘΟὨΘΌΣΤΟΙΟΘ οὗ Ασγδῦΐδη δηὰ 
ὁιδὶδῃ ἰσοϊ οῃ. Ηδζο Οαϊνίῃ δὰ Βοοδαστὶ δὰ ἧ, 

Βαϊ πετο, ἰΠ6η, δ΄ὸ 86 ἔνο βοβίδοτει Ὁ Γ), ὉὯ0 
οὗ ποῖ ροο8 τουῃὰ ἰδθ ἰδπὰ οὗ ΒΕαν δ, πο ἰαπὰ οὗ 
ξοϊὰ (Ἰπάϊᾶ, θαγβ ἰδ: Φογαβδαίοη Ταγζαι), δηὰ ἰδ 
οἴδοῦ φοοθ τουβὰ ἴδο τῃοΐο ἰδ οὗ ἐδαὶ 15, 
Βουϊποῖα Αταέα (ϑ00 αῃ. Σ. 7: 1 Καὶ Σ, 1: 

ἐταρὶς ΠΡΘΟΣΡΟΗΙ 
6 τουγδΐηκ οὗ ἰῃ6 δῃοίθηςξ οουθυθηοοῦ ἰὼ Ἐάοδ, Ὀπὶ ἱἰ 

ὙΠῚῸ ποῖ ΔΏΒΊΉΤΟΣ ἴον ῬΊΒῃΟΙ δηὰ αἰθου, Τθο ΚΟΥ͂ ἰο 
[6 αἰδὲου]γ, τὸ ὑδΐηὶς, Μ|ς}} βυρχεβὶ ᾿ιβοὶῖ, ἢ 6 
Το αν Ππ|1}} ΚΟΟΡ ἰῃ ταϊηὰ ἰΠ6 ΥἹΘῊ ὮΘΓΘ ἰδῖχοη οὗ 

, διὰ ΟΕΣΤΥ ἷξ πῆι Βέτα ἰὰ ἃ αἰϑαὰγ οσαιδευρϊαεοα 
411 (Π6 ταδί ἱὑδπδὶ τοϑοὲ ἰῃ ἰδ τορίου οἵ ἴδ 

φασί. Απ δηοΐίθῃ 
5 

αὶ 
ΘΟΔΙΘΌΔ, 

ὌΓΣΡΟΘΟ ; αὶ {86 αἰτορ]οδὶ ἀοἰϊποδεῖσα 
ἢ! ἰὸ ἅπακο ἰδο (Ὠουρῶς ἰμδὶ ἴῃ ἴδ 

τ οὗ ()6 δγείοσο οὗ τδίεϊβ ρτεϑοηϊδὰ ὉΥ 
τοὶ ὨΟΥ ΔΙΓΘΔΙΩΒ 88 ΠΟΥ͂ ΟΟΘ ἀν ἔτος 
δὰ [86 ἵπτοὸ ἰνουχίης 8688, ΟΥ δοτθθ οὗ 

τδὲ θεῖον ἐμοὶ ἱπποίϊΐοη, δίσθορ 
[86 ἰδπὰ ἀΐδ οὐ [9 ΟΏ0 αἰάδ, δῃ!ἃ Αταίδ 

ἢ οἴδεον, πὸ αγτὸ (δ6 ἀδία ἐπαὶ ἀοίοειηΐῃο ῸΣ υ8 
6 Ἰοοδου οὗ [Π6 διηείθης Εάδη- ἰδ. Ις δυβᾳεσία, 

» 9 0 οὗ 189 ΓᾺΪ ἰδησυδρο, δηὰ οἱ επΐ5 
Κυον 828 ποῖ γαῖ ἰηἰτοἀποοὰ 

ξοορταρ σαὶ αἰδὲϊ ΠΟ ΟΠ : 0 ἐπέθτΔ] ᾿τδδίϑα οὗ δα 
διὰ (εῖτ ΘΟ ΘΟΙΪΟΣΒ ΔΙῸ ὈΠΚποΥσα ; [6 ὈΪΟΏΘΟΓΔ Οὗ 
ἔσϑυ ]]οσα οἱ οἰΐδπον ἀἰγογκίηρ ΒΏΟΓΟ δἰ Ρ]Υ τεοοηΐσο 
ἴδοσα δ ὑπὸ βτοδὶ πδίϑγβ, ἵπὸ τοῖρδίν ὨΠΠΓΙΣ, δὰ 

οταϊηρ ἰο ἐδοὶγ πιοβὲ υἱβ Ὁ]6 οἰιδὲ- 

: ε 
ΤΙ 

: 
Ὁ 

ΟΡ, 
ὃ 

ΗΠ 

δγοαδαργοασίης 
ἐπ ηλίο ὅσῳ 6 οδδίοσπι ἰδηὰ οὗ ροϊὰ δηὰ 
186 οἷδον ἰ8 ἴ86 ἀφο». οιοίπο Οἴμοι (οὐπ;- 

ΡδῖῸ ἰδ ἰἀνογίία ορίμοῖ οὗ ἨομΕΒΒ “" Οσεδ-Βγον, ἢ 
εἶ 

δΣι ΟΡ ῃΐος βου ὰ Ὁ ἐογβοὰ ὮὉγ Βἰδῖογ- 
081 δρχυσοθοὶ, δὰ (υΐ8, τὸ ἰδίῃ, ἰ2 Τοαπὰ ἴῃ ἃ ἔδοὶ 

, ανίηρ τῦσοδ ἰηίογοδὶ ἴος ἰδ 
βυδοίουιϊ αἰξοοϊΐδοι [48 ποὶ 

; ; ͵ Ἵ Ι ὅδ : ἔ 
Ὀοέοτο ἷα ἔσω, Ηὸ οοπῃροῖν ἩϊΩι ἰὲ, ἰων 

γι οαν, ὑπαὶ ἰδαὶ ἀο68 ποὶ αἴθϑοι 
ἰοτοδὶ, οὗ βυοὶ ἃ πδιοΐπσ. Ὑ ΒΘΏΟΘ 

ποί ἃ συδ]οὶοηὶ οχρίδηδίζοῃ ἰὸ ς8]} ἰξ 
ΑΙΙ ϑαΣ] οομοοίνίηρα οὗ πδίυτο τεσ ρμοοίξ- 

γαδίσθοθ διὰ ποηὰθσ. Τδ6 
ὉΠΚΗΟΤΩ οὗ ὍΔ 01} οὗ ἰξ, διὰ [6 ποηάδοείυ! 
ὝᾺΒ ογοῦ ἀἰγίωο, Ησθοο ΗΟΜΕΒἘ αἰγίηο οἰδοσς, αἰνΐηθ 
ἔγο, ἀϊνίμο 8βοὰ (αἰϑέρος ἐκ δίη:---Θεσπιδαὲς πῦρ---αοἰς 
ἅλα δῖαν, 7|αα χνὶ. 868 : χὶϊ, 177; Οάνεε. ν. 36] --- 
ΘΟΙΏΡΔΙΟ 5ὲ ὙΠ, πηοπϑ εἰ, Ῥα. χχενΐ. 1). Βαὶ 

ἰπουξὰ ἃ ΜΗΡΝ το ρος μέν μὰ ψσθὸ. ραν ον τρᾷ 
φρο ναῦς ας 6 Ὀοίδογοδ ἴῃ Οοοδηυδ 88 Ὧ6 Ὀ6-. 
Ἰΐονϑϑ ἴῃ (1:6 ῬΘΩΘΏΒ διὰ ἔδο Ευτοίδα. ὈΠγεθοδ πδνυΐ- 
9 ΠΤ ΘΟ ΤΟΣ ΠΝ Βικον Β.ΪΡ ; ἢ 881186 δίουκ 

9.6 δῆογο ὈΒῚ] δὸ ἰϑαυδα ἰἱξ δηὰ οηἰογβ [80 κῦμα 
ϑαλάσσης, ἰ8ο 5πὲε}]} οὗ ἰδ ἰηϊαπὰ δοα, Οάγβα. χ. 689 : 
χὶ. 1. Ηοπιοσν ΤΑΛΙΚοΘ ΐπὶ ὩΟΏΘ ἰΠ6 1688 ἃ 
κοοὰ πὶ πο88 ἴον 1} τηοδέ δπαίθῃί Ἐροεταρβίοαὶ Ἰάδαβ, 
δηὰ ἰο [8 ΡΓΡΟΘΘ ἀ0686 ἐδθ ῥγοβδὶο ϑίσδθο ξρϑαὶς ἴῃ 
ᾳυοϊίπρ εἶτα : "" Βοτῃον,,,) ὨΘ Βδγβ, “ποῖ ΟἿΪΥ 08116 {88 
ἔτεδὶ οοθθῇ ἃ τἶνον (ποταμὸν καὶ ποταμοῖο ῥόον), Ὀαὶ 
κἶνοθ ἴ9 Βαπ0 ὩΔΙῺΘ ἰ0 ἃ ρδιὶ οὗ ἴδ; οἰδβογσῖβθ ὯθΘ 
πουϊὰ Ὦδνο (Δυσατάγ) τοργοθοηϊοα Οἴγεθοβ 88 ξοΐῃξ 
ομέ οὗ ἴδ οοοδῺ ἐν 2ο [26 ὁοο8:.7 8.66 5ΤΈΔΒΟ : 10. 
ἱ, 7δ ; αἷσο ΒΌ. ἱ. 8. ἴἰ, 8, δ. ἰΐ, 18, ποτ ἢ6 Ερϑαῖκϑ 
οὗ {86 ἴουΣ χτοδΐὶ εἰηυϑοδ τ οι πθτο τοζαγάϑὰ 86 ἦν 

Ὁ ΤΙ δαπρδεθα ΠΕ τ ΜΟΥ α ΡΕΡΒΚΒΕ ΜΘ ΟἸΤΙΣΩΝ ἜΡΡΌΑΣ. 
ζ Ὧϊο δὰ 9 ΠῚ ἐΐα ΤΟΣ 

πραρερ ρει αγῶ πἰλναχρας Σδωρ τὰ, Ἐὰϑ λό αν, βφο, ἸΑΝΣΩ͂, ὐτλσξω 

ἨΜ; Ἰ : φ, 
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οὶ ἔτοιῃ [86 οδδδσ- δίσθδια, 
18 σὰ ἴθ6 ποι δπὰ ἰῃ6 Ῥοζαίδη δηὰ δἷ πο 
Θῃ ἴδ 580 415, ῸΨ δ δΡΘαΧΒ ἴῃ οἴδιον Ὀ(Β. 
ΧΗ σαὶ! τηλιφ Γ᾿ ἀϑην ἔρμα, ἐπρεμάξιη μέ χη ἰϊ8 σὰ 
οὐπηδοϊοηδ. [ἐ ἰδ πουγίδγ οἵ ποίθ, ἴοο, Βονν Ηοπο γ᾽ 
(τοχποπὶ ῥόος, αεμὰ έσαο᾽ 8 τϑ6 οὗ Ὁ ἰβ .εἷ8 σϑυδυῖκα 
προῦ ἴση, ΘΟΥΤΟΒΡο δ (0 ἰδ8 ὈΣΣΠΙΔΙΎ 66:60 οὗ [10 
Ἡοῦτεν ἽΠ), 85 ἃ [0]], τοδ᾽οδιϊο δοπίηρ ταῖπον (ἤδη 
Ἵ Εἰαϊος, οτ ἐῶν ταρηΐϊηρ βίγοδῃ, ἢκο γίσιθ ΟΥ 
απιπδ. ἴὶ ΔΚ ὕὉρ ἴοο τηθποἢ) ϑρ8οθ ἰο οαἱδα 
οἶδεν ραβδοίκοδ πὶ ἴΠ|6 αγοοῖ ροοὶβ, Βογοάοιιβ, οὐθ,, 
ΜΌΘΓΟ βίτη αν 8 βοὰ. ΟὨΘ γϑΐδγοπῃοθ, μον- 
γαῖ, ἸΏΔΥ ὯΘ ἴἰο Ριπρδλκ: Ῥιυίλ. Οαγηι. ἵν. 260, 

ἕν τ᾽ ὠκεανοῦ πελάγεσσι πόντῳ τ᾽ ἐρυϑρῷ, 

ἈΞΕΕΙΟΑΝ ΟΥΒΗ 

Το τῶλρα οἵ Ῥέοϊοιαν δᾶ οὗ Ἐκαϊοαίδιοιιθα τοϑχο ἐδο Ῥοχείασι ΘΟ ἃ 1δ ἴθ Ὁ ὩΡΑΕῚΥ͂ 
ΤΩΔΥΒΕΥ ΟΟἸΙδσέΐστι οὗ παίδτδ οἵ ἀαε εχὐεπέ, {{π ἔλα ψποδ ΠΟΥ τοϑεεγυοῖν, οσ ἔδο 010 

δύο 6: ἩΠΟΪ ἀπὸ ἴ0 . ᾿π παυϊδδςϊ Ὅο δοοουπίοὰα 

186 Οκορίδη δηὰ ἰδ Ῥου- ἱ Ὀθόδοδο ἴῃ ἴδ {Πἰ8 εἶνοῦ ΟΟΘΔΠῸΒ ἰβ ἀἰγϑοῦ Υ οοπηθοίοα 
Αὐδοΐδῃ πὰ (6 Ῥογεῖδα ΘΟ}. Φάδθοῃ :δ ἰθα 88 γθ' 

δυστιδηρ “ ὉΥ (δ) οἰβηη 618 οὗἨὨ ΟοΟδη!Β δηὰ (9 Εγ- 
ἐδιεΐδη οὐ Εοὰ ἔα," Ὁ το πδῖὴθ ἰδ ασϑοῖβ ἀθ 
ποιρέηδιθα ποὶ [06 Εργρἕδη Ὀυὰὲ πο Ῥογαῖδῃ βίπυβ. 
τ ΟΡΕΡΗΡΕ ἘΡΡΡΟΝ τ ἐν ΕἼΘ ΈΛΡΙΝ ῈΤ ΠΝ ΜΕ Τκοῖο 
δι ΒΑΥ͂Β ““ ὈΡδγαίοβ δὰ ἴδ Τίρτίθ 
ἄοπῃ ἰπίο ἰδ0 Βοὰ ἤδαδ, πμἰϊεὶ ΟἷΠοΣ ἰού, ὧὰ ἴα 
64118 ἰϊ) τη ἱπρουρ Ερσγρὶ, ἴμ9 ἀτϑαῖκα οδ  ησ ἰὲ (89 
Ν6." Η6 δβϑϑιῃϑ ἰὸ βάτο τομδσιοὰ ἴμ9 Ἐργρίϊΐδῃ 
εἶτοῦ ΔΒ ἴῃ Βοῖδ6 ὙΔῪ οοπηθοίθα Ἡὶΐὰ ἰ1ὸ βοσίρίυτο 

ἜΣ ον χρίαἰποὰ ὉΥ ΒΌΡροΒ. φει ὁ ΙΩΔῪ ὯὈ0 ΟΣΡΙαϊηοα Ὁ 
ἱὴρ ἐμαὶ (ἢ θ0η8 οὗ ϑανδῃ, ΕἸΐδ, δὰ Ταυβϊβὴ, Κὶι- 
ἄωλ διὰ Κοάδηΐδι, οαστίοα ἐξ τὰκ ἸΒοῦλ ἤτοι ἐδο οἱὰ 

μυθεγαραευρρρε μὴ λοαμίνεσρ. σίος γα κεν ξὸς 

ΝΟΆΟΥ, ὌΘΟΟΙΩΘ ἃ 
τερτορεαία ἔμο ἀοοτοοὰ αἰεἶοα οὗ τὸ Ρ]δὶῃ πίε ἐμοῖς διοίσπε ΒΔόπ.Ἧκο ΠΘν Οἱ ΤῊ σορσοδϑιίαίέοῃ οὗ 

ἐπταρατῖθος κπον δάσο ὉΥῪ ΞΡ 

δον ἤγες ἰηίο ἃ Ἰαῖκο 
Ἐϊγτία, εἰς λί 3 ο ΠΕΡΙ εὐϊὰ ,, πΈΪΘΆ 

ἘΒοδὶδ ἐδ τὸ 

οὔ δο Ζαγάᾶαν 7.0 ἀπιἃ [πο ἀοῖία οὔ ἴ6 ἘΒίτπια. ΒίσΒ ΡΟ 
ἐδαλῖ “ἴλο Τίμα τία, ψἰξὶ 

διὰ [ποι ἱπίο ἐδ 868 ̓ "--απά οὗὨἨ Οποακίστ 5 Ὑ8Ὸ δαγ ἐμπαὲ “πο ἔπο τίνοσ, [δ 9 ἘΠΕΌΤΒΙΟΝ, Ἀθὰ ΒΝ 
ΣΘΘΙΒ ἃ 881 -1Δ|}Κ0 ΟΣ ΤΏΔΥΞΗ. Ββ666 . 

βΒδοῖα ππροδαΐθ]ο ἐπδὲ ἐμο Βάδῃ-τορχίου οου]ὰ αν βϑϑῖ ἐπ ἐδθ το ΟΠ Αἰ σΟΌδ ΑΣΤΩΦ. 

οοπϑττοο ἘΔ6 
ἐδ9 Ἐυ]ϑυδ απὰ ἐπ Οδοδδροδ (οπ ἐμ Ξα δὶ), 

ΒΤΆΔΒΟ: 14Ὁ. χΥ. οἷ. Εἰ 

αἶα. ΤῸ ἰς ΘΧρ ΣΟ ΒΕΙ͂Υ βαὰ ἴο βανὸ θαι Ὁ ΠΡ» δπᾶ ̓ ὲ 18 ποῖ δὲ δ] ΘθῈῪ ὅο ξΌΡροδϑ ἃ ῃἷδοο Ὡς ἔτ παστοίοσ ὅ0 ἩΒΙΟΒ Αστοθο 
δὰ τουἹὰ ματὸ Ὀθασι αἰἴμοὸσ ϑασὲ οσ βοζει-οδεί.-- τ. 1..} 
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Βοιπο- ἰδηά ἰπ ἐδ φαδβὲ, δπὰ δρρῆοα ἱξ ἴῃ ἐποΐν ρίοπθον- Ϊ αἷδο ἴδιο ἐτϑθαϊΐδο 6 δέωκάο, [ΑἸΔΟΙ͂ δϑδοτί δε ὃ. Αεὶϑ': 
ἴρς; διωοῦρ {16 ἔπ ἢ δὰ δουπαβ οὗ [6 Μοαϊ στη δ. 
ΤΊο Εἰργρ(ίδηβ, ΟΥὁ Β00ὴΒ οὗ Ηδτῃ, μα ἰὰ ἰπ ἐπ6 βδῖωθ 
ἯΔΥ. πα [18 τη Κ68 βίρ]6 δηὰ πδίυγαὶ πδδὲ οἴδον- 
πἰὶδο τηΐσϊ βοοῖ ἔοτοοα οὐ ἔδγ.οἰοοᾶ, ἰη δυοῖ δὴ 
ἐπυογργοϊδύοῃ οὗ {πΠ6 ϑαγι δὶ σοοργαρίοδὶ 
Τα ἰάοδα, ἴοο, οὗὁἨ ἃ γτϑαῖ Οοδδῃυβ γῖνος τἱτ 108 Οἢ0 
ἔλτ.ϑ γοι ῃηρ ΘΟὨ ΠΌΣΟΥ οὗ βθοσο τἱηαΐηρ του δὴ 
οχίδπδίνο ρογίίοα οὗἨ ἐπ οδγίδι, τησδὲ ἤδτο δὰ ἐΐ 
οτί σὰ ἱπ τθ6 οδϑῖ, δηὰ ἴῃ ἰδδὶ τορίοῃ οὗ ἰδ τ βογο ἴνο 

γαδί βίογοβ τηϑί οδοῖὶ οἴδοσ, δηὰᾶ, δὲ [56 8810 
ἐτηο, Βομλ6 τοδὶ ἰηϊδηὰ τδίοσ, [{ που] ΠΟνῸΣ πδνθ 
ΘΟΙΩΘ ἔροιο ΒῺΥ διροοὶ οὗ (ἱηρΒ ργοδοηϊοα ἴοῸ ἴΠ6 Άτϑι 
τοϊσταιοηβ ἰπ (86 Μοάϊ οτταηοδὴ πὶ(ἢ 1ζ8 ΤΊΔΗΥ ἰδδπάβ, 
κἰπυθοα, 8, δηὰ βουμᾶδβ, αὐτοῦ Ὀσγοδακίηρσ ὑρ δυσὶ 
οομπυϊιγ, δηὰ βοϊάομῃ δἤοόογαϊηρ ἃ υἱὸν ἰῇ πο ἢ 
Ἰδπὰ ἀοο8 οὐ ΒΟΥ ἰἰβοἷζ, Βότονον ἰδ δη ]γ, ἱῃ ΒΟΣΩΘ 
ἀἰγοσάοη. Ηρηοο ἰζ νὰβ ἰμδί (ὲ}8 φασί οὗἨ [80 ϑδιίὰ 
ΕοΕ θ. ΒΆΤΩΘ ΟὗὨ ὁ ἐδο ἰδῖ68 Οὗ ἴδ 868," 8ὸ ᾿τοαυσῃηΐ ἰῃ 

ἱρίυγθ. 48 δυοὰ, ἰδ Ὀδοδσηθ Ορροδϑᾶ ἴο (86 οὐπέ- 
φόπξ ΟΥἩ ΤΩΙ οαδίοσῃ ἰδηὰ οὗ Αδἷβ : (86 ἵπὸ ΒΟῸΣ 
τολικϊησ ὑρ ἰδ6 ποτϊὰ, οὐ ογδί ἐόσγγαγώπι, απὰ ἰδ 
Ῥτοδβοηϊρα ἴῃ ἐπ6 ΡΔΓΔ]]ο᾽ στὰ οὗ Ῥα. χουὶϊϊ. 1: 

ΦΘΒΟΥΔΆ τοΐρτιδ, 1ο᾽ ἔπ ΘαΣ (86 1Δπὰ} τοὶ 
1οὶ (δ ΣΏΔΣΥ ἰδ168 Ὀὸ ρἰδὰ. ὶ ΠΩΣ 

ΤΙ πὸ δυρροβο ἐδδὲ ἴδ ῬΒοθηϊοἶδηβ ἴῃ (Ποὶν ϑαγιοδὲ 
νογασοα οδγτϊοὰ τὶ (θότὰ δῖ8 ἰάοα οὗ ἴμ Οοϑδῃ- 
τἶνον, (Π6Υ τηῦβὲ ἤᾶνθ δα ἰΐ ἔγοτμ ΒΟσῃθ τῇοΓ Ὀσίπιΐ- 
εἶνε βοῦσοο, διὰ ἰμΐ8 ἷθ 1.9 ΤΏΟΓΟ ΘαϑὶΥ ὑπάογαίοοα ἱ 
πὸ δὰσρὶ ἰμὸ ἰγδαϊκίου τιοπ ἰοηοα ὈΥ Βίτγαῦθο, 11}. 1. 
οἱ. ἰΐ, 8ὅ, τθδὲ 80 ῬΒορηϊοΐδηβ, ἴῃ αἰδεποιίοιι ἔγοιλ 
4.6 5᾽ἀοπίδη8, σδτὰθ 9 ἔθ Μοάϊϊογγδηθδῃ ἔγοσα ἰδ6 
τα εκ να οὗ ἰδ Ιπάΐϊδη Οοοδῃ δηὰ ἰδ Ῥογείδῃ 

Τὴ6 ΤῸ ἀτγοοῖ ἴοι, 88 υδυδὶ, σαντα 
09 (ἱπρ [8 ἰ8δὴ ἐδθ 20 1688 τνἰνὶ ἃ Ὀσὶ τηοτο 
Βοῦος βμοιηϊς. ΤΈΘΥ ῬσῸ] 1Π60 οοῦγδο οὗ (86 
Οοοδη- τίνοσ, ποὺ ΟἿΪΥ τουμὰ ἔπ Αταρίδη, πὲ 6180 
ἰδο ὙΥ οβἴοσῃ οὐ Αὐτίοδῃ ΖΦ ϊορία μκ Βομκ. : Οὐἀνε2. 
ἱ,. 28: 1 αἀ[. 428. ῬικΡ.: γ. 26: Ηξβου. ἷν. 
42), δῃηὰ βο οἶοαγ τουηὰ Αἴτίοδ ἰ(86}7 88. (56 γ οοποοίνοα 
ὧν ἴο 6. Οἱ ἴδ οἰδον μδηά, ἰμ6 φαδίθγῃ βοοὰ ἰυγηοὰ 
ποῦ, δηὰ οποοτηραδδοὰ ἰῃ6 ὈΟΓΘΔΙ τορίοηβ, δῃὰ 80 
[).ὸ ἰάθα Ὀδοδιμα Ομ ρ]οῖο οὗ ἃ ποταμός, ΟΥ ῥόος, ἐδιαὶ 
Θπαίγοϊοὰ ἴΠ6 οαγίδι, δοοοσαϊηρ ἴο 186 ΟἸΡδϊο οὐ Ηο- 
γλοτὶο ἀοδοσί ρ(ἰοῃ : 

Ὡκεανός τε πέριξ ἐνὶ ὕδασι γαῖαν ἑλίσσων. 

ΤῺ6 ἰάθδ δρρϑᾶσβ ἰῃ 411 {1|ὸ οἱ τοργοθοιιδοῃβ οὗ 
[6 ποτὰ ἀον ἰο 6 τδρ οὗ Ῥιοίσιηγυ, δινὰ ἴῃ (μϊ8 
Ῥοΐωϊ οὗ νἱον ἰδ 'β ῃηοΐ οσίσαναρδηὶ ἰὸ γοζασὰ [ἢ 
δοτὶρίαιγαὶ δοοουηΐ οὗ ἴΠ0 Ραγδάϊβϑιϑίγοδσηβ 88 (86 βοοὰ 
ἴγοτα ΜΒΙΟὮ ἐξ 811 στον. Οποο Ἰοοϑοὰ ἔγοσῃ ἐΐϊ8 ΒΟΌ6Γ 
ΒογίρίαυΓαὶ τοοοσίηρβ δηὰ ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ τηγίδι, ἰβοσῸ 88 
ὯΟ ᾿ἰμΐξ ἴο ἐμ ἴδῃςγ. [{ ΜῊῖ8 ὑγδηβίοιτοά ἴὸ ΘΥΘΡῪ 
ξτοαῖ δῃα ππϊζηονσῃ 868, δηὰ (6 Ἰοροηὰ οὗ δάδβοι, ἰδ0 
οἷα ὀοδδῃ οἱγουτιηδυ σαίοσ, ΔΣΟθ6 ἤτοι [86 ἀοαΐγο ΟΥῸΓ 
τηδηϊοβίθα ὈΥ (86 ατθο κα ἴο χὶνϑ ἴ0 ΟΥΘΥΥ ποῦ] -ἰάο8 
1δδὲ οὐτηθ ἰο ἰΠοῖ 8 πδίοῃδὶ δβρεοῖ, Πρησα ἰξ ἰοοκ 
Β0 ΤΩΔῺΥ ἰγϑαϊἰοηδὶ ἔοστηθ. ῬΊπάδΡ, Δ8 τγχο ὮΔΥΟ θΘΘΏ, 
ΤΩΔΙΚΟ5. ᾿ἰτὴ ΓΟϊΌΓ ὨοΙη6 ὮΥ {9 ΜἨΔῪ οὗ ἴῃ Ῥογβίδῃ 
Οὐ δπὰ “ΕΙ ορία : Αρροϊ]οιΐυβ Βποαΐπ5 Ὁ μἷπὰ 
Ὀδοῖ Ὀγ [Π6 [δἴον, σὺ ζδῆυρο, διηιὰ ἃ Ὀγδποῖ, ΟΣ - 
οὔ, ἴδ6 οοοδη-δίοδπι (ἀπορρὼξ ᾿Ωκεανοῖο; 566 

γροπαμέίοα ἷν. 288, 687), ἰηίο ἰδ6 Ιοπίδη, δῃὰ δ0, 
Τοῦμπα δρδίη, ἰπΐο ἔδο ἀδηρθγουβ ΠΌγδη 8.68: Ἡδ118ὲ 
ἴδιο ντῖϊον οὗ ἰλ6 οἶμον 4γροπαμέξοα ([Ἀ]861} βου υϑὰ 
10 ΟΥΡΙΒΘΌΔ) μοὶδ εἶτα ΘΟΙΩΘΠΟῪ ἰπίο (δ Ὀοτοαὶ 
Τορο8, τηακίηρ Εἰτὰ τοξασ ὉΥ (89 αοττηδη Οοθδῃ 
δηὰ ἸΙέρνη, ἴδ: τοοβὲ διοίοης Ὡδτὴθ [Ὁ Ιγοϊδη, 8,66 

ἰοῦ] (ΑΒι5τ.: ας 1,εἷρ. ἱν. βοοί, 88). 80 
Βέγαθο 6118 υ5 (ἸΪ0. ἱ, ἢ. 1ϊ, 10) ἰδὲ Ηοχηον δ 
ογτοὰ βοὴθ ἰὨΐηρβ ἕγοσα ἴ06 Ῥομίῃβ, δυο δὲ (δ - 
Ειγτορίδρδᾶρ δηιὰ (89 Αβοδὴ ἰδ]θ οἵ Οἶγοο, ἰο [6 σογαρὲ 
οὗ ὕὉ]γϑ606---ἰδδὲ 566 μανΐηρ ὈΘΟΏ δηοίοπεῖν τερδεάϑὰ 
88 ἈΠΟΙΠΟΥ Οοοδῆυδ. [Ὁ ΤΏΔΥ Ὅδ Βαϊά, ἰοο, ἐμαὶ πθῃ 
86 ῥυτοϊνο ἰάθα Ὀοβδη ἰο δοδὶ δια ἱπίο ἴδ 
Ὀουῃάϊοθβ πὰ πηϊκοοτῃ, Οὐδ} ποηὶ τὶ 1, 888. 
πα οΥον ἰῃὶο Εδδιογ Αἰγίοδ, ἐπ ἰδπὰ οἵ (6 ΗΔΌΘβδο. 

υἷκειβ (ΑὈγεδίηΐαηο), Κι λνια τὶ υδ}. 88 (9 Φαδαΐοο- 

Αὐδοΐο ἰσδηδίδίοῦ (ταῦ Ετροηΐδηυδ)ὺ), τοηοτα (δ 8 
ΥΟΙῪ δΙὴ6 ὨΞ ἴῃ (06 ρἷδοα Ὀοΐογθ υδ, θη. ἱϊ. 18. 
ΖΕιϊορία ἰ8 δδοσναγὰβ οαγτὶ δὰ 8.}}} ἔδγίλον βουϊῃ δὰ 
ποδί, δηὰ {Π6 Ὡδπιο ἰ8 ΒΟΙΩΘΕΠ.68 ρσίνοη ἰ0 ταὶ 'τδῦ 
ΟὈδούυγοὶν Κηοτσῃ οὗ Ὗ οδίοσῃῃ, δηὰ Οδηῖγαὶ Αἰγὶσδ, ΟΣ 
ἦμ6 ἰδπὰ οὗ ἰδὸ ΝΙΖΟΣ δηὰ ϑϑηορδὶ. Τῃὰβ ἐδ Ὀ6- 
ΘΟΙΏ68 ἃ πογὰ [ὉΣ (86 τοιηοὶθ δὰ ὑπῆν ΓΟρΊΟΏ8 
οὗ ἴδ9 βουίι, " 28 ΤΑΥΒΒ} ἷβ προὰ [Ὁ ἰδ6 αἰδιίβηϊ 
γεβρί, [1ὰ {18 ὙΔΥ, πὸ ἰηἰηϊς, ἰξ 8 ϑιαρίογοα Ζορβδ. 
Εἰ, 10, ἀπὰ 159. χυϊὶϊ. 1, 1860 Ἰαπὰ οὗὨ [ἰΠ6 Βῃυδάονν οἵ 
πίηρα, ὈΠΣ)9 ΧῸΣ γ᾽ (80 (π0 Βγτίδο γεηάοσβ ἰξ, 

..3λο) 15...) 8.3}}, ἑσγγα ὠπιδνα αἰαγωηι, ἰμδὶ ἰδ, 
88 Αθυϊναιὰ οχρί αἷμ ἰς, πο86 τΐῃρδ ΟΥ δ᾽ 68 ἃζθ 
βϑἀ δὰ (οὈΒοῦΓο οὐ ἀπ χη ουγΏ}.--ἰ μα Ἰαπὰ ὙΠ) “ὩΣ 
Ὅλ, δεγοπά ἰλὲ ἤοοάε οΥΓ ΟἰαΛ. ΤΌΘ δουρὶ ρἶνοδ 
ἴογοθ διὰ υἱνίἀμοαβ ἰὸ [9 Ῥαδβαρε δ. ̓ χυΐ!!, 83: 
Ενοι Οὐδὰ αἾΔ}] δἰγοίοι ἕοσιὰ (ὙΠ, ολῦβο ἴο τ 
ΒΥΪΑΔΙΥ οὐ οαρου]γ) ΠῈΓ Βαηβ υπΐοὸ Οοὰ. Τμὸ ὑπὸ 
Ἰαπὰβ οὗ Οὐδβῆ, “116 ΟὯΘ δὲ (9 τἱδίηρ, ((86 Ατδυΐδῃ 
Οὐ8}} δῃὰ [86 οἴδιεῦ δὖ {89 βεϊῃρ δύῃ " ([Π6 ΑἰτήσΔ}), 
πΟΓῸ αἰδιησυϊθῃοῦ ἴῃ ΒΟΙΟΥ ΒΒ δύ, δηὰ ἰΐξ ἰβ πο 
ἀπ ουϊΣ ἰο 866 ΠΟῪ ἴμ)0 Αὐίοδη ΑΕ ορίδηβ Ἴδης 
ἔἴτοια 86 Ατδρίδσι, οὐ ϑαῦθδῃ, Ου 8}, ΌὉΥ σγοβθίηρσ [86 
ἸΟΥΤΟΣ ΠΔΙΤΟῊῪ οὗ 6 Βοὰ ξοα (οὔθ οἵ 86 πὶῃὰ- 
ἴηρ5 οὗἁἨ ἰλο ΟἰἴΠο"), ἰπδίοδα οἵ Ὀοΐπρ ἀοσῖνοα ἔτοτῃ [86 

ἐἰδηδ δῦονς, [μαὶ δ, ἔγοταῃ Μὶσγαῖπη, [89 γΟΌΠΤΟΡ 
Ῥγοῖδον οὗ Οὐδ, [πη ἴΠ08 τοραγαΐησ τ[Π6 Βοὰ ὅδα δ 
8 οοπἰπυδίοη οὗ ἴ86 Οἴμοι, δϑ ἴῃ μοι ἰὲ τγδβ, 1 οὐ 
ΥἱἹΟῪ Ὀ6 οοττοοῖ, ΤΘ ΙΩΔΥ υπαοιβίδηα δον ἴῃ6 ΝΘ 
ΤΔΥ ὮδΔΥΘ Ὀθοοῖιθ οοπηροίθα πὴ (06 πδιηθ, διὰ 
ΔΙΟΓ ΓΒ ὈΘΘῺ ἰδ κοη 10. [0:6 Οἷμοι ἐἰβοὶ, 

ΤΏ [ηἀΐδη Οοσδῃ ἰῃ [1:0 τηοδὲ διῃοίθηϊς {ἰπ|68 ΜὰΒ 
[26 τι ιάοδὶ οσχίθς οὗ ποίορ γθοπῃ. [1ὲ τᾶβ, ἰοο, 
ὌΘΔΙΟΣ ἴδ Ὀτἑταϊ ἶτνο Ὀἱγι ἢ Ρἷδοθ οὗἩ ζβδὴ ἰῃ (00 δαὶ, 
δη, ἰποτοΐίοσο, Κηον Ὀοίοσγο ἰδ6 Μοαϊ οσσδηθδα, 
Ετνοὰ δῆοσ ὕζϑῃ Ὀθοδσηθ δοηυδίπιθα ἩΠῚῺ ἐμ Ἰδίζοσ, 
ἰξς τδϑ, ἰῃ οομηρασίϑου ὙΠῚ [06 ΟάοΣ πδίοσ, Ὀαΐ ἃ 
λίμνη, οσ δα ὃ σα, Δ ὄγοζεη τοδδδ οὗ 
Ῥαγ8 δηᾷ ἰδίῃ ὰβ ἰηρβίεδα οἵ ὁμ6 Ἰομρ' Θοπιϊπυοιβ ἢν. 
Βετο, ἰδοτοίογο, ἴῃ 1818 ϑδυὶοῦ σορίο οὗ 186 Ἰπάϊδη 
διὰ Ῥογβίδῃ βθὰδ δοιὰ πϑ ὨδίΏΓΑΙ]Υ Ἰοοὶς ἴον (86 
ὍΠΕᾺ οὔ τδδὲ πδῆῖο Οἴζθαποδ ΜΒ ΙΟΣ ἰΐ 8 80 ἀἰδῆουϊι 
ἴο ἀοάυοοθ ἔσοτα ἴδ ὕτθοῖ ΤὨΪ8 ἱ8 πμαὶ Ὀ᾽οάοταβ 
βίσυϊυβ ἀοοβ, [2Ὁ. 1. 19, ἰῃ τδὲ Ἦθ Β8Υ8 οὗ (86 ἰουν- 
ΠΟΥ͂ οὗ Οαἰτὶβ ἰο 1πᾶϊὰ. Το ἀογνδου οὗ Οἰκθδῆοθ 
ἴτοιὰ ὠκὺς νάω, 88 τὰ δηὰ 1 ἰῃ ϑοτη6 οἵ ΟὟ Ἰοσ! ΟΊ, 
͵5 ἩΟΙΙΥ πη θΏ 80 16, δ'μοθ γάω ἀσποίθβ ΟὨΪΥ (86 ἐγλοῖς- 

4“ 

5΄ΟὺΣ ἘπρῚ δ γεσεΐοῃ οἵ 168. χυϊ. 1 τοᾶτε ἐδ 9 Ῥαδδδα 
ὉΥ ἴδ τομιδοσίπια οἵ ἐμο ἰπι οτἠθοίίοι ἽἼΣΠ : “Ἴ΄76Ποο ἰο πο Ἰασ 

οἰο. Ιἐὲ ἐμου]ὰ ὕὉ0 Ηο, 88 ἐπ 14. ἵν. 1, ἐξ ὉΣ 9 ἜΣ: 
δ Ἦο, 

οἵ 

Ἡο, ἴο {80 χαταοίοσὶ Οὐδ ἰ--Ἴ. 1... 



ΟΠΑΡ. Π. 4-35. 22, 

ἕὰς δον οὗ ἃ δινὰ ὠκύς ὭΦΥΟΡ ΘΟ 6,5 ἰπίο 
40} οὗ [86 ΤΩΔΗΥ Θρἰιο8 οὗ Οοϑδῃ ὑδϑὰ ὮΥ (δ ροθίϑ, 
π οι ἰὸ οουἹαὰ ΠΑΡ ΪΥ παν δυοϊἀθὰ ἀοΐῃσ δὰ 10 Ὀ6- 
Ἰουροὰ το 1.16 ταάϊοδὶ ἰάθα οὗἨ [809 Ὡδίωθ. ᾿ὥκεαγνός ἰδ 
βαϑύῤῥοος, βαϑυκύμων, βαϑυδίνης, εὕρροος, οἷο., ας 
ΠΟΥΟΣ ὠκύῤῥοος. Βοκίάοα, ἰδ)6 ὦ 58 ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΔΡΡΘΆΓΔΙΟΘ 
οἵ ἃ ργεᾶχ, θοΐπρ αἰϊμον α ρυϊνδίνο (ἑαστιϑὰ ἱπίο ὡ), 
88 ϑιυϊλε ὨΟ] ΔΑ ἰ0 δοοοσηζωοάδίθ ἰξ ἰοὸ δῇ δρϑυγὰ ἀδσὶ- 
ταϊΐου οὗ εἶθ ΟἾΤΙ, ΟΥ, 88 δ δ: ̓ ζοσο ᾿ἰκοῖγ, ἰ.6 δι- 
οἱ --ίλο κεαπ, οὐ ζοον, ΤΠ ΟἰΥτΔΟΪΟΩΥ 
ποϊοῖ ἴσδοθα ἰΐ ἰὸ ΟΕΥξοα, οὔεθ, ὠγῆνος (ἰ {860 ΘΥΟΣ 
᾿ὰ8 Β00ἢ ἃ ψογὰ ἱπ τοὶ) 888 ΔΆ 1110 βυρροτί ἴῃ 
ΔΕΥ ἔγδ ΘΔ 16 εἰσηΐϊβοδηοθ, 88 πῃ ΔΩΥ͂ (δ δθϊθ ρῃοῃοίϊο 

ἀ. ΑΑ ποτὰ υρδδπίηρ αποίδηξ οουὰ ὭΘΥΟΡ ΒΔ Υθ 
8 ῬΓ οἰ ἶνο Ὡδιηθ, δ πουσῆ, ἱπΥΌΓΒΟΙΎ, δυο ἢ 8 

ὨΔΙΏΘ 88 ΟΚοδῆοθ, Ὑδθη ἰδ ῥυὶΐνο δἰ μη βοληοθ 
δὰ Ὀδδα Ἰοβὶ, τοῖσῃς Ὀ6 υϑοὰ ἴον ἴδ ο]ὰ δηὰ ἰἰ6 υἢ- 
Κκηόπνῃ. 76 ΧΩΔῪ αἱ ἴῃ 1τ0.6 8816 ἨΔΥῪ, πλδὶ 
ἰ5 βαϊα οὗἩ ἴῃ6 Οορίϊο δηὰ {16 Ατδρίο ζαριῖ. 
Το ὕτιο οἢ οὗ ἐδὲ86 πδῆλὸ ἯΙ, τὸ (πΐηκ, 
βυρσροθὶ ἰοῦ ἰῃ ἃ οδιοῦι οοηδίἀογαίίου οὗ ἴοι 
ὑπῆν: 1. Τη6 ΟὈΥουΒ ἴδοις ἰμδὲ [ἢ ὦ 8 ἃ ῬΓΟΗ͂Χ, 88 
δαυϊάδε ἴδ, διὰ ἰμδὲ ἰξ κηυδὶ, ἐποτοίογο, Ὀ6 186 
ασίοϊο; 2. δὶ ΦΟΘΟΡΒΌΒ ΒΑΥ8 ἩΘη Ὧθ 08118 ΟἸΒοΣ 
γεέων,͵ ἀ6ο0Ώ, 88 τηρηἰοηθα ἰῃ ἐδὸ βογίρίυγαὶ οὐ ἃ 
ὅσα οὗ “ οποοσηραβϑίησ πδῖοσ ; 8. ἐῃ6 ΧΙᾺΡ 
ὩΔΙΟΓΟ δοτίραιγο ἰδησυδρθ δ δυχροδίίηρ δὴ 
ἰάοα μοϊὰ δῃὰ δσροϊίουδιυ οοηοοίνοα ὉΥ͂ ἰδΐπ9 πῖλος 
διὰ μὶ5 ὥγδὲ τοδί: 4. (8:9 ρμαγὲ οὗ (00 που] ἴῃ 
πιο, οὐ 8000 
ΟΚεδποβ δὰ [8 οτἰχίη. [0 ἴδ6 Ἰ᾿ίρῃ!ξς οὗὨ ἰμο80 οοῦ- 
εἰἀρτωϊοηβ ἔπΠ|6ΓῸ 15 0 ΟΧχίγαυάρδηο0 ἴῃ Ββδυϊηρ ἐπαὶ 
Ὥ“κεα»-ος 18 ὁ Γι-ὄν---οὖ Γεων--- Κεων---ὖ ἕεαν." Τὴ 
οἶδες πογά5, ἰὲξ 18 ἐμ οἱὰ γι. οιοὶπο ΟἸΒοΙ τμδὺ ττδϑ 
οοπηροϊοαὰ πὰῖῖ [86 ΕΛαη-ἰΟΣτ ΠΟΥ, δηὰ τ οθ0 Ἰοηρ 
πἰπάξῃσ δῆογο τγοηΐ τουπὰ ἐδαὺ ἰδηὰ οὗ Οὐδὲ ἴῃ [89 
ποὶσῃθογμοοά οὗ το (09 πδὴθ σὰβ ὅγβὶ ἰουπά. 
Τοϊ6 ἰβ ἰὴ μογίϑοῦ δοοοσάδαιοο πὶϊ [6 βαρ οὗ 16 
τοοῦ Δ, ΟΥ ΤΠ, ὙΠΟΙΟΥ͂ΘΡ ἰῷ ΟσοΌΣΒ. 10 ἀ068 ποί 
ἀσοοία ἐμγδιίφηοο (Δ ΔΏΡΤΥ τῖνοτ). Τῆδί ποίοῃ Π88 
οὐΙῺ9 ἴτοσα ἴδ6 οὔοτί (0 οομηοοὶ ἰπ0 αἷδου τὶν (δ 9 
ΑΙΆΧΟΒ (Οτϑοκ : ἀράττωλ. [ὑ ἀθηοίαθ, ταμθγ, 7ογο8 
εινὲ ἐχυρα (800 Φοῦ χχχνυϊὶ. 8), κὸ ἴ::9 βαϑύῤῥοος 
πιο 8 δθοῖι α ἔδυοσίὶθ ορίϊ οὶ Ὁ ᾿ὥκεανός, δὴ 
86ῃοο δια ΐηοθβ, 85 ἴῃ ἴῃ6 Αταϊζηδίο, τβϑγο ᾿ς 18 πϑοὰ 
αἴ ἃ Βο]άϊον ΟΥ ΔῊ ΔΙΤΩΥ͂ ἐδϑδιεὴη ΤΟ ἰο θα. 116θ. 80 
Ῥδοη, 86 βρτγοδαϊηρ (γοάμπάαπδ), ἰλ9 πτ|ῖἀ6- δοίης, 
εὐρόπορος, ἴτοιαλ ἸΏ, αἰρεγσογο--α Ἀωυνϊο γνεάωη- 
ἀαπίε, ἀ668. ; οοταρ. ΗΔ. ἱ. 8; Μα], 11}, 20 οἦ ἱν. 2; 
ὅεν.1.11. Τθ6 8 ὙἘΟ]Ὺ Ἰοβὲ ἴῃ (16 ῬὨδδίβ, 
Οἵ ΔΩῪ ΟἿδοΣ βίγοϑιῃ ἴῃ (π6 τηουηίδίηβ οὗ Αττηθηΐδ, 
ΒΌΟτΤΟ ΒΟΙΩΘ Ὦδγα ΒῸ ΘΔΓΠΟΘΊΪΥ βουρῶϊ ἰο βηὰ ἰΐ, 

Το αἰ ΠΟΥ οὗἁὨ βπάϊηρ ΔΩΥ͂ οὔδον 0]666 ἔον Εάθῃ 
δαϊ [π6 ποὶρσῃρογδοοά οὗὨ ἰδ6 Ῥογβίδη α]Γ '8 ΒῃοΤῃ 
ἰχ [19 Δ ογοά οδογεὲ ἰὸ ὑγδιβίον ἰμ0 ἴδιηθαὰ συ ἢ οὗ 
(6 βοτίρίυτοδ, οὐ 186 “Ἰδηὰ Ὀογομὰ ὑπ βοοάβ οὗ 
Οὐδὰ᾽" (16 ἐόσγγα οδιρηδγαία, ΟΣ “" ἰἸδῃιὰ οὗ [88 ΒΟΥ 
οὗ πίῃσβ,᾽" 14. χυϊὶ, 1, νεῖ 1ἴ8 ΘΣρϑηάϊηρς Ὀοση (8), ἴὸ 

ι 8110 

ὑπ ο είμανά [Ὰ Ἐδὸ μρρδθϊο ΟΣ αὐ (μὲ απᾶ οἱ 5 ποτὴν 
εἰξῆατ τιδέλγο οσ ἀοσίνοὰ. β00Ἀ} 8 ἐποσϑΐστο, 86 αὶ 
ἘΙΉΟΟ, ΟΣ οδασι, που]ὰἃ ποοροδασὶ! 6 Θθοῦ, 88 τ͵ὸ 
ματ ἢ ἦπι «ΦΦοβορ Δ, Κόων, ΟΣ κρρέπ ἡ Φυδὲ 60 89 Ἠοῦτον 

ὈΣῊΤΠῚ Δ, Οσ-ἰποότω, ΟσμΘΏΣΔ, ὈΘΟΟΠΙΘα γέεννα ; ΣῊ λῸς 
Φοδδδα, Τοΐδλη, Ὀοοοτηθβ ἴωαν, ᾿Ιωάννης. [1 τοοίδ, ἴοο, 

δἰ δὰ ἰο ἐμ)ο Βμοταίείο, [ΠΥ Βανθ κ ὯΣ γ, 88 Ἠοῦτον : 5} 
πότος : κυλ--κυλίω, κυλίνδω; Ηοῦτον : λ5--ατϑοῖ: 
κύκλος. ἘΏΟ δζίΐοϊθ Βαυΐτα Ὀθοόσηθ οοπιδέδηιξ 88 ἃ ἴὰ 
ὅσκεανος, δρἃ ατιθὰ ὈδοδΊδο οὗ ἐϊδ8 Θα Ρμδαὶα, δου ττΒ ἐδ 9 
ἄοστοασ οἴ ἐδο Ὥδσζηθ, αιιὰ δὲ [09 σᾶπιο ἐΐτοθ 1ΐδ 
ΦΙΘΣΕΙΣΥ τς Τὴ 80 ἘοδαΣ, [06 κοαν, ἢ: Οοθδῃ- 

ἴο τγοοὶς Ὠἰβίοτίδηβ, [86 πδπλθ 18, 

100 Οδυσδδίδῃ ἰγὶρο οὗὨ [δ ΟΘδ,6Δ}8 (κοσσαῖοι) ὈΔΙΘ» 
Ιγ τιορῃξοηθα ὮὈΥ Ὠἰοάοτοδ διὰ βιγαῦο δοὺς πιϊὰ (86 
Ματὰϊ, ἐμ ὕ͵χὶ!, (ῃ6 ΕἸγτηδοῖ, δθὰ οἷμον ῥτγϑάδίουνῦ, 
δογὰθ8 οὗ ἢἶκο ἱπαϊστι ίβοδηοθ τὴῆο ἱπμαθὶ ρα ἴμ6 δίογὶ]θ 
ὈἸδίῺΒ ΠΘῸΣ ἴδ ἰδ ἰαβκθ. 1 πὸ βίῃ οΌΒῚΥ οοτα- 
ῬδΙῸ 8. χυπἱ, 1 δπὰ Ζορδι. ἐν, 10 τὴ ὅση. 1. 18, (86 
᾿πΐοτο 8 6Δη ΠΑΙΡΑΪΥ Ὀ6 ἀγοίἀϑα (δαὶ ἼΠΠΣὉ ἼΞΦῸ 
ὯΔ, “δεγοπά (9 δΒοοάδ οὗἨ ΟἾΒ},᾽" ὁσδῃ τιϑδῃ ποίὶ- 
ἴῃ ΙΏΟΓΘ ὯΟΡ 688 ἰδῃ Ὀαγομὰ (89 δποοτυραδδίησ 
Οἴμοι, 19 ὙΣ 59 ὯΝ ὩΞΊΌΤΙ ἽΓΙΣΓΙ, “ ὅν Βοοὰ 
ΟΡ ὙΔΙΘΙ ἐπδὶ ροοθ σουσῃὰ ἰδ τοῖο Ἰδηὰ οὗὁἨ Οὐδ. 
ἴῃ ἰσυϊὰ, δὲ οὐδὸν Βοοβ ΟΡ νγδίδ οδῇ ἰδ σβθδῃῦ 
ϑυοῖ ἃ ἀοβογίροη ποῦ]Ἱὰ πότονῦ ἤᾶνθ Ὀσθοη ἰοβῖ, δὰ 
τοῦσί Ὀ6 Βυρροδοα ἴο αῦθ Ὀθθῇ ἴῃ {86 ταἰηὰ οὗὨ ΘΥ̓ΘΕῪ 
Βυδοαυσηὺ πτίϊον, ρσορμοῖ, οὐ εἰδιοτίδη, ἰμδὲ τοίου 
ἴο ἃ ἰδπιὰ δὸ ϑυστουῃᾶ Α ἴἶκὸ δια ϊοῦβ οοῃίομαρἶδ- 
ἴσῃ Μ11] σοηνίηοθ 8 ἐπί Ῥβ. ᾿χυϊϊὶ. 82 ; 16. χυϊὶ. Σ, 
δηὰ Ζορδι. [ἰ]. 10, ΔΓ6 81]} ὁῃ6 ῬγΌΡΒΘΟΥ, {π6 ρδιμουίην 
οὗ ἀοὐἶδ οἴοδθῃ, Ηἰΐβ βυρρ ἰδῆς ὑϑορὶθ, ὯΞ ἼὮὩΨ 
ἼΣΊ, 88 Ζερῃδηΐδ 08118 ἰμοῖα, ὀἐδρογϑοά ἰὸ ἰδ τϑ 
τυοίοδί σορίοηβ οὗ (09 φαγί ἢ---Ὀογοηά ἰδ6 βοοάβ οὗἁ 
Ουδῃ, Ὀογοθὰ ἰμδὸ Οἴπομ, οὐδ ἔτοπι ἰδ τγοιμοῖθυ 
ΖΕΒιορία, [δὲ 85 “7 ΑΥΞΪΔΗ δὰ [86 ἰ5β165,᾽ Ῥα. ᾿χχὶϊ, 
10, αῦὸ πδοὰ ἰοὸ ἰηάϊοδίθ γοιμούθηοαβ ἰπ (Π0 ΟἾΠΟΡ 
ἀϊγοοίος. 

1ι ΟἿΪΥ τογρδίηβ ἰο (ΟΥΕΥ τμδὲὶ 88 Ὀδοη βαϊὰ ὮΥ 
δὐγεογίϊηρ ἰο [86 ἵκοὶ ἰμδὲ {16 τηοὰθ οὗὨ βρβϑοὺ (ἰπδὲ 
ἱ ἱπρ' ἐῃ9 868 ἃ ΥἾΤΟΙ, ΟΡ ἃ Βίσϑϑῃ, δη, ᾿ΠγΟΥΒΘΙΥ, 
8 τοὺ σῖτον 8 808) γοευηδίηϑα ἴῃ ἰδ 6 ΗΘΌΓΟΥ ἀοπτῃ ἴο 
ἴι8 ἰαύοδῦ υ80 88 ἃ ᾿ἰνίης ὟΥ ὁ ΠΙΔῪ τοί ἰ0 
8. χίχ, ὅ, ΐοτο ἰδ6 ΝῚ]0 8. οδ]]6ἃ οΐὰ Ὁ" δηὰ “9 
ἷπ {1:|6 88Π|6 Υ̓ΟΓΒΟ : [4, Χχτϊί. 1, (86 Ἰονίδίμδη ΟΣ ὁΓσοο- 
οὗ]0, Ὡ"3, ἰῃ 6 δοιὰ; 18. χχὶ. 1, (86 Ὀατγίθαη οὗ 
ἴδιο ἀοδοεὶ οὗἉ ἰῃ6 δο8, βυρροβοὰ ἴο τὔῶϑδῃῃ ΒδΌΥΙΟΩ Οἢ 
0 ΕᾺΡὮγαῦοθ ; Φοῦ χὶΐ, 28, πθογο ἴδ ΝῚ]ο ἰ8 ἱπαϊ- 
οοἰοὰ ; ΝΒ. ᾿ἰϊ, 8, 8:0 ΒΔΙῺΘ; 8660 4180 Εζοϊ. χχχὶϊ 2. 
Ζοοδ, Χ, 11, δῃὰ οἰδβοσβ, διὰ θοηρδῖο Κογδη ϑυγαὶ 

ΧΣ, 89, ὙΠ6ΓΟ, ἴα [1.0 ΒΔΓῚΘ ΤΩΔΏΠΘΡ, [Π0 Ατδ ΐὶσ 6, ! 

(9.11) ἰ5 φίνϑῃ 88 ἃ ὕδηιο ἰο [89 τἶνον, ποθ ἐξ ἰ8 βαϊὰ 
τπαξ Μοδο8θ ΜἨΔΒ οδϑὲ ἰηΐο ἐδ δεα, δῃὰ {9 868 σϑδδὶ 
ιὲογ, ἢ [86 δεῖ, Ὅροη ἴ86 θῇοσθ. 566 δἰδο ὕῦ]ζἕρ. Ὁκ 
θιεῦ: Ογέοα ϑαογα, δῦδ, ἀπὰ ΒΟΟΗΛΕΥ: “ογοζοῖ- 
οαπ, γ0]. 11. 189, ποθ 86 οἰΐοα ῬΙΪΏΥ 88 οδ ησ ἰδ6 
Βδοτο οὗ 186 ΝῚ]6 ποῖ γίραπι, ναὶ ἐέμϑ, ἃ ΠΑγηθ ὩδιΔ]- 
γ αἷνομ ἰο ἴ0δ0 ββογθ οὗ (δθ θβο8. ΟὐτραΓο, πιοτθ- 
ονοῦ, ἴμ6 Ἰοῃς φοίθ ΟἹ ἴδ6 οοοδηΐο βίγοδιβ οὗ ΥὙΥ οκί- 
ΘΤΏ Αδἷα ἰῃ ΒΑΉΣΙΝΒΟΝ Ἐ Ἡεγούοίιδ, Αρραπάϊχ, τοὶ. 
ἷἱ, ν. 446. ΤῈ ὑδδρθ 811}} οχίδίβ ἰῃ [86 Οτγθηΐαὶ ἰλῃ- 

ἔυδχοθ. Τὸ [8 ἀΔΥ Α}}, (16 668, ἰ8 δρρ!ἰοὰ ἴῃ 

Ατδθΐο ποῖ ΟἹἹῪ ἴο 86 ΝΊΪΟ, Ὀὰὺ ἰο ΔΏΥ ρτοῦὶ ἥιωπδη, 
ον νι ο- δοπίῃρ, Μαΐου ; διὰ ὑΠ6Ὺ Βροδκ οὗ [86 ββοτο 
οὗ δυοῇ 8 ΥἶΥΟΡ 88 ΠΟΥ που]Ἱὰ οὗ (Π|6 βῆοτο οὗ [80 
8.8. 17 16 δοοουηὶ ἴῃ Οοποϑὶβ δὰ Ὀδοη οὐ κί ΠΑ ΠΥ 
εἶναι ἴῃ 86 Ασα ὶο ἰδησύυασα, τοίου ἴῃ 118 οἸάοδὲ 
ΟΥ ἰδίδθὶ ἔοττωβ, ΠΟΤῈ οδῃ ΒΑΓΟΪΥ Ὀ6 8 ἀουδὺ ἰμδὶ ἴξ 
πουἹὰ Βδνὸ ΘΟ Θχργοαδοὰ ἴῃ βίγαἶας ἰοστωϑ. ΤΟ 

ποτὰ 9 που] μαᾶνὸ Ὀθθῦ αἰἶκο δρρ]ἰοδ]ο ἴὸ [80 

Ετοαὶ ἰπ]δηὰ τίνοσ δηὰ {π6 ἵπο Ἰοπρ πἰπαϊησ οοοδηΐο 
Οἴ68. 
ΝὸοΡ ἰβ δυοὰ αὶ 80 ΒΊΓΔΏΡΟ 845 ἰξ τοϊσὲ δὶ ὅγβι 

ΒοΟλ ἰ0 ΟἿΣ ἐέπίεῖος οσοϊάἀθηίαὶ Ἰοχίο. Εἰχογουϑ}γ 
ἀοβηρὰ Δ85 ἰπϊδαηὰ δβίγθδιηθ, ΟἿΣ ϑτοδίοδί δπῃὰ ΟἿΣ 
ΒΙΏΔΙ]οδὲ τίσοτθ μανθ ἰδ6 βδιηθ βροοΐθο δρροϊϊαϊϊοιι. 
Τὸ ἴ06 οὁγα, ἴοο, ἰδαὶ νυίϑνγϑ Ἰβϑῖα τηογοὶ 88 ἰτδοοᾶ 
ὈΡΟΏ ἐπ 0 ΤΩΡ, ΤΠΟΥ 811 ΔΡΡΟΔΙ 859 βἰησὶο ᾿ἴποθ. Τὸ 
18 δοίυδὶ εἰσιῖ, οτόνοῦ, δὰ ἴο (86 ατροἰίου, [δ 9 



222 ΟΕΝΕΒΙΞ, ΟΒ ΤῊ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟἙΙ͂ΒΗ, 

6886 ἷδ αυΐϊίο ἀἰδόεους, ΤὮ660 ταδηδο ἰδ (δι 
πουϊὰ ρίδοο ἴπ6 Απιδξοῦ διὰ (89 Τοοα ἰπ ἐδ6 Βασθ 
ὀδίοζοσγ. ϑ'υοὲ ὮΟ βοϑ κο βονίπρβ δα ἰδο Κι. 
αστοιος δηὰ τ χυῤυβσα οἰδίηι τηοσο δμγ ἰὸ 
ἐδ6 Αὐδηϊΐο διὰ ἰὴθ οοϑδηΐο αυϊ δίσοαα ἰθδῃ ἰο ἰδ0 
οδδ ἶἶκὸ ΜοδΑΥΚ, ον ἰὸ ἰμ6 τιουυίαἰη-τοττεὰὶ οὗὨ {6 

πον δ Ἐκ πο ΠΝ ὯΒ ΔΙῸΒΘ Υ Ν 
οομεϊηυσα, ἱπ ἰθ9 Εαβὲ, ἰπ 19 δρρὶϊοδίίοα ἰο δυο 
ΕἾἴσΟΤΒ 88 ἰ86 ΕΌΡὨτγδίοθ, {Π|6 Ἰπάσπ, δῃὰ ἰδ Ν6, ἴΙ͂ῃ 
ἦἤηὸὸ ΒΔ8ΒΘ ΙΘΔΏΏΘΡ, ἷῃ ΟἿΡ Νονί-Ατορεΐίοδῃ [πάδδη 
ΤΟΏΘΈ6Β, ἰ8 ἐδ)9 ἕδττα “ ρτϑας ᾿δίον," ἤκο (9 ἨΘΌΣΟΥ 
Δ ΔΣῚ ἽΓΙΣΙ γ Ὀβοὰ ποῖ ΟὨΪΥ οὗἁ δὴ στὰ οὗ ἴδ δοᾶ, ΟΣ 
οὗ [86 τοδὶ ἰδίκοδ, ὑαὶ Θυθῃ οὐ δυσὶ! τἱτοσθ δ ἰδ 
Ομΐο δπὰ ἰδ Μίιββουγί. ὅυοἢ ἃ τοῦθ οὗ δροϑοὶ ἷβ, 
ἴῃ ἔδοὶ, ὁῃθ οὗ 16 βιγϊκίηρ ουάθποοθ οὗ [86 δι 760- 
τα ὑγαϊῃ δυΐηο88 οὗἨ (818 ΘδΡΪῪ βοσὶρίαγαὶ δοοοῦηῖ. ἴ{ 
ΤΟΡσοθοῖ δὴ δοῖυδι, ἰδουρὰ ῬοτδΡρ8 ἱπάοβηί(ο, 
Κηον]οᾶρο, δὰ ἴμὰ οεποίϊομδὶ πδιηΐϊης ἐμδί Κ,ΤΟΥΒ 
ἨΔΙΌΓΑΙΙΥ ουἱ οὗ ἰξ, Ια εαἰοτα ἐπδὲὶ ἴὑ ἰ8 ποῖ ᾿ἰβοϊ ἃ 

δδογσαγὰβ Ι͂αδρορῦβ, 
δ οβταρμίοοὶ, 816 ἰδ0 τοϑυϊώ οὗ ἃ Ἰαΐδθε ρσοῦϑβδ. 

ποῖ Ὀαϊοις (0 (9 τποσέ ῥγπιϊνο δροα, οοσαρὶ 
88 [ΠΟΥ τουδὶ 6, πὰ (16 διὰ πογοὶεγ οὗ 
ἀδ|ὁὸ ΤΟΔ] 88 ἴῃ 1168 Ὀοΐοῦο ἰὯθ βθῆβδο, ΤῈ6 σωγίηΐοδὶ 
δυοοοοβ. 1ὲ ὈοίγαΥΒ ἃ ϑοῖη ὈΒἰ Οϑορ ϊσίηρ ἀρ τὶ, ἃ 
αϊπροσδίτίοῃ ἰο οἀγοδίθ δὴ ἐξθαὶ Ὁ οδδυσγίης ἰδ δοίιδὶ] 
Ὀογοπά ἰΐ8 αδδοϑγίαίποὰ οὐ δυρμοδοᾶ Ὀουπάδ, οὐ ἰὸ 
ΤΑΔΙΚ6 ΒΟΙῺΘ Ὀγίμϊεἶνο Κποπϊθάζο, οὐ ονϑηΐ, ἐμ 6 ΓΘΡΣΟ- 
δβοηϊδγνο οὗ ἃ νὶἊθ πηϊζηονσῃ. [ἢ (δ ὶ86 ΘΑΣΙΥ δίοσῃ οὗ 
ἴο Εαἀθη-δίσθασηθ ἔποσο 8 186 βορὰ οὗὨ ἐδ6 
δῃὰ 100 Οτϑοῖς οσοδηΐο ἰοζοηάβ, [8 βοῦϑνρ ἐγυϊηζιὶ 
ομαγδοῖον, Κὸ (μὲ οὗ (δ τηοάοδι ἩΘΌΓΘΥ ΘὨΓΟΠΟΪΟΩ͂,, 
15. ΒΤ ΟΥ̓ ἰζ8 τηδίοτ-οὐἴασὶ ᾿ἰτυ δου, δὰ ἐδ ονΐϊ- 
ἀοωξ Δρροδὶ ἰο οσίδηρ οὐρδεευδίίΐοῃ. ΤῈο ταγιδμΐοδὶ 
βρϊσὶ πουϊὰ Ὦδτο οδυτοαὰ ἐῃ6 Ῥίβῃοῃ δηὰ (δο Οἱ μοῦ 
ὨοΟΐ ΟὨΪΥ τουπὰ ΗαΥ δὴ δηὰ (Π0 τΠ0]9 ἰδπὰ οὗ Δ ΟὐΒῈ, 
Ὀσϊ, δ ἰξ φϑογνγαινὰβ ἀἰὰ, σουπὰ ἴθ π8016 οδγίδ 
Κπόπι οὐ κόπτῃ, ΤΕ Κάρῃ δοοουηὶ, ἰ00, ΤΊΔῪ 
Ὅ6 τοραγαθὰ δὲ 1ῃ9 οὗἨ ροορτρῦγ. Θ 
Ὡοθα ΟἹΪΥ͂ ἴγΥ806 ἰδ Βαυοοοδδῖνθ ἀοἰηθϑ 08 οὗ {δ0 
οδσ, ἔτοσα ἐπθ δανϊοδὲ οὗ Ηοοδίδουδ ἄτη ἴ0 
τδδιὶ οὗ ῬιΟΙΘΤΙΥ δηᾶ [6 τούτη οἰδείϑ οὗ ἰδο ποσὶὰ, 

ΤῊ χὰ ἰκρέκμαν ὑὲ με ταμαν κο ξεειἐ τὴ μου μάντη 68 ἸΤΘΕΘ Β᾽ΠΙΡΙῚῪ Θχρδηδίομ το 
οϑηἑτα] αἰκοιοὶ.--Τ. 1. 

ἨΟΔΠΙΙΕΈΤΊΟΑΙ, ΔΝῸ ῬΕΔΟΤΊΟΑΙ, 

ἴῃ τοϊδοη ἰὸ ἔθ πῖ016 βοοίοῃ.--- ἀοὐΒ ΟΥΘΣΏ- 
τηθηΐ οὗ πο ἴῃ ἴῃ)6 Ὀορὶ πηΐτσ ---Πἰο οουσπαηέ οἰδὰ 
«Αἄσηι. 1. ἨΪδ καἰ διὰ Ὁ] : 4. ἴδιο 8501] οὗ (89 
ΘδΡἢ ργοραγοὰ [Ὸσ σωδῃ ; ὃ. ἰδ9 δδηὰ οὗ ἀοὰ ἴδ9 ἰη- 
διἰσυτλοπὶ οὗ [9 ἑοιτηδώοῃ : 6. ἴλ6 Ὀτοδὶι οὗἉ αοά, δὶδ 
ἱπηθιτηοϑὶ 11 ; ἀ. Ῥαγδάϊδο ἰδ ἤοσηθ, (86 πὶὰθ θδστίῃ 
[15 ΘΟΌΒΕΣΥ ; 4. ἴ!0 δρυπάδῃηοασ οὗ Ῥαγδάϊΐδο δὶ ζοοά ; 
 1ὰ9 Ὀοδβίϑ ἷ8 βοδοοὶ ἔος ἰῆο βίυάγ οὗἁ ἔοττη, δηὰ εἷδ 
δἰιοηδηϊ βοσυΐοθ: σ. 1:6 πὶ ἰδ , 8, ΤΏ ΘΟΙΏ- 
Ταδη ὧδ Ἰαϊα ὕρου Εἶτα πῃ Ῥαγδάΐθο: α, 10 ἀγε88 ἴῃ ζδτ- 
δα διὰ ἰο ϑορ ἰδ ; ὃ. ἴἰο Ὀστδγο οὗ ἰδ6 ἴΣθ6 οἵ ἰζοῦν- 
Ἰοῦχο οὗ χοοὰ δηῆ οΥ]}: ο. 0 χἷνγε Ὡδλῖηθβ ἴο ἰδ 
Ὀοδβὶβ (ἐμ δί ἴδ, δοπἰοταρίαἰο, ΤΌΟΟ ὦ Δηὐ ἀϊδιίη- 
ξυϊδῃ (860 παίπτο οἵ {πΐῃρ8); ἀ, ἐἰο ΚοΟΡ ΒΟΙΪΥ ϊό δοοὶ- 

5 (Θ6ῃ. ἰΐ. 19: 70. ἐ0ὲ ψδδὲ Ἠ6 που]ὰᾷ ο5}1 ἰδαία, ΓΝ Ὁ 
ἈΠΡῚ ΠῸ. 4Σ4ὲ ἐπί 185 ΟΟΙΩΙΩΟΏΙΪ τσοδὰ δεμὲ πρδοσαίοοα, 

ΔΊΝ Ὁ, ἰο 606, ἰ6 τοξοισοὰ ἕο αοὰ. ΣΦ οοττοδρομᾶδ, Βον- 

τὐλ τίς φρο λβι μή τν φϑαι ρὸν ψηρθιενθ εν ἐμῤφν περ ρα. ὃ μεπενν: 
ΟΥ̓, ἴο τοΐοσ ἱξ ἴο Αἄδσῃ ἐπ [δ 6 86}86 οἴ ἡκάστί 6 αἱαπὶ 
εἴ [80 τοΐῃ ἀ---ΔῈ ΟΒ6 1} ἀσεί γτοὰ σοοομ ΣῪ θοΣιδο, Δρροασίηᾳ ἰἱὰ 

οἰγ οὗ τοκετίαρο.---ἼΒο ρίονγ οὗ αοἃ δα ἀϊδρϊαγοᾶ 
ἴῃ. ἤγαι ρδγδάιβαΐοδὶ ὙῸΣ ἀϊώτοσω, ποῦ 
ὯΘ88, 1006).--- ὁ σγοδοη οὗ τηδῃ : 1. 80 

ὅου τηδὰο ἴος πὶ (γοσα. 4-- 6); 3. 

δἰτὰ ; 3. (δ ρεσίοοοι οὗ ἰ(8 βἰίσυοίαγο ; ὃ. (π6 Ββοϊνίης 
οὗ ἰὼ . 4. (6 οοπδοογδίίοῃ οὐ ἰϊβ Ὀεΐηρ; 
δ. 10 Ὀομῃὰ οὗ 8 οοπποοίίζοη τῖϊῃ Ὠδανοη; 6. ἰδ0 

[0 ἃ γνασγδαϊβαϊοαὶ βρὶ τὶ που]ὰ. --- λέαα. απὰ 
φπαΐεγο. δη: 1. ΤΊο οἰοναϊίοη οἵ πδίυγο; 85. ἴπ6 
ἀχδιιδέϊοῃ οἵ πδίυτο, δηὰ δὲ 110 βδδιὴθ ἰΐπηο, 8. τι6 
ῬΌΡΪ! οὗ παίιτο.--- Τὸ Βγδὶ ἰγαηδίοστηδου οὗ ῃδίθτο 

1ἴ)9 θηΐζδῆοο οὗ (0δ0 ἢγδί τοδη ἃ ὑτορμιοβίς 
οὗ ἰϊβ δοοοπὰ ἰγδηδίοττωδίίοη ἑμβσουσῃ ἰὯ6 δεοοηᾶ 
τῶϑιι, [6 006 ἤγτοταῃ Βόδύεῃ (1 Οὐν. ΧΥ.).--- [ὁ Ὠἰδίοῦγ 
οἵ Αὐδὴὴ ἃ ἰιΐξβίοτγ οὗ [06 ᾿ϑάνθη δὰ {πὸ ΘϑγίΝ.--- 
ΤΏ τοβοοϊοὰ δρϊοπὰον οὗ ἴδπὸ βίον οὗ ἴδ τϑὶ δΒυ- 
ΤΩΔΏΪΥ ἴῃ (6 αἴονγ οὗ Ῥαγδαΐβο.-- -Ἴὴὁ ἱηττασὰ Θοθ60- 
σα δηὰ γϑοΐργοοι ιν ὈοίΘΘΏ τηΔῺ δηὰ πδίυτγο : 1. ΗΠ 
ἱπποοθηοσ, 8 ὈΘΘΌΪ δηᾶὰ ἴξ8β ῥρϑδοϑ; 2. ἷβ [4]}, ἐϊδ 
ταΐη οὐ δου οοσδοι ἰο ἴδ “ ἴσιο ΟἹ ναπέζῳ ; ἢ 8. [ὴθ 
τοδυσγοοίίοῃ, 118 ΠΟΡ6 οὗ τοποποὰ ΕἸΟε ΤΡ ΤΑΣ 
δὰ ἷ6 ἩΪΐΠ6 δϑ (86 σγζοτηίην γε τ ογοδίΐοῃ.--- 
ΤῊο Ὀτίάα] οὐὁἨ Αἀδζὴ α ῥγϑαεϊμῃδὶ 6. ΤὨΒΙΤΙΔΡΟ 
ΒΌΡΡΟΣ οὗ ἰδ9 Ιδιὼῦ (ΒΟΥ. χίς. 7).---)ο οἹ]α 88 ποὶϊ 
88 (0 ΠΟῪ ψου]ὰ ργεραγθὰ ἔοσ ἃ τηδιτίασε ομάπιρος. 

ΤᾺΕς Εϊνεί Βοοδοι (γοτθ. 4--θ).---Ἴ 6 οαγι παϊος 
ἴον δ, ἃ ἔρυτο οὗ [89 ΒυΙΤΩΔΗΪΠΥ παϊδηρ ἴον ἰ86 
αοά-ΜαΣ. 

ΤᾺε ϑεοομκα ϑροξίον (νος. Ἶ).--- ἼΠὸ οτοδου οὗ ΣΏΔ}. 
1. ΤΏ ἰοσιοδίίοη οὗ πδὴ ἰδ6 πογῖς οὗ ἀο δ τηδϑΐοσ- 
μδηὰ: ἃ. [86 δίυγο οὗ πιδῃ: δὶ ἴἰὸ (86 δαγδ δηὰ 
αἰκίπ  αοἄ, οὗ δὲ ἴ}9 βδη6 {τη ΘΔΙΙΌΪΥ δηὰ αἰνίηα : 
8. ἰδ οδσδοίον οὗ σζδη Δ8 ἃ υὑηϊΐ, ἃ ̓ἰνίηρ 5801)].--- 
Μδὴ ἱπ ἷβ υπΐίγ, ἴῃ ἰδ ἀυ δ] γ,---ἰὸ Ὠϊ8 ἰπγϑαίοδά 
πϑίῃΓο.--- Το οτἱρίπαὶ Ὠυχηδη ἀπδί οὗ [6 φασί ἴῃ [86 
δρϊοπάον οἵ Βοανθῆ. 

ΤᾺ. Τλίγά οοίζον (νοτδ, 8--14).---Πασδαΐδο.-- 
Ῥανγαδάϊΐβο: 1. Α8 ἃ ἔδοί ἴῃ ἰῃ9 ϑετίδι, [86 Ὀϊοοπι οὗἉ [86 
φαγί, ἰῃ6 Ὠοπο οὗ ἰμ6 ἔγβι τοδῃ ; 3. δ δὰ δ Ό]οῖα, 
οὗ [6 ραγδαϊβαΐοδὶ ἀἱδροεϊ ου οὗἨ [89 οδσίδι, οἵ [8 

᾿κάμψούμησο Μ᾽ δ γράμο. θῈ ἐτρταῦτε ταν τα ἕαψο: οοἠἰοειρίδὔοω, οὗ 8 Ραγὰ οι, δὲ 
106 ΠΟΥ ἷθο ἴῃ ἰδο οἶον ποιὰ δηὰ ἰῃ δ]. 

Ὀοαϑί ἊΝ ὙΟΕΒΕ: 4. ἐρῤμιτ σ βμα οΏ ἠδ)- 
βοοΐοίγ (τορυϊδύοη οὗ τηδιτίασο δηὰ ἀοτηοδίο 11{6).--α 
ΤΏ τγοϑισώομθ Ὄροῃ ᾿ἰΐθ (8.6 χτιοδϑυτο δηὰ ἰδ9 ἀθ- 

οὐδαν υἱδοϑα ἰΏ ἐδο 8)δὸ οὗ ἐδὲα Θοζδτησα γοτῦ, διὰ Ὀδοσξοῖξα, 
ἰὰ δοῖ, ὑτολοταϊμδις ἰὰ ἐμο Βαδυνέτίοαὶ Ἡοῦσον. 1 ἰδ αἷτο- 
ῬῚΥ ἐδὸ σαπεῖον ἐπαὲ ἐδῖκοα υἷδοῦίῃ ἴδ Οτϑοῖὶς εἰδ -οιδ (10 
δε6, ἰο κησιο 554 ῬΕΓΒΕΡᾺ ἸῺ ΠΙΟδὲ ἸΑΒΕΌΡΕΟΣ. Ὁ ΔΕ ΔΟΑΒΙ 
ταῖσδ ἐ6 (Ἰυἀ 6), δὲ δο που]ὰ 0411 ἔλοεη. [ἐξ ἀστπιοῖθα Δ 
ἐμ οΣ δι ἰπἰυϊεῖνο ἱπιὰρτηοτ ---ἰδ9 ὥταοὶ οἱ οὐ οἵ 

ο 
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οὗ ἐτοϑάοπι. Τῶιο ρτουπὰ ἔδαίπτοι οἵ ἴδ 
Ῥασα δι οδὶ 119: ΠΘΑΥΘΩΙ͂ ἱπποοθῦοθ, ἔθδίαὶ ποσῖ, 

γτρθπξ, οἷοδν κποπϊοάχο, αὐἱοὶ μπαρβνης ἢ πτὴ (ὁ 
ΞΕΞΩ ἰητγασὰ Ἰογε δῃὰ ατοοϊζηρ, υποοποιταϊηϑα 

τὰν -- Βίηρκϊο τοῖβϑδ δηἃ ἐδθεῃθθ. 
ταῖς τγῖννα οὗ ὅδο δοαυϑῃ διὰ {80 ϑασὶ ἰῃ 
ἔδ)ὸ ἰδίου οἵ ἐνὶ ἀινοῖ ττρ τοῦ 060 οὗ 16 
ὭΔτΩΘ Φοδονυδ ΕἸοἢἶπ : 1. Φεδοτδη ἰα ΕΙΟἶτὰ ; ἃ. 
Ἐπολ οὶ ἴα Ζοβοταῖν απαϊορθυδ ὑο [86 Νὰ Τοϊαιθοας 
ἦτ, τεϑροοὶ [0 {80 πδιὴθ ϑοδια ΟἸτϊδὶ, ὑπαὶ ἰδ, Ψ ἐδ ἰθ 
ΟΒεδι, Ομγῖας 5 7 6608).---Ὗ οΣ. 6. 7.6 ποιὰ πίϊθουΐ 
ξῶϑο ἃ ἀοδοτὲ : (ῃ0 ποιὰ ΟΥ̓ ΓΝ ΟΣ ἱποοσωρ]οῖθ υπὸὶ 
και ματα ἴιδο οὐὐ]Ἱά οὗὨἨ ὕδϊο οἰοοου). Τηθ Βγεὶ 

18 Ὀϊοδείπσ ἃ ῥγϑαΐζηδὶ [ῸΓ 411 {ἶπηθ8 
ἐολίκει ὑπον χα κοῦ 18δὲ (067 βτονν ἔγοσα ἴδ γδίῃ).-- 

6... Ἴ. Τὸ ογοδὥοῃ οὗ 28 88, 1. ἃ αὐγὴ ; 
Θ ἃ ἀϊνίπο ἰο τοδί ίηα (80 κοο8 (}6 ἰάθαὶ Ὀαΐοτο 
ἘΣ, δεὶ Ὀαΐοτο 86 τοδὶ ξαϊίοα,, ἔμ βυδάον οὐ (89 
ἔγγὲε Ῥοίοτο ἰδ γι }).--- Το ἀοδοαῖὶ οὗ 
ΘΕΌΣ γ ἀοδοοης (Αὐδηι ἔγοσῃ δαδιῃδῃ) : 
εγαύκηιι (4 δουϊ ἔγοσα Θοὰβ Ὀγϑδιὶ οἵ 11{9).--- 90 οτί- 
Εἶτδὶ ΒΑΙΤΩΟΌΥ δηὰ υηΐτγ οἵ [86 Θαιί ἢ] δα ΒΘΑΎΘΟΪΥ 
Ὡδῖττο οὗ Δ. ΗΟῊῪ πὸ οὔρδξ ἰοὸ ὈΘ οὉ οὖν ρυλτὰ 
ἘΡΉΠΕς [Ποδὸ σαδρίοΐοῃδ οὗ στοδίζοσ, οὗ ὕϊο θοάγ, διὰ 

Ββοηδθ- βδίαγο, ἩΒΙοΝ οἰαΐσω 10 ἢ6 Ῥτοίουπα, διὰ 
γοὶ δῖ τοὶ ἰδυσζῆῤ ἴῃ ἰμὸ δοτίρίυτοι.---Ὑ} [89 
ομυτοῖ ᾿Δ8 δἰγδγβ μοϊὰ ἀυδιίδτο ἴὸ Ὀ6 δρὶν 8 Πν 
ἀδηροόσουθ. Μδη, ἰω ἷ6 Ὀοΐῃρσ ΔῺ οχαϊιδιίου οὗ (6 
ἄπεὶ, 6 Βυτα οὔ ἐδ δρίτίε, ΤῊο Ὡδίμεο οὗ σδῃ ἃ 
ἘΥΡ6 οὗ δ ἀοδίζηγ : 1. Το Ὀυ ἃ (πὸ ἀυδὶ ἰπίο ἔοττα : 
Φ ἰοὸ τουδὶ [86 ἱπδρίγαϊΐοη οὗ αἀοὰἂ ἰῃ ἰα 16. ΤῈθ 
Ἰουν ϊἴηθ68 απ ἰμ6 ΒΟ] τ οὗὨ ἴ06 ἔἤγδιὶ τῶδη Αὐἄδζῃ 
πίιδουϊ ἔδίθοΓ δηὰ τοοίμοσ, ἃ ἰογοομοπίης οὗ 186 
πούάοτίι! ἀοδοοης οὗ ΟὨτἶδί.----ῬΑσδάΐδο (τ τ. 8--14, 
Β99 ΒΌΤΩΌΕΣ οὗ ἰ)6 Βοσίτη Δ] μα Ῥαγδάϊδο δὲ ἐμ 
δαξίπηίπα οἵ ἴμο ποηὶά, «πὰ Ῥ ἷφ0 δὲ 1:0 Θπὰ (ἐδ 6 
ἔγοε οὗ 116 ἴῃ ἰμ0 Ῥορὶπηϊηρ δηὰ ἐμ ἴζθ0 οὗ 119 αἱ 
16 απὰ, Βον. χχὶΐ.).---Ἴ ς τῖνοσβ οἵ Ῥασδάϊβο, ὅρτιγθβ 
οὔτδο ορίτίιαδὶ 116 ἰδδὶ, ἢ ἔγοτα Ῥασδαΐβθ, 

ππαιὰε ἰεοαῖν ἐμ που, δοιὰ κρότο, λαὰ μεάραι διοῦοδ 8600 ἴο 106: 6; -- 
τοθοὶ, οὐ ἐδ0 ρθε οἱ ἂν ὠὐπΝ κα σάδέα οἱ 
(86 ἰσῆοτ ΒΟΔΥΘΩΪΥ το 68.--- 7Ὧ6 οαἰηρ ὙΣΡ οὶ 
(τες. 156): ἴῃ ἴπ6 ἤγβὶ οβδρίος .ιθ 18 δρροϊῃθα γιοῦ 
οὗ (80 οαγίβ. Τ}ν δ ἀἰνίἀο86 ᾿ϊ80} μογθ ἰῃίο ἐν 88- 
Ροεία, 1. ἰο ἄγοδβϑβ, 2. ἰο Κθορ. ΤὮθ οὗ Αάδηι 
8 96 οἵὨ οὖν οοἰϊΐησ, Τ6 οεἰτυδιοά (δρ  τἰζιδὶ 
ἐδιοπίβ, ουϊπασὰ οὗ συϊξαγο, 80 ξοοάδ): 
Εἰτεὶ ἴο ἄγϑδδ ἰδ, μα βὸγ᾿ροσαο ΘΏΒΟὮΪΟ : Βοοοῃά 
(ο Κοορ ἰἱ, ἴμδὲ 1 δραίπδὲ ἰπίανν ἀπά Ἰοβδ. 
--Φος. 16. ἴπ ἌΡ ΕΑ τ ρ τ κεῖτ, 
τανε ππρρυμει νὴ τινε δι ἐρανς ΠΣ ἐηροεηροτο 80 ἴῃ 
ἃ. 8.1} Ηἰσηηοῦ ἀδμτεθ δῖθ πλ δι 1 
τιπίοὰ ἰη ἴδ6 116 οὐ ψΦοδὺδ ἀπὸ ἷν. ἜΑΟΥ ΕΝ 11. 
ΤῸο ἤροϑοάοα ποὺ πίϊθοῦὶ ἐτοὶ 
ἸΔῈ δε ραηρύχτι τὰ δότε τῳ Ἐν προνο προτάντατ 
ΑΔ Οοὰ ὑἱϊμάδ ΗΪπιδοϊ ἴῃ Ηΐφ 1οτθ ἰο 80 δἷδὸ 
Θῃουὰ τηδη Ὀἱπὰ Ὠἰτηβο} ἰπ ον ἰο αοὰ ἴο οὔΘ- 
ἄξοποθο. “ον ὶς 5 [ἢ}9 Βο -Ἰτνδιίοι ἐπδὶ βθτοὶ ΒΟΥ 
ἔδιο τοδλδίϑυ. ἡ Ἐγεϑοάοσῃ δηὰ ᾿ἰπἰϊδιίος, ᾿ δηὰ ἀπίγ, 
ΣΣΙΘΟΡΘΙΔΌΪΥ ππὶϊθὰ. ΤΠ ἴσοο οὗ ὑτοῦδδ Ἰ. ἃ δδοὶ 
(α δΒαυτιζυ] ἩΡΙΑΙ ἐκορ ον τ οὗ παΐατο, 88 οχρἰδίηθα ἔγοσμ 

τορι}; 3, Ά. κα ἀμίαι οἴ α΄ παίητεὶ 

ἰο Θοὐ ἢ ας λυ μας ΠΥ ς Β ἴΓ60 ὙΔῺΒ Υ γι 
Ῥτορδϊΐίου ; ἰξ βγεὶ Ὀθοδῆιο 8 ἔσθ οὗ ἰθωρί- 

πὸξϑ ἢ υὸτον οἵ (89 Τὸ ἰὨγοαδίθα- 
ΤΣ ὅ6 Π656) ΒΚ ἘΠ ΙΣΌΘΗΥ Ἐὶ Ρευοῖθα οΓ ἱπηροσίδῃδοὶο 

6. οδὰ ἰβ ἰὴο ψαρβοθ οὗ αἰῃ.--- 6 δηΐτοδὶ πουὶὰ, 
ον ἴμ6 τρις ἰσοαίζμοεὶ οὗ ἰμοθο σϑδὶβ Ἰροῦ ἰδ 
ἄγχι κυοπ]οάρο θὰ ποτοίησ οὗ ἰμαα, Ῥοϑδοθ ἰῃ [86 

ΤῊΣ δὶ οομδοοσδίου οὗ 

ὨΔίαζο (411 ἐδ6 διϊσηδίο δῖὸ Ὀτουρδὶ ὃ6 
ἴοτϑ Αἀδ:)).--- αν. 18, οἰο, 16 18 ποὺ μοοὰ ἰδδὲ τηλὴ 
βιιουϊὰ ὈΘ6 Δ]Ιοῃθ, Οοά } ὁ τοδροοηρς (86 
Ὁτρδυτὶοα δἰδίθ, 1. 8Δ8 υπὶν ᾧ, ΔΆ δοιμα! Πο πα τς 
ΟΝ 41} δλο τἰομοϑ οὗ πδίσσο ἰθαᾶνθ σωδὴ δἰὶ}} δ] σὴ 
ἴῃ 6 ἔδίϊυτο οὗ κιράνοὰ Μδῃ δοῃο, ἰῃ ἔδο Βοοίοίγ. 
τηϊάβὺ οὗ 411 ἰδ Ὀοδϑίδ, ψ τ 4}} ἷ8 ἰλον]οάρο. ΤῺΘ 
συ μοῖροῦ οἵ τηδῃ, 1. ΑΒ δἷβ ἱπμδρο; 2. δ ἢϊβ οοῦῃ- 
ἰοτρασὶ (ἷθ δι οιίοδὶ σομαρ ατηθμ1).--- ΤῊΘ μΥ ΝῊ 
οὗ τρδη, ΒΟῪ ρτουπάοά, 1. οὐ (δ0 ῥυάριηθηὶ οὗ 
ὦ. ὁ. ἴδ ΒΟΙ ΔΙ δἰαΐο οὗ ἸΏΔῃ : δ. ΟΏ Ἠΐδ ἀθθρ βίθερ 
(δμοο-ν ἰδίου, δοὸ ΦοὉ ἷν. 18) ; 4. οὐ ἴδ6 ἀὐνίῃθ 

οἵ 16 ποιαδῃ οἷ οὗ ἐδ εἰάβ οὗ ἐῃ9 ΙΏΔΣ : 
ὅ. ο Θοὰ δ Ἐτο ἰο Βἷῃα; 6. ου ἴθ6 Ἰογο χοο» 
ἱῃρς οὗ Αὐδι ; ΟὉ ἦϊδ υἱοὺ δηὰ ϑοδὶθ ἀρ πὸ ὀῖαη 
γον. 25. Το πλοίδιϊος οὗὨ ἱπῃοοθῃοο: 1. ΤῊΘ 
3. ἴδ ἐαἰγοδί, 8. [19 τηοδὲ δυρβίδη αὶ], ΤῈὸ δατην 
οοπίραδὲ δοίπϑος ἱπηοοῦσοθ δᾶ ΘΟΔΙΒΘΏΕΒΒ. ΤῸ 

Ώ. 
ΚΥΔΕΚΒ (νοῦ, 7): Ουϊ οὗ [μ0 ἀυδὲ οὗ ἴθ φασί, 

Μ ἰοῖ ὈΥ τηοἰαἰρηΐηρ τὶς τδίοσ 18 ὁδρδῦ]ο οὗ δῇ δῦ 
το ἀΐησ, Ηον ἰμουρλ 689 ἴδ9 οσοηάυσὲ οὔθ, ΒΟ 
δάοτι (μοὲν ΒΟΥ τοδὰθ ἔγοσῃ εασῖδ δῃὰ ἰο οαγίβ δρδίη 
Γ ἩΠΙδὲ } 81} οἂγο οὗ μοῖρ ᾿τυπηογίδὶ 
δον} 1--ποὖον. 16. Ενϑῃ ἴῃ ἃ δίδίθ οὗ ἱπῃοοθῦοθ 118} 
τοῦδῖ ποιεῖς, δῃὰ ῃοΐ ρῸ (16. 1. ΗΘ τηυσδὶ δ6 ΘΥ̓́ΘΡ 8Δ0- 
ἶνο ᾿1ἰκὸ αοά : 3. [6 τιυδὺ μανο ογ ἰῃ ἴδ6 νοτὶς οἵ μἷ8 
απ, 88 Θά μαὲ (θα. ῖ, 81); 8. δο τουδὶ ἰδνὸ οΡ- 
ΡοΥΌΠΣΥ ἰο ΒΒοΥ,, δὲ σοἂ ἀοο5, νίβάοσω, ροτοῦ, διοὰ 
ξοοάποδθ ἰ0 ἴδιο ογϑδίαγοα οοζωχη θὰ ἴο Ὠἴτη.-- ον. 
17. ΤΙ 8 ἰλ6 οονοηδοὺ τ 90}}) αοα οαἰΔΌΪ μὰ πὴ 
Αἄδιβ. Οχ {λθ ὁῃ0 δβἰἀ6 πτᾶϑ Θοὐ, διὰ οὐ ἰδμ6 οἴδιον 
εἷάο Αὐδπι, νῦο ἰῃ .εἷ8 οὟτι Ῥογϑοῃ γοργοθοηϊθα [80 
Ὑ016 Ὠυϊηδη Γ806.--- 86 ἰμδὲ ἴΠου ἀοδὲ ἱτητηοαϊαἰοὶ 
οἰοοθο ἰ:6 Ὀδδὲ ῬΔΥ͂, δῃὰ μοὶ ζδδὶ ἴο [86 ἰγθ9 οἵ 1119 
ὙὨϊολ ἰ8 ΟἸτίοι, Ταδίϑ {μΐ8 ἔσγυΐς, 80 δδὶὶ ἰδοῦ Ὀ6- 
ΘΌΣΩΘ Μ6]].---αοὐ ἴΠ6 ἔσβι ἰδνυχίγοτν.--- ον. 20. 18. 106 
αυοδίΐου δεκοὰ πμδὲ Ἰδησταρο ἀἰἃὰ Αἀᾶσὰ ΟΙΩΡΙΟΥ͂ ἴῃ 
ἐΐ8 ἐσαηβδοιϊίοῃ ἢ 0) τηοϑί ὑσΟΌ8Ό]Θ ΔΏΒΊΎΤΟΣ 8 (δὲ 1ἰ 
τὖῶϑ (0 ΒοῦΓΟΥ.-- ἴἷ] 6. 21. Βίποο δὖὺ (89 ῥγεϑϑηΐ ἀδὺ 
ἃ ΤΩΔῺ “28 ὑπτοῖνο τὲ ΟὨ ϑδοῖὶ βἷάθ, ϑοῖῶθ δῦο 80- 
Ῥοφδοὰ ἰδὲ Αἄὐδ τουδὶ οτίρίηδιγ ὕᾶτὸ δὰ ἐἰιτίοο 
ΕΙ056 ΟἿ 086 δΒὲᾶθ. [10 ἰβ, ΒΟΥΘΥΘΙ, ὩΏΟΣΘ ῬΓΟΌΏΔΌΪΟ ἐμπδὶ 
αοά πιυδὲ παν ρίνοι εἶτ δαοίδον ἰμ ἷδοθ οὗ ἰδ9 
026 9 ἰοοῖὶς ΔὟΔΥ. 

γα. 82. {018 : ἘΒΟΤΣο[ΟΓΟ δίδη δ [δϑὶ {18 ΘΟὩ- 
ΒΟΙΑ ΟΝ ΔΕΔΙΒΕΣ δ᾽ ΕἸ Ττας δ8 ΘΓ ΕἸδ σΕττν ΒΑ ΤΙΝ, 

βιδίο 18 ἃ ἀϊνίῃο βίδίβ, ἱμδὲ ἷβ, οἵ- 
ἀμ οὰ ἐγ Θοὰ ΑΒ Αὐλζω βϑᾷγε ὨδΔπ168 ἰ0 ἐδ) 
Ὀοαϑέβ, 80 δἰδο ἀϊὰ 86 βδιρο ἰδ τῖΐο, δῃὰ ἐπὶ, ἰοο, δί- 
ἰὸς μὶπιροϊ[: ὁ πανϑεὲ") (ΤΟΣ. 88) ; οἱ {15 ἱβ 
ἐδ συδίοτα ἰο Ὀ6 ἀοίοηοὰ ΜΒΘΓΘΟΥ ἃ Υἱίο ἰδυβ δβίθ 
1886 ῬδίθτΏ Δ] Ὥδιηθ, διὰ ἰδκοδ (μι οὗ [Π6 Βυδθδια.---- 
γον. 34. βοιὴα πουϊὰ ἀϑάποθ ἴὔοτῃ {118 ΤΩΟΓΕΙΥ ἃ 
εἱδί οι οὗἉ ἱποοοὶ τὶϊὰ ἔδίδιος δηὰ τιοίδος. (1) 
σου ὰ ἀοεῖτο ἔχοι ἰξ ἃ ργοοῖ ἰδιδὲ ἰῃ οοησδοίηρ ΠΣ 

οἰμἰϊάγοῃ ποοὰ ποὺ σοῦ} ]9 ἐποιηθοῖνοθ δοουὺΐ ἐπ 
θαοι οὗ ον ρα. Αδ ἐδἷ8, βουνοῦ, ἷβ 

ἘΣ εν σρρολθι θοῦ ἴο αἰνίιο οὐά πασιδη νοπιοδααὶ ζε 
ὧδ δι}}} πιοτὸ ορροθοὰ ἰο ἴδ ἀἰγίηθ σοτητοδη, 6 ΠΙΔῪ 
δὰ, ηἰμκαὶ ταληρρὲ ἀπό τ ξνῥι πεναπλιο τϑλα τε τ ἠτοὶ 
80 ἕδ ἱξ, οἱ ἐδ δοοουαί, [110 πιοτὸ δίτο σὴ ἱπαϊοδ 
ἐδδι (86 πιδὲ 88 Ὑ6]} δο ἐδ τὶΐβ, ρῸὺ ἑοσῖδι [Π0 8» 
ἐδο Σ᾽ Β ΟΌδ0 διὰ οοτηπιθῦοθ 8 ἐλλαῖγ οὗ ἘΠΕῚ οτπι, ΤῸ 
ἐσ τὸ ΓΩΔῪ δάὰ ἐμαὶ πὶ (9 νοοδου οὗ ΤΑΕΤΤ ΒΕ; 
[δὸ οὐ ἑς ὁ ἀθρομάσεοθ Ἰδθδὶ ὉΒὸ ὍΡΕδο ἐΟΠΕῚ ἘῸΝ θ 
8114] οὐ σαύομο οὗ ἰογο, ἀῤνευ ραν, διὰ οδΓΘ, 
τοαεηδΐη. ΟὐΪ. ἰδ. 19; ΕΡΒ, τ. δ; Μαῖϊ. χὶχ, ἐ; 1 
Οον. Υἱΐ. 3. 

ΒΌΒΜΑΚΝΝ: ταν κωκο Το Ἐν ν ἐς ας δνς 
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οἵ ἴ9 ΘΔΥΥ τϑοῖὶς δὰ ᾿δρον οὗἨ οὖν Ἰοάϊδίος ΦοΕῸ8 
ΟἸσὶβι, τῦο ἴῃ [60 μενὰ τοὶ] οἵ Ηΐα βοὺ] νδϑ ποδὶ 
ὁυθ ὑπίοὸ ἀοδίδ Ὸς ΟἿΣ βαϊγδίίοη, δηα, δ. }γ, οἱ 
(εἷ8 βονοητὰ ἀδυ, οπἰοτοὰ ἰηΐο ἷβ γοϑὲ (1βδδῃ 111], 
11). Ξο δῖὸ ἴδϑῃ 6ῖθ δὶϑὸ οχϑαῖθὰ 8 ΠΟῪ ΠΟΔΥΘΏ 
δῃὰ οαγίῃ, δηὰ ογοὰ ὩΔΙΏΘΙΥ, ὩΘῪ ΤΩΘΏ : 8 ὨΘῪ 
ἰσλὶ οὗ ἰ86 ἀὐοδβροὶ, πον ἐγ 8 οὗἁ τὶ ρὐοΟυ θη 688, ΠΟῪ 
ὙΓΑΙΘΥ ΓΟ προ ἊρΡ ἰο οΥου βίης 118.---ὙΠοΡοὶμ ἀ068 
Ῥαγδάΐδο ἄρτος πὶ ἢ Ποδνθῇ 3--- πὰ, ἰποτοΐοσγο, ἰβ (86 
ΓΆΤΑ εἰαΐθ οϑιδὈ θη 88 86 οππίδἰη-οϑὰ δᾶ 
οἰ χίῃ οὗἉ 411 Ββυπηδῃ βοοίοιυ. 

ΒΟΗΒΌΡΕΝ: Ἀοβοθ ΣΏΔ 68 {6 ὈΥΆΘΥΘΙ ἰβΙΟΣΥ 
οὗ 86 τηϊσγοοοδῦλ ἔΟ ΟὟ ἐδ6 ὨΒίΟΥΥ οὗ 86 τηβοσο- 
θοαιη.--- ὁ ὨΪηἰ8 ΔΙΓΤΟΔΟΥῪ ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ ρίνθῃ Πότ δθὰ 
ἔποτο ἴῃ (Π6 ἔσβι βϑοϊίοῃ (σοσιρ. οἷ. χχὶϊ, 21) ἴῃ τὸ- 
Ἰαοι ἰο (16 [Ἀ]1,}| Δδβὰπιθ ἃ τη Ὁ αἰδύίηοι ἔοττη ἴῃ 
186 Βοσοῃά, 85 ᾿ἰπουρἢ 1ξ Τοτὸ ἀοδίμτιοα 88 8 ργοϊορτο 
(0 ἰμαὺ πουιὶα-Ὠ!ϑέοτίο8] ἱταρϑαν γὐλνώ μβ αν ἴμεν υλιλὴ 
οδαρίον ἰ111.---Τὴιο ἢ οβἰβ οὗ 86 οἂ Ῥτο- 
Αἀδιηξίο68, ἰΒμαὲ ἷ8, οἵ τη τδῸ νοὰ Ὀοίοτο Αἄδπὶ, 18 
οἰθαγὶν δπὰ αἰ δ. ἸΟῪ οχοϊυἀοα ὉΥ͂ ἴὴ6 τετρδτκ δὲ (86 
θη οὗἉ τοῦ. ὅ, ἐδαὶ Ὀαοίοτο Αἄδτὰ {6 ΔΒ ὩῸ τῇδ 
10 ἘΠῚ 86 στουμ ἃ. ΑΒ ἃ ργοοῦ ἴὸ [86 ΘΟΠΕΓΑΤΥ ΠΟΙ 
ἷβ 8|50 1 (ον. χνυ. 4ὅ, δῃὰ Αςίβ χυὶΐ. 36.---Τὴ)ὸ ὈΟΔῪ 
οὗ τηδη δΌΡΘΑΓΒ, ἱμπογοίογο, 88 ἃ ἤπὸ δγι βίο δισισίυσο 
οὗ Θου .----“ Βιαπά ἴῃ ὅν, οὗ σῇδῃ ἱ ον Ὁροη ϑδοῦ οὗ 
[ὮΥ οοηδοογδίθα τρο θ.ὙΒ Ὰ8 ἐπ6 δηροῦ οὗ αοά Ὁ" 
Ποτάον.---Αδβ ᾿βαϊδι βαγϑ: ἸΤποὺ δὲ οὖν ἔδίδοσ, 
Του ατὶ ουν ροίζος, δηὰ τὸ δῖα ΤῊΥ οἷδὺ (18. ᾿χίν..). 
᾿μαϊμον.---Ἴ 6 βρίτίς οὗ 16 οοπιοθ ἰὸ ἴπο δυϊηδῃ 
ΒΟ] 88 ἃ οἷἤδ ἔγοτῃ αοα ἱτηπηοαϊδίοὶ τϑοοϊνοα ἰπίο 
[1089 Βυϊηδη ἔγαπιθ (οἰ. ;. 36, 37). ΤΠθ 8βοιιῖὶ οὗ 186 
Ὀθαβὶ, αἱ ἀοα δ οοπιμιδηᾶ, Πδ5 ἐΐβ οτἱρίῃ ἷἱπ [δαὶ 
Ὀγοδίὰ οἵ ἀοα παίοὶι ρογυδαὰϑθ 186 οἰ οτηθηΐβ οὗ πδίυγο 
(οἰ. ἱ. 2, 20, 24).---ΟὨἹ} 88 ἱπερίγοὰ ὈὉγῪ Θοὰ ἀοοβ 
[89 800} ᾿ΐνα 118 τι ᾿ἰΐα, ἰῷ Βυμηδη 118: ΟὨΪΥ ὉΥ 
ΤΩΘΔΠΒ Οὗἁ ἃ υἱ(δ᾽ ζίπσ οοτημηυῃΐον πὶ ἴπ6 ἀΐνὶηθ 
δρὶγὶ μ88 ἴδ ἔγὰθ ἱπαθροπάθμοο, δηὰ ἃ Ό]6ββοᾶ οοπ- 
πυδηοθ.---Ἴ γ8. 8-1ὅ. ΤῊΘ ὙὮ016 οδσίδι 88 “Ὃ 

᾿" νδϑ ογσοα θα ἰὸ Ὀ0 ἃ μαγάθῃη οὗ αοἄἅ. Βυὲ ἰῃθ 
{μον ουἱ οὗ ΗΒ δραπάδης ροοάῃεδ8 ἰο Ηΐ8 Βυπιδη 

οὔ], ρῥἰαπίβ ᾽ῃ ἐμ ϊ8 χαγάθῃ ἃ 1010 χασάθῃ στηοτΘ ρθοῦ- 
Ἰϊατῖγ Ηΐβ οτγῃ.---α 11:16 Ῥαγδαϊΐϑο ἰῃ 186 στοδῖο.- --Οοὰ 
Ρἰδηϊοα : ΤῊ ἱπιδρὸ ἰ8 στουπασα οχ ἐπα οὗ ἃ ΒπΤη ΔῊ 
ἘΡΟΟΘΕ (ϑοδῃ χν. 1; [βαΐδῃ ν.).--- ΕἸθοπῆοσο ἴθ 

Ἰρίαγο ρῖνεθ [16 Ὡδιηθ Ῥαγδαϊβο ἴο (η6 δροάο οὗ 80 
Ὀ]οδὲ, ΤΠ ΘῚ Ὑ6, ῬΟΓΏΔΡΑ, ἩΟῸ]ἃ ΒΔΥῪ “ ἰο δ πῃ Ποδύθῃ 
(υ0κὸ χχὶϊ. 48: 2. Οὐον. χίϊ, 4: Βονυ. 1, 7) τι 

6: Απά πἢδὺ οουἹὰ ἤδνο Ὀθθὴ 8 ἔδίγος οἷδοο 
Ὁ [86 ρῥἰδηϊίηρ οὗ ΟΣ τδοοῦ “Τὴ6 βοῖο0}8 οἵ τ ῖβ- 
ἄοχὰ ἴῃ (16 Εδβὶ δγὸ ὑδ08}γ χαγάθηβ, ὈΪοοσοΐηρ Ρ]Δ 068 
ὉΥ (8 πἰὰο οὗ τίνετβ.᾽" Βογάθσ, "" Νοβϑδ Ἔχ ΘΑ 6118 
Β, δον (8 ραγᾶθῃ 18 μἰονγίουβγ ΔΙἸοὰ ὈῚ ἰδ6 
[οτὰ ν᾿ ἢ {τ Γ66 86. οὗὨ ΘΥ̓ΟΓῪ Κὶπα, ὑμαῖ [6 δρροῖξιθ 
οἴ τοδὰ τηϊριῦ Βα 0 ϑχουβο." Οδινίη.--- ΤῊ9 ἀ6- 
βοτὶ ρτίοη οὗ {86 ἔγυἱξ οὗἉ ἴπ6 ἰγθθ6 : Οδρεγαϊηρ ἴὸ {86 
δἰριῦ δὰ ροοὰ ἔον ἴοοά, ἰΒ ποὶ πὶιϊμουΐ 8 ῬυΓΡΟΒΘ : 
ἴξ βῃονβ ἱμαὶ ἱποϊπαιϊϊοπ δηὰ [86 ὑσοοῦ οὐ βθῆβθ ἰῃ 
τοβρϑοῖ ἰο Ἰοοα δηὰ αἀγίῃὶς βῃου] ὰ δ χυΐάθβ ἴο τηϑη." 
Ἡδγάᾶον.--Ατηοπρ ἴΠ6 ἴτοα8 οὗἩ Ῥαγαΐβο ὕπο δηϊρτηδῖ- 
͵6081 ὩΔΙη68 Εἰσὶ Κα υ8. ΒοΟΙἢ Ὀοϊοηρ' (0 [16 ΒΔΙΩ6 : 
Ὀοῖδι τὸ ἔουπὰ ἰῃ 1ῃ:6 τά 4]ο οὗ (6 ραγάθη.---ον. 17. 
ΤΏο σαοὰ οὗ πο οονϑπαης ἰβ οαἰϊϑὰ ΦϑμῃονδΒ- ΟΝ π,. 
Α οοὐθῃδηΐϊ τραιίγοϑ {ὺὴ᾽Ὸ Βἰ ἀ68.--- Ὀγίηρ, ἄσδι, τὴ 
Β639 Οὗ (Π650 ποΓὰδ ἢ6 ΘΔ ΟἿΪΥ δηιςἰοἱραίθ, δοοογὰ- 
ἵηρ 88 (Ποῖν οομίγαβε πὶ (Π6 Β6ηθ6 οὗ (86 ἰσθθ οὗ 
{π|8 στόῦτθ ΤΟ ΡῈ οἶοδτ. Αἱ [86 τηοτηθαῖΐ οὗ ἰδ [41] Ὀ6- 
θδη ἴ:6 ἀφαίῃ οὗἨ τδῃη. οδίἢ να χ 8 ΟΣ πὶ 
8 ὉΠΙῚΪ ᾿ἴὸ οαἴρστοντβ 118, δὰ ΘοπαῦοΒ ἷἰ.--- ἶ ον. 90. 
ἴῃ ηἷ8 νοϑάθαὰ υὶξβ τῶδῃ σγϑοοῖσοθ σαὶ πῸ Ἐοὶρ οἵ 
ἐγ δῃΐρ, Βόνγονον ζαίν ἰδ τωρ Ὀ6, οουὰ οἰμοτντῖβο 

τὸ αἴνοῃ ἢ ΐἶπ).---Ο͵ὸ Ποᾶσὶ δοᾶ οὔθ δ0ῦ!].---Μέατ, 
ΕἸΤΟΣ ῬΕΙΗΡ ἴο ἴδ ὈΘΑΒίδΒ.--- ΑΒ [06 βοη οὗ Θοὰ δὸ 

ἱ 8 εἶα (ΔΙΠ6 ν᾽ 5 ἰοοϊδίορθ, ἴδαὶ 8, ἴὯ6 αϊνίηεο 
ἰάθδα ἴῃ ἴΠ0 ἰδΐπρ οτθαιθα.-- -ὕ οτθ. 31-2ὅ6, ΤῈθ Ὀ6- 
δου ΤΔΩΥ ουἱΐ οὗ 6. ΤὨΪΒ 8 ἴὴ6 πὰ οὗ ἀοά, 

ἘοΟϑ : 186 δβίϑορ οὗ Αἄδιῃ. 
ἈΛΜΒΑΟΗ : Οοὰ δοὶβ Πἰκὸ ἃ ῥαΐϊμίον οὐ ἃ βοΌΪ ον 

ἯΟ ἀΥΔῊΒ ἃ ουγίδίη Ὀδίογο εἷπὶ τ ΠΘΩ Ὧθ 8 πογκίησ 
ὌΡΟΣ; δὴ οχορ]θηΐ ρῥἱοίυγο ΟΥ 80} δι ἰδέα εἰδῖῃβ.--- 
ΑἀδηνΒ ΟΥ̓́ δῖῸ Ὑοϊοὰ μα Οοαἶ ΒΒ ἴογθ ΤΏΔΥ ὕῃ- 
τοὶ! 56. Τῆι οἱὰ πτίϊογβ ἠοὐθα εἷχ θοχδιρ]θβ ἴῃ 
106 βουρίτοθ πθοτο ἃ Ττηϊγαουϊοιβ ποῦ (ΟἸ]ΟΥΒ 
Βῖ66ρ: 1. ΤῊ οδδὸ οὔ Αἄβδιῃ, 2. οὗ Ε]Ϊλ8 (1 Κίηρβ σχῖσ. 
8. οὗἨ ΦΔοηδὰ (οἷ. ἱ.), 4. οὗ ΟἸγῖδε (Μεαῖξ, τἱ].), δ. 
Ῥεῖον (Αοἰ χἱἹ.), 6. οὗ Εὐυΐγομοθ (Αοἱδ χα). “Μοτο- 
οΥ̓ον, ἴη9 βοη οὗ Οοἀ ͵β θΘοΟΙΩ6 τοῖς ἰδὲ Ηδ τοῖρδὶ 
ἴδνο ΗΒ το ΕΓΒ Βίτοηρ. ἢ ΟαἸνη, (Ερἢ. νυ. 3; 
σοὶ]. {1}, 19).-- [86 πιο ἰ8 ἔγοϊη ἃ σἷδ ; δα 'θ ἐδίζοῃ 
ὕτοτι ΘΓ ΓΔ 8 Ὠδδτὺ. ΑΒ ἴῃ τΔῺ [ΘΓ ΔΡΡΟΔΓΙΒ δὲ 
ἴγηδζο οὗἉ 18)6 Οτοδίογ, 80 ἀοϑδ 86 ν]ὶΐθ Ῥγοβθῃϊ δῇ ἷπι- 
δρῈ οὗ ΗΪδ ργονίἀθῃοθ. ΤΏ ἸὯδῃ νὰϑ ογοδιοα εοὐζἧ- 
οι; ἴῃ πὶίδ νγ88 ογοδίβα ἐρι Ραγδΐβο, Ηδσ ρἷδοο ἷβ 
ὉΥ ἴδ6 Βγοϑδίἀθ δηὰ ἴῃ 6 ὨΌΓΒΟΣΥ, ὈὰΣ πόνον οἶθδδ 
ταοϑὲ ἔστι ᾿ξ ἰ8 ἰδαὶ [86 ποιϊὰ ἷβ8 τυϊοὰ, ἱῃ ἃ τηοδὶ 
ῬΘΟΌΝΔΡ ΤΔΏΠΟΓ, ἔἤτοσῃ ἰ0 6 τη Βο  Β ὈΟΘΟΙΩ. 

Οοά δωϊϊἀοά. (Ὕον. 323.) ““ Θοδβίσηθαγ ἄοεβ 
Μοβοθ υ8δ6 ἴῃ6 ΟΧρΓοδβίοη ἕο διερέα, ἰδδι ἢ6 τῇδ γ ἰθαοὰ 
ὯΒ ΠΟῪ ἴῃ ἰῃ6 ῬΟΙΒΟΣ οὗ 86 νὶίδ ἴη0 Βυχοδη ΓΒΟΘ 
ΒηΔΙΥ ὈΘΟΟΙΏ68 Ῥοτίοοϊοα ; ἩΒΟΙΘΔΒ Ὀοίοτθ δ ΜἨΔΒ 
ἾΚ6 ἴο ἃ Ὀυϊαϊηρ ΟὨἸΥ͂ θοῦ. ΟΥ̓ΠΟΣΒ τοῖδν ἰὲ ἴο ἔδι0 
ἀοταθδϑίΐο ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, 88 ἱβουρι Μοθοθ τηθϑηΐ ἴο ΒΑΥ, 
ἰῃδὺ αἱ (δαὶ πιο (86 τίροῦ ογάοεϊηρ οὗ [86 ἔβχῖγ 
δίδίο Ὀθόδσὴθ δοζρ]οὶθ---ὃ υἱοῦ ὙΠΟ ἀο068 ποῖ ἀ6- 
νἱδὶα του ἢ ἤτοι 86 τὶ ἰηϊογρτγοίδιϊ οι." ΟΊ γΙη.--- 
ΤῸ ἰθ ποῦ οὗἁἩ ποίϑ δαὶ πὶιδὲῖ Μοβοβ δὰ 8: δηᾶ 
Ὀγτουρῆλ δοῦ [0 δἰπι, ἱ8 δὴ οἷοραπί ἀοβου ρου οὗ 
18:6 οβροιδβαὶ, οὐ 6 τὰ 6. ρῥτοβοηίδοη. ΕῸτ 
Αἄδιὰ ἀο68 ποὺ ΓΆΒὮΪΥ ΤΟΪ]ΟΥ Ὠ18 κί ηρ, Ὀαὶ νταῖί ἕος 
Οοά, πὸ Ὀτίηρβ Π6Ρ ἰο τη : 88 Ομ γβὲ 4180 58 γ8: 
ποδὶ αοα παῖ ᾿οϊποα Ἰδὲ ποὲ σῦδῃ ρυΐ ΔϑΌπα ον." 
1μαἴδογ.---Ὗ ἐν. τ ἀπο πεῖς ΤΆ ἰδὸ ταὶ 
Ῥοοῖ, Ἰενυρίνοῦ, δηὰ ργορῃοὶ. [10 ἰ9 {Π6 δοὴς οὗ 8ὸ 

Ἶ ἔγτοσαῃ (86 στοῦ οὗ Αἀδιη.Ἶ δαθαιος 
Αἄδιὰ τοϑῖοϑ εἰτηβοὶῦ Κηόστη ἰοὸ δὶΒ πὶιίο, ἰῃ ἰδὲ δ6 
Εἶνοβ ΒῸΡ ἃ ὩΔΙῚΘ ἰπ [Π0 ΥΟΥῪ δοὶ οὗ ἀδοϊασίησ δος 
οὐχί. ὙΠ ἐμοῖς πο (ῃ6 Ὀοδδδίβ Ὀθοόσοθ ἴ86 
ῬΙΟΡΟΣῚΥ οὗ Αὐδπὶ; τῖξ μοῦ πδπλα ἀο68 ἴπΠ6 νῖζα Ὀ6- 
ΘΟΣῈ6 ᾿ιΪ9 οὐχ (18. χε, 1, Ῥβ. οσὶνϊ. 4. Ηο τπιᾶγηθβ 
Ηἰπιβο ἢ τηδῃ :; [86 τοϊαἰΐοη [0 ὙΤΟσαΔῃ 68 0568 ΣΤΏΔῊ ὨΟῪ 
ἰο ὈΘΟΟΙῺΘ ὦ ΠΙαΝ, ἷῃ ἃ ὈΘου αν δοηβο. ἸΤηγουρὰ 
τολττίαρο ἴδ6 οἰγουϊθ οὗ Ὠυτοδη ᾿ουα ἃγὸ τοϑδὰθ τὶὰος 
(Βρῃ. γ. 2δ:; 1 Ὅος. Υἱὶ. 8, 89; Ναϊι. χὶχ ὅ, 9).--- 

{16 βοετίρίαγοβ, ἰἀοἰδιγΥ δὰ [86 ἀθηΐα] οὗ Θὰ ατὸ 
οΔ]]οὰ ἔοτηϊοδιίίοῃ δὰ δἀυ]οσγ. ΤΒ6 πἰοτορ γρὴβ οὗ 
1η:0 δΔη- Μοβδῖο ἰδ οὗ τηδιτίασο αν Ὀθος σοθονοὰ 
ΕΥ̓͂ Οτίδι ἐπ θιοὲν [Ὁ]1 δρ᾽ομάοσ. Τὸ (6 ἀοβροὶ ἀοαβ 
ΒΟΓΆΔΏΪΥ οὐτο 86 τοϑίοσδου οὗἁ ἰἰ8 οτἱρῖηδὶ πογίδ. 
Ιῃ οὔν οἷά Οδιτηδη βρϑϑοῖ ἐῃὴ6 ποσὰ Ττρδστὶδρὸ 8. 10 
βίοι -τογὰ ΟΥ̓ 4}1 αν, δι θ᾽ ὑγ, ογάον, στο] ρίοη, οοΥ- 
Θῃδηί - Ὠοῦ 80 ἰπ [86 Π6Ν.---ἸἸαχορα, Τὴ ἰδ ΠΟΌΪοΣ 
οἶδβϑ οὗ θη {Π6 ὈΟΟΣΥ ἐοττοδίϊομ 8}}}} τγουθδ}8 δ βο 
ἰγουμρὴ ἰκ8 ερὶ τἰ 18} γ. 

118500: ΤΏ ἀογοϊορταθηξ οὗἩ ἱπάϊν 0415, δυὰ οὗ 
[06 πδοῖΘ τδοϑ, 8 στουπάθα ου βοοίοῖγ. ΤῈ σοο- 
παϑίΐο ΒΟ ΔΥΪΠ 689 8 ποῖ ἴῃ6 νὶ}} οὗ αοἀἂ (Εο60]. ἱν. 9} 
ΠῚ τοδὶ πουϊὰ γοδοῦ 8 ἀσθύηγ, Ὦ6 ὩΘ668 μοὶρ ἴα 6 
ΒρΏοτο οὗ {πὸ ὈοάΙῚΥ δϑ νὀΪ} 88 ἰμδἱ οὗ [86 δβρίγιίαδὶ. 
ΤΏ τοοὶ οὗ 81} οἵοὺ βοοίθιυ 8 ἰδὲ βἰδῖες, 
οδίδ ὈΪ Βμοα ὉΥ Θοά, ουὐλ οὗ πρϊοὶ ἀγὸ δυοϊνοὰ {δ 
ἴδτοο τοϊδίϊοηβ οὗ 86 ἔδυ, 86 ομυτγοῖ, δᾶ [10 
βίδίθ ; ἴῃ Εἶτ ΤΏΔΏΏΘΡ, ὁ δοοουῃξ οὗ ἐμοῖς σοοῖ (8 ἱἱ 



ἃ ΤαβοιΌσδῆοο Οὗ [89 }1, δῇ ΘῈ Κἰ πα] ησ 
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ἸΒΟΓΟΙΥ ΟἹ {8 δΔοοουῃΐ 3) ἀτὸ {867 αἀἱνίηθ παι ἤοη8. 
ΑΙΙ ἀοιοττοϊηδίξουδ οὗ Βαγο ὉΡ ἰποὶρ δἰ [86 

ἀΐδε (15. χὶ. 6). Βοῖοτγθ ἰδ6 [Ἀ]1 πα θη 688 ΔΒ ΤΩΟΓᾺ], 
τηοάοϑι, ομδδῖθ; δον (86 41} 18 ὈΘΟΟΙΠΊΘΘ ΠΡ ΘΟΟΤΟΙΕ, 

δἷῃ, 
ς ΘΈΒΙΟΘΒ: ἴῃ [89 Ηδρῦτον τειν! ηρ, [86 ἢτδῖ ΤΩ ΔῈ 

ἰδ δ] θα αἰ ρΙν Αἄδτι, ἰμδὲ ἱβ, τζδῃ ; [Ὁ τοδχ ἷβ δὲ 
85 τηυοἢ ἰἢ9 ἀοδίρτιαίίου οὗἨ ἴῃ υϊηδη ΤϑΟΘ 88 ἰΐ 8 
106 ῬΓΟΡΕΙ Ὡδιὴθ οὗ {Π6 γβί τηδη. ἴῃ (89 ἢγδὶ τηδῃ 
[δοτο τγβ οοπἰδἰηϑὰ [16 ἨΏ016 Ὠυτοδῃ τδοθ, ἩΒΙΟὮ ΟἿ 
(δδὲ δοοουμὲ ἰβ οδἹ]οὰ οδἱϊάγθη οὗ Αὐδιῃ (θοηδ οὗ 
ἸΔη, ΟΓ Αάδτλ (1280) ΒΙΤΩΡΙΥ ([δὲ 85 ἰξ ἰβ πιὰ ἐμ 
ὨΒΙΏΘΒ ἴσταοὶ, Εδοτω, ἸοδΌ, ΑἸΏτΩΟ").---Αἀδιὴ ἴγοπμι 
δίάδιοδι, Ναΐιγο τουδὶ Ὀ6 το ὈΥ͂ ΟὨΘ ᾿ἰἶτα ποιβοὶ ἕ, Ὀὰς 
Ἧ80, πουουίῃ 6 1685, ὈΘΙΟΏ ΖΒ ἴο 6 ΠΙΡΉΘΡ ΟΡΘΓ, ΘΥΘΏ 88 
ἘΠΠΑΔΠΪΟΥ Π68 ἴον ἰΐ Ἰοτὰ ἃ ἀοὐ-Δη,---ΤῊ)ο Ὀτοδάδι, 
[86 οοπαϊίοη οὗ [Ὡ6 ὈΟΑΣΙΥ 116, 15 δὴ οι Ὀ]οα οὗ [86 
ἀνία 6 τ ϊο 18 Ὀτγοαϊμοὰ ἰπὶο τηδῃ.---υ5ῖὴ 88 
μεαυθη δι Θατ ἢ ἸΤΟΓῸ ΟΥ̓ ΧΙΏΔΙΥ οτγοδίθα ΔΒ ἃ 60}- 
ἐγαδὶ ΠΟΘ 6 ὑπὸ αἰἀ65 πιαϑὲ ΙΏΟΓΘ δηὰ ΤοΟΓΘ ἱῃ θ ΡΟ Ώ- 
εἰταῖβ δδοῖὶι οἴου, 80 8140 ἴῃ τῇδ ἰ8 ἴῆοτγο (16 ΒΟΥ 
ποι ἔμ6 ἀπδὲ, ἀπὰ ἴ8}6 δρί τὶς ἔγοια ασὰ.--- δὴ τουδὶ 
ποὲ Ὀ6 αἴτηρΡῚΥ 8 ᾿ἰνίως ϑοὺ] ; Βα τηυδὲ 8150 ἢ8 09 ἃ 116- 
τολίῃρ βρί τὶν, οσΘα 88 186 Βοοοῃὰ Αἄδιῃ ροββοββϑα 
ἰξ, δηὰ 811 ὈΘΙ ον Β τοοοῖτο ἰδ ἔγοια ΟἸτίβί (1 (ον. χν. 
41).---Α8 Ῥοΐπρ ἕγοτα ἴμ6 ἀπδβῖ, τῶδη Ὀοοπρ8 ἰὸ 186 
οὶ, ἀσμ, ἰποτγοίογο, ἰο σουτΌρ 1} ; 11 ἴμ6 ΟἸΒΟΡ 
δηΐηδία π ἰσἢ ἀΐθ ἰῃ τεϑρθοὺ ἰ0 ἐμοὶν ἱπάϊνἱάυαὶ Ὀοΐηρς 
Διὶ ΟὨἹΥ 1ἴνθ ΟἹ 88 ογθδίίοῃϑ, 86 888 ἃ Ὠδίῃγσαὶ 116 : 
ὼΝ ἴὰν ἃ8 δαὶ ἨΔΒ ΟΟὨΘΟΓΏΘα 86 σουϊὰ ἀΐο, Ὀπὶ 
ἰιτουχὴ 186 δρὶτίς ἀοτίνοα ἔγοπι ἀοά ν88 86 ταϊδίϑα ἰὸ 
Βΐμη δὲ 8ῃ κπ ἀεθμαγτυτὸ ῬΟΙΒΟΏΔΙΠΥ, δὰ, ἱποροίοσο, 
εἶδο οουἹὰ πὸ θὸρ ἴτοιῃα ἁγίηρ (616 ὙΔΒ ψίνϑῃ ἰὸ 
Βτη τ8.6 Ῥοββι ΠΥ ποῖ ἴο ἀϊ6) ; ἔον ϑύθῷ (86 ἀυδὲ ἴῃ 
1:5 τοϊδ θη ἴὸ ΐτη, 85 αἷἶβὸ 186 ϑαγίὶ 1.861) γγὰ8 στο- 
δίρὰ ἔογ 86 ἰριον 116 οὗ ρἷονυ.---Οδγάθη-ΟΤῈ ἰῃ ἃ 
τοὶὰ οἰϊπλαίο 18 ἰ86 οαβίοδὺ δῃὰ [96 τηοθὲ Δρρτορτίαϊθ 
ἴον (86 ΟΠ] ἀποοά οὗ Βυταδηΐϊγ. [Ι͂ἢ ἐμ 18 ΤηΔΥ ἐμα δοὺ- 
το ροογβ δχϑγοΐβθ {ποτηβοῖνοβ ΤῸ [ἢ6 ΤΏΟΓΘ ΒΕΥ͂ΘΓΘ 
ἐπιρἰογτηοηίβ οὗ Δρτίσα] πιγαὶ ἰδῦοσ. ΤῊι6 οἱ οβὲ Κπόίσῃ 
(ταὶ ΓΟ 65, ἰἢ6 ἀοτηρδίϊο δηΐτηδ]β, δὰ ἴῃ 6 σταίη, ΤῸ ΓΘ 
[6 Ροσίίοῃ [μδὲ τοιηδίηοα ἰο Ὠΐπὶ ουἱ οὗ (818 ον βἴ μι] 
[ϊη6.--- Ὸν ἐδλδ ἐγθ6 Ὁ ἐποισοϊοασο, οἰο. Τὸ Κπον ροοὰ 
διὰ οὐἱ] 18 186 οὐδ ἔγοθάομι οὗ ἴπ9 π|ῦ]] (18. τἱ!. 
16; 1 σον. υἱϊί. 3).--- ΝῊ πδοῦ ({Ὸγ 86 ᾿Ινοὰ πῃ ἀρυῃ- 
ἀδποϑ), πὸ πῃ οοιησπὺ οὗὨ [00 Β6Π86 πιρτοὶν (ἔον ἐμδὲ 
δίοδο ὅγαὶ δος {10 1811] (οἰ. ἰϊ. 6), οου]ὰ τηΐβὶοδὰ 
μΐπι ἰ0 γβῆθρτοββ (δ6 οομτηδλη, Ὀὰϊ ΟὨ]Υ ἷ6 βο! οχ- 
αἰἰδέσῃ, ᾿ἷβ οὐγί νην αἴϊον ἃ ἴαϊδο 801-88 οἴ ΠΟΥ πὰ 
ἱπάοροτιάθῃοσ.---ἰ ἃ ΜΔΥ ΟΥ̓ ΟὨΣ] ΔἸ κ6 [66] ἀοο8 
[κίδος τορατγὰ [86 ἔγθο οἵ ἱπιοτί οάσο (βἰδπαϊπρ δ8. ἰὺ 
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αἀἰά ἰπ (6 τηϊάβὲ οὗ 18:6 Κα γ6}) 88 {16 σβυτγοῦ οὗἉ (δ8 
γοῦ ἱπποοθῃξ χη ΔΏ .--- ΤῊΪΒ ἰσθ0 οὗὈ (89 Κηοπ]οάρο οἵ 
μας δηὰ 6111 [35 ὈΘΟΟΙΩΘ ΑὐἀδιηΒ δἰξδὺ διὰ μυ]ρὶξ, 

ὙΒΟΝ Ὧ6 οὐρῆΐ ἰο δαγνο Ἰοδττιϑὰ (16 οροαΐδηοθ ἢ 
οποὰ ἰο αοα, ἰο αν κπότγὰ αοάβΒ ψοσὰ δηὰ ψ]}}, 
Δ ἰοὸ δατὸ ὑμδηϊοὰ Ηΐτὰ ἴον 1: δῃὰ βο, ἢ Αἄδι 
᾿δὰ ποῖ 8116}, (18 ἐγθθ που ]ὰ ἤανθ Ὀθοόσοο ᾿ἶκθ ἰοὸ ἃ 
ΘΟΙΏΙΊΟΣ οταρίΘ διὰ οαἰμοάγα)," ἘΤοτοΐοτο τοῦδ τὰ 
ὈΘ6 Οἢ ΟἿΓΡ δἰξδϊηδὺ ΘΥΟΤΥῪ Υἱοῦ ὑμδὺ που]ὰ τὸ- 
Ῥτοβοῃξ (86 (γ66 88 ργοοοδαϊΐηρ ἔγοτα ἐμ ἀν} 8 Κίηρ- 
ἄοξῃ, οὗ 85 Ὀεΐπρσ Βυτίυ] ἰῃ ἰἰ8617. 

Οαἴτεν Δέαπιαϊ: Ἰθο Ὀοὰγ ἔγοτα [80 ἀυδὶ οὔ [Π 8 
οδγῖι, (δ δρί τὶς ἱπσοδίμβοὰ Ὦγ αΟοὰ : ΤΏυΒ τηδῃ Ὀ6- 
σα ἰο ὕπνο που δ, (86 ϑδγίῃ δῃὰ Βοαυθη; δ ἰδ 
ΠΣ ΘΈΡΕΙ Ὁ ἘΠ ππιδιοα Ἰωθεει καὶ ἴο 1}6 
δίσμοδὶ, (86 πποτοαϊϑα, ἔγοσῃ ἩδΟδ9 οἴδυχ ἰ8 Ὠἷ6 Βρίγὶ!. 
-μορ ποῦῖκ ἰῃ Ῥαγδαΐβο: Τόσο (ὉΓ (ποτὶ γᾶ8 {πο ὶν 
ἀρεῖτο δηὰ ον, πιο δου σασὰβ ὈΘΟΟΤΊ68 ἃ Ὀυγάθῃ, 
ΘΔΓΟ, πὰ ἰοἱΐ.---Ἴηο ἑογοϊ δ ἔγυϊ, οὐ οπὶγ ἔον- 
Ὀἱά8 τ8 (δαὶ πϑϊοῖ ὈνηρΒ ἰο 18 ἀδηρον δὰ δυτί, απὰ 
(δαὶ ἰ8 οἴβῃ ἰῃ (86 ΡῬγορογἕοῃ οὗ ομϑ ἰὸ σϑηυ (ἢ 
ΔΙ ονγοᾶ δηὰ γί, δι ἃ πρϊοῦ 18 ὉΒο [Ὁ] δὰ ποα δι] 
ἴο 18.--«ΤΊο ἰΒγοδίοηίηρ οὗ ἀφραίῃ, Νοὶ ἃ βυδάδῃ ἀγ- 
ἴηρ Εκὸ δὰ ἱτητηθαϊδιο Υ δοοοιρ δηθὰ ἔδος, Ὀαὶ, ποὺ 
πὶϊς Ὀοοοιηθ δυῦθ)οοὶ ἴο ἀοϑίς : 1ὑ Τρθδηβ, ἴο ὈΘΟΟσΩΟ 
τλογίδὶ. Ὑ1Ει υ8, ἴοο, 15 ἀοδι ΟὨΪΥ ἐλό ἐπα 97) ἀγίπρ, 
ΜΠ ὨΪοἷ ἰασὺ ὈορΐπΒ οἴΐζοη Ἰοηρ Ὀοΐοσο. Τλδὺ (Π6 τηδῃ 
ΔΒ οτοδίθα Ὀθίοτο ἴΠ6 ποιηδῃ, δπὰ (δὶ, ἰπογοίοτο, ἃ 
Ῥγθοθάθῃοθ ἰβ δἀϊπαρσοά ἰο Ὠΐτη, 8 οἷδαν ἔγοια 1 Τίμ. 
Ἷ,, 18.---7 ἀν. 19 : Οαοἂ ἐδ6 Οτοδίου 'β 80 τω 8η᾽}5 βγβὲ 
Βοδιοοϊτιδδίοσ. [ἐξ 18 δἰδὸ ἱπαϊοαιϊοα ἰῃ (μἷ8 ρῥ͵δοθ {πδὶ 
Ῥαῖοτο ἴδο [411 ἐδ: διΐτηαὶ που]ὰ δὰ ὈΘΘΠ ΤΊΟΓΘ Ο0Ώ- 
8 δηα ἀορουάδθης ΟἹ τοϑῃ ἰδδη ἰδ 8 ΠΟῪ, δηὰ 
(διδὲ τ εἰ] γίοἰἀοα ἰϊ56}} ἴο εἷβΒ ἀοταϊπίοη ; ἩΣαὶ 
ΠΟΥ͂, ἰη ραγί, ἰξ βἰδῃβ ἐοὸ τη ἴῃ ἃ ὨΒΟΒ1116 αἰιυθ 
Βοσα. Υἱ ϊἱ, 19, 20).---ἸΝ οὐ 811} ταδιτίδρϑβ ἃγὸ ἴσοι αοα, 
οοἰἀοα ἴῃ πϑανθη, Ὀπὶ 411 σδῃ ὈδοοΙΏ 6 ΒΠΑΓΟΓΒ ἴῃ ἰδ 
ὈΙΟΘαΙ ΡΒ ἰ ἸΔΟΥ͂ βροκ ἰ, 

ΒΟΝΒΕΝ: ἸΤθοτθ ΓΟἸΟΝΒ ΠΟΤ {Π6 τοργοβοηίδίος 
οὗ ιο ᾿πουρλὶ οὗἩ στοδέίοη, ἴῃ οοπηθοΐοη τὶϊὰ Ῥαγὰ 
αἶβθ δηὰ [80 81}, ἰῃ οοπίγαβδε πὶ τιμαὶ ρτοοΘ68. 88 
ἐπθ ποῦῖς οὗ οτοαϊΐοῃ ἴῃ 18 οὨγοποϊομίοδὶ Ρτορτοθα. 
ΤΏΘΓΘ τη8ῃ Ἃ8 ΠΟΟΟΘΒΑΥΙΥ [Π6 ᾿Δϑὺ ἰΐπρσ, ὮΘΓΟ δ6 ἷ8 
ὨΘΟΟΒΒΑΓΙΪΥ ἰδ6 σαὶ, ΕῸγ αοά Δ8 ΟἾΘΥΤΙΔ] ΓΟΆΒΟΙ, 68} 
ΟἾΪΥ ἰδϊηῖς ἨΪΙΒοΙὗ (ον Ηδ τσβὶ ὁτον Ὀ6 ΘΕβοη Ἶ8}}γ 
Ηΐθ ον ὑἐμπουρ!), πὰ, (μογεΐοσθ, ἰπ σγεβδου Ηθ οδῃ 
ΟἿΪΥ (ΐπκ ΗΠΒ ἰτᾶρο, ἰμὸ οομδβοίουβ δηϊο Ββρὶ τί. 
Ὑμδὶ 115. Ὀοΐπγοθη 8 [π6 τηοάϊδίίοη οὗ ἴδ οἰδγιδὶ 
πὶ (6 Βηΐϊϊο, ΤῊΪΒ βοοοπὰ μἰδίοσυ οὗ ογοδίζοῃ ἰ5 
ποίϊπον δ οῃ ΠῸΓΡ ΘΟΠπρ] οπιοπὶ ἰο [86 ὁη6 Ῥγϑοϑᾶ- 
ἵηρ ; ἴέ 18 ποῖ, ἰο ΒΑΥ ἐδ Ἰοδϑὲ, 58 τοροου, [Ιἱ ἰβ 
[89 βσυγαίί γα τορσγοϑοπίδίΐοι οὗ ογοδίίομ 658 ργοοοοάϊηρ 
ουαϊπασὰ ἴσοτσαηα (ἰδ οδηίγαὶ ροίΐπξ οὐ 86 ογουϊδδης 
ἰάθα (86 ἀοοίτίπο οὗ ἰῃ68 ἰδδὲ (Ὁ]]ον8 :ἷ8 [ἰὼ 
Βυῃ 86} ἰ8 ῬΙδιουίδίπρ δῃ ἃ Θποϑιΐοαὶ). 



926 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΕΞ ΕΙΒΗΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΒ, 

ΞΕΟΟΝῺῸ ῬΔΉΤ. 

ΤΙΕ ΟΕΝΕΘΙΒ ΟΕ ΤῊΝ ὙΟΒΙ-ΗΙΞΤΟΕΥ͂, ΟΕ ΤῊ ΤΈΙΑΙ,, ΟΕ ΤῊΕ ΒῚΝ ΟΣ ΜΑΝ, ΟΕ ΤῊΣ 
ΦΟΡΟΜΕΝΊ, ΟΕ ΘΕΑΤΗ, ΟΕ ΤῊΒ ΒΑΙΥΑΤΙΟΝ-ΤΕΙΜΡΗ, ΟΕ ΤῊΝ ΟΟΝΤΕΑΒῚ ΒΕΤΨΨΈΕΕΝ 
Α ὈΙΨΥΙΝῈ ΑΝ Α ΜΟΒΙΌΙΥ ΤΈΝΘΕΝΟΥ ΙΝ ΗΥΜΑΝΙΤΎ, ΤΑΤΙῪ ΟΡ ΤῊΣ ὕΝΙΥ͂ΕΕ- 
ΒΑ1, ΟΟΒΒΟΡΤΊΟΝ, 

» ΒΗ͂Τ ΒΕΟΤΙΟΝ, 

ΤΊ, Ιοεί Ῥαγαάέδε. 

«-......-.».--..... 

Οπβάρσξε ΠΠ|. 1-24. 

Α.---Τὴῦῶ Ταωρίαὕοῃ. 

Οη. Π1.1 Νίον [}6 βουρϑηΐἷ γγ88 ΤΏΟΥΘ ΒΌΡ 116 [Ῥτορασὶν : δἴοσιο σαϑεῖθ ἀσρστᾷ 1} βϑδυί8] [ῃ 8} 8] (ἢ 
Ὀθαϑίβ οὗ [16 8614 τ οἢ [06 Τοτᾷ αοα δὰ τηδᾶθ: δῃαὰ ἢ6 βδιὰ υπίο {86 γοϊωδη, ὙΥ̓ 68, 

2 δίῃ Οοά βαϊᾶ, Ὑ 8 8}}8}} ποὺ οαὺ οὗἨ ΘΥΘΙῪ ἰσθο οὔ {Π6 ραγάθῃ. αἀπᾶ {86 σοηϑῃ βα14 πηΐο 
8 [86 βογρϑῃηί, ἡ 8 πιδὺ δὲ οὗ {μ6 ἔγυιϊ! οὐ (86 ἔγθθβ οὗ (6 σαγάθη. Βιαΐ οὗἉ {86 ἔγαϊξ οὗ (ῃς 

ἔτθο Ὑ810}ῖ 15 ἴῃ ὑπ6 τηϊὰϑὲ οὗ ἐμ ρατάθη, (οὐ δίῃ βαϊὰ, Ὑ 8 8}8}} μοί θαὶ οὗ 1ζ, ἢθι 6 
4 58}8}} γϑ ἰουοῖ 1, Ἰαβί γο ἄἀϊθΘ.Ό Απᾶ {86 βεσρϑῃΐ βαϊὰ υπίο {8 9 οιθδῃ, Ὑ 6 5}8}} μοί βΌΓο- 
δ Ἰγ ἀϊ6.ἁ. Εν αοἂ ἄοίῃ ἰκηονν ὑμαῦ ἱπ {86 ἀδὺ γ8 θδὲ ἱβοσϑοῖ, ἔθη ὙΟῸΣ 6788 888}}] Ὁθ 

ΟΡΘηῃΘα δῃᾷ γ9 8}}8}} Ὀθ 88 αοὐ8 Κπονίηρ ροοα 8η ΘΥ]]. 

Β.--Το πίη, 

6. Απάπβοῃ [Π6 ΟΙΏΔῈ ΒΑῪ, {Ππ8ὺ ἰἢ 6 ἐγθθ νσὰβ ροοᾶ᾽ [Ὁ Σ [οοα, δηα ἐμαὺ 10 νγ8 Ῥ]θαβδηὶ 
ἴο ἐμ6 ογϑϑ, δῃᾷ 8 ἰσθθὸ ἰοὸ 6 ἀθβίσϑα ἰο τχϑῖζθ ὁῃ6 7186, 8.10 ἴοοὶς οὗ {89 ἔτπιις (Βογθοῦ 
δηὰ ἀἸ4 θαΐ, μα βᾷγθ 8180 ἰὸ μδὺ μυβοδηά [0 νατίακο πίξὰ Βα] δπα ᾽)6 ἀἸἃ ϑϑί, 

σ.---Τ}ὼ Οὐ. 

Απᾶ [886 6γ68 οὗ ἴλθτα Ὀοΐλ γγ6ΓΘ οροπθᾶ, 8η8 {π6 Ὺ ἰκηον ἢ {πᾶὺ ΓΠΘΥ͂ ὙΤΕΤΘ Ὡδικοᾶ, δπὰ 
[Δ6Υ βουγοὰ βρ Ἰθανϑβθ ἱορϑίμϑσ, δῃὰ τηϑᾶθ {ῃιηβοῖνθθ ΔΌΓΟΣΠΒ.Ό. Απα {Π6Ὺ Ὠδαγὰ ἰ[δ6 
γοῖοο οὗ 89 μογὰ αοἄ τυρὶ! ηρ ἴῃ ἐμ6 ραγάθῃ ἴῃ [86 οοοι οὗ [μ6 ἀΔΥ [8 μονὴ ἐβατ ο 
δῃηᾶ Αἄδβιῃ δπὰ δ18 ψΠ| 1ἃ ἐμδιηβοῖν 68 ἔτοτῃ [86 ὑσοβθῆοθ οὗ (86 Ἰμοτὰ Θοα διμοπρ [86 
ἴτ6 64 οὗ [ῃΠ6 ρσϑγάθῃ. 

Οοῦ “Σ 

Ὁ.-- Τὸ Φιάστοαολι ἐξὰ ἰδ9 Στοτοιδα 

9. Αμπάιίδο Πμοτᾷ αοᾶ οϑιδᾶ υπίο Αἄδηι, δι βαιὰ ὑπο ἔα, δ οτο ατὐ ἰδοὺ 
10 Απὰ Βο βαϊᾷ, 1 μοαγὰ {μγ σοΐοθ ἰὰ ἐπ ραγάθῃ, δῃηὰ 1 ὅχἃ8 δἴταϊ, Ὀθοδῦβο ἴ τγὰ8 πδκοᾶ, 
11 δὰ 1 Ηἰά τηγβεὶ Απᾶ ἢθ βαϊὰ, ὙΥ Βο ἰοϊὰ (μ6θ ὑμαῦ ὑβοὰ τγαϑὺ παι ῦ δβὶ ἰδοὺ 
12. ϑαΐβθῃ οὗ {86 ἐτβα ψβθσθοῦ 1 οοτητωδηάοᾶ [866 ἰμαὺ ἰμοὰ βῃου]άβὶ ποῖ θα ἢ Απᾶ [89 

Ἰη8} 8βδἰἃ, ΤῊΘ σσοταδῃ ποτα μοι ραγοϑὺ ὑπο τη6, 816 σάγο τὴ9 οὗἉ [89 ἔτθθ δηά 1 ἀϊὰ 
13 δαἱ. Απᾶ ἰδ Τμιοστὰ αοἂ εβαϊᾷ υπίο ἰδ πτοιλδη, ΝΥ μαΐ 18. (815. {μὲ (ποὺ μαϑὺ ἄοπδ 
14 Απᾶ {π6 ψοπιδῃ βαϊἃ, ΤῊΘ βουρεπῦ Ὀθρυ θᾶ τὴθ δπᾶ 1 ἀϊὰ θαί, ἀπά {86 Τιοτὰ Οοᾶ 8818 

απΐο {πΠ6 Βουρϑηΐ, Βθοδυδο μοι μαϑὲ ἄομθ (ἢΐ8, ἔμοὺ τὸ ουγβθᾶ δῦουβ 8}} οδίι]θ," δῃὰ 
ΔΌΟΥΘ ΘΥΘΙΥ͂ Ὀθαϑὺ οὗἩ 16 Β6]ἃ : Ὡροι ἰμγ ΘΙ] 8μ810 βου ροὸ δῃὰ ἀυδβὺ 5μ8]} ἔῃου θα 8}} 

16 116 ἄδγβ οὗ ἐγ 118: Απά 1 “1}} ρὰΐ δα Υ Ὀδίνγθθα ἔμ66 δηᾶ {86 τοσαϑῃ, δα Ὀθύθ ἢ 
[ᾺΥ βθϑᾶ δπᾶ Π6ὺ βοϑᾶ : Ὁ [αϊεαίο : ἐρεα (ε, οἱο.)7 8}8}} Ὀγυΐβα " ἰῃγ μοδᾶ, δπᾶ ἔβοὺ βῃδ]ὺ Ὀτιιβὸ 

16 ᾿ὶβ 601. ὕὐηίο ὴ6 πτοτηδῃ ἢ βαϊά, 1 ν7}}} ργβθδί]υ τυ ΡΥ ὈΠΥ ΒΟΥΤΟῪ δπα (ΠΥ ΟΟΠΟΘΌ» 
ἰἴοη ; ἰπ ΒΟΥΤΟΥ͂ 8ῃ81}0 ἐβοὰ Ὀγίηρ ἔοτίῃ ΟὨ]άσθα : δῃὰ ὑΠΥ ἀοβίσθ 8881} Ὀ6 ἴο (8γ Ὠυβραπα, 
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17 διὰ ἢ6 81)8]} Γ]6 οὐδσ 866. Απὰ υπίο  ἄδῃν ἢθ 8814, Βϑοδυβθ ἔμοὰ ᾿ιδϑὲ θαυ κοηθᾶ αηἴο 
9 γοΐοθ οὗ (8 γ τψιΐδ, δῃὰ μιδϑὶ ϑαΐϑῃ οὗ (06 ἰγθθ οὗ τ βοὴ 1 οοιητδπμαθα ἰ}|66, βαυϊηρ, 
Του βῃ δ] ποῖ 6ϑὶ οὗ 10, ουγθεὰ 18 6 ρτουπα ἴοσ [ΠΥ βακ6 [ἤοσα ἐδ οοπποοίίουιι σῖτα ἐμθο] ; 15 

18 ΒΟΙΤΟῪ δ:8}} ἴμοὰ θα οὗ 1 [ἐσὲ ἑοοὰ δοχα 1] 411 {86 ἐπ οὗ τὩγ 11ἴ6.5 ὙΒΟΥΙΤΒ 8150 δηᾶ᾽ 
{18.168 88}} 10 Ὀσιης ἰοσιἢ ἕο ἰΒ6 6; δηᾶ ὕἴποι β.8]} ϑαὺ [89 μϑγὺ οὗἨ (89 86]α [᾿πεἰορὰ οἵ ἰδ 

19 φακάβῃ) . [1η (89 βυγϑαΐ οἵ (0 γ ἴδοθ βῃδ]ῖ ἰᾷοὰ δαὺ Ὀγοδα Ἀπ] ἐμποὰ σϑίασῃ πηΐο ἴΠ6 στουπᾶ : 
[γ οι οὗ 1 νψγαϑὺ ἔμου ἰδίζθη, ἔοτ ἀυδί ἰῃοὰ γί, δῃὰ υηΐο ἀυϑὲ 8β[ι8]0ὺ μου σχοίη. 

Ἐι-- Το Ησρο δὰ (86 Οοτηραβείοῃ. 

22 Αμὰ Αἀδῖῃ {πιδὰ ἥοταὰ ἰδο ϑασί}}] ο8]]6 ἃ ἢ18 τσ θ᾽ 8 ἤδῖαθ Εἶν ϑ᾽ [0, 06-οἰνίης} Ὀδοδι56 586 
21 παϑ [89 τηοίδογ οὗ 81} ᾿ἱνίησ. ἴὐπίο Αἄδιῃ α]8βο, δῃὰ ἴο [8 τῖΐθ ἀἸὰ (89 ωοτὰ (ἀοα τηβ]κθ 
22 οοδίϑ οἵἉ Βκῃ8 8δηα οἰοίῃβοα ἴθ, ΑἈπᾶ ἐμ)θ ωοτὰ αοἀἂ βαϊὰ, Βϑῇῃο]ά, {ἢ τῆ ἢδ8 Ὀθοοσὴθ 

88 ΟΩΘ Οὗ 8, ἰο Κπονν ροοά δῃηὰ 601]; δῃὰ ποὺ 1οβὺ ἢ6 ρΡαΐ [Ογἢ} ἷ8 μδηᾶ, δηᾶ ἰδ]κθ 8180 
οὔ ὑ86 ἰγ66 οὗ 11ἴ8, διὰ δαὺ δῃὰ ᾿ῖγϑ [Όγουοὺῦ [δα ἔδιο σνατϊαβέίῃς ταδη, βοοοσάϊσις ὕο ἐδ ἰάϑα οἵ ἐδ σγοσ- 
Ἰεείίης 56]. 

Ἐ.-- 9. Μογοὶα] Ῥθογοο οὗ Ῥυπίδηιτηοης δηὰ Ὀ1βορ] 6. 

22: ἘΒοτγοείοτθ (86 Ποτὰ αοἀ βοηΐ μἴτὰ ἔοτί δ, τὰ ἐπίομαίνο Ῥίοὶ ἴοττα οὔ ἐδ τοσὉ] ἔγοτη {}}8 ρθη 
24 οἵ Ἐάδῃ [τὸ υ]έβεῖαὶ φατᾶας } ἰο {1}} (6 στγοιηά ἴτομι μθηοο ἢθ γγχᾶ8 ἰβίκβῃ. ὅ5Ξ'ο ἢ6 ἄτονθ 

ουὐ (89 τηδῃ: 8ηα ἢ ρ]Δορα δ ἰμ6 θϑϑὺ οὗ {86 ραγάθῃ οἵ Ἐϊάθῃ ὁπ δγαθὶμ)8 [ομασαν}] δθὰ 
8 βδτηλρ Βυγογα τ] ἢ ἰυγηθα ΘΥΘΙΥ͂ ὙΓΘΥ [γεέ ὁτος τοδί πἰαἰπίηρ ἰδ ρδοϑ) (0 Κθαρ 186 ΨΥ οὗ 
ἰὴ6 ἰτοθ οὗ "ἴδ [ϑοχαρδίω ; ΘΌτΡ. Ῥα. οἷν. 4; χυἱ!, 10-1δ ; 16. νἱ. 3]. 

(ἸΥἶα:. 1.-Γὸὺ . ῬΥΙΙΩΔΕΥ͂ ΘΟΏΒΟ : ΚΕΝ εἰρλέ (ΘΟΟΟΠΔΔΙῪ : ἐμείϊον, ἀξοίπίησ). Οτοοῖκ : δράκων (δέρκω) ὄφις (ὄψομαι). 

Ἢ Ὁ; σχρτοδδίης ατοδὲ ΒΌΣΡτίθο : γοα ἐγωΐγ, ὁαἸ {{ ὃ6 »οεείδιε ἢ Οομιρ. Οτοοῖ μὴ ὅτι πὶξῃ ἐξα αἰταρ} οἱ ΕΥ̓͂ πὰ δοχιρῖ» 
π6ιι.--1. 1,.} 

[5 Υτ. 6.- ἸΤΑ ἸῊ ταπιδοτοᾶ ἀεείγαδίδ; εἰσι οἱ} δ ποτα : ἃ ἀξείγε, αὶ δοαιίν, α Ἰουεῖν (λίπρ.--Ἴ. 1,.} 

[5 ες. 1.- 11, απὰ ἐδ ον ἔπεσ. Βοίῦγο ἐξ πὰδ ἐδ νοσῦ ΓΝ Ἴ, ἰο 26; 8 Ὠΐσλοσ Ἰτηον]οῦσο ἐπατὶ ἐμ δὲ οὗἁὨ δοῆβο.-- 
(οπ»ϑοίεηοε.---Ἰ. 1,..} 

[ὁ Υαγ. 8.--ἼΘ ΓΙ Ὦ τοῦῦ ταΐδσ ἐο 5᾽--ἔμο τοῖοο ροίπρ. Ιὲ ποα]ὰ καϊξ γετῪ Μ6}} ἐδ ἐπίασρσοίδείσσι πΗἱοι ΤοῸ] ἃ τα κθ 
ἀλλ] δῚΡ ΒαΙΘ Ὁ ὨᾶΤΩΘ [ῸὉΣ ἐμ ἐπυπᾶσν, δα ἴῃ Ῥε. χχῖσχ, δ, 4, 5, 1, 8, 9; χῖνί. 1; ̓ χυἱἱὶ. 84; ὅοῦ χχσυΐ. 38. ΤΕ ἰδ [86 

τον οὔ δῷ Ῥατα, ἨΐΟ εἰΐοα 7εσ. σχὶ νὶ. 22; Ἐχοά. χίχ. 19 (τοΐοο οὗ ἐδ ἐσυτηροί, ροίπρ ἀιοὰ ᾿ταχὶἢ87) 88 Ὅσχδσορ]οθα οἵ ΝΣ 
)οἰδοὰ νι ΒΡ . 1ε σα ὅτϑ ΟΣΡΓΟΒΕΙ͂Υ ΒΌΡ]1οἃ ἴο ἰπδηϊταδίο πίη σα, ααἱ. Υἱϊξ. 8 (6 ταίοσ ροίπηρ, οἷθ.), ἰπ οἵδβδαοσ ρβίδοοθ ἴο 
[86 Ἰρδ, 88 Ῥγονυ. 'ἰν. 18. Εγοὰ ἱπ ἔδο ΗΣΓὮΡΔ6] ἥοττη ἰξ ψου]Ἱὰ εξ {μ0 ἀοδοσὶρίΐοι οὗ ἃ Ἰοτᾷ σοὶ] οὗ ἰδύπαασ, Ἡϊοἢ δοοῖϑ 
ἰο 60 411 τουπιὰ ἐδ 6 Βοτίξοιι, οοιρ. δοῦ χχυσυῇ. 8. Ὑδΐ 0] οτθ οαπὶ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἰπίοσφζοίοαἃ οὗ 6π ἀσίΌ δ] προδϊκίηρ, Ὀθς 1}}ς 

ἹΠΆΥ Ἦτο Ὀ6Ο6Ὼ ἐδ9 δχδὺ ἐμππηᾶος [ΠΟῸῪ ΘΥΟΣ ποασὰ, οοταίωρ ἰπ Ὀϊδοὶς οἰοπάδ, Ῥασβδρα, ἰσνασὰδ (86 σγοεΐσς οὗὨ ἱμοῖς εἰποΐηρ 

ἄλγ, βιὰ ἰξ πουϊὰ Ὦδτο ὈΘΟΏ ΨΟΙῪ δίδσ πα, ονστι 85 16 μδς ὈΘΘΏ ΘΥΟΣ δβίῃοοϑ 0 ΟΣ ΠΥ οοπϑοίΐθσιοοθ. βόπιθ οὗ ἐϊ 9 ἘΔΌἰδ (506 
Αβαῃ Εστβ) ποι]ὰ οοππιοοὲ Ἵ9ΓΓ τὲθ Αἄδχα ε Ἠδ μοασὰ ἐδε γοΐοθ 88 ἨΘ ῬᾺδ παϊίτρ ἰπ ἐμ6 6001 οὗ 6 ἀΔγ; θα [8 
ξτατσιδσς ἷα ἀἰ ΟΕ ρα ηδὲ ἐπ ἷ4.-.--Τ. 1.} 

(56 γατ. 14.--ἸΌΓΙΞΓῚ Ὁ9ῸὉ ; δῆρο σὲ ΒΕ ταπιᾶοσϑ ἰξ : ἀπιοηρ αἴ! οαἰ{ῖε.---Ἴ. 1,. 
[6 ΥΧε:. 15.- τοῦ" : ἴοσ ἃ ἀϊδουδεῖοι οὗ ἐμ 18 τὰσθ διὰ ἀϊδοιϊ ποχὰᾶ, 806 (;0 Ἐπχοροίθ8) Δηὰ Οτἰἐοαὶ, Ὁ. ----.--ΤἸ. 1. 

[{Υ̓́ετ. 18.- ΡΣ . ΥὯΙὸ δαῆϑθ οὗ ἐμῖ8 ποσὰ ἰδ τοῦ ᾿ἔδίαο, ΟΣ 56:50 8) ἀοείτο, ἴκὸ ΠΊ, Ὀὰ ταηξ, ἀσραπάσηοο, 
δι, ἰὰ ἐλιὶ8 ϑοΏδο, ἃ Ἰοοκίηβ ἰο οΥ τ ΑΥΟΣ 009 (800 ἐδ0 πι908 οὗ ἐδ τοοὲ 11). Οὐταρ. ὅδῃ. ἱγ. 7, πιοτὸ ἐξ ἐδσιηοὶ 
δδγο ἔδο δοϑο οἵ ἰδίάο. 80 ἰὰ Οδηξ, Υἱΐ. 11 ξ ἀοθδ τοί συθᾶσι ΟΆΣΤ8] ἀοαῖσζο δα ἀἰϑδομίμα που]ὰ ταπᾶοσ, πὲ ἐδθ π|]η σ᾽ ὁ0}- 
παραὶ ἀορατιάσποο, ος καὐταϊβείοτι ὑο ἐμ οοῃήτιξαὶ ταὶ; ἸΏΡ ὍΣ "Ὁ9, ΠΧ. ποῖ] ταπάστα ἰξ : ἀποστροφή; ΨαΪζαΐΘ: σμὸ 
υἱγί ρο(εείαία εγί2.---Τ. 1..} 

[5 γα;. 17.-- ὉΠ ; ἴοχ τοι σῖα ΟἹ ἐμθ0 ΡΪΧΑ] ἴοστα οὗ 9 ποχὰ 70: 10}, ἐπ ἩΘΌΓΟΥ, δοὸ Νοίοϑ, Ὁ. 163.--Τ. 1..] 

[5 Ὑα:. 21.-ΠΙ} , Μαυοαλ. ἸΧΧ, μανὸ ἐγασιϊδίϑα ἔμο πογὰ ὮΥ μ9 ατϑοῖς Ζωή : ΗΘ οΔ]1οἃ μδὲ Ζοο, ἱζμε; Ψαϊραίο: 
Ηωα.--τ 1} ἢ 

[6 νας. 2.--ῷ » ἰεεἴ---οἹἷγ ἰδο νασίίοο πίίθοῦῖξ ΔΩ τοσρ. ΤῊ δἰ] οσιοθ, ΟΣ δροαϊορϑείβ, ἱ8 ΤΟΣΎ ΟΧΡΣΟΒΕΙΥΘ ; ΟΟἸΏΡΑΣΘ 
θ..6 εἰπιΐ]ατ Οτϑοῖς το οἵ μὴ [ΟΣ ΔῈ ἱπιραταξένο οἵ οδιιοιι.---Ἴ. 1..} 

[11 Υα;. 43.-- ΠΣ Ὁ "Ἱ. Σδηκο τοκασὰβ ἐδ9 ΡΙ οὶ ΖοΣ, δ ἰπἴδπεϊνο, ἐο ἀαηοίθ ἃ υΥἱοϊετΐ βαπάϊηρ ἑοσίδ, ἃ ἱπβγυξίσιρ οὐΐ ; 

μαξ ἐδαξο ἰδ το ποοὰ οὗ ἐδδὲ, ἐμο Ρί6] ἀϊδοτίπις να 11:16, 17 δ, ἴζοσα ἐδ Καὶ, δοὰἃ Ὀοίῃρ ᾿δοὰ ζοσ τὶ ὁσγάϊπαγγ ϑαπάϊηρ. 
Το ποσὰ 0 ]Πστνίηρσ, Ὁ “25 , ΤΆΒΥ ὮδΔνο (δαὶ θ6ῃδο, Ὀὰΐ ἐμοῖο 18 ποίη ἰπ ἐμο οομίοχἑ οὗὨ ΒΆΣΒὮΤΙ 8868, ΟΣ δον ἰπρ [0 ΟΑΣΤΥ͂ 
[ξ θεγοπὰ {86 φαπαταὶ ἰάθα οἵ ἀϊεταί δα]. --Ἴ, 1.] 

σου ἰπ68 ΠΟΙΘ 8180 ἰῃ 116 (πἱτὰ ; εἰηποθ 86 βυθ)ασὺ ἷ8 
ἘΧΈΕΟΘΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, {86 Ῥυΐσαουδὶ Ηἰδίουυ οὗ Αἄδπι, 88 ἰὺ 18, αὖ {Π6 βᾶτωθ 

{ἴπι6, ἴῃ 6 ᾿ὐάηερτθόν Ὠιἰβίοσγ οὗ τηᾶῃ, οὐ οὗ Ὠυτηδηΐίγ, 
1, Το σομρδγδ νου τρανὴ ΒΥ τα Ο]16 4] ἐμαὶ ἰ ΤΏ ἴδοι οἵ (86 ἄγει ἑοτηρίδίίοη 8 {Πι|6 βγτηῦο] οὗἁ ΘΟ Υ 

δρρεαγοὰ ἴῃ [᾽6 τοργοβϑηίδίΐοῃ οἵ (86 ργίπιουαδὶ ἔδοίβ, [ἰ Βαπιδιι ἰοτηρίδιίίοι ; [86 18εἱ οὗὨ (δ6 ἄτι 181} 8. τὴ9 
8ηἃ πιο πὸ βατο ποϊοὰ ἴῃ ἐδθ βϑοομα οδδρίογ, ἰ ΒΣΤΩΡΟΙ οὗἨ ΟΥ̓ΟΡῪ Βυμηδη ἰγδηβσγοβϑίοη; ἴΠ6 ῥτοαὶ 



φοϑ ΟΕΝΈΕΒΙΒ, ΟΒ ΤΕΒ ΕἸΕΚΒῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΘΒ, 

τηϊϑία κα {παι ἴδῃ ἰπ (Π6 Βτδὶ ἢυτηδῃ δἷη 8 8:9 Βυτηθο] Ϊ τηδῖσοβ (6 οΥἱὶ Ὀοίπρ ΑἸ τσηδη ἴὸ Ὀ6 [86 ἰοτηρὶρν οὗ 
οὗ Ἄγ γΥ οἷἶοοὶ οἵἉ δίῃ, ᾿ ϊο ὅγϑὶ τοδὴ (μἰνίμρ ἴ0 τὰ 186 ἔοτῃι δηὰ ἀραὶ σηδοῃ 

ἃ. εν. 1. Νονν ἴδ6 κοχροηῖ.---ΤῊο, ἰτοο οὗ 
ἱκιπον ]θάρθ, 8 ρατὶ οὗ ἰὴ νοροίδὉ]6 ποιὰ, νγὰϑ τοδθ 
Υ Θοὰὐ ἰδ6 τηθάΐυμι οὗ Ργοδαίίου . ἔγοτι (86 δῃϊπ)αὶ 
ον ἃ ῬγοΟΘΘαΒ [Π6 Βογροηὶ 88 ἴ86 ἰηβίτυτησηϊ οὗ [δ 6 
ἰαιαρίδοη ποι αοα ἀϊὰ ποῖ τρδκο. Ττυθ ἴξ ἰδ, 
(Παὺ (86 βεγροηὶ ΔΡΡΘΔΓΒ δΔΒ ἰ06 ΡγοΟῦΔΌ]6 δυῖδον οὗ 
τεἰβ ἰοτηρ δου, θὰΐ Βα 6} ΡγΟΌΔΌΙ ΙΕΥ 18 ποδιοηθὰ Ὁ 
Ἡδδὶ 18 βαϊὰ οὗ, ἱ. 2ὅ δηὰ ἰΐ, 206.0 “11 πα ((ἃ 
ΒΙΟΒΟΓΒ ἀοηΐθβ 11) ἃ σοοὰ οτοαϊίου οὗ ἀοά, ἱδβουχὰ 
ἐἰδνγοηῦ, 88 οτἱ ἰδ} οτοδίθα, ἔγοὰ πρδὲ ἰδ δέϊνεσ- 
ψταγὰβ Ὀδοδηη6᾽ (Π 6}}1Ζ86}}. ΤὨγουκῇ (118 δυρροϑὶ- 
ἴοι, ΒΟΤΟΥΟΡ, ΟὗὁἨ δηοίμαρ ογοδίθα αὐδ᾽γ, 6 ἰδ 
Ὀτουρθξδ ΠΟΆΓΟΡ ἰ0 ἰῃ6 γἱ᾽ ΕΓῪΥ οὗ Εἰομογθ. 068 ἰδ δρ- 
ΡΣ 88 [06 Τ161Ὸ ἱπβίσυτηθηὶ οὗ ἃ ἰστρίϊηρ δρί τς Ὀ6- 
οὐρίηρ ἰο ἴΠ6 οἶδας που], ἰθη τουδὶ ἔπθ ἀθοσθο οὗ 
λυαρτηοηῖ, 88 Ῥγοῃουπῃοθα, πᾶγνὸ τοραγὰ ποῖ 80 ζωυοὶ 
ἴο ἰῦ δ8 ἰὸο 86 ερὶτὶς οὗ βίῃ, πῇοδο ἰπβίσυσηθης δπὰ 
ΔΙΙΟρονῖ Δ] ΒΘ π 01] ἰὲ δὰ Ὀροοηθ. ΒΟΥ ἱξ οουϊὰ Ὧθ 
800} δὴ ἰῃβίγαηθηῦ ΙΩΑΥ͂ 6 ὈΣΙΘΗ͂Υ οχρ δίπθα ὮὉΥ 
118 ΟΥΑΙ 688 ; ΠΟῪ ἴδ ὈΘΟΟΙΏ6Θ δὴ δ] ορογίοαὶ σορτθ- 
δβοηϊδίϊοη οὗἩὨ ἰὴ Ενὶ] Οπο 8 ἰδυρσὶ 8 αἴουπαγὰβ ἴῃ 
τ Καίκου (μαι 15 μὴμμαγπόδοις Ἄν 186 πΟΙΏΔῺ 
δηὰ (86 βογροηῖ, Ασοογαϊηρ ἴο Νοκκ (λὕψηι.- δυηιδ.- 
λΠμπλ. Μεαΐ- Ἡϊογίεγδιμολ), ἅμ δεῖροηϊ 8 υδὲ 88 
Ὑ6}} {πὸ ἄχογο οὗ Βθϑ ἢ δηὰ τοπονδίίοῃ, δΔ8 οὗ ἀδδιὶ : 
Βίη69 ἰδ ΘΥΘΡῪ γεδδγ οἴδηροθ ἐ(8 βἰείη, δηιὰ οὐϑοίβ, πιογο- 
ονοῦ, [5 νσοῆοα, ΤῊ8 ἀου 6 ρου ἰατ γ, δὰ ἀου 6 
Ομαγδοίον, 88 ἀγαϑοδαίμων πὰ κακοδαίμων, ἰ8 ἰπὰϊ- 
οδἰοα ηοΐ ΟἿΪΥ ἴῃ ἰδηρυλρο, Ὀυϊ 4150 ἰῃ τογίθδ, ἴῃ 
Βουϊρίυγο, δῃὰ ἰπ τηοάο68 οἵ πογβΐρ. [ἡ {18 γοϊδ- 
ἰἰοη, μόνον, τὸ τηυϑὺ αἰδιϊηρυ θη ὕπο αἰϊνογρίης 

. ΥἹΘῪΒ οὗ [10 δῃοΐθηϊ ρθόορὶοϑβ. ΤῸ (86 Ἐσγρέδῃ σόνϑ- 
ΓΟΒΟΘ ἴοῦ [86 Ββοροῃΐ βίδῃη δ ἰῃ ὁρροβιίοι [86 δθποῦ- 
ΤΘΩΟΘ [ῸΣ ἰδ διβῆοπς (6 ᾿βγβο [698 (860 (86 δγίϊοὶθ 
 βαγρθηὶ ᾽ 1 (86 “ ΒΙ]1ο41 Ὀὶσ ΠΔΡΥ ἴοσς ΟὨγίβεδῃ 
Ῥρορὶθ Ὁ), αγθοῖβ, Ῥογβίδηϑ, δῃηὰ Οοστθβηβ. ΑἸημοη 
[86 5ανουῃίδηβ, ἴοο, ἀο68 [80 ΒοΙΡΘωΣ ΔΡρΡΘΔΡ ἴο Ὦδυθ 
ὈδΘῇ δῇ οὐ͵δοί οὗ γεϊρσίουβ ἔδδν ; δηὰ ἔγοπι [ποτ ΤΏΔῪ 
[Π6ΓΘ ἢν  ΘΟτ 6 ΤΟ Ποα Υἱ ον ἴο 86 ΟἸΘΣΙΏΒΏΒ, 88 ἴγοσῃ 
186 ἘΧΥΡ ΔῊ ἰο (16 ατοοκθ. ΟΟποοτηΐηρ [86 ΒΡΘΟΙΘΒ 
οἵ βουροηΐβ τηϑηθοποὰ ἰῃ ἰδ ΒΙΡ]6, Βοο Ἦ ἱποτ.0 1 
ΤΩΔῪ ποὺ Ὀ6 ϊίδβουϊ βἰρηβοδηοο ἐμαὶ ΘΘῃ 6618 (οἷ. 111.) 
δ ἰῃ δυο ἀϊδιίποὶ οοηίγαδὲ πίῃ (Π6 ἘσΥραδη νίον, 
Ποῦ ΟἿΪΥ ἴῃ γοϑροϑοὶ ἴο (6 βογρϑηΐ, Ὀαὶ 4180 ἴῃ ᾧ 
(0 πὸ Εμγριίδη ουἱθι οὗ ἀραὶ δπὰ ἔδμο οἴμον πουϊὰ. 
16] ζϑο ἸΒϊηκ8 τπᾶὺ ἴΔ0 ϑογροῶΐ οουϊὰ Παγάϊγ, δἱ 
ἴπαΐ ἐἶπιο, ΒατΘ ῃδὰ βθοὶ ἃ πδηι δ8 ὉΣΓ1), βίῃοθ {π|8 
(ἔτοπι ὩΤΙ9, ἴο 685) ἰ8 ἀοτίγοὰ ἔγοτα ἐΐβ ργοδϑηὶ 
οομδβιαϊ οη, [Ι͂ἢ {Π18 ἯΔΥ ἴμ6 οτἰρίπδὶ σοπειταϊξοιι 
οὗ [6 βοἀυοίίνε βογρϑηὶ ἰβ τοραγάοὰ ὈΥ ἴτω ἰπ ἃ τηο γα 
ἔδνόσδ ]9 Ἰρῃν (ἤδη {π6 παίαγο οὗἩ (86 ἔγθθ οὗ ὑτγοθϑ- 
(ἰοη. Κποροὶ, οἱ [86 ΘΟμίγασΥ, ἰ8 οὗ ορἰπίοη ἐμαὶ 
ἐ8ὸ οἰοῖοθ οὗἩ 6 Βογροηὶ νβδ οοοδδίοποὰ Ὀγ ἰδ6 
Ῥασβίδῃ ταγί, ἰμοη Κηόνη [0 (Π6 Ηοῦτοτβ, πιο 

4 [80 Οοδαπίυε--α εἰδίζαπαο. Τὶ ἰδ ᾺΣ τηοτο 1{κοῖγ, Βοττ - 
ὃ ἤτοι προ ἢ 

ράκω δερκ---δέρκομαι--- 
δ Ῥίογοῖῃς εἰμί. ΤΏΙΘ ἐδ ἐδο βότηϑ ἀοτίγα σα στα ὑπὸ 
Θγο0 πῃ (89 ὄφις, οΥ ἔζοσα [86 βοδοσαὶ βὐ τ  ηρ ΒΡ 
8.200 (ὄψις) 86 ἃ δὰ Ὀθαῃ [Πο τοττί Ὁ19 οὈ͵θοῖ. 
Ἀπὰ (ο (δ ΐ5 ὀΘοσττοθροπά ν90}} (9 ορίἐποίς ποῦ ἐπ ἐδ Οτοοῖς 

8 ΔγῸ 80 ΘΟπιϑία τ] Ἰοδιθῦ σι ἐξ, ἐπὴν μὰ φιλο; ποικι- 
ἐργηστήξ. Θ δέγρόηΣ 8 δοποτίο 

ὨΒτη6---γέρίτϊδ. 6 ἔσχες ἰπὰ ῥαλεγα Ἴόανι ὁ τεέλαπαῦε ἐν ἠδ ελμμνδεα 
ἴο [9 Βογροηςξ πότὸ οὗ ἐδ δρὶοπϊὰ ἀτιὰ ἐεττί0}9 κί ἀ---Ὀθδτι- 
[ απὰ ντο.--1. 1. 

οἵ 106 Βεῦρθῃ!), δῃὰ Γοργοβοίδ ἢἷπὶ 88 ἴΠ6 ἱῃ ΓΟ ΌΘΟΣ 
οὗ τηοῃδίσουβ βεγροηὶ ἰοστηβ.᾽" Νον γί Π6]688, δἴησο ἰῃ 
ἷα ἰἰπηο (ἀοοογαϊηρ ἰο Κπορο]), (86 Ὀδ]Ἰοῖ ἴῃ ἃ ἀονιὶ 
ἯΆΔ 8.}}} ἰογεῖχει ἴο ἴ86 θύσετε, (86 δυΐδοσ, δ9 
τοδ ηἰδὶπβ, τωθδης ἃ γ68] βεροῃς, “8 Φοδβορῃυδ δἷθυ 
ΤΙΣΌΌΥ δυρροβοβ (Ἅπέφ. ἱ. 1, 4), 88 πὸὶ] δὲ. Αθδῷ 
Ἐζτγδ, Φδγοῆὶ, Καὶ πιοιὶ, δηὰ τοοδὲ οὗ [86 Ἰαΐοῦ ΘΟΙΩΙΩΘΏ» 
ἰδίουβ." Ί16γὸ ἰβ, βοπδυθῦ, οὶ [86 δἰἰρμίοδὶ γοαϑ0 
ἴοσ ἀογί νίησ (16 ῥγτωϊενο ἰσβαϊιίοη, ἢοτο ρσίνοῃ ἴῃ 8 
οτρί μπῇ Ηεῦγονν ἔοστω, ἔζοσῃη ΔΩΥ ῬογαΔῺ ΤΟΥ, ὯΟΥΓ, 
ἴῃ (00 δοοοῃὰ ρΪδοθ, [ὉΣ δδοσί δυσ ἴὸ 80 ΗἩοῦτονα, 
ποὺ ΟἿΪΥ 8 ἀοροπάθμοθ οὐ δυο Ῥογβίδῃ στωγίδ, Ὀυΐ 
8350 8 τὸ τρλνὴν τος τα ϑοὶ οἴ ἐϊ8. βυτῃθο τοδὶ ομασδοῖοσς 
ΟΥ ἀοπιοπίδοαὶ δτουῃὰ πιϊποὺϊ ΔΩΥ͂ ΤΟΔΒΟΏΔ [ῸΣ 
ΒΌΘΝ δηςοἰραιίου ; δὰ, ἐγ Ϊγ, 15 (86 αἰϊοσπιδνο οὗ 
1ϊ8. θείης οἰθον δῷ δοίμδὶ βοσρεηΐ, οὐ [86 ἀουἱ κιἷπ)- 
861 ἢ) τΏΟΙΥ πἀπ θηΔΌ]6.--- οιο ἐδλδ δεγρεπέ τοαᾶὲΣ πιοτθ 
δυδιΐ. ΤὨδ αυθδίίοῃ αὐὶϑοβ Ἡμβοίμοσς ἰδ 6 δἀὐοοϊνθ 
ὈΞῚΣ Π6Γ6 δίδη 8 ἴῃ οοπηθοιίΐοι πιὰ ἢ 88 Ἔχργϑβδδ.- 
ἷηῃγ το οοτηραγαῖίδνο ἄθστοθ Αἱ 4}} ουθηΐίβ, 10 
γὮΠΟἾῪ ΔΗΔΙΟσΟυΒ ρᾶϑβᾶζο, νοῦ. 14 (του πἀϊηρ Ὁ5 οὗ 
(18 ὁσαπ Ὁ. δἰ πι!]γί εν οὗ βουπά, Ῥ᾿ Ὁ “γγ}--- 3 
ὉΦῺ) σδῃποῖ Ἰη68: Ουγοὰ ἤ30 76 ῃΔῃ ΘΥΟΓ Ὀαδδὶ 
οὔ ἐμ βε]ὰ. Αὐποηρς (86 Ὀθδδίβ, ἔθ δογροηὶ τγδδ ἦυαὶ: 
ἃ βίῃ σία ΘΣϑΙΏΡρ]6 οὗ ἴηα ; δηὰ 80 ἰ8 1ὲ αογπδιὰβ 
βαϊὰ οὗ (6 ουγβθ. ““ ἰβάομῃ 'β ἃ Ὡδίϊτα ῬΓΟΡδΓΥ οὗ 
186 βοιροὺὶ (Μαις, χ, 16), οὔ δοοουηὶ οὗ πο (δ0 
Εν] Ομθ οἴοβοὸ ἰξὲ [ηεἷϊ8 ἱπβίγσασηθῃί, Νουογίοῖθβα, 
(86 ῥτγϑαϊσαὶθ ὉΠ ἰ8 ποὺ ρίνϑῃ ἰο ἐξ ἤθτο ἰὼ [86 σοοὰ 
Β6Ώ86 οὗ φρόνιμος ἉΡΡΕΡ ϑγμόσε, Βαϊ ἰῃ 86 Ὀδὰ 
Β6Ώ86 Οὗ πανοῦργος, οαἰϊάωε, ογα ἘῸν 18 πβάότῃ 
ῥγϑβϑθῃῖβ (βοῇ 85 {Π6 ογδῆ, οὗ [88 ἱθιηρίον ἰὰ (Πϊ8 το- 
βροοῖ, τδὴ ἴξ ΔρΡΡ 68 ἰιβ6 ἢ τὸ [6 τγϑαῖζοσ ὑγοσώδῃ, 
Κεὶ!.-,ΑΑπὰ ΒΘ βαξὰ υπῖο {89 τσοσηδῃ.--- ΤΏ ἰάδα 
ἰδαὶ (π6 πι| δδὰ 6 νίβῃ ἴο Ὀ6 ἱπάδροπάθηϊ, δηὰ, ἴοτ 
[86 Βα 6 οὗὨ γϑϊοβδβα, λα τι πάγανσῃ Ποτβ οὶ ουξ οὗἨὨ ἴῃ6 
ΤΔ 8 Βίρ!ιί, 88 νὰ Βηὰ ἰϊ ἰη ἈΜΠΈΊΟΩ, 18 οτἰ σῖμαὶ ἱπάθοά, 
Ὀυΐ βεὶβ ὕρ, το ΟἸΟΒΟΙΥ͂ Θχδινίηθὰ, ἃ θοσίπηΐηρ οὗ 
[86 [Ἀ]] Ὀοΐογο [86 ζ8]} ἰ1861.--- θα, μαι ἰοὰ βαὶὰ, 
-- Τὸ ἀοϊαάσίηρ δι ζυῦ  οὗἁ δΐ8 αἰΐοσδποο ἰδ διἀπηρῖτα- 
ὈΪΥ ΟΧΡτοβϑοα ὉΥ ἰλ6 γδγίῖοῖο8 2 ΝΣ. Τῇ ποσὰ ἴῃ 
αυρδίίοῃ. ἀσηοίοθθ ἃ αυοβιϊοηϊησ δαγρτῖβα, πο ἢ τρδῪ 
Βανθ ἰῃ Υἱ ΟὟ ΠΟῪ 8 γ68, Δηὰ ΠΟΥ͂ 8 ὯΟ, δοοογαάΐηνσ ἴο 
ἴμ6 οοπηροίϊίΐοη. ΤῊΪΒ ἰ8 16 Ετβί βἰτι κίπρ ἔδαίογο ἰῃ 
86 Ὀερίπηΐηρ οὗ ἰ86 ἱοταρία οι. [π [86 τιοβὶ οδυ- 
(ἰοῦ 8 ΙΔΠΏΘΥ ἴμογο 8 Βδονῃ (Π6 ἰΘΠάΘΏΟΥ ἴῸ ἀχοῖδα 
ἀουδι. Τμοα 189 ΘΧρτθββίοῃ αἰπΊ8, αἱ [ἢ 886 ἔξγηβ, 
ἴο ΔΘ κοη τοϊβίγυβί, δηὰ ἰὼ τϑαῖκθη (86 ἔογοο οὗὨ ἰὴ6 
ῥτοιϊδίοη: Νοϊ δαὶ οὗ ουϑσν ἴχϑο οὗ ἴμθ ρματσ- 
ἄϑῃ! Βαῖ, μα γ, ἴθοσο 8. δ180 ἰπιοη θα ἐδ Ἰοποῖ- 
ἴηρ; οὗἉ θο]οὗ (ἀγουρσὰ ἰλ6 ὈΔΓΘ 86 οΥ̓ [6 δ'πρ]6 πδσηδ 
ΕἸομί. ΤῈθ ἀοπηοη ἰμδὶ μ88 (δκθὴ ροβϑαββϑίος οὗ 
ἰὴ0 Βογροηὶ ὁδημοῦ ὨδίυΓΑΙΥ τοοορηΐζο αοἀ 88 Φεῆο- 
γδἢ, (86 Οονοηδηί θα ἴος θῶ. Ευοροὶ ἰμίηϊκα, 
τθδὶ [8.6 δείδον Ἰοδ οαδ [06 Ὠδῖὴθ ΦεβοΥδἢ ἴο δνοϊὰ 
Ργοΐδηίης ἰξ. 61] ἰπίοσργοίβ : [πῃ Οὐδ ἴο στο ἢ ἢ 5 
αἶσα τουδὶ ἰμ6 ἰοταρίοῦ βϑοὶς ἰὸ ἐγδηβίοτστω [ἢ 9 βογβοῃδὶ 
Εἰνίην ἀοὰ ἰπίο ἃ πηΐγοσθαὶ πωπιση αἰυΐϊπεηι, Βυι 
που], Ἰῃθη, τθῈ6 ΕἸοΝ πὶ οὗἁ οἷ. ἱ. ὈΘ ΤΩΘΓΟΙΥ δὴ απ ΐ- 
ψΟΣΒᾺ] πιρηση αἰυϊπυπι ἸΤὯΘ δββδυν 8 ἀϊγοοιοά 

(π6 ρῬδγδαΐβδι δὶ οουθηδηὶ οὗ αοἀ ἢ τηθα : 
τβογοίογο ἰὲ 8 (δαὶ {86 Βογρομὶ οδῃηοῖ αὐΐον ἴῃ ὨΔ})6 
οβονδὶ. 

8, γε. 2, 8. Δυῃὰὰ ἴμο τυόσῶδῃ βαϊὰ ποῖο 89 
Βοσχρϑῃὶ.---Τπαὶ ἰἢ6 δογροῶς βῃουα δά άγοαϑ ἰδ6 
πΌΙΏδη,, δηα ποὶ ἰδ τηδῃ, 8 οχρ αἰηθὰ ἔτοσὰ [6 οἷν- 
ουτηκίλῃποθ ἔπδὶ ἴῃ6 ποηδη 8 ἴπ6 ΤΘΑΚΟΓ δηὰ ἰδιθ 
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βοθςῖθ]ο (1 Ῥεῖ, ΠΙ, ἢ. Τὴθ ἰοχί, Βοπονον, δαρ- ᾿ ἅτεί (πηθ, ἰτῸ]Υ ορομοὰ. ἨΗδτγο ἴὐ ἷβ ἰο 8ὁ τοϊηδυῖκοα, 
ΡΟΒβ68 δαὶ [86 ποταδῃ ἰκηονν ἰΠ6 ρῥγολί δου οὗἨ αοά, 
δηὰ ἷχι Βοσῃθ ὝΔΥ, ἱπάθοᾶ, ἱπτουρση 6 τη. 8411, 
2:0 ΤΟΙΏΔΩ ἀοο8 οὶ ΟΠΓ, πῃ μον ἀοέσῃοο, ἰμ18 ταοαΐ- 
Αἰ ΘΏ658 ΟὗἨ ΒΟΡ Κπουθαρο, 85 ποῖ μθὺ ἀο68 Αἄδτῃ ῥτο- 
δοπξ 88 8 ΘΧΟΌΒΟ {πὶ Π6 ΒΑΓ ἰπαὶ Εἶγο αἀἰὰ ποΐ αἀἷθ 
ἤἄοι (86 εοδὔμηρ οὗ (μο ἔγυϊ, ΤῊΘ δῆδνγον οὗ Ὀοίἢ 
ΔΡΡΘΟΆΓΒ ἰοὸ Ὀ6 ἩΏΟΙΥ τῖροῦ, δὰ ἰο οοττοῦϊ ἴῃ6 δοτρϑηὶ 
8.1.6 ΟΌΪ ἃ Βοοῖὰ ἰο τηδῖκο [86 Ῥγο δἰ 0. 8111] ΒΙΓΟΏ ΟΡ 
ὈΥ 86 δὐαϊτίοι : οί μοΥ 58 8}} γο ἴοῦσοῖ 1. Απὰ 
γεί ὮΥ {119 ταν δ ἀἱ οι ἀο68 ποῦ τὶ σαυουίηρ αἰ5- 
πα 1.56} ὉΠῸΟΡ [π6 ἴοττα οὗ δὴ ονὐδγαοΐϊπρ οὔθ- 
ἴοηοθ. πὸ γβὲ ἔΠυτο 18. 6 ποὺ ΟὈδογυϊηρ (Π6 

Ῥοΐπί οἴ [Π6 ἰοπιρίδιίοῃ, δηὰ (6 δ οτίπρ Βογβοὶ ἰὸ 
ἴο Ὀ6 ἀγα ἰπῖο δῃ διυσυτσηοηὶ τὶ (86 ἰοτηρίον; ἐδ9 
βοοοῃΐά, 1Πδὲ 8π6 τηδίχοϑ [86 ὑγοδι ἱξίοη ἽΕΙ 108 
ἴξ ΓΟΔΙῪ ἰβ, πὰ ἰθὺ ἰοἰ8 10 Δρρϑαν ἰδδὲ [0 δογ, ἴοο, 
Ἐ8ἢὸ ΡΓΟΒΙΌΙΟΩ Θοθιηδ ἴἰο00 Βίγὶοί᾽" ( 6}}}; [89 (τὰ 
1, (δαὶ δ θά κοηβ ἴπ6 ργοδὶ Ὀἰἐο ὈΥ τοαποίηρ ἰἐ 
ἰο ἴδο ἰοβθθον σδυίϊίζου : ἰδεέ ψὲ αὗδ, ᾿8 ταακίην ἰΠ6 
ποῦνο ἴὸ οὐδάϊδῃςοθ 0 Ὀ6 ῥγοδοσγοϊ πδη γ ἰδ6 ἴδδν οὗ 
ἀοαῖῃ. ΟΥ̓ βίη ρὶγ ἴθυ8: 586 Ὀορίηβ Ποτβοὶ ἰο ἀουθί, 
δηὰ ἰο δσρί δαῖτ ΔΎΤΑΥ (06 δἰτηρὶο οἶϑδὺ Ῥγοδι δου οὗἁ 
Θοά, ἱπειοαὰ οὗ ἱπτπΐηρ ΑἸΤΑΥ ἴγοπι ἴμ6 δαίδον οὗ 186 
ἀουδέ. ΤθοΓΘ ͵8 ϑοτηοίηρ, ἴοο, ἴῃ ἰδ Ἰδουρῶὰϊ τμαὶ 
ἰδ τΟΙΏΔΠ ἀο0685 ποὺ ἀδρηοὶο αοὰ 85 ἰοῦ Οονυθηδηῦ- 
ἀοά, Απάὰ γοῦ ΤΥ Βᾶνο τοραγάθαὰ ΠῸΣ ὅγβὲ ΔΏΒΉΓΟΣ 
85 ἃ, Βίρστι οὗ βἰολ δϑίμοϑθ ἰῃ (Π6 ὈορΙπηΐηρ, 

4. ὙετΆ. 4, ὅ. 78 68.811 ποῖ κυγχοῖν ἀ16.---ΤῊ 8 
Ὀοϊὰ δὺορ ἴῃ ΑΝ ἰοτηρίδιοι ΒΘΘ.8 ἴ0 ΒΊΡΡΟΒΘ ἃ Ὑγαν- 
ὀσπΐπρ' ΔΙΓΟΘΟΥ ΟὈΒΟΥΥΔΌΪΟ ἴῃ πὸ ποιάβδῃ ; δ πουρῆ, 
ἴῃ ἰγαῖδ, ἰδ τοΔΥ Ὧ6 ποἰοά, (Βαϊ, ἰη δρὶϊθ οὗἁἨ 6 ροτίϑος 
τοδάϊποθϑ οὐὗἨ δηβισεῦ, {16 ἱετηρίλιου οὗ οὐν [ωογὰ, 
Μαϊ, ἱν., συ δάνυδῃοοθ ἴῃ ἴῃ ΠΟΥ ὈΟ]Δ6Ρ ΖΌΓΤΩΒ. 
5611 ἐοδθ ἔΌσΤΩΒ ΔΓῸ ὈΓΟΡΟΡΙΥ οο-Ογαϊηδίο, τι δὲ Ὠ6 ΤῸ 
6 στδάδιϊοῃ ἰβ ΥΟΤΥῪ δίγοησὶ τολυκοᾶ, ΜΌγθουον, 
σμκι, 88 [9 ροτίδοϊ τπδη, οου ὰ 81|1ὸγν βαίδῃ ἴ0 σοπηθ 
ουὺ ἰπ 81] πἷὶϑ Ὀο]άΠ 658, τΔ1]δὺ Β6ΓΘ (8.6 υπρτοίοοίοα 
ΠΟΠΙΔῺ Ο8Π ΟἿΪΥ βηά βαίδιυ ἰπ δὴ ἰπητηοαΐδὶο ἰυχηΐηρ 
ΔΥΔΥ. 

ὅ. Απὰ ἴδο9 κοχρϑμὶ καϊὰ.--- Το ἰοτηρίδἰϊοΏ 
ϑίερθ ουὐ ἔγοια [86 ἅγϑδ οὗ ολυϊζουβ ογαῆν, ἰπίο ἔδιαϊ 
οἵ ἃ τϑοκ]οθ8 ἀοηΐαὶ οὗ (80 συ οὗ αοα δ ῥγοδὶθὶ- 
οη, διὰ δ πῃ οῖοιϑ βυϑρίοϊοι οἵ ἰΐϊβ οὈ͵οοῖ. Ὑ9 
8|4}} ποὺ ἀϊ6 δἱ 4]}: 5' (Πυ 18 ἰ86 ἐσυϊ οὗ ἰδ6 ἰπτοδὺ- 
Εὐ ΝΕ ΒΡΛΕΣ ἀοηΐοά - ἐπαὶ 8, (86 ἀουδὺ ὈΘΟΟΙΏ6Β ὑῃ- 
Ὀοὶὶ ΤῊΘ ΤΑΥ͂, πονουοῦ, 8 μοῦ ργαραγοά ἴον (ῃ9 
ὉΠ ΙΓ πιϊδουΐ βγϑὺ δγουδίηρ ἃ ἔθοϊϊηρ οὗ ἀϊδίτυϑι 
ἴῃ γοσροοῖ ἴο αοα᾽ Β ἴονο, Ηἰβ τ χηὐθουθηθβ8, δηὰ θυ 
ΗΪ8 ροπσοσ. ΑἸοὴς πὶϊὰ (δῖα, δηἀ οηϊογίηρ πὶϊἢ ἴῦ, 
ἴδοτο τοσβὲ Ὧ6 δ'βδο ἃ ὑτουὰ βοϊζοοηδάθηοα δῃὰ ἃ 
ἘΠ{Ὸ] δεῖ νίηρ δίνοσ ἃ ζ0156 ἱπάθρομάθηοθ ΕῸγ (86 
Ὀδληϑι οη ἴγοτη ἀουδὲ ἰ0 προ 6 186 ὙΑΥ 18 βρ6- 
εἶν οροῦθω ἰδτου ἢ ἃ [8180 δοσυσγ. ΤῊ βογροηὶ 
ἀρηΐθβ 811 ονἱ] ΘΟΠΒΘΟΌΘΏΟΘΒ 88 δι βίησ ἴγοτη ἴ86 ἴὉτ- 
Ὀϊάοπ δαἰογεαοηί, τ ῈΣ]15ὲ Ὧ6 Ῥχγογηΐβοθ, οἢ. [6 ΘΟΠΙζΑ- 

{Γ 0 ε0 8 Οϑυσδῃ ἰσα δ εϊοι οὐ ἐδ0 ΠΝ ΠῚ ολεμτὼ 
ΙΏΟΤΘ τν, [Δ ΟἿΣ ΟἾΤΏ : 

καρ  ναρλοῖε δεϊίει δ νοος Δὲ ἐξ ἴδ ἴῃ ἐδ ὑσὶ ̓οἷ ΒΔΙΏΘ 88 ἰῃο 
ἴο αγο ΧΘΙοΓΟΣΙΟΘ ἕο ἐδ τω 

ἴοὰ πο τοεὰδ οὗ ἐδ 
4 ἢ ἢ ἀου δ] οᾶ οὗ ἱπίοσμδίνο ἤνυτον ἕοστω, Ὀπὶ βαΐδπι 

ΤῊΣ ὙΨΆΥ. δ ΟὈΣΙΩΔΏ 068 ἐΡ ἘΕΡΕδΑΙ ΠΗ 
ἐπ ΕΕΡΕ Η ἜΣ Ἔξ ῈΞ ἯΙ, ἔξ εξ 

ἐμαὶ (16 ΒοὰΡ πΏΘΩ ὉμὈ 6] 16 18. ὈΟΓῺ ἰδ ἱπητηοάϊδιοὶν 
86 Ὀἰγέμ μουν οὗ δυροτοι ση. ΤῊ6 ϑογροηϊ πουϊὰ 
δυο ἴδ ποζάδῃ Ὀοΐοτο, ἐμαὶ οἢ δαϊηρ οὗὨ ἰδδὶ ἔτυΐι 
Β886 ποῦὰ Ὀθοοηθ πομάθγ γ Θη] ρὨϊοποά, δηὰ, δὲ 
ἐπ:6 ΒΔΠ16 ἴϊηθ, ταἰϊβδοὰ ἰο δ αἰνίμο ρίογσγ. Απὰ 80, ἴῃ 
ΕΚ ΤΏΔΠΏΘΓ, 8 ΘΥ̓ΘΙῪ Βἷη ἃ 688 Δηα ΒυροΥΒ  ἰου8 
Ὀ6]ἸοΥ ἰπ (80 ΒΑ! (ΑΙ αἴϑοίβ οὗ εἰη, ΤΏΘ Ῥγομιῖβο οὗ 
ἴδ6 ὑοτηρύοτ᾽Β γοΐοϑ ἷ8 βτβῦ γοραγαϑὰ ἴον 118 ουγῃ βδίς, 
διὰ {6 88 ἃ οοτηρ δἰηὶ δικαιϊπδὶ αοά. ἰηδὶ 186 
ἱπητηθαΐαίο ἀοραϊν οἴοοι ἰξ βοίβ [89 ἱπητηοαϊαῖο Ό]68.- 
ΒΌΓΘΌ]6 οἴἴἶθοι, 8 118ὲ, αἵ (80 Βαῖηθ ἰΐηιο, ἐδ γοργθβοηίδ 
1 οοπαϊώοῃ οὗ τηϑη Εἰ ογίο 85 8 Ἰδι)θηΐδΌ]θ ΟΠ6--- 
88 ΔΏ Οχίβϑίθῃοθ ΜΓ οἰοβοα ογοϑ. Αγζαϊηδὺ [86 ἴ681- 
ἔυ] μένε εν τι ἴο αἷθ ἰπ:6 ἀφαίῃ, ἰὲ βοίβ ἴα οροπϑὰ 
ΟΥ̓͂Θ8) δηὰ (86 Ὀοΐῃρ |Κὸ ἀοά, 88 ἃ οαγ οδίϊυσίηρ, 88 ἀὶ 
σΌΓΟ, οὗ ἰμδὶ ἐνέμαν: ὙΠΟ 84 δρροϊηϊοα Το ῃ ἴὼ 
[86 ᾿ηλρῈ οὗ . 1765λ: ενες τοῖῦ8 ὈΪΌ]1104] 
Θχργοβϑίου πδϊοῖ ἴῃ 86 ΟἹὰ Τοθίδιηοηὶ ἐγοα θην 
ἀθηοίοβ 8 ἷρἢ Βρί ταδὶ ϑοοΐπρ,, οἰ 6 88 δὴ δ] ρι- 
Θῃτηθπὶ ἴῃ γοϑροοὺ ἴο γαῖ, ΟΥ 88 {86 86 οἷπρ' οὗ δοῖὴθ 
(δοορδηΐο τηδηϊ οϑἰαἰΐοη ἴῃ Ῥγορβμοίῖο νἱβίοῃ (δ. χχὶ. 
29; Νυῃ). χχὶ!. 21) Το Κποπ]οάρο, μουονοῦ, οὗ 
ξοοα δπηὰ ο6ὙἹἱ], 48 [06 πουὰβ δὸ ϑιῃρὶ ογθὰ ὈΥ̓͂ βαίβδῃ, 
ταυδὲ 66 ἀθποίθ ποὺ Ἰη ΓΘ ἃ σομάϊἴοη οὗ Βίρσβοῦ 
ἰδ ο!]σθηοθ, θυΐ σϑίθος ἃ δβίδίθ οὗ ρεγίθοϊὶ ἱπάθροηά- 
6π06 οὗ αοά, ΤΏΟΥ πουϊὰ ἰΠθ ΚΠΟῪ οὗὨ {βοιηβοῖνοβ 
ΜΠαὺ πᾺΒ βορὰ δηὰ τῶδδὶ "ὰ8 εὐ], δηὰ πουϊὰ πὸ 
Ἰοῦσον πορὰ ἰΠ6 αἰνῖπο ἀἰγοοϊΐοη. ΤῸ [ἢ6 βδῖμο οἴἶοοι 
[06 ΔΕΒΌΓΒΩΟΘ : ἴον ἀοα ἀοίῃ Κηον, οίο. ΤΏ ταυϑὶ 
ΤΏΘΔ : Ηθ ΘΕΥΪΟΌΒΙΥ͂ Β660Κ8 ἰο Κοορ ὉΔοκ γοῦν ὨΔρρὶ- 
ὯΘΘΒ; δηὰ Ηδ 5 φηνουδ Ὀθοϑῦβο Ηδ '8 νθδΚ πῃ ορρο- 
βἰ ἴοι ἴο παίαγθ, θθοδιιβο (86 ἔτγυϊν οὗὁἨ [6 ἔογθίάθῃ 
ἴγ66 Ὑ111 τη6Κθ γοι ἱπἀοροπάρῃὶῤ οἵ Ηΐπ, πὰ Ὀθοδῖιβθ 
Ηὸ ἰβ ἰγγδηηΐοαὶ δὰ πιϊδουῖΐ Ἰονο ἴῃ Ηΐ8 ἀθαϊηρϑ 
αἰ γοῦ. [τ (8 αἰβιοτπ οὗ ἰδ6 αἰνῖῃθ ἱπηαρο, 
ἴμογο ͵ἰ8 τοβοοίρα {86 ἀδικοηϊηρ οἵἁ τἴ86 αἰνίῃθ οου- 
Βοϊουβηθθ5 ΜΏΪΟΒ [86 ἰοιηρίδιοι ἰθη48 ἰο0 68}1 ουϊ ἴῃ 
(89 ποιζδῃ, δηὰ δοίυδ!Υ ἀο68 0811 οὐ. [π 81} (8 18 
ἰν τωυδὶ Ὀ6 ποίοα, ἰμαὶ (ἢ ἱοταρίδοη 6 ΓΘ 18 ΔΙΓΘΔΟῪ 
δὲ ποῖκ πὴῖδι 089 ΟΥΔΙΥ 1108 (β60 2 ΤΏΘΒΒ,. ἰ,, 9 
Ἡἰσῇ 10 ὯΔ8 οτωρ] ογοᾶ {Ὡγουρὰ [86 ὙΠΟ ΘΟΥΓΒΘ Ο 
186 πο] 8. Ὠἰβίογυ---ἰ μαι 18, τ Π}} 1168 οοῃίαἰηϊπρ᾽ 616- 
του β οὗ ἰδ6 ὑσυϊδ, Ὀυΐ ταϊθρίδοοὰ δηὰ αϊδιοσίοα. 
ΑἸΓΡΕΔΑῪ ἐμαὶ ἔγβὶ αυοβέίζοη οὗὨ Π6 βογροπῦ οομ δίῃ ἃ 
ὑταϊὮ, 80 ὅδ᾽ 88 τῇδ οὔρὰῦ [0 Ὀδοοτθ δομβοΐοιβ ἴῃ 
ΕἰπλΒοΙ  οὗὨ [06 σοΥΔΙ ΠΥ δα αἰγὶπθ βυϊ Δ Ό] 6 688 οὗ 
αοὐδβ οομημηδη 8. Τμο ἀουδι, Βονονον, τ οἢ. ἰοπβ 
ἰο ᾿ϊἴδ, ἰ8 ἰο Ὀ6 ἀἰδιησυϊβῃοα ἔτοτα (δαὶ τθϊοῖ ἴθ 8 
ἰο ἀοαίδ, ὮὉΥ ἰΐ8 ἀοβίσηῃ δηὰ ἀϊγοούοῃ. Τὸ ὑπ ΠΟΥ 
οὗ ἰδ6 ἀονὶϊ ἰβ ἴο βοορἐοἴϑη. Βαϊ ἴῃ [818 ὈοΪὰ δβϑι- 
ΤΆΏΟ6 ΟὗἨ ἴδ βοῦροὴΐ σοῦ ἱπητοαἸδίο γ [Ο]]ΟΤΑ, 
ΔΙ ΟἾΥ, ἰμδὺ 0 ΕΥἹ] οὔδοίβ, θὰ ΟὨΪΥῪ φοοὰ, που]ὰ 
ταβυΐε ἔτοτα ἐδ οδίίηρ,, ἴ86γ9 168 86 ᾿γυϊὰ ἰδὲ (86 
ουϊνατὰ ἀσϑίδ που]ὰ ποὺ ἱτητηθα ἰδίου δυοοοθὰ (86 

Ἰογταθηὺ οὗ (86 ζογ δ᾽ ἄθῃ ἔγυϊ ὑπαὶ τι} (86. οοῃ- 
ΟἸΒΏ6ΒΒ οΟὗὨ ρῈΠ  [Π6γ0 ΘΟΙΩΘΒ ἴῃ 8 Θοῃβοίουβ ἱπουρὶ 

8 ἀἰδίυτοοα ἀϊδάποϊοη Ὀθίνγοθῃ ροοὰ δηὰ οὐἱὶ, δηὰ 
ἐδδὶ ἐδ|6 βἴπηθς [88 ῃ]ἱαοοὰ Ὠἰπηβο] ἢ ἴῃ 8 [8186 ἰηάἀθ- 
Ρομάδπορ ἐπγουρῇ ἷ8. οὐτ 86] πὶ] 0.688 (οοταρ. οι. 
ἢϊ. 22). ὙΏΘη γγ δίκα 1 4}} ἱοχοίδεν, πούσονον, 10 18 
ἐμθ δρροϊμσηθηὶ ἰοὸ [86 αἰνίπο ἰτηᾶρσὸ πἰιϊοῖ [86 δρ᾽ γὶϊ 
οὗἩ [89 ἰθιρίοῦ ροσνογίβ ἰμίο 8 οαγσαίασο : Χ8 Β}4]]} 
ὍΘ 88 φοάβ, δῃὰ ἰπίο δὴ διϊοϊραδιίου οὗ ἱτηπιοάϊδιοὶν 
τοδοπίησ ἰΠοὶν αἰτὴ: “Α βαΐϊδῃΐο δια ρΒΙ ΟΪΥ, πὶ πο 
ἐγαϊῃ δηὰ ζΑΙβομοοά ἃγὸ υαὐϊϊοα ἴο ἃ οογίαϊῃ ἄθρστθο οὗ 
οοἰποϊἀθῃοθ."" Ζίορίοσ. Οοιηρ. Φοῦ νἱῖϊ. 44. ΥΘΙΥ 
ἀανὶς ἰδ ΚηΟΌΟ] Β Θοτωργοποηβίοα οὗ 1818 Ῥάᾶββαρο: 
“Ἰῃ ἰδ6 δοοουμΐ οὗἩἨ [86 Ψομονῖβι,᾽,) 8δὸ βαυβ, “ ἀοὰ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἰο ὃὉ6 ̓ θαϊουβ οὗ δαιθί ἄουβ τα (τον. 22 : οἷ, 
τὶ. 8; χὶ. 16). ΤῊΐ8 Βδιο Υἱϑθὺν οὗ {Π|6 [66] ΒΥ οὗ ἰδ 9 
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Ε» ΔΡΡΘΟΔΙΒ 4180 διροῦς ἰ86 ατγθοίδη ττίϊογα, 6. β.) 
ΒΟΥ. 1. 82; ἱΪ, 40; νἱϊ. 10, 46: ῬάΑυθανς. ἵ,. 88; 

1; οορ. ΝΑΟΣΙΒΒΑΟΗ: “ὙΗοχζαοτίο ΤΘΟΪΟΥ,᾽ Ὁ. 
88,᾽; ἅ 

6. εν. 6. Απὰ τδϑὰ ἰδ6 Ἰσόσοδσ βαῖν.--- ΤΠ γ 
15 ἐγ} ἱπάϊοαιοὰ ὈΥ͂ (86 πογάβ, δοοογάϊης ἴο [α 86 .}8 
᾿γδηδιδιίου, (6 ᾿Ἰυδι(α] ἀριτεη: οὗ ἴτἈ80 ποτηδῃ: Ὀὰὺὲ 
[Π6 Θχργοθβίοη ργοδοηΐβ, Ὀϑϑίαθϑ, [06 αρίγί8] αἷδβ- 
᾿ΓΌδποο (Πδὲ αἰϊοπἀοὰ 10, 586 ὈΘΒ6)4 ἰδ πον πίϊ 
ἃ σἴαηοα τηδὰθ ἴ4180 ὈΥ (86 ρμοττηϊπαιΐης πηθο] αἴ, ον, 
80 ἴο δρθδκ, δῃησῃδηϊοα Ὁγ 11. “ΤΉ βδίδηϊο ὑγοχΐἶδθ 
ἄγον τ86 ἀϊνίῃθ ἐπγοδιθηΐηρ οὖὐὐ οὗ πον (πουρί, 
Νοῦν 86 ὈΘὨΟ] 5 ἐδ6 θ0 πὶ οἴδον ογοβ (γογ. 6). 
ΤΆΡοΘΟ {{π|68 8 ἰξ Βαϊ ΠΟῪ οἰδιτοίηρ (16 ἴγ60 δρρολτοᾶ 
ἴο μον." “ΤΌ πονγὰβ δ 3ΙΌΓΙ9. ΝΣ ἼΏΓΙΣῚ (ἴο 6 
ἀοβίγοα, (0 τῆλ κα οὔθ 66) 8.6 ἴδοι ὈΥῚ Ηοϊηδηη 
ἴον ἃ τοιηδγῖς Οὗ (ῃ6 παιτδῖου." Ὁ] σϑοὶ στ ἢ} σὸ- 
76οἱ8 {8 νον. ΕἸγβί, (πο γθ 8 ραϊηὐθα, ἴθ σϑηογαὶ, 
1.6 ονογρονοτίηρ οἤδιτω οὗὁἁ [06 ἔσθ, [ξ ρρΟΑΣΕ ἴὸ 
6Γ 88 ιΒοτηοίβίηρ ἴτοτῃ νος ἰδ σου Ὀ6 χοοὰ ἴἰο 
δδῦ; ἰμαὺ 18, ροοά ἴον ἔοοδ, Τῃ6 οἴβδστα 88 ὩΟΎ, 
ἴ00, ᾿[8 δοηϑυαὶ βίάθ: Τὴ6 ἔγθ90 14, τλογοουοῦ, ρ]θδβδηὶ 
ἰο [6 ὁγ6. [Ὁ ΔΡΡΘΑΥΒ 8180 ἰο Ἦδγυϑ ἃ βρθοῖδὶ ποσί 
ἴῃ βυρρ  σΐπα ἃ νηΐ; ἰξ 8 (0 θ6 ἀοβῖγθα [0 σῶα Κϑ ΟἢΘ 
πῖβ6, ΤΏ6 βϑηβυαὶ ἀοβῖτο δηὰ ἐπ6 ἀθυλοηΐδοδὶ βρί τὶν- 
08] ἱπίογοϑὺ (οβρϑοίδ)ἷν ουτίοβὙ ὅπ ρτγ 46) αηἶῖο ἴῃ 
ἰεδϊηρ ον ὑὸ [86 αἰ]. Ταοῃ, ΒΘΟΚ, Βαυταραγίοῃ, 
8 ἃ οΟἴμοτθ, ρἶνο ἴο Ὁ2ΩΣΙΡ 18.86 86η86 οὗὨ τραϊείηρ 
86: ἱζ Δρροαγοὰ ἰὸ Π6Ρ 88 ἃ ἸΏ 6ΔΏ8Β (ῸΓ Βρ᾽ 8] δά- 
ταῃοσηχθηΐ. εἰ ἰΖϑοῖι (88 4190 ποθ ο}) ἀἰβρπίοϑ (μία, 
π|ἢ (Π6 τοιηδγὶ ἰμαὶ ᾿ὑ ἀο68 ποὺ ἀτθθ τί ἰδ6 ποτὰ 
ἼΟΠΣ (ὁ (πΐηρ ἰο ὈῸ ἀοπἰγθὰ). Βυΐ ψῈΥ ββουϊὰ [ῃθτγὸ 
ποὺ Ὀ6 Βυρροδαά 8 οἤδστη ἰῃ {δ 18 ῬΓΟΡΟΓΙΥ οὗ τηλϊηρ 
γσο ὃ Θγοΐ 8 ἰπαϊοδιθα ποῖ ΟὨΪΥ [ἢ ΘοΟΙημοὴ 
ΡῬοτον πο [6 ΘΠ στη οὗὨ ΠΟΘ ΟΥ̓ 88 ἴὉΣ ΟἿΣ Βυτηδῃ 
ὨλίαΓα ἱπ ΠΘΏΘΓΑΙ, Ὀαΐ 4180 118 Βροοΐαὶ ἱβποποο οἡ 86 
ἔοσηδ!α πδίυτθ.---Θ 9 ἴοοῖκ 0 δῖ τ᾿μόχοοῦ 
δρᾶ ἀϊὰ 6αἱ.---ΤῊο ἀροϊδῖνο δοὶ οὗ βίῃ (9 8168 ἱ. 16). 
ΚΌΟδΕΙ] : ΤῈ6 Βοαστὶ ΦῸ]]οὐγ8 [06 ογ68 (ΦοὉ χσχχίὶ. ἢ; 
Ἐφοϊοβίδβίθβ χί, 9).---απὰ χζανθ 4150 υππῖο μοχ ἢ5- 
Ῥαπάᾶ.---ἼΠὸ δα! ἴοι ΣΙ 1Β ἰαἰογργοίθα ὈΥ Π6]1|Ζ808 
88 ἀεποίΐηρ “δὴ δοῖυδὶ ργθβϑθῆοο, ἱμδίοδα οὗ τρθ ΓΘ 
ΔΒβοοϊαιίοη." 6 Βοϊὰ δοίῃι Βαρροβίιοηθ ἰο ὉΘ 
ττοησ. ΑἹ δοῖμλ] ργόβοποο οὗ [86 ἈΜΜΘΘΕῚ βίδῃάϊηρ 
Τὰ ἰπῃ [28 ὙΘΙΎ ΒΟΘῺΘ οὗὨ (6 ἰδ ρίλιοη Ρῥτγοβοηίβ 
δτοδῦ αἰ συν ; τ Ὠ1]δὲ [6 βοοομὰ γἱον διηουπίβ ἰὼ 
ὨΟΒίησ. [1 ἰὺ 18 ἰδίκοη, δότοτοσ, ἃ9 (06 τορσοβθηῖδ- 
του οἵὁἨ δ θδίϊηρ ἱοχοίδοτν, (θη [06 ἰδησυδρο ἰδ 8Ὼ 

Φ ΓΑΠΟΙΒΟΣ ΘΣΧΑΣΏΡ]Ὸ οὗὨ ἐδὸ ὙΔΥ ἐπ τ ΒΊΟΣ ἐπα οἴακα οὗ 
σοτησησιίαίοῖβ ἰοΥθ (0 ὕππὴρ ἘὨΐΏρε -- 8 Ἀγείεγον 
ῬΥοΟίεΥΟΉ, ΟΥ ἃ Ῥυξηρ ἴπο ᾿δίοσ ἧι ἰμαὶς οπάδδγοσ ἰο 
οὔποθ Βι016 ἰάθαβ ἔτοσῃ ἴαγι, 
ΝΟ ΟΓ9 Ο8πὶ ΘΕΣΘΙΆΙΙΥ δἰ αν αχθοῖς τα χίτη φθονερὸν τὸ 
θεῖον (ἰδλε ἀϊσίης ἐξ ἐπυΐοι!δ), τ ΟΣ 8Βὸ ΘΕΟΥ͂ σηθοΐδ ὯΔ ἐπὶ 
18 ατοοῖς Ροοίδβ δηὰ ἰη Ἠοσοδοΐῃβ, ψἱίπουςξ δοϑίῃς ἰδ ἴξ ἃ ζ3}} 
ἔγοση ἃ Εἰκῆον απ ὰ ΒΟ ῖοΣ 1άᾶ 68, 6 ΤΙ ΔΙΐβ οὗ Βυτπλῃ ἀδρ6 1" 
ΘΓΆΟΥ ΔῚΘ ὌΡΟΣ ἰδ. [ΓῈἕἔ ὯΔΒ ὈΘΟΟΙΩΘ 8, διερεγ εἰ (οι ΟΥ δι(8}}εἰἰς 
ἴοασ οὔ 189 βοά8 88 ᾿οαἸου 8 οὗὁὨ ΙΩ6ΣῸ ΒΌΤΩΔΙ ῬτΟδΡΟΣ ἐγ Ὠὲ} δε. 
Ηρ βίαΐο, ἐὰ ἐμοὶ νίϑν, ταϑ ἄδῃ 18, ποῖ Ὀρολαδθ οὗ 
18 Ἰοδάϊπρ ἴο ““ὑχτίὰθ πὩ 1 8 αοά " ΤὉΣ ΤΩ Δ11}8 
Ὀὺΐ εἰ ΡῚῪ 85 [πτϑαιδοΐῃρ ἃ ΣΘΎΘΓΘΟ ἀΟΒΕΣΥ͂ (800 ΗἩΚΒΟΡΟΤυΒ᾽ 
4 ΒΙΟΣΥ͂ οἵ Ῥοϊγοσαίοθ οὗ βασλοθ διὰ Εΐηρ Ατμδδίβ," Ἠοσοᾶ. 
1, 40). ΤῈ τὰβ ὠπίμοκν, δὰ Ἰοσοροάθὰ οΥ]]. ΤΒΟΣΘ τῆλ ἐμ 
1ῦ ἃ ΘΟ; βοἱοτΒη 685 οὗ δοτη ΟΡ ἈΪΠρ᾽ ΥΘΥῪ ἩΤΟῺΡ ἰπὶ πλδῃ, ὈΌΓ ΠΟῪ 
ἀϊβογθηῦ Ἐμ18 τθγο ΘΙ ΟΌΒΥ οὗ Ὠύτηδσι Ὀτοθροσὶ Υ ὥῸσι (ἢ 6 
Βοὶν αἰτίραίο οἵ ἸΡΘΙΟΌΕΥ͂ ᾿ Ἀυσιδὰ ῥγὰθ δηὰ εκἰπ 
δϑοσι θα ἰο Θοά ἰπ {80 Βίθ]ο Ἡδτοάο 88 ὯΘ ἮΒΒ ΤΩΟΤΘ 
ογἱθηίδὶ ἐπ ηΐ8 5.716 πὰ ζϑοιίηᾳ ἐΒ8ῃ [86 ζα Α]  ϑεῖο ἀσασζαβίϊο 

8, ΟΟἾΛΘΒ ὩΘΑΓΟΡ ὕπο ϑογίρίγθ ΣΟΡτΟϑο  δΉ0η, ΟΣ ἐμ0 
ἱρξΕ;ΣῸ ΟΥΡΊΠΑΙ, τὸ ΤΩΔΥῪ ΒΑΥ͂, οὗ 9 {ὐξὰ ἔπ ἀϊ5- 

Λοτίϑά, Ἐσρθοῖδ}}ν 6 [15 ἐπ:0 6836 ἴπ (89 δρϑοῦθθα οὗ Ασίας 
Ὀλπυ5 ἘΜΕῸ ΜΙΝ θΓ τοι ὕγοιαῃ εὶβ οχροαϊε οι ἀραΐτιδί Θτόθοῦ, 
Τὰ), νἱ}. 10, δ, Ἠδ ταις ἴλθγο οὗ ἴδ ᾿οαϊουθ αοᾶ (ὁ Θεὸς 
ΡΛ σοεν, παπᾶ δὶς ὑπηριι ἀν οὗ μΒσδῺ ῥσίάδ, δ]τηοδί δὰ 

ἐγ}1ὸ οὗἁ Ἰδιϊαἢ,---Τ. π 

-.---.----...... .. ... 

δυτίαρστηθηὶ; δέος ἰμαὶ δῆ Βα οαλΐθῃ Βὴλ ζαῦο ἴΐ ἰὸ 
Β6Ρ υδθαπα ἰο οδὲ ἱμογοοῦ δον ὃν, οὕ ἴὸ οδὶ νίἢ 
Βογ, ἴῃ {86 ΤΟΥ͂ Τοσηθηίβ οὗ ἰδχερίδοῃ, 85 νὰ υυυδὲ 
{δ κὸ (86 δοοουπῦ, (μοτΘ ΟΟΙ68 ἴῃ ἰδ6 ρΡογοορίοι οἱ 
ἐδο ἴδοὶ, ἐμιδὶ 8.6 ἀοο65 ποῖ αἷθ ἔγοτῃ ἰδ6 δϑίηρ: διά 
80 ἴΐ ἰβΒ ἰδαὶ [86 Υ δ᾽ 8 ρόνσοῦ οὗὨ ρογδυδαίοῃ, δηὰ 
Αἀδτη ΒΒ ΒΥτΩΡΔΙΏΥ 8} ΟΡ, ΔΙῸ Ὡς Τηδ6 δροςΐδ}}γ 
Ῥτοπιίησιῖ, ᾿ 

ἢ. Ἄατα. ἢ, 8. Απὰ ἴδο οὗ το ῬΟΪὮ 
Ὅοϊο οροπϑᾶ, δεὰ ἴδον 'χπιονν ἰδαῖ ἴπον τσεσὸ 
ὩΔΙκοὰ.---ἴὰ (ἢ τοϊδύοη Ὀοίποδη ἴδ 6 δηἰθοοάθης ἤοσα 
δηὰ πρδὶ 90]]0 18 (6 τὸ ΟΥ̓ ἀΘ ΠΕ 1168 ἃ ἰοττὶ Ὁ] ἸΣΟΏΥ. 
ΤῊΘ ῥγογηΐβα οἵ βαίδῃ βθοοπιθδ ΠΑ] ἢ Δ18}16ἀ, ἰοὺς 
ἱπάοοά, ἰη ἃ αἰδδυθης βοη86 ἔγοιη τμδὲ ἰμ ον δὰ δβαρ- 
Ῥοδοᾶ: Το ογ08 ὝΟΙΘ οΟροπθᾶ: πον δὰ διἰαϊηοὰ 
ἴο ἃ ἀονοϊοροά 56} -οοῃπβοϊουβηιοθα. Βυΐὶ 41} ἐμαὶ {86 
δὰ τγϑαοιιϑαὰ ἴῃ (Π0 Βδτγεὶ ρἷδοθ 8 [0 Ὀθοοῖὴβ δοῦ- 
ΒοϊουΒ οὗὨ (μιϑὶγ Πδι θμθ 88 ΔΒ ΠΟῪ δὴ ἱπάδοθῃϊς οχρο- 
ΒυΓΘ. Ιξ 8 [6ΓῸ ἴῃ ὑπὶβ8 γϑὺ ἰΤΟΏΥ, ΔΒ δρροαγίῃρ ἴῃ 
ἴ.ο ἀϊνίηθ ἐγοδπηοηὶ οὗὈ [8:6 ΘΟΠΒΘΟαΌΘηΟΟΒ οὗὨ αἷμ, [παὶ 
ἯΘ μοῦ δ Οἶθδγ Υἱοῦ οὗἁ ἰδδὶ ᾿γοῃ οὶ δδροοὶ ἴῃ (86 
αἰνιμθ 6 )8] τρἢ ΘΟΌΞΗΘΕΑ5 ἩΔΙσὮ δΠΟΥΒ ἰἰβοὶ τ ἴῃ ἐδ6 
βοτίρίατο, δπὰ ἴῃ {86 πο]6 Ὠἰδίοτγη οὗἨ [86 ποι]ὰ (868 
Ῥβ. ἰὶ. 4: Αοἰἷδίν. 24: λιν κ᾽ “ Βορτηδίίοα," ῥ. 469). 
Καοθοὶ που]ὰ τοὶ τοζασὰ (ἢ ΠΟῪ πον]οῦρο 88 ἃ 
ΡΌΓΘ δίορ οὗ ργορτοβθβ. “"Α8Β ἃ Θυῃϑραῦρηοο ΟΥ̓ [Ππ6 
ΘΠΪογτηθηΐ ΠΟΥ ΚΩΘῊ {Π6]Ρ ὩΔΙθάποββ, τ ΠΘΓΟΔ5. Ὀ6- 
ἴογο, 3 υποοῃβοίουβ, ὈΠΟΠΙ Ὀυταδδοὰ οὨ ]Ἰάτοῃ, (Π6Ὺ 
Βδὰ πὸ ἰδουρὰξ οἵ (μοὶν ὩΔΙςΘάΠ 658, ΟΣ οὗ (πεῖν ροτ- 
ΒΟΏδ] οομίσαβδίβ. Αὐ οὔοθ ἀἷὰ {π6Υ ρΡογοοῖνο ἐμαὶ ἴὸ 
βῸ μακρὰ νγ8ὃ8β ὯΟῸ ΟΠ ΠΡῸΣ ὈΓΟΡΟΡ ἴον ἰοῦ. ΤΉΘΥ δὰ 
διιδιποᾶ, ἰπ δΟῃδθαῦθῃς6, [0 ἃ ΤΊΟΓᾺ] ἱπδίσηϊ. ΒΏΔΠΘ 
οῃἰοτοὰ ἱπῖο τχθὴ ἴῃ ΠΘΟΓ ΟΟΙΘΙΙΡΟΓΔΠΟΙῪ τὴ 1Ποἷτ 
Κηον]οᾶρα οἵἁὨ τσοὶ δηὰ πτόοης, σοοὰ δὰ οἱ]: ᾿ξ Ὀθ- 
Ἰσῃρβ ἰο [ἢ6 ΠῚ ΠΕΠΒΕ οὗ ποσὰ] σορηϊοῃ διὰ 
ἀονοϊοριμθηί, ἷδ Βθἤδιηθ, ἰῃ ἐϊπ Ἰονεδὲ ἄερτθο, 
Ἰπ}}18 ἰι5 61 ἴο ἰ οονουίης οὗὨ (06 ΒΟΧΌΔΙ παϊςθάπϑβα. 
ΤΌ αυοϑίΐοη Βογο, Βούγανοσ, ἰ8 Ποὶ γοϑρϑαοίίηρ ἃ τηοσδὶ 
γνοΐίοστω, Ὀὺὶ ἃ τοὶ ρίουβ ἀοιουοσαοηα. ΤΏ σοδοοὔοη 
Ροη ἐπιοὶγ πα άη 688 δπὰ 185 ὉΠΒΘΘΙ ἶπ688 ὈΘΟΟΤΩΘΑ͂, 
ἴμ [86 Ἰίσῃς οὗἨ [Π6 βυπιῦ} 168] Γοργθβοηίδιίοῃ, 66 68- 

Υ̓ Κηοῦπι 8ἃ8 [86 βτβὲ ἔοστῃ οὗ (86 οηϊοτὶπρ οοῃ- 
Βοϊουδη688 οὗἩὨ συ, ΤἬΉΘΥ Βδγνθ Ἰοδὺ 16 ὉΠΟοΟΙΒΟΙΟΌΒ 
ἀοταϊηΐου οὗ 86 δρὶτὶϊ οὐοσ 1ὸ ὈΟΟΣΥ δηθὰ βοηβυουβ 
ΔΡΡΌΘΔΓΆΠΟΟ, δηα ΘΠΟΘΙΟΣΒ (ΠατῸ οηΐοσβ ἰηΐο [86 
οοπδβοίθῃοθ ὑπὸ του]α-ἰδίουϊοδὶ βισθ Ὀοῖποοα ἴδ 
Βρίσις δηὰ [86 868}----α δι δ ἩΠΟ86 Ὀσίτηθ οαιῶα ᾿168 
ἰπ (6 δοΐ ὑπαὶ 186 δρίτὴϊ στο ουϊ οὗ [16 σοῖο ι 
οὗ (89 ερίτῖῦ οὗ σοι, νῇΟΒΘ ὕόογηι δομβίδί ἰῃ ἐμ ἤδος 
1μαὺ (π6 868ῃ}: Ἰυδίοιῃ ἀρδῖησι 186 Βρὶ ϊ, δὰ τυ ἢ ο086 
εὔέοέ (ἴὰ6 ἔροϊησ οὗὨ Βαίθδῃυ! πδἸςθ 688) 8, ἱπάροὰ, 
διϊοηἀθα ΌὈΥ ἃ τγοδοίΐοῃ οὗ ἴΐθ βῃδιηο- δ ϊϊηρ, Ὀυὲ 
16 ΟΔ ΟἿΪΥ τηδηϊδϑί 1861 ἰπ [6 οθογὶ 10 οΟνοῚ, 

. [ἰὰ ἴδ6 πιοδῦ ΒΟΔΗΪΥ ὙΔΥ, 1Π6 ΔΘ ΠΙ688 τουθδὶθὰ, [Ιἢ 
(15 ρμαγὶ οὗ 86 ὈοάΥ [6 ΓὉ6 Πρ οὗὨ δ 688 ταδεΐ- 
ἴδαιβ [156] 88 8 ΒΘΏΒΘ οὗ ὀχροβῦγο μδὶ ἤθϑὰβ δουθυΐης, 
ποὶ Ὀδοδῦβο ἰδὲ ἔγυϊλ Ροϊβοηθαὰ ἴθ ἐουπίδϊη οὗ 
Βυϊηδη 16, οτ, ὈΥ ΤΊΘΔΠΒ οἵ δὴ ἴηπδὶθ ὈΣΟΡΟοσίυ, 
ἱπητηραϊδίοϊγ οἴἴἶοθοϊορα ἃ οοττιροι οὗ ἴθ ὈΟΑΥ, 580 ἴὩτ 
88 Ῥτορδρδίίοῃ ἰβ οοποοσῃϑὰ (οι Ποβηδην, Βαιπ)- 
θεῖο), ΠῸΓ ὈΘΟΔΌΒΘ, ἱῃ ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ ἴη6 Ὁ]}, ἃ 
ῬὨΥΒἶοΔὶ οἤδηρθ 84 8 κοη οἶδα; Ὀυΐ Β' ΌΡΙΥ͂ Ὀθοδυθβο, 
ἴῃ (86 ἰρκίηρ, ΔΊΤΔΥ ΟΥ̓ δίῃ οὗ [Π6 ὨΟΣΤΩΔ] σγοϊδίοι 
Ὀθοΐν οι ἰῃ0 800} δῃηὰ {πὸ ὈΟΑΥ͂, [6 ὈΟΥῪ οοδ868 ἰο ὯΘ 
ΔΩΥ͂ ἸΟΏΡῸΡ 8 ρᾶτο ἱηβίσυτηθηῖ οὗὨ [86 Βρὶτῖς τ ἢ ἷ8 
υηἰϊϊοὰ ἰο αοά, “ΤῊ ρατί οὗ ἰμ6 ὈΟΔΥ ἷ8. οδἹ]οὰ 
ΓΙΝῊΣ (6. 6.» οἢ. ἰχ, 22) διὰ "ἸΘὩ (6. 5..) μεν. χυ. 2; 
ΘΟΏΡ. Εχοά. χχυἹ]. 42), Ὀθοδυδβα παζοάπεξδα δῃὰ Ἡεελ, 
ποι βμδιὴθ Ὀἱὰ8 τωθῇ οονον, ουἸτπαίο ἴῃ {ποτω. ἢ 
Βεϊϊίσϑοῖ. [πὸ μα ΤὉ]ΠΟΝΒ, τπογεΐη Ὧ6 ΒΑΥΒ [δαὶ 
δογθ [86 σοῃίταδί ὈοίνθΘ ἢ (86 δρὶσὶ Δ] διὰ [6 πδῖ- 
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αΓαϊ, δ Ἰοϑὶ 115 ροϊηὶ οὗ Ἐπ} γ, 18 οὗ ἰ8ὴ6 διδγροδὶ 
κὶπά, διὰ ἰπδὲ (λ0 ὈΘδβ  κο ἰπ [86 ὨατΩΔη ΔΡΡΌΘΑΓΔΏΟΘ 
ΔΡΌΘΔΙΒ Ὠότο τοοϑὺ μεδϑίδὶ, Π 0  ἐσβοὶ ἰδ ΔΡΡτοδοβίησ 
δραΐη (6 ἰπϑοθορῖο τοὰθ οὗἁ γτἱον ; δ βουχὶι ἰλ ἰδ 
ἰσ6 ἰπδὶ τρϑπ, ἔσγοτῃ 8 ἀδινοηΐδοαὶ δἰγί νης ΔῸΣ 
80 ἴῃς ἴ00Ὸ ἴον ἴτω, (8115 ὑδοὶς ἰηϊο ἃ ὈΘΔϑΟΥ 
ἰαχίιγ οὗ Ὀεδδνυίοσ, ποίοδ, Βοπόνοῦ, ουϑῆ ὨΘΓΘ Βἤδτηθ 
οοὨθηα8 ἀρεϊηδῖ, απ β6 8 ἴ0 νοὶ. ΑΒ ἰῃ6 ἀραὶ οὗ 
Ὧδῃ, ἴῃ [18 ᾿ἰδίογ 081 δδροοὶ, δίδηβ ἴῃ οουῃίοτ-Γοὶδ- 
ἤοῃ ἰο 86 διπιδὴ ΘΟΏΘΥΒΟΩΒ ἰῃ ἰμοὶς ἰδιοτίοαὶ 
δερδοὶ, 80 ἰὲ πουϊὰ βαθιὰ ἐδπδὲ πὶ ]βὲ (86 ὅγϑι ρεθβϑηθ- 
ταοηξ οὗ ἄσδίι, ἰῃ (Π6 βγεῖ δυϊμηδὴ ΘΟΠΒΟΪΟΌΒη688 οὗ 
Καὶ, τασβὶ ρῖνο ἃ ββοοκ [0 τηϑῃ, ἔποτο που] 4180 Ὁ6, 
ἴῃ οοῃποσίοη ΜῈ} (19 οτοδοάϊηρ οὗ ἀδαίῃ, δῃοί μον 
Ῥεοθοητηρηΐ οὗ 8 68]} (0 ΡῬγορακδιίοη ; ὑυὶ 
δοὺς πίι 1818, ἀπὰ ἴῃ ογάον ἴὸ ἰδῖ8, ἔιογο που]ὰ Ὀθ 
ἃ [εοϊησ ποῦ που]ὰ βοοὶς ἴ0 τοὶ ἰδ, τὲ 118 δοίδ 
δι ΟΥΖΔΏβ, 88 ὮΥ 8 δβοιοὰ ἷδν. Τῇ 8 ἐρβιροον ἢ τ 
ΔΘ ΌΪΠ 88, οὗ τοδη, Βονγονοσ, γοϊδίοδ ποῦ τ ΓΟ ΪΥ ἰῸ 
πδίσσαὶ ροπογαίίου, Ὀπὶ δἷϑο ἴὸ [86 Βρὶ τ] δηὰ (6 
οπαγοδν ; δὲ ἱπουρὰ 4}1 ογἱρίη ἀοιμδηάοᾷ 118 σονογὶῃς 
--͵Ἴὐῆα ογοδίῖτο εἰρθς, ΤΠὸ οοτηοπἀδίίου οἵ (86 Βγβῖ 

πὶ οὗἉἨἁ ἰη!ο! σοηοθ ἰἢ ἃ ΤΩ Δ 8 δβουὶ ῥτοάυοορβ ἃ 
δον οὗ ὈΙΟΒΒΙην ἀϊ Π ἀοησο, δὰ βο, ἴοο, ἰδ6 οδυγοὶ- 
ἴγ Ὀϊγὶ Πδιἢ [8 τονογοηῦ δηὰ τηοᾶθϑι νοὶ. ὙΒΘυ, 
(δετγοίογο, δἱουσ τὶν [80 ργόβομῃἰπηθηΐ οὗ ἀσαίῃ, δηὰ 
οὔ 186 σοιογίς ΟΡ βαχυδὶ ἀο9Υ (τ οὗ, ΠΟΥ γί Π61658, 
ΜΘ σδηηοῦ 2816 ἱπδοροπάρηῃς οΟὗἁὨ Τῃηδη δ βίον δὶ 
ἀρβί}), ἴθ σοτηθδ ἴῃ (86 166] 1ν οὗἨ βῃδῃηθ ἴῃ {86 
ἔγβὶ τπθῃ, 80 αἰβῦ, 88 ἃ δυτυ 0115 Θχρσγοββίοη ὑπ γοίοσ, 
ἴλοτα ΘὨίοτΘ ἰμΐο {Π6 πὶ, ΔΙΟΩΡ ὙΠῈ {π6 μηδ, Δ ἰΏΠΟΣ 
ἀοδὶδ, δὰ {86 Βοη86 οὗ [6 πϑῃϊ οὗ γοῃουδίίΐοῃ, ΕὉΓ 
[δ τοδαϊδιίοη οὗ Κηοθ 615 νίον, (μδὺ ὉΥ (86 ἤρ-Γο 6 
ΠΟΤῈ 18. ποξ τηρδηξ ἐμ6 υβ0ὺ8] βρ-ῖγοο, Ὀὰν [Π6 ῥἱδηὶ 
ΠΑΙΤοἿ ρἰβαηρ, ΟΥ ὈΔπδΠα, 866 ὨΕΣΤΖΒΟΝ δπα ΚΕΙ͂Σ, 
8366. 8180 ΤὩΟΓΘ δ σΌ] Αγ, τοβροοίϊης ἰῃ6 ἰγθθ ἴῃ 
αυοϑίίοπ, ΚΝΟΒΕΙ, δῃὰ ὨΣΙΊΤΖΘΟΗ. --- Αὐἃ 860 
Βοασὰ ἴδο νοΐοθ.---ποθο!, Καὶ! δηὰ οὶ Ζβοὴ οχ- 
Ρἰδὶη πο πογὰ 5 Βογο, ποὶ οὗ 16 τοΐοϑ οὗ [86 [οτὰ, 
Ὀαὶ οἴ (δ6 δουῃὰ οὗ τυϑι]ϊησ Ὠοἶδ6 τηδά6 ὮΥ ἴδ Ποῖ 
85 86 παϊκοὰ : δῃὰ {860 οοήραγο ἰδὲ τὶ [ον χχνὶ. 
83: Νύμ, χνὶ. 84: 2 ϑδτω, Υ. 24, ΒΥ βς δὴ ἰηΐου- 
Ρτγοίδ οι '8 ἐπ Βυτῃθ 1 104] οἱοτλοης Ἰοῖν, ΘΠ ΓΟ οὐὐ 
οὗ τίεν. Εοσ Ὀοΐῃρβ ἴῃ ἐμοὶ οοηάϊιίοη, (8 βουπὰ 
οἵ Οοὰ παϊκίηα πιυδὲ οὐ θη! Βανὸ ὈθοΟτΩ6 ἃ γοΐοθ: 
Ὀαυὶ Ὀοεϊά 68 {μ18 1( 18 βαϊὰ, ἔδυῖμογ οἱ, ἰμδὶ Οοἂ οΔ]]οὰ 
ἴο Αἄδω. Αἱ 411} ονυοηίβ, (86 τοΐδσθ ἤθσθ ὈΘΟΟΠη68 
βτϑὶ ἃ ς8]1. “7 ἰδὲ οοοἱ 97 ἐλ6 ἄαν, ἰδαὶ 18, ἰοναγὰ 8 
ονοπίησ, ἩΠΘῚ ἃ ΟΟΟΙΐπρ ὈτοθΖθ 18 τοπὺ ἴ0 δγίβθ.Ἶ 
ΚεΙ, Τὸ τ0 }8 τὸ ΣΩΔῪ δἀὰ: δηὰ ὙΠΘη 6150 ἰπογο 
ΘΟΙΏ68Θ ἴο ΤΙη8η ἃ ΓΟτῸ αὐυἱοὶ δΔηα ΘΟὨἰΟΙΔΡ ΔΙ 9 ἔγατηθ 
οὗ βου]. ὅΞο δ θοῦ ΤοΏΔΥΚΒ ὙΘΓῪ ΔΡΙΪΥ: “αοἂ 
ΔΡΡΟΔΓΒ, ὈδΟΔυ86 δὲ ἐμαὶ ΟἰσπηΘ Τ 6 ΔΓ ἴῃ ἃ βίαίθ τηοβὶ 
Βα ΒΟΟΡΟ]6 οἵ δβογίουβ ἱτηργοϑϑίουβ" ΕΥ̓ΘῪ ΟὯ6 ΟΧ- 
Ρετίθῃοθϑ, οὐθῃ ἴοὸ {18 δύ, {μ9 ᾿χυῖ οὗ πδδὶ ἰδ πδσ- 
τοῖο. [ἢ (86 οὐοηΐης ἴ.6 αἰϑαῖ ρδιηρ ἱπα ργΘββί ἢ οὗἁ 
86 ἀδὺ Ὀθοοτὴθ ὙΘΘΙΚΟΓ, {ΠΥ ἷ8 8} }}] 668 1η (6 δου] ; 
τῶοτο ἴδ δἱ οἴποῦ ἔτηοδ ἀο γῊΡο ἴδε] Ἰοίν ἰο ουγβοῖνοϑ, 
δὰ {μοῃ, ἴοο, ἰΔ6ΓῈ ΔΉΎΔΙΚΟ ἴῃ 8 (06 Βοῃξ θη οὗ 
δδαάηθαα, οὗ Ἰοηρίῃν, οὗ ἱπϑυϊαϊΐοι, διὰ οὗἨἩ ἰἢ6 ἰονβ οὗ 
δοῖθθ. Τῆπ5 τιν οὔν πγαὶ ρδγθηίβ; πβθῃ ονοπίηρ 
οομ65, ἰ6 Ητδὺ ἱπίοχίοδιΐοη οὗ (86 βδιδηΐς ἀδὶυβίοῃ 
δα ρδί 65, 5: 111η688 τε ρη8 τη ; ΓΠῸῪ ἴδο] ἸΒβοταβοῖνοδ 
ἰϑοϊδιοὰ ἔγοστα ἴῃ6 οοιμσησηΐοῃ οὗἩ Οσῇ, ραγίϑα ἔγομη 
(δεῖν οτρίπαὶ Βοταθ, Ἡ81150 186 ἀλγκποΒ8, 88 ᾿ΐ ΘΟγη68 
ἀωρυρ 1 ΡΟῚ ἸΏΘΙΩ, ΤΙ ΔΪΚ68. ὑμοῖὴ ἤδοὶ ἱμαὶ ἐμοῖσ 
ἰῆηον ραν μα8 ροπο οὐ." ἘΆΣΙΒΟΡ οἡ 6250} 

Φ (σονιρασο Ῥὲὰ, οἷν. δέ: “λίγ ταοάϊἐδέίου οἵ Ηΐ τα 684}1 6 

σοποοὶ, ΠΣ Δ» - ἸΔῈ ΓΑ], Ἰἴχθ 109 οαἴτα ονοιΐωρ ΒΟΌΣ. ΒΚΓῸ 

1δλο Οτοοῖς ροοΐδ οδ]᾽οὰ ἐμπο πἰσῆςξ εὖ -͵Ἴ;ῦῸῳ ἔσοοϑ οὗ οδ τὰ 
φοῦετ (βουκμς.-- Τ. 1, ΡΠ 

τοδί οἰδίηδ ἰμδὶ Οοἀ δρροδγοὰ 0 τζδῃ 88 ΟὯΘ τΏδῃ δ᾽ 
ῬΘΔΓΒ [0 Δῃοΐδον, ἰπουρσὰ ὑμἰ8 Ὠδα ποὺ Ὀοθη (Π0 οτὶ 
Εἶμδὶ τηοὰθ οὗ τ86 αἰνίηθ οοῦνθγβο υἱϊὰ πῃ. ΤῊΘ 
ἩΒοορμδηΐθβ δα ἰπ εν Ὀορίηπίηρ ἢτθὶ δον ὑπὸ [Ὁ]]}: 
δηὰ δοοογαϊηρ ἴοὸ ἢἷ8 Ἔσρίδηδίίοῃ, “" Οοα ΠΟΝ ἴον (89 
ἔγοι {ἰπὸ ΒΟ ἀβ οοηγογβο τὶ το ἴῃ δὴ ουϊπαρὰ 
ΤΩΏΔΠΏΘΓ, ΟΟΥΤΟΒρομπαϊΐηρς ἴο {μοῖς τηδιογ ! ζαιίοι δηὰ 
δ]ἰθηδιίοά βἰαἰθ.) Οἱ (86 Οἵδοῦ Πδηά, Καὶ! τηδἰ πιδίηβ, 
“(δὲ ἀοἀ μοϊὰ οοίτοτθο πὶῖὰ 86 τὶ τηθῇ ἴῃ ἃ υἱδί- 
Ὁ]6 ἔοττω, 88 ἃ ἴδιος δῃὰ οαποδίου οὗ δἷ8β ομ] άγθῃ, 
διὰ ἰδδὲ (8 πδὲ [86 οτἱρίμδὶ τηοὰδ οὗ {86 αἰνίηθ 
τονοϊαϊΐοη, ποὶ οοπιΐῃρ ἴῃ ἴον (6 ὅγβὶ ὥπιϑθ δῆον (16 
ζ41}}.) Ιῃ ποῖ. Ὁ ὁΔ} Μὰ ΒΌΡΡρΟΒΟ (δαὶ ἴΠογα 8 ἰδυσἢὶ 
ἃ ἱποίο] ἱποδυμδίίοη οἵ 6οα, ὅτγβι ἰῃ Ῥασωθίδο, δηὰ 
τθση ἴῃ ΟἸγῖϑι, [1 Η1|κὸ δῆμον, ἴοο, τιυδὶ 6 τερδιὰ 
ἐλ6 αυοϑιίοη ΠΟΙ 88 ὑπδησνογοα, ἰῃ τμδὶ τοβροοὶ (ἢ9 
{ΠοορΡδηΐθβ (τ οἷ πογο τηοαϊδιθα ἴῃ 8}} σαϑο8 Ὡσοῦρα 
γἱβίοη-ϑϑοίῃς δίδίοβ οὗ 800}} ἃσὸ ἰὸ Ὀ6 αἰδι ηκτιβιιοᾶ 
ἴτομη Σὰ] ουνναγὰ ΔΡρΟΌΓΔΠΟΟΒ ἴῃ ὨΌΤΏΔῺ ἴοτΏ. 
Ηοίταδπη που]ὰ οοταρ]οῖθ [Π 6 Κπον]οᾶρο οὗ ΡῬαγδαΐβο, 
ΌΥ ἰαἰίηρ δ8 [6 δρροϊῃϊοὰ ταοάθ οὗ γονοϊδύώου οὐδ 
ΔΡΡΟΆΓΔΠΟΘ ἴο ἴδοι 88 Βοδείπρ ΟἹ ἰῃ6 ομογυ ἶμ. 
Δ οΙἸΖβοῖ, τογθουοῦ, ἱπίοττηβ υ8 (ἴεν Ἡοΐγλδπη, ἘΞ 
606) (δὶ αοα, αἱ {μῖ8 ἄτηο, ἀϊὰ ποὶ οοΐηθ ἀοτῃ 
Ὠθδγοα, βἴηοο δ0 γοὶ ἀνεὶς ἀροὰ δο οαγῖ. ΜΟΓΙΘ 
ΜΟΓΙΌΥ οὗἨ οὔν οοῃβάθρηοος 18 ἴη6 ἰδηριαρο οὗ Καὶ: 
“ὁ Μρῃ ἢδγϑ βοραγαϊθὰ ἐποιηβοῖγοθ ἔσο ἀοά, αὶ αοὰ 
οδηποῖ δῃὰ Μ}} ποὶ κἷνο ἔπθὰ υρ."--ΣαΑπᾶἂ Αἄδια 
δορὰ Ηἷ5 τῦῖέο ἱὰ [Ὠοσηβοῖνϑθα.--- ΟἹ ΘΑ ἢ ΟΣΧΡΓΟδ- 
βίου οὗ συ! σοπϑοϊουβη 88, 88 4180, δῇ ἱπαϊοδίίοῃ, δὲ 
(86 βδηδ ἰἰπη6, οὗ (86 [8]1] ἰηίο δἰη, δῃὰ οἵ (6 ἀθοηα 
ἰηϊο ἃ βίδίϑ οὗ οοστυρίίοῃ, Τδ6 ραγίουϊαν ομαγδοίοσ- 
ἰδι68 δῦο [8686 : ΘΟὨΒΟΙΟΌΒΠ6Β8 οὗ ἱποῖν ὦ ἴθ, 
οὗ [18 εἴδοί, οὗ τ[Βαἷν Βρί εἰ 4] δηὰ ὈΟΘΙΥ πλιά 688, 
οὗ ἐμοῖς βορδυδαι οι ἔτοτη (οα---οὗ α ἔδοϊηρ οὗ αἷδ8- 
ἐγαδβεία!, Β6 ἔβη, δῃὰ βογυὶϊθ ἔδαγ, ἰπ 6 ῬγΈϑοῆο6 οὗ 
ἀοά, δηὰ οὗἁ 86 Ἰοββ οὗ ἰμοῖὶν βρί γί] ρυγίγ, 88 οτῖ- 
Εἰπαιηρ ἰὰ (Πμοἷν κυ], ἰοροῖμος τι} [86 ἔἈ186 ποθι 
ἐμαὶ ἸΠ6Υ οδη μΐϊά6 ἐδοχζηβοῖνοβ ἔγοιῃ αοα. ἈΟΓΘΟΥ͂ΘΣ, 
186 τοραϊαν ΘΟΠΒΙβίθῃου ΜΠ ἰο ΔΡΡΘΟΓΒ ἰῃ (μ8 ῥγοβ- 
ΤΟ8Β οἵὗἉ κἰη τηυδὶ ποῖ 06 οὐουϊοοκοὰ, ΤὨγουρὰ 1818 
δίαζωδ οογγωρίιοπί, ἰλ6 τὶ δοτησηοη δοῖ οὗ βίῃ 
οΥοῦ ἰηΐο ἃ βοοοη, Τάκοη δΥμλΟ 164 1}}γ, {118 18 [89 
Ὠἰβίοσυ οὗ δύ σΥ ἰμάϊν  ἀυ] [Ὰ1} ἰηΐο0 85, “ΤΟΥ δὰ 
1βοιηβοῖνοθ ἱμγουσ ἢ Ἰηρά 6Β.γ,᾽") Βαγ8 Κηοθοὶ. 1 ἢ 
81} (ηἷ8, ἴΒαγο 18 ργοδοηϊθὰ ἴῃ ὑπ6 Πρ οἵ 86 βἰπηθῦ 
ἔτοιῃ αΟἀ ἃ ἔδοϊϊηρ οὗ ἐχουϊρδίζοῃ ; γοὶ 81}}}, αραῖπ, ἷς 
ἷᾳ αἰϊαϊ ἰδ ψῖ0 δε ἀοοορίίοῃ, πιὰ ἃ παπὶ οἵ ἰτυὰ 
δηὰ Ὠυμ]ἰγ.---Ατηοι πὶ {89 ἔγ698.---ἰ [ἢ6 ἀ66ρ- 
εβὺ ἀδῃβιυ δηὰ ἀδυίζηθθβ οὗ (16 ραγάθῃ, τῇ ἢ ΠΟῪ 
ὈΘΟΟΠΊ6Β 8 ΘἸΩὈΪοτα οὗἉ ἰμ6 τον], δηὰ οὗ ἰμαὶ που] αἱ 
οπὐογτωθηῦ ἱῃ πϊοῖ [8.6 Βίπηθυ 866 Κ8 ἴο 146 ἰτηβοὶ, 

8, ὕοτβ. 9-19. ΏοχΟ αχὶ ἰδ οι --- Κποροὶ : 
“ ΦοΠοΥδὮ τηυβὺῦ ΠΟῪ 0811 [Ὁ τηϑῆ, ὙΠ0, δὲ οἴοσ 
Εἰμη65, γγ88 6ΥῸΣ ἴΒ6το." 6] ΣΒΟΣ : “1ἰ 18 Οἷθδν, ἐμαὶ 
τοὶ ἴον ἷβ ΟὟΤΏ 886 ἀοθβϑ ἀαοὰ αἰγοοὶ [818 ἱπαυϊτίην 
6811} ἰο τοϑῃ, θυ ΟὨΪΥ͂ ῸΣ ΙῃΔῈ ΒΒ Βαῖζο, Ὗἀοὰ ἀ068 ἴῃ 
ἐγα τ βϑοὸκ ὑἱῃθη, ποῖ ὈΘΟΔΌΒΟ {ΠΟΥ ἃτὸ 5ῸΠΘ ἔγοιῃ ἷβ 
Κυον]οάρο, Ὀὰὺ Ὀδοδυδβα (ΠΟΥ διὸ ᾿οδὺ ἴγοτα ᾿νἷ8 οοτω- 
τηυπῃίοη." [Ὁ ἰΒ ἃ ΘΟ ΒΘαΌΘΠΟΘ οὗἁὨ [86 ΘΓ Ὀοΐηρ οὗ 
αοά 48 8 ρογβοῃ, 1 μα πουϊὰ ποῖ ν᾽ ο θη ΠΥ δυγρτὶβθ 
τῦϑτὶ τ ἢ Ὠΐβ ΟΤΑΠΙργοβοηο6 δηὰ ἢ18 οτηηἰβοίοηοοθ, [Πδὲ 
80 Βδουϊὰ ΤΡΟΟΙΥ δδϑυταθ (86 ἔογτη οὐ βοοκίησ ἰιΐπν, 
[Ὠδὲ ἷβ, οὗὁὨ ἀγατίὴρ πἰρὰ ἀπο ἷπὶ ρτδάδ]]γ, ἰῃ ἃ ΜΑΥ͂ 
ΟΥ̓ ΤΩΘΓΟΥ͂ ; κἶποθ τηδ τηυβὲ βοοῖς δῃὰ δηὰ Ηΐπι. ΤΠο 
Θοοὰ Κβῃερβογὰ 8668 δπὰ δπὰβ ἰΠ6 ἰοβὲ βιϑθθρ ; [86 
ΒἴΠΠΟΡ τηυδὲ βοαῖς δὰ πᾶ αοὰ; [6 τοϊβδίϊοῃ τηυδὲ 
θ6 δὴ οὐ μιΐοαδὶ οουθηδῃὶ γοϊαϊΐομ, 6 Π ΣΒΟἢ ΒΑΥΒ ἔδγ- 

(μον: “ Τηΐδ ποσὰ, γιϑϑὸς (τότ δὲ (801 7) ΘΟΒΟΟΒ 
τπτουσὰ ἰδ6 τθοϊο Βυχηδὴ ποτὶὰ, δὰ ἱπ ὁδοὶ ἰπαϊΐ- 
νἱάσαὶ τοδη." Τμδὲ 5, ἰῃ δ δυιυῦο]ϊοθὶ δοῦθο, ἴδ0 



ἀ 

282 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΒ ΤῈΒΞ ΕΠΕΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒ, 

ῬδΔΕαρῸ ἀδηοίοβ ΘΥΟΓῪ οὐδῷ οὗ ἃ βδίπηου δβοοκίηρ ἢἷ8 
αἰνίπα Ὠοηθ. οὶ ἐσϑοὺ : “ ΤΏΘ Ποδίδῃοη πουῦϊὰ ἔδαϊ- 
ἱπρ δίνον ἀοὰ ({(ψηλαφᾶν, Ασὶβ χνίϊ. 31) 18. 180 ΘΟὨΒ6- 
αὕθπο9 οὗἁ {5 ἐνϑηΐηρ 604}1, ΓΙ δ, διὰ οὗ 186 Ἰοῃρ- 
ἰπρ ἴογ Βοπηθ {πδὲ 18 ὑΒΟΓΘΌΥ ονοϊκοα.--- Βοασχὰ τὰν 
νοΐοο ἐπ ἴδ6 Καγάθῃ.--- ΚΊΟΌο] : “ ΗΪΒ εἰΐρὶις οονοῖ- 
ἴῃ ρ ἷἰ8 βυδηοϊοηϊ 65 δραϊμβὶ (86 7αηιΐαν τῖΐο, Ὀὰϊ οὶ 
Δ8 ἀραϊπδὶ [86 δἷσῃῃ δῃὰ ἔλγ- ϑεοΐηρ ογὰ οὗ ἴ80 Οδγ- 
ἄεη." (1!) Το αὐυοδύοῃ ΙΏΔῪ 6 δδιζοᾶ, ΠΏ αοἀ 
2811ὁἀ ἴο Αἄδτι, ἰπδουρσὰ Ενὸ μδαὰ Ὀθϑῃ ἤγεὶ ἴῃ βίῃ ἢ 
Ὑ ποαϊ ἀουδὶ 18 Ενο ἱποϊυάοα ἴῃ [86 τλοτθ υΊ τ γθδὶ 
ες ΠΑ δα οὗ ἰ80 ποτὰ Αἄδῃὶ (π|8}), γεὶ 8[}}} (86 

ἷ6 ἀϊγοοϊρα ἐο {πὸ ἱπάϊν! 0.8] Αἀδημ. ἴῃ ἃ οἼγίδίῃ 
86ΏΒ6, ΒΟΎΘΥΟΓ, 8 [18 Αἄδτω, 89 (86 πουβϑδοϊὰ Ἰογὰ 
οὗ [86 πνὶΐο, ΔΒ ΘΓΔΌΪΟ ἴον 6 δίορ, ποι τ πδίδπαΐη 
ἐπαὺ Ὧ6. ὨΪΠ56)7 ἰ5 δηβηδιοὰ τὶ ὨθΡ, ΤΏθ οἱ 
διταὶρττηοηὺ [00 ἐπ 6 ΘΟΙρ]δῖηξ ἀραὶπϑοὶ ἴπ0 πὶΐθ ῥσο- 
0665 ἰῃπγουρὴ Αἀδ. Βυΐ 08 ΔΡΌΘΔΙΒ δἷβὸο ἤογο 
186 δἀάϊτομαδὶ ἱπαϊοσαϊίοη ἰ8ὲ Αἀδη) 8 ἀδῃοιοα 88 ἴδ 6 
βταὶ δυῖδον οὗἉ [80 Βἰαΐησ, 48 Εν τδαὝ ἢγδί ἰη (δς εἴη 
6, Αοοοτγαϊηρ ἰο ἴΠ|0 ΤΟ ΔΒ οὗ τηοάοβιν 
ΚηΟΡ6]) (ες τὶ βῃου)Ἱὰ ταῖν δα δρροδγοὰ ἴῃ (89 
ὉΓαστουπὰ ποτ. Ἀσοογάϊηρ ἰ0 Κοαὶ!, “ὙΠοη Αὐδτὰ 
ΒΑΥΒ ἰῃδί Ὧθ ὨἸὰ ΗἰπηΒ6 1 [ῸΓ ἴδαγ, ὁ δοοοῦηὶ οὗἁ Ηΐδ 
ΒΔΙΚΘΠΘΕ5 ({ΠΟΥΘΌΥ δβοοϊκίηρ ἰο ἰάθ Ὠΐ5 εἴη θη ϊηὰ 118 
ΘΟὨΒΘ]ΠΘΏΟΕ6Β, δπὰ ἷα ἀϊδοροαΐθηοο Ὀουϊηὰ Ὠΐ6 ἔϑοϊϊης 
οἵ βἰι8π|6), ἰΐ 15. ποῖ ἃ εἶχτι οὗἨ δβροοΐδὶ οὐάμγδου, Ὀυὲ 
ΤΏΔΥ ΘΘΒῚΪΥ Ὀ6 Δ ΚΘ ἈΒΥΟΠΟΙΟΡΊΟΔΙΥ ; 85 ἰῃδί, ἰη ἔδοῖ, 
186 ἔθος οὗ Πα θά ῃ688 δηὰ βῇδιηθ θΓΘ ΒΟΟΠΘΓ ὈΓΟΒ- 
οηὐ ἰο ἢΐ8 Θοῃηϑοίϊουβη 688 Π8η ἴῃ ἰτδηϑρτοβδίοι οὗ 16 
ἀἰϊνίηθ σοτησηδηά, δπα ἐπὶ δα ἴδ] {ΠΠ6 ΘΟΠΒΘΑΏΠΘΏΟΘΘΒ Οὗ 
δἷη τοτγο (ἤδη ἴ6 τοοορτΖοα (ἢ δἷῃ ἰ186 11.) 6] ΖΒΟὮ 
πουϊὰ διρθηα [ἢ]8 ὉΥ δάάϊΐηρ : “δ πουφῇ 411} ἰμδὲ δ 
888 8 Ὀυτοῖν ἰμνοϊυπίαεΥ βο δοσιυβδίίοῃ." [{ 18 ἰὸ 
6 οὐϑογνοὰ ὑπαὶ λεγο ἀρρεαγϑ ἐδ6 ἢν πιϊπσιπσ απά 
εοπίιδίοπ οὗ εἰπ ἀπά οὗ ευἱΐ, ἐλαέ ἐδ, ἐλαὶ ρωπὲξ 
ΑΥ̓͂ εἷκ ογααίπεα οὗ , ἀπα ιολϊοῖ, ἐδ Ρεοιανῦ 
εδιαγαοίεγἐ δία ΟΥ οἱ γοάεπιρέϊοπ-πεοαϊηρ λιιπιανιῖίν. το 
γεν. 11. ὙὯἿδο ἰο]Ἱὰ ἴιθ9 ἰδδὶ ἴδου τσαδὶ παϊκοᾶ 7 
-- πόθο} : “Ῥτοῦλ (μἰ8 ὈαΒανίονῦ Φο᾽ ον Δ ἢ τοοοχηϊβοὰ 
δὶ ὁπ00 γπδὶ δα Παρροποα." ἨΗλγαϊΐγ σὴ ΔΩΥ βυςοἢ 
ΔΌΪΒΓΟρΡοΙ τρίβει Ὀ6 ἔουπά ἴῃ (Π6 Β6η86 οὗ ἴδ ἰοχί, 
οἱ] βαυβ θείου: “1 18 [ὉΓ [86 ΒΑ ῖκο οὗ δνγαϊκίησ (μΐ8 
τεοορηί(ίοη οἵἉ βίῃ ἐμὲ αοἀ δρθα|κ8.,) Το αὐοβίοι, 
ΒΟΎΘΥΟΓ, ΘΟΠΟΘΓΏΒ ποῦ ΙΩΘΓΟΙΥ͂ [Π6 ΤΩΘΔΠ8 ὈΥ ὙΠΙΟΣ 
(86 γεοοσπέδοη, οὗὨ δἷπ ΤΩΔΥ 6 Ὀτουρηϊ οαἵ, Ὀυϊ ἴῃ ἃ 
Βροοΐδὶ Δ ΠΏΘΥ [Π}6 τηοίμοὐβ ἐῃπγουρσὰ ἩδοὮ (8 οοη- 
7 εεεὶοτ ΤῊΔῪ Ὀ6 οὐποορα. Κ.0 δἷβο ἢ 6 σοῦ, “ Ηΐβ 6χ- 
Ῥἰδηδίίου, Βόσοτοσ, οὗ [86 ἰαϊοττορδνο Ὁ δδ ἱπὰϊ- 
σας ὑπαὶ ἃ ῬΘΓΒΟΠΑΆΙ ΡΟΤΟΣ ἮΔΒ {86 84] οτὶρίηδὶ 
ὁ8086 οὗ [6 σμδηρο [δαὶ δὰ ραβϑοὰ Ὅροι σταδη,᾽" 8 
ἴα Ὀσγομαὰ {Π6 τρϑῦῖκκ, Ἐὸν ἰξ 18 ποῖ ἴ8μ6 οσοδβίοῃ οὗ 
αἷτι ἰΒαὶ 18 τοΐογτοα ἴο Βϑγο, Ὀὰὲ [6 οοοσαδίοη οὔ 16 
οΟμδβοϊουβηθ88 Οὗ πακράῃθβθ, ΤΉΪΒ, ΠΟνΤΟΤΟΡ, ΘΟΙΘΒ 
"Ὡοὺ του πίϊῃοῦξ, αὶ ἔγοια πὶ δῖα, ΤΉΘτο 1166, τλοτὸ- 
οὐογ, ἰπ [Π6 αποβίίου (δδὲ ἱτητη αἰ αίον ἔ0]]Ὸ τ 8 : Ἐξδδὶ 
ἴδοι Θοδῖθῃ οὗ ἴθ ἰχ997 ἰπΠ6 οχρίαπδύοῃ οὗ ἰδ6 
τηοδηΐηρ οὗ ἴΠο ἔγαί.---Ἴ ον. 12. ῖδο τιδὴ βαϊα, 
19 Ἰσοζῦδῃ τύδοσα ἰδοῦ βανοεῖ.--- Αἢ δοκηονὶ- 
εοἀρτηρηὶ οὗἉ βίη ὉΥ͂ Αἄδτο, Ὀυϊ ποὶ ἴσῃ δηὰ βίποογο. 
Τὴο κυ ᾿ΓΟΡΟΣ 18 το] θα ὑροῦ ἴΠ6 πτοϊάδῃ, δηὰ ἱπάϊ- 
ΤΟΙ ὕροῦ Οοὰ ἰπλβοῖῦ; ἴῃ ποι, Βοτονογ, ἰλογο ἰβ 
ΒΆΓΌΓΑΙΙΥ ΘΧΡΓοδϑοα ἃ βϑηθγαῖϊ οσχουρδύομ, ΟἿ αοὰ 
ἱΘ ρπΐ [ογναγὰ 88 ἔπ 6 οσοδϑίοῃ οὗὨ [0:68 οδί τη (ἢ δὶ 
ὯΔ 5 τίβεοῆ. Τμ6 1088 οὗ ἴοσὸ ἐμαὶ δοσμββ ουϊ ἴῃ ἐμ ΐ8 
ἰδἰογροβίηρ οὗ [0 νὴ 18, τοοσθόνοῦ, ρα οὐ] εν ἀθ- 
ῃοίρα ἴῃ {μ18, ἰδὲ ἢθ “τυάροδβ ᾽Ο 641} Ποῖ Εἶγα, οὐ ΤΩ 
αἰίο (866 (18 ἔοττῃ οὗ στυάρίηρ, ὅεῃ. χχχυΐ!. 82; 500 
1, 20, σ]ο στο ΒΘ ΒΔΥΒ ἦεν Ἰηβιοδα οὗ αΟσά; ἴλικθ χν. 

"5 (1π1ἰΦ ἄοθδ ποῖ ΔΡΌΘΩΣ 1Σ οὖν ἐσαπεἊϊαξίου, πλοῖ, {{κ0 

80: ἐδὼ ἐλν δον, Φο.η ἷχ. 12; πῆγα ἰδ ἀ6  πδιροῖῃ, 
6ΒΌΚ, δον “ ΤΗδὲ ποιθδῃ ΟΥ̓ ΤΩῪ δἷάθ, δὴς πὮσ 

ὙΔΔ βίνθῃ ἰἴ0 τὴ0 ὈΥ αΟἀ Δ48 ἃ ἰΠΌΒΤΥ ΘΟΌΏΔΟ]]ον, δᾶφ 
ξδνο τὴ6 ἰδ6 ἴταϊ :᾽) ἴῃ {18 ἔοττω, διαΐη, ἰα Εν ἴῃ 
Ρϑιί οχσουβοὰ ὈΥ δὴ ἱπηρυίϊαίΐοη ἰ0 Αοἀ.---ὕἴ ον. 18. 
Αὐπὰ ἴΠ6 Σιοχγὰ Οαοἃ καοἰὰ πηῖο 89 Ἰνοζϑδῃ, 
δὶ ἰ5 [μἰα ἰμδὶ ἴδοι μαδὶ ἄοσο 7 ."--- οὐ {ο]- 
ἴοντβ ὮΡ ἴ86 ὑταπεμτοδδίοῃ, θυ ἰ0 ἰδ6 τοοῦ---ποῖ 6 
Ῥδγοβοϊορίοαὶ τηογοῖγ, Ὀπὶ ἔμπα Ηἰδίοτίςλ] γοοὶ.--- 86 
βοσροχιῖΐ Ὀοχυΐϑα π16.---ΑἸἸΒουρὰ ἱοταρίδίοῃ .8 ἃ 
Ὀορυληρ, γοὺ Πότ, ἴῃ [86 ρτοϑθ ἀοἰυΒῖ0η8 οὗ 186 Β6Γ- 

ηἴ, δῃὰ ἐἶ π |6᾽8 ἱποιἱπδιΐομ ὕο ὄἐχουβα Βογβοὶ, [86 
(οΥ οΘοποορίίοῃ 9 ἴΠ6 ΤηΟΓ6 ΟὈΟΌΒ ΟΏ6.--- ον. 14. 

Το ἴδο ὃ Ὠο και ἃ, Ῥϑοδιδο ἵππου δεῖ ἄοσιθ 
1} {4.---Ἴἰ ἰδ ΠΟ τῆογα βαὶὰ ἢθγο, τολεγε ον λαεί λοι 
ἄοπο ἰδ ἢ ΔἸ Ππουρἢ ἰΠ6 δογροηὶ 8 ῬΓΘΥ ΟυΕΙΥ ἰηέζο- 
ἀυοοά 88 βρϑαϊκίηρ, δπᾶ, ἰπογοίογο, δΔΒ σδραῦϊο οὗ 
τηδι ἰδ  ἷηρ οοηγογβαιίοῃ, Ἰμογαΐπ 1168 (86 Βυρροδὲ 
οι, (δαὶ τ0.6 ὑγτΐαὶ ὨΔ3 ὩΟῪ γοδοροὰ 186 ἐρδηιαῖν περ 
οὗ κἷῃ, [8.9 ΡΌΓΟΙΥ οΥἱὶ ρύγροθο (6 ἀδιηοπίβοα!) ἢδυ- 
ἴῃσ Ὧ0 ἀφοροῦ χρουπά, δηὰ γτϑαυϊγπρ' 0 {ὈγίΠ6Γ ἰηγοϑ- 
εἰχαϊΐοη. αἀοσογαϊηρίν, ἐμοῦ ΖΟΪΟῪ ΠΝ ἰδ διαὶ 
ἀσοπηβ, δοοογαϊηρ [0 ἰῃ6 ΘΟ ΒΘαυΘΏΦΟΒ οὗ Θδο 08Γ- 
σοϊαν οὐἱὶ δεῖ, ΤΏ βογροπὶ γϑοοῖνοβθ ἢἰβ βοηΐθῃοθ 
ἢτδβὶ: ἴῃου ἃσί ουχδοὰ.---ΤῊ6 βεη86 οὗ 1 (γτεῃἀογοὰ 
ἰπ (6 ἘΠρΡῚ 80) ἰγδπβ)αἰΐοη αδουό, οὐ ΘΟταρδγαίν 61) ἰ8 
οἰοδυὶγ ἰμδὺ οἵἁ 86] ΘΟ Ἶ0ἢ : διῃοῦρ 81] οδί 16, οὐ ουὖῖ οὗ 
81} σδιὲ]6 (ΟἸογίουβ, Ταοῦ, Κηοθοἷ). [δ ἄοοβ ποῖ 
ΤΏΘΘῃ, ἰπογοίογο, συγβοα, ἐμαὶ 8, Δ Βοτγθά, ὉΥ 81} οδι- 
116 (ἀςδβοιίυβ, 6 Ἐ εἴϊθ, οἱ 81.) οὐ αὔογνϑ 8]} οδιίϊο, 
1πδὲ 8, ΘΟΙΔΡΑΓΔΊΨΟΙΥ τόσο συτγεοὰ (Βοεξοησα ον οἱ 
81.) ΤΏ βοῃΐθηοο ργοπουποοὰ Ὅρου {86 βοροηῖ 
Ῥτοοοοαβ ἰῃ δ ἰπγοοΐοϊὰ ρτδάδίοη. [8 δχρίδῃδίϊοη 
ὈΓΏΡΒ ὑΡ, οὗὨ ἰἰϑοϊ ἢ, (86 ᾳφαοπύοι, Ὠοίμοῦ ἰΠ6 τ ο]6 
Βοῃίθῃοα Ὀ6ΔΓΒ ὕροη ἰδ βούροῃῦ 8ΔΙὁῃ 6, ΟΥ ἱῃ ΘΟ 66. 
εἶοα Ὑἱτὰ ϑοσηοιΐηρς οἶβθ, ΟΥ ΟἿΪΥ ἴῃ ἃ Βυιο 8) 
Β6η86. ΒΌΓΟΙΥ [86 βοπογαὶ ἀοοιω, ουγβοὰ δα λοι 
βίησυϊαγ) διῃοηβ 811 οδιι]θ, ἀπὰ δυο 81} Ὀοδβί 
πῇ να βξτ να αι [06 σΔυΒΑ ΠΥ : Β0 0016 δηοηρ 8}} 
Ὀραδίβ, Ῥγοζη ῃ6Ώ 17}, ἱπαϊοαῖθθ ἃ βυμ 0} } 68] Ὀδοῖς- 
ἕτουπὰ οἵ [86 πθοῖο πάστηοης, 1. Ομέάανι «'αἐμιειηΐ 
"παϊοαϊοίέοπεηπι ἰαίαπι ἐπ δϑοίωπι (γφυὲα ἀὲς 
οοπΐεγίων σμνα αἰϊία δοείὶ8) ποπ ἐπ ἀϊαδοίτηι͵ ψμΐα ἐΞ 
ἀπέδρα πιαϊοαϊοίιια ογαί. 2. Αἰϊὲ ἐπ. αἰαδοίμηι δοΐμγη, 

ἰα ὀγιξμδ δεΥΡΕΉ δ ποῊ ροίδεγαί ἡμείε ρωπίγὶ. 8. Αἰεὶ 
τ αέιοιπι υ. 14 αα τεγρεπίεηι, υ. 1ὅ ἐπ ἀϊαδοίμπι. Αἱ 
670 ἐμ οὐ ἐδ ἑάεηι εὑπῷ ἐπ ὠΐγοφως σεγδ. 4. Αἰἱἰὲ 
ἐπὶδέϊπιαπέ ἐαπὶ ἐπὶ τπώγαπὶι ἰαίαι. Ομαπι δομζέπ» 
ἐΐαπι υεγ δείπιαπι λμάΐδοο. Μευῦβ ἐπ Ῥοϊξ Οοπιπιοπίαν. 
αὦ ἢ. ἰβ. Ἰθδ ἱποοῃβιβιθῃου ἰπαὲ διίβοϑ ὙΠΟ τ 
ποῦὰ υπάοτβίδηα ν. 14 οὗἨἩ [06 δβογροῆϊ οὐἷγ, διὰ 
γ. 1ὅ, οὰὐ {86 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, οὗ βδίδῃ, ἰ8β ὙΟΣῪ ΔρΡδγθηὶ, 

στοοδὲ οἶδας γογβίοηβ, διιοίοσης οσ τοοάοττι, σϑηάοτ ἱξ ἰπ 186 
γ. [Γἐ ὴδ6 αζίβοζι ἤγοσῃ ἃ ἀδαΐσο ἴο δνυοϊὰ ἴο δρρασϑῆς 

665; Ὀπὶ ἐΐ ἰθ δ ΓἸΘῸΥ ἐπ [6 ἩθὮρον οὗ 200 ἐἰϊ. 30 δὸ 
Τϑῶρὸ αἶγοα ἐξ, δηὰ ἰδ ἐμοτα ἰδ ΘΟ] ΟὈΒΟΣΎΘΠΟΘ οὗ ΟΥ̓ΟΣΥῪ 
ἀὴρ ἰὰ ἐμ ὈΪΌ1104] ἰοχὶ. [Ιὐ ἴδ ρμασχδοίοσίϑεϊο οὔ (Ὡ9 ἑσσαρεοτ 
οὐ ταϊοὰ (δι προ δοῦ ἰ6 τορσοδοιϊθαὰ. Ηὸδ σγμῶρεξ ἰ0 τᾶστηο 
Θοᾶ, ἐβουφὰ ἔμασο ἰδ τὸ οἴδος δυδήθος ὅοσ ἔδο νοσῦ 715 --- 
4 ΜὮὨΥ ἀοθ5 6 ρὶνο ᾿ἰἰσΐ ἴο ἐδο υτοϊομοᾶ 17 1ἰ ἰ8 (}69 Δ» 

οὗ δ] ὁπ οοπιρίαίηξ, αὐταὶ οσΣ 0 πᾶσηθ ἐδ 
9650 οοσιρΙαἰτποὰ οὗ. 80 Αὐδτὰ ΒΟΙΤῸ ΒΑγ: Κ):6 κΚϑΆγο ἐξ ἴο τωρ, 
ἴδιο πότηδει Κ8 79 ἰὲ ἕο 26. 86 ΟΥἑῸΣ ΘΧΆΣΩΡΙ66 ΟΟΣσοδροσιὴ, 
--ἸΤ. 1,.. 

ω ΤΑΆΚΟΙΡ Κτδηδϊ δίϊοα ἤοτο ἰδ: "' Ὑ Πασοΐοσο μαδὲ ἔπου 
ἄοπο ἐδὶᾳ 1 ΟἷσῆΊ νογείοῃ, “" δὲ μαδὲ ἴπου ἀοῃθ 7 ποι]ὰ 
βϑοζῃ, δὲ θγχϑέ υἱϑῖν, ἴο ὈΘ ἃ τιότο ᾿ἐΐοσαὶ σουεσίσιρ οὗ ἐδ Ἠδ- 

Ὦχον ΠΏ, Ὀυὶ [δδὲ αἴτοι ἱπ ἔδο Υυϊχαῖο (φμαγα οο 7εοίε) 

διὰ ὮΥ Τΐμαῦ, 88 γ6ὸ}} δα Ὁ 1δηρο, ἱδ ΤΏΟΣΘ ἰῃ δοοοσάδῃοθ 

αἰ 86 αρὶτίξ οὗὨἨ [ὴ)9 αποσίοῃ, εἶποο ΓΙῸ ΤΩΔῪ ὉΘ δῖοι 
Δ8 ἃ ΒΌΣΟΣΑΙ Δ8 ὙἋΙ] 66 α ῬΑΙΓΟΌΪΔΣ ἑηϊοττορδίοσγ. Οὗ ἐὲΐ 
ΤΩΔ Ὁ9 τρερχαοα 68. ΘΣΟΙΑΤΠΑΙΟΣΥ͂ "Υ̓ΒΕΕ σης τὸ γοθ 
ἐπε Ηον οουἹὰ γου ἀο ἱϊ|--. 1. ᾽ 



ΟΗ͂ΑΡ. 111. 1-24. 

Τὰο γδυΐουβ αἰγογαὶιΐο οὗἨ ἰηϊουρτοίδιι δ. ἃ ΘΟΏδ6- 
οὔ πδηὶ οἵ οἰθδιποδα ἴῃ γοϑρϑοῖ ἰὸ ἰδο ἤιῃ- 

ἀμπαοηϊαὶ ἀσοροῖξολὶ ἰτν, ἰπδὲ ΒΟΡΟ δὴ Ὠϊδβίοτίοδὶ [οτο- 
«τουπὰ ἰδ ονοσυτθοτο οοπηθοίοα τίϊ ἃ δυτοο 8] 
Ὀδοκστουπά, Ασοοοταϊηρὶγ, Ὀοΐδ (μ6 Ὠιἰδϑίοτῖ 8] δηὰ 
1.6 δγτη 081] ρΡῸ ορούλεν [γουκὴ 41} 1800 ἴῃτθθ 
ἀοοπιβ ἱπιροθοᾶ προ ἰδθ ες; 1018 ἴῃ ἴ80 τοῖα 
δοῖ, Πογονοῦ (180 Ῥγοίθ ΔΒ ἰὰ ἰ8 61]164}, [μδὶ 
ἔπ Βυτ 11.481] ὈΘοοση68 ΘΒρΡΘΟΪΔΙ]Υ Ῥτοιηϊηοηϊ, διὰ 
οαϑί [5 ἔχις Ἤτον ἴδ6 τ 0}6 -Ο ὴῖνε )εάρ- 
πιο ἄοοπι: Ὅροι ἸΔῪ Ὀ6Ι͂Υ ἢ τλουῦ κο; ᾿δαὶ 
ἷκ, 88 ἴ8:8 ἬΟΥΤΩ 8.6618 ΟΥ̓ΟΣ 10:6 φασὶ ὙΠῚ [15 ἸδΌΡΊΝ 
οὗ Ὀοὰγ, “48 ἃ τΏοδῃ διὰ ἀδβρίβοὰ Ἵσαπνίοῦ ἴῃ [ἢ6 
ἀυδὶ (σαι. χχχί!. 24; Μίοδ υἱΐ. 11). [Ι 'θ 4 ἴδοι 
ἰδδὲ [6 δογροης ἀϊὰ ποὶ οτ ἴα! πανο (816 ἱπίοσίον 
τοοὰς οὗὨ τοοϊοι 116 16 πόγῖω, δηὰ ἰδ ἰβ ἐῃἷ8 οἱγουτα- 
ΒΙΔΏΘΘ ῬΑΣΪΥ, δὰ γ [16 οοῃδίἀογδιϊου ἰδὲ ΔΙοῺσ, 
πῆ 819 Βροακίηρ [.6 δοτρεηὶ ρτοδαιίοα [0 Εγο {Π0 δρ- 
ΡΘδγᾶῃςοα οὗ ἃ ἰτυδίγ ἀοτησϑὶο δηίτρδὶ, (πὲ ΔΡΡΘΔΓΒ ̓Ο 
ἰδτὸ γσίνσοηῃ οοοδδίοῃ ἴἰὸ 16 δχργοδδίοῃ: αι 
οαἰδία, )ὯΒ. ἃ οοτωορϊαποηὶ ἴ0 πὰϊοῦ ἰδοῦο 18 δαἀρὰ: 
διηοῦς 411} (Π6 Ὀφδδὶ οὗ (6 Βοϊὰ, Απὰ ἴο ἐμΐκ5 εὔδοι 
5 ἴδ τοσωδικ οὐ Κυοροὶ, ἰδὲ “ἴον [06 τὴ Ὀσίοτθ 
ἴο οὔγϑο, ἰδ6 δυίπον τηῦβδὲ ἤλυθ δδογ θὰ ἰὸ ἐδ6 86ὲ- 
Ραιὶ δηοίδον κίπὰ οὗ πιογετηθηὲ, δὰ ροτῖΔΡ6 Δηοῖ 6 

ἴσπα. [Ὁ 8 τεοκοηθὰ Βογὰ πῆ (ἢ6 ΓΙΌΓΙΖ (σαι 16), 

τ 1 πὶ ἰμ6 ΓΘ Ὁ ΤΊ (ον Ὀοδβι8 οὗ ἴμ6 8614). 
ἴῃ γεδροσὶ (ο τυἷ8. ἰΐ τηυσδὶ Ὀ6 ποιϊοοὰ, δὲ ἴθοτῸ ἢδ8 
δἰϑὸ ὕθαῃ τηδἰ πιδϊηοὰ [86 δυρροαϊου οἵὨ 18 Πανὶ 
δείογε ζΌηθ οτγοοὶ (μαΐμον, Μἄμπδίον, δ. 
θεϊδηάθυ) δοὰ Ὀθθ ροβϑοβϑβϑὰ οὗ Ὀθὴθ (ΦΌΒΕΡΗ., “44πέ. 
..1,.4; Ἐρδταῖμο, δαροῦ!, Μοτο.), 6 1280} ἀπὰ Κ οἱ], 
ἸΏΟΓΘΟΥΘΓ, (ΑΥΟῸΡ 106 νἱοτ, ἐμαὶ ἰἢθ ΒοΓΡΟ Βα ἔΌΓΤΩ 
δὰ ἸΠΔΏΏΟΡ ΟὗὁὨ τηοϊΐου ψοῦο ὙΠΟΪῪ ἰγδηβίοττηρθα 
(εἰ 1280}}} οὐ οβδαηρρά (Κ61}}. ὨΘ  Ζβοῖ : “ΑΒ 118 
δροδικιηρ νγαϑ (6 ἢτβὲ ἀθιηοηδο 8] ΓΐΓγδ 616, ΒΟ ἰ8 {18 
ἱταπείοττηδίίοη ἰμ6 ἔτι ἀϊνίη6.᾽) [Ιηδίοδα οὗὨ ἰμδαῖ, να 
Πα ἐπδῦ 118 ἐχροβι(ἱο; ΟἿ ποῦκϑ ἰῃ ἔανοῦ οὗ ἱδὸ 
ὩΥ ΗΪς8] ἱπίοτργειδίίου (ΚποὈ6}), βίαοο ἰδ τοΐβίαϊκοϑ 
(δ βυιῃθο]ῖ Ὁ] οὗ ἰδ6 ὀχργοβδείοη : οὐ Ἡἰοῖ,, Ὀδβίο, 
ἰδ ἐδ ΟὨΪΥ ἰους ἴῃ {π6 ρἕγαβο (0 “ οδί (86 ϑασί.᾽" 
Αοοογάϊηρ ἰο Ὠο] σοὶ, “ (86 οδύῃηρ οἵ ἀυδὶ ἀο66 ηοὶ 
ἀεποὶο [86 Θχοϊακῖνο ἔοοά οὗ (6 δογρϑηΐξ, Ὀὰὺ ΟὨΪΥ ἰδ 6 
ἰηγο] Δ ΓῪ ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΟ Οὗ [18 νἱπάϊηρ ἴῃ ἰδ6 ἀπδι.᾽" 
80, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, {86 ὀχργοδδίοη, “Οἢ [ὮΥ ὈΟΙΪγ βῃδὶὲ 
(δοὰ ρο,᾽ οδπποῖ ἀδηοίθ [μδὶ 6 85 ἀοργίνϑα οὗ θ0Π6 
αιχὰ πϊηρ, Ὀπὶ ΟἿΪΥ {86 ἱπνοϊ  ΙΔΓΥ σοΟηϑοαῦσθῃοθ οὗ 
ἴδ τοληϊοθίδοη οὗ [86 (8 Ββοδβϊθ δι υἀ6 ἰο 
ἸΏθη, Ὡδιλοῖγ, ἰπδὶ ἰξ βου ἃ ΠΟῪ τη δοουὶ ἰἰπλοῦ- 
ΟἼΒΙΥ ὍΡΟΙ ἰ(8 Ὀ6ΙΪγ, ΟΥ ρῸ ϑἰοαιϊηρ δους ἴῃ [86 τηοδὶ 
δοοτοῖ ΤΩβ ΠΟΥ; ἩὮΏΘΤΘΑΔ, Ὀαΐοτο ἰηΐα, ἱξ οουά, ψὶϊἢ 
᾿ωραπὶίγ, ροασίοττα 118 το δ ἀοσίησΒ ὈΘΙΌΤΘ (Πποὶρ ΘΥ68, 
γοδ, ὄυθὴ δίαπα τπργίρδι ἴῃ δοτὴθ τοδρϑοίβ, δῇ ὰ ὑπνίῃθ 
θεῖ τουπὰ ὑπὸ ἔσθ. ΤῈ οἷον οχοζοβίὶδ μὰ βοιθ 
Θχοῦδο, βίποο ἱξ ἀϊὰ ποὺ ΑἸ ΥΔΥΒ ΠΟῪ ΠΒΟῊ ἰοὸ [6 
()6 οοποορίίοι οὗὁὨ δ ὈΪΌ]1οαὶ τηΐτδοὶθ ὅθ τᾶ Ἢ ἴον 
ἱπαάστηοηῖ, οὐ ἀοἰἑ γῇ ὁ6, ἵγοσα δ ταδρῖοαὶ σωθίδγαου- 
Ῥδοεῖθ, Τὸ δαεδυτηρίίοη, ΒΟονοῦ, δὲ (06 ῥγοβοηΐ 
ὦκγ, οὗ βυσῆ 6 τϑιδιμογρῃοδίθ, δ88 ἰὼ δον (19 
ηποϑίίοη, τβοῖδοῦ υὐτουνα ξ 186 οσποθρίου οὗ ἃ πηΐν- 
δεῖ 1 ποῖ οιδηχο, 85 τὸ]}} 88 ἰδδὺ οὗἨ Ὠδίυγο ᾿86 1}, 
Τιλδί, ἴὴ ἴδοῖ, ἰἴπ σΟηβοαῦυοῃοθ οὗἁ ἰμ6 1Ἀ]1, διὰ οὗἁ [Ποῖν 
οδδηροά διτυᾶο ἰοπταγάβ τηθῃ, [8:6 ζΌΓτη8 οὗὁἨ δῃΐταδ]β 
688 ὉΠΘΣΩῸ ΤὩΟΏΒΙΣΟΙΒ ΘἸΔΏρΟΒ, δῃ ἃ ἢδγνο οἴῃ ὈΘΘΏ 
(δυ9 εὔλπροά, ᾿που ἢ 81}}} τοτηδί πίη οἱ [16 Ὀ8518 οὗἁ 
(μεῖς σοῃοσίο οὐ χήρα υδν 6 Βοττῃ ἰπ ἰδ6 οα86 οὗ 
ἄοχε το σὰς π|ϊἃ . θαξ ἰΠ6 ὀχροδί οι δῦονθ πιθῃ- 
οποὰ οσίθη δ 186 10 1 τ Δ ὈΪῪ ὈΟγοη ἃ ΔΠΥῪ ΘΟΠΟΘρ- 
ἤοῃ οὗ ἀεϊοσίοταδοη. ΑΒ [ΔΓ δϑ ΘΟπΟΟΤΏΒ [06 Β.ΤΩ- 
Ὀο] ςΑ] δἷ4α οὗ 06 Βεϑδὲ δοηίθμορ, ἰὲ 8 οἰϑὰγ δαὶ 

αἴ } ναρϊ, [86 Δ)] ροτγίοδὶ ἰγρ6 οὗ 
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Ὀοέοτθ 8ΔῊγ νίάδγ γοϊαιϊΐοῃ (0 ϑδἰδῃ), τς ταῦϑὲ "ο]ὰ ἐς 
186 δροεοῖϊβθο δρροϊμποηί, (δδὲ (Π6 δι ρίϊηρ οΥ]] 88}8}} 
ΠΟ ἸΟΏΒΟΡ τωθϑηάορ δρουὶ (86 ποτὰ, ὈΟΪὰ δηὰ ἴγϑα, 
Ὀαϊ, ἴῃ σΘοττοθρομάθῃοο Ὑ 1 118 ΘΑΣΓΆΙΥ ΤᾺΘΒΉΠ 668, πιὰ 
Ὀοβδι δϑϑοοϊδιίΐοη, δ] πὶ δοὺς [06 στουῃὰ ἴῃ 
186 ποσί δἷγ, διὰ πᾳ, δῃηα βϑοσοῦ ΤΏ ΠΟ, οϑ- 
ἴηρ (09 ἀυδὶ οὗ [86 φαγί, διὰ ἰοοάϊηρ ἐἰ86 17 ὑροὴ (δ 6 
οοαγβοβί δ] ϑιιθδὶδ οὗ ̓ ἰἴθ, οὐ (86 ΥΟΡῪ τλουϊὰ οὗ ἀθδῖδ. 
Τοθ δοπίθῃςα, (μοῦ, ἰη ἰ86 ποχὺ ρ]866, αν δ1}8 ποὶ ΟὨΪΥ͂ 
διζαΐηδβί οὐἱ] ἴῃ ρομογαῖ, Ὀαὺ ἔπ ΕνῚ] ΟἿ ἰτηδοῖῖ, Απὰ 
δον ἢ ἰβ ἀοποίαα, αὐ [ὴ6 βδιηθ ἰἰπη6, 7ὖ6 δεοοπὰ 
ἄοομπι. ἘλΟΌΕ]: “ Αοοογάϊηρ [0 186 ΟἸδΣ γοργοβθη- 
ἰδίομθ, Βεγροηὶβ ᾿ἰοκοὰ ὑμ6 ἀυδβί, μὰ οηϊογρὰ ἰΐ 85 
ἐμοὲν Ι0οἀ. (Οοταρδτθ Μίοδῆ υἱῖ. 17 ; 1βαΐϊδῃ ἰχν. 2 : 
Βοσηλδυ: ΤδπενοΣ. ἰἰϊ. ἡ. 246). ἨἩδοτο ἰϊ 8 ϑυρροβοῦ 
(δὲ Μίοδὴ δηὰ [βδίδῃ ἴδ Υθ ΤΩ ΓΟΪΥ ἰδ κοη ΘΟ. 6818 ἰ00 
ἸΠΟΓΑΙγ; προσθῶ Καοθοὶ ἱπίογργοι : κ ἰὐ 18. οοσὰ- 
ΡοΙΙοὰ ἰο δον ἄοόπῃ ἰδ6 ἀυδὶ ΔΒ 10 ΤΩ ΟΥ̓68 Ὦο ΓΘ δηα 
1δογὸ τὶτ} 15 τοουϊῇ ὑροῦ ἰδ6 στουπα.᾽"" Α5 (δ6 δ6:- 

6 ἰοτηρίδίίοῃ, 8 Β6Ώ- 
ἰοησοα ἰο Αγ6 ᾿18 του ἰῃ ἴπ6 ἀυδβί, 80 5 [Π6 σα ηϊὰ8 
οὗ [89 δοεγροῃξ οοηἀοτηηρα ἰο ζδϑὰ οἡ οἰ οτλοηΐβ ψἘΪοἢ 
ΔΙῸ 8 ΟΟΟΓΒ6 ργοὶυἀ6, ΟΥ ἃ ὨΔυβοουβ δἴογισαιηο, οἵ 1. 
-- Τλίγα ἄοοηι ο΄ ἰδὲ δεγρεπέ ; ἰδς Ῥγοίευαησεῖ, ΤῈΘ 
ταῦ οηδ] διῖς ἰηὑοτργοϊδοη, τ ῖοὰ [8 1Δδὲ ἀοεπαάρα ὮὉΥ 
ΚποΡοΙ, Βη.8 Βοτθ ἀδποίθα ΟὨἹῪ (86 τοϊαϊΐοη ὈοςΘΘΏ 
186 βοτροῃϊ πδίυγο ἀπᾶὰ ἰὴ6 Ὠυτηδὴ τὰσθ. Τμδὶ ἴ8, 
(ὐδποδὶβ πογθ, ἴῃ 956 οὗ 18 τηοβί δἰ αἰ οαἢν δἰ ρτι βοδαι 

Βαζῦθῃβ ἀοῦτῃ ἰὺο ἃ πιοΓῈ Ῥἢγβῖσα] δηΐῆτο- 
ῬΡΊΘΕΊΙ οὐϑογναϊίοη. [0 ἷἰβ ἔτι ἐπαὺ ἴ[π6 ΡὮΥ5168] 
6ΓῸ ἴοστηβ [ἢ9 ροἰπὺ οὗ ἀδραγίυσθ. “ΕΓ Υ 8}}81]} 

οχὶδὲ Ὀοίνψϑοη [06 δβεογρϑηῦ δηὰ (16 ποιηδῃ, διὰ Ὀ6- 
ἔπϑοῃ [86 ἀοβοοιμάδπίβ οὗ Ὀοίὰ, Μίδῃ ιδίθϑ (86 861- 
Ῥο;ΐ 88 ἃ ογοδίυγο μὰ ἀΐγοοῖς οομπίγαγοῦν 0  ἰπιβο] , 
Ρογβϑουίοδβ δηὰ ἀδβίγουβ 10, (Τὸ (818 ροΐπί [0 πογὰβ 
οὔ Ρμαῦτυβ: Ζἤογοα!, ἷν. 4, 21. αἰέψιιοπι οαἶδδ6 ὥριια 
αἰψιδ ἀαπφιυφ8.}ὺ Τὶ ἰβ 4130 Ὠοβ1116 0 τηϑῃ, δῃ ἃ Ὀϊ68 
πὶ ὙΠ ΟῺ ὑπομασηθὰ, [1 ῬΩΙΝΥ: λ᾽αί. Ἠδδί. χ. 96, 
ἴ0 ἰ8. ο4116ἃ ὠνμηπ διπιν, ἀπὶπιαϊίμηι σόα, Οὐοτω- 
ΡΑΓΘ 6150 Ουιρ, λήοία:πογρῆ. χὶϊ. 804: σαἰσαίο ἐπιπιΐ- 
ἔἶον ἀγάγο. Τὶ ἌΡΡΘΔΓΒ, 88 τησίίοῦ οὗἩ ἔιοῖ, ἰο μᾶνο 
Ὀ6ΟῺ ἴπ6 ογτοδίατο Οὗ [Π6 ῥυἱμαϊεῖνο που] ὰ ὑπαὶ τὰΒ ἰδ 6 
τηοδϑὲ ΔΟΒΟΪ αἰ 6] 7 ορροβαά ἰὸ ουΐζυγο, δηὰ τ οι, ῥτο- 
οοραϊηρ ἴγοηι {116 ΟὨ8 οὗ (..}6 ΘΑ Υ] οΣ Θαγ ἢ - ΡΟΥΘ, 
ἴουπὰ 118 νΔΥ (Ὠτουρὰ [Π6 αβὲ οδίδβίγορμο8 ἰηἴο (86 
ΠΟΥ Ῥσορᾶγοὰ σου, οὐ μα δὴ ΟΥ̓ ΔΏΪΟΔΙ]Υ τηοίδ- 
ΤῊΟΓΡΟ566---Ἰκὸ “(86 ἀφη-πμδοϊηρ Ὀγοοὰ οὗ ἐδ6 
οἷά ἀγαροηβ,᾽) ποῖ, ἴῃ δ ΤΌΓΒ6 86 086 [δὴ ΔΏΥ ΟἾΠΟΣ 
θοδβϑὺ οουἹἱὰ δανοὸ ἄομπα ἰῦ, γτορᾶοῦ 86 ΘΑγὶ ἢ ὑποοτ- 
ον Ὁ]6, ἀοϑποα 88 10 γ8ϑ [0 ου]ΐυγο ; δηὰ ἐΠΟΓΟΙΌΓΟ 
ἷ8 ἰὲ ἀονοίοα ἰο ἀςβισυςίίοι ἰῃ 86 ποιὰ ἱπίο νη] οἢ 
ν Βαὰ ρμαβϑοα ογοῦ. ἴῃ οοπηθοίίΐοῃ ΤῈ} 118 [δοὶ, 1Π6 
ἰδουρδὺ το ΠΥ ΟσσΌΓΒ, ΠΟΥ ὙΘΓΥ͂ ΔΡρτορτίδιθ ἰδ [10 
πδίυγαὶ σοϊδίΐου θούσθθ {86 δοτρομί-Ὀγοοῦ δῃὰ (ἢ 
Βυϊήδῃ το, ἀοβιίποα οὐοσ, ἀμ ἤΘσΘ δηοῖ, ἴ0 ὑῃ6 
κίπράοτα οὗ αοἀ, Βῃουϊὰ Ὀθοοσηθ ἃ βυῦ0] οὗἉ {16 το- 
Ἰιρίουβ οἰ ὶςαὶ οομβῖοῦ οΐποοι [86 67]}} δῃὰ (Π6 ροοά, 
ὉΡΟῺ οατίΒ. [ἢ ορροκϊοῃ ἴο [86 ται Δ] δι1ο βίδα 8 
ἴ86 οτἱποάοχ ἰηἰογργοίδώάοη οὗἁ ΟΡ ῥαββαρο, γῃ] ἢ ΤῸ- 
ἴοτϑ ἰὺ ἰο βαίδῃ οὐ ἴδ ὁη6 βἷάο, δῃηὰ ἰὸ ΟἸτῖβὲ, ἰῃ6 
ῬΟΓΒΟΏΔΙ Μοβαίδη, οὐ ἰ86 οἰμβου. Ασοοοτγαϊΐης ἴο0 τηοβὺ 
οὗ ἰδ οἱάον ἰπἰογργοίογθ, ἰμ6 βορὰ οὗ (116 ποΐῦβῃ ἀο- 
ποίοβ αἰγθοῦν [86 Μοβδίδι, (ὅ69 ἨΈΝΟΒΤΕΝΒΕΕΟ: 
“ὁ (γἰβιοίομυ οὗὨ ἴμ0 ΟἹὰ Τεβίδυχοηὶ," ἱ. Ρ. 21.) [ἢ 
τοβροοὶ ἰὸ ἰδ, Ββοτονοσ, (86 ΒοΙαΐβ ἱπίογργδίογβ ταρκο 
ἃ ὙΨΟΥ͂ ὑο]ά νατίδιΐϊοη. ΤΏΘΥ ἀο (δί8 ἴῃ οοττοβροηά- 
Θδο΄ ΠῚ [6 ἐγαπαϊδεΐοῃ οἵ ἰλδ6 γυϊραῖθ: ἐζθα (ἰῃ- 
βιοδὰ οὗἉ ἐρω6) οοπιίεγεὶ οαρμὲ ἑωμηι, πἈΙΟἢ 18 Θοπάοτηη- 
οὰ, ποῖ ΟὨΪΥ ὮΥ (86 ΗοΌτοΥν ἰοχὶ, δπὰ [86 ϑορίπαρίηι, 
Ὀυς ἰπ 186 “ Ουοϑι, ΗοὉ." οἵ Ηϊπβοχυμυβ. τ ὴ0 Μὰ 
Ηἰπαβ 1 [86 δυΐδογ οὗ ἰῃ9  υϊραίθ, 88 δἰϑὸ ὈὉῪ Ῥοίγυϑ 
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ΟἸτγδοίοσιδ δὰ Ρ 

Ἠῦνγαο φιΐάεπι δλαδαοίων,͵ 16 (ἘΔΆΤῚ) οοηίεγσί οαρμὲ 
ἐιειόηι : ἜΥ̓ΟΟ δεπιθῆ παρε ογία, ἰ. 6, οἴεσια ΟΛτίδίνδ οοπζδ- 
φοί, δε τὸ5 οοάδηι γελϊέ : πασι πόσιιθ δαποεείπια ῬΊΤρΡΟ 
αἰδίεγ φμαπι ρμαγίω διο, ἷ, 6. ἵπι υἱγέμί6 οζεδω Ολτίιειὶ 
ιν δῖ, οαρυέ δογρεπίδ οοπίνἰυΐδδε ογεάεπάα ἐδί, Βοιἢ 
δυΐΒοτθ, ἰμἀοοὰ, σατο (686 πτοβίρα ἰη οσργοίδ:ϊοΠ8 
Ὀοΐογο ἴδ ἰαίββϑὶ Ῥαρίβιϊσδὶ ρἰοτ βοδίίοη οὗ Μδυγ. ἴῃ 
το γ τη 65 Ὧ88 ἴΐ6 ἱπίογργοίδίοη τ οἷ τοίου ἴῃ 9 
Βοϑὰ οἵ ἴῃ τγοτηϑῃ ἴ0 ἴπ6 ρϑύβομδὶ Μοβαίδῃ ὈΘΘῺ ἀ6- 
ἔοηἀ δὰ ὉΥ ῬΉΪΙΡΡΙ. [π {πὸ ὈΥΪΤΏΔΥΥ 86 η86, ΒΑΥΒ Π6- 
ἸΠΖβοῦ, ἐξ ἰβ ΟὨΪΥ ῥτοσαϊβθὰ ἐμδὺ Ἡυπι ΠΥ 88.}8}} πῃ 

τ ἢἷ8 υἱοίοσυ, ἔοσ δ." (86) τοϊαίοϑ δος ἴο πιῖσῖς οὶ 

(βεοὰ οἵ ἴῃς ποτωδῃ):; 848, δβονόσυογ, ἴδ9 βορὰ οὗἉ ἰδμ6 
ΒΟΓΡΟΠῦ ἢ88 ἰΐ8 ὉΠΠ ἴῃ ϑαίδη, 80 ἰδ τῇδὺ Ὀ6 ἔδιΓν 
οοπ]οοϊαγοά (μδαὺ {Π6 ΘΟΠΠΌΟΓΙηΡ ΡΔΓΙΥ͂, (86 Ββοοὰ οὗ 
10 ποιωϑῃ, [8 8180 ἃ ῬΡΟγΒΟῺ [0Υ ἰϊ8. ὉΠῚ17---ἃ ὁΟυ- 
Ἰοοίαγο ψὨίοἢ, 88 τὸ ΤΟΔΟΪ σοποοάθ ἰο ΓΗΙΣΙΡΡΙ 
“ Τγραιίβα σοποοτηΐηρ ἰπ6 Ῥτγοϊουδηροὶ ἴῃ ΕΚ) εἔοι- 
λΙοϊοτ᾽ 8 ΟΒυτοῦ Ῥοτγίοαϊοαὶ)," 18δδ, ρρ. δ19--548), ἰδ 
[Π6 τότ ΟὈνίουΒ ; βἴῃσο ἰῃ (8 ϑοοοπα βοῃΐθῃσα (ἢ 6 

Ῥτγοθοῦ ἐκ Π48 ἴῸς 118 οὈ͵οοῦ ποὶ (με βορὰ οὗ ἰδ6 
βοσροπί, υΐ [16 βογροηΐ, δηὰ ἰῃ ἰὺ Ξαΐδη Ὠἰτηϑοὶῦ, Ιὲ 
ἷ8, Βονοσοῦ, δὴ ἱποοττθοὶ ορίπίοῃ, ἰμδὲ δ Βὰ8 ἷπ)- 
τηϑάϊδίοῖγ, δὰ οχουδίνοὶν, ἃ ῬΟΥΒΟΠΑΙ Βοη56, δυὰ 
(δὲ (6 οΥρδηΐδ ὈτΌοο88 οὗ ἐΐ6 διυηυποίδιίοη οὐ το- 
ἀοτηρίΐοι ἀοιηδη8 (18. ΤῊΘ δοῃοορἕοηῃ οὗἁἨ δ" 18 
ἐπὶ οὗ ἃ εἶγοϊβ, διὰ Φοβὰβ Ὁ τὶβὶ, Οὐ, 88 1η6 ΤἈΡΡΌΓΩ 
Βδγα, Εὶηρ Μοβδίδῃ, 18 ΘΥ̓ΟΓΠΊΟΤΘ ἰῃ 86 σοῦγβα οὗ 86 
τοὐοταρῖῖνα ΠΙΒΊΟΓΥ ἴΠ6 ΡὈγοπιΐηθηῦ δοηΐγα οὗ [818 οεἷτ- 
οἷο. 8.0 Πο ΠἰΖβοὴ βαγ8, ἴοο, [πὲ ΟἸ δὶ 18 οββοη τ ἶ4}}}7 
τηθδῃΐ 88 ἴπ 6 οοηίτγο οὗ ΒυΙΏΔΗΪΥ, ΟΥ 88 ἴ.6 Ὠορὰ οὗἁ 
ΒυΓΆΔΉΪΥ, ΟΒρΘ ΟΠ οὗ [86 τοἀθοιηοά, 88 Κι αἰ] Βα γ8. 
γα τοῖββ ογὸ ἴῃ6 ἀϊβιϊποϊ Ἔσχροβιοη, πἢθίῃον ὑπ6 
ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἀἰγο υγ ΔρΡ]Ϊο8 ὧο ΟἸγῖβὲ 88. ἃ σοῃβοῖουβ δῃ- 
πουποσπηοηΐ, ΟΥ̓ ΟὨΪΥ ἱπα  ΣΘΟΪΥ, ἴῃ 88 (ἌΡ ἃ5 Οἢ τὶϑι 18 (Π6 
Ἰκογπο δηὰ (6 βίδγ οὗ ἰῃ6 ποτ 8 βοοαὰ. Ησπηρβίθῃ- 
ὈοΓΩ τοραγὰβ 186 ροἶδοθ 88 Το ἀδοϊοαἿγ τοϊδηρ ἴο 
[6 οοἸ]οςῖῖνα Ροβι ΣΕΥ οὗ [ῃ6 ποτδη (“ ΟὨγ δι ο] Ρ.,᾽ 
ἷ. Ρ. 25). “ΤΎΟΪΥ Βαβὶ ἴδου ἱπβ]οιθα ἃ βοτο πουπα ρΟῺ 
186 ποιηλῃ (βιιοῇ που] Ὀ6 ἴ86 ἱπηροτὶ οὗ [6 ποτὰβ 
δαάτοββοά ἴοὸ 186 Βοιρϑηῦ), δηὰ μοῦ, υ1} (Ὦγ 6 Π|οπ- 
ϑοροηίβ, ὙΠ οομίΐηαο ἴο 116 ἱπ διῃυβἢ ἴῸΓ ἢδς ἀθ- 
δοοη ἀλη. Νονογί 6 1655, τΠῈ 8}} [ΠΏ ἀρφβίσγο ἴἰο Βυτί, 
ὙΠῸ ἰδοὺ 6. ΟἿὨΪΥ 800]6 ἴο ἰηϑῖοὶ συγ ϊ6 πσουμ 5 ΡΟ 
1ὴ6 Ὠυπηλῃ ταῦθ, πὰ }]8ῖ, ὁπ [ἢ 6 οἶμον δαηα, 80 Ροϑ- 
ΤΟΥ οὗ ἴ[ῃΠ6 ᾿νογλδῃ 88[4}} δ Ἰαϑὲ ὑὐἱατ ἢ ΟΥ̓ΟΡ 866, 
δηὰ σῦκα ἰῃ66 ἔοοἱ {ἴπη6 πἰίοῦ ἱτπηροίθηου. ΤῊ 8 ἴπ- 
ἰογρτοίδιϊοη 15 οαπά, ἱπἀορά, ἴῃ ἰῃ6 Ταγσυτῃ οὗἨ Φοπλ- 
ἴδῃ, δηὰ ἴῃ [116 ΨΦογυβα] ὁ. ππῤνης ΜΙ ΐοι, Ὁ [86 
βοοὰ οὗ {πὸ ποίϑη, υπἀογβίδηα ἴῃ 6 Φοπβ Ὑ00 ἴῃ 86 
ἄδγϑ οἵ ἴῃ Μοββίδῃ Β}8}} σδῃαυϊθἢ ὅδιησαδοὶ"" Ῥδυὶ 
ΒΘΟΙῚΒ ἰ0 ῥγοοθοὰ οἡ {818 υἱόν, Βοϊωδηβ χυΐ. 20, 
ποτ (6 ῥτγοσηΐβα ἰ8 ΟΟἸ] ΘΟ ΤΕΥ τοΐογγοὰ ἰοὸ ΟἸτίϑί. 
Μοτο ἰδίου 888 1 ἐοαῃηὰ δὴ δοιαὶ δαἀνοοδίθ ἴῃ δ νίη, 
δα ἴποὴ ἰη Ηαγάον." Α58 Π6 ἰπηιογργοιδιίοῃ οὗ 1π6 
ΜΏ0]6 Ῥχγοίουδηροὶ 8 Βρϑοί γ οοπαϊιϊομοα οὨ {86 

Φ [1 πὸ Τάτριαι, πὰ ὈΥ ΜΑΥΜΟΣΤΡῈΣ ἰπ δἷα ἈΑΓΟΤῈ Ἅ76- 
πυοολίπε, Τὰν. ἰϊ. οὮδΡ. ΧΧΣΧ., Βασαιηδοὶ ἐβ οα]ϑὰ ἔδμπο δ ρ9) οὗ 

ἀοιῖν, ΠΡ ὩἽ ἽἼΝΟΌΘ. βαγα Μαϊτοσμίᾶσδ : “ Ηθ ἰοοῖς 0 
Ἀτιοίσσιξ βορεπὶ [ὉΣ εἶδ γϑλΐοϊθ, πὰ δοὰοοᾶ Ἐντο.᾽ ἘΠ60- 
ὙὮΟΣΟ ἈΘ6 βαγα, (μαι 6 18 ὯὨῸ ΟἾΒΟΣ ἴδῃ βαίδη, ἨμΟ οαὐϑοὰ 

οδοίοο οὗ οσργοβαίουβ ἴῃ ἀοίδίϊ, γὸ δΡΌΪΥ ουγϑοῖνοδ ἴο 
[09 διδὶγεὶβ οἵ [6 ΑΔ ἰὲ ἰ6 ἐδ ἐϊτὰ δηᾷ 
ποδὶ τοροτγίδηϊ ρδτί οὗ (6 ἄοοτι, ἐδίκοη ΤΟ] οϊ οἷν, 
80 ἀο685 ἰξ αἰβδο αἰνίἀο ἐϊδεὶ ἢ ἀραΐῃ ἰηΐο ἰδ γθθ ραγία, 
ἩὮΟΘΟ ροΐηὶ οὗ σΤΑΥἑΟΥ ΤΩΔΥ 4180 Ὁ6 δβαϊὰ ἰο Ὀ6 ἴῃ {Προ 
αἰνίαδίομα. 1. που ἴοινοῦς ἰδοῦ ἀρὰ ἐδὼ 
Ἰοόσαδσι.--- ἢ οἷδοῦ οἵ (86 8186, ἘΠρΡΌΔΪΥ, ἀπ τδῃ- 
ἀοδισογίηρ, Ρ6δοθ Ὀοίπνϑεῃ ἰδ 6 βεσρϑτὶ δπὰ 86 ἸτοτηΔ;, 
τηυδί πο γθ ΘΟΣῺ9 πῃ, Ὀείποοη ἴποπι, ἃ σοοὰ δηὰ δα]. 
ΤΔΥῪ ΘὨΡἶΥ, οδιδ Ὀ δμθὰ ὉΥ αοα, Τμδὶ 86 ποεωδῃ 
ΤΩΔῪ ὮδΥα ἃ Βρ60181 ΔΌΒΟΙτΤΟΠΟΟ οὗ 1.9 βοτρϑηί, δῖλον 
6. δσχρογίθποθ οὗ ἐμθ ἀδοορἕοιυ προ δθ ς 
ὉΔῸΚ ὕροῦ δἶτ, δῃηὰ {πδὶ ἴ[Π6 ἐδϊδομβοοὰ οὗ ἰδ6 θὲς 
Ροπῃΐ, νοὶ δὰ 811] δοὺς Ὀδίοτο Ὀθοῦ δσ Υ, δου 
ΠΟῪ Ὀ6 υπῃσηδαϊεοα, --ἱ 8 8 1ὴ6 ροίπιὶ οὗ ἀθρδγῶισο. 
Βαϊ, δἰποθ 118 ΘΏΓΗΪΥ, 88 οοσδδίοπθαὰ ὈΥ δὴ οἰ μ:οδὶ 
ονϑηϊ, τηυκί Ὀ6 1861 δι Ὀδίδη 1 8}}γ δἰ ἰδεῖ, τοῖος ἐΠ0 
δοτροπὶ 8 ἀσποὶοα 88 {ἰγ ῥτοδοηὶ ἴῃ ἢἷθ 865. 
Ῥθηϊ-δ664---δἷῃοο, γ, ἰΠ6Σ9 8 τηοηϊίοῃ, αἱ [86 οὐὐ, 
οὗ ὁπ μοδὰ οὔ [γ6 ΒΑ1Ω6---80 ἀο68 ἴ:6 ἩΏΟ}Θ Ῥαδϑαρὸ 
Ββαῦα ἴον ἰ(8 αἷἰτὰ ὑῃ6 οἰΐοα] ροόπεῦ οὗ ἰεηριδΔὕου, 
ΜὨϊο;δ τηυδὶ δγνο ποτὰ ἰπ ΒΟΙ6 ὙΔΥ ὑπγοῦρ ἢ [ἢ 
ῬὨγΒΙΟΔΙ βογρθηῖ, ποι τ ἐμαιδπϊηρ [μδὲ δ Ὀεΐπρ τοσοῦ: 
811} 6ΥἹ]} 5 ομαγδοιογισοα, οὔδρ. 111. 1, δηὰ 
10:6 ὙΠ0]6 ὈΓΟΟΘΒΒ οὗ 1086 ἰοιαρίδίίου. ΤΠ6 ποξοδῆ, 
Βούονον, ἰ8 86ὲ ἰῃ ορροκϊοη ἰο {[π6 δΒοτρϑῃΐ, ἴῃ {μθ΄ 
βγϑὶ ρἷδθθ, ὑθοδῦβθ 8886 Ὧ88 Ὀθθῃ βοδυσθὰ ὈΥ  ΐπι, 
αΐ ῃοη, ἴοο, πῃ οτάον ἴ0 βοὺ ἕογί ΣΏΟΓΟ ὈΓΟΓΤΩΪΏΘΏΙ 
ἴΠ6 οἰμιΐοα] σμαγαοῖοῦ οὗ [0.9 Ὀυγηδη ΘΏΓΩΣΥ͂ ἀραίτιαι 
16 δοροηῖ, ὅο τουδὶ ἴδΚα ἰηΐο Υἱοῦ βοσο [86 ῬΓΘ 
ἀοτηΐηδηϊ ΒΟ ΡΌ Ὀ1 ΠΥ οὗἨ 186 ποιδῃ, σοῦ, ἴῃ ἴα 
συγ δὶ, δὰ Ὀδοοθ ἃ δροοίὶδὶ δυβοορ 1} 7 ἰς 
τοτηρίδιίου, αὶ τ ϊο ἢ ΠΟΥ τηυδὴὺ ὈΘΟΟΙΩ6 ἃ Ὀγϑάοσζοὶ 
Πδηΐ 5.506. Ὶ ΠΥ ἴῸΡ 16 ἀϊνῖπθ δρροϊπίπηοθηὶ οὗἁ ΘὩ- 
ΤΣ Ὀοίποοῃ ἰδοῖα; δά ἰὸ π οι παῖ, ἰὴ σοποσαὶ 
ΙΔ ὈοσΟΙΩ68 πηδϑίοῦ Οὗ 6Ὑ}} ΟὨΪΥ Τῃτου σι ἃ οι πἶπε 
ΒΌΒΟΘΡΕ ΙΝ Υ ἴοῦ 186 δδεϊδίδηοο οὔ αἀοὐ. 3. ΒΦ 
ἔισθϑι [ὮΥ κοοὰ δι ἃ Βοχ βοοϑὰ.-- δὶ ἴ8, 16 δῷ 
Ροϊηϊπηοηὶ οἵ [Π18. ΘηΤΩΪΥ Β.}8}} ποτὶς οἢ ῬΘΙΤΩΔΉΘΌ 
{του σῇ (86 ροπουδιίοηβ (δαὶ ΑΓΘ 0 Θοτηθ; [86 εἰτς 
8:81} πθνοῦ ςθᾶβθ. αμπὰ (γυΐγ, ἰξ (8 σομπιϊηυ68 88 8 
γῶν Ὀεϊποοη (6 δογρϑης δϑοὰ ἰπ 8 ὁη6 ἰοίΔ! ἶγ, δὰ 
[86 το) 8} Β δΒοοὰ ἴῃ ἐΐβ ὁμὸ ἰοίδ᾽ γ. Απὰ ὩΟῪ διοσε 
[80 πγγη 01 168] Θ6 86 Ὀγοϑθηΐδ ἰἰβ6] ἢ τη οἢ δ ΓΟΏΡΟΥ - 
ἴον ἴῃ 81} [Ὡ6 Οσοδβίοη δὶ Ἵοοηῆϊοίβ Ὀθένγθθῃ ΤΩΘΏ 
ΒΟΙΡΟΩΐΒ ἰδοτα ἰδ ὯὨῸ ὈΠΙΎΟΙΑΔΙ δηὰ σοηοσῖὶς τγῶῦ Ὀ6. 
πο οὶ. Βυὶ εδι|8 ἱπάϊοαλῖθϑ ἃ πουκκίηρσ οὗ ἴδε 
Ῥοτγοῦ οὐ ἰαπιρίδιίοῃ 88 8 υμΐὶ δρδῖῃδι [86 ὉΠΙΪΑΤῪ 
ΤΏΟΓΑΙ ρόνγον οὗ [Π6 Ἡοϊηδη 5 δοϑὰ ἴῃ ἴῃ 6 σομθίος, [5 
βομοτγαὶ, ἰν δ ἃ οομῖγαϑί Ὀοϊν θη [δ 6 ΤηγΒίοσ  ΟἿ8 ΡΟΎ- 
6ΘΡ οἵὨ 6υ]} ἔγομι ἐδ6 οἵμον ποτ], δηὰ ἴ89 δυπδῃ γϑοὲ 
δἰἰοροίμον ἰπ ἐπΐ5, δίποθ, ΒΟΉΟΘΥΘΡ, ΤΏΘ ἢ Δ]ΟΠΘ 088 
Ὀοϊοης ἴο [06 χοπυίῃθ δοϑὰ οὗ [16 Ἰγοῖπδῃ, 88 ᾿ξ οδα 
τοβ ΟἹ 10. ΘΏΓΩΣΥ οὗὨ (06 ποϊμδὴ δρδαΐηβὲ 1(ῃ9 βοσρϑῃῖ, 
ΒΟ δ 16 οἶθασ, ἰδὲ ἔγοσα 9 ὀρροβιίβ ἀἰγβοίοι Σὲ τασδὶ 
ὯΘ τὴ6ὴ ἐμδὲ [Ἀ1} ἰῃ τῖῖι (16 ϑοοϊοίγ οὗἨ [80 βεσρϑῃ 
βοοὰ (δὲ ἰβ, [0 ἀδηθομδ πὰ {Πποἷν ῬΟΊΤΕΓΒ), οὐ ἰδ 
οἶμον πογάὰβ, Ὀθοοσηθ δἰ δ! ν ΟὨΣ] ἄγθῃ οὗἨ [116 Ῥοῦσοι 
οὗ ἱασηρίδίοη. 8. Τὶ δ4}} Ἠροτο ΠΟΥ {{|6 
αυοδέίοῃ δτῖ868 : σιΒαὶ ͵β ἰῃ6 τηθδπίης οὗ (δὲ οοϊχτηδῖ- 
ἷο τοτῦ ὩΜ Το Βορίυδρίηϊ ἰταπιβίαἰθθ: αὐτός σον 
τηρήσει κεφαλὴν καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν. ἴ;6 
Ψψυϊχαίο : ἐρβϑα οοπίεγοί οαρωὲ ἕκτη εἰ ἐμ ἐπεϊαἑαδοτὰ 
οαἴσαπεο φ)μ4. Τ6 Βορίπαρί πὶ '8 οομπαίβίοῃϊ τὰ Βανΐην 
18:6 ΒΆΤΏΘ ΧΡΓΟΒΒΙίοΏ (τηρήσει-5) ἴῃ ὈΟΙΉ οκδ68, Ὀπι ἰὶ 
8 [06 οη6 ΜΒΙΟΝ, ἴῃ νἱοῖν οὗὨ [86 ΑἸοχδηαγίδη πρὶ τὶϊ- 
ἘΔ ἴβτη, ἰδ ἰ86 ποϑικοβὲ οὗ ἔποπὶ 811, Τη6 Μ᾽ υϊρεῖς 
ΟΒΟΟΒΘΒ ἴοῦ ὈΟΓᾺ ΤΩΘΙΏΌΟΙΒ οὗ ἴΠ6 56η 6008 ἀνα ὑδ 
ἰδιΐοπϑ οὗἉ ἴδ βαῖὴθ πογὰ ("δὶ 116 ἴοοὸ ἔδγ δραγτί, ΤῊ 
18 οὐ ἀΘΏ} ἀοπθ ἰῃ οὐον ἐμδῖ, οἢ 6 006 δβἰὰθ, 186 
ρδα (ἴ86 δ΄ἦδ, οὐ 9 Υ γαίῃ ἴῃ ἐμδὲ ἰγδηδιδιϊ0}}} ΒΥ 
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ετϊοῖε ἰδ6 Βίρσθοαὶ ροβαὶ ὈΪθ ἀθρτθο οὗ μεσοίατῃ, τ δ αἱ 
σὰ ἐδ6 ΟΥΘΡ βἰὰθ, ππᾶος ἐμθ Ῥγοϊθοϊηρ, γοηουϑοῃ 
οἵ ἐδο τιοπδδιδο ᾿ΠΘΟΪΟΘΥ͂, 8.10 ἀ068 ποῖ βυθοῦ ἰδ 6 
Ἰεδϑὲ ἱπίατΥ ἰο Βος μ6εὶ, Το ποτὰ Ὁ)" ἷβ ἰπίογρτγοῖ- 
οὐ ἴῃ γαγίουβ ὙΔΥΒ: 1. γάτα, οοπίογεγα. 800 ἴῃ ὅ'γυ- 
ἶλο, 1η6 ϑΒαγαδειίδη, ἀπ ΟἴΘΓΒ (50 ἢ) 88 ΟὟ (τ ἢ 
δηὰ ΕΠ  Δἢ γογβίοηδ). 50 α]80 ΟἸεγίσυβ, Τυςῦ, Βδυτω- 

Πδάϊξενῦ ; αἷδο, τί (ἢ βρϑοῖδὶ γοίδγθηοο ἰὸ οὶ. 
ΧΤΙ. 20, ΗΘ ρϑίθθοτω, οι! σοι, Καὶ οἱ]. [ἢ ΔΩΥ͂ ΟΔ56, 
ἴξ που]ὰ Ὀ6 8δῃ Θροχοζοίίοδὶ ἰγδηδίδιίοη, ἢἢ πὸ νουϊὰ 
βηᾷ {πΠ6 ΘΧΡΓΟΒΒΊΟΏΒ, ἴο ἐγοαά ιοἰἑῃ ἰδδ 7οοί, ἀιὰ ἴο 

ἱ ἷῃ ΟἿΘ ΘΟΙΏΣΠΟΏ οοπῃοορίίοῃ, Ϊ ἂὶ ἰδ6 
υηα οὗ ὈοΐΒ. Μογϑουθυ, το}}5 βδτὴθ πογά, 88 υβοὰ 

881π| οχχχὶχ. 1], δῃὰ Φοῦ ἰσχ. 17, οδῃηοὶ ἀθηοῖθ 
εἰἴδος ἰο ἐγεαα, οΥ ἰο »έογοε. Φυδὶ 88 11{|16, οὰ ἰὮθ 
οἴδιονς εἰ ἀθ, σδὰ ἰξ ταϑδῃ ἐπδίαἱαγὶ, οὐ ἑπλίαγδ, ἴ0 8581} 
οὐ σα ἴῃ ἃ ΠΟΘΙΪ]6 ΤΩΔΏΠΟΡ---β Ὀϊηῦνοὶϊ, (666- 
πἰη5, δηὰ Κποροὶ ὀσρ] δίῃ ἐμὰ ποσὰ Ὑἱἢ τοίογοῃοθ ἴὸ 
ἴξ δαρροβοὰ «θθη!γ πὶ ΝΘ. ΤῊ το 16 σοη- 
δορέίοη, ὙΙΙΟὮ συϊϊ8 ὈΟΓ ρῥἷαοεοβ μοσθ, δῃὰ ποῦ 
ΘΟ ΘΠ 8 ἰ86 1} 88 δυ 8 016 ἴο δα τὸ ρδγΆ 116] Ρ88- 
βιζ68, 500 ἶχ. δῃὰ Ῥβδίγα οχχχίχ,, ἰβ (0 ἐαν λοίά οἕ, 
δεῖξε, ἀἰ. ἸΚοῖ]: “ΤῈθ βδῆιο ποιὰ ἷβ8 υϑοᾶ ἴῃ 
ὕσα ἰο ἐο ποδὰ δηὰ (86 δοοὶ, ἴο ἱπαϊοαίθ ἐμαὶ {16 
πη γ ΟὨ ὈΟΪΔ δἰά65 18 δἱσηθαὰ δἱ ἐῃ9 ἀοβιγιοίύου οὗ 
180 ορροποῃΐ---ἰον τ ΒΙΟΝ ρτροΟΘΟ Ὁ μοδᾶὰ δηὰ 86] 
ΔῈ ΟΥργοθβο "παλμδ δῃὰ πιέμωδ, οἵ, ἃ8 Οδ᾽ νΐἢ 868, 
δυρεγὶμε δὰ ἐπ ογίμδ." Τα οοπίσαϑι δσῖϑοβ, ἰμἀθοὰ, 
ουΐ οἵ 1Π6 ΤΟΣ Ὡδίγο Οὗ [80 ἴ06ε8. Τ6 Βογροῦΐ ΝὮΟ 
Δ Ν}5 'π ἰπ6 ἀυδὶ, 1 Βο "γου]ὰ ἀοδβίγου τωδὴ ναὶ κῃ ρ 
ἴῃ ἷ8 Ὀργὶσῃ688, ΘΔ ΟὨ]Υ δ61Ζ6 Ὠΐτη ὈΥ ἴδ6 ἢ66]; 
ΝΙοτΟΔΔ, ΤΏΔ ἢ 6δὴ ΟΥΌΒΏ Ἠἰβ Ὠοδὰ. ἘΒυΐ {118 ἀἰεον.- 
Θῦοο ἰ56 1 18 ΔΙΣΟδ αν ἃ ΘΟΩΒΘαΌΘΏΟΘ οὗ (6 συΣΒ6 ργῸὸ- 
πουποορὰ ὉΡΟᾺ ἴΠ6 Βογροηΐ, δῃὰ 1.8 σγαΉ] ηρ ἴῃ 106 
ἀπβέ 15 ἃ ργοσηοηϊοῃ ἐδδὶ ἴῃ {16 βὲγθ Ἡλι τυδὰ ἰΐ 
τηῦδὶ, αἱ ἰαϑί, δυσοουσωῦ. Β6 ἐξ ουθὰ ὑπδὶ [9 δἷ6 οὔ 
[6 δοτροῃξ ἰῃ [Π6 ἢ 66] 8 ΘΟγ ἀθδαΥ τ ΏΘη 18 ρΡοὶ- 
800 Ροπαίγαιθβ ἱμβγουσδουὶ [06 σοῖο Ὀοὰγ (θη. 
χἰχ, 17), γοὶ ἰξ ἰα πού Ἰσηπηοαϊδίο ! Υ τλογίδὶ, ΠΟΥ ἱῃσα- 
8016, ἰκ 6 [86 στβῃϊης οὗὨ ἰδ6 Βουρϑη δ δοδὰ, ΤθοτΟ 

[7186 βΌΠΟΣΒΙ 66189 ἴπι ἐιῖ9 Ῥαδδαρὸ ἰ8 Ῥ]δίη, μὰξ ἔπ 61 8 
ἈΝΛΗΓ τω ἐπ Ἀσχίτια οἱ (ἢ9 ΡΓΘΟΙδ6 ἀξεῖσα ἐπίοπάοα ὉγΥ 

ὅιο νοτὰ Ὁ|3.2, ἴῃ ὀομιδοαθοηοθ οὗ ἐΐδ οοσαστίηρ Ὀὰΐ  [Ὦχθ0 
ὕπο πα ἐῆο ΗἩοῦτον Β1Ό]6; δηᾶὰ οὔὸ οὗ 1805 ρἴδοθα, Ῥβ. 

αχχχίσ. 11, ἰθ τωοϑὲ ῬσοῦΔ Ὁ] Υ ἃ πτουβ τοδάϊηρ ἴοΣ 359 12" 
(ἴοαι 13), ἀἰδοσίπιρ ὕγοσι ἴξ υοτυ εἰἐ αν, δπᾶ Ἔχας ῖγ 
κυϊτς ἴμο οομϊοχέ. ΤΌΘ δοΏ89 οὗ δγείτξίηρ Μ] ἄο, 85 τιδοὰ 
οἵ δ σίοστα, “00 ἱχ. 17, Ὀπὲ ἐδ 45:00 Α]ῖθι) ᾽ο ΘΓ οὔοού οὗ 

ἴδο γασὶ ΡΣ αο εν ἰοσργοίδε μ ιν τ ἐγ ον άς ῚΣ γασίϑὲν ὁ ἐν ΟΣ3, μου 
Βιο Μαλος τποιρηβ. ΟἾΚΘΙ0Θ Βα4 ἔπ ἀἰβοσθεηξ τγογὰδ ΓᾺΣ ἱε: 
“ἘΠ 484}} Ὅο »εἱπάγμϊ ( “,,91) οἵ πμαξ τβοιι μδσὲ ἄοχιο ἴο 
το οἵ οἱὰ (ἑακίπα δὲ Ἢ ΡῬαΓΑΡὮ τα σα} ζοσ Ὀορίπηΐπα), Ὀπὲ 
ἔδοα δλιλδὶς Ὅο τοαϊολ μὲ (23) ἔοσ Εἴτα ἰπ [μ6 οπᾶ.᾽ Ἐτοτα 
8 ἘΟΡΘΌΙ͂Τ, ΟΥ̓ ἔγοσῃ βοὴ οἷδοσ ΤἈΣΒΏΤΙ, σΆτὴ9 ὑπὸ ΤΟΥ Χ, 
τοσδοτίηρ. πὸ Ασϑδίο σατο δίζομ, οοσησηοηῖϊν οδοὰ ἄγαδὲ 
ρρεπίαπεε, τοδιὰο ΌὈῪ δὴ διηϑιοίθηξ βηὰ Ἰοαχηθὰ εἶ 61, Δ ἃ 561" 
ΘΠ ΤΕΣῪ δοσαγαίο, 8180 Ὧ968 τὸ ποτάβ : “" Ηθ εἶνα}} ὅγοαξ 
ὧν Ὀραᾶ, ατμ ποι 5861} δἰ πέτα ΟἹ ἐμ ᾿66],᾽"---αΒβ ἐμβουρῃ 

ἰδίδο 24 οἴδιθο 6 μαᾶ χοδᾶ "29: (οτρ νοΝ6}) ἔγοσα "1129 
ἰο δὲδ; δ:ιὰ πιο ῦ 8150 ἐβ (80 οοπϑοΐυσο οὗ δασοὶ, το ἐμ ηλι5 
[δι 6 νατίδἐϊου ΜᾺ τηδὰθ 1ΏΔ}}Υ ἴ0 ΣΌΣ ΔΟΥ 16 ΘΣΡΓΟΒ"- 

ἀδλοίο ἃ εἰΓοΏ τῶ Ἐπὶ δὲ τς ἜΣ ΚΑΤ τα 3 0 Θ 026, ἯΘ 
οἱ ὃγΥ αὶ νη απὰ ΙΔτρὸ. ΜᾺΥ ἰὲ ποῖ ταῖμοσ ἀσποῖο τοδί 
ῖδο ὅχδι ΧΡ εἷτι δῃηῃἃ ἐμὸ βοσροπὲ ἷἰ8 ἴὸ ὉΘ ἃ ὈοΪὰ διὰ 

γεν ὑπικενάρω, ΕἾ διῆῖκο παάον ἐδ6 στον 1 ἘΟοΝ τὰν ραν γ5: ὭΩ 9, ΤΩ 
ἄσπσῃ--1 ΤΑΥΤῸΝ ἰο ἥασα, 78 δέδη {πιὸ ἨΘοῖ, ΟἹ ἐμ ΟἾΒ6Σ 

παν νοΐ ὐδο νη Τ  π τὴ τὸ τεεσεευ μην κόρεσ α φιρέν Ὡοΐ ΟἿ] 86 οὐχτίθα ΟἹ 9 Υ͂ 8 
Εἴδα, ὑπὶ αἰϑὸ δδ σα οὰ Ὁγ ̓ πῆ46185, απὰ μα εἰ γ]οὰ τϑῖ0}8}» 

ἯΔΟ ὩΟΥ͂ΕΣ ταθοΐ ΟὨ τί δε ἐν ἐπι ἃ ὕἴσακ δοὰ 

ΘΟΙΏΘΕ Δ͵δοὸ ἰπῖο οοπδίἀθγδεοι : 1. ΤῈ6 οοῃ ταδὶ: Βοδὰ 
δῃὰ δοοὶ, Τδο ᾿ἰἴ0, 'Κο 1860 ροΐϑοῃ, οὗὨ ὑπο βογρϑῃξ, 
ἷ8 ἴῃ 118 μοδὰ, δηὰ 18 ἀοβίσογοα τ ἴ, ΤΠ 66] οὗ 
ΤΩ8ΔῈ ἰδ {πΠ6 ἰοδδὲ γυ] ΚΔ Ό]6, Ἡ ΔΙ] ἰν ἐἰβ ἐμαὶ ῥδσὶ οἵὗ 
1860 ὈΟΔῪ ποῖ ἰ5 {Π0 τηοσί ΘΑΔΙΥ Βοαϊοᾶ, 2, ΤῈ 
οοηῃβοίουδ, δἀδρίιϊνο δἰρηῖτισ οὗ 1019 τγουρδῃ᾽ 8 βοοϑὰ, ἰ86 
Ὀϊπά, Ὀσαϊδ], δηὰ {11 -ἀἰτοοϊοα δϑβϑηὶὺ οὔ 1816 βοιροηί, 
ΤΏῊΟ δορὰ οὗ ἐμ6 τοϊθδῃ βοῖζθοβ 89 ΡΟΤΘΡ οὗὨ οὐἱὶ ἴῃ 
δα ὀσμαὶ 116, ἰῃ 118 ῥσχίῃποῖρ!θ: ἰδὸ βορὰ οὗ (16 
ΒοΥρϑηϊ αἰίδοῖζβ [06 ῬΟΥΘΡ οὗ σοοὰ ἴῃ (8 τηοϑξὶ ουἱ- 
Ναγὰ δηὰ δδϑαὶ δ 6 (6. 8. ΤΊ ΥὙΘΕΥ͂ Τη0- 
τοϑηΐξ ἴῃ ψιΐϊο 86 θογροῶς Ὀἱΐο8 δὲ 89 [661 οὗὨ 116 
τῇ, 18 [1:6 026 ἰἱ πλϊοῖ (16 ΔΕ Ὀτγίηρθ ἀντ (110 
ΟΥΔΐηρ ἔοοῦ ἀροῖ 8 μθ8ἃ. [ὑ ἰ8, ἰπάθοά, ποὶ πίϊῃ- 
ουὶ πἰρηίΐβοδηοο, ἐπδὶ ἔπ δβοϑὰ οὗὨ 6 οιωδῃ ἰδ ῬΓΘ- 
Βοηῃ θα ἴῃ τῃ6 βίηρυϊαν, δηὰ ἴῃ δοῖ, ἰῃ 1Π6 ἰαδὲ ἀθοὶ- 
Βἷνο τηοϊηθῃίΐ, 8ο[ ἴῃ ορροαίοη, Ὡοῦ ἰο ἐδ θϑοοϑὰ οὗ (86 
βορο;ΐ, Ὀαὺ ἴο ἐπ6 βϑογρϑῃΐ Ὠἰτη561{---Ο 6 ρΡοϊηξοα 
ουὔξ ὈΥ͂ Ημαθ ΟΣ δηὰ οἱμοτβ, οτθ ΠΟῪ τηῦδὶ 
6 ἀἰβιλησυϊδι! Ὀοΐτοοη (16 ρΡορ ΘΔ] ἀπὰ ἐμο ἐγρὲ 
ΟΔἱ οἰομηθηὶδ οὗ ῬγΟΡὮΘΟΥ---88 4150 ὑπ6 Ῥγορβθοίθβ 
(δὲ διὸ δίσ ΟἹ] υοσῦλ], ΤΏ6 ῥγορδοῖο οἰθπιθηὶ ἰα 
Ῥγοθθηΐ ἰῃ ἔδθ Ῥτορ μοῦ ΒΒ σομθϑοϊουδηθθδ: {π6 ἐγρίςαὶ 
οἰοτηθηῦ ἰβ ποῖ, ΔΙΙΠΒΟυΡῊ ὁ ΤΩΔῪ Ὀ6 ΘΟὨΒΟΙΟΥΒΙΥ͂ ρΓΟ8- 
οὐ ἰο (}6 ερ᾿γὶϊ οὗ τουοἰδίϊοῃ ἐμαὶ ψυϊάοθ Ὠΐω. Οὖσ 
ἰοχὶ ΔΡΡΟΟΙΒ ὈΓΙΙΑτΙΪγ, ἰπαοοᾶ, 88 ἴπ6 ἱπιτηθάϊαὶο 
ΒΡΘΟΘΟΒ οὗἉἨ Θοά, [Π6 4}}-ἰσονίῃρ, τ 6668 ὈσΘογομδηᾶ 
ΘΥΟΣῪ ἰμΐπρ ἰῃ (86 ἔσξυτο ; δυὶ 511}}, [ἢ ΤυΘαΒΓΘ οὗ 
ΘΟΒΒΟΪΟΌΒΏΘΕΒ ἰῃ ΟἿΓ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 68} ὈΘΟΟΙΩ6 ἀοἰοττοΐη- 
δἰθ ἰὁ0 ὕ8 ΟὨΪΥ δοοογαϊηρ ἰο 8.6 ῬΓΟΒΌΤΩΔΌΪΟ ἄσρτοθ οὗ 
ΘΟΙΒΟϊΟΟΒΏΘΕΒ ἴῃ ἔπ δυΐδοῦ οὗἨ Οδηοδίβ, οὐ, 81}}} ἔαν- 
106γ, ἰῃ ἴθο0586 ὙΠῸ δοίυδγ Ὀγουρῶῆς ἄοντι ἐδ {τὰ- 
ἀϊοῃ οοπίαἰποὰ ἴπ οἰδρίον 11}. [Ιἢ τοϊδοι, {Π6}6- 
ἔογο, ὑο ὑδ18 Βυπηδιι Ῥτορ δ ο8] ΘΟ ΒΟΪΟΥΒΏΘ658, δια 118 
Κϑττο Δ] βίδιθ οὗ ἀὐνεἰοριήεοι: τηῦυδβὶ τὸ ἀἰδύησυϊθα 
Ὀούπθθῃ (86 ΘΟΠΒΟΪΟΌΒ ΡΓΡΟΡΠΘΟΥ οὗἨ (86 ποτὰ δἀπὰ ἔδα 
ὈΠΟΟΏΒΟΪΟΙΒ ὈΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ἔπο ἐγρὶσαὶ ὀχργοββίοη 80 
ἴῃ Ῥβαῖτα χνΐ [06 σομβοῖουβ ὈΓΟΡΏΘΟΥ͂ ΒΑΥΒ, ὑπγουρἢ 
ΤΩΥ͂ οοτηπμλυπίοι τ αοα 1 5}}8}} ροβϑθβθ πη Βα Γπ- 
Ὁ]6 Ἶογβ οὗ 116; [86 ἐγρὶοαὶ ὀσργοββίοι, ΠΟΎΘΥΘΡ, ἴβ 
18 1οὰ ἴῃ [Π6 τοϑυστθοίίοη οὗ Ομ γῖδὶ (Αοἱβ 11.). 50 
ΑἾΒ0Ὸ Β6 018 ἴῃ 6 ῥγορμοῦ, θα δὴ Υἱΐ, : 186 γοῦυης ργορϑὲ 
Ψἰ 0 ΔῺΔΙ1, 1. οοῃοοῖνο; 2. ΌΘΆΓΡ Δ ΒΟΠ, ΝΏΟΘΘ ΠΆΠΊΘ, 
8. τὰ ἰογῆι Βορ6 (ΒΟΥ 8811 64}} Ἱπηπιδηποὶ. ΤῊΏΘ᾽ 
ἰγρίοαὶ Θοχργοβδίου, ΠΟΊΘΥΟΣ, 18 ἃ ργοαϊσίοη οὗ 

Θ 808 οὗἨ [86 νἱγρίη, [1π ἐπιϊθ Β6Ώ86, 4180, ἀοθ8 Ῥ' 
δον Ηἰπιβο! ἰο Ἰηἰογργοῖ ὑπ6 βἰησυΐαν, ἐπ ἐλν δορά, 
88 6 ἰγρῖ68] ΡΓΟΡὮΘΟΥ Οὗ (ἸἩγῖδι. Απὰ τὰ ἀουδὶ ποῖ, 
ἐπδὶ δοτγο, ἴοο, [86 Βρ τὶς οΟὗἩἨ (0 {γρ6 οὔοβο (818 6χ- 
Ῥτοβαίοῃ, ἰ86 5θϑὰ οὗ ἴ6 ποιηδῃ, Ὑἱ0} 8 ξρο Δ Θ0ῃ- 
ΒΟΪΟΌΒΏΘΑΒ οὗ [18 τὶ οἰ εἰρστιίβοθδηοο. 1 τὸ ρΡῸ Ὀδοκ, 
Βοότονοῦ, 0 {Π6 σΟὨΒοΙΟΌΒ ΡΓΟΡΏΘΟΥ, Β0 δ τὴδν Ὀ6 8548 
ἰ0 ΒΔῪ, ὑπαὶ τ δ 116 ὨΌΤΗΔΗΪΥ ἴῃ ΚοΠΘΓαὶ, ΟἹ 105 Ἰρδὶ 
βἰάα, 186 γ6 ἰβ δἷβο μὶδοϑὰ 1.8 σοσθ "---ὰβ ἴ0 ἴβ ὙΠῈ ὅδ 
δὰ (ὅοῃ. χ]ΐχ. 10), ἀπὰ 18γ86] (Η 8. χὶ. 1). [ἡ γα, 
[86 ΟΟΓΘ, οἵ Ποϑτγί, 18. ουϑὺ δῃ Ὀγδοθα ἴῃ οοπογοίθ ὑΠἰ 
ὙΠ (6. ΒᾺ}}, Ὀὰὺ ἰο ἔθ ὈΪΌΠ10Α] νἱοῖν 15. 1016. στανὶ- 
ἰαϊϊοι 0 18:6 ὉΠΙΕΥ͂ ῬΘΟΌΪΑΡ ἔτοπὶ ἴΠ6 ὙΘΡῪ Ὀορσίηπηΐηρ,. 
Ου πο ΟἿΟΣ εἰάθ, ΒΟΤΘΥΟΥ, δοοοσάϊηρ ἰ0 ἰ86 ΝΟῊῪ 
Τοοίατμοηῖ, δηὰ [86 ρΡαίσΒι16 ὑπνο προ οἵ 15 δἰ ρη]ῆ- 
σδῃςΟ, 8 ἐμ6 866α οὗ (6 ποϊηδῃ ποῖ δχοϊυβίνθὶυ ἰὸ Ὀ6 
τοίοστοα 0 {π6 ἱπάϊν! ἀυ Δ} οὗ ΟὨτῖϑε. ΟἸγίβί, 88 [89 
ΟὨγῖβὲ ἱῃ 186 υπΐνοσγβδὶ ὨΌτΊδΗἑ ΤΥ, ἰ8 μοτο ἴο Ὀ6 ὑηάο- 
βιοοα : Θβρϑοΐδι !ῦ ἰῃ (80 βοοοπὰ οἴδυβο, δὲ ᾿θαβὲ, 89 
850, ἱβοσϑέογο, ἴῃ ἰδ6 (τὰ δοοογάϊπρ ἴο Ῥαὺ] (τ, 
χυΐ. 20). 
ΤΑ ΤΟΙΏΔίΏ8, θ6]1γ, {Π6 αποδίλου μον [86 ἰοτηρῖ- 

εαρτοδβοῖοιι ἑδαὲ Ὅτ, ᾿δηρὸ ͵8 Ἰοηὰ οὗὐ Ἧφ 
ἘῪ ἐλ ϑοτηϑί! ρ' ΣΘΡΊ θα ΒΌΛΙ ΕΥ͂ Θ0Ώ. 

ΣΟ ΘΙΥ͂ ἃσιὰ οσπ ΣΆ] --ΟΥ ΒΟΤΩΘ οὗ ΒΟΣΉΒΗΙΥ ; ἃ8 θυ δὴ 
ἐπ [86 Ῥσόρδοου, 665. ΣἸῖΣ. 10.--Ἴ . 1..} 
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δου οὗ ἰδ ἔτει ραὶν ὉΥ [6 δογρϑηὶ ἰβ ἰοὸ ὃὈ0 πηῦοιῖ- 
δἰοοὰ. Αοοογαϊπρ ἴοὸ Κποῦοὶ ἴπογὸ ἰβ ουπὰ ἴῃ οὐῦ 

896 δὲ 48 1110 τοείθγθηοθ ἴο ἴῃ9 ἀ6Υ]} ΔΒ ἰὸ ἰδ 
Ὑακο (Ρ. 48). Οὐπϑοαυθηὶν που]ὰ {86 γγ016 Ρ88- 
8829 ὈΟΟΟΠΘ 8 2616 ῥδγδίοδὶ την. ψόοη Βοδίθη | 2 
ξο68 ὑδεὶς ἰο 86 Κίπάνοα ὑγδαϊἴομδ οὗ [Π6 διοϊ βηΐβ, 
δὰ βδηάὰδ ἱξ οὗἨ ἴδ ἀδοραδὲὶ αἰστιίβοδηοο (πδὲ ἴπ [86 

Ῥυηιοὰ βαπιδυίίδη ἰαχὶ ἰμοτὸ ἰ8 ΟΊ, [ἴδτ, ἱπβυθδὰ οἵ 

ΓΙ) Βοατροπί, Ασδοογάϊηρ ὕ0 ὁῃ6 Οὗ ἴδ6 [πάϊΐδῃ τα 8, 

Κτίϑμηδ, ἰὰ [86 ἔοττῃ οἵ ἐ!:6 βιωι, οομίοπαβ πίιι {6 
Εν Ομο, ἰπ τ86 ἔοττα οὗ βογρεῖΐ, [πῃ 36 τΏδπον ἰῃ 
Ἐργρῖ, ΤΎρΒοι, τῆοθθ Πϑῖὰθ 18 ἱπίοσργοίθα ΕΥ̓ ὅοῖ- 
Ρομΐ, Ῥογβθουῖθθ 818 Ὀγοίβον Οεἰτίβ, οὐ 86 βυῃ. Η6γ- 
οὐἷο8. ρῬΡοββοββοβθ ᾿ιἰτηβοὶ οὗ ἰ6 ροϊάδθῃ δρρῖθ οὗ ἴδ6 
Ηεδβρογίά68, πη [86 ϑογρθὺὶ χυδτὰο, Αοοογαϊΐηρ 
(ο Βοδίθη, μονόνοῦ, 186 Ὡδαγοϑὺ βΒοῦυζοθ οὗ ΟἿΣ μδῖ- 
Το, 88 οὗ Ῥαγβαΐβο ἴῃ . 65. ἐπ ἴγδη, 
ΑΒημιδη, δοοογαϊησ ἰο (6 Ζοπάανοβίδ, ἴῃ {86 ἴοστα 
οὗ ἃ βογρϑῆϊ Ὀγουρδιὶ οὗ μἷ8 ἔγυϊι8 ἰο τοθῃ, τῖο ΜΟΥ 
οἵ [86 ρυγα οσοδοῃ οἵ Οττηυσὰ. αἀπὰ βο, δοοοσγάϊῃρ 
ἴ0 Βίτη, 88 8180 δοοογάϊηρς ἰο Εοβϑηγηῦ!οσ, τουδὶ [80 
ΔΈΟΣ οὗἨ Ον δοοουῃὺ μδδυο δα (πὶ 88 ἃ τηοάς] Ὀθ- 
ἴοτο .ἷβ ογθδῚ. Αἀπὰ γοῖ, ΒΟ ΠΟΥ͂, Νὰ ΚΠΟῪ τοὶ 
ΒΟΥ Βα ἀϊδβιληρυΐβηοδ ἔγοσῃ ἰὲ [8:6 βΒίγω 6 ϑ6ῆ86 οὗἁὨ ἐἱ6 
1βγϑοι δ Ὡδιταίοσ. ΤΏ τοίθγοῃοα οὗ Βοβθῃ ΟὨΪΥ͂ 
ΒΏΟΥΥΒ ΒΟῪ ΟΌΓΡ Ρῥτγίαἰνο ἐγδαϊ ἴοι δργοδὰβ ἰδεῖ ἴῃ 
ἴ.6 τρδηϊοϊ α δἀυτ γα ώοηβ δηὰ ἰγδηβίοιτοδοιβ οὗ 
6 τηοϑὺ γαγί θὰ στ γίμοϊορίοδὶ βυβίοιηβ, ουθ 88 [ἢ6 
1κ6 μοὶ ἀβ στ ἰῃ γοβροοὶ ἰο [Π6 σοι οΩΟΏΥ, ἰδ6 γδὶ 
Βυπιδῃ ραΐς, Ραγβαΐδβο, δηὰ 8.}}} ἔυγ ΠοΥ ΟἹ πῃ τοβρϑοὶ 
ἴο (6 Ποοά, [πῃ ορροβίϊίοῃ ἰὸ 4}} (818 βίδηἀβ (}6 
τα ομδὶ νἱοῖνν οὗ (ηὴ6 Οδυτοῖ, ἰδδὺ ὑπο [ἢ 6 586 ζ- 
ὈΘμΐ 68 ἰμβίγυτηθηΐ Δ Πα ΒΥΤΩΡΟΪ ΟΡ ῬΘβΒαρα ΘΟΏΒΟΙΟυ8- 
'γ ἰαϊομάβ (86 ἀ6}1} (800 ἨΞΚΝΟΒΤΈΝΒΣΒΑ : “ ΟἾἸτὶ8- 
ἰοοσΎ," Ρ. ὅ; ὨΕΚΝΙΤΖΒΟΗ, Ρ. 168; Καιτ,, Ὁ. 61). [Ιῃ 
τοβροοῦ ἴἰο [μΐ8, ἰᾷογθ ἰ8 πὸ ἀουδὲ ἐμαὶ ἴῃ 6 ΗΟΙΪΥ 
ποσρίαγα ὑδοτὸ 1166 Ὀδίογθ υ8 ἃ οοπηροίοα Ἰΐη6 οὗὨ [66- 
ἱπποηΐθ8 ΒΟΒΟ ΟὈΐθος 18 ουὐοῦ [06 886 ἀδιῃοηΐδο 
τορι ἑῃρ Βρίσγὶ ὑ---ῷ 1ἰπὸ πίοι, σοίηρς ουὖἱ ἴσοι (δ 6 
Βοιρϑῃῦ 1} ἰΠ6 Ῥαβϑαρὸ Ὀθίοτο 18, Γθδ 68 Θύθὴ 10 ἴ86 
αἰοβο οὗ [6 Νοὸν Τοβίδιηθης ἴῃ ἰμ6 ΑΡΟΟΘΙΥΡΘο, οἷ. 
χὶ!, 8, 9, 18: οἢ. χσ, 2,10. Τα ἰἀοη Υ 18. ΘΒιΔῸ- 
᾿ἰβῃοὰ ὈΥ (Π6 οἰϊθα ρΐδοορβ οὔ 6 Αροσαΐγρβα, Ὁγ 2 
Οον. χὶ. 8 (οουραγο τοῦ. 14) Ὁ ἰδ Βοοκ οὗ Υ |5- 
ἄοτα ἰΐ. 28; τι πο ἀρσαίη ἴῃ οοπηροίΐου. βίδπαβ 
Φοθη Υἱῖ . 44: ἱπουρὴ ἰο {015 το Ὀδθὴ οὈ]οοιοὰ 
οοτίδίῃ τϑακθηΐηρ ἰηἰογργοίδιομϑ (υὔοἶτο, δη ἃ ΟἸ6Γ8). 
τ ἰβ8 80 δἷδο ἰπ ἤομι. χυΐϊ. 20.0 Ηοχγο ἰθ οὕΘΓῪ ἬΘΓΘ 
εὐἱαοηὺ ἰδ6 τοϊδιΐοη οὐ ἐδ6 [41 ἰο {86 ἐ δο- 
οογϊης ἴο 18 βγη} 181] δἰ ρηϊβοδησο. ΤΩΔΏΥ 
ἸΏΟΓΘ ΜΑΥ͂Β, 85 ἴῃ (Π6 Βοοὶς οὗ Ἦ ἰβάοχα ἰϊ. 34. Φοδη 
ΨῈ]. 44: 2 Ὅον. χὶ. 8; Βοῃι. χυΐ. 20, ἰβοῦθ δΡρθδΓΒ 
16 ἰάθη οὗ (86 ἱεμιρίης ϑρίτι!, το ποτκοὰ 
ττοῦρὰ [6 Ββοτροηΐ, τὴ (86 ἔσυχο οἵ (86 ἀογνὶϊ δ8 
Ὧ6 ΒΡΡΘΑΙΒ ἰαίδν ἰῃ πὸ βοιρίπισο. Τμδὶ, ἱπάβοὰ, ἰῃ9 
Ῥυ γαῖα) βεγροαὶ οουϊὰ οὶ Ββανο Ὀθθη τηϑδηῖ, 848 186 
ἰοωρίοῦ ἴῃ ΟΣ Ῥδβϑβαρθ, ΒΏΟΥΒ ἰἰ86} ἔσο ἰδ ἀϊ8- 
εἶἰποῖ Δρρθδγδῃοθ οὗ ΘΟ; ΒΟΪΟΌΒΏΘΘΒ ἴῃ τοδροοὶ ἴῸ (86 

ἱ Βορδγδίοη Ὀθίνγθοθῃ τη δα 1110 δηΐτηδ] που] 
ἔμ ἢ, 19, 20), 88 ἱέ ἰθ τ ἈΠ ργοβϑοηϊοα ὉΥ Ηδηρβίθη- 
ΘΓ; ἰ 4180 ἌρρθδΥΒ ἔγοτλ ἰλ6 οΟἸ]οονο ἀοοϊαγαίίοη 
ε0δί ΟΥΟΓῪ οΓΟΔύοη οὗ ἀοἃ πῶ8 ροοὰ (οὮ. ἷ.), δῃὰ 
ἔγρογλ ἴδ οἰ μίοδὶ ἐθαίαγοβ νοι ἴῃ (86 ἰμἰρὰ ομδρίαν 
[86 Βοτρϑῃῦϊ ΑΘΒΌΣΩΘΒ ΔΒ ἃ ΤΩΔΙ Οἱ ΟΌΔΙΥ δ 046 ἀτοδΐαγο, 
88 Ὑ611] δΔϑ ἔζοπι [1:0 Βυιαθ 01 104] Ὀδοκρτουμὰ Μοὶ 
ΟΥ̓́ΟΡ ΒΠΟΥΒ 561 τἰπῆρυ, Οὴ δη βίγοηρβοῦ ἰη (86 Ὀχίτη- 
ἰᾶνο οομῃαοιηηδίίΐοη, Νοχὶ τὸ 186 ἰάθη 7 οὗ 186 
ἰοωρησ βρί τὶς ὈΘὨϊπα [ἢ9 δεγροπὶ δηὰ βδίδῃ, ΘΟ 68 
ΠΟΥ͂ ἰ(8 οοητἰηυΐϊίγ. ΒΘΙΌΓΘ 8]], ἱπ ἰΠ6 ΟΙὰ Τεβίδιηοης. 
γεῖ ϑίαρε οὗ (6 ἰάρα: [Ιηὐϊοδίίοι οὗἁὨ 601} βρίγι, 

διὰ οὗ Ο0Ὧ6 ΘαρΘοΐΔ ΠΥ 88 δὴ δροβίδιθ, ργϑ- τη πον ἴὴ 
Ασδσοὶ, [μονϊϊ. χτὶ. 8: ἴῃ βυταῦο δ οὗ [6 Ἐν} Ὁ 6, 
Ὠεαὶϊ, χχχίϊ, 17: ἴῃ [86 Ξομοάϊΐῃι (Ξοριπαρίηϊ, δαιμό- 
»νια, ὈῬΓΟΡΘΟΣΙ͂Υ, τοδϑίοσ- 048), δῃὰ 106 ϑδεγίτη, ἴ4. χῆϊ, 
1. ϑιοοπά δίαρο; ΤὯ6 δρροάγδπος οὗ βαίΐδῃ δϑ {116 

ἴοϑ οὗ τηδῃ, 88 ἰ86 ἐετηρίον δηᾶ δοούδοσ, 00 ἱ. δηὰ ἴ ; 
1 ΟἼγου. χχὶ. 1. 7λιγα ϑίασο: ΤΏ ἀοδίσηδιίοη οὗ 
βιαΐδῃ δ8 (6 ΘΏΘΩΥ οὗ αοά, 88 (86 ΓἈ116 ,ἡπρόρρᾳ οὗ 
ΔῊ 6Ὑ]1 ἀοταϊηΐοι ἰῃ ορροκίϊοι ἴο {π6 δα ὉΠ ΒὨγηρας 
οἵ ἰδ6 ἀϊνίπο κίηραοιι, ΖΘοοὶ. 11},..1.: 18. χχυῖ, 1; δῖ. 
Ῥοηΐβ πὰ ἀγαβοη- ΌΣΤΩΒ 88 δυταθοἷδβ οὗ (Π6 τοΐζῃ οὗ 
Απὐοδτῖϑὲ  Ὦλδῃ. τἱϊ., [)6 Ὀοαδίβ οαὐ οὗ {6 δορὰ, ΤῊΘ 
Νον Τεδίδιηθπὶ ΟἰοδΪ ἰηϊτοάυοοθ ἰΠ ἀοοιτίπο οὗ 88. 
ἴδῃ πὶ ἃ οουπίοετρατγὶ οὗὨ (86 ἰοιρίδίοι οὗὨ Αἄδγὴ ἴῃ 
Ῥαγαΐῖβο, τ μ6ὴ ἰΐ τοργοβοηίδ (πὸ ἱοτηρίδιίοη οὗὨ ΟὨγβι 
ἴῃ [86 πι]άοτηοθ5, Μαῖὶ, ἰν. Αϑον (μΐβ, ἴὰ τ86 ροῖ- 
ΠΚΘΣς τὸ ἀοοιτγῖπο οὗἉ βαίδῃ, ἴθ ο γα ἰβ, βγδὶ, (Π6 τηθῃ- 
(ἴοι, Μαιὶ. χίϊὶ. 48, οὗ ᾿ἷβ σοῃποοίοῃ δ οἰλοῦ πίὶῖὰ 
ἰ8δ6 ἱπαϊνίἀυ4] ον βρὶτὶ 8 ἱπ ὑπ 6 ἀοτηομίδοα. ΤΈΣ, 
ἰὴ ἴ06 βοοοηὰ βΒίδρα, βαίδῃ 18 βαρϑοῖδ!ν ἀραὶ αίοα 88 
186 ἴοα οὗ δὴ (ΦόΌΒη Υἱϊϊ. 44; Μαιὶ. χὶϊ, 99 . χἱϊὶ, 89- 
Αοἰβ χ. 88). [ἴῃ (86 ἐῃϊτὰ βίαρϑ δοτηθβ ἔοσίς [86 δη- 
ἰϑῃεα ἔοττο οὗ ἴλ6 ἀοοίσϊπο, τῆθη βαΐδη 8 τοργεϑοῃίοὰ 
ΔΆ [86 ΠΟΥ οὗ αοἀ δηὰ ΟἸτίβι, δὰ ὑπῸ ῥχΐηοο οὗἁ 
186 Κίρραοιῃ οὗὨ ΑΓ 688, τη δἰεῖηρ οοτηρί οἷα Ὠΐ8 γονο- 
Ἰαώομ, ἢτβὲ ἰῃ δοοτοῖ ἰηβυοηοοθθ, ἰθ6η πῃ ρβοῦαο- 
ΟὨγϑιῖδη ΟΥΆΠ8, δηὰ ΒΠΑΙῪ ἴῃ ὁπ0 ΑἸ ἢ τίβῦδη 

(Φοδη χίδ. 81: 2. ον. ἱν. 4: Ἐρᾶ. νἱ. 18: 
2 668. ἰΐ. 9, δὰ [6 Εονο] δι] 00). 

Α «ςδἱοῦ ᾳποβιίοῃ Βογο, Βούτου, ἰ8 ἰδ ἷ8: Ἡδοίδοσ 
ἯΘ ΓΟ ἰ0 δυρροδο (Ὠδὺ ἱπ (ῃ6 Ρδδδαρὸ Ὀοίογο Ὁ {Π6 ΤῸ 
8 αἰτοδὰγ ἱπαϊςαιθα ἃ ἀουοϊορθὰ δοῃϑοϊ οΌΒΘα8 ἰὼ σὸ- 

ὃ ἴο (86 παίυτο οὗ 186 ἀ6Υ]}1. ποθ ἱῃ (86 ΟΪἹά 
οβίδιηθηϊ, ἴῃ6 Νονν Τοβίδιηθπὶ ἀοοίγίηοβ ἤδνο τοὶ 

γεῖ σοιηα ἰο ἰμοἷν (111 ἀονοϊοριηθηῦ, δηὰ βίπος 186 Ὅδ.- 
σἰπηΐηρβ οὗ ἱμοτα ὁπ ἴῃ6 τὶ ρᾶροβ οὗ ἀἰθποδὶβ τηθεὶ 
8 ἰπτουριιουϊ ἴῃ 8 ὙΘΥῪ ἀδτκ, νοϊοὰ, δὰ σογι δὶ 
ἔοττω, 8ο που]ὰ ἴδ ὈΘ ἃ ἱπογζδηὶς δηοιηδῖν, ἱ ἃ 
ἀονοϊοροά Κκηοπίοαρα οὗ ἰῃ8 ἀοΥ]]} μᾶ8 ἴο Ὀ6 δυρροβοὰ 
ἰη 118 ὕἷδοθ. Φαβὶ βυος Δἢ ΘῃΟΤΏΔΙΥ, ΠΟΎΓΘΥΟΣ, δ Ρ- 
ῬΘΔΓΒ 0 6 αϑϑυτησα ὮΥ ΠΕΙΤΤΖΒΟΗ, δ᾽ οὴρ πῚ ἢ οἰοτα, 
ὙΠΘη Π6 Β4Υ8 (Ρ. 168): “ΤΏ παγτγαῖοῦ ἵζθθρβ Ὠΐβ ρο- 
β᾽ το οὐ ἴδ Οὐ ΔΡΡΘΟΆΓΑΠΟΘ οὗ ἰΠ6 ονοπὶ πὶϊῃους 
ἸΔΊΩΣ [86 το}} ἔτοτη [86 βυθδίαπος (δδὶ 119086 ὈφδὨϊτί, 
Ηδθ τρΔῪ Ὑ611 ἀο {Πΐ8, βίης ουύθὴ ἰἢ6 ὨοαΙΠΘΏ 
Ῥτγοβοηΐ 88 Οσργοδβ ὑμουρὴ ἀεοίοττηοα ποίΐςα οὗ ἐδα 
ἐσθ. Ὀυὲ [86 δῖ {ΠΓΟῪΒ ἃ νοὶ οὐὸγ 1, ὈδοδΏ96 
ἐὴθ υπϑοϊάϊησ πουϊὰ ποὶ βανο Ὀθϑῃ δυϊ 8016 ἴον (μοδθ 
Ρϑορῖο οὗ ἰιϊ8 τη6 το ᾿οΓΘ ἰῃο]ηθα ἴο ἃ ποδί οσιϊβὴ 
βυρεογεύ οι, δηὰ ἰο ἃ Βοδι βοἶβὴ ἱπί ΓΟΟΌΓΣΘα τ]ὰ 1806 
ἀφμοπ- τ οΣ]ὰ (5}}}} πουἹὰ ἰβοτθ πᾶνο γίβθῃ ἃ δι ροσ- 
βἰἐώου ἔγοτα ἱξ, ὀσθὴ ἰζἦ (16 πδιτδίοσ δα μδὰ ἴ6 ρυγ- 
ΡΟΒ6 ἰο Βίδπα ῬΌΓΟΙΥ ὈΥ͂ (86 ᾿ἰύασαὶ βευροη). [δ 5 ἃ 
ἀἰϊάδοῖο αἷτὰ ὑπαὶ ἀθίοστηΐη 68 186 ΠΑΥΤΑΙΟΣ [0 τοδί βαῖ- 
ἰαβοά πιὰ ἰὴ οΟὈ] ΘΟ γ ΟΥ̓ οὗἨ τ86 ουὐϊπαγὰ ονοηὶ δ8 ἷϊ 
ὈΘοΟπλο8 Ρογοοίναϊ!ο, πὰ ἰο Ὀ6 δἰἰθῃὶ ἴῃ τορασὰ ἴω ἰὼ 
Τοιροίορ σρουῃὰ." ἴῃ τρδίηἰδιπίηρ {μ18 νον, Ὠδ6- 
᾿ἱίσϑοῖι Ηἰσαβο}  τοΐουβ (ρ. 626) ἰο (6 Οδυγοὶ ἔδίδοτς. 
Καὶ] ργθβθηΐβ ἃ τῶοσα δι ἰκίησ στουηῃα ἔον (δΐ8 “ ἀϊᾶδο- 
το αἷπι ᾽ οἵὗὨἨ 5.16 η66 ἰῃ τοβρϑοὶ ἴο βαίδῃ, θοὶῃ Πόσο ἀπὰ 
ἔαγίμον ὁπ ἰπ ἰ86 ΟἹὰ Τοδίδσηθηΐ; “ἴδ δα γοϑροοῖ," 
ἢ6 ΒΔ γ8, “10 1} ἱπο!ἱπαιίοι π βοΐ τῆθα δνο ἴο το ]] 
ἐδο χυὶὶ ἔτοπι ἐποεηβοῖνοθ ἀροῦ ἰδ ἰοτιρύηρ δρῖσὶ : 
ἰξ τδϑ ἴο δ] οΥ ἴθ πὸ ῥγείοχὶ." 76 ΤΩΔΥ, Βον- 
ΟΥ̓́ΘΓ, ῥιιϑὲ 85. Μ6}} ἰσυδὲ [δ δρίὶσὶὶ οἵ [86 ἀϊνίπο του ὶδ- 
εἰοη τὴῖϊ ἃ ἀϊάἀαςϊίο δἰτὴ ἰῃ τοϊδίΐοη ἰοὸ [06 πατγδίοσ, 
88 ἴῃ)8 Ὠδτταῖοσ Εἰτηβο} ἴῃ το δοῃ ἰοὸ δἷβ τοδοσθ: διὰ 
ἷξ 16 ἰῃ δοοογάδῃοο τῖϊὰ (06 ἀϊνίηθ τηοάθ οὗ ἰῃβίσυο. 
συ, ἰπδὲ τουοϊδάοῃ δμουϊὰ υηῇο]ὰ ἰἰ86} ἴῃ ὀχδοὶ οοσς- 
τοβρομπάρθηοο πὶ ἐμθ υτηδη δἰδίθ οὗ ἀσνοϊορσηθῃῖ. 
ΤΏΘ δδβυηρύοι οὗ δῇ οδ)θσνε ἀονοϊορεωοας οὗ ον 
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ἰὰ 09 ερί τοῦτα ἮΔ8 ἴῃ ἰξ ποϊμηρ ἰστδί οὶ; γοί 
Ηευρβιομοῦς τἰ σ ΕἸ ῬΟΙΊΔΕΪΚΒ : “' ΤΔΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, (ἢ 6 ροδὶ- 
ὕοα μοϊὰ ὈΥ τπιοδὲ οὗ ἰδοθθ ἘΡυξωα ἐθοτυβοῖνοϑ 
οὐ ρο ]οὰ ἰο τορατὰ ἔπ ὈΟΟ ΟὟ 88 οὐἱρίπαίίηρ 
Ὀείογο [86 οδρΕΥ γ, ΠΑτ οἷν, ἰδὲ ἰδο Βαίδη οὗ ἰδδὶ 
Ὀοοῖ ἰ8 ποὶ ἴ86 ϑιεαίδῃ οὔ (16 ἰδίος Ο]ὰ Τοδιδιμθηὶ 
θοοκα, Ὀαὲ ταῖθο 8 ροοὰ δηρεῖ, ΟἿ] οἱοϊμοὰ πὶ ἃ 
μαίεβιὶ οἶἶοο, 18 Ὀδοοσοΐῃβ τοῦθ δ ΤΏΟΓΘ ΔΟΚΠΟΝΙ- 
εὐχοὰ 88 οοτγϑοῖ: 80 ἰμιδὺ ἯἮΘ ΤἸΏΑΥ πΌΠΟΡ ΠΟῪ Βεσκ 
(ἰκλυνιοεοηδολα ἢ, 1. Ρ. 249) ὁδῃ Ὀ6Ὸ ἱηρτοδδοὰ σι 
[86 ξυρροθοὰ ἴδοϊ, δηὰ δβοοῖ ἰὸ δα ἀδρὶ ἰυἱπυβο! 1 ἰξ, 
ὡγουφὴ ἰλ6 δϑδυσορίίου ἰδδὶ [86 δ] θηδίίοῃ οὗ δ ρασὶ 
οὔ 86 δῆροὶβ ἔσομαι αοά, διὰ ἐμοῖς ἰηράοαι οὗ ἀδικ- 
πε88, ἀονοίορβ ἰἰδοῖ ἰὰ ἃ Ῥγορτοβεῖσο υῃδοϊἀΐῃσ.᾽" 
οὶ ΟἰΘΑΓΥ 18 [80 οοτητηοποοιηθῃΐ οὗ ἰδ ἰδρύηρ, 
βρὶτι, ἀφα. ἰἷ. 1, ἀογ]1} 15} ὙΟΡΣ ον Μογθονογ, τηυδὲ 

ο πὸ ἀϊδιησυϊδη ἰ6 οοποορἕου οἵ ἐἶθ ἀογο]ορτγαθηὶ οὗ 
186 ἀστποπΐδολὶ Κἰηρσάοπι, ἔγοτα ἰδὲ οὗ [09 ἀθυθὶορ- 
τιλοηὶ οἵ (6 ἀθτῃ οδαγδοῖοσ. Τδθ ΤηΘΘΒ06 Οὗ 
ἰθ9 Κοον] ρα οὗ ἀοΙοη8, οὐ ἀθμ ΠΟΪΟΔΎ, ἩΔίοῖι αἶΒ- 
μοῦ  ργοϑϑο δ ἰἰϑοὶ ἴῃ οὐν ἑοχὶ, ἰ8 ὑπ6 τϑοορτιϊ οι 
οἵ δὴ 6ΥἹ} ἐμαὶ βίδη δ Ὀδοῖὶς οὗ ἴδ βοζρϑῃΐ, δῃὰ οἵ ἃ 
τ! θοῦ ϑρὶ τὶ οὗ ἰοτηρίδοι ἩΒὶο ἢ ὨΘΠΟΘΙΌΓΙὮ ΟΥΘΣ, 
ἴῆ0τΘ Δ ΤΏΟΓΤῸ, 8}}8}} Ὀθοοῖὴθ δοκηοπίθαψοα ἃ8. ἐδ 
σδῆγ, ἰγίηρ 06 οὗ τηδῃ (“ δηὰ 1 πὶ}} μὲ ϑημεγ Ἶ), 
ναὶ πο ὈΘΊΓΑΥΘ Ὠἰτη8017 ΔΙΡΟΔΩΥ͂ 88 ἰδ9 [06 οὗ αοἀὰ 
διμὶ 106 ΒΟΥΘΓΒΑΓΥῪ Οὗ ἢΪ8 ΘΟ 568, 88 Θοῃηθοιδα τ ἢ 
(δ8 Βαμηλη το. Το τηοτο ἀοβηϊΐα να ]ηρ οὗὨ (88 
ἰκξὶ μοϊπί, δῃὰ ἰν8 πίάθν σου ΒΘ ΘΠΟΘΑ, ΒΟὮ 88 8 
[δὴ δηρο]-ρσίηοα οὗ ἃ (Ἀ]16 πὲ δηροὶ-Βοεῖ, δηὰ οὗ ἃ 
Ἰππσάοπῃ οὗ ἀδνίζηθδθ, ὈΘΙοΩς ὑο [826 Ιαῖον ἀδυοὶορ- 
τοῦ οὗ [86 ἀοοίτίῃο. 

ὙΒρα, ἤπιαν, ἔμ6 αυοδίΐοι 8 αβἰεοά, ἴῃ δὶ τη8ῃ.- 
ΠΡ τισὶ τῷ [μἰηἰς οὗἨ [80 πογκίηνσ οὗἁἨ ἰ}}8 106 οὗ τηδῃ 
88 ἰλκίηρ 0Ϊ]Δ66 ἱβγοῦῆ [66 δογρθηῖ, 6 ΘηΘΟΌΠΙΘΡ 
ραίη ἰ6 δρεῖσϑοϊ ορροαίζουῃ οὗ [86 Ῥᾶγα δοιυ δ] Υ 88 
κὐταν 186 βαρροπίοῃ οὗ 8 ἔδοὶ πη6οῦ {16 τοδί 005 

ἃ υἱδβίοῃ, Ναοχὶ ἴἰο βιιοὴ υἱοῦγΒ ΔΒ ἴμ666: ἴδο6 ἀουϊῖ 
δΡΟΚα ἰῃ (ῃ6 ῬἈΒδηίοπι βθδρο οἵ δ βογρϑηὶ (Ογτ! οὗ 
Αἰοχδπα τα); ἐμὰ ἀον}]} βροῖο ἱβγουσὴ ἴ86 βογροηῖ, 
οΓ τηδ ἰϊ Βροδκ ὮὉΥ ἃ ἀἰδθο]οδὶ αθηου (Ὀ ΣΙ ΙΤΖΘΟΗ 
“Εϊρβὲ δοηοηῖδο Μίσϑοὶο ἢ); 180 ἐ 18. ΟἿΪΥ͂ δῇ 
ΔΙΌ (Οτοϊ 8 : [16 τοργοϑοηϊδοι οἵ δ οἱ ΡΟοΘ.); 
οἵ, δὴ ουὐϊπατὰ δίδως ὉΥ ἴπ6 βογροῃὶ οὗ ἰδο ἐτεϊ οὗ 
(δε ἰγοα οὔ Κπουϊθάζο, διὰ ἃ βἰ πη Δ ΘΟῸΒ Ἐ 
Ὁγ βαίδη (0 τὴ 80}]} οὗ Εγϑ, Βαρροῃδά ἰομοίδος (Ο]6ῦ- 
ἰσαα, Ηοἴ26]}).--ηοχὶ 0 δθοι 88 ἰμθ80 Μὸ ρΪδοθ ἰδ6 
Τίονν ἰδδὺ Βαίδη πουκοᾶ ἐτουχῇ ἃ δγιωραιμοιίο ᾿η8υ- 
ὅδε ὕρου ἰδο πΐπα οὗ Εγο, δηὰ ἐθΓΘΌΥ στοδάθ ἐδ ἰῃ- 
ἀρίδιτηϊπαίθ δοὺ οὗ 86 βογροπὶ ἴἰο Ὀϑοοῖῃθ 
ρῃ, (0 δυοὶ ἃ ἄσατοο, ἐμαί, ἰπ ἔπ οχοί θα Υἱβί ΔΓ 
ἰπροτδτησηὶ ΟὗὨἨ [86 ποιηδη, ΠΟΥ͂ ὈΘΟΔΙ.6 ἰγδηδίοστηϑα 
ἰηίο ἃ ἀἰδθοιοαὶ ρτόοθθβ οὗ βρϑϑοῖὶ δῃὰ γϑρὶγ. 

Το οοποϊυάσ, ἴὸ 18 ΘΘρθοΐδ!γ ἰο Ὀ6 ὈΟΓΏΘ ἴῃ τηἰηά, 
ἀραΐηϑί [Π6 δδϑοίίοῃδ οὗ 6] ίζβοιι ἰῃ σεβρϑοὺ ἴο [86 
πωροαίοη οὗἨ ρα μϊδατηθηὶ ἀροὰ ἴΠ6 βοτρϑηΐ (ρ. 179), 
ἰδδὲ ΟΥΟΙΥ δρρ]ϊοδιίοη οἵ ἴμο ἰάθα οὗἨ ρΡυῃίβητμηθηὶ ἰὸ 
ὑεαδίϑ ἰδίζοϑ ΔΤΘΥ ἰἰ8 ἴα οοποορὅοῃ ; 80 τυ οἢ 
[0, ἰδδί, ἐὐθὴ οἷ ἐδο στουῃά οὗ με Ο]ὰ ἸΤεβίδιηοηςϊ 
ΘΟὨΒΟΪΟΌΞΠΟΒ8, σδῃ τ}ὁόᾶ8 ὈΟΙΟΪγ αἰὔττῃ (δαὶ, ἤγοσα ἰδ 6 
ΤΩΙ) διοὶ οἵ Φομουδ ἢ Β ΡΟ ΟυΠοΐηρ ἃ ἀοοὰ ΡΟΣ {δ6 
δετρεηϊ, (Π6 τηρδηίΐησ τηυδὺ Ὀ6 Οὗ Βοπλοι μην ΤΔογο ἐμδῃ 
ἃ ξερεηί. ΔΙΠΟΓ, ΤΩΔῪ ἯΘ ΒΑΥ͂, ἰδὲ (Π6 ζυϊογο οὗ 
86 δοτροηϊ-Ὀτοοά 8 δῃηπουποοὰ ἴῃ 8 ὙΔΥ ὙἙ ΘΝ πη- 
ΤὨΪΒΙΔΙΓΆΌΪΥ ΟΧΡΓΘΘΘΟ8 [06 Βοηΐθησο Οὗ ἐἢ)6 πηδη-διίίησ 
κρὶσὶ! ἴῃ ἃ βυτωο οδὶ ἔοστη. [πάϑοὰ, ἢ} 6] 1286} δῖτα- 
ΒΕΓ 8β8.γ86: Νοῖῦ 88 ἱδβουρὶι Ὀοαδίβ ΤΟ ΓΘ ΘΑΡΔΌΪ6 οὗ 
δθ ἱπιραϊδίου : Ὀὰδ ΠοΠ6 ἐδ 1688 8 ἔοτθ γορϑαϊθα 
ἴδο τηρπίΐου οὗὨἩ 186 ἐιβίοιίοη οὗἩ ρυμ βητιθηξ ἀροη ἐῃ6 
βετραιὶ, διὰ το οδῃ, ἐβογοίογο, τοδὰ : [ῃ6 Ὀθαϑὲ {δὶ 
ξατὸ ἰἰροϊ ἴῸγ 18 ρύτροβα, (0 ἰολὰ ΔΒίΓΑΥ ἰὼ δὴ τῃ- 

ξοὰϊ!γ ἀοοὰ ΐπι πῆ 8 οδἹἹϑὰ ὑοὸ θδ Ἰοτὰ οἵ ἰδ δηΐ 
ΤΩΔ] ὑγοσὶὰ, δηα 88 Βοϊρυλοοῦ, 18 180 ἴο Ὀ6 ρυπίϑῃοα, 
Ἰδουμἢ ἰὴ ἃ αἰδεγοηὶ τὰν. ἢ Ι ἰσβοῖ γοΐουβ ἰὸ 1,ρτ. 
Χχ, 1ὅ: “11 [8 ἰγῸΥ δὴ ΟἹ]ὰ ἸΤοδίδιηθει ἴδ, (δὶ 
ΘΟὨ ΓΔ ὨΔίΙΓΑΙ ἰυδέ τηῦδὲ Ὧ6 ραηίδοα, ποὲὶ ΟὨ]Υ ἰὼ 
τοϑσι, Ὀὰ 4180 ἰη [86 Ὀδαδὶ πὶ τ ΐοὶ 11 18 ργαοῦδοα - 
δια, ἱπ σΘΏΘΓΑΙ, {[π0 Ὀθδϑὲ ἰ8 (9 Ὀ6 Ρυπίβῃοα ἰβγουρἢ 
ΝὨοὮ ἃ τῆ 88 δυ το ΔΩ Βαγῖη Ἡβδίθυο ἰῃ ὈΟΟΥ 
ΟΥ 80} (οι. ἰχ. 6; Εχ, χχὶ, ῶ8: ὥθϑαΐ. χἰϊὶ, 1ὅ: 
1 βδιω. χυ. 8)" [1ἢ 1020 ῥδεδῶρὸ ἔγοζῃ [δυο υ}8, ἐμ 6 
ΚΗ ηρ οὗ ἰδ6 δρυβοα ᾿δδϑβὶ ἰ8 ἀθποίθα Ὁ Δ. ΤῈΘ 
ποιίοῃ ἰδδὶ ἴῃ (5 ἀπὰ ἐπ ΟΡ υἷδοθα οἰτθὰ ἴῃ ἀθ- 
διἰσυσύοι οὗἩ 0 Ὀοδβί 8 ογάοσεὰ [05 {86 βακα οὗ ἔδ6 
ΤΏΔΣ, ΟΥ̓ ἷῃ ΘΟΙΊΡΔΩΥ ὙΠῸ [Π6 ΤΏΔΠ, τοδίβ ὉΡΟῺ ἰδ0 
ἰάδα οὗ [8.6 ῬΟΓΒΟΏΔ] οἱουδύοι οὗ δη δθογο ἴῃ Ὀοδϑὶ, 
ἰῃ δοοουάδηοθ ἩΠῚῈ πῃ οἱ ἰΐ 15. τῃδ΄, ἰπ 1ῃ 6 Βγιηδοἷ- 
681] ὀχργοδαδίοῃ, ἃ Ὀθαδὶ ἰἕμδὲ [85 Κὶ]]οὰ ἃ τωδῃ 18 {Π| - 
μίδο Ραὶ ἰο ἀοαίῃ, δηὰ ἔπ Ὀοαδὶδ οὗ του τἀ68 οὗ 
ἸΩΘἢ ἀονοιοα ἰο ἀθδίῃ δγὸ ρυὶ ἰο ἀοδὶδι τῖϊ ἰθοτω. 
10 ἰ8, ΤΟΣΘΟΥΘΓ, 88 ἃ ΒΥΤΩ 1108] ΟΧΡγοββίοῃ οὗ δΏΘΟΥ 
δη ΔΌΒΟΙΤΘΏΟΘ, ἃ8 “ πῇ ἃ (λίθος Ὀγθδῖβ ἴῃ ὈἰΘΟ68 
180 δπογὰ πί(ἢ τ ῖοῖ ΗΪ8 Βοὰ μα8 Ὀδρ εἰαϊη." ΤῊΘ 
ΒΥΤΩΌΟΙ 68] ἴῃ ἴΠ|080 δοῖβ διίβοβ ουΐ οὗ {16 σοπύγαϑι Ὀ6- 
ἱπόθη ἴπ6 Νοὸν Τοδίδιηοθπς δηὰ ἴῃ6 Ο]4, Τδο Ῥοίΐτγο- 
Ὀγυπίδῃδ ἐγοαϊθὰ ουθῃ ἴΠ6 εἶψιι οὗ 86 ΟΓΟ58 8ἃ8 ἃ βίγζτι 
οὗ ᾿σπουλίηγ, Ὀδθοδυβα Οἰτῖϑὺ δα Ὀοοα ρυΐ (0 ἀοδἢ 
ΟὮ ἰδ οτοββ, Το ΟὨ γίβιίδη οδυτγοῖ, Ποον ον, δ 88 
Ὥστον δοκπονιοαροά ἰῃἷ8 νἱοῖγσ, Μόοβαϑθ α]80, δὶ ὁΠ6 
(ἶπλ6, Θβι Δ Ὁ} 156 8, 'γρα ἱπ ἴἰδ6 Νοὸν Τοβίδιηοηϊ 86η86, 
ἴῃ ἴδ Πὐηρ ἂρ οἵ (86 ὈγδΖοθη βουρθῃϊ. 

γεν. 16. ὕπο ἴδο τυοσζδῃ 86 παὶἃ.---ΤῊΘ 
Βοηίθησθ Ῥγοπουποοά Ὡροὰ ἰ86 ποιπμδη Οοηίδίηβ 8 
Ρδίη δ τηοάϊβοδίίοῃ δπὰ ἰγαμβίοστηδιΐίοη οὐ ἰδ 
ΜΟΙΏΔΏΪΥ ΟΔΙ]ἰηρ, 68 ἴδγίβοῦ οἡ (δ βϑϑηίσποθ ὕγὸ- 
Βουοοὰ Ὡροη Δάδπι 18 ἃ Β' Πα τα! βοδίίου οὗ {ῃ6 
ΤΑΔΏΪ,, ΟἹ, ἯΘ ΠΩΔΥ͂ ΒΑΥ͂ ΠΌΠΟΡΑΙΙΥ, οὗ ἐπ6 Βυμηδη 
οΔΙ Πρ [δἴηοθ Αἀδτλ ΘΙ ΌΓδοοδ δὲ οποθ {86 ΘΟΙΠΠΠΟΏ 
πυπλλῃ πδίυΓ6]: δηα δο, δοοογάϊΐηργ, ἰ8Β ἴΠ 6. Θδυ] ον 
τοῦθ οἵ ᾿ἰ6 οὗ ἰπ6 βοσρϑῆϊ τωδάθ ἴο Ὀθοοῖμα ἃ του - 
οδὥὔοῃ οὗ [86 βοηίθηοα ὑγοπουπορὰ ὕροὴ τ. ὙΠ δαὶ 
ΠΟΥ ἀο δοοοράϊης ἰὸ ἱποὶν ὠδίυγο, ὑἐπαὺ τυβὲὶ ΠΟῪ 
Ὀγίηρ ὑροὰ ἰδότὰ ἴθ6 ΡυπἰβητηΘη8 (μὲ ΔγῸ ἴῃ ΟΟΙΤΟ- 
βροῃάθηοο τὶ ἐμοῖς βδίαγοθ. Ὠ  Ζβοῖ ἀἰδιἑηρυΐθη 68 
8, ἰβγοοίοϊ ἃ γοϊγι υϊΐοη ἴῃ (ἢ6 ΒουΐΘΏ06 ροη ἴμ6 πο- 

δἱδρογίπρ [ Ἰηρὴ Ὑ76 (Ὁ]]οτ Εἰπὶ ἰΒογοΐῃ, ΟὨ]Υ ἐδ κίηρ (86 ταθηι- 
Β6ΓΒ ἰῃ ἃ ἀἰδογοηΐ τὰγ. ΤῈ6 Ῥυμιβιποηὶ (8118: 1. 
ὕροπ ἰδ γεἰδιίοι οἵ εἰ ΜΟΙΊΔΏΪΥ ΟΥρϑηΐβηλ ἰῃ δηὰ [ὉΓ 
ἰιβοῖ , 2. ου (86 γοϊδιϊοι 0 Π6Ρ ΟὨἰ]άγθη : δηὰ 8. οἢ 
(η6 τοϊδίΐου ἰο δῦ δυβραηὰ, 1. 1 ΩΙἝΙΙ ργοδῦν 
ΣΑΌΕΡΙΥ ἸἰΔῪ δούτοῦσ. Τθο ὀχργοδαίου “ἼΣΩΣ 
ἽΠῚ ἰδ ΚΘΏΌΘΓΔΙΙΥ ἰδῖκοη 85 δ βοηἀγδϊβ, “Ἢ ΤῈ 
ἰρΘαΌΘΠΟΥ ΟΥ̓ ῬΓΟΖΏΒΔΏΟΥ οΔὰ ὍΘ ΠΟ ΡὈυπΙβτηθηί. 
ΤΏ βαιηδυίϊδη {γ8}5]8068: Τὴ Ὀαγάθη ἰδὲ 18 001- 
ποοίδα πῆῖὶϊὰ ὈΓΟΡΊΔΠΟΥ. Αὐὰ γοῦ ͵Ὸὸ δΔΓῖῸ ποῖ 
υθυδοὰ Πογα ἰῃ ᾿ἰπιϊεηρ τθ6 ποθ ἀοοτὰ οὗ 180 
ΜΟΙΉΔΏΪΥ αἰπίτοβδ δὰ ΒΟΓΓΟῪ αἰγοοι γΥ ἴοὸ (9 βἰδῖθ 
οὗ Ῥγοβιδηουγ. 0} ᾿ξ ΤΩΔΥ ὍΘ Τηοῦθ δαίθ (0 Β8Υ͂ 
πὶι Το ΖΘ. : ΤῊΥ Ὀυγάθῃ, δὰ δβροοίδ! ν (ὮῪ 
ΡΓΟΖΏΔΙΟΥ ἩΐΠῚ [18 Ὀυτάθῃ, ΤῈ ὙΤΟΙΏΔΏΪΥ ΔΙ ηκ 
8 ΔῺ 6ἢ του ΕΠ ρ ἰοἰτγ οὗἨ {16 ἰγου 168, δὰ ὑΠ6 
ὙΟΙΩΔΏΪΥ ἀοδίίηγ ἰ8 Ἰοδάοαὰ τὶς {Π6 ταοϑὶ τηδη} 0]ἃ 
ΒΟΧΌΔΙ ραΐηβ. Τα ραΐῃβ οὗ ἃ ποϊωδὴ ΠῚ ΟὨΪ]ὰ, 
δεν. χχχί. 8.---ὔὃ}Ὃθἃ, ὙΨῚ δόστουσ. [1λῦρο ἰγδηβὶδίοβ 
ἰ, οἱὰ ἐὐδὲοιδν, ποίλ.}] Ὑγ͵7Ὸ τηαϊοίδιη μας (09 
ὑγδμδϊδιίοη οὐ 3:9 Ὁ. ἐγοιδί οὐ »αὶπ 'Β ἰοο ᾿τθδΚ. 
1 18 180 βἰδὶθ οὗἁἨ Ὀἰγι μι. γανδὶὶ, τυ οἢ ἰ, 811 δὲ ἐ9 
ΒΔΙὴΘ ἰΐτηο, ἰδοῦ, μαΐῃ, ἀμ συ γ, ἀπὰ ἀδηροῦ (808 
14. χὶϊὶ. 8: χχί. 8: Ηοϑ. χὶϊὶ. 18 ; Μίοδβ ἴν. 9: Φοῦῃ 
χυὶΐ. 21). “ Οταυϊάα δἰ ραγίδη8,,) ΒΔΥΒ δι οἷα Ῥχουογῦ, 
“ δεΐ δἰσιιὶ αστοία οὐ πιογῖδπε.᾽" 6] ἰσϑοῦ. ΤῈΘ ΘΟΏ» 



258 ΟΕΝΕΞΙΗ͂, ΟΒ ΤῊΝ ΣΙΒΗ͂Ὶ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΜΟΞΕΞ, 

ταδὶ Ὀοίποου (6 ἰἰχδιοαὶ (Εχοά. ἱ, 19) δηὰἃ ἐδὸ 
γηοσὶ ἀἰδῆσυ!ε ὈἱγΊΠΑ, ΠΥ ΒΟΙΡ ἰο αἷνϑ ὺ8 ΔῺ ἰάοδ οὗ 
1ὴο σοῃίγαδὶ Ὀοίνθομ Π6 ΠΟΙΌΤΩΔΙ δια βδίολὶ ὍὙΔΥῪ 
οἵ Ὀἱτῖ, δὰ ὑπ6 Ὀϊγ δογτοῦτδ τἴμδὲ μβατὸ ῥγονδ οὰ 
ἴῃ Βιυμηδὴ Ὠἰβίογυ ; δηὰ (18 ἴοο πίβουΐ οὖν μδνίῃρ, 
ἰο Βυρροβθ, πὶ ΔΙ ΠἰΣϑοῦ, α οὔδηρο ἴθ “(9 
Ρμγδβίοϊορίοαὶ οοπβυ μα οι οὗ ἰμ6 ψοϊαδη." Βδποο- 
ἔοτιἢ πυυδὶ {Π6 ΤΟΔῚ ΡΌΓΟΙΔΒ6 [ἢ 6 βκαΐῃ οὗὨ οὔ ΠάΓΟᾺ 
πὶ τἴ06 ἀδῆχον οὗ δον 118,---ἰη ἃ οοτγίδ ἄορτοο, 
ἩΠῚ ορί τί υΔ] τϑδάϊποθα ἴος ἀθαῖῃ, δῃὰ 6 δδογίῆοθ 
οὗἁἉ δον ᾿ἰΐα ἴον δὲ οῃὰ.---8. πὰ τᾶν ἀφαῖχο βἢ} 81] 
ὍῸ ἴο τὴν Βυραιᾶ, Τῆϊΐδ βοηίθηθοθ οὐἰδίπο ἰΐ 
ἔὉ]] εἰχηυίβοδηοθ ἰῃ ἐϊδ ὁτα γδοίπρ (μδί πρῖοῖ [Ὁ]οτα, 
δηὰ ἰηῃ ἰΐ8 οοηἰσαϑὶ ἴἰο ἱξ. [ἐ ἰδ, δι ρα Δ γ, ἰδδὲ 
ΒαΡ ἀοδῖγο δου! ὃθ ἴο ἐδ ΤηΔ} 248 ἰβου σῇ 8.9 ΤῈΣΘ 
ΤΑΔΡΊΟΔΙΥ Ὀουπὰ ἰο δἷπι, ΠΡΝΟΤΑ ΤΟΔΥ ἀαποίθ {Π 
Ἰοπρίηςφ οὐὗὁἨἁ ὡἈ(δἃ9Θ πΟΙΔῺ δ ἀορεμάομοθ ὉΡῸῚ τηδη. 
ΓΙΌ ὀοταοθ ἔγοσα ῬΗδ., [0 τὰ, τι δἴτεσ, βασι, 
ποδηϊ." [Ιἐ ἰ8 γον ϑαρμαῖίο (Πδὲ (06 ΤΩΔη 5ἢ8]} 
ΤΌΪΘ ΟΥΟΡ Π6ὺ ἰῃ 8 δίγοὨκ ἮΔΥ ; δῃὰ 0} γ ἰδὲ 586 
ἔη δ6Υ Ὀουπὰ διά ἀοδιίηορὰ ΘΔαΒογθμο6 ἴο τηδῃ, 884} } 
βηὰ ἴῃ δἷπὶ ἃ δβίγοηςῷ δῃηὰ δοϑϑθῖο σχηδλδβίεσ, ΤῈ 
Δ ΌΙΩΔῺ ᾿δὰ Βροοϊ ἤολ!Π δἰπηοᾶ, “ ποὶ [0 [88 ΒΔκ6 
οὗἨ Θδείθνγ θη ογταθηὶ ΤΆΘΓΟΙΥ ᾽ (Ὁ 6] 1 1256}, Ὀπὲ ἴῃ 
ἰση-ἥοπη δϑρίτίηνσ, 88 ἱμουσὰ 886 που] οτωμδηοίραίθ 
ΠΟΓΕΟΙΥ ἴγοι τωϑῃ, γαῖ δαΐοτο τὰ, δηὰ ἐδ Ὠΐπὴ 
ὉΠ6οΓγ Π6Γ συδιϊαηβηρ. Ηδγ ρυπίβῃτηοηι, ἰπογοΐογο, 
τουδὶ οοηδίϑυ ἴῃ {Π18, ὑπαὶ δ} 6 τηυδῦ Ὀθοοσηθ βυῦ͵οος 
ἴῃ 186 ποιτηδὶ 1ἴπ6 οὗὁἨ Ὧθ᾽ δοχυδὶ Ὀαΐηρ, ῈΡ Π0ῃ- 
δοϊουξηοβα, δ μοαΐυθηθθθ, δηδ ἀοροπάθμοθ. “186 
ΤΏΔῺ οΔῃ ἙΟΠΙΘηα ἴῃ ἃ ἸΟΓΟΪΥ ΤΑΥ͂, δηὰ (06 τ ἰδ 
ἸΠΎΆΓΟΙΥ δηὰ οὐδ] οΟΙΏ 6] ]ο ἃ ἰο οὈθάϊΐθηοα. 
Ιὴ οοῃβοαῦοῃςθ οὗ κἷη ἰπ8 ἀγῖϑοβ ἰπδὲ βυν᾽οοιίοη οὗ 
16 πὶ τὸ ἴ86 Βυδθαπά, Ὀογάογϊηρ οἢ βίαν, ἱμδὶ 
ΔΒ ΟἸΒΟΟΙΏΉΔΡΥ ἴῃ (6 οΪἃ ποτὰ, 88 ἰδ 8.}}} 8. ἰῃ (ἢ 
Ἑδβὲ, δυὰ νι ο ἐπγουρὰ ἰμ6 τοὶ σίου οὗἁὨ τονοἰδιίοη 
ὈΘΟΟΙΏ68 φΥΘΌΔΙΥ τηοτο ἰοϊ ΓΑ Ὁ]6, ὑπ], δὲ ἰδϑί, ἴῃ 
(86 ἱπογοδδίηρ ποῦ οὗἠ (06 ποηδη, ἰδ Ὀδοοσηθβ 
επέγοϊυ ονθηϑα "ἢ (Π 6280}. “Απποὴς ἰμ6 ΗοΌτγονβ 
ἃ ψ ἰδ γὰ8 θοῦρος Ὀγ ἰ89 δυβοδπὰ (ἢ οἢ. χχχῖὶνυ. 12. 
Εχοά. χχίϊ. 16; Ηοϑ. 11], 8, 2), δ! νδβ ἢΐ8 ρΡοββοββίοῃ 
(ϑσααΐο εἷανο, οἷ, χσ, 8; Ὅουϊ, χχὶΐ. 22). Ης ἰδ 
οα]]6α δον Ἰογὰ (οἷ. χυἱἱἱ. 12; Ἐχοά, χχὶ. 3), δῃὰ 6 
ο88 ἀΐνογοο ποὺ πίιπουϊ τουοἢ ΘΟΓΟΙΏΟΩΥ (θεαϊΐ. χχΐν. 
1). Τηΐ8 βυθονάϊπδίθ δηὰ ἀδθργοϑβεὰ οοπάϊ ἔσῃ οἵ 
106 π|ίδ [80 δυίδον (1) τοζαγὰβ δ8 ὑ86 Ῥυπίβῃτηθῃϊ οὗ 
Β1}." Κηοροὶ.- ον, 17. Απὰ υπῖο Αάδηι Ἐ6 
βαϊὰ,---οηΐομοθ δραΐποι Αἄδ. ἴἷπ [86 886 οὗ 
Αἄδιῃ (τ οθ0 ἸᾶΣηδ 6ΓΘ ἢγδὶ Δρρεᾶσβ 88 ἃ ῬγορΥ 
ὩΔΙΩ6) ἔδοτῸ 8 δῇ ἰηϊοίτηδηϊ ΟΥ Το μέος οὗ 
ξ Εοΐηρ Ὀσίοτο ἐδ βοηΐίδῃορ οὗ οοπάοιμρηδίίοη. 

Β Ζ.}]} ουϊυϊπαῖοβ ἴῃ ἐδπΐα, ἰΠδὲ δὸ πδὰ ᾿ἰδίεπϑὰ ἰὸ 
186 γοΐοθ οὗ μἷ8 πὶ νὴ νῶϑ υἰδοϑὰ υὑπάθν μἷπι, 
δηὰ ἐπΐβ, ἴοο, ἱπ ἀἶτοος ορροκἰξΐου ἰο (μδὲ οὈσοάΐθηο9 
ὙΓΪΟἢ ἢ 6 οπρὰ ἰο (δ τοΐοθ διὰ ἰδὸ σοτητηδηὰ οὗ εἶα 

Ἰηβίοδᾷ οὗ {86 Ῥγοίδοίος δπὰ χυϊάθ οὗ διἰδ 
πὶίο, ἰο Β6ΓΡ ἔγοτα {86 Ζ4]1, ον, δίδσ δον ΧἉ1], ἴὸ 
Ὁτΐορ Ποὺ Ὀδοῖς ἰο αοἄ, ἣθ Ὀδοοσηθβ, ἰπ δἰ σον Ϊγ 
τοηυποϊδιϊοη οὗ ἰιἷ8 ἱγ, δυῦ᾽οσιὶ τὴ ἤθν ἴο οὙἹ], 
Μεάϊαιοῖν ἰθ {}}8 8180 ἃ στοῦυ κα οὗ δΐ8 βο οσχοῦ!ρα- 
του : “16 πὶΐθ πβοῦὶ Ποὺ μανθδὺ ὑπῖο τα, 88 ἰὲ 
8 αἶδὸ οὗ (8:8 βοἀποινο τνοΐοο οὗ .ιἷ8β πίΐϑ, δηὰ δος 
ονοάΐδηοο ἴο ἰὰ9 γοΐοο οὗ ἴδ βογροῆῖ. Αϑ, μοτ- 
οσογ, ἴ86 ποιηδῃ ἰθ Ὀυπίϑηῃοα ἰῃτουρὰ (6 ἀογαῆρο- 
τηθηὶ οὗὨ [Π)6 Βη18|16 Βυ ]σῦνο που] οὗ Β6Γ ΜΟΙΏΔΗΪ, 
ΘΔ ΐηνσ, δὸ ἰδ Αὐδιὰ ρυπίδηοα ἰπγουσῃ ἰδ ἀϊδοτάον 
οὗ (μῸ μιοαῖοσ οδ)θοϊϊνο ποι]ὰ δ 18 ΣΩΔΒΟΌΪΙἢΘ 

ἴο ἰδ ΒΚ ΊΟΌΟΙ δα ἃ ΚτοΒ5 δα, Δη8] υἱὸν ἰπ ἔπι 
ποσὰ, σοῦ ἰϊ8 οἱ ἸΟΩῪ διὰ τδὲὸ ὧἀο οὶ ψοσγασιὶ. 
Ἑτγταοϊορίοιὶ πυϊῶ, ὅς 25). "Ἴ. 1μω] 

ΘΑ] Ἰσ. Το δάύδσηδῃ ((86 δοὶϊ οὔ Ἐάθῶ) νιἱοδ, 
πιὰ Ὠΐ8 νι δ, ἢ6 πιῶβ ἰὸ ἴονπασά, ἰῃ ἃ Ὠϑστηδὶ 
πῃ ΓΟ] ἀΐησ, ἰ0 ἱπι ρου β8 Ὁ}6 [16 δῃημὰ δρὶγ 4] ρίοσυ, ἰ2 
ὩΟῪ συγθοὰ ον [ιἷ6 δαῖκϑ, δηὰ ἐπογοσί οὨδοροὰ (6 
ἃ Ῥοαίϊ(οῃ οὗ Ὠοδι Ὑ ἰο δίμα, δὰ οὗ ρον ον ΟΥ̓ΌΡ 
δῖα. [1|κὸ ἃ εἱοῖς, ἀϊθοσοσϑὰ ποζηδα, ἰΐ ὈΘοοσηοβ ἰο 
υἷἱπι ἃ οδρείοίουβ δὰ ᾿δρὰ διϑρεοι βου! κο ἰαϊοτοεβ, 
δαὶ ρίπρ ἰ.6 γοὰ οὐὸγ εἷτὰ πιὰ ἰΒΟΓΏΒ δηὰ {}ἰδὲῖοα. 
Ηδτο, ἴ00, ΏΔΥ τὸ ἀἰοιϊησυϊδῖι ἃ ἰΠτοοίο! ἃ δοὶ ἴῃ 186 
ΟὯ6 δουίεποθ. 1. ΤΊ|6 ουτδοδίδιο οὗ [80 δάδηβ, 
δηὰ {10 δαῖτ ὁδἀυγτοὰ ΌὉΥ ἰδ [0Γ Αὐἀδιηβ βδῖοθ, ου- 
ὙΔΓΟ]Υ, οὐ ἰδ δυγίλοο, δορὰ ἰη ἐδ ρβϑου αν δὐδχοὶιὶο 
Ὠδῖίυτο, ΟΥ̓ΘΙ (0 ἰΐ8 ὙΟΙΎ [ἰἴ6,---Θδροοίδ! γ δῷ (86 
ΘὨἀύγδηοο οὗὁἨ υοίγυ Ὁ] Π668, ἀοοδγ, δὰ ἱσωρογυοσια» 
τορῃϊ, ἰ0 δθο ἃ ἄορτοο (δμδδὶ ἰξ ὁδῃ ΟἿΪΥ δῇϊογτά τὸ Ὡτη 
ἰ( [ροἀ ἴῃ 8 ΒΟΔΏΪΥ ᾿δῆποῦ. 2. Τὴ ροβίεἶνο οἰ ο 
σι οῖ 16 συΣΒο-ἰοδἀοα δάδι}δ}, ὙΪϊε 1ἴ8 ἰποτὴδ δηὰ 
ἐδ βι168, Ορροϑθθδ ἰο Αὐἀδιλ 8 ἰδῦοσ, δῃὰ ἰ.:6 γοδυ τς 
ἤαϊαγο διὰ ἀοιοσϊογδίίοι οὗ ἰ(8 που δος ρΡγοάαοὶ: 
80 ΒοΙῸ οὗ πο 8Βε], 8. Τδ6 ἔγυ 6685 οἤοτίδ οὗ 
ΤΩΔΉ, ἰῃ ἐδ οσοαὶ οἵ Ὠἷ6 ὈΓΟΥ, ἴο συδίαὶη ἢἷδ 16 ἰὴ 
ῬοΓροίυ ἱδγουχῆ [16 ΔΙ Ὀτοδὰ; δἰπος ἴὰ Π85 
Ὀθοοπιθ δυρδ᾽οοὶ ἰο ἰδ6 μόνον οὗἨ ἀρδδίϊι, νι οἢ ΠΟΥ 
ἱπιροηὰδ ΔΑ ἀοοπὶ ρορ ἰδ6 ΨΟΓΥῪ διιβίδηοθ οὗ {ἐδ 
δάδιδῃ.---1. Ουτεοὰ ὁ [6 στουμᾶ. Κκοπει.: 
ἈΠ ἡδανεώρν, διηοηρ ἰΠ09 ἩΘΌΓΟΝΒ γγδϑ ἃ αἰνίῃθ 

τυϊΐοη (18. χχυλ. 236), θυὶ δἱ (06 βδὴθ ἰἰτὴ6 ἃ 
ΠΟΥ Ὀυγάοη (Βἰγδοὶ τὶ, 19 ; νυἱΐ. 156), [δι ρῥγοθδοὰ 
ΟΒρΘοΐΔ 1] οὐ βοσνδηίβ (1 ὅδπι, Υἱϊὶ. 12: 18. Ἰχὶ. δ; 
Ζδοῖϊι. χἰϊὶ, 1δ), δὰ ργϑδοηίϊθά [πὸ ἰάθα οἵ ρυπίδβιῃσασας 
ἩὮοΣ οομῃηραγοὰ 1 [06 ργίμιϊεῖνο ρσοϊάθη δρθ. 
ΟἸαβαῖο δηϊ αυΐυ, ἰοο, δεδυπιθὰ ἰδὲ ἰὼ ἴθ6 σοϊάρῃ - 
δρο {Π6 δασίβ Ὀγοῦυσῖς ἰογ ἢ δΡΟΒΙΔΏΘΟΌΒΙΥ ΘΥ̓ΟΙΥ 
Κΐπρ ΠΘΟΘΒΘΔΡΎ [ῸΓ τηδῃ, δηὰ ἰἰδὶ δρτί συ] ταγα ργοροῦ 
ΟΔΙΏΘ ἱῃ ἤγαὶ δἱ ἃ ἰδίου ρογίοἀ (6. ς. ΗβἼβιον, Ορ. δ 
Τέδβ, Ὁ. 118 ἤ; Ῥιμτο, Ῥοϊέσυς, ». 214 ἢ; Ὑικα., 

εἶ, 21. Οττρ, ΑἥΪςεί. ἱ. 162; λομβοβ., ὅουι. δοίρ. 
ἰ, 10)--. Ουχποὰ ἰδ φασὶβ ἔοσ ἰῃν βαϊκο. 
Τρδὶ 16, ἰῃ ογάδγ ἴο ῥυπίδι (ἢ γ ἰσαμδρστοβδίοη ἐπγοῦσ ἢ 
ἷἱξ, Δἢ}4}} δὴ ὯῸ Σζοσο Ὀ6 Ὀἰοαϑοὰ πὶῖ {τυ} 684. 
Ὀυὲξ 58}8}} Ὀ6 υπίτυϊ Ὁ], Φυδῖὶ 8δο ἀο (86 Ῥτορβοὲθ 
ἀονῖνο 186 ἀοδβοϊδιίουῃ δηὰ Ὀαστθῆῃθθθ οὗ ἰ6 Ἰἰδπὰ 
ἔγοπι ἃ ἀϊνίπῃο οὔτρο (16. χχὶν. 6: ζοζ. χχὶϊ!, 10).-- 
ὃ. ἔ βοτσοῖνσ δδιῖ ἰδοῦ οαῖ οὗ ἐϊ. ὙὙΠῈ μαΐη- 
ἔα] δον βῆβδ!ε μοῦ πογθαίϊδοσς ἀοσῖνο (ΠΥ ἰοοὰ ἔτοιῃ 
ἰξ (οοτΡ. 16. ἱ. Ἴ: νυ. 17: χχχυΐ, 16; 96. χχὶ!!. 10. 
ἈΕῚ ΙΤΧΒΟΗ ἰδ ῖκ 68 ζὲ ἰῃ ἃ ἀθϑροὺ Β6Ώ86 : “Μδῃ "δὰ ἴὉδ 
ἷ8 ατδηὰ τνοοδίΐοη ἴὸ ρυδγὰ (00 ὁτοδοη οἵ Οοὰ, 
81} ξοοὰ ἤοπι Ῥαγδαΐδο ἀόπη, δρδίμδι (πῃ δηϊσαποθ 
οἵ οΥἹἿ], δηὰ ἴο Ὀ6 ἴδ τιοάϊθηῃ οὗ ἱΐϊα χταάθδὶ ἰτϑὴδ- 
βρυταύοη. Α2 ἃ δρί ο- οσρογοδὶ ὑεΐῃσ, δ6 τδᾶ ἴὸ 
1116 τιδίοτῖδὶ ποῦὶὰ δ ἘΠ 9 ΠΝ, θείης ρῥἰδοοὰ 
ἴῃ ἃ γοϊδοῃ οὗὨ δδββϑη 4} τηαΐαδὶ δἀδριίνομοβα διὰ 
6480] τοσίργοογ. Εγνθῃ ἔγοιι 1818 1᾽ ὈΘΟΟτΩ68 οἴθατ, 
ΒΟΥ, ἷῃ ΘΟὨΒΟαΠΘμΟ6 οὗ {π6 [4]},͵) ἴπ6 τηδίοτίαὶ ἰῃ 
τηδῇ, ἴδο αἀἰγοοὶ ορροαὶϊθ οὗ (8 ἐγαηϑέογτηϊην, ΡΟΤΟσ, 
[8 Κο8 Ῥοββοδδίοῃ θγϑὶ οὗὐἨ ἢἷβ Θογροσγοῖτυ, δηὰ [8 6Ὲ 
Ρτοραρδίοε ἰἰβϑ προ 1μ6 Ββυττουπαϊηρ Το 
184ιὶ 8, (06 υπίγοσεδὶ ἡδίιγο," [Ιὑ 8, ποτόν, ποῖ 
ΜὮΏΟΙΥ οογγοοὺ (0 ΒΑΥ ἰδπαὲ ἴῃ6 ἀοοῖὰ οὗ ἴ 6 σΌΓΒΟ ἱδ 
τοργοβοηϊοα 88 σοΐπρ ουὐ ἔγοτῃη ἰΠ6 πδίυτο οἵ τωδῃ 
δξαϊηδὲ (06 οαἵον πδίυγο ; τυ Οἢ γαῖ ῦ, δοοονάϊην ἴὸ 
ἐῃθ τοργοθουϊδοῃ, ἀοθδ ἴἰθ6 συγβο οὗ ἴῃ6 δάδιηδῃ 
ΘΟΙΏΘ πἰρἣ 0 Τῇδῃ, ΔΑ ἃ ΠΟῪ αἰνῖπο οὐδε οὗ 
πῖασο (Ομ. αἷδῸ ἔσπι. νὴ. τῆν Ἧο τουδὶ, ἐδοτο. 
ἔοτο, ὶ [086 τὰ ἀοιογοταιοῦδ οὗ 
Ὡδίυγο πϊοῦ ἴῃ τοῖν οἰ ]9 81 οδυβα τ ρῥτοοοοὰ 
ἱπηπι αἰδοῖ ἤοτα τπλῃ, ἤροτῃ ἐμαὶ ἀοομ οὗὐἠἨ Οοὰ 
γΓΒἰοῖ ττα8 ὑγοπουηοοα οοΟἰ οι οἷν ἀροῦ [86 δά τοῖο 
Φρεῖωοθ. ἴῃ ΘΟΓΓΟΒΡΟΠ ἄθῃοθ 106 ἃῦονθ :άδα, 
Βο ζϑοὴ οοππυροθ: “ ΤὨΐΪα οὔγΒ6 οὗἨ δἰ οοχιδὶδὶδ 
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τοῖα, ἰδὲ ἐδο 90} οὗ [6 αν, ΠΟ ΓΆΡ 
δὲ τὴδη ποϑὺδ τὶ ἐϊ8 οτἰρὶπδὶ 

δουαπάδηοο, ἀοιηδη δ ρδἰ ἢ] ἀχοσίίοη, δηὰ 
ταί, Καὶ! τῆδκοβ 186 ρμροϊοὶ 8ιὲ}}} 

ἘΠῚ δίποθ γθ δυὸ γεοοχζιίζοα ἐδ οοποορίϊοι 
οὗ Ὀϊοσείηρ, (οδαρ. ἰ.) δΒ [ὴ6 οοποδρίίοῃ οὗ δῇ δηά]ο88 
[τ αδὐνὰ του ρ ἰοαιίοη, ΔΒ δὴ υποορδαίηρ δὰ 
ποηάοεία! τοργοαυσἕου, 580 ταῦδί γγὸ Βασὸ γοργὰ (86 

τ ρα ύκεύ ὑσεύρα, 88 Ῥτοῃουπηοοὰ ὉΡΟῺ ἔπ δ δδῆ, 
ὧδ ἘΡΡ ΡΟΙΥ ἴῃ [8.9 εγαρομγρες οἵ μαᾷ 

ογαΐξοι,, δἱοξίδιοεα, ρενὶδλαδίείψ ; πορϑίνοὶυ ἴῃ ἰδ6 
κτουπ-οστωδ οὗ ἐπιρουογίδληιοπέ, ἀἰδογάεν, τλαϊζογην- 
αἴον, διὰ ἄδεαν ; ροπίνοϊν ἰπ (86 ἕοστηβ οὗ ογμαξέν, 
ἐὐαγϑεμοδα, οἰδογτέέν, δϑὰ δοϊ7. ἀδείγωσοπν. ὙὨΪ8 
σπτδο ἰα ἐῃ6 δα᾿πδιτηοηὶ οὗ ἃ ὁΔ88] ποχυ8 ὈΘΓΝ ΘΘΏ 
εἶ δοα δυὶ ἴῃ ἰ16 οὐ᾽θοῖῦνο, ῥα γεῖοαὶ, οοσσαΐοδὶ 
ΔΡΡΕΔΙΔΩΟΟ. Α5 ΟὉ). (Π0 ΟἿΘ δἰαο 1ἐ ἰδ ἃ τηγϑίοσίουβ 
[ἰδ 1γ, 80, ΟὩ ἐπ ΟἾΒΟΡ δἰθ, 88 τηδίζοῦ οὗ δοῃύθιῃ"- 
Ρἰδείου δηὰ οοποσριίοῃ, ἰδ ἰξ δὴ οἰ ἶθαὶ ΘΟὨΒΘΟΌΘΠΟΘ, 
Το ὅγες ἃ: 86 πορδῖῖνο βδἰάθ, 89 βρολἱπρ 
ΟΡ Ἐ μὰ Ἄς, υμὰ ῬΓΘΘΟΏΘΙ ἰἴβο ἢ ἰῃ ἐπ ὅγαὶ δοῖ.-- -ὶ. 
ὙΙΌι δοσζοῦν βδοὶ ἴδοι οαῖ, ἰδδὶ 16, ἀογῖτο [ὮῪ 
ἰροὰ (866 18. ἱ. 1)-ἢ. ΤΟΧΩΣ δυᾶ {{λιἐπ[168. 
ὝΜΥΤΙ ΥῈῊΡ ἰοττηβ ἰμαὶ οοσαν ἴῃ ΟΠ ΘΟ ΟΏ ΟὨΪΥ͂ ὮΘΓΘ 
δῃὰ ἷἱπ Ηοβοᾶ σ. 8, ΝὮΟΓΟ ΠΟΥ ἀΓῸ τοροαϊθὰ ἤτρου 
[9 υἷας; [86 δι οίοης ἸὙἽ Ὀόοδπλο ΟὈϑοϊοίθ, Ὀοΐη 
οὗ 1κο εἰχηΐβολποο σἱ ΤΥ) ὝΠΟ 88 προὰ ἱπ 
[βοἰδῃ. Καῖ. [Ι͂η {δοῖν ἡλθηρι ἦγρϑ, ἀουθΈ1685, 
ἰΟΓΏΘ διὰ τ ϊβι68 ταυδὺ πδΥΘ δγοδ αν οχἰβίθα Ὀ6- 
ἴοτο : Ὀυλϊ ἰδ 18 ΠΟῪ ἴδ. ὑθῃηάθησογ οὗὨἨ Ὠδίυγθ ἴο δ ΥῸ Ὁ 
ἰῃ8 ἐζηοῦ ο ἔοστωβϑ τίμα ἰὕδη (μ6 ποῦϊδθ, (Π0 ἸΟΥΤΟΡ 
ταίποσ ἴθ {πὸ δἰρίος, (16 τοϑὰ γαῖμα ἰθδη ἰἢ9 
δΒοιΌ. [ἢ ρΐδοθ οὗ [86 δῃῃοῦ ηρς ἰδηάοῃοῦ ὙΠ ΪοὮ 
ποιὰ ργούυοθ δ ἔγαϊ ει γθθ ΟὐὁἨ 8 το δϑ- Ὀ0Βῃ οὔ οὗ ἃ 
ἐδοσπ-Θγυῦ, ον ἰθὺ ποπάοσίαϊ! οτος οὗ ἐδο οδοίυϑ 
ουαὲ οὗἩὨ ἰδς (8.16, ἐμ6γΘ ΘΟΠΙ68 ἱπ δ ΘΠ ΠΟΥ ἴο 
πι|άποϑ5 ΟΥ ΤΟΥ ἩΔιϊοῖ ἐσβ;δίοστηβ (1:6 ΠΟΡὉ 
ἴωίο ἃ νοοὰ. Τὴ βἱοκ] θα οὗ πδίυσθ: δ (Ἀ}Π[}Πὴρ 
Ὀδεῖὶ προ ἰϊ8 δυδογάϊηδίο δἰαβϑα, ΔΒ Δ ΟΠ Βητησης 
οὗ τοδῃ [ὉΡ διὶβ οομίγα- Ὡδλέσταὶ []}νσ Ὀδοῖς ἰπο ἃ 
ἀρεποηΐδοδὶ, 68.141] Ὀεανίον. ΗθΓΘ ΠΟΥ, δίοῃρς πὶ 
δο ἰδογεσ διὰ ἰμἰβί]οβ, ἰμθτο ἰβ, δὲ {86 Βατλθ (πιο, 
(δ6 ροβὶἔνο ορροκίοη οὗ παδίυσο 0 ζδῃ, [1 ηΪἷδοθ 
οὗ 186 χαγάθη-ουατο, ἰθοτο ἰ6 ἰεἰγοάυοοά ποῖ ἀρτί- 
συϊξαζα αἰτρὶγ, ὈὰΣ δὴ ἀρνὶ συ! πγο τισὶ ἰ8, δ 1ῃ6 
Βδτ6 ἐΐπι|6, ἃ διτί δ τὶϊὰ ἃ Ὡδίαγο, δᾶ ἴῃ 
Ρἶβδοο οὗ ἔδο ἔγαϊς οὗ Ῥαγδάΐδθο, ἰ8 πβδὴ ΠΟῪ ἀϊγοοιοα 
ἰο [86 ἔπιϊξ οὗ 6 8014. ὙΤδοτο βίδηᾶβ, Ὀθαίάοϑδ, [μ 9 
ὑπτάση σαδὲ ὕροῦ ἰδ 6 Βο6] ἃ δ8 δῃ ὀχργοδαίου ἴον [ἢ9 
ἴαῦτο Ὀπίνοτϑαὶ ἀοίογογδ θη οὗ πδίατγο,---Ἰδι οἷν, ἴῃ 
(86 δηΐη)αὶ που] (866 [πὸ ποὶθ ἔτοπι αὶ νίπ οἰϊθα ὮὉΥ͂ 
Κ͵αιν Ρ. 61). [πῃ {1 τρβῆπον ἐγ 6 θυγάθῃ οαϑὺ ὍΡΟΣ 

δπατδη ἀστίσαϊίατο δβίδη δ ἴον ἰδδὺ ποῖ ἷ8 ᾿π- 
ροβοὰ Ὁροὰ ΟΥΟΡΥ Ὀγδηοὴ οὗ (06 ὨσπΔη γοοδίοῃ. 
---8. Τὰ [09 δυσολὶ οὗ (Ὡγ ἔλοθ. Απ ομὈ]ετηδίϊοδὶ 
ἀεοποίϊης οὗ [6 ἀαἱγ 01} ἀμὰ Ὀατγάσι οὗὨ δον, θύθῃ 
[Ὁ (6 ΠΟΟΟΒΒΑΙῪ ἀΔ1}}7 Ὀτοδὰ. [10 5841} ποῦ τηθγοὶγ 
6 δΑτοὰ ὮΥ [86 Βποδὲ οὗ {μ6 ἴδοθ; [6 βιυυοδί 8.ι8}} 
βἰδηὰ ὑροῦ 8 ὈΓΟΥ͂ ΘΟΥΘῺ ἴῃ [8 ΙΩ6Α]; ἰῃδὲ 18, ἢ6 

8ὯΔΙ1 δδνθ ΟὨΪΥ ἃ Ὀσίεῦ γοορὶϊο ἴον γτθοτοδύἄὔῶοῃ. ΤὨϑ 
ἴλοθ ἰ9 (Π9 τηροϑὲ ρϑουϊΐατ τοργοβοηίδεῖνο οὔ (δ6 
υσαδη αἰμχηίΐίςγ. [Ὁ ὨΔῪ τοϑῆδος [Π6 ᾿ἰσῃὶ οὗ ἃ ΒΟΙΥ 
δβρίγί αὶ 11ἴ6 ; οπ (Π|0 ὁοπέγαγυ, ᾿ἰκα ἐμ6 ἀδυκ, μ᾽ οδπι- 
ἱηρ᾽ ΒῃΔΟΥ οὗὨ ἀΐβίγοϑβ δῃ ἃ οᾶγθ, πηυδὺ ΠῸΝ {Π|0 βυεδὶ 
Υ6}} (16 οοππίδδδσοθ δηὰ τοϊδίθη [6 Ὀτοδὰ οἵ ἰοἱ]. 
Τβοροίοσγο ἰδ ἰξ τ }} βαϊα, [})0 διοδαξ οΥ" ἐλ 7α... Τ8Ὸ 
οδίϊηρ οὗ Ὀτγοδὰ ἀδῃοίθβ μοῦο, δ ἰὨτουρθουξ (ἢ9 
Βεοερίυγο, [16 δαυδιαίμίηρ οὗἨ [16 ζομογα ἶγ, οὐ (80 
ἐαρντς Ἰνύλο Ὑδη (Ες6168. γ. 16 ; ΑΙΏΟΒ νἱϊ. 12). 
- τοῖσι πο [86 χγουσ, ΤὨδὶ 18} 
τοῦβῇ γϑιυσῃ ὑπῖο (Π0 θαγίὶι, [μδὺ ἰδ, τηυδὶ αἷδ, 8 ΠΟῪ 
Κα Κοῃ ἴον ργδηϊθα, δὰ τπουον ἢ ἴν 18, δὶ (δ: δα Π190 
{π|9, Θχργοθβοα, ἰδὲ ΠΟῪ ἔγοτῃα 186 ροόοῦγον δηᾶ γυΐθ 
οΟὗἨὨ ἱτητοτίδ ἐγ, ἢΘ 888 ΓΔ]1]6 ἢ ὑπάϑν ἐΐθ ἰδὰτν διὰ σα ΐθ 
οὗ ἀοδαί8. Τ16 δρροϊπιηοπὶ οὗ [86 ἔτηθ: Ε111 ΒΟΌ 
τχοϊαση πηῖο ἴδ Θατεδ, βαγα τοὶ ΤΘΡΟΙΥ ἰπδὲ ουθ 
ἰο ἐδ χτᾶνϑ [ιἷ8 110 δἰιου] ἃ 6 ραΐῃ διὰ Ἰδῦον (δ. 

»Σοα. 10), Ὀὺϊ ἐ8ἷ5 τηογοονος, ἐδδὺ ἰδ 8}}4}} Ὀ6 ἃ ἔγυΐ 688 
οὔοτγι ἴον ὑμ6 τοσϊηἰαἰπίηρ οὗὨ Ὠιἰ6 οχίβίθηοα, πη} δὲ 
ἰδδὲ Ὧθ 8881} Ὁ6 ΒΟΥ δυδάυσα Ὀγ (μ6 ονοσροποσίης 
τοδὶ οὗὨ ἀοδίἢ.--Εοχ ἀπδῖὶ ἰμου ασὶ. Ταΐβ ἴθ [190 
συ]ριϊπαύϊῃρ ροΐπὶ ἴῃ ὑ)6 ΡΘῃδὶ βϑαΐδθποθ, ὀσργοββοὰ 
ὨΟΥ ΡΒ 6868 ἰὼ [86 ἕοσγιῃ οὗ 8 οοῃβστηδίίου οὗ τμδὶ 
Ῥγθοθᾶσθδ; ποὶ 88 ἃ ὨΘῊ ΟΥ τοροδίϑὰ ἄἀοοτῖὰ : βέποθ 
δον (80 {πγθαϊοηΐπρ (οἷ. ἰἰ, 17), 10 'ἴ8 ἀπάοτϑιοοᾶ οὗ 
σοῦΣΒο. ΤῈ ἀοοἸ ΓΟ. 6ΤῸ Οδροοίδ!ν τηδῖτοΒ οἶθαν 
ἐδ ἔδοὺ (πδὲ ἀοαῖδ Ὦδα δἰγοθυ βϑογοὶ]γ δοιητησποϑὰ 
ἷπ 16, Κπορεὶ αϑῆγτηβ ὑπαὶ ὁ’ ποι μον (Ὠΐ8 
ὯΟΡ ἰμ9 ΟἹἀ Τοδίδιηθξ ἴῃ μϑῆθσαὶ, ἰθδοὶθβ ὑπδῖ 
ἀοδίμ ὈΘΙΟΠΡΒ ΒΟΪΘΙῪ ἰὸ (86 Ῥηηίβαητηθηϊ οὐ βίῃ." 
ὟΒαῖ οἷβο ἰβ βαϊά ἴῃ Ῥβδῖτὰ χο Ὁ 76 »οεείδεἑἑέν, 
ἰπάοοά, δὶ Αἀδπὶ τΐρῃςᾷ Ὀθοοΐὴθ ἀυσδβὲ δρδίη, ἰμδὶ 
ἷδ, ἰμδὶ Ὠο νεέρλέ αἷθ, ἰ8 τηδὰθ οἶθδν ἔγοπι μι ῖ8, ὑπαὶ 
ἢ9 ΔΒ ἰδίσοῃ ἔτουι ἐπ ϑαγίἢ . Ὀσὶ ἰὲ ἀο68 ποὶ ἰδοτθ- 
ἔοτο ἴον ἰδαὺ Ὀοΐοτο (μἰβ {ἰπ|60 ἴῃ0 πδοδδεέέψ οὗ 
ἀγίηρ, παῦυβὲ παν Ὀ66Π ἱπυροθθὰ ὑρΡΟΣ Ὠἰτη. ΜΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, 
[86 ὑοττηΐπυδ ἴῃ ἀοα ἢ τ ἱοῖ 18 μότθ δρροϊπιοα, ταυϑὺ 
ΟἴθΑΣῚΥ 6 τοχαράθα, ποῖ δὲ Ὀγἰ γα (6 1᾿π|ϊ οὗ 
τοΐβοῦυ, Ὀὰϊ 88 {1:0 συμ δίῃ Ροΐηῃλ οὗὨ (86 ὩΘΟ68- 
δΒ'1; ποἰπὶ  δίδηἀἰπρ ἃ αἰ ρ86 οὗἉ ργουχἶδο ργθδϑηὶβ 
ἰιϑο ἢ, 88 »νῸ}} ἴῃ (818 Ὁ]δοθ 88 ἱβγουμιουΐ [86 αἰ ον- 
οῃὶ βθηϊθηοοθ, ἘπΟΌΘΙ (μ08 ΘχρΙδίΏΒ ΠἰπηΒ6}  ἔΓΊΠΟΡ 
οῃ: “ΗΘ ἮΓ μανὸ καίϊηθά ἱπητηουίδ! γ ἐπτουρὮ 
1ῃ9 ἴγοα οὗ ᾿ηἴϑ (οἷ. ἰΐ. 9), πὶ ΟὨΪΥ͂ 88 βοιμοι μην, 
Ἰγίῃσ δῦονο (Π6 ρἷδηϑ οὗ .ἷα Ὡδίυτο, ΟὨ]Ὺ 8Θ δοσὴθ 
ΒΌΡΟΣΙΟΡ Θχοϑίθηοθ οὗ [06 ὨΘΑΥΘΏΪ ρονοτα, ἰδὲ 85 
ἰὰ νταβ ἱτπηρασίϑὰ (0 Εποοῦ δηὰ ΕἸ} 4}. Εο τ, ὁγ6ἢ 
δοοοσζάϊης ἰο Κηοροὶ, τβοῃ ἐπτουρ Ὠὶβ χοῦ τηδΔὴ 
Ιοβὲ ἰ86 ἰτθο οὗ ἰδ, Ὧθ {πο Όν [06}}] πο ἄθδίι. 
ΤΏΪ6 δ ἰδὲ ἐδ0 νΔΥ [6 ἰοχὲ ῥγοθϑη ἰΐ, 88 [86 ὨΟ0Γ- 
ΤΑ] ἀοδίϊην οὗ τηδη, ἰμαὺ δ6 βοουϊά φοαὲ οὗ 60 ἔγ69 
οὗ Ἰἰέο, απὰ τοὶ οὗ 6 ἰζοθ οὗ ἀοδίῃ. [1ὺ 18 ἃ ρῖ- 
ψογβίου οὗ γοϊδίΐομβ, πο οὐὐ οὗ ἰδ6 οοηάϊιϊουαὶ 
δ; σπογὲ τὸ ΤΟ] ἃ τηΔ Κα ἃ οομαϊ ἰοηαὶ }ο0826 υἷυθγ6. 

οἱ, “Το ἴδοι οὗ τὴδὴ} ποὶ ἱτητηοαϊαίο! Υ οοτηΐην 
ἴο δῇ οπὰ δἴον οαϊϊῃηρσ ἰμ6 Τοτυἱἀἄθῃ ἔγυΐϊδ 88 ποὺ 18 
Πιουμα ἴῃ ἰδἷ8, ἰδὲ ἰγουρὴ ἰδὸ οτοαϊδοι οὐ [19 
τοϊδη, Θοτΐης Ὀοίτοοι ἴ16 ἀοδι )-ἰΠτοαϊθηΐησ δπᾶ 
186 (811, (λ6 ἑοπηίδίη οὗἨ Βυτϊηδη 16 Μὰϑ δῃρὰ 
ἴδδὲ 186 116 νΐοι πὶ (ἢ6 μαὰ Ὀδοη Βδυϊ 
ὌΡ ἴῃ τ09 ὁπ6 Αἄδπι Ὀθοδιηθ αἰν θα, δηὰ (ΠοΓ ΟΥ̓ ἴῃ 6 
ἀοραϊγ οἴοὶ οὗὨἨ [δ6 ἔγυϊε πῃ ἰΒόχὴ τταϑ ποακοηθὰ δηὰ 
τοπογθὰ τόσο τὰ (ΠΌΣΜΑΚΝ, ὁ ῬΤΟΡΈΘΟΥ δηά ΕἸ]- 
ΒΙσιοπὶ, 1. ν. 67; “βοτίρίυγο Ῥχγοοῦ" 1. Ρ. 619). 8} 6- 
Ἰἱεσβοῖ βϑϑῖζϑ ϑόῖθ γϑιοῃδὶ βυρροτὶ ἔος ἰδῖ8 ροοίϊοδὶ 
ἐπαρονά Ὀυὲ δη8 ἰδ6 ϑθθν ἀλπαν ἴῃ (Π6 “ΠΕ Ἰοῃζ- 

σίηρ δὰ πὶ ΥΟῸΒ βΡδοθ [ὉΣ γορθῃῦ 
866, 8ηἀ 80 εἶς διὰ ογάογϑ ουθῃ ἰδ6 βίῃβ οὗἨ τϑθϑὶ 
δηὰ ἐποῖν Ραπβηπηθηὶ 88 ΤΩΔΥ Ὀθϑὺ βόῦτο (0 ΓΘΆΠ128- 
ἴοι οὗὨ μἷ8 ΘΟ. 8618 ἴῃ ογθαϊίησ, δὰ ἰδ Ρ]ΟΥΥ͂ οὗ 8 
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ΟΕΝΕΘΒΙΞ, ΟΒ Τ1ΠῈ ΕἸΚΒῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΗ, 

Ὠδταο. Ὁ [0 πιυβὶ, πονογέμο 658, Ὀοίοτο 41} ἐησα, Ὀ6 
τηδίηἰαϊηοα, ἐμαὶ 186 ἰοχί σου]ὰ ΒαΥθ ῸΔ τϑοοζηῖσθ 
ἦηο Ὀορίπηΐϊηρ οὗὨ ἀδαίδ, ἐμ τοοὶ οὗ ἀθαίιι, (89 ἱηπασὰ 
οἰ ποδὶ θοσίπυΐηρ οΟὗὨ [6 βᾶπηθ, 85 ἐδ6 τηδίίον οἵ οἰϊοῖ 
ταοτηθηΐ. 

9. γοῖβ. 20-22, 76 λορὲε απὰ ἐλδ οοπιραδείοη. 
Αάδῃι οὐ] οὰ 5 τοῖο Β Ὥδιὴθ Ἐἶνο--- 

Τατουρπουὶ 186 Ργοηυποίδοη οἵ ἀοοτῃ, Αἀδπὶ δὰ 
Κορὶ 818 ογο ἄχοἂ ὕροὴ ἴδ Ὀτίμείοδβι σροῖ, (86 ποτὰ 
ΟΥ̓ ΡΓΟΠΪβ6 ἰῃ γοβρϑοῦ ἴο [86 8668 οὗὨ [6 ποηδη, δηὰ 
ὙΠ τἢ [ἷ8 ἢ6 ΘΟΏΒΟΪΟΒ ἰπη861 ὨΟῪ δραϊηδὲ ἐῃ 6 ῥοτ- 
οαἰνθὰ δππουποοιμοπὶ οὗ ἀοδίὶ, ἰὰ ἐπὶ 6 ὩδΙλθ6 ἢΐδ 
πὶίο λαυαλ. δυδὶ 88 δἰ8 ΟΝ μοηοτῖδ Ὡδὴθ πδὰ 
ὈΘΟΟΙΩΘ δ ΠΙΌΡΟΓ ὨΔΙὴ6 (Υ. 17) ἰπ (6 ἀεοϊαγδιίίου οὗ 
Ῥυμίβῃτηθηί, 80 ΠΟΥ͂ ἀο68 δ6 στο πἰ8 τὶ ἃ ῬΓΟΡΟΥ 
ΒΔΙΩΘ αἴνον {Π:68 Ὀγοζηΐδθ 688 τοοοΐϊνοὰ Ὡοΐ ΟἿἹΥ ἴῃ ἐἰδ 
ξοποτὶο βοῦβθ Ὀυὶ 4180 ἰῃ ἐΐϊβ ἀθόροῦ βρη  ἤοδηοθ. 
“Αροογαϊηρ ἰο {μΐ8, ΓΒΓῚ ΞΞΙΙἈΓῚ ἰδ εἰ μον 16, (ζωή 
(ϑερ.) -ξῷ ᾿-αρτίηρ, οὐ ἰδ ἰ8 ἴο 6 ἰδίζοῃ 88 δοῦτο- 
Υἱαιοὰ ραγίοὶ ]6 : (88 Βυβίθῃηδηοσο, μα 18, ργοραρδίϊου 
οὗ 18 [ἴον ΓΞ ἔτουα ΓΊΆΥ ΞΞ ΙΓ] (οἷ. χίχ, 82, 84), 
ὙὮΙΟΣ. 1 ργοΐου Δ8 ὈΘΙῺΡ ΤΙΉΟΓΘ βἰρηϊβοδηὶ ἰΠ8Δῃ γυνή 
ἔγοτη γένω ἃπὰ ζεηιπα ἴγοια ὕέο, δ᾽ "Ὀουρὶι οβδθη- 
1411} οΥ̓ {κὸ αἰρστιίβοδῆοθ. ὅϑγιημ. ζωογόνος. 28)6- 
᾿ἰσϑοῦ, οἱ] ἀθοίαγοθ Ὠἰτηβο] ἢ 1ῸΓ {1|6 ἔοττηθῦ δοςσςρ- 
ἰδίου, δηἃ δραϊμδὺ (η6 ἰδίου. ΚΏΟΒΘΙ Ὠῖη(8 δὲ 8ῃ 
Θχργοββίοῃ ἴος [86 πὶΐ : ΘῊῚΣ ΓΡΤῚ, ἰ0 σωίοζεη ἐδ6 
δεεί, ἰμδὶ ἰβ, ἰο ργοραραίθ (Π6 τδοὺ, δηὰ ἀδοΐϊὰθβ ἴον 
ἰακίηρ ὃ 68 δὴ δαϊοοῖϊνο: ααϊοιοηορ, Ἰἰ{6- αἶνον, 
ΡῬτορδχδιίβι, τ θΐο ἢ 8180 18 ἤθᾶγου (86 ἰσυΐι ἰμλη ἰδ6 
ἰηἀοίοτταϊπαῖὶθ δὰ ἴοο οσίθηβίσο (ωή. ἴη ἰδ89 οχ- 
Ρἰδυδίουυ δαάϊίοῃ οὗ ἰ86 παιτδῖον, ἰΠ6 0 δρροδγβ ἴῸ 
Ὀ9 ἱπάϊςαιοά, δον πιῖῖὰ ἐδι6 αχέενδίυσ ὑῬτοπηθ6 οὗὨ {π9 
ὭΔΙΩΘ: πιοίλεγ 97 αἴ ἰϊυέπρ, αἰδὸ 06 ἰῃύθηβίγο : 
τοοίμος οἵ ἰδ, 88 τηράϊαίσίχ οὗἩἨ 116 ἱπ (56 ἷρῆοῦ 
6686, ὮΙ ργτοδὶ Ῥογ ΏΟΥ γϑιηδυκθ 6] ΖΒΟῊ : 
“ 7} ῥγοζηἶβο ρυγρογὶβ ἰσὺγ ἃ βοοὰ οὗ ἰ89 Νοσωδῃ. 
ἴῃ (06 γΟΓῪ ἕδοο, ἐμογοίοτο, οὗ ἐμ6 ἀοαὶ τὶ τὨὶοἢ 
86 ἰθ (Ὠῃτϑδίομποα, ἐ86 ψ|6 ἰ5. ἴος Αὐδιλ ἐδ ΒΘΟΌΓΙΥ 
οὗ Ὀοΐδ, 28 νὸ}} ἔου 6 οοπίίἰπυδῃμοθ, 85 [Ὁ ἐδ 
γἱοίοσγῃ, οὐ ἰιἷβ γτδοθ; δηὰ ἰΐ ἷβ, ἰπογοίοτγθ, ἃ ἰδυίηνσ 
Βοϊὰ οὗὨ [ῃ6 Ῥτοτωαΐβο διὰ οὗ (09 ζγϑοθθ ἴῃ {86 τηΐάδβι 
οὗ τυδίι, δβηὰ πῦῖϊἢ ἃ Ομ βοϊουΒΏ 698 οὗ ἀθδίῃ ἰῃουγτοά : 
ἴῃ ἃ ποσγὰ, ἰΐ 8 δὴ δοὶ οὗ (1 ἢ ἰμδὲ Αἀδπὶ πδιηθα ἷ8 
πὶ Γηγι, μάν -Ἔνο.} [ἢ ἀἰϊδιίποοι ἔγοτῃ ὑπΌΣες 
(τοσαδῃ) (μἰβ ἰ8 ἃ Ῥγοροῦ πδίηθ νοὶ 88 ἃ τῃϑιλοσίδὶ 
οὗ ργουλϑοὰ ζτδοο, 89 ΜΙ ποδί θμοη 64115 ἰδ, ΘΧΡΓΘΒΘΒΘΒ 
(δ6 ροουϊδν εἰρηϊδοδποο οὗ το ΐδ ὅτϑὶ οἵ Ὑῖΐνοβ [ὉῸΣ 
Βυγλληΐ δηὰ ἰἰ8. Ὠἰδίοτγ.---ἘῸΣ Αἄδτὰ δϑὰ 8 
᾿ὐἱέο τοδθ οοαδῖϑ οὗ δἰκίηβ----- ποῦ] : “ ΟἸοΙ 68 
οὗ εἰκίπβ, ἰδὲ 8, οἰοΐμοβ ἔγουι (86 βκίπα οὐ θϑδβίβ, 
ΝΟΣ οἰβοσγμογο, ἐβσουρῃουΐ δηθαυ τ, τ γΘ υϑϑὰ 88 
ἴθ θαυ ἰοδὲ Ὠθτηδη οἰοίῃϊηρ (Π10}. ὅσ. 1. Ρ. 48 . ἰΪ. 
88 ; ΑἈΒΙΑΝ [ἹΝΌ. νἱΐ. 3: ΓΎΟΙΑΝ. ΑΜΟΒ. 84: ΒΟΝΌΞΗ 
1ὅ ἰπ Κιευῦκ [Π| ἢ. 86). [1ῃ (πΐ8 [ἢ οἱ οἰ Βἰ Ὡς; ταλῖκοσ 
Δ δάνδῃοοθ 600 ἱηρ ἰο {π9 ᾿πογθαβδίηξ τοογαὶ 
κουονϊοάρο." [π᾿ ἴ06 οΘοπηθοϊίομ οὗ οὐοηὶβ Οὔν Ρδ88- 
Βδ56 ἱβ οχρίαἰποὰ ὈΥ ἐΠ6 ἴδοις ἐπὶ δοηρ πὶ [86 
πογὰ οὗἨ ἀοδί [ΠΟΤ 8 ἰηἰγοἀυοοα ἐμ ἱπηπιοϊδέΐοι οὗ 
(Ὧ6 δηίτηαὶ ἴοῦ [00 ποοᾶ οὗἩ πιδὴ. ΤΏΘΥ δῖὸ οἱ 186 
Ῥοϊΐηΐ οὐὗὁὨἨ Ὀεΐπρ οοταρο θὰ ἰο ἰοᾶσα Ῥαγδαΐβο: ἔθο 
ὨΘΘα ΠΟῪ 8 δἰγοηροῦ οἰοἰ ἶπρ ἴον ὑμιοὲγ δ γαμοο ὌΡΟῚ 
186 οἸἐπιαῖο οὗ πο οὔἴοῦ Ἰαπ, Απὰ βηΑΠγ, ἴῃ ΟἾδοθ 
οὗ ϊ6 ἱπβυοϊοηϊ, οαδὶϊγ {δα ΐηρσ, δὰ θδδὶ]γ ἀθβίγογοὰ 
σογοτίηρ οὗ (δοὶν πακθάῃοϑθ, 88 ὑγδοιβοὰ ἰῃ ἐποὶν 
561 {- τ ]16α, Βοτν ]α δμδτλθ, [ΠΟΓΘ τουδὶ ΠΟΙ͂ Ὀ6 ἰπίτο- 
ἀπορά, ππάον (Π0 αἰνίηο ἀϊγοοὔοη, ἃ βυδ]οίοηξ οονοῖ- 
ας, δα δρ θα ἰο ἃ ἴγϑοῦ δι ἃ τηοσΘ ἱσθΠΌΟυΒ το οϑιγ. 
ἴῃ (8 Θϑῆβο ἰξ 18 ἀοὰ το τωδοθ {μοὶν οἱοι ἴῃς, 
ἈΠΠουρ ἰὰ 16 ἀοπθ ὈΥ̓͂ ΙΘ8:8 οὗἁ ἐμεῖς οσ μδηὰβ. 

1 ἰ8 8Δὴ δοὶ οὗ ἱπβρίγαϊϊοη, οὐ ἀϊνίῃθ τονοϊδιίΐοη δηὰᾶ 
υϊάδηοο, οὐὐ οὗἠἨ πμο Ὀγοοθθὰβ ἐποὶν Ὀθοοτΐῃρ 
οἰοίμιοα 88 ᾿βουρὶ ἔγοιῃ ὑμοτηβοῖνοθ Αοοογαϊηρ ἴὸ 
Βούηδηη, Ὀγϑοθβῖον, σβοῖι, {μἷα οἱοιδΐηρ πουϊὰ 
ΔΌΡΘΔΓΙ (0 Ὁ6 ἃ ΒΔΟΓΔΙΠΊΘΏΪΆΙ εἰχη οὗ ,) 8 ἴγρο οὗ 
106 ἀοδίι οἵ ΟἸγῖβι, δηὰ οὗ 86 Ὀοΐηρ οἰοίμοὰ πιὰ 
106 ΒΟΙΥ τἱριθουβηοαβ οὗ 89 αοἀ-ἴδη (ὈΚΙΓΤΖΒΟΗ, 
Ρ. 192). 6.1 αἰδρυΐοθ ἐπα, Δ ουρσ Βστηγ τηδὶη- 
ἰαἰπίηρ ἐμαὶ ἴῃ (815 δοὶ οὗ ἀοὰ ἴμογθ νγδϑ ἰδία ἐμ 
Βτουπὰ οἵ ἰδ φϑδοτίῆςϊδὶ οὔοσίῃρ οἵ ὑεδλβίβυ ΤῊΘ 
Ἰάφρα οὗ [δ0 βδογίβοίδὶ οἥδγίῃρ οἵ δηΐπιαὶδ ροϊωϊη 
ἱπδορὰ [ὁ ἃ γαϑδὲ σοϊῃοὶθ: δογο, δὲ Ἰοδδὶ, ἰξ 8. δὴ 
ΟὈΥουΔ Ἔχργθαδίοῃ ἴο ἐμ οὔδοὶ ἐΐδὲ 06 τοοίογσαοῃ 
οὗ [09 δυμηδη πα Υ, Ῥυσίεγ, δηὰ ἀἰνίπο δοοορίβὉ19- 
ὩΘΑΒ, δ ποῖ ἴ00 γ ὁ ὀνθὴ Ὁγ {8Π6 δια 
οὗ ὑ]Ἱοοᾶ, δῃρὰ ἰδμαὺ ἰδ ῬγΘΒΌΡΡΟΒΟΒ ἃ βυδογηρ 
ἀοαιθ. [Ιὲ Ὀθοοῖμο δ ὨΘΟΘΒΕΔΓΎ, τλότϑουοσ, ἐμαὶ, οὐ θα 
είς ἐς ἷ8 ἘΡΡΟΤΡΙΝ ΤΣ Ῥασδάϊΐθα, τῇδ δου) 866, 
ἴη [86 θροοίδοϊο οὗ ἰδ Ὀ]οοαϊπρσ Ὀοδαδὶβ, ΠΟῪ ϑογίουδ 
ΠῚ [88 Ὀθοοπι6.---Βομοϊὰ [09 τῶδυὺ ἢδ8 
Ῥϑοοσὰθ 11ἴκὸ οπο οἵ τι.---" ΤὨδὶ ἰδ, ἃ Ὀείηρ Ροϑ8- 
δοδϑδοὰ οἵ ἃ εἰσιν δἰ δυΐθ, ἐπογοίοσο 1ἴκὸ τηθ, 80 
ῺΣ 828 1 Ὀοϊοηρ ἴο ἴδ εἶδθθ οἵ δίρδον βρίγίετιδὶ 
θοΐηρβ." () Κροθεὶ.---αλ οσιθ οὗ π.---Αοοογάϊηρ 
ἴο 6} Πἰσβοῖ [16 ἰδησυαρο ἰδ οοιηπηυπηϊοδιϊνο ἔῃ τοὶδ- 
οι ἰο (6 ἱποϊυἀθὰ δηροὶθ. Ὅ786. δὸ ἱποϊϊηϑὰ Βοσθ 
ἴο ὈΘ βαιϊβθοαὰ πὶ ἐμ οοποορίίοῃ οὗὨ ἴ86 δῃίῆτορο- 
τ οΥΡἰδίης ρίωγαϊδ ππαγεείαία. Βαϊ ἰπ ΠΟΥ ἔα ἢιδ5 
80 80 ὈΘΟΟΙη6 ἢ ΟἿΪΥ ἴῃ ταοϊδίίου 0 [86 κπονϊοαρθ 
οὗ μοοά διὰ ονἱϊ, 8δ8γ8 Καὶ}. Αγαΐη, δαγβ Κυοθεῖ, 
κν ἰ8 ἰὴ 6 ΟΟΙΩΣλΘποίηρ, τοῦτα] τοοορηϊίοη, ποῖ, 
ἐδογοίοεο, τῇδ ῖκοθ αἰπὶ ἰκὸ 0." βαγβ ΟἨ γγβοαείσε, 
86 ΒΡΘΘΙΚΒ [μϊ8, ὀνειδίί(ων αὐτῷ καὶ τὴν ἄνοιαν αὐτοῦ 
κωμωδῶν (τορτοΔοΒίηρ μἷτι δηὰ τωοοκίπρ 18 [011γ}. 
εἰ ἐσζδοῖ τοϊρν δηα δοιϊηοιίηρ δίγαηρο ἰῃ βυςῇ πῇ 
ἴγοῦγ. ἸΟΠΟΙΤΒ ΒΑΥΒ δΒΙΓΟΙΡΙΥ : ὁ ΙΤΟΩΥ̓ δρϑίηβι δὴ 
ππίογίυηδίο, δοἀυοορὰ 801} ! ξύμῃ τη σεῦ ον ἢ δι ἢ 
ἃ ἀἰβροδίτίου, μοὶ ἰμ6 Ἰοτὰ. Το ορίπίοι ργοσεοάβ, 
ἴῃ 186 τϑὲ ρ]δοθ, ἔγοτπι. δ τη ΐδυπ ἀογρίδπαΐτρ οὐ ἘΠ 6 
ἰΓΟΏΥ͂, 88 δἷβο, ἰῃβ [06 βοοοῃά ρμίδοα, οὐἨἁ ἀ{}8 “ῬΟῸΣ 
δοὰποσὰ ̓ δου]. Αοοογαϊΐηρ ἰο ἀδαο61}}5 Ιῶοσο σοῖ- 
τεοῖ δῃηὰ ῥγοίουπαον γεργοθοηϊδέοῃ, ἃ ἀϊνίῃθ ἰγοωΥ ἰδ 
ΘΥΟΣΥΉΒΟΡΟ ἴδ 6 βοοοηὰ ἀρ 8}} αἰνίηθ δοεῖὶβ οὗ 
Ῥυπίβητηθης (Ζονοίγ ομέθ δέον, Υ]. ἷἴ. Ρ. 468). 
Α8 189 Ββογρϑηΐ πδὰ ᾿γὶ πρὶν Ῥγοτηϊβοὰ : γ6 81:81} 06 88 

80 ἷβ ἰῦ ΟΙοαΣ ἰδὲ ἀοα σδπηοὶ ΕἸ ΩΡΙΥ Θοηβττη 
[818 ὉΥ ΚΑΣΙΩΑ, ἢιΐβ ῬΓοΣ,ἶ86 18 οί δὈ δηθὰ, ὙΠΟ Β6 
ΒΕΙΥ͂ΟΒ ἔ, ᾿πογοΐογο, πιὰ (10 κδιὴθ ποχάβ, ἰὲ 
τηυδὺ 6 τηοϑηΐ ἰγοηΐο8}}γ. ἸΤηδί, ΒοΟΟΎοΥ, ἱΓΟΩΥ δὰ 
ΤΩΔΙΙΟΙΪΟΌΒ ΒδΡΟΑδη) ΔΘ ἴ1Ὸ αυἱΐο ἀϊδέξηοις (ρα, τὰ 
ΤΩΔΥ ἸΘΔΓΏ ΟΥ̓ΘΙΥΉΟΓΟ, δηὰ οἂἱϊ οὐ (86 ϑοτὶρι ὈΓ6Θ 
1μοιηθοῖνοθ. [Ϊὴ (8 ΤΔΥῪ ἐδ οσργοδδίοῃ ὈθΟΟσΩΘ5 
ΙΔΟΡΘ Οἰβο ΠΟΥ Οἶθασ : 86 ᾽88 Ὀδοοθ οὨδ ᾿ἶϊκθ τὑδ, 
ταὶ ἰ5, Δ8 ἯΘ ὈΘΟΟΣΩΘ ΓΟΡτοϑοηϊθα ἰη αἰ ογθης ΤΌΣΤΩΒ 
δοὰ ἰγδηδίοσιηδίίουβ. Ηθ ἐβ Ὀδούσο ᾿ἷκα Οοὰ : ἔσο, 
αἶδβὶ ἀοὰ ὑΠῪ ἰΐ, ὯΘ ΚΠΟΝΒ ὩΟῊΝ πῃ ἷθ8. συΐ}ὶ- 
ΘΟΙΒΟΪΟΌΒΏΕ6Β8Β {Π|6 αἰ ἤθτθηοο Ὀθίνθθ διὰ οΥἱῖ. 
Νοπα {86 1688, ὕοο, ἰῃ 8 ἰτουΐο πογὰ 1168 ἔθ σεοορ- 
πἰοι ἐμαὶ Ὧ6 [88 ὑσγόίοη ἰδγουρὴ {16 ᾿ἐπιῖ 5 οὗὁὨ Β18 
ῬΓΌΡΟοΣ ἀονοορτηθηξ, δηὰ ῥγοιοδίωσοὶ υ οὐἰσυδοὰ ὑροῖ 
16 οοηδοϊουδηραθ οἵ {86 βρί τἰῖι.8] Το δ] ..---Ασὰᾶ πον 
Ιοαὶ ἢ ρυὶ ἐοσί.---7)] 9. ἀο ποῖ, τὰ Βοϊϊέσβοῖ, 
τοβζαγὰ 0 δϑ ἀθποιίϊῃρ δῇ δι ο] ουΐ μοι, βίποθ ἐμῖβ 
δ ὯΟΣ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ΔΟοοΡ ησ ἰ0 Βα χχσυ δ, 18 - 0 Ὁ 
Χχχὶϊ, 18 ; δῃὰ βἷποο [ἢ 8 δβδιτηρίίοῃ οὗ δυδκοϊουϊδα 
ἷβ ΟὨΪΥ͂ ΔΙΙΟΥΤΔΌΪ6 ἴῃ ΟΔ865 ΟὗἨ ποοραβιίυ,--- ὦ υἱοῦ 
ψἰ οὗ 18 ΒρΘοΐΔ 117 ΘΡΌ] 6 019 ἴο ἴ86 εἰτωηρὶθ ἀϊοϊίοη οὗ 
αομοαῖα" Ευορεὶ : “Φομουδὰ 8 οοποογπϑὰ, 1οϑὲ 

ΦΓΑΠΔΚΟΙοΌΪΝΔ δηὰ οἷδον ἰάϊοσαδῆο ὀχρσοδβείοος δου 
1ο [89 σἰταρὶο 86 Μὦὸ}} 88 ἴο ἐδ τηϑίοσίοδὶ οχσ δηϊστηδίδα ἀλο- 
ὕοῃ. ΤΒΟΥ͂ ΤΩΔῪ ἰδοσοίοσο ΟὐσΌΣ ἐπ ἀσμοδὶβ 86 ποῖ! 82 ἐπ 
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ΠΟΥ͂ ΤΩΔῪ 6 Δ0]0 ἴο ΘΏΪΟΥ αἷἶδο ἴδ ἴσοο οὗ 116, δοιὰ 
ἘΠΟΙΘΌΥ κοὶ ἴο ἐποιηδοῖνοθ ἴθ ἔδυ ΠῈΣ δαγδηίαρο οὗ 
8 δἷσμεον Ὀεΐπρ (᾿ταπιοσία}}}γ),"---ἃ τ ΠΟΙ ῥαρϑηΐβὴ 
τοργοθοηίδιοι οὗ δϑθοντδὴ ποῦ τὸ Πᾶτθ 0 τὶρῃϊ 
ἴο Δ΄ δδ ἃ Ὀυγάθῃ ὑροῦ ἴδ6 ἰοχί. [οἱ β8 78 ῬΕΠΗΣ. 
“ Αἴον δα δὰ Ὀθοοσζμθ [6 ῥγορογὶγ οἵ ἀθδί ἑῆ το 
δῖῃ, [86 ἔτιλε τἰδδὲ ῥγοάυοοθ ἱτηχογί  Υ οουἱὰ ὁ 
τοἀουμαὰ ἰοὸ .ῖ8 ἀοδίσυοιΐοη, ΕῸΥ, ἰῃ ἃ βίδὶο οὗ τὰ 
ὉΠ Ώ ΚΤ 688 " 8 ποὺ ἰδ ζωὴ αἰώνιος ((μ6 δέοττιαὶ 118 
οὔ (δ6 800}} νΐομ αοα μὰ8 ἀδδίριιθα ἤοσ τθῃ, Ὀὰϊ 
1688 Ραίῃ, πουθτοοοδβίηρ ἀοβίγυοίίοῃ (νον δϑιϊηρ, 
ἀοβιστιοιο}}, ν Βῖοὰ (μ9 βουϊρίαγο 681}9 {π6 βοοοῃά 
ἀοδὲδ (Ε6ν. ἰἰ. 11; χσχ, 0, 14: χχὶ. 8) Το Ὀδηϊβῃ- 
ταδης ἔγοσυ Ρασβάϊθο ἯΔΒ, ἐβοσοῖοτο, ἃ Ῥυπίδτηοηΐ 
δδυϊηρ ΤῸΓ 1.8 δἰτὰ [80 βαϊγαϊίοῃ οὗ τηδῃ,---ἃ ὈΔΏΪΒΉ- 
τοθηὶ ἩΙΟΙ, ἱπά θα, ἜΧΡΟ968 τη ἰ0 ἐθιροσζαὶ ἀθ δίῃ, 
δαὶ 8}}8}} Ὀ6 ἃ ργοϊθοϊ οι (0 χα δρδίηϑὲ ἰ86 δυθῦ- 

ἱὴρ; ἀοαι}." Νονογίμ 1688 ἴΏ6ΓΘ ἰ8 ονουϊοοκϑὰ ὮΥ͂ 
Κεὶὶ τὴ6 αἰ ου  Υ, ἰμαὺ (ΠθτΘ ἀρρϑδᾶγβ ἰο Ὀ6 τηθδῃὶ 
δθοῖ, ἃ τλ6 16 ῬΒΥΒΙΟΔΙ οαἰΐϊησ ἔγοτῃ ἔἰθ ἴΣο90 οὗ 18 δ8 
ποῦ ὰ ργοάμυοοθ ἃ Ῥῃγβίοδὶ πμαγίπρηοββ ἴῃ ὀοδιαϑάϊο. 
ἤοῃ πιὰ {πὸ δρίγ 8] βίδίθ. ΟἸθδγγ, ἱπουρὰ δγπι- 
ὈΟΙΟΔΙΥ, '6 (Π6γ6 ΒΘΓΘ Θχργοββϑθα [86 ρΟΒΑΙ 1 ἐμαὶ 
ΟΥ̓ΘΏ Βἰ ΠΟΙ, ἐπ ΓΟΌΘὮ ἃ Τηγβίογ ΟΌΒ ροον ΟὗὨ ΠΟΘΙ (ἢ, 
ΙΩΔῪ ἰδίῃ [0 8 Πηδγν ]ουδ ἸΟηχου γ. [Ι͂η 6 [0}]} 
86:86 οὗ (09 ποτ΄, {86 ρδιβα 8810 8} ἴσθο οὗ 119 νὰ 8 
Ἰοδξ ἴου ιδη. “Βαΐ {6 ἐγϑο οἵ 1ἰ{6.,᾽) δᾶ γβ 6286 ἢ, 
Ἵν θ1ο8 ἰΑΚε8 ΔΝΑΥ͂ [6 ἀθδίμιρον ον οὗ (16 ἴγϑα οὗ 
κἰε κε μι ἢ 8 ΔΙΤΟΔΟῪ βου ἴῃ, δῃὰ νῖ, (6 ῥγο- 
ΠΡΟΟΝΕ α οὗ [86 ργοΐονδηροὶ." 

6ἴ8. 28, 24. Ἰβμοσχοίοσο {89 Σοχὰ ἰο 
-Ξ-- Ἅμδι ξοσὶ.- Ηἰϑ πϑνν βίδίθ μ88 680 8 τηϊβϑίοα, 
δηὰ Ὀοΐοσο ἰῃθτθ ἰ8 τηϑῃ ἤοη τηΔ66 οἵὗἉ ιἷ9 ὑοΐηρ ἀτίσοη 
οὔϊ οὗ Ραγβϑαΐβα, 18 ΠῚΒ ὩΘῪ ἰαδὶς ἰαϊὰ Ὀοίογο τη. Ηο 
8 βοῃὶ ἰοσίῃ αὐ ο] ὑο ουἱναῖθ ἰμ6 στουπὰ ἔγτοτα 
ἩΔΙΟὮ π6 ν͵88 8 θη, 8π6 8ἃ8 ἴῃο φασί δα ὈΟΤΏΘ διἴτι, 
80 τηῦδί ὁ ΠΟῪ ΠΟΙΓΙΒὴ Ὠΐτη, δα ἃ8 Ὠ6 δὰ Π΄Β οτἱσίῃ 
μι ῬὨΥΘΙΟΑΙ οἱ κῃ) ἤγοσα θ., 80 ταυϑί Ὧθ ΠΟΥ͂ ΒΟΙΥΕ 
δος, δηά, ἴῃ πο ἀυδὲ οὗὁἨ (06 ρτουμὰ ν]λο 6 ουιὶ- 
τδίοβ, ΠΑ ΥΘ ἢΪ8 Ὀἰγίῃ δηὰ δἰ8β ἐπΐαγο μοπιθ οὐοῦ Ὀοίογο 
819 ουοβ. δὲν ογμοόηι αὐ ἰμοθηι ἴ8 ΛΟῪ ἴδ πϑῖοὶ- 
ποτῦ.--Αὐα Ὧ6 ἄτονο ουὖἱ: [Π6 τηΔ:.---Εαδίπατιὶ 
οὗ Βάρῃ Οοὰ ρἴδοοβ ἴ6 ομογυδίτα : οἡ 6 θαϑδί, 

ἔπι ἘΠ᾿ τ σον. πν πνογρησοδοὲ ΔΉ ΒΡΟΡΟΤΟΓΡΗΐκτὶ ἰ8 ἴο 
ἀρ ἐναρὸς. εν ἀκ ΤῸ ἰδ ἴῃ μδὲ δυο ἴογτηδ οὗ ἘΣ ΠΡΟΡΘΝ ἐπἰδὲ ἐδ 

1 ἸΔΒΕΌα 6 Ὀχουσῖλ οὐ. Το οἷ ΒῃοτΥθ 
ἴδδι ἐὐουρα ἴδ ἀτοδῖ, ΟΣ ἴοο ΒίχοΏ, ΤὉΣ αϑα τογάβ. 
ὙὝΠΜΕΤΙΟ 5 ΤΩΟΤῸ [οτοθ ἴῃ ἐδθ αἰ »]9 Ῥαγέϊ6]0 9. (ὠεί -- δεισαγε 
ἘΡῈ τλᾺ π ἰδ {0]]ο6 σὲ ΟΣ τοοδκὲ ΘΟΣΤΟΟΙΪΥ κυλτγάϑα ἀϊσέΐοι. 

088658 οἱΐοα, Ιβεἰδὴ χχυχυΐ. 18, Ο πὰ 500 ἈΚΣΗ. 18, ἃ οὗ 
ἮΝ ΒΆΤΩΘ Στος ὐπα, διὰ ἱπείϑθδα οὗ ἴο, {88 
Ῥξορσείοιυ οὗ σα! της ἐδ δὴ δπβκοϊοπίποι ΟΣ τϑίμαΣ, 8 δΡοκὶ- 
τ ες ἘΧΡΓΟΕΤΙτ9 βἴστιοθ, Π6ΣῸ.-Τ. 1.) ΞΜ Ξ 

Ῥτοΐοσ ἌΡ Ὡποουΐῃ ΑἸ ρ]ο-βαχοιῖὶ οοἷτι- 
τὰν Ἐς οὐήρδίρϑσ, ἰπδίδαα οὗ ἔδ6 ποσὰ ἐπηηιογ- 

μὐτὰ ναηράυωτη εν τυναιμδινε ει τανε δἰλτ το. 1ὲ ἷἰ8 ἃ8 

{1:6 ἐβουρπὲ οὗ ἴ8ο αν] ἀμ μι ὩΘΤΟΟ8 οὗ ΟἿ ἰὰ 
δι Ὁ ἃ εἰδίο οὗ ἀθδῖῃ οαιϊΐησ οὗἩ ἴΠ6 [196 Ο {10 δῃὰ ἐΠΟΙΘΌΥ͂ 

8 τοῖν 10, οΣ ἷ8 ἀθαεδ ἱποῦσα 6, γα 8 80 
88 ἴο δ1890 0 Σ ἃ τηοτηοτύ ἤγοσῃ ἐμ ἀϊγίτιο τηϊμ 

δοὺ Τογοιση ον οᾶ 
ἐβο λουρὴα ἐμὰ Υ͂ οὐουστοῦ, απὰ πὶ ΐ δι. 80:86 οὗ 
πύρα ἃνΐ ἰὸς" τῳγν 1 Ὧ6 Βῃομυ]ὰ νὺὼὶὶ ζοσίἢ Ηἰ6 απ] 
Αὐτὰ τὸν 1οδέ οἱ Τοτί ἢ ἷα Ὠδηὰ ἴῃ ΒΟΙΩΘ ΓΔὮ σαοσζηοτξ 
8.6 Β6Ῥῃὶ ἰἐ Τοσῖ ἰο [6 ἔτοο οὗἨ Ἱκποπιϑᾶρο  Απὰ ἔμαπ τι 

Υ Ὁὴσοῖι 1οἸ]]όονσα, ἐμβαΐ ἔποτθ ΤΥ 6 " ὄνας 
ἔξ αἰλεεν ἂ τδείτορ πο δαὶ που]Ἱὰ Ἀεγν δόξαι βου οίτα 

οἴμες, ονασι 86 τηβκίηρ [ὁ τοπλθάϊϊαθς, ΤΑΚΟ δὲ ΤΑΥ͂ ἴ86 
δΐατοθ ἤγοστη ἔθ Β΄10]6, αὰ ἃ Ἰαγο δῆδσο οὗ 

ἘΞ γε τλος 6ἀ.--Τ. 1.} 
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ἐπογοΐοσθ, τὸ αῦδὲ Ποϊά ἴο πᾶν ὈθΘοΏ [Π6 ἀδραγίαγο 
οὗ δὴ ἤομπι Ῥαγδαΐβο. Νονοσί 6] 688, ὑΠ6 Ὺ αἷὰ ηοΐ 
ραν (86 ἀϊδίγι οὐ Εάθῃ : “ Οδΐῃ νγὰβ [6 γε προ αἰὰ 
ἐμδὺ (οἢ. ἷν. 16).᾽" Κυοθοὶ, Εἰτβὲ οἵ ΑΙ], ἴθθῃ, ἰ8. ἴο 
Ὀ6 ποίοα δογα, (86 αἰβιϊμοιίοη οἵ 4 ἱποίοϊ ἃ συδτὰ οὗ 
Ῥαγϑάΐβο : ἰῃ9 ομογυῖπι δηὰ {Π6 Βδτηίηρ ϑοτὰ ; αἶδ0, 
(λαὺ 86 τηοδῃΐηρ 15. ποῖ [86 σπογυθίηλ τοὶ 186. θδχω. 
ἴηρ' Βπογα ἴῃ μβπὰ (ΚπΟὈ6]), ΔΙ ἰβουρὶι [ΒΟτῸ ΓΘ ρΙβο68, 
ΒΟΠΙΘ 168, ἱπ πὨοἢ ἴῃ6 ΗἩΘΌγοννβ 086 [86 Θοπῃροίΐτο 
γαὰ (απα) ψβοτο τὸ σουἹὰ ὀχρϑοῦ [86 Ργθροϑί νη 
οἶδ. [ΙῺ ἰἢ6 ἰηἰογργοιδοῃ οὗ ἴπ6 ομογυ τα, ἵμ6 γα ἰδ 
ἴο ὈθΘ ὅγεβιὶ Κορὲ ἰῃ υἱοῦγ 86 ΒΙ]6 δπαϊορίθα, θεΐογα 
ἰακίης ἰπίο δοοουῃΐξ π6 του Πο]οσίο8)! δηλ ορίθ8, 
ὙΒΘα πον ἰδ οΒογαίπι ταδίτο τμοῖν ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ, 
ξυνὸν οὐ, ἰῃ ἰδ6 ἔντο μοϊάθῃ ομογυ-ὍγΙῺ8 τ οὗ 
Βονθγϑὰ οὐδὲν 88 τὶς οἵ ἐδ οουθπδηὶ (Εχ. σχχυ. 18: 
ΣΧΧχΥΐ, 7), δηὰ ΜὨΟἢ ἰθὺ δρροᾶν ἴῃ (86 ἰδ ὶθ οὗ 
ΒΟΪοσμΟΏ, ΟἾΪΥ ἴῃ ρτθδῖοῦ Ῥγορουγίίοῃβ (1 Κίηρβ τἱ. 
28 ; γὴ}λΔ 6), ΓἘΠουρὮ ποῖ ἔουγο] (88 18 τηδϊηἰδὶ ποὰ ὮὉΥ͂ 
Βιδίζοαὶ ιοοπανν 70. Ολγέδέίαη, Ῥεορίδ)---- 6 ταυδὶ 
68}1 ἴο τηΐπα [Π6 οοημηδηα οὗ Οοὐ, Εχ. χχ. 4, 80 δ 
ποΐ ἰο Ὀ6 ἰοὰ ΔΎΔΥ ὈΥ ἐδα ἰάοδα ἐμαὶ (ΠΟΥ͂ ἃΓΘ ἐτηδροδ 
οὗ βοῖμθ ροουϊίδ κίπὰ οὗ θαυ δηροὶβ, δ Ηοῦῖς- 
τδηη, Ὠο] 1 Ζϑοἢ), ΝΑΙ βδοῦ, δηὰ υγίζ μᾶνθ βὺρ- 
Ῥοβϑα, ἱῃ ορροβίἰΐοπ ἴο Βδδν, Βεηρβίθμθοτς, Ηἄνον- 
ὨΪΚ, δηὰ οἴμδοσα Ηον πουὰ {89 ἰτηᾶροβ οἵ ΒΟΔΥΘΏΪῪ 
τ ἐμα ἤρξατο Ὦδτο 8ἃ8 κυδυ Δ}8 οὗ [86 οοϊησλδηά: 

Βοὺ Βἢ8]1 ποὺ τηϑο ἴο { 86} ἢ ΔῺΥ ᾿ἐἸκ η 688 οὗ δῃγ- 
(δΐπρ ἐμαὶ 8 ἰῃ μοαᾶνυθῃ δου." ΤΉΏ686 {0}|  ΟΘΓΟΙ)0- 
ὨΐΔ] ΟΠΘΓ -ΌΣΤῺ 8 πογο πίηροα : (πον πίηρβ Βονογοα 
ΟΥ̓́ΣΡ ἰ8}6 δΥκ οὗ (ὴὩ0 οΘονϑηδηϊῖ, δηὰ {πεῖν ἴβοο8, 88 {86} 
βιοοᾶ ορροβῖϊθ ὑο δδοὶ οἰδοσγ, ἰοοκϑὰ ἀόσα ὑροὰ ἴ86 
οογονίηρ οὗ [86 διῖ, ΕΣ, χχν. 20, οὐ (0:6 τρογου-βθαί, 
ΜΉ ἶδὺ θούτθθη ἰμθτη δρρθᾶγθὰ ἴΠ6 βμβκίπδῃ οἵ ζ6δο- 
ΥΔΙΒ ὈΓΌΒΟΠΟΘ ([067. χνὶ. 2; Νυπι, νἱϊ, 89). Τ)ιεῖν 
ἔοστω ἰβ. ποὺ Ἰῃη0Ὸ ΡΑτ οα]ατὶ ἀοβοσθοά : ||κὸ (ῃς 
τοδί ΒΟΙΥ ΡΪΔ66 ἐϊβοὶξ, ἐμ Υ Δρρθᾶγ ἴὸ ἢᾶυθ ῬτουΪΟΌΒΙΥ 
Ὀοἰοηροὰ ἰο [ἢ 6 ταγβέονοϑ οὗ τ1η6 Ῥθορὶθ. γε δνὸ 
᾿ἸθγΘ ργοβθηϊθα ἰὁῸ 8 ἰῃ ΝΟΣΒὨΪρ (δ6 ὅγβὲ ππίο]ϊησ 
οὗ [6 Ῥαγβαϊβδιοαὶ ἔοστω. «ψυδῖ 48 [8686 ομοιι τὰ 
ξυλταοα Ῥαγαάΐβο, τῖῖἢ ὑ8μ6 ἴγθο οὗ 11 ἐμαὶ νγαβ (Πϑγο- 
ἴῃ, δῃὰ ῥγοιϊθοϊοα {π6πὶ ἔγοτῃ ἴπΠ6 δρρσχοδοῦ οὗ βίπηοτβ, 
80 ἀ0 [0 Ἄσμοσγυδίμα σαίοι πὰ ρυαγά (86 ΒΟΙΥ ὈΪδοθ 
οὗ Οοα ΒΒ Ῥϑυβοῦηδὶ ῥγθϑθῃοο, οΥ Οὗ ὑΠ 6 δρροδγίηρ οὗ 
Φομονδὰ, οβρθοΐβ!}ν ἔμ6 πιθγογ-βθδῦ, δῃὰ {16 6Β5θῃ 8]. 
ὉΠΠΥ οὗἁ 16 Ἰὰτ (Πδὺ γγὰ8 ὀοαργεμοπαθα ἴῃ ἐς. ΤῊ 
Βίπηον 8 μασίϑα ἔτοιῃ ἴπ6 ἔγεθ οἵ ᾿16. Τβοτο 8 ἐΠ6 
ΒΔΙΏΘ ΤΘΔΠΐ ΠΡ ΒΕΓ ; 86 ἰΒ ϑεραγαίβα ἔγογα [88 Ὀ6}01ἀ- 
ἱπρ οὗ αοά, ἔγοτῃ 186 }] Θη]ογτηθῃὶ οὗ Ηἴ8 ΤΟ ΓΟΥ, δηὰ 
ἔτοπαι 1868 ρΡοββαϑβίοῃ οὗ {86 βϑϑϑηϊ] 116 οὐὁἩ 106 ἰαν, 
(Παὶ 18, 6 τἱρῃ οουβηθβ8 ἰμδὺ Αγ8}}5 τι αοά. Ιῃ 
[18 ΒΟΏΒ6 ΔΓῸ ἰΠ6Υ ΟΔἸ]οα, ἨδΘΌ. ἰχ. ὅ, σπογυδίτη οἵ 
Βίονυ, δόξης. 
[86 ομοσυθίπι, ῬΒ. χυἱῇ. 11; Ιχχχ. 2; χοῖχ. 1; οἷν. 4; 
148. χχυχυϊϊ, 16, ἔοττη (ἢ ἐγδαβί ἴση ἐὸ 186 ἐαὶγ ἀθνεὶ. 
οροὰ Ῥτορ θεῖο, ΔΡΟΟΔΙγρίδο Βυτηθο 108] οὗ [86 οδογυ- 
Ὀἷτα, 88 τὸ [πὰ ἰν ἰῃ ΕΖαϊς, ἱ. 10: χ, 4: χὶΐ, 18: δπὰ 
ἴη Βον. ἷν. 6; ν. 6-14; γἱ. 1-; ψὶΐ 11; χίν. 8; 
ΧΥ. Ἴ: χὶσχ. 4. ΤΟ ραββᾶβο, Ῥβ, χυῇὲ, 10,, 11 ΡΒΡΡΘΩΓΒ 
10 ΒΑ΄θ (86 εἰχηοϑθὶ βἰρστιίβοδηοθ ἴῃ τοβρϑοὶ ἴο [86 ΒΥτΩ- 
Ὀο] 164] οὗ 6 ομογα θα. Φοδονδὰ δοιηθ8 ἀοντ ἰδ6 
ΒΘΑΥΘΏΘ, ἰξ ΒΑγ8---ἰῦθ ἄδτκ οἱουὰ Ὀσποαί ἷ8 ἴδοι. 
Νοχι, ΞΞ ΣΌΣ 325}, Π τοὰθ Ὅροι ἃ οἰνοσαρ. (ἰοὰ 
τἰάα8, τβογθῖοσο, ὍΡΟΣ 1ὴο βἰοττη-ἀγίσϑι ἰπυπαοτ-οἱουῦ, 
88 ὍΡΟΙ ὮΪ8 οματίοῖ, Οἡ [818 δοοουπὲ, πὸ μοϊὰ ἐμαὶ 
ἴμδὺ ἀοτίναιϊίου οὗἨ (6 πογὰ ἰ8 [80 τἰρῃϊ ὁπ6 Ὑμοἢ 
γΐηρβ 532 ἴῃ οἰοβεδὲ δοπηῃθοίίοῃ τὰ 33 (ο γέάς, 
δηά τεξατὰβ 86 ποτὰ δ8 [οιτωϑὰ ὮΥ ἃ ταϑί δ  μεϑὶβ οἵ 
Ιοὐξοσβ 5 ἔγοιι 552 ΞΞ 23} οδδιῖοί, ἰθῶτα, δπὰ τοὶ 

5.ΔϑΖᾺΣ ἃ5 ΟἸΙΔΟΙΟΔΥ͂ ἰδ οοποαχποά, Ὦχ. Δ ρο, τὸ εἰ, 

ΤῺ ροοίίοαὶ δῃὰ ἀἰάδοίίο γείδγοποοϑ ἴο᾽ 



242 ΘΕΝΈΒΙΘ, ΟΒ ΤῊ ΕἸΒΒῚΤ ΒΟΟΚ ΟΡ ΜΟΒΕΒ, 

ἔτοτα 31Ἢἢ 0 φωΐ 2.0 Ὀγορίπφιιμ εεί, εἰ αὐείαἑ, ΠΟΡ 88 
ἰ86 βδιὴθ ψὶ τ (86 γρύφες οὗ [86 ῬοΓΕΙΔΠΒ, 88 ΨΟΥΥ͂ 
ΘΘΒΘΓΑΙΪΥ μοὶ (806 ΟΕΒΕΝΙῦΒ᾽ Πα σῖθο πη). ββ'ποθ Ὦ6ΓΘ, 
δὲ 81} ουὐθηΐβ, ἱμ6 βιανδϑ-τηονίηρ (Βα) ἀον- ουδΒ ΡΌΘΑΡ 
88 ἰῃ6 σπαγῖος οὗ αοά, ἀπὰ υϑσγ δἰ σπἰ δοδηΐ, ἰοο, ἴῃ 
[86 δἰπραν, 60 αἷβο, [86 ἴδοι τωυϑῦ ποῦ ὯΘ ΟΥΘΙ- 
Ἰοοκοά, ἰδμαῖ, ἰῃ οοῃποοίίοῃ τὶ 118 ομοῖτιῦ, ΠΟ ΣῈ 18 
τηρῃϊίοη οὗὁἩ 86 τγδί οὗ ἀοά, οὗ (88 υὐρελμαιν ἡτοθὰ 
18δὺ ρορίῃ ουἱ οὗ δἷ8 τηουΐ, οὗ (86 αοπίηρ 68 
ταὶ Ὀυση Ὀείοτο Βῖαι, οὗ τὰ6 ἔτγο.Βαβῃ, οὗ ἰλ9 Ὀυτηΐηρ 
οοαῖβ, ἀοα ΒΒ ΔΙΓΟΊΤΕ, δηὰ Βη4)}Υ, οὗ [π ᾿Ισῃυϊησ, Τὸ 
1818 τ ΔΥ δαα [9 ν ΡΒ. αὖν. 4, τ οτθ ἰΐ ἰ8 
δαϊά, δηὰ ἰπ ἐδοὺ τὶν βροοὶδὶ γοΐθθθποο ἴο [86 σγοδῦνθ 
εἰδίοσγ : ἯΒο τοδκοὶδ [Π6 τνῖῃ 8. Ηΐ8 ΤῈ 655 186 
βδτοθ8 οὗ βγο ἷβ βοσυδηίδβ. Κοορίῃρ ἰδ }8 1η Υἱοῦ, 
(υδὲ τῃ6 ομοσιι θἷπὶ πανὸ ἐμοὶ παίυσγο ΞΞ ΒΥΤΏθ0]8 ἴῃ 
πὶπα δηὰ οἱουᾶ, δηὰ ργοϑοηΐ ὑποιηβοῖνοθ ἰῃ ΘΟΠΏΘΟ- 
ἴοη τὶϊῃ (πα Βαιηοθ οὗ ἐπ6 Ἰ᾿ρμυΐηρ, τὸ μοὺ Ὁ 
ὉΡΟᾺ [86 ἀδὺῖς Ραββδρθ ἱπρ [86 οὨθτυ μι, [4. 
νἱ. 1, 85 βθϑῇ ἰῃ 186 δηῃδ]ορὶθθ οὗ δεσίρίασο. Τμαὶ (ἢ0 
βογδρΐπη, ἡ ἢ ΔΡΡΘΔΡ Βόγὸ ἰῃ ἴδ6 τοίη οὗ δομονδ, 
αἵ ᾿Πκουσῖβο ΒΥ 681 δηρο]- ΌΤΤΩΒ, 18 ουϊάθπε ΠΌτη 
ὑμῖν οομβρυτγαίίου 4861 τ Πογοΐη ΠΟΥ͂ ΔΡΡΘΆΓ 88 θἢ- 
ἀονοὰ νίῖϊῃ εἰσ πίηχα, δὴ διτδηρετηθηὶ πῇ] Οἢ οΥΐ- 
ἀΘΏΠΥ 648 ἃ ΒΥΤΩΡΟΪΟΔΙ δἰ σηϊβοδηθθ. Τμδί, τοοτο- 
ΟΥΟΡ, ΠΟΥ ἅτ ποῦ ἰ0 Ὀ6 τοραγάδὰ ἴῃ δοῃηθοϊΐου τΐἢ 
[8.6 Βοροηῖβ τηοηἰοηθὰ Ναυμὃ. χχὶ, 6, ΔΡ ΘΟ ΔΓΒ ἔτοι 
186 ἴδοι, [μδὺ [686 Βδγθ {πο οῖν πϑῦβα ΒΙΓΏΡΙΥ ἔγοτα [86 
Ὀυγηΐηρσ Ροΐβοη, Ναὶ μ6 Ρ οδη {Π6Υ ([0 ΒΑῪ ποιδίηρ 
οὗ τὴ6 γστουμα]688 ἰἀοη ἐβοδίίοη οὗ [86 πδιῖθὸ σὶϊὰ 
ὈΛ ργίποῖρος, ποδὶϊ68) ταϑδῃ ἐΐ6 δεγπῖπο, ἴμ6 δλέη- 
ἑπσ, δοοογάϊης ἰο Κίποιϊ δῃὰ οἰβοτβ; ἴον ὩΣ ἀοα8 
δΟῖ τησδῃ ἴο0 ΡΆΓΩ, ἴο βιιΐηθ, Ὀαΐ ἰο ϑοοσοῖὶ, ἰὼ Ὀαγῃ ὑρ, 
οὔόηιαγα, σοιδιγοῦε, ὟΝ ἈΠ 6 οΘοηβίαἀογ ἐμδὺ ἴῃ οἷ. Υἱ. 
᾿Ιβαΐβιι ἀο068 ποῖ βοὺ {ογὶἢ ἢἷβ σοηθτα] ργορμοῖίο ἰπδυ- 
δυταίίοι, Ὀαῖ 18 σροοΐδὶ οὐ] ὴρς ἰο ἀθποῦποο (86 οὐ»- 
ἀυγδοῦ οὗ ἰμ6 ῬΘΟρΪΘ, δηὰ ἴο βοὺ Ὀοίογο (πθὰλ (86 
ἡυαρταοηΐϑ ἐμιδὲ τηυδὺ [90]]ονν, ἡ 6 ππαἀογβίδηἃ ΠΟῪ ἱξ ἷ8 
ταὶ ἢΘ 8668 [8 ΔρΡρδδᾶσγδηοο οὗ Ψομουδὰ ἴῃ [86 ἰση- 
Ὀἶθ, δῃηὰ ἴῃ [86 τηϊἀβὲ οὗἩ [86 δβογδρῃΐπη οὐ Ὀυσηΐηρ᾽ ἀἢ»- 
(οἷ8, τ α}18ὺ μ6 ἔδ6 8 ὑμ6 ἀοοτ-81}}5 οὗ [89 ΡΟ ἰχοπι- 
ὈΪ6 αὖ ἐποὶσ 9811, δῃὰ Ὀθμο0] 48 [86 ουδο 816 ὦ Ὑῖϊὰ 
Βῦ0 Κα. Τδδ τηρδηΐηρσ 8, (δὲ ἰῃ βρὶγῖῦ ἢθ δη(ἐοἰ ρδίθβ 
116 ἔυΐυτο Ὀυγηΐηρ οὗ [16 (6: ρ]6 88 ἰ.:6 ἰπῇϊοοι οὗ 
δοβονδβ ἱυάρτηοηῖ, [πῃ ῬΒ. Ιχχχ. 2, Ὁ 1κὶ βαϊὰ : Ο 
Βῃορμοτὰ οὗ Ιβγαοὶ, ἀρρϑδν, ἱποὰ (μαὺ εαἰζίοβὶ δῦονβ 
[86 σμογυθίμι, δα (ὮΥ ροοσ. Τὴ ΟὨΘΓΟίτη, 
(Βογοίογο, ἃγΘ Βυτη 018 οὗ {μ6 δοίιΔ] ρυϊίηρ Ἰοσὶ οὗ 
186 αἀἰνίπμθ δυϊμογγ. Τὸ ὑμἱ8 οοττοβρομπάβ, ἴοο, ἐμ 
ὀχργοβδίοῃ, β, χοῖχ, 1: Ηο εβἰυϑίῃ δθονο 86 οδογυ- 
δῖτα, ΚΒογοίογο ἀοο8 (ἢ6 Ἰτογ] ἃ [το Ὁ]6. 

8 τοῖς Πο6ΙῸ. Βιοῦ ἃ τηϑὲβμοεία, δ ἢο ἐξ βϑοσῃβ αἴσωρ]ο, 
πουϊὰ Ὀ6 ὁοὴ ἴο οἶϑαῦς ῬΡΒοῃοῖίο σι πορίοα, Ἠδὰ ἐδορυῖ- 
ἴπ ΣΆ] οὐτηο ταί, {ὁ που] πατὸ ὈΘΘῺ πιοσὸ ῃ]αυδίρ]ο, θὰ πο ἢ 
ἃ ΒΥ116.0]9 88 Ἴ σαχ) που]ὰ Βασὰν Ραβε ἱπίο "3 (1αν). Β6» 
5ὲίῖθβ, [ὮΘ ῬΓΪΠΔΑΥΥ͂ Β61δῸ οὗὨ 2.9 Ἵ ἐδ ποῦ γίαέπρ τος ᾿ποίέοπ αἱ 
41, Ὀὰς ̓ λῥαθῤφημρουυ αἷρ ὠκὶ ρέμα ἥγοτῃ ἩΒΘΠΟα Θοτηθα ἴΠο ΟἿΟΣ 
ἰάοὶ ΟΣ Ἰ1:οὰ. ὙΤΗΐθ ἰδ ταοεξ ΟἸΘΑΣῪ βμότα 

; υἱο διὰ ϑγγίδο, ΔΙ μου ρ ἰξ αὐἰΐο 
ΡἸΑΛΏΪΥ ἌΡΡΘΟΣΒ αἷδὸ ἐπ ἔμ ἩΟΌΣΟΝ. Ι1ἱ 18 ΔῚΣ ἸΠΟΙΘ 666} δηὰ 
ὩδίῃΣαὶ ἰο ἀογῖγο {86 τιδσοθ Φ}.9, ποῖ ἤγοσα δ γί έτισ ἴῃ (86 
ἕοττα οὐ οἵου οὗἉ ἔδο ομοσ θέτω, Ὀθὺ ἔτοτα ἐμοῖσ Ὀοίωρ τοιπασῖ- 
αὐ]6 ἐὰν όταν ἄρσουτοξ, ἈΘΠΟΟ 08}10ἃ ΡγΘ-Θυ ΘΠ Εἶν (80 ἐιρταῦυ- 
ἕηρε. (8λ6 δοοουπὲ οὗ 1656 Σορσοδοιίβίζουβ ἰπ {Π6 ἴοσα- 
ΡἸῸ οἵ Βοϊοζωοῃ. πὶ του]ὰ ὑσίπα ἴΒθσὰ γ ΓῪ πα ΓΑ ΠΥ ἔγοϊα 
“12, [Π0 θ60}86 οὗἩἨ ΝΈΟΣ ἰπ [86 ϑ'τίδς ἰδ, ἐο Ρίομρλ, σιιξ, ὁ» 
ῦγαοε. [1 ἷἰ5 1ὴ Οἷα Σῖν, ἴδο βαπιὸ σοοῦ τπὶιΐ ἐμὸ ατοϑοὶς 
γρατ στανε Ὁ , 1Δδι. Β(ΟΒΊΒο). ΤΒΟΥ͂ τὸ ἴδο χϑ" 
ἸΩΔΣΚΘ Ὁ]. ἔοστηδ, βροσοο, δου] Ρέυσου---πρτανυνίπδ.---Τ. 1.} 

οἰ, [86 αοὰ οὗ Ιδβτδοὶ, τὴο εἰϊζοῖ δον ἴθ οἱοεῦ.- 
τα. [ἴῃ Ἐζαίκῖοὶ, (89 ὁδογ πὶ ἃσὸ ἀδποιθα ἐῃ δίσοσρ 
ΒΥΤΩΒΟ]Ϊ ΑΙ, Δ] σοσῖ 81 ἔοστωϑ, 0 ἸΟΏβΟΡ 88 δηρθῖβ, 
Ῥαϊ 88 ὉΠ, ζῶα, ᾿ἰνίηρ (δΐηρβ (μαῦδιοσ: ᾿θαδὲβ) 
Μοτοοτοῦ, ἰῃ Εζοκίοὶ χ. (πο Θ δῖϑ δαὶ βοὺ ἴοσίἢ ἴῃ 
οομποσίοη τἱὶ 6 ΘὨΟΡΌίτη, {86 60815 οὗ τα ἰδὲ 
ΔΙῸ ἴ0 Ὀ6 ΟΑδ( ΟΥ̓́ΘΡ ἴδ οἱἴγ. Απηά, ΒΑ ]}Υ, ἰῃ 186 ἰστι- 
ΡΪ6 οὗ Εζοκίοὶ, ἀο τὸ δυὰ [6 ΘΠογα πὶ ἀρδίη δὲ ἐδ 6 
Κογ-ποίθ ον 6 δυτ0}168] ἀοσϑιγυσίοι Κ 109 ἴδσω- 
Ρἷο (οἱ. χ]!, 18). 76 δανο ἴῃ Εἰζεκίοὶ ἐπ ὁμποι αὈΐτὰ 
βσυτθ8 ΘΒρθοΐ ΠΥ βοὶ ἕοσῖ ἱπ ἰδοὶν Α1}} ἀσνοϊορηιοπὶ 
(δα, [86 ἸἸοπ, [6 ΟΣ οὐ Ὀυ]οοῖς ἔον βδογίῆος, διὰ 
(86 686}6), ὙΠ θὲ ἴῃ ἐμ6 Βονοϊδιίου ἸΏΘΥ τὸ στϑοοῦ- 
Ὠΐζροα δ8 ἰ0 στοῦπῃά-ζοττηβ οὗ {86 αἀϊνίηθ συϊίηρ ἢ 6 
που, 88 γι 0}1Ζοα ἴῃ (Π0 ΟΣ στουπα-ζογιῃ ὁ οὗ {89 
σΡΘα ΌΓΟΪΥ [6 (866 “ [6 οὗ δοθα,᾽" ;. Ρ. 284, Ῥοσνηα- 
ἐκ, Ὁ. 6008). [ἢ ΔΩΥ οπο ἰ8 ἀϊβροβοὰ ἴο τορισγὰ 1686 
88 1ῃΠ6 στουπα-ὍΤΤΩΒ οὗ [Π6 Βρίτιτυδὶ ᾿᾿ξθ ἴῃ ἰῃ6 ποσὰ, 
Ὀθόδιδ6 ὑπ 6 Ὀοαδίβ ὉΘΆΓΡ ὉΡ ἴπ6 ἄτοπα οὗ ἰδ6 ἀϊνὶπα 
τυὶο ἴῃ (Π 9 ποι]ά, οΥΣ Ὀθοϑῦβθ, δοοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 818]- 
ΟΩΥ οὗ 186 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΟ, ἐμ 6Υ ὈΓΑΥ͂ πο αοά, ἰΏογα ἰδ 
Ὧ0 ΟὈὐοοῦοπ ἴο ὈΘ6 τιδὰ6 ἰο ᾿ἴ, Βυΐ [ΒΟΥ ΔΓὸ ποίΐ [ΠῸ8 
ἀσηοιθοα 85 οοπἰαϊηΐησ [μ6 ἰάοδ οὗὈἩ (8)6 δἰρῇοβὶ Ἵσϑδ- 
[ὌΓΟΙΥ 6. ΤΒυΒ 8180 Β6γο, ἰπ δοοοσγάδῃοο υῖ ἢ 4]} 
[86 τοϊαϊθα Ρ]δο68 οὗ βουρίαγο, πλῦσδὲ πὸ ὅσσον Ποϊὰ 
ἴδλϑι (ἢ νἱϑὺν τΒδὲ [6 οὨ ΘΓ πὶ ΔΓ6 ΟὨΪΥ͂ ΒΥ τὰ ὈΟ ἷ 4] 
ΔΏΡΟ]-ΤΟΥΙΏΒ; 88 Ἧ6 τηῦδὶ 4180 ἀἰϑεϊηρσυ θ 18.686 Βογα- 
Ρ εἶμι ΘΥ̓ΟΓΥΜἝΟΙΟ ἔγοπι ῬΟΓΒΟΠΔ] Δη 68 ; ΔΙ Ποῦ ἴῃ 
86 τηδιϊοδίδιίοη οὗἉ [86 Οομογυ ίτω, ἱΠ6γ6 τεα8 ἀἰϑοιοβοα 
ἴο (86 Κτϑὶ σζϑῃ ἃ σ᾽ϊηρθα οὗ [86 δῃροὶ- σοῦ. Α8 
ΒΥ Ο]Ϊ 681 ΓΌΥΤΩΒ, {ΠΟΥ τηυβὲ 06 Β6ΤῸ τορδσα θα αϑ 80- 
Ροϊηϊθὰ ἰο ἔοτιη ἃ ροιτηδποης ροδὲ οἵ πδιοῖηρ, ἴῃ 
ογάον ἴο ϑθρ τζϑῃ ἔγοπι δρργοδοδίηρ Ῥαγδάΐβο, δῃὰ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἰμ6 ὑροο οὗ 6. ὙΠΘη τὸ ρογοοῖνο {Π|6 
ἴαοῦ τῃδὲ (ἢ 6 σὨΘτΌ ἷπη ΘΥΘσΎ ΤΠ ΓΘ ἔόστη {Π6 δοΘΟΠ," 
Ρδησυίης χυτὰ δῃὰ παϊοῖ οὗ {ῃ6 ἀἰνίπο ἱπγοηο, τὸ 
ΓΘ ὉΠ6ΘΡ ἴῃ 6 ὨΘΟΟΒΒΙΥ͂ οὗ Ὀγησίηρ Ῥαγϑάϊβα 4150, δπὰ 
ΟΒΡ ΟἾΔ} [86 ἐγοα οὗ 11ἴο, ψ ΐοῖ ΠΟΥ͂ ἀγὸ δρροϊιϊοά 
ἰὸ σιιαγά, ἴῃ βρθοΐδὶ γοϊδίζοπ ἰὸ {815 ἰὩγοημθ. ὙΒοτοῦΣ 
ΤΑΘΥ͂ ἰῦ θ6 ΘΧρ]αἰποα ΒΟΥ ΨῳΔΟΟὉ ΒΑΥγ85: “1 ἢαῦα 560Ώ 
Παοά ἔλοο ἴο ἴδοο, δια ΤΥ 116 8 ργοϑογσυοὰ (ἀφ. χχχίϊ. 
80),-α]53ο ον ἴπ6 Βεμοϊαΐῃρ οὗ αοα Θβρθοίδ!ν Ὀτηρη 
ἀοδίμ, Ὀθοδαδβο ἱξ ἰβ [του ἀραὶ ἐμαὶ (6 ἰρθεβὲ 
᾿ξ ἰ8 δἰἰαϊποα (ΕΧ, χχχὶ, 20; Ῥα. χυὶ. 11 ; χνϊΐ. 1δ; 
1 Φοδῃ ᾿ἰ, 2; δηὰ [86 Ὠΐβύογῦυ οὗἩ ι86 νἱβίοῃβ, 18. νἱ. ὅ ; 
Ὅδῃ. υἱΐ, 1δ; γἱϊ, 17; Βον. ἱ, 17). Τῇ εἰουὰ δοά 
ὈἾ αν οὗ θγο πῃ ΐοἢ Ἰοὰ {16 ΟὨΣ] τοι οὗἉ ἰβτδοὶ ἱῃσοῦρ 
180 ἀοδθογὶ ΜΔ. 8180 ἃ βίζει οὗ (ῃ9 Ῥγθβϑθηῆοο οἵ ἀοὰ, 88 
611 88 ἃ ἀἰνϊ ἀΐηρ Ὀοίν θθη [06 ρΊοΥΣΥ οὗ αοἀ τπὰ εἰῃ- 
[Ὁ] τηθῇ : ἴῃ οἴδον πογάβ, 1 νδϑ ἴῃο συιδιὰ ὑπαὶ Κορὶ 
ΟἹ ἔτοτα (86 ἀϊνίηθ σίουυ ἰ86 ῥτοίδμθο δυΐγαηοθ δηὰ 
[16 ῥγοίδπο Ἰοοῖς, Ἐν (ἰαὺ τϑᾶβοῦ, ᾿ὺ ΒΘϑιῺΒ ἴ0 βδιδηὰ 
'π οΘοπηθούοι τ ἢ [80 ΘΒοτυ τα οὗ ἐδ τ 8] 5υτη- 
ὈΟΪΪο, 48 ἰὺ 18 οοπποοιθα πὶῖὰ (86 οΒοσυ πὶ δα ϑεγδ- 
Ῥθΐτα οὗ [86 το] σίου βυτο οΟ]Ϊς, νίον. 

ΤῊΘ το δο]ορίσδὶ δηδ]ορίοβ οὗ ἴ86 ΘμοΣυ τα ἢ 5- 
ΓΒ ἅγο, ἴῃ [8οὲἱ, τοοαὶ δι κίησ, “ΟἹ {86 τηουηπίδίτιϑ 
που οἵ [μάΐα,᾽" βαγβ ποδὶ, "οὔ, ἱπ σϑΏΘΓΑΙ,, ἴῃ 186 
τοίου οὗἨ (δ6 τηουπίδϊῃ δπὰ Εάδῃ οἵ αοά, ἀο ἴδ 6 
δποϊοηί (6. (. ΚΤΕΒΙΑΒ, ὁμάδα, χὶ ; ΑΒπιΑΝ, Κεῖ. 
«Απίπι. ἵν. 21 δΟΙΏρΑΓΟ δἷβο ΡΗΣΓΌστ τ. ΡΖ “4 οίΐς. 
ἢϊ. 48) μἷδοο ἔδο ἔδυ ]ουβ ρυἑ ηβ, τ δῖοι [ΒΘ Ὺ ἀοϑοτ 6 
88 ἔοβίμογοά Ὀδΐηρβ ὙΠῺ ἸΙομΒ᾽ οἶδτνβ, (86 ψίηρβ δπὰ 
Ὀδαίκθ οὔ δαρίοθθ, ἽΜΡΕ Ἔγ68, ὅτα.,---τολκίησ ἰθο σὰ 
[86 ρυλτγάϊΐδηβ οὗ ἴ[}6 σοϊὰ ἐπαὶ ἴῃοτὸ δρουπάβ. ΟἿὮ- 
6ἴΒ Γοον ἴμεῖὰ ἴὸ ἐῃ6 Βἰρίιον Νογίδ, ἰο [86 Αὐπιδθ- 
Οἶδα οουμίγυ, ἀοβουϊ πρ ἴποῖὰ ῬΑΙΓΌΥ ἰῃ ἃ δία] 
ΤΩΔΏΏΟΣ, δηὰ δοίης Ἰμοτὰ ἔοσίδι 88 γδίομοτβ οὗ ἴδ: 
βο]ὰ, 6. ζ. Βξκου., ἵν. 18, 27; Φδοη., ἤἔγονι, 804 ; 
Ῥαῦβαν., ἃο.---ΟΥ̓ 686 βίοτῖοβ (86 δαΐθοῦ ῬΘΑΘῚΥ 
δὰ βοὴθ πον] θᾶρθ, 88 880 οὗ 86 μοίἃ ἰδηὰ 
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Βιαυϊ δὴ, ποῖ ΒΘ τοοπίομβ. ἡ οἰ ἰσβοῖ οἶτο8 Ὁ 51 468 
[πο Ῥοταίδα διοτίθθ, δοοοσάϊηρ ἴοὸ πο 99,999 Ῥοτ- 
τεῦ (δαὶ ἴδ, ἃ Θοπιπέϊοβα πυτ Ὀ6Γ) κοορ τδύσἢ Οὐ ον [ἢ 6 
ἔσοθ ἩΞΙΘὮ οομίδὶηβ 'π [8617 [06 ροότγον οὗ [9 
"σΣειττοσίίοῃ. [ἢ τοραγὰ 0 89 οοπηθοίΐοῃ ὈΘίΘΘα 
ἐμθ ΒΙ 16 ἐσαάϊὔοῃ δπὰ ἐμὲ8 Ἰοσεπά, 6. ἰσβοῦ τορασαβ 
85 εἰσηίΐϊβοδηΐ ἰμ6 οοτηρατίβου ( χΧΥΪ . ἡ οὔ )ὸ 
κίησ οὗ Τγτο ἰὸ [6 ῥγοίθοϊίηρ ομοταῦ Ἡὶτἢ 118 ουΐ- 
Βρτοδὰ πίηρθ. ΤῊΐθ δοϊηραγίβοη, ΒΟουοσ, [88 ἰδ 

ΒΤΩΡῚΥ ἴῃ [6 αος ἐμαὶ (86 ἰδίουγ οὗἁ {16 
ἵπρ οὗ Ἰγτο ἰδ ρτοϑοηϊοὰ ἴῃ ΔΠΔΙΟΘΥ ΠῚ (86 ὨἰΒΌΟΤΥ 

οἵ ἴδ [8]} ἰπ Εάδθη. 6  Ἰσβοῖ συρροθοθ πὲ [16 ΔΡ- 
ΡΟδγασοῦ οὗ ἴμο δπαϊοροῦβ ἰερεπὰβ τ οἷν ΒΑΥ͂Θ ΟΟΠῚΘ 
ἄοπα ἴο 18, [ΔΒ ἰ(8 οαἱχὶπ ἴῃ (δΐα, ὑΑὺ Βυτηβη  γ, ΔΒ 
ἴλ τοοξ ἔοι ἱπ ἰγῖθοδ, θυοῦ δργοδϊηρ ἔδτίμον δηὰ 
ατί πον δδυπάοσ, ἰοοΚ δἰοηρ ἰΠ6 τοργοβουϊδοῃ οὗ [ἢ 
ἘθΟΣΌΣΘ ἔτοπι (06 δηοϑαίγδὶ μοῖηθ, δῃὰ οοη 0 8}}Υ 
τοδϑ το γίθοὶ ΔΙ ΠΟΤ ἰοὸ 10, 1 ΔΡΡΘΔΙΒ ίο 5, 
ΠΘΥΟΣΊΒοΙ628, ἰμδὺ (μ6 δηδιορίθθ οὗ [89 ατὶδῆη Ἰοροη 8 
ὮΣΘ ΟὨΪΥ δρραγϑηΐ, δβίηοο ἴδοτο ἱβ ἃ ργοδὲ αΠΠσεποο 
Βεοξνθοῃ ἐδ ἰάρα οὗ ἃ ἰοδέ ἰγοθ οὗ 118, δι ὰ δαὶ οἵ 
ξοιά τοῖ68 ἩΠιοΣι ΤΩΔΥῪ γοῦ ὈΘΟΟΤΙΘ [ἢ 6 ὈΟΟΙΥ͂ οἵ ̓ 1Δῃ- 
ἰηὰ ΤΈΘ βίοσγῃ οὗ 86 ἐγθ6 λο7 ΤΩΔῪ ὈΘ ὙΘΥΥ ΘΑΔΙΪΥῪ 

ςοππιοσίδα σἰι ἰδ 6 ἰδῖον Ῥοσβίδη Ἰο θη 8, τ ἰο ἢ ΤΩΔῪ 
δὲ τοΐζοσσοὰ Ὀδοῖ ἰὸ {86 Ηοῦτον ὑρδ  Π 0.8 ταίθον 
ἐὯδ᾽. (0 ΔΏΥ ΘΔΙΥ δηα υπΐνοσθαὶ ἐγδάϊ οι οὗ Ῥαγδαΐβο 
--ἴὸ δαὺ ποίδίηρ οὗ ΚηοροὶΒ ορίηϊοι, (δὶ (86 Ηδ- 
Ὅτονν [466 οὗ 6 ΟΠ ΘΡΌἾπ), 80 ΘΟΠδΙΒύΘΠΕΟΪΥ τηαἰ πίδ ηϑὰ, 
εῃου ἃ θ6 οχρίδἰπϑὰ ἤοσω ἴῃ6 συϑτῪ ἰθἀεβηῖϊο ἕοσττω οἵ 
[86 ατροῖς Ἰοχαπά οὗ (09 χτίἤπβ. [πὶ ουν ορίπίοη, 86 
ΒίοτΎ οἵ Ῥτγοιηθί μι οβ [48 Τ᾿ 0ἢ ΙΏΟΓΟ Οὗ δ ἰπη6Ρ ΓΘ- 
ἰδ! πβἷρ ἠο [Π6 Ῥαγθ 86 ἰδίου. Το δοῃοϊυάθ, 88 
Καῖ] γοιηδυῖα οἡ (Π6 ΘὨδρίοσ ὈΘίοτΘ ὑ8: “ὙΠ (86 
Ὀδηΐϊθητηθηὶ ἔσοσα ἰμ6 ἀαγάσῃ οὗ Εδάρηῃ, Ῥδγβαΐβο, 88 
ἴατ 858 ἸΏ 6 ΤΟΓῸ σΘοποδγηρα, αἀἰδαρροαγοὰ ἔτοπὶ [86 
θα. ὝΟοἀ ἀϊά ποῖ τ ιϊπάταν ἤγοσ {86 ὑγθθ οὗ 118 
13 βδαροσῃιδίαυγαὶ ρουσοΡ, ΠΟΙῸΣ αἰ Ὧ6 ἴδ ναϑίθ (0 
ξαυάθῃ Ὀδίοσο {ποῖ ογοβ, Ὀυΐ δ ρυδγαοᾷ ἰξ ἀραΐπει 
τῃοῖν γοΐασγῃ, ἰο ἱπαϊοαίο ἐμ δὺ ἰΐ τητδὶ Ὀ6 ργοβοσυϑα δηὰ 
ΒΟΙΤΩΔΏΘΏΕΥ ρυδλταοα ἴο [6 ἔἶτηθ οὗ [6 δΟΠΘΌΙΩΙΩ- 
ἄσπ, στ βϑη δἰ βῃουϊ ἃ ὍὈ6 ἀεοδίγογοά νϑιὸμν ἦν ἡυὰρ- 
τιροὶ͵, ἀραίι ἰδ ἢ ΔΎΤΔΥ ὉΥ [ῃ6 ΘΟΠΟΌΘΙΟΣ οἵ [86 861- 
ρθε (1 Ονε. συν. 26), δῃὰ ἐπ0 ἰγθ6 οὗ 19 ΚΤΟῊῪ 
διὰ ὕΘΑΣ ἔγα δ Ὁροὴ [89 ΠΟΙ͂ οαυτὶ οὗὁἁ (0 ἨΘΔΥΘΏΪΥ 
Φοταβαίοιη (Εν. χσ, 21). Τῆΐ, ἷἰβ οἰοδεῖν ἃ τσὶ 
ΒΥΤΩΌΟ] 68] πηἀογβδσησ. Απὰ γοὶ τὸ τῃτδὶ ποῖ 
ἰοϑε εἰσῃὲ οὗ [6 Ὠἰδίοεϊοδλὶ ἔδοι, ἐμαὶ ον βίῃ 1] τηδῃ 
ἴπ6 σοηἐΓΆ] δπὰ οΟἸ]οοῖνο μόνγοῦ οὗ βϑδι ἴῃ παίογο, 
88 ἴῃ ἃ 51}} Ὠίσῆον βοῆβο (86 Ὀϑμο]αΐηρ οὗ αοά, ἷε, 
ἰδτουρὰ δἷη, δηὰ ἰὨτουρὴ ἴ86 Οὐτίπο ἱπαρτασηϊ, πἰὰ- 
ἄεῃ δια υδηϊβμθά, ἱπουρὶι ποὺ δβοίαίοὶυ ἰοϑὲ. ΤῈΘ 
ἱπαϊνί δ] τη, ἔκ {Π6 σο]]θοὐΐνο υτθηΐ, ΤΩΔῪ ἰπ 
ἸΆΒΩΥ ὙΔΥ͂Β ΟΥΔῊ πἰρῃ ἰ0 Ῥαγδαΐδο; Ὀὰὺ ᾿ὸ 18 ΘΥΟΡ 
ἀπνοι ὈΔΟΙ͂ 89 ὮΥ ἃ ἀἰνίπο ἰδιηροβὲ δηὰ ΒΟΥ ἰυαρ- 
τοδὶ ἰο (Π6 ουἵον δοϊὰ οὗ ἴδον, οὗ οοπβίοὶ, δῃὰ οἵ 
ἀουι. Νοῖ Ὀδοϊκγατὰθ τουδὶ ἢθ Ἰοοκ, Ὀσὶ ὁνὸν 
ΡΛ 

ΒΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΈΠΟΑΣΙ, 

1. ΤὴΦ τεραπὶηῦ οὕ ἐδ παγταζίυθ 97 ἰΐα ἴοεί 
Ῥαγαΐίεο. ἸώΚὸ 186 ἔπυβοαι ἱαϊοτῖοθ ΘΥΘΥΥΜΘΓΘ, 
διὰ οβροοΐδ! ὑ86 ῥυϊγιϊἶνο ἰγδαϊοηθ οὗ αθμοβίβ, ἱΐ 
δ ΔῺ Ειἰκιοτῖο 4] ἔδοϊ ἰ0 6 ἰδκϑη ἴῃ ἃ γοϊρίουβ ἰάθαὶ, 
(δαὶ ἴα, ἃ ΒΥ ΡΟ ΟΔ] ἔοστα, [0 ἰβ ̓ πδὺ 48 "{1|16 ἃ ΤῸ 
ΔΙΠΕΡΌΤΥ 8 6 Βυτηλη ταοϑ (861 18 ἃ τηθγθ 8]]ΘΡΌΓΣΥ. 
Τς ἰδ [πὲ δα 019 8 ρατο, παικοὰ ἔλοϊ, 86 (9 Ἡ μας 
οἵ ἴδ βατρϑηὶ 18. ἃ 1ἰ16 8] βρϑακίηρ, Οὐ δϑ ὑπ ἐγ 
οἵ Ηἴ8, ἴῃ θεῖ τορατάοθα, 8 ἃ ρἱδπὶ πῆοθα οδιΐηρ 
ἱπιρατίοά ἱπηρονβμ 16 16. ὙΤμαὶ δἷπ θορδη πὶ [ἢ 6 
θερίηπίην οὗ [διὸ τδοα, (πδὶ {π6 ὅτϑι βίη διδὰ {18 οτίσίῃ 
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ἴῃ ἃ Του ἰάθη οηἰογταοηὺ οὗἨ παίαγο, δηὰ ποὶ ἴῃ ἰἢς 
Οδἰηϊῶο ἐγαίτι οἰ ΟΥἩ δ᾽ αλ}} 4} ογίτηθβ, (μαὺ [ἢ οτῖρὶ 
οὗ Βυχδῃ δἰ; ροϊηΐβ δος ἰοὸ ἐῃ6 ορὶπηΐπρ οὗ 88 
Βυπίδῃ τῶοθ, {παὺ 6 ἩΟΙΏΔΙ ΓΔΒ ΟΥ̓́Ρ ΠΙΟΙῸ 86- 
ἀποῖθ]ο ἐπδὴ (6 τοᾶπ, ὑμαῦ δουρ τ δἷη ΘΔ π|0 ἴῃ 
(826 ὑθῃαοῃοῦ ἴο δὲῃ, σοηδοϊουβη 88 οὗὨ ρ}]}}, δ] ἰθμδ- 
οι ἔτοπι σᾶ, δπὰ δου] ἴῃ ρϑηοΓαὶ,----8}} (ῃ666 δΓΘ 
δ Πττηδίϊοβ οὗ [6 το] σίου εἰδβύοτῖ δ] δοηβοϊουϑ 688 
πιο ἀοταδηδ ἰὴ6 Ἡἰβίου 8] 688 οὗ ον ἰγδαϊ το, 
δῃὰ που]ὰ ροΐηύ Ὀδοὶς ἰο δομο βυσὴ ἔποῖ, ονϑι που ἢ 
ἰξ ποῦὸ ποὶ τγυϊξξοη ἴῃ Οὀμοαίθ. [ὑ 8 ἱποῃ ἐδ δοίυδὶ 
Ὠἰούοτῖσαὶ ἱΒΌΘΏΘΟΒ οὗὨ ΟΡ πδγτδιϊοῃ, ἰῃ ὑἐμοὶν που] - 
ἰδίου οδὶ δἰ μι ἤσδηοθ, συ ηο ἩΒΟΗΥ αἰδεησυ θη ἱξ 
ἔγοτα ἃ συ. ΤῺΘ δγγθ 0} 1604] υπἀοτβιαπαϊηρ, οὗἨ (89 
ΠΙΒΌΟΥΥ ΔΡΡΘΔΙΒ ἰπ (μϊ8, {πδὺ (06 τη ΐνο θα] οχβίθηδθ 
οὔ βίη, οὗ [πο Ζ8]1, δπὰ οὗἉ [Π|6 [81] οὗ ΘΥΟΥΥ ἱπαϊνὶ ἀπαὶ, 
δῖο τοβοοίοα ἴῃ ἰξ, Ηδθγα ΘΟΙΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἰπΐο οοπ-͵ 
δἰἀογδοπ: 1. ΤῊΘ τναγΐουβ του βοϊορίοδὶ δηδϊορίθϑ 
οὗ [86 ὈΪΌ]1σΑ] ἰτδάϊοη οἵ ἴθ 811. 2, ΤῊ ταγίουβ 
οχοροίϊοδὶ μὰ ρθε δεῦ ϑο οὗ (06 δον ἢ δηὰ {δ6 
Ομυϊβδῃ ἐμ θΟ] , Υ. 8. Μοάογῃ ἱπιδγργο δι! Ή8. 

1. Τπ τοβρθοὶ ἰο ἐδδ6 »νίλοίοσὶοαἱ απαϊοσὶεδ, οοτο- 
Ῥδίο ύσκεν, “ΤΏ ΤΥΛΟΪ ἤθη 8 ΟΥ̓ [86 Ἠυτηδη Εδοθ," 
Ρ. η4. υ., Ὠδνίηρ ἔδο δυροτθοτίρίοη: ζΖα ολιίθ αἀὁ 
λοπιπι ἀδοόπεγό δε ἰ6 Κοπασηιθπέ α(6 ἰα ἱλέοϊοσὶα α6 

μλρείμ ἐομέε8 ἴἰε8 αποίεῆπεδ παίέξοπδ. ὙΨΟΙΤΑΙΒΕ, 
Ῥλέΐοδ. ἀ6 Γλίδί, Τὰ (86 Βγϑὶ ρἷδοο, 1 οη ΒΏΟΥΘ 
ΜὮΥ ἰὰ ἰ8 (πδὺ (86 μοαίμοῃ Ἰορθη δ γοϑροοίίηρ ἴΠ686 
ἴδοίϑ τουδὶ ργοδϑηῦ ὑποτηβοῖ 68. ΔΒ ἰγδῃβέοστηδι 8. 
Τῆσι (ΟΠ ον, ἄγε ἰθὸ Ἰοροπὰβ οὗ {Π6 ο]ὰ Ῥογβίβῃϑ. 
“ Αοοονγαϊηρ ἰο (86 Ζοηάανοϑία, οὐ 89 βαογοᾶ πτὶῤ- 
ἷηρα οὗ ἰη6 οἱὰ Ῥοιβίδηβ, [16 ρθορίοβ οὗ (δ18. τϑοβ, 
ΠΔΙΉΊΘΙΪΥ ἰῃ6 οἷά Μοάοβ, Ῥουβίδῃβ, δῃὰ Βδοίγ 8:8, 88 
Ὑ{6}1 828 811 (6 Ιπάἀομοστωδηΐο ῬΘΟΡ 68, μδα ὈΥΪΤΟΔΡΊΪΥ 
[86 ἀοοίσίπο οὗ ἕουγ ἀρο8 οὗ (86 που]. [Ιη {86 Ησαβί, 
ἰοῦ Ἰαϑίοα 8,000 γολυβ, (86 νου] τὰβ ψίτπουῦ 6ΥἹ}, 
διὰ Οττηυζά, ἴΠ6 μοοά ῥυΐποῖρ]ο, γοϊχπθαὰ δἱοηθ; ἴῃ 
{16 βοοοῃά, Αἰτίηδη Ὀοζδη {Π6 οοηβϊος τὶ Οὐ- 
τουχὰ : ἰῃ ἴπ6 ἰῃἰναὰ π6 ἀἰνίἀο8 τὶ Ὠΐτα 186 ἀοπιίη- 
ἴοῃ : ἰῃ 120 ἥουτι δ: ΒΘ 8 ΔΡΡΑΓΘΏΣΪΥ ἴὼὸ ρϑὶπ [ῃ68 
νἱοίονυ, (Π6ῃ ἰ0 ὉΘ Βυνάυορα, γ ὙΠΙΟΣ 18 ἴο ΓΟ]]ΟὟ 
[869 Ὀυγηΐηρ οὗ ἐπ πουϊά. Τὸ (86 πηίνογβαὶ ἰοροηά, 
Βοῖν ΑΒεηδη Ὀτΐπρθ ἀθαίι ἰὸ Βαϊοιμογά, {π6 ἤσβι 
ΤΏΔΏ, ποτ ἰβ αἰϊδοβοὰ ἰπ6 δρϑοΐδὶ βίοσυ οὗ (ἢ [8]} 
οὗ ἰ)ο9 Μοβοδίδ δηὰ ἴῃ6 Μοβοβίδῃθ (ρ. 81) 80 186 
Τπαΐδῃ Ἰοροπὰβ αἰ80 Ὡυτηῦ Γ᾽ ἴΟΌΣ ἀρεβ. Τ8Ὸ τγἱ- 
σα] Ιηἀΐδη ἐμ ΠΟΥ Ὧ48 ρτγοβοπιϑθα ἴδπ6 [811 ἴῃ τηδηὶ- 
ζοϊὰ πιγίδβ, 8. νοὶ] Βτδῃτηΐηὶς δ Βυδά δος. Ηδγθ- 
ὍΡΟΣ ΓΟἸ]οντ 106 ΟὨΐποδο Ἰοροηάβ, (86 αἀγθοίδη Ἰοζοηὰβ 
([δὰο Ηεείοαϊο ἀρὸβ οὗἨ ἰδὸ ποιὰ: (86 ροϊάθη, ἱδθ 
δἰϊνορ, 89 Ὀταζοη, (86 ἴγοη, ἰδ9 Τιίδη ἰορομά, (Π6 
Ῥτοιιοί θυ Ἰοροηά, [86 ἸΤδηίδ]υ8 Ἰεροπα), (μη (ἢ 
Βοχηΐδῃ ἰοχοπὰβ ({πΠ6 δηοίοηὶρ ἰἰπὸ οὗἨ ϑδίατγῃ), 106 
ΟΘοτιταδηΐο ἰοροπὰδβ (6 ρο]ὰ (δὲγβὶ, ἰδο Γ8]} οὗὁἨ Αδβϑῃ, 
ἰο τΒΙΘὮ ΤΥ Ὀ6 δἀὰοὰ (δ δἀτηίἰἰδηοθ οὗ Ιωοοῖς ἰαΐο 
(Ὧ06 Αδοῃδαηᾶ, ἀθδίὰ ᾿ Βαϊάατ, δὴν ϑτῷ ΠΕΡ τὸ 
ἐπΐηρ8), ἴθ Φὐσγρύδη Ἰορθη δ, 88 ἴ8οβο οὗ [ῃ6 
τον οὗ ἴδ6 ροΐδαῦ πδίίοῃβ, οὐ [86 Ιγοαυοΐβ, οὗ 
(809 Μοχίοδηαβ, ἂς., 6." 1π σοποϊυβίοῃ, ἰΠ6ΓΘ 18. 8 
ἰγοδείδο οὰ (86 ἀοτηϊπίου οὗ (89 ἀδιῃοῃβ, ἰδ οτἱρίῃ 
ΟΥ̓ ΒΟΤΟΟΣῪ δηὰ ἰἀΟ]δίσΥ, σοηοογηΐηςς οσαδη δηᾶ ὨΘΥ 
Ρἶδοα ἐμ μοδιμβομάοῃ, (86 τοβίογαϊϊοη ἴο ραγάοῃ οὗ 
{πο βτϑὺ θη. [Ι͂ῃ ἃ ΒΒ ΥΟΣ τηοίποᾶ, ΠΕΙΓΙΖΒΟῊ γῖν68 
8 δοσουηὺ οΟὗἨὨ 186 ΓΩΥΓῚΒ ἱπ τοϊδώοῃ ἰὸ ἴδ (Ἀ]], Ρ. 
169, Κκοβει,, Ρ. 40.---.3. Εχοροῖίοδὶ τυ ἀογβιδπαϊῃς 
οὗ [86 δοπίβῃ διὰ 80 ΟἸτίβιίδη ἐμθο] συ. “1 τᾶ8 
8 ὈπίΟΥΒΔΙ]Υ͂ ρτονα ἶηρσ ορίπίοη διωοηρ ἴ86 6 }8 

6 [δαὶ βεαΐδῃ νψαὰϑ δοίδνο ἴῃ (δ ἱοτηρίδιίοη οὗ [δ6 ὅγβι 
τὴθη, ΤῊΪΒ ἰ8 Τουπὰ ἰῃ ῬΆϊ0ο, δὰ ἰῃ [6 " ΒΟΟΙ οὗ 
Ὑ βάοπι," οἷν. 1. 24: “ΤΠὨτουρ ΘΌΥΥ οὗὨ [26 ἀ60]]} 
οδΙηθ δἰπ ἰηΐο (86 πουϊὰ,᾽ [Ιἢ Ἰδίοσς ϑϑνδὰ τὶ το 
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δαιαπιδοῖ, ἴἰμῇ6 δοδὰ οὔ {πὸ οὐἱἱ βρίτγὶίϑ, 18 οδιϑὰ 

9 ΘἽἼΓΠ ὉΠΟΣΙ, [86 οἹὰ Βογρεοπῖ, Ὀδοδυθθ 86 ἱετηριοα 

Ενο ἴῃ [88 ἔοττῃ οὗ 8 βογρεηῖ, οὐ Ὁ. ((89 δεγρϑῃϊ) 
ΔΙίοΠΘ (οορατο ἴ86 οΪδοοβ ἱπ ΕἸΒΕΝΜΈΝΟΞΚΕ, ὁ Εονθ- 
διίου οὗ Ζ2ὺ 1. Ρ. 822). ἨἩἨΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ, 
" ΟΠ βίο! οσΥ,᾽" ἱ. Ρ. 7. [Ὁ τουδὶ πον 6 1688. 06 ΟὈ- 
Βοτνοά, ἐμαὶ ουθῆ διηοης (Π6 ὅονβ {Π6γὸ δα ΔΙγοδαν 
ΘΟ ἰῃ ἃ ὑποΐοϊά οοποορίΐου οὗὨ ἰηἷδ Ὠἰβίογυγ οὗ [86 
ἰοιηρίδοη. Ρδίϊο (2 λδίωμπαϊ Ορὶ εοῖο) βὰν ἴῃ ἐδ 
ΒοΓροηὶ δὴ Δ᾽] ΘΡΌΓΥ οὗὁὨ (μ:6 οΥ]] Ἰυβὲ (ἡδονή). [Ιῃ 86 
ΒΔΙΏΘ ΙΏΔΠΠΟΡ ἀο068 Μαϊπηοη 68 ἱπίογργος {μ6 οἶδοθ 
Δ] χουίοα! νυ  π δὲ Φοθορυβ πραογβίδηαθ ἰἢ6 
Βροακίης οὗ (86 βορθηῖϊ 88 8 ὈΙΌΡΟΡ βροδκίηρ, δηὰ 
Οἶδοσ 56 58 ορδίη δγὸ ἱποϊϊηθαὰ ἰὸ 8660 ἰπ (86 δβογροὩς 
ΔῊ ἈΡΡΘΓΟΩΐ (ΌΤΤΩ ΤΩΘΓΘΙΥ οὗ βαΐδῃ Ὠἰϊηβοῖῖ. ΑΌδτ- 
ὈδΔποὶ δπὰ οἰμογβ δοπηδθοῖ δ ἀἰγθοῦ βοἀποίγο δά- 
ἄτοββ οὗ Ξαΐδη (ὁ ἰῃ68 ποϊθδῃ ὙΠῈ ἰμῸ ἔδοὶ οὗ δΪβ 
νϊθἀἰηρ Ὠἰπη86}7 δοῦν [0 ἴγθθ, δπὰ ἰδδιΐπρ οὗ 1 
ἔγαϊ. ΟΥτὶ] οὗ ΑἸοσδηάσγία βϑυρροβεβ [6 θογρϑῶξ ἴο 
Βαγο Ὀ661) ΟὨΪΥ͂ 8ῃ. δϑδυϊηοὰ ουϊνγατὰ Δρροδγδοο οὗ 
ϑαίδη, τ 1180 Β4511, ΟὨγγβοβίοσω, Αὐρυδβίϊῃθ, δηᾶ, ἰπ 
ΒΘΏΘΓΑΙ, τὴ6 ᾿αῖον {δίῃ γϑ, τοχαγὰ βαῖδη δὲ μαυϊηρ 
Βοσνοὰ ἢἰπλβοὶῇ οἵ 6 βογρϑηῖ, δ δροϊσθῃ ἰδγουρῇ 
ἰ. ΤῊΘ πο] παϊϊοη οὗἨ [86 ΑἸοσδηάυδηβ 0 δῃ 
Δ]οροτί ζίηρ ἰητογργοίδιίοη ΘΟ ἰ 168 ἰὴ ἃ ΡΓΟ τ βϑὶνθ 
τηθαδυγο, ἰὼ ἴῃ6 Βο0ο] οἵ ἐπ Οὐμοβίϊοϑ, ὨδΙηΟΙΥ, 
Διο! ἰμ6 Ορ ἰϊοβ (806 Μύτ ΕΒ, ὁ Ηἰβίοσυ οἵ Οοβ- 
το ϊοσΥ. ἢ Ρ. 190), δηὰ ἴῃ 6 σρϑηποῦ ἴῃ ἴπΠ6 ᾿ἰπίου- 
Ῥγοίδιίομβ οἵ ἴἰπὸ ᾿ἰδίϑὺ τηγϑίϊοβ δηὰ τῇ θοβορἰβίβ. 
Αοοογαΐηρ ἴο ατοίϊυ8, Μοδβοθ ἔουμὰ {{|0 πδυγαϊϊοη 
Ὀοίογα ὺ8 ἰη 1ῃ6 ἴοτια οὗ δῃ δῃποϊθηῦ ρόθω. ΟἸ]ογίουβ 
18. ἱπο ποὰ ἰο ἀρτὸρ πὶ ἔποθθ πὸ Βο]ὰ ἰδδὶ ἐῃ6 
Βοροῃΐ αἰ ποῖ δοίι}}ν βρϑδὶς, Ὀὰϊ οἡἱΐγ οὶ οὗ {6 
ἔπιϊς Ὀοίοτο ἰῃ6 ουοϑθ οὗ Εν, δῃὰ (μδὺ πὶ {118 νᾶ 
σομποοῖρα {π6 ἐεπιρίδιϊοη οἵ ϑβιαίδῃ (88 Αὐδιθδῃοὶ 
ται] 818): Ὀσὺὺ 1 ΔΡΡΘΑΣΒ ἴο Ὠἰπῃ ἰΠδί ἐπ τ οὔϑογα 
ἐμξιδείπια ἱπσέπμα ἱσρπογαπέα οοπεδεο. ΟὈΒΟΟτηϊ 
1Π6 πιοάστῃ ν᾽ ῖσθ, δὴ δοοουῃῦ 18 σίγα ὈΥ͂ 186 Δ ΟΡ 
οὗ {Π6 ατἰΐοϊο “ 5ἴη.,᾽ ἴῃ ΗΕΒΖΟΟΒ “ Κραὶ Εἰπογοὶορο- 
αἷς, 889 130]]1οτ8: Τ86 ἰοταρίον ἰ8 (16 ἀον! (Φομη 
ΥἹ]. 44: ον. χὶ!. 9; Βοοῖκ οὗ Υ ἰβάοπι, 1. 24), γῆο 
υϑοὰ (6 Βορθηῦ δϑ [ιἷβ ἰπβίγσυμηραϊ (2 Οὐνγ. χὶ. 8): 

ΟΠ6 Ββαγρϑηΐ ἷβ, ἰβογϑίογθ, ποῖιμοῦ δ᾽οὴθ δοϊϊγθ 88 
Β0} (Τ. Μύ]ον, ΒΟ. ΘΚ 61), ποῦ ἰβ Ἦθ ΔῺ ἱποοῖρογᾶ- 
(ἴοη οὗ ϑεαίδῃ (ογμαγάὶς, ῬΒΠΙΡΡ.), ὯοΡ [06 Σποσο 
ΘΙ θη οὗὨ [86 σοβτηΐοδὶ ὑσϊηοίρὶο (Μαγίθηβοη). ΤῈ6 
ἰμβυσποο οὗ ϑαίδῃ ὉΡΟῺ ΤΏθὴ 88 Υ͂ ὙΑΥ οὗἁ ἀϊδίοραο, 
ἡ ΠοΓο τὴ 6 βυφτρ Ὠδίαγο οὗ (Π6 Βουρθῃΐ γγ88 ἰδ κῃ 
δΔανδηΐαρο οὗ δῃὰ υῖϊ ποῖ ἷ8. Δ] υτΐηρ το 0.8 
ΤΏΔΥ δύο οοὔροταιοα (Ηοηρδίοηθοῦα, ἸΒοχηδδίιδ, 
εἰ τ ἰΖβοῖν, ΕΌγαρα), ποῖ ἃ σῦογθ ὑΒγβῖοδὶ ἱμϑβηθηοο ἰπ 
ἐπα 1π6 ἀῃγθοομηϊζοα τοΐοθ οὗ ϑαίϊδῃ 11 ἃ υἱβίοῃ- 
τοβοοίοη ραβϑθὰ οὐδϑῦ ὌρΟμ [86 Βοροπὶ (ἰῃ Ἡδὶ ἢ 
6886 (ἢ6 Βροδκῖηρ Βογρε;ΐ που]ὰ ἤαῦθ ὈΘΘῺ ΤΔΟΓΟΙΥ ἃ 
ΒΥ ΐοαὶ ἤσυτΓθ), ποῦ βοσαοι ίηρ δὶ ἐμθ ἰΐπλθ υποῦ- 
βογυθα ὉΥ [06 βγβὲ ἑοστηθα τηθὰ, αὶ δἰογνδγὰβ, ἰη 
186 Ἰδαῖον τϑοο]θοϊΐοηβ οὗὁἨ (86 ἰγβδαϊιίοη, ἰδθη ἔονς 
Βδίδηϊο ἰηθυθηοο (Πομδηη). ΤῊ ἴσϑα οὗ Καου]θᾶρο 
οὗ Εροὰ δηὰ 6Υ]] 18 ποῖτῃοῦ ἃ ροϊϑοῃ-ἔγοο (Κοϊηδατγα, 
Ὠδαοη εἶπ, Μοτυ8) πος οἰ μουἶβθ ἃ ἴσο οὗ κΚηον]οᾶρθ 
οὗ ροοὰ δηά οΥἹ] ἴῃ ϑιοῖι βϑρϑοίαὶ βοῆβϑθ ἰδμδὲ (δ 
ΘΟΩΒΟΑΌΘΏΟ6Β Οὗ (116 ΘΕΪΟΥτηΘης ταυβὲ ᾿ἰᾶνα ὈΘΘΏ ΔῺ 
ἱπιοχιοδίΐοι, ἃ ἀἰβίατθδηοθ οὗ (06 Ῥυγο δαυ]ιθτίατα 
ἷπ [86 ὨΒΙΤΩΟΩΥ͂ οὗ (Π6 Κ'τβὶ τηδὴ (186), ΠΟΙ ἃ 
ΤαγΒιϊοϑὶ ἴτθθ 086 ἔγυϊῃ, ἔον 1} 6 ΟΠ6 Ὑ 10 ΘΗ ͵ ΟΥΒ ἷξ, 
8 {π6 τοοορίΐοι οὗ 6Υ]]} ἰηΐο εἷβ Ὀοΐηρ, δῃὰ ᾿πογον ἢ 
ἴΠ6 Κποπ]οᾶρα οὗἩ ροοὰ δηὰ ονῇ! (ΝΜ αγίθηβ6}), ΠΟ δῇ 
ΘΙ Ὀ]οὶ οὗ ὑΠ6 σον] ἀδιϊκοηοὰ ἰὸ {86 ροτγαϊοη οὗ 
ἀρδίμ, ἰῃ 118 {λ]5δ6 ᾿πβυθῃοθ ὈΡΟῺ τδῃ (ΒΟ 6 η1κ6]), 
Ὀυὺ---δὴ οὐδ υν ἴγθα, ἩΒΙΟἢ ἢδα 8 βἰχηίβακηοοθ 

ΘΟΕΝΕΘΙΒ, ΟΒ ΤῊΒ ΕἸΚΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒ. 

ΟὨΪγ ἱβτουκὰ (86 οοησηαπά οὗ οὐ." [Ιπ {πὶ αγγ, 
ἰά62}1685 Ῥοϑιἰνίβυθ ταυδὲέ δυο δὴ υπάογηβϑίδπαϊπὰ 
ΘΟ ἰο ἐΐδ δβίορ. 6 χτωυβί, ἤότανονρ, αἰδιρτϊδῃ 
δὲ Ῥγοϑϑηΐ ἰζγοθ οὐ 100} Ὀγϊποῖραὶ υἱονβ: 1, 186 
ἐγ ὔομδὶ, οὐ μπούοσχ, ρορυΐὰῦ σγοργοβοηϊδίίοῃ, 80- 
οογάϊηρ ἴο Ὑῖοῖ 6 δογρϑηΐ, ὑπᾶάον 1Π6 ἱπῆσσῃος οὗ 
βαίδῃ, ἢ ἸΟΡΘΠΥ δΡρΟΚο, ΟΥ αίδῃ, ἰῃ ἔδοῖ, ἰὴ ἴθ 
ΔΡΡΟΔΓΔΏΘΟ οὗ (6 Βεογροηϊζίοσῃη. 2. Το αποεῖο 
ΔΙ οτος), ἔδγί μον ἀονοϊορθὰ ἱπίο τῃ6 τωγι ἷςαὶ 
ΔΙΙοροτίς, δα, πὶ ἔδοὶ, δὲ ΟὨΘ {ἰπ26 ἴῃ ἃ Β6ΏΒ6 δΚίῃ ἴὸ 
Ορυἱέδτη (ιλ6 νἱοῖνν οὗ Ηοροϊ, αὐ αὶ Νὰ ΒΕΙΙΤΖΒΌΗ, 
Ρ. 171), ἀῃὰ δρδίῃ, ἴῃ 8 τῆοτο ΟΠΓΟΏΪΥ δηα οἰμὶοδὶ 
8686. 8. ΤΉ οοῃποοίίου οἵ ἐδ ἀοβηϊίο ἀϊΔ] οἰ ς8) 
Βροαϊήπρ οὗ βαίδῃ τὶ οογγοθροπαϊηρ τηοίϊΐοηβ οὗ (86 
Βογρϑηϊ, ΘΟ 88 ἐΐϊδ οδδηρ ἴδ ἔτ. 4. Αἢ ἰπθυδηοο 
οὗ βαίδῃ, οσϑρ δοὰ ἰὰ δοίϑ οὗ {πὸ βογρεηῖ, ᾿ἰποὰ- 
ΡΔΌΪΟ οὗ Ὀεΐηρ ἔδει μον ἀοβηρά, δπὰ ἰπυβ Ὀοσοσοϊηρ, 
ἃ ἀἰδϊορυθ {πγουρὶι ἐπ ΥἹΒΙ ΟΠΔΥΥ ΟΥ δοδίδιϊο οοπαϊ- 
ἰἰοα οὗ ἐδο σοῶδῃ. Τ}8 18. Οὔν Υἱο ον ἰς, Ῥ. 
489), ἔον (Π6 υηάἀεοτγβίδηαϊηρ οὗὁἨ ἡ οι ἰπθγα σηυδὲ Ὀ6 
ῬΥΘΥΪΟΌΔΙΥ δὴ ἰπδί ραν ἱπίο [ἢ 6ββϑη [4] μδίυτγο οὗ (}18 
ὙἹΒΙΟΒΑΓΥ Βδἰδίθ οὗ 800}. [Ι͂ὴ γϑϑροοὺ ἴο (η6 ἀοϑὶρῃ 
οὗ ον πδιγδίίοῃ, ὑπ 616 δγοὸ, ἴῃ 1ἰἶκὸ τη δΏΠ ΟΡ, νατίουϑ 
υἱόν ῥγοδοηίθα, ἀοοογάϊηρ ἰοὸ ΒΕΒΟΚΕ (“ Ριδο- 
ἐς] ἱπιγοαπσύοη ἴο ἐμ6 ΟἹὰ ἸΤοβίδιοπίι, οσοηηποὰ 
ἔτοα Αὐυρυβίϊ 5), τῇο 8 ἀϊδροϑοὰ ἴο 8560 Βδτο, ποῖ 
186 ἰβίοτγΥ οὗἨ ἰμ6 γβὶ τη ζΟΏΟΓΑΙΥ, Ὀυΐ ΟὨΪΥ͂ ἐμαὶ 
οἵ δῃ δηοοδίος οὗ ἴῃ6 ΑΡυδῃδεη!ο γὰρ (ἃ μογθἸΑσΥ 
Ἰεχοπά, ἰη ἕδοϊ, οἵ (δ ἴἈτΥ οὗ ΑὈγδῆδτω, Ἡϊοἢ ᾿το- 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ δὴ Δἰγοϑαῦ ῥγουίουβ Ἰοηροῦ οχἰβϑίοηο οὗ 
ΠαΏΔΏΪΥ . Καΐηβ, Αοἰκογῦδυ, Βιδαῖϊθδ), ἰῃ6 τηοδὲ 
8114] ἀδοίβίοη ἱπ γοβρεοὶ ἴὸ (ῃ6 δἷτα οὗ ΟὟγ παιτα θη 
8 (Βαϊ πο τοραγὰβ ᾽ξ 88 οοπίδίηΐηρ 8 ἀοοίγὲπδ Οὗ 
ἐδε ογρὲμ ο ευἱΐ, ΑΒ ἃ τιοάϊβοκίίοι οὗ 1}}}8 υἱοῦ, 
Βονονον, Ροι 8βοῖβ ἑἔογί ἢ 186 Ρτγοροκιίοῃ ἐμαὺ 18 ἴση 
8 ἰο τοργοϑϑηὺ {86 ὑγδηβι 00 ἔγοσῃ (6 μο] θη ἴὸ 186 
εἰἵνοῦ αρθ.0 ΕῸΡ 1:86 οἷά πδγσγαῖορ (}}18 18 πιο 08 

ΠΟΡᾺΪ ἃ υἱόν, [ΙΓ 6 ἰηιοηάθα, ποῦ ἰ8 (86 τηοδὲ 
ΚΟΥ, Ββοιῃοι ίηρ᾽ ΤΟΓΟ [Π Δ} ὩΔΥΓΘΙΪΩς ΤΩΘΓΟΙΥ [0 [06 
ΒΕ κ6 οἵ [Π|0 Βίοσῃυ,--οἰη οἴου ποχγάβ, 1 πὰ τοδὶ δ180 
ἴο ἰαβοῖι υ5 Βοιποιμίηρ, δίοηρ 10} 1, (Π6 ἢ 18 ρυτροδα 
οουἹά Βαγο Ὀδ6οὴ ποιμίην 686 [δὴ [0 ΒΟΥ ΠΟΥ ΤΏΔΠ 
ΙΏΔῪ αν Ὀθοη ἰοα ἰπὶο ἐβϑίομ, δα Ὑδδῖὶ 
ΘΟὨΒΟΟΌΘΏΟΘΒ 1 ππδὲ Βανα δὰ (ἰ. Ρ. ὅδ). Αοοοσαϊηρ 
ἴο [86 Φοιιβαίοπι Τασρυπι, ΕΠΟΒ Ομ, δὰ Ῥδυϊαδ, 
ἴπ6 ἀοδίχη οὗἨ ΟΌΣ παγτδί ἢ Μ{88 ἴ0 ραΐηϊ (116 1οβ6 οὗ 
(86 χοϊάθῃ ἃζο, τι δὲ ου ΒΟΒΊθη, Ηοροὶ, Καορθοὶ, 
δηὰ ΟἰἤΟΓΒ, ἰῃ οχϑδοῖ δοοογάδηςο τ [06 ΟἾ:ἸΟδΙΟ 
ΟΡΔΐϊο5, που]ὰ σοργοβοηῖ ἰζ 88 δὴ δάνδῃοο (δ δὰ- 
γδηο6, ἰηἀορά, αἰϊοηἀοα ΌΥ̓ οΔ]Αση 166) ἔγοσα (Β6 δβίδίδ 
οἵ βὰν ὈΘΑδΌ ποθ. Τη6 γοργοδοηϊδιίοῃ οἱ θαυὶν 
ΤΕΒΘΏΒ ἰ(86 1} 88 [89 το] σου. ΘΥΤΩ 0110] ῥστηουδὶ 
ΠΩΣ οὗ Βυτηδηΐγ, Βοϊαϊηρ [86 ΚΟΥ ΟΥ̓ 411  ιἰδίοῦγ 

(πὲ [0]]1οτγα ἰδ, δοοογάϊησ ὑὸ {16 οοπέγαϑὲ οὗὁὨἨ 80 
41} δῃὰ ἰῃ9 τοϑυγγοοίίοῃ, οὐ οὗ δα δῃηὰ ἀθδί, 88 
α͵8ο γοἀριηρίίοῃ δὰ τοπουδίΐοῃ, ὑ δὶ ἰδ ρῖνοβ τἰ06 
Ετουπὰ ἴῸΣ ἴ80 υηγνοίϊϊηρ οὗ [86 ἀδπῆοη δῃὰ δηρεὶ- 
νο ἃ, 88 1η6 Δρροϊηϊθα τροδὴ8 ἔοῦ ἰπιγοαθοίηρ [86 
ἀοοροβί υπἀογβίδηάϊηρ οὗ ἰῃ ΒίβίοτΥ οὗ {πῃ Κησάοπι 
οὗ αοἀ. Αοοοταϊηρ ἴο ἰΐἰβ πιοϑὲ ρθουν Καγ-οία, 
ἰξς ἰΒ 8 τοργοβϑϑυϊδοη οὗ ἴπ6 Ὀορίηηίϊηρ οὗ ἴ86 Κκἰηρ- 
ἀοπὶ οὗ ρῖδοθ. ΕῸΡ 8 οδίδίορῃθ οἵ {Π6 σχωοάθτῃ 
1Πϊογαΐυσο ἰπ σοϑροοῦ ἴο ὑπ6 ἀἰδογοηὶ ἰηἰοσργεϊδίϊ οι 
οἵ ἰδ6 ΖΔ8]}, Β66 ΒΕΚΤΙΒΟΗΝΕΊΙΡΕΒ, “ ϑγβιοσηδίο Π 676} 
οριθῃΐ,,"" ἢ. Ρ. ὅ20. 

9, Τῆς Ῥηοδαΐἑοπ- γος, ἐδ Ῥγνοδαΐδοη. απὰ ἐδΦ 
Τεριρίαέίοη. “Τὴ ἈΔΌΡ᾽ΠΒ ἀπά Μοπδιησηθάδηβ πῃ- 
ἀοτϑίοοὰ ὈΥ ἴπ6 φγουθδιου-ἴγθο, [Π6 τίμα: ἴ86 ατο- 
οἶδ σὨυγοὶ [δἰμοτβ υπὰοτβίοοα ἴδ οὗἨὨ {Π6 βγ-ῖτου: 
(86 [,δἰΐη8, ἰπ ἢΠ6 δτϑὶ γ]866, οὗ [86 ἀρῃ]6. Τἢ6 ἔτθϑ 
λοτι ῬΪδΥΒ [0:6 Βδηι0 ρᾶσΐ ἰπ ἰ86 Ζεπάδυοθίαβ. ΤῺ 



ΟΒΑΡ. ΠΙ. 1-24. 45 

Ἡϊπάοοδ βρεὰκ οἵ δ κΚυοπί οὖσα δπὰ ογϑδίΐοῃ ἴγθθ, 
[6 ΤΙρθοίδηβ οὗ ἃ ϑγοοῖ, υη δ) ΒοτΌ, ΟΥ ΙΩΔΙΤΟΥ,, 
τοῖα [6 δη)ογταθη οὗ πιΐο} οτἱρὶ παιθὰ [86 ἴδε ϊηρ 
οἴ βδδσηθ, δηἃ ἰδ ουδίοσῃ οὗ γενέ οἰοί 68. Ὑοη 
ΒΟΏΙΘΩ, Ἧγε ανθ οἰΒοΎΠ6ΓΘ δ᾽ υἀὐθα ἰο {μ6 ΔΗΔΙΟΡΥ 
Ὀοίπτοδη τ06 (Δ]Π Πρ ἰμίο δἷα οὗὁἨ {π6 βθοοῃὰ δῃοθδίοῦ 
Νοδδ, πο Ὀδοῦπηθ ἰμιοχίοαίθα ὉΥ [86 ἔγυϊϊ οἵ [80 
Υἱη6, δηὰ ἴῃ σοῃβοαῦσηοο ἱπογϑοΐ ἰδὺ ἴῃ ἢἰἷβ παϊοά- 
ΠΟΞΒ, δηὰ [86 Γ8]ΠἘ1πὴρ’ ἰη0 δἷη οἵ [86 ῥυγϊτοϊεῖνο δηοο08- 
ἴον Ὑ8Ὸ Ὀδοδπια δΤΑΓΟ οὗ ἢΐ8 μας 688 δ δδϑϊίηρ, 
οὗ ἴ0ο ογθιἀἀθη ἔγυϊ. ΤᾺ Ἶ8 ΔΠΔΙΟΩΣΥ ἀ068 Ὡοὺ 88 
τι5 ἴῃ οοποϊυάίηρ [δα ἴὑ ψγ88 11:6 νἱῃθ, Ὀυὺ βοστὴθ Οἱ6Ρ 
ἔγαϊξ, ῬοΥὮΔΡΒ, Ὑοδο οἰδοὶ, ἔοσ (16 βγβὺ τηθῃ, γἋὋ8 
ἴοο δίγοηρ, Ὀεοΐῃρ οὗ δὴ ἰηϊοχίςαησ οὐ ἀἰϊβιαγΌϊηρ, 
ὨλῖοΓΟ. Εἴ ὍὯὸ 6ἃὅὁ ποὶ πὰ ἴῃ ἱδπδὺ υπϊζηοόση ἔγυϊὶ 
ΒΟΙΏ6 ἱπιτηλποιὶ στουπά οὗ ἰΠ6 ἀἰνίηθ οδομμιηδηά, ἰὰ ἰδ 
οἷθασ ἐμαὶ τὸ τουδὶ δαορὶ ἰμ6 ἰάοα οὗ ἃ ΡυγΓοὶΥ δε ὶ- 
ΤΙΔΙΥ͂ ογάϊπδηοο, Ναίυγο ἰὐβοὶῦ 19, ἱπάϑοὰ, δπὰ ἴῃ (86 
τοδὶ βΌΠΟΓΔΙ δ6Ώ86, ἃ ἰγοθ ΟὗὨ ργοὈδδίΐοῃ 0 τηϑῃ ; 
[15 ῬοσΌ] Αγ οὗ 10 88 αἰ νδγϑ δα 18 Βροοΐδὶ {γ069, 
δηὰ ἱμογο 876 γοὶ ναγίουβϑ ὑγουδεοῃ ἰγθθ8 ἴον ἀἰδδγοηὶ 
Πδίϊοῃ5----Θ0 }} 88 Ορίαπι, 6580, (ῃ6 οΟ060 ῥἰδῃηϊ, 
εἰς. ὅ8ὅο Βουοῦ, ἴῃ ἢἷ8 βούτθοῃ Οἡ ἰῃ6 ΗἰδβίογΥ οὗὨ [16 
Ῥηχαϊᾶνο ὙΥ οὐἹὰ (ρ. 90), ἰΔἴκοϑ (6 οοηὐγαδὲ Ὀθ θη 
86 (το οἵ 1{{6 ἀπὰ 16 (το οὗ ρῥγοδαίϊοῃι ἴο οοῃβίδὺ 
αι 1818, (δὲ ἰμὸ ὅτι, δουρὴ ἰξ παὰ ποῖ {16 ΡΟΤΟΓ 
ἴο τιβκθ Τὰθ ΟΥ̓ΟΣΡ 6ΑΙἢΥ δῃᾶ γουῃρ, Ῥοββοϑϑοί, 
πρυθγίμοίθε, 6 μα] ἀπαὰ βιγοηριποηϊηρ οὐοϊ ΘΠΟΥ͂ 
(Δ πδϊ οσοῦβ ἴο δἰζηϊ αν τοραϊοΐηθ {Γ668), τὲ [86 ρτο- 
Ὀαεϊοη-ἔγοο τσ, ἰῃ [0686 τοβροοίβ, (6 ορροεῖῖϊθ.0 Ηθ 
δαρροβαβ ἰἰ, ἰπάοοά, πιβμῃουῦ ΔΩῪ βτουηᾶ, 0 δύο 
Ὀδοῦ δ ροϊβοῃ-ἴγϑο -- πὶ ουῦ ΔΩ ϑτουπα, γὸ ΒΔΥ͂, 
ἴον {6 δυγηδη ΓαῸθ ἰβ ποῖ ροϊβομθα ΘΟΓΡΟΓΈΔΙΥ, Ὀυὶϊ 
ἀϊειειιρογοὰ δηὰ ἀϊβογάθγθά Ῥἢγβί δ ἱπγουρὴ δὴ 
οἰδιῖοαὶ σοπβοαίθηοο οὗἉ ἰΐ οἴδοιβ. Βϑβϑί 68 (818, [8.6 
Ρτορϑου-ἴγοο 18 αἰβι στ βηθα ἔτοτα πὸ βογρϑηΐ, α8 
ἐλε ἱοπα ὕγοπι ἰλα ἱσπιρίαίίοη. ἸΤῺΘ ρῥτοθδίίοη 
ἰδ του Θοά, 88 ἰ86 ἰοιιρίδι οι 18 ἔγουι [06 6γ]]} 
οη6. ΤΏΘ ργοθδίοῃ, δίοῃς υἱνὰ (09 ἀδιμδηὰ [ῸὉΓ 
πϑιο] 688, Ὀτοθο (8 δῇ δἰἰοτηδλίῖνο ἴογ (ἢ6 σουά. 
Τῃο τἰοτρίδιίοη ἱπογοαβοβ (Π6 ἀβΉ ον ΟὗὨ ἰΠ6 Δ] ΘΓ δ- 
ἅνο τῖϊ ἢ δὰ ἱπδραιίοη ἰο [6 ον]. Τ86 Ὀγοῦθδίοι 
.δ8 ἴῃ νἱ ον ἴδδὺ πη βου ἃ θ6 οἡ .ιΐ8 ρψιατα ; ἰζ 18 
ἰηξοηἀοὰ ἰο ᾿ΔΥ̓ {6 ρτουῃὰ οὗ 8 ΠΟΙΤΏΔῚ ἄθνο]ορ- 
τηρηῖ, Τ8ο Ἰοταρίδιίϊοη 88 ἴῃ σἱονν (6 [4] οἵὨ τηδῇ ; 
18 ΡύγροΒβο ἰβ ἴο δῃἰῖοθ Πΐτη ἱπίο δὴ δΌΠοστΩδὶ ἀθνοὶ- 
ορταθηῦ, ΟΥ σϑίΠ ον, οηἰδηρίομηθηῖ. ἴηοθ (ἢ 6 {πὴ 
ἰδδὲ εἷῃ 8 ἱπ 86 που], ᾽Ὧ48 οδοὶ ργουθδίζοῃ αἰ8ὸ ἴῃ 
ἐβοὶ ἰδ ἕοτοϑ οὗ ἃ ἰοσηρίδϊου, Ὀϑοϑῦδο ἴΠπ6Γ0 ἰδ 
δἀοὰ το 1ὑ ἰδ δου σοταθηὺ ἰο0 βἷη οα ἴ86 ρΡατὶ οὗ (80 
ἀοΥ]}, [6 που], δη Ομ θ᾽ Β Οὐτῃ ῬΘΟΌΪΔΓ 6ΥἹ] Ἰυδῖ8. [ἢ 
[8 θϑ6 186 οὗ ργοδδιΐοι σδῃ ἰξ Ὀ6 Βα αοἂ ἰοπιρίοα 
Αὐτααση. Απὰ ͵08ὲ οὁἢ {πἰ8 δοοουῃΐ 18 10 {πδὲ 86 51} 
οὗ ἃ τὴ ΔΙγοδαυ ρογρου αἰθα ὈδοοτΩο ἴον Εἶτα ἃ ἰθτηρύ- 
δἰΐοῃ ἰὸ ἔαΐιιγο οΥἴτη68 : ἱπογοίοσο ἀο ἯΘ ὕΓγΑῪ : [οδὰ 
08 ποῖ ἱπίο ἰοτηρίδιίοη. Μογϑυνου, [06 ΒΟΓΘΟΣΓΑΡΥ 
δἴῃ 18 1561 οϑ στοδὺ πηΐνογβαὶ ἱοσηρίδιίου, τ ϊοἢ 
1168 38 ἃ ἰΙοδὰ ρου ἰδ ὨσπΔῺ τοθ. ΕἾΟΌΤΩ 8]] (18 
Ὧι (ον (πδὲὶ ἴ᾽9 ἰομηρίδίίοη ὙΒΙοὮ ττὸὰϑ δα ἀθᾶ ἴοὸ 
6 ἄγει ὑγοθδίΐοῃ οὗ πῆδῃ οδὴθ ποὶ ἔγοσῃ αοα, ποὶ- 
ἅπεν ἔγοτο ΔΏΥ ῬὮ γβίοαὶ οτοδίυσο, δῃὰ ἰυϑὺ 85 1116 
ἔτοτα δηγίδίησ πιτΐη (ἢ 6 δΒοὺ] οὗ ἱπηοοοηῦ τηδη, Ὀυΐ 
Βοϊεῖν ἔγοτῃ 8 τοδὶ χοδηΐ θρίτίϊ. [πα 1818. δοῖ, ον- 
Θυοσ, ᾿'ο το σοηβϑα 6} 18] ἱπέδγρο 68: ἰμ6 γι [μα 

δΓῸ 5ρὶ τι Ὀθ αἱ 68 το δηἀονοα τὶϊἢ σϑάδοῦ (186 
Θρο]-ποῦϊα), (16 Βοοοπὰ ἐμαὶ ἴῃ (818 αρὶ τἰ ὑ- που] (Βο τὸ 
Γαπδὶ ανα ὈΘΘΏ ΔΙΓΟΔΟΥ ἃ [81] ὑγοοθάϊηρ; (πὶ οὗὨ ζη8ῃ. 

8. 1λ2 απ ϑαίαπ. ῃο ἤοστωο ᾿μ88 
Ῥορῦ ἰπυ8 ἀοβοσίθοα : “ ΤΟ βογρϑηῦ, ἃ Ὀοαβὲ ᾿ἰκὸ ἰοὸ 
δὶ οτηδοάϊοα ἐπυπάογθοῦ ἰμαῦ Π88 δὰ 118 οτἱρίη ἴῃ 
δια ἀφοροδὶ ηἰρῶϊ, ρατγὶἰ-οδογοᾶ, ραϊπιοὰ ΠἸκο ἤτα, 88. 

ὈΙΔΟΚ δηὰ ἀδυῖκ δ πίρῃϊ, [18 6γΥ68 1Π|πὸ ρ]ονίηρ βρασῖκα, 
ἰζ ἰοηραθ Ὀΐδοῖκ, γοὺ οἴονθῃ ἴα ἃ ἤδλπιο, ἰἰ8 ἰδ τ ἃ 
οἴ δϑτα οὗ 86 πηκηοσ, 1.8 ὑθοίι ΤοπηίαΐῃΒ οὗἁὨ γϑοτη, 
186 δουῃά οὗ ἰἰβ τιουϊἢ ἃ ἢἶβ8β. Ααά ἰο {μΐ8. ἐ86 
βίγαῃρθ δηἃὰ ΜΟΠΔΟΡΙῺ] τηοίίοη, ουϑὺ βίγί σἱηρ Κ6 ἃ 
Βαδὴ ἰὸ φαυΐνοτ, δῃὰ {πὸ ἂπὶ ἈΡΓΟΥ͂ ἰὸ Η66, ψότο ἰ ποῖ 
Ὠϊπάοτοὰ ὮὉΥ ἰ(8 ὈΟΔΙῪ οὐρδηϊζαιίοθ, [10 ΔΡΡΘΑΓΑΆ 
ΔΙΏΟΠΡ ἰΠ6 Ὀθδδὶ8 1 ἃ Θομαθιηπϑά δηὰ [8]]16 δηροὶ ; 
ἱπ 86 Βοδίμοι ποι]ὰ οὗ δἰδε ροάβ, ἱξ Βαίῃῃ ἐουπά, 
δπα 8ι}}} Βηά8, ονϑῦ, ἃν δῃαὰ δάἀογδαίίοη ; 118 βυ 16 (7 
.)88 ὈΘοοΙη6 ἃ ὕὈγποιά, [8 Ὠλπιδ ἃ πδιηΐηρ οὗ ϑδίϑῃ, 
ἢ 18ὲ {πΠ6 Ρορυΐὰν ἰδοϊϊησ, ουθ ΠΟΥ, 89 ἷπ 411 ὑἰγηθβϑ 
Ρϑϑί, οοπηθοίβ ἃ ουγβθ δηᾶ δὴ δχογοίβτη ὙΠῸ 108 8Ρ- 
ρϑδγδπο.᾿" ΕΒ. Α. ΚΒΌΜΜΑΟΠΕΕΒ, “ ῬΑΓΑΡΤΆΡΗΒΟΓ [06 
Ηοὶγ Ηἰβίονγ ᾽" (ρ. 66). [π ἰδ Βρ!δηά!ὰ ραϊπιΐηρ ἱμο τὸ 
8 ἸΙοῖν ουὐ τπ6 Ὀτυ(8] οἸαπιβίη 688 Δ ΟὈξυδΟΏ 688 ΟΥὗἉ 1ῃ6 
Βοροηΐ ὙὨϊο δίδπαὰ ἴῃ δυθῆ τϑιγδγὶ ΔὉ]6 οοπηίγαϑί 
ὙΠ ἰ5 ΤΠ ΟὈΣΠΣΥ δηὰ ἰ(8 σι]]6. (8566 Ἐ. ἔχει, “" ῬΒϊ- 
Ἰοβοριῖοαὶ Οὐβουναίίουβ οὐ Ναίυγο," Ὠνοβάρη, 1889.) 
ἰεορεοίέπς ἐλ Ῥγόβοπος απὰ ἐδ δἰσηϊβοαποι οὗ ροΐδον 
ἐπ παέωγε. “ΤΏ6ΓΘ ἃτο, ἰπ ἱπούζδηϊο ἢδίυγο, ἃ ΟἾ858 
οὗ δβυῤϊβίδηοοβ ὑψοῖ ἀοϑίγου 16, ποῦ τῃγουρἢ ΔΗ 
ΤῊ ΟΒΔΗΪ6Δ] ἸΏ ΌΓΥ δηὰ τοηαϊηρ, Ὀυΐ τϑῖμον ὈΥ ἱπβίηυ- 
ἴῃς ὑποηλβοῖγο 8. Βιη ΟΟΥὮΪΥ δηἃ σΟΒΟΥ ἱπῖο ἴη6 οἵ 
818 οἵ (Π6 ΕΥ̓ ΒΚ ὑῃϊηρ .-π 8 ἤογοίηρ ἸΒοἷν ῊΑῪ ἴῃ 
Μὶ ὁ δα 119 δηα τη] κηδηὺ ρόνογ, ὑἰἸοΥ ἰηναὰθ [86 
Ἰο ἴῃ 18 τηοϑὲ ἰηἰοτίου δηᾶ ἱπυ δ Ὁ]0 ἰδ ογδιογίθβ, 
Ὀπγοπίηρ; ἰηΐο ἀἰβογαὰ ον 411 τῃοῖν ἔπη σίίοηβ, δηὰ (μογο- 
ΌΥ Ὀγίηρσίηρ ἴῃ βἰοίζηθθα δηὰ τοοδῦ ραϊη τ] ἄθδί. 
Απὰ 80, ἴοο, ἃγο ἴζογο Ὀθαϑίβ ἐμαὶ πότον αἰἰδοῖς (Π6ὶν 
ἔοθ τὶ υἰδίπ δηὰ ὀρθοῖ ΘΔΡΟΏΒ, Εἰ} }ηρ 16 οὐδ 
ὈΥ ΣΩΘΟΏΔΠΙΟΔΗ͂Υ Ὀτοδκίηρ [Ποῖα ὕρ ; Ὀαὰΐ, οη (116 ΟἸΠΟΓ 
μιδηᾶ, τὶν ΘΔΡΟΏΒ οομοθδ]ὶ θά, ὑπ άθγμδηί, δ᾽ γ- ἀδγὺ- 
ἴησ, δῃηὰ ΔΡρΡδγοΏ ΠΥ τοδὶ, βοὴ ἰὸ ἰηβῖοῦ ΟἿ 8 
δἰ σης ᾿ΠΊΌΓΥ Ὁροὰ ἱμοὶν ἴ06, δηὰ, ἰῃ ἔδοὶ, ἰο ὈΘ ΟΠΙΥ͂ 
Ρἰαυίης πῖτ δῖ, τ ἢ118ὲ, δὲ [Π:6 βδυὴδ (ἰτη6, Ἰῃτουρἢ 
1ῃ 15 ἰμβὶ κι βοδηῦ μυγὶ ἰηἰγοἀποίῃρ ἃ Ἀοστὶ Ὁ] 6 ΡΟΝΟΣ 
οὔ ἀεβίγυοίίοη, ΘΥΟΣ ἱμΎ ΡΥ στονίπσ, 1η}}} ΗΠΔ}}Ὺ 
ἴς ὈΓΘΒΙΚΒ οαὐ ἰῃ ἰοττηοηϊηρ δἰ οηθδβ, δὰ οπβ ἰῃ 8 
πιοϊομοὰ ἀθαίῃ. ἸΤθοθο Ὀοΐηρθ δηὰ ργοάυοίβ οὗ ηδ- 
ἴατο προς ἔῃπ8 ἀοδβίγου 116, ποὺ ταϑάϊδίο!υ ἱῃὩγουρ ἢ 
8 Ουἱον Ὀτοδκίησ οὗἁὨ 118 ρᾶγίβ δῃᾷ ὁ Ὀυῦ ὉΥ ἃ 
Βοβιῖϊα οδος ὑρὸὰ [86 ὙΟΙΥ 16 ἑυποίίοηβ, δὰ 
ὙῸ6Β, ΘΟΏΒΘΟ]ΌΘΏΥ, ταδί ῬΟΒΒ688 ΔῊ ΘΏΠΪΥ αἰ ΘΟΌΥ 
δἰ της δὶ {Π6 11 ἰἰ861,.---ὐτσὸ ἀδημοῖθ ΌΥ͂ [86 ὩδπιΘ οὗ 
»οϊδοποιιδ.).--ἰ Βοδυθοτῦ 648 Ὑο}} τοιιαυκοα, δαὶ 
[6 Ροϊθοηοῦβ Ὀδαβίβ ἃ Ὀοΐηρβ ὑπαὶ ἈΡΡΘΑΓ 0 ὈΘ 
ΡΙδοοά διιθί χυουθὶυ δηα ἀουθ Ὁ} γ Ὀθύνγθθῃ ὑπὸ 
οἰδβοσνίβο αὐ ἀἰϑέλποι οἶδββοα, θοῦ οὗἨ σι θοῦ, ἴῃ 
(οἷν ΟὟ ΒΡΏΘΓΘ, ργοβοηΐ ἃ αἰβι ποι, Ροσίδοϊ, δηα ἔγϑθ 
ἱπαϊ νι ἀυ δ} γ. [π δυσὶ τ ἀ19 ὈοηρΒ ὑΠ6 ΓΘ θοϑδ- 
ΒΑΙΙΪΥ 1165 ἃ Βιγί νης ἴον 8 δἰ. 6 ἔοόγιη, ἐπουρῇ ΘΥΟΓ 
οἰοανίηρ ἰὸ 186 Ιοσοῦ, Τῆυδ ΒΏΟΥΒ ἰίϑοὶ τ ἰὴ ἴδοτα, 
οἴϊθῃ, δὴ δρογτγαϊΐοη ἔγοτα δὴ οἰμουίβο δουηὰ παῖυ- 
τδὶ ἰοπάθῃου, τ} 118 ὺ (Ποἷν ὙΟΡῪ ΘηΪοσιωθηξ ἰ8, ἔῸΓ (80 
τηοϑὺ ραγῦ, αἰξοπάοα πὶ ραΐῃ δηὰ ἀΐδσυδβί, Οπ ὑμοῖν 
ὈΟΔΙΙΥ͂ αἰ46 (ΠΟΥ͂ οχἰ Οἱῦ ἃ παίυγο, ονοῦ, 'π ΒοΙ6 ΓΘ- 
Βρθοίϑ, ἰπβγηὶ δηὰ βίοκ]γ, δὰ ποτοῦ στ ΒΕ αἰἰαἰηΐην 
ἰ0 τοροβο." --οἴτ 18. ποῖ ἰοὸ Ὀ6 ποηάοτρὰ δἰ, ἔπ γθ- 
ἴοτα, (δὶ ἰπ (Π6 οοἸ]οο θα οὐχδηΐβη οὗ παίῃγο, 88 ν|ὸὼ]]} 
88 ἴη ἰηἀϊνίἀυΑ] ογοδίαγοβ, [Ώ 6 ΓΘ ΘΟΙΏ6Β ἴῃ, δ (86 ἰγαῃ- 
βἰάοῃ ροϊηϊ, 8ῃ ἱπβττη, ἀπαμ ὴς ἀτῳ οὐχζϑηϊζδύοῃ, ἰηίθι" 
Ροηρσίγαιθα ὈΥ ον] δυϊάβ, τ οι τὸ 8019 ἰὸ ἱποοῦ- 
Ἰαῖθ οἴδοσ ογθαίαγοβ τίς (06 ΤρΔΙΔαῪ οἱ οἷν τὰ 
οοηβιβίοη δηὰ ἀΐϊδοτάθγυ. απὰ (818 18 ποίμίηρ οἷβθ 
ἐπδη ρμοΐϑοῃ. ββ'ποθ δδοῦ ροΐϑοῃ 8 ἃ βθῃϑ1:Ὁ]6 δ Ὁ- 
ΒίδΏΟ6, ΟΥ ΒΟ Ῥγοβοηϊοα, τ μΐοῖ Ὧ85 ὈΘΟΟΙῚΘ 80 ΟΥδὶ- 
ΠΑ] οδυδ6 οὗἩ ἀΐδβοδβο."" ὕπάον {818 ροίμι οὗ υἱοῦ τ} 
ΔΌΪΒΟΥ πο ἰγοαίβ οὐ δυβοηίΐο, οὐ σηϑγοῦσγυ, οὗ ργυβεὶς 
δοὶα, οὗ βρίἀδγβ, δῃὰ οἵ βῃ8ῖκθϑθ. “Α1]] ροϊβϑοῃουβ δῃηΐ- 
[1818 ΟΑΥΤΥ πϊΐὰ ἐδοπὶ ἃ βἰυρκίδη, δρᾶ Δρρδγϑηὶν 
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Ἰοαιΐηρ 16. Το τποϑὶ οὗἨ ἰμοῖὰ βαϊάοτῃ ΟΥ ὭΘΥΟΓ 4, ΤΙ Τοιηρίδίΐοη οὗἩ ΟὨγῖβὲ ἰὰ ἴῃς ΤῊ ΠΟΤ 688 πΏ 
δοὺ ἰποσαβοῖνοδ ἰη τοίου ἰοτγαγὰβ ἰῃ6 οὐήοοϊ οὗ ἐδποὶρ [ δηἰοίγρο οὗ {μα ἱδειρίδιίίοι οὗἩ Αἄδχὴ ἱπ Ῥαγδάϊΐβο. 
ρϑβϑίου, δ᾽ ποῦρὰ ἰμογο 'θ πο δι το ἴῃ ἴθότω, οἰ ἴΠ6᾽ 
οὗ βἰγοηρσίδ οὐ βνίηθββ, μοι (ΠΟῪ ἰοὺ ουδ ὉΡΟΩ 
δοὶν ὑγου. ΤὨΏΪ8 βίγοηρ οὐοηϊγαδὺ οἵ δ᾽ υρρ 8 τοδὶ δηάᾶ 
ΔΏΡΤΥ νοοῖ ῃ 06, ρῥΓοάυσοθθ ὌΡΟΙ 18 [6 ἱτηργοδϑίοῃ 
οὗ βοΐθ ἱγγθοοῃοῖ δῦ ]6 ὈΪΓΟΥΤΩΪΥ ἱπ ἐδ οῖγ Ὡδιρο. 
ΤΉΟΘΥ ἃΐὸ ἰυγκίηρς Ὀθαβίβ, ᾿γίηρ ἴῃ 186 ἀδιϊοδὶ δηὰ 
τηοϑὺ Ὁποίδδη σϑοθδθ. Αἰοὴρ Ὑἱ ἰδΐἷβ ΤΏΘΥ δι 

ἴο Ιονθ 186 ἀδζὰρ δῃὰ που υ]δοθ ὙΠ6ΓΘ 
ἀϑδίῃ τοβ. ΤὭυβ, ἴον δχσορ]θ, ἀο ἐμ6 γδῦ στ δῖκοα 
Ἰονθ ἴο ἰδΔῪ ἰδοιηβοῖνοθ ὈΘ πὰ βοὴ ἔοι! αἰυρ, 
ψἈ118ὲ οἴμογβ βϑοὶ ἰΠ6 οἱὰ του ὰγ π8]1, οὐ (80 Ρ}}6 
οἵ τυΐμβ, οὐ ἐμθ ἴου] ἀυδὶῦ οοσθογ, [Ὁ 18 ποσὰ σὸ- 
τοδυκίπρ (δαὶ δἰτηοαὶ Δ]1] οὗἨ ἔπθῖλ ὮδνΘ [ὉΓ ὑρῖς εὐϑρρ 
ογρδηϊζαίοη οὗ ἴπ6 ὈΘ6ΙΥ 8 στοδῦυ αἰδρτοροτγιίοποὰ 
οχιοηβίου, ὙΔ1|δὲ, οα. ἔμ6 οἶμον Βδηά, [ὴ9 Ὀγοδβὶ δῃὰ 
μοαγῖ, οΟΥΓἹ [86 ΟΥ̓ΡΆΏΒ {πδὺ᾽ὴ' οοττοθρομα ἰ0 ἔπιο86, ΓΘ 
Βγίνο θὰ δηὰ οοπίτδοίθα. [ἴπ 186 τηοδὲ ἀδηροτουῦβ 
δια τηοδὲ ροϊβομοιβ διποηρ βοτὰ, ἴῃ 6 1δδὲ ἰγϑδοὺ οὗ 
ΔΩΥ͂ ἱπίουίοῦ Ὀτοδϑὶ ἰοστηδίϊου [85 ἀἰβαρροδγοῦ, δὶ 
ΤΊΘΥ ΒΏΟΥΥ ποῖ ἰδ6 ᾿οδϑὲ γυάϊπηθηΐβ οὗ δΔῺῪ βῃοΌ ΘΓ 
Βομθ8. Ἧγο δο6 ἰδϑὴ) ἀδτὶ πὶ ΕὌΓΥ Ὁροη ἰδοὶς 
ῬΓΟΥ͂, ἔμθη Ἰαθοτγίηρσ πηάος ἢ τ} ἰηδηϊο ρδΐη διὰ 
ἀἰϑίσοδβα, τ δὲ τὸν ὁδοὶ σογρίηρς μων ῬΔΥ π|ῖι ἴδο6- 
Ὀ]ΘΠ688 δῃὰ ἰογρἰαϊγ. [πῃ ἐμ οοπαϊ οι ΤΠΘΥ [826 
δτουπὰ (δοῖλ δἰαρὶ ἃ δηὰ Ὀϊοδυ- ογοά, 8 }]8ὲ (ΠΟΥ ΒυΠἘ 
ἀπο, ν 68 ἴο ὃὈ6 ΚΙ] θὰ πὶῖὰ αἴοϊκα πιϊῃπουΐ τιδκίηρ 
ΔᾺΥ ἀείδηοο."---ἰς ΤΏ686 χίδηϊ θογροηίδ, [86 ογοοοα 68 
δια ἐἰι6 αἰ σαίοτα, ᾶνθ ΚΘΏΘΓΔΙΥ, δηα 'π 8ῃ οσίγδου- 
αἰθΑΡΥ ἀθρτθο, 86 ἸοοῖΚ οὗ ἃ ἔοστηον που]. ΤΉΘΥ δῖϑ 
ε1ὸ Τιίδη5 [π8, πηᾶον ἴΠ6 ἀογηϊηΐοι οὗὨἨ [06 ΠΟῪ οτοὸ- 
αἰοαὰ τὰοθ οὗ ροάβ, ἀγὸ ἰδγυδὶ ἀονσι πο ἴπ6 ἄθορ, 
διὰ ἰπίο ΔΓ ΘΒ8, ἩΏΘΏΘΘ ΤΏΔΩΥ ἃ {ἴπ|6 5:}}} ἰῃθγθ 
ΒΡΪ(8 ἑογῖἢ {89 το οἵ {μοῖν σζάᾶσθ.0 Το ογοδκίηρ οὗ 
ἐδ6 ἔγορβ, 89 στυπίϊηρ οὗ [86 Ἰοδάϑ, 1ῃ6 δ}}.}}} ΒΌδΔΥΡ 
Ρἱρίῃς οὗ 186 ἰἰσαγὰ, ἰη6 δα οὗἩἨ ἰδπ0 Βογροηῖ, ρῖνϑ 
ΠΟΏΘ οὗ ἔῃ: ΔΗΥ͂ δρϑοΐδὶ οοποορίοη οὗἉ {86 ΘΙ οὐ] ΟῊΒ 
οἵ νοὶ ΠΟῪ ἀγὸ 186 Ἔχργοββίοῃ ΤΏΘ βουρθηθ 8ΓῸ 
ψἰϊμουῦ ἀουδὶ [6 τηοϑὲ πποπάογίυϊ, δῃᾶ, θ0ὺ ἐὸ βρϑδξ, 
[80 τοδὶ {πὸ [ΔὉ]6, οὗὁἨ δὴγ Ὀεΐηρ οἵ {Π6 ρτγοδϑῃῦ οτϑ- 
δίίοη," Νοχὶ Ὁ] ον 8 ἴη0 ἀορὶοίΐηρ οὗἨ [116 αἰ πρίϊαῦ 
οοπίγαβίβ ἰὴ 186 πδίατο οὗ (ἢ6 βούρϑῃΐ : ἰἰ8 συὰθ οἷθ. 
ΤΩΘΏΪΔΡΥ ἴοστῃ δὰ 18 ἢηθ, βρί γιὰ] οχργθδβίοι, 18 
Βα 116 Ἰοοῖκ, το ΠΘΥΟΣ οδττίοδ 1186} ουἱϊ ἷπ δοῦοῃ, 
δϊ8 Θμορδησηοπὶ οὐ ἰλεοϊπδιίίοῃ οἵ 18 ὈΓΟΥ, δῃὰ ἰΐ8 
ΘΆΡΔΌΪΟΥ οἵ Ὀοοοτηίηρ ἰγαμδρογίϑα τ ἢ 1]δὲ 1186} ἴῃ ἃ 
δίἰδὶθ οὗ ἰδϑοϊπαϊϊοη δηα ἰουρί αἰ Υ (ρ. 67, οἷο.). (96 
1Π6 δῦονϑ στομαγκβ δηὰ ἐπ διίζοϊθ “ βεγραῃὶ," ὮὉΥ 
χε, Ἡνογίσνμολ Χν ἀαε Ολγίμἰδολε οϊκ.--. 
ϑαίαπ. ἘΒείποοη ἴδε πο Θοῃ γα ϊοίοσυ βυρροβί(οΏ8, 
ΟὯ9 οὗ πἜΟἢ ἰβ [Βαῦ ΟἿΓ ταχὺ ΓθοορτἶΣ08 ΟἿΪΥ ἃ ἱδσηρῖ- 
δοι οἵ [Π6 δογροηὶ, Ὀυΐϊ ποῖ, δἱ 8}1, οὔ δ. 6Υ]] 
δρ γἰὺ Θχργοβδίηρ ἰ(96} δ, δηὰ ἴδ οἶον, γτθρ- 
Τοδοηηρ ἰδ ἴ0 οοπίδίη 8 7011 Κποπ]θάρο οὗ ϑαίβδῃ, 
1166 16 ὮὨγροίμοεῖβ ἰμδὲ Θοστοθρομαδ ἰο (86 ἰάοδ οὗ 
δ οΥρδηΐο πηίοϊ ἀϊηρ οὗὨἨ ὈΪΌ] 1 4] ἀοοσίτίηα ; ἰὑ ἷθ, ἐμδὶ 
ἯΘ Βανθ ὮΟΙῸ ἴλ6 Βτϑί βόττη οὗἩ [86 ἀοοίγ 6 οὗ βαίδῃ, 
88 ἯὙΘ 4180 δνο Ὀϑίοτο υ8 (6 ἤγαϊὶ ροιτη οὗ ἃ βοϊοσὶ- 
οἰοσίοδὶ ΘΟ γ βίο] ορυ .---ἰ Βαΐ ἰδ, οΟΥὗἨ α ΟΠ γι οὗὨἨ βαϊνα- 
τίοη. ΒοΙἢ ρϑγιοβ δῖ ἰδγουρδους ρῥ]δοθά ἴῃ 8. τθ- 
ΤΑΔΓΚΔΌΪΟ Τοϊαίΐου ἴ0 δῶσ οἴδοῦ; (6 ἀ6ΒΊΓΟΥΟΡ οὗ 
46 βουρο;ὶ ἰ8 δῃπουπορὰ ἴῃ (0 βοοὰ οὗ ποϊωδῃ. 
Βυὺ ἅϊθ δοῖπιὶ οοηδβοΐουβ την) θάρμο, μοι ἷἰβ Πότ [] 
ΟΧΡΓ δϑϑα ἴῃ ἃ ΒυτΉ Ὀ0}108] ἔοστη, ΘΟ δὶβίβ ἰῃ δ ͵ 8, ἐμαὶ 
ἰδ γοργοδϑηίθ [}9 βερϑῃς 88 ἃ τη δ] :ρηιδηῖ βρὶστῖϊ, Ογδ τ, 
᾿γίῃρ, δὰ τοὐοϊοϊῃρ ἰῃ τιβο τοῦ, τὴ ΒΏΟΥΤΒ ἐν αιβεῖν 
Δα ὙΠ] οομείηυθ ἴο ΒὨΟΥΝ Ὠΐτη 186 ἴο9 οἵ τηδῃ 
διὰ ἰδ ἴοο οὗ ἀοᾶ. ΟὈποορτηίηρ ἴμ6 ἴδγίμον ἀθνοὶ- 
ορπιδῃὸὶ οὗ [16 ἀοοίτίῃο οὗ ϑ'δίδῃ, 8606 ἴ:6 δχοροιοδὶ 
διυικιοίδιίοσιβ. 

ὅ. ΤᾺ Ονσίπ οΥ δ'η᾿. Οὐν ἰοχὶ ρίνοθ υδ (86 
Βτουπὰ οὗ δυρροδίην, ἴῃ (80 ἢγαὶ ρ]δδο, 8 αἰβιίποϊ οσί- 
εἶὰ οὗ εἷπ, ἰῃ ορροβι ἄοῃ ἰο 186 βγβίοση τ δος που] 
ΤΩΆΚΟ ἴδ6 οτὶρίῃ οὗἁἨ βῃ ἴ0 Βρρϑῃ οοπουσγθηῖν Ἡὴ 
109 ἰπ ει] οοηδβιαϊοη οὗἨ Βυπῆμδη πδίυσγε ἰδεῖ. 1 
Εἶνοδ υ8 οσοσδβίοι ἰο ἀἰβύηρτιθἢ ἃ ὑβτεοίο! ὰ οτὶρίῃ οἵ 
βἷπ : 1, ΤΏ οοβι 4] -ἀοηοηΐο; 2. (ῃ6 ῬἈγεϊοϊορίοὶ 
θη ῖ8 οὗ εἰ ; 8. [86 ΑὐἀδιρἹο-ἰδίον σαὶ. 1. Ενϊάθηί- 
᾿γ ἰβ (86 βγϑὶ Βυμηδῃ δ 0 Ὀ6 τοίδστοα ὕὈδοῖ ἴο ἃ ργθ- 
οραΐηρ ἀδιηοῃΐδοδὶ ἱοτορίαϊίου ; ̓Πμογοίογο, 8150, ἰὸ 
περο ας ἀαμμοῃ 08] βἰη, δπὰ δοοογαϊηρὶγ, ἰοο, ἰο δὴ 
ΘΓ [41] ἴῃ 186 δρί γι - σου], Νονυογίμοίοβα, (6 
βδϑϑῃίίδὶ ογὶ ζίῃ οἵ δίῃ ἷἱβ ποΐ ὑπο ΌΥ οχρίδϊ ποθ, ζῸΣ 
ἴΏΘΓΘ ΘΟΣ.68 ὉΡ 1ῃ6 ἔισίμ ον αυοδύοῃ : ΠΟΥ βὶπ οτὶρίῃ- 
διϑὰ ἴῃ [86 ερί γί του 5 Δοοοταϊηρ ἴο 1.6 ΑΡοςτ7- 
ῬὮΏΔ1 ῬΟΟΚΒ, {πὸ ϑββϑηΐδὶ τοοί οὗ εἰῃ ἰβ σωδίῃη]γ ῥγίάβ, 
ὑπερηφανία, ὨΪΟΝ 18 ΔΙ ΤΑΥΒ δὴ δϑβυτηΐηρσ οὗ ἃ ἴδ]δθ 
Βοά, ἰδδὶ ἰδ, οὗ Ἰάοἰαῖτγ. (ΤὨΐ8. 18 ὀχργοββθα δβοζῃδ- 
δὶ ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ, ὙΥ ἰδάοτῃ οὗ ΕἸ ΓΟ, σ, 1δ: ἀρχὴ ὑπερ- 
ἡφανίας ἁμαρτία. ΒοοΙ οὗ Υἰβάοχι, χίγ. 13 : ν. 27: 
ἀρχὴ πορνείας ἐπίνοια εἰδώλων.--- γὰρ τῶν ἀνωνύμων 
εἰδώλων ϑρησκεία παντὸς ἀρχὴ κακοῦ καὶ αἰτία καὶ 
πέρας ἐστίν) Αοοοταϊΐηρ ἰ0 {μῖ8 [86 ὅτγδί τηοίνο ἴἰο 
106 Ἰοδάϊΐπρ' δϑίγαυ, {πνγουρὴ ἰοπιρίδίΐοη οὐ βοἀυσίοα, 
ὙᾺ8 ΘΗΥῪ (ΒοΟΟΚ οὗ ὙΤ δάοπι, ἰϊ. 24). ὙΥ Δ ἐδ ἀστοοβ 
4180, 2. 1:6 Ῥβυομοϊορίοαὶ οτίσὶῃ οὗἁ βίῃ δβ οὖσ ἱοχὶ 
ὈγΐΩρΡΒ ἰζ Ὀσΐοτθ 08. 1ὺ ΘΟΥΔΙΠΙΥ ἀοοθ8 ποὶ δοσαχηΐ 
ἷ το ἴ6 οταο, ΘἸΘΙΩΘΏΪΑΓΙΥ τοργοβοηϊδίίος, {πὶ {86 
ορίπηΐηρ οὗὨ βίῃ ἰδ ἐο ὍΘ Θχρ]αίηθα ἤγοτῃ ΔῊ οτοῖς- 
ὈδΙΆΠ00 ΟΥ̓ ΒΟΠΒΌΔΙΠΥ ΟΥ τηδίοτί τ γ. Τθ Ῥγοοοβϑ οὗ 
8 5 ἀδνθιοριηθηὺ ρῥγοοθοὰβ ἔσοπι ἃ αρὶγεναϊ εο]- 
αἰδβογάοσγίηρ, Ὑπογοίῃ ἀουδὶ, ἱοροίμος πὶ 56] το σἈ}18- 
ὕοη, οοπβιϊαῦεθ ἴπ6 ρστουηά- Ὅτ Ὑον ἀονοῖορα 
1186} ἰηΐο δῇ δην ΟΥ̓Δ τη δ] στιδπὶ ῥτῖάθ, δα ΠΡ 6- 
Ἰοῖ, (μδὲ ᾿ὖ ΔΥ Ὀθοοῖηθ σοτηρ]οίθ ἱῃ βυροτθίἑ οι δηά 
ΒΘΏΒ118] ΘΟΠΟΙΡίβορησρ, ἴῃ 14 Μ]ΘΒΒΏ 688 δα βοαυοίος. 
Οοποογΐηρ [80 ρστουπα-ἤοττῃ οὗ βίη, δον ἐξ ἀορόποῖ- 
δῖοβ ἔτοταὰ ἰδ6 ἀοιηοηΐδοῦὶ ἰηΐο 86 Ὀοδῦδὶ, ἔγοτω 18 
Βρ᾽ γίτ]8] βο οχδ ἰδίϊομ ἰο {86 βϑῆβυδὶ βοϊξἀοσταάδ- 
ὕοῃ, 860 ΝΟ ΚΒ δοσπιαδα, ἢ. 481. Βυΐ οὐυν ἰδχὶ, 
ΤΏΟΥΘΟΥΘΥ, 8. που]ὰ γοοορηΐζα (86 ῬΘγοδ ο] ΟΡΊοΔ] οοχὰ- 
Ρ]ούομ οὗ βίῃ, τορδγαρα 88 (86 ιἱϑίογιοδὶ Ὀορίπηΐησ 
οὗ [ῃ9 ΒαΙὴο ἰπ (86 δυιηδὴ τοῦ]. ἸΤᾺΪΒ 8 ργοντοά ὉΥ 
(86 οομεπυδίίοῃ οἵ (π6 ἔγβι εἷῃ ἴῃ 86 ρυϊξοου- 
Βοϊουβηο88 οὗ [06 ἢτβὶ τθϑῃ, ΌΥ [ιἷβ βο -ἀϑοορίώοη δὰ 
ΒοῚ πδυἀσηΐηρ, ΌΥ δὶ Ἔχου ρδίϊοη5 δηὰ ΐἱβ οσϊτηϊηδ- 
ἤοῃβ. Μοὶ Χ011Ὑ ἰ8 1ἴξ βῆονσῃ ἰῃ ἴῃ δῃηπουποριηθης 
οὗ (86 οομῆϊοὶ θοίπνϑοῃ 86 βορὰ οὔ ἴ00 βοῦροῖ δηὰ 
πο βοοὰ οὗ 86 σόογοδη, πῃ ἰδ Ὀδηϊβηπιοηΐ οὗ τωδη 
ἔτοσι Ῥαγϑάϊδβο, δηὰ ἴῃ (6 ἔγαι οἱ αἱ τηυγὰον οὗἉ δίῃ, 
ἰπδὺ ΤΟΙΙΟΥ 80 ϑοοῇ αἴϊνψος. Οοηίΐγοπίοα Ὦγ ἴδῃς εἴσω- 
ΡΪΘ φτοδίσιθδθ δηὰ οἰθδσ 88 οἵ οὖσ ἱγδαϊου οὗ (86 
ΘΏΘΒ8 οὗὨ βἷπι, βιδηὰ ἰδ8 στηοδίὶ ΟἿ γΌΥΒΟΙΥ νασγὶην 
ΥἹΟΊΤΒ, ΒΌ ΟΝ 858 ἰῃ9 ἀοοίγϊης οὗὨ ἴῃ9 ῥτο-οχϊβδίθβης ρῃοβὲ- 
ΙῪ [4}1 ἰπίο βὶπ (Ῥ]δίο, Οτίξοι, βόδι ηρ, διε, 
ὃ. Μύ116:), οὗἨ ἴΠ0 ργθιοχίβίθηι οογρογθαὶ βἰπία πο 5 
(Εαἰὐδομαδιίδω, ΚΒ. Βοῖδο), οὗ 186 ᾿άἀοδ] δίς οτὲρί οὗἁ 
106. οοποορίίοῃ οὗἩ δἰ ἴῃ 86 οἰοζηθηὶ οὗ τορϑηίδΏοα 
(ΒΟΒ] οἱθστδομογ), οὐ ἰπ {Π οἰοτηθηὶ οὗ ἴδο δὰ 
δου δοϊουδηοθβ (ΗΠ 6 66}}), οὐ οὗὨἨ 118 ΤΩ ΟὨΒΙΓΤΟῸΒ το σε μοῖ 
πτουπὰ ἴῃ ῃδίυτο (Μαγίθῃβοη),--- δὴ ΟἿΠΟΣΒ οὗ 8 βἰτοῖ- 
ἋΣ 

8. βίη, ϑιηγωίκεδ.--- Οὐ σίπαὶ δία. Οὐν Βἰβίοτγ 
[6118 ὯΒ Ῥ]δί!ν ἐδαί δἰ ἴῃ 118 ἕογχωδὶ τοϊαϊ οη 18, Ὀ6- 
ἔογο 811 {πΐπιρβ, ἃ ἴοῃ οὗ δλο αἀϊνίπὸ σοι» 
τοδῃὰ ; ἩΒ]]δὺ ἴη 18 τηδίοτδὶ γοϊδάου 1 ἰβ ἃ πουπαϊησ 
οὗ (ὴ9 ΡΓΟΡΟΣ Ῥδυβοπδὶ 116. ον ὑπο ἀραίῃ, δῃᾶ, ἰὼ 
ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ ἐδμογθοῖ, ἃ ᾿ιοβϑίϊθ ἱὑπσηΐηρ ΔΊΓΑΥ ἔσοεῃ 
αοὰ, ἃ δβοϊ οιίδηριοσοθηὶ ἴω ἰμ9 Ἰονο οἵ βεϊἷ διὰ οὗ 
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δὸ ποιά, 85 δονίηρ ἔγοτι {ἢ δῦυθο οὗ {6 ἔγοθάοτω 
οὔ ἴδ υ1}} το δὴ δρρδγαηΐ ἔτϑοάοπι τ οἢ ἀοροηθγαὶθβ 
ἰμο Ὀοπάδλσο. Τἢδί εἴπ, δον ἰὑ ὈΘοοΙη68 ἤχοα, ͵ἰ8 
ΘΒΡΘΟΔΙΥ ἰο Ὀ6 τοργαθα 88 86 ΒΒ η 688, 15 ῥτουηΪποηΐ- 
'γ ἰδυρδὸὶ ὮὉγ Ζπ Πρ ; 566 ΕΑΒΕΔΟΟ, “““πηοξαξἑοπιη 
ἕπ Θεπεεὶῃ ἐς ογτε Ζιοίποίὶ, Ὁ. δό: λαδοηιωδ προ 
»ταταγίοαϊοπῖδ γοπέεπι, φιλαυτίαν υἱαοἰοεί, λοο εδί δωΐ 
τρεῖμβ αγιοτεῆ. ΤΏ δἰ ζὮΒ οὗὨ [86 βἰῃα η685 (εέαίμϑ 
᾿οογγιμρέϊοπίΣ) ἰδὲ ΘΟτθ ἴῃ τιῖὰ δίῃ δγθ ΟἰΘΔΕΪΥ Ῥγο- 
Βοηϊδα ἰπ οὐσ δοοουηί. Αὐ ἰΐ8 ῬγΌροῦ ὈΟῸδΒ ΔΡΡΘΑΓΒ 
6 ΘΟΌΒΟΙΟΌΒΙΟΒΒ οὗ ψμῈ}}, ἴῃ ποι, δὺ (ἢ 6 βΆπ}6 
ὕπο ὙΠ] αἰϊοπαύοῃ ἴγοια αοά, ἴἤογθ Ὀθοοπιοθ ἢχοα 
το ἀοροπάσῃοο ου [86 δἰηΐαϊ Δρρεῦίθ. 86 Θβδοητ 2] 
Οδυδο ἷβ ἐῃ6 γδοῦατῃ ἰπδὲ ΘΟΙΏ68 ἰηΐο ἰπ6 800], ἰῃ6 
ΚΑΙ πρ οὗ 116 ἰῃ 106 Βρίγὶῖ, (ἢ 6 ΡὮΥΒΙΘΑΙΥ Ὀποτ ἀ]οὰ 
αὐ Ὡησογογηθα Ὀοηδυϊοῦ ἩΒΟΓΘΌΥ (μ6 Ῥγθάἀουΐηδηοθ 
5 σίνοῃ ἰο 186 βοβὴ οὐοσ ἐμ ρβροόνγεῦ οὗ ἰμθ βρίγὶ!. 
Οαϊ οἵ 86 Ῥοζτωδηθμοοῦ οὗ ἃ δἰ πιο θθ οἷ σοηίΓα- 
αἰοὶβ [ῃ6 [ἀ68 88 ΜὙ6}} 88 1:6 οτἰχίηδ] Βδίυγο οὗὨ τϑδσι, 
ἴδοσο Θοΐλθ8 (ἢ6 ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ Οὗ [86 ἀοο- 
{πἶπ6 ΟΥ̓ οτὴρίῃδὶ βίη, τῆοϑα ροϊηὐ οὗ γσταν Υ, ταΐβαρ- 
φγεδοηἀδὰ Ὀγ Ῥοϊαρίυδ, 1165 ἴὼ (16 οτρϑηϊο υπίγ οὗἁ 
Βυχδηΐ τ, Ὀὰϊ ἩΟΒ6 ᾿ἰσαϊ ἰδήοη, ΤΟΥΘΟΥ͂ΘΙ, ΤΊ ΒΑ ΡΡΓΘ- 
δΒοπάοά ὈΥ Αὐρππιηο, 1165 ἴῃ (ἢ ῬΟΥΙΒΟΙΔΙ, νοὶ πη Δ ΓΥ, 
Βστηδη ἱπαϊν σα} γ. ΟἹ ἴΠ6 Οὴ6 δἰ, ΒΩ ΔΏΪΥ 18 
ὯΟ ΙΏΟΓΘ δὴ δίοζηϊβιϊο 0ῆ6 οὗ βρίτὴῖ, (8 1 18 ΠΑ ΡΘὉΪΘ6 
οὗ Ὀοΐηρ αἰδιηιοσταίοα αἰοσαϊϑιΐοδ!!ν ἰηΐο 115 ἰδο]αἰθα 
οἴπηΐησθ, Απα 80, δρδίη, οὐ ἴπΠ6 οἶμον δἰάο, ἰΐ 18 πὸ 
τοῖο 8 »ηα836 ἴῃ [26 ρΌΠΟΓΔΙ, ἰδ δη ἰδ ὁΔἢ ὉΘ ἃ γιαδδα 
»εγαϊδιοπδ. ΤΏδ πΠΟ]6 ποϊσῃύ οὗ ἰἢ6 ογρϑηῖσ οοη- 
προσίοι, 43 ἴδ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο Βᾶνα οὐ Βοϊταϑα [86 ὈΟΓΏ 
Οτγοΐη (απὰ γοῖ ποὶ ἩΒΟΙΙΥ 80, βίη μ9 ἷβ ἱγγθθροῦ- 
81 816 δοοογάϊηρ ἴο [Π6 τηδάδυτο οὗ ἷ5 τὰ ὈΘΟἶ 107), ΠΑ ἢ 
τουθδ᾽ οα ἱΐβοὶ ἰῃ (86 ἔδοὶ, τδὲ [ῃ6 Ὀυγάρῃ οὗὨ Ὠυτηδῃ 
συΐε Δ5 816 πη οἢ ἰῃ6 κἴΠ]1688 6505. ΤῺΘ ὙΠ0Ο]6 ἰπ)- 
Ῥογίδῃσο οὗ ἰὴ6 ἱπάϊνίυλὶ ἔτθοάοια οὗ οδοΐοϑ ἰβ, ἰῃ 
Ἰ|κ6 τϑ ΠΟ , ἰο Ὀ6 γϑοορηϊζοα ἰῃ ἐπ ῬΘΥΒΟηΔὶ ροΒδὶ- 
ἄοη οὗ ἐδὸ τυδῃ ἴῃ ἰ(8 γαστίοιιβ ἃ οὗ δάνδποο- 
τησπξ ἔγοσα ἴδ ἰονγοδί βίθῃ οὗ ἰη9 δυμηδὴ ρσταάδίοη 
ασθῃ ἰο 186 Ὠἰρἢοδβί, ἐμαὶ 8, [86 ΒοΙΐΠ688 οὗ Οτίδι. 
ὙΠ 186 οτρδηΐο οοπηοοίοη, πα ΐοῖι, τι 118. ἢ18- 
ἰοτῖοδ] οὔτβο, τίπαβ τουπα 811, ἰοτο 80}}} τοιλδίηδ 
ΤΌΟΙ, ἴοσ ἰδ6 οοπίχαϑὺ θοίτοοῃ ροοᾶ δαὰ ονἱ] (ΒΟΟΚ 
οὗ ΤΥ ἰβάοτι, οἰ. Σ. 1), δῃα ον ζοεποδϊοσίοθ οὗ Ὁ] ββίης 
85 ἯΙ] δ8 ἴοῦ τοροδίοα 1818, Οὐ βρϑοῖδὶ ρσϑῃθδιορὶθθ 
οὔ ἴα συγαθ. ΤΏ οοπίγαϑδὺ σοπηθοίδ ἰἰ86}} τὶ ἰδ 
οοπίταδὲ οὗ πστηδη οοηάαοί ἴῃ χαΐ] ΘΟμΒοϊ ΟΌΒΠ688 δὰ 
ἴπ Βιδῖηθ. ἤδη δηὰ {1:6 ΘΟμΒΟΪΟΌΒΠ 688 οὗ δβἷῃ: ἀγα 
τὴ} ἰοτγαγὰβ σά, πὶ ΔΒ ἰΠ6ΥῪ 8180 ἀγα ἐμ θη) ἔγΌΤΩ 
δἷπι. Οἱ 88 ἱξ ἀδροηὰδβ Ἡ ΒΘ 6 ἴῃ 6 τηδῃ, ἰΒγου ἢ 
(δ αἰὰά οὗ (80 σγαίδα ργαυέεπίδηδ, Βῃου] ἃ Θποοῦγαρθ 
Βὐτη 86} ἰο ΤΌΠΟΥ 86 ἀγατῖηρ οἵ αοἄ, οὐ ἴῃ σοναγα Ὁ 
βΒίρῃς ἔγοτα 86 ἀἰνίηθ ρ6Π)4) τ ρηἰθουβη688 δοιὰ ρὶνο 
Εἰ πηϑο ὩΡ ἴο δὲ ὉΠΠΟΙΪΥ γορυϊβίοῃ. 

η. Τῆς Ρῖνεί σμάρσηιεηί, ἀπά, ἐπι ἐδ6 δαηιο ἐέπιο, ἐδδ 
Ῥέγεὶ Ῥγονιὶβε οΥΓ ϑαϊναίίοπ. Τὺ ταυβὲ Ὀ6 ορβογυϑβά, 
(δαὶ ἐμ6 ἤγεί ὑγοβοηϊοὰ Ἰἰυάστηοηῦ οὗ ἀοα ταοπηδίῃ8 
(56 ἔγρο ἴον 81} [Ὁ] τίη Ἰυάρστηθηίθ. ΤῊΘ ΒΟΙΥ 
Βετίρύλτο 068 ποῖ δοραγδί ἰῃ δὴ δρ᾽βίγδοῖ, ἀοκτηδιϊ- 
68] τι ϑηποῦ, ὈαΘΘΏ [8.6 τῦ]ο οὗ ἰμ6 αἰνγ]η6 τ ρηύθουβ- 
Ὧ084 δηῃὰ ἰδαὺ οὗ (Π6 ἀΐνὶηθ ἰοῦ δῃὰ σοοσου. Τῃ6 
ἡαάρτησηίβ οὗ αοἂ πο ἀνδὶ] ἰὸν (6 Βερδγδζοπ οὗ 
ἴ.6 ἰοϑὲ, δῖ δυὸσ [06 δυσὶ γίηρ δηὰ (ῃ6 ἀο᾽ἰνογϑῦοθ 
οἵ (γα εἰοςῖ, ΤΡΡ τ ΠυΟ ἐετεον (ος αγὸ δόραγα- 
ἔοπε. Τμυθ οότγα, ὑῃ0 0 Βοραγαίθ Ὀοίσοοῃ {ὑμ6 βορὰ 
οὗ ἴ6 βοτροηΐ δηὰ {6 βορὰ οὗ ἴμ6 ποϊῆϑῃ, ἘΔγΠΟΥ 
οῃ, ἴθοσο 8 ἃ δοραγδίίου Ὀδίψθοη (ἢ Ὠοῦδ6 οὗ Νοδὰ 
δηὰ (Π69 ἤτθὶ ᾿ἰοδί τα. 85.111} Ἀγ ΟΣ, δηὰ δηοίῃον 
ἴδκοβ ρίδοο Ὀοΐπθοη ἴη6 Πποαίμϑῃ δὺ ἴἰδ9 Βαρυ])οηΐδῃ 
ἰονγοτ- Ὀυ]]ἀΐηρσ, δ ἃ ΑὈγδΏδηη ὙΠ} ἢ 8 γαοθ, ἰ86 ὨοὶτΒ 
οὗ ἰθκ Ὀϊοβαΐησ. Νοχὶ ἰδ τὰ8 θεΐπθοη ὑΠ6 ῃ06]16γ- 

ἴῃ, ΙΒγϑ 6 168 πιο 7601] ἴῃ {π0 ἀοκοτί, δηὰ τΠ6 ργοβοστοά 
τοιηπϑηῦ π ΠΟ οδτὴθ ἰηίο (86 ροβϑβοββίοη οὐ ΟδηλδΏ. 
Α βὰν οὐἶβίθ ἱ8 τηδάο ὮΥ ἰῃ6 Αδϑυτίαῃ δηὰ Βαὺτ- 
Ἰουΐδῃ σαρανιιο8. Το ἰρῆοδι δμὰ [Π6 ἀδοροβί οτἱβὶ 
ἷβ Ῥγδβοηϊοα ὈΥ͂ (Π6 οτοδ8 οὗἩ ΟΠ γῖβί . ἴύ 15. ἐῃ6 αἰ ν 5 οὴ 
ὑπδὺ ἴδικοα ρἷἶδοθ Ὀοΐπσθοῃ [6 Ὀο ονηρ δηὰ (δ 6 ὉΠ06- 
Ἰιονίηγ. Τὴθ Ἰαδὲ 18 τῃδὲ το [Δ Κ68 ῃ]αθα δἱ (6 
Θῃα οὗ 6 ποι]ὰ ; ἰξ ἰδ ἴῃ ἡυὰρτηοηὺ τμαὶ αἰγὶ ο5 Ὀο- 
ὑγθθῃ ἰῃ6 Ὀϊ]οδαδρά δηὰ ἴΠπὸ ἀδιηπρᾶ, ΤὨΐ8, ἱῃςη, ἰμ 
186 στουῃᾶ-ΤΟΆ80η ἩΠΥ [Ὧ6 αἰνὶπ6 Ῥγογωΐβοϑ, ἐπα 86 
ΒορίπηΐηρΒ οὗἨ βαϊναϊΐζοῃ, Ὀγοαὶς [ΟγιΒ ἔγοσλ 186 Β6Ώ- 
ἴθποαρβ οὗ ἠυάδριηοηί, ΒΌΟΘΝ ἰ8 (Π6 σα86 πογὸ ἴῃ {16 
Βοῃΐθῃ θα ριοπουῃορά Οἢ [Π6 μΌΪ ἱπ Ῥαγαΐβ6. [ἢ 
[86 Υ̓ΟΤῪ γοηῦ βίδηβ ὑμ6 Οὔβοῦσο γαῖ τι ΡΥ Ῥγοπι- 
860 οὗὨ {π6 80-08}16ἃ Ῥτοϊονδηροὶ, Μογοουοῦ, ἴΠ6 ὕτο- 
πυποϊδοη οὗ ἡπάρτησηΐ ἀραϊτϑὲ {8.6 νγοϊηδὴ 85 {Π|κ0- 
Ἐ56 1.8. Ὁ] αβίηρ δηὰ ἰ(8 Ῥσγοιηΐβδο, ὮΝ Ραΐῃ βῃαϊ]ι 
1Που---ΌὍ6 8. ΟὨΙάτοα . (818 συγΒο ὯΔ8 ἴἢ6 Νοὸνν Τοβία- 
ταθηΐ ομδηροα ἰηΐο ἃ Ὀ]οβαίηρ (1 Τίμ, ἰϊ. 16); δῃηὰ 8δὸ 
ἵν 15. πὰ ΒΟ ἀορομάθηοθ ὈΡΟῸῚ τωδῃ (ΕΡἢ. νυ. 22). 
ΤΟ ἡπάστηορηὶ Ῥγοπουποοᾶὰ οὁ5 Αἀδ Ὀυγάρηῃρα {116 
Βο!ὰ τὶ τἢ [86 συΓΒ6 ΟὗὨ ἸΠΟΤΤΒ δηὰ {1.15.168.: Ὀπὶ [ΠΟΤΉ ΚΒ 
δηα {8.168 δ΄ΓΘ [06 ὈγΟΖΘΪ ΟΥ̓ οὗ ἴῃ6 ΓΟ86 δηθὰ οὗ {}16 
πΟΒΟΔΘΥΪ οξοίυδ- ἤἥοντοσ, ΤἼΘ ῥτίτημἶνο βοηΐοηοο οἵ 
Αάδι ἰο {86 πατὰ ἰαῦον οὗἁὨ Πὶθ 116 8 σ8}}}Πρ᾽ 18 ὈΘΟΟΙΏΘ 
ἃ ὈΪοβδίηρ ἰο 1Π6 Βα π ταθθ. Τη6 οδῆϊηρ δπὰ ἐπ 
ἰδοῦ Ὀθοοσθ [6 στουπα- στη 5 [0Ρ (86 οὐπολίίοη οἵ 
τὴλῇ (ΡΒ. χα. 10). Απά, πα }γ, (86 τοίατη ἰο οατγὶῃ 
τοῦ ἀδαῖδ ΘομίδίἢΒ ποὶ ΟἿΪΥ ἃ ᾿υδᾳτηοηίῖ, Ὀαΐϊ 
8180, 'π ὑῃ6 ἰυάρστησρηϊ, [86 Ῥγοβρϑοῖ οὗ ἀθ᾽ γΟΓΆΠΟΟ 
ἔτοτα [9 βυδογίησβ οὗ ἰῃ6 ΘΑΥΒΙΥ βοΐουσιι (2 (ΟΣ. ν. 
8; ΡΒΠΙΡ. ἱ, 28). ΤὮΘ βοραγδίίοῃ οὗ τϑϑ ἔγοτῃ [ἢ 68 
ἰγ66 οὗ 116. ὉΥ Τη6ΔῺ8 οὗ [6 σατο ίτα, ργονθηιοα Ὠΐτῃ 
ἔτοσῃ Ἰοοϊκίηρ ὈθΔΟΚ τ γὰ8 ἰ0 ἰῃ6 Ἰοδὲ ραγααῖϑθ ; ἰξ ἱτ- 
Ῥ6 158 ἷτὰ ἰο Ἰοοκ ἔογτναγα, δπὰ ἰὸ δβρίὶγα ἴο {6 πον 
Ῥδγδαΐβο δηὰ [18 ἔγοοϑ οὗ 16 (Βον. χχὶ!, 2). ΤῸ ὈδΔη- 
ἰΒΏτηοηῦ ἴτοια Ῥαγδαάΐδο ἰαγβ ἴπ6 ἔουπααίΐομ ἔοῦ (86 
γε] σίου οὗἨ {ῃ0 διϊατο, ΟΥ, δϑ 0 88 Ὀδθη οδ]]οα, τῃ6 
ἰϑοσταιίο ἰδ ἢ ἴῃ Θοα οὗὨ ῥίουβ 26.18 (Η οὐ. χὶ. 8). 

ΤΏ Ρῥγοϊουδῃηροὶ, τλογθου ον (860 [Π|6 Εἰχορο 08] δη- 
ποίδίο 8), δου ἢ 8 [Π 6 ρογιῃ οὗ 411 ἰδίος Μοββίδῃηϊο 
ῬΓΟΡὮΘΟΙΐΘΒ ; ἱμπογοῖοτο 18 δ 80 υπΐνογβαὶ, 80 ΘΟ ρτο- 
ὨθηΒῖνο, 80 ἀδεεῖς, δηὰ γοὺ 80 β γϊϊκίηρ δηὰ ἀἰδιϊποὺ ἴῃ 
1ϊ8 Γαπδαϊηοηίαὶ Τοαίυτοθ. ΑΒ 186 «τουπά οὐ! ϊπθ οὗ 
ἰο δυΐατα οὗ Βαϊναϊίοη, ἰδ ἀθηοίοθ: 1. ΤῊΘ το] σίου 
οἰ ίςδὶ βυσϊο θείου ροοά δηὰ οὐἱὶ ἰῃ ἐ86 που]ὰ, 
δια {86 Β6ΏΒ10]6 ργοβοηίαίίοι οὗ [818 δἰ τὶ ΕἸΡΟΘΕς 
ΠΑΙΟΣΑΙ οοπίΓαβ[8---ἰ 6 βογρομί, [86 ποηδῃ. 2. Τὴ6 
οοποσοὶθ ἔοσιῃ οὗ {{18 βιυθ δπὰ 18 ρτδάυδὶ) ρζ6η6- 
ΔΙορῖοαὶ ππ οϊἀΐηρβ: [86 βορὰ οὗ [88 βογραπὶ, ἰῃ6 
Βοοα οὗὁὨ [ἢ 6011] ομθ, δῃὰ {86 οἰ άγοη οὗἁ ον]; {Π6 
βοϑὰ οὗ με σοοᾶ δμῃὰ 86 ομἰἸάτοη οἵ βαϊγαϊΐοῃ. 8. 
ΤῊ ἀφοϊβίοη ἴο ὯΘ ᾿ : ΄(ἈὩ6 πουπάϊηρ οἵ ἴδ 6 
ὝΟΙΩΒΏ ΒΒ δοορὰ ἴπ 06 ᾿θοὶ, πὶ ἷ8, ἴῃ δὶ υσηδῃ 
ΘΔΡΔΑΒΙγ οὗ βυβετίηρ, δηὰ ἱΐβ οοηποοιϊίοη πὶ 1ῃ6 
Θδγίδ, [86 ἰτοδαϊηρς ἀοντη, οὐ [86 ἀεβίιγυοίίου, ποὶ οὗ 
[86 Βογρϑη δ Βοοὰ τρθγΟΥ, Ὀὺὺ οὗἨ [ἢ9 Ὡξ Ϊπ1- 
86}, ἀπά ἰμδὲ ἴοο ἴῃ μἰ8 μοδὰ, ἰΠ9 γοσῪ οϑηίγο οὗ [ἷ8 
116, ΤῈΘ σ8016 ἰβ, ἰμβογοίοσθ, [86 ρῥγοάϊοιίίοῃ οὗ δ 
τρίνογβδὶ οοηβὶοῦ ἔος βαϊνδιίοη, πὶτ ἰδ 6 Ρτοβροοί οὗ 
γἱοἰοτῦ. Ετοτὰ (8 Ὀαβῖ8. [86 ῥγογαΐβο ΡγΟΘΟΘαΒ ἰῃ 
ΟΥ̓ΟΓ-ΠΑΙΤΟΥ ἵπρ᾽ οἶγοῖο5, ἘΠῚ} ἐδ ρα θ868 ΟΥΟΣ ἴσοι [Π 6 
ΘΏΘΓΆ] βοοὰ οὗ [6 τογλδα ἰ0 (86 [4664] βορὰ, δηὰ 

τὰ ἰδπαὺ ἴῃ ἀγατβ ουν ἰπ Θγοῦ- Ἡ]ἀΘηΪπρ ΟἶΓΟ]68, 
ἰορϑῖμον νει (16 Βο ππηβο] ἀΐπρ ῥγοπιῖδο οὗ ἴδ0 Κίπρ- 
ἄοτα οὗ αοά. ΤΒΟΓΘΌΥ, ἰοο, ἀοοθ8 ἐπ8 Θομοθρίοη 
οὗὨ ἰδ Ῥχγοιιῖβϑο δββῦσηθ δὴ αουὐδὺ ἄθθρρ δῃὰ στίοδοῦ 
ἕοττω. ' 

1. αϑπογλὶ ργοπιῖβο οὗ βαϊ ναϊίοῃ. 
α. ΤΠ Ῥοβιίϑυϊ οὗἩ μ0 ποιβδῃ : Ὀα 9 διά 

υἱοίογυ, οἢ, ἰἰϊ, 1. ' 
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δ. Νοδὴ; δηᾶὰ ἶἷβ Γδζθ: χοδὺὲ δὰ ΞδΌΌ δίς, 
οἱ. ν. 29. 

δ. ϑθοιη δηὰ ἢἷβ ἱδθοσπδοῖο, δαρμοὶ δηὰ ἢΪ8 
ΘΠἸαγρολθηῦ: [86 πδηθ οὗὐ Οοὰ δῃὰ ἰῃ9 
οοπασοϑί οὗ ἰῃς Ἰνοῦ], οἷ. ἰχ. 26, 27. 

αἰ ΑὈγΆΠΆΣΩ δηὰ δΐβ το: ἴμ6 σϑοο οὗ ̓ ]688- 
ἱηρσ, [86 Ρτογηϊβοα ᾿δηᾶ, [ἢ Ὀ]οβϑίην οἵ [ἢ0 
ὨΔΌΏοΩδ, οὗ. χὶϊ, 2, ἢ: χὶϊ, 1ὅ, 16: χν. 4: 
ΧΥΙ, 2-ὖ. χνἱ], 10: χχὶϊ, 1. 

6. Ιβαδο δηὰ διΪ8 ἀοβοοπάδηϊα, οἷν. χν. 4 ; χυϊ!. 
19: χχνυὶ. 8, 4. 

Ἢ ὅδοοῦ. Ηἱΐβ Ὀ]οβείησ δηὰ 8 ἀοσηϊηίοῃ 
ΟΥ̓́ΣΥ Ὠΐ8Β ὈγΟΙΠΘΓ, οἢ. χχν. 28 : χχυϊ!, 29. 

5. Φυάλῃ δπὰ ἮΪΐβ βοθρίγσο: ῥγίῃοθ 'ἱπ ὙΓΔΓ, 
ὈΓΐποΘ οὗ ροδοα, οἷ. χ]ὶχ. 8. 

2. ΤΥρΙοΔΙ Ῥγομιΐβο οὐ (86 Μεβαίδῇῃ : [βγϑ6] δπὰ 
1.6 ΒΑοογοὐΆ] Κἰηρσάοχῃ, Εχοά. χῖὶχ. 6. ΤΠ 
βίδγ ουΐ οὗ Φδοοῦ, ΝΌΠΩΡ. χχὶν. 17. 

α. ΤΏ {γρῖο8] ργορδοὶ, Πϑαῖ, χυῖϊὶ, δ, 
ὁ.. Τα ἰγρίοδὶ 1μονὶϊο, Ποῦ. χχχὶϊ!, 9--11. 
ο. ΤΏ ὑΥρίοδὶ ΚκΚίηρ, 2 ἤδσα, υἱῖ, 12, 

ὃ. ΤῊΘ ἰγδηβίοη ἔσο (16 ἰγρῖςα! ἐο ἰμ6 1Δ08] 
Ῥγοιηἶβα οὗ (6 Μοββίδῃ ἰὴ {116 ῬΒΔΙΤΩΒ. 

4. Ἰάθα] ργοτζαῖβο οὗ ἴῃ 6 Μοϑβδίδῃ. 

ΕΙΈΆΞΤ. 

ΤΏΟ ρ]ονγίουθ δρροδγίηρ. 
α. ΤΏΟ ᾿ά68] Μεβδβίδῃ, Ηόοβθϑ, 06], Απλο8. 
ὃ, Το 1ά68] Μοβαῖδῃ δ ργορμοῖ, ῥγίοβί, εμὰ 

Κίηρ. 1588ἴδῃ, Μίσδῃ. 
ὁ. πο 1ά681 Μοδββίδηϊο ῬΥΟΡΏΘΟΥ δᾶ ἰδ ἰά θα] 

Ρτορ μοὶ. Φογοι δῇ. 
ἃ. ΤΠ ἰάθΑ] χὰ τοδί, Ἐν ζο οὶ. 
«. Τδο ἰά66] κίησ,. Ὁ δῃίοὶ. 

ΒΕΟΟΝΌ. 

ΤῊα σοηβίοί. ΤΏ ΟἸγίδί δὰ (86 απο νῖβί, 
ἈΡροσδίγρες ἰουτηϑ ἰῃ Ονδάϊδη, Ν ῆυτα, ΗδΌΑκκυϊ, 
Ζορβαηίδι, τὶ ΒΟ] αἰθα ΘΧΒΉΡ]65 ἴῃ 81} {86 ὑσορἢ- 
οἶβ, ΘΒ ρ 6 οἴ }]Ὺ 5, δῃ, Φογο 8}, Εσοὶεῖοὶ, Ὁ δηϊοὶ. 

ΤΗΙΒΌ, 

ΤΊ συϊοτίηρ δπα [86 ἐγ ρΒδηὶ ΔΓ 6 βείδη, 186}8]} 
ΗΠ]. ; αι. 11. ; οἱ. νἱΐ, 9, 2ὅ, 26. Ζϑαοῖι. ἰχ.--χὶν. 

8. ΤῊο ΘΑΓΙὮΪΥ οΔ]Πὴρ οὗ ἴπ6 τοτϊηδη, δὰ 1(8 βυὉ- 
[οοίϊνο ἔοττο (βο6 Εἰχοροιῖ δὶ δηποὐδιϊ 8). 

9. ΤῊΘ ΘΑΓΙΆΪΥ οαἸϊησ οὗὨἨ 86 πιδῃ, δηῃὰ 118 ο"Ἶθο- 
ἐἶνο ἔοττῃ (βΒ60 Εχοροῖοδὶ ἀπποίἰδιϊ 8). 

10. 186. παίυτο οὗ [86 τδηΐγ ἴο πο ἰμ6 ογοα- 
θη νγὰ8 τηϑὰ8 Βυ ᾽θοὺ ἱπ ΒΟΡΘ [ὉΣ τηδπ8 βακα (Βόυη. 
ΥΊΙ. 18; ΠΑΝ ΟΕ ΜΙΒοΟΠδηθοῦβ ὙΥ τἰἴηρα, ἱ. Ὁ. 217: 
Ῥεϊαρίδηΐβτη ; ΘῈΝΙΤΖΒΟΗ, Ὁ. 186). Ηδρτο, ΒΟΟΣ, 
ὯἯΘ τηυβὺ αἰδγεραγὰ [86 {πδοβορ ΐο οι γα ρΆΠΟΘΒ, 

,. 187, [ὉΓ ΘΧΔΙΏΡ]Θ, δυο ΒΑΥΪΏσΒ 68 (πδί οἵ Φ86οὉὺ 
δηπηθ: “ΤΑρῸ δίῃ κοὶ ἰ06 ὈΡΡΟῚ απ δῃηὰ τηδᾶδ 

ὙΆΓ ὉΡΟΩ 1Π6 ρονογητηθηῦ ΔΡΟΥ 6." Ηδγο ἴὉ ΓΏΔῪ Ὀ6 
τοσηδυκοα, ἐμαὶ τὸ οδπηοῖ, ἴῃ ἃ ῬΌΓΟΙΥ ουϊτγαγὰ ΜΑΥ, 
88 Πε  ἸΖ80 ἢ δὰ ΗἨοΐταδητ ἢανα ἀο0ῃ6, πη ῖκ6 ἃ αἰβιϊησ- 
ἴοι Ὀοίνοο ἀοα ΒΒ αν 6] ρ ἰπ θάνῃ δηὰ οἡ βαγίῃ 
(ΕΚ. ΖΒΟΗ, Ὁ. 177). 

11. θεαί, ἴῃ (πο Ἰίρῃι οὗ Ῥαγδάϊβε, 86 οῃηὰ οὗ 
Ῥυπἰβ τηρπὺ ; ἴα ἴπ6 Ἰρῃξ οὗὁἨ (86 Θοβροὶ, (86 Ὀερίῃ- 
ηἶπσ οὗ τοἀρτηρίοηῃ (1 (ον. χυ. δδ). [Ι{ τηυϑὲ δ6 
τοιιλγκοὰ {πα [η6 βοραταῖΐθ ἰυάρτηθηὶβ ὑροὸὰ ἰδ6 
ΜΟΠΊΒη 8Δ4η6ἃ (Π6 ΤγΔῺ 86, αὖ 06 Βδτὴδ {ἰπ16, ἃ ΘΟ Π- 
ΤΔ08 ἱπαάστηθηῦ ὑροὴ Ὀοίῃ. 126] 1Ζ80}} πᾶ 8 ἴῦ του 
οἵ ποία ται ἐμ αἰνίπο βθηίθῃοθ 8808 οι ΐηρ' δου 
{Π|6 πησγη γί} ΠΥ οὗἁἨ ῃ9 800]. “Βυΐ (26 Ὑ80]6 ϑοτγίρ- 
ἴυγ6," ἢ6 ΒΑΥ͂Β, “ ΚΠΟῪΒ ποιδίησ οὗ ΔΗΥ͂ ᾿τηποσδ “Ὁ Υ 
ξτουπαοὰ ἱῃ [86 πδίαγο οὗ {16 801] " (Ὁ. 190), ἴδογο.- 

ΟΕΝΈΞΙΞ, ΟΚ ΤΒΕ ΕἸΠΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΕΞ, 

ἔογο ἰδεῖν ἀοπα διμρεγαάάίία, εἰΒ Βαρεταδάοα, ἴῃ 
Ῥαγδαϊβο ! θα ἰὼ ἴΠ9 οοὨίγασυ, Αοὶβ χυὶ]ὶ. 28. 

12. Το Ὀδηϊβηπηιθηῦ ἔουχ Γαγδάΐϊθο τὰϑ ἴθ ἃ 
ΒρΘΟΙΔ] 5686 8 Βοῃλαϊηρ ον ἢ ἰοὸ {π6 ουἱἰτδίξου οὗ 
(06 βοεϊὰ (β66 [6 Εχοροίίοαὶ ὀχρ δηδίίομθ). Τδ6 
ἀϊνῖπο ο]οιπίηρ οὗ ἴπ6 ἄτβ τῶδῃ. μα ἀοσίτίηα οἵ 
Ογαίδα γγαυεπίεηδ (860 ΚΟῈ ΒΒ “ Πορτηδιὶοβ 
ΤῊΘ οἰοιδίηρ ΟΥ̓ τηδῇ γοίοστοἁ Ὀδοῖς ἰοὸ τῃ6 ἀϊνίῃα 
τονο]διϊοη δηὰ τορυϊαϊΐοη. Απὰ γοΐ πὸ οδῃποῖ, οἢ 
})18 δοοουηΐ, ΒΔ γι} Π 6] 280}. ἰῃδὺ “ἃ ρυτο ἀρ σὰς 
ἰὼ (86 ὈοδαΔ οὗἩ (Π6 αἰνπο-ἰοττηοα Πυπ)δη ἄρατε ἰθ 
ΠΟΥ ΠΟ ΤΏΟΓΟ ΡΟΒ810]6: ὑπαὶ ὨΔΘη658 18 10}} οὗὨ εἰπ 
δηαὰ ἰοπηριΐηρ ἴο δβἰη." [{ 118 8. 80 ἰῃδθῃ 4]} ρΡΌτγο 
ἡ ραν ἷπ (86 Ὠιυπιδῃ ὈσδυΥ 88 Ὀδθοοτὴθ ἱτωροῦ- 
δἰ 016. 

18. Το οδογυθίω. ὅ8ὅ66 [86 Ἐχοροίο8] οχρίαμδ- 
(ἰοη8. 

14. ΤΊα ἀϊδβοϊοδατο οὗ 8 βρίγ ποῦ ὰ. ὙΠ {86 
σοηβοίουθη 6859 οἵ συλ {Π6Γ6 18 180 αἰβοϊοβοὰ ἴὸ 8 
Πυταδῃ σΟὨΒοϊουβη 658 ἴῃς ἀθπιοηἶΐλο ἀδοΡ οἵ 118 Ὀοΐηρ. 
Μδῃ δδ8 δῃΐογοα {86 δρί γί υ- τον], ἢ 6 88 ραυίδκοῃ οἵ 
8 Κπον]οᾶρο, δη ἃ 88 ΠΟΥ (Π6 ὅτβίὶ Τοτουοάϊηρ Ἰοοῖ 
ἱπίο ὑΐ6 δηρε!- που], δηὰ [86 ποι] οἵ 18]]6ὴ βρ σι 
(“ Ῥορταδεῖοβ," Ρ. δδ0). [ἴα {μ18 ρ͵δοα, ἴοο, [86 ϑ'ετὶρ- 
[ΓΘ ΟΡΘῺΒ ὉΡ ἰο 08 8 αἰ ρθ6 οὗ ἃ ερί του] 
ογοδαίοα Ὀοΐοστθ ἴδῃ. Ἐβρθοίδ! ν 18 ἑθοσο ἱπιγοάπορὰ 
[86 ἀοοίγίπα οὗ ἴΠ6 δηρο 18, δδουρὴ πὸ τηυξὶ ποῖ 
τορσαγαὰ (86 σΠΘΙΌΡΙ πὶ 88 ὈΘΙΒΟΏΔΙ ΡΥ ΑγΙΪγ, Ὀὰϊ ΟὨ]Υ 
88 ΒΎ10 0108] ΔΗ 6]-(ὈἸΤΩΒ. 

1δ. ΤὨδὶ νὰ ἰμ6 Ἰυάρτηοης οὗ ἀοὦ Ὁροὴ Ἰηδῃ, 
(δαΐ ἴθ, τὶ (6 οοαδίηρ οὗ 8:6 ραγδαϊβαΐοδὶ σονοηδηὶ, 
ἀοα δ οονγοηδηὶ οὗ στθοθ Ὀορῖπβ, 18 ρογοοϊνοα υἱτἢ 
Θϑρθαὶδὶ οἰ ΘΓ 688 ΟΥ̓ Οὐοοοῖιβ: ϑδωρωπα ἀοείτεπαι αἀἐ 
͵“αάρνε εἰ ἐεδίαηιεπίο ἀἄδὶ, 1648. ΟὐΟττοο ον πα Ζπίη- 
ΑἾΪ Ἰαϊὰ βἴγοδθ ὑροὰ [06 ἰάρα, ἐδδὲ [6 Ῥσομιῖβο οἵ 
Βαϊ ναιίοῃ, 88 σίνθῃ ἴο Αἀδπὶ δῃὰ Εἶν, σατγῖ68 τ18 Ὀδοῖὶς 
ἴο ἐδθ σοποϊυβίοη ἰδὲ οσθα ὉΡ ἰο ἐδόῖι ποτα οχιθπα- 
Θα ἃ γοιγοδοίηρ ΡΟΣ οὗ τοἀοιιρίίοη, 

16. Το αὐνὶπθ δῷ ἴῃ Ῥαγδάΐϊβθ ἔοόγιη 1}6 
Ῥοΐηξ οὗ οοσωσηθῃοοιηθηϊ ἴῸΣ 41} 1ΠΘΟρΡἢδηΐθθ ὈσοΓο 
ΟὨγῖβὲ, δηᾶ, δϑ βυοι, ἃγθ ποὲὶ ἰο Ὀ6 ἰἀορηδοα τὴ 186 
δοίυ8] ἱποδγηδύίου (οΥ τηδη-Ὀδοοταηρ) οὗ Οοὰ ἴῃ 
ΟὨγίβι. ΤΏΘΥ ἃΓο, ΒΟΎΤΘΥΘΡ, ἰ0 Ὀ6 τοραᾶσά θα, μογῆδρα, 
88 ὑγρίοδὶ ρυο- Γορυοδοηζαίοὴ8 οὗ ἰῃ6 δβαιηθ, διὰ δϑ 
Βανΐὶπρ 8, ὑπογοίογο, ἱπ ἰδ6 ἰάδθα οὗὁἩ Ομ σγῖβι, (ποῖν 
Ὀγίποῖὶρ]θ. Οομιραγο Και: Ὁ. δδ, σψῇογο, ΠΟΎΣ, 
16 νἱεϊοη-δἰ6 οὗ ἴ80 ἐποορῃδηΐθθ ἀοθβ οὶ δρρθογ 
ἴο Ὀ6 ῬΓΟΡΘΟΥ͂Υ δρρτοοίδιρα, : 

ἨΟΜΠΓΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

ἔθα ἴ86 Ἰογαίγο οὗἨ ἩδΙΟὮ ἃ οαἰδορῃθ 18 Ὀδίοσο 
ρίνοῃ, δηὰ ἰδ γοθδεκβ, Ποοίσϊμδὶ διὰ Ε{μῖο δ). 
Βουλΐο8 οὐ ἴϊ6 τ 016 βοοίίοῃ ὑπᾶοσ 106 σοΏΘΓΔ] 
Ροϊηΐ οἵ υἱοῖν : Ῥαγδαΐβα Ἰοδὲ, οὐ μ6 [8]1, οὐ. ἔϊι6 
οτἱ ἴῃ οὗἁ δἰ δηὰ ουἱὶ, οὐ (86 Βοϊοηῃ θαρσίπηΐηρ οὗ 
Βυτηδῃ ἰβίοσυ, οὐ (86 ογἱρίῃ οὗ Π6 δαγίῃ]γ ογάον οὗ 
υΐηρθ, οὐ ἴη6 γι ἀϊβοϊοβυσο οὗ ἃ βρὶ γι - τουτὶ ἃ δπὰ 
ἐδ οομῃδοίΐῪοη Ὀθύγοθη ἰῃθ δρὶ γἰ-ουὰ δὰ {6 
ΠαμηΔΗ, ΟΥ, β'ΠΆΠΥ, (826 Ὀορὶπηΐηρ οὗὨἨ [86 Κἰπχάομῃ οὗ 
ζτασα, [Πδὲ 8, (6 ρΌΒΡΕΙ.--- Το πὰ οὗ 116 ρμδγδαϊκα- 
ἷςα1] οονοῃδηΐ, 89 Ὀορίπηΐϊηρ οὗἩἨἉ ἴδ οονοηδηὶ οὗ 
τοἀΔοιηρίίοῃ.---Τ 0 Ὀαρίπηΐϊηρς οὗὁὨἨὁ [86 τονοϊδίου οὗ 
ΡῬγονθηϊηρ, ζτδοθ, ΟΥἨ [86 σγαίέα ργαυδηϊθδη:.--- ΤῸ 
βτϑὲ Ὠἱβίοσν οὗ βίη δηὰ ἱπαστηθηϊ, δηὰ, δ 186 βδιιθ 
ἔχηο, [06 ὅγϑὲ ἰἰβίουυ οἵ ρυῃϑῃτηθηὶ απὰ οὗ οοτι- 
Ῥϑββίοῃ.- --ἼἼοὸ 0411} ἰοὸ ὨυμηδηΐΥ : οπατβ. 1. ΤῈΘ 
ἰάθδὶ ῥγόρτϑᾶβ (ἀϊγεοίθα ὑονγατὰβ {Π6 ἴτηβρθ οὗ αοἄ 
ἴῃ 186 ορδάϊΐοηοο οὗ 116)ὲ. 2. ΤΏ ἔδ]β6 Ῥγορτοβϑ (γ6 
8.811 Ὀοοοπμθ 8ἂῈ8 ρμοάβδ). 8. ΤῊ μοάϊει νείοαὶοας 
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Ρεοκτοδβ (οα {16 βοϊὰ ἀρὰ ἱπ ἀοδίῃ, γοῖ δἰ}}} ἑἰοταγὰβ 
(6 τοἀοιωρ(οη).---Εοϊρίοη ἴῃ ἰ(8 τοϊδίϊοῃβ ἰὸ [86 
ποτ] -ὔπηο: 1. Α ΥὙΘΕΥ διιοϊθηϊ γοταϊηίβοσμοο (ΚΠ ΟΥ]- 
οὰρο οἵ ἴμ6 οτρίπδὶ ἀεδθεηγ, δὰ δ Κηον)οὰρο οὗ 
εἴη Ὀδοκ ἰο 186 ἀπὰ Ὀεγοημὰλ 2. Α γοεϊϊσίοη οὗ 
ἐδο ξ 88 τηδἀ6 Οἶθδν ἴπ οὐῦ ἩΒΙΟΕΥ ΕἸΡΌΥ ΕΝ 
οὐ ποτὰ. 8. Α τοϊϊρίοῃ οὗ ἴθ ἔυθιτο ἰῃ ἃ Βρθο 
86,86, 88 ἱ ἴῃ ἐδ6 ρῥιοδροοὶ οὗ ἴδ9 ἔυϊυγο 
δα] τδϊέοῃ.--- αγὲν δοοίίοηδ απ τόγϑέκ. ὝοΓΒ. 
1-18 : 78 εἴη δοὰ {πὸ χυτ, Ὑοτ. 1-6: ΤῊ [(Ὁ]] : 
α. ἰδ6 ἐετρίλοι οὗ [π6 δογροϑῃΐ ; ὃ. (86 δἰ] Ἰοοἶκ- 
ἰηρ οὐ (86 πίίδ ; ς. 6 βοἀποίίοι οὗ ἴΠ0 τηΔη.---ΤὩ9 
κι γϑοίο! ἃ οτὶμίῃ οἵ δίη.--- ΤῈ οὐ {86 ἰπβίγυτησῃς 
διὰ ἰμ6 ἴοττη οὗὁἨ ἴδ0 ἀδν}]δ ἰειηρίδοη: 1. ΤῊΘ 
ἀοτιηοηΐδο δι οἱ οὗἨ ἰδ ΟΥἹ] ὁπ6 ἰπ [8 ὈΘΔΘΙΪΥ͂ 
ιουυάϊησ. 3. ΤῊΘ ἰοταρίϊηρ πογὰβ; ᾿γίπρ ροῦνοῦ- 
δἰουδ οἵ (δο γα }ι.---ΤῊθ. ρσγουθδίίοη δα ἰδ6 ἰοηρίδ- 
ὕοῃ.--- [9 τουγάσγεν ἴσοι ἴδ 6 Ὀορίμηΐηρ ἰώμς ΥἹ ΣΙ. 
44).-- Τὸ οἰαιθηίδ οὗ ἐπ ἱοεηρίδιίου : [ἰοα, μαῖα, 
ἀδδίμ, ἱπ οοῃίγαδὶ ἰὸ ἰσυίδ, ἴονθ, δπὰ [168.--- ΤῊΘ 

οἵ εἰμ᾽ ἀογοϊορτηθηϊ ἔγοσῃ ἰδθ ταὶ ουἱ] 
πονῶ ἰὸ [80 οοτμρ]οιοα 6ν]} αοί.---ΤΏΘ τηοῦρτοϊ ἀυ- 
Ῥ οὶ Ὑ οὗὨ κἷῃβ δϑ ἰδ ρογυοσίβ ἐγ ἰηΐο 1ἰο6: 1, ΤῺΘ 
αὐποδίοι ῥΐου ἴῃ ἴοττη, γοὺ 80 ΟΥ̓ ἰῃ ἰδ ἀουδὶ 
ἱπορ οα. 8. ΤΊ6 οἰοπιοπὶ οὗ ἰγσαϊἢ ἀπὰ {πὸ 1686 ἰὰ 
1Πο ΡγοπΊΪ86 : γ6 8141} Ὀ0 88 ζο(4.-- ον δἰῃ ροινοσίβ 
1.6 Βυπηδη το διίίοῃβ : 10 τοῖχο οὔὖὐ οὗ ἴδ οὐοάϊοῃς 
υἱίο ἃ αἀἰγοοίγοαθ οὗ {86 Βυβθδηά, οαὐ οὗ (86 ΒΕΙ͂ΡΟΡ ἃ 
ἰοτηρίσοδβα, ουὐὐ οἵ τοδυείδρο δ ἐουηϊδίη οὗ τοϊβοβίοί, 
ουἱϊ οὗ [2:10 ΤΩΔη᾽ 8 68} ἰοὸ ἩΔΙΟΒΙΪΠΘΑΒ ΔῈ ΘΑΒῪ ΟΟΣ- 
ταρΟ ὈΠγ, ουὐ οὗ Ῥατγδάΐϑο 1861 ἃ δἰαὶθ οἵ ρσῃ]}Ε.--- 
βίη δὲ δϑϑῃ ἰῃ ἰδθ (811, οὐ 16 ΤηοῦΓ δ] οἤδοίθ οὗ 
6 Βταὶ βίη: 1. Τ7ηὸ ρυὶ δὰ (πὸ κυ οοηδοίουθ- 
πρϑ. 2. ΤΏΘ ἀϊνίπο ᾿υάρστηρηςϊ δυδροηδοὰ ονονῦ ἴδ πὶ 
διμὶ (86 ρΡυμπίβῃμμοηὺ ἰηβιοίοα.--- 9 δαιαγοθ οὗ (80 
εἰ] ἰδ ἀθθου ἴῃ τὴ6 οοπαυοὶ οὗ ἰΠ6 Βγαὶ τδῃ δου 
ἐδιο [1] : 6Υ]} ἰοττον, ὈΪ παΐηρ ἰοδθ οὗ ἰονϑ, ὅο.--- 0 
ΕΥ̓ οοιδείορηοο δῃὰ ἰἰ6 ἴραγβ.--Ἴ 0 ρτουηά- ρδίογο 
ἧἱπ 116 σΔἰδυ τ οὗ Ὠυτηδῃ βίη : [86 Ταϊηρὶπρ δηὰ 
οοδιαῖοι οὗ δἰ δηὰ οὐἹὶ, ἰπ ἰδδί, 1. ουὐἱἱ ἴ8 πηιδὰθ 
ἴο ὈΘΟΟΤΏΘ δἷη, 2. β'ῃ ὈΘΟΟΙΩ6Β πάϊκοά ΟΥΪ] : {ποτ ὉΓῸ 
180 τοἀΔοτηρίίοῃ, ἰμδὲ 8, [6 δοραζαϊΐοῃ Ὀούνθοι βίη 
δι οΥἿ! (οΓΟ68).---ΤῊο ἱπρογίοοι οοηΐζοδβδίοῃ, πιο ὰ 
ἦα, ὩανογΊΒ6 1688, ἐὨγουρῇ [Π6 ατδοθ οἵ Οοά, ἃ ἱπγηΐηρ 
Ὀδοὶς ἰονγδ β δρὶ τὶ ἢοα ἢ. Βοὸν ΟΘοἀ᾽ 8 οομηρδδ- 
εἷοη ὈτίασΒ (Π6 ἤγαϊς τοδη ἴὸ ἴδ κπονίοάσζο διὰ (86 
οοπέδβεϊοῃ.-- -0 8. τ ΘΟΌΒΟΘΘ ἴῃ 8 ται ἰαὰρ- 
Ἰοοπί : 1, ΤΏο ατταϊρητηθηῖ , 3, (ἢ6 ΟΟὨΒΘαΌΘΩΘΟΒ 
οὗ 6 ἰυάρτηοηζαοοα; 8. ἴδιο δΔρροϊπαθηὶ οὗἨ μῃῃ- 
δητηθης δοοογαϊηρ ἴὸ πὸ ρσυΐδ: 4, 106 αἰνίδίοῃ οὗ 
[16 οὔθ Θοιητοι ὑῥιαάρτηοηΐ ἰηο 18 βοραζαίθ 8Β68- 
ἴ6Ώ664.---ΤῊσ γονοϊδιίίου οὗ Οοα Β ρτδοὺ ἰῃ εἶθ ἱπὰρ- 
τοοΏϊ.---ΤῊιὁ ἢγοὶ χοβροϊ: 1. ΤΊιΘ τοοῖ οὗ 84}} ἐμο ΟΪὰ 
Τοσίδηιδηὶ ὈτΟσηΐδοβ οὐὗὁἨ βαϊνδίίζου : 2, οἵ ἴδ0 Νὸν 
Τοριδιηοηΐ μοβροῖ ἰίβοϊδ; 8, οὗἨ 1ἈΠὩ6 ἰδίου οὗ (δ 
ἰήηράοπι οὗ αοά, δῃηὰ οἵ [6 δηπουποοαοηίδ οὗὨ ἐμ 
οηὰ οὗὨ {86 ποτὶ]ὰ. ---ΤΊο δοιτονβ οὗ [ῃ6 ποζῶδῃ ἰῃ 
ἐμοῖς σοπηροίοι ἩΐΠῈ εἷπ δῃὰ εἰπέ πθβα οὗ 1} 
ἩΟΙΩΒΏ.---Ἴ ὸ ΒΟΙΤΟῊῪΒ ΟΥὨ [Π6 Τ8Δὴ ἱπ [Βοΐν ΘΟῃΏ60- 
οι πίῖδ (800 δἷη διὰ βἰπίυϊποϑα οὗ 89 τηδη.-- -ΤῊ9 
βυοσίηρ οὗ 0Π6 ΡὈΔιΐΥ, 8 βυδοτίπρ δ'8ὸ οὗὨ ἐδ οἰδιον. 
--Ἦ ΟΝ οΟΟΥΥ ἰνυπηδῃ ΟΔΙἸπρ Ὧ88 ἐϊδ οὐσὰὶ δροοΐδὶ 
Ὀυγάσῃ, οὐ 3 οοπῇϊοι πίϊὰ ἐδ οτστι αὶ ΘΌΓ8Θ.--- 
ΤΏ ὈΪοδαοίηρ, ἰῃ [86 δου ΓΒ6.---Το Βυτϊ]διίίοη οἵ ἐδο 
Βυταδὴ γθθ 6 ῥγο- Ομ ἀϊίοῃ οἵ ἰἐ6. θχαὶιδιΐθῃ.--- 
Το 1088 οἵ Ῥαγδάϊΐβο ἃ βου ἀΐηρ ἔοσιὰ ἱπῖο 186 πουϊὰ. 
«--Τίιο αἰνίηο ὑγοραγαίίοῃ οὗ πβδὴ [ὉΣ δΒ βἰδίθ οὗ 
ἜΧῖ]6.--- ΤῊ Ἰοοϊκίηρ Ὀδοὶς οὗ τῶϑδῃῃ ἰὸ Ῥαγαάΐβο, ἃ 
δοδοϊαΐης οὗ {1:8 ομοτυἷπι δηὰ οὗ {π6 Πδπιίηρ βυογὰ 
οὗ δὴ ἱπαισηδηὶ τσ ΘΟΌΒΠ658.---Ὑ1.}} [16 Βορατγδίίοη 
ἔγοτα ἰδο ουἵον ἴσθο οὗ 1{8 [06 ρτοίονδη οὶ ὈθοοσΩθ8 
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109 μόγπι οὗ 8 ΠΟῪ ἰγθο οἵ [16 ἴον ἰἴδθπὶ δὰ ἱπμοῖν 
Γ806.--ἸὯὸ ῥτγοδροοὺ οὗ [16 ἔσει τγδῃ ᾿ἴη τπ6 Γυϊυγα 
δΔοοογάϊηρ ἴο 118 εἰρη βολῦοη ἴον 4: 1. Α ῥγοβρϑοὶ 
οὗ ἱπηπ) ΘΒΌΣΒΌ]Θ ΒΟΙΤΟΥ͂,, δὰ γοί, 2. ἃ ργοβροοὶ οὗ 
δὴ 6πα 1658 ΠΟΡΘ. 

ΞΤΑΒΚΙ :-αΎΥογ. 1. ΕΌΤΗΞΕ : 50 ἀἰὰ το ἀ6ν]] ἀγα 
δηὰ ὑδὰσ ἴθ ἔτοτα ἰῃ6 ποτὰ οὗ ἀοά, Α8 Ἰοὴρ 88 
[06 ποτὰ δβιοοά ἴῃ ἐδεῖν μοαγί, 80 ἰοῃρ τῶθ ἴμ6 [1 
διὰ ἴΔ6 ργοδβρϑοὶ οὗ 115 οομπυδβηοο.-- ὕἴ ον. 8. ες 
9αίε: Νὅ 7ογίθ πιογίαηιδπί, Ὅετο ἰμἷβ [Π6 {τ9 
Β6Ώ80 οὗ {6 πογάβ, Εἶνο τηυδὲ ἴδ δγοδαυ ἰγοδίοα 
[Διὸ δοηΐίθηοο οὗ ἀθδίδ δῇ βοιηϑίΐηρ στηοϑὶ ὑπορτίδίη. 
--ὖοι. 4. 0 νδϑ ἃ γῆοδξ δἷη ὑπαὶ Εἔτνο ἰυγηθὰ ΔΎΔΥ 
ἤρουι ὁοὰ διὰ δἰϑ ποιὰ, δπὰ ἰἰδίοποα ἴο ἴδ: ἀεΥ])} : 
Ὀπὺὶ ἰδ νγδϑ ἃ ἢ στοδίορ ἰμδὶ βἢ [6}1 ἴῃ 1 (86 
ἀονὶ], τβοὸ γανὸ Θοὰ ἐδθ 116, δῃὰ δβ ἰὺ πόσο δίγιοὶς 
δὶ Εἴτα τὶ 8 Β618.----Ἶ ον. ὅ. Ββαίδῃ ἰμ6 ὅγδὺ δα πο Ὁ 
ἀρὰ ρῥγθάθοθαδβοσς οὗ Απιογίπι, τΏΟῸ ἰθ ἃ ἀϊορυξίης 
ΔΟΥΟΙΒΑΓῪ δηὰ χα] θὶμβ Ὠἰτηβοὶ ἀρονο 811} (μδὶ ἷἰβ 
οδἹοὰ ἀοα οὗ πογβμίρροα (2 ΤΏ688. 11. 4: Ὅδῃ, σχὶ, 
86)..--Βοδο]ὰ ἢον,, ἰη 1806 πκϊάἀβὲ οὗἨ [86 δὶς Ῥαγδαΐδο 
ἴΠ6ΓΘ ΔΡΡΌΘΑΓΒ ἃ ΟΥ̓ΔΙΥ δηὰ ρμοϊδοῃουβ δογρϑηῦ  [ἐ 
ἷΒβ ΒΟΡΘ, ἰδ ΠΙΔΥῪ 6 οὐϑῃ ΟΥ̓ [ὮΥ δ'46θ. ΒΒ οὔ {(ὨΥ͂ 
ξυλτὰ δραΐϊηδι ἰὲ (Βίγδοι; χχὶ. 2). ὕπο θοῦ δπὰ 
ἀουδὲ οὗ αἀοἀ δ ποσὰ δσο (86 δβίπβ ὈΥ ὑὙδίοι (6 ἀν] 
δ΄ ΠΡ ΚΟ Κ ΕἼΘ ΘκΕῚ ΠΡΡΣ Οὐπη (ἢ, ἱν. 8) Ἠδβὲ 
θοῦ δἰγοδγ οὐιδίποα [ἢ6 υἱοίοῦυ οὐοῦ ἴδ0 ἀο0]] 
ὈΘ ποὲ ἴ00 δθουγο.-- Τὸ πογὰ οὗ ἴῃ6 [υοτὰ ἰδ ἰγυ (ἃ, 
Ὀυΐ ἐδπδὶ οὗἨ [86 ἀεν] ἰδ 1198.-λ 9 κ: Τὴὸ οοποοί( 
οὗ “ οραιοά εγοι,᾽, δῃηὰ οἵ δϑοϊῃθ βίγαῃ με νι βάουα, δ. 
ἐπΠ0 ΒΏΔΙΟΒ ἩΠΟΓΘΌΥ βαίδη οδρϑοίδι νυ βοοῖκϑ [0 δἰπηι- 
Ὀ]9 (89 Ἰοαγηθα.--- ὁΥ 6. [υδὲ οὗ ἴδ6 β688}, ᾿ἰαδὲ οὗ 
[86 ογα, ργίάθ. ΤὩθΘ μαγηοηὶ οὗὨ τἰχι θουϑηθδθ δὰ 
ΒΟΙΉΘ85 τὰϑ ρυΐ ο᾽---Τὴ9 θρΊ!Ίρανοθ [{ ἰδ ποὺ γοὶ 
ρτονυϑὰ ὑπαὶ (ΠΟΥ ΜΘ ἤρ-ϊοανοβ ἐμαὶ Εγα ζ8γύ6 [0 
μὸν Βυλραηὰ, Το Ηρῦτον πογὰ ἀθῃοῖοδ ὑσίῖβ 85 
Ἧ6]1 48 66 Υ68.---Ὀ πη 6}} συγ οδ᾽ ΕΥ̓ ὈτΙη ΡΒ ΘΟΠΙΤΔΟΩΪΥ͂ 

ὁ ΒΟΙΤΟῊ οὗ διολτὶ.---αοἀὐ 8 ποὶ [06 οδυδο οὗ 
ΤῊ. [2]}.--- ΤῊ 6 δῃὰ οοζϑῃηίηρ οὗἨ ἸγΟΙΏΔΏ οδἢ 
οἴνοι οπίΐοο ἐΠ6 βίσοηροδὶ τηθῃ (Δυά. χνὶ. 1 δ).---Μδη 
ἦθ οὐοὸῦ ϑϑοϊκίηρ ἤρίοανοθ ὑὸ ἰάθ ἰδ δῆδιιο δηὰ 
οοΥοῦ εἶθ βἷηδ, Ὀὰϊ ΠΟΥ δ οὐδοῦ υἱκί δ] ἰο {86 δὶ}- 
Βθοΐης ογεθ οἵ Οοὰ (1 ὅδζη. χυ. 1).--- οὐ. 8. Τ|ι6 
ἰπιονργούηρ “ (Π6 νοΐοο οὗ Θοά,᾽" οἵ 186 ἰῃπυπάο:.--- 
Ῥαγδ οὶ οὗ [6 θδγάθη οὔ Αάδιὰ διὰ (1:6 Οδγάθῃ οὗ 
Ομγίβε : 1. Αὐἀδιβ δίδορ ἴῃ Ῥαγδάϊΐδο δῃὰ ἰιἷϑ Επίο, 
ἐῃ0 σἰΐο; ΟἸγβι 8 ἀθδίῃ ϑ᾽θοΡ ἴῃ (6 μαγάθῃη οὁ 
Ψοθορἢ, δῃὰ ἐϊ8 ἔτυΐϊε ἴῃ (6 γοϑυγγθούοη, δὶβ Ὀτγὶὰθ 
106 ομυτοῦ,. 3. Ιη Ῥαγδάϊϑο Αἄδιὴ γὰϑ θουσηὰ π|ιὰ 
86 οογαβ οὗ (86 ἀν]!  ἰὰ (οἰ μββοηδηθ ΟΠ σῖθὲ τντὰ8 
Βουπά, ἰο ἔγοο 86 Βυμδῃ τῶοθ “ΤῸ [Π6}Ὁ ἱταργῖϑο0Π- 
τοθηξ, 8. 1η [6 ραγάθῃ οἵ Ἐκίθῃ βἷῃ Ὀοβδῃ : ἰῃ 
ΔΠΟΙΠΟΣ βάγάθη ΜᾺΒ ἰδ Ὀυτίοα ἱπ ΟἸτῖβι᾿ Β ρτάνο.-- 
γον. 9. {ὺῦ ΤῊ. : Αὐαπὶ δῃὰ Ενγθ δτὸ τυϊηϑα 1ῃ {Π|6Π|- 
βοίνοβθ, {ΠΟῪ 68" ΠΟ ἸΟΏΚΟΣ μοῖρ ἱποτηβο Υοθ, ΠΟΥ Δ ΓΘ 
ἔογβακϑηῃ οὗ 41} ογοδίαγοβ [86 σϑάϑοη οδῇ [ΌΣΤΩ 50 
οἶδεν Ἰυάρτηθος (δὴ ὑμπδὶ [Ποτὸ ἰδ ηο ΒοΙρ ἴον ἰ8δῃι 
ἴῃ Βοανθὴ δηὰ οατίβ. Ὑοῖ δμοτο, ἴτοπι (818 ὙΘΓῪ 6Χ- 
ΘΣΏΡΪΘ, ἸΏΔΥ 1 ἰθδτι ἐμαὶ Θοἀ π|ι}] μοἷρ τὨοαρἢ ψγὸ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἔογβαϊοη οὗ 4]}] σγσεδίυσοθ. Αἀπὰ γοί Ηο ρίνϑϑ 
ΒΌΘΝ Β6]Ρ ΟὨ]Υ͂ ἴον 88 Βοῃ 8 βδίκα, τοῦ ϑυθῆ ἢ ΓΘ 
Ηδθ ἢδ8 ῥτομηϊδοὰ ἰο ϑοῃὰ ἰὸ ἐδο μιαπ)δῃ ΓΆΟΘ. --- Οσὐ 
οαἰϊοά ἰο Αὐἄὐαηι. Τιλπακ: Α φτοοῖῦ οἵ {86 ργο-)- 
ΠΘΏΟΥ Οὗ 186 τη6]9 Βοχ, δηά, ἱμογοίοσο, 6180, οὔ ἔλθ 
ἰρσθον ΟὈ ζώου ποῦ Αἀδτὰ μδὰ ἰαϊὰ ὑροὰ πὶ, 
Βοὺ ἰο ἤο]]ονν εἷβ τίϑ ἰηΐο ονἱ], Ὀὰϊ ταῖμον ἴο Βο]ὰ 
Βαν Ὀ801κ.---Τπουρ αοαὰ ἃ Ἰοηρ {ἶἰπιθ πίῃκθ δἱ (86 
Βἴπηον, δη ἃ Κϑϑρϑ εἰΐθῃοθ ἷἰπ γοβροοὶ ἰὸ ἢΐ8 βίη, γοῖ 
δὲ τ1ἘΠὸ τὶ ριξ ἐΐπλα ἀοο8 Ηδ Ἰδὲ Ὠΐτὰ βοδσ ἢ5 νοΐοθ, δπὰ 
Β6ΘΚΒ ἴὸ δε ᾿ἷπὶ ουὔἱ οἵ Βῖ8 β'θοῃ.-- ὅ οτ. 18, 80 
ἴθ ΕΥῸν φ068; ἀἰϊθοροάΐοποθ {ΠΟ ὑῃ 6] οῇ ἴῃ 4} 
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[δο κου εἶθ δηὰ τηθ 618 οὗἁἨ τηθῃ : δϊοσ (ἷδ οοϊηθδ 
ΘΟὨΘΟΘΙτοπΐ, ΘΣΟυ] ραιΐοη, δ, ροσῦδρδ, ΔΡΟΪΟΡῪ ἴον 
δὶῃ : θη] γ, τη 8Ὲ σΟΙρ] δίῃ οὗ αοἃ δηὰ που]ὰ τηλκὸ 
δεὲτὰ {86 σδυ96 οὗ ̓ ιΐβ βῖη8β. Α ἐσ ρῃισηθα οομβοίθῃοθ 
ΘΥ͂ΟΣ τυ δία 68 ἰ[861} 186 τογδὶ (Ὁ Ἰϑάομ οὗἨ ϑβοϊοπηοπ 
ΧΥΪ;, 12). Μαη πούορ, ἀοα αἴσαγα, ᾿Δ8 ἴπθ ὈΪΔΙΩΘ 
( 6 τ. ᾿᾿. 8ὅ).--Ἴ τ. 1δὅ. {ἱυτηξε : ΟἿ γὶδὲ στΌΒ 68. {16 
ΒΟΣΡΘΏ  Β μοδα, ἐδμαὺ ἰδ, εἶα Κίηρσάοπι οὗ ἀθδίῃ, εἰν, δα ὰ 
861}. (186 ἀ6}}} Ὀἱΐο8 Ηἷτω ἰῃ [86 Β66], ὑμιδῖὲ ἰβ, 6 δἰ δγβ 
δηὰ ἰογίαγεβ Εἶτα διὰ ἰδ πὶ 186 Ὀοὰγ (Βοπι. ν]]]. 7). 
Βδίῃοο ἴπ6 ποιζδῃ βἰπηθὰ δτεὶ (] Τίπι. ἰϊ. 14), δὸ 18 
ΒΠ6 8]80 ἤοΥΘ πδιηθὰ ἢγδί, δηὰ ἢγβὶ δοεδβιγοὰ οὗ ἐῃθ 
ζοϑροὶ. Ἰμογοίοσο ἤοσγο, δἷϑο, ἴο τι ΐθϑ ργουἃ δηά 
ταϊρ ἴοο, δηὰ ἴον .ἷ8 στοαίοθε ἱρηοιην δηὰ 
βιδιηθ, (Π6Γγὸ 8 Ορροθοᾶ, ποῦ Αἀδηὶ βρϑοΐδιγ, αἱ- 
δουρὶ Πα ἰ5. ποῖ δχοϊυδδᾶ, Ῥαϊ, ἰπ ργοίογοωσο, (6 
ὝΘΔΙΚΟΡ γοθθθ]. 06} ἃ ῥἱοτοίηρ οὗ ἴπ6 Π66] ἷβ ΣΏΟΥΘ 
Ἰανρ οὶ ἀοβοῦίροὰ Ῥβδὶπὶ χχὶϊ, : βδίδῃ 111. Ατηους 
ΟἾΒΟΣ 0]Δ068 (μἷ8 γϑί σοδροὶ ἱ8 ἀδβδοτί δὰ ἕῃ {δ οχ. 
Ῥβδῖπι; αἷ8ο ἰπ 18, χχυῦὶ 1. Φομα χὶν. 80; Οὐ]. 1. 
18, 14: 1 Τίπι, ἱϊ. 6; 1 Φοδη 1]. 8 ; Ηαν. χὶΐ, 4, ὅ.-- 
Ψαν. 16. Τη6 ὀχροσίοποο μοσὸ ἀδϑουθοὰ 'ττᾶῶδ [δὶ οὗ 
Βδομοὶ, ΤΒατλδν, 8.6 ἀδὰρ δύο η-ἰανν οὐὗὁἨ ΕἸΐ, διὰ 186 
πιο οἵ ΡΙ ΝΘ ΑΒ (1 βΐδσα. ἷν. 19, 30). [786 χυσδοῃ 
ἩΒΘίμοΥ ΜΑΥΥ ΝᾺ Ὀοσὰ πὶ θυ Ραΐῃ ἰβ 0η6 ἰδιδὶ ἀο068 
Ὠοΐ ρογίαϊ ἴο0 ΟὉΥ βαϊ ναί ου ; ἱμαϊν 0.818 Δ δἰἕστω 
ἩΠ|18ὺ οὐμοτα ἀθῃν ἷϊ.]---Ἴ ον. 19, Ξ'ποο Βυγηδὴ 
Ὠδίαγο, Ἰἰπτουρἢ αἷη, 18 80 ἔγαὶ] δὰ ρϑυβηδ]6, ἰΐ ἰθ 
ἃ ξοοὰ δηὰ νὶδο δοὺ οὗ Θοά, δαὶ ἢ 1οΐδ [86 Βορατα- 
ἐΐου οὗ δοὺ] διὰ ὈΟΟῪ δου [ῸΣ 80 ἸΟΠρ᾽ ἃ {{τὴ6, 
οὐθῦ (ο ἰῃ6 γουῃΐοῃ δηὰ τστοβϑυττοοϊοη ἰδδὶ ἰδ ἴὸ 
Θηᾶυτο.---Ἴἶῦ ἰ8. Δ ρστοδὺῦ δομβοίασπ [Ὁ ποθ ἴῃ 
οὗ] ἀ-Ὀρασίπρ ἴδ ἐμοῖς ῥδὶπβ Ὀοίογό, δηὰ ἀυγίησ, 
διὰ δος (16 Ὀἰγίδ, διὸ Ἰαἰά ὑροι ἰδοτὰ ὉῪῚ Θοὰ. Ἧὸθ 
ἭΟ διρϊνοβ οϑὴ 4130 ἢ63] δραΐῃ ((οἹ. ἢ, 18 ; 1 Ῥοῖ. 
εἰ. 1). Μδη, ἴδασ ποὶ ἀδθαΐῃ, Ὀυΐ Κοορ ὑ86 ἀἀνοαρῃε, 
ταῖδονγ, ἰμδὶ 1 18 οτάδαϊποὰ ὮὈΥ ("6 [οτὰ οὗ Δ11 Η65 ἢ 
(Βίγδοὶ χὶὶ, 4).--- Ὅν. 30. [ἴῃ νἱον οὗ 6 ἀοδίῃ ἰη- 
ουστοῦ, {Π6 ποιζδῃ τοΐση ταῖν πᾶῦθ θοθθῦ ο8]1οὰ 
[8ο ἀοδα, δῃὰ πθ τηοῖμος οὗ (Π6 ἀδβὰ. Ηδν πανΐπρ 
Ὀσθῃ 64116ἃ Ὀγ Αἄδπὶι λαυαλ ( Ἐνεὶ), (16 ἐένίπο διὰ [Π0 
ταοίδθον οὗ {δ6 ᾿ἰνίηρ, ἰΒ στουηάοα οα ἔδο ἰὈτοβοϊηρ; 
Ρτοπἶδο οὗ ἴ8ὸ Μοβαΐδῃ (Μασὶς ἢϊ. 85).---ἰὐὶ 8. ἃ Θ0}- 
βοϊδιΐοῃ ἔον [1:6 ῬΡοοῦ δῃὰ (6 ἴον, ἰδδιὶ αΟοα οἱοϊμοὰ 
οὖν ὥσγβι ραγϑηΐϊβ πὶῸ ἢ εἰκίη8.-- τὰ β οἴδθῃ 88 ἰὃου 
Ρυϊίοδὶ οδ᾽ (ὮΥ παττωθηίδ, ἰπἰηἰς οὐ Ψ6δὺ8 Ομ Γαι 8 οοδὶ 
οὗ εἰσιν θουδηοϑα, δηα δϑρίσο (1|8ὲ [ποὺ τπαγοϑὶ Ὀ6 
οἰοἰμεὰ ἐπογονῖ (18. ᾿χὶ. 10 ; ον. 12. 17, 18 ; Βοπι. 
ΧΙ, 14).---ἰ Αἀδηὶ 8 Ὀθοοτθ 16 ὁη6 οὗ 8 ; ὨοΓῸ ἷβ 
ἰηἀοαϊοα δ18 ᾿υδἀβοδιίίοι, ἐμ6 ωδέϊέα ἐπρμίαία. 
ΨψονΡ. 28. ΤῊο ρυῃίθηπλθηῦ ποῦ ἀϑοϊδυθὰ ᾿ν 88 
ΘΟ η γ ἱπίοηαοαᾶ: ἔον ἱμβουρὰ ἰδ 8 Ὀἱῖον (0 
Τλη ἰο οδίδϊ Ὠἷβ ἔοοα ἔγοτα [86 δον οὗ [86 δΒοϊὰ, 
8.}}} ἀο0685 {818 ἰαθον, τι] 1ὑ δα ρροτίβ Ὠΐπ, οοῃετθυῦδ 
ἴο 80 ρῥτοτιοϊίοι οὗ ἰυἷβ. ἈΘϑΙ ΟΝ, δὰ ἰὸ ἷθ ἀνοϊάδηοθ 
ΟὗὨ ΤΩΔΩΥ δὲῃκ, Βυοἢ 88 (ῃ086 ἰμδὶ ργοσθϑα ἔγομι ἰὰ]6- 
8038.--[γ. 24. Ῥαυδαΐδθ ΔΘ δῃ ἱπιδρο: 1. Οὗ [86 
κίπράοτα οὗ 6; 3. οὗ ἴΠ0 Κἰπσάομι οὗ φοσγ. 
ΤΏ6 ἰγϑὸ οὗὨ 1116 ργϑ- ϑυαϊ οἰ ὑγρίβοβ ΟἸ τ δί.----Οὐτὰ- 

ἸΘΟῚΒ Ὀούνγοοῃ Αἄδτὰ διὰ Οἢγὶδβῦ. --- Αστὶ συ] υτο 
18. ἨΟ]γ.---ΟὉ τη, ὙΠδΐ δὶ μου ἢ Βγίδ, ἀπὰ δρδΐῃ 
ἴο Ὀεοοιθ οαγίΒ. οι Κ ἰμ66 οἷν δηὰ αἰ σοηγ 
οὗ {Π]8; 50 β4}} ΘΥΟΤῪ ῥγουὰ ἱβουρμὶ Ὀ6 ΖΟΏ6. 
τίτῃ ΘΑΥΓΌΪΥ ἸΟΥ͂ 8848 δορβοα, γοί 81}}} τὸ ἴδνϑ ἃ ἕωτ. 
ΟὨΪΥ. 

λπε. ΗΕΒΒΕΒΟΣΕ: Ζ2 ἰα θεῖ :; Ὑὸ δ84]} 
ποῦ αἷθ αἱ 4]}; ἰμιδὲ τγαϑ ὑπ ἢγϑὶ 119 ἴῃ 186 ποιὰ ; 
ἴδ6 ἀδνῇ! ἰοἱ]ὰ ἰξ ; ὑπογϑέογο Ομ γῖβὲ τ ρη  68115 Ὠΐτὰ 
8 δι δηὰ ἃ πηῦγάσθσοσ ἔγσοσῃ {πὸ Ὀδρὶ (ϑοδη τἱ ]]. 
44).---ἰἢ ταῦ δίγαϊα." Τῆδι τγὰϑ (Π6 ἤτβέ ἰδιηθηΐδ- 
οι ἰπ [πὸ ποτ, δῃὰ σϑπιθ ἔγοτα βίη.---Ὁ δον οἷϊοα 

ΟΕΝΕΘΞΙΞ, ΟΚ ΤῊΞ ΕἸΒΕΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΒ, 

τοῦδε ἯΘ, ῬΡΟΟΓ ΤΏΘΏ, ΠΟῪ ΒΑΥ ὙΠΠῊ Ετο, {86 δεσρϑηὶ 
Ὀορυϊοὰ τὴ 1 

ΞΟΗΒΌΡΕΒΕ: ΕὝΘΡῪ οτοδίαγο οτοαϊοθα ἴος δπά θα 
Ῥογθο  ὈΣΥ ἰ8 αἷβὸ δα ἴο οοττυριίοῃ (Φοῦ ἱν. 
18; ΧΥ. 14). βοπια που]ὰ ρἷδορ ἰδ6 (Ὁ}} οὗ δῃροὶβ ἰη 
οἱ. ἱ,, θούπθθῃ Ὑδῦ. 1 δῃὰ υϑτ. 2, βίῃϑα (86 7 διρροβθ 
8) ΟΥ̓ΡΊ ΔΙ ΟΓΟΔΙΪΟΙ ἴῃ γογ. 1, δηᾶ, 89 ἃ σΟ ΒΘ ΘΠ ΟΘ 
οὗ τ} [81] οὗἨ (6 Βρὶ γί(6 ἱπ {16 δαῖηθ, ποι]ὰ γοδὰ ἴὩ» 
βιοδὰ οὗ {86 τογάβ, "" 106 δδείῃ ρα '᾿γαβϑίβ,"" οἵα. γὸσ, 
2, κ΄ἸΏ6 Θαγῖ δεοαγπ Μδβίθ." ΟἾΔ ΟΥ̓ ἸοῸΚ ἴον ἔθ 
δικεῖ-[4}} ὰ (6 ἰπ ὐτηδίίοι βκαρροθοθὰ ἴο Ὀ6 οσσῃτνογοὰ 
ἴπ (86 δοοουπὶ οὗ (Π6 δοοομῃὰ ἀΔΥΒ ποτκ ὈΥ ἴπ6 οεηΐθ- 
εἷοῃ οἵ (λ6 πογάβ, “" Απὰ αοὰ βαὺν ἐπιδὶ ἰὰ νγγὰβ σοοὰ. 
Τὸ οἰδοῖβ δρδίῃ, ὈΥ στϑδϑοη οἵ οἷ. ἱ, 81, 186 ἴὴ6 ἐτο- 
τηϑαϊδίοὶΥ δον 1.6 οοτορ᾽οίοα ποῦ] -ογοδίξοη βϑοζηϑ 
ΤΆΟΤΘ δι} 8016 ἴοΣ ἰδἷ8.Ί Απὰ βοζὴθ ἔδίοτιβ, δρδαίῃ, 
Ὀτΐηρ ἰδο ἴ4}} οὗ (86 ΟΥ]] δΔΏρ6}8 ἰηΐο οοπηθοϊΐου τὰ 
ἴῃ Ἰοτηρίλοη οὗἉ τηδη, τηοδηΐηρ (πδὶ [ἢ 6 ἔογτηον Β8Ρ- 
ῬΘῃΘα ὈΥ τυ 6608 οἵ ἴῃ6 ᾿ἰδίζον (08. 1}. 14) Ασα ὈδδΊγβ, 
πὶτὶ ἱποσρυθθαὶ Ὁ] 6 Ἰοηρ-Θυδοτίς, ἰδ ἀ60}} δὰ [ν}8 
κἰησάοτω, Ὀδοδῦδ6 ἰο Ὠΐπη π6 ροοά δπὰ τίρες οὗ 186 
ἀονοϊορτηθαϊ, οὐθα ἴῃ 18 ρογτ υβίοῃ, ἱ8 8 ΒΟΥ Ἐπϊηρ. 
ΤῊΘ ροοὰ δ ποὲ ἴο Ὀ6 ἑογοοα. ἀαοὐβ ρονοῦ δῃὰ ἴοτο 
ΘΔΓΒ ΠΟῪ ὑπ6 ὉΠ ηρ οὗ ἐδ ογοθαιγοὶν Ἰ1ἴ6, οαυ- 
οδίθϑ ἰὺ Τγϑοὶν δια στδάυδ}]γ.-- -Ἴογα. 1-6. ἨΈΚΡΕΕ: 
Εν ΚΩΘῪ ποὶ τοὶ ἐμαὶ (06 Βυθ ]ον οὗὁἨ ἴ[Π6 δβογρϑῶὶ 
ἍΓΔΒ ΔῊ ΟΥ̓] ΒΟ ΟΙΥ : δ 88 ἴο ΒΟΥ ΟἿΪΥ 5 ΓΟ ἀμ 658 
δ συπηΐηρ. 50 ἸΟΟΙΚ [6 Βογρϑὴϊ [ῸΓ Ποὺ {πο Γ. 
ΤΌΘ θοσροπῖ {ΓΒ ἰΐ 4}} γουηα, ΤΩΔΚ65 {ῃ6 τοι ὈΣ ΟῈ 

τὸν ἤδη {86 γ᾽ 8, ΟΥ ΔΙΠΟ 8 ΘΓ ΟἿΪΥ ἰ0 Ὦρδτ [ἢ 
οστηθσ, ΤῈ 5} αἰίδοκ οὗ βαίδῃ 18. ἀἰγοοιοα δραϊηδὶ 
[δ Βρίτζπ6] οἰἐδά οὶ οὗἉ ἰῃ6 βου], ἀραίηβι (ΑἸ ἴῃ αοὰ ; 
δἷποθ Ἡΐ.ὶ (ἢ οὐφάϊΐοηοο βἰδηαϑ οὐ [Ἀ}15, Μαῖὶ, ἵν. 
8 (Ρα. Ἰχχνυῖ, 19). ΤΏΘ Ἰ᾿υδὲ5 [ΟΠ] αὖος οὗ ποτ» 
θοἶνο8.---ὕ ογ8. 6, 1. ἔὺ001ΉΕΕ : Ὀηθο ἰοΓ 18 ἰὯ6 ῥσίτοῖ- 
νο οδῦβα δὰ δοῦγοθ οὗ Δ]}] ἴῃ, δηἃ ἩΒΘΏΘΥΟΣ ἰῃὸ 
ἀου οδὴ βυοοοοὰ, οἰ ποῦ ἰῃ ροϊηρ δ’πΑΥῪ {Π6 ποτή 
ἔτοτα [86 Βραγί, οὐ ἰῃ ζδ αἰ ἔγίηρ ἰδ, δὰ τ᾿ Ὀτησὶηρ 
186 Βοὺ] ἰο Ὁ ο οῖ, 6 68} ΘΑΒἾ]Υ ἀο ἴπ {86 οηὰ τῇδ 
ἢ6 Ῥΐϑδϑοθ, ὅϑυοῖ ΒΌ ΟἿ δηὰ πὶοϊγθάμϑβδ 9ΟἸ]ονν 41} 
ἔα! ἴδδόθοσβ, ὙΠΟ, πθῦ ἰἢ6 Δρρόδγαηοα οὗ ροοῦ, 
ποῦ]Ἱὰ ρίυοκ σἂὶ ἴδ6 αγο8 οὗ (6 ῬΘΟΡ]6 οὗ Θοἀ, Ὀ]1πά- 
ἴηῃρ (θῶ ἴο εἶα ποτὰ, οὐ ραϊπίϊηρ Ὀοΐοτο ἴθθι δηοίδος 
βὰ ὍὮΟ 68 Π0 οσίβίθῃοο. Θθονον, {πο ΓΟ ΌΓΟ, 

δ ποτὰ 8 οἰδηροὰ οὐ 116 8οα, [Πθῃ, ἃ8 Μοβοβ 
ΒΑΥ͂Β ἴῃ Βἷ8 Βοηρ, ἀο ἱδογθ οοτηθ ἴῃ πον σοΐδβ, τ ϊοΣ 
ΟἿΓ δ Π6ΓΒ ΠΟΥ͂ΘΡ τουογοηοοα. Ηδ πουϊὰ Παῦθ πλδι 
τοραγὰ Ηἷ6 βοσυῖοο ἰ0 αοἂ ΔΒ βου Ὀομάδρο, ἴῃ οΥ- 
ἄον, Ὁ ἀοϊαάίηρ ᾿ἷπι πὶ [6 Ρηδηίΐοσπι οὗ δὶ8 οὐ 
ΡΓΟΡΟΣ βουθγοί ΠΥ, ὕ0 τηαῖκο Ὠΐτη (86 εἶδγτο οἵ βίῃ, δῃηὰ, 
ἰη 18 νψδὺ, Εἰ Ὠἰτηϑο!, Τ8 ρσἶτοθ 18 ἃ ΕἸ ΤΏΡΒ6, 
Ῥογθδρδ, οἵ [86 σδῦδβε οὗ Κ'δίδῃ  .τυΐῃη. ΤὨγουρὮ (6 
ἀοβίγο οὗ βονθγθι βρη ἰδ ΏΔΥ 6 {πὲ Ὧθ6 Ὠἰτη50}} ὃ6- 
6816 ἃ [Ἀ]16Ὁ Ὀοΐηρ.--ΕΑΜΒΑΟΘΗ: Τμὸ Ἰοαγτηοὰ δηδὉ 
δὺ δυοῖ; ἀουδίδβ οὗ ἀοαἶδ ποσὰ 88 ἴδ οδὶ 5η808 δ᾽ [86 
ΤΩ ΟΌΒΟ, ἱησ 1π6 1 88 τηοϑὺ δχοο θη ἀδὶπίοβ, 
ὙΠ Ή, ἰῃ ἴδοί, ἰξ 18 ἃ ἔδοδϊηρ οα ἀδαί. Ουἱΐ οὗ ΘὩΥΥ 
τηῦδὺ (86 ῥγομί δ οα ματο βοπρὰ; ἰζυ8 πουϊὰ δα 
τλκα αοα ἴο Ὀ6 ϑείδη (Ὁ ἰδάοπι οὗἨ Ξοϊοσηοι ἰϊ. 24), 
δια Εἰτηθοὶ το Ὀς αοα. ϑαϊδη Β ῥγοζηΐβο θοσὶηβ ἴκὸ 
οὐδ ἰπτοαϊδηΐηρ : “1π ἴπ6 ἀΔΥ γ0 οδί ἰῃποτγθοῦ," οἷο. 
--Πλοο : ήδη δἱϊονοα Ὠἰσηβοὶ ἢ ἴο ἔΆ ΠΟΥ ἰμδὶ (6 σοζ- 
τηλπα δηα ῥγοδί δἱοπ οὗ αἀοα τόγα ποῖ 88 συ ]68 οὗ 
βοοὰ δπὰ 6ΥἹ], Ὀπὶ δαὶ δΔηὰ 601} πηυδί Βαγο ἰΠ6ῚΡ 
οὔσῃ Ὀσϊμοὶρἷ68 δηὰ 58, δῃἃ 8ὸ 6 Ἰυ818 δῇεερ 
ἃ Κπονίοάρε οὗ ἰδ6860 ἰδηοϊοα ῥγϊποῖρίθθ, ἰθ8ιὲ ἢθ ὩΔΑΥ͂ 
Ὀ6 ΠΟ τοτο ἀοροπάρηϊς οἢ ΟΟἘ τουθδ]οα ψ]}}, Ὀὺὶ 
ΟἿΪΥ͂ οἢ Εἰ τη86}} δῃὰ ἈΪ5 οὐγῃ ῬΤΌΡΟΥ σῆς ταϊδοῦ [188 
οὔ ἀοά, Ῥτγίάθ δ8 ον γονγῃ 186}} ((Πδὲ ἰ5, ΘΔἴδῃ) 
ΗἰΪΐ νογὰβ ἰηνίϊο ἰο ἃ ἴ8186 86] ϑυ Π οἰ οΏΟΥ, δπὰ ἰὸ ἃ 
ὈοΪὰ ἱπάορομάθῃοοθ ; ἢἣθ ῥσγϑδοὶ88 το}! οι, ἱ8 Τοϑ' 
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᾿πέοεῖον θοΐηρ.---ξκκρεα: Ἦ 66 8 δΔρρὶο δ υ, 
δοὰ ἰἴοτο ἰΠ6 ἀοδιῖ, ψὩϊϊδὲ ἰη οὐ Βδη δ {19 ὈΔ]- 
δῖιοθ δυὴρ βυθροπαρα, 88 ΘΟΟΠ 85 ἰΐ ΟΔΣΩΘ ἴο 80 16, 

ἐσαὶ τολδοΐησ, ἀοπτῃ ποϊριιοα (86 ΔΡΡΪΘ; 086 
Ἰσῃι ποτὰ οἷθ β6 ὑρ, δπὰ ἴῃ [80 δΔρρὶθ Εἔἶτθ ΒΔ Ὲ 
ΒΌΡΊΤΕ ἐπ ἴθδη αἰνὶπηγ. ΝΟ ἰγθ9 ἴῃ 81} [Π6 ζαγἀθῈ 
κουμπὰ ἃ Ἰοοὶς 50 ἔδὶγ οὕ 80 ἀδϑίγδΌϊο ἴο ἔῃ 6 ̓ΤΟΙΏΔΏ 
88 ἰδ6 οὴ6 ἔογ ἰάθη. ΝΟΝ 8 δον υῃρο] οί ἀοοϊα θὰ. 
--- ΤῊΣ βαμε: 70 ἱμεὶ αὖον. Το Βαῦθ ἴδιο βουϊ οὐοῦ- 
Ῥοποσγϑοᾶ ὉΥ ἴδ Β6868, ἴο Ὀ6 ΔΙ]ατοὰ οτ ἰκδβοϊπαιθα, ἰὸ 
Ὅο ἴῃ ὁ εἰδίδ οὗ Βυϊίοσίηρ οὐ ἱβγοῦἱηρ ἀρ ἰδίίοη, Νὸ 
᾿οῦσεν ἴῃ ἸΠΥ͂ ΘΟΠΙΡΟΪ ; ἸΏΘΥ δῖοὸ Ὀογομὰ ; [Π6 808] ἰβ 
ΟΝ ἴοὸ ἰδ οὐδὸς αἱάθ: ἴδοι εοὐΐέ, (πο πεμδέ ΔΎΓΛΛΥ (0 
ἘΔ γραγὶϑὰ βοῇ, πὶ ἀπ 6116 ἰμθγὸ ἴὰ ἴδ6 Ὀοϊονοα 
ὅτυϊ. ὙΒοτοΐοτο, δἱ ἤγθῖ, δὴ ἴῃ νὰ 5618Η.8}} (γηΐησ 
ΦΔΥ οὗ ἰδ6 800] ἴγοτο ἔδπδὶ ἀϊνίπθ ὀοζοστη ΕΥ̓͂ ἩΒΙΟΣ 
ϑυπίδῖβ ἰἰ8 ἀοασιηδοῃ ἰὼ ἃ Εἰρθοῦ ἸΚΘΏΘΒΒ. 
Ῥηιαρ απά εεἰγ7. δι δποίσπον. ΟΥὁἨ τιἷθδ ἱπποῦ δίδίθ [89 
οτἶσιη ΔΌΡΟΔΙΒ 88 ὉΏ ΡΟ ἰοὗ ἰπ Οοα᾽ 8 τογὰ, δηὰ, ἰδεγο- 
ΌΤΥ, 85 Δ ΘΥΓΟΏΘΟΙΒ ΟΥ Βυροτειἑουθ Ὀοϊϊαῦ ἴῃ δὴ υἢ- 
Κπονσῃι οί, οδῖντο Ὁ]Π]}ονγα (ἢ0 οἰ ΐηρ οὗὨ [ὁ 
δεη86. Τη6 Πγδί ἔδιῃηαδϊθ δἰ ΠῸΡ ὈΘΘΟΙΏΘΒ, Δί ὅ3.8- 
[ΔῈ ἰδίου, ἰπ6 γι [οι ρέγοθΒ.---ΚΕΌΜΜΔΟΗΞΕ: [ἢ 
τα δσϑὶ βἰῃ 16 οοποθαϊοὰ [8:6 ἴπΠΡΘ6 οδγαϊηδὶ βίη, Ἰδὲ 
οἵ ἴ06 βοβῃ, 1υϑὲ οὗ 6 6γ6, δηὰ ῥτίάο (πδς ἰβ, οὗἵἁἩ υῃ- 
τἰρδιοουβ οοτοίης οὗ ροθβοββίοῃ, ϑηὐογιηθηΐ, δηὰ 
᾿οὐμωου πα νθηννείβος: ἴθ ὥὄτπλθ πθθα ὑδ6 1811 ἰοοῖὶς 
Ηἶδοα, 866 Ρ. 47).--Ἄον. 7. ΒΥ Ἔσροτίθῃοο, 8168] ἀϊὰ 
ΠΟΥ ὈΘΟΟΙΏΘ ΔΙΤΔΓΘ ἰδδὶ Ὑπδὲ (ΠΟΥ δὰ Ἰοσὶ νὰ {86 
ξοοά, παὶ {πδὶ ἰηΐο τ ΐσΝ ΤΏΘΥ μαὰ 14116 0 ψγᾶβ (6 
οΥἱ!].-- - ΤΉ ΟΥ πουϊὰ ἢδνο Ὀθοοτὴθ Ἰογβ, Κ6 οὐ, δὰ 
ὩΟΥ (ΠΟΥ 86 ΠΟ ] τολϑύουβ οσυϑὴ οὗ πεῖν οὐσῃ 
Ὀοάΐοα. Μδη [6] Ἰογασὰβ οὐοπίησ. Αἱ (]8 Βϑϑϑοῦ, 
πῃ Ἰδίου {ἰπ68, 6 ῬΘΒΟΠ Δ] Ἰδτὴ 8 ὙΟΓΘ δ᾽ αἰ η 88 {γΥ}68 
οὗ ΟἸσίδι (Εχοά. χίϊ. 16). Τῇοῖν ἰάϊηρ απάθν ἰ8|6 ὑγθ68 
ἷπ [6 σιγάρδῃ βίῃ 5 ὈΔΓΔ]16] ἰ0 ὑμοὶγ τη διῆπρ' [οτὼ- 
ΒΕΙγ 5 Ἀρτοῦβ, δὲ (06 ΟἿ γ[ἁ.8Β ἷπ {6 5:4}}, [89 
ΒΆΤΩΘ Δ8 ἴΠ6 ΟἾΟΡ ἰπ [π6 ρστοδίορ, δοοοῦῃξ. ΤῈ Ομ 6 
ὈΘΊΓΕΥΒ ὑδοῖν ἱρπόγδησα οὗ [6 στολί ροΟΤοῦ δῃμὰ ἀοριῃ 
οἴ δἴη, 186 οἶμον (μοῖρ ἰΙοϑὲ Κηονιοᾶχο οὗ (6 οἵηΐρο- 
ἴδοο δηὰ οἵηηϊβοΐθῃοθ οὗ Οαοἂ (ῬΒ. οχχχίὶσ, : ϑ'σδοι 
χῖν, 2: Βοοῖ οὗ ΥΥβάοιῃ χυΐ!. 10-18). οί 810 ἃ 
ΒΥΤΩΒΡΟΪ διὰ ἃ βίσῃη οὗ ὑποὶγ ζ8}Π1ηρ᾿ ΔΊΤΔΥ, δηὰ, {Π6Γ6- 
πὰ, ΟΥὗὨ ἰμοῖν βῆδιθθ. ΒΟΉ, ογθουου, ΔΙῸ 8 βυτα 0] 
διὰ 8 βἰση οὗ ἰδεῖν ἀἰνίηθ οτρίηδὶ, δὰ, ὑβογοσίοα, 
οὗ ἃ ρἰἰπταοσίηρ ΠΟΡ6 οἵ τοἀθιροῃ ἔγοσα ἰδ6 ὈΟΑΥ͂ 
οἵ ἀοφαίῃ. ϑαίδῃ ἰβ ποὶ δὲ 81} δβῃιδιηθὰ οὗ Ηἰγη βῆ: 
Βαίΐδῃ ἀο068 ποὶ μἰάα Εἰτη56} Ὀοΐοτο αοα.---Ἴ ογ8. 9--18. 
ΤΏ τοΐοο οὗ αοὰ 8Βι}}} τϑδοῖιοϑ (86 βίππον (Ῥ8. οχσχχίχ, 
"-18). Αἄδῖὰ δηὰ ἔν ΒΟΥ ὑποπιβοῖνοθ ἴῃ ἰοῦ 
ῬΌτΟ εἴπ Ὡλκοάῃοθθ, ἰββα δῆθὰ τὶ δηὰ πο͵υδὶ 
ἰονγασὰβ πἰ8 ποᾶγοδὺ ἔγίθηά δῃὰ ἰοναγὰβ ἢἶ5 αοἂ,-- 
[Π6Υ πιο Ὀοίοτο δὰ Ὀδ6η ἢΐβ ἸΟΥ͂ δηὰ ᾿εἷβ ἀθβίγο,--τθὸ 
οο8 βίππον οοσηρ δίῃ οὗ βίππονῦ, γοδ, οὐ Οοα Ὠϊπηβο]ΐ, 
ΟὨ δοοουπὶ οὗ ἰδ ἔγϑο οσ δ πῖτῃρ δηα δὶβ συ σῪ Κιπιά- 
685 (1},ὡΔ1. 111, 89: Ῥβ. χτΐ!, 27).---ῦτηξα : αοὰ 
08118 ἰο Αἄδπι, βἷῃσθ ἰὸ Ὠΐτὰ δοῃο δα οοσθ {πὸ ποτὰ 
οὗ ἀοἵ, οπ {86 εἶχ ἄδυ, ποὺ ἴο δαὶ οὗ [86 ἔοτ ἰδ η 
ἔσαϊ. Α58, ἰποτοῖογθ, 6 δίομπθ δὰ ᾿ιϑαγὰ ἴθ οοιι- 
ταλυὰ οὗ αοα, 90 18 ἢΘ ἐδ ἤγδὺ βυσωμηομπθαᾶ (0 ἱπάρ- 
τορος, Τ1|16 ποδί Ἰονίηρ ργδθ οἵ αοἀ (οἱ, 11. 18, 20) 
ὈΘΟΟΙΏΘ δὴ οοολδίοι ἴο ἐμ6 ΒΙΏΠΘΓ, δη ἃ Δ.Ὸ υδοὰ 88 
ὙΘΔΡΟΏΒ δραίηβι ἴθ ρσίνοῦ. δἴπ ἸΟΟΒΘηΒ 41} ὈδῃᾺ8, 
ούοῃ ἰὴ τηοϑὲ Θχοο]οηΐ δηα [86 τηοϑὺ ΒΟΥ. Ηδ 681]8 
ΒΟΣ ΒΟ ἸΟΠΟΓ, ΤΥ ἩΪΐο.---  ογ. 14. 16. {ὑῪ0}1Ηππ: δ 
08}15 ηοΐ ρου ἴμ6 δογρϑηϊ; 6 Δ5Κ8 Ὠΐστη 0 αυθϑίίοῃβ 
τοβροοϊίῃρ κἾ18 [δὲ ΔΓ6 ῥαδῖ ; ΠΠ6Γ6 8 ποίπΐηρ οὗὨ [8 
κιπὰ ἰο Ὀσίηρ εἶπα ἴο τοροπίδηοϑ; Ὀαὶ ὯΘ 18 δοπάοιμηοά 
90 1Π6 δροὶ. (1λ που]ὰ δρρϑὰρ ἔγοιῃ (μΐ8, [μδὲ 8 ὕτθ- 
Υἱοῦθ [Ἀ}} οὗ ϑαίδῃ ἰϑ δἰγοδυ δοσθ βυρροδοά.)--- 
Καυνύλοησα: Αὔτον ἰἰ8 πουὶς ἰ8 δηϊθηθα, ἔθη 18 Ἰυϑὲ 

αἰνοσϊθα οὗὨ [8 χαστηφηῖ οὗ Ἰἰσοιϊ, (6 ἄοοβ ἰὸ ἀρρθδ 
ἰη 118 ἴσῃο ἔοττη οὗ δ 8ῃ “δίς ὝΌΤΙΩ, 
ΟΥ̓ΟΡ ΟΥ̓Δ] ρ ρου 1ΐϊβ Ὀ61]γ. Ηθ β.8}} Ὀ6 χίνϑῃ ἂρ 
ἴον ἐδδὶ ἰ8 ἔθ ἴοτοθ οὗ [86 ᾿ἰδηρτιαρο 8δ8 δρρ) θὰ ἴὸ 

) ἰο δ9 πιοδὲ δχίγοσῃθ οοῃπίοτωρί, ἰο 6 ἀϑοροδὶ 
ΒΏΔΙΏΘ δηὰ ἀαοσταἀδίίουι, δηὰ 8}}8}1 Ὀδοοιηθ, ἴῃ 8}} τθ- 

Ἐκ ἃ βοσρϑηΐ, οἱκ., ὑπ ἢ], δἱ 1δδὲ, ἢθ 8 οαϑὲ 
ἰηίο ἴΠ9 βοσγ ἰδκο. ΤΟΙ ἰδ ἃ ἀἰδδγοηοθ Ὀοϊνθθῃ {119 
816 τηδὴ δὰ ἴδ ἔ8]]|οἢ δηροὶ ; (86 ἔοττοον ἰβ {γἱη 6} 
βοἀποοα, {16 ᾿διίος ἱβ (16 ᾿Ἰγίῃρ Βοάθοοῦ : ἴδ 6 ὁη6 ὯΘ- 
ΘΟΠΊΘΒ ΟΥ̓͂Σ] ἔγοτα ὙἱΠουΐ : [26 οἵδον 8 ἐῃ6 δῖον οὗ 
ΟἹ] τοι ᾿ἰπιδε] . ΤΏ δοπὰ 68 δίστιοῖς 18 ΟὨΪΥ ΟὉ 
[06 δο6ὶ ; [Ποταέογο 8818}} δὶβδ μβοδὰ Ὀ6 ογυβῃρα: [ῃ9 
ποῦμβ ὙΓΏΪο ἢ ὯΘ ἰηΒ᾽σίΒ ἀΓ6 σΌΓΔΌΪΟ : [Π6 σΟυΠΩ8 ἴῃ» 
Βιοίοὰ ομ δὶπι τουδὶ Ὀεΐτρ δὲμη ππίο ἀρδιὶ .----Ὗ ὁγ8. 
16-19. ΤΏο ἀοδῖγο Ὀϑοοῖθα ἃ Ὀυσσάθη. Του ρῃ 
Ῥδίῃ ἀ068 Ἰυδὲ τουθηρθ ἴδοι ἢ Ὁροη ἐπ ΘΟΏΒ68: δηὰ 
γοῦ, ἴοο, ἱπιτοθάϊδίο οἱ ἴπο00 Ραΐπδ ἴθθγο 0 10 
ἔτοαὶ ἸΟΥ (9ομη χτὶ. 21. ὙΠῸ ρομὶϊο ἴοτοο πουϊὰ 

πἰίο τῦ]6 δηῃὰ τοΐβδ᾽οδὰ [9 τρδῃ ἰὸ εἷπῃ. Τθοτθ- 
ἴοτο ἰ8 βῇῃ! οδϑὺ πο βυδοϊίοη, ἰοΐο ἃ βίδίϑ οὗ οοὐἱ- 
Βίδυὶ ἀσροῃάθηοθ Ὀροῖ ἔϊο τοδῃ. Τ}6 86} ὑροῦ {116 
ΒΙ1811] 80816 8 8 Βροακίηρ δγτηθοὶ ΟὗὨ Ι28}}8 ΘΑΣΊΒ]γ 
οομαϊξίοη οα ἐμ σγθαῖθυ. Αἀδιηδβ ὑγδηβρτοβϑίοι ΜΓ 88 
ἃ Ὀτοδκίηρ οἵ ἰ869 γι 016 ἔθη δοτωμιδηἀτοθηῖβ ἰδίκοςι 
ἰοροίδον ((λ6ι ΓΟ]ΠΟὟΒ ἔμ0 Ἰδηηοῦ ἴῃ πο ἐδΐ8 ἰδ 
ἀφαποθά, Ρ. 68).--- 7 ον. 320. Ηρτθ, 85 οαυξῖον, ἰμ6 πὶΐδ 
48 ὮΘΤ ΠδΙὴθ ἔγοϊῃ ἴθ πιδῆ. ἴῃ ἃ βἰγοῖϊαν ΤΑΔΏΠΘΡ 
ἀο68 )6 τνῦῖΐα, δὲ 180 Ἰλφρυο ἄδν, Θχοδηρο ἴἢ6 Ραΐοι- 
4] ὩδΔη)θ ἴῸγ (δαὶ οὗ (86 τηδῆ.---Ἡῦ ΤΉ : [Ὁ 8 {86 
ποσὶ, τηογϑόυον, (μδὲ ἰῃ 686 δίρτιβ οὗ πτεϊοοάῃθϑα 
ὈΘΟΟΙΏ6Β τηδὰ δηὰ (ὉΟἸ ἢ ; ἴον ὙΠῸ δὴ ΦΆΘ ἰ61]} 
ΒΟΥ τηυοῖ οὗ οΔΓΘ δηὰ ἜΧρθηδ6 Ῥ6Ορ]6 ἱποὺυτ ΟἹ δ6- 
οουηὶ οὗ οἰοἰ σ᾽ Ὕ το ἴδ6 β6᾽ τοδὰδ δπὰ ἢρ-Ἰοδῦ 
ΔΡΓΟΩΒ 8 σατο οὗ οὖν ον στρ δουδβηθϑθ, τ ὨΙΟἢ 6χ- 

ΤΏΟΓΘ [8ὴ ἰξ ΟΟΥ̓́ΣΤΕ ΟΡ ΠΔΚΟΟΏΘΒΒ, 80 8.6 (88 
οἰοιίηρα τηϑθ οὗ δβκΐμβ 6 βυυωθοὶθ οὗ {πὸ τἱρὶ 
ΘΟΌΒΙΘΒΒ ὙΠΟ ΘΟΠπΊ68 ἰὨΓΟΌρΡὮ (86 ᾿ἰδ, δπα βυοτ- 
᾿ δὰ ἀραὶ οὗ ἰ80 Ποάθοσηος δπὰ Μοάϊαίϊοσ ([8. 

10; Βον. 1}. 17, 18). ΑΑἍὄὔ βδδρ οοπίγαβι ἐπδὲ θ6- 
ἔπθθα ἴδ ὅτι Αἄδτὰ πο πουϊά, ΓΟ ν Κα, ἀοτηδηὰ 
οὗ ἀοᾶ, ἀπὰ ἴδιο βοοοπὰ Αἄδιι, γ8ο ἱμοῦρῃαι 1ὲ μῸ 
ΤΟΌΌΘΙΥ ἴο ΡῸ ᾿ἶἴκο ἀοά (ΡὨΪ] 1. 6) Οοα πον υῃ- 
ἀοτίδιτοθ [86 οἴδῦρο οὗ [86 μαγάοῃ. Ἐαγ θυ ἰὺ νγὰδ 
ἴο Ὀ6 γυδτάσα ὃν τηθῃ ; ΠΟΥ͂ ἰὲ ἰβ 0 Ὀ0 ρυλγάοα 
ασαὶπεὶ ἰΠογ.--- ΤΠ Γ6 οΔΙῺΘ ἴδ6 ἀΔΥ οὗὨ βαϊγαϊΐοῃ. Ιἰ 
οραπθα ἀραΐη {1:6 ἀοον ἰο {86 ἔδλὶν Ῥαγδαΐβο. 

ΘΟβαάση: 186 ἰτπητιϑαϊΐαίθ οομβοαπθηοο οὗ [86 
ζ4}1} '5 [9 δινσακίηῃρ 186 Τροϊϊηρ οὗ ββδπλο, ἰμδὺ 18, (89 
ΘΟὨΒοϊΟυΒη688 ἰπαὲ ΠΟῪ ἰδ6 Βρὶτῖῦ, ᾿ΟΥᾺ ΔΊΤΔΥ ἔγοιῃ 
αοἄ, οδῃ ὩῸ ΠΟΘ αῦὸ ΡΟΊΤΟΣ ΟΥ̓́ΘΡ ἴδ6 Βοβἢ, [Ι͂0 
υ,ῖ8 ἔθος οὗὨἩἉ βδηηθ [86 δυο θα σΟμβοΐθ 66 ΠΟῪ 
οἷοθοβ ἰἰδο] ; ἰὑ 18 (86 ἴδ ̓5 ταῦ που]Ἱὰ δἷὰο ἔγοτη αοῦ, 
ὙὮΟ ΠΟΥ ΔΡΡΘΑΓΘ 88 8 Δάνοιβασγ. ΤῈ6 ἀ67]}, ἩΏΟΒΘ 
ΘΟΓΡΡΟΓΘΆΪ ΔΡΡΘΆΓΒΙΟΘΘ 18 ῃοὐ τηρηϊοηθὰ ἴῃ ἴπ6 Βοιὶρὺ- 
Ὅτο (δηὰ πλίοι, [ΒΟΓΘΙΌΓΣΘ, ΤΩΔῪ Ὧ6 ΦΘΠΘΟΓΑΙΥ βαϊ ἃ ἴῸ 
Ὀ6 ἱπῃροβδίθ]6),--- τ δῦ σοπδβίτδίηθα Εἰτὰ ἰὼ βρθαὶς 
τγουρὶι ἰμ0 Ὀοασοῦ [ὲ (δαὶ ἰΒ, ἰ86 Ββογρϑῃΐ) ἰοοὶς 
δΔανδηϊδρο οὗ τηδη αἰ νἱ 6] γ ἱπιρατγίοα ΘΟ, ΒοϊΟΥΒΠ658, 
ὑπδὺ ἢ τδβ ἀθδεμεα ἴὸ ἃ σθον σοῦ  Κϑηθαθ, ἰῃ 
ΜὮ1Οἢ Ὧ6 Ββῃου]ὰ δἰϊδίη ἴῸ θοῦ ΒΘΟΌΓΙΥ δραϊπϑὶ 
ΘΥΘΣῪ ἰοτηρίδίίου : {π|8 τγᾶβ ἰοῦ [6 ρυτροβδ οὗ δ] πα- 
ἴῃρ ἴτη ΌΥ ἃ ἀδοορενο Δρρϑάγδηοο, γίνης Ὠἷμῃ ἃ 
ἔα]86 ρἰἴτηρβο οὗ ἴῃ ρίογυ οἵ (δἰ8. μού κοηθθδ ἴῃ 80 
ἴτθοάοτῃ οὗ ολοῖοα (ἰδὲ 18, δὴ ἀρρδγϑηὶ ἔγθεάοτ). 
ΤῈ οτἰχίῃ οὗ δἷῃ 1169, ἐμπογοίοσγθ, ποῖ ἴῃ [86 δεπβὶεἶν- 
107, 88. ἐδιῖ8 Εἰβίογυ ββονϑθ, Ὀπὺ ἰῃ (6 δρὶ γὶ(π|8] δϑρὶ- 
τίου αδορ ἃ [8136 86] -συβιοίοπου, ἱπαορολάρωςρ οἵ 
αοά. 

Αὐσύδειχε: Αὔἶοῦ [ΒΟΥ τοῖο ΓΔ]ΘῺ ουὐ οὗ ἰδμοῖν 
Ἰοσὰ]γ βἰδίθ, δὰ (86 ὈΟαΥ δὰ ποῖ γεοοϊνθα ἰαΐα 



οὔῶ ΟΕΝΕΘΒΙΙ͂, ΟΚ ΤῊΒ ΕἸΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΞ. 

{156} ἃ δἰ ον δπὰ ἀθδιἢ- θαυ ρ, ΘΟΠΘΌΡ 966 06, ΘΟΥΘῈ 
(θδη, ἰὰ (86 πιάδὶ οὗ (86 ρυῃιϑῃπηθηΐ, [Π|6 σδιΐοῃ 8] 
8011} σα π]τΏ688 ἰ0 118 ὩΟ0]6 οτἱρίῃ, δὰ γ,{88 δδῃμδιηθαὰ 
οὗ 1ὲ8 ὈΘΔΒΟΥ ἱπο!Ἰηδίΐου, 5111}, θα {5 ἔδοϊϊην 
οὗ βῆαγωο, Ὁ ον ἀθ 7 βο τ ἴο ἰάθ 116 μτξδρ οὗ ἀΐ8- 
οδοάΐομςο. ΤΠ δγαὺ βἷῃ ΒμΟΒ 1861} ἱτητηοα δ δ} ΔΒ 
(8:6 τοί ΠΕΡ οὗ ἃ ΠΟΙ ΟὯ6. [ηϑίοδα οὗἉ δοκηοπ]θαρίηρ, 
ὲθ σπῖτ, Αἄδιη ἰϑα ἴδ ρου ἴπ6 ποϊωδῃ, γ868, ουθῃ 
ὍΡΟΣ αοἀ Ηἰπηδο!, πο Β6 δ 8 1Π6 πόγάβ, "'" ποτα 

Κανοδὺ ἴο τῺ9 ἔὺ ἃ δοϊηρδηΐομ." ΤῊ ᾿ΟΣΩΔῺ 
ΘΑΓΕΪ68 ἰδ ὁπ ἰη [86 Β8Π|6 ἯΔΥ οὗ εἰπδιϊ ὀχουϊρδίίοη. 
Αἱ δῦ (ἶτηθ, (6 ἰδῦοσ οὗ τι6 δε] εἰοτγαορὰ ἐδ δπἰῃ- 
ξῖο Θσδιρὶο οἵὁἉ ᾿ὴδη δ Οὐ σὰ δ Πηρ ΡΟῺ [6 ΘΑΓ ; 
ΟΠ ΟΥ̓́ΟΣΥ οομπαϊτοη, που γι 6 1658, ΟἹ. ΘΥΘΓΥ͂ ΠΑ] ηρ, ΟἹ 
ΘΥΟΣΥ͂ οσουρδίΐου οὗἁ δαγίι, ἰ8 Ἰαϊὰ ἰΠ6 σῦγβα, ἐμδὶ ἷβ, 
σηιϑαὺὶ πϑοθββὶυγ δηὰ ἰσὶυϊδύοη, ΨΔΏΪΥ ἀπὰ ἀΐδ- 
δρροϊπίτησῃῦ ἴῃ {60 τηοσϑὶ αὶ ἰοΐ!. Βίποο ἐδαὶ 
ἘΣΘ, ΣΠΟΤΘΟΥ͂ΟΥ, ἃ στοαΐ οἴδηρο ὯΔ8 ρϑϑϑοὰ ὌΡΟΣ ὨΔ6- 
ἴατο. Το ἀδαίδ οὗὨ [6 Ὀοὰγ 18 [Π6 νἱβὶ Ὁ]0 θυ ὈΪ τα 
διὰ ἰγρο οὗ (6 ουουϊδϑιίηρ ἀοθίιγισοη. 1ὺ 18 (86 
ἀαδτὶς σατίδίῃ δυὴρσ Ὀείοτο (86 ποτὰ Ὀαγοπὰ, ἀπὰ 
ὙὮ1ΟΣ, ἴο [6 ἀποοηνοτγίθα βἰ ΠΏ 6᾽, ΘΟΥ ΓΒ ποίησ 6͵26 
Δ ὨΟΡΘ 685 ἴ 

1χβοο, Β. 1: [δ 1Β Ὧ0 1688 βαϊδηΐο τ ΒΘ βδίδη τι808 
ἀπε τ ύατε: Οοὐβ πογὰ δηὰ σονυοϊδιίοι βἰπκὶ- 

ἰὰσ ἰο ἐδδὺ πρϊο ἰ8 ἐουπὰ ἰπ (86 ΗοΥ Βοτγριιγθα.--- 
δίῃ ἤοτα βἷῃ.----ἰῃ ρἷδοο οὗ στοϊομπϑὰ 1168, τοδὶ οὐρδὶ 
(0 οοῃῖοβς : ἴῃ ὈΪδοθ οὗ εἰπῆ] ὀχουϊραίίοη δ ουχὰὶ [Π6 
ΤΏΟΓΘ ἰο βθοὶς [Ὀγα ΥθΏο688.---Ολισεα, ἘΠ : 
Ομ γῖϑὲ [06 βουροηϊ σθβμοσ. ον. 19: Ηδτγο, ἴοο, 
τραΐη, ΓΘ Ῥαπίβημιθηΐδ δηὰ τοἀοιηροι. Ὑψ6ν. 20: 

αἰοϊμοὰ ἰπ {Π6 βίῃ οὗ ἰδίῃ Ὀθδδβίβ : ΠΟῪ δοϊ θη 
ΠΟΥ ἴο ἷπὶ 18 ἀοδίδι (8 οοποιωρ διϑὰ |--- ΑΒ ἴπ νου. 
1δ, (86 δ μον ἡ οὗ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂, 80 ἴῃ γϑσ, 21, (.9 ὃὉ6- 
αἰπηΐπρ' οὗ βδουίῆο6.---ΟΟτηραγίϑοη οὐἩ [πὸ ἴθγθο βτεὶ 
ΟΒδρίοτβ ἴῃ ἰμ6 ΒΙ0]9 τῖϊ (86 1Δ8ὲ.---Βύῦκϑεν : [186 

ἰγῦθ ἰγθ6 οὗ 11{6 8 ἴΠ9 Κπον]οάρο οὗ 1ἰπιϊδιϊοπε, ἰδαὲ 
ἷα, ἱπ [89 τότ] ρονογητηοηὶ οὗ [16 παίυγαὶ ποτὰ, οἵα. 
Απὰ (μΐ8 ἴθ ψου ἃ ΟΚ.,ΤΟῪ ΘΥΟΥ ΤΏΟΓΘ ἰῃ Ῥαγδαάΐβα (Π)λ. 
ΤῸ Ἰἰπν ἰδίου οὗ ἰδ6 αν (ροδίἶνο ἰδ τ} ΙΔῪ ταίμον ἴῃ 
89 ἔγθθ οὗ ἱκηον]θρθ.)] ΤῈ πδίυγο- βίο οὐ τ|6ὸ 
ἤρσυτο ἰα ἰ;0 ρτοδὶ Ὠἰδίοτί 81] ουϑηὶ (μδὶ ἰαἱϊὰ ταδὶ 
ΘΟΥΟΤῪ ἰοιτ ΟἿ οὗὁὨ [6 Θϑαγί, πθΐοβ δὰ Ὀθοη ῥτο- 
γἱουϑὶν Ὀ]οβδοὰ, δῃὰ ἄγονο ουὲ (6 ἱῃημδοἰδηΐβ ἴὸ 
τδηάοῦ ἔογὶ ἃ 0 Οἶδα ἰδπὰθ. ΕΟΤῪ πογὰ τηυδὲ Ὀ6 
ἰδ Κα 88 ἴδ ἱπαϊοδίοῃ οὗ ἃ ργοδὶ ἱρῃιθοῦϑ ὑῬΒοηοσηθ- 
ὯΟῚ ἴῃ Ὡδίπγο, Ναίπγαὶ βοίθῃοο [ΔΒ ᾿ 
ἴδοθθ σορίομβ ἰδ οἴοοίθ οὗἨ βυο δὴ οἱὰ νοϊοβδηΐς 
ρονογ, ἱβουρἢ (Δ ἶὴηρ ἰῃ ἐδ Ὠἰβίογίοδὶ ἔσω. ΤῈ. οἱὰ 
τιδαϊξουδ οἵ (86 Βεαοίδίηβ, ἴθ, βθόσὰ 9 βρϑδκ οὗ ἰδ9 
Ὁρμοανΐηρσ οὗἨ [86 τηουπίδίηβ, τθθη (86 γ [6}} υβ ἐδιαὲ 
ἴ6 ΟΥ̓] εαρὶ τὶς οὗ ἰδεῖν δίῃ ον τοδὰθ ἴ6 Ἰουοῖν οἱὶ- 
ταδί δἰτηοσὶ ἴ{ ποῖ ἩΔΟΪΥ͂ ὈΠΙΠΒΔΌΪΔ0]6 ὈΥ͂ τϑδβοῦ 
οὗ 86 διπάἀογίηρ οοἱὰ.---ΜΊΟΗΟΥΝ (“ ΤΊ|6 Ῥυϊχηϊεῖνο 
Ηἰδβίοῦυ οὗὐ 6 Ηυπιδη Ηδοθ," 1868): ΤΏ (2]}. 
Ὗ ὁ ἀἰδηρσυΐοῃ ἔὮγοθ ἄορτθοθβ : 1. ΤῊΘ ργοραγδῦοῃ : 
ὦ. ἰ8ὸ οοιτγίηρ ουὔἱ : 8. (86 ποδτοδὶ οἴθοίδ..-- λυ βε 
(“" βοιτωοῃ οἢ θαμεδῖρ,; 18ὅ5δ): Μαστίαρο. 1. Ηον ἴὲ 
ΔΘ ΟΒΙΔΌΪΙμοὰ ἴῃ ἃ δβίαίθ οὗ ἱπποοθῆοο: 3. υῖδὶ 
ἐγταὶ ἰδ ππάογαηξ ἱπ ΘΟμΒραΌΘΩος οἵἁ ἰδ6 [Ἀ]} : 8. 
ΒΟΥ ᾿ξ ἰβ δραΐη τοϑίογοαὰ Ὀγ ΟὨγίδι.-- - ον Αἄδιὴ ἰδ 
ἴδ6 ὌΡΘ δῃὰ δὴ δηϊζιγρο οὗ ΟἸσδβὶ : 1. ΥΒογοὶῃ τὸ 
Β66 ἴδ {γρ6; 2. δβογοίη [ἢ 9 δηῖγΡ6.--- Τὸ ΗἰΒίοΟΥΥ 
οὗ τ}6 1Ἀ]} : 1. Ηον ἀχδοὺνγ ἴΐ τοργοϑθηῖβ [06 ΜΑῪ βίῃ 
ἴδ αβ ἴῃ δ] θη : 3. βὸν ἰΐ ἰοῖβ, τροσθονοῦ, [86 
ὍδΥ δαί ὑλίκ68 ἴῃ υ.8.---ἾὟΥ. ΠΟΥΥΜΑΧΝ (“ὁ Υ οἶτοα 
οὗ (89 Ἢ δίοιυαθη ἱπ ἰδ Ο]ὰ Τοβίδσροηι," 1866): 
ΤΊὸ ῥσίμυϊοῖνο ποσὰ οὗὨ ἴ80 αἰνπθ ῥτγοιηἶβο (γογ. 1δ). 
0 ὈΣΙΏΡΒ υ8, 1. συΣθ6 ἰπ 186 Ὀϊοπαίηρ ; 2. Ὀϊοαϑὶηρ ἰἢ 
[86 σαγβθ. [ΟὈγδο ἰπ ἴΠ6 Ὀϊοθείηρσ : [ὃ ζοο8 τοῦ σῃ- 
ουαἱ (86 ουὐϊναγὰ διὰ π6 ἱπποῦ βιίσβ. Β]θβείηρ ἰὴ 
[10 ουγΒ6 : [86 γοϑιογϑίίοι οἵ Ῥασδαΐβο.) 

ΒΕΟΟΝῸ ΒΕΌΤΙΟΝ, 

Οαὶπ απὰ Αδεῖ.--οἼΆ6 Οαἰὐπῖδοε.--- Τῆσ ὠμπιροάϊν Ἡγονίἀϊέτιεδα 9} ἐλ6 ΕἾτ οί Οὐοϊϊῥεαξίον, 

σαιεπειαται ποῆβιυνοσιστα, τακαεν 

Ομάρτκῃ ἹΥ͂. 1-36. 

1 Αὐᾶ Αἄατὰ ηθ Εἶνο ἢ 15 ᾿ψ]ΐθ, δηᾶ 86 οοποοὶγοᾶ, δηᾶἃ Ῥαγθ᾽ Οὐδίπ [{δὸ φοίξετι, οσ ροβ 
βεραίοι, Δη ἃ Βαϊ ἃ, 1 ἤδγθ ροίίβθῃ ἃ τῶδῃ ἔγοτω (μ6 Ιμογὰ [ὕτοπι, οσ πῆμ ἐλ Θοὰ οὗ ἐδο ϑΦαΐασο, οἵ 

2 7οβονδμ). Απὰ δραὶπὖ 8βὴ8 Ῥδῖὸ 18 Ὀχοίμοῦ ΑΒδὶ [Παροὶ, ἐδ ῬογίβιιδϑἹϑ; Ὁ311. υαπί δαῖτα πσϑδὶν 
8 οὔ]. Απὰ ΑΒ6] νγχὰᾶβ ἃ 'ζβϑρϑὺ οὗ βββδρ θυὺ Οδίῃ γγχὰ8 ἃ {1116γ οὗ 16 στουπᾶ, ἀπά 

ἴῺ Ῥ͵ΌΟΘΘΒ8 οὗ {Ππ|6 10 σϑτὴθ ἰο ρ8588 ὑμαὺ Οδπ Ὀγουρηὺ [οδοτοὰ  ἔγοτα 18 ἔγυϊ οὗ [Π8 στουπᾶ 
4 δὴ οβοτγιηρ [ΣῈ] υπίοὸ (86 οτά. Απᾶ Αδδ], Βθ αἷϑο Ὀγουρᾷὺ οὗ {16 Βυβι)πρβ οὗ 18 

Ηοοῖκ, δπᾶ οὗ (86 ἔδί ἱβοτοοῖ, ἀπά {μ9 Τωοσὰ μδᾶ σϑβρϑοὶ ̓  [Ἰοοϊκοὰ ἐπ πιοσον} απίο ΑὈ6] διὰ 
ὅ ἰο Ὠἷ8 οδδυίηρ, Βαΐ υπΐο Οαἰπ δηά ἴο μἷθ οἤδυϊπρ' ἢ6 δα ποῖ γεβρθοῦ. ἀἈἀπὰ (ὐδίῃ τ͵88 
6 γοῚῪ στοίῃ, δηα ἢΐἷβ οομηίθηδηοο [6], Απᾶ [η)6 Τοτὰ 8ε14 υπΐο (ὑδίπ, ὙΥ̓ Ὺ ἃγὶ (Ποὺ 
Ἴ σπιοίμῦ δηὰ ὙΆΥ 18 ὑῃγ οουπίθμαποθ [8]16 ἢ [1 ἰμοὰ ἀοοδϑὺ τῦϑὶ}] 58}1810 ἰοὺ ποῖ Ὦθ 
δοοορίθα 7} [1δπρ9 ἐγατιεϊαίθα πόσο οοσσθσεὶν, ἐδέτια Ρ οὗ [μ6 οοπαίοπδηοθ] δηὰ 1 ἰῃοὰ ἀοθσϑὲ τοί 
Ὑ76]], δῖα 116 (ἢ δὖὺ [86 ἄοου [1|κὸ ταυαποῦθ μϑαδὲ ἤοσ ὑσυ}. ΑἈἀπα απίο (866 8}18}} 06 1}18 6516 

8 [εἰπ’8 ἀοεῖτο--εἰῃ Ῥατβοπίδοὰ}, δηἃ ἔμοὰ 8810 τυΐθ [δε ἐμοὺ εμιαῖὲ σα]6} οΥ̓σ ἃ. ἀπὰ (ὐδίῃ 
18|κ64" πηι ΑΕ] 818 Ὀτοίμο᾽ [τοροδξίτιρ αοἂ᾽Β ποσὰδ Ἀγροστίεμοα}}ν οἱ ταιοοϊκίηρὶν ἐο Βίπι, ὙΜ16 [8 αδαρίοᾶ 
ἐο 1Ἰδηβοβ ἐτατιϑδίϊοπ, Οδίῃ ἰο]ὰ ἐξ ἐο δἰ ὑτοίμασ. 866 Ἐχοροϑίϊοδὶ τιοίθ8]: ἀπὰ 1ξ οδηλθ ἰὼ ρ858 {δαὶ 

9 σψῇθη (ΒΟΥ Ὑ6Θ ἴῃ (09 βο]α, δίῃ σοβα Ρ δρϑιηβί 8 Ὀσοίμοσ, δῃα β]θν δῖ. πᾶ 
186 Ἰμοχὰ βαϊὰ υπίο Οδὶπ, Υ μθσ 18 ΑΌΘΙ ὑγ ὑσοίμβεασῦὺ Αἀπμα ἢθ β811, 1 Κηον ποῦ; 



ΟΒΑΡ. [Υ. 1--20. 258 

10 δὴὶ1 ΤΥ ὈΓΟΙ ΠΟΙ Β ΚΟΟΡΟΙ 7 Απᾶ δ Βαϊ, Ὑ δαὶ μαϑὺ βου ἀομοῦ Τῃθ6 σοῖς οὗ (δ 
11 Ὀγούβοσ᾿Β Ὀ]οοα " [Ῥτορασγ, δἱοοά-ἄτορβ, ρίασαὶ οὐ οί ἢ απο πιθ ἔγοτα [Π6 στουμᾶ, πᾶ ποὺ ἔμοὰ 

αι ουγβαα ἴσου ἰῃ6 δϑσίῃ [πλῖοὰ δὰ Ὀϑίοσο ὕϑϑῃ σαγδοὰ, οἷ. ἐἰϊΐ. 17; ΒύμδοΩ : ΔΎΧΔΥ ἥγοσα [δ 18 βτουπὰ], 

ἴ2 το} 40} ΟρΡΘμΘα Β6Γ τηουτῇ ἴο τγθοθῖνθ {ΠΥ Ὀτοιμ6τ᾿8 Ὀ]οοά ἔγοιῃ {ΠΥ βαθα. ὙΥ̓ΆΘη 
ἴδοι ἐ16δὺ (η6 ρτουμα 10 8}4}} ηοΐ Βϑῃοθίοσί γἹθ] ἃ ἴο [ῃη686 ΘΙ βίγοπρίῃ ; ἃ πρὶν διὰ 
8 γΑΡΑὈΟα ["91 55» δἰξδιοτιοά τὰ ἀτίγαῃ οπ, δδαπσιοᾶ απιὰ δυμοττοὰ 1 5410 ἰῃοὰ 6 ἴῃ (ἢ8 θατίῃ, 

δ Απά Οδῖι βαϊα πηΐο {}|6 Πωοτγὰ, ΜΥ Ῥαμιβηταθηΐ [Τατρὸ τϑιᾶοτε ἐξ βαλε, πΆΙΟΝ 19 ΘδτΈ ΔΙ ΠῚ πθᾶσοσ ἐδ9 
ἰ4 Βοῦτον 5915} 18 στθαίθυ ἔῃδῃ 1 οδη Ῥθᾶσ. Βϑβοϊὰ ὕμοὰ Βαβὺ ἀσίνϑῃ τὴ8 ουὖῦ {18 ἀδγ ἔτοια 

μ6 ἴδοθ οὗ (86 Θαγί ἢ [ἔποπα ἐμ ορα, οἰϑατοὰ, ἱπμβανίἐοὰ ἀϊδαϊοι οὗ ἔδιο φασί]; δηῃἃ ἔγοτη (ὩΥ [860 
8..4}}  ὈῸ Πἰὰ; δῃα 1 8}}8}} Ὀ6 ἃ ἔυρινο δῃὰ ἃ σγαρβθοπα ἴῃ [06 δαυὶ ; δηὰ 10 8588}} οοτὴθ 

15 ἰο ρΡ888 ἐξιαῦ ΘΥ̓ΘΤΥ Ο6 ἰῃδῦ Βπάθι ΤῺ 888]] 814 Υ τὴ8. Απὰ (Π6 Τοτὰ βαι ἃ ὑπίο ἢϊπι, Το Γθ- 
ἴοτθ νυ ϑ  ῦδὺ βἰαγϑίι Οδῖπ, σϑηρθδηοθ 888}} ὃθ ἰδθῃ οὐ ἢϊπὶ βθυθῃς-ἷοα. Απα (ῃ9 

16 Ιμοτὰ βαὺῦ ἃ τρδῖκ ροὶ Οὐδίπ, Ἰθδὺ δὴν Βηθίηρ τὰ βῃου]α ΚΙ] ἴα. Απα δ θη ουἱ 
ἔτοτα [89 Ῥγθβθῆοθ οὗ {η6 Τ[οτγὰ, δῃηὰ ἀνγοὶὶ ἴῃ (86 Ἰδπὰ οἵ Νοα [6χΠ9] οῃ [π6 Θαβὶ οὗ ἰάθη. 

11 Απά δίῃ Κπθνν 88 ψΐθ, δπὰ 8βὴ86 οοποοὶϊγοϑα, δπμᾶ θδγθ ΕἸΠΟΟ. [Ἐδδοοῖ, ἔμο ἀονοίοὰ, ἐπὶ βαῤοὰ], 
πα μ6 Ὀυ]άρα 8 ΟἹ Υ͂, δηα οΔ]]6ἃ [ῃ6 πδῖὴθ οὗ {86 Οἱἵγ αἴνογ [88 πδιῖηθ οὗ ἢ18 βοὴ Εηοο 

18 Απά υπΐο ΕἸΠΟΟΝ ὑγα8 ὈΌσῃ Ισϑὰ [οἱὲγ, 5, ἼΛ9, ἑοππδσοδη, οσ, πίιδ οἰίεῖοιι οὗ οξιο 53, Ῥσέπιο οἵ ἃ οἱγ] : 
8πὰ Ιταὰ Ὀθραὺ Μοἤυ)δθὶ [δτεὶ απὰ σοϑομία : ΓΙΓῚ Ὧν βαϊειση οὗὨ αοὰ ; ᾳποδίοῃδθ!θ πριϑέμος ἐξ 18 ποῖ 
ταίμες, μασι οᾶ, ἑοχσιοὰ Ὁγ Θοἀ] : δηα ΝΙΔΒυ)46) [Ηοῦτον, ΧΘΕ1Ὶ Πρ επὶ Μείμυ86] [ταλη οἵ ἀοὰ, ατεαὶ 
πλλη οἵ αοᾶ, ,) Ὁ ἕὥσ ὮΝ, δπὰ ὉΝ] : δὰ Μοίμυβδοὶ ορδὺ ΓΔιλθοἢ [σους γουλᾷ τοδῃ; 

19 Θεβειί)]. Αἰηᾷ 1, 60 ἢ ἰοοὶς αηΐο Ὠΐτῃ ὑνο 1068: [86 πϑὴθ οὗ {89 οὔθ ψὰ8 Δάδῃ 

[οτπιαπιοηε, ἀοοοτα οι, εἰοραπ!}, δῃ ἃ [0:6 Ὡδῖὴθ οὗ (86 Οἴ6᾽ γγχα8 Ζ1}]8ἢ [Θοϑαπῖαβ : δμβάοην ; Ἐπδτεῖ: 
20 δοποάϊην, δοτιρ, ἕτοται Ὁ Σ ον ρἷίυασ]Ί. ἀπὰ Αἀδὰ θασγὸ Ψ40 8] [Ἐπετδὲ : σασταδῖασ, σαπιάθγοσ, ποσοδᾶθ, ἔγοσα 

2] 553]: Β6 τχᾶϑ (9 ἔδίθοσ οὗ βυοἢ! 88 ἀν76}} ἴῃ ἰθη8 δπὰ οἵ βιο ἢ! 88 ἤδυθ οδίι]6. Απὰ 18 
ὈτΟΙ ΘΓ Β Π8ΙῺῚ6 τγχα8 Φ04] [Ἐποτϑὲ : σῃο ἐσϊαπιρμῖτιρ, Βασρεσ, ἕγοσαι 53}, Ηθ τγὰβ ἴμ6 ἰδίου οἵ 

22 81} βυοἢ δ8 Βαπᾶϊθ ἰῃ69 μᾶὺρ δὰ ἰμθ οὔρβῆ. Ὶἀπὰ Ζ1|18}, βῃ!ϑΘ 4180 Ὀδγθ ΤΌΡ4]-Οδη 
[σεεεπίαα : ἘΣ ἢ, ΙΏΔΒΟΙ,, ΟΣ ΔΩ ΘΘ ΏΔΚοΣ ; ΕΣΓΟΣΔΙΥ, Ὁσδ88 οὗ Καί, ὑδαὐ 8, ὉΤΩΔΕ ποαροσϑ], 8ΔῺ ἰπϑίσγαοίοσ οὗ 

ΟΥ̓́ΘΓῪ ΠῚ ὁ 117: δὲ [τλπρο ΣΏΟΣΘ ΟΟΣΤΘΟΙΙΪΥ : ΠΑΙΏΤΩΘΤΟΣ ΟΣ ῬΟΙΙΒΠΟΥ οὗὨ 811 συ πα ἰηδέτυχασπίδ] Ἰὼ Ὀγδθϑ δηὰ 

23 ἴτοη ; δῃᾷ {ἢ6 βἰβίθυ οὔ ΤΌ]. δίῃ τγὰβ Νδδιμδῃ [Ἰονοϊίμοσα, ἐπθ Ἰονοῖγ . πα Γιδμμθοὶ 88] α 
αηΐο ΔΒ ὙΨ|Υ68: 

Ααδῃ δηᾶ Ζ1118}} ἤθδὺ ΤΩΥ ὙΟΪοθ, 
Ὑ9 ψῖγϑϑβ οὐ Γυϑιηθο ἢ Θδυκθῃ ἀμΐο ΤΑΥ͂ ΒΡΘΘΟΒ ; 
ΕῸΣ 1 ἢδνθ β᾽δίῃ ἃ τῦδῃ ἴο ΤΩΥ͂ ΟΌΠΟΙΩΡ; 
Απᾶ ἃ γουῃν τη8η, ἴο ΤΥ δυγί. 

24 1 Οαη 584}} ΡῈ ἀυθηρϑὰ βενϑῃζο]α, 
ΤΎΟΪΥ Πμϑτηθοῦ ΒΟΥ ΘΩ͂ δηὰ βούθη- 0] [Βαπϑεπ : βουθα ἐἴπιοα δοναπίν ]. 

25 Απᾷᾶ Αἄδιῃ ΚηΘῊ ἢΪ8 τι θ ἀραὶ, δηἃ βθ ὈδΓΘ 8 80η, 8π4 οδ] δα 818. πϑῖὴθ ϑϑί ἢ [ χοᾶ, 
ουσαρατικαίἑοι, δοϊε]οὰ}, ἴοΣ αοὐ (ΕἸ]ΟἨ 1), δαϊαά 88:8, ὨδΔ.ἢ δρροϊηβα πη ποῖ 9. βοϑα ᾿πϑβίεδα 

26 οἵ Α6] σοι (ὐαἰη 8ϊ9θσ. Απᾶ ἰο βϑι ἢ α]8ὸ τᾶϑ ἰδ ὈΟΥΝ ἃ Β0η, δηα ἢ6 ο8]16 ἃ δΪ8 
πη ΕἾΏΟΒ ἧψε Ὑτοαῖ, τρδτι, ϑοΣι οἵ Ωδὴ}, ΤΏΘῺ ὈΘΡΆΠ ΠΔΘῊ [0 68]] ὉΡΟῊ 511 οαξ, ὑτοοϊα!πι} {ἢ 
Ὡδιη6 οὗ {86 [οτὰ ἢ [18 ΣΔΣΩΘ ϑόΒουδὶ, ἐπ ἀἰδεξησέϊοιι ἔγοσα Ἐ]ΟΒ σα, ἐμβουρα ποῖ δοοοτϊηρ ἕο ἐμο 2.1} οοποσρίου 

. οὔ ἔδο πδπιθ. 866 ἘΕχοά, γἱ.], 

(} Υ͂ας. 1.--ἜΤῚν ταπλδτῖκα σὰ Ὁ) [1375 δπὰ ζλλὲ, 600 [86 Ἐιχοροίϊοδὶ, διὰ σρδτρίτιδὶ τιοίο.---Ἴ. 1,.} 
[. γες. 4.--Ὁ δ ὩΙΌΡἽ οἂπ ΟὨ]Υ τάθδσι ἃ βοοομὰ Ὀθασίῃβ, διὰ ποῦ ἐμ9 Ὀἰσὲμ οὗ ἃ ὑσίῃ.-- -Ἴ. 1,] 

(5 σας. 4.-- 9} που] βδτο ὍθΘΏ Ῥοΐίος τοπδοτοὰ ἰοοκοῦ αἱ, τ ἢ ὃδ; ὙΠῈ ἸῺ οσΣ ὉΣΌ, ἐδ μὲθ ἰπδὲ 8 σΟπ ΓΑ 
86:85, ἰοοκεα ατσαν ὕγοπι, θοῦ Υυἱὶ, 19 εἰ αἱ.-.--«Ἴ. 1..} 

[6 Υας. 1.-- ὩΝΌῸ ; ἔδο οσπέοχέ ἀειᾶ ἐδο οοπέταδι Μὴ}} ΒασαΥ ΔΙ]ΟῪ ΔῺΥ οἶδος βθσιδοὸ ἴο 18 ἴπδιι ἐμαὶ οἵ αοοερίαποε, δ5 
ἀειιοιοὰ Ὁγ ἐδο ᾿,εὐπσ μρ ἐδο οοππίοσιδῃοθ; 866 ἐδ Εχοροί!σαὶ. Ὑαϊφδέο, γεοίρίες. ἼΤΩ τοῦδέ τοῖοσ ἰο είπ μασβοηϊβοᾶ 
86 ΤΩΛΕΟΌΪ] τ ἘΥ͂ ἔπ6 Ῥασέϊοίρὶο ΚΞ. Οοταρ. ααπ. ἐἰϊ. 16, ὙΒοτΘ [δ0 βασηθ πογὰ ἀσποίθβ δι ροσάϊηδείου, ἐμαὶ πμίοι 15 
τοὶ . 8 ἃ 88 ἃ δὰ ονὰς ΝΣ τρηδλαϑὰ ΠῚ ἐΑΡΡΙΟ [δ ττα Ὑ811σὺ ΒΟΣῸ ἐξ ΤΏΘΔΩΒ Ἐπ ἀρροίξἧθ οσ Ῥαδείοιι, σζορσϑβοιΐο αἱ θοαϑὶ, ἢ 

[6 Τοτ. 8.-- Ὁ Ὁ, β60 ἐδο Εποροίΐοαὶ. ΤῸ Ὀρεὺ ἑπἰοσφσοίδεϊοι ἰ5 ἐμαὶ οὔ Το) ἔσδοῖι δπὰ οὗ βοσαι Φον ΒὮ οοτητηοη δ» 
ἰοτδ, τ πιἱοῖ τη ῖκοα ἔδο ο}1ἰρεϊοαὶ συ ήοσὲ (οΣ ἐπὶπιρ καὶ) ἔπιο γ ΣῪ δοξΐοι ἐμαὶ ἡολλον, πὰ τ Βὲοῖ 9 ΣΧ ΣΧ. ἀπὰ ψυ ραῖο ματϑ 
δυρρ οὶ ἰὰ ποσάσ. [1 ἰ9 τοΐ δὲ 6411 ῬσοῦδὈ]9 δαὶ ΠΟΥ͂ τοαὰ δεῪ ἀἰδοταιέ ἰοχέ.--Ὑ, 1,..} 

[6 γε:. 10.--ῶι » Ῥ[ΏΣΑΙ ἐπέίοπαϊνο; δοσορ. δ. Υ. ἢ, Ὁ Ἵ δὲ, τοδτι οἵ δίοοίξ, ΤοΥΎ Ὀ]ΟΟάΥ͂ Τρ, ῬΕ. χχυὶΐ. 9; Ἰν. 34, 

ὈΌΡΣΣ δρτθοδ βτδσοσολ δ ΠΥ πὰ Ὁ Ὁ Ἵ, διὰ τοὶ πὐεμ ΒῚΡ, νοΐοβ, δα ποιὰ βοϑζὰ ἤζοτα οσ Ἐπ, δι Ὑ ϑσβίοι. ΤῊ σαοαὶ 
ἤξεσαὶ, δπὰᾶ, δὲ [.6 βασιθ ἐΐτηθ, ἐμ τηοδέ ἱσωρχοθεῖνο, το οσίῃρβ, που]ὰ Ὀ6 οὈϊαϊποὰ ὮΥ ἑδκίπρ δῚΡ 88 ἴδ ποτοϊπαῖίγο ἐπ ᾶθ- 
ΡΟ ΟΣ ἀΧΟϊΪΑσηδίοσυ : ΤΏΘ νοΐοϑ Οὐ ΤῊ ὑσοΐδμοσ᾽ Β Ὀϊοοὰδῖ ἘΠΘΥ͂ ΟΥ̓ ; οσ, Ἠασῖς  ἐϊΐ ἰα ἐμ γοίοϑ οὗ ἐΠΥ Ὁσοίμεσ᾿β Ὀ]οοᾶ- 

ἃτὸ οἱγίηᾳ Ὁσίῖο 6. Τμοβορασδιίοι οἵ {86 νασίϊοὶ ]9 ἔγοσα Ἐΐ6 σοσωοΐοσ δι 7θοὲ σίνοϑ ἐΐ δποῖὶ 6. ἔοσοθ, δῃηἃ τα ῖκθο 
Εὐΐδ, ἴδιο ΒΟΘΙΩΪΠΟῚΥ ἔτοο, ἐδ ταοδέ ὑΓῸΪΥ͂ Ἰἰΐοσαὶ οσ οτηοὶ! γδὶ βθηθ0. Ἐδδβηΐ ἀπᾶὰ ΑΌδῃ ἘΣΓΆ Ββαὺ (86 τοχὰ 5 οἰ υχα] ὈοοδΌ98 
(ἃ ἀσποίοα δὶὶ ΑΌ61᾽5 ροφψεῖ 019 φοείοσὶ ἐγ, ἱμὰς τουτἀοτοὰ πὶξὰ εἷτα. ΟἿΔΟΣ στ 88 τσ εσθ ματὸ ἀΣΑΤΤΙ Δ 5.1}} ΤθΟΣΤΘ δι βτ]δΣ 



254 ΟΕΝΈΞΙΗ, ΟΚ ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΒΕΘΒ, 

ἐδόταθοθ. ΤῸ ὑ [6 βαϊὰ ἴξ ἐϊο Τϊπιυᾶ, βασιμιφᾶτίτι 39]. 81: ““ ΤΉΘ 

ΒΥ ΠΚΕ ΤΟΣ ΓΙΉΣΕΙ ἘστΣ 

ἐξα αα: Ἀπ οΏ γ᾽ ΤᾺ δ 

διὰ πιδτρίῃΔ) ποίθ.--Ἰ. 1,.. ε 

ὍΣΩΙ] Ἀ6᾽Ὸ ἴα ὦ ἰδοῦ 08 ἐδαὶ 
οα ἃ ποσὶ ὰ ζ.1} οὗ ̓ ἶνοδ. 
ἐπδὲ Οδίῃ δὰ καἷγο 

Ἐχ 

ΤΑΒΕΥ͂ 
ὨΙοοᾶ) που]ὰ ρὸ οἿξ : 811 ἰλλοϑο Ὀἱ τοῦδ οὔϊ (ο Θοὰ, 

ἐἰνρόδοῦ σγοῖ τὴν ἀδδὴ τος ποἾω ορϑξοεὶ, Ὀοὰγ οὗ Οσδθασ. 88.068 

[7 Υας. 23.- ΔΓ ἸΏΘΘΣΙΒ ἔδι0 δτα [ἢ ΕἰΤΩΘαΙ7; δαξ (δῖ6 οδῃποῖ ΤΠΑΧΘ δαδὸ πσιῖθϑὲ τἯὸ δορί ἃ ἀἰβετοῦὶ νοϊείης ἤτοῦι 
ἐδο Δέοροτοίίο, τ ΒΘΩ ἐξ ΣΩΔῪ τοδὰᾶ: 8 ἐβασραπες οἵ συασγιλίης (53), 8 ειαΐεδ, ΟΣ ΤΟΙΚΟΣ ΟὗὨ Ὀσαδα, οίς.-- ". 1,1 

[8 γος. 38.-- Ὁ.3; δϑὲ ἴδο Εσχοροῖοαὶ. ΤΌΘΥ ὅτει Ὀδβδῃ, οἱ ἔμοσο τῶὸ ἔθη ἃ ὈορίΠπΐπ ρα οὗ ἐδ ἐπ γοοαίιίοι οἱ ΤΟΣσΣΩ 18 

ΠΣ ΥΓΌ ΤΣ. δειλονοψεῶοιοαΆ. ΟὐταΡ. 18 πί!α ἐδ Ασαϑίο ἐσινοσαείοσι οσ ὥσπου δ} » (δίνει Πα λ). Α οοττοεροτῶ» 

ἔπε ἀρ υτονίδείοσι ἰπ Ηθασονν ψου]ἃ μανο Ῥϑοσι ΓΙ 53 ὉΩΞ (πε δὲ οἰδεὰ ΓΙ ΒΡ 752. }, ὑξεληνείοαλ, οὐ γα ἐμο οἶδας ἀἠνίτιο 
ΔΆΤΩΟ, δέελπιεγαλυελ. 1Τὶ οὐἱάρῃ 
αὐυχονίαιθαὰ ποσὰ, ᾿ἶκο ὑλίη ἀπὰ ο 

ἘΣΧΧΕΟΈΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

1. ΤῊο Ρῥγοραχϑιίίοη οὗἨ [6 Ὠυσοδη τδοθ ἱδγουρῆ 
[86 Ἰοττοδίοῃ οὗ (16 ἔἈΤΣΥ, ἷ8, ἰη 118 Ὀορὶπηΐην, Ἰαἰὰ 
ουἰδίάα οὗ Ῥαγδαΐβο, ποὺ Ὀθοϑυβθ ἰξ νᾶβ ἰη οουίτδαϊο- 
ομ τῖϊὰ [86 ῥδγδα ϊβαὶοδὶ ἀδϑίϊηγ, ὈὰΣ Ὀδοδῦθα ἱὶ 
Βεὰ, ἔγοτσα ἰῃ0 ἱπηΐηρσ, Δὲ ὈΠΡΑΓγδαϊδοῖοδὶ οὗδσ- 
δοῖον (ἰῃδὐ 8, ποὶ ἴῃ ΠΕΠΌΘΕΥ ὙΠ 6 ὅτγαι 18 85 
Ἰοὰ ἱπ Ῥαγδαϊΐβε.-- ὔὶ 1. οαΐδίοϊγ, ΒΟΥ, 
νοῦ ἴῃ ἐμ6 ὅτει Αἀδτηὶς μομογδοη, [16 Ὠυτηδῃ ΓδῸΘ 
Ῥτοβοηΐβ ἰἰ8ο 1 ἱπ (8 οοηίγαδὺ οὗ ἃ ροάϊοββ δηὰ ἃ 
Ρΐουβ ᾿ἴπο, ἴῃ ὑγοοῦ ἰδὲ (86 δἰῃθβ} ἰθηάθποῦ Ῥτορδ- 
Κϑιο8 ᾿ἰ18617 δοῃρ ὙΠ} 86 δἰη, τ ἢ }8ὲ ἰὲ βῃοΥΒ δὲ [86 
ΒΑΙΔΘ ἰΐταθ ὑπαὶ ποὺ δ8 δὴ δΌδβοϊυίθ οοστυρώοῃ, ΟΓ 
αι] 8 ς ΠρΟοβϑὶ τυ, ἀοοθ8 ἰδ ἴδὰν ἰἰ8 Ὀυγάδῃ ὕροῦ (δ6 
ταοθ. ΤὨΪθ οομέγαβι, Ὑ ἰὴ. βοὴ δ ὈΤΟΙΚΘῺ Ρ ὈΥ [Π6 
ἔγαιγὶοῖάθ οὗ Οδίῃ, ἰ8 τοβδίοσοὰ διχαίῃ αἱ ἴδ οἷοδ οὗ 
οὔτ σδαρίον, ὈΥ 189 Οἱγί! δὰ ἀοβπαιίοη οὗ βεῖ. 
Ιῃ τοχαγὰ ἴο 118 οἰΐοῦ οοπίοηΐϊ, ἢονονογ, (86 δοοϊΐοῃ 
Ὀοίογα υ8 ἰβ ἃ Οπαγδοίοσίζίηρ οὗ {86 Ἰΐηθ οὗ Οαἰῃ. [Ιἰ 
8 τολυκοὰ ὈΥ ἃ ὙΘΤῪ τσαρὶα υπέοϊἀϊηρ" οὗὨ ῥτσηἰεἶτο 
αὐτο, Ὀυΐ ἱπτουρδουὶ ἴῃ 8 ἀϊγοοοη ἩΟΣΪΥ δηὰ 
ὉΏΡΟΑΪΥ, }ιι8ὲ 828 τὸ βπὰ ἰὺ αδοσνδγὰβ δσαοηρ ἰδ6 
Ἡδιλϊίοβ. ΤΈο ἑαοαϊιίν οὗ δεῖ, ἴο πιο {16 1.68 
ἴῃ ὑδοῖν ἑοττηδίϊνο ὑθῃθμοῦ ἤδνθ ΔΙΓΟΔαΥ δἀνδηοο, 
ΔΡΡΟΔΓΒ 88 ἃ βυθβϊυϊο ἔογ [Π6 σϑαΐεν οὗἁἨ ἃ το] ρίουβ- 
ἰά681 σουγδα οὗ 118, δῃ ἃ ὈΘοοσηθ8 τηϊηϊϑίοχίαὶ ἰοὸ δἷῃ 
διὰ ἰο ἃ τιδ] σηδηῦ ὑχῖάθ. Νοὶ πὶϊμουῦΐ στουῃὰ 8.9 
ἰη6 ἀοοογαῦνο ἀγθβ8 (89 Ὡδῖὴῆθ Αἀδ}), [π6 τηυβίσαὶ 
8 .}}} (6 πδπιο Ζ1118}} δηἀ Ὀοδαΐγ οὗ ἰδο ἀδυρῃίοτα 
οὗ Οαΐη Ὀγουριὺ ἰαΐο νον. ΕῸΣ δου (6 δομίγαβὶ 
Ῥτοβοηϊθα ἰπ ομδρίος νυ. θοΐππρου ἰ89 οι ἰϊοσ, στ ἢο 
δάνδηοθ ἵπ [86 ρυγθ αἰϊγοοίίοῃ οὗ ἃ μοΐϊγ 118, διὰ 
186 Οδἰηΐιο8, ΠΟ ΓΘ ΟΥΘΣ βἰηἰσησ Οὐ ῦ δῃὰ ἸΟΥΤΟΣ 
ἴῃ 8 ὉΠΡΌΑΪΥ οχίβίθποο, ἴθογο 18 βῇονση, ομδρίοσ νἱ., 
ΒΟΥ δῇ ἰῃἰΟΓΟΟΏΓΒΘ διίβοθ Ὀοΐνγοοη ἰμόπι, απ ΠΟῪ 
80 Ξοι το8, ἱπίαϊπαίοα ὈΥ (10 ΟἴΔΙΤΩΒ οὗἨ ἴῃ6 Οαΐη- 

"ΑΒΗ δῖυ 1.6 ΣἜΡΙΣ λων " 
Ἰορίοδὶ τορίβίον οὗ Α. οὐρὰ (818 ἀο68 ποὲ δᾳτθθ, 
φυσι αἰ (86 χοποδίορίοδὶ ἐν ὑραννὴ οὗ ἴο Ε]οἰἶδὶ 
(ο. ν.), πιο} πδῖηο8 Ξοῦ δῷ ἴῃ δγβίεθογῃ (1) οὗ 
Αἄδπι. Τ|ο οἰπποϊορίοδὶ 18 0]6 (οἷ. χ.), Βο [6115 08, 
ΔῈ ΟὨΪΥ ΟΙΏΌΓΔΟΘ Οδυολδίδη σδοο, ὙΠΙ|δὺ (ἢθ 
Οαἰηῖίοθ οδπ ΟὨΪΥ ὃθ ἃ ἰοροηάδτγ τοργοδοιίδοη οὗ 
86 Εαβὶ Αβδίδῃ ὑγΐδϑβ (ρ. ὅ8), ἰ89 δυῖΐδπονς οὗ τοὶ 
ἐΠΟΓΟΌΥ οΪδοοθ Ὠἰτηβοὶ ἰῃ ορροβί(ΐοι ἴο ἰδ Ἰδίδν δο- 
οουμῃῖ, ἰδδὲ τοργοϑϑηίβ 41} [6 ἀοβοοηἀδηὶδ οὗ δίῃ ἃ 8 
Ῥοσβηίησ ἰὴ ἰδ ἤοοὰ,. ΤθΟ ἰγαϊϑ οὗ ἴ)0 Οπἰοϊο 
ΤΟΘ, 88 ργοβοηθὰ ὈῪ Κυοροὶ, Ὀοϊοηρ Βοὲ δίοῃο ἰὼ 
ἴδ6 Ἐαδὶ Απἰδίῖο βῬθορῖὶθ. ΤΏΘΥ δσὸ βιτουῃ ἔοστωθ οὗ 
Ῥτίγ ἶνο τον ἀπ 668 ἰῃ ἐπ 6 ὨστηΔη το. ἴῃ τοδρϑοὶ 
ἴο ἴῃο ρομποδίορίοδὶ ἰ80]6 οὗ οὗ. ἱγ. δὰ γ., Κποβθοεὶ 
ΓΟΔΣκ8 “ ἰδδὲὶ ἴῃο Οδἰπίεἶϊα ὑΔ0]0 ἀρτθθϑ ΤΟΙ ΓΔΌΪΥ 
Ὅ6}} πὶ (ἰὸ Βοιἷο "ἢ φ. δ4). ἘῸΣ [19 εἰμι τ ἦθθ 
διὰ ἀἰδοτγοσοοῦ οὗ Ὀοϊὰ ἰΔΌ]68, σορ. Κεῖ, Ρ. 71. 

ΤΟΙΌΓΘ ἴο ΒΟΙΩ6 δοϊοσησι ἔοστη οὗ βδάσοαδ, τὶ 
αὐτο ας ἔοστοδ ἰἢ [86 διιολοτι εἰδίοσ 

ὯΔ Ὅο ἀοριοϊοὰ εἰπισὶο ῬΕΠῚ "- Ὁγ8 

ΤΉΘδ6 τοϊ δι οῃ8 ἘΠῚ Ὅ6 τοοτὸ αἰδιϊη οἱ δἤονσπι ἱπ (ἢ 6 
ἰεϊοτργοίδείου οὗ [9 παῖῆοβ. Οοποογηίηρ ἐδ 6.0» 
ννὼρ ῬοσοΌ τὶ 056 οὗὁἨ ἰδηρταρο ἱπ {μι ὲ8 δοοίίοσι, 860 
Κνορας, Ὁ. ὅθ. 

2. οτα. 1 δηὰ 38. ““οη δῖ γοὶ ἴῃ ἔάθη, Ὀπὶ Ὧ0 
Ἰσπρον ἱπ (86 κογάοη οἵ Βάρη." 6] ἸΖβοῦ. Ῥτο- 
στοδίίοῃ ἃ Κποσίηβ Τῃ6 Τογαὶ οπδγδοὺοσ οὗἨ ΒΟ ΧΌΔΙ 
ἰἱπίοσοοῦγβο. ἴ,οΥ7͵ὸ 8 ΒΟΙΒΟΏ8) Κηονίηρσ. ΤΏΘ ΙΟΥ̓Θ 
οὗ τηαστίδρο, ἱπ (8 δΘοῃδιμοζδίίοῃ, 8 Βρ᾽ γ 8] σοσρο- 
Γαδ] κηποπίηρ. 16 οχργοβδίϑῃ 8 θυρμοθσηϊβιίο. ἴῃ 
1πΠ0 Ῥοῃίδίθυς ἢ ΟὨΪΥ, ἴῃ 116 ἐπι ΘΏΪΔΥΥ ΟΟΥΓΘΟ- 
ομβ οὗ ἰδο οτἷρίηδιὶ πιϊθησ. ᾿κὸ ἰῃ οἱδὸσς 
δηοίθηρ ἰδησιᾶμοθ. ΤῈΘ δὴ Οδίπ 9 οσρίαϊποὰ 
ἀἴγθοι υ ἔστομιλ ἼΡ, ἐλο φοίίοπ.5 Ἰπθ ποτὰ ΣΡ 

Φ(νες. 1. 9. ΤῈθ δεῖδο οἱ Ὀεδσίηρ (ραγίενδλ, 
ῬΤΟΤΟΓΡΟΗΒΕ, δερεϊέηρ, δ) (0 Ὀθ οἷάον ἱπ ἐμπἷ5 ποτὰ (πδπ 
Ὠδὲ οὗ ρειἐἐπρ, οΣ Ῥοδδοθείῃ, δηλ ἃ ἰἦ βο, ἰὲ δου ὰ χυλὰθ τ᾽) 
ἴῃ ἱπίοτρσγοιἑν [89 6 οὗ {18 ΤΟΣ διησίοηξ ἀοσα- 
τοοσιὶ. 116 ἃ ὁδϑὸ ἴῃ ἩΊΟΝ, ΗΓ οσοῦ, τογὰβ ποιὰ 6 υδοὰ 
ἰπ τ᾿ποῖσξ δεοβδίο ΟΆΣ0Θ. [1ὐ ὧθ, ΤΩ ΟΓΟΟΥ͂ΘΓ, ΣΩΟὮ ΣΠΟΤΘ 
ΘΑΘΔΥ͂ ἴο 806 ΒΟῪ [δ ἰδίου Β6 1866 ΟΟΙΏΘ ἔτοτα ἴδ ἴοστποσ ἐμδπ 
ἴο ἔσϑοο ἐδόσα ἰπ ἴπ ορροαὶΐο ἀϊγϑοίίζοη. ΤΘΤΟ ἱβ [Π0 βαβὶ9 
ογάοσ ἰῃ ἰδ0 Τδιῃ ρατγίο, ΤΕΣ υὐλβήρ. τ βκοῃ, φθαφουν ἀνα 
οὔερτνὶ ἐπ (γντίπινι ἐ ππαίεν πἰύίωπι  αἰὐνί. 
Π ΟΣ ΑΣ ββμρμον ο6 οὗ [80 εἰάεσ γσϑῃδσδενθ 5080 
ἷπ ἴμ9 Ἡοῦχον ποσὰ, βοθ θεῖ. χχχίὶ. 6, “Ὁ ἽΝ δ Σὶ 
ἐδν 7αίλεν διαί δεραὲ ἐλέα, ποτα ἰξ ἰδ πδοὰ ἐπ Ῥαυδὶ Ἰοπἕστα 

πιὰ ΩΣ ἀπὰ Ἴ)9212, διὰ π᾿ Ῥχοοίϑθὶυ [89 δαπιθ σσῶ- 

Ὡοοϊΐοι δ 15" δυὰ ΡΟ ΠῸ ὰ νας. 18 οὗ [89 δβατὴθ ΟἿδ»» 
(6ζ. ΟὈΤΩΡΔΙΘ δδὸ ας. σῖν. 109, 22, Ἡμοσθ ἰδ ἰδ υϑοὰ Βο(ἃ 
ὈΥ Μοϊομίκοάοι δὰ ὮὉῪῚ ΑΙ γαμδσο, δα δὰ δηθα το ἀεεὶξτιδέέοσι 
οὗ (δ Οτοδίοσ, Ἰλοσο βοϊαπηῖ ἀσιὰ ἱπιργοδεῖτσο ἔπδσι ἀξ ἼὩ, 

«Σὶ Εἰίοη, ἀοὰ ταοσὺ ΒίσὮ, ὙδΔῚ ὉΛΌ ΓΣῚΡ, 6.» 
αεαῖοσ (Οτοδίοσ, δῃοίσαξς θυ θτὺ) οὗὐ ἐμ βοάν διὰ ἐμὸ 
οασί." ΤΟΙ ΧΧ. ἴπαχὸ τοηοσ ἐξ ἔκτισο, πὰ {86 Ν Ἰρείδ 
ογεανίξ ; Βο ἰμἰοτρσοϊοὰ 8150 ὉΥ Βδεδὶ διὰ Μαϊτηοπίδοα, ἴῃ 
Ῥε. οχαχίχ, 18, ῚΛΡ9 Ὁ (ἀαπδατοᾶ, ἔδοι μδεὲ ρον- 
δεεϑοα ταῦ τοῖτ8), ἐδ οοπίοαχε δον ἐδδί 1ξ πιὰυδὲ Βαγο ἐδΐ5 
ΟΙΔΟΣ δοιὰ ἄθοροσ δ61:86 ; 186 τοὐὶῃδ ἀσποῖθ ἴπὸ ποσὶ 
Ἰπίασίος οσ ζυπἀατηοει αὶ Βοίῃα, απὰ ἐπο ποσὰδ ἀῤτωλιμθος 

γ8 ΓΟΔδ, 88 ἴΔΥ 88 σδΣι, 186 δι 
ἐπῆσαν ἘΣΘ ΑΙ ΟἹ, γίπο, δὰ ἐμδὲ σΌΡΟΓΥΘΏδδ ἴῃ ΟΥΟΙ͂ 

Βύυμδη αὐἰοκοπίηκ ; ΣΌΝ, ἕλοι αἰάεί οσεγελαίοιο τι, 
ἐποσκίασας μοι ; ΟΟΙΏΡΑΙΘ ἢ ἱ, 84. ΤΏΪ6186 δἷϑὸ ἔἶο Ὀασὲ 

80.860 ῬΙΟΥ͂. Υἱ. 22, 29 ΓΤ, ταπαατοᾶ, λ9 1οτὰ μοθ. 

ὯΔ, αοπ. ἵν. 1. 
ουὐπατὰ ρα] ΟΥ 

Υ τισοὰ κεἰπὰ 

οὗ Ἰδηιστδδο. ΚΕ')0 οὔγΐοβ σαὶ ἱπ μοῦ ογ, ἢ ΠΡ, Καπέϊλέ 
Καίΐπ, τέτοκα τόκον, ΟΣ τέκος, ρεπιέ ρεπέξε, ΟΣ ρεπεγαίίονμδδι, 
Το ΠΣ μα ΚΤΣΝ πὸ τὰ, Βμὴ τὴν ΠωῚ ὃ 
τοδο, ὯΝ ; [ὉΣ {80 ελέζα δα ἃ ἀἰοι ἑοῖο πᾶσοθ ῬἨΔΔ 88 γοῖ 
ὉΔΚοΎΤΩ, δὰ 6.6 ΘΑ ΟἿΪΥ͂ ΠΙΘ᾿ ΒΌΛκο ὍΓ ΤῸ ΠΟΘΑΘΟΥ͂ 
"ἰϊδουῦὶ στορασὰ ἰο εἶδ οσ στον. Ν οοὐυἹὰ ὈΘ τηοεὸ 
καλϑσεινοὶν ἐσ Ὁ]. Τιῖναα ἃ ὯὨΘΝ σὰ δ)ο ὀυμθοΐδ 

ἐξ, δὸ πίι μον οὐαὶ Ὀοΐπβ, 8 γὸὸ ΟΣ βοπθεδΐγ 

Ῥτοοδδβ. βο Βδεδί, τοασγάϊῃρ δὲ δα ϑαυϊνδι οι ο ἘΦ, νασ» 

ῬΈσδοοα [89 ποσάδὲ “" θα αοἱ ογοδίθα τὯ9 Δεμᾶ ΣῸῪ Σ2Δ0 



ΟΒΑΡ. ΙΥ̓͂. 1-36. 

ΒΟΥ τόθ ἰο ογφαίς, [0 ὄνγὶηᾳ) ομέ, 4150 ἴο σαΐπ, ἴο 
αἰδαῖπ, ἩὨοδ τὸ ρῥγοῖοσ.---ἰ δγὸ βοϊθιι ἃ 5288 
ἔχοδλ ἴ.Φ Ι,οχὰ.---ΤῊο ἰηἰοτρτγοιϊδου οὗ [186 ν δηὰ 
οἰδιογα, ἱποϊυσϊορς ῬὨΠΙρΡὶ, πδυλοῖγ, “λα πιαπ, ἐλό 
Ἰωνᾶ," ποῖ ΟἿ δηθδοίραίθδ (86 υπίοϊ ἀΐπρ οὗ [86 
Μοβαϊδιήο ἱ Ὀπὶ κοοβ Ὀογοπὰ ἰἰ: ον ἰλ0 Μοβδίδὰ 

δυβοϊυίοϊγ. Απὰ γοὶ ἰὴ9 ΟΧρ δηλ» 
ὥου : τὶς 106 Βοὶρ οἵ Φοδβουδὴ {τι δἰ ΠοΙρία] 
Ρτοθθῶοθ, Εποῦ6}), ἱ5 ἰοὺ ψϑδῖ. Ξο ἰοο ἴδ6 Υυϊραῖο 
8 ἱποοσγϑοῖ: Ὥσωμι, οΥ ἰῃ6 ἱπίοσργοίδιίου οὗ 
ΟἸοσίοαβ: ὩΝΌ., “γοπε δοβουδῆ, {παι ἴθ, ἴῃ δϑβοοὶδ- 
τίοπ, ἔπ οαπηθοίΐοι ὙΠῸ Φομουδῆ, 1 ἤδύῦο ροϊθῃ ἃ 
1285, ΙὩ δῖ ἰδ τοιηδίηθ σϑιδυκδΌ]6, ἐμὲ ἴῃ ἴδ6 
πϑιηθ ἰἰδοϊζ, ([Π6 τότ ρασγίϊσυϊασς ἀδηοίδιίίοι ἰβ τδηὺ- 
ἵσ, ὮΘΤΩΔΥ ὃ0 ΔΙΙοποά, ἐπογοίογο, ἰο τοδα : α γιῶη 

(τὴ Ἴ55) Βο αζοαίοα τὸ δοτιθ, οσ ὉΥ Ἀἰτο ΘΗ, ὙἼ3, αὶ ἴῃ 
τὴ 'ἘθπὄῸ Δ.Ὸ δῆδζοσζο τ εἶτ ; ἐπδὲ ἰδ, τὸ ΔΙῸ ὕτζο-τοδίοτσ,"" 
δηὰ δὸ 88:6 βαγβ 2. ΤῈ6 ΠΟΘῈΝ ΟΒρχίηρ οαστίοα ἴδ 
ἼΌ, τμ6 ἰτοαβὸ ΟΥἩ δρεοέεε ΨΈΟΣ Βδὰ Ὅθοῃ οσοαίθὰ ἴῃ ἔι0 

πηΐπς ; δὰ δὸ Αὔδη Ἐξγα γα ἐπδὶ “" σαι ἢθ 
ἐλᾷ ληῤτολῃ γεν νὴ την Το λον πὶ αὶ μρτῚ δος πρὸ Ἀγ αθν, 
"Ὦ, διὰ ὑοσαίοσο Επὸ τιδοα [δ ΐ8 ἰδηκταρο."" Μαϊσλοσιϊ θα, 
νοῦς ἀασηγίαρ (δἷδ, δον δὲ τηοάϊβδου 1 ὉΥ͂ τοθϑγίσια 

ὮΝ, δὲ Οσὔικοῖοα ἄοοθδ, Ὁ ΠῚ ὈΤΡ, “Ὀοῦστο ἴ89 Τοτὰ: 
ὯΣ ἩΒ6Ώ Ἠὸγ ἀἷδ ΒΘ 684]} εἰδιηῃηἃ ἧπι ΟἿΣ ῬΪΔοὺ ἰ0 ποσδηϊΐρ δἷδ6 
«σεαΐον," “δ ἿΣ, τορατάϊηρ Οαἰπ 8 Ὀἰτὲδ δὲ ἃ οχγοδίξοσ, 

ἐσ (Ἰ ἴΏ ἃ 4061|86ὰ Βαηδ6. 17 ΓΙ, ἐμ θα, 18 τέτοκα, ρεπεμ, 
Ῥερενίί, ἢ ἴδ τόκος, τέκος, ξεπίίε, ραγέμδ, ΤΌΘ ἀοτί γδεΐοτι 

ὙΠΟ ΟΟΒΘΏ]Ὲ8 Θ0ΟΠῚ8 ἰ0 ἴδυοσ ( Ἴ, ἰαπορα, 2 βδσι. χχί. 
16), 16 υἰξοιῦ οὔνυτὰ, ὙΒδαὶ ποιϊὰ τρλῖίχο Ἐν {πὶ οἵ 
ἴαζιοθθ, ΟΣ ἩΈΘΡΟΣΑ οὗ ΜΈΣ, ὈοΐΌΤΟ ἰδατο δὰ Ὀοθῃ 8. Βυτηδη 
Ἰήσε ἃ σὰ φασί  Ὀραϊάο6, 4198 ἢ π6 ὑποὰ, ἰἐ ἰ86 ον ἀοῃ {1} δ Τὰ ΟὮ 
Ἰδίος ποσὰ, ἔγοπι ψΒδίοσυοσ ΒΟῦσΟΘ ἐξ ΏΔΥ πᾶνθ οοῖῆθ. Ο6- 
βαοιιῖτιϑ Ὠἰγαδοῖί τοραγάβ Γ2 86 οορτιαίθ ὑΣ ἢ, ἼΠ9ΓΠ; 
Ἰσποο ἔπΟΓΘ 18 Ὧ0 αὐ ΠΟΌΪΕΥ [ἢ οοπσιθοίίηρ ἰδ, ποῦ ΟὨἿΥ 1} 

ἐδ Αταμίο εἰ, ὑπ αἷδο τ8ο Θτεοκ απὰ 1δέΐπ γεν, ρεη. 
1ἴ εο, ἴμσπ Καίη (Χίπ, ΚΠ), 18 θη] ἐο γένος οἰγταο]οβ 6 }17 

88 Ὑ6]} ΒΑ Ἰοαχίολ!γ. ΤῈΘ Ῥασίοο Ὁ Ν 8 ΚΘΏΘΣΔΙΥ ἔα οη ὈΥ͂ 
ἔδο Το δ ρτγυτρασίαυ9 δα ἃ Ὀγοροβι θη .- εοὐλ (5), οΣ 
85 ἀαροῦξ ἐδ6 οἱοποδῖ πηΐου Ὀσί ΘΟ, ἐδ νοτ δὰ ἐδ οὔ» 
)οοῖ, διὰ ἐπὶ οοζίδίπ 03.805 9 δι δ]οοὲ ; ἐπου 6 ἢ δοταθεσωθο ΠΟΥ 
ΒΑῪ ἰξ ἰ6 οαυϊναϊοπὶ ἰο ὉΣΣ 9, εἰδείαποε. ΤὨΐδ ἰδ ἔμο Υἱον οἵ 
Θεθοπίαβ. [{ [8 ἐδθ ἦζσσοο οἵ ἃ τοῦῆοχ ῬΤΟΣΙΟΏΣ, ΘΣΡσοδα- 
ἔπι ᾿ρϑοί ἐγ, οσ' ϑο 7 ποοὰ, δ ἱπάϊν ἀπ", --- ὈΘΘΣΙ ὍΣ, 
6 τΟΣῪ ἈραΥΘΠ5 ἔποτώβοῖτοθ. Α 0100 Θχατηϊπδιίοη ΑἸ γα 
δον βοὴ ἰεϊη ἃ οὗὁἨ οἸαΡ ἢ Δδίθ, ΟΣ δοῖο ὀοπέσαϑί, 
ΟἹ ὝΘΔΑΚΟΣΙ. ΟΥ δἱ Ἰοαδὲ ἐδ ΤΩΔΥ Ὀ6 δαἰᾷ ἱξ 041}16 διξοπεΐοι 
ἴοα ἐλιίηρ ἦπ ΘΟ ἯΔΥ. Τῃ0 ΟΑδ66 ἩΠΟΙΘ ἐξ δΟΟΙῺΔ ἴ0 6 ΜῈ 
ποοὰ 86 8. Ὦ, ΟΥΓ Ὑ ἘΣ ἐξ ἰθ ἡδοὰ ἴο τοδῖχθ ἴδ6 
Σαῖο ἐὰ αἴ ηδι χω φῶκες κὺ μές οαδῖν οχρὶδίποὰ ἤγτοσα 
ἽΡΡδ-- ΠΣ ὮΝ ---α)ὶ ἰ6 Ῥἰδοϑὰ Βοσὸ Ὀοίοσο Ὀοΐὰ ἱπ 

Θοὰ, 
16 ΥΡΕΣ Ὁ ΕΠ ΤΑΙ δαργνοαϊξίου που]ὰ ποὲ ἐἰονεὸ ἠδαἐῷ 
βαπξ ὁ ἰπ ἐμὶν οαΣιἰοαὶ τ:δὸ οὗὐ {8Ὡ0 πδιηθ (οδιϊίασέ δὲ 

δρΟῖκ ΟΣ) ἔβοσθ ἰθ δὲ στο ρμδεὶα ἐπ ἐΐα πξοσο ἴοστη, ΤΠ ΟΣ 

ΓΤ" (ΣΑΒ- ΟΣ ΟΥ γαῖ -Ὑ8ἢ}, [20 ΟὯΘ ἯΒΟ 8141} Ὧθ, δ ἰ8 
ἙἘχοάτις ἰϊΐ, 14; ἀχοορέ ἰδὲ ἔπι (9 Ἰδέΐζοσ βαδδδφὸ ἰΐ ἷβ8 ἱὰ 

ἴλο ὅτοί ρου, ΠΣ ΣΝ ΓΙ ΠΣ. Ὅλο ρτοαΐηοαα οὗ 
Ἐλνο᾽ 8 τηὐείβ κὸ ἱπ δρρὶ Ἐδ0 ἀχρχϑδείοῃ ἴοὸ ο;θ τὮΟ 'νῶδ 
48)ὁῸὸ ἔγρο οὗ Ατ αὐ [Ὧδῃ οἵ ἔὸ Ἐδάθοσηοσ, δου 
ποῖ 50 κβοοῖς Ὧ6 88 ἰ0 δῇδος ἐμ ἱπίογρσοιδύοῃ οἵ ἐδ ρα» 
Βδρο ΠΟῪ ἐδδὲ ἐδ οονοσιδηξ Θοὰ 5 τονοϑα]ϑὰ ἰο ὯΔ 8 ἃ 
8ο Ἶγ ἀἰδογζοης, Το ᾿ἰτηϊἑαϊίοι οὗἨ τεὐνές Κπηονὶ- 

ὙΠ τοθλμεε μδίφρ υἰ κω ρμκρϑοθον μόν τινι Υ ἂ 11 
Σηϊσηαὲὲν οὗ ΒΟΥ ΒοΡο, διὰ ἐδ 6 κλεῖ να οι γοῦυυς πέτα ντ ΟΣ 

ἀν μρβκως νοτάσ, αὐ δυσὶ αὶ {ἶτλο, 00Ὲ}- 
ἰδϊσιθὰ τὸ Θ δοϑὰ οὗ {Π9 πόζοδσι, 86 
ταιομδ) οὶ ου]ὰ ἀοπθεῖοδο μανὸ υδοὰ ἐξ ὧφ ἃ υσοοῦ ΓΟ 
ἐουϊὰ μεν Καονσῃ τποϊδίηρ οὗ ΔῺΥ εὐ Ὁ διειά 
δας, ἐποτοΐοσο, . 11. 1δ απιὰ αεῃ. ἰγν. 1 τῦδὲ μβανθ θα 
πα Ὁ ΟΝ ὃ δυίΐδοζεα, ἱσογίησ οἱ οολίσ αὐλοί α 9608 

δῦ 

«εοὐέλ ὑἱ τῇδε 8, ὁ56 ἨΏΟ βίδηβ ἴῃ οοπμὴθοίζοι 
ὙΠ ΠῚῊ Φοθονδὰ ; γοῖ ἰδ το Υ Ὀ6 ἰδὲ [2,6 τηοὰθ οὗ ραΐῃ- 
ἴησ : οίζοῃ πὶ Φομοναὶ,, ομδγδοίθυζοθ {86 ἤϑιὴθ 
ἰδ. Τῇο ομοῖοθ οἵ [06 παρὸ Φϑβονα ἀσηοίοδ 
Βοῖο (89 Οοὰ οἵ δο οονοηδπῖ, [Ι͂ἢ (ῃ6 Ὀ]οββθά οοῦ- 
βάρηοθ οὗ ἔδϑιῃδὶθ δορϑ, δ! πουἹὰ βϑϑῖω, τ ἱτἢ ον- 
ἀοηΐ ΘΑρΟΤΏΘΒ8, (0 στοαῦ, ἴῃ ὑ86 ποτ -Ὀοτγῃ, 166 ὈΓΌΙ,- 
ἰδοὰ ποιλδη 8 (οἰ. 112, 16), δοοογαάϊΐηρ ἢ0 Ποῦ 
πυηἀεογοϊδησΐηρ οὗ [06 τοτὰ. [1,6 πιθοὶ, ἴοο, ΔἸ Βουρὴ 
ΟΠ Ὀοίΐοῦ στουηάα, οχροοίοαά βοπγοίίησ ἰσωτ ΘΟ ΒΟἷῪ 
κιοδὶ ἔτοσῃ ἷ8 βοῦ Νοδῆ. γα τουδὶ οὔβοισο ἴΘΓῸ 
καὶ (86 τοῖον 8 ἱπαϊοαϊοαὰ 88 [Π6 πδτηοιρίνοσ, [ἢ᾿ 
180 689 οὗ ἴΠ6 δβαοοοπὰ παῖηθ, 06] (Η 400 6}), πιἱσὴ 
ἀοποῖοδ ἃ διν ἢ] γ-αἰβαρροδυίηρ Ὀγοαῖὰ οἵ 116, ΟΣ 
ΤΑΏΪΥ, ΟΥἨ ποιδίηρτιθδθ, ποιλΐηρ οὗ ἴδο ἰκϊηα 8 βαϊὰ, 
Ὑοῦ ἴῃ ῥἷδοθ οὗ ἰῃ6 ρτοδὶ δῃα Ὠδϑῖγ ΟΥ οὐὨ ΒΟΡΘ, 
ἈπΠΟΓΘ ΒΟΟΙῺΒ 0 ΠΑΥ͂Θ ΟΟΙΠΘ 8 οΔιία] το  ΒΟΙΪΥ ῥτὸ- 
δοηϊ τοὶ (Ὀ κι ΤΖΘΟη, Ρ. 199). Ἰμᾶΐ (ΠΥ ὙῸΣΘ 

88 Εἰπηοςϊ ΠΟ], ἰ8 ἃ. 86.896 [10 ὑθχὶ ἀοο8 ηοὶ 
ἴανοσ. Αδοὶ δ ββορδμογά, οβιρροϑοίδ!γ οὗὈ [1.6 βτωδὶ]οῦ 
οδίε]ο (2.2), 6 [86 ὑγρ6 οὗ (86 ΙβτΔ 6! {15}} ραϊτίδγομβ. 

ἐδ 1 Οδίη, δβ ἴΐ6 δγδίςθοσῃ, ἰδῖκοθ (86 δρτίουϊαταὶ οοσυρα- 
ὥοπ ἰο πίοι ἷβ ἔδίμος τὰϑ ἔγβιί δρροϊηϊοά, Ἰ1ι0 
οἰ ἀϑοὶ στουηπά-ζογδ, (μογϑίογο, οὔ [86 Βυτηδῃ ΟΔΙ Πρ, 
Ὑἰ|160} Αἄδσὰ αἱ οα ἴῃ Ὠἰπιβοὶί, αγὸ αἰνὰ θα θοῦ ΘΟ. 
818 ἐνγο ΒΟΠΒ ἰῃ ἃ ΠΟΙΊΩΔΙ ὙΔῪ ((ὑδί ἢ ΜΔΒ, ἴῃ ἃ οουίδὶ ἢ 
ΒΘΠ86, (86 δοὶν ὈΥ Ὀἱγίμ, δπὰ 116 στουπα-ρτοργίθίου), 
Ις τηῦδῦ Ὀ6 τοιμδικοά, ἴοο, [ἢδὺ ἀρτὶουϊίιγα, 868 (η6 
οἷάδν ἴοστω, ἀθοθδ Ὡοὺ ΘρΡΌΘΑΣ 88 ὑπ χουηροῦ ἴῃ [8 
τοϊαιίοη ἴο σαι" ]6-Ὀγοοάϊηρ. “ ΒΟΙᾺ τηοᾶδβ οὗ ᾿ἰνίης 
Ὀαϊοηρ, ἤἢο 116 οαγιϊοδὶ ἰἰπηθ8 οὗὁἨ Βυτϊηδηὶιν, δηὰ, 80. 
σογαϊΐηρ ἰο ὕ στὸ δῃηὰ Ὠ σεοασοδυβ ἰῃ ῬΟΥΡΌΥΓΥ, [Ο]ΪονΝν 
αἰγθοῖν δον 16 ἰἰπηο8 ἤθη τηθῶ ᾿νοῦ ἀροη ἰδ6 
βο κτοπίηρ ἔγυϊ!8 οἵ [Π6 φαγί." Κηοροὶ. “[η (86 
Ἑδμοΐοο οἵ ἀἰβογοηὶ οδ]} χβ Ὁ ἴδ0 ὑπὸ Ὀγοίδμογθ, τὸ 
Βοοὶς ἴῃ νϑίῃ [ὉΣ ΔῺΥ ἱπαϊσδίίοη οὗ 8 αἰδθγοωοο ἰῃ 
τοῦτα] αἰβροδι θη." 8.0 Κ 61] τιδἰηἰδῖηβ, ἀσαϊηδὶ Ηοῦ. 
πδηΏ, ὑπαὶ ἀρτίου] υγθ 8 ἃ ὁοηβοαβθος οἵ (Π6 
συγείηρς οὗ ἰδο ατουῃᾶὰ, 6 2868, ον ονοῦ, (8ὲγ 
τὶ ἢ Ἠοδηῃ, ἰδ ἱποϊϊηϑὰ ἴοὸ (06 ορὶπίοιυ δαὶ ἴῃ 180 
Ὀγοίδογβ᾽ ομοΐοο οὗ αἰβδογοης ἱ ἴ.0 πὰ ἃ]- 
ΤΟΔΟῪ οχργοδϑοὰ ἰὴ αἰδογοως ἀϊγοσάουβ οὗ (δμεὶγ 
τηϊη ἀ5,---ἰμαῦ Α6]}8 ΟΠ ὴσ πτῶϑ αἀϊτοοίθα ἰοὸ ἰδ6 
οονοτίηρ οὗἨ ἰδο βἰ[Ὁ] ὩδιθάμοΘ8. ὈΥ (ἢ6 δἰκίῃβ οἵ 
Ὀοδϑὶ (Ποίτζηδη}), δῃὰ ἱμογοίοσθ Αθοὶ δ ἃ βῃθῃ- 
μετὰ (Π). ο ἰσβοῖ, ἰοο, ποιὰ αν ἱξ ἐμαὶ Αδοὶ 
ἰοοῖὶς ἐμ: 5:8}} ἀοχιθδὶΐο οδἰθ]θ, ΟὨΪΥ ἴῸΡ ἴἰμ6 86Κθ οὗ 
Γδοὲν πκίηβ, διηὰ, ἰο βοὴθ οχίϑῃϊ, ἴίος {μοὶ τὰς, 
(δουρὶ 18 88 ἃ κίηὰ οὗ ἔοοὰ ποι δὰ ποὺ Ὀθθὴ 
υδοὰ ἱπ Ῥασγϑΐϊθο [0 που]ὰ Ὁ]]ον, ἰδοη, ἰμδὲ 1 ΑΌΘὶ 
ΒΘ ἰδ Ὀοδδὶδ Ὁ. [86 Β6Κ6 οἱ τον τ κε τ 
ΤΔΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, οἴδιοα ἰο αοα ἴῃ βδογίβοθ ΟὨ]Υ ἴω, 
Ρατίβ οὗ ἰμο βτβι ρα, Ὁ πιαϑὲ μαῦθ Ὀθθ ἰμαὲ ΒΘ 
Βυβοτοὰ 6 βοϑὰ ἴῃ ὥθηογαὶ οὗ ἰδ βἰδυρῃιογοὰ 
ΔηΪΤΩ419 ἰο Ὀδοοτηο οἰθηδῖνθ δὰ ρῸ ἰο ΑΡΑδῈ ἡπορ 
1 που]ὰ ἕο]ον, ἰοο, ἰδὲ (6 Ὠυηδη βδοογάοίδὶ ὑδ- 
ἰακίηρ οὗ 1Π6 βδου βοίδὶ οὔοεϊῃ, πιιΐοῖι Ἰδῦον ὈθοδΙΘ 
[86 οὐδίομῃ ἰῃ ποδὶ ο4368, Θὰ οὶ γοῖ ὑδιςθ ΟἾδοθ ; 
ποῦ [0 ΒΑῪ ἰδὺ (0.86 δυρροπί(ίοῃ οὗἨ ἰμο Θη)ογτηοπῖ οἶ 
ΔηΪΩΔΙ ἔοοα Βανίης Ὀθθῃ ἢτγβὶ ρτδηϊοὰ, ὅρη. ἰχ. 8, ͵8 
ἭΠΟΙΥ ἱποοστοϑοί. 

8. ὕοια, 8-8. ΤῊΘ βτϑὶ οἥδονίησα. Τ|ιοὸ αἰδδτ- 
ὅπο6 Ὀοίποοῃ ἰμ0 οἰὔδετίηρ ρῥ᾽οδδίησ ἰ0 Οοά, δὰ δαὶ 
ἴο πιΐο ἢ6 888 ποὶ τοϑρϑοῖ. ΤῺΘ ΘῃΥῪ εἶ Δ Ὀτοίδοῦ, 
186 ἀϊνίπα νγαγηΐηρ, διὰ (Π6 Ὀτοῖλονϑ τουτῶογ. ΤῺΘ 
ἔρκισίοίὰθ πῃ ἐϊβ οοπηθοίίοι τὶ ἴδ οδδτγίηρ, 8 ἴγρ9 

οὗ 41 τοϊϊρίουθ πδγβ.0 Τὴὸ οχργοθδίοιι Ὁ“ Ὧ" ὙΡῸ 

ἀοποίοβ [86 ρῥδρβίηρ οἵ α ἀδβηΐϊΐθ διὰ οοῃβί ἀθγϑ Ὁ ]9 
ἀπ (ΕπΟΌΕὶ : δἴχογς (80 Ὀαρϊθηίηρ οἵ (ποῖν τεβρϑοίδνθ 
οσουρδίοῃβ), δηὰ ἰηάϊοδίθθ δ'8ὸ ἃ Ὠδγυοδί ΘΘΆΘΟΣ ᾿ 



9256 ΟΕΝΈΒΙΒ, ΟΚ ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ. 

γοῖ ἴο ἐδκο ἰξ ἴον ἰδο οπὰ οὗ [086 γοδγ, 85 ἷβ. ἀ0ῃ6 ὈΥ 
Ὀο ὙΥοἴίο, δὴ ΒοΪσα, δηὰ οἰδογβ, ἰ8 οἰνίηρ ἰξ ἴθ0 
ἀαβηϊνθ 8 86Π86.---Ἰδ ΟΟΙῺΦ ἴο Ρδβδ8 ἰμπδὶ Οαδίι 

Ἐχοῦρμξ οὗ 80 ἔγυϊϊ5. οὗὨ [89 φτουηά, ΙΓ Ὁ (ἔτοτα 
ΓΙῸ : Ατδοῖς : ἰ0 Δ ΚΘ δ ργϑϑϑῃῖ, “ (88 τηοϑὲ βΌΠΘΓΑΙ 
Ὥδη6 Οὗ (16 οδογίην, 88 δἷβὸ 13.) 6}11250}}}. 
Ἐταυϊ Βοϊοπροά ἰο ἐμΠ6 οἰάοδιὲ οὔδγίησθ. ἸΤΠουρὮ ὨῸ 
δἰἴδν ἰβ τη θη οηθα, 88 8180 ἴῃ οἷ. νἱ Δ, 20, ἴὰ 18. ἢονοτγ- 
{86 1689 ἰο θῸ Βῃρροθβοά. Ϊῃ ἴΠ6 οἴἴενγίης οὗ ΑΡο] ἰΐ 
'β Ῥτοσαϊ ΘΏΕΥ βἰδιθὰ ὑπδὶ 6 Ὀτουρὺ οὗ ἐπα ἤτβι- 
Ὀοτπὶ οὗ δἰ8 μογὰβ (7129), θαὺ ἴθ 8 ποῖ βαϊᾳ οὗ 
Οδἷη ἐμαὶ Ηἷ8 οὔεντίημβ ψογο ἢγδὶ ἔγυ 6---Ὁ 32. 
ΤΏογΟ ἰδ δἀ δά, σογθουοσ, ἰῃ τεδροοῖ ἰοὸ Αδοϊ, [86 
ποτὰ : ἸΓΙΣΟΤΙῺΝ (πὰ οὗ 1π6 ἴδε ἰμογθοῦ). Κηορεὶ 
ΘΧΡ δἰηβ [818 88 τθδῃϊην, ἤσοσὶ ὑπερ ἰδὲ; Καὶ], οἡ 
116 σΟὨΙΓΆΓΥ, υπαἀογβίδη δ ἰὲ οὗἩ [ὃς δι ρῥίϑοςβ, (Πδὶ 
ἴα, οἵ [86 [Δἰϊο8ι οὗ ἴπ6 δγβι ηρθ. ΤΏ ρστουμῃὰ ἰδ η 
ὉΥ δοχηθ, ἰδδῖ ἰΐ ὙγΑ8 ὈΘΟΔΌΒ6 Π0 880Γ18014] ἔοα5915 ῃδὰ 
ὈΘΟῺ ἰπβιϊυἱοα, οΥ ὈΘΟδυδθ τἸη6 Πδὰ ποῖ γοὶ δδίθῃ 
οἵ β6βῃ, ἰδ Ῥυγα Ὠυροίμοβῖβ. [Ὁ Βῃ ον γδῖμοσ {πδὶ 
Ὅγὸ τηῦβῖ ποῖ {π|ηΚ Πογρο οὗ [6 δηΐπιδὶ οἴἴϊσίῃρβ οὗ 
Ιονϊύουα. Ησδγο αὐίβθ ἴντὸ αυρϑιϊοηβ: 1. ΒΥ πῆδί 
ΔΒ ἰὑ τηδάθ Κηότη δι αοα Ἰοοκοαὰ ἴο {πὸ οἴδεγίηρ, 
οὗ Ανοὶ],---ἰ(δαὶ ἰδ, νὶ τ ρταδοΐοιβ σοπηρίβοομονυν ἢ ΜδῊΥ 
ΘΟΙΩΣ ΘὨἰΔίΟΓΒ ΒΔΥ ἰπαὺ «6}1008}} εαεὶ ὁ ὅσα [6 οἴδον- 
ἱῃρ οὗ ΑΠΟΙ ὉΥῚ το ἔτοπι ἤοάνοη, δοοογάϊηρ ἴὸ 
Τ1ουϊεϊουβ ἰχ. 34. ΦΔυά. νἱ. 21 (Τποοάἀοιίοη, ΗἸΘΓΟΙγ- 
ΤΌ, ἃς.). οἰ σϑοῦ : (η6 ἸΟοΟκ οὗ 76πουδὴ νὰ ἃ 
Βτο-ξίαποα ἰπδὶ βοὺ οῃ ὅγο (ἢ οἴτγίηρσ, Κοί!, Βον- 
Θυοῦ, γοιηΐη ὰβ υ5 ΔΟν ἰς ἰβ βαϊα, ἰῃδὶ ἴο ΑΌδὶ υἰτηβοὶ 
88 Ὑ611 48 ἰ0 ἷ9 οεγίησ, [86 Ἰοοῖ οὗ Φεβονδἢ τὴ 
ἀἰγοοιοὰ, Κυοθοὶ δβϑυμηθδ, ΠῚ Ξοδυτηδπη, πὶ ἴἰ 
βυὶϊδ ὈδίίοΣ ἴο (δἰπῖς ΟΥὉ 8 ῬΡΟΙΒΟΏΔΙ δΔΡΌΘΔΓΆΠΟΟ Οὗ 
Φοθονδὴ δὲ [89 ἰἶγπηθ οὗ (Π9 οἴὔοτγίηρ, νὶτῃ ποῖ), ἴ00, 
οΟττοθρομὰβ Ὀοίον [86 ἀφϑ]ηρ ἶἱ Οαΐη ἱμαὶ [0]- 
ἰοσβ. Τὴ βαΐραϊ ὙΔῪ ἷ8 ἴ0 βίδῃμα ὈγῪ ὑμ6 ἔδοὶ βί ΩΡ ΪΥ, 
ταδὶ ΘΟοα φᾳεβοίουδὶν δοοορίϑα πὸ οδετίηρ οὗὁἨ Αδεὶϊ: 
Ὀπΐ δὲ ἰπ ἰδίου ἰἡπη98 18:9 δοσορίδηοθ νγδὰδ ΟὟ ΑΡΑΪῪ 
δου δι ίχοὰ ὮΥ 11:0 τηϊγδοιϊουβ βδογι ἢοϊδὶ Βδιηθ, 80 
δογο, ἰδ φαΐϊίβ θοαὶ ἴο (ἴηκ οἱ βοῖὰο δυο τηοὰθ οὗ 
δοοϑρίδῃοο, [βουρὰ ποῖ οὁῃ [89 ᾿΄ ΒΕΓῪ ρίδῃοο ᾽᾿ ΔΘ; 6. 
ῶ. ὙΥΒοροίη ἸΑῪ (06 ρτουμπὰ οὗ (18 αἰδιξηοίίοι ἢ 
Κυορθοῖ: “Τδο ρἱῆ οὗ ΑΌοὶ νγδϑ οὗ τογο τα ]16 ΤΠ ΔῈ 
ἐἰπ6 8π|4}} οἴετίησ οἵ Οδἰῃ. [Ιἢ 411 βδογ βοὶβὶ ἰδὺγβ 
[86 οοτίηρβ οὗ δῃΐτοα]β βανο ἰἢ9 οἰϊοΥ ρὑ]δοο." 850 
Αἷβο ἴδ 9 ΕἸωροσον Δυ ϊαη, δοοογάϊηρς ἰο ΟΥτ] οὗ ΑἸοχ- 
διηάτία (ὨΕ:1ΤΖΒΟΗ, Ρ. 200). Αοοογάϊΐϊηρ ἰο Ηοδηδηῃ 
(" Βουίρίυτο Ῥγοοῦ,"Ϊ, ὑ. 684), Οδίη, πση 6 Ὀτουρδὶ 
πἷβ οὔοτγίηρ οἵὗἨ [16 ἔσυϊίδ οὗ διατί συ! ανο, ἰδδηϊκοα 
αοά ΟἿΪΥ “ἔον ἴ86 Ῥγοϊοηρβίοη οἵ 1818 ργοθοηὶ 116, 
ἴον [Π6 δυρροτὶ οὗἩἨ ποῖ Ὧ6 δὰ ὈΘΘΏ 80 Δ ΟΣ ΟΥΒΙΥ͂ 
διτί νη : ὙΠΘΓΟΔΘ ΑΌῸ] ἰῃ οἰογίηρσ [06 Ὀοδὲ δηΐτηδ]β 
οὗ δ΄8. μογὰ, (βδηκοὰ αοὰἂ ἔον 186 ἢ αρβτριρηι οὗ δῖ8 
δἷῃβ, οὔ υὐιίοὐ ἐλα οοπέέπιιοα δἰση ταὲ λ6 οἱοίλίπρ ἰλαΐ 
λαα δέεη σίυδη τ Οοα." Ἑὸον ἰδἰβ ἰοο δἀνδηοθὰ 
δΥΤΩΌΟΪΪο οὗ [06 οἰοἰῖηρ 5Κἴη5, ἔθ σΘ ἰβ 0 βογρίασα 
Ειουηά, δηὰ τ ΠΥ κατ Πο ἰἔζϑοῦ : ἴ86 ἐδουρῶϊ οὗ 
Θχρίδιΐου Θοηποοίθ ἐ086 1 ηοΐ τὶ [86 βκἶπα, Ὀυ. πὶ 
(00 Ὀϊοοὰ (666 δ]8δο Κει:,85 Ῥοϊοῃινο,---ραϊηδὶ ΗΟΣ- 
ΜΑΝΝ, Ρ. 06). Ὑοῖ Πο ἰοῦ οοηίγδαϊοὶβ Εἰταβο 
ὙΌΘῚ ἢ6 Βαγα, πΪΊῺῸ ΟΥΘΘΌΓΥ ἰδ6 ατοαῖ: οηεηδ 
ἀαίιν 2260 ἐς ἀαπέϊδ πιοηίς ρμεπραΐμν, πιὰ ἰπθη δα: 
“56 ὉΠΌΪΟΟΑΥ οὔοσηρ οἵ Οδἷῃ, ΔΒ βυοῖ, γὰ8 ΟἿΪΥ 
{|| ὀχργοββίοῃ οὗ 8 ρτδιθ Ὁ} ργοϑϑηΐ, οὐ, ἰδίκθῃ ἴῃ ἰΐδ 
ἀδοροδβὶ βἰχοίβοδησο, ἃ οοπθοογδῖθα Οἤγίηρ οὗ δε]: 
Ὀυΐ Ττλη ποοάβ, Ὀοίογο 811 ἰπΐηρα, (μ9 ἐεχρίδίϊοη οὗ 
85 ἀθδί-ἀοβοσνίηρ δ[:8, δὰ ἕον (δἷ8 ἴῃΠ6 Ὀ]οοὰ οῦ- 
ἰδίποὰ ἰπγουρὰ ἰῃ0 β᾽αγίηρ οὗὨ [86 Υἱοι! 8 56 ΓΥ̓68 85 
ἃ Βυτη 01.) 10 ἱβ, ΒΟΟΣ, 58 88 τη] 0ἢ δος οἱραϊϊ ν᾽ 
[0 ἰάομν ἴα Ὀ]οοά-οὔδοτίηρ πιὰ “88 βροοϊθο οχρίδ- 

ὕοῃ οἰῇοτίηρ, 88 ἰὰ ἰ8 ὑὸ γσίτο αἴγοοίυ ἴὸ 6 Ἰἰτίηρ 
(αἰ ἰη Οοα᾽Β ρυγθ ῥγοζηῖβο 86 ἰάοθηιοδὶ οὔδγδοίοΣ 
οὗ Δ ἢ ἴῃ [00 ϑροοϊῆο τοᾶὰθ οὗ δίοῃοωθηὶ, 780 
Ερίδβὲ]6 ἰο ἰδο Ηθῦτονϑ ἴδγϑ {Π6 π|80}]9 πεϊραϊ οὗ (}9 
δ δίβοϊ ου οχργοαβοὰ ἴῃ ΑὐΟ] 8 οὔδθυίηρ Ὁροὰ ἢϊΐβ 
[ἢ (ολ. χὶ. 4. ΑΌΘΙ ΔΡΡΟδιβ ΠΟΙῸ δΔ8 106 ὕΓΟΡΟΡ 
τηοαϊδίον οὗ ἴΠ6 ἰπβι τυἱἱοη οὗἨ (86 ἐλ 1 -οἰεσίηρσ ἴον 
186 ποιὰ. Α8 [86 ἀοσίίπε οὗ ογοδίῖου 8 ἱπιγοἀποορᾶ 
ἴο ἰΐ6 σπουἹὰ (γουρὰ ἴΠ6 ἔα οὗ ἰδ ῥυϊπιϊῶνο 
ΒΌΙΟΔΏΪΥ, 80 ἴῃ δ βία αν τδηηοῦ ἀἰὰ Αοὶ Ὁτσίησ 
ἰηΐο {86 ποτϊὰ τὸ Ὀοϊϊοῖ ἴῃ [ἢ δυτωο 68] ῥγορὶα- 
(ΟΥῪ ρίδίς ἴῃ 18 υπΐγογβαὶ! ζοζστω ; δδ δῖον [πὶ 
ἙἘποςοἢ 88 ἰῃ6 οοσδδίος οἵ ἰηἰσοἀυοίηρς ἰδὸ Ὀαϊϊοῖ οἵ 
180 ἱπιοσίδὶ 1ἰἴδ, ἀμβὰ 80 οὐ. Καοὶϊ, ἴοο, σοῃιδηάθ 
αξαϊηκὺ ὑἰδ6 νίον ἰδὺ [του ἰδ 6 δἰαγίηρ οὗ. δὴ δῃϊ- 
ΤΩ8] ΑΌΘΙ δ᾽γοδαγ τηδὰθ Κπόονγῃ ὑΠ6 ΔΥΟΝΔΙ {πὶ ἢΐ8 
δ'ῃβ ἀοβοσνοὰ ἀθδίῃ, Απὰ γοὶ ἱΐ ἷἰβ ἃ ἕδλοὶ (μδὲ ἃ αἱ. 
ἔδγθῃοα ἴῃ {86 βία οὗ μοαγὶ οὗ 186 ἵἴτχο Ὀγοίδλαζβ ἷἱδ 
ἱπαϊοσαιοὰ ἴῃ (86 Δρρδδσγδῃοθ οὗ {πο ὶγ οβεσίηρα, Κοεὶ! 
βηάβ, 88 ἃ βίρῃι οὗ ἰῃ16 αἰδγοηοο, (μὲ Α6} 8 {Ππδη ΚΒ 
ΘΟΙῺ6 ἔτοτῃ ἴῃ ἀορίδβ οὗ δἰβ Ὠδαγῖ, τῆ ]8ὲ (δἰ 5 
οὔἴἶετίπρ 8 ΟἿ ἴο τδκ ἰθσῖηβ υἱῃ ἀοά ἴῃ δα 
οἰοῖοο οὗ δἷβ ρῆδ. οἰ ἰἰσϑοὶ τορδιὰβ ᾿ΐ ἃ58 οορὨδεΐο 
ἰδὲ Αὐοὶ οἤδιοὰ (86 βγβιϊίηρβ οὗὨ [ιἷϊ8 Βογάβ, δηὰ, 
ΤΩΟΤΘΟΥ͂ΟΣ, ἴπ6 ἤδιίοδὶ Ῥασὶβ οὗ ἰἤογ, τ θὲ Οαἰη᾽ Β 
οἴδογίπρ τγ͵δβ πὸ οἴεδγίϊηρ οἵὗὁἨ ὅγϑε ἔγυϊ(8β. ΤὨΐβ αἰθδδγ- 
6Π66 ἌΡ ΘΑΣΒ ἴο Ὀ6 ἱπαϊοαίοά, ἰῃ ἔδοῖ, 88 ἃ ἀἰδοτγοηοο 
ἴῃ τοϊδιίοῃ ἰο (6 οαυϊξηθβα, (Π6 ᾿ογία!ηθϑα, δηα ἔμεθῃ- 
688 οὗ ἰπ6 οἰογίησβ, Αἴἶδνὺ ἰ06 οουγθὸ οὗ δοῖῃο 
ὄσαο, ἐδ τηθϑῦθ, Οδἰη οδἔογοὰ βοιηθι ίηρ ἔγοσῃ ἐδὸ 
ἔγυϊϊ8 οὗὁἩ 186 στουη. Βυῖ ἱπιπηοαϊαύο! Υ αἰϊου παν ἰὶ 
8 Βαὶϊὰ ὀχργοβδὶυ: ΑΌΟ] λαά οἥθτοα (ΣΙ, ργείεριίο, 
δ ἈΠ ὯΔ); δηὰ ἰἈγίθον ἴδ 18 τηβὰ6 ργοσηϊποηὶ (δαὶ ὯΘ 
Ὁτουζῆὶ οἵ ἰμ6 Βτοι ηρα, (89 ἐδιίοϑὶ ἀπά Ὀεϑὶ. ΤΏ θθθ 
ουϊνατὰ αἰ ογοποοδ ἴῃ γοραγὰ ἴὸ [86 [ἰππὰ οἵ [6 
οδοειίηρθ, δηὰ ἰὴ 6 οἰοτίηρβ ἰμοσηβοῖσοβ, ἰδτο ἰηἀοοα 
ΠΟ δὶρηίβοδηοο ἴῃ ἐμοιβοῖνοθ οομδίἀογοα, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ 88 
ὀχργοϑϑίηρ ἴθ6 αἰ δγοηοο Ὀοίγθοη ἃ ἔγθο δῃὰ Ἰογἕῃ 
ἔα ἰὼ ἴμ6 οδοτίηρ, δηᾶ ἃ Ἰοσ αὶ], σοϊυοίδηϊ ϑίδῖο οὗ 
Βοατὶ. [ὁ 48 ἴοο [(Π6 ἸΟΟΚ δ ἰβουρὰ (δίῃ μδὰ 
Ὀτουρδς Ηἷβ οἴδοτίηρ ἰῃ δ 86 Ὁ Π|6ὰ τᾶγ, δὰ ἴον 
ὨΪπη8617 8] οῃ6,---ἰδὺ 8, 86 ὈτοῦρὨι! ἰξ ἴο ἷβ ΟΥΤΏ 
Δἰίδι, βεραγαϊοά, ἰῃ δὴ ὉΌΣΟΙΠΟΥΪΥ βρίτὶῖ, ἔσο (δι 
οὗ Α"οὶ.---Αὐὰ Οαίπ τσδι νον τυτοϊἢ.---ΠἰλογαΠς, 
86 ῬτΔΒ τοδί ἐποεηδοα (Ἰηβατηθὰ), (ὲς ἀσηοίοβ (ἢ ς 
ἀἰδιοηἀοὰ ποπιτὴ].---Ἴ. 1.) ΤΟ τταῖ τᾶ ἃ ἢγο ἴῃ 
ἱβ δου] (ον. χυ. 14; χυ]ὶ. 4).- -Απὰ ἷἱς οουσιο- 
ὭΔΏΟΟΘ {6]].---Οοἰη παπρ ἀονι ᾿͵8 μοδά, δπὰ Ἰοοϊκοὰ 
ὌΡΟΣ ἴδ οαγίῃ. ΤΉΪΐ8 ἰ8 186 Ἰμωΐνν οἵ οῃα ἀδτκ]γ 
Ὁτοοάϊηρ (6Γ. ἰϊϊ, 12; Φ00 χχῖχ. 24), δῃὰ ρσγουδὶΐβ ἰὸ 
ἐπ ἀαγ ἴῃ [Π6 Εδδὶ 88 ἃ βῖρτι οὗ 60]] ρ] οἐἰἱρ8 " (Βυπκ- 
ἩΔΆΡΤ, “ Ατδρίδῃ Ῥγουθγῦβ,"" Ὁ. 248).--αΑαπὰ 186 
ΙΤιοτὰ καϊὰ υπῖο Οαΐη.---ΤὨ 18 ῬΓοδαρρΟΘΟΒ ἃ οογίδίῃ 
ΤΑΘΑΒΌΓΟ ΟΥ̓́ δΒυβοορ ΠΥ ἴον αἰνίπμθ τουοϊδίίοῃ ἢ 88 
ἄοεβ δ]8ο 1ν18 ργονίουβ οὔεσίηρ, (πουρ ἀοπα ἦπ Βῖ3 
Οὔ ΔΥ. Φοθονυδῆ, ἴῃ 6 πΑΤΏΐΩρ ΓΤ ΔΠπ ον, 04118 Ἦΐδ 
αἰϊδηιϊίοη ἴο ὑμ6 Ββγιωρίοσα οὗἁ διῖ8 νίοκοα {που ρδί8,--- 
Βἷ8 Ὀτοοάϊηρ ρΡοβίυτοΕ.---Ἴ ἰοὺ ἀοοαεὶ το], δο.--- 
ΤῊ οσχρ᾽δηδίοη οὗ Ατημοῖτα δπὰ Βυηβο: ἸΒΟΙΒΟΥῦ 
ἐδοι Ὀτίηρσοδι ἐδὶς σ᾽ ἣν οὐ ποῖ, βἷῃ ᾿υγ ΚΒ αἱ {Π6 ἀοογΣ, 
ἂο., ἀο68 ποὶ ἴΔκθ ἴ:6 ποτὰ τις Ὦ ἴῃ 118 ποδγοϑὶ δοπ- 
ποοίου, Ὡδιη ον, ἴῃ σοπίταδὲ πὶιθ 186 ,2αϊϊπσ οὐ 186 
ΘΟυὨἰΘΏΔΗΟΘ, 88 (86 ἐϊίπσ ἰὸ ὉΡ ἴῃ ἰγθοάοσο δηι 
βοσθηΐϊγ. βου] ὰ τ ἴ8κ6 δ ἴον (86 ᾿ἰδίηρ Ὁ} 

(16 δοοορίδῃοο) οὗ ἰι6 οἤεείηρ, 5ι}}} σου]ὰ 118 Ὀοίοὲ 
ΒΌ( ΠΟΆΤΟΥ Β6η86 116 ἰῃ ἴμ0 ἰάεα ἰπδὶ σοοα ὈδΒανὶοῦ 
ἷβ ἴι6 τρις οδεγίησ. Απὰ γοῖ οὐ δεοουῃὶ οὗ ἰδὸ 
οομ ταδὶ, (86 πίῃς ὑρ οὗ ὑμ6 οουπίθηδηποο πομὶὰ 
Βεο πὶ (0 06 (ἢΘ Τηθϑπΐπρ τηοδὲ ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ δυχρεϑιθα. 
Ἧ ε ῃροἀ ποῦ ἴο Ὀ6 τοτοϊηἀοα ὑπαὶ δος Ὑἱϊὰ ροοῦ 
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θοδανίον ἰθοτο ἰδ 8150 τηϑδηὶ δὴ ἰηπταγαὰ δίδίθ, γοὶ 86 
Ἔχρεοβείοῃ ἰ6}}8 υ8 ἰδαὶ ἱμαὶ ἰηνδγὰ δίδίθ νὶ}} 4180 
δοϊ 1126 ἰἰβοὶ ἴῃ ἰῃ6 τὐχοϊ πὰᾶγ.---Ἴ ἐγ, 8. Διὰ 
Οσαΐῃ ἰαϊκοὰ τυὧϊδ ΑῬ6].--- ΚΉΟ 6] τοργοβϑϑηίθ ἰἢ)689 
ποιὰ δ8 ἃ ογμῶς ἱηζογργείιθη. Ἐοβϑῃιτ ον δηὰ 
οἴδοτθ ἰηϊογργοῖ ἰδ: δ ἑαϊζοά πὶ Αὐο], (μι ἷ8, ἢΘ 
Δα ἃ ρϑγοχυβιὰ οἵ εἰ οὗ φοοάηοββ δηδ βροῖθ δραηΐη 
ῬΟΔΟΘΔΌΪ ὑῖἢ} ᾿ἷ8 Ὀγοίμοῦ. [11 8. ἀραΐπδὶ [818 ἐπδὶ 
«ἢ 1886 οὗἨ “δὲ ἴῸΓ “2 οὐπηοί Ὀ9 δυϊμοῃοαιοα ὉΥ 
βατα δσδιαροβ, ἸΤδογοίογο Ηἰογοηγιηῦβ, ἌΡ ὴ ΕΖγα, 
δηα οἰδογθ, ἰπίογργοι ἴδ: Ὠ6 (ο]ἃ ἴξ (παπιοῖγ, πὶιδὶ 
Φοδονδὴ μδὰ βαϊάὰ ἴὸ Ἀΐπ) ἰοὸ ἢἷ8 Ὀτοίμοσ, Οἡ [80 
ΟΠ ΓΆΓΥ, Κυοθοὶ ΓΟΙΏΔΙΚΒ : ἰδ ἀ065 ποὶ Β66πὶ ἜΧΔΟΙΪΥ 
οοιαίδίοις ἰθδὶ {10 6[}}} δυνΐουβ Οδὶη δῃουϊὰ ἰῃυ8 
τοῖα ἰδ οὐσὰι δαπηοηίοη. Ηστο, Ὠοπνονοῦ, [160 
ᾳυοδίάοῃ γίϑοβ ἩδΒοθΟΥ ἯΘ0 δῖθ τοαυϊγοὰ ἰ0ὸ (δα 
ΦΌΔῊ ἴῃ [Πδὶ τῆδηποσ, ΤῈΘ 56η86 οὗ [8 ΤΩΔῪ Ὀ6 
(δαὶ αἴ 5 ΡΥ Ρῥγοδοιοὰ ἰὸ 8 Ὀτοίθ ον ἴῃ ἃ τηοοῖκ- 
ἴπσ' ΤΩΒΏΠΟΣ ἴἰδ6 δἀάϑα δροίδμορτη, δίῃ ᾿ἰδῖμ δὲ [ἢ6 
ἄοου. [π ἃ βία δῦ ἸΩΔΉΏΘΓ, ἰὼ ΒΑΥ ἰδ6 ᾿οαϑί, ἀϊὰ 
ΑἸΔΌ ῥσγοβδοὺ ἴὸ ΕἸΐα5, Οδίδρῃδϑ ἰὸ ουῦ 1μοτὰ ΟἸγἶβι, 
Οαὐοίδα ἰὸ [πἴθοτ, ἄθ6. Το βδτοδγίίδη ἰοχὶ 889 {16 
δἰαϊτῖοιι : ΣΤΥ ΩΓῚ ΓΙΞῸΣ (1οἱ α8 ὸ ἰπῖο 180 8014), 1 
.)8 ὈΘοη δοκηοσπ)οάχοα ὈΥ 186 Βορίυδρίηϊ, ἰδ9 Υυ]- 
ξαϊο, δθὰ οοτγίαίῃ ἱπαάϊν ἀπ] οἱ 695, Βαϊ θύθῃ δῃ- 
εἰεαὶ ἐοβιϊταοπὶοβ δον ἰῦ ἰοὸ Ὦδτθ ὈΘΘῺ δῇ ἰμπίθγροὶδ- 
ἄοῃ." Κυοῦοϊ, τοροίδον τὶ Βδιίοδον, 8859 ΓΟΟΟΌΓΒΘ 
[10 ἃ οοπἰδοίατο ἴμδὲ ἰδ τοδάϊηρ βῃουϊὰ ὉὈ6 “Ὁ 
(86 παιομιοά), ἰπβίοδὰ οὗὐἠ “ὩνἙ. ἢ  }28οῃ, δραίΐη, 
ΒΌΡΡΟΘΕΒ ἰμαὶ {10 ὨΔΙΤΔΙΪΟΏ Ἠδϑίθηβ Ὀογοῃᾶ [16 
οταΐδο αἰγεοία, ον ἴἤμ6 ἀΐγοοὶ δ άγοβθ, δῃὰ ρίνοβ ἰπ- 
τιρϊδίοὶ 118 οαττγίης οὐἱὐ ἴῃ οἷδοα οὗ ἰδ ἰῃΐης βαϊὰ, 
δεῖ 8, Β6 τοζαγάβ ἴἰθ6 ἰηνὶδιίοη, “ 16 υ8 ρὸ ἰῃίο [89 
8614, 8ἃ8 ἱπιρ] θα ΟΥ υπάἀοιβίοοα ἴῃ ἴδο δοί. ἴῃ 8 
δἰαΠ]ατ πᾶν, Καὶ. [6 ἰὰσ δος ἰἴῸὸ (86 δῦουθ 
ἰηἰοτρτοίϊδίίοη τἰίτ ἴΠ6 τους (Σὲ ἐΠ|6 πατταῖον μδὰ 
ΠΟ ποοὰ ἴο βἰδὶθ ὑγθοίβϑιυ παὶ (δίῃ ργοβογυοα [16 
Ροδδαὶ πογὰβ οὗ ἀοὰ 88 βο] 6} Υ. ἤὸγ εἰτηβοὶ , ̓ἢ ἢ6 τροδης 
ἴο ἐξ }] πι8 ἐμαὶ ουἱ οἵἁἨ 8 ᾿τνδιιΐηρ δ ϊηοηϊ οῃ δίῃ 
δὰ τηδὰθ ἃ Ὀγροοσῖ δο81 δα άγθαθ ἰὸ ᾿ἷ8 ὈγΟΙΠΘΓ.-- 
Οαίπ τοῦθ ὩΡ ἀκαίηοὶ ΑΒΡ6] δία Ὀτοῖδοσ.--- ΤῊ 
ποσὰβ “ ἷ8β Ὀτοίδον,," ΠΟῪ ΤΩΔΏΥ ἐπηθ8 τοροαϊοθὰ ! 
ΤΏ εἴη οὗ [6 [411] Ὧδλ8 δἀναποϑὰ αὐ ον ἴο τδδὶ οἵ 
[ταϊτοἰάο. Το αἰνίΠ6 }}7 οἰαγροα ΘΏΥΥ ἐπ [6 εἴη οὗ 
Ἐτνο, Ὑπογοίῃ ἔμογο 8 τγοβοοιθα δὴ δηδλίορι οὗ [89 
ΘΩΥΥ οὗ τοδὴ δρδοίηβὲ Οοα, ἰ8 βοσο δραΐπ δαάνδῃορὰ 
ἔγοτα ΘΏΥΥ οὗ ἃ ὑζοίδοσ ἴὸ ἴδ ἤγοτῃη δαϊτοα 
10 ἃ Υ]6 ΟὈἀΌΓΔΟΥ ἀραϊηδὺ (80 παζηΐηρ ποτὰβ οὗ Ο0(, 
δηὰ δὸ οὔ, οὐδῇ ἰο ἔγαιγίοἰάθ. ΤὨογοΐῃ, ἴοο, ἰδ ἰ8 
οὐἱάσηϊ (δαὶ [86 ἴδηι Οὗ τηδὴ ἰβ ἃ τυγάογος οὗἁ 
τϑδῆ, Ὑοὶ 8011 ἐΐ4 ἰδ ποὶ ἰῃ (09 Β6Ώ86 88 ἰὴ 
δολη νῇϊ. 44 δὰ γοΐογθμοθ ΟΗ]Υ ἰο {μι ΐ8 ἔλοῖ, [Ι͂ὴ [6 
86 η86 οὗ {μ|18 ἰδὶῦδὺ Ῥαδδᾶρο, βαίδη νὰϑ (6 τηυγάθγου 
οἵ Οείη,---ὦ ἰδίησ, δοπόνον, πϊοῖι τηδοἰοϑὲὶθ {86} ἰη 
6 τηυτάονΡ οὗ Ανοὶ. Τῇ ἔδοὶ Ποῦθ παγγαϊθα Μ1}}} 
ἴοστὰ ἃ οουποοίθα υγ τὶ ϊ ἢ ἰδὲ οὗἁἨ ἴσῃ. 1, Τ86 
ποτκίηρ οὗ βαίδη ἴπ ἀδῃ, ἰἰϊ, οΘοῖμθθ ΧὯ}}}7 οαἱ ἰπ [80 
(οὶ παστδῖϊοὰ ἴῃ ὅομ, ἷν. “" Οαίη ἰδ 180 ὅταί τηδῃ 80 
ἰοία εἶπ ταΐο ουὸῦ πίτω ; δ ἰ8 ἐκ τοῦ πονηροῦ (οἵ [6 
6Υ1] σπο), 1 Φοδη ἐϊϊ. 12." 6} }ἰΖϑοῖ. 

4, Ψεῖθ. 9-16. 7 λ ὕμάσπιοης οΥ Οαἴη. ὝοΣΟ [ΗΕ 

Ν : ἴἰϑ ποῖ ἰὰ {89 ϑγείδο, ἩἘΟὮ οἹοΘΘῚν 10]1ονγα [9 
στιὰ ποτθ 85 10 Ταΐθγοῃοθ 0 ἐξ ἴπ 1η0 'ΓΑΓΩΜΌΙΩΒ. 

ἴξ Ἰοοχϑ σπσσο Κο δοιηοίδίπο δά ἀοὰ (ετιρροδοὰ ἐο ὈΘ πθοϑδ- 
ΣῪ ἴἰο ἀχρὶ δίῃ Ἴδ 1") ἴλδιι ᾿ἴκο δοιποίεϊτβ ἸοΙΣ οἱ. ΤὮΘ 
διοῖ οἵ ἐδ ἴῃ [80 δαιιασίἑδῃ Ῥοηϊαίσθιος, ᾿ΒΘΓΘΌΤΟ, 
ἰβδέραὰ οὗ εῃο ἐπ ΚΌΡΟΣΙΟΡ διιϊαυϊ ἐν σὰ ΟΟΥΤΘΟΊΣΟδ8 

ἴδδι δ οοπιρασϑὶ πὶξ [86 ἩΘΌΣΟΝ Ἰοίίθτ, ΟΠῚῪ Ῥσονο5 οἵ 
ὅδ ἰδίον ἀδίο 86 ἰρίοσροϊδου οὗ ἐμθ ϑορέυδ. 

εἐκοῤ όμε δε, 
ΓΤ 

6 βοο ἐδ 
οἰδῖσο" οὗ "μὲς Βαταασίίαι Ῥοπξοί Ὠ0Ἀ.-Ἴ. 1,..] 
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ΟΗΑΡ, ἹΡ. 1--36. 251] 

6 ΑΒΟΙ ἰδν Ὀχοῖδοχ 3--ΤῊῆο ἀϊνίπο ἀτγταϊρσοϊαθης 
ΔΏΔΙΟΖΟΙΒ ἴἰο (Π6 ἀγγαϊσπτηοηῦ οὗ Αἄδ ἀπὰ Εν. Βυς 
Οδἰῃ ονδᾶὰοβ ΟΥ̓ΟΥΥ δοκηον)οαριηοηί, Ἧς 1168, δηὰ 
ἀδηΐοβ ἰῃ δὴ ἱπρυᾶοες ΣΩΔΏΠΟΡ ; (6 ἢ ΟΟΡ) 08 ὈΟ]άΪγ 
ουὐ τὰὶϊ ἴΠ0 Ββοογηΐαὶ! δχργοββίοῃ : Ασὰ 1 1 ὈΧο- 

Κοθροσ 7 “ ὙΒαί ἃ δθαγίῃ] δάνδποο ἔγοσῃ 88 
τεβογὶ δηα Ἄχουρδιίοη οὗἨ ουν βγϑὶ ραγθιβ ἴον (86 
[4}1, 80 [.}} οὗὨ βίιδτμθ δὰ δηρυ βῆ, ἰὸ 18. Β ιδ 616 58 
᾿Ἰγίης ; [818 Ὀσυ δ! γ, 80 νοΐ οὗ ἴον δὰ ϑοϊϊης 1" 
οἰ ἰΖ8ο ἢ. Ιττο] σἰουβη 688, ̓ οσοῖοΣ τ ἢ δὴ ἱπῃ ὩΠ.ΔΏ 

πδηὺ οὗ Γθοησ, βίδα ουὔὖῦ ἴῃ σοπιϊηι}}}7Υ ἰηογοδβίην, 
Τοοΐργοοδὶ δοϊΐοπ. ὕροῃ {818 ἱπιρυάοηι ἀσΐαὶ ΓΝ, 
Ἰονβ 6 δοσυβαίίΐοῃ δηὰ ἴδ ᾿υἀρπιοηῖ. Τῆ6 εἰγθασηϑ 
οὗ ΠΪ8 Ὀγοῖδον δ Ὀ]Ϊοοά ἃτθ γοργοβϑηϊθα 8ἃ8 ἢ 8 δοου 868, 
δηὰ [μ6 οδγὶἢ ᾿ἰ861 τηυβὲ ὈΘΔΓ τΠΊΏ688Β ἀιζαίηβι Ὠΐτ,, 
--Χ αὶ ακὶ ἴμδου ἄοπο 1---ϑ3ὸ πὸ τϑδα, βίῃοθ 179 
ἴα Κο 6 Βοη86 οὗ (μδὶ προ ΦὍ]]Οττ8 ἴο "6 : Α γνοΐδϑ 
Βηδὺ ἰδοὺ πιά, εἴθ. “16 ἀφοὰ Ὀοϊοηχα ἴ0 [086 
ΟΥΐτηθ 5 ἰδαὶ ὉΠ Ηράανθο (οἷ. χυἱ!. 209 χὶσ. 18 - 
Εχοά, 111. 9). δγοΐογθ ἀοθβ Αὔ6}᾽8Β Ὀ]οοὰ ΟΓΥ ὑρ ἰο 
Ηξανοα ὑπαὶ αοἄ, 186 Ἰοτὰ δηὰ πᾶσα, ΤΥ ρυηὶδἢ 
[80 τηυγάογου, Α11 ὈΪοοά β!θὰ τηγίρῃιοουδὶῦ τηυβὲ 
6 δνυεηροῖ (οἰ. ἶχ. δ); δοοογάϊην ἴἰο ἴῃ 6 δῃοίθη! ΥἹΟῚ 
ἴξ οτίοβ ἰὸ ΠΟΙ ΠΌΔΙΥ, ὑπ0}} υϑηροόδηςο ἰδ κοῦ 
Ρἶδοθο. Βδποο ἴδ6 ργαυογ, ἐμαὶ (86 ΘαΡῚ ἢ ΤΔῪ Ὡοΐ 
ἀγίηκ ἰῃ (86 Ὀ]οοὰ Βιοὰᾶ ΡΟ ἰΐ, ἴῃ ογάογ ἐμαὶ ἰΐ τη 
ποῖ (ΠΟΓΘΟΥ͂ Ὀ6 πι846 ἰηΥ]Β:0} 16 δηα ἱπαυἀΐθ ]6 (8, 
21; ΕΖΕΚ. χχὶν. 7; Φοῦ χνὶ, 18).᾽) Κποθοὶ. Οὐοτω- 
ΡῬΔΓὸ ῬΆ. οχτΐ. 16. Ηρ. χὶ. 4: ἔδν. νἱ. 9, ΟἿΑΕΥ͂ΙΝ : 
Οεἰοκαϊέ ἴδιιδ, δὲ ἀε ζαοίἐδ λοπιϊπιωτ φΟσποδοῦῦα τἰ- 
σμπχμδ πίε χισγαίων σοἱ ἀοσιδεί ; ἀεἰπαο δἐδὲ πιασὶδ 
οαγαπὶι 6886 ἀλοημίπιρη υἱίατι, φίατι οὐ δαπσιΐπεηι ἐπ- 
ποχίπ ἐριρμπα ἐβωπαάϊ εἰπαΐ; ἐογίϊο, σωγατι ἰδὲ 
»ίογωμης 6ε86 πον δοίμπι ἐπ οἱσιρεῖ, δοα οίδαμε 
πῃ "ποτίεηι. ἸΤὰ6 ὈΪ]οοὰ 88 {πΠ6 Ἰϊνίηρ Ηον οὗ ἐπ9 
16, δηὰ 6 ῬΒΘΠΟΙΘΏΔΙ ὈΔ5318 οὗὨ [86 801} (ὈΥἸΣ ΓῚΪΥ 
88 ὈΔ518 οὗἩ {Π6 Ὠοτγο- 116} Πα8 8 νοἱσθ ὙΠΟ 13 88 80 
ἸΗἰνίης οοἤῆο οὗἨ [86 Ὀ]οοά-οἸδά δβοὺ] ἰἰ561. [0 ἰ5 110 
ΒΥ1ΩὉ0] οὗ ἰππ6 βου] οΥγίπρ ἴον [18 τἰσῦ (0 1ῖν6), δὰ 
ἴῃ [Π|8 γγᾶγ αὔδοίϑ ᾿πητηαϊδίοὶΥ [6 Ὠσπηδὴ [66] 1ησ,"--- 

- ; ΠΟΥ͂Ν τ {ἐϊ γίσλιὶ ἰο Ἰίθ6.,) ΤΈῊΘ Βοτο οδσϊτοσι 
δηᾶ ἐδο ἰάοα οὗ ἀοτηδηδοὰ γΓοϊσὶ υ οὩ [δὲ ΚΓΟῊΒ 

ουἂὲ οΥἑξ, Ροτνδάοϑ δι ι αὐ ΕΥ̓ ; Ὀπὺ 85 Ἔχ σὰ ἐπ 1.6 
ἐγαρὶο ἀξ Ῥϑοοσμθδ αἰπιοακί ἰοστῆο. ΟΟΣΏΡΘΓΘ ΠΌΤΘΟΣΟΌΦ 
ρρηρυλαναν ὧμο Ἑυπιηΐαεε οὗ Ξδομύιδὶ 81δὸ 1.0 ΟΛΟΣ ΝΟΥ͂Ν, 

- ρα σπιὶι͵ πτιἰ͵αὦβὕ.-.--  -..........-.ὄ..-ὄς..ς. ............ 

μένας ἐς πέδον ἄλλο προσαιτεῖν 
εὐπρβῇ ἌΡΑ ΘΑ ἘΡΙΝΝΥ͂Σ 
π' τῶν πρότερον ἱμένων ἄτην 
τέρβΣ ἐπάγονσαν ἐπ᾽ ἄτῃ. 

ΤΏασο ἰδ ἃ ἰὼν (δὲ Ὀ]οοᾶ σῃδο Ῥουχοα ὁ ΘΑΣ 
ΒΥ ΤΑΣ ΔΟΣΟῺΏΒ ὨδΔη δ ἀοτλαπᾶὰβ [πα΄ οἰἤ ον Ὀ]οοά 
ἜΘ διϑὰ ἐπ σοί ναϊίο. Ἐοτὰ ἴδ δ] αὶῃ 
ἘΓΤΌΠΥΕ οαἴϊε αἰομὰ ἴον ὙΘΏβοΒΠοΟ δίὲ}}, 

ἀσϑδίὰ ἱπ [πδιΐοθ τιοϑὲ 6 ναἱὰ ἴον ἀϑαίὶ. 

ΤᾺ ΠΟΙῸΣ 1ΠοχῸ ἷ6 ἃ εἰσ ΐ αν σοΐοσομοο ἴο ἃ ΟΣ ἃ» 
αἰοπέ ἸΔἿΨ, ΟΣ ταγίμηδ, τοὶ [86 Ῥορὲ αἰγ]08 τριγέρων, ἔοτα 
17} ἀχοθϑάϊηρς δι αυΐῖγ. 76.810: 

᾿Αντὶ δὲ πληγῆς φονίας φονίαν 
πληγὴν τινέτω" αντι παθεῖν 
ΤΡΙΓΕΡΩΝ ΜΥΘΟΣ τάδε φωνει. 

Ἑοτ Ὁ]οοῦ τουδὶ Ὀϊ]Ϊοοᾶ "6 εῃοὰ. Α ἴὰν ὃν αρὰ 
ΤΆνίοε λοὶν οᾺ. [6 ταῦτ ΟΣ σ᾿ ΚΟ ἐγ Βεαὰ 
Το τἰκυϊθοΏ ἀοοσῃ ἀοτηδη δ. 

ΓΘ τι, 88 Βα Ὀδοῃ Ὀοΐοτθ σοσοδσικοᾶ, ἐξ ἰδ ποῖ ἀϊ 88. 
ουἱὲ ἐο ἀροϊάο τ ΟὮ ἐ8 ἐΐ6 ὁ δηὰ σοὶ 18 (Π6 ΘΟΠΥ͂. 
ἈΥ ἀσον ἴσοσα {80 ρτίτϊενο 1οοϊίηρ πὰ ἴδ μεσταὶ νθ 
ἰάθα, Ὀπί ΠΟ κτοδὲ] ἰδ θϑοοόσῃθ ἀοίοστηοὰ.  ῬΏΤΟ, 
ἸΟῪ ΒΟΙΪΥ͂, ΒΟῊ τὰ οὐϑ, 8 Ἐμὲ8 δοσὶν Ῥτοδο: δ 0. 
οὗὨ 180 δσοξ τιυτάοσος δηὰ ἷἰ9 ἀοοσα, ἃ8 οοπιρασοά τὲ ἢ [9 
Βοχοῦ γέυεηρε (08 ἀἰειίπιρτιεϊοα ἔγοσα υεπρεαποδ, ΟΥ Ῥῦυτο τοὶ» 
Ὀυϊίοι) ἰοροίμοσ σὶϊὰ 6 δία) στα ἐμαΐ ἀρροασθ ἰα δδ9 Οτὸ- 
αἰαῃ "σι διὰ ἱπ πο δ8.}}} Βασβθοσ ῥἱοίατοδ οὗ οἶος 

οἱομίοα. 
Ἰυδίοι ἐο 86 Ὀ]οοὰ οἵὗἩἨ ΑΘ], Ἠαν. χὶΐ. 24, Ια8 ὍΘΟΡ 
(0 ἱπέπιαίο ἐμ Ὀϊοοὰ οὗ ΑὉο]᾽ 8 ΒαΟΓΊΆ00 (800 42 
188), υκξ 180 τηοτὸ ἀΐσοοξ. ρασαὶ ολίθπι 18 τὰ ἰδν. 

Το 
δβυρροδοὰ 
ΟΟΒσΒ, Ὁ. 



“ (6 ὈΪ]οοά οὗἁ ἰὴ 18:1} (ΒΟΥ. Υἱΐ. 14) δὰ 
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Απὰ τοὺ αχὶ ἴμου οὐυχαοϑά, οἰς.---Τ)ὁ πογὰβ ζ0110τ- 
ἱὴσ (ΠΟ ΝΣ ἸῺ) τὸ θχρίδίηθα ἰῃ αἰδθγοηΐ ὙΔΥΒ : 
1. ΜΥ ουγβο 88}}8}} διηΐΐθ {60 ἔτοτῃ ἰδ ὶ8 Ἰαπὰ ; (δὶ 
8, το 882}} 09 ἰ(8 ὀχοουϊΐου (Αθοη Ἐζτα, Εἰ ποι, 
διὰ οἴμογβ; Κπορεϊ, Κοῖϊ, τλοῦθ οΥὐ 1688 ἀθβηί οὶ Υ 
9. Ουτβοὰ αἰσαν ἔγοιι (μα ἀϊδίτίςϊ ; τ[Βδὶὺ 18, ἀτγίγθη [Ὁ 
ὉΥ {6 συτβο (οβοηιἕ!]ογ, Τύοη, αουϊδοῖ, ΠΟ σθολ. 
8. Α8 ἴῃ (μ0 ιἰβίογυ οὗ ἴ86 ἔτβὲ ἱπαστοοης {πο γ9 
ΒΡΡΟΆΡ ὑνγο Οἰγϑίηρα, ἰς 18 ὑγτοροῦ ἴο Ἰοοῖκ Ὀδοὶς ἰο 

οἴ. Τθοτθ 18 ἰῃ6 βογτροῃΐ ουγβοὰ ἀἰγοοῦ 85 Οδὶη 
ἦδ ἢογθ. Βιυΐ μ6 φαγῇ, ἴοο, ἰ8 ουγβοά ἴον Αὐἀδῃ Β 
Βλκ6. ἴποθ ΠΟῪ ἤδγο, ἴῃ ὑπὸ συτεο οὗ Οαΐο, {86 
θυ 18 δραΐη τηοηϊοηθα, {86 οὐνίουβ ἰῃἰογργθιδοι 
Ὀθοοτηθβ: ἴδοι ἐπ γβοὶ ἢ δαὶ ὍὈ6 συγβοὰ ἰῃ ἃ στηυοὰ 
ΒΟΥΟΓΟΡ ἄορτοῦ ἴβδῃ ἐδ βου. ΤῈθ οδιίἢ, πλῖο ἢ 
Τπγουρὰ ΑἀδηλΒ παέμγαϊ Βἷη ὮΔ8 ὈΘΟΟΙΩΘ ἰ0 ἃ οογίαἷῃ 
οχίθηϊ ραγίαϊκον οὗ μἷ8 συ }]0, 8118}} ἀρρϑδᾶγ ἱπποοθὶὶ ἰῃ 
Ῥτόδοῦοσ οὗ ἰμΐηα Ὁππδίυγαὶ Οὐ τ)6 ; ἥμῳ ἰδ ὈΘΟΟΙΙΟΒ 
[Υ ἰυάρο.--Ψ οι Βαϊ ορϑηϑὰ ΒοΣ σρουίῆ --- 
ΤῊΪ8 18 ἴΠ6 τηουἱηρ ΓΘΆΒΟΣ [ῸΓ [86 ἴοττω οὗ ἐϊ|0 ῥΓθ- 
οοαΐηρ ῬΘΏΑ] δοῃΐθῃοθ. 80 6 Π Σβο ἢ ἱμίογργοῶ : 
(86 ρτουηά [48 ἀτυηὶς ἱπηοοοηὶ Ὀ]οοά, δηὰ 80 ͵ἷ8 
ΤΩΔΘ ἃ Ραγιϊοὶραπὶ ἴῃ ὑπ βἷῃ οὗ τυγᾶος (16. χχγυϊ. 
31. Νυῦ. χχχν. 81), Κοὶϊ ἀΐδραΐε8β ἰδϊ8, δῃὰ οἱ 
ξοοά στουμάβϑ. “1 18 Ὀδοδυβα {Π6 οασί ἢ88 ὈΘΘἢ 
ΘΟ Ρ6]]οἃ ἰο ἀτίπῖς (06 ἱπποοθηὶ Ὀϊοοὰ Ἡδῖοῖ ὯΔ8 
θδθῃ βιθὰ (μαι, ἐμογοίογθ, ἰδ Ὄρροβθβ ἰίβϑοὶξ ἴο {6 
ταυγάστοῦ, δηᾶὰ σϑίυβοβ ἰοὸ γἱοϊά [18 βίγουριὶ (2 118 
ἔγυϊ δ Οὐ ΟΙΌΡΒ, 500 χχχὶ. 40) ἴο ἷβ οὐ] ἰγαϊΐοι : 50 
ἐμαὶ ἰὰ τοϊαγηθ Ἀΐπὶ πὸ ργοάποθ, ἰυδὲ 8Ἃ8 (86 ἰαηὰ οὗ 
Οδμδδη ἰβ βαϊὰ ἰὸ ανα βρὶϊ ουὖὐ 6 Οδηδδηίΐίθα, οἡ 
δοοουηὶ οὗ ὑῃ6 ΔοΟΠΙΪ Δ Ό]6 οτίπι65 τ τ πιο ΠΟΥ 
δὰ υἱνονῖγ ἀοβ]οὰ ἰξ (Πονῖϊ. χυ δ, 28). Ι᾿ 18. οἷδδγ 

γοΐοθ ΠΟΙῸ ΒΡΟΪΘΏ οὗ Δ8 - ἴτοσα 86 οασίῃ, ΤΏῸ ποχὰβ 
κρείττονα λαλοῦντι (ΗΘ6Ὁ. χΙὶὶ. 24) ἀχὸ Ὀοκί τοπάογοᾶ βρϑακοῖ 
δίγοηρεῦ, ἰομάεῃ, ἰδκίπρ κρείττονα δαὐτνογοΐα!ν πὶ ἰΐδ Ὁτὶ- 
ΤΩΘΤΎ 560896 οὗ εἰγεπρίλ, Ἐἐμρετγίοτιίν (ἴτοσῃ κρατος); δῃὰ τ ϊα 

6 οοπῆσταοἃ ὉΥ (86 ΗΘΌΓαἑΑτα ἴῃ παρὰ, ἴοΣ Ὁ, ΟΥ Ὦ οοτῃ- 
Ραχαϊδνο. ΤΠὸ Ὀ]οοὰ οὗ Οἰχδέ οτίοα Ἰου δος ΤῸΣ ΙΏΘΓΟΥ ἰδ δῃ 
Αὔο}" 5 αἰὰ ἴοσ γδῆζϑασιοο. 

ἘΠ Βοσίρίυσο 08115 {80 δ]οοῖ {86 116, δῃὰ 8ὸ ἱΐ οόσβθϑδ ἴο 

ὍΘ υϑοὰ ἴοΣ Δ 89 οὐ ψυχή. ἩἨδὰ ἰΐ τηϑακπί (88 ἐϊ ἱδ Σ0 οχέγαγ- 
τή μεῳ ἴο ΒΌΡΡΟΒΟ ἱἰέ ἀΐᾷ τλ68}}} ἐμδὺ ΑΌΘ]1᾽ 8 θ00} τῶδ αἰ τ β, 

ἦ6 πουϊὰ Βαγτὸ θη {Π τηοδὲ διησίοπί τηοῦο οὗ 88 ἐξ; 
88 ἴπσγοὸ ἰδ 20 ογὐἱάϑμοο ἐμαὶ ἔῃ ἐμδὲὶ αν] λοϑὲ τΟΘ οἱ 
τηληκίη ἃ, ἀοραίν, ἐβουσὴ δὰ ΔΎΩ δίγδηρο απὰ ἔϑασῆι) 
σνοαπΐ, ῬἨΔ8 στορδιὰθὰ 88 ἃ ὀοδδεβ οι ΟΣ ἀϊδοο πιυδηοθ οὗ 

ἰησ. ΤΉΟΥ͂ οου]ὰ τοὶ δνὸ μδὰ δην ἰηρ' 1116 ΟΣ σηοάσζῃ 
ποΐου οὗἨὨ ἀοαί οἰἐ ΟΣ ἐπ 1ΐ8 ᾿ μαι, γι τῶν τος ἡκαὴ ΟΓ ἰῃ 18 τὴ 8» 
ἰοσίδ στη. ὙΏΘΣΘ Μὰ 53{1}} ἃ Ῥοσϑδοσιαὶ εν, 8 εοὶ βοοὰ, ἐπ ἐμ 9 
ὉΟΩ͂Υ͂ απὰ ἰηῃ ἴμο Ὀ]οοᾶ. Αὐρὶ 'τῶφ Ὡοῦ ἩΠΟΪῚῪ ΒΌΩΘ ; δ6 δὲἐ}} 
Ἰἰνϑὰ ἴῃ δὲ5 Ὀ]οοά, ᾿ἰνϑᾶ, δὲ Ἰοαδέ, ππίο Οοὰ, το ἐδ ποῖ 189 
Θοά οἴ ἔδιο ἀοδὰ Βαϊ οὗ τὴο ἐνίηρ (λέδι!. χχἥ!, 82). 

ΤῈ6 086 οὗ 9 δια τς ΕΟ ] ΟΓ βοὺ] (85 1116) ΤΏ Δ ΒΟ 

Ἡον λοησ, Ὁ ἀἰδῆσο]ξ ἴο ἰακο ψυχὰς 
ἐπ (μὲ νἱβίοῃῃ 88 ἄσῷο αν τὶς τοἀθοϊηθὰ ἩΐΠῸ μαγο δηξοσοὰ 
ὑι12 τοϑὲ. 1ζ, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, 10 8 Βόσῃ. ΤΆΟΤΟ ἔπδῃ ἃ Ῥοσϑοσιΐς- 
βοαίΐομ, ἐδ αὐ ἐδ, 11 τὸ δῖο ἰο στορβσχὰ δ9 αὲ ὨΘΙΘ 88 χϑαὶ 
ὈΟΠΟΒΕΙ ὌΘΙΠΕΙ, ἘΛΕΙ  19 ὍΟΣ ἩτϑτΙΟ ἴο ἰδῖκο 9 δασωθ 
νἱον οὗ ἔδ9 Ὀἱοοά, 116, οὗ Αὔοὶ, δὲ ἃ ἔσο Ῥοσϑδο 8) 6χ- 
ἰσίοῃοο [ὉΣ ὙΏοτα Θοᾶ δὲὶ ἴο δΌΡΡΟΘΟ ἰδαὲ δι ἢ 

ὌΥ ῬΟΙΒΟ 
Πολίίοη 5 ἱποοπδὶπέοὶ πὶῖ τὴο αἰτη 1} οὗἨὨ ἐπϊ2 οασὶ ἰοξὶ 
«ηϊηκίτιρ δῃὰ ἔροϊΐης, Βονγουον ἐπὶ κὶηὰ οὗ ΠΑΥ 
ΥᾺ1} ἰο 1[8δὲ ἴπ 8 ̓ἰδίοσ εἶσηθ, ἩΏΘῚ ῬοϑίσΥ αἴ πὸ 981} 1ὲ 

ὈΘΟοΟπΙΟα ὈΓΘΔΟΙΩΣΒΔΉΙΥ σοιοσίοὶ. 17. δυσὶ δὴ ἰάθα 

ὑριυνὶ τὸ βυνδεν ᾿πνῤρξϊνομν μη κυρκοσίίγο. ΑΒ ΑΒ6]᾽ ΒοΒατο ΤΩΙ γο. ὙἼ ΔΒ Β 
ΒΟῸΪ διθοὶς ἐδοδο ἐπδὶ ἩΘΤΘ ὉΣΟΣ (η0 αἰίαΣῖ ΤΏΟ ἰάσα 8 
ΒΟΟῺ ἰπ {8 ἱχηλρΌ ΤΥ ἐπλΐξ 90]1ΟΒ: “Ἢ Π6 16 ἬΟΙΘ ρίνοῃ πρΐο 
ἴΒοσα τολὲς τοῦ68.᾽) ΤὨΪΐ τολίίξ σοῦο 18 ἐπὶ δέχ ληρ σοπ σαϑὲ 
το πο τε ρματτησηὶ οὗ Ὀϊοοᾶ, δῃηὰ ἐπ υοὶπρ' " τδὰθ τολίζξέ ἰῃ 

ἰοὸ 186 νἱνιά 6885 
φἴ τῈ9 ἰάο8.--Τ. 1} 

ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΝ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΑ͂, 

18δὲ ἰπ {δῖ8 ὁο886 ἔποτο 18 ̓ σδηβίοσγοα ἰὸ [16 δδσ 8 
τοϊοἰδιταϊ οη οὗὁἩ ρυπίητοθηὶ ἀρδϊμδὲ Οδη. Ξΐποο δίῃ 
[48 ἀοῃ90 νἱοἴσηοθ ἰ0 πδίυγο ᾿ἰδ6 ], οσθ ἴο ἰδ στο 
ἴῃ (μδὲ ἰξ δΒδϑ. Ὀθθῃ Θοιῃρο θά ἰο ἀτίηἰς ἷβ ὈὉτοι ποτ Β 
Ὀ]οοά, ἰδπογοίοσο τουδὶ ἰδ (αἶα σοηροδηοα οἱ Ὠΐτη ἱπ 
τοΐαυρίησ ἰο εἶπ 118 ΤΑ Ἄν: ΤῺΘ ουγδο Ῥτορογ, μοτ- 
ονογ, οἵ Οδΐῃ τηῦϑὺ ὈΘ, Κτουρἢ (ἢ 6 ΡονῸΡ οὗὨ ΗΪ8 
Εὐλ]οοπδβοϊουϑηο88 μ6 τηῦϑὲ ὈΘΟΟΙ6 8 δισιονο δοιὰ δ 
γαρδθομπά ὑροῦ (Π6 οαγίῃ. "ἸἽ 53. ἃ ρβαγδῃοσηδδία, 
88 ἰῃ οἷ. ἱ. 2, Τῇιο ται πτογὰ (ρδγίἰοἷρ]8 ἔγοτα 5.5) 
ἀδηοίο8 86 ἰητγαγὰ αυδκίησ, ἐρο Ὀ]ησ, δμὰ πηγοδῖ, 
(80 δοοοῃᾷά (ἔγοτα 112) ἔμ ουαἰνταγὰ βοοίηρ, τονίῃρ, 
ῬοΒ(] 0980: 688. Τ6 ᾿πηἰοτργοϊδύοι, ἱπογοίογο, οἵ θὲ 6- 
᾿Ἰϊσβοι ἰ8 ἱποοστοοῖ, “(δὲ (Π6 οδιίῃῃ: ἰη ἀοηνίησ ἰοὸ 
(δίῃ (6 ὀχροοιοά Γγυϊὶ8 οἵ "8 Ἰδῦον, ἀγίνοβ Εἶτ ουὸσ 
ΟὨ ἴτομπη ὁΠ6 ᾿δπά ἴο δποίῃον,," Τῇ ῥγοροῦ τη ἀ]9 
Ροΐηϊ οὗὨἨ 18. σιιγθα ἰ8 ἢ18 ἴπΠῸΡ τοδί ββηθββ,. ΜΌΓΟ 
ΘΟΣΤΘΟΙΥ βαγθ ΠΟΙ ΣΒΟ ἢ: “ὈΔη οὗ Ὀδηπίηρσ, πδηᾶοσ 
ἰηᾳς οὗὨ οχῖϊο, 18 (86 Ηἰδίοσυ οὗἁὨ ΟδἰῃμΒ δυτβο: ον ἀξ- 
ΓΟΟΟΥ ορροκῖϊο ἴο 1μδὲ πο 8 Ῥτοοϊδἰσηοά Ὦγ ἴδ 6 
ὈΙοοὰ οὗὨ ἰδ οἷδε Α οὶ, {86 ΗΟΙΥ δηὰ Εἰχιΐθουβ 
ο.6 (Αοἰδ ἰἰ. 14). Κηορεὶ, δοοογάϊηρ ἰο {6 υἱοῖν 
ΘΌουΘ ποίἰοϑά, ἱπίογργοίβ (ὴ9 πογὰβ “ διρίεἶνο δηὰ 
γΑΡΑὈΟΙα,᾽) 88 ἰηαϊσαίίηρ ἴῃ 186 δαΐῃοῦ 8 Καονν 
οὗ [06 τοδιΐηρ Γοο8 οὗ ἴΠ6 Εδδὶ.---ν Ρυμἐδητηθοῖ 
ἐδ ξτοαῖοσ ἴδῃ 1 οδὰῃ Ὅθϑδσ [1δηρὰ τοπάοτ ἰὶ ΣΩ͂ 

κυ, "515].- - 9 αυοσδιϊοῃ ἀτίϑαεβ πβοίμπον (Ὠἷ8. 6χ- 
ΡΓΘββί ἢ. Τ68}8 ΤΩΥ̓͂ δἰη, ΟΥ ΤΩΥ ῬυηἸϑητηρηῖ, Τῇ οἱὰ 
ἰπιογργοίδιομβ (ϑεριπαρίηι, Υ υἱσαὶ6) τοηάον ἰῦ τῆν 
εἰπ, διὰ δοοουϊ ΠΡῚῪ ρίνο δὲ 1.6 86186 οὗ ἔογχίτο- 
Ὧ688. ἈΥ εἷῃ ἰβ ἰοο τοδὶ ἰ0 Ὁ6 οὙοῦ ἔογρίνο:ῃ. ἘἘ18 
χργοββίοῃ οὗ ἀδαραῖν ἰυθΐο πο ἢ ΠῚ8 ΘΑ] θοῦ Οοι- 
ἄθῃοθ βῃκβ ἄοπη, [88 ὈδΘῺ ἱπιογργοιθα ΌΡ βοὴ 5 
ἀοηούης; Οαἰπ᾿Β γοροῃπίδῃοο, πο, δπαϊορουβδ ἰο δα 
ἐ ΕΒΙΒΗΟΟ οὗ ΨΔυάδβ, [8116 οὗἩἨὨ βαϊνδαϊΐου ἰἤγουρ} κοὶ - 
Ὑ111 δη ἃ πμὶ οὗὨ ἔτ, Οὐ τίμιον, Ὀθαγβ Ἀϊπλ ΟἿ ΤΏΟΤα 
[Ὁ] ἰο ἀοεϊγαοιίίοη. Βαϊ εἷἰποθ 1 ΣῪ ἀθηοὶο 8150 
(86 Ρυπίβῃιηρηὶ οὗ δἷῃ (ἢ. χῖχ. 1δ.; 15. υ. 18), ἀπὰ 
βίῃοο Οδίῃ ζυγοῦ οἢ ᾿διηθὶβ ἰμῃ6 ρστοαΐῃοββ οὗ ἢ}5 
Ρυμίβηιηοηῖ, Ὠ 6] Ζϑοῖ, Καὶ αὶ], δα οἰδοτα, τῖϊ ΑἸ δα 
ἙΖτγα, Κίον, Οαϊνίη, εἴς. ἴδ Κα [86 δδθβο ἰὸ Ὀ6: ΣΩΥ͂ 
Ῥυπίβῃσαοης ἰ8 ἴοο ρτοδὶ, ἰμαὶ 18, στοδίοσ. ἤδη 1 δὰ 
Ὀοαν. Βαυΐ Ποῦ ἰ6 αὐυοβύοῃ ἀγίβοϑ, Ὑβοῖμοῦ ἰμοτ ἐδ 
ποῦ 66 ἴῃ ΥἹ 6 ῈΨ ἃ ἀου }]6 Β6ΏΒ6, 88 Ἰηάἀϊοαϊοα ὉΥ ἴδ 6 
ΨΟΣΥ οδοῖοο οὗἩ 186 δχργοβδίοῃ ; διὰ (18 ἰῃ6 τηοτζο, 
βἷῃοο, ἴῃ ἔδοῖ, ἰοτθ 1168 αἷβο ἴῃ δίῃ Β γεροηίδῃοα ἃ 
δἰγαΐϊδν ἀουῦ]9 βοῆ86. Το βἷῃ 5 ουὐϊ μι δοκποπ)- 
οἀροά, Ὀαὶ ΟὨΪΥ ἰῃ ἰμ6 τοῦοχ τον οὗ (ῃ6 ρυπίβῃτηοπὶ, 
δὰ Ὀοοδῦυδο οὗ ἰδ6 Ρυῃίδηπηοηϊ (αγίδο ἴῃ οοπῖγαδι 
τὶ οοπίγἐἐο). ΤῸ Βε] αοουβδίοῃ, ἐπογοίοσο, ἐπ δὲ 
186 Βἰῃ ἰ8 Βοϊ ἃ ὈΠραγάοῃ80]6, 18, δὲ (Ὡ  βατὴθ ἔἄσηθ, δὴ 
δοσυδβαίξοῃ οὗἩ [16 ἱπᾶρο ἴοσ μανΐηρ ἰδ ὑροῦ δἷπ δὴ 
ὈΠΟΠἀυΓΔΌΪΟ Ὀυτάοη, Τα τοβογυδίίοῃ οὗ ἴ86 μοατι 
8:}}} ὈΠΌΤΟΚΚΘα ἴῃ 8 8688 688 δηἃ ργίάθ, τηδῖσοα 6 
861{-δοουβαῦοῃ, ἰη {818 κἰπὰ οἵ τορϑηΐίδησο, δὴ δοοῦδβδ- 
οη οὗἨ [Π6 ἄοοτα ἰἰβοὶῖ, ἴδ 8. “1Ὧ6 ΒΟΙΤΟῪ οὗ 186 
ποιὰ (μὲ πονίκοῖ ἀδαι.᾽" [ὲ 8, Βούγονον, 86 1166 
Ὀουπὰ ὑρ τὶϊ ἰδ6 ῥΥὰθ ἰμδὲ ρσίνοβ ὑμὸ ἱστωρδβειοημθὰ 
ὈϊΟγΔΏΘΘ 18 ΟΌΓΙΟΌΒΙΥ Υ οοἰοτίηρ.---Βολοϊὰ 
ἴμου μεααὶ ἀσίνοσει το ουὔἶ.--Ουΐ οὗ [6 δοπίθηος 
οἵ Ββ οὐσῃ οοηδβοίθησο, ἱπστουρσὰ ποι αοὰ Ἰεῖθ τω 
Ὀδοοοσ6 ἃ ἔυριἶνο δῃὰ ἃ νδρδθοῃᾶ, Οδἷπ στρα κο5 ἃ 
οἰδδγ, ροβὶεῖνα, ἀἰνίηθ ἀθογοθ οὗ ὑδηίϊβῃσοθρηῖ, ΤΏδεο- 
ὉΥ ἀοοβ ἰξ δρροὰνρ ἴο δἰπὶ ἃ ιοανΐορ ἀοοῖὰ ἰθδὲ δ6 
τουδὶ ρῸ ἔοτί ἢ ἔτοτῃ (8 Ῥγθβθῦοθ οὗ [6 δδζωδῇῃ ἵπ ᾿ 
Εάοσμῃ, τμδὴ ἷ8 ἀσραγίυτο ἔγοσλ ἰδ 6 ργεβθηοθ οὗ Οοἀ 
(δουρὶ Ὀοΐογθ 6 μαὰ ρυὶ ἰδ Ἰαίζον β'γεὶ); δηᾶ, 
βγ4}}γ, [ΠΟΥ δὸ Ὀοίῃ ἰοὸ δἷπι ἐϊ|6 πδιάὰθν ρυπίβηχηθῃξ, 
Βί6α ΠΟῪ“ ΘΥΘΙΥ͂ ΟὯ6 (δαὶ Βηἀ8 8}}8}} αἰδγ Εΐπλ. [Ὁ 
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ἱ ἴθ 01], πηρτοΐκαιι, δε β8ἢ} ἔϑαν οὔ ἀϑαίῃ, ἱμδὲ [4115 
ρου Εἶμ |1κ6 ἃ ρίδηϊ, γδίμον ἰῃ8ῃ} (116 τὰ ἰμαὶ δ 
ΣΏΔΥ ὍΘ δἰδίη ὉΥ (06 υθο μοῦ οἵ ὈΪ]Ϊοοά, ψΒοσνοῦ ἢθ 
ἤιᾶὺ Ὀ6. Βυϊ (δογοίῃ ἀ065 [ἷ8 Οὐὐοῦ ὑπ ογβίδηαλιρ 
οὗ ἰες ρῖνο ποίΐςθ οὗ [86 δουίθημοο: ἰδοὺ β88]0 Ὁθ ἃ 
ἔασὶεῖνο δηὰ ἃ ναρδθομα, [ἐ μὲ8 οῃμδησοά, ἔου αἰπι, 
ἴηΐο 186 ἰπγοδιθηϊηρ: δύθηροτδ οἵ Ὀ]οοῦ Μ|}} ουοσγ- 
ὍΠογΟ δαὶ δπα β᾽αν ἰμ66 (τον. χχυῆὶ. Αἰ μαι ΤΙΝ 
ἴδοι ἀτγί νοϑὶ τὴθ [οτι ἢ ἐΠ}}8 ἀδγ ἔγοιι (ἢ ἴδο6 οὗ (.9 
Αὐἀὐδιηδὴ, ἰῃδιὶ ἰβ, ουἱν οὗ Εάοη. “ἾἿἾἡ Εάφῃ ἀποὶὶ 96- 
Βονδῆ, ὑοθθ ργθθθηοθ αυδγϑηϊοθα ῥγοίθοϊοῃ δηά 
Βοοισιιγ.᾽ Κηοθοὶ. Βυὶ που]ὰ Οὐαί ἰδῖκο οονηζοτὶ ἴῃ 
ἢ ἰάοα οὗὨ ὑμο ἀϊνίπο ρτγοϊθοϊίοῃ ἢ [ἰ ἰ8 ευδετίηρ ἀπά 
Ῥαπίβῃγησης, ἴῃ ἰἰϑ6], ἰμδὺ, 88 ἣθ6 ΒΑΥΒ, [6 [8 Αἰ ΓΘΟΙΟΥ͂ 
ἀγίνοῃ ἔογιδ (9.2) ἔγοτα ἰμδὲ ποῖὴθ 8.}}}} 8δὸ τοι δηὰ 
ςδιδετοΐηρ, πΐογα, τπογθονοῦ, ἰπγοῦυρὮ ἢΐ5 ΕΠ ηρ οὗ [86 
δτουπα Βο τηθϑπὶ ἴ0 ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ ῬΟΙΤηΔηΘΩΣ ΘΟΘΒΘΒΒΟΣ. 
--ι.ὩΕ[(πὰ ἔτοσα τὰν ἴδλοϑ 8.381} Σ θο ἰὰ.---ΝΟΒΕΙ,: 
“ Ουἰϊπῖαο οὗ Εὐσῃ, πιιμάγατσῃ ἔγομι [ὮΥ ἰοῦ. ἴπ ἃ 
εἰτηϊϊδὺ ΤΏΘΠΠΟΥ ΦΌΙΔΕ ὑο]ονοα τλδὶ ὈΥ ἷ8 πὶ πάσα αὶ 
ἔτοτῃη Οδῆδδη, ἰδ6 ἰδηὰ οὗ «“ϑδονδβ πδὈϊ διίο, ᾿6 
δου ἃ ὁδοδρο ἔγοια μιἷ8 ἑοστίἰοτίδὶ υγδαϊοοη." Ὁ 
[80 ΘΟΠΈΓΕΓΥ, ὨΒΙ ΤΤΊΒΟΗ δηὰ Κὰαπι : “ ἤγοι [86 οἶδοθ 
ὙὮΟΣΟ Φοβονδὴ τουδὶ οὰ 18 ργοβοηοο." [11 τηυδὺ Ὀ0 
οὐβογνοα {πὲ Βα τπηοη οηβ [}}18 βυδίοτί γ᾽ 88 οὗ βοοοῃά 
τωοσαθαξ, [Ὁ βουπὰϑ ρΑΓΕΪΥ 88 ἃ σοιηρδἰηῦ, ἀμ ΡΑΡΕΥ 
85 ἃ ΓΙΡΟΒΊΘΠΙΩΕῚ ἴον ἴζ 18 [86 Βροοίῆο οχργοββίοῃ οὗ 
ἐπ ΣΟΣΌΒΟ 586  1-οοηβοϊΟΌΒΠ 685 ἰπδὶ ἱΐ β668 ἔγοσα ἰὮ9 
Ῥγόβϑιοα οὗ Οο(, π.}}]8ὲ ἰδ τηδϊπἰδίηδ, ἰῃ ογᾶον ἴοὸ Βανο 
ΒοΙ6 Ϊ68 οὗ τἱξίιϊ, ἰμαὺ ᾽ξ Πα8 Ὀδθϑὴ ἴογοθα ἰὸ ἀ0 βο. 
ΤΒΘα ἴ [ο86 ἴμ6 ἔδοο οὗ ΤΥ Ὠοηγ6, ἰΠθἢ 4180 δὰ Ϊ 
οοσρο]]οα ἰο θ66 ἴτοπι (86 ἔποο οὔ αοά. Τμουρσὶϊ ἰῃ 
ΘΥΟΣΥ ΡΪδοο Βα που]ὰ δίῃ διὰ6 ἔγομ ἴδ ἴδοο οὗ τοῦ 
χοὶ πὸ οὈνίουβ 86η80 ΒΟΓῈ ἰ8 ποὶῖμον 86 ὑῃὉΪ0]1 
ἐποῦρδι [δδὺ αΟοἀ ἀν εἰν ΟὨἹΥ ἰῃ Εάθη (οΓ ἰῃ Οδηδβϑῃ),Ἂ 
ΠΟΡ ἴδια 1088 οὗ [06 ὈδΘΒο]ἀϊΐηρ οὗ ἐδ9 ομοεσγυθία. Τὴ6 
ἴάο8. ἐμδύ τωδῃ οδὰ Ὠἰἀ6 εἰ πη86}{ ἔγογα αοά (ἴθ ϑογὶρ- 
ἴαγο ΟΥ̓ΘΓΥΝΕΓΘ ἰγϑαΐὶβ ΔΒ ἃ Τ6ΓῸ ζαἶδθ σοργθϑοιίδ- 
(ἴσῃ οὗἁὨ {86 6011 οοπβοίΐθηοθ. [11 8 οἰθαυὶν χγοπ]ϊης 
ἀοβραῖΐν ἴΠδὶ π|ι}} 0 τηογὸ 8661 (86 ργθβθῆοθ οὗ ϑῆο- 
υ8ῃ [ῃγουρῇ ργᾶνοῦ δηα βδογίθοο, υμθν (Π6 ργοίθῃοθ 
ται ἴν ἰβ πῸ ΙΏΟΓΟ δ] ον ἰο ἀο Βο. (ἴῃ, πονγουοῦ, 
155 811}1] τοὶ σίουϑ ἱπαῖσιν οϑηουχῃ ἰοὸ Κηον, (μαΐ (ἢ0 
ξασιθον ἔσουι οὐ, ἰδ 6 ἀθοροῦν 4068 ἢθ [Ἀ]] ἰηΐο ἴμ ἀδῆ- 
ἔετ οἵ ἀδαιῃ.-- -Εἰνοσν οὁ56 ἰδδὶ πᾶσί τη9.---Ηον 
οουἹα Οαΐῃ ἴον ἰοὺ [86 ὈΪοοα ἀν θηγοῦ Βῃου]ὰ βίαν ἢΪπ, 
πο ῃ πο οδγίδ γγὰβ ὉΠ Δ Ὀϊοα ἢ ΦοΒορΏυδ, ΚΊίτ)ΘὮΪ, 
ΜΠΟἾ 66}}5, Παγ6 τοίοστοα (86 ἀοοϊαγα ἄοη ἰὸ ὑδ6 γὰν- 
δου Ὀραϑίϑ. ΟἸογίουβ, Παΐδπο, 6} |280ἢ, Κ 61], ἀπὰ 
οἴδμοταβ, πᾶν τοίοστοα ἰδ ἴοὸ ἴμθ ἔδσ γ οὗἨ Αἀδη). 
Βοδσδηὴ διὰ Τυοῖ δηά ἴῃ ἰδ δὴ ουογβίρῃς οἵ 186 
Ὡδιταῖον.  ΚαΟΡαὶ ἰδῖκ68 ἰὲ δδ αιμυτδοίηρ [λ6 ταρτο- 

17 ἴδοτο 5 ἃ ἀ ΠΟΌΠΕΥ ΒοΤΟ, [ὁ 6 οὁηθ ἐμαΐ ἐὴο ττὶζοσα 
οἵ δοοοῦσι τατιδέ ΒΩΥ͂Θ ΒΘ. 85 οἰ οδτὶν 88 60 τηοδὲ δου ΐθ 
οὗ ταοάοχτει οτἰϊοα. Τὴθ πασταῦγνο οχοϊυ δα (6 ἰάθα οὗ ΔΗ͂ 
οἶμον πἰπέίστίο Βυτηδη τῶοο ἐδδηι ἐπὶ ἀοσίνοά ἤγοτὰ Αἄδιῃ. 
ΤΙ τἰογο μδα ὍθΘη ὈαίΌτΟ {{||8 ΒῺΥ ΟἾΠΟΙ οζοβέϊομι, Οὐ σζοᾶ- 
ἔτπσοα ὈΘΟΣΊ Δ ἃ ΤΟΘΟΣΩ ὈΪΆΣΟΘ ἴο τη ΕἰτΙ ΟΡ ῬΕΥΕΙ͂ΘΑΤ' ΟΣ Ῥαγ- 
“ὁ Βοϊοκίοδλὶ,, οὐ 1Ἢ 8670 ῸΘ ΔΩ͂ ἴῃ οἶος διὰ τοϑπιοῖδ 
Ῥαεὶν ΟἹ Ὁ Ἐπτῆι ἜΒΟΥ͂ ἘΕ Ὧ0 ΧΌΒΟΓΙΟ οὐ ΠΡΟΠΟῚ ψΨΊΠΝ ΕΠ 

Βοτστηο, ΟΥ ἐδβαὶ Αἄδσηῖο 'γ, οαἴογνασὰβ σορχοϑϑηΐ- 
ὍΣ ἔδο ἔῶχοθ δου οὗ Νοδα, δηὰ ΨὮΐΟΣ Ὧ88 ΘΟΣΩΘ 81} 

ψὩοτα Ὠὐδύοσυ ἈδΔ6 τουορτισοᾶ, Δῃἃ ὩΟῊΤ Σϑοο ἶσοδ, ἃ8 ῬΤῸΡ- 

αεὶν τσὶ, ὉΠ “92, βοηβ οὗ Αἄδσζη, βοοοσϊηρ ἐο ἔδο δαχὶρ» 

ζπσοὶ ἀοπίμτπϊιζῖοι, οὐ βθοη οὗ Μδ. Βπΐ Ὑμδὲ σϑϑϑοῖ ΠδγΘ 
ὁ ἴο δύρροδο ἰδὲ Οαίη κι 0 8}} (6 ΤὍ6 ἐποομιαίβέουοῦ 
οὗ βΒοσιϑ οοζωσηθσίδίοσθ Πόσο ἰδ Υ ΣῪ εἰτἰκίησ, ὙΏΟΥ Πο]ὰ 88 
δὐαιτσχαὰ ἐμαὶ ποΐϊΐου οἴ βοτὰο οὗ δἶζεν ἐδ θοὶ δοοοσάϊη 
ἴο π ποῖ Αἀλπὶ νὰ 8 ἃ Ὀοΐηρ οὗ Βαγρηδείπρ ἱγηονϊοῦρο, δη 
ταὶ πόσο, πὶ οὐὰοῦ [0 δ κθ δὴ Οὔ] ΘΟ οι (ο [}:0 Βοσίρίτισεα, [ΠΟΥ 
δεοοτὶῦο ἰο Οαΐπ ἃ πον]οὰρθ Ὧθ οοὐ]ὰ ΟὨΥ παγο πδὰ ἤγζοτω 
ϑοῖο ἐταπδοοηδοηξ ΧΡ ΟΣ θΠ06 ΟΥἩἉ ΒοΙη6 ἀΐγοος ἀἰνὶηο γονοὶα- 
ἔιοει. ΤῸ Θπ, Δ ὈΪΒὮ προ ἃ οοπιταάίοϊίοσι, ΤΠΟΥ̓͂ δὰ δ 41.».} 
4ο ανο κύον, οΥ ἐμαὶ ὃ6 οὐρὰ ἴο αγο ποῦ, ὑπαὶ Πα ΣῸ 
ῬΓΟΙΘ ΣιῸ θείη ρα λὐϊκο ἰσλθο] ΔΩΥ ὙΏ6ΙΘ ἰδ αχίοϊοηοο. 

βοηἰϊδίΐίοη οὗ ὑδμοῖν βανίηρ Ὀθθη γί πη ἶγθ ἔπ ΒΔ Οἰδη2 
αἵ Εδβίογῃ Αδίδ (Ο ΐμϑθο ἱτηταὶσ γαηίβ, ρουῃδρ8) πῖιλ 
ὙΠΟΠΣ Οδΐη μαδὰ ἰουρς. ΕΙΙΤΖΘΟΗ ΒΑΥΒ: “1 ἰδ 

ΝΟΥ, 84 [ΔΓ 08 ἐδ δοοοιιῃΐ ἐοθ δοιδίδε οἔὗ ἐὲ8 χιπὰ πο 
ΟΥ̓́ΟΣ ὍΘΟΣ τονδὶ οά ἴο πὶ, δὰ Β6 ὯΟ ΣΩ0Δ28Β οὗ Ἰεασγΐης 
ἀξ, ΤΟΥ 8 ποιῃΐηρ ο ΒΟΥ ἴδ! ὁτὸῦ Αἀδηὶ ἱππικοὶ  μαᾶ 
ΔῺΥ δ00}} ἱκπονίοαμο οὗ δὲ οὔσῃ ΘΑτ ἢ ν᾽ δο ἐἰασίηοσθ. Βογοπὰ 
δὲν οι Εάθα 6 ΘῪ ΞΟΠΗΤΕ ΌΙ (86 θαΣ ̓ 5 γαδὺ οχίϑῃϊ οσ 
οἵ νεῖ αοἂα πρᾶν ΒΑτΘ ἀοῃθ ἴῃ οἶος ματα οὗ ἱζ. ὙὍγ[ὸὺ ὅτὸ 

ἴαῖο [86 πδιταῖίνο οὐσ οὐ ἀοθηΐ 6 ΚπΟν]οαΡρο ΟΥ̓ 
ἐὴθ ἤρτιχο, ῬὮΥ, διὰ οὗ ουγ αἷοῦο, ἀπ ἐμὲ8 
δΟΙηΘ ποιὰ οὁ8 ἈΡΥ  λμκας ΤΣ Πα γ. Ὑ)͵ὸ πιδΥΎ, ἴῃ 
Ὦδλνο ἃ ἱρὴ υἱὸν οὔ α ᾽8 ῬΟΒΙΏΟΕ ἰῃ ἐξ ποσὰ] ἀρ Αι Δ 
ἔῃ ἰὼ ἴ0Δ] χσταπιάθογ, Ὀὰὺ [ἷβ ἀοοβ ποὶ ἀοτιδηά ἴοσς Ὠἰπλ 
δ τ ϊοάσο, τον οου]ὰ ΟὨἿΥ αν ὈΘΘΏ ΗΛ Ατηρ 
ΑἸῪ δοησΐϊτοά, δπὰ οὗὁ πὭΐοι ἰῃ9 δοοουπῦ κχίνοα ποῖ ἐδ Β] ας 
οδὶ ἱπι τίου. Α ο ἃ Ἀσυ8 ΘΟμβοϊΟἼΒΙ 665 ὉΠΘΣ 
Ὧι0 αἰνίηο ἐπδρίτγαϊζοι ὁ ὅτει τιδᾶϑ Ὠἰτη τηδπ, 6 Βη)88 
Βὐσησοὶζ 16 οὈ͵ἦθοῖ οὗ 8 θη οσ σᾶ σὸ πὰ δ χυϊάΐπρ Ἰδῖν, ὕΤῸ- 
οοοάϊης ἔγοτῃ ἃ Ὀαΐπρ εἰρθον ἔπαῃ Ὠἰτανο. Ηΐδποχέ οχρασί» 
ΘΏ0ο6 ἐ5 [δὶ οἵὗἨἁ δ ΘΟ Ραπίος ταγβίοσίουδιν ἱπίσοἀυοσὰ ἴο ἶσα 
ΔΒ 0Ππ6 ἀοτίγοὰ ἥτοτη υἱπι561. ΗΘ ἐκ οομββοίουβ οὗ ἃ θοσοῺ 0 

υὴπλ 89 (Βοπρη οἵ βοπιὸ ἀδυὶκ τηδ]ίσπιδπξ ΡΟΊΤΟΣ ἤτοι τ βοτὰ 
8Βο δὰ σχοοοϊνοὰ ἀσθν ΠΕ, τοᾷ ἰθ οοπδοϊοϑὰ ὮΥ 86 
Ῥτοσωΐδβο ἐπδὶ ομθ οὗ ἷἰβ ἀοδοθπμ δ δ 8}4}} Π14}}ν ὑσ! ΣῚΡ 
ΟΥ̓́Σ ἰπαι ; Ὀπ. Ὀογοπὰ (Ὠΐπ, πδίιγο δὰ ἰδιοΥΥ ἀχῸ 811 υἢ- 
κηοπῃ. ΤΏῈΘ τυϑἷῦῦ Μδδίθ ΠΙΑῪ δδνθ οἵμποῦ ἱπῃμανί δηί. 
Ν. ἴο 18:9 ΘΟ ΣΆΣΥ 846 88 γοῖ Ὀθοῃ χουοδ]οὰ ὕο Ἀἰπὶ ΟΣ 
ἴο Ἰεὲδ οὐ] το. Ηἱἰἷκ σοοσταρὴν ἰ8 ᾿ἰπιϊ θὰ ἰο 186 Ἰοεὲ Ἐκὶ6ῃ 
διὰ [ἢ βὐδημδῃ ἐμαύ 1108 ἀτοιπὰ ἐὲ ; ὖα ΘΟ ΠΠΟΙΟΜΥ ἴαϊκοῦ ἰῃ 
ΟὨΙΥ͂ Ηἰτπαδοὶ, ἰδ οοτὰ οῃι ἐδθ ταοέδον οὗ Ἰ1|6, δπηα ἴδ οδἱ]- 
ἄγοι ἰμδξ μανὸ Ὀθ6Ὼ ὈΟΣπ ἴο τη. Τὸ Αἀδση Ὠὐσηβοῖ ἔπ 670 
ΤΩΔΥ δᾶνθ ὈροΩ ἴδ ἰπουρδὶ ἐπαΐ μ9 τὰ8 δἰουιϑ πὶ αοὰ 
ὍΡΟΣ (δο οασίν, Ὀπὲ ἰξ τουἱὰ ποῖ Ὀ6 Θχρογίθῃοο οὐ σου αἰίου, 

Υ͂ Δ ἱπήύδγοῃοο ἔσομαι [Ὧ6 οδΓΘ δῇ ἃ ρονογῃσηθηΐ οὗὁ π᾿ ἢ 
Βο ζουπὰ Ὠἰτιδοίζ 86 οὐὐοσέ,. ΤῸ ἰδ9 Ἰαν]οδε, υἱπὰϊσῦγ9 
Οαΐπ, οἱ ἰδο οὐδοῦ Ὠδῃὰ, ποϊμίηρ που]ὰ Ὀ6 ΤΌΣΟ δίχα] 
τῆλ πὸ Ἐπουραν ἰπδξ, θοτη ΟΒΟσο ἰῃ [9 ὉπἸΟ ΤΏ νϑαδΐο, 
ὙΠατθ τοῦθ Ὀ6 Ὀοΐηρ {Π|ὸ Ἡἰσηβοὶῦ, δὰ τῖῆο σαϊρμξ Ὅ6 88 
Τοδ)ὶστιδηῦν ἴο Ηἰγηδοὶ ὧδ Ὧ6 δὰ Ὀθθῃ ἰο δἰβ βἰδὶῃ ὕὑσοῖῃοζ. 
δα τορασάρα, Οπἰπ᾽ 8 Ἰδηρτιαρθ, [πείοδὰ οὗ ἰηνοϊνίη ἃ ὁ» 
ἐσϑαϊ!οιίοι, ΟΣ δῇ ονοταί χϊ οα πο μαζί οὗ {80 Ὡδισδῖοσ, ῃσθ- 
9οηδ8β οὔθ οὗ ἰΐοδθ9 ἰπ᾽γ 8.010 Τοβ ἔσο οὗ ἐσα  ] πη 666 τμδὲ 

ἷδο [86 δοοοπμξς ἔμο τηοσαθηΐ ΜῸ βού ἐπ (μ80 τίσι 
Ῥοεκὶϊίοι ΤῸΣ ΤΡΡΙΙΕ 1Ε ἩἨδὰ ποὺ {πὸ δι) ὈΘΘῺ τὶ της 
ΔΙΊ οΘδΙν δηᾷ ἱτὰϊ Υ (ἐδαὺ ἱδ, ἰπ ἷ9 δυυ)οςσενο οοπιϑοΐοιιϑ» 
Ὥρδοὶ τ λλετοι μον μὰ κα ἔχοι ἱπαρί γϑι 0. ΟΣ οΟὐοσ τ 80), ἮὮΘ 
ψοῦϊὰ δαγθ γὑσζονϊα Βὲ {ῃ6 ΟΔΥ͂}: ὍΓ ὨΘ ο0 ποῖ 
Βδνο ζιϊ]οϑᾶὰ ἴο 860 (6 ἀὐ που ν 17. ἷδ δἰαπά-ροὶπέ δά Ὀδθα 
ὅλο βασὴθ νὶΐὰ ἐμαὶ οὗ [110 τχοάοχτι ΟὈ͵εσίοΣ. λα ἐξ ὈΟΘῺ 
8. ΤΩΘΙῸ ἜΠῸΤῚ Ἦο που]ὰ πδγο δυρρ θὰ ἐμ τοᾳυϊτοὰ Καον]- 

88 αἰ Ἰΐου 88 ἀο0}6 ὈΥ͂ (π6 Θοηγοτεδίίοῃ οὗ ἴὴ0 δι ροὶ. 
6 [ἧΔῪ ΒΔΥ, ἴοο, 88 [Δη δ ἰπἰἰστλαίοβ, ἰαΣ Οδὶπ ΒΒ ΔΎΩ 

Κυῖ! κανὸ 8 Ῥγοίοσηδίιγοι ῬΡΟΎΟΣ ἰο ὮΪ8 ἀξρτουυ κι δοβοδι, ΓΙ] 
Ῥοοροὰ ἔδο ποσὶ ὰ στ ἀυϑῆβοσβ. ΤῊΐδὶδ ᾿ Ἰγ ογεάξὶθ 
διὰ ἰῃ δοοογάβηοθ ΜΠ} Ἀυσαδῃ ἀχροτίθμοδ ΤῊ βυρροβίθοσι, 
ἴοο, ἐμαὶ ὮὉΥ Ἀδὲ Δ ὃ ,. ΟΘΟΘΟΥ͂ΘΣ ΟΥ ἨΪΔίθοουοσ Β1ὰ8 Τη9, 
ἨΘ ΤΆΔ  πδγθ μαὰ ἰῃ ταΐμὰ ἱπιδρίυϑα ἀστηοηΐο Ὀοΐπρα, ἰδ οἱ 
ἰο ὈΘ ΤΌΒΩΪΥ ταοὐοοίθα. ΤῸ ΒΑῪ ποῖΐτ ας ΠΟ οὗ ΔῺΥ οὐυϊπατὰ 
ἀαοσποπὶο ΤΟ81Π|, βιιοἢ, 85 πο Β᾽Ὁ]ο οἰ Βο ἢ ΤῸ οἱοανὶ ΤΟΥΟΔΙ8, 
8 ευυϊοσῦνο ποσ]ὰ οὗ ἀονὶϊδ ἰδ ἀτθαῖθα ὉΥ [88 ΔΌΣ πυταδα 
ΟΘΟΏΒΟΙΘΏΟΘ, ἩΓΙΟἢ τηυδὲ θη ὰ Δ ΔΥΘΏΡΟΣ, δῇ ἀλάστωρ, δοτηθ- 
ἩΒοτΟ; δηὰ τὸ ἴΠῸ6 τορασὰ Οἱ 85 ἰὴ ταί ἩυπλλΠ τη0-» 
ἀΐππι οὗ [δ͵ϊ5 ΔἸὙΤΓῺ] τονοϊδίΐομ, ᾿πδὲ 85. οἶος ἀοοίσίποα οὗ ἃ 
ἀἰδογοιὶ κἰπἃ δδνθ ὍθΘ ὈΓΟΌρΒΕ οὔ, χθὲς δὲ οσιοίϊο] 
ΘΟΙΒΟΙΪΟΌΞΒΙΘΔΘ δηὰ οαὐζασ Γὰδ 88 ἄορτιδ, ᾿πσουρὰ 
ἔδο δοϊίοῃ οὗ [89 Βυπιδῃ 808] ἱ ἰπ ᾿ξ ΠΟΥ ἴδῖιοθ. 
ΤῊ 66 Ὅθοσι [86 τηοϊποὰ οὗὨ ἐποὶγ ἰσαϊίοῃ, οσ 8 ΠΟΓΙΩ 
οὗ τποὲν θτεὶ ἱπἰσοἀσίίοι, 10 ἐπ 6 ταΐπιἀβ οὗ οι. Βη5 1ῃ9 
ἀοοίσίπο οὗ ἃ 61} οτγἰκίπαϊοὰ ἰῃ (80 Ὠυπιδῃ δΒοὺ] ἐίδοὶζ, 
)υδὶ '85 [6 ΒΟΡΘ οἵ ΒΟΙΩΘ ἢπ8] χϑϑῖ, ἱω ΠΟῪ 80Ὲ}8 11πὸ ἘΠΟΟὮ, 
ΟΣ οὗ Βοτηθ “ΟἹ ἐμαὶ μδὰ ἤουστι ἀλἐϊο1}8.,᾽" 85 ἐπὶ (9 Ἰοπιρίτρϑ 
οὗ [9 ῬΠστῖσι Ῥαΐσί δυο (Η Ὁ. χί. 10), ᾿ὑθοδσηθ Οοά!Β τποτῃ- 
ἐπα δίας οὗ γονοϊδίίου ἰοὸ (ῃ9 Ἠ801]6 ἀοοί ὁ οὗ ἃ ζπἴπτο ᾿ἐΐο, 
ἔοσηε Ὀτίρεΐος δυιὰ Ὀσί κίον ἈΠΕ], ἰῃ 9 ΝΟῊῪ Τοσίδσοομς, 
ἴ ΣΘΘΟὨ68 ἐδ “ γογχίοοῦ ἐμὲ κα 
Ἐπὰν, ἴῃ τὴ ἙἘΞΌΣΩΘΏΪ 66 οὗ ΖΕΘΟΒΥ]18, ΟΥεβεοῦ ΒθᾺ {86 

ννύες ΘΥ̓ΘΣΥΤ ΘΙ Ρυζευΐην ἯῸ ΣΟΟΟΒΉΪΣΘ ἱξ 86 ἀσα" 
τα 1081} ὑχσῦο ἴο πδίτισθ.Ό [1Ἐ 18 ἴῃ ἔγηρο ἀδροοΐ οὗ 
186 Βύμηδη 600] {μα πο γοοῖ ργοβοηΐβ, Ὀὰΐ ἰξ [85 (8 ατουπι ἃ 
ἴπ 1 ἄθθροσ ὀοῃϑοί οΌδηιθδα, Δη ἃ γγ οδητιοὶ ΒΟῚΡ θο] ἱηρ ἐμαῖ 
1Πότὸ τπαυδὲ Ὀ6 βοτη οἰ ἷσιρ οὈ͵θοίλνο ΟΟΣΤ 10 1. 11 
Ὅ Βοκηονϊ]Ἱοῦρο [15 Βὥιοεδ ἰῃ {πὺ ΤΟΡΣΟϑϑι ἐδ 1015 οὗ ἔδιθ 
Οτϑοκ Ἰσαροάίΐαῃ, οαπάοά, ἀου 1 1686, ΟΣ) Βοῖθ μαδὶ ἐσβαϊ ἴοσι, 
ὝὮΥ ΤΩΩΥ γγὸ ποῦ χορεχα ἰξ 8 ἃ, ἐσ 1] ἐποσργοίβοη οἵ [89 
ΒΑΙΩΘ ὨΌσΩΔΣΙ ΘΟὨΔΘΟΊΘΣΟΘ ἐμ ἐπὶ δοοουσιὰὶ οὗ [10 ξ::ϑῖ τοῦτ. 
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οἶοᾶν ἰ(δδὲ (86 Ὀϊοοὰ ἀνθηροτβ πῇοτη Οὐαί δαγϑά, 
τηῦβὶ Ὀ6 ἴὩο86 ἮδΟ βου] ἃ οχὶϑὶ ἴπ {π6 ἔπαίυτο, πίιθῃ 
Βὶ8 Κα μον Β ἐδι]} μα Ὀδοοτη Θἰαυροα δηὰ βργοδὰ 
δυτοδα : ἴογ ἰδὲ {ῃ6 τρυγάοτογ βου α 06 Ρυρδῃδα 
αὐ ἢ ἀοαίῃ {τὰ τ σηὺ οΥΘἢ ΒΔ ἰδῇ ἴΠ6 ἰδκὶην γθῃ- 
ἔδθδησα ἔον Ὀϊοοὰ ἰΒ ὑπ6 Τουπίδιη οὗ τγεριιϊαίθα ἰὰτὶ δηὰ 
τίσιν τοβρθοϊϊηρ τηυγάθῦ) ἰδ ἃ τὶρῃίθουϑ δϑῃΐθη 09 
Ἡτϊτοη ἰῃ ΔΗΥ ΓΔ 5 Ὀγοδβῇ  δηὰ ταὶ Οδΐῃ δἰγοδαν 
6668 ἐδο φαγὶ 6.1} οὗ ΔΥΘΏΡΟΓΒ, 18 υδὲ (06 ὙΑΥ οἵ (88 
ΤΑΌΡΟΓΟΓ το Β6 08. Ὠἰτηβοὶ οἢ 8}} βἰἀ65 βυσττουπα θὰ 
ὉΥ δυοηρίηρ ϑρίγι 9 (Ἐριννύες), Δπα ἔδ6]8 Ἀἰ 86} βυὉ- 
)θοιοα ἰο {μεὶρ ὕοσιηθτηρβ.") ΚΕΙ͂, δ ἂβ : “ΤΒουρΡὮ 
Αάδι, αὖ ἰδαὺ [{πη0, ἨΟΐ ΤΩΒΔΩΥ͂ στη Ὁ] άγθα, 
δτοδῖ-οτδη ἢ] άγθη, δηά ργοδυ του: στα μάγοι, 
γαῖ, δοοογαϊηρς ἰο σον. 17, οἷν. ν. 4, Ἀὃ6 τηυβῖ, αἱ ὑπαὶ 
ἔπιθ, ἀουθυ]ε88, ατ μα δἰγοδν οὐμορ οἰ] στ Ω, 
πῆ τοσοῦ ΤΩ ΠΡΙΥ͂, δηᾶ, θϑυ! οῦ ΟΥ ἰδίθγ, ΔΥΘΏΡῸ 
ΑὐοΙ᾽ 8 ἀοαῖπ," [Ι͂η αἰὰ οὗἁὨ {πϊ8 Βυρροβι ἄοῃ π τηυδὲ 
ἴδῖκο 116 τοργοϑοηϊδοῃ ἐδαὶ πόοῦ]ὰ σἶνο ἴἰο αἷμ δ 
ἱτητηοηβοὶν Ἰοηρ 16. Οἱ μ᾽ Β οοσαρ δι ηὐ πὰϑ δὴ ἰηὰϊ- 
τοοῦ ῬΓΆΥΟΓ [ῸΓ ἴπ6 ταὶ ἰραθίοη οὗ [06 Ριυηϊβαταοηίς. 
Φοδονδῖ σοηβοηίβ ἴο [6 ᾿ΓΑΥ͂ΟΡ ἱπ Πὶδ Β6η86, {Πιδὺ 8, 
[6 Κποῖβ (πὶ ἰῃ6 ἔραν οὐὗὁἨ Οπβίη ἷβ, ἰῃὰ στοαὺ ρῥδγί, δ 
τοβοοιϊίοη ἴγοτῃ δἷ8 6Ὑ]] οοπβοΐθῃοθ, δηᾶ, σομβοαιθῃΐς 
Ιγ, [6 ἀοβίηυ τ Β]Οἢ 18 δρροϊπίθα ἴἰοὸ ἰπλ ΔΡΡΘΆΣΒ 
ἴο ΒΕΓΥ͂Θ ΓΏΟΓΘ [ὉΓ ἴΠ6 5] Θποίηρ (ποῦ ρσἰνὶηρ τοδὶ 0) 
δῖ ἔγαηξς δχαοϊζοσηθηῖ, ᾿ὩΔῃ 88 ἀοβϑίηρα ἴοὸ ρῥγοίθοϊ 
Ηΐτὰ ουϊνατα γ Ομ. ΔΗΥ͂ ἀδῆρογ. ΕῸΓ ῃοὶ δΌβο  υ 6} 7 
8881} ἢ6 ΚΙΠΟῪ ὐπη801 ῥτοϊθοϊοα, Ὀὰὺ ΟἸἿΥ τδτουρὰ 
[86 [Ὠγοαϊοηϊηρ ΟΥἮ ἃ βουθῃ-ἴ0181 Ὀ]οοᾶ- Το ρθδποθ 
δραϊπδὶ 8 Ρυγθυοῦ, ὙΒΌΘΥΟΡ ἢ6 τηϊσῃξ Ὀ6, δηὰ 
(Ὠτουρὰ 186 ναζγηΐηρ οὗ {86 ΒΑΠ16 88 ρίνϑῃ ὉΥ 8 βίζη. 
ΤΏΘΓΘ ἈΡΡΟΔΙΒ ἰο ΚηοθοΙ ἃ αἰ ΠΟ ἰὼ ἐμ6 αυοϑιίοη, 
Ὗο ἴδθη πουϊὰ υπάοείαϊκο ἔμ6 Ὀϊ]οοα-Θ ρθαμοο οἡ 
641 οὐὗὁἨ Οαΐη, βοοίησς 6 δὰ πὸ δοΟΙΏΡΔηΪΟΙΒ ὕ 
ϑονοη- Ὁ] 5841} 856 6 Ρυῃίβῃοα, οὐ 8Β8}4}} 6 (δἰ) 
Ὀσοοσὴθ ἀνθηροά.---,Ξ'.6.Ὁ ἃ ΣλαΥῖς προῖ ΟαΐΣ.---Αο- 
οογάϊηρ ἰο (6 ἰνααϊιϊοηδὶ ἱπιογργοϊδιοι, ἀοα μα 8 
δἷρῃ οὐ Οδίῃ Εἰτηβοὶ, γος νου] τ δῖα Ὠΐτ ΠΟΤ : 
δηα Βοηοα ἴῃ6 σου ἷαὶ οχργοβδίοῃ ἰδ τηδυὶς οὗ 
Οαΐη. Οἷα ἴδ σοπίγδγυ, [86 1ἰτογὰὶ ᾿δηρτιαρο 888 [(ῃ6 
Ῥτγοροβί ἴοι ὃ (10 οσ ἴογ). Αποῖμον οἱὰ ἱπέογργοίδιοῃ 
(Αὔσι ΕζΖγα, Βαυπιραγίοι, Π6}11280}}) 1] Βανο ἰὺ ἐπδὲ 
(οἀὰ γσαγο Ὠΐπὶ ἃ ἰο κοι ἴον ἷ8. ΒοουγΥ, ἴῃ ογάον ὑπαὶ 
δΒὸ τηϊριῦ ποῖ 6 8]αῖη, μα ἰδηρύασο, μου ΥοΣ, ἀ068 
Ὡοὶ ἀδηῃοίθ ἃ ϑβίγῃι οὗἨ βοοῦγί ἔον αἷμ τμ8ὲ που]ὰ 
ΤΩΆΚο ἢΐτη ΔΌΒΟΙ οἷν βαΐδ, Ὀὰΐ ΟἿΪΥ ἃ βῖσῃι οὗ ἩδΔΊΏ- 
ἴηρ, δηὰ {πΠγοδίοπίηρ, ἴῸΓ ΒΟΙΔ6 ῬΟΒ51Ὁ]6 ρυτγδιοῦ, δηὰ 
ὙΒιοΒ ταϊρυῦ ῬΟΒΒΙΟΙΥ͂ τοδίῃ υπηοὶϊοοᾶ, τπουρὰ 
Βοινίησ ἰὸ δ ὨἰΠΏΒ6]Ε 88. ἃ οοῃϑοίουβ βίσῃ ἴον ἰΐ6 
ᾳυϊοίηρ οὗὨ ΐβ ἴδασβ. Αοοογάϊηρς ἰο Κυοροὶ, ἐδ 
δυίῃον δα ἰπ πιϊη, ῬοτΏΔΡ5, Βοτηθ οο᾽ 6β υἷα] ρΒΘΏΟΤα- 
ΘΏΟΠ, τ ΙΟΣ Βῃου]ὰ ΟΥΟΣῪ {{Ππ16 Τ ΔΚ 6 118 ΔρΡΘΆγδηθο 
δὰ σαι ΔΎΥΑΥ ἰἢ.6 Α5ϑαϊϊδηῖ, ϑυοὴ ἃ αἰνίπο ἰηὐδγ- 
νορίϊοι, ΒονΘτον, ἩΟῦ]ὰ 6 8 ῥἰδοίηρ (86 τιῦγογοῦ 
ἴῃ δΌβοϊιϊα βουσίν, δῃὰ Ὀθβίθβ ἃ τὨϊπρ ΒΙΠΙΡῚῪ ἰῃ- 
σοηοοῖναῦϊο. ΤΠθ παγοΐηρ δῖστι ἴον (86 ΡῬΌΓΒΙΘΣ οἵ 
1ιαλθοῦ, σι ῃοσνονρ 86 τοϊρν 6, 8 [6 ΠΟΥ ἴπ- 
γοηϊοα ΜΟΔΡΟΙΒ Οὗ δὶβ βοὰ ΤῸ 81-Οαἰη, Τμθ ΝΓγη- 
ἷηρ βίχη ἴπᾶΐὶ βῃου]ὰ βοῦνο ἴὸ Ὁ {πὸ ργοϊθοϊοη οὗ Οδίῃ, 
ζουδί αἰβοῖοβο ἴὸ [Π6 ῬΌΓΒΌΘΙΒ (86 ἰπτοδιθηΐῃ ῬτΟΒ- 
Ῥοοὶ οὗ ἃ βονϑῃ-[Ὁ]ἃ Ὀ]οοά-νοησοδηοθ. ϑυσἢ ἃ βίσι, 
ΔΙ πουρὰ ἔος δίῃ, ΤΏΔΥ Ὀθ, πον πδἰδηαϊησ, τορτο- 
Βοηΐοα 88 οὐ (δίῃ ἴῃ βοιὴθ Κίηα οὗ (Ὠγοδιίθηϊηρ ἀ6- 
ἤδῃςσο, ροῦΏΔ ΡΒ, οὐ ἰὼ ἰδ6 δἰξοπάδποο οὗ ἢΐ8 πίΐθ; ἱΐ 
8 ἀμουρὰ ἰμᾶὶ (6 ΕἰϑίοτΥΎ 8. δι 1θπξ, ΟΥ ΒΙ ΠΙΡῚΥ͂ ΤΘ818Β 
(0 [6]}1 υβΒ ὑβαὶ αοα αἰτοδάγ, ἱπιτηοαϊαίοὶν δῆ 180 
ἢτθὶ ἀοοὰ οὗ τηυτάον, δὰ 6818 ]8ῃ0 ἃ ἃ τηοάϊβολίίοη 
οὗ τΓἈΠ6 παΐυταϊ, ἱπηρυϊεῖνο, δια ἱπηραββιοηςᾶ, ἰακίης 
οὗ νϑηροδῆςα ἴον ὑ]οοὰ ;---ἃ παιηϊηρ βίρπι, ἴῃ ἐμίε 
(8δὶ (880 οαττγίηρσ ὑαὐ οὗἨ 80 Ὀϊοοά γϑηρθδῃοθ ὑοῦ] 

ΟΘΕΝΕΒΙΝ, ΟΒ ΤῊ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΞΒ. 

δανο ἴον ἐΐβ σοῃβοσῦθῃοο [6 οχεϊγραιίίοη αὖ {ΠπῸ πῇ 09 
ΒυΙΔη Το. Βαυῖ ΜΕΥ τη}8 ΘΧΟΙΏΡΙΟΙ οὐὁὨ (δ 
Τὸ {18 χαοβιίοῃ ΘΥΟΣῪ Κὶπὰ ΟὗἨ ΔΏΒνΤοΣ Ἦδλ8 ὈΘΟΏ σίγοη 
(οοιρ. Πε  ἰσϑο δὰ Κο) Τὴ οἰίοῦ τιϊησ πτδβ, 
(δαὶ (818 Ὀδηϊβηγαοηΐ Ὠδα ἴῃ 86} [Π6 εἰστιί βολποα οἵ 
ἃ. 8008] Ὠυσλη ἀοαίῃ. [ὁ ΜἨὰΔΒ Δ ΤΏ ΘΠΙΌΟΥ οὐἱ οΠ 
ἴτοπι 1ἴῃ6 Όσηδἢ ΟΟΙΏΓΑΠἾΥ, 88 ἰῃ ἰῃ6 Νοῖν Τοξίἃ» 
τηρηϊ ὨἰϑίοτΥ οὗ δυ848. Βοβί65, [Π 9 πῃ] ἴηρ οὗἉ (ἢ 
Οδἰηἰ 8 οσχίβίθηοο ὙγΔ8 ἰὼῸ τουῦθδὶ δὴ πηζοϊαΐϊηρ οὗ 
ἀοδὲ τὰ ἃ ἷρθον ἄόρτοο, δηά, δἱ [ΠῸ βδτηο ἔχη, ἴο 
ἀο Βοσυϊοθ ἴὸ Ὠσπηδῃ οὐ] γα ἴῃ (116 αἰββοτηϊμδιίου οὗ 
186. Οδἰπ 8} ἰδ!οπὶ. ΕἾΠΑ], ἴΏΘΓΟ ΘΟΤΔ68 ἰπίο σΟΏ- 
δἰ ἀογαϊίου, ἴῃ τοϊδίου ἰὸ Οὐδ, πρᾶὺ 195 βαϊὰ ὍὯΥ͂ 
Βεϊσβοῖ : “Ηδθ »νὰὸ)ὶ γὑτδοίουβ ἴο εἶτα ἴῃ ἴπΠ6 ῥτὸ- 
Ἰοηρεαίοι οὗἁ ἷϑ {π|ὸ οὗ σταοῦ, Ὀδοδῦβθ Ὧ6 τοοορτζοα 
106 βἷῃ 828 εἰη." Βαὶ δὶ (Π6 βδίῃθ [ἤτηθ, Θὰ δἰ βοὶ 
εἶντοθ Βοσο ἴδ6 ὅγβὶ δχαηρ]θ ἴον (16 βρη βοδηοο οὗ 
ἴδ ἰαῖν οὗ ραγάοη ἴῃ ἰδο ἰδίοσς βουδοίυ. Τὸ ἀδιιλπὰ 
[80 ἀοδὶδ οὗὁἨἩἨ Οδίη τὴ Ῥγορουὶν (πθ της ΟὨ]Ὺ οὗ 
ΑΔ] Ὁ ραγοηϊδ. Βαὶ [{π686 ὙΓΟΓΘ 4180 Οδὶῃ 8 βδγϑηΐβ. 
ΤΌο τἱριιὶ οὐ ρμδράοηίηρ 18. ἐμ6 τἱρμΐ οὗ τοοαϊ νης ΟΥ 
τη ἰραϊίησ [86 Ῥαηἰδσηθηξ ἰη γίονν οὗ δρϑοὶδὶ ταὶ ϊσαῖ- 
ἴηᾷ οἰγουτηβίδηοοϑ.---«Αὐὰ Οαἷσι τύοὰῖ ουῖ.---“ ΓΦ 
ὭΔΙῚΘ “112 ἀδηοίοδ ἃ ἰδπὰ οἵ 6βοβρ6Ὲ δηᾶ Ὀδηϊβησαθηῖ, 
δηὰ ἰδ ἱπογοίοσο 186 σοπίγαϑὶ 0 1068 ΒΔΡΡΥ ἰαπὰ οὗ 
Ἑάδθη, πθοῦα Φοβόνυδὴ π}κ8 δηὰ σοσηχηυποϑ ὙΠῚ 
τηοϑη." Καὶ. Τη6 Ἰδηὰ ΔῪ οαδιποτὰ οἵ Ἑάθη. [ἢ 
ΟἾΒΟΡ τοϑρϑοῖϑ ἴῦ σδηποὺ Ὀ6 ἀοΠη 6] Υ ἀοτοττηϊηοα : 
ἴον Οδἱπ σαντο ονοσγπβοτο ἴΠ6 ᾿ἰδηὰ οὗ Νοὰ σι 
Βἰτπλ ἴῃ Ηἷβ πουατί. Εποῦοὶ ἐπ ηκβ Ὠογα δρδίῃ οὗ 
Ομ ΐδδ. 

ὅ. Ὕοτβ. 117-28, ΟἽΔΙΝ ΑΧῸ ΤῊΣ ΟΑἸΙΝΤΤΕΞ.---Απὰ 
Οαΐη ποῦν δὲκ τ ἰ6.--- στο οΟτη 68 ἴῃ ἴΠ6 δτιρροκὶ- 
οι δαὶ Αἄδηλ τηυβῦ δγοὸ δἰγεδὰν δὰ ἀδιρῆῃϊοτδ 
ἴοο. ΟαἰπΒ νὶΐο σοῦ] ΟἿΪΥ δύο 66 ἃ ἀδρὨοΡ 
ΟΥ̓ Αἄδη), σοη ΒΟ ΘΒ ἢΐ8 βἰδίον, δὰ ΑΌΟ] 8 βἰβίθι. 
ΞΠ6. 8.11} δάμοτγϑβ, μονογίῃθ]οβα, ἰο (Π6 ἔδαγ! τη δῃ, 
δηὰ [Ὸ]]ΟΒ [υἷπὶ ἴῃ ὨΪ8 τα ϑοτΎ, ὙὙΒΙ ΟἿ. 18 αἶ8ὸ 8 ὑ65}- 
ΤΔΟΩΥ͂ ἰο 8 Βυπη8η6 δἷάο ἰπ Ὠἷ8 16. ΤῊΘ τηδττίασο οὗ 
αἰβίοιϑ ναϑ, ἱπ 186 Ὀορὶπηΐηρ, 6 σουαϊἶοη ἔον ἰ.6 
Ῥτγοραριίου οὗὨ ἴἰδ6 Βυμηδῃ το. Αἱ (86 σομλτηθ100- 
τηοηΐ οὗ 186 τᾶςθ, {6 ΘΟ; ΓΑΒ ἱη {86 ΤΟΙ ΘΓΒ οὗ ἢ 6 
ΤΑΤΟΪΥ ταυβὶ αν ὈΟΘΏ 80 δίΓΟΠΡΙΥ τοραγάοα, ἔπδὶ 
ἐΒΟΓΟΟΥ 86 ΘΟΠα ἤομβ ἴον ἃ (τι ταδγγΐασθ οουἹὰ Θ 
ΡτΘΒοΩΕ ἴῃ [86 88116 ΖΣΩΠῪ ; τ Β11δὲ [80 τηοβὲ δἰ ρ  οδηξ 
ταοίζνο ἴον 6 ἰδίου ργοῃ! Ὁ Ἶοπ οὐἁ β᾽βίαγ σαϑγτίδ σοβ, 
Βυο ἢ 88 {86 ΘβιΔ Ὁ} ϑητηθηὶ οὗ ἃ ΠΟῪ Ὀδπὰ οὗ ἰοτνο, 
δπὰ 186 σοηβοαποηὺ δορϑγαϊίοη οὐὗἩ (6 εαἰδίουυ δηὰ 
τοδιτίαρο το Δ 8, οοὐ]ὰ ποῖ γοὶ Βαῦθ ὈΘοΌΙ,6 660- 
ἴπα]. ΚΚοΙΪ, πιογθόῦογ, τοιραῦῖθ ἴπδὶ [Π6 ΒΟ δηᾶ 
ἀδυρδίοτθ οὗἨ Αἄδτῃ τοργθβοηΐ ποὶ ΤΩ ΓΕΪΥ ἐδ 6 ΣΎ, 
Ὀαὶ ἴῃ ταοα ; {π|8 18 ἰηἀροᾶ {Π6 6186, ὀσθῃ ἰῃ Εἰπρὶθ 
ζαταὶοβ, ἐβοῦρη οἢ δ τοἀδυσοθα βοαῖθ. ϑοϊηθ δαᾶνθ 
(βουσὶ 1 δίταηρο ἰδδὶ δίῃ βου] μανὸ Ὀυΐὶ ἃ οἱ 
ἴον δἷβ βοῃ. Βαυΐ ἰπ τπ|8 οὈ͵]οοίοι ἰδ ἰβ ονοσοοκοὰ 
1τ8αὲ [86 ταδίπ οοποορίΐοι οὗ ἃ ρεϊ πα εἶν οἱἐγ 18 ΒΙΓΥΡΙ͂Υ͂ 
ἰἰδὲὶ οὗ ἃ παὶ]οὰ ἰογιβοδίίοη. Τὴ οἷνὺ τουδὶ ϑΥθ 
ὈσΘΏ 8 ΥΟΓΥ͂ 5118}} ὁπ0. Οδίῃ τοῖσῃῦ δατα Ὀ0}]} ἢν ἴον 
8ὴ ΘὨϊγα ραίτίδγοιαὶ το, Μογθούοσ, ἰξ γοδᾶβ, 88 

Καὶ] 8118 αἰὐοηιίοι ἰο ἴι, Γδ ἃ “1155, 86 τῦαβ Ῥυπ] ἃ» 

ἐσ. [ὑπ|ῶ8 [86 ἱβουρῶϊ δηὰ ἴμ6 ψοτῖ οὗ μἷ8 118, ἴῃ 
ῥγοοῦ ἐμαὶ ἱπιπιοαϊαίοὶ ν αὔναν [86 Ῥγοϊοοϊοῃ οἴογοα 
ἴο εἷπι ὈΥ Θοά, ΒὨ6 Ἰουροὰ ἴον βοιμοι μη ἴο (ΟΥΕΥ 
ΒἱΒο ΙΓ ἀραΐησὲ ἴπο ἴδαν οὗἨ 88 οοπβοΐίθῃςθ, δὰ δὰ 
πορᾷ ἰοὸ Εὰχ ἴον Ὠἰταβοὶ ἢ δὴ ουϊνγαρα δίδου, ἴῃ ορρο- 
αἰϊΐοη ἴο ιἰθ ἵππον υηβοι]οὰ οοπαϊίοη. ““Ενδῃ ἰξ 
πὸ (ο ποῖ, πὶ 6} {ΖΒΟ ἢ, ἐηΐ8 Οἰἐγ 85 ἴδ6 
Τουπἀαϊϊοη-δίομθ οὗἩ [6 ποι ἶγ συ ἴῃ ποθ ([δ6 
δβρὶϊ οὐ 186 Ὀεδβίὶ ῥγοὰοζηϊμαῖοδ, γοῖὶ ἯΟ τηυδὲ ποῖ 
ΤΟἰβαρρ το; θη ἰμοτγοὶῃ (μ}6 αἴοτὶ [0 σοζθουο ἔ86 ουγϑθ 
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βέ Ὀδη 3 πιοηῖ, δηὰ ἴο σγοαὶθ ἴον δἷβ γτδόθ ἃ ροΐπς οὗἉ 
ὨηΪΟΥ Δ8 δ οοζηροπβδέοη ἴον ὑπ 6 ᾿οδὲ ὉΠΙ ἰῃ δοοὶοὶ 
ψἱὰ: αοὰ ; ποίτποΣ τηυδὲ τγ 1086 δίρὲὲςξἤ οὐὗἨ 1Π6 οομεΐη- 
ὯΔ] ἰΘηάφῃονγ οὗἩ ἴδ Οδἰηϊβη 116 ἰο ἐδθ φδγί!]γ. 
Τιθ τὰ ΡΒ ἀσνοϊορτηθπὶ οὗ [ῃ6 που] -ἔθοϊἑπρ, δηὰ 
οὗ υῃροῦ]η 685, διποιρ; [μ6 Οαἰπί (68, ὈΘΟΟΙΏ 68 ΘΟὨΒΡΪΟ- 
ὈΟὰ8 1 ΓΑΙΠΘΟὮ ἴῃ ἰΠ6 εἰχὶ ἢ ροπογαίίοη," Κὶ οἱ], 
Τοΐϊθ σογηθ8 ἰο ὃ60, ἰπἀοοὰ, ἰη6 στουηὰά ἰάοδ οὗἁὨ [6 
Οαἰπῖίθ ἀονυθιοριηθδί, ἰμδῖ ἰη ἴὴ6 Βγιιθο]ο ἰὰ 64} } οὗἁ 
εμέ, ἰὰ 86 κα δὴ οὔξοὶ ἴο {16 Γ68] ἰάθβ! ἐν οὗὨ [ἢ6 
Ἀἰνίενρ σιοίέωδ (ΟΥ ΤΟΓΡ Ρ. ΘΥ̓́ΘΒ 8ἃ8 (ἢἷβ 6 σΘΏΘΓΑΙΙΥ 
ἴδ6 οὐδσϑοίον οὗ [86 ἰζϑα που] 1688. (ππᾶὺ ἰδ, 
ἰς Τῦϑκοβ ἃ ἀοτοοριροπὶ οὗ ου]ίυγο, ἴῃ 1861} Ἰορὶεἰ- 
Τρδῖρ, ἰὁο 6 ἰἰ8 ΟὨΘ δῃὰ «δ]].. 1ἢ δά (ἷ8 νγὸ ἰδίκθ 
ἐπῖο Υἱὸν ἴδιο Ὡδσοοδ οἵ ἴπ6 Οδἰη ἰ8} Ἰΐπο, ἐὺ ψ|ι}} βοῖνθ 
ἔογ ἃ οσοπϑτγτηδεϊοη οὗ νδδὶ ᾿δδ Ὀθϑὴ βαϊὰ. 

1. Ἡδθφοοοδ, ἰπἰιδιίου, ἐμ9 ἰηϊδιοὰ δηὰ δ 18 οἰ. 
ὥ. Ιγδὰ, ἰουγηδιηδη, οἰ ζοη, μγδαητδ, οἰυ ἐδ, 
8. Μαμυΐδοῖ, οὐ Μαμϊ)δοὶ, [86 νυγβοα, οὐ 6 

Ἰοτιηοὰ οὗ αοἀ (ΠΠὩ}. 
Μοιδαδδοὶ, ἴθ (Εἰγεηριποηθα) τηδὴ οὗ αοά. 
[δταθοῖ, βίσουρ γουϊῃ. Ηΐκ ἔτὸ πίνοϑ: Αἀδῇ, 
1:0 ἀοοοταῖοα, Ζ]]4ἢ, {86 ται βῖοδὶ οἰδγοῦ (80- 
οογαϊηρ ἰ0ο δεξγὅδάον, (860 ἀκτὶς Ὀτγαμποίίθ). 
ΘΟΒγάοΥ 5 8}} στουσ.---Ἔ. κὴ 

6 808 οὗ [,ηηθοὴ, Ὁ Αὐἀδὴ : Φ80α], [86 
ἔγδυθ! ον (ποιηδᾶ6), δπὰ Φυθαὶ, {86 10 ὈΠδΐ, 
ἘΜ τλυδιοδη, Βγ Ζ111Ἃἢ}: Τα δα] Οαΐη, ποῦκ- 
ΘΓ ἴῃ Ὀταϑδ οὐ ἴτοῦ (δοοοταϊηρ ἴοὸ ἴΠ6 Ῥοτβίδῃ, 
ΤΆΔ] ; Οοβϑηΐι8), (6 ΙΔπο6- ἔὌΥμοΡ (δοοοχά- 
ἴηρ ἴο ἰμ6 Βμοπιοίίο, ἀρθι ν πῃ ποῖ ΤΩΟΓΘ 
ῬΓΟΌΔΌΪΝ : ὈΓΆΞΒ (ΟΓ ἱγο") οὗ (ὐαΐη, (πδὶ ͵8, (80 
ἕογρον οὗ [06 ποδΡΟΠΑ ἰη ψμίοῖ ἔπ ΟἝἰἢ 08 
{τυβίο. Ηἰ8 εἰδίον Νδιδῃ, {πΠ6 ἸΟΥΟ]γ. 

Οαΐπ δὰ Αἄδηὶ ἱποιυάοά, (18 'β οἱρὰῦ σοΠοΓΑ- 
του ; τΒΟΓΘΑΒ (86 ᾿ἴηο οὗὨ βοίῃ ὑμπαῖ Το] οτσα (οἢ. δ) 
ΘΙΆΡΤΔΟΕΘΒ θη ρϑηογαίίοηβ ΟἹ δοοουηὺ οὗὨ [86 ᾿1|τ0 
τδῖηο8, Ηρηοὶ 
διὰ Κομδῃ, Μεδυΐαοὶ δηα Μδμα]δοῖ, Μοιδυδδοὶ δηὰ 
Μοιδυδοίδη, Κηοθοὶ ΘΌΡΡΟΘ68Β. ἃ τηΐησ! ηρ οὗὁἨ ὈΟΙΒ 

ΘΑΙΟΡ 65, Οὐ 0.16 ΘΟΙΏΤΏΟΙ. Ῥτίτἱἶνο Ἰοσοπᾶ ἴῃ ὑπῸ 
,λβαυσὶ Καὶ! σοη θη 8 ἀραΐηβὶ {18 ΟΥ̓ Ἰανΐηρ Θὰ ρἢδ- 
εἶπ ΟἹ (86 αἰ γϑηοο οὗἩ ἴΠ6 πδηθβ ἐδμαῦ ΔΡΡΟΔΡ ἴο Ὀ6 
εἰσοϊϊανγ, δηὰ τῆ αἰδογοηῖς ροβίοη οὗἁὨ ἴ8οδο ἰδῇ ΓΘ 
ΑΚ. Ἐον [06 βαῖίκα οἵ σδοτωραγίβοῃ πὸ ἰοζ (86 1ἴπ 
οἵ οί ἱτηπηοαϊδίου [0]]ὸπ : 1. Αἄἀδπὴ (θαγί )- 18}. 
Φ. β οι} (σοτηροηπδαιίου, οὐ ἰ0.6 65. Δ}}8ῃ64). 8, Επος 
(ποϑὶς τὴ8η). 4. Οαΐηδῃ (ργοῆῖ, ἃ τοῖο 1 ϑουπαϊης 
οἵ Οκεΐη). ὅ. Μαίνα]α]6 6), ῥγαΐβο οὗ αοά (Ομ δὴ 
οοδο οὗ ΜαδυΔ0}} 6. ΦΔΦαγοα, ἀοδοσῃάϊηρ, (Π60 ἀο- 
ΒΟΘΏ ΟΡ (ΟὨΪΥ ἃ ΤΟΒΟΙΔὈΪΔΠ06 ἴῃ βουπὰ ἰο [τα]. 7. 
Ἑποςἢ ον Βοποοῖ, [6 εσοπδβοογδίοαδ, Ηοτγο ἴθ ἀσνο- 
ἰεα, οΥ σομβοογαίθα, [Ὁ]]ΟὟ8 (6 ἀεδοοπάϊηρ ; ἴῃ ἰμ6 
Οαἰπἰ ὕβἢ [πιὸ δ6 [Ὁ] ο8 (δῆ. ΤμῸ ομ6 πὰϑ (ἢ 0 
οσςσυρῖοτ οὗ 8 ΟΥ̓ ἴῃ [06 πογῖά, ἰῃῆ6 ΟἾὟΟΥ τγ88 ὑΓΔΏΒ- 
Ἰαιεὰ ἰο οὐ; Ῥοιδ δομβθογδαίίοηβ, οὐ ἀονοί ΟΉ8, 
Βιδαῃμα, ἰμοτοίοσο, ἰῃ Ε1]}] οοπίσαϑὶ. 8. Μοιδβυβοίδῃ. 
Ἀσοοτγαϊΐηρ ἴο 186 πϑδῦδ] ἰηογργοιδοη : τη οὗἨ 10 
ΔΙΤΟΥ, οὗ (0 ΤΘΔΡΟῚΒ ΟὗἩἨἁ ΔΓ. ΑΒ ἮΘ ΤΌΤΤΩΒ ἃ Οὗτο- 
ὩΟΪορθ4] ΡΔΓΑ}]6] τὶ τ (6 Οδἰηἶ6 Πυθοῖ, ΒῸ ΤΩΔΥ͂ 
Ἧ6 τοραγὰ (ἢ]8 πᾶτηθ 88 ἰπαϊολίίησ τμδὶ 6 ἰπἰγοἀποορά 
ἐποθ6 ΠΟῊ]Υ ἰηνουϊοα ΜΘΔΡΟΩΒ ΟΥ̓ [86 Οαἰη 05 ἰμίο 
ἐδ6 1ἴπὸ οὗ βεοίδ, ἴῃ ογᾶον ἰο Ὀ6 8 ἀοἴϑθησδο ἀραΐηβι 16 
Βοδέξθ ᾿ἰπβοΐθηοθ οὗἨ {Π6 Οαἰηΐ 68. [δ οομῃδὶβίβ ὙΠᾺ 
[818 Σπιοτρτγοίδιοι, ἰπδὺ τὶ τ ἶσα [ΘΓ σδπιθ ἱπίο (6 
Ἐπ οὐὗὨ (ἢ ἃ ἰθηάθῃου ἰὸ {86 ποιάν, δος τῇ ϊοὰ 
ἕξ ροοδ ἀοτῃ πῖι ᾿ἴὃ, ἀηὰ πὶϊὰ (Π6 ἀσὸ. Ενοη ἰδ6 
᾿προκίηρσ ὑροῖ δἰβ βοὴ [86 Ὡᾶπιθ 1ῳδτηθοῖ,, {86 ΒἰΓΟῺρ; 
φοΟΌΙΙ, ΤΩΔΥ Ὀ6 τοραγθα 8Δ8 ἃ ψΑ κα ἀοτηοπείγδ!οη 
δραϊπδίὶ (Π6 Οδἰπιο διηθοῆ. ἸΤΠογοΐοσο, 9. Το Θο ἢ 
οὐ Ιατηθοῦ, 10. Νοδῇ, [89 γοδέ, [80 φωΐείον, ΟΥ 

4. 

δ. 

δηὰ Τιατηθοΐ, ἰταὰ δὰ Δαγοά, Καίΐῃ. 

»εασοαζον. ὍῊΔ Τιδιαθοῦ, πο ρτοοϊοα ἴῃ Ἠΐ8 Β08 
186 [υἴυγο ῥϑοϊβοδίουν, [6 ΓΘ ΔΡΡθαγΒ ἴ0 Ὀ6 ἱπαϊοαιϊαὰ, 
ἷπ 186 1ἴη)0 οὗ βεί!, ἃ ἀἰγοοομ, ροδοείῳ), γοῖ ἰγου]οὰ 
ἩΠῚΠ ἰοἷ] ἀπὰ δἰτθ. 10 ττᾶϑ 7υ5ὺ δυο ἢ δὴ αρθ, ἢον- 
ΟΥΘΓ, 88 τηϊσιιὶ μᾶγο [ῸΣ 1ϊ8 ΘΟΠΒΘαΌΘΩΟΘΘ ἰῃ6 ΔἸ] ΠμΟ68 
δηὰ τοἰησ] ηρδ τι [π6 Οδἰηἰίοβ ὑπαὶ ΔΓΘ ΠΟῪ ἱπίσον 
ἀποοά, δὰ τοι Πανο 80 οὐοῃ ΤΟ] οντθα {π 60 οχίροῃ» 
οἶο9 οὗ νατ.0. Τμβ οι ἴδῃ Τδιηθοῖ, ΠΟΊΤΘΥΘΥΙ, ἘΟΥΤΩΒ 
ἃ εἰσηϊδοληὶς σοπίγαδσὺ πιὰ [ῃ6 Οδἰηΐο. ΤῺΘ ΟἿΘ 
ΘΟΠΒ0]65 Πἰπ)86}} τῖδι 186 ὩΘΎΪΥ ἰονθηϊθα ΘΆΡΟΙΒ 
οὗ δῖα βοῃ Τυραὶ (δίῃ, 88 [ῖ8 ΒΘΟΌΣΙΥ ἀσαῖηϑὺ ὑπ6 
ἔοδΡ Ὁ] ὈΪοοά-τοροαηοθ. Τὴθ ΟἾΠΟΡ οοταΐογιϑ Ὠΐπλ- 
801 σὰ ὑῃ6 ἢορο ἱπδὶ τῖζ Πῖ8 βοὴ ἰἤθγο 8}8}} 
ΘΟΠ1Θ ἃ Β6ΆΒΟΠ Οὗ ΠΟΙΪΥ γοϑὺ ἔγσοωι 6 ἴδῦον δηὰ ραΐῃ8 
(ποὺ τὸ Ὀυγτασηορά Μὰ τη0 συγθο οὗ αοα. ἴῃ τορατὰ 
ἴο ὈΟΪΒ 1ἴπ68 ἴῃ δοχώσηοῃ, ἴδ6 Ὁ] Οσπίης ἰ8 ἰο Ὀ6 ΓγΘ- 
Τυδικοα: 1, ΤῊ πδιηθδβ ἰῃ ὑΠ6 Οδἰηϊ(ϊο 11π6 ἃγο, ἴῸ 
186 τηοδὺ ρῥατγί, οχργοβϑβίνο οὗ ὑγίάθ, (μβοβ οὗ ἱἐδο 
ϑιοιηΐο, οὗἨ Ὠατ γ. 2. ΤΠ6 Οαδἰπίτα ᾿ἰηθ 18 οαγτί οα 
ὯΟ ἔλγίθον ἰμδ ἰὼ ἴμ6 ροΐῃῦδ οὗὨ ἰϊΒ Ορθὴ δοσσυρ οι 
ἴῃ ῬΟΙΥζϑΙΩΥ, αἸΔΙΤ ἰΒΟΙΏΘΏΘ88, δηα οοπβοογαίίου οἵ 
ἃτὶ ἰο ἰδ Βοιυῖσο οὗ βίη. Το βοίμϊς 11η0 ἔστη ἰῃ 
ἰδ ὕθῆι} ροτίοάὰ (06 [1}}} στυμπίηρ ουΐ οὗ ἃ ἰδ ΡΟΓᾺΪ 
νι οΣἹ ἀ-ἀσνοϊοριηθαὶ, ἱπ προ Εποοῖ, (86 βουθηίῃ, 
ῬΓΟΡΘΙΙΥ͂ ΔΡΡΘΔΙΒ 88 186 πἰρῃοβί ροίηϊ. 8. Αραίηϑὲ 
1:6 τηοῃἰΐοῃ οὗὨ 6 Οαἰ τς πὶτοϑ, (Π6]Ρ ΟΠ ΑΓΙΩΒ, αηὰ 
ἐδοὶγ γί, Δρρϑδτβ ἰῃ ἴὴ6 οι ἶο ᾿ἴπ6 ΟὨΪΥ (06 τη η (08 
οὗ βοῃδ δηὰ ἀδυρ ιίοτβ. [Ὁ Βούν 68 [0Σ δ ἰυἰγοἀποίίοῃ 
ἴο ἐδο εαἰχίῃ;: οβδρίον. 

Οοποορηΐηρ (Π6 τοροδίθα δρροᾶγαποθ οὐ [ἴκῈ 
ΠΔΙΏΘΒ, ΘΟΙΏΡΕΓΟ ἩὙΠδί 8 δαἰὰ Ὁγ Κειι, Ρ. 71. Ζ|11ΔὮ 
68} ͵π8 88 Ὑ661] τηϑδὴ ἔπ6 ΒΟΥ 88 ὑπ 6 βουπάϊην, 
γοὺ ἴμ6 Ἰαὐΐοσ ἰηϊογργοίδιοῃ ἰ8 οοτασηθη θὰ ὈΥ̓ (Ὠ9 
σοηῃίοχι. ΒΥ ἰδ6 ἱηνοηϊου οὗ Φυραὶ ἃ εἰδιϊηοιίοι ἰ8 
ταλθ Ὀοΐποθη βἰσϊηροὰ δηὰ πἰπὰ ἱπϑίσιπιθηΐβ, [Ἰὼ 
ἰι τοϊδιΐου ἐο Τυῦδὶ Οαἷμῃ [86 νοτὰ ὉΔΠ τσὶ 6 
ἰδθη 88 πιθοῦ: δἰῆοθ οἰμοσνΐβο Τυῦαὶ Οσαίῃ πουϊὰ 
ΒΡΡΘΑΡ 88 ἴμ6 ατρλεῃ (μδὲ ογχοὰ 106 δβιαΐλῃ8, ΤῺ6 
Βοηᾷ οὗ [Δ 60} 8 {86 Βτβὲ ἀροϊ 6 ἢν ροοίῖς Τοσπὶ ἴῃ 
186 Βοτὶρίανοδ, ροσο ἀἰδϑιίηοι (μδῃ οἷ, '. 27 δῃὰ ΟἿ, 
ἰϊ. 28, 88 18 βδῃονι ΌΥ͂ [16 τροδεϊζοὰ ρδγϑ ]ο] διὰ οἵ [ἢ 6 
ΤΟΙ ΘΓΒ. [ὑ ἕἰᾳ 1Π6 οοπβοογαιίοι οὗ ῬοΟΘΙΓΥ (0 {Π6 
εἰονϊβοδίίομ οὗ δ Τίϊζδηϊο ἰμβόίθποθ, δηᾶ, δυπρ' δΒ ἰὺ 
88 ἴῃ (86 ΘΔγ8 οὗ ὈΟΐ᾿ δἷβ πίνοδ, βίδῃ: ἀβ ἃ8 ἃ ὑσοοῦ 
ἰἕμδὶ Ἰυδὺ δῃὰά τουγᾶοῦ δῦ πρᾶν δίῃ ἴἰ0 ϑδοὶ ΟἰΠΘΓ. 
ΒΙΖ ΒΥ το τὸ δαρροβο {τὶ Ηδηιδηη ἀμα Ἠογάου), 
ἐμδὲ 106 ἱηγοηίίοι οὗὨἨ ἰ8 βοὴ ΤΌΡαὶ Οαΐῃ, ἰμαὺ 5, (Π6 
ἱπυθηι οι οὗἨὨ ἩΘΔΡΟΏΒ, πιλὰθ ᾿ἰπὶ 80 Θχοθββί οὶ ῦ 
Βδυρηίγ, τ σὲ (6 ἱηνοηιίοη οὗ μἷἰ8 βοὴ Ψ08] ρυΐ 
Εἶπ ἴῃ ἃ Ῥροβίοι ἐο ἰπρ ἰὸ [εἷ8 πῖνοϑ 818. βοὴ οὗἉ 
μδὶθ δῃὰ Ὑθηρθδϑηοθ,. ἰμαϊοαῖθδ, δ δ) 9 ΒΑΙΩΘ 
ἶπιθ, ΔΏ ἱπιπη ΘΑ ΘΌΡΔΪ6 ῥτὶάθ ἰπ [ν}8 ἰαἰθηϊθα ΒΟΠΒ. 
Ηὸο Ῥγοζωηΐβε8 ἰτηβοῦ ἐμ6 ἰδκίηρ οὗ δ Ὀ]οοά-νϑῃ- 
ἄδϑῃοθ, νϑϑῈ]7 οπμ μβδηοθᾶ ἴῃ ἀορστοο, Ὀὰΐὺ ΒΒΟΥΒ, δὶ (80 
ΒΘΙῺΘ ἐΐπη6, ὈΥ͂ [86 οἰϊδίίοη οὗἨἩ ἴ6 6880 οὗ ὨἰΒβΒ δΏοοϑ- 
ἰοῦ Οαΐπ, (μδὺ (16 ἀδτὶς ἰϑίοτυ οἵ ἰμαὶ "δά τηδῃ δα 
Ὀδοοιιθ ἐγδηβίοσιηθα ἰηίο ἃ ὑγουα γι ΘΓ  ὈΥΔΏΟΘ [ῸΓ 
Ηἷ8 τγϑοθ. ΤΏ τοοδδίηρ οὗ (δ , ΒΟΤΤΟΥ͂ΘΡ, 8 ποῦ, 
Ι Βδνο β]αἴῃ ἃ τηϑδῃ (βοριυδφίπι, Υ αἰκαῖο, 6... Ηθ 
ΒΌΡΡΟΘΟΘ [9 6880 ἰμδὶ Β6 οῖθ ΠΟῊ πουπάθα, ΟΣ 
ΠΟΥ͂ δ]αΐῃ : ὑπαὶ ἰ8, ἰδ ΙΟ0Κ8 ἰο ἐδιθ ξαίατο (ΑΌ θη Εξτγα, 

Οαϊνίη, ἃ6.). ὁ ΠΙΔῪ ἰδκὸ [89 "2 σι τμϊοι (ἢ 

ΒΟΠΩ Ὀαρίηθ. 88 δὴ Θχργαβϑίοῃ οὗἁ δββύγδῃςθ, δῃὰ ὑπὸ 
»γείογίίε οὔ [16 γϑτὺ 88 ἀθποιίίης {:6 οογίδἰ μἱ οὗ {86 
ἀροϊαγαίΐοπ (866 ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ, Ρ. 214). 76. {μῖικ ἱξ 
Ὀοίΐαν, Βούονον, ἰο ἰακα ἰδ Ὠγροί μοί 11, ΔΒ ΝᾺΡοΪ8- 
Ῥαδὰ δηὰ οἰβοσθ αν ἄοπο, απὰ {Π|8 ἴ00 88 ΘΟΙΙῸ- 
βροπάϊΐπρ' ἰο [Π6 Β6η86 88 Ὑ76}} 858 10 11:0 βτΆΤΩτηΑο δ] 
ἀχργοβϑίοη. ἴπ γοϑρθοῦ ἴο [86 ἱμνηθοῃβ οὗὨ [80 
ΟἸὨΐποδβο, δηὰ ἰπ6 αἰδοονεγυ οὗ πιυβὶο 88. οοσοϊης οὐΐ 
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οἵ ἰδ βῃορβοτγά- 18, οοῶρατο ἘκοΒει,, Ὁ. 6ὅ. [π] ὕοσκβ οἵ Βἰογοπυταῦβ," Ρ. 30). ΤῈ [8 ἃ ἘΔ ΌΌΪπἶοδὶ 
τοραγὰ ἰο 86 σοπ᾽δοίαγοθ ΘΟΠΟΟΓΗΐηρ {680 βΘΏ6Δ]0- 
165, 866 ἴμ6 Οεἰδίορσυθ οὗ 1ἰοτϑίατθ, Ρ. ὅδ. Ἰμυμ, 
ἴδ ΘΧΒΙΡΪ6, δ 81 ἰ8 οοπποοϊοα πὶ ΑΡΟΪΪο, δπὰ 
ΤΌΌα] Οαἰη πὶι Ὑϊοαη. ΤῆΘ δἰ τα] γΙὙ οὗἠἨ ρδγιίσα- 
ἴδν ἔοστωϑθ ἱπ ρορυΐαν ἰγδά το η8 σδηηοὶ ἰυ801} υ8 ἰῃ 
Φδοπίουπάϊηρ ἰμθ). ΚποῦοΙὶ τοίθγβ μογο, ἰπ [Π6 Ὑ]ΕΝ 
ὯἮ6 ἰδῖτοα, ἰ0 ἴι6 Ὀ]οΟα ἰΓΒΥ ογ ν οὗ 186 Μοηρο- 
1ἰδη ὑπο. Εν] ὰ Βηἀβ 'π (86 ὑβσθθ 808 οὗἁ 1μδτηδοὶ 
(ΝοδᾺ ἢ) (δ τοργοβοηϊδνοϑθ οὐὗὁἨ ἴπτθο ῥυποῖρα] βίϑίθθ 
δοοοτάϊηρ ἴο ἴπ6 δυάξοδῃ οΟΠΟΘΡ 0.8 (880 ὨΕΙΙΤΖΒΟΗ, 
Ρ. 312; δῖβο οἰπαῦ αν ἰηἰοσργοίδι ίοηβ οὗ Ενα]ά, Ρ. 
211). 

6. ὕοτβ. 394-26. ὅετη.--αἧὰ οα119ἃ ΒΪΝ Δ γ6 
θοῖι.---Θ 0} ΙΩΔῪ ἀσηῃοίθ σοιῃροηϑδέϊοῃ ἴῸγ Αδὶ 
(Κυοροὶ, Καὶ οἰ]),---οπ 8 πῆ ΘΟΙ68 ἰῃ [116 ὈΪδοα οὗἩἨ ΑὈ6] 
ΜΐΟ [48 Ὀ6ΟῺ δ]αίη δηἃ ἰδ κθη ΔΎΤΑΥ ; δῃὰ ἴῃ (118 ΤΔῪ 
6 ἰβΒ βαϊἃ ἰο Ὀ0 χαοά, οδίδὈ βῃθα, Ενο οδ]οα ἢ 6 
δῖνον ΕἸΟΒῖτα, δοοοταΐηρ ἰο Κποροὶ, Ὀθοδῦδο ἴδ 6 βθιἢ- 
168. τοῦ οἰ 5.8. δοοογάϊηρ ἰοὸ ΚοΙ] ἰῦ τγαᾶβ ὈΘΟΔΏ56 
(86 αἰνίπο ρότορ δὰ οοτηροηδβαίθαἃ 6 ο᾽ νῆδὲ δυ- 
τοδη σπὶἰοϊομποββ μϑδὰ ἐβκθη ΔΎΔΥ. ΤΠ ἴδοι (πὲ ἐπ6 
ὭδταΘ Φοδοναῖι, ἃ8 τη οηρα ἔα ῦ οἢ, οδσλθ [0 ὈΘ 
δαοριαά ἰῃ οοπποοίΐοη πὶ ΕΠΟΘἢ (ΔΚ ΤΩΔῊ), ΤΏΔΥ 
Ιοδά ἰο ἐπ8 ἰδβουρδι, ἱπάφοά, οὗἩἨ 8 Ἰονογίηρ οἵ ΒΟΡΘΒ, 
ἀπ γοὶ {Π6Γ6 1168 Δ ΘΧργβϑίοῃ οὐὗὁἁ ΒΟρ6 ἴῃ (818, 1μαΐ 
886 τοραγὰβ βοίῃ 88 ἃ Ῥϑιτωδῃθηὶ δΟΙρΡΟΠΒΑΙΪΟΠ [ὉΓ 
ΑὉ6].---Ατπὰἃ ἴο Βοῖδ,---ἰὸ ἰτη 8150 τῦδβ Ῥοτῃ ἃ 
Βο;ι.--- ΕΠοςἢ,--- ἀοοίσιδοι οὗὅὁἨ ἁ ἩΘΑΙΚΉΘ6ΒΒ, ΓΑΙ ; 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἃ ΒΟΙΤΟΎΓ] ΓΟΙΩΘΙΌΤΘ09 οὗ ΑΕ (ΡΒ. Υἱῖ 
ὅ; χο. 3).-- πη ῬΘΒ ΔῈ τάθα ἴο Ο41].---Ὦ δε, 
Ρυϊ τ δνῖγ, ἴο οαἰξ οπ [Ὧ6 Ὠδτη6 οὗἨ ϑοβονδῆ, δηὰ ἱμθὴ 
ἴο Ῥτοοϊδίτα Ὠἶτη, ὑὸ δηποῦποθ. Μέρη Ὠδα Ὀοίοτα {|8 
Ρτδυϑὰ δῃὰ οδ]] θὰ ὑροὴ οὐ, αῦ πον ἔμ 0 Ὀορίῃ ἴο 
Τογογοποο αοα δ8 Φοβονδῃ. Βυΐ ἩΠΥ ποῖ Ὀοΐοτγο, ἴῃ 
ἐῃ6 εἴπη οὗἨ 6} Οοά 88 Φοβῃουδῇ 18 ἐῃθ οουθηῃδῃὶ 
αοὰ οὗ 8 ρῥίουβ τϑοθ, οὗ ἃ ἔυϊατο Ὧ.}} οὗὁὨ ῥγοχηΐβο. 
Εἰγϑὶ πὶ ΕΠΟΟΙ ἀ068 [66 Δρροδῦ [06 δΌΓΘ ΡΓΟϑ- 
Ροσὶ οὗ ἃ πον "πὸ οὗ Ῥτοϊηΐβο, δον ἰμ6 Ἰἴηθ οἵ δίῃ 
μαά Ἰοϑὲ ἃ, ὙΠ ἢ ἃ ποῦν αἰνίῃο Γδοο, δηὰ ἃ ΠΟ Ὀ6- 
Ἰἰονίηρ ροπογδιίίοη, ὑμοῦθ ΟΥ̓ῸΡ Ῥγοβθηὶβ 1861 1ῃ6 
Ὠᾶτηθ Φεδονδῇ, δπὰ αὐτὸν ὙΠῈ ἃ Εἰρῇοῦ σίοσγ. ΝΟῊῪ 
ἰξ ἴ8 ἔον 186 ἢγβι {ἰθ αἴος Εὐθβ ὅσβι 1ῃοοοτϑῦο 
ἠ Ὁ] ο- ΟΣ οὗ Βορο. 6 ἴσβο οι ̓ 8 ἱποϊποὰ ἴὸ {ὑπίηκ 
τὺ Τη6ῃ ΠΟῪ ΟΔ]]16 ἃ ΡΟ ΦοΒουδἢ ἰπ ἐΠ6 αἰγοοίϊου 
οὗ {16 Εδϑὶ (τότ (Π6 Οἰαἰηίζοβ. ταϑδὰθ ἐμοῖς βοίι]6- 
τηθῃϊ). Μογθουον, ἰξ τηυϑὲ Ὀθ6 ἰμαὺ Β6ΙΘ 8 παιταίθα 
(6 Ὀορίππίηρ οὗ 8 ἔοττηαὶ αἰνίηθ πόοσβἷρ. [πῃ γο- 
Βροσί ἰο {Πΐ8, 88 1530 ἴῃ γσοϑροοὺ ἰὸ {86 ἵνο ΡῚΠ|6τ8 οἵ 
56. }}8 ἀοβοθπάδῃιβ οὗ πο ΦΟΘΟΡὨΌΒ ΒρΘΑΙΚΘ, οοπὶ- 
Ῥϑγὸ ει ΖΒΟΗ, ἢ. 218. ΤὮΘ ἰληᾷπρῸ Ὁπαουδίοαϊγ 
ΓΟΙΌΓΒ ἴ0 ἃ ΚΘΠΘΓΑΙ Πορονΐῃ οὗ 06 πᾶτοὸθ Φοῃον δὴ 
διηοπρ; (6 ρΡίουϑ βοιμϊοθ. Οὐποοσίηρ (86 παηοὸ οὗ 
Θοά, οοζαραγο ἴδ ΒΙΡοΙ οσκ, Μαΐὶ,, ὑ. 126 (Απὰ. οα.). 
Ϊη τοϊδιίοῃ ἴο Φϑῇουδα ἰβ [86 πδτὴθ οὗ βρϑοῖδὶ βἰρτιίῆ- 
οἝποο, Ὀοσαυδο Φομονυδὴ ἰβ ἰμ6 αοά οὗ ἴ|6 οονοηδηὶ, 
ΟΣ οὗ ἴῃ ταονοϊδιίοι οὗὨ βαϊνδαίΐουι, δηὰ Ὀθοόϑδῦβο {86 
ὭΔΙΩΘ οὗ αοὰ, πὰ ἐϊδὺ σὰ ἐθ0 ΟὯΘ δἰὰο ἰδ ἀθηῃοίδβ ἢΐ8 
τονοϊαϊίΐου, ἀοοα, οὰ [86 οἴδοσ, ργοβοηῖὶ ἴπὸ γαβοχ οὗ 
8 τονοϊδιϊΐοῃ ἰπ ἴἢ6 Βυτηδὴ το] σίουβ τεσορη οι, 
ἐδαὶ ͵8, ἰῃ γε ἐσίοπ ἰἰθο! . Ιῃ τοβροοὺ (0 ἴδο βυρροεί- 
οῃ τμδἱ 16 ὑυεϊπιϊ ἄν το] ρίοη 88 ἴη6 ἴσιο το] σίομ, 
88 ττὸ πὰ ἰὺ ἴῃ οι. ἱ. 19--21, ΚΠΟΌΘΙ ρσίνοδ δὴ 80- 
οουπὺ ᾿π ἰ(8 ἰδέοτίοα] γοϊδιίοῃ ᾧ. 67). Αοροογάϊης ἰο 
ἃ Ἠοῦτεπ. ἰηὐεγργοίδιίοη οὐ (89 ποτὰ ὉΓΙΩΣΙ, δ 
τθουρἢ ἔγοτα ἴ86 πορὰ ΘΓ, ἴο ῥσοίδῃβ, διὰ ποι 
ΗΪορουγταῦβ τηθηϊίοηβ, ὑπουρὶὰ ὯΘ ταὐθοὶϑ ἰΐ, ΤΠ ΣῸ 
τασδὶ ἤδτο Ὀσραῃ, ἴῃ ἰμ6 ἀδγβ οἵ ΕπΟΟΙ,, ἃ Βρθϑοΐθβ οὗ 
ἱππαζθ- ΤΟΥΒΠΪρ, 18. 8 ὑτοίδηδιίοῃ οὗ {16 πὴ οὗ Φ9- 
ΒονΔῈ (800 ΒΑΗΜΕΒ, “Τὴ ΗΘΟΓΘΤ ΤΊΔαΙ 018 πη [86 

Βατοροῖ, τοβίίηρσ Ὁροῦ ἰδ6 τα ἰδ ογργοίδοη οὗ ἃ 
ποτὰ, δὰ οὗ (}9 π|ιῸ]6 ἰοσί. 

ῬΦΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΤ, 

1. Το ρΡγορδρδίίοη οὗ (6 Ὠυτηδὴ γὰρ ἷβ ου» 
Βὰ6 οὗ Ῥαγδάϊβα, ποὺ Ὀθοβδῦβο ἰδ ἰ5 ἢγϑθί οοοδαϊοηθα 
ΌΥ 85, Ὀπὶ ταῖμονῦ Ὀδοδυδθ ἰδ ΒΌΡΡΟΒΟΘ ἃ αἰδβιΐποὶ 
ἀονοϊορτηθηὶ οὗ τοδηκίπα, δηὰ 8 ἰαἰπίθα πῖϊτ ἰδ 
βίη. 

2. Τὴ Βυτηδῃ ραϊτίπρ ἰθ ποὶ δὴ δοὶ οὗ πδιυγαὶ 
ὨΘΟΘΘΘΙΥ, Ὀὰϊ 4 ἴγθο οἰ ἶοαὶ ἰοσο, αὶ Κπονΐπρ,, 88 18 
ττυὶὶ ἰ8 ἃ Ὀορσοίτην, ἃ πιτηοβδίηρ. 

8. Τηο θγϑὶ τη ΒοΓ Β- ΟΥ̓ [π6 ἤταὶϊ τηοῖ Σ᾽ - 
ἘΠΕ ΌΡΙΝ 18. ἃ Βρί γίϊ Ὁ Βϊρἢ Θηθγυδίδατη, δα, {Π6ΓῸ- 
ὍΓΘ, Δ ΘΧΡΓΘΒΕΙΟΌ οὗἨ ὈοΙΙονίηρ ΒΟΡΘ ἴῃ [86 οοζηϊηρ 
Βαϊ γαϊΐδοη. Ιζ ἰδκοβ (86 ἐιβέπ οὗ ποΙΏΘΗΪΥ Ῥτοοὶρὶ- 
ἸΔΠΟΥ͂, Δπα ΤΩΔΥ͂ Τη68η ἴπδὲ ΠΟῪ 8.6 ἢδ8 ὈΟΓΏΘ ἰἢ9 
ΒοΓΡΘὨὐ ΟΥΌΒΒΟΡ (ροϊοῃ Ὠἰπὶ, ΟΥ Ὀτουρῶς Εἰηλ ΤΟΥ Βλ. 
ΤῊΙΒ 8 186 ἢγϑί τιϊδγοοϊζοηίηρ ἰῃ τεβρθοί 0 ἴἰμ6 {1Π}69 
Δη δ ιουγβ οἱ ἀοά, δὰ ἐμ ρϑύβοῃ γ0 8 ἰο Ὀτγΐπς 
Βαϊναϊίοῃ, Ὀυὺ ἰλ0 Ὀο ον ΠΟΡΟ [56] 18. οὶ ἃ σδίῃ 
(δῖηρ. ὕροη (818 ὨΪσἢ βοδγίῃ, 88 1ὲ δρρεαᾶῦβ ἴῃ 186 
ΤΟ ΟΥἾΒ πδιρΐηρ οὗ Οδίῃ (εὕρηκα, 566 οδη ὶ. 42), 
ἴδογο (Ὁ]]οννβ, δίϊον (6 Βυσηδῃ [ἈΔὨΪΟΏ, ἃ στοδὶ Ἰοῦς 
ἷπρ οὗἨ ΒΟΡΘ, 88 ββονγῃ ἴῃ ἐδθ παιηΐηρ οὗ {μ0 βοοοπὰ 
80Ὸ, ποτοὶῃ ἰπ6ΓῸ ΔΡΡΘΘΙΒ ἴ0 Ὀθ6 ἱπαϊοδίορα 8 ἔδαγίι 
ΤΟΙ ΠΟΙΙ͂Υ Τοσγοδοάϊηρ, ποῖ ΤΟΔῪ πᾶν Ὀδθθῃ ἸΓΟΔΑΥ͂ 
οοοδδίοπμοα ὈΥ ἴπ6 οοπαποὺ οὗ τῃ8 γουηρ (δίῃ. 

4. ΤΏ ἐοττηδίοῃ οὗ [86 ἔδτη!!ν : 6 Γυπαδηηοθηϊαὶ 
ΔῊ οὗ μυπιδηῃ τοϊδιοη8 (“ ποχὲ ἰὸ ἐπ6 οοπ͵αραὶ (Π6 
Ρϑγοηΐαὶ, (ἢ δ᾽ ϑίευ! Υ διὰ Ὀτοίδουγ, ἴῃ 6 ροηθιδὶ το] Δ- 
ἤοη οἵ Κἰπάτνοα," 1) 6} }Ζ56}}} δῃᾷὰ οὗὨ 8}} Ὠυτηδῃ οταϊ- 
ὩὨΔΏΘΘΘΔ, ΟἸΌΓΟΝ δηα βίδίο, σὰ ὑπ οὲρ Ὀἱϊπάϊηρ 66- 
τηθηΐ, ἴῃ6 Βοδοοὶ, 4}1} ἦπ (06 οὔλῦτνο ἴση. ὙΤῃθ 
οὔ υίησ. Τῆ6 βοῃΐθῃοο ὑροὰ δίῃ [ῸΣ ᾿ιἷϊ8 Ὀσοί ΠΟΡΒ 
τουσάος, Τη6 γβὲ ΤΟΓΆ] ᾿ΟΘΘΟΏ, δὴ δατοῃι!ῖο. Οὗ 
ὙΔΙΗΪΩρ ἴο Οὐαὶ, 

ὅ. ἴῃ 86 Ὀοβοῖὰ οὗ ἐδ γβί ἴδ ΠΥ ἰΠ6Γ ΔΡΡΘΔΣΒ 
180 ἢγβὶ οοῃίγαδὶ Ὀοΐνγοοη ἴΠ6 ἴπνο στουηα-οστοβ οὗ 
16 Βυμδῃ ΟἈ]]πηρ,---Ὀοίτοθη ὙΌΣ ΙΥ ΡΟὟΤΘΣ δηὰ 8 
αἰνίπο οηάσσγδῃοθ, ὈθΌθθη 8 ὉΠρΡΟΟΪΥ δηὰ ἃ ΡΌΟΘΙΥ 
ἀϊγϑοϊΐοι, Ὀθύθθη Ομ6 ὙΠΟ ΜΓᾺΒ 688 δηἀ 006 ΠΟ 
88 ὈΪΟΌΔ, ὈΘΓΘΘΏ ΟὯ6 ὙΠῸ γὸ8 Ἰοδά θὰ ἴῃ 116 ἢ 
ἰὴ συγθο οὗ ἀοά δῃὰ οὔθ ΠΟ τῦδλδὲ βἰδὶπ ἴογ ἢἰβ 
Ῥἱοίγ, γοὺ τ ο89 ἀοδίῃ, Ὀ]Ϊοοά, δηὰ σίσμι, μαὰ 881}} δὰ 
δοϊαϊησ να]υθ ἰῃ ἰῃ6 ογο8 οἵ Οἀοά. 

6. ΤΠ τοϊϊσίουβ οὔογίηρ ἰ8 ἱπαϊςαϊοα δηὰ ἰηίσο- 
ἀυοοὰ 85 ΘΑΓΙΥ 88 ὈυΆ ΕΥ̓ ἰπ {π6 Βίδίθ οὗ δἷπ, οἢ, 
ἰ, 21. [0 Πεὲ8 ἐδ ογἱχίῃ ἴῃ τμδη Κ 658 ἔοσ σα Β 
εἶα, δηὰ (86 δοκῃονιθαστηθηῦ ἐπδὶ 811 ὈοΪοαρΒ ἴὸ 
Ηἶπι διὰ τοῦδὲ Ὧ6 ῥτγοβϑηϊοα οὐ δοῃβοοζαίθα ἰ0 Ὠΐτη, 
10 18, ΤΟΥ ΟΥ̓ οῦ, ΔΏ ΘΧργοββίοῃ οὗἉ [86 166] Ὡρ ὑπαὶ 116 
[λ. το ἴο ῥγοϑθηϊ ἃ γθδ] δῃηὰ ρογίθοί ορϑάϊθηοο οὗ (86 
Βοδγε δὰ π|}}, δηὰ οὗ ἃ Ῥογίδοι  Υ ΒΟΙῪ 116 τ ἢ 
Ῥτδγον, ἰ8 δεῤοϑίθα ὈΥ ἴδ βυτωθο οὶ οὔθ τίσ, πο, 
88 δυο, ἀσποίοϑ ἃ ἰοησίηρ ἴον, δῃ ἢ ἃ ογανίηβ ποοὰ 
οὗ τοβιογδϊζοι ἰο, (δὲ ρμογίθοι οορά ἴοη Ἡπογοίη 118 
δηὰ Οὔ τίς τπἰῖ6 ἴῃ ομ6. ΟὈὨοοσμίηρ ἴἰ06 οδετίῃρ, 
Β6ε6 Εχοάιυβ δηὰ 1 μουϊουβ. 

ἢ, ἀοὐβ ρδθδβυγθ ἰῃ 186 ὁη6 οἰἴεσίησ, }ι18 ἀ15ρ}6 88. 
ΣΟ δὲ {16 οἴδοσ. ὅ.566 ἴΠ6 Εἰχοροιίίοδὶ ποίθβ. 

8, Θοὐβ πασῃηρ [0 Οδἰη. Ξ51η ον θμ Υ ΒΡΡΘΑΙΒ 
ἴη Οαΐη ἰπ δὴ δαναπορα βίδρθ οὗ ῥχοργοδδ, δηὰ {8 
ἰπαϊοαίθα ΒΟΡ  ΑΓῪ δἰ ηΐαπο88. ΤῺ αἰνίηθ νδγηΐην, 
ΤΩΟΣΘΟΥ͂ΘΣ, ΟὨδΙβοίθγ Σ6 8 [118 ΒΟΓΘαΙΔΣΥ ἰοηοῃςοΥ τὸ 
δἷῃ, ἰὼ 113 τηοϑῦ δου αν Ὀοίηρ, ποῖ 89 ἃ ζδιλ)βιῖο 
ἔογοο, Ὀὰϊ δ ἃ βοἀυοὶῃρ τὐοιλικινα (ο ΟΥ̓], ἃ8 ἃ 
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δοτορίξηρ Ῥόονγορ ὙΓοἷἢ δἰροαάυ, {Κ ἃ σαυθηουβ τ]ὰ 
Ὀοδδὶ, τγϑ ὁσουοπίηρ δὲ 18 ἀοογ, δηὰ σοδαῦ [0 δβρτίηρ 
ὍΡΟΙΣ Ὠΐη. ἸΠογοίοσο ἀοοβ αοα δϑουῖρο ἰο πὶ ἃ 
ΟΔΡΔΟΙΟ ἰοὸ τῦΪο ΟΥ̓́ΟΡ δἷῃ Ὁ. ἴΠ6 δἰὰ οὗ [86 πασγειίης 
πογὰ οὗ αοα πΒἰδηάϊῃς 88 βϑουγ Υ ἰο ἷπὶ ἴον βΒυ ἢ 
δδδὶβίδῃηοθ, [Ὁ ἀοθ8 ποὶ ἀδροῃά ὕροὰ ιΐβ οἰοΐοθ 
ὙΠ ΘΔ ΟΡ ἢ6 Β}}8}} "δ ἰαπηρίοα ΟΣ ποῖ, Ὀυΐ ἰξ ἀο668 Ὀ60- 
Ἰοῦς ἰοὸ [ἷ8 οδοΐοα, Ἡμοίδος ΒῸ }}} 1οὐ δίῃ μδνὸ (8 

ὙἍ{ ἴπὶ εἶπ, ΟΣ πθϑίθον ἢ6 Ὠἴτηθο!  8}8}} συ]α οὐ ἰἰ. 
5ῖη ((πουρῇ ἐδεηϊηϊῃ 6) 18 ργοβθηϊθά ἴῃ ἴῃ6 ὕρσυτο οὗ ἃ 
ΤΆ8]6 Ὀοαβί, Οὐ οὗ ἃ τηΔΒΟῸ 6 ὨδίυΓΟ,--88 ἃ 05, 
ἄἀτασοῦ, ΟΥ βοροηῖ. Οοἢ δοοουηὶ οὗ 8 δυρροθοὰ 

Π688 ἴῃ πὸ Οχργοβδίοῃ: συΐθ οὐοῦ ᾿ΐτα (0Ὁ 10), 
Ἐπα]α ἰδ ίκοβ ἰὶ δϑ ἃ αυοβίίοη : ὟΣ ποῦ Ὧ6 80}}9 ἰὸ 
ΡΌΪΘ ονὐοῦ ὁ Απὰ Ὠε]  ἰΖϑοῦ μοὶ ἰμδί ἱξ ἀο68 ποὶ 
Τοδη ἰπ6 τυ] σ᾽ οὐον (ἢ 6 δἰ ἰδδῖ 18 Ἰυγκίης ἴοσ Ὠἴἶτω, 
Ὀὰπὲ ΟἾΪΥ οὐοῦ ἰδ6 ἱπηπατὰ τορι ίοη. Βαυΐ {μ18 ἰη- 
παγαὰ ἰοτορίδίοι, ἴῃ 80 [ᾺΓΣ 88 1 18 ἰοτηρίδ ὕοῃ ΟἾΪΥ, ἰ8 
υδῖ τΠ6 δη ἰδδὶ 18 ογουσῃίηρ δὖ ἴἰῃ6 ἄοον; ἴον [6 
ἄοον ἀεσηοίοϑ {Π 6 Θηΐγαποο ἴἰο [ἷ8 ᾿πΠοἸἰπαύὔοῃ, ΟἹ ἴο δἷ8 
πὶ]. ΚΚοὶ οογτϑοὶβ ἢ 6 1280} ΟΥ̓ βαγίηρ : “1 ἷἰβ ποὺ 
[ὸ Βοϊάϊηρ ἀονγῃ οὗὨ [ῃ6 ἴποῦ ὑθαρ. ὉΠ} ποῖ 8 
οοιμ ΓΔ 64, Ὀυὶ (6 Ἡἱπβίαπάϊησ οἵ (δαὶ ρον οὗ 
δ᾽] πο ἰπνδθθ τϑη ἴτοα πὶΐπουὶ,"--ἃ Υἱὸν 
πὮΟὮ Βοτο μχίνοβ Ὁ ὈΓΌΡΟΥ 686. ΤῊΘ ΡΘΓΒΟΏΠΟΑ- 
ὥσῃ οἵ εἴη, δπὰ πἢδί 18 βαϊα δθους [8 ἀδβῖτο δηὰ 118 
οτανίησ δίϊοῦ τρθῃ (88 ἰδοῦ ἰο ἀονοῦς ἰδ 61), ΔΡ- 
Ῥϑδσγβ ποῖ τὶίπουΐ εἰρη βοδποο, γοῖ 5.}}} [6 Τοσηθπι- 
Ὀχαποο οὗ 1 Ροῖ, ν. 8 βιουά ποῖ ᾿Ιοβὰ υϑ ἴο βπὰ 
ὮΘΓΟ, 848 6} 1250} ἀοοθ, α οοηδβοίουβ ἱπυτηδιίοη οὗ 
Βαίδιι. Μίοτο ΠΡΏΠΥ ἀοοα (86 Βοοὶς οὗ Ἦ ἰϑάοτῃ 
ΤΏΒΚΟ ἃ ἀἰδιποιῖοπ Ὀεϊγοοη τηΘ ἢ 8 Ὀοίηρ ταϊβοὰ ουὖϊ 
«οὗ 186 (Δ]}, οη 186 ὁη6 Βαῃά, οὐ ἰδεῖν Ῥοστηϊ ηρς δἰ 
ἴο οὨδτΩ ἰδοτα, ἱποῦοδβθ ἰῃ δίγοησίῃ, δῃὰ 80 ψἷνο 

(ο ἴο ΒοΓΘα ΔΥῪ δἰηδιϊ ᾿ΘΘΏΟΥ͂, οα {86 οἶδ 
ἔνγικα, οἵ βοϊοτοου, ἰ. 18-16; 11, 24 ; χ. }). ἯὙἯΠδι 
ὧδ βαϊὰ Βοῃ. ν. 12: “θοδίῃ δδ8 ρδββοά ὑροῦ 84]} 
ΤΟΣ, ὈΘΩΓΒ ΔΙΪΚ6 ὉΡΟΩ 8]} ; Ὀυΐ πῆδὶ 90] 8 : ἐφ᾽ ᾧ 
πάντες ἥμαρτεν, 8]]0}078 8 ΘΏ(11655 αἰγογαὶιγ οὗἁὨ 1η6}- 
γἱάυ] οἰδτδοίον, δὰ Ἡϊ ΐη [86 ταῖϊοϑ οἵ 118 στδαδ- 
ἔομβ, ἰοσταβ ὑπαὶ οομίταδὶ θοίποθῃ [06 ρἱουβ δπά ἴδ6 
ξοάϊοββ, Ὀοίποοη ἔμ δορὰ οὗ ἰ09 ποιῆδῃ δηὰ ἰδ6 
δοοὰ οἵ ἴδ βογροηΐ, Ἡδοἢ {86 Βογίρίαγθ ΟΥ̓ΟΤΎ ΈΘΙΘ 

“ΤΏ. δβἷη δἰἰαΐηβ ἰὸ 18 ἀο- 
ταϊηϊοι, δηὰ ἰπ 6 οὐὐνγασγὰ δοὶ σούθα]8 108 ἱμῃυτηδῃ, 
ὈΘλδεγ, αἰΔ 0 0}168] παίατο. 6 1113} μδίθ, Ὀσαΐδ] βαγ- 
ΦΡΘΤΙΘΒΒ; ἰὑ ἰδ ἴῃ [1686 {πὸ ἴδον ἰδδὺ χυτὰ ον 88 
ἐξα οτχίη. Αὖ [86 Βᾶτη6 ἰἰη16 [6 Γ6 ΘΟΙΏΘΒ οὔὐ ΟΡΘΏΪΥ͂ 
Βοτο, ἴον 6 Εγϑὶ ἰἴτὴθ, ἰδ6 οομῆϊοὶ οὗἩ ἐδ6 το β6θὰβ 
ἤ ἰμ6 τοϊδοπε οὗ τδῃ ἰ0ὸ τωϑδῃ. [{ ἰ8 (8)6 Βογροηῖ- 
Ὠδίατο οὗ Οδίη ὕπο τΏΟ86 5.80 ἴῃ ἴη0 Β66] ΑἈὸοὶ 
ἔ01}5---ἰῃθ γτϑιὶ οχδῖρ]ο οὗ τηλγίγγάοχῃ ; ἴῃ δρρθαῦ- 
866 ἃ ἀοΐοδί, Ὀὰϊ ἰῃ ἰσυτῃ ἃ υἱοίοσγ. ΕἾΤ ἐδ ἰῃ- 
Ὠοσσοὶ τηυγάοτοα τηϑη, ἴθογα ζ068 ΟΠ, Θυθῃ ἰὼ {6 
6836 οὗἨ Ζδοβαγῖδη ἰῃ6 βοὴ οὗ Φοϊιοίααθ, Ο.6 ι 
δἴσοσδση οὗ Ὀϊοοᾶ ἱδγτουρδουῦϊ [86 Ὑ11016 ὨΙΒίοΥΥ οἵ (86 
ΟΙά Τοδίαηοηὶ (Μ αι, χχὶ, 85). Αὐ 186 νον ποδὰ 
οὗ 16 Νοὸν Τοδίδιηθηϊ Ὠἰἰβίοσυ ἀοο8 (ὴ6 Ὀ]οΟαΥ ἀοοᾶ 
οὗ Οπίῃ δρδϊηβὲ ἢἷ8 Ὀγοίποῦ ΑΒοὶ Ὦ τοροδὶ ἰἰ86] 
ἰπ 118 οουμπιοτρασί, ἐμο ὈΪοοάγ δοί οἵ 86 96 ]βὴ Ρ60- 
ΡΟΪθ δ οοσαπι θα ἀραῖηϑὶ (οὐ τηοβὺ ὁ ΠΟΙΥ ΟἾ]α 
“ε505,᾽ (Πποὲν Ὀτοίμον ἰὴ ἴ86 Ποβῃ. ἸΤΠαοποοίοσι ἢ θονβ 
ΟὨ ἴδ δίγοδῃι οὗ τηγίγτ- ]οοά ἰπγουρἢ (ἢ6 8016 
ἰδίογγ οὗ [819 ΟἸυτοι. ἢ οδϑι δπὰ τηυγάον ργοοοθά- 
ἵπρ ἔτοτα δὲ πο τδβ ἀγϑρωποκτόνος ἀπ᾽ ἀρχῆς (ἃ 
ΤΑΌΡΘΟΓΟΥ ἔτοιῃ {ἰ|6 Ὀορϊπηΐηρ, Φοἢ νὴ. 44), Ὀδοοτὴθ 
ἰπάϊσοηουῦδ 'π [86 ὨΙΒΙΟΣΥ οΟὗὁὨ τη, δὰ οὗὨ ἴη6 που]ὰ, 
δι ΤΌΪ]Ε 'ῃ ἃ ἰπουβδηᾷ ἔοτπη8.᾽) 6286 ἢ, 

10. ΤΊ ἀθδῖὰ οὗ ΑὈ6] ; [86 βασοπᾶ ροποσίυϊ ρσοοῦ 
οὗ ι86 ὑσορβοίς βἰρηίβοδποο οὗ 8 Ὀϊοοάγ οδοιίηρ. 

ΑΘΪ ΔρΡρϑδῦβ 88 ἰπ6 βροςὶδὶ ρσόρδμοὶ δηᾶ πιοράϊδίον οὗ 
186 Ραουϊίαν ἰάρα οἵ ἴῃς ΟἹὰ Τοϑίδπιοηϊ του ο]αιίοη, οἵ 
88 186 056 Ἧδο ἰῃἰτοάυ 668 ἱπίο [Πα νι ουῦ]ὰ {πΠ6 ἱγρῖοδ] 
Βδοσῖ ῆο6---ἰῃδὺ 18, [8.6 Βγταῦ 1168] τορτοβοηίαιίίοη οὗ ἃ 
γ᾽ απ ὑΡ οὗὨ ἰμς ἱπαϊνίυ4] π}} δπὰ 16 ἰο ἀοά 
ἰδγουρὴ ἀραὶ, ἴῃ ογάθν ἴο [86 ἰδκίηρ, ΔΥΔΥ ἴΠ6 Β6ρ8» 
ταϊοῃ Ὀδίπϑοῃ αοὰ δηά δῇ ; δὰ πμϊοἢ τοργοϑομϊα- 
οι (88 δ Ὁπ[0]48}) τλυδὲ ΟΥ̓ ὈΘΟΟΙΩΟ ΤΏΟΓΟ δηἃ ταῦθ 
41|ὸ ἰγρο οὗ {86 τοῦ] ῥγορ  ἰδίϊοῃ 88 βού ἔογιἢ ἴῃ (86 
Νεοῖν Τοδβίδσαθηϊ, ἸΤΒμογείοτο που]ὰ Αὔο] δ6 }ιϑιιβοά 
ὈΥ δἰ8 δοὶ οὗ ἔδί ἢ, ονυθὴ 88 Αὔγϑδθδμι γὰ8 (ΠΟὉ. χὶ. 
4); δῃὰ ἰο δυο ΔῈ οχίοηΐ τηυϑὶ ἰμ6 οὔετίηρ οἵ ΑΙεὶ 
ὈΘ6 τοίοστοα Ὀδοὶς ἰὸ ἃ ἀἰνὶμθ Οοοδϑί μη, ΟΥ ΒΌΓΩΘ 
ἀϊνῖπο ἱπϑιαϊίοη, 

11. Τίιο ὅγβι τηυγάονῦ οὗ ἃ Ὀτοί Ποὺ ργοσθοαοα ἔγοσῃ 
ἃ δΒιγ [8 σΟΒΟΟΥἢρ ΤΟΙ κίοη. [Ὁ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴ0 Ὀ6 ῥγὸ- 
ΒΙρΡΡροβοὰ ἰμδὶ Οδΐη, ἴῃ ἢΪ8 βδοσίῆς!δὶ πογϑηΐρ, Βδά 
ΜΠΠῸΠΥ βοραγαιοα Εἰ μηδ ἢ ἔγοτα Αὐοὶ. Τ 8. που]ὰ 
Ὀὸ (80 ἔτβι βοραγβϑίίοῃ. Τμ βοοοῃὰ 18 ἰμαὺ πἰβ οὔ τ- 
ἴηρ,, το ΒΠ|δὺ ἰδὲ ἀρροαγοά ἴῃ ἃ βἰϊπίοα ἴοστη, γοπγαϊηοα 
προς ψθος Δ ὈΠΌΪΟΟΑΔΥ Ββδοσίθοθ. Οομτηπηΐοη ἰῃ 
16 οὔδοτίπρ που]ὰ ἢανὸ τηδὰθ ἱΐ οὗ τον σαϊαθ. ΤΊΘ 
ΤΑΆΤΚ Οὗ Θογυ ΠΥ, ΙΘρΆ 1 Υ, ΟΥ]ΘΒΒΠ 688, ἀμ ἀἢ ον Ουϑ 
Δ᾽ ΟΌΒΥ οὗἉἨ ἢΪ8 Ὀγοὺῃ τ᾽ Β δ][8.}, ΔΡΌΘΔΓΒ αὐἰ}8 Ρτοιηϊ- 
Ὡρηΐ, ἸΤὨογοΐοτο ἰὲ ἰ8, ἰοο, ἐμαὶ 6 4118 ΟΥ̓ [6 Ὁ]688- 
ἰηρ, δῃἃ (6 Ββοδὶ οὗ (1Πὸ αἰνίμθ δοοορίαποθ, ΤῺῊ6 
οἴἶδεοι, Βοπονον, ἰΒ οὶ τορϑῃίδησο, θὰ ΘΏνΥ, δηδί- 
οἶβγα, μδὶθ, ΟὈ ἀυγΓΔΟΥ ἀραΐϊπεὺ αοἀ Β ποσὰ, απ, ἤη4}}Ὺ, 
{86 ΠλΌΓΟΡ οὗἨ δἷβ Ὀγοίμορ, Τὸ Ηγδὶ ἂΓ 88 ἃ γθ- 
ρσίουβ ταῦ, Ετοσα ἔπθηοο παν 8]} {16 τγᾶγβ ἴῃ (86 
ΟΣ Β ὨἰβίοΥ μαὰ ἱποῖν σαοῦνο δηὰ {ποῖς οο]οτίῃρ. 
Ενοα [ἢ 086 ταοβὺ τηοάογῃ ΑΓΒ το] ρίοῃ δ88 ΤΔΟΓΘ 
ἴο ἀο ἐμ8ὴ ἰβ ΘΟΙΏΣΩΟΏΪΥ ἱπουρῃῖ, ΤὨΘ αἰΐαγ, (Π6 Θθἢ- 
ἴγΓ6 ΔΆ ἰΐ 8. οὐὗἁἩ 4}1 ΒΟΥ βδογ ἤοϊδὶ δοῖβ, ἰΒ 1πΠ6 σϑηῖγο 
δἷβο οὗ 811} (μι 18 Βουτί]6 ἰῃ ([Π6 Ὠἰδίουυ οὗ ὑπὸ πουϊὰ:; 
δἷποο ἰΐ 18 [86 ΤΕ ΊΡΙΟΣΕ ἰάρβ, ἴῃ βοπιθ ἴοστω, ἱμδὶ 18 ἴ(Ὦ9 
τιουΐηρ ρόπον οὗὨ Ὀυτηδη Ὠἰϑίοτγ. 

12. ΑἸγοδαγ δαβ ἴὴθ βγϑί-ογη Ἰοβῖ ἷβ Ὀἰγι Β Ρ ἢ 
(γουρῇ ἃ ῥγουὰ οσοῃβάθῃοορ ἰπ 118 ργοτοραῖνο, ουῦ οΟ 
ἩΠΙοΣ ἰ8 ἀσνοϊορϑα ΘΗΥΥ οὗὨ ἷθ ὈγοίμονΒ ργθίθγοῃ 6, 
δῃὰ ἔγοτα {ΐ8, ἀραῖη, ἴῃ 16 ΘΟΌΓΒΟ οὗ 18 ῬΓΟΒΊΘΒΒ, 
ΒΟΟΓΏ δηά μαίθ. [π (δ᾽5 ἔοστῃ βοθδ {86 ΒΙΟΥΥ ἑαυ μλ ἐς 
86 ἰβίογυ οὗ (86 πογ]ά, ἐῃγουρὴ (86 Ὠἰδίοτυ οὗὨ τγϑ}]- 
δίοι, οὗἨ [86 σδυτοῖ, δηὰ οὗ [86 δίδίο.:υ ΤΏυ3, ΠΙΔΩΥ͂ 
ἃ ἰἶΐπλθ ἀο68 ἰ86 ργογοραϊΐνο οὐ Ὀϊγιἢ, νΒοὰ ἰὴ 186} 
δΔηὰ ΠΟΓΙΏΔΙ]Υ ἰΒ ἃ Ὀ]οβϑίηρ, Ὀθόομλθ ἐγαηδίογτηρα ἰηϊο 
τῇ χων οὗἨ ΒοΓΘΟΙ ΑΓ δα δὰ μὰ] (Μαίς, 9 

18. ΑΒ οδερίον 88 ρυθβϑηὶβ ἴὸ υ8 106 δι ΠΟ ΎΡῸ 
οὗ [16 ροποβὶβ οἵ βἷῃ, οὐδ ο 186 6ΥἹ]} δοῖ, 80 ἀοϑᾶ 
οΒδρίον 418 ργίνο ὕ8 ἰΠ6 ἔοττῃ οὗἩ πὸ σοηρβὶϑ, δπὰ οὗ 
[πο πο] άϊηρ οὗ οράυγαογ. Τ86 οοΙησλθηοίης Ροΐηξ 
͵8 ἔστε σι οαὶ ἐγ, (μὲ ͵8, 8ὴ οὔδσίῃρ' του ἢ} 688 δπα Ὦγρο- 
οὐἰεἶοδὶ ἰὼ 115 ἰάθα ἠέ ἱ, 21) ΤῊΘ ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘΒ 
ἰδαῖ ἰωτηοαϊαίοὶγ ΓΟΙΙΟΤ δῦ τη θη ἀ] 655, ΘΏΥΥ, 
ὉτΟΙΒΟΥΙΥ Βαΐο, γαρο, στυάρσίηρ, Δ ἃ ΤΩΟΤΌΒΟΏ688. ΤῸ 
118 βυσοσοαβ 8ῃ ἱπροηϊϊδαΐ ἀσηθδθον ἰοπασὰβ [86 
ἀἰνίῃο νοΐοα οὗἨ τγδζηΐηρ,, 88 ΒΏΟΤΩ ἰῃ ἃ τ ]οϊκοα β΄] ποθ, 
ΤἬὭ ἢ ΟΟΙΉ6Β 1.6 ΘΟΠΒΙΠΊΤΩΔΙΪΟΣ οὗ [18 θυ] ὈθὨδυϊοΣ 
ἑοταγβ μἷ8 Ὀσοίμοσ, 86 ὅσγβῖ δχατρ]ο οὗ (19 ἨὙΔ8 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἃ τιοοκίηρ ρογνογβίος οὗ τηδὺ αοἀ δα βαϊὰ, 
ἰηΐο ἃ Ῥγοβυτηρίπουβ τοτὲ ὌΡΟΣ 18 Ὀτοίδοῦ; ἱΒθὴ 
[80 οϊὰ (δγοσίηρ οΝ᾽ (16 τηλϑὶς ἴῃ ἴ86 τηῦγάον ἱ 
88 ἰΐ ἰ00}Κ ρΐδοθ ἴῃ 189 Βο]ὰ, Ὁροὰ ἴδ Ὀουπάδηῖθ8 
ἰδεῖν τοϑρϑοίϊνο οδ!]πρθ. ΝΟΥ δρδίῃ, οὐ ΘΟ Β δγ- 
ταϊσητηθῃί, 18 ἱπηρυάοηϊ, ἀΐ400116 4] ἰχίης, δὰ Τιϊλπΐο 
Ῥτοϑυρἕοι, Ὀὰὲ ΜὨϊοῖ ὈΘΟΟΙΏΘ68, ἴον (μ6 ἱταροβί 0 
οὗ 186 ῬΘΠΑΙ ΤΥ, ἃ μον)ηρ ἀοβραίσ. ΤΒῸΒ ἰδ '8 {δαὶ 
ΜἘ116 ἴῃ ΗΪ8 ργοϑυσηρίίοι, δηὰᾶ ἴῃ πἰβ ἀοβροῃάθῃου, ΒΘ 
ὈΘΟΟΙ6Β 8Π ΘΩΘΙΩΥ͂ οὗ αοά, 80 18 δ6 8180 ἃ 06 Οὗ ΤΠ88 ; 
βαοίηρς ἰδδὺ 8 ἀϊθϑοταθγοὰ ἱτηαρσίπαίο ῬΘΟΡ]68 ἐδ 



2604 ΟΕΝΕΞΙΝ, ΟΒ ΤῊΒ ΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΞΕΗ͂. 

πουὰ τὶ Βυσλαη Ὀοΐηρβ προ βἰαπὰ τὸ Ὠΐτα οἢ ἃ ἰοοῖ- 
ἰπρ οὗ ἀοδᾶϊν Βοϑιγ. ὙΒΘα ἴῃ (18. βρὶτὶξ Β6 068 
[ον 28 ἃ Γισίαινο δηὰ ἃ γαρδοηὰ ἔγοτα [86 ἰδηὰ οὗ 
Εάδη ἰο ἃ ἰδινὰ οὗὨ βοϊ ὐαυν οχὶ]α, δῃὰ ἰοῦ Ὀυλ]ὰβ ἃ 
εἶτγ, (86 τιδῖῃ εἰρηίβοαποθ οἵ ἰξ 1168 ἐπ [18 ψ4}}8. 10 
8 ἃ 7ονγίγεεδ ὑο ἀοίοπα Βέπη80} ἀραϊηδῖ δ οὗἨ Αὐἀδιῃ β 
δυΐαυγο ΟὨ]άσοη πῆΠΟ ΤΩΔΥῪ ποὶ Ὀοϊοηρ ἴο [80 Οδίηϊο 
Το. 

14. ΤίιΘ Ἰαάστηοπι οῃ Οαἴα, 8 ρᾶγα] οὶ ἰο 186 ΒΆγδὶ 
7αάστηοπὶ, οἱ. ἢ ., ἐαϑὲ 88. 6. Ὀδμανίος οὔ Οδίῃ 18 ἃ 
σουπίογρατγί, δα ἃ ραγϑ]]εὶ, ἴο (86 Ὀεμανίον οὗ μἷβ ραῦ- 
Θπίβ. Αϑ ἃ ρδγ]]οἱ ἰΐ του πα8 5 οὗἩ ἴμ0 ὈΘμδΥΐον οὗ 
186 βοτροηῖ, "" Οἱαπιίέαϊ αὐ εαἴπηι υοχ δαπριϊπ, εἰς. ; 

ἷς ἰβ. 1|Κ6 1.6 οἸὰ ϑαγίπρ οὗ τι ἔουν ᾿πρανοη-οΥ ης δἰ ἢ8. 
ὝΒοα ττ6 Ἐρίβι]6 τὸ 'ἰ88 Ηδῦτγονβ (6118 18 ταὶ ὉΥ 
ΤΟ ΠΒ οἵὨἉ Ηἷ5 ἐλ, Αοὶ, ᾿Βουρἢ ἀσδά, γοὺ βδρϑδικοῖλ 
(λαλεῖ), ἴῦ τουδὶ σταθῇ ἰδὲ [86 ΟΥΥ οὗἁὨ δἷθ Ὀϊοοά, ΓΘ- 

τὰἀοά 88 8.}}} Ὠδαγὰ, ἰβ ἃ ὑσοοῦ ἰμδὶ Ἔνθ δῇιοσ ἀθδιὴ 
Θ ͵5 8.1}} δῇ οὈ͵θοῖ οὗ [86 ἀϊνίηθ δαγθ," ὁὴ9 80}}} πῆ- 

8 (Ογίοιδ, τἰτο ναδ, ασπ, ἶν. 10, οἱαπιαί σα πιέ, ΘΟΥ Δ Ρ] αὐτδ 
ππίο πιο. ΤΒ8 18 ΟὯΘ οὗ ἐδο ἰοχῖβ προ} {86 δ: πὰ δαὰ- 
ἄτοσο 84 Οἤἴοσοη τοι τὰν αὶ (116 τοί] ᾿ ΠΕ τραρῦ: Ἠο 
δὰ βοσὰ ποιμΐπα ἰῃ 1ξ. 1 ταᾺΒ 0 ὕΓΟΟ ὅση οὗ βγη 
ψὶἑδ] ἢ ἃ ῬΟΓΒΟΙΔΙ ἰπ τη αἴϊοσς ἀοαίῃ. Βαϊ πμδῖ 8 δοοὰ ΟἿ 
Ἰρμὲ ἰ6 νουστοὰ προὴ ἐΐ8, αηὰ βἰσαΐ αν ] 6 ἰῃ ἐη6 ΟἹὰ 
Τοκίαταιςπξ, ὮὉΥ [0 ἀὐνίῃο ἰηἰαγρταίοσ: “Ηο ἰᾳ ποῖ δο αοὰ 
οἴ 16 ἀσδά, τὲ οὗ (80 ᾿ἰνίηρ, ’ λέαξ!, χχὶΐ. 82. 10 τοτὲ Ὁ6 
Ἰ16 ἰμαὶ οτίοα ἀπίο αοἀὰ, δηὰ ἰμπδὲ ΒῸ θαγα. ΑὖΘ] γοεῖ ἱνεά ; 
Βο γοὶ ἐμ λαλεῖ, ἰὰ ἔμ0 Ῥχοδϑοῃξ, 6 βροακοίῃ δι}}}. Τὸ 
ΟἸσίϑε, ἰὼ Ὑγβοτηῃ {86 νοὶ] ἐδ ἐδκθὴ ΔΨΔΥ, ἰὲ ΤΔΔ 10 ἢ 
ΤΩΘΓΟΙΨ, ΟΥ χὨοίοτί 611] μα ἰοσιεπαί, 88 ἰδ τῶ ἴὸ {πὸ ϑαἀ- 
ἄποοσ, απὰ 88 ἱξ μπ8 Ὀοοοταο, ἰπ 8 τοδὶ τιθάϑυχο, ἐο ἴμ0 τηοά- 
ΘΠ ἐπίασῃσοίοσ τ |10 σαττὶ65. Ὀαοὶς [ῃ 9 ἀοδάΠ668 πὰ γί ρι ΠΥ 
οἵ πογι-ουὲ τηοάοχῃ ἘΡΟΘΟΝ ἕο ΟἾΠ11 ἴμ 6 τΆΣτΩ (ἢ πὰ ν Δ. 
οἵ ἀποϊσῃς ο. ἴπ δΌΟΒ Ῥσ σαὶ εἶν 6 ΓΟΣΤΩΒ ἔμ0ΤῸ ἰδ Ὠοῖδ- 
ἔηρ υπσηοδηίηβ, ΟΥὍἩἨΤΊΘΓΕΙΥ τβοϊοσίοαὶ. ΤῸ [Π:6 δρί γί πα] σϊηὰ 
οἵ Ομ τἧϑῦ ἱξ γάῃ αἰϊ Ἰδοῦ Τοα] ὉΥ ἰδὲ ἐπεμηβηςα ΓΕ ἐρλ τεῳ 
ποτοῦ Ὑπο ἢ κυδγηπ ΐοδ 8 Ῥ σοῦ δὶ ΟΒ8 Ζ0᾽ 
ὙΟΣα ἰδ ἰδ οχργοδθεᾶ, ΤὮΘ δ00] οὗ Αδοὶ, οὖν {Π9 δΙοοὰ 
νὑὰϑβ ἴμο Ὡοδτγοϑῦ τιαϊοσίδὶ κασζτοοπέ, ἨᾺΔ τῷ τοῦ θυσια» 

ον, “ἐὉπιοΣ 86 αἸίδσ᾽" οὗ 8:6 Ὀϊνὲμο ζυπβίΐοο, ἽΠΌΣ 

ὍΛΩΣ, ἴπ “ἴῃ6 δοογϑῖ ρδοθ οἵ ἔλθ Μοδὺ Ηϊδι;"" 1} τᾶς 
“ ἰοάρέτφ, ἐατγγίνρ ΟἿΣ Ῥα. χαὶ. 1), υπᾶοσ 86 δδὰον 

οὔ πο ΑἸπι Ἀγ.) 1ὲ ᾿τῺΔ ποῖ 705 Οαἰπ᾽ 5 βαῖχζχο ὑμδὲ [8.18 ἐδ 
βοϊὰ, ἴον λὲς τοϊοστωδ οι, οσ [05 ἰδ Ῥυῃίβμτοθτξ ΤΑΘΓΘ]Υ͂, ΟΥ 
7ῸΣ ΒΏΥ φγονουίίνο θαποβέ οὗ ΡΟ] οο κἰηὰ ἴπ {πο σποοϊπρ 
οὗ διίατο στηυσάοσβ ὅσῃ ἃ Τϑοθ 8]} οὗ Ἡδοτσα, ἱΐ ΟΠν 16 
ποῦ] ]γ αδροοσί 18 ἱ ὝΟΘΙΘ 800} ἰο μλ μα [πὶ ΒΟΙῺΘ ἮΔΥ͂ 
διὰ Ὀ6 ΠΟ ΊΠΟΤΟ. 1 ψ͵ὶϑ ποῖ (18, δΒοϊ Εἱ Ὁ ΟΣ ΤΩΆΪΏ]Υ, ἐμ 

8Β 880, Σαδᾶο ἰμαὲ νοΐοθ οἴεςζιδὶ ἰπ 118 68}}. 10 νὰ ἴὸσ ΑῬο] 
88 ἃ υ͵ἱουϑ βΒοιῃ οὗ Θοά,---ο 66}}} Ἰὲνίησ ΑΌΘΟΙ, ἰῃ πμοπι ἐ89 
ἔπιασε οὗ Θοὰ δὰ ὈΟΘΉ δδβα θὰ (560 61. ἰχ, 6; Ῥβ. οχνὶ. 15}. 

Αμὰ 80 Τὸ ΠῈΔΥ ΒΑΥ οὗ ΟἿΟΣ ΘΧΌΓΣΟΒΕΙΟΣΒ ἐπ {ῃ0 ΟἹὰ Το5» 
ἰδιοοῃΐ, ΠΟῪ ὈΘΟΟΙΏΘ ΤΏΘΙΘ Τποίδρθοσθ, ΟΥ ἀοδὰ 9ΌΓΠ5 οὗἁ 
δρόοοι, Ὀὰὲ ΔΙΟΙΘΠΟΥ 111 οἵἁ 1178 διρβὰ στ αν, τορτοδοι τι 
ΒΟ.}α, οδροσία!ν ἘΠπ6 δοῦὺ]8 οὗ ἔῃ Ῥίοτβ, 88 γοὶ Ἀδυΐῃ  ΘΌΤΩΘ 
Ἰεϊ 1 οὐὗὨ "εϊῃρ, Κποῦσῃ δ Ἰοηδὲ ἴο “(0 ἩΠΟΙΩ ἴδπογΥ ἰἴτνο;,᾽᾽ 
85 ΟἿΣ βανίου ὭΝΟ χα. 88, ΤΉΟΥ τὸ “" ρείΠογοά ἴο 
τα; Ῥίο ;᾽᾽ 1.6 δανὸ ρΌ8ο ἰο ἰποὶν ζδίθοτ;"" ΠΟῪ 
“ ὙΠ ρ 480 μῇοσῖ,᾽ ποΐ 88 ἃ ἐπΐηρ (δα Ῥογίδμοα, Ὀπὶ 85 ἃ 
τηοδὲ Ῥγϑοίουδ ἀοροαίἑ ἕο ὈΘ ἱκορῖ ἀαιά Ὁ, οὐ ἰτουδυσοὰ ἰπ 
ΆΠ6ΟΪ, ΖοὉ χίγν. 18), κ΄ἀ.1}} 189 δεέ ἐπε το αοὰ 8}}4}} 08}} 

Δηὰ ΠΟΥ 5.16}} ΔΙΞΎΓΟΣ ; ΤΣ 86 ὙΠ δγθ ἃ τορασὰ (Ὁ 3" 
2οῦ χίν. 15, 16, ᾿τὶ}} πᾶγο ἃ Ἰοηρίηρ ἀθεῖγο) ἰο 1:6 τοτῖκ οὗ 
ἷθ Βα 4. ΟΥ̓ (8}} ἐποχηϑοὶ γ05 [6 ἈΥ Πρ τ πὶ δ ἃ κΟΪ ΟΌΥΤΙΟΣΒ 
ὍΡΟΙ ον ᾽") --ὦ ̓ ρημέμηρ μδὺ Πὴ58 Ω0 τῃοαηΐηρ Ἔχοορῦ 85 001." 
τιοοϊοὰ πὶ ἐδ ἰάοα οὗ ΔΠοῖμοΡ δίαίο οὗ ῬΕΙΌδ, ἃ Ὠοσηοϊαῃὰ, 
δ τει. ΤΝὶδ ἰδ (80 ξαϊταἰΐοπ, 86 οὩς οὗ ἔποδο ΡἢΠΠΤΊΠΙΒ ΒΑ ΥΒ δὲ 
ἐδ6 νϑτῦ οἷοεδο οὗ ἢ15 φασίν 1170, τ ἤθη 8}1} [που ρ οὗ ἃ Τοσο 
ποσὶν ἀρ! νοΣΆΠο0 15 ΠΘΟΟΒΒΑΣῚΥ οσχοϊ ἀοά, ασὰ ἐθοτΘ οδπ 
τοτοδίῃ ΟἹΥ͂ ἴδ οΡο οὗ δοταοι ὲπρ Ὀοτοπὰ : 51 δνο παὶξ- 
οὰ ἴον ἐδ γ δαϊνδίίοι, Ο ᾿οτὰ.᾽ μια πιοῦν [Ὲ Ῥσοδα ἤγοπι [80 
ἀτὶτρ Φασοῦ ἱπ ἰμὸ ΥΟΤῪ τηϊάϑὲ οὗὨ ἷ8 Ῥγορ)ιοῖΐα οομΐοπιρ]α- 
οὗ οὗ ἴδο ἐμξτο ποτὶ αἱἰν ἀσδείην οὗὁὨ Ἀ14 βοῃβ, ασπ, χ᾽ ἰχ. 18. 

Ὕδὶ οουϊὰ ἐπὸγ τοδῃ 7 ΤΉΟΣΕ ἈΠῸ ΠΕΤῸ ἘΠ Πθδ κΊθΟ ΡΟσταν 
οὔ 5ρδοο αχὰ {{πι6, πὸ Ἰοολ θα; 1 ἐκ 411 ΡΌ ΓΟ δὰ Π] οἰ γϑθαβ, 
ἀξ ταν 0 Βαϊὰ ; Ὀπῖὶ ΒΌΟΝ ἃ μοῦ, ̓ πάσβηθ 88 ἱὲ ΤΟΑΥ͂ βδοξι, 
888 ΔΣ ΤΩΟΤῸ οὗ τσσαὶ Ῥοτοσ δῦ ΒΥ Εν ΒΛ ΟΡ Ἠοσροσχὶ- 
ἄσϑῃ ἕβιιο 5. 1Σὐ Ὑ85 δεομγίίν, ἰδ 8 Ὁ] πβοῃ οηβ, δηὰ τ ΣῈ 
«ἰδ [ΒΟΥ το οορίοῃϊ. 10 τὰ ἴδ 1΄ο8 οὗ Ῥτοϊοοί οι, ἢ“ οοΥς- 
οείηρ οὐ νίῃ μα, θοΐ πα ὑπο “ {}10 δ᾽) ον οὗ (6 ΑἸτα  σὨίγ.᾽ 
11 παϑ 41} (πὲ τὸ οοῃίδίποὰ ἱπὶ ἰδέ τοδὶ στ βίοι 6 Χ- 
Ῥγιβείοη 28 “τ, ἐἀ86 Ββοοσεὶ οὗ ΓῈΥ φῬγοεξοπςο,᾽ Ῥε. 

[οτροίϊοῃ, ποὶ Ἰοεὺ---8 Ηἰνίη.᾽" Ἀοϊίσεοῦ. Αἱ ἐν 
ΒΔΙῺΘ ἔἔτηο ἰ8. {Π|6 ΠΤῪ οὗ {Π]15 τηδτὶγτ- ]οοά ἴδ βσσὶ 
δὶ χη] οὗἨ (παὶ νοΐοα, πἢοίμον οὗ ἰμ6 Ὀϊοοά οΥ οὗ [9 
Βρὶ τὶ, πο νοῦ 68}}8 ἴον (οὐδ ἱπάκτηρηιϊ, σαὶ ὑροῦ 
ΦΔοτγυξδίοῃ (Μαίιξ, χχὶϊ. 1ὅ: οομρ. οἷ. ἰϊ. 18), διὰ 
ΠΏΛΙΠΥ ἀροη ἰδ σἰιοὶο ποτὰ (αν. νἱ, 10). ΟἿ 
(6 “8}} οὗ (6 υἹοοά οἵ (Ὠσἰ δὲ ἱὶ 14. (δὲ ἸΓΑΣΕοστΩδ 
εἰνα ἡυάστηοηί ἰπίο ἃ ᾿υἀρτοθηὶ οὗ ἀεοὶϊνογδηοθ Σοῦ 8]] 
ἍΠ0 5Β86]}} νϑοοῖνϑ καϊνδίίου (ΗθὉ. χῇ, 24). 

156. ΤΌ οἰϊοΥ ροϊε δ ἴῃ ἐπ δοηίθποθ δρδῖηδὶ (818, 
Ηϑ ἰβ ουγερὰ ἔγοπη (86 στουμὰ, Τῃ6 ὑϑῪ ἡδίυτο οὗ 
6 στοπῃηά, 580 ἰο Βρϑδῖ, ὕδοῦπηθβ δὴ δηροὶ (ΟΣ τωΐῃ» 
ἰδῖο τ) οὗἨ ρ6ῃδ] νθῆρεδῃοο ἀραϊηδὶ {86 υππαἴυγα! ἰΓαμΦ- 
στοββογ. Ηο δαίΐι δγουδοὰ [ζ ἀσαϊηδὶ ἰχἶτη ἴῃ 118 ἴπῶρεν 
τοοϑὲ Ὡδίυγο, ἴῃ ἰογοίηρ ἰὸ ἰο ἀτίηκ ἰδ Ὀγοι μον Β Ὀ]οοὰ, 
Ηεμοοίουιἢ π|ὶ}} φαγί ΑΘῺΥ ἰο Ὠΐμα 118 ἔγυϊα. ὮΠοιθ 
ἴδ τοῦτ ἜΓον ρογροιΓαιθα [Π6 τηυγασε, (Π6 χτδϑδ στον 
ὯΟ ΙΏΟΤΟ. Το [ταἰτὶοἰἀ6 τλδῖκο8 6 στουηα (η6 ὈΪδοθ 
οὗ Ἰυάρτηοηῖ. ἸΤῺ6 πτῶὰῦ ἀθβοϊαίθϑ ἰῃ6 Ἰαπάὰ. Τμ6 
ΘΌΓΒΟ ΡΓΟΡΟΣ, ΟΝ ΟΟΓ, 1168 ἢ ἐπ οομϑοίθδιοα ἐἰδοϊξ, 
Ηΐ8 ὨΘΆΥΥ Θοπβοίουβη 85 οὗ κΌ]}0, ἱποαρδῸ]6 οἵ Ῥοΐπες 
Βιοα]6, δηὰ ἰὴ 118 ἀξοεὶξ, (8 ῥτοδιχηρίίοη, δμὰ ἰ18 
ἀεοπροπάθῃου, ἀγίνοα ἰὼ ἀοδραῖνγ, πιὰδὲ τρβκο ᾿ΐτπὰ 8 
[υρὶνα δηὰ ἃ γαραθοηὰ ὕροὴ (Π6 δίῃ. Ηὸδ ἰδ Ὀ6}» 
ἰδιοὰ Ὀογομὰ δὴ ῥγοϊθοιίηρ ΘηοΙοδιγο, ἔγοση ΘΥΟΤΥ 
Ῥίαοϑ οἵ γοεβὲ ; δὰ ἱβουρὴ [6 ΔΥ δυγστουηα Ὠἰτηβοὶῖ 
πΙἢ πτὸ}}8 δ Εἰρὴ 88 ἤϑάύθῃ, 6 8 βι}}} ἃ Ὀαπηϊβιοὰ 
Ασδζοὶ ([μον. χτὶ. 22}---θθ ῥγΐηοο οἵ οχῖϊθοβ. ΤΠοῖθ 
1168 ἰῃ 16 Ῥαββᾶζο Ὀθίοσα 08 8 ρΈΓΙΩ Οὗ [Π6 ΘΠ ΌΓΟΪ ΙΒ 6 Χ- 
σοτητηπηἱοδίίοη δηὰ οὗ ἴδ οἰ νίο οὐὐαπτυ. ΒΟ Ὀδ}» 
βῃτηθηΐ ἰηῦο ἱπηπηθαβυγα θ᾽ θ Βρᾶς6 ΡΡΟΑΓΒ 88 ἃ π᾿ ὩΣ. 
ἴῃς; Ῥγοίυδο ἰο [6 ὅπ ]εϑα ὀχ οἵ ἀδτωμδίίου. 76 
ΤΩΔῪ δὶς: ὮΥ 8 ποί [.)6 ρυΒἰβμτηθηῦ οἵ ἀσδίἢ ἰπι- 
Ροξοὰ οἢ Οαΐῃ, 88 ἰ8 ἀοσηδηαθα ὉΥ ἰπθ ἰδίου ἰατν, οἷ. 
ἰχ, 6, ἰπαίοδα οὔ οχἹοῦ [Ιζ 18 ποὶ ἃ δυιοϊοῃῦ ἀπδν οῦ 
ἰ0 Β8Υ, ἰδαὺ 80 Ῥδσζοηΐβ οὗ δίῃ οου]Ἱὰ μοὶ Ἄχϑεῦ! 
Βυς ἢ ἃ δοῃίθῃοο ; [86 σΒοσΌ γα σοῖρηϊ πᾶν οτυδδοα 
ἢΐπι. Βαὶ ἰὐ ὈδοοΙη68 ουὐἱάθῃϊ, δἰγοαάγ, [πὶ (06 τῷ. 
᾿ἰρίουϑ βοςΐδὶ] ἀφδί οὗ δϑϑοϊαϊα Ὀδιϊβαγηθηὶ ἔτοπι μα- 
τυδῃ ΒΟΟΊΟΙΥ, Θοηϑ 68 ἐπ 6 Ῥϑου ΔΓ θϑδοηοα οὗ (18 
ἀοδι Ῥομαῖιν (866 ΠΑΧΟΕ, 22ὲ6 Ο εδεοἐεϊολ- Οαἰλοϊέξοκθ 
Κίγολε αἷς Θἰπηδια, Ὁ. 11). 

16. ἴῃ τοβροοὶ ἰὸ (86 τεροπίδῃοα οὗ Οδίῃ δὰ 
ΨΦυάα8, Βο6 ἴ6 Εχοροολὶ δηηοίδιοηβ ἰὸ Υ. 18. 

11. ΤῺΘ Οκδϊηϊο ταοθ. ουοϊορταοθῶὶ οὗ {116 οᾶσ- 

χεχὶ, 20, ““ἴ:ο Ὠξάϊπρ (Π2Ὁ2) ἰὰ Οοὔ'κε Ῥδυϊ)ον,᾽ πβοσθ 

ἀποὸν πδτοὸ ταῦ πη δ ΙΔ Ὁ}0 νοΐ} ΟἸγίδὲ 68}}4 
“τίηρ ὑπίο Θοὰ;᾽" πάντες γὰρ αὑτῷ ζῶσιν, ΓὈΚΟ χχ. 88, 
βόπλ6 ΠΙΔΥ͂ 806 ἰῃ ΒΌΟΝ ΘΧΡΤΟΡΟΙΘΙΒ ΤΑΟΓΟΙ͂Υ͂ [ὴ6 ὮσΡΟ οὗὨ ἔστι» 
Ῥοσγαϊ ἀο]τοτβηοθ, πᾶ στον [86 τηρεῖ πρπρὶ τὶ ἴον 
Ῥτοίοσε οὐχλ δα Υ ἀνοϊά ἰδ Τρο τ ν ἰδὲ ἷ5 ἰόττοῦ ἰάοα, μὸν». 
ΘΥΟΥ ἐΐ ΤΑΥ͂ ὍΘ ῬΑΓΓΔῚῚῪ δοροτητποάε θὰ ἴο ἃ δοσσηιΐῃρ ΒΟΟΌΪΔΣ 
οοἰίοχι, ἄοοα Ὡοΐ 88 4116 ΒΟΙΥ͂ φατωοείηεφαε οὗ 86 18» 
ἔνι ΟΣ 81} οαἱ ἐμαὶ Ἰάοα οὗἨ Ὀ]οδοοάποδα δῃηἂ Ὀγοίθοξξοιι 60 

γοπὰ πδὲ οουμὰ Ὀ0 δῇϊοτἀθά ὮΥ δὲ Υ ΚΔ θοσι8» 
616, ΟΣ ἐπι ΔΕῪ ἰοτρὶο ταδὰρ ὈὉΥ͂ δηὰδ: “Ὁ ΠΟΥ δτοαῖ ἱβ ΤῊΥ 
Βοοάποδ ἩΒΙΟΝ ΤΒΟΣ Βαδί ἰαίὰ μρ (9 Ὁ οοτηρ. 70Ὁ χὶν. 18) 
ἴον ἔδιοδο ἐπδὲ ἴδασ 8861 ὙΒοὺ πὶ] ἤἱἀο Ἑβοσα πὶ 1δο ξεογεί φ' 
ἐδγ Ῥγεϑεηῆσε, ἰοῦ πὶ}ῦ ἐγϑβευσο ἐοτη ἴῃ ΤᾺ Ῥαυ] ἔοι, ἘΜΕΥ͂ 
ζοτη 81} το δ σὶ δ αῃμ!ὰ δα ξοσο οὗ ἰῃἷδ ρὑτοθοὶξ 116, Ῥὰ. 
40,21. Ὑ͵ο οἀπιῃοὶ ὈΘ ΤΟΤΕ ΠΟΘ; ἨΘ Βανθ ΟἿΣ βανυΐοιτσ ἰ9 
βυϊὰο τυ ἐπ ἐμ ποτ᾽ γοίδίϊοι οὗ δ. ἢ 88 Ῥσχουίδ 
ἃ Ὀ6]' οἵ ἰπ ἐτητηογ 4117, ΟΣ 8. Θοππυ00.5 Ὀοὶπα, 186 ἐΧ- 
τοαδίοτι οὗ [5 ἀΐνηθ οδιὸ δηῃὰ ᾿Ηλορομόρίη 7οσ 1:0 γίουξε Ἰὲν-» 
α ἀπὰ (89 γνίοτπα ἀθδὰ. Τασπεγ, οὐ ΕΠ αὐ, Ἵγ, 

ΔΙῸ ἱΠδΟΡΘΣοῦϊ6 ἔγσσα ἐδμο ἰάοα οὗἨ δυὰς δὴ ἱπίοζοδβί, διὰ πὸ 
τοῦδέ δι 1μδὲ [86 Ἰπουρδί παδ υἱν  αἱνγ Ῥχοροπὲ ἴο ἰ86 
σοὶπάβ οἵ ἴμοϑο ἰῃπ δασὶν Εἰπλο8 ΜἨΠΟ 80 Ῥδδει δύο ὀσργεεβοᾶ 
ἐξ. Οτϑ ἰἱὴᾳ ἰδ οοτίαίπ, ᾿μαὐ βαδαποροίππι ΟΣ τοδιοσίδλέσεα 
ὙΟΌΪἃ ΠΟΥῸΣ δαᾶγο αἰνϑη τἶϑο ἴο δαοῖ τηοὰοα οὗ δ 9 8ὶ- 
1 που ρὴ (ΠΟΥ͂ ΤῊΔΥ ὍΘ βΒαιϊεδοὰ τὶ ἴβοῖα δεν ΤΟΥ ματα 
ἀϊγνοείϑα {πῃ οτη οὗ 8}} στηοδηΐηρ. Ὑϑ2 ΤΟΥ δδΥ, ἰοο, ἔμδὶ δες 
διιοῖι δ. ζοτι 85. ΟἸ σοὺ δ οἰσεῃ υ5, δλο ἀσηίαὶ οὗ ἐποεθ 
Ῥοΐπα δὴν 1ἄοβ οὗ ἃ διίισο 6 χὰ [89 ΟἹὰ Τοδέδχηομ!ς ἰ6 ΟΝ Ώ» 
τίσ ἸΏΒ ΔΟΙΠΥ͂, ΠΟΧΟΥΟΣ ἐξ ΠΩ Ὀ6 Ῥχοβοηἰοα ὉΥ ὕτὸ 
(Ἰτελα ἱποο]ορίπη8, ΟΣ ΟΥ̓ΘΩ ΌΥ Ἰοασμοά Ὀΐδορο ἴῃ [89 
ἙΒυγοῦ.- -Τ᾿ 14) 
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Ἐδεσὶ ποτὶ ---οαἰξατο ἴῃ 15 τοοΐρτοο υ πιῖὶ (86 δὰ- 
ψδποΐηρ Οαἰηϊίο οοττυρίΐίοη, δ  ἰσβοῖ Βηα8 ἱξ αεἷἰρ- 
πἰθοαπὶ ἔπδὲ Οδἷπ ΚΆΥΘ 100 Βδῖὴθ Ὡδῖηθ, Ηθηοοδ, ἴ0 
ικἱὸ ϑδοὴ διὰ ἰοὸ ἴδ οἰ Ὑιϊος 86 Ὀσΐ]ὶ ἴοσ Ὠἶπι, δπᾶ 
δαὶ δ6 τηῦϑὶ δυὸ δὰ τοραγὰ ἴῃ Ὀοΐδ ἴο [89 ἴππάδ- 
τοσοῦ 8] Ὀομίηπΐηρ οὗ 8 ρϑουϊδν δηὰ ἴ4] Ὠἰδιοεῖ- 
6Α] ἀενεϊοριηθηῖ, Ηδ οἱΐοα [86 ποτὰ οὗ Αὐσύξτινε, 
0.6 Οἰοϊίαίε Π)εῖ͵, ὁπ. χὶν. 28: “ Ζεοογιπέ ἰσί έν εἰυϊ- 
ἐαίες ἄμα αἀπηογόρ ἐἶμο, δοϊἰοσέ απο δὰ 
φόοοο αὐ οοπίοπιρίμηι ἀεὶ, οαἰφείοηι ὑεγὸ απτοὸν 7)οὲ 
ἀόσωε αὐ δὶ; ἐἰα ἵπ ε6 ἧρεα, τας ἐπ 
Ῥοπεῖπο σίογίαίων." Υοῖ δ5.}}} ουθὴ ἢ 6] ἸΣβο τοαῖκοα 
Ῥτοκωίΐπρηϊ (ἰ νδὶθ οὗ οδοὰ Οἷδίηἰκο δάνδηοο ἰη σα} 
ἴαστο. [πη πτίπσε πηϊοῖ βοὶ Το 86 οτἱρίη οἵ 41} 
τΐπισα, ἴποσο οουἹὰ ποῖ ἴδἱ! ἰο μ6 βοσιωϑι ιίης ἰῃ τοὶδ- 
ὥοι ἴο [86 οτἱαίῃ οὗ ἰγβάθϑ δῃὰ δία. Αἱ α ᾿ἰδίον {πὴ 
που] ἐ696 ἱπυθη 0:8 οὐ ἰηΐο 16 οἱ οὗ 
Θοα δ ρϑορίβ. 8.1} ἰῃς Οαἰπίδ σδὸθ [88 (06 ΒΟΠΟΣ 
οἵ δυοσΥ ἱπιροτίδης δάγδηδο ἴῃ που] σΌ] ΓΟ; Ὁ6- 
Φδῦδβο ἰδ τῶοθ οὗ ἰδ ῥγογηΐδο δὲ δυδοτοὰ ἴη (ἢ 
τοῖα οὗ [0 ποτὶ, τὰ ῖ18ὲ (6 τοὺ οὐ ἰδ9 οὔγθ9 [4115 
πβιΌΤΑΙΥ ἰπίο ἰδ, ΟΥ τὰ8Κὸ ἰὲ (ποῖρ Ὠοθ. 6 ΟΔὮΏ 
ΟἾΪΥ ΒΑΥ͂, ὨοποΥοσ, ἐμὲ ἰ86 οπθαὶ θα, ποῦ] ἰθΏ- 
ἄσσον, ἰανοτοὰ ἃ Ῥγοοοοίουθ ἀογοϊορτασηὶ οἵ ΘΟΥΘΕΥ 
Ῥοποε οὗἁ σιϊΐζυγθ διβοὴρ ἴδ Οαίηἰ(68---οὐ ἴδδὲ [ἢ0 
εἰάτεοη οὗ (6 ποι ἃ δὸ τᾷῖδον ἰῃ (Ποῖ ὙΔῪ ἴῃ δῃ 
ἐπα οἰ! ἄγη οἵ Ἰ᾿ίρμι. [0 [6 Ὡοὶ [86 ἱμνοπίουδ ἔμ 6π)- 
βοῖνοδ, Ὀπὶ ἐποὶν του Ὁ γ δοῦνο ἀθυθὶορηιθῖϊ, δηὰ 
ἰδοῖς αὔυ5α, ἰδὲ ματὸ ΟἹ ἴδοῃ (δ6 τρλσκ 109 

 ΤΏΟΥΘ 8, ΤΔΟΥΘΟΥΘΡ, ΓῸ- 
τηαϊτιῖτισ ἴῃ 411} τηδίο, ἢοΐ ΟἾἿΪΥ δὴ απορίτἐ τι  σοὰ 
ξιουῃὰ οὗὨἁ τηδίογί δὶ πδίυγ 688 ΤΉ ΘΓ, Ὀαὶ ἃ Οδἰηϊἷο 
φἰοατησπὶ οὗ ᾿ρυγο βοηδυδ} γ᾽} (ρΡ. 318). Νονογθο- 
1666, ἐἰτουρὰ ἰδ δυο ἐν Υ οὗ 
ζαπαδτιοοηίαὶ Ὀοΐηρ οὗὨ δὶ Ἡξιΐοῖι ἰῃ ἰἰβο  ἰθ δἰ η1688 ᾽ἢ 
δἰλαΐη παῖ ἰἴο ΜὨϊοὮ ἰδ ͵δ ἸΏΟΡΔΙΥ ἀοδι πο, ᾿. 21. 

ΟἹ ὈΕΙ ΤΖΒΟῊ ὙΓῸ]] θαυ: “11 ἃ ἀροὰ οὗ 
Βορβδῃ, δηὰ υἱϊῃ ἃ δοῃρ οὗ τουγάον οἴοδεδ, [86 

Ἰνἰδίοτυ οὗ (π6 Οδἰηῖίθθ. [πη [86 δουθηῖ ζοπογδίου δ 
5 ἐονιζοι θη --- ἰτηπιοτθοὰ ἰῃ τοπβίο, γον οῖσγ, ἸΠΧΌΓΥ, 
ἀοοογαδιίου δηὰ οαϊπασα δῃ0," οἱο. Ὧ ΒΔΥΒ: 
“ΤῊΣ ἰδ ἐμ ρκοηοδὶβ οὗ ἐδ τ τκύτς τί, δος 
88 ῬΟΘΙΣΥ, τηιυβίο, οἷο. (ρ. 316), Μοτθ ΒΑΡΟΙ͂Σ, δὶ 

ἷ ἱ ΤΠ 6 γῸ 
οὗ 00 1166 αἱ ἐμ6 στθ- 
8 ταυνοἷ ᾽δ ἸΣῸα, 

ἃσί, Ὑ Ῥοοίσυ, ροϊηΐ ουἱ [86 ἀΐ6- 
ἴδῃσα Ὀοΐποος ἰδ τοαὶ δηὰ (86 ἰάδθαὶ οἱ ἐδ δἰὰθ οὗ 
συϊΐατε, 80 ἀοο68 ἴΠ6 δδοιίβοίδὶ οὔοσείῃα ἀο 6 βδσῃο 
ου 18:6 Βἰά6 οἵ ομἐέμδ, ΟΥ τοϊ σίοῃ. 

18. Οοποετηίΐηρ [86 ἱρ οὗ ϑοβουδῇ 88 Ὀομίῃ- 
πἶπρ' διοοῦρ ἴπ0 βοί δ 68, δ00 ἴ..6 Εἰχοροίοαὶ οχρίδηδ- 

ἨΟΜΙΈΤΙΟΑΙ, ΑἸΥῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Βθο Ποοίσϊπαϊὶ δοιὰ ΕἸὨσαϊ,---α ἀδσα8 Εδιΐγ. ΗΠ6 
γαῖ, πἰἷ5 δπυθδοτίησ, εἱθ Βαϊ γαϊίοι, δῃὰ ἷβ ὨΟΡ6.--- 

6 βγβὶξ (ΑἸ οἱοίστο ἴῃ ἰδ Β΄016.---ΤῊ9 
ΒΟΤΤΟῪ ἴῃ ΟΥΟΡΥῪ (ΔΙΩΪ (ἐμἀϊοδίοθα ἰῃ ἴδ Ὀαρίΐδηι οἵὗἁ 
νρεαῥὰμας -- το ἔδπ]γ 6 τοοῦ οὗὅὨ σνοτῪ Ὠυτηδη οτὰϊξ. 

[ἢ οἵ οδυγοῖι δῃὰ δίδίοϑ.--- 6 δταὶ ἔοστηῃ οὗ 
οὐποαδὶϊοι 88 ἰδ τηλῖκ65 108 ΔΡΌΘΒΓΔΣΟΘ ἴῃ ἰδο γϑὲ 880- 
Υἶβοο, δηὰ ἰπ [86 ναγϑὰ οδ  ηρϑ οἵ Οαΐῃ δὰ Αδοὶ, 
Ὕπδῖ οὐποδιίοη δὰ ἀο, δηὰ τδδὲ ἰξ οδηηοὶ.----Ὁ}1κ6 
οὐ το οὗ |ἰκὸ ρδγαηίβ.--- -ΟΙΟΌΒ Ῥδγϑηϊβ ΤἸΩΔῪ ΠΑΥΘ 
πὶοκοὰ οἰ !άγοα (Οἱδίη----ΑὈοὶ).---Ἴἶἶνο 8 ὈγϑοΡῚ ΆΠΟΥ 

6 διιἰδὲ β4}} “ (Πδὶ | βαϊδηὶ 

ὅντα ἴῃ [86 υἱέογδηοο οὗ δον ζαἑιἢ.--- Εν 8 τηδίογηδὶ 
ογ, ἰπ [8 αἰγνίηθ ὑγτιδί, πὰ ἴῃ ἐϊ8 ἢ πηΔ τοἰβία κί ΡΒ. 
Ἰ, Ἴμπο ἀϊνίηθ ἐγυιμέαϊ μεθα ἰῃ ΒΟ ΒΟΡΘ οὗἁ βαϊνδιίίοῃ 9 
2. (0.6 ΤηΩοΟΌΓΏ ΑΙ! ἀϊδαρροίησηθης ἴῃ ἢ Υ ὀχ ρϑοϊδιίοη9 
οὗἉ (δίῃ ; 8. ἐδ 8 ἸΔΡΡΟΥ αἰδαρροίϊηίτησηξ ἰπ γοβροοὲ ἴοὸ 
Αὔδοὶ (τοὶ ἃ γδρβηΐῃσ σᾶροῦ: ΑὉδὶ “ γοῖ βρϑακοίῃ ἢ) 
-- Το ἔπο στουση-ἔοττηϑ οὗ ἴθ6 Ὠυτηδη τοοαίοη.--- 9 
δοοορίδοϊο διὰ (6 το᾽ϑοίθά οδοτίηρ.---Ἴ 6 οοηίγαδὲ 
Βοΐσοθῃ Οαἰῃ δηὰ ἰδ Ὀτοίμοτα ἴῃ [05 δ᾽ ρηίΐ βοδῃοθ : 
1. Οδΐη ᾿ἴνοα, Αοὶ ἀϊ68.: 2. Οαἰπ᾽Β σταϑϑ ρογίβῃθβ, ἰῃ9 
ΓΘ οὗ βοίδι οοπίΐπυε8 ((Ὠγουρὰ ΝΟΔὨ), ουθη ἰὸ ἐ89 
οπὰ οὗὅὨ 1Π6 πουϊὰ.---Οαἰῃ ἰΠ6 ἢτγβὶ παίμγαΐ δτβε- θοτπ 
(ἴκο Ιϑῃγηδοὶ, ἔβδυ, Βουῦθῃ, (16 Ὀγοῖμοῦθ οὗ θὰ 
οἰς.), Αὐοὶ 106 Βεεὶ “ρί»ἑμαΐ βγοι-ὈοτΓΏ.--- 
δῖ8 ῥγίἀθ ἴῃ 86 σϑστιαὶ Ὀἰγι τίς δηὰ ὈγοΓΟρΆΩΥΘ, 
ἃ που] ὰ-ἰκίοσῖ οι] ὑγροὸ: 1. ΕὸΡ [86 το σίου : 
2. ἴον ἴΠ0 ρο! εἰ68].---Οὐἱῃ δηὰ Αὐοὶ, οὐ [6 χοάϊοδα 
διὰ ἴ06 Ρίουϑ ἀϊγθοίομ ἰπαῖάθ (89 οοτατηοῃ ρμϑοοῦν 

δορδζαῖθα διίδβ, οὐ (80 ἤγδι τε ρσίουβ πᾶῦγ, οὐ (0 
ἀἰνίποῖυ κί παϊοὰ βάτο οὗἨ Ὀοϊϊεῦ δηὰ ἔδο πιδι-οα- 
κἰπαϊοὰ βάπηο οὗ ἐδηδεϊοίασω. πη, οὗ ἰδ9 ποεὶά- 
Ἰδίογυ οὕ θηΥγ. Αδοϊ, ον (6 ποι] ἀ-ἰδίοῦυ οὗ τηδσ- 
ἐγγάοιι.---Ἰ 8) Ὀτγοιῃου δ Ιυγο᾽,---ΤΠ6 ὈὉσοίδοΣθ 
Ὀ]οοά.---Τ}ο ἤτϑι β]δίη, ---αὐὰ ἀδαί τῖτῃ βἷῃ.-- -ΤῊὴθ 
ἤτοι δρροδυίηρ οὗ ἀοδιὶν---Ὑ74τ.---Ἴὸ οθάυγδοΥ οὗ 
Οδΐη, οὐ Οαΐη παγηθὰ Ὁγ αοὰ ἴπ γαίῃη.--- Οἱ π 8 ἔτεο- 
ἄοπι δὰ Ὀομάδρο.---Οαἱπ᾽ 5 δοηίθηοο.---Τ6 ουγθθ οὗ 
Οαίῃ.---Οδἰῃ 8 τοροπίδηοθ (βγδὶ ργοβυτωρίίοι, (ἢ 6ἢ 
ἀεδβραΐν)..-«Ἴὴὸ οὐἱ! οομβοίοποθ ἴῃ (Π6 ἰδίου οὗ 
Αἄδὴ δηὰ ἴῃ ἐδ Ηἰδίοσυ οὗ δίῃ. Οουαρδγίβοῃ.--- 
ΤῊ Ὀδηϊδητϊηοπὶ οἵὨ Οαίη.---ΤῊο εἷμτι οἵ Οπίη.---Οαἰη 
διὰ ἰ8 γϑοϑ, οὐ που] βθΏ 8 88 ΤᾺ το σἹΟῺ 
διὰ ᾿ΟΥΪΥ δρί γι 04] μόνον, 8 τοβοοϊδα ἱπηλρζο οὗ ἰῃ9 

οὗ νϑδ οὗ ὅδιο τηΐσυθο οὔ δεί, οὐ οὗ 41} ουίυγθ.- 
ῬοΙγζδιηγ.---βοίδ, οὐ (6 ον δ ὑπόπσ, ΘΒ. Δ Ὀ 8} 
ΦΟΡᾺ 'οΝ ἴος Αδοὶ].- -Τ8ο. Βοιδίϊοα, οὐ ἴἰ80 Καὶ 
ψμ( ἰμρ μόν ὨΘΊΥ δηὰ Ὀοϊίον ἐτηθ ἱπαϊοαιοὰ ἰῃ (μι ΐα, 
δὲ το Ὀοχίη ἰο Ῥγοοίδίπη {1.6 Ὡδῖηθ ΠΟΥ ἢ, [89 
Θοὰ οὗ ἰλο οονοῃδηί.--- Εοδ, ἀσποῦπρ' ἴΓ811 πυπηθηΐ- 
Υ, 8 Ὥδιὴθ οὗἨ ὨυταἑΠγ.---Ὑ σι Οοά τὴ 68 χτοδὲ 
δὲ ΔΩΥ͂ [ἰτπη6, ΟΥ ἷπ ΔΩΥ͂ ΓΔΘΘ, (060 ΙζΔΠπ ὈΘΟΟΙΏΘΒ 
ΒΧΩΑ]]..--Π 068. τηδῃ Κγαὶ Ὀθοοσὴθ εΕτη8]}}, ἰμοα ἀοὰ Ὀ6- 
ΘΟΙ68 ἴο δἷπὶ Αἱ [86 Ὀἱτί οὗ Οδΐη, Ετνο νὰ 
ἨδδΙΥ ἴῃ δοὺ ΟΥ̓; δἰ (86 Ὀἱγί οὗ Αὔοὶ, ιδβύυ ἴῃ Ὧ6Ρ 
ΔοΒρΡΟΒἀΘΏΟΥ͂ : δὲ ἰδ6 Ὀἰἱν ἢ οὗ αυϊοῖ δῃὰ οοπδὰ- 
ἴηρ.---Ξ6 08, οὐ ἴδ6 δεέαδέῥελδα Ρ6ορ]6 οὗ αοὰ : “Απὰ 
(86 ραίοβ οὗ ἢΠ6]] 5.}8}} ποὲ ργουδὶὶ δραϊπδὺ ἱμοτα." 

ΔΕΚΕ: ον. 8. ἀοὰ Ὠἰτηθοὶῇ ἱποιυϊοα ὑμ0 οὔἶδιν 
ἴησϑ, 88. ὙΘ6 δ06 ἤτοι ΗδΌ. χὶ. 4, ἰμδὶ 86 (06 Ὀοϊϊοῖ 
οὗ ΑΙ ἴῃ μιἷ8 οἤδβστίηρ δὰ ἴον ἐξβ ὨΘΟΘΑΒΔΓΥ βτουπᾶ 
[Π6 ἀϊνίῃθ οομπισαδηὰ, ῥτοσηἶδο, διὰ τονοϊαιίοῃ, 80 [ἢ 
οὔδσίηβ {Πποτηβοῖγοδ τηυδὲ Ὀ6 οὗ ΟὨγίβὶ.--- 
ον. 4. ἯὯῺο σδπηοὶ ἀουῦδὲ ἐμαὶ ἔγοτη ἐδ ὙΘΕΥ͂ Ὀθ- 

 Θοἷ τοβοσνοὰ ἰο ᾿ἰἰπιβοῖ ἐδ ἱ ΟΡ 
Ὀοστῃ. Κυοἃ ἃ σομτηδηὰ Ηθ ΓΟΡΘΒ οὐ, 

ΧΙ, 2. Νύτμῦ. 11}. 18. 0 τὸ ἴον ἃ ἴγρϑ οἵ Ομ γίδὲ 
[6 βγδύθοσππι Ὀσίοτο 411 ογθαϊοιβ.----ὖ ον. ὅ, Οαΐῃ 
πἰδρὶ ὟΣ φερε γυθ ταυτάοτθ ΑΌο]. Ὑμδὲ οἶβο ἰβ ἰὲ 
τὔλη εἰσὶ ἴο Ὀοίτοοη ἰδ βο8ἢ δη ἃ {86 βρίγί(, [0 
ΘΟ Υ Ὀοίποοῃ ἰδθ δορὰ οὗ ἰδ ποιβδῃ, δὰ ἰδθ 
κοοὲ οἵ [Ἐ9 βοτροῃὶ ΑἈΝΡτΒ “ Ομτιβιαη1γ.".--Τὰδ. 
Βιδίε: ὙηΟουϊάκιὶ ἴθου ἰμδὲ ΠΥ βογνυίοθ ὍΘ δοοορῖ» 
δΔ0]9 Ὁ Θοά, ρῬεσίοστω ἰξ τῖθ υπέοϊχιιοα Ὀο]οῖ, δηὰ ἃ 
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Ῥυτο Βολτιὶ (Μαίς. ν. 28, 24 : ἰχ. 18; 1 Τί, ἱ. 1δ).-- 
ὕπανεα:  Βοὰ αοἂ Ὀυ188 ἃ ομυτοῦ, ἰμθῃ 065 (0 
ἄονΐ! Ὀϊ1ἃ 4 οἰαροὶ οἷοβϑ ἴο ἱὲ (Ρβ. χχνὶ. δ).---ΗῸῊ 
Ὀοαυί 1} δπὰ ον ον 8 ὁ τ θη ὈΣΟίδοῖΒ αν 
ΟΣ ἴῃ ΔΙΤΏΟΩΥ (ΡΒ. οχχχὶϊι, 1)} Ὀθὺὲ ΠΟῪ ΓΤϑῖὸ 7ῦ-- 
ἙΕΥΥ δῃὰ οι ουδΥ δδνο ἱδμποὶν οτὶρὶη ἔγοση ἴμ6 ἀοΥ!, 
διὰ ἀγὰ 6 τοοῖ οὗ Δ]} ουἱ] ἀθ6068.--- βου ἰμ6 σοάϊοδο 
οὐρὰ ἰο ὕ6 Δ]]υγοὰ ἴο γτοίοττηδιΐοῃ ὈΥ 11:8 ΘΧΆΤΩΡ]Θ 
οὗ ἰδ ρΡίουβ, ΤΟΥ οἶδ Ὀδοοῖηθ ὑβογθῦν ΟἿΪῪ {0 
τῆοτο δι ἰζίογοα (Αοἰα Υἱῖ. ὅ4).---Ἴ τ. 8. Αοοοτα- 
ως ἰὸ {86 Φεῖνβ, (δίῃ τηδϊπἰδίηοα ὑπαὶ ἰμθγο ἨΔ8 ὯΟ 
πάρα, ἢ ἰυαρσταομὶ, πο τοπδγὰ οἵ (86 ὯΟ ρυῃ- 

οῃὶ οἵ [86 πίοϊκοα, ὩὨῸ δἰδσηιυ, 4}} το Αδοὶ 
οοπιγδαϊσιθὰ - τδοτοίογθ δίῃ Ὀθοᾶσηθ δ0 οτηδίοτοὰ 
πὶ δ6 εἰον ἷθ Ὀτοίμοῦ. ΤθοτΘ ἰδ ὯὨῸ ρτουπὰ ἴογ 
186 Ῥτγοίθηοο οἵ [9 Μαδοσεί[θβ ἐμδί ἰῃοσθ δῖὸ τυδηΐηρ 
Βοῖθ ὑπθηϊγ- οἰρἢὶ γοσβοβ, πο οομίαίῃ (Π6 Βρϑθοὶ 
οὗ δίῃ πιὰ Αὔοὶ]. -ΑΡΟΙ ργεβχυτοθ ΟἸγῖθ.Ό Α5 
ΑΌΟΙ τᾶῶδ ἃ Βῃθρῃοσγα, 80 δ8ὸ Ἠὰ8 ΟἾ τβι.-- ἐγ είδονς 
Βιδίε; Οαἰῃ 18 δὴ ὀχδοὶ ἰγρο οὗ Απίομγίαι.---Ο811.- 
Ῥχε: ΤΏῸ ἢ ἴῃς οὗ τορϑῃίδησθ ΑΥ̓αῚΪ8 ποὶ τυ ἢ 
811 τηϑῃ : δβρϑοΐδ!γ 18 ἐμἷβ (ὴ9 6886 ἩΠ|Ὲ) ἰμο86 ἮδΟ 
δῖῸ σίνοῃ ὉΡ ἴο ἃ γοργοῦδδὶβ πἱπὰ (Ασὶδ Υἱῖ. 49, οἱο.). 
-«-Οπάμεε: δίῃ ΚΓΟῊΒ ἰά]γ, δὰ δος 8 δῖ 

ἰηπίηρ 8 Κ68 ᾿ϊά6 δίορβ ( ϑάοπ οὗ Κίγδοὶ χχυ δὶ, 
18, 14).--, “ν᾽ 86το ἰθοῦα ἰ8 δὴ ΟΥ̓ ποδὶ, ἴμογο 18. δὴ 
ΟΥ̓ ογο, δῃὰ πῆορο Ὀοΐὰ ἴθθθο δῖϑ, ἴβεσο 18. δἷδοὸ 
δ: 6Υ]] Πδηὰ.-- -71λ6 Ἡωσίεηιδ. Βιδίᾳ : Τὶ ἰβ ἃ Ὑθ1γ δῃ- 
αὐσπὶ βιδὺ ἱπ ἐἰθ 8661 ΟΥ̓ [26 τηδιϊοίουδ ἀν], ἔππδὶ 

Θύθ ὑπίο Ὀ]οοὐ.--- ΕΗΣΡΙΝΟΕΕ : 
οὗ τοαγί γγάοσῃ ἰη ἴδ πουῦϊὰ ἢ ΤΏ σὲ τηδῃ ἐμαὶ ἀΐθδ 
ἀΐοθ ἔογ ἴδ6 βδῖκα οἵ τοϊδμίοῃ. Ηθ πᾶοβο οἴἼγίηρ 18 
δοοορίδ]ο ἴο αἀοά, Ὀδοοσ 08 ΠΟῊῪ Ὠὐγηδοὶῦ ὑδὸ νἱς πη. 
“ον. 10. δὰ Οδίη ἱπουρῶλ ἰδὲ δ δὰ ποῆ, 
[δὲ ΒΘ 8 ΠΟῚ δ΄ίοπθ ἐμ Ὀοϊονεὰ οἰ]]ὰ, ἰδὲ ΑὉοὶ 

Ρτοαϑοά. Απάὰ ἐδουρῇ ΠΟΥ δῦ οτυδῃοα ἴον ἃ [1{1|6 
ὙΓὉ116, ἸΔΟῪ ΟὨ]Υ τἶϑο ἴο ἃ τῇοσο βἰογίουδ διὰ δίγου 
βίδίθ: ἴον 86} 80}}} ᾿ῖνϑ.---ΟἜΑΜ ΣῈ : ΤΏΘΓΘ ἰδ μὰ τι λοὶ 
Βοογοῦ ἐμαὶ 8881} ἢοὶ ὯΘ τηΔά6 τηδηϊΐϑαὶ (Μαίὶ. σ. 86: 
Εχοα, ἱἰ, 12, 14  Φο6Ἐ. υἱΐ. 22. . 23 ββδχη. χὶΐ. 9).--νηον. 
18. βοὴ πλδη βου ὰ Ὠυση 019 πἰτηβο οὶ, ἢ6 ζΌΘ6Θ ταί πο Σ 
ἴίο ἀοδραῖν, δηὰ τοὐθοὶϑ [06 τρθϑηβ οὗ ρτδοοὺ. Ηδθ 
4118, ἰπογοΐοτο, ἰπίο ἃ Οἰϊίοῦ θη ἰοπνδιὰδ οα, 
δια ἱπῖο δὴ ον. ἀθοροηΐησ ὑπροϊϊοῖ, εἴμοθ δ6 τοΐιβοδ 
ἴο Δοκπον [6 χτδοθ οὗ ἀοὐ, διὰ ἰδ6 βογνΐοο οὗ 
Ομ τίδι, οὐ ἰο οὶ ἰοῦ ανδὶ! ἴον ἷἱβ βαϊγαίίοῃ.--."Ὁ ἰδ 
ἴῃ τ}5 ΑΥ (Πδὶ βαίδη ἢ] γα Ηἷβ Θ: δ δεοίδ {9 
δἷῃβ Ὀοίοτο 89 δοπδοίθηοθ ἴῃ ἰδμοὶν τοοδὲ ἔγσῃ [Ὁ] 
ἔοττω, ἩἘ1]δὲ Ὧθ ἰδίκοα ἔγοτω (06 ουὐϑδ ὑῃ9 ζτδοὺ οὗ 
αοά.---Μαῦκ [06 βίορα οὗ εἶ, ΒΟῊ ἐπηρουοθρογ 
ΠΟΥ δάνασοθὶ 1. Οδίῃ νγῶβ διτοζϑηῖ: ὉΥ͂ ΓΟΒΒΟΏ οὗ 
8 Ὀἰγι γί ρμὺ Ὠ6 ἐπδουρὰ! Βἰπιδ6} Ὁ οϊθος ὑμπδὴ δ ΔΒ - 
ῷ. Β6 ἱπογθυρου [8118 ἔγτοτῃ διτόρδηοθ ἰπΐο τοοοκίηρ 
ἘΥΡΟΟΓίδβυ, δηὰ ϑοογοῦ ργεβυσωρίϊου ; 8. ἰπϊηκίηρ᾽ ἰμδὲ 
ἐδόγο '8 ποίησ κ ΐτη, 86 ὈΘΟοΟΙΏ68 οηνίουβ.: 4. 
ἔγοσα τῇ ΤΟγοροΐῃρ Εἴη 8 δ [8116 ἰπίο τουγάον, θυθῃ (ἢ 
εἰδγίηρ οὗ ἃ Ὀγοίδμον , δ. (π6ῃ 6 48}18 ἰηίο 1ἶοα, ὙΠ οσο- 
πιὰ Π6 ἰπϊηκα ἰο ῥα] αὶ ΟΣ οχοῦβϑθ μιἰβ Ὀτγοῖ πο 8 
ΤΑΌΓΡΔΟΥ : 6. ὅη4}}γ ὃ [8118 1Ἰηἴο αἱΐον ἀθδραῖγ.--- ον. 14. 
ΒΌΓΟΙΥ ἴῃ ὑΠ6 δηρυϊβῃ οὗἁ Εἱδ Θοῃβοΐθῃοθ τουδὶ Οαΐη Ὀ0 
δἴταϊὰ οἵ ουογγωίηρ, οὗ δηροῖα, οὗ πηρῃ, οὗ πὶϊὰ Ὀοδβίϑ 
ΘΥΘΏ ; γδδ, δύθῃ ἰηδηίσμηδίο ἰἰρ5 σδῦ50 Ὠΐτῃ αἰβίγοαϑ 
διὰ ἰοττον.-- -Ἴ ον. 16. ΟἜΑΜΕΕ : ΝῸ δβἷῃ8 δ1Ὸ ἴ00 στοδὶ 
ἴο ὈΘ [ογρίνϑῃ (188. ἱ. 18).---ΝῸ τδη 8}}Δ}1} δι γα υν 
ἴδκο ἤοτῃη Ηΐτ 186 ἰπβ]οιΐοι οἵ τϑῆρϑαηοθ ὉΡΟΏ ΟΥἹΪ- 
ἀοοτ (σῃ,. χὶΐ, 19).-.-Τ δ. Βίδίε: Α11 ποά]ο8β τθθῃ 

ὈοδΥ ἰη (δοὶν δου ἷβ ἃ τοατῖς οὔ (ἢ 6 οὕὑτβο, ποῦ πε ΠΟΤ 
τα τον (86 ροδῖϑ. Οοά τρδυῖτβ δὶ] ον -ἀοοτα 
ὙΠ ἃ Ὀγδηα ἰη [8:6 δοηῃδβοίθῃοθ (1 Τἴπι. ἱν. 3).---Υ͂ οῦ, 
16. Ἡγῶνί. Βιδίες Τὰ ἷ8 1180 τηϊπα οὗἁὨ 4}1 ἔθ ομϊ]άγος 
οὗ [6 νου], ἐμποῖὶν ἔγαὰθ δηὰ Ὀυδίποδβ : (ΠΟῪ δεὶς υοὶ 
δῖον ἔπ τὰ οἰυγοὶ ; οἶδά ἀρ (ὮΘῪ βοραγαιοὰ 
ἔτοιῃ ἰδ ; {πῃ Υ τοὐοῖοθ 1 ἰδ ΟἹΪΥ ξοοδ τὸ] τ ἐδ9 
ὈΟΩΥ (Ρκ. χ]χ. 10).-Ἡ ον. 24. Οοηβάσῃς τοθ υ]}- 
ὑηεὶν ἀοϊυᾶα ἐποτηθοῖνοθ τ ῖτἢ ἐΠ).6 ΘΧδσορ]α οὗἁὨ οἴδοτσα, 

1ῃυ8 αἱὰ [1 ,Διηθοῖ οοτηΐοτ Ὠἰτηδοῖ πὶ ἃ []50- 
Βοοὰ.---Ὑ ον, 21. (Ο γα τηυβἰοίδηβ, Βο  ἴηἰς τοῦγθοῖνοθ 
ἐπδὲ γ0ὺ δζὸ ἀοδοοηὐδαὰ ἔγοτῃη ἃ ροθδδ διὰ τηυγάοι- 
ΟἿΒ ΓΔῸΘ: Ο6880 ἴ0 ΔΌΙΒΟ γΟῸΡ δζί, οἰ βουπίθο Ἐπὶ} 
γοῦν πὰ 6 Πἰἶο ὑποῖγϑ ἡ Ηδηάϊογδῦῖα, γί, δηὰ ἰῃ- 
γΟὨ ΟῺΒ δῖὸ ρἷδδ οὗ (80 ΗΟΙΥ ϑρίτίς, δη ἃ οοσὴθ ἔγοσῃ 
ἀοά, πο Ὀαδίοννβ (θὰ ἀροῦ Ὀοδ (86 Ὀοϊ ον δηὰ 
ὉΠὈΘ]ονίπρ : Ὀ]οδδοὰ ἰβ 6 Ὑ80Ὸ υὑϑθὸ6 ουοσυγι πίη [ῸΣ 
{8.6 Ββοῦον οὗ Οοἀ ! (θδῃ. ἱ. 17: ϑβίγαοδΒ. χχχυῖ, 6: 
Εχοά. χχσυ. 81--3δ).---Ἡὖος. 36. Οκμεπ : ἀοὰ οδῃ 
ΟΠ ΟΣ ὁσηβοῖ6 ΟἸ γι διΐδη Ῥδγθηίδ ἰῃ δ οἰίοι : 
[26 ἢθ ἰδίκοῃῃ ἤτοι ἴθοσὰ δὴ Αὔδὶ, δ9 δὴ μῖνο ἱβοῖη 
Ὀδοῖ ἃ βεῖ}.--τνϑ ἐδ (0 ΠΟ ΓΔΟΓΘ Ὀγεοίουβ ποσκ οἱ 
οδυίι ἰμδη ἰο ΠοΙρ ἱπ ἢ διὰ ερτοδαϊηρ {110 
ἴσυο δὰ γἰσὴϊ βοσνίοο οὗ ΒΙγδοι χϊχ. 4).---Ἴ 0 
ἰθδοθ ΓΒ ἰῃ ΒΟΒΟΟΪΒ δῃ ἃ σμΌτοΒοα, ἕο ον 1.6 Ὀϊοεδοὰ 
ΘΣΘΙΏΡΪΘ οὗἉ ἰΠ686 ΒΟΙΥ ἐογοίδι ποσβ, δὰ ἰοῦ ἴὶ θ6 γΟῸΣ 
οἰν)οῦ Ὀυκίποδβ ἴῸ ργοοϊαΐπη δηὰ πηαῖκο κηόντῃ τ{π6 Ὠδτὺθ 
οὗ ἰδὸ [οτὰ ἴο οἷὰ δηὰ γοιυῃρς (οδ. χυ] δ, 19; δῦ, 
Τὶ. 6, οἰς.}. 

ΕΟΗΒΟΡΕΒ: ΤῈ6 ἤγθιὶ τουοϊδιϊου οὗ [06 αϊνίῃθ 
ΠΟΙ Π 658 ἰβ τοηοιγοα ἴῃ ἰδ Βοοομπὰ : δηὰ ἴῃ ἢ ΒΆΡῚΘ 
Ῥτορογιίοῃ ἰ8 ἰπὸ δα υδηοίηρ ῬγΌρτοβ8 οὗ ὑπ6 σΌΓΞ6.--- 
γον. 1-ὅ.(. ΑΠΟΡ (86 οἰιαγδοίον οὗ [6 Ῥδγθῆϊβ Π88 
Ὀοοο6 ἄχϑα ἱπ ἰπ6 ργορδέοῃ, (Ὠθ τηυβὶ ἰδ τΣηρ- 
ὕὔοῃ Ὀ6 οὗ ἰμεοὲν ΟὨΙάγοα : ἸΟῪ τιυδὶ 06 Ὀοτῃ ἰμδὲ 
οἴ οΓΒ ΤΔΔΥ Ὀ6 ὈΟΤΏ ἔοι ἱμο. ἴῃ ἢῸΡ βΒοὴρ οὗ [ΟΥ̓́͵ 
Β.)9 ἔογχοίβ δὲ ἰδὺῪ τίρῃϊ Ὀοίοσθ ΠῸΡ 6γ68: ἩὙ]1ὴ 
Βοῦ ρἴδηοο οὗ ἈΟΡ6 ἴπίο ἴῃ ἔπϊαγο δ 08}}8 86 ἰη- 
ἴδῃς “ἃ τηδη.᾽ Εἶδα ἸΟΟΪΒ δὲ [86 οὨ ]ὰ οὗἩ μοῦ ποι, 

οΡ- | δηὰ {πΐηκα ἰδ ἰπ0 δβοοὰ ἴοὸ πβοῖὴ ὐοα Μμιαβ ρῥγοιϊηϊθϑοὰ 
[6 νἱοίοτγ. ΤὨΪΒ ΘΟΤΏΣΠΟΣ Γοΐίογοηοθ ἰὸ ἐῃς αἰνγῖπηθ 
ΤΟΙΩΪδ0 ἰὼ οἷι, ἰἰϊ. 16 18 οὐ μοὶ ἃ ἃ5 ἱσαϊῃ ἴῃ [9 

αϊοτοτοίκιέοια οὗ οὖν ζ{λύΠ618.---ῦστπκε : Βαυὶ [6 
ῬΟΟΣ πΟΙΆΔΗ ἱδ ἀοοοϊγεᾶ ; δ6 0608 ποὶ γϑὲ β06 ΒΟῸΣ 
ΒΟΙΤΟῪ διχῃῖ, ΠΟΥ πηδογδίδη ἃ ἰμδὲὶ ἴσοι Β6ϑ ἢ οδῃ 
ποι έπρ εἶδ ἴθδῃ βοδὴ Ὀ6 Ὀοτῃ, δηὰ ὑμδὲ Ὀγ Β6βὴ 
δηὰ Ὀ]οοά βἷῃ δῃὰ ἀθδίἢ, οδὴ ὩδΥοΥ ὯΘ Υδησυ δηθὰ : 
Βὴ6 ΚΠΟῊΒ ποῖ, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ἴΠ9 ΟΔΥ͂ ὯΟΤ ἰΠ6 ΠΟΌΓΡ. 
Ετνθ᾽Β 7ΟΥ διὰ Μαδγγ'Β βοῃς οὗ ρτγαΐβο, [0Κὸ 1. 46, ΒΟΝ 
αὐἰδογοῦϊ ἢ (Τοὶ ΜΑΓΥ ἴ00 ΚΠΘῊ οὶ γεῖ ἰδμαὶ δἰ ἃ 
Ἰδίδσ ἐΐηθ ἃ βηοσὰ τιυδὶ ρΐθσοθ ὃν οὔπὶ 80}} ΤῈ 
οὯ6 Ὀὲγιδι ἤγοσῃα Εν [8 [0] ονοὰ ὉΥ ἃ δοοοῃα,---ἰ;9 
δτεὶ ἰθ ἐο Ῥαϊσίδυοι οἵ [00 2186, 1 οἶος οὗ [09 
ὕ0ὁ οὔυτοι, Το πᾶπιο οὗ [86 ΟἿ6 ἴοττηΒ δὴ Ἵχδοὶ 
οοπίσαϑί ἰο ἰ}6 πδιηθ οὗ ἴδ οἶμοσ. [ἢ δίῃ ἀοο68 [86 
τηοῖδον οὗ [6 ἐνίηρ τοροθο 41} Β6Ὶ Ἰοηρίης δὰ ΠῸΡ 
ὮΟΡ6 : ΑοΪ, οἢ [8.6 ΘΟΒΙΓΑΓΥ͂, [86 δοοομα-ΒοτΏ, τοῦπὲ 
ΒΕΙ͂ΤΟ Δ8 ἴἰΠ6 [01] οὗ ΒΟΥ ΠΟΙ ρδίῃ δηαὰ ΒΟΙΤΌΝ. 
Το Ὀοδὶ ἀοδοτ ρου οὗἁἨ [8 Ὥδτθθ Αϑοὶ (ποι ιϊηρστιοθα 
ΟΡ γδηΐὶγ) τὸ γεδὰ ἴῃ ΕΟ] οβ  αϑίθβ μ: {Π6 ῬτοδΟΒΙ Ως 
οἵ ϑοϊοιθομ), οἰ. ἱ. 38. Τμδὶ πϑοΐθ ὈοΟΚ, ἐπάδϑα, 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 τοραγάθαὰ 88 ἃ αἰβδο ΘΟΙΠΓΩΘΠΪΑΣΤΎῪ ΟὉ ἴδ 
ΔΙΩ6 Αδοὶ, Αοοοτγαϊησ ἴο ἴδ ορίῃίοη οὗ βοῖῃθ οὗ 
[6 ζδίθοτθ, Αὔδὶ τῶϑ πόῦοῦ τρδιτὶοὰ.--ὕυὙυὐτῊΣε : 
Αάδιῃ δῃηὰ Ετνθ δῸ ποὲ δἰ ΤΡΙΥ Ῥαγθηΐβ ἴὸ πουτβῃ 
διιὰ ἱπειγυοὶ (οἷν ΘὨΣ] ρθη : ἸΏΟΥ ὈΘΟΡ ἰοταγαβ ἔδοτη 
αἷδο ἃ Ῥτίθδιὶυ οδῖοο (ἴὰ ὑπαὶ ἴδ 0γ Ἰοδὰ [86 οἰ άτεῃ 
ἰο ἴδ δδοτίβδοθδλ. Τὸ βδοτὶβοο 8 88 οἱὰ 85 σεϊρίου 
(ἰδδὲ ἰ5, δὲ (86 τοϊϊ βίοι οὗ Δ]ΠΘὰ ΤΩΘΏ).---ἱὐ ΤῊ ΚΕ : 
ΑΙ] {6 ἱοιοτίοβ οὗ (89 ΟἹ]ά ἸΤοδίδιηθης δῆον ἴδδὶ 
Θοά, ἰπ δἰ δυρεσδουπάδην ρτασθ, δῖ} αὐτὸν αἰνθῃ 
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αδροὰ τοδϊηἰαΐποα ἴῃ οἶοϑο οοπῃοοίίου πὶι ᾿ἷ8 τογὰ δὴ 
οαϊνγατὰ δηὰ υἱδί υἷΪ6 δίρτι οὗ στδοθ, ἴδδὲ τηϑῃ, 88 
τοσηϊη δα ὮΥ δυσὶ Βδογασωθηῖδὶ βρη, τσὶ ἰἢ6 ΤΟΤΘ 
σουβδάσδηι Ὀοϊΐενο. ΤὨοτοΐοσο ἰτ ἰβ ἰμδὶ αἴϊθον {86 
Βοοὰ [6 τίου ΔΡρΟΔσΒ. Αμπὰ δὸ 0 ΑὈΥΔΏΔΤΩ ἯἮΔΒ 
αἴνει (86 αἷρτι οὗἨ οἰγοιπιοϊβίοη, [1ἢ τοδρθοῖ [0 [86 
Βυρροθϑὰ εἴχε οἵ Θοἀ : ᾿ἰοῖ οἠθ ἰδίηἰς οα [06 Ὀ]οϑδίπα 
οὗ ἀοὰ ρου ΑΌΘ]᾽8 οδιι]ο-Κοορίηρ ἰῃ ἴ00 γοδρ ὑπδὶ 
ἔοΠονοα, τ ἢ 1]8ὲ δία 8 ἀρτίου! αγο σηϊβοασγὶθα, Οσ οἢ 
[86 αγτο οἶα Ὀρτγαγὰ-τηουπίίηρ, οαει πταγἀ-οἰδαταΐῃρ, 
Βαοσι οἷα! βιθῦοκο. ΕῸΣ οἴδοῦρ ὈΪΌ]1ς8] δὴ] ἴῃ 
δἰσίοιοθὶ δοοογύδῃοο πὶι (Πΐδ, ἯὙΘ ΣΏΔΥ ἰπϊηὶς οὗ δ 
᾿ακὺμ οἵ Ἰίσὶς 0. Αεὶ, δῆ σοι που ὈΘΟΌσΩΘ 
ὉΣ Ὠΐδ8 οὔδγιηρ ἃ ὁοῃβυτηϊηρ ἤδτηθ οὗὨ το (Εχοά. χὶν. 

234, ἄς.). [πη Μαϊϊ, χχὶϊ!, 8δ, ΟἸσίδι τ δῖοβ ΑΒ] [86 
τπηΐηρ οὗἩ (86 οἰυτοῦ οὗἨ ἁἰμοθθ ἰδμδὲ δας ἀοὰ, 

ΨἘΪΟΝ γεν 1}} τοϊηδίη ἰοὸ μ9 ομὰ οὗἁ ἰῃ6 ποι], τῇοΓοδδ 
Οπΐη ἰδ {86 Ὀορσίπηίηρ οὗ [86 οδυτοῖ οὗὨ {Π6 τοδ]ριδηὶ 
δχιὰ 16 τὰ ἩΙΟΝ Μ|1] δἷδο οοπίίηπο ἰο ἰδ 
σῃἀ οὗ ἰμ6 ποιϊά. ΑΡοὶ ͵β. Ὡοὶ βἰδίῃ ΟἹ ΔΩΥ ποσὶ ἷγ 
ΟΣ ἀοιχιοδίϊο δοοουπῖ, Ὀὰξ ΟὨΪΥ οἡ δοοουηὶ οὗ [10 
ϑοσυΐοο οὗ ἀοἂ, Το χοοὰ δηὰ ἔπο ουἹ] οοπβοίθῃοθ 
δΣῸ ἀοεδογίθοα ΠοΙῸ 86 ἱπουρὰ ΠΟΥ 6 γῸ Υἱ δὶ Ὁ]6 ἴ0 ΟἿΣ 
6Υ6Β; [6 ΟὯ6 ΟἿΪΥ δα 18 ἔλοθ οὐ εἰσ, (πὸ ΟἴδοΣ 
οδδῖβ ἰδοῦ ἀδδβραίγηρ ἀονη.--- τα. 6, 7. [ἡ ε})18 
Βοεοϊὰ (οὗ 1) πιυγα 61), 80 ΤΌὨΒ ἰ.6 Ββίοσῃ, ῬἮδϑ βᾶπιδβ- 
ΘΌΒ ΔΟΥ ΑΓΒ Ὀ01}]0, τ Π086 ἤδταθ Ὠἰηΐβ δὲ (ῃ6 ὈΪΟΟὰΥ 
ἀο641.---Ηο πο δοοογάϊηρ' ἴο δ΄8 τι οἰ ΒΟΥ 8 ΒΟΡΘ ὙΔ8 
ἐο δυο ὈΘΘΩ (δ0 δἷδγος οἵ ἰῃ9 βογρϑθῃηῖ, Ὀδοοιηοδ ἐδ 6 
τοῦτ οτος οἵ ἢΐβ Ὀσοίδποῦ [Π6 ΒΟῊ οὗἨ δἰβ οὐτῃ τοί ν. 
--ξδρεκ : Βα ἃ ἀγδσγηδίίο δροοίδοϊο  ([Π6 Κ'γβι 
εἰαΐῃ ὑροὴ ἐδθ οαρἢ.---ΚΕΑΌΜΜΛΔΟΗΞΕ : Ηρσθ ἰΒ {Π6 
βνγβὶ Ὀτοίμον δ ἸΠΌΓΟΟΡ οπ ἴδ6 ΥὙΟΙῪ {γοβιο]ὰ οὗὨἁ 
Ἑδουι,---ἰς θγϑὶ Μγὰν.--- γβ. 9,10. Ηχερκε: πο 
δ..8}} [Δκ6 νοηροβηοο, πο αοα ἀο68 ποὶ ἰδκὸ γϑῆ- 
Βεδοοῦ Τῇ ἔλιπον ἢ--ΠΌΤΗΕΕ : Οαΐῃ ἰπ ΟΠ, ὈΥ 
ἐῖ8, δῖβ ὀχουϊραίίοη : Ὀυΐ τῆθα ἢ6 1868 [Π6 Ὠδιη6 οὗ 
Ὁτοῖδμον, πμδὶ οἶβο 18 ἴθ Ὀὰϊ δὴ δοκηον]οάστηοης ὑπαὶ 
Ὧθ οὐρί ἰο Ὁ6 ἷ8 ὈΓΟΙΠΟΙΒ ΚΟΟροΡ. [Ιἐ 8 ποὶ ἴοὸγ 
εἴδει ἰογοὰ βῆοορ δῃὰ οδίι]ο βἰδίη (μδὺ αοα 888, ἱΐ 
ἦβ [0Γ 8 βἰδὶπ τβδη ἰμδὺ Ὧθ ἱπαυΐτοα, [ἐ (οἸοπτα ἰθδὲ 
ΤΩΘῺ δανα 86 ὮΟΡΘ οὗ 8 τοβυγγοοίίοῃ, [8.6 ΠΟΡΘ ἴῃ ἃ 
Θοά πδο οἱ οὗ [86 ὈΟΟΙΪΥ θα σδῃ ὈΘῸΡ ἐποῖὰ ὉΡ 
ἴο οὐογ δι ϊηρ 16, δὰ ὙΠῸ 8518 δον ἐποῖνρ Ὀϊοοὰ 88 
8 ΥΟΓΣῪ ἀσλγ δηὰ ργϑοΐουβ ἑπίπρ (ΡΒ. οσυΐ, 16), Ὑ͵Βδὶ 
οδ Ὀδ ὑδαϊ 8.1}}} βιη}} νοΐοϑ ὙΝΙΟὮ Θοτηθ8 ἔγοτα [ἢ 
φαγί, απα πλ οὶ ἀοὰ ἢθαγβ εἰρσἢ ὑΡρ ἱπ ποανϑῃ" ΑΒοὶ 
Βιδα, πογοίοΐογο, πμ}δὲ γοὶ ἴῃ 11ἴ8, σηἀυτοά υἱο θηοθ 
τὰ ΚΘ ΌἸΘΠ658 Δηα Β,]6}06 ; ΠΟῪ ἰ8 1 ἰπδὺ πον ψ ΏΘΩ 
8 5 ἀοδά, δῃὰ τυ ]γ Ὀυγοα ἱπ (86 φαγί, ἢ 8 'π}- 
Ῥδείοσιϊ δἱ [0 πιο ῦ ΗΟΥ ἷβ ἰδ ἰδῇ δ6 Ὑδοὸ ὈΘΙΌΓΘ 
φρο ποὺ οὔθ πογὰ δραΐῃμβὲ δἷβ Ὀτσοίδοσ, ΠΟῪ οτίθβϑ 
οὔξ 50 Θομορ αἰ πἰ ὨρΊΥ, δηα, ὈΥ͂ Ηΐβ ΘΓ, τοῦτο αοἀ ἰο 
δοιϊοῃ 7 Ορρτγοββίοη δηᾷ β᾽θη00 δγθ 50 Ὠἰπάτδῃοο ἰὸ 
οὐ ἴῃ ἡπάσίηρ [16 οδυδ8ο πίοι ἰἢ6 ποι] 80 τη ΐἷϑ- 
ὮΔΚΘΟΠΙΥ ἰωποίοβ ἰὼ 6 Ὀυτίοα,---Ἴογα. 11.132. Α58 
Αὐὐδιο δ δἰ ἀρνοὶορβ 1861 ἰῃ Οαἰη᾽ Β ἀδοά οὐ ΤΑΌΡΟΘΥ, 
80 ἀσο5 ἴῃ6 γδὲ συγβο οἵ ἀοα τοτυϑδὶ ἰἰβοὶε ἰη (ἢ 
Βοοοῃᾶ. Ουγβρά Ὀ6 ἰδοῦ: ἱδμδὲ 8. ἰοὰ αγὶ ποῖ [86 
οἵιθ ἴγοιῃ Ὑδοσὰ (16 Ὀ]οββοὰ βοοϑα ͵ἰθ ἰοὸ 06 δοροὰ. 
ΒΥ (818 ποτὰ 158 (δίῃ ϑχοοζοσηυηϊσαϊοα, ουἱ οἵ κα ἃ 
ἐπ ἴτοσα (860 Ὀγάη οι, 80 δῦ ἣ6 ΟΔ} ΒΑΥΘ ΠΟ ΤΟΙ 
ὮΟΡΒΘ οὗἩ [Π6 ΒοηΟΡ Μοῦ 6 οογοϊοθά, Τμδὶ πο ἢ 
υεϊὶ ΑὔΟΙ δὰ ἃ γι εβείονς ΟΥ Ρῥγῆχυγανθ ῬΟΥ͂ΤΟΣ 
ὈδοοΙΩ65 ἴῃ Ψ9ο808 (06 τηοβὲ ρογίδοι γϑα] βίοι : "' Δῃ 
.ο δαγίδ αἰὰ απλκο᾽ (Μαίς, χχυϊ,. 62). Αάδτὰ Βαὰ 
Φλεόθαν ὈΘΘΟΠῚΘ ἃ Βίγαηροῦ ἰπ ἰΠ6 οαγίὶ : Οδίῃ ἰβ ΠΟῪ 
8 ἔυρίνο.--ΟΑΥΥΙΝ: Νοὲ [10 ὈΟΘΙῪ οχὶϊθ δίομθ ἰβ 
(ὐαΐη οοπάἀοιρποά, Ὀαὶ Βυδ᾽οοιοα ἰο 86 τουοῖ ΒΟΥΟΓΟΣ 

ἸΘΗπηοηϊ ; ἴΒ6ΓΘ ἷβ Ὠοΐ ἃ δροῖ οὗ οδυί ἰῃαξ ἢΘ σϑῃ 
ἬΟΣΟ ἢΘ Β884}} ἢοῖ Ὀ6 οοπίουμπαεὰ δηὰ τηδζοὰ ἴῃ 

Βουΐ; [0γ δβ ἃ οοὨβοίθθοο 8 τίγρη] }7 οΔ]]οὰ ἃ 
Ὑ611 οἵ ἴγοῃ, 80 πεῖι μοῦ ἃ δυπαγρα γγ8}18, ὩῸΣ 88 ΤΩΔΗΥ͂ 
[οΥίΓΕΒ868, οδῃ ῥγοίθοῦ (86 φρο ]θ88 ἔγοτῃ ἐμοὶ ηγϑϑὶ. 
--ύ ον. 18-16. Ιῃ {018 πΔΥ, δἰ μουν ἢ ποῖ δχουβίην 
ἢΐ8 βίῃ, 068 Οδἱῃ σοτηρίδίη πουογίμοῖοϑβ οὗἩ ἰὴ 6 ἴδατ- 
[ὰ]} βουσὶ γ οὗ ἰμδὶ ᾿[υἀϊοΐα! δομίθποθ ποῖ ἀδργῖνοϑ 
Βέτη οὗ ΣΤ τ πΕο. Ξο ἴοο [86 ἀοΥ]!.--- Ηο τιῦδβὲ 
᾿ἰὰ6 ἔγοτωη (ΡΒ. ν. ὅ), δῃὰ γοὺ 86 σδῃῃοὶ (8. 
οχχχίχ. 7). Οαοὐβ ἴδοθ οὐ σοπῃίθηδηοθ το Ϊ8 
ῬΓΕΒΘΏΟΘ ΔΒ γσουθαϊϑὰ ἱῃ ρυϊαϊπρ' οΑΓΟ, οὗ ἰῃ ἐογρίνίη 
ΤΩΘΓῸΥ (Εχοά. χσχίϊ!, 1). --τληα [η18. Ηΐδ ΤΩΙ ΒΟΥῪ ἢΘ 
ἱπυρυῦοθ, ποὺ ἐο Ηἷ8 δίῃ, Ὀαὶ ἰοὸ (μ6 δοοουῦὶ οὗ Οοά, 
Οαΐη Οομβίογβ ποὺ τΩΘΡΟΙΥ ἰμαὺ δ6 ἰ8 βιπρροὰ οὗ 
οὐδ ρτοίθοϊίοη, Ὀαὶ 4180 ἐβδὲὶ Ἕυθγγ ογοαΐυγα ἴῃ ἐδ 
ὙΟΥΪὰ 18 ΠΟῪ διτωθᾶ υὴ τ ΘΒΡΟΏΒ ἴο ἴδῖκθ Ὑθῆρθδηοθ 
Ὅροι δῖ. Ασοοοτγάϊηρ ἴο δὴ δῃοίοηὶ Ἰοροπά ἷξ ταϑ 
ἴμι6 ἀοβίίην οὗ Οαΐῃ ἰο Ὀ6 εβἰαὶπ ἔγοπι ἰδ Βοῦβθ ἴῃ 
ὙΠΟ δὸ ἀποὶι, Τὸ Φον βὰ ἰτααλεἰοη τηδῖτοα Ὠΐπὰ 
Ρογίδῃ ἢ ὨΪ8 σαοθ ἰῃ (ἢ. Ποοά.---Ἴπ τοθροοὶ ἰοὸ (09 
Τλατὶς οἵ Οδίῃ : βοὴθ ἰᾶῦο οοη͵θοίυτοὰ ἴμπᾶὲ αοὰ 
Ὀἰδοθὰ ὕροη ἢβ ὈΓΟῪ οποὸ οὗὨ ἰδ ἰοτίογα οὗ 8 ΠΆσΣΩΘ 
ΦοΠΟΥΔὮΕ ; ΟἸΒΘΙΒ ΒΔΥ {παὶ ἰὺ τγγὰ8 ἃ ἀορ ἰῃδὲ οοπίϊηα- 
ΔΙ τϑῃ Ὀοίογο Ὠΐτη ; ΟἿΠΘΥΒ (Παΐ ἰξ τγὰβ ἃ Ὠοτῃ τ ἰοἢ 
Κτοῦ οὖἱ οὗἁ 18 Τογοθδά, δὰ οἰ σθ, θη 4}}γ, τηδΐη- 
ἰαΐπ ἰῃδὶ ἰξ πᾶϑ ἃ ραγίἰσυϊαν τοῦθ ἩΒΙΟΩ αοα οοχὴ- 
τηληἀθα ᾿ηἶπὶ ἐο ὙΘΔΓ, (πδὶ ΟΥΘΓΥ͂ ΟΠ6 ταϊρμῦ ΚΏΟΥ 
μὲ. Το ΓΟ]ΠΟὟ [86 Υἱοῖνγβ γοβροοίηρ (8 τηδτὶς 
δὶ ποσὸ μοϊὰ ὉΥ [μιποΡ δπὰ 186 δυίμον (Ὁ νἱ ἢ), 
ἴμδι ἱτ πὲ βοπιοι ἴω ἐπαῦ ἸΔῪ ἰπ ὨΪ8. ΔΡΡΘΆΓΔΙΟΘ, 
ΘΒρΘοΐδΠν ἴῃ ἷβ ἸοοΪκ.---ὕ γα. 17-21. Πύτμεπ : [ἢ 
1π|8 6880 16 δϑδοϊοη οὗὨ [86 Ῥδγομίβ 18 [86 ζτοδίοσς 
ἰὴ ἐπαὺ (Π6Υ̓ ταυδὲ μᾶνθ ἴοδὲ (Ὦγοθ Ομ] άγοα ἂξ Οη66 
(ΑΒε}, Οδἴῃ, δὰ ἷβ τὶ πῆ ποηΐ ἰπίο οχὶϊα πὶ ἢ 
Ἀἶη)).---Ενθη ἴῃ 18. οἷἐγ, ἰοο, ἀϊὰ (δΐη τοϊηδίη ἃ 
δυριοίνο δὰ ἃ νδρβθοῃὰ.--- ΖΔ, ὁ’ δλαάοιν," οἶἴδοῦ 
ταθδηΐηρ ἰδ 6 ἀατὶς, (86 Ὀγυμποίζο, οσ [89 ομα βῃδάρὰ 
ΕΥ̓͂ ἃ τοι; μοδὰ οὗ ἢιαἷν.-- -ΟΑΥΥΙΝ : 76 ἤδνὸ Πμογὸ ἰἢ6 
οὐρίῃ οὗὨ ῬΟΙΥΡΆΤΩΥ ἰῃ ἃ ρϑγεῖϑο δηὰ ἀορθῃογδῖθ 
ΤΆΟΘ, 88 ἮΘ δἷ'βδὸ πα [16 ἢγβιὶ δυῖποῦ ἰὼ Ὀ6 ἃ ΙΔ 
θτοσίουϑ δῃὰ δ] 16 ἴ0 411} υπδὴ Κα] 685.----ΝλΙηδ: 
δον 8) ἐγ ἶοι βουῖθ6 8 ὑὸ ποῦ (06 ἢτϑί ΡοθίΥ δπὰ 
εἰδλ οὗ βοῃρ; ΟἾΘΓΒ τωδῖζο δθὺ {π6 ᾿ἱῃπυθηΐγοβθ οὗ ἰῃ9 
διίβ οὗ βρπηΐηρ δηἃ θαυ ΐηρ.---ΒΑΜΌΟΔΕΤΕΝ: Ττὰθ 
1ε '8 ἐμαὶ οὐ κί μ Δ} 811, 828 ογοδίθἀἁ ὉΥ σά, τγὰβ νον 
ποοᾶ: Ῥυΐϊ βῖποϑ ἰλ6 Θῃίγδῃοο οὗ βἷῃ, ἰ86 ψοἷ6 οὔ» 
ψαγὰ ποιυἹὰ οὗ παίυγο 8 Ἰοαἀδοὰ σὶϊὰ (06 οὔτθα οὗ 
ἀοαιδ, Απὰ γοὶ 18 8 ἰοΒ ΠΠ ΟΩΥ οὗἨ Βοἷγν βοτίρίατθ 
διραϊηδὶ (δ 6 ΡοΙΡ οὗ 86 ποι]ὰ ἴδ στοστοουϑά ἴτουσι (9 
Τλοπδϑίίο σῖροῦ; 8δλ8 ἷἰβ βῃονγῃ ὉΥ ἰῃ6 βυρδοαυθαηξ 
οουΓΒ6 οὗ 86 Ξοτίρίασο Ηἰβίοσγ. [10 [8 (συ (πὶ Οδΐῃ 
Ὀυΐ 46 ἰῃ0 ἔγβε δδγίθ]γ οἱΐγ, Ὀσύ Δ ΥΔΓᾺΒ ΘΟπι68 8 
αἷἐγ οὗ αοὰ. [1ἢ βυρροτὶ οἵ (μΐ8, [Πόγὸ ΨΖΟ]] ΟΕ τ Θἢ- 
ἄοῃ οὗ ἐμα ὈοδυϊΥ οὗ ὑΠ6 τηοῖμοῦ οὗ [ετϑο], 1.6 τ ἢ 
ἰθηΐθ δῃὰ οσὰβ οὗ Αργδῆδη), [86 μβᾶτρ οὗ Ὀανὶά, (ἢ 9 
παιοῃ ποτὰ οὗἨ Οἰάθοι (“ ἴ86 βποσὰ οὗ {86 Ἰωοτὰ δμὰ 
οὗ ΟἸἱάδοπη,᾽" ἰᾷ οοπίγαβὶ τῖτ (δαὶ οὗ ΤΌΡαΙ Οα͵}),--- 
διά ἰπθ ἰοροηᾶβ οοποογηΐηρ Οδἰη ΒΒ οἷὰ δρὸ διὰ 
δι ἢ} Β ἀοδίθ, Ρ. 99.}] Μοῃ δῖὸ ὙϑεῪ ἔοπὰ οὗ 
Ὀοαβύηρς Ὀαδίοτα (ποῖνς τίῖνοθ. Τη6 ἤγϑὶ ροοὺ ἱῃ ἰπ9 
ποτὰ ΔΒ 8ῃ οἱὰ τηδη τσοὐυνοηδίοα, ἃ ἤθτοὸ ἴῃ πογάβ, 
ἃ ὈΓΑΙΒΟΣ οὗ Πἰτηβο ἢ, Ηἱΐ8 βοὴρ 8 πιίβουϊ ἀουδὶ ἃ 
ΒΟΩΩ οὗ (υἱυτρὰ οὐ ἐμ ἰηνθηίϊΐοι οὗ 89 βποσά. 
Το Αὐδθίδηβ ἤᾶνο ἃ Ἤ0]6 ὈοοΪς [11 ΟΥὁἨ Βαῖηθ8 δηὰ 
ὈΓαΐβοβ οὐ ἴ80 βνογά.---Ζιξαιξκ: ΤῊ βίη οὗ Οαδίῃ 
ὈΘΟΟΙΏΘ6Θ δαγίιϊ ἴῃ (86 βιυοσγα-πιοχοδι θα 1 Αγ 66}}.--- 
γοῖθ. 2ὅ, 26. ὅ78 866 ἰδαῦ ουἱίατο απα βοίθηοθ ΓΘ 
88 Ο]Ϊά 88 μυτηβηϊ ᾿ἰβοῖ ἢ. ΒδΡθατίβεη πὰ Ὀγαὶδ Υ 
[ΟἸἸον δὔοῦ ἃ οοτγυρὶ οἷν] ζαϊοη. [Ιτωτηθαϊαίοὶῦ 
δἴνον 186 δου θίγοηροῦ σηδη βία οης οὗὁὨ δ δἰ πιςἷὶο 
πο -δρὶ τίς, τ πὰ [86 βίσοηρ τονοϊδοῃβ οἵ ἰδ} 
οονοηδηὺ Φομοταὶ.-- ΤῈ: ΤΏογΘ στο ὑγδα 08 



968 ΟΕΝΈΒΙΞ, ΟΒ ΤΗῈΒ ΕΙΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ, 

οὗ Αἀδηὴλβ ἀδυρμίοτβ βαϊπιδπα δὰ θοθοσδα, Ὀ0} 1 
ΚΠΟῪ ποὶ οὗὨἨ ΔΩΥ ρτουπὰ ἴον Ὀο ονίηρ ἴῃ ἰμοὰ. Ἐνθ 
δὰ εἰἰρεμύοα ΑΌοὶ, πρ δὲ δ ἐπβουρῃῦ τσοὶ οὗἨ Οἱδΐῃ 
85 (86 ὁ50 {0 Βμου]ὰ ἰῃ ποτὶ διὰ ροδβ638 (16 ὈΓΌΣΒ- 
86: ΠΟῪ (οη ἴπ6 Ὀἱγί οὗἨ βο.}} βὴ6 ὨΟΪἀ8 ἔδ86 οοῦ- 
ἔγαγυν, διὰ δβϑεζὴβ ἰὺ ΒΔΥ: ἴῃ Αδδὶ νὰβ 8]] ΣΩΥ̓͂ ΒΟΡαο, 
ἴον Ὧ6 τῶὰϑ τἱρῃύδουδ, Ὀὰὲ ΐπι (Π|6 ροάϊοεϑ Οδἰῃ ἢ 8.}} 
βἰλίη ; ἐποσοίοσο 888 ἐμοσθ Ὀθθῃ ρσίνθῃ (0 06 δῃοῖοΣ 
δορὰ ἴῃ ρἷδοο οὗ Αθ6ὶ, ὅ.)6 ἀοϑβ ποῖ δάϊιοσθ ἴο ἴτω 
ἴῃ {1.0 ΤΟΙ ΠΟΙΙΥ πΑΥ, ἀημἃ δἰθοσ (86 τηοί ΒΟΥ] Ὠθατί. 
Β[ι6 ἀο68 ποῖ οσουδθ Οὗ ρϑὶ ἰδὺθ 116 βίῃ οὗ ᾽δ᾽ βοῃ. 
ΤᾺ ϑείλίξεε ; ΤΏΘΥ παπἰῦθ 1ΠΟΣ ἴῃ ἃ ΘΟ Ὁ}1γ: 
πὶ (Βογὸ δσίβα μοί ἱμοσοίγοιῃ οἰ ..}} οὗ ἰυαὶ ὅπὰ 
ἸΌχυΥ : ἢ, πο, ὑπαὶ ἢ ἡπῦμν οὗ ΒΟΙΥ τοραϊίδέίοη δπὰ 
ἀογνοιϊίου,. Απαὰ 80 ἔδοῖθ δἴρεσρο 6 ἄγαί ἀοϊϊοδὶθ 
Οὐ] πο8 οὗ 6 ουσοι δηὰ δοϊσηυθεν οὗ 11{6 διλοσς 
ἴδο ρίουβ. Αἀδ δῃηὰ Εγα, Τὸ ΤΩΔΥῪ Ὀδὶϊονο, δβ8 6 1)- 
Ὀ]οὰ μοῖρ ΟΠ] άγθη δηὰ ἀοδοδηδηΐβ ἴον π6 τοδί πίαίη- 

οὗ ἃ βοϊϑηῃ ΤῊΣ ἀδάνος "ΙΕ ΘΙ τ ἘΝ 
-σοηρτορδίηρ οὗ ἰδπο νὴ ὙΟῚῸ [6 ροοὰ μαίὶ- 

ογϑὰ ἰηΐο ἃ οδυτγοῖι ὉΥ αοἀ Βἰτηβοῖξ, 
Οκδιλοη: ΤῈθ βτοδδ ἀοϑὰβ οὗ ἱπάϊνί 4] αἷμ, 88 

ἯΟ]] 88 {πὸ οτ κἷμδὶ δἰη οὗ Αάδπι, μβδὰ ἱμοὶν ὑσίσοθσυ 
βοδῖ, Ὡοὶ ἴῃ ἰπ6 ἰδρίδίο;8Β οὗ ἰμ86 86Ώ8Β6, ΠΟΥ ἰἱῃ ΔΏΥ 
ΤΩΟΙΘΏΪΔΣΥ Ουὐὐπαρὰ οοσαϑίοηβ, Ὀὰὲ ἴῃ (1.6 ἰοΣ 
οὗ ἴ8ο δεαγὶ ἰοναγβ αοά. ΤΆΪδ8 ͵5 τηδηΐέοδὲ ἤθγθ οἵ 
(06 οσοδδίοῃ οὗ ἰδὸ ὅγβὲ ουϊπνασὰ αἰνίμο πογϑμΐρ 
ΓὨγουρῇ (80 βδογιβοίαὶ οὔοτίηρ, ἴῃ ἩΒΙΟΝ τηδὲ, ΕἼΣ 
ταϊθὰ ἰπάοοὰ ἔγοῃ ἀοᾶ, γοὺ ουϊναγαγ ἔδοϊϊηρσ 
Ὠδοα οὗ ἷτῃ, τηῖρΣ Βορ6 ἴο τηοσὶξ [Π6 ἀϊνίηα δοοορύ- 
8Δῆ66 ἷπ δυο τοὶ ρΙΟΌ8 Βοσνίοθ;; πθογοαδ, τι αοά, 
ΒΌΘΝ ἃ πΟΙΚ δ88 πού δηᾶ εἰστιίδοδηοθ ΟὨ]Υ 88 {89 
ουΐον ταδηϊθβίαἰΐοῃ οὗ ἰδ6 ἱπῆδρ γἱοάϊην οὗ (86 
Βοαγί ἰο εἴτ.--- ον, 8. Τὴ6 80 οὗἩ [Δπὸ ΘΑ οδὲ ἀο- 
ΤηΘδιΪο δηΐτηαῖβ, δηὰ ἰδ6 ουϊναϊίίου οὗ ρψταΐπ, το ΓῸ 
ἀοείνοὰ ἴο δη ουΡ οὗ ἰδοὶν ῥυἱρυϊ εἶνο οοπαϊ ου, ΤῈΘ 
ΒΙΘΟΡ οδηποὲ ᾿ἷνο πίθους (86 Ὠυμηδῃ σατο διὰ ῥτὸ- 
ἐοσίοῃ ; (86 ρταῖῃ ἰβ πον ἤοτο ἰουπὰ πὴ|}ὰ ὑροῖ [86 
Θδυ, δηὰ 1ὶ ἀορθηθσγαίθθ τὶτποῦϊ πυτηδε ου ὐναξέοι. 
-“--εν. 4. ὝΏδη τηδ ἰοΐπβ ἴῃ οοὐθηδηὶ πὶιἢ ἐπΐδ 
ἀἰνίμο 11, πουδιΐηρ ὍΔ ΟΥΟΡ ΟΥ̓ΘΓΟΟΣΩΘ [ΐτα, [ῸΣ ἢθ 

ΤΗΙΕΡ. 

225 οπιηϊροίδηδθο ΟἹ 8 εἰ46.--7ἷ΄4ῃν. 10. ΗοτΟ ΘΟμλ68 
ἱ8 ΠΟΝ 806 αἀϊνίβίοι οὗ ποτβ δῃὰ οοουραίίοηβ. 

1800: 706 οβογίημβ, Α8 οἤεγοὰ ἰπ ἴδ), πλοὰ 
ΟΥΕΡ τοϑίβ οἢ ἰδ ποιὰ οὗ Θοῦ, [Π6Υ δῖ ἴὸ Ὀ6 τ- 
κατα οα δὲ αἰνίῃ ον ἰπϑι ἱρὰ, ΑΌοὶ ἰβ οὐδ ἔτἱεηὰ : 
.ἷ8 δΘδι.86 8, ἐποτοίοσο, ΟοΒ οδυϑο, ἀῃὰ Οοὰ ἰ5 εἶ8 
ΔΥΘΌΡΕΣ.-- αν, 18, Εἶτα ρῥιεσυρύοη, (πο ἀ6- 
Βραὶγ ; ὈΟΪῈ ἃζθ ΘΟΏΈΓΆΣΥ (0 ΗΟΪΥ Βοτίρίυτο. {πη οἰϊοῦ 
ἷῃ αοἀ᾽β τἰροιοουκηοθα Ὀοίογο ἰῃ6 ουΥἱ! ἀοεά, ἰαπάδ, 
δῆλον 180 δοὶ, ἴο ὑπο] οὗ ἴῃ ἰῃς στθδίμοεβ δῃὰ ρμοῦγοξ 
οἵ ἰδ ἀἰνίῃθ ΤΩΘΙῸΥ :---ἰο 8 ῬΕρθηίΐδηιοο {λδι ἰ5 [0]} 
οὔ ἀθδραίν.---Α ἰοτίυγοὰ οοπδοίθμοθ ἔδδιβ αοὐόὺγ- 
ταϊηρ : [06 ΤιΌΡΟΟΣΟΡ ἔδΑΓΒ τοῦγ ον, [.}6 ἰτοδοδβογοῦξβ 
ἴδατβ ροσδάγ. 

Ολυνεβ ΗΔΝΌΒΟΟΚ: ΗΟῊ ΙΔΔΩΥ ναΐῃ οδοσί ΠΡ 
διὰ οὐδδ ἰῇ ὑπὸ μοδίμοῃ ποσ]ὰ [--- Βόγο ΓΒ} ἴα, 
[θοεθ ͵8 6 ἩΠΠησ τοὶ, δὰ ἰθογο σὰ αοα τολκθ 
ἀοσιδηὰδ οἵ τοθη.---πειϑδὰ οὗ δ σσΌβΠοΡ οὗ [6 δεῖν 
Εν Οδίῃ ἰβ ὁη6 οὗ [1:6 δογρϑηϊβ δβοοα.---ΒΌΝΒΕΝ : 

9 ἰδπὰ οὗ Νοά, ἐδιαὶ 18, ἴ:ὁ Ἰαηά οὗὨ ΒΡ, οὗ ποῦ» 
ἀογίης, οὗ Ὀδηϊβῃυηοης, [π6 βίγδησο ἰδυὰ (ἴὰλ6 ἰηΐδιν 
Ῥγοϊδιίοῃ ἰμδὲ γοῖουϑ ἰὶ ἰο Τύγδη ἴῃ Ορροδι(ΐοι [0 ἘΣ 

Μισπον: ΤΏΘ ἔταϊ οΥἱ} ἔπυϊε οὗ {86 εν]! 
Ηὸο αὐίοα [Π| δαγίηρ οὗ β6}1}1οῦ: 

ΤΏ ΟΥ̓] ἀοο 5 ΔΥΘΏ ΚΙ "1η 
ΤΩδὲ οΥἱ] ΘΥ̓ΘΤΊΏΟΣΘ Ἡρουβηχδνσθας 

ΤΑΟΒΕ: 1. Α ἰδοῦ δἰδηἀοβὶ ἰῃ κοϊδίξου ἴο ἔμο Οοὰ 
ΟὗἨ ΤΩΘΓΟΥ͂, 80 δὶ ἰδοῦ,---οἰἴος ΘΙ οτηρ οὐ ἘΠῸ6- 
Ἰίονίωσ. 2. Βοιλαϊηοδιὶ ποὺ προ! ϊονίηρ, (μοῦ, ἰδ 
ερὶϊο οἵ 411 δἰἱδιωρὶδ ἰο οὐιδίῃ ἀθ] νεγδηοα ἴσου ἀοά, 
(ὮΥ οοῦχθο 15 ΟΣ ἴτοῦι δίη ἰοὺ δῖῃ: ἀητ} ἰὲ ἰδμάδ 
[66 ἱπ ΠΠοΣ τ: Βονμανν : Τμ6 βορὰ οὗ (ὃφ 
ἭΟΙΩΔΙ : 1. πῃ ἰἰ86 ταδὶ σηδηϊοοϊδίοη : 2. ἴῃ 118 τϑ᾿ 
τοοὶο ἕαΐαχο ; 8. ἰη ἰΐϊ8 ῥτεδρυταῦνο αἰμη ἤσδῃοσο. 

ΘΕΙΙΤΣΒΟΗ : Ἡ ΠΙδὲ ἰδ τδοθ οὗ 86 Οδἰηϊΐο8 ἀθ» 
γοϊοροὰ ἰἰ861{ ἴῃ ουϊναγὰ δον, δπὰ οὐ (16 στοιμπᾶ 
ΟΥὗἩ ἃ οογιιρὶ πδίυγο, (86 Θοσωσουη! υ οὗ ἴδ Βοιιλίοα 
θυ ἰιϑοὶ ἢ ἀρ ἐΒτουρμ [86 δοταπηοη σδἸ Πρ ὑροὴ ὧδ 
ΠΑΙΩΘ ΦΘὨΟΥΔΕ,---ἰ δὶ ἰδ, οὗ ὁ ἀοὰ σουθαὶϊηρς ἰτοβοὶ 
οὔ 186 στουπὰ οὗ τρργογ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ, 

«ἀσὰ ακᾶ Βείδ.--- Τὴφ ϑειλιίξοεδ ον λίασονοδἑἑ ((λ6 Ἰοπρ-ἰοεαδ).--- Τὴ ἰοΐπ Ἡλοτελὶρ απκὰ ἐλ ΜΒ οεεῖπα 
9 ἰδὲ 1Δγονοησιοίπρ ἐπ ἰδ6 1έπ 97 ἐλε ὅοπε 97 Οοά. 

---ἡ--..... 

ΟἼΆΡΤΕΒ Υ. 1-82 (οομιραο 1 ΟἸγου, ἱ. 1-4. 

1 ἘΪΒ 18 ἰδὸ Ὀοοῖς οὗ 86 ρϑῃθσγαίοῃϑ οὗ  ἀ8π). Ιῃ [Π6 ἄαγ ἐμαὶ οα ογοαϊθα τὴ 
2 ἴῃ ἰῃθ ΚΘ 685 οὗ αοα τηδᾶθ ὃ6 δϊω. Μα]6 δῃᾶ ἔδι)βδ]θ ογϑαίθα ἢ6 {Πθῃὶ; δπὰ ὃ] 
8 ἰῃοτὰ δηᾶ οδ]ϑᾶὰ {6}. δῆ ἀἄδη [τὰ] ἴῃ ὑπ ἀΔΥ ΘῈ {Π6Υ Μ6ΓΘ ογθαίθα, Απά 

Αἄδπη ᾿ἰνοα ἃ Βυπᾶγοα πα {δι ΣῪ ΘΆΓΒ, δηἃ Ὀαρδὺ 8 ΒΟ} ἴῃ διὶ8 ΟΥΤΏ ᾿ΙΚΘΏΘΕΒ, δἴο᾽ 818 
4 Ἰηδρο, δῃᾷ οδ]θα 18 Ὥδιὴθ ὅβϑιἢι [βχοᾶ, οοπιροπιβδιῖου)]  Ὶδπᾶ [ῃ6 ἄδγβ οἵ Α ἄδπι ἃ οΓ ἢθ 
δ πὰ Ὀδροίίοη οι τ 6 οἱρὶιί Ὠυηαγοᾶ ΥΘΔΓΒ; δηα ἢ6 Ὀδραῦ Β0}8 δα ἀδιυρῃίθτθ. Ἀπ 
6 8}} (λ6 ἀάγβ ἐμαὶ Αἀδῖὰ ᾿ἰνθα "Τὸ. πἰηθ Βυπαγοα δηᾷ {ΠΙΣΤΟΥ͂ γὙΘδΙΒ; δηα [6 αἀἰθα. Απὰ 
Ἴ δοιἢ Ἐπὶ 8 Βυπατοα δηᾶ ἔνθ γϑδγβ, δῃὰ Ὀθραῦ ΕἸΟΒᾺ ὁ [ταδπ, τϑαχ σαδ. Απα ὅ6 ἢ} ̓ἰνϑά 
ἴον Β6 Ὀαραὺ ΕἸΠΟΒᾺ οἱρῃῦ δυηατοα δηα βϑύθῃ ὙΘΔΙΒ δηὰ Ὀδραὺ 8008 δῃηα ἀδιρὨ (ΓΑ. 

89 Απᾷ 8]} {π6 ἀδγβ οὗ δι} ὝΕΤΘ Ὠ1ὴ6 δυπαγοα απᾶα ὑνγεῖνθ ὙΘΔΙΒ; 8πη8 86 ἀϊθ, Απὰ 
10 Εποβὰ Ἰἰνϑᾶ πἰμϑίυ γϑδῖβ δπᾶὰ Ὀοραὺ Οδίηδῃ [εαΐη, καϊπα!, ἐπ ασέτίουθ]. Απά Ἐϊμοβἢ Ἰνοά 

δῇοσ 8 μερσαῦ Οδίπδῃ οἱρθ Βυπαγοα δηὰ βἤθθῃ υϑδῖβ, δα Ὀδθραῦ 8008 δηα ἀδιρῃ 613. 
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11, 12 Απὰ 8]] μ6 ἀδγβ οἵ Εωοθ Ὑγθσθ "ΐὴθ δυπατοα δηα ἤνθ 6818; δηᾶ ἢ6 ἀϊοᾶ. Απᾶ 
13 Οὐδίπμδη Ἰ᾿ϊνεὰ βϑυθην  Υ6818 δηα Ὀεραὶ Μ8}814]66] ̓  [ τόπον, ὑγαίβο οὔ 6Θο}, αἀπᾶὰ Οδιηδη 

Ἰινοὰ δῇς 6 Ὀθθρδὲ Μδϑ}8]41]661 οἱρῃξ δυπᾶτθαᾶ πὰ [ὈΤΓΥ σὑϑασϑ, δῃᾶὰ Ὀοραὺ 580}8 
14 δπὰ ἀδυρηίοσθ. Απά 8]] [ῃὴ6 ἄδγβ8 οὗ (ὐδίμδῃ Ὅ6͵Θ πὶπ6 Βυπαγορα δηᾶ ἴθ γϑδγβ; δά ἢ6 
16 ἀϊοά. Αμπᾶ Μδ}816166)] Ἰνβὰ βιχίΥ διὰ ἔνθ γϑδβ δῃᾷ Ῥαραὶ Ψαγβα [ἁοδοστιὲ, σμο ἀοδοοσιάϊηᾳ [. 
16 Απὰ ΜεδβδίδἝθοὶ ᾿νϑα δῇλοσ 9 ὑϑραὺ Ψαγϑα οἱρῃν δυπαάγορα δηα΄ {τ Υ ὙΘδγΒ, δηα Ὀδρδῦ ΒΟῊ8 
11 δια ἀδυρμίοτθ Ἀπᾶ 8]}} [Π6 ἄδγβϑ οὗ Μδβα]α)θθὶ σγογθ οἱριῦ Βυπάγοα ΠΙ ΠΟΥ͂ πᾶ γε 
18 γϑδῖβ; 8ηα ἢ ἀἰδα. Απὰ Ψαετγϑᾶ Ἰϊνϑὰ ἃ Βυπαγθα δῃηὰ δι χίυ δῃᾷ ἔντο ὑΘΆΣ5, δηἃ ἢ6 ὈΘΡΆΓ 
19 ΕἸποΟ ὁ [8 ἀονοίοᾶ, ταγαίατίου5), Απὰ Φαγοα ἰἰσϑὰ δογ ἢθ Ὀθραὺ ΕΠοΟΝ εἰραῦ μυμάγεος 
20 ΥΒΘΑΙΑ͂, δῃἃ Ὀερϑὺ Β0ὴ5 διὰ ἀδρμίθσθ. Απα 8}} (ῃ9 ἄδγβ οὗ ψαγϑα χ8σθ πῖπὸ υπατοὺ 
21 8δῃὰ ΒΙΧΙΥ͂ 8Πα ὑὕ Υθ818; δπα ῃ6 ἀϊθα, Απὰ Ἐποοῖι ᾿ἰγοὰ βιχὶγ δῃὰ ἔνθ γϑϑυθ, δῃὰ 
22 Ὀορϑεῖ Μοιδυβοίδὴ [ ἀοδομῖῃε : πιδὴ οὔ ἔδο στον ; Ἐδχεὲ : τῶδῃ οὔ πᾶσ; Ὀδ  ἐσβοῖ : ταδα οὗ βτοπίι]. Απᾷ 

ἘΠΟΟΒ ταὶ κοὰ ὁ ἢ αοα [ἱνϑὰ ἔπ ουταπιππίου πῖτὰ 60] δου πῃ Ὀεραὺ Μοιμυβοίδῃ [ὮΣΘΘ 
23 Βυπάγοα γοϑῖβ δῃὰ Ὀθραῦ 8008 δπα ἀδυραίθτθ. Ἀἀπὰ 8}} {μ6 ἀδγβ οὔ ΕΘΝ πο γα [ἢ 760 
24 Βυπάγοα δπηᾶ βἰχίυ δῃὰ ἔνθ γϑϑ1β. πᾶ ἙἘποοὶ να] κοὰ σὰ αοα δπηα ἢθ νγᾶϑ ποὶ 
25 [ἀϊεαρροαγοὰ συδάθηγ}, Ὁ Οοα ἰοοὶς ἢ. Απᾶ Μαιίδυβοίδῃ ᾿ἰνϑᾶ ἃ μυηαγοα εἰρη δηὰ 
26 βϑύϑθῃ ὑϑδσϑ, δῃὰ Ὀδραῦ 1,ῳϑτηθ ἢ ΤΡΡΗΤΟΣ γοῦτβ, πιδτι, οσ Βογ}, Απᾶ Μοιβυβο δῇ Ἰν θα ΔἰΕΣ 

μ6 Ὀορδὺ Τυδιλθοῦ βουθη ἢυπάγρα ΕἸ ΡΗΓ δμᾶ ὑγχὸ γϑδγβ, δηα Ὀδρδὺ 8018 δηα αἀδιρ ἴθ ΓΒ. 
21 Απὰ 4}} (89 ἄλγβ οὗ Μοίβιυβϑιδῃ σα πἰηθ Ὠυπατοα δηα βιχίῦ δηᾶὰ Ὡϊη6 Ὑ6δ78Β; δηᾶ 
98 6 ἀϊοᾶ. Απᾶ Τδηθοῦ ἸΙσθὰ ἃ δΒυπάγοα ΘΦΙΡΏΥ δηα ὑπὸ Ὑ68 18 δηὰ Ὀθραῦ 8 80η. 
29 Απὰ μ οΔ]164 δ]8. παῖηθ Νοδὴ καὶ τε υεσδσ᾽, ΒΕ ]ηΡ, ΤῊΪΒ ΒΔΙῺΘ 8}8]1} οοπηΐοτί 8" 

ΘΟΠΟΟΓΝΪΗΡ ΟἿΓ ΜΟΥ ἀπ [01] οὗ ΟὐΥ Ὠδηᾶβ, θδοδυβο οὗ 86 ρτουμα π βοὴ {πὸ Τοτὰ 
80 Βα ουτβοα, Απὰ [:5᾽η60} Ἰἰνϑα δου 86 Ὀαραῖ Νοδῇ, ἔνθ δυηᾶάγοα πίηθὶγ πὰ ἔνθ 
31 γϑδγϑ δηᾶ Ὀορδὶ 80ηὴ8 δπᾶ ἀδυρῃίοσβ, Απα 8]] ὑπ ἀδυ8 οὗ ϑιγθοῖ σγογ βουθῃ Ὠυπαγοᾶ 
82 ΒΕΥΘΏΪ πὰ ΒΘΥ̓Θἢ ὙΘΔ7Β; δηὰ 06 αἰθ6α, Απᾶὰ Νοδὴ ψθ ὅν δυμασοα γϑαγθ οἹὰ ; 

Δα ΝοΔ Ὀδραῦ β'ῃθταλ [πατρθ, ὑγοβαστος οἵ ἔμ πδσα6] δῃἃ Ηδηὰ [Βοαὶ, όσα ὉΠ] δηὰ Ψδρῃοίῃ 
[π|ἀ6-ἀρτοδάϊηρ, ΣΟΟΙΩΤΩΛ κίηρ, ἔσοσω ΠΩ ]. 

γδῖ ὉΥ [89 Ἰεχοετα Ῥδοσα, ἩΒοίδοΣ Ἧὸ στορασὰ ἔθοσα ΔΘ ῬΠΓΟΙΥ ΗΘΌΓΣΟΊΝ, ΟΣ 88 παν τ Ὅθοιι ἰσατιδίοστοῦ ἤγοτη δότηθ οἱ ὧδ 8 
ΩΣ ἐοιαα. ἴῃ ἃ ἤν οὗ θη), Βουονοσ, ἔΠπ|0ΓῸ ἈΡΡΘΆΣ ΘΟΣι [μδὲ οδὰ ματα] γ΄ ὃς τηϊβίβκοη. ΤΒΏΒ, [ὉΣ ΘΧΆΤΩΡΙΟ, 

Ὦ ροτός, πιογίαἰ 4, ᾿ομη0), ἐπ 9 ΘΟ 15 αἰπλ}]αν ἴο 
ἐδαὶ Ὀσέποοι εἰμ πὰ ΑΡοὶ (ραΐπ, 856 86 ᾿βλευβε εθς δβοοᾶ, οὐ υαπίϊν οὐ ἀἰταρροίπίπεεηέ), δ ἰβοθρα ἔμ6 ΠΟΡΘΒ οὗ σϑϑῃ, 
ἔτοεὰ σομοχοζίοσι ἴο εἀρξάξογανεε ΨΟΙΘ ΔΙΓΟΣΤΏΔΙΘΙΥ τἰείηρ διὰ {8} }πι|ᾳ.---1. 1,..} 

[3 Υατ. 13.--Ν ὉΠ : Ῥχαίδο οὐ θοὰ, οἱ ὁηῈ τολο ργαίφοεε Θοᾶ. ΤΏΪ8 18 ναΙῪ Ρ᾽αΐῃ, ἀπᾶ βοθῖωδ ἰο Ἠὸ 20]ονγοὰ Ὁ 
διυοῖμος δοπέσαδέ ἐπ (89 Ὥδσηθ ἭΔ , ἃ ἀοσοθῃαΐηρ, ἩβοῖμοΣ 1 ἀοῃοΐοα ἀρ ΠΟΓΔΟΥ͂, ἀΟΒΡΟΠ ΔΘΠΟΥ͂, ΟΣ ἃ ῥἰαίη, μίουβ ΒΌΤΑΣΥ 
πίιδουῦ {1ν0 ἈἰδὮ σαρέσσθ ἩΔΙΟΝ ΘΘΌΤῺ8 ἰο Ὁ6 ἱπάϊσαίθὰ ἴπ ἐμαξ οὗ ἔ)6 γτοάθοοδδθοσ.-Ἴὶ 1.7 

[5 γα:. 18. : τοπδΔοξοὰ (ενοίεξα, ἐἐαίεὰ. ΤΉΒ, ὨΟΎΘΥΟΣ, ΒΟΟΙΩΒ ἴο Ὀ6 8 δέος δβϑιδθ οὗ ἐδθ σχοοΐ, δ᾽ ἐμου δῇ ἐξ ἐξ 

᾿.} ΒΌΛΠΟΝΙ ἐο ἐδ οπ8 ἰο τψίβοῖα ἰδ ἐδ Δρρ! θᾶ. Ῥχοτο ἔδο Ασδθΐο (610 ΠΑΥ Ὁ {0 86η49 οὗ ἐπείγμοίεα, ἱεαγπεᾶ, δρᾶ 
ἔτοτα στη {86 ποίίοσι οὗ δ Μομδιησζηϑδάδηδ δα ὰ ἰαΐοσ ὅ ον τοδροοϊίηρ ἘΠΟΘΝ 5 ατοδὺ βοϊθηςθβο οὐδ τη ΟἿΆ, 65 4180, 
Ῥασθδρσ, ἔδ6 ΟἾΟΣ ὩΏΤΩΘ, ὉΥ ὙΒΙΘὮ ἈΘ ἰδ τησῃἰἰοσ θα ἧχι 89 Κογχαπ, ἐπουρὰ 1 τοι] δϑασῃ α͵}8δὸ δα ἐμοῦ ἐΠΟΥ͂ ταδὶ 
ὉΠΟΒΤΟΣ ΘΙ ΟΘ ΘΔ οοπουπαοα τι Ἑατα,---Ἰ 1..} 

[6 σὲεγ. 23.--ἸΣ ΠΏΣ, ΟὐΏΡαΓΟ (86 εκἰτα αν Ῥθσδδο α6Ώ. χυ]!. 1, χχίν, 40, χα] ὶ. 15, ἴο τραῖξς ὅφοτε Θοᾶ, Ἡοτο δπᾶ 
ἴα Θαει. τί. 9 ἰο τοαῖς ισέϊλ Οοα. Τὰ Ὀοίδ οαδοδ ἐὺ ἀδηοίθϑ οὐποογᾶ, δΔηᾶ ἴμ0 ΓἸΣ, ποτὸ 1 δἐϊδοὰ ἰῃ χοπάογτια 18 σὐηρέστησε, 
“μἹοκδοὰ αοά.".--Τς 1..} : 

[5 ον. 29.--)ΌΓ}" . ΤῈ δονδα ἰηπἰοσυχοίοσα σορασὰ (818 δ ΟΣ δ ίοσ.υ οὗὨ [η6 ποθ ΝΌΘὮ (τοϑί), Ὀθΐ ποὺ 1{8 
οἰγταοϊοκίο!ὶ στοτιηᾶ. Οἰμουνῖϑο, βαγ8 Βδερὶ, Ὧ9 δῃουᾶ ἤν Ὀοϑὴ οδ]]ϑᾶ ἘΓΏ, Μομδδβοῖη. ὙΤΈΏΘΥ αἷδὸ ἀϊδεϊηρυθ 

δεΐποοι ΘΕΥΙΠΟΪΟΔΥ πὶ ἔπο δου, αηἃ ἱπ 86 δουβθ. ΤΉΘΥ δΑΥ (8609 ΑΡΟᾺ ἘΣΙᾺ) ἐμαΐ ΝολᾺ ἱπναμέοα ᾿πιϑίσυπιουίβ οὗ δρτὶ- 
δυϊΣῸ (48 ἐμ6 δοὴ οὗ ἐδ Οαὐπλίο Τασηθοὰ ἱπναηΐοἃ ἩΟΔΡΟΙΒ οὗἨ τ8 Ὁ), δῃ!ὰὰ τυ ἀοϊἑ νοτοῦ ἐποὶν δΕΤΊΠ ΤΙΤΟΙ ἴῃ ΘΟΙὴ 8 
ΤηρΆκοτο, ἴσο ἔπ ὈΒΙΙΘΏΣΘΕΘ Ἡ δἰοὮ μα Ὀθοὴ Ὀσουρδῦ ὍΡΟΣ 1ὲ ὉΥ ἐμὲ σσβο, αηὰ ΌΥ͂ Ῥαᾶ εἰἸἶαρο. ὙΤὨΐβ8 ἱδ στουπάοὰ Ὁ 

ἴῶδαι οἷ ἐδ ποχὰβ οὗ Τιδιρθοῖ, ἃ οἢ Ὑμδὶ ἨΔ4 εαἱὰ οὗ ΝΌΔΕ αἴλοσς ἔῃο δοοᾶ, ἐμαί ΒΘ τα ΓῸἽ π Ὁδν, γεωργὸς, 

ἀρτίεοοϊα, ΟσΏ. ἰχ. 20, α ἈΠΟ ΟΣ ἀσ8}. ἈΔΌΓΙΣΝ, 8881} σον ογέ, τα ΒΟΥ, 5181} γευΐθε, γέξίογε, τααῖτο Ὁ5 ἴλε αραΐῃ, Ἰἄϊκο 
ἴδο τοῖς ἀναψύχω. ΟὐὐἸΏΡΔΙΟ ῬΒ. χχὶϊὶ. 4: ἔς ΤῸ τοῦ δηοᾶ [(ὮΥ δἰδῆ 6}}4}} γευένε τηο.᾽") Ιἐ ἷθ ἔπο ροοᾶὰ Βῃδρβοτὰ 

ῦρΡ.λ.Ἅ 

τεαϊογίπα ἰο 116 δηὰ τίχοσ ἐδθ διλυΐπις, ἀγέμα βμθοΡ---ἰο Ὀσηρ Ὀαοὶκ ἐδθ ραδρίηρ Ὀγοδῖρ, ἨἩδηοθ [6 Βγτίδο λα. 

ὅχκ [λὸ τεειγτεοίίον. Τὶ 5 τοὶ [86 δ60860 οὗ οονδοζαζίον, ἃ8 βοῖωὴο αἷνο ἐξ, Ὀπΐ τοσυποι ἰδίίοη, τουλν  βοδίϊοῃ.---Τ, 1] 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΔΙ, ποὺ [86 ϑυροτβου ρου ρῥ]δοθὰ Ὀαΐοτο {86 2. γθγβὸ 
οὗ ἰδο ἐουτί ομδρίου ἢ 186 ἀοσυτιοπίασυ ὨΥρΟΙ οδἷ8 

1. Το Ἰἴπο οὗ Καῖ, 28 ἴΠ0 1ἴπὸ οὗἨ [6 υἱοῦβ ποῦ- ΔΏΒΥΘΙΒ: ἴΐ ἰβ ὈΘοβΌθα ΠΟΙΘ σαὶ {Π6 ΕἸΟΝ πὶ ἀοοῦ- 
δεΐρροτβθ οὗ αοά, 18 σαττίοὰ οπ ἰὸ Νοδὰ, τι ποτὰ [ ταϑηὺ ἰδίκοθ ἂρ (Π6 ἰδίοσυΥ. 76 Ἰοὺ ἰμδὺ αὐοϑοι 
[6 ἢγσι Βυτηδη} Υ ἔγοτη [Π6 δίοπι οὗ βἴἢ, ΠΟῪ ματὶ  γοδῦ, ἱβουρσὶὴ μογ σοῦ 291}, σίιη 118 πᾶτηθ Φομουδῇ, 
βοὰ ἱπ {πὸ Βοοάᾶ, Ῥᾳ8868 ΟὐΌΡ ἴο ἃ ΠΟῪ 896: 80 ἰδιαΐ | 4068 πού Ὦπνο ἰδ6 Ἰοοῖκς οὗ δὴ ἱπιοτροϊαἰίοῃ. [ὑ τηυβὶ 
[6 πη βοιδ, ἃ8 ἴῃ γον βοδίοι οὗ Ενθ᾿Β τηδίθτῃδὶ ἰ Ὅ0 τοιηδγκοα, πον σίμ6 1688, ἔμπαῦ ἰπ {πΠ6 Ῥγοοθαϊηρ 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ὈΘΟΟΙΆΘΆ ἐδέαδίϊδλοά ἴῃ οομπίταδι τὴ ΑΌοὶ] | βοοΐοι ξ τγῶὰβ πΘΟΟΒΒΟΓΥ [Ὁ ϑΐοι ἢ [0 Δρροῶγ 88 {10 
ἕδδ τπόγο Ὀτοδὶ οὗ 1186, ἀπὰ 186 1ἴπ0 οὗ Οαἰη ἀτονποά [ τορροϑοηίδιϊνο οὗ Αὔο]. Βυῦ Βοῦθ αραΐῃ Ὀορίη8 ἰὮΘ 
ἴω ἴδο Βοοᾶ, ΤῈθ αυοδβίίοη ΤΩΔῪ ὍΘ δεκοὰ, ὙΓῺΥ ἰ8 1 ἰβίουγ οἵ ὅθε 88 (86 Ἀἰβίοσγ οὗ Αάδγῃ εἰτηβοὶΐ ; βἴῃοθ 



“210 ΟΕΝΈΕΞΙΒ, ΟΚΒ ΤῊΕΞ ΕἸΒΗΤ ΒΟΟΧΚ ΟΣ ΜΟΡΈΘΒ. 

ΟἾΪΥ τδτουρὰ βοῖα ἀοο8 Αὐδιηι ᾿νε οὐ Ὀσγοπὰ (ἢ 
βΒοοά, διὰ ονϑὰ ἰο ἰδ6 τον 8 θη ὰ. [ἴῃ τοϑρϑοῖ ἴο [ἰδ 
ἵπηοῦ πδίρο, ᾿πογοίοσο, ἰβ (6 βϑοϊΐϊοῃ ΕἸΟ ἰδ : 
ταὶ ἰ8, ἰῊ ῥτοβϑοηΐβ ἐδ υπίψογβαὶ στουηαϊηρ οὗ [88 
ἩΠΟΪ6 ᾿υπδη ΤΟΘ, ποί Τηργοὶν ἰῃδὶ οὗἨ ἐδ ᾿ΐἷπο οὗ 
Βμοίη οὐ οὐὗἁἨἩἠ ἰδ {δποοσγδοῦ οὐ ΑὈτγαίδη. Ἐποδοὶ 
Τοργοθθηβ 86 βοοίίοῃ. δοοογάϊηρ ἴο [86 ἀοουϊηθῃίδγΥ 
Βγροίδοβίβ: “Τμὸ ΕἸΟ δε ΤΔΏΡΟ5 [80 χοηοδιορῖοδὶ 
ἰΔ 010 οὗ Αὐδῃὴ ἱτητοοαϊβίο Υ αν ἰμ6 δοοουηῖ οὗἁ ὁγο- 
δἰΐου, οἷι. ἱ, (Ὁ), αηὰ οοπποοῖδ πὶ ἴ0 ἀἰτο  ] Ηΐθ 
ἈἰΒίΟΥΥ οὐὗὨ (86 Βοοά, οἷν. νἱ. 9, εἴα. ; ἰξ οττηβϑ, Θ0η86- 
αΌΘΏΠΥ, δ ϑβϑϑοη δὶ ρατὶ οὗ 818 ποσῖς, ιοἱέλοιιξ ιολέσλ 
ἱϊ που]ϊὰ αν μδὰ ἃ ἰδίαι (γαῖ μοῦ οὐδ 1, ΜΘ ΤΩΔΥ͂ 
δά). Ετοπι (06 Βδσὴθ δυο" ΒΟ ΘΟὨΟΟΙΏΘα Ὠἰἶπι- 
8617 πὶ 16 οοπῃοοίοα χομοδίορίοβ δηὰ οὨγοθΟ]ο0- 
68, 48 Ὀδΐῃς ῥγθαάοσλ δον ΕἸΟὨἰδίΐο, π  Ἶ]18ὲ 186 
δμονίϑιὺ ἰοοῖς 1 {16 υοϊΐοο οὗ {Π6πὶ, οτἱρίηαιθὰ 8180 

186 ΟἾΔ σοπ δι ορίοαὶ (Δ0]68 ἀη!ὰ ΟὨΓΟΠΟ]ΟρΊοΔ] βογίοβ 
(μαὺ διὸ ἰπίσοἀυορὰ ἴῃ ἐμοῖς ογάον ἰδγουρῃοῦὶ 186 
Ῥροαηίδίου οι.) Το δβοοου Ὀοίοτο 18, ἰῃ ἰΐ8 θη ΓΘ 
οομίθηίδβ, ον ΘΠ ΕΥ̓ ῬΓΘΘΌΡΡΟΒΟΘΒ οἷ. ἰϊ. δηὰ 11, ΤΠΘΓο 
18 θρεοΐδὶ ὑγοοῦ οὗἁ (018 ἴῃ γογβοθ 8, 24, δῃᾷὰ 29, 88 
8150 'η ἰμ6 οοπδίδηὶ τγοίγαϊη : διὰ δα αἀἱθὰ, 

2. γεν. 1. 189 Ῥοοῖκς οὗ μ9 φοποσδίίου οὗ 
Ἀἄδιω.---ΤῊΘ. σοποδιορίοβ οὗ Αἄδπὶ ὈΘΟΟΙΩΘ Ροστηᾶ- 
Ὠσηΐ δηὰ οομεἰπυουβ δίομο ἱμγου σὰ βοίῃ, 

8. σεν. 3. πὰ ἴμ9 Ἡοηθαδ οὗ (ἰοἁ.--- 8. ἰδ 
οχρτοββθα ΒοΙῸ ὉΥ͂ 3, ποὺ ὮΥ 3, 88 ἰῃ οἷ, ', [0 Τη6ΒΏΒ, 
 Ὠοη Ηο ογεαίεα Ὠἰπλ δ ηιαδ ἷτι ἴῃ ἰμ6 11 Ώ 658, 
εἰς. ; ἰῃδι 8, (μ6 ἀἰϊνῖηθ ἰάδαὶ ἔοττη τδβϑ ἴπ6 τῃοᾶθὶ οὗ 
ἢϊ8 πιαζίπς,--τοῦ οὗ 860 "ηλέηρ οὗ Ηἷβ Ὠππηδη ἔοστη 
ἴῃ αἰδιϊηοιίοῃ! ἔγοτα 118 ογεαξέοπ., ΤῊΘ πϑῖὴὼθ γιαϑπ 
(Αἀδηη) 8 δϑουί θὰ ἤόσθ ἰῃ οοτησηοῃ ἴὸ Ὀοΐδ τάδ 
διὰ ποιηδη, ΤΏ οτγϑαϊΐοη ἴῃ ἰδ6 αἰνίηθ ἱπηιᾶρὸ 18 
τοροδίρθα, Ὀροδαβο ἴδ ᾿ἴη6 οΟΥἨ αΟα 8 ΒΟΏΒ 8 στουπαεοα 
οἱ ἰἰ8 αἰνὶπο οτἱρίῃ (866 [ἱκ6 1}. 88). 

4. εν. 8. Ἐὸν (86 εἰρη βοδηοο οὗ (86 
ὩδΤη6 ἴῃ το δοη ἢ ἰδ 6 Πατη658 οὗἩἨ ἰῃ6 Οδϊπϊ ἐς πο, 
8660 ἰπ6 ῥτγοοράϊησ βοοϊοῃη, ΟΥ̓ βοίδ 1 ἰβ8 βαϊά, Η6 
Ὀοραΐ Ηἷτὰ ἰῃ 8 οὕγῃ 1 6685, αἴτεον ἢΐ8 τον Τμαὶ 
18, ἃ8 815 τηδρο, ξ'ίιϊ ἢ νδαϑ δἰταϊϊαγ ἰο εἶπ, ἱπαθϑᾶ, Ὀυὶ 
Ὡοὺ ἰἀοη ἴσα! γ {κὸ ; 86 τγὰβ αἰδβηρσυϊδηρα ἔγοτα Ὠἰπν 
ἱπάϊνί ἀνα! γ, Ἀ6 ΜῊὯϑ 11Κ6 Ὠἰπὶ ἰη 18 Αὐἀδτηΐο Ὡδίαγα. 
Απὰ ἐἷ8 18 βαίᾷ, ἀου 1655, τὶ ἃ Θομβοϊουβηθ88 οὗ 
Αἀδλῃλ 1]1δἢ βἰδίθ, δ μουρὰ ἰῃ ἴΠ6 στουμὰ ἰά688 οὗ 
ἐμἷ8 ΒΔ οδαρίον (86 Ὡδίυτγο οὗ Αἄδτῃ 88 τηδάϑ ἴῃ 1.9 
αἰνίῃο ἱπηαρθ, δὰ ἰΐ8 ρίοιιβ ἀϊγθοῦοῃ, δὸ 8}}} τηδὰβ 
Ρτγοτηϊηθηὶ. Ἐσϑῃ ἱν (16 πδῖηθ8 ἔπσί μοῦ ου ἀρηοίθ, 
ἴῃ ἰδ ἂν ΓΡΟΒΌΛΕΙΥ, 16 Βγβύθογη οὗ [86 ροη- 
Θδίορίεβ (δτπουρῃ (18 ἀο068 ποὺ δἰ νγαγθ Βοϊὰ ροοὰ, 
88 ἰβ ΒΏΟΥΤΙ ὈΥ͂ [ἢ6 ΘΧΔΙΏΡΪΙ68 οὗ ΙΒμτηδο6], Εβδυ, Πδυ- 
Όφῃ, οἰα.), γοί ἰξ ἀο68 ποὺ 010 ἰδδὲ βίοι δι α180 ἱβ ἴο 
δ6 τοραγαθα ἤθγὸ 88 ἃ βγεῦθοσῃ ; [υ8ὺ 88 {116 85 (86 
ἴθγοο δϑοῦϑ οὗ Νοδῇ, ἰδκοὴ ἰοροίδμογ, δὴ 6 ἐδυβ 

οα. βοίδι. μ88 Ὀθόοσηθ (ἢ Βρί γί 4] δγδί- Ὀογῃ 
οἵ το Αἀδιιΐτΐο ἢοσδο : δ6 ͵β [86 σομίϊηυδηοο οὗ ἐπ 6 
1ΐπο οἵ Αἀδπὶ ἴῃ 1.8 ρίουβ ἀϊγθοίίοῃ, δπὰ ἴῃ 1(8 ἢΪ8- 
ἰοτῖοδὶ ἀυγαῦοι. 

ὅ. γεν. 4. Τ}ι6ὸ ἀρθβ οὗ [86 Ῥαίσίδγο 8 πο ᾿ἰνοὰ 
Ὀοίοτο ἴα Ηοοά δγὸ ἱπαάϊν᾽ υ8}}γ διδιθὰ ἴῃ {πὸ ζο]- 
Ἰοπίηρ ΙΏΔΏΠΟΡ: 1, Αὐδῃὰ 980 γρϑαῦβ, 2. βοι ἢ} 912 
γοατβ, 8. Εποϑ 90ὅ πὰ 4. Οαἰπδῃ 910 γϑδγβ, ὅ. 
ΜΑΒΑΙΑ]66 1 89 γρᾶσβ, ὅ. ϑαγοὰ 962 γοᾶγα, . Εποοῖ 
80 γοδῖβ, ἔθη ἰγδηβίαιθα, 8. Μοιμαβοδ 969 γοδτα, 
9. [διλθοῖ 71 γοᾶσθ, 10. Νόδῃ, Ὀοΐοτο [6 Βοοά, 600 
γπ (οἰ. υἱΐ, 6), ἴὰ (Π6 πῖιο]8 960 γὙϑατβ (οἢ. ἶχ. 29). 
ἢ τοϊαιΐοη ἴο ἐπ6 ἀδίοβ, 6 [0] ον ίηρ ἰμΐτιρβ ἀγα ἴὸ 

Ὧθ τοτμδρκοᾶ, Αἄδπὶ ἰβ 180 γϑᾶγβ οἷα δἱ ἴδο Ὀδροῖ- 
τὴρ οὗἨ βεί, πῆοτα Οαΐη απὰ Αὐοὶ Ὡδίαγα!] ῥτο- 
οοὐρὰ. ὅὅϑιἢ. Ὀοροὶβ Εποϑὴ πθη 10δὅ γοατβ οἱὰ, 
ἘΠΟΚΞᾺ ἰ5 ῥγαβθηίθα ἴο υ8 88 ἃ [δίῃ ν δ ἴΠ6 δρὸ οὗ 90 

ΘΔ, Οδἰ δ 70 γεαῦβ, ΜΠ 6] 4166] θὅ γοατα, Ζατοὰ 163 
γθαγβ, ΕΠΟΟῚ Θὅ γραγβ, Μοιμηυβοὶδὴ 18} γϑᾶσα, [8 
τ ΘΟἢ 182 γραγβ, ΝΟδἢ ουθῃ ὅ00 γοᾶσθ. Ξ'ἴω:οθ, Το σθ- 
ΟΥον, ὑμογθ 8 σα θη ομθα ἴῃ οδο 6886 ἰδ6 
οὗ οἴδμον ϑοπβ δῃά ἀδυραίοτβ, ἃ ὈΘΟΟΙΩ68. ΤΟΥ 4υ68- 
Ομ 6 προῖμον τὸ ἃγα ἰο ππηἀογβίδῃα 8}} [8686 σθῃ- 
Θϑ ορίοδὶ 6848 88 Ὀοίηρ ἤτβί-Ὀοσῃ. Τὰ πυτάθοτε, 88 
δίνει, ἀο, ἱπάροά, ἱπάϊοδϊθ ἰαΐθ τηδγτίδροδ μανΐης 
Ῥτγορουγίίοη ἰο ἴπ:6 Ἰοηρίῃ οὗ [ἰ6, Τηδῖ, Βοότονον, ὨῸ 
δϑοοῖΐο ἰἀ68 'β Ὡδοθδβα τ Ὀουπὰ ὑρ ἴῃ (ἢΐ8, 8 δον 
ὉΥ 106 6856 οὗ Ἐποοῖῦ, πθο τἱϊ Μα] 4] 1061 δὰ 
ΒΟΏ ἴδ6 οαν Ἰοϑὲ οὗὨ 4}1 (16 ραίσίδσοβ, Εσνοῃ θοϊπθθῃ 
89 τοροδίθα τοοῃ!οῦ, τπογοουογ, (μδὲ δ6 πδϊκρὰ π| 
αοά, ἰξ ἰ8 βαϊὰ 1μδὶ 6 θοραὶ βοὴ8 δηὰ ἀδυρδίθγα, 
ΤΏ ἃρὸ δὅ, 88 8 Υγ6ΔΡ [ὉΓ οβει πᾷ, 18. 850 πΟΣΊΌΥ 
οὗἁ ποῖθ, 88 βονίηρ ἰο Ὀ6 ἱπιροβδίυ]68. ΘΥΌσῪ δἰίοσηρὶ 
ἴο τοάποο ἴπ686 Ραϊσγο ἃ] γοδτΒ (0 Βῃογίον βοσίουϑ 
οὗ ἄπιθ. Τ 8 ἢυτηθοτὶηρ οὗἉ [Πποἷγ γοδσβ 8 οὔ το μοβὲ 
δἰσηϊβοδηοο. [Ὁ Οσργθαβοβ οἱοαυῖϊγ (δ 6 ὉΪ οὗ 
ἸΟΠΡΟΥ 88 ΘΙ ΡΠ ΔΈΘΑΙΥ οχμί θὰ ἰπγουρὰ {Π6 
Βειδίο ρῥἱδίγ ; ἐξ ἰβ ἰὴ Βἰβίουυ οὗ (86 ἀονουὶ Μαοτο- 
Ὀ1}, οὐ ἰἸοῃρ- νοῦ οὐ ἰὴ6 ῥγιϊνο ἐἶπηθ. ἴπὰ ἘΠΟΟᾺ 
186 Ἰἰπο σϑϑοβθβ 186 Βἰσῃιοβὲ μοὶπι οὗἁ 118 ᾿6- τοοτα.- 
ἰἴοη ; δἰποθ ἴῃ Ηἶτι ἴδ6 ρϑου αν ἀραὶ - Ὅσαι ζ8}}8 
ΔΉΘΥ ; Π0 ἀοραγίβ πίϊδουΐ ἀγίηρ, δηὰ ὮΥ ἃ αἰνίπο 
ἰτδηβδίίοη. [πη Μοίδυβο δῃ (18 στη τηδυοῦ οὗ 116 
ΓΤΟΔΟὮΘΘ ἰ(8 ΟΧίΓΟΙΏ6 ἸΟΏΡΟΥΣΟΥ ἴῃ (ἷ8 ποιϊὰ, ΤῈ 
Ἰπὸ {86 ῃ δἰπῖβ ἀόνῃ ἴῃ ΘΟὮ, 88 18 ἱπαϊοδιθα ὍΥ 
8.18 δ᾽ ρμίηρ οΥον Π6 Ιδθοῦ δηᾶ ρδίη ἰμαὲ οοτ 68 ἔγοχῃ 
[8)6 ουγθο-ἰΔἀσηοα φάτ, Το τ 016 11π6. ἴῃ 118 δΡ- 
Ῥδγϑθῃΐ ΤὩΟΠΟΙΟΏΥ, 8 ἃ τηοϑὶ ἸΘῪ Θχργθεδίοη οὗ 8 
ΡΟΝΟΡΙ δἰγιθ οὗ 16 τὴ ἀθαίι, οὗὨἨ [86 ὈΪοδείησ 
ἢ ([ἢ6 συγθο. ἸΤΏΘΥ δάγδηοθ ΔΓ ἴῃ Ὑοᾶτα, ἰῃ 656 
Ῥίουϑβ βοῃβ οἵ αοἂ ; (16 Βυμῦο ΓΒ γοϑοὺ ἃ Βὶρἢ Βσῶτγο, 
θαὺ ονὸῦ δσδίῃ ἰθθγθ σΟπλ68 ἰμαὲ ἰγαρίο σόογὰ τ 8} : 
απὰ ἠὲ αἰϊοά. Οποο, δῃὰ ΟὨἹΥ ὁπ οο, 18 (Π6γὸ σοδομποὰ 
186 δὲϊτον ρίδῃςοθ οὗ ἴδ6 116-τοηονίησ, δα οἵ ἰδδὶ 
1 6- ἰταπδίογμιδιίου πίϊπουΐς ἀρδίδ, π|ιοῖ σοσ68 ὑρ 
ἰο [89 οτἱρίῃδὶ ἕοιτω. ΤῊΪ8 ἰ8 ἰη {πο Ἰϊἴ6 οὗἩ Επορδ, 
ἴδ κουπιὰ ρδιτίαγος. 1ὃ τηυδὲ Ὀ6 ΟὈθογυθα, ἰῃ δὸ- 
οοσάδηοθ ἩΠῈ π]ιδὶ ἰβ ἱτηρ] ]οὰ πῃ ἰδ6 [0] οί ΟὨΔΡ- 
ἴον, ἐπαὺ [86 ᾿ἴπο οὗἨ βοίδ, ἴῃ 118 ἀονθὶ ορτηθηΐ, δβυΐξουθ 
8 βτδαυΑ) ἀϊδίατθδηοθ, ἩμΟἢ ἀ068 ποῖ ρεοιτηὶδ Δὲ ἰῸ 
Το (Πα ἰάθα] αἰπὶ,--ἃ ἰδοὺ τ] ΟὮ βΟΟΓΩΒ (0 Ὀ6 παὲ- 
οδιοά ὉΥ͂ (Πἷ8 πδῖὴθ Μοιμυβοίαῃ, δηὰ (μ6 βἰσῖιβ οὗ 
Τιδθθοῦ. ὙΒΘ ἴῃ τοϑροοὶ (0 ἰ18 Ἰοηρ 116 -ὁπϊ. 
806, τὸ δὰ [6 οοῃβίἀογδίίοῃ οὗ (80 ΘῃουΟῦθ 
Ὀτοδκίης ὑρ ἰδαὶ τϑ ἐυάἀθη οοοδβίοπθα ὈΥ͂ τὼ 
Βοοά, ᾿ξ ταυϑὲ ποὶ Ὀ6 ογθηϊοοκεα (μδὲ Νοδὶ, ἃ] 
ΔΙΣΟΔΑΥ εἷχ υμάγοα γραγϑ οἱ σ πο ἴδ βοοὰ ἴοοῖ 
ΡΪδοθ, βυσυίνοα ἰΐα βίοσιῃβ ἴὔγθθ δυπάγοὰ δηὰ ΒΗΩ͂Υ 
ΘΔΙΒ. 

Ἶ Τπὸ τοδΐη αἰ ΠΟ 166 ἀγ οδ᾽οοίοἃ ἰο ἐ6 ἴογοσο- 
ἱῃρ δίαϊοιηθῃ : 1. 186 Ἰοησίῃ οὗὨ 1{{8; 3, 186 δυίμοη- 
τἰοῖ εν οΥ̓ 106 ΘὨγοηοΐοσυ. “ΤΏΘ ἰσθοθὲ Ῥοβεὶ Ὁ] 
85," 5Δγ8 Υ ΔΙδῃ πο (“ Οοτηροπαΐυτη οὗ ῬΏΥΕΙΟΙΟΡΥ," 
ἴϊ, ρ. 894), “ΔρΡΡΟδΙΒ (0 Ὧ6 ἴτοιῃ δρουΐ 160 ἴἰὸ 160 
ΥΟΔΙΒ : δὰ ἴῃ ἴδοϊ, βοπο οὗ ἐδ ἰρμοδὶ ὙΠΟ Ὦ 
ΤΩΘῺ δῖ Κποῦσπι ἴ0 Ὦδνο σοϑομοὰ δἰδίπ ἴῃ μοῖσιις 
οὐὗὁἨ 200 γοδῖβ (Ῥυϊ ματα 8 ὁ Ναΐιγαὶ ἩϊΒΕΟΣΥ οὗ ἐδθ 
Ηυτδη Εδοθ᾽). [Ὁ σδπποὶ Ὀ6 Βονῃ (δαὶ τη δήϊορ 
ἐμ6 Βοοά αὐδοτοὰ ἴῃ ΔΩΥ͂ ΤΟΠΙΔΥΪΝΔΌΪΘ ΤΩΆΠΠΘΡ ἔγοσῃ 
(8086 γῶο ᾿ἰνοὰ Ὀδίοσθ. [ἢ οἷ. χὶ. 10, τοόγϑοόνογ, [86 
ΠΆΓΤΑΙΟΣ ΓΟρΡΓΟθο;ἑβ ΒΟΙΩΘ 88 δἰίαἰπΐησ, ασθὰ δῆον ἴ80 
δοοᾶ, ἰο ἴΠ6 δἃρθ οὗ 400 οΥ 600 γροαγβ." Κυοθεὶ. 
ϑρϑοῖδὶ ὑγοδιΐβοβ οὐ (86 ργϑοράϊηρ' αυδδίίοῃ ἅτ ΘΟΏ- 
ἰαϊποὰ ἰπ ἰῃ9 πιλεηρ οὗ Ὧκ ΓΑΡΑΒΒΕ: Ἀδραὶ δεν ἴα 
οοπιδεγυαίίδοπ (6 ἴα υἷε, αγὲε, δίαξδεοπ͵ 1800. ἴῃ 
βθΏΟΓΑΙ, ἵθ6Γ6 8 Ὧ0 ἀροίαϊησ (88 αποβίίου ὈΥ̓͂ ΔΗΥ͂ 
ἈΡΡΘΔ] ἰο δβίγοηρ σοηβι 1] 008, δἰτρ]9 τηοάδβ οὗ 116, 
απποοϊκοηθὰ ρον ῖβ οὗὨ 16, ὅσ... ΕἾἶτθιὶ οὗ 411, ἀο 
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ὍΟΓΝ οχίσοτῃοϑθ οὗ δυτπηδηΐ ποοὰ ἰὼ Ὀ6 δβοι]οὰ δο- 
ςοσύϊησ ἴο [6 βοτίρίυγοδ δηὰ ἴδ0 οὨ τί ϑἰο]ορίοδὶ ἰὰ 688; 
δῃά, ἴῃ ἴδλοϊ, ἰῃ σογγοθρουάθηοο πὶΐ 186 πιϊ 416 ρμοΐδιὶ 
οὗ Ὠυπιασίέγ. Τδο ἰσαιὰ οἵ ΟΠ γἶδι᾿ Β γοϑυττοοοη, ποὺ 
ΔΒ ἃ τοῖυσῃ οὐἱ οὗ ἀοδιὰ ἴο ἰδὲ [Π{6 οὗ [}ϊ5 πογὶὰ, 
Ὀυϊ 88 ἃ ἰγαηϑιιου ἤτοι ἴμ6 γϑβί ἔοστω οὗ απιδῃ 118 
ἰπίο ἃ βϑοοηὰ ἱση ρου βη ΔὉ]6 ἔοττη, οδϑίβ μὴ 88 πο]] 
προΩ ἴἰθ06 μεαγδαϊδαϊοϑὶ Ὀοσίηηΐϊη 88 ὌΡΟῺᾺ (88 68- 
οδιδιοϊορίοδὶ οπὰ οὗὁἨ Ἠυμπηληΐγ. [Ὁ (δε βο08 [0 δὴ 
ξάδαὶ σρδΌΣ γ ἴον (86 ῥγοβοσυδίίοῃ οὗ 16 οὐ ἴο 
ἴτὸ ροϊηῃὶ οὗἩ ἃ ἀδδίἢ- "16, γοῖ ποῦ ἀδδὮ]Υ ὑγδηβίοστωδ. 
(ἴσῃ ἱπῖο ἐπ6 ἱποοτγρίθῖθ. Τὸ (18 ἰοβι1 8.65 αἰβο, ἰῃ 
δΥτη ὈΟΪΐοΑ] ἕοόστη, 86 Ῥαγδάϊβαϊδαὶ ἴγθὸ οἵ 118, 88 νγ6]}} 
83, ἴῃ 116 ἀορτιδιξο δοοθρίδποθ, ἴπο πορὰβ οὗ Ῥαὺὶ] 
οοποογηΐηρ ἰπ6 ἰοηρίησ “1ἴο Ὀ6 αἰοίδοά ὑροῦ (32 
Οος. ν. 1-ὅ) (δὶ 1165 ἰῃ [Π6 ἀΘΡ(5 οὗ Βυπηδη πδίυγθ 
(οοῖρατθ ᾿νε Μίβοο ἰδηθοῦβ Ἦ τἰἰηρβ, 1). Σ 
4332). 850 αἷϑὸ Ὑἢδὲ Ὧθ0 ΒΔγ5 οὗ ΟἸ τσὶ 85 [86 1ϊ{6- 

ἐνὶηρ δρί ϊ οὗ δὴ ἤγοσῃ βοᾶυθῃ, δηὰ οὗὨ ἰδ ἔσϑῃβ» 
λδέμδ, αὶ ἐπδὶ δινδῖίβ ἰβοθθ πῇῆὸ ἶνο Ἰοῃρ δὲ (86 
νοῦ δ οπὰ (1 Οοτ. χτ. 4ὅ, 61). 16 οἰ βιο]ορίοδὶ 
ἰάθα ἐμαὶ 1165 δὲ (86 ἐουπάκλεοα ἰ8 (μΐ8 : Α5 186 Ηἶθ- 
τοτῖοδὶ ἀϑδίιι, (86 ἀδαιὰ οὗ οοττιροη, ἰῃ ἰζ5 σταάυδὶ 
ὁοῦξθο θγεὶ [σου ἔγουλ [δ 6 Βρὶ γζαδὶ βρῇ θ ΓΘ 
οὗ αἷπ 'ἰπίο ἰμ6 ργονίῃοϑθ οὗ ἰδ9 βου], δὰ ἔζοσῃ ἔδο 
Ῥγονίηοσο οὗ π6 800] ἰῃῖο [86 Θοτρογοί τ, 80 8180 ἀοοδ 
8ὸ Βοαϊϊηρ οὗ ἰδ6 ποὺ 116 τη κο ἰΐ ; Βιβὶ 
ἴῃ τοπονΐης (06 πρὶ τυ }}6, (Β6 ἴθο 16 οὗὨ ἰδ6 δου], 
δηὰ ἔμπα! γ Ὀϑοοζηϊυς νἱβὶ]9 ἴπ ἔδιο τοοιογβίίοη οὗ ἃ 
ΠΟ ΘΟΓΡΟΓΘῚΪ ΟΔΡΔΟΣ [ῸΣ ἰγαῃβίοστηδιίΐο δὲ ἴ86 
ποτα β ομὰ, Τὰ ἰῃ6 ἀοογοδϑίηρ Ἰομρον τ οὗ [16 
Ῥγϊχωϊναο ἐἰπι6 ἔαγηϊβ68 (λλ0 οοῃίγαδὲ ἴο (80 ἱπογθαβ- 
ἰὴ ΤΟΒΟΌΤΙΙ αἱ ἰ)6 οηὰ οὗὨ ἰμ6 πονὶὰ (866 4ἰ80 18. 
Ιχν) αὐ ἰξ πὰϑ ποὶ ΟἿΪΥ ἱδγουρὶ (6 οτἱ κί] 
Ῥοπον οὗ ἃ Θογρογο Υ ποῖ γοὺ ἩΠΟΙΙΥ διιδιίογοὰ (Πδὶ 
186 τήρμῖς οὐδεν οι ῃλνο8 ττδϑ ἀν πὴντος ̓  ἐυρον χτρα 
Κορὲ Ὦ [06 ῬΓΟΙΤΟΒΒ οὔ 116 6[)0- 
γδὶν- δι οὗ ἐπιδ Βοι μένε, ΔΆ ἴῦ συϊπιϊπαιοα ἴῃ ἘΠΟΟΉ, 
διὰ μι, (δογοίογθ, δἰγοϑαῦ, 88 118 ΘΟμϑΘαΌΘΏ66, ἃ 
ἘΥρ σδΙ ῥγορδοίίο ρῥγϑ-τεργοβοηίδίίοῃ οὗ ἴπ6 ἰγϑῃϑ- 
[οττωδιίοῃ δηὰ ἐδο σοβυττοοΐίουι ἴῃ [ΐἷβ ταγϑίοτίουβ 
ἐακῖτσ, Τῇ αἰ Που]Υ τ ἰοῖ 19 ἰουμὰ ἴη ἰμ6 ΒΌρρο- 
εἷεδοι οὗ δυσὶ Ἰοηρ 116 ἴῃ ἴ[. 6 δοιμιῖ68, ᾿88 ρίνϑη σίθθ 
ἴο τϑιΐϊουϑ ἢ 68086θ.Ὁ. οϊηθ Ὠδνα βυρροβοὰ ἰδδὶ 
δἰοηρ ἩΐῈ ἰδ6 ῥδιγίδγο!β Ὡδιηθὰ (μοὶρ σϑοθβ διὰ 

Ῥὶο6 δῖϑ τρδδηΐ ἰὸ 0 ἱποϊυδοά ; ἘοΒοησαἴ 16, 
δα γοίοι, δὰ οἰδοσθ, ἰμϊκ ἰμᾶὶ ἔσοῃ ἰδποδ6 
ΟΥΔΪΥ ἰγδηδϑιίοὦ ροποδίορίοθ, ΤΩΔΩΥ͂ ὨΔΠπι68 Βδὰ 
(Πδὰ οαὐ; Ηφηῖθν πο] 8 ἐμαὶ ἐπ δχρσοαϑίου Γι) 
(γϑδῦὴ) ἀδθηοῖθδ δπιουρ (86 ραἰτίβρονϑ 6860} δρδοϑῦ οὗ 
ἴξπιο, ΠΘΙΩΟΙ͂Υ, ἔδγθὸ τοοηίδβ, 61} ἰ16 πιο οὗὐἨ ΑὉτΔ- 
ασω, ἰμσησο ἰ0 ἰδ6 ὕϊηθ οὗ ΦοΒορ οἰκς τη θη, 
αὐνὰ Δ ΓΔ 8, ἴον (060 βγοὶ ἐΐπι6, πεῖν, Βδδῖο: 

6 ορροθϑά ἰπ6 ἀοδηΐΐα οἰιαγδοίεσίζίησ οὗ 
αἴηρὶθ ῬΟΙΒΟΩΘ; ἰὸ (86 δοοοῃμά ἰδΐο ἴδος ὑπαὶ ἴῃ [ἢ6 
88Γ.1Θ ΤΏΒΠΏΘΥ (06 ΒΟ. ΔΙΑΥΒ ΓὉΪ]]ΟὟΤΒ ὑπ 6 ἔα μ6Γ. ἰὸ 
16 τοῖϊγαὰ [Π0 σοῃπίδηϊ εἰχηϊδοαίίοῃ οὗ [80 γδδγ δ8 
ΤοΡΙοΔ], ροσϊοαΐϊοδὶ." “ΝῸ βῃογίις γὰρ ἰὯδῃ (86 
Ῥεσιοα οὗ ἃ γοαγβΒ ἔτωθ δυο ἰδ0 ἩΘΌΤΟΥΒ ΟΥοΣ δα, 

 [ΒοεῖΔο9 [89 ΣοΑΒΟΣ8 αἰγοι Ὁ ΙΔΏρθ ἀραΐπεϊ [86 ἰάθα 

δι ταοδὲ 
Νοὶ ΟἿἹῪ ἰπ ἐδο ἨθΌτον, θὰ ἰῃ 109 Οτοοῖς, ἔδο τα ὰὲ- 

ἰᾷοα οὗ 9 Ῥτοξὰ 7017 γ ῈΣ ἰδ γερείτ 0, ΟΥ 8' ΟΟΙΩΪΠΩ ΟΥ̓ΟΣ 
δραΐη ἰῃ ἃ δοοοιιὰ ΣΟΟΏΣΓΟΠΟΘ οὗ ἔΐπο βαῖαὰθ δαίσοζοζη δ) 

βοσῖδοα, ὙΏτ ἐ86 ὈΣΊΤΩΔΙΥῪ 66:80 Οὗ [89 γασὺ ΣἼ2. ἰδ ἰο 79 
ο ἄο 6 δοοοῃὰ ἔἶσηθ " ἤθηοο ἴΠ0 τοσὰ [0Γ ἐΐ: 9 ΠΌΣΩΘΤΩΙ 

Ὁ Οτσοοὶκ ἰδποχθ ὁΔῺ Ὅθ δὸ ἀουδὲ [μαἱ ἔτος 888 ἰὴ9 

211] 

Αγζαΐηδὶ δ βῃοτιθηΐης οὗ (π6 ΓΝ βίδηβ ἐπ δοὶ 
ὑπαὶ ἰῃ ἰδδὶ σᾶ86 Βοιῃθ ΟΥ̓ (86 ραϊγίαγοῃββ τηυβῦ Βᾶγθ 
Ὀαροίίοῃ οἰ] ἀτθῃ δὖ δὴ ἀρθ ἴῃ το [ΠΟΥ ποσὰ ποῖ 
σΔΡ6Ὀ]6." Κηοροῖ. ΒΥ ἰπὶ δηᾷὰ τδῃγ οἵ ἰδ πιοᾶ- 
ὉΤΏΒ ἰΐ ἱ8 Θχρ δίηθα δᾶ ἃ ζω γί μΐο8] σοοποορίίοι, πὶ 
ΓΟΙΘΓΘΏΟΘ ἰ0 [86 οἷά τοργοβοηιδεϊοπ ἐμαὶ ἴῃ [86 Τλοτθ 
ἘΔΡΡΥ͂ ῥγίπιϊενο ρογϊοά, το ᾿ἰνθὰ Ἰοῦσον, θὰ ΓΘ 
ΟΥ̓́ΘΡ Ὀθοοτϊηΐηρ ΜΘΔΚΟΡ δπὰ οὗ βῃογίος ᾿Ὁ6. “ΤῊ Ϊ8 
Τοργοδοηϊδίίοι (οὗ [86 Ὀγονὶγ οὗὨ 116} ργοβοηὶβ ἐϊ5 0} 
ΥΟΡΥ ΟΙοδεὶν ἰῃ ἴ[Π6 ΟἹὰ Τοβίδλιαθης. [Ιἢ ἰδ Εἰβίοτίοαὶ 
Εἰπλθ ἃ τηδη διῃοηρ ἰδ6 Ηοῦτονβ Ὀδφοαθ 70 οὗ 80 
6 ΑΓΒ οἷά (Ρβ. χο. 10); ἴῃ (86 Μοβαῖο δῃὰ ραϊτίδγοδα, 
ἔπλα, πιο ἰμογο τηϑοῦ 18 βἰαϊοιηθηίβ οὗ 100, 120, 
128, 188, 187, 14], 175, δηἃ 180 γολγϑ, πιδὴ τοδομβοα 
8} ἀζὸ Ὀοΐτχοοι 100 δηὰ 200 γροδγβ: ἴον (86 τηθ οὗ 

ΒΔΙΩΘ ἰάδα, δ τὸ δ00 ἐξ 1 Ἠον. Οὐγει. ἱ, 1 
περιπ ἐνιαντῶν. (ο 
Ωαι. ἐίεγιιπε, ἐἰεγαγα, 
ῥρὰ αἶοῦ ἕο ἕο μένην ῤτηάβαν ὐθαῦ ΤΙΣ ὉΤΡΙΟΓΝΕ εὐ: μεμδ ̓ὴ 

γταο νι Ὁχὴ οομάθδσηη ΒΟΤΏΘ, ἰ8 
ΌῸ0 ΣΕΥ ἐμοὶ βυνήρν Ι[ῃ δ. 2. ΛΒ 6 {80 
αΉπι, 8 τίη, ΟΣ αἶσοῖο. ΐ Ὶ 

ἯΣ πρτὰ ἐλυκερ ἢ δραίη,-- 
Ὀθοίπα ἰΏ π67), ἴ86 αργίπρ, 
πὸ Γορο οη, ἐπ 0 1976, αρὰ οὶ τῖΊῖ! ἔδδ ἐπα οδηῖῖο 
Οτοοὶς καιρός, ΒΘ ΒΟΙΏ6 ᾿ΟΧΙΘΟΒΤΑΡΒΟΣΒ δρροθο. 80 σρλσκοὰ 
δ νοτὰ ΦΟΙΤΥ ΩΚ 1810 ἀἰδπίληοσξ σοποοριίοη ἰῃ 41}1 [8 ο86 18" 

νοῦ ὰ 6 180 ἰαδί ὁΠ6 ἴο Ὀ6 υξοὰ ΖῸΣ ΔῺΥ ΣΏΔ116Γ, ΟΥ 
685 τοι κοὰ αἰνὶδίοη, δηὰ ἐἰδ γί οι ἰυ οοπβιταοά Ὁ. ἐμ ἐποῖ 
ἐμδὲ ποῖῖμοσ ἰῃ ἐμθ Ἠοῦτον ταὶ ἰκ 5 ΠῸΓ ΔΕΥΝΊΟΓΟ 6186 ἀ0 
ἯΘ ΟΥ̓ΟΣ πὰ ΔΩΥ͂ ΒΌΟΝ δυδαϊϊιυἱοη. Ὑθατα ἰὼ [Π6 Ρ]υζαὶ, 
ΤΑῚ) Ὁ, ΘΘΘΊΏΒ ΒΟΤΩΘΊΤΩΟΒ 0 ὯΘ 508 1ῸΣ Ἰα 6 Ὁ ἀοεὶρηαίϊοτβ, 
ΟΥ̓ [ὉΣ δοῃιΐο Εἶπιθ; δ ἰῃ δΌ ἢ ΟΣΡΓΟΒΒΙΟῺΒ 88 5 ΓΘ 
ἩΛῸΣ ) “ΤΟΔΣΒ οὗ {86 σρμξ μαμὰ οὗ (89 Μοαὲ Ηἰμκ,,)) δ. 
᾿ . 10, οΥ ἸὮΥ γραγθ, ΠΡ) Ω, ΔΙῸ ἴὉΣ 411] ζοπϑγδ» 

[σὩ5,᾽᾽ Ῥα. οἰϊ. 24; ἐπουρὴ ϑνοη ἐπ ἰμ690 1565 10 πα  ΒΑγΘ 
ἰϊ6 χοᾶ δείσοποπιϊοδὶ ταϑάδαγο, ἀσηοίίπς ἀοἀ᾽ 5 ἀοίηρδ δὶ 
Ὡχπιο απ Βύσηδῃ Ὠἰδίογγ. 

Ἧγο μοῖ ἃ ουμβττπαίοη οὗ ἔδοδοὸ νίοτα ΌΥ οὐπεϊδοσίπα 
ον ἴ)0 ψ80]6 ἰάτα οὗ {ἰπ|9 ἰ56 ἀϊτί θὰ ἴοτ τ ᾿πΐο ἴΠ6 88» 
Ἰσοποζωΐοδὶ απὰ [δ δοχιίς,---Ἔὸ ΤΌΣΤΟΟΣ ταοαϑσατοὰ Ὁγ [86 δ. 
δηὰ ΟἾΒΟΡ ΒΟΔΥΘΩΪΥ Ὀοάΐοθ, [6 Ἰαϊίοσ αῦοτο δυο ταϑηδισθ- 
ταθμξ, δπ ΐγοιυ ἱπάοροπάσηϊ οὗ {ϊ, βανίπρ ἐἰ8 ἀϊνίεἴοι ἔτοτα 
ἐπιναγὰ ονοϊυίίομδ, πὰ 115 Ὀχοδοιί πη 6 ΒΙΡΔΟΣ διὰ δὴ 
ἷπι ἀοπὺ ΟἸΤΟΠΟΙΟΩῪ οὗἁ ἰΐδ οἴτσι. [πὶ δϑίσοῃποπικῖοαὶ] {0 
ἐδ ἀδΔΥ ἴα 180 μηέέξ, ΟΟΣΡ] εἴθ ἰη {6011 τὶ [18 0] οτοὶ- 
ἄοπ, δηὰ δα ὯΟ Β.ΠΔΙΙΟΣ δείσομοσηΐοδὶ δ υάϊνἑείοπα, 
ΔΙἐΠοΌΒὮ 10 ΣΔΔΥ Ὁ6 οὔ ὮΡ ἰπῖο ΒΟΌΣ πὰ ψαίομοϑ ὉΥ σον 
ἐσάσυ πῦσῃ . ἴῃ ωὡοιῖίο ἰΐπ6, ἔῃ δἰηκῖο αἰών ΟΣ οἷαπι 
6 [πὸ επί, δηὰ [88 βΛοΌΓΟΥ ΤἸΘΑΒΌΓΟΒ ΔΙῸ τλὰο ὈΥ .ΐδ σούυ- 
Ῥ ϊοδιίοπβ δὰ ΤΟΠΊΠΠΟΑΤΙΟΗΕ; ϊ8 ἀρὸ8 οὗ ἀμ68 (αἰῶνες τῶν 
αἰώνων) δῃηὰ ποτὶ οἵ ποσὶ 5. ἯΤΟ 806 ἤτοπι {δὲφΦφ ΨἈΥ, οὗὅὨ 
8}1} δαείγοποσαῖοαὶ τὰ 186 αν ἰδ υϑοὰ [0 γοργοβϑθηΐ (9 
εοορίο υπἱΐ, δπὰ ἰο βίδη ἃ ΔῺ αἱὼν ΟΥ̓ Δ ΟἿαΙη, ΔΒ ἴῃ 189 
ἡμέρα αἰῶνος οὗ 2 Ῥοίον [1]. 18, ΕΎΟΣΩ ἰ8 Ῥοσι]αΣ ρορβὶτΐος 
88 ἴδ6 επί ἰῃ [89 Ομ ἀορασίσωρῃξ, ἐξ ὈΘΟΟΙ68 ἔπ6 πχοσύ ΘΟΒΥ͂ 
δηὰ πδίυτγα!ὶ ἔοστη [0Σ ἐδΐ8 ῬΡΏΓΣΡΟΘΘ 1ἢ τοργοδοπί πα ἐπ ΕἸΚῸΣ 
ΟὨΓΟΒΟΪΟΔΥ οτἱ ἐδ ΘΑΣΈΒΙΥ δο816, ΕῸΣ ἐδ ορροδίϊο γθαδοῦ 
785: ἀρὰ τηοηΐ ἢ ΔΙΘ 1066 διίοὰ Τ0Σ δ} 8 Ῥαυδ οἰ ἑβση ; «πὰ 
Θῆθθ τΘθ Βθπά [Π|0 ὕδᾶβθ σϑίδστοϑα ἰ0 80 δίσοη δὴν νοσϊβοὰ ἴα 

80 ΣΩΒΏΨ, ὈΦΡΘΊΩ δΌ, ̓ΒΠΕΌΆΓΟΕ, Α ΥΘΔΣ ἰ6 ποῖ ΟὨ]Υ͂ 85- 
ἔΓΟμΟ ΡΝ δ πὶ ἐὐμοτὴν ᾿γ τὶς οἃ Ὁ ββιτόμοισια!! 
Ῥοτίοῦδ. Ηδπὸοθ ἰὺ ἴω κο16 δοὰ ζοσ ποίμίπϑ ἸΟΠΡῸΣ ΟΣ 
διογίος ἰδ ἰΐβ ΟἾΤΩ δοΐδσ Ἀβερορβηρ τὰ ΚΑ τρὸς, 
ΒΟΟΥΟΣ, ἀδΥ ἰ5 ἰμ8 οταρϊογοᾶ, ποῖ ΟἿΪῪ ἰπ ΒΒ] ΟθΟΡΪ 
Ἰληρύδκθ ὙΏ6ΙΘ 8 πιαρσπῆξ ΠΗ 8 ἰ6 ΔΡΌ ΠοὐΔ}}ν δρΟΚοΩ οὗ 
Ὁ ἴῃ Θοτάπηοι ἰάἀΐοσβ, Ὑ ΒΟΣΘ τὸ ἴ66] ἐξ παι ταὶ ῬΓΟΡΤΙΕΙΥ͂ 
8.8 υδοοὰ ἴο ἀοπιοὶθ ὩΩΥ͂ ἸοΩΩ ἱπ ΣΤ Δ}}} οοτωρ  θιΐπ ας, οὐ βοὶζς 
μέλ 9 ΒΟΣΊΘδ, ΟΣ ΟΥ̓ΟΪΘ; 88 ἰῃ τμδὲ Ἰὲι9 οἱ ΨΊΣΟΣΙ, 

όομθ0 ἸοΣ ΚΑ Ὁ1Ὲ5 Ῥοσίοοίο ἐδ ροσίβ ογὗε, 

οΣ ἴπ ἰδδὲ ἐμοληγε δι ρΡὮσαδο υενέρε (ἢ αἴξ, ἴο ὍΘ ὈΟΓΏ 
ἰο οοτὴθ ἰηΐο {890 ᾿τογ]ᾶ, Ἢ ἴῃ ἐδο δι.}1 στοδίογ Βοτρίαταὶ 
Ὦχϑδοδ “' Ὀαΐοσο (09 ἀδὺ 1 δὺὶ Ηο,᾽᾽ 15. χἸἰἰ. 18, οὐ (ἢ6 

αἰῶνος αἰτοδγ οἰἰθὰ. Ἧ70 δθοι]ὰ ἴθοὶ [Ὁ α8. 8 Ῥ 110" 
Ἰοχίοδὶ ἀϊεοοχὰ ἱἐζ νδαν σογο 185 υδοὰ, ὙΒΘΙΠΟΥ ἔτι ΡΟΘΊΣΥ. 
ΟΥ̓ π Δὲν οἶμὸσ κὐ αἰ Ἰδηρυδᾷθ. Οἱ [ἢ βᾶσῃο ΒΤΟῸΏ 
ἦτ τλυσξέ ΔΡΡΘΑΣ 856 οχγοοὰ ΨὮΟΣ ΔΕΥ ΟἿΘ ουὰ ἱπίογρχοῖ 
Γι), ἔτος, ἀνιαντός, ᾽αλν, γᾶν, οἵ ΔῺΥ ββοσίοσ ρογίοἁά. Β6- 
εἰᾶοα, (9 ΒΠοῦτονε μοὰ ἐπὸ ἀϊδέϊποι Ἰδλθθ ΤῸΓ το α, 
παῖῖθος οὗ ποῦ 5 ΘΥΟΥ τιδοὰ ἐπ αἰνίπρ [6 ἸΘΏΡΤὮΒ οὗὨ ὲν 
οΥ τι Κκοορίπρ [86 τοοοτὰ οὗ βΘῃ “ δἰδουκὴ οορὶογοῦ 
ἴῃ {ξπ6 ἀραίρτιαιίοη οἵὨ ἔοθδία) {ὐχτιθ6.--Ἴ, 14} 



27. ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΚ ΤῊΕ ΕἸΕΙ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΕΒ. 

ΑΡγδδδυι, δῃὰ {πο 06 ὉΡ ἴο Νοδῶ, [06 ἀδἰο8 τηλϊηἰαΐῃ 
ἘΒοιλβοῖνοβ, πιὰ ὁη6 οχοορίίοη, θοίποο 200 δηὰ 
600 γοδγβ (οἷ. χὶ. 10-82) : π|18ὺ ἴῃ (ἢ 9 ἐἶσηθ ἔγοτῃ 
Νοδὴ ἰο Αάδῃ ((μεγθ ἴοο ψῖϊ 6 Ἔχοθρ 08) ἐΠ6Υ 
δια Ὀοίγγθοι 700 δὰ 1000 γρασγα. ἀσοοσαΐης ἴο (86 
Ηεῦτον ὑο]οΥ ἘΠοΓοίοσο, 'ἰῃ τοβροοῖ ἰοὸ [06 ἀυτγαίΐοι 
οὗ Βυμηδη 1ἰἴδ, ἰδ Ὀδοδὴθ πόῖβὸ πὶ στρ ἴῃ [86 
οοῦσϑα ΟΥ̓ {π᾿ ἰἶἰηθ8. ΤΒΘΏΘΘ {Π6 ΒΟΡΘ ἴῃ ἃ γϑϑίογδ- 
ἤοη οὗ (6 οἷά ἸΟΏΡΟΥΪΥ ἴῃ (δα Ἰδοδδίδηΐο {ἰπη6 (18, 
ἴχν. 20; χχν. 8). ὅ'ο δἷβο ἰδ γεϑὶ οὗ δηιαυνν 88- 
δυμιοὰ ἃ στοδίορ ἰοησίι οὗὨ 116 ἔον (86 οἰἀα68ὶ ἔχη6, 
δ ΦοΒΈΡΗυΒ (.Ἃ4πέϊᾳ. ἱ. 8, 9) παπιο8 δποίηο, Βθζο- 
808, Μοβοῦυβ, Ηοδβίουδ, Ηϊογοηγιαυβ, Ποδβίοα, ἂς, 
88 εἰνίηρ, δοοουηίβ αἰτηῖαρ ἰο ἐμδὺ οὗ ἀαηοεῖβ." [Ι͂η 
[86 πυροῦ ἴθῃ οὗ (86 ραιγίδγοὶδ, ἔμοσθ ἴα, ἴῃ ἐσυ δ, 
ἃ ΒΥΙΆ ΟΪ 4] 5᾽ σα  ἤοδποΥ (ἴ86 ΟἸΔΙ άδδηβ, ἴοο, δοοοτγά- 
ἱῃρ ἴο Βεογοβυβ, πυμηθογ θη δηϊθαϊ]ανίδῃ ρδίσίδγοδ), 
Ὀαΐ ἃ ΒΥΠΊθΟ]1 081] ὩυσΩοΥ ἰ6 ποὶ οἢ ἰδὲ δοοουηὶ ἃ 
ΤΟΥ Ὠ 641] ΠΌΓΏΌΘΓ, δηὰ ὑπϑῦ 186 ταγίμϊοαὶ ροΐηὶ οὗ 
υἱοῦ Κηοῦο] ἀο068 ποὺ ΚΩΟΥ ἩΔδὶ ἴὸ ἀο πὶ (0.8 υἢ- 
.κ9 δῃὰ ὑπόνθη ὨυΠΌΘΓΒ. 

Οοποογηΐηρ (86 σΠΓΟΠΟΙΟρῖοΑΙ] ἰροδβοβ ἰμδὶ τοϊδίο 
ἴο Οὔγ ΒοοίΙΟΏ, ΠΙΩΟΙΥ (Δ6 δδβυσηθὰ γοοϊβοδίίοη οὗ 
(80 Βί016 οὨΡΟΒΟΪ ΡΥ ἰδτουσ (19 ἴδῃ, 60Π})- 
ἡπὰ ΣΙ ΤΖΒΟΗ, Ρ. 2204, ΕῸΡ [Π6 τηοῦνοβ πιο 
ἷο δὲ ὑμ6 στουῃὰ οὗἨ 0 ΟὨτοΟποϊορίοδλὶ οἴδηροθ οὗ 
οἷν ἰοχὶ ἴῃ (86 ϑεαιραγιίδῃ Ῥοηϊαίθυσι δηὰ ἴλθ 56 ῃ- 
τυδρίηι, ΟΥ 1ποἷς ἀον δίίοηβ (85 νῸ]}] οὗ, χὶ. 88 οἷν. ν᾿, 
ΟΟΙΏΡΔΙῸ ΚΧΟΒΚΙ, ἢ. 70) 80 τοδᾶὰοσ ἰ8 σοίοιτοὰ ἴοὸ 
Και; Ρ. 16. Αοοογαϊηρ ἰο Οὐ ΘὨΓΟΒΟΪΟΩΥ, ἴτγοζω 
ἴδ6 οτοδίίου ἰὸ ἰμ6 βοοὰ ἰζοτο ποῦὸ 1666 γοδια, " 
δοοογαϊηρ ἰ0 186 βαπημασίίδη ἰοχὶ 1807 γοδυθ, δὰ δο- 
οογαΐϊησ ἰο ἰδ6 Βορ(αρρῖδι 2242 γοδβ. Τὸ Ὁπηθ 
αἴνον ἴῃ9 Βοοὰ πη} ΑὈγδθδηη τα8, δοοογάϊΐηρ ἴο [89 
Ἡοῦτον ἱοχὶ 86ὅ γθ8 8, δοοογαϊπρ ἰο (80 Εδιγαγίδῃ 
101ὅ, δοοοταϊηρ ἰο 9 ἴηξ 1246. “ΤῈο 
ἐὐδηδ  δἰίοη οὗ Εποοῖὶλ ζ4118 ὩΘΑΕΙΥ ἴῃ ἴδ6 τη ]6 ροϊηὶ 
οὗ γοδῖβ ἴσοπι Αὐδὰ ἰο ἴδο βοοά,---ἰ αἱ ἴ8, ἰὼ ἐΠ0 
γοδγ 987 δον ἐμ οσοδίοῃ οὗ Αἄδω. Αἱ ἰδδὶ ὕτοθ 
δι}, Ἐπορῖ, Οδίμδη, Μαιδ]}]6 οὶ, δηὰ Φασγοὰ, ποτ 
81}}} ᾿ἰνίηρ, ἃ8 ἰθθγο γἯΔ8 δἰβο ᾿ἰνίῃρ ἷθ. βοχὶ Μοίδυδο- 

ΦΓ}ῺῸ {Ππ6 ἀχοϑ]σεξ ΟΟΤΌΤΩ ΟὉ Οϑηοαΐδ ὮΥ Ὧν. 
ἄαδτοοβ Οα. ΜΌΣΡὮΥ, οὗ Βοιϊδικῖ ΟΟ]] 666 δ, ἐὐονν ΠΈΣ 8 8 
ὙΟΙΥῪ ΟἿΘΕΣ δηὰ ΟΣ οἶα ΟΣ [00 Ἠοῦγχον ἰοχΐ 
ΘΟ ΣΟΠΟΙ πὶ (Παΐ οὗἨὨ τ}6 ἢ, 1ὴ9 βαχωηλσζίίδῃ, 
δὰ Ζοβορῆυδ. Τη6 ἘΠΊΟΣΙΔΙ ον άσποθ 8 ΒΒΟΤΤΗ ἴο0 Ὁθ ἀθ- 
οἰἀοὰϊγ ἐπ ἴανοσ οὗ [0 ἨἩΘΌΣΘΝ ἤγοσο [15 ὑῬσζορου ὁδὶ ο0Ώ- 
ἰδίου. ΤῊ ὩΌΣΩΌΟΙΕ ἱπ ἴδ ΠΧ, ον άσῃ}ν ΤΌ]10Ν ἃ Ρἱδπ 
ἴο ΒΊΟΝ ΠΟΥ͂ δ ΘΟ Ὀ6ΘῺ οομοττηθὰ. ΤΠ18 066 ποῖ ΔΡΌΘΑΣ 
ἔπι [80 Ηοῦχον, δῃὰ {ξ [ἰ8 στοδ ιν ἱπ ἔννουν οὗ 1.5 Ὀοΐπα δα 
τονωρον 6168) ΟΥἴά. Τθο ΠΌΡΊΌΟΣΒ Ὀοΐοσο [0 

Ἑαδοὰ Ὁπάγοα γΟΔΣΒ [πὶ ὁΔΟοἢ ΠΡΕῈΕ ἐϑεῦδὶ ΠΙΔΕΊΣΕ αθδαι 
ΥΟΔΙΒ οἱὰ δὶ 18 ὈΠΆ οὗἩ ΒοίΣ, Βείδ 305 δὲ [89 οὗ 

Ἑποκῆ, διὰ δὸ οσι, Ἡδἰ|δὲ [86 δυτη.-ἰοἐΔ] οἵ Ὅ60} ἘΠ Τοσωδίσιβ 

ἐρωνίς ἴῃ τ1ἴδ9 
οτΐ, ἰο ὀχίοηά π6 108] ΘὨΓΣΟΠΟΙΟΡΥ͂ πίίδους 

οἴδοι ὩΣ ΟΣΒ οὗ ἐδο ΠΙΡΟΤΟΝ Ο ὍΕΤ, 
ο ψὮδὲ τηοϊδνο οου ἃ Ὦδνο 1 

ΟΣ ἴο ἴδ6 διοχίσμίηρ, ζΖ2 ἐδ6 Ο δᾶ ὍδοΣ 84 αίγϑῃ [ἢ 
1ὴ)0 Βορίυλμίπῦ; εἰῆοθ 8}} δποϊοπξ ΠΆΪΟΤ παν ΣϑίΠ ΟΣ 

κρυμελε ἔνε μας ὑμ δεὰ  ρυδ σὲ τας, ν τιοσῤ να δι ὁ ϑναυλ ΜἼΒΕ τς, οἷοσὶ . [26 ΗΘ ῖο : 
ἐπὰν ἥύέγμα οὗἩ θο Ἶο ἀοθδ ποῖ δὲ 8}} 80 Ἰαίθ ἃ 
ΣΩΆΣ Ποοὰ 86 ΤοθΟ ὨΏΣΩΡΟΣΒ ἩΟΌΪἃ δροσὰ ἴο ἐπ 
ἐδ πὸ ὑγοοῖ (μδὲ ἴἢθδο Τατο 81} βσαί»Ὀ ΤΕ 

ἐν ἴῃ οδοῖ οδδο, ὈΥ̓ ἴ86 Βορίυδρίη 
{8 όγὰ ἴο ΒΟΤΩ6 αὐροῦθς ἬΡΕΤΟ ΠΘΕΤῚ ΕΤΟΌΣ δὰ 

Οη δΒόσῃο 9 ὉΠΉΣΙ- 
κουςοὰ Τρμὰ ἐμραρῦ να ἃ ὨδίυΓΩ!] ὃταϊ- ἼὯο 41} τὲ6 
τουδὶ "6 αὐἀοὰ (6 δοὶ (δὲ (80 ΗΘΌΣΘΥ [84 ἔδηο ὕὈδεῖ οἰαΐτῃ 
ἴο ὕὈΘ τομασαοὰ δ ἐδο οὐἱχίμδὶ ἐοχέ, ἔγοτα ἐδ 9 τ} -κτιοσσαι 
ΒΟΓΟΡΌ]οῦ, δὰ οὐοσὶ δυροχεί ἔοι, οαΣΘ τὶ τοὶ ἰδ ἈΔ8 
Βοαῖὶ ἑοχι Δ Υ ̓ χοδογυϑᾶ.---. 1ω] 

ἰδῇ, δὰ .ἷ8 στοῃάδοω [1διηϑοῖς, (ἤθη 118 γϑαδασβ οἰὰ: 
Νοδὴ ΟἿΪΥ πῶϑ οὶ γεοὶ Ὀογῃ, δηὰ Αὐδηι οὗ δἱϊ 6 
1ἴπ6 τδϑ [86 ΟὨΪΥ οὔθ ἀςαὰ," ΚοΙῖ, ο π|}} τοσοδεῖς 
ἴῃ ΠΟΏΘΓΑΙ, ἰῃ γοἰδιίοι ἰο Οὐ ἰγοϑαίσηθηΐ οὗ [86 οἶγο- 
ΠΟΙΟΥ͂ ἴῃ 186 Ιπἰτοάυοίίοι, ἰδὲ ἴ86 ρσοηρδϊορίοαι. 
ΘΙΓΟΠΟΪΟΔΥῪ ἰδγουρδουΐ Θοττοβροηϑ ἰὸ (π6 διμάδ- 
τηρηΐδὶ ὈΪ0]1ς8] ἰάθδβ, οὐ ἰὸ ἐμαὶ δ᾽ ηΐβοδληοο οἴ 
ΒΟΠΔΙΪ Υ πΐοἢ ἀοἰοστοΐῃοθ νου ΐη 85 δοίο δ] νὴ 
ἴῃ (μεῖς οχρεγίθησο, βόπτουοσ, οὗ 89 ὙΔῪ ἱπ δἰ ἢ 
(86. Ὀ]οββίηρ οὗ ῥίον δἀνδηοϑά ἐμεῖς Ἰθηχίὰ οἵ 1506, 
[6 Μδοροῦϊ! τουδὶ Ὦδγο ἔουμα ἃ δροοΐαὶ πδχτίηρ ἰῸ 
ὨΌΤΟΌΘΓ ἐπ οὲν ἀδγα, δῃ ἃ ἴῃ [}6 ὉΠΒΥΤΩθΟΙ 68] ἔοττα οὗ 
ἴ):6 ΠυϊηῦογΒ 10 ἨΔ Θοδίοσ [0 δαχηϊὶ τηΐβγθο ΚΟΏΪΠΡΈ 
ΠΈΣ 8368 ἰῃδὴ ΔῺΥ δι  γαυποθα ἰῃ τοδροοὶ ἴὸ 
(6 πίοϊθ, [π᾿ οοπδίἀογαϊίουῃ οἵ ἰδ Οχιγβογαϊ ΠΔΣῪ 
ἐτηργοβϑϑίοη ἩΔΟΩ [86 γοδηοροσίοα τηυδὶ ἢὮδγα τοδθ 
ὌΡΟΣ 116 δγβὲ σωθῃ οὗ οὖν γϑοϑ, ἰῃ δοηδίογϑιίοη οὗ 
18 ϑγιῃ 0 1108] ἁγίηρ δηὰ ᾿ἰνιηρς ἴῃ τὰ Ὡδῦστο,, 
88 [61 ἰῃ ἐδὸ οἴἰδησα [ἴῃ [86 ᾿οηρΊἢ] οὗ ἀδὺ διηὰ 
πἰριιο, 88 ἴῃ δαὶ οὗ κυσωσοοῦ δῃὰ πίμίον, ἴθ οου]ὰ 
δανὸ δ΄, ἰῃ σοΏογαϊὶ, ἢ0 Οοοδδίοῃ οὐ ἰπάποοσηθῶϊ ἰο 
Ἰοδῦιὶ (16 τοοκοηΐηρ ΟὗἨ ὨυμΌΟΙΒ τοτο ντἰνϊ ἃ (δὴ 
(δὲ ποῖ πϑ [τη 6 ὉΥ [0686 ΔηΠ 04] γ᾽ οἰββι 68. 

ὃ. γεν. 1. Τα ἐδ 186 ῬΟΟΚ--- ἽΣΌ τλθδη8 
ΔΏΥ Βηϊθβμοὰ τσ, τ μοί αν 'ξ Οὐ δἾδί8 οὗ ΟἿ οὔθ 
Ῥδὶν οἵ ἰδεαυϑᾶ, Οὐ ούϑῃ οὗ ἃ δίῃ) 0η6 : δϑ, [Ὁ ὄοχϑσω» 
ΡΪο, (9 Ὀοοὶς (ον ὃ01}}} οὗ ἀΐνοτοο, οιυῖ, χχὶν." 1)9. 
᾿υσϑο.--- [6 οποχαίοσι οὗ Δ ἄδση.--- Το ποατεϑὲ 
Ὀουπὰ ἰο {18 Ὀοοῖς οἵ (86 ροπογδιίοηβ οὗ Αάδῃν, ἰ9 
[6 σεοηϑδϊορίολὶ τορίϑίον οὗ Νοδῆ, ἴῃ ἃ πίάοῦ 8οσιθ6, 
δου, ἀοοθ ἐμὲ8 τορίδίος οὗ Αἀδζὴ ρῸ οη ἴῃ ἴδο ζθη6ε- 
Ἰορίοδὶ γορχίβιονς οἵ Νοδῖὶ (οἷ. χ.) δηὰ ἴῃ ἰ80 ζεηρδῖὶο- 
εἰοαὶ τερὶ οὗ βδιοι (ςἢ, χ.}, οὐσοὰ ἴὸ ΑὈγδδδση, 
Αὔοῦ τθδὶ 1 ρο68 οὐ ἰδτουρὶ [6 ἩΠ016 ΟἹὰ Τοδίδ- 
τηθηΐ, Ὁη1}}} ἰς Ὀθοοπλο8 [86 μορθδϊορίοδὶ σορίβίοσς οὗ 
Φοδυδ ΟὨτίδὶ (Μαιὶ. 1. 

ἢ, ει. 4. Ασὰ Αἄδρὰ Ἡνοὰ.---“ ΤΏΘ πεαστδῖοσ 
ΤΟΟΚΟῺΒ {Π|6 γΟΔΓΒ Οὗ 68Δ0}1 [ογοίδι Ποῦ ἀπο ἴΠ6 Ὀοροῖ- 
της οὐὗἨ μιὲ8 ἤτβι-Ῥοση, τμὸ Οδγτῖοδ Οὴ 186 τηδίπ 11η6, 
1Βοὴ {δ τοπιαϊπάον οὗ 88 16, ἀπιὰ δἷχεν ταὶ 86 γϑεῖκ- 
ΟἿ ὈΟΐῈ μοσίοάβ ἐορϑίμοσ, 80 88 ἰὸ σίνο ἔπ πῇοϊα 
Ἰοησίῃ οὗὅἁ δἷβ 16 δῃὰ πδιηθ.᾽" 6 1: 286.--- -οχαῖ ἐπ 
Βὲα 1ϊἸκοιο88.---Αὐδιὴ Ὀοτγο (Π6 ἱπιαρο οὗ αοὰ. 56. ἢ 
ῬοτΘ τ ἰππαρο οὗ απο 1. ἀρρ  Ανεὴν: ἴο ἐϊ8 ἀΐδρο- 
δ᾽ ὕοη ἰὼ γοδροοῖ ἴο 899 0 ; 2. δοοουϊης 
ἴο ἴ86 τιθδϑυγο οὗἉ ἰΐ8 ἀδίοστω ἐγ ὉΥ δίῃ ; 8. Δοοου ἴῃς 
ἴο 80 ΒοΡΘΟΣΑΥΥ ὈἸοδοίηρ οὗ ειἷβ ῥἱοῖγ. “Ἶὴ ἴδδι 
ῥυϊπηιϊ να ἐηο ἰΒ6 Οἰγίδθ αἰὰ ποὶ τρί] γ [Ὁ]ονν ἐδ ὶ 
οἴδου--α ἔδοὺ ποίοι δὰ ποὶ ἃ ὑῇῃγαίοαὶ, Ὀυϊ ΟὨἹΥ δὴ 
οἰμίοαὶ στουμπά,᾽ βδαγὰ Ὠοϊϊίσθοῖ, Το 8, Βόπονος, 
ἃ ῬὈγβίοδὶ οδυδ6, δίμοθ ἰῃ ὀχδοὶ οοστοβροιάδῃοθ πὶ 
ἰδθ ἱπογοδείηρ ἀθσο ΣΟΥ δηὰ σϑκηοθδ οὗ πυπιδη 
μἱἴθ, ἰ8 (Β6γο, ἴῃ δ ᾿ἰοσαὶ δϑῆδο, [86 ἴπόσθβϑθ οὗ ἃ πιῷ- 
ΤΩΔΘΓΟΌΒ δηὰ πγοιο;οα οὔδπρτίηρ, 

8. ον. ὅ. Απὰ ἢο6 ἀΐοά,.--ΒΑυΜΟΛΔΆΤΕΝ: “ἡ 
1:6 οοπβίδηϊ τεΐασγη ἀοεβ 188 οχργοβδίοῃ Ὁ) Ῥσον 
(869 ἀοπιϊηΐοῃ οὗἨ ἀρδίῃ, ἔγοζη Αὐδὴ) οπναγα, ἃ5 δὴ 
ἱτωσυυϊδ Ὁ] 9 ἰὰτ (Εομ. νυ. 14). 501}, οὐ ἐδ ὶβ ἀδσκ 
Βαοκατουπὰ οὗ α σοπαυοτΐηρ ἀοδίῃ δον 6.}}} σοτθ 
οἰοαυὶγ [86 μόνον οἵ 116. ΕῸΓ πλδη αἶθ8 πθθῃ ΒΘ 848 
ΔΙτοδὰγ ῥγοραραίθα δη6 Ὁ ἴδ 6, 80 (μδὲ ἰπ [89 
τοϊά δὲ Νὴ 1800 ἀρδὶὴ οὗ 186 ἱμάϊν! 8] τηοροτδ, 6 
119 οὗἩ (διὸ τὰοϑ Βο] 8 οῃ, δῃὰ [86 ὮΟΡ6 ὅτόνβ βίσους- 
οΓ δῃὰ βίσου ρον ἰῇ (ῃ6 βοϑὰ ἐμαὶ 'β ἴ0 σοπαυον 186 
δυΐίπον οὗ ἀραὶ," Τὸ υπορδβίης ἴῃ, απα ὧδ 
ἀἰοά, ἀουοῦθθ μοῦ αἷϑὸ {86 Ἰἰπιϊὶ οὗἨ ἰμ6 Ἰοῃς δπὰ εἷἊ- 
γαϊοὰ 1ἴπὸ οὗἁ [16 [δὲ βϑοῖὴβ ἰο ὈΘ αυδὺ τωουηϊίης 
ἰογχατὰβ μοάυθα, Ὀὰϊ ΘΥΟΣ ὈΓΟΔΚΒ οὔὐ ἴῃ ἴ06 οηὰ,-- 
μιὰ ἴῃ οχοοριίου οὗ Εποοῦ. Απὰ 80 6 βοῖ ἃ οἶθδν 
Υἱὸν οὗ [86 ὈδιΕ|6 οἵ 118 πὶ ἀθαί, 
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9. οι. 853-71. Απϑὰ Ἐϊποοῦ ᾿ππχοὰ ἢ 
αοὰ.---Τοθ ἐχρτοβδίου, πιο ΟΟΟΌΣΒ Οὔ 66 1206 ἰῃ 
τοῦροοῖς ἰο Νοαῖι, οἷν. Υἱ. 9, 8 Δ ΓΤ ἈΓ8 6ἢ] 1 
ὈΦΟΟΙΖΩΘΒ (οἷ. χΥ]ὶ, 1; χχὶν. 40), “"ἴὸ παῖ Ὀοίογο (86 
ὅλοο οἵ "Ὡς το [0]]ὸν Φοδονδὴ,,"" θουϊ. χί, ὅ 
-- αὐτὰ εἰτηϊ δεῖ, Μαϊδοῦιὶ ἰΐ, 6, ἰξ ΟΟΟΌΓΒ ἐπ τοϑρϑοὶ 
ἴο 116 ρείοδΊ, [ἐ ἀοῃοίθα ἰἢ9 τηοδί ἱπιϊτηδέο ἱπίδσ- 
σοῦσχβο τ} σά, ΟΣ, 80Ὸ ἴ0 δρϑβδῖ, ἃ ροστωδηϑηΐ ΥἱονῪ 

«οὗ 4 ρῥχοβοηὶ (δ Υ, 8 οοπεϊυδι ζΟ]Πονίης δος Ηΐ8 
βυϊάδηςο. Τὸ πογὰ Τοσῦγζβ Ποῖ ἱπίοθ. ἴῃ ἰΐ8 ὅγδι 
Ὄβασο ἰδ ἀδποῖοθ (6 οἤδγδοίθρ οἵ [18 116, δηὰ ἽἜΤΕΣ 
δαπιγαοο οἵ ἰἢ6 :ογϑουέγαποε πὰ δουπάποιδ οἵ Ὠΐδ 
ΡἱΟΙΥ : δ παι κοὰ τὶ} αοα ἔδγοα δυπαγοὰ γΘΟΓΆ, Ὦθ 
Ὀοχαὶ ΒΟΩ8 δια ἀδυρηίοτβ. [1ἢ ἰμ6 δοοομὰ, ἰξ ρὶνοδ 
οοπῆτστηδίίοη οὗ (80 ποηάογῆι ἰγαπδ]δίἑοη οὐ Εποοὶ. 
Ἀσοοεάϊηρ ἰο ἐδ Φοπίδβῃ ἰγδαϊςίοη, Ἐποοῖὴ Πα, ἰῃ 4}} 
ῬΓΟΌΔΌΣΙΥ, Ὀογθ πίΐθθα δραὶηδὲ ὑπ 6 Οδἰηῖσ δη- 
ποιιῖδίὶδ οὗ ᾿ἷ8 ἀδγ, δὰ πδὰ δηποπησθα [0 ἰζοι [9 
ἱπιάχταθος πἢΐοὶ σαι πιὰ (μ6 βοοά. Ετοιι (δὶβ 
ΘΥΊΒΏ ἰχϑαϊοη 6 ὈοοΚ οὗ Εποοῦ δηὰ {Π6 δορὶ βι!θ 

οὗ δυάο τοοῖς ἰη σοι (δια νΝν, Βιοΐ τ μροε ν 
ἴος ἰμοῖο ἰθ )Ὡ0 πϑορβαίευ οὗ ὙΈΤΠΣΕ ΠΙΒ Ῥίδοθ 
ΨΦαάο ἴο [6 δροοῦγρδὶ Ὀοοῖς, βίῃθθ ΒΡΟΒΊΪΟΙ, 88 
ἐδ ᾿σοῖ! Ικηοτῃ, πᾶν οἰϊοα ροραὶδν ἰσϑαϊἰομδ ἰη οἱδοῦ 

ΔΙ Πουρἢ ονϑὴ [6] ἰσϑοῦ βοθπιδ [0 οοπηθοὶ [ἢ 0 
ορΐβε!ο πιὰ ΔροοτΥρδὶ δίοσυ. ἘΥῚ (818 Ὀγοαϊοιίου, 
δοιὰ ἴὰ σοτντοθροηάθησο πὶ ζυπάδτηθηίδὶ ὈἱὈ]οα] 
Ῥεϊποῖρ!οβ, ἀο65 (86 ορίβιϊ οὗ δυὰο τηδκο ἷπη (80 
ἴγρ6 οὗ ἔδπο ργορϑίίο ὑθβε τ Ωγ ἀραΐηδὲ ἰδὲ δηϊ- 
ΟὨμπεϊβείδη Απἰσηοιοϊδηΐθτη οὗ 86 Νονν Τοβίδσηθης Αγ, 
ΜἘΪΘΝ 8. σοΙργοδοηάοα ἰῃ [8 ὉΠΙΓΥ 48 “186 ἰΔδβὲ 
εἶπηο,᾽ δηα δἷ8οὸ ἃ ἰγρίοδὶ ὑσγορμοὶ οὗὨ (6 ἰδδ ἀδῪ 
ἰδοῦ. Το ἰγαπδίδίίοη οὗ ΕΏοοδ [88 ἔπο βἱάθδ. 
ἊΣ) ἼΣΣ Ἵ ΤΟΘΘΠΒ, ἰῃ (86 ἦγβί ῃ]806: 80 ἯΔΒ ΠΟ ἸΟΠρῸΣ 

6 δὰ ἀἰδαρροατοᾶ (οἷ. χἸϊ!, 18, 86). ΤΉΘΓο- 
ὍΥ ἰδΒ ἴἴ ἱπαϊοαϊοα (δδὶ ἷβ ῬΘΟΡ]6 δὰ ταΐβϑοά ἢΐπι, ἃ 8 
1.6 505 οὗ [86 Ῥτορβοίβθ σϊϑαοα ΕΠ: Δ ἢ θη Ἦ6 τγγᾶβ 
ἐλίκοη ΔΑΥ (2 Κίηρβ ἰϊ. 16, οἴ6.)., [ἴδον μ8α8 ρἷο- 
[ατοὰ ἴῃ ἃ τηοϑὲ Υἱν]α τη ΠΉΘΥ (ἢ}18 τηϊβδίηρ οὗἨ ἘΠΟΟΝ, 
88 τοβεοςιίηρ ᾿ἰβο 1 ἴῃ ἰπ0 6486 οὗἩἨ δοδὰβ ἴῃ Ηἶ8. ἀοδί, 
διὰ οἱ Ελαϑίεν τοουηίπρ. Αοοογαϊπρ ἴο [ῖμοτ, ὑΠ6Υ 
Βαα βϑοῖὴῶς ἱδουρῃς ἰδὲ Β6 Παὰ ρμοσγιβῃοά, μβδὰ ῥτγοῦ- 
ΔΌΪΥ Ὀθοῃ δἷαίη Ὁ (6 Οδίηϊοβ, απὰ (ἢ θη τοοοϊτοα 8 
δροοῖδ] τουθ δι ϊοη Θοῃοογηΐης ἷ8 ἱδκῖηρ ΔἾΤΔΥ.--- 
απο ἴοοῖς Ηἴη;.--ΤῊ8 ποτὰ ΠΡ᾿ ἰδ αἷδὸ υϑοὰ ἴῃ ἴδ6 
τακῖηρ πρ οἵ ΕἸ 748 (2 Κίπρ ἰΐ, 9, 10; Ῥβ. Ἰχχὶ!Ἱ, 24 ; 
ΧΙ͂χ, 16). Α ἀδαιῃ 80 ΘΑΣΪΥ ἰῃ ἃ 11π6 οὗ 6} [ὉΣ 
πὕοσω [ἰ6 τῶϑ ἃ ὈΪοβϑίηρ, οοὐὰ ΟὨἹΥῪ Ὀ6 τοχαγα θα, ἰῃ 
τῖ3 οοπηροίίου, 88 ἃ Ραμ βησωθης, ἷξ πουϊὰ βοϑζὰ ἴὸ 
ταλκο ἘΠΟΟΣ οὗ ᾿οαϑὲὶ ποῦ διηοηρ [86 ρδιγίγ 8, 
ἩὮΘΓΘΆΒ, ΟἹ [Π6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, Ὦ6 ἯΔΒ ἰἢ9 τηοδὶ ΘΙ οπί. 
[τ 8 οἶδαν, ἱμογοίογο, [Ὡαῦ 6 γὸ ἷἰβ πδγγαϊϑα ἢθῖθ 8 
ἰσδ βίου ὙὨϊοῃ αἰὰ ποὶ ρὸ {«πγουρὴ (ἢ ἔογια οὗ 
ἄερωῖῃ. Το ΟἸ γί βιίδη ἰταἀϊείου (ΕΘ. χὶ. δ), 88 ὑὸ}} 
85 ἴ8μ6 δενῖβα (βίγαοιι χ]ΐν. 1ὅ; χ]ῖχ, 16), μο]ὰ ἔδϑὶ 
48λ6 τρια ἰϑιδ Κα Ὁ]6 86η86 οὗὨ (}6 ἰοχῖ, π΄ το ΠΟΓΟ, ἴῃ 
Ρΐδοο οὗ (86 νεοσσοί υσίην “ ἀπά ἦδ αἱεά,"" τῃοτὸ 
ΘΟΙΔΘ65 ἴῃ ἐμαὶ ΟΒοΡ ὀχργθϑϑίοη, “7,0 Οὐ ἐοοῖ λῖηι." 
10 15 8190 σοῃδττηοά ὈΥ͂ ἰῃΠ6 ΔΠΔΙΟΡΟΙΒ ΓΟρΡΓΟβοπ Δ 0 Ὲ8 
οὗ ἴδ6 ΒΊΌ]6 (ΕἸΐδη, ΟἸγῖβι, (86 ἐγαπβέοστωϑα, 1 ΤΉ688. 
ἵν. 17: 1 Οογ. χυ. ὅ1). Βυῖ πελῖθον ἢ δηὰ ἰο πῆδὲ 
διδῖο ῬὰΒ ἘΠΟΟΘὮ ἰγαβ]αιο ἢ ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ: “ ΤῸ 8 
οἰοδοῖ ὨΘΑΤΠ 688 πΠῚ ἢ Οοά, τι πόσα Π6 μαὰ Ηἰςμογίο 
8 κοὰ ; ποὶ (μδῦ ἢ9 ὈΘΟΔΙΩ6 ἃ ρδγίδκον οὗ ἐῃδὺ ρ)οτὶ- 
δοεβίοιυ ὙΒΙΟῺ αταὶϊίβ ἴῃ 80} ἀ ἴῃ 1.6 τοϑυττϑοιίοη : 
ῖον ἰπ {818 ροτδοδίίου ΟἾγῖϑὲ 8 ἐῃ9 δγϑὲ {Ὁ0}18.ἢ 
Οπ ἴδιο οοπίταιγ, ΚΕισ,: “Νοὶ ἴῃ 86 ρ]οτ βοδοῃ ἰδ 
ΟὨσῖβι ἴ[μ0 Κγβὶ ἔγυϊϊ8 δοοογάϊηρ ἰοὸ 1 Οον. χυ. 30, 28, 
Ὀπιε ἴῃ {6 τοϑαιτοοιίου." ΒΥ 8. ἰγδηβίοστωηδίίοῃ, οὐ 
ΌΥ « εἰοἰίης ἀροη, ποτ Ἐποοῖ δπὰ ΕἸ.) 8} ἰγδὴ8- 
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ἰαυθα ἱπίο ονογϊδϑηρ 118 πὶ αΟοὰ, 70 πυυδὲ ἀΐ»» 
ἀηρυΐδι, Βοσπονον, Ὀοϑίνθθῃ ἰδ6 ἰγδηβίοσιηδοη δηὰ 
1800 σον βοαίίοη, Ὀθύνγθοῃ [ἢ6 ὨΘΑΥΘΏΪΥ τορίοι οὗ ἰδ0 
Ρίουβ, (μαὶ ἴ8, Ῥαγαάϊβθ, δῃὰ {86 ρμογίδοὶ ἤοαγϑὴ οὔ 
Ομγῖϑέ, “Ηἷ6 δόδιβι γοδᾶν οὗ 11Π{8 δογγοβροῦὰβ Ὁγοῦ"- 
ΔοΐΪγ ἰο οὖν 88ὰ,᾽" τοτρδτὶς Ῥο 1 Ζϑοἢ δηὰ Κποροῖς 
“Ἑποοῖὶ ᾿ἰνϑὰ ΔΒ. ΤΩΔῺΥ ὙΟΔΓΒ 88 [6 ΥΘΔΓ Ὧ48 ἀ6γ8.᾽" 
Ι͂ῃ οὐ (0 ἰδ0 ἸορΘΠἀΔΡῪ ΡΔΓΔ]]6}8 ἴῃ (ἢ6 οχίσα 
ὈΓ0]1οΑ] δηιϊ χυϊίγ, οοὰρ. Κνοβει,, Ρ. 12. ἴῃ πιο ἰδ 
8 οἷοαν ἰδδὶ τὸ τηῦδὶ αἰδιἰηρσο 8} 16 Οἱ Ὁ]104] ἐγαὰϊ- 
ὕοῃ ἤοπι ἰμ6 Κἰηαἀτοὰ δἰοσῖθθβ.0 Αοοογάϊηρ ἰο Κυοδοὶ 
ἴ86 τηοῖῦνο ἴον (86 ἰγδηδίδιίοη τ Ῥγοῦδ ὈΪγ [0 γοϑσὺθ 
ἘΠΟΘΝ ἔσοσα (09 ἀρ ἴῃ πίοι μ6 ᾿ἰνϑα, ---- ἢ το δἰίοη 
ἴο οὗ. ἦν. 10. Βογαπὰ ἃ ἀουδὲ, Βοτονοῦ, (ἢ 6 τηδίῃ 
ΤΟΑΔΟῚ ΔΘ ἰΠ0 ἴδοι ἐπὶ ἢ6 Βαὰ Ὀδοοτηδ ΡΘΥΒΟΏΔΙΪΥ͂ 
τρο ἴον ἐγαηβίοσιηδιοη, δηὰ ἱμαὺ ἰὨγουρὴ ὨΪ8 ΤΑΪ ἢ 
(δοτθ πταίσῃ Ὀ6 ἰηἰτοάἀυσοά ἰηΐο (88 νον] ἃ (πὸ (αἰ τι 
ἷπ ἃ ΠΟῪ 116 ἰῃ (δ6 ποι] Ὀδγοπὰ (ΗθὉ. χί, ὅ, 6), 
Πἰ νὸ που]Ἱὰ δβοοῖς Ἀγ μοῦ, τὸ τηυϑὲ ΘΟΠΙΡΑΙΘ 
ἐγδηβ ἰϊουδ ἰδ δὶ ΤΌΪΟΥ ἴῃ βδογϑὰ Ὠἰἰβίοσυ. ΕἸ} 8} ἰθ 
ἰγδῃβδιθα θθοδυϑα ἢϊθ οοῃδίβίοης ἸΘρΆ] στὴ τησβὶ ὯΘ- 
ΘΟΙ9 ἃ ἰυάφτησπὶ οὗ το, δῃὰ ἃ [,3ιϑὲ ΠῚ ἴον ἐδθ 
δροδθίδίθ ἴβγϑοὶ ; Ομ γῖδὲ ͵ἰ8 ἰγδηβίαιθαὰ, Ὀθοδυθο Ηΐ 
δίδυϊη, ἸΟΏΡῸΡ ἴῃ ὑῃ18 πουτ]ὰ τηυϑὲ ἤᾶνὸ σοπηο ἰὸ ἃ 
βυαάάοῃ οοηῇιοὺ οὗ 16 δηὰ ἀθδὶ πιὰ ἰῃ6 οἹὰ ποι]ὰ, 
--ἰθδι ἷ8, τουδὶ αν πδὰ ἴον 1ΐϊ8 Θοῃβοαυθηοθ [89 
[δὲ ὨΔΥ ; ἴ80 Ὀοϊΐονοτθ δὲ ὑμ6 πὰ οὗἉ ἐπ που] δγθ 
ἰγδηβίαιϑα, Ὀθοδῦδβθο ΠΟῪ [806 [,μΔ6᾽ ὈΔΥ ἰα8 δοίυ δ! 
Δρρεοασοά. ΦΔυάρίης ἴτοτη ἰἴ686 δηδι οί 5, 70 ΤΩΔΥ͂ 
οοη͵δοίυγθ ἰπδὶ τὴ6 ἐγαπαϊδίίοῃ οὐ Εποοῇ ἀσῃοῖθαὰ ἃ 
ἀοοϊἀοα τατηϊηρ-ροίπε ἰῃ (πὸ [Π|{ὸ οὗ {Π6 ο]ὰ ποτὰ, 
Αἱ 41] ονϑηίϑ, 6 δα ποὶ ἰπ ναὶῃ δηηοιποθὰ ἰἢθ' 
ἀδγΥ οὗ υάρστηοης Ὀδίοσγο δἷβ ἀθραγίυγο Αἱ {ῃΐ8 {π)6, 
1 6. ῬΡΟΡΔΌ]6, ἔθ6 ΓῸ τῶβ 6 Ὀαρίπηΐης οὗ [6 οοΙτα 
ΔΙ]! ποθ Ὀοίπθθῃ ἐμοὸ οι ἰϊ68 δα ἴτ06 Οαἰηϊΐοθ. [ς 
8 106 ργΟῦΔΌΪΘ τὰ 416 ἐἰπι6 Ὀούποο Αἀδηὶ δηὰ [ῃ9 
Βοοά. Το Φεν βῃ δὰ Ατδθίδῃ (0168, δοοογάϊηρ [0 
πο ἘΠοοῖὶ ἰβ8 βαϊὰ (0 πανθ ἀϊβοονογοὰ {ΠΗ δὶ οἵ 
τὶ ρ δὰ ὈοοΪκ-τηδκίηρ, ἰοχοίμον τὶ ἢ ἀεὶ πγοιῖσ 
Βηἃ ἈΒΙΓΟΠΟΓΙΩΥ͂, Τηὐϑὲ γοϑὶ, [ὉΣ [ἢ 6 ταοϑί ραᾶγὶ, οἢ. 818 
Ὥδτηθ, ἼΠ, ἴροα Ἴ)Π ([0 ἰπίεἰαῖθ, δάποδιθ), δηᾶ 
ὌΡΟΣ 86 Δβίγοπουῃ αὶ) βἰρστιδοδηοθ οὗἩἨ [86 ὨυτΩ ΟΡ 
86, 

10. γεν. 27. ΜΘ 5 618}.---ΤῊο ΒΙριοϑῇ ἀρθ, 
969 γρβ18. 

11, ον. 28. Τ᾿ 90}.--- Αἱ 80 γτοδὲ ΔΠ δρδ 
αἰὰ (μ666 ῥΐουβ ἰογοίδιμογα, τῦο δαὰ τοπουπορα (ἢ 
Βο  οτοαϊθα που] αν Ἰυ8ὲ, ΘΟ ἴοθ8 ὑπο ὶγ ὀχροτίθησο οὗἁ 
[6 Ὀυγτάθῃ δηὰ ρα] 688 οὗὨ 186, ἴῃ 8}1} [05 σταυ γ. 
δὰ ἰπ 4}} 118 οχίθηῦ ; δηὰ ἴδ 18. Θδϑι]υ οχρίδιηοὰ ΠΟῪ 
ὧν 8 (δῖ 86 Ὠἰϑίοτγη οἵ ἴπ6 βοίμϊῦοβ οἰοϑοβ τίιἢ ἸΔη- 

οὗ δυο} ὁ αἰδογθηὺ βουπὰ ἔγοτῃη (Ππδὲὶ οὗἁὨ 86. 
ἰηἰΐίοθ. [διρθορβΒ ἰδ Οἰαἰπϊίο 8 Χ.}}} οὔ δῇ ο01} 

ἀσκοῦ οοηδάθηοθ. ἴιδιηθοῦ τ06 βιοϊμί[6, οἱ ἐδ9 
ΘΟΒΙΡΑΓΥ, ἱβ 8116 ὰ πίιλ 6 τηοδὶ οσίγοιῃθ ἀο᾽ οἴ οΏ ἴῃ. 
Τοβροοῖ ἰ0 πο ργοβοηΐ, δηἃ ἢ88 Ὧ0 ΟἿὮΘΡ ἸΟΥ͂ (δὴ ἴῃ 
186 Ῥτοιηΐβθ οὗ 86 δυΐυτα.7 οι σοῦ. ΤΏΘ ὨδΙΘ' 
5, προ Β6 ρἶνοθ ἰοὸ Ὠΐ8 ΒοΏ, ἰ8 Ρρυὶΐ ἴπ τοϊδιΐομ. ἰὸ 
ὉΠ, ἔγοτηυ πιο ἱξ ἀ065 ποὺ ἔΟ]ΠοΥ ἐμαὶ [Πἰ8 το] διΐϑῃ. 
͵8. οὐγυλοϊορίοδι!ν βἰσηυϊθοαηῖ, ΤΟ οοηθάσῃϊ ΒΟΡΟ οἵ 
[860 προδιῖθα 18 ΟΥ̓ΘΣ ΒΟΙῺΘ ὈΓΐηροῦ οὗ τοί. ἘΝ ἱμουϊ 
ἀουδὲ ἀοο8 86 6 ἸΔΡὸν δηὰ (011 οὗ ἴδο ϑϑι 108- 
δίιδηὰ ἴῃ τοϊδιίοῃ ἰοὸ ἐμ ργϊάθ οὗ ἐμθ Οαἰη 68, Θυθῃ πὸ 
ἰῦ ΤΌΙΤΩΒ ἃ οοηίγαδὶ ἰοὸ ἐποῖν οοηδάσπις δηα ἔμ]80 βθοὺ" 
τίγ. ΙΕ ἰ8. τη16 ῥγὶὰθ πῃϊοῦ 68 ῬΟΤΟΣ ἴο ἰγοῦ ]9 
τοῖν 16 τόσο ὑμδῃ ἰπ6 ὑπήγυ Ὁ] 688 οὗὨἨ [86 Θαγίἢ, 
ἴῃ τοϑροοῖ ἰὸ [ΑἸ 60} ἰΙαησυαᾶσο ἴῃ ποι ΒΘ στοθίβ. 
Νοδῖὶ 88 ἴπ6 Ὀτίηρον. οὗὐἠἨ τοϑὶ, ΓΥΌΤΗΚΒ ΓΟΙΏΔΓΚΒ : 
Θίους Ἡτυα 7αϊέἐέων, ἰέα τ  υ τὐ ον γοδίἐἐιδέονὴξε 
πιά ζαϊ δεν εἴἰαπι δοπμα οὗ... 58011.15 δὸ υχῖ5- 



214 ΟΕΝΕΞΙΞ, ΟΒ ΤῊΒ ΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΜΟΞΕΑ͂, 

ἔΔκοη ἰπ βαρροκίηρ ὑπδὶ ΝΟΔἢ νὰϑ ἴὸ Ὀτίηρ ἴῃ (89 
οἱοαίηρ ΒΔΌΡδιἢ οὗὁἨ Βυτηδηϊΐ ; (δαὶ ἰδοτο σϑῖθ 8 
Βίτη 8 στοδὶ γϑοκοηΐηρ, δηὰ δ ὑγο πὴ ΠΑΤῪ ΠΟ που]ά, 
6 ΘΟΥΤΘΟΙΥ δηιϊ οἱ ρα σα, 

12. εν. 82. ἃ 86 ΒΏοΣ.--λπνκε: 
ΤῊ6 παιηίηρ οὗ ἰὴ6 ἴδγοθ βοῃ8 οὗἨ Νοδῇ ᾿ϑδὰβ 08 ὸ 
ἐχρϑοὶ δαὶ πὰ ]βὺ ΒΠΒοτῦίο 86 ᾿ΐῆθ 848 σηνϑᾶ ἢ 
60ὸν ΤΠΓΟῸΡὮ ΟἾὨΪΥ Οἢ6 τοοπι ον, ἰῃ (δ ΓΆΣΙ ΠΟΥ ΘΟΌΣΒΘ 
οὗ ὕἔσπηο 81} ἰἤγϑα οὗ Νοδἢ Β 8018 τηυδὶ δἰ] ΔΏΘΟΙΒΙΥ 
ἴδ [186 ἐουμάεαίίοηθ οὗ ἃ ΠῈ Ὀορὶπηΐϊηρ, 7 “ΤῈΘ 
ογάον οὗ 186 ἃρθ8β οὗ ΝΟΔἢ ΒΒ ΒΟΏΒ 18 ΒΆΘΙ), δ ρμοίδ, 
διὰ (8690 οἷ. χ. 21). [Ιη {86 ἐπυμηογδίϊοι, ΒΟΎΘΥΕΓ, 
Φαρῃοί οὐονῦ βίδῃ δ 1δδὲ, Ὀθοδι80 ᾿ΐ8 πδτηθ οὗὨ ὑνὸ 
Βγ}1Δ Ὁ]68 τοδκοθ ἴΠ6 Ὀσδὲ οἷοβθ ἴῃ [89 οοἰοοϊΐνο ἂσ- 
Ταηροτηθηῖ. ΚποΟΡοῖ, ΤῈ βοσῖθβ οὗ [8.6 ἰὮγ66 ΒΟΏΒ, 
δογονοτ, ἰῃ τορᾶσα ἰο {οἷν ΠᾺ ΤΏΔΙΟΒ ἃ ἀΠ ΠουΪΥ ἴῃ 
τοϊδιίοη ἰὸ ἢ. σ. 21. (866 το Ῥ, 104.) Δοοογά- 
ἵῃρ ἰο [80 ρδββαρὸ Ὀαίοσο υ8, Νοδὰ Ὀοραὶ Ξθοτα βστϑὶ 
ποι ἢ6 ἯΔ8 ὅ00 γοδγβ οἷά, Ασδοοτγάϊης ἰο οἷ, νΥἱΐ. 
θ, ΒΘ νᾶβ 600 γοδῖβ ο]ὰ θα ἰμ6 βοοᾶ ὁοδῆθ. 4Δο- 
οογάϊηρσ ἰο οἢ. χί. 10, ΞΘ τγὰβ 100 γοϑγβ οἱ ἃ ἱἵπὸ 
ΥΟΔΙΒ νον (89 Βοοᾶ. Εἰΐμοῦ (θη τουδὶ τδ Β6ΓΘ Γ6- 
ξαγὰ [86 100 γοδτβ οὗ Κ'Ῥθτ 88 ἃ τουῃὰ πυτοῦοῦ, οὐ 
186 ποτὰ 5118, οἢ. χ, 21, τουδὶ τεϊδίο ἰο ϑαρδϑίδ) 88 
ΜΙοδδοΙα δῃὰ οἴμοσβ ἐπῖηκ, ΟἹ ἴῃ6 ΘΟΠΙΓΆΙΥ, 8660 
[86 ΤΟΣ ΔΓ ΚΒ οὗ ΚΝΌΒΕΙ, Ὁ. 120, δηὰ οἵ Κειι, ὑ. 104. 
Κοΐ!, Βονονοσς, ποῦ]ὰ ἰακο ἸΏ 88 Τρ ΓΕ ἃ ΘΟμ»- 
Ῥασδίίνο ἀθδίσηῃδίίοη οὗ δι, οἷ. ἰχ. 34: {80 ψουησ- 
ἐν ἰπβίθϑα οὗ ἔο νομρσεξέ; 80 ἐμαὶ 189 Βοτίοϑ ΒΏΘΙΩ, 
Βδπὶ, ϑαρῃοῖῃ, που]ὰ ὍὈ6 ἐδο δοίυδὶ ογάδρ οἵ {δοὶγ 
80.686. Τιἷβ ΘΟὨΒΟαΌΘΠΟΘ ἀοοθ8 ποὺ Δρρϑδὰῦ ἱὸ ὃ6 
οομβιταθὰ ὉΥ (μ6 51 οὗ οἷ. χ, 31, εἰποθ ἸΏ 
ΕΣΡΡΕΒΒΙΥ τοίοτβ ἰο ΝΌΔΗ ἵπ οοππθοίϊοι πὴ Ἴ, 
8 ρΡοδϊου ἰμαὶ 7811 ἰμ τεβρεοὶ ἰο 5118, ἴῃ οι. χ. 2]. 
᾿Αββυγηΐηρ ἰῦ 85 ποῖ στουηαοᾶ ου ἴδ 6 δηδίορψυθ οὗ ἐδο 
ἰδοοοτγδίίο ἰδίοσν, ἰδὲ (09 ΡὨγαῖοαὶ ἤγβίςθόγῃ συδὶ 
Δἰνδυβ Ὀ6 ἴΠ6 δρίγ 08] βΒγαί-θοτα, ἰὲ που] τοπηδΐῃ 
ἀουθι} πϑοίβογ, ἰὰ ἰῃ6 ρδββαρὸ Ὀθίοσθ ὑδ, βθοίη 
ΔΒ ποὺ ροἰδοοα ἤτϑὲ ου ἴ6 ρστουπὰ οὗἉ νογίὶ. 

[ΝΌΤΕ ΟΝἨ ΤῊΣ ΤΈΛΝΒΙΑΤΙΟΝ ΟΥ ΕΝΟΘΉ, ΑΝῸ ΤῊΞ 
ΕΛΈΙΤΙΕΒΤ ΚΑΒ ΟΥ ὈΚΑΤῊ ΔΑΜΟΚΧῸ ΤῊΣ ΡΕΙΜΙΤΙΤΕ 
Μεν.---ὈΠΤΙΡιὲ Ἰρῖξ ΓΙῸ Ἵ2 ἈΣ2Ν, Α τίρθὶ πη- 
ἀεγειαπάϊηρ οὗ (818 ΤΟΙΔΓΚΔΌΪ6 ἰδησυδᾶρα τοδροοίίηρ; 
Ἐποοῖ, ἀοροηὰβ Ὁροὰ ΟΡ ροϊπρ 186 τἰχῃξ βίδηά- 
Ῥοΐπὶ ἤτοι δον ἴο ἀοίοστηΐϊπο ἔμ θδιϊοβὲ ποιίοῃ 
[δαὶ τιδῃ τηυβὲ αν δὰ οὗ ἀοδίῃ, ΤῊ ΐβ οου]ὰ Παρὰ] 
ὅδνο ὈΘΘῺ 186 πιοάθτῃ ἰά68, οἰ ν ἰπ 118 τιδ ον ἰζίης, 
οΥ ἰῃ [[8 ΤΩογ6 δβρί τί], ἀβρθοὶ. Τμδὶ ἴβ, ἰξ νγὰϑ ποῖ, 
ὁ [6 0ῃ60 Βαμα, 8 οοββδίζοῃ οὗ Ὀδίπρ, ΠΟΥ 1188 ἱϊ, ΟὨ 
(6 ΟἾΠΟΡ, ΔῺΥ αἰ Π ΟΕ]Ὺ ἔοττηοϑὰ ἐπουρπὶ οὗ ἃ βοραγα- 
ἄοη οὗ ὑπο {πΐησ, βου δηὰ Ὀοάγ, ομδ οὗἩ παΐοϊι πὸ 
Ἰοῆρον ρογίδϊποὰ ἕο {ὴ6 τηδῃ, οὗ ἐμ 86]  ῃοοᾶ, δπὰ τὴ6 
'ΟἿΠΟΡ Ρϑββϑὰ ο΄ (0 ἃ ὙΠΟ βοραγαῖθ δῃὰ ἰσωπηδίοσίὶ 
δχἰβίθηθθ. σὰ μα ποὶ ἀεβηρὰ ἰο ἐδοτὰ ἴδ πδίωγο 

"οὗἁὨ [18 ἔδαγι ἀοομι, δηὰ τίοηοθ βῃονοὰ ἰμοτα 
"ποϊδίησ Ὀυϊ ἴδ6 ἔδοὶ οὗ δῇ 8 ουϊνατὰ ὁ ΟὨ 
10:6 ΟΠ66 τηοἱηρ, δηα δοίδνο Ῥϑγβοηδ γ. [{ δὰ ποῖ 
κΟΟΑΒ66 {0 ὅδ, ἱδουρῇ πον ἴδ τὰ τηοίοῃ! 688 δὰ σῃδϑὶ- 
ν. ὙΏΘΥ οουἹὰ ποῖ τορᾶσα ἱξ δ ἃ {8]]}6ἢ ἰσθο, οὕ ἃ 
εἰαΐτι δηϊ τα], ποῦ ὕΓΟΤΩ ΔΩΥ τη  ΔΡΙγ816Ά] οΥ ΡΗγεϊοϊορὶ- 
Ο] ἀϊδιϊπούώος, θὰὶ ἔτοπη ἴ86 Βίγοπρ ζϑεϊέηισ οὗἁ βοςΐβὶ 
ΟΠ Υ ποῖ ΒΟΥ Πα ουοῦ οοπηροιοα πιὰ τῃ6 
ὙΠ τηΔη, δπ ὙΠΙοΝ ΠΟΥ οουἹὰ ποὺ ρεῖ τἱὰ οὗ, 

ΤῊΐβ τγὰβ {86 ροτστα, {π6 ασοα-Ἰ Τρ] δηϊοα κόστα, 16 ΤΑΥ͂ 
ΒΆΥ, οὗ ἴ86 ᾿ἰά68 οὗ ἃ οοῃπύϊπαουβ Ὀδίηρ, ΟΣ 8 ζαϊυτθ 
18, 18 τὸ Βηὰ ἰξ π᾿ [86 οαυ]ϊοβῦ ρασγίβ δῃὰ ἰῃγουρβουὶ 
{86 ΟἹἀ Τεβίατηθηῖ, Τὸ {1:13 (Π6Υ ΒοΙ ἃ οῃ δύϑῃ δρσαίπβὲ 
ΔΡΡΡΕΔΓΔΏΟΘΘ, δρϑἰηϑὺ [Π}6 8656 ἯΤΘ ΙΩΔΥῪ Β8ΔΥ, ΟΥ̓ ΔΏΥ͂ Γ68- 
Βοιίηρ, ἔγοτωῃ θ6Ώ86, ΟΥ̓́ΘΣ ΔΒ 1ΐ 8 γοῖ Του διηοηρ (6 

τυὰοδὲ δηὰ αἰτηρθδὲ πδίξουΒ,---ἰἢθ ΤΟΥ δηϊαρουΐησηθ 
ἰν δι8 Βδὰ ἰο δῃοουῃίον ἔγοτῃ (06 ΟὈΐΟΣ ῬΒοποσησεδῖ 
που] οἷν Βῃμοπίηρ (86 διγοησδ δηὰ {πὸ ἰηἀοδέστιος!- 
ὉΠ ν οὗ ἰδ6 δεηοης. ΤῊ πα ΦΡΟΠΟΌΘΙΝΥ δὰ ποῖ 
Ἡ ΠΟΙ νδηΐϊδμοα, ἰπουρσὴ πμδὶ δα Ἵμοθ δρροαγοὰ δα 
ἃ ΒΌΠΙΔΗ ἴοττη ὑπ0 Ὺ ὩΟῪ ΒΑῊ πηοτμοίηρ ἃ ταρί ἃ δηᾶ 
ἔρασ} ἰγαπβέοσστηδοη. ἢ ϑδίὰ ργοδοηϊοὰ 86} ἴπ 
οοπίγαδί τ ἢ ἰμδὲ τπιονίηρ ουὐὐπανὰ {δῖπρ' [Π6Υ οδ]]ο ἃ 
1ἴ8, Ῥαὶ ἐξ τγδϑ ποῖ ὩΘΟΘαΒΑ ΓΙ ἃ Ὀτόθοὺ οὗ 411] οοῖ» 
τἰπυΐϊν, ΟΥ δῇ υἱΐον οχ ποϊζοη οὗ 4}1 βοεϊ Γποοὰ, τῖτ 
ἰϊ8 τι διὰ οἱδίτηβ, ΔΒ ἰῃ (86 ο486 οὗἩ Αὔ6] 8 δοτω- 
Ῥἰαἰπίησ ὈΪοοά. ΤῈ δεῖ, (86 τὴδὴ νγὰβ ἴμογο, μαξ [16 
ὍᾺ8 ἀοδα, ὁΥ ἰῃ [89 Βίαίθ οὗ δείπο ἰΠ6} “81. ὰ ἀφαίῃ. 
Οτ ἢΘ Μὰὴ8 ΒΕ}}} βοιῃθν Βοτο ὭΘΘΓΣ, ἴῃ πθδὶ οομποοξζοι 
πἢ [Π6 ὈΟΑΥ͂, οὐ πὶ (Βοιηθοῖγοβ, (Π6Υ οουἹὰ ποὶ 
ἐξα μα ΤΏΟΥ μαζοά ἴῃ δϑίοηἰβῃτηθηὶ δὲ (ἢ18 ἡγοῦ- 
ἀογία] ῬΒθποιηθηοι, Ὀαὶ ὑδογ ἀϊὰ ποὶ τοδβοῦ δϑοαυς ἵξ, 
ΟΥ ΟΓΔῊ πΐοθ αἰδιϊποὔοηβ. ΤΏΘΥ μδὰ πὸ ἀδίδ ἔσζοσω 
Μἰοἢ ἴο ἄγαν ἰμο. [0 ψ8 ἴὴ6 ἀγοδὰ ῬΘΏΔΙΥ͂ οὗ 
ΝΟ ΠΟΥ δὰ Ποαγὰ ἔγοτῃη ἰδμοῖν ρὑσοροηϊΐοτθ, ἀπὰ 
1ῃδὶ τδδ 81} ἐπ} Κηον δου ἰἴΐ, δὲ 19 οχύθῃξ, ΟΣ 
1.18. ΘΟὨΒΘΑΌΘΠΟΘΒ, ΟΥ Οὗ ΔΩΥ͂ ΤΘΟΟΥΘΙῪ ἕτοια ἷϊ, 186 7 
Βαὰ 1110 ΟΥ Ὧ0 δοηοορίίοῃ. Ποδίὰ πα ποί ἴο ἱππότα, 
88 1ζ μιδϑ ΘΟΙΏ6 ἰ0 Ὀ6 γάρ ἴῃ ον ἐπὶ κίησ, ἃ αἴῃ- 
Εἶθ ὑδιτηϊπαίίηρ ἐυέπέ, Ὀὰὶ ἃ βίαϊθ, ἃ βίδί οὗ νοΐηρ, 
ΥΘΙΥ͂ δβίγδηρα ἰηἀοορα, Ὀαϊ 8}}}} τα] δπὰ δοίυδὶ, ΤΏοΥ 
αἀἰὰ ποῖ βορδγδίβ ἰξ ἰείο ἀβδαίἢ (1π6 δέϊ οἵ ἀγίησ) δπὰ 
βοιῃθιΐηρ δῦ ἄθαίῃ. ΑΧ11 οδγι δὲ ̓ ἰδησυαρθ ἴω 
πιτουηῃάορά ὁ [86 ἰάθδ οὗ βΒΌ ἢ δίδου βίδίθ 88 ἃ οΐῃς 
οὨ, ΟΥ ἰπκοά ἰάἀοπίογ ; Ὀὰὶ (ΠΟΥ ἀἰὰ ποὶ ἀΐβ 
Ῥοΐπορῃ ἰὲ δηὰ ἰἰ ἱποϊρίθηου, Πθμοο, διηοηρ αἷ] δῃ.- 
αοἰθηῦ ῬθΟρΙο, ἐδ6 στοαὶ Ἵαῖθ [Ὁ ἔππογαὶ τἰΐοβ, ποῖ 
ΤΩΘΓΟΙΥ ἰπ ΤΠΘΙΏΟΓΥ οὗ, Ὀπὺ 88 Βοιηρι ἰηρ ἀπ ἴ0 8 61] 
οοηεἰπυρά , δΔηα 88 ΘΒβ6ῃ 18] ἰο ἰ1ϊ8 αυϊοία 6. Ιὲ 
ΔΒ ποῖ ἰῃ6 ᾿άοα οὗὨ τοϑυστϑοίίΐοι, 88 δοῆθ δῶᾶνϑ 
(Ββουρῆϊ, ἰμαῖ τηδὰθ (88 80 δῃηοΐοηὶ δπὰ δὸ υπΐνοσγεαὶ, 
Ὀυΐ ἰδ6 ἱποιδάϊσβ]α ζεοίζτισ οὗ ἃ. Ῥγβοῃδὶγ, ον ΒΟ 
Βοοάᾶ, 848 ΒΟΙΏΘΒΟΥῪ ἱπμοιΐηρ ἰπ [06 ῬΟΟΥ ταπιαῖ 8, 
ἩΠΟΙΒΟΣ ΘΙ ὈΔΙ ποὰ τὶ οοβί]οαὶ δρίοοϑ, οὐ Ὀυτὶοα ἴῃ 
ἴμο0 Ὀοβοτὰ οὗ ἰδεῖν τροῦδμοῦ θαυ, οὐ Ῥυγοα δηὰ εὸ 
ΕΠ ὮὉΥ ὅγθ. ΤΏοτο ἐξ ἃ βοϊ [ποοὰ ἴῃ ἴη6 θοάγ: 
8ὺ] ΔΙΉΓΤΩΒ ἰδ Βίγοηρὶγ οὗ ἰδ6 βἰϑορίης ΟἸ τ βιίατι σὸ- 

ΤΩΔΙῺΒ ; ἴξοτο ἰ8 Βοιηοι ἷηρ Βδογοὰ ἴῃ ἰῃ6 Βυτηδῃ πεῖ : 
ἶΐ ἰ8. ποὺ ᾿ἰκθ οἰ μοῦ σρδίϊον, ἱβουρῃ βοστῃ ἰὰ ΟΟΥΤΌΡ- 
οι ; γὯχὸ ΤΥ ἰδδηὶς ἀοἀ {μαὶ ὅιο (ϑο σ᾽ κ1}}} 11ν.- 
618 ἴῃ ΟἿΓ Βου}8, ἰῃ φρ᾽16 οὗ (δαὶ οοπίοιρὶ ἴον 189 
ῬΟΟῪ προ ἷβ βοιῃθ π]6 8 τηδη διὰ ὈΥ ἃ σοο κΊορβα 
ΒΟΐθ 69 οἢ [6 056 μαπὰ, ΟΥ 8 ὨΥΡΟΣ-δρ᾿ τυ] ΡὨΣ]οθο- 
ῬὮΥ οἱ ἴδ6 οἰ}, 

1 ἰ8 σΟῪ ἱπωροτίδηϊ ἰὼ Ὀοδῦ ἰπ τηϊηά, (δὲ ἰο 116 
ΘΑΥΪΥ νον ἴθοτο οου]Ἱὰ Ὅ6 20 ἀἰδιϊποιϊοἢ8 δυο ἢ ἃ5 τῷ 
ΠΟῪ ΤΏΔΚ6. [Ὁ παβ 811 ἀδαίῃ, τ βδίουογ 10 τοὶρ μὲ ἰπ- 
οἰπάθ, 86 ορροβοὰ ἰο δοίίπσ, ΌΤΙ Ῥεΐηρ ; δηὰ 
ἬΠΘΏ ὙΘΓΥ͂ ΘΑΣΙΥ 6 ΓῸ ἀρΌβ6 ἰμ6 ἰπουριὶ οὗ ἃ ἂν" 9}}- 
ἴῃς ἴῃ [06 οαγίἢ (48 δὴ υπάοιγουϊἀ), οὗ ἃ ὅ.[:|60] οσΣ 
ΟΥ̓ Υ, οἷα Ηδάρθ8 οὐ {86 ὕπΒ6οη---Δ|}] ατβῖηρ ἔγοτῃ 
86 δοὺ οὗἨ Ὀυγτίης οΥ ρυϊώης ουὐ οὗἁ δἰριῖ---ἰὨΐϊθ. τα 
τοὶ ἃ βίδίο βυοοοοάϊηρ ἀραί, Ὀὰὲ {19 ΥΟΣῪ ποι]ὰ οὗ 
ἔο ἀεδὰ, (μ6 ὈΞῚ 9 2, ἰμ9 Ηουθθ οὗ ΟἸδιὰ (Εςεοῖοθ 
χίϊ, δ), [86 Ηουβο οὗ Εἰοτηΐεγ, ποὶ 88 ἃ ἄσυγο ἴον πιου.- 
οσἰβίθηοθ, Ὀπὶ 88 σϑὰὶ οοῃ πυουβ Ὀεΐησ, δου ἢ ἴω 
ΒιΣ]ηρ σομίσαδὶ τΠῺ (μ6 Ὀθδγ, Κηονίηρ (86 56- 
Κηοπνίηρ), τοτηθτη την, Ἰονίηρσ, Βαϊ, ὑρροες Ἦξὸ 
ὦ δοπδαξὰ ἕλε τ.) (Εοοϊαθ. ἰσ. ὅ, 6). ϑυροτεεξιϊου, 
δοιὰ ἐπαὺ ἐδογο νὰϑ δοὴθ τηοὰθ οὐ ἱπίθγοουστβο ΣῈ 
ἴμο80 ἘΦ 991, οὗ ἀπο] ογθ ἰη μοὶ, ΤΏορο ἐδ 
1116 βαϊὰ δροαὶ ἰδοῖ ἰῃ ἰδο Ηρῦγον ϑοτίριυγοδβ, ἔον 
6 ΓῸ ἯΔΒ 116 Κπόνσα μαι οου]ὰ 6 Βαϊὰ  Ὀὰαὶ ἐοτῳ 
8 δὴ υηἀοτγουττοηὶ οὗ ἱποῦρηι δηὰ ἔδοϊὶης ἰπτουρῃους 
(86 ΟἹὰ Τοδίδιημοηῖ πο βῆοπ ἰμδὲὺ ΠΟῪ ΔΘ ΠΟΥ ΟΣ 



ΓΟΗ͂ΑΡ. 

ὧ ἐφ μρ ἡ ρει οὶ ταὶς μου μὰ ᾿ΑΒΟΥ 
δα ποῦ φεγὲ Ῥοεν-δδέ, ἱπζεγ- εἶ, σοπο ἰλγοι ἐἈ 

οἱ), Ἂς γύδα χίπμοι, οοαϑϑὰ ἴο  Ν Ηδδοθ τότε 
με ἴμ6 ὈΛΚΌ, (86 ποδῖκ, (86 ποασγ, ἐπ ἰπδοίἑνο, 
Ἀ8 ἴ:6 Ἠοτροτίο δὰ ἴδ δηϊθ Ποσηογίο ανγθοῖὶς. οδ]οὰ 
41 οἱ κάμοντες, ἃ ἀμενηνὰ κάρηνα. ἴῃ 81] 5 
ἐπ γ6 Μὰϑ ψιτοδὲ ἰορῖοδὶ ἱῃποοῃδίβίθηου, ὈΘΥΪἀοτταθηῖ 
οὗ οοποορἕοι, οοπίγααϊούώοη ουθη οὗ 1Π6 δ6ῆ586, 80 ΤᾺΓ 
85 ἴῃ9 ΡΒοῃοϊηρηδὶ ὈΟΟΥ͂ νὰ8 οοῃοογηοθα, Ὀυὺ ἷύ 28 ἃ 
Βοαϊην ἴδοι οὗ ἰμδὺ ἰάοα οὗ οοῃεϊπθουδ Ὀοΐηρ, ἰΏ ΒΟ. 
ὝΑΥ, ἩΙΟΝ πδϑ ἔγοπι (16 Ὀορίηηϊηνσ, δηὰ Ἡἰοἢ ἴ86 
Βυτηδὴ τηΐπᾶ ΠΟΡΟΡ σᾶτο ὉΡ υπη0}} Οὐ γία σδιὴθ δῃὰ 
Ῥουτγοά Ἰἰρῶξ ὑροι (818 ἀδεεῖς 60], [19 σ]οοταγ Ηδάαβ, 
οὐ ποιὰ οὗ ἰῃ6 πῆβοοῦ, ΤΏ6 ᾿ΠΊΔΡΟΓΥ ΘΥΟΓΥ ΠΒΟΓΟ 
Ἧ53 ἀΥΑΤΏ ΙΩΔΙΉΪΥ ἔγοτῃ ἴδ 6 ἰδδὶ 80 668 ἴῃ 116, 
ΟΥ ἴγοιι [0:6 δϑϑοοίδιΐοῃβ οὗ βορὰ] δοῖϑ, Ὀὰς [ἢ 
ΓΟ6] πηάουϊγίηρσ ἰΔ68 ΜᾺΒ ΠΟΥΟΡ ἰοδί. ὙΘΥΥ͂ ΘΑΥΪΥ ἃ 
Ὀοιΐον ὮΟρΡΟ ἀδιτποά Ὄροὰ 86 ῥίουβ, ΟΥ 10 Ο8Π16 88 ἃ 
τουοϊδύώου ἔγοαι αοα, Ὀογὰ ἴῃ [86 ἰγαναὶ οὗ {δον 
φαγί - ΘΓ, τοϑί ϑοοϊείηρ ϑουΐδ, θὰ ἰΐ 88 τη δίῃ] οὗ 
ἃ ἀοΙνογαδοο δ ξοιθ {ἰπ16 ἤγοια Κ'ῃθοὶ, οὗ οὗ ὈΪ]οβϑοά- 
Ὧ668 ἰποσοῖπ 88 ᾿γἱὴρ πηον [6 διδάον οὗὨ ἴμο αἰνίηθ 
Ῥστοιίθοὔοη. [ὑ πδϑ, Ββονονοῦ, 81}}} ἀθδιῃ, ἀόοπι, 
μοῖρα, ἴ86 στοδὶ ὈῬΘΏΔΙΕΥ, δὴ ἰάθα Θχργοδβοὰ ΒΟΙΩΘΙΟΥΝ 
ἱπ {86 τηοϑὲ δηοίοηϊ Ἰοηρμῦοθ, Κ'Βοσγηϊο οὐ δαρδοιο, 
πἰὶϊ ἩΠοΝ ΤῸ 8.0 δοαυδίπἰοα, [{ νὰβ (δ6 στοαὶ 
ΤΑΣ ἴον τ 060 ἐμγπίπο ἰδ6 ρΡἱοῦβ ἀοδὰ δ σϑρτθ- 
δβοιιίοὰ 68 παϊϊηρ; δ Φ00 ρῥγῶγβ, “ὁ ἴδδὶ ἰδοὺ 
ποι δὲ ἱἀ6 τὴῦὸ ἰῃ ΚὮΘΟΙ ὑῃὉ}} {δ πτδί ὍΘ ῥδβῖ, 
Βὲς 3. Ἢ (ὡπόδ ἐν ὠγαίδλ ἐμγἈ), ἐμαὶ ἴδοα 
που] ἀεὶ δρροίπὶ 6 ἃ πιὸ δῃὰ ἰῃθη το οτ 6 Ὁ ΤῺ6᾽} 
(Φοῦ χίν. 18). 

Ἑτοτα βαρ ἃ ἀοοότῃ ΕΠΟΟΝ Νδδ βραγοὰ, ΝῸ ρτὰνθ 
τοοοϊνοα πω. Ηδ αἰδαρροδγϑὰ ἔγοσα δατί!β. Ηθ νὰ8 
ποὲ 7ουπά, 88 (6 ΧΧ, Βανὸ γοπάδγοα 29, δῃὰ δ8 
ἷς 'ἴ6. ρίνοη ἴῃ ΗΘΌ. χὶ. ὅ; (μαι 8, ἷ8 ὈΟΔΥ νὰϑ Ὡοὶ 
οι, ἐβουνσἢ τηθη, ἀοῦ 1658, ταδὰθ Ἰοηρ βοαγοῖ [ῸΓ 
Ηΐτ, δῷ ἐΠ0γ ἀϊὰ αὐοσνδγὰβ ἔοῦ ὑμὸ ὈΟΑΥ οὗἁ ΕἸ 8ἢ 
(2 Κίησπ ἰ,. 16, 17). ΕΠΟΟΝδ ΤΑΥ͂ ὉΘ Βαϊὰ ἰο δᾶνθ 
εἰαγοὰ ἴῃ (06 στοαὺ ῬθΏΔΙΥ ἴῃ 80 [Δ ἰμδὶ ἔον 8δ6ὔ 
ρᾷ Β6 ὈΟΓΘ 8 ἁγίηρ δηὰ δουτριῖΐθ]ο θΟοάγ, δηὰ γοὶ 
Ὁ ἰ8. ἰοϑε 864 οὗὨ δἰπι ἰδας 6 ἀϊά ποὶ β60 ἀρδίῃ, ΗθΌ. 
χὶ, δ, ἰῃδὶ 13, [6 ἀϊὰ ποῦ οῃΐον ἰείο Ηδάθβ, πὩ ἢ ἷβ 
ἴδ τ 8] ἀθδί, δ μου τ[ῃ6 οὔδηρο ἰμδὺ Ὠἷθ. ὈΟΑΥ͂ 
τησβὺ ὮΔγ0 αλάργκοπο ἴα 186 ὑγδηβδιίο τὴ 8 ἴαΓ 
ἴδῃ ἰδδὲ ὙδΒοἢ Ρδ 5868 ρου ἴἰμ6 ἀϊβεοϊνίην οὐβπαιβεὴ 
ἔταταο. 86 {Π0 ΟἾΘΆΡ ΤΟΙΏΔΓΚΒ οὗ τ. ΜυτρΡὮΥ οἢ 
Ἴοτδξ, πὶ ΗΪβ Ἔχ  Ιοπς Οὐτητ ΘΠ ΔΓ ἢ αἰ ΘῃοΒί8. 

τ. ἢὰ8 Ὑ6]1 ἀΐδ Ἰ8ῃ6ἃ Ὀοίπτθοη {818 
ΟἹὰ Τοδίδιηθης Ὀσ]οΥ οὗ 6 πΐαγο 116, οὐ σαῖμον οὗ 
οοαϊξηυουβ Ὀοΐηρσ, δὰ ἴἰμ0 ζωὴ αἰώνιος, ἴῃ:6 οἰθτηδὶ 
16, τογοαϊοὰ Ὀγ ΟἸτίβε, τοδὶ οομδιβίοι διῖθοβ ἔγοσω 
οουΐουμπάϊην ἴ06 το, δηὰ (86 αἰδιηοιίοη ὈΘΟΟμλ68 
οὗ χτϑαϑΐ ᾿τηροτίδηοσο ἰη σοδυϊης [86 τοσδοηίηρ οὗ (080 
ψ} 0 ἰσδοὶ [Π0 δηπἰ Β]δίΐοη οὗ ἰμ9 πιοκοά. 

ΤῊο ποτὰ ΠΡΌ Πογο, ἐβουμα ἃ Θοτηπιοι οὁΠ6, δ ἰ0 
86 πιοοιθα 88 τιβρὰ ἴῃ ἃ δἰγὶ εἰσὶν δἰ τ ]8τ οοηποοίίοη 
ἱΒ {Π6 δοοουπὶ οὗ ΕΠ178} (2 Κίπρβ ἱΐ, 9, ΠΕ ὍΝ), Ρα. 
ΧΙ͂χ. 1δὅ, “ αοἂ 58}}81}} γϑάφοσῃ σὴν ϑουϊ ἔτοσῃ 5160], ἴον 
Ἧς 6.41] ἐσζ ταῦ," ἌΡ, αηὰ Ῥβ. ᾿χχὶϊὶ, 24: “Ὅπου 
ΠῚ κχυϊάθ πιὸ ὈΥ [ὮΥ οουῃβεῖ, ἀπ αἴλοσιγαγὰβ ἐαζ 
τὴα ((0) ρον." [Ιὑ ἴθ πογίῃγ οὗἁ ποῖθ, ἰοο, ΒΟ 6χ- 
Ὡς ἴῃ Ῥβ. ᾿χσχῖϊ. 24 (6 Βοῦτον ἜΤ ςΣ ΘΟΙΤΟΒΡΟΠΑ8Β 

ἰο ἴδια υϑ6 οὗ ἴδ οορπδία Ατδοΐο δ... ὁ. ἢ (Β6 0. ὈΛΣΙς 

Ματ. χσὶϊὶ, 10 εἰ αἰ.) ἴῃ6 ἐγοαποηὶ Κοτδηΐο δῃὰ δηΐο- 
Μοβαιηπιοάδηῃ πογὰ ἴδ (6 αὐδν οὐ ζαΐυτο 16. [Ιῃ 
(δι68θ {1 Ὸ Ραβϑαρβε8 ἴγοτα {π6 Ῥβαΐπηβ, ΓΟ ἸΏΔΥ ποὶ 

Υ. 1--35. ΧΕ 

ἀοηοῖθ {πὸ Βορο οὗ 8 ἰταῃδϊδίΐοῃ, γοῖ [86 βἰ τα ΠΥ Υ͂ 
οὗ οοηΐοχι, νϊοῖι ΒΙΓΟΏΡΙΥ Βοοτη8 ἰ0 Ὀ6 Βυρροβίοα ὮΥ͂ 
[86 ἴῃ ῃοβῖβ, 8 Κο8 {ποτὶ οἰ ΘΑ ΙῪ ουΐ οὗ {864 
ἘΔΏΟΙΔ ἰϑ.᾽8 Ἰἰπυϊ ἰδθοη ἰο ἃ Τηογο τ ἀοἸΐν 6}. 
8ΔΏ06.---Ἰ, 1..] 

ΘΟΟΤΕΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΑΙ, 

1. Οσποογηίηρ ἰἢ6 1ἴπ6 οὗἁ ϑεί!,, 866 [6 Εχοροίίςα) 
δοποἰίδοηβ, Νο. 1. 

2. Οοποοτηΐηρ [π6 τοθδηΐηρ οὗἁἨ [δ 6 τηδρο οὗ Αἄδτη, 
866 86 Εχοχοίίοαὶ δηηοίδιίϊοηβ, ΝΟ. 8: 85 δ'80 ῸΡ 
1868 εἰρη βοδηοθ οὗἨ (80 ΠΑΠ168 ἴδ᾽ ποτο οσσαγ, Νο. 4. 

8. Οοποοτηίηρ, ἰ6 Μδοτγοδὶϊ, οὐ (μ6 Ἰοηρ νοὰ οἵ 
{86 ῥΥἱγηϊ ἶνο (ἰσηθ, βο6 Ἐχαχζοιίοαδὶ δηποιδ 08, ΝΟ, ὅ, 
70 οὐχῦ ἴο Ὀ6 σομδίαοτοὰ ἐμαὶ ποὺ ΟὨΪΥ δὰ ἀδδίδ, 
88 γοῖ, Δ 16ἃ ἴ0 τηᾶκ 818 1} ὈγοδΟῦ ὑροῖ {δ 6γ), 
Ὀπὶ τθδί, οὰ 8 οἵαν Βδηάᾶ, ἐπῃγουρὰ ἰδεῖν ἰητατὰ 
ἰηΐογοουγθα π|ῖῖ αοά, (ῃοὶρ 1ἰ ροτοῦ δα Ὀδο 
ΠΟΙ ΟΥ ΠΥ δαἀνδπορὰ ἴῃ {ΠῸ ορροβίΐο ἀϊγοσίώοη οἴ 
186. ἰἐταῃβίοστωδιίοη ἔοστηῃ.Ό (οποοσίησ (ἢ 6 οἾτο- 
ὩΟΪΟΜΎΥ, 866 Νο. ὅ. 

4. ὸν [6 πιοδηΐπρ οὗἨ ΕἘποοῖ, δθα Νο. ἢ, Εχοροῖς- 
08] δπῃοίδιΐοηβ. ἘΟΟΒ, ἰδ 6 βουϑηίῃ ἔγοτη Αὐἀδτω, ἰδ 
ἃ ΥΘΙῪ δηοίοης ὙΠΠ688: 1. ΕΣ [ἢΠ6 ἀορτθ68 ΟΥ̓ Ρἰο.γ ; 
ὥ. ἴον (86 γα οΥ̓͂ ἴμ6 τα δῖ] 64} Οὐ 116 τὴ ἸΟΌΒ 
ΠΟΙ οὗ τοὶ χίοη, οοτωτηαπίοηῃ τὴ} αοά; 8, ἴον τδδὶ 
ΔΒΒΌΤΔΏςΘ ΟὗἨ ΘΟἰθγηα] [6 (παὶ τν0}15 ουϊ οὗ ἃ ᾿ἰἴ6 οὗ 
ἔλῖἢ δὰ ροδοθ ἴῃ αοα. [πῃ {Π|8 18 μ6, ἱπ ἃ βρϑοὶδὶ 
Β6ΏΒΘ, ἃ ἴΥὺῸ6 οὗ ἴδο ᾿ἰῸ οὗ Οηγίβι : 1, Ηΐβ8 αἰγίπο 
ΒΌΤηΔΠη γαῖ : 2. ἢΪ8 ρ]ου βοδίϊο δηὰ ὑγδηβἰδιίοη ἴὸ 
ἀρ τς Οοποογηΐηρ ἴ86 Ιδησῦδρο οὗ [ϑτηθοῖ, 869 

0. 8. 
ὕὅ. ον [86 τιοδηΐηρς οὗ Νοδῇ, 866 06 οχίγαοίβ 

ἔγοτῃι βίασκο Ὀοϊον. Ασοοραΐηρ ἰο Ηφῦ. χὶ. 7, ΕΠΟΟΣ 
5 (16 πιοαϊΐαίον οὗ ἴμ0 ἰάοα οὗ ἃ τουοϊδιίουῃ οὗ ἀοϊΐν.- 
ΘΓΆΠΟΘ, ΟΥ̓ ΟΥ̓ Βαϊ ναἰΐοῃ ἔγομῃ ἡ ἀστηθηί. 

6. Α τηδΐη ροϊηὺ οὗ νυἱονν οὗἨ ἰδ6 ΗοΪγ Ξβοτὶρίαγοθ 
δηὰ οὗἉ [86 τοϊϊρίοη οὐ τονοϊαϊΐοη, ἰ8 (ἢ 6 δ᾽ ριιβοβηοθ 
οὗἩἨ ἴ6 Ρογβοῦδὶ 116. ὙΠ Ῥγεβοηῖβ ἰἰβοὶΓ ἢ 86 
δομ δι οσῖο8 85 ΠΟΥ βίδηὰ ἰῃ {μοῖρ βίσηρὶθ ἄφρυς 
ΟΥ̓ ἰοὸ (ἷ8 ἄδγ. [ἐ ἰδ ||κὸ ἰμο σταηϊίο οὗ ῃ8 οδεί 
ἷῃ 8 Βἰρῃ]δηὰ ἰδ ἄβοδρα. 

ῃ, Ἑποοῖ, ΕἸ 4, Ομγβι, (Ὦγοθ βίδροβ ἴῃ 86 υπ- 
Το] οὗἨ (86 ἰλοίβ οὗ ἰδο ποιὰ Ὀογοπᾶ, οἵ (δ 
ἴσον 16 οὗὁὨἩ ἰδ6 ποιὰ Ὀδγοπά, οὗ 1ΐ6 τορίοῃ οὗ 
ΕἾΟΓΥ, δηὰ οὗ ἴδ6 πομάον[ι! ἰγδηβι το ἴο ἰΐ, 85 ν6}} 
ΔΒ οὗ (6 Ὀο]ϊοῦ ἴῃ ἰμο80 λοίβι [π ΟἸγῖϑε 186 ῥΡθ- 
Γεσου ΟΥ̓ πδαὺ [8 ἢ6ΓΘ ῥΤα ἃ, 

8, Νοδὰ απὰ [18 Βουβθ ἃ βριτο οὗ [86 μἷουϑ οὗἉ 
(19 ἰαδὲ πιο (Μαίδ, χχίν. 84). 

ἩἨΟΧΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺῸ ῬΒΛΟΤΊΟΑΤ, 

ΤῊ6 γτϑοθ οἵ Αἄλδῃ, βοσογάΐϊησς ἰὸ ἰΐθ στουηᾶ- 
ἴοαϊαγοβ οὗ ἰΐβ 16: 1. Βίγιἢ 3, τηλττίαρο δηὰ τ 
ΤΆΤΑΣΪΥ : 8. ἀοαίῃ.---ἼΠ σοηϑίδηϊ τορουίοη, απα δ 
αἰοά, ἃ. ῬοΝΟΣΙᾺ] πισπιέπίο πιο, [ΤὨγουρἢ 118 οο- 
βίδπὶ γοΐταίη, απὰ ὧδ αἰδά, (16 τοδάϊης οὗἁ [818 ομδρίον 
[8 βαϊὰ ἰο βανϑ δυγαιςοῃ θα τηθη ἰ0 ΓΕρΘηΔΠ66.7---Αἀατη, 
ἰπγουρὰ βοῖἃ δηὰ ΝΌΔΕ, {86 δηοεδίογ οὗ ἴθ μυτηδῃ 
Τδοο: 1. πῃ 186 οοπύπυδληοο οὗ ἱμο αἰνίπο γοσϑίίοῃ ; 
2, οἵἉ βίῃ π688, ἀπὰ: δηὰ Ἰαῦον προὴ ἴπ6 οδγίῃ : 8. 
οὗ βἰτϊίο τὶ δίῃ : Ξοίἢ, Ἐποοῖ, [ϑθθοδ, ΝΟΔᾺ ; 
4, οἵ [86 ρῥγοβροοὶ οὗ (86 διίασο οὗ ἐμ ρογίδοιρα 
Βοῖὶ (πηοδηΐηρ οοτηροηβαίίοῃ δα Θϑι Δ] 1Βῃ66), οὗἉ [89 
οὐδοιοα Εποοὺ (ἀδνοιοά), οὗ ἴ6ὸ ρογίϑοϊρά Νοδὴ 
τροβί-Ὀτίη ρου). ----ὴθ οομπῆϊοσί οὗὨ 116 νι ἀρδῖῃ ἰη 
{86 Ἰπο οὗ 1π6 βείμιϊο8: 1. ον ἰδ ΒΟ] 49 Ὀδοῖς ἀθαὶἢ 



Φ76 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΚΒ ΤΕ ΕἸΚΞΒῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΒΕΒ, 

[πγουχἢ ἰῃ6 ὈΪοβδίηρ ΟΥ̓ ρῥἱοὶγ (186 Ἰοηρ- Ἰτίηρσ) ; ἃ. 
ΠΟῪ ἴδ δυο γ ὀρροβοβ ἰὸ ἀθαίῃ ΠΟ ζοηθγδίίοηβ (δὰ 
86 Ὀερεὶ ΒΟ05 δηὰ ΠΑΡΑ ΤΕπτ Ὁ 8. δον ἰξ Βπὰδ ἃ ὙΔΥῪ 
οὗ [6 Ὀογομὰ ἀοδῖῃ (ΕΠΟΟἢ).--ϑοι ἢ δ8 (86 ραΐη- 
τίβοη Αὐοϊ.-- -ΤῊς της οἵ Εποβὴ, ἐμαὶ ἰ8, οὔ 186 ἴδ6]- 
ἷπρ οὗὅὨἨὨ δΒυπηδη ΘΔ ΚΠΏ658, 85 ἃ ἰἰπ6 οὗὨ ἐπε ἔγβὶ ρ]οτὶ- 
{τὶπρ οὗἨ 186 ἀϊνίπηο ρόοσοῦ δπὰ οονθηδης 81 0Π}{|Π 688. 
--Τίιο πδιμθϑ οὗἩ ἰΐὸ βοίδῖτ68 (866 δΌονο).---ΕΠΟΟΣ 
186 τηιοαΐαίον οὗὨἨ ἴΠ6 ἔλ!ἢ} οὗἁ 8 ποῦν 18 ἰη ἴπ6 πονὶὰ 
θογομα (Ηρ. χί. δ, 6), οὐ ἴδ στουῃὰ οὗὨ (86 Θχροτ- 
Θῇς6 οἵ {π6 αἰνίπα ἙΟΙΩΡΙΔΟΘΠΟΥ͂ { πδβοδίΐοῃ ἴῃ ἐδ 
ἄγτϑι ἔοττο), ἰμγουρὰ ἰαἰτῃ, ἐμαὶ ἰ8, ἰὰῺ [Ὡ0 υπίοϊαΐηρ 
οὗ ἷβ σοπητηυηίοη πὶϊὰ αοά, ἀπὰ ἰῃ (6 Ὀθαγίηρ οὗ 
8ὶ8. ῥγορμοῦὶς ἐθϑι  ΠἸΟΩΥ ἢ ὑπροῦ! ποθ (δ 86}. 
-- ποσοῦ 8 σαὶ πὰ αοα ἀπὰ 8 ὈΪ ϑαίπρ.---ΤῊ6 
ἴοην "πε οἵ Ἐποοῦ πὰ ἴμ6 Ἰοὴρ 6 οἵ Μοιδυβο  δῃ. 
-- ἔποοῖ ἰδα πομάογία! μοῖσῃῦ ἰη ἴῃ9 Θχρογίθῃοθ οὗ 
ἴΠ6 ὈΪοπδίηρ, ἴῃ [06 ΥδΟΘ οὗ 10:6 Ὀϊ]οΘδίης.--- ΕΘΝ ἃ 
τατηϊηρ-Ῥοϊηῦ ἴῃ (06 ῬΓΙΣΏΘΥΔΙ ὨΙΟΥ͂, 88 ΕἸ 78} πῃ 86 
ὈἰΒίογΥ οὗἁἨ [βγδϑ], δῃὰ 88 06 δϑοθηβίοῃ ἰὸ ἤθϑύθὴ οὗ 
Ομεῖδὺ ἴῃ (6 ἰϑίοτγΥ οὔ (860 Ὠυπιδῃ σδοθ βΌΠΘΓΑΙγ. 
--Τῦ 6. Βἰβίουυ οὗ Ἐποοῦ ἴϊπ6 ὅγϑι ζόστῃ οἵ (δ ἀοο- 
ἰσῖπο οἵ ἃ ΠΟΔΥΘΏΪΥ ἸΠ ΠΟΥ Δη06.--- ΏΟΘΙ 88 8 ἰνγρθ 
οὗ Ομτῖβι.--- πὸ Οαἰηϊες ᾿διηθοῦ δὰ ἐπ ϑειμϊς 
[ματηθοἢ.---Π,ΔΙη60}}8 νοτγὰ οὗ σομδάρῃοθ ἴῃ γοϑρϑοὶ 
ἴο Νοβὰ, 1. 4 ἀοϊυβίου, δηὰ γεῖ, 3. 0 ἀο]αβίοη.--- 
ΤΙ ᾿ἴὴς οὗ ἰῃ6 βοι ο8 ἀπὰ ἰδ6 11π οὗἩ ὑδμὸ Οδἰηϊίοθ: 
1. ὙΥοΥ] ἀ]Π688 ; δρί σι Πγ; 2. ῥγίὰθ δῃὰ οοπῆ- 
ἀδῆσο; ΒΟΙΤΟῪ δηὰ ραϊΐοποο ; 8. δὴ οηα, ἩΣΙ} ὑΘΥΤῸΓΣ 
8 ὨΘΎΘΓ, ἰαῖγοῦ Ὀδρὶπηΐησ οὗ 11ἴ6.---- ΝΟ ἢ δῷ 8 ὑγρ6 
οὗ (γῖβι. ---αὐάδιη Π6 δησοβίον οὗ ἔνο 11π68: ἃ ρίουϑ 
δηὰ 8 ροάϊοβ8.---ΝΌΔἢ [86 δηποσβίον οὗ ἰγθο Ἰἴη68: 
ἃ Ἰίπο οὗ ἔα δῃα ποσβΐρ, ἃ ᾿η6 οὗ Ὠυτηδὴ ουϊίυγο, 
δΔη 8 ᾿ἴπο οὔ βϑῃβυλὶ Ῥαγθδυΐγ. 

ΕΥΔΒΚΕ: [0 ἰ8 (18 σαοηθδ)οςοαῖ σοοογὰ (δαὶ [88 
ὈΘΘῺ ῥγοβοσνοὰ ὈΥ οὐ ψομάογίυϊ οἄγο, δὰ ἰδ ἴὸ 
Ὅα ἤουμά, 1 ΟἼἜγοη. ἱ., Μαίϊ, ἱ, ζυΚοὸ 111..--ΟἜΆΜΕΒ : 
ΤΏοΓΟ Ὧ88 ΔΙΤΔΥΒ ὈθΘ ἃ ομυτγοὺ οὗ αοἄ, δηὰ ν}}} γο- 
τη 81 οὐ θῇ (0 86 Ἰαδβὲ ἀδγ (Ναϊι. χνυὶϊ. 18). Τ8ο ὄὀυδη- 
61108] τοὶ σίου 8 ἐἰμ6 οάοδὲ δυὰ ἰδμ6 ἰγυοϑὶ οὗ 8]].--- 
ΘΓ. 8. ΑἹ] τρϑῃ δῖθ ὮὉΥ Ὡδίυγο οἰ] άγοη οὗ στϑί, 

δηὰ βιαϊποὰ σὰ (86 ὨοΓΘαΪΑΥΥ δῖ (ΕΡΒ, ἰ]. 8).--- 
Τοτρ ᾿ἰΐα '8 αἰ8ο ἔσγουι αοὰ ; π}} ον ᾿ἷπὶ 0 866 8 
(0 ΔΡΡΙΥ ἴϊ ἰο πἷῖθ Βομοῦ. --ΌΟΒΙΑΝ ΚΕ : ἮΝ Βανο ᾿ἰνοα 
Ἰοὴσ δαουρ θὰ 6 ΚΩΟῪ ΒΟΥ ἰο ἰοδγῃ ΟΠ τῖϑί.--- 
γεν. ὅ. [0 ἷ8 δῇ οἱ οονοπαηῖΐ : ἰδοὺ, Ο τδῃ, τουδὲ 
ἀϊο (ται χὶν. 18).---οαδίθδῃ. ΒΗ δὰ (16 ΕἸΟΟὮ) 
δ6θῃ 4]}} ἰ86 ρῥδί ΔΡ ἢ 8.---ἼΠὸ ὀσχδιηρὶο οὗ Εποοῦ ἷβ ἃ 
σἱογίουβ ργοοῦ πὶ [80 τιδττίασα δίϑίο σδῃ δῃὰ οὐδῃς 
ἴο Ὀ6 ΠΟΙΙΥ τιδἰηἰαἰποα.----Ὑ ΒΟΙΠΟΣ ον ΟΠ] άγθῃ δηὰ 
ὈΔΌ 68 ΘὨΪΟΥ͂ ΔΩΥ͂ Βυσὶ ἱπεπγαϊα ἰηϑοσοοῦγδο πὴ} αοά, 
{8 γῸ δα 81}}} ἀἄοστϑοθ Βοσγοίη, 80 ἰδδίέ Ὠυβθαηαδ δπὰ 
ἴα μοτβ ἰπ ΟἸγῖβὲ ἤδνο ἱμπουθΌ 8 τυοἷ ΟΙΟΘΟΓ ΘΟΙΏ- 
τησηΐοη τὴ αοα. {ον θη, 88 611] δ βοῃθ οἱά 
Ῥαιι 5 δῃὰ ραρίβιῖοδὶ ἰπἰογργοίοτθ 88 , ἰδδὶ Π6 
(Εποο ἢ) τῦα8 σαντα ἱπίο 11:6 ΘΑΓΊ ΠΥ Ῥδγδαΐβο, τ ΒΘΤΘ 
8 πὶ} τουηδίῃ ἰὸ ἰδ6 οηὰ οὗ 106 πον], ἤθη 86 π|}} 
Ομ! Ὀαοὶς δηὰ Ὧ6 β᾽αίῃ ὉΥ Απιϊογὶβῦ, αηὰ {δ 6Γγο- 
ὍΡΟΙ τἶβ ἀσαίη πὰ μὲ ἱκοη ὉΡ ἰηΐο ἤράυθῃ Ὧ 8 
ΤΩΊΔΥ ΤΟΔΟΙΪ 866, Βουούοῦ, τ μβδὶ ἃ τ 6 γῸ ἔμ 6 818 ἶβ. 
ἘδίθοΡ [858 ἢ6 Ὀ6ΘῺ ἰΔίςΘ ἢ ὕρ ἰπίο ὑπ18 ΠΟΔΥΘΏΪΥ ραᾶγα- 
ἄἶβο ([μυκο χχὶϑ, 48).-Αἴτὰ οὗ ΕποΟ ΒΒ ἰγδηβδιίοῃ : 
1. ΤΠΘΓΟΌΥ ᾿νὰ8 {πΠ6 ἀοοιτγίπα δαὶ (6 χοοὰ τηδὴ νγῶδ 
τουσαγάθα ἴῃ ἃ Γυϊαγο 116 οβἰ Δ} 156 8 ἀροϊηδὶ [ἢ 6 
Ῥτονδϊθηῦ Βοουτ ιν οὗἩ τιδὺ ἀΔΥ: 2. ΤΠΟΓΘΌΥ, ἴῃ ἰἢ0 
Β6Υ ΘΠ ἔρο ΑἀΔΠ),) γγχὰ8 ἴΠθγῸ ρίνθῃ ἃ ραϊίογῃ πο ἢ 
Ἔν ἢ ἴο {π6 {ἰπ|6 οὗ 86 βογθηὶ ἰσυταροῖ βῃουϊά Ββοῦνρ 
ὍΘ ἈῈ ΘΧΔΙΏΡΪΟ ἰὸ ὈΘΙΙΟΥΟΙΒ Ὑθοτὰ 186 ἀδῪ οὗ Ομ τίθι 
Ὠϊσις ἢπα αἰϊνα; 8. 1ΠΟΓΘΌΥ ΕΠΟΟ ΜῊϑ βαῖ Ὀοίοσο 
Ὁ5 ἃΚ ἃ ἰγρ6 οἵ ΟἸ τὲ ἴῃ 18 δβϑοοηβίοη. (ΤΏ η [0]- 
ἰοτϑ ἃ οοιαραγίϑοι οἵ ἔπ ὑγϑηβιδίξοῃ οὐ Ἐποοὶ πὶ 

ιν 

ἴδο ἀϑοοῃβίομ οὗ ΟἾ γὶβι.).---Μοι υδοίδῃ,. ΝῸ ομο οὗ 
106 ῬΑΙΓΑΓΟΙΒ ΓΟΔΟΠοα δ Ἰπουκδηὰ γρδϑῖβ, ἴοσΣ ἰδδὲ 
ΠΌΤΩΌΘΓ 8 ἃ {γρ6 οὗ [86 ρμοτίδοιίοη ἰο τ οἷ ἢῸ τϑῃ 
ἴῃ (18 10 σδῃ δἰίδίῃ,--- -δ ἀϊοα ἴῃ ἰδ γοὰσ 1666, 
δηὰ, ἱπογοίοσο, ἰῃ ἰδ8 γϑᾶγ ἴῃ ἩΒΙΟΝ ἰμ6 Ποοά Ὀτοῖκθ 
ἴῃ 186 ποι]ὰ.---Νοδἢ (υΚὸ 1. 86: 1 Ῥεῖ. [ἰϊ, 
20: Ηρ. χί. 1) ΝοδᾺ ἰ8 ἃ ρἰουίουβ ἔγρο οὗ σμηξε: 
1. Ιὴ τοϑροοῖ [0 Βΐ8 ΔΙΊ : ΝοΔΝ δἰρσηΐδοα τοδὶ δηὰ 
Ῥόδοθ, ΟΥὁ Θοῃβο δου δηὰ δοχ τ ηρ᾽ ; 80 8 Ομ τῖδι, 
ἴοο, ον Ῥγίποθ οὗ ροδοθ, ὙΏΟ τοδκοθ [Ὁ Ὁ8 ρ6δοθ 
δ ἰγαπαῦ γ (18. ἰχ. ὁ ; Βομι. τ. 1; Φοτ. Υἱ. 16λ 
2. Ασοογαϊης ἴο δἷ8 ἰῃγοοίοϊ ἃ οἴδοθ: Νοδὴ τῖὰῖβ ἃ 
Ρτορδοὶ (2 Ῥεῖ. ἰξ. δ), δηά δηῃουποθα ΤΏΔΩΥ͂ υθϑγβ 
Ὀαογθιδηὰ ἴδ ἀοδιγυοιίου οὗ 86 δτδὶ ποιὰ δηὰ ἰξ8 
ΒΟΏΒ, ΜΠ ϊοἢ πτᾶϑ ἰοὸ Ὀεΐ8}} ἱπο (Μδιὶ. χχῖν. 35λ. 
Νοδὴ γ88 ἃ ῥτγίοδί, [Ὁ ἢ6 οὔρτοὰ βδοτίβοο:; (Ἡ γὶϑὶ 
δΔ5 οἤδετοὰ Ὠἰπιδοὶ (Β οὗ. νἱῖ. 27). Νοδἢ ῥγαγοὰ ἴος 
(80 νὶ οκοὰ ποι]ὰ (ἘΖεοκ. χὶν. ΡΥ 80 8|50 5. (Ἡσὶεὶ 
οἷν δάἀνοςδίθ (ἔοι. υἱϊ. 84: 1 Φοδῃ ἰϊ. 1: Ηοῦ. γ. 
λ. Νόοδὰ Ὀ]οβϑοὰ βῃοπι δηὰ Φδρῃοίὶ : 80 αἷἶδο (σίδὶ 
ΔΙ χ, 16). ΝΟΌΔᾺ νδὰϑ ἃ Κίῃρ, (6 Βεδὰ οὐ ἢ 5 
1Πγ δηὰ οἵ τἴ)6 ποὶν σοῦ], [6 Ὀυϊ ον οὗ δῇ δτὶ 

αἱ Οοα δ σοτητηδηᾷ - ΟἸτίϑὶ τγδὲ κἴησ δπὰ μεδαὰ οἵ δἷ8 
{γϑοζοϊὰ κίπράοιω, (6 Ὀυ]Πάον οὗἩ 86 οτος (ῬᾺ. δὶ. 
θ).---ΤῊ6. Βοῃ8 οὗ Νοδῆ. ὙΟΥ͂ ἃγὸ ποὶ Ὀοτη ἰπ [Ὧ8 
ογᾶσν ἴῃ ἩΠΙΟὮ ΠΟΥ Βότα δίδηα, θυὶ ΨαρΒοΊ ἢ τὴδϑ τ. 
βτβί- Ὅτ (οἷ. χ. 31), Ξθοτα [πὸ τοϊὰ ἀ]6 ϑοῃ (ςἢ. χὶ. 
10), δὰ Βδιῃ ἴῃ γουῃροβί (οἷ. ἰχ. 234). 

ΞΟΗΒΌΡΕΝΒ : ΟδΏ ΘΔ Ομ 68 ΤΩΔΥ Ὁσ 0816 {Π6 {Προ δαβ 
ου ψ ἰςἢ Ηΐ , ΟΙΓΟΠΟΙΪΟΡΎΥ, δηα ονουγίΐηρ οἶδα ἴα 
180 ὅτϑι Ὀοοχ οὗ Μοβοβ τονοθ. Τὴ Αὐδπ το σεῦ- 
οδ οχίοδὶ ὑδθὶο, οἢ.. γ᾿, (ΠΡΟ ἃ Ὀγάσχε Ὀεϊπσθο [6 
[8}} δπὰ ἰ)6 Ποοά. ἴῃ 86 ρίδῃ οὔ ἀδηοβὶϑ, (86 δΥθ 
οὗ Μοθοα 18 ἤττο γ ἀἱγοοιϑὰ ἴο [ἴβγδεὶ. Τμο οὐ]οςὶ οὗ 
115 ΟΟὨΒΙΔΏΟΥ Κοορίπας [59 6Υ6 ὉΡΟῚ ἰδγδοὶ, ᾽88 ἴος 
'ἴι8 στουμὰ Π6 ρῥἰδοίης, ἰπ 186 τοδὶ υἱβ᾽ Ὁ]68 τδῆσιθν, 
Ὀοίοτο ἴπ8 ογ68 ΟΥ̓ ἰδ ἰφίοϑι ἀρβοοηἀδηΐβ, δον ΒΒ 
σούθηδηῦ ζδὶ Ὁ] η088 ἴῃ ἰδ6 Οὐΐδοῦ 88 πὸ} 88 ΠΟΥ 
Ργοδογυδίίοῃ δηὰ δϑϑϊβίδποο οὗ {6 ποτ ΔΩ 8 βαοὰ, 
Οἱ ιἷ8 δοοουης ἴδ6 χομοδιορσίοβ οὗ ἰμοὸ ΟἹ Τεβίδ- 
τηθηΐ, δὰ οὗἨ Ομ ὀβρθ δ! ΠΥ, ἔοστῃ ἃ ραγὶ ποῖ ἴο 
06 ονουϊοοκοά ἴῃ πο χγοδὶ ἢἰβίουυ οὗ ἴδ} αϊνίηθ 88- " 
Βυμηρίϊοῃβ οὗ μυϊηδηΐιν Ὀοίοτο ἰδ 6 ἱποαγηδίΐοι οὗ αοὰ 
ἴῃ ΟἸτὶβι.--- γα. 1 δμὰ 3. Ασοοοσάϊηρς ἰο [κα 1. 
88, ΤΩΔῊ Βίδη 8 ἴῃ ἃ ροθδιορίοδὶ τοϊδίοη ἴοὸ αοά- 
5 ἀοβοθῶς ᾿οδοβ ἐϊβεῖ ἢ ἴῃ (μ6 αἰνίμπθ μαπὰ οὗ ἐδ 
Οτοδαῖοσ (Αςἰϑ χυΐ!. 28) .---Ἴ γα. 8-ὅ. ΤΏ εἰρη βοδηοθ 
οὗ 80 {ἰπ|80 ἀοροθὰβ ὕὑροῦ ἰδ εἰσι ϊδοδβηοθ οὗ {6 
ῬΘΙΒΟΏ ψἶιο 18 Ὀοτῃ, ᾿ἶνοβ, δῃὰ ἀϊ68 ἰῃ . Τα τοβδ» 
ἴῃς οὗ [86 π|6 ἰ8 μοι ΐης εἶδ ἰὭδη ἐμαὶ ἰμθ ΓΘ δρ- 
ῬΘΆΣΒ ἴῃ ἰδ ἐπ6 ὈΐΓΙ δηὰ 116 οὗἩ [86 Βυχηδη ρογβοῦ- 
Αἰ γ. Τὸ [80 τρογὸ ἀδδὰ ἢυοθογ ἴδ οοτΐῃς ΤΔῃ 
ἄγει αἶνοϑ 116 δηὰ οοπίθηϊ, δηἀ 80 ἴ00 ἢ6 βγδβὲ τη κ68 
Ὠἰβίουγ.-- οὶ ἰβ τλυγάοτοα, Οαίη 18 οαγβοὰ : δὰ ΠΟ 
Βο(ἢ ΘΏΟΓΆ, ἃ ὅγεί Ὀὐγίη, δ ἰδ πόσο, ἰῃῖο ΒΙΒίΟΓΥ.--- 
Αι. ΗΣΕΒΕΒΟΣΕ: Αὐδηλ δηὰ Ενθ ΤΏΔῪ δᾶνθ ναρὶ 
Ἰοηᾷς ἴον 186 ἀορδιἢ οὗ ἴδ ρίουβ ΑΒοὶ, δπὰ ἔπε πῖοῖκ- 
οάμοθδ οὗ ἰδδὶ τεοϊομβοὰ ϑοὸὴ (δίῃ: θὰ πον οὐ 
ΤΩΔΙΚ65 ἰπθιὴ ἰ0 σοὐοῖοθ δζαΐῃ ἰῃ ἃ ρου οὐΣὰ ποτα 
6 Ῥγοδβθῃίβ ἰο {μοῖρ αγθ38. ἢ υἱοί 68. ΟΥ̓ ἰοῦ 
Δ. ΒΟΙΤΟῪ Ὀ6[8}} 411 υίουβ Ρ6Ορ]6. 6 ποῖ, ἰδοτοὸ- 
ἴοτο, ργουπὰ στ βθη ἰὃ χοθϑ πιῖἢ [866 δοοογϊῃς ἴἰο [ὮΥ 
Ὠρατ δ τὶβἢ : Ὀ6 ποὶ σαϑδὶ ἀότῃ μουρἢ ἰδ ΓΩΔῪ ΤΑῚ 
διὰ ΒΩΟῪ οροθβοα. Ὗαοὰ ν}} ἀρδίῃ το)οΐθα ἴθ ὑεῖϊὰ 
ἃ Θμοοσα] Βυπβηϊπο ἴῃ ἰὮγ Ἰοῃρ,, ττϑατίβοσοθ ἀοτηθβῶο 
ἐγου 016.--- ΒοΙΠΟΡ (6 τοδὶ οὔ ἴδ ραϊγίδυοβ πὸ 
(ο]οπτοὰ ογο 4}} ἤγβι-ὈΟΓΏ ΒΟΏΔ, ἰ8 τοδθ ἀουδιξιὶ 
ὉΥ [ἢ οΔ80 οὗ ϑ6(}.--- Ετοὰ Αὐδὴὰ οππαγὰ ἰὼ [86 
Ῥαίγίδγοι δδοοῦ, μδὶἢ ἴδ ΗοΙῪ ϑρί τῆς εἰχηϊβοὰ ἴοὸ τ 
ἷπ τ πδὶ γοδῦ θοῦ πδιρθὰ δησξδδίοσ, τ8ο ὑγορασαϊοὰ 
ἐλαί ἰἧπα οὧὐ 97) ολίολ Ολγίεί τοαϑ ἰο ἀργίησ, Ὀοραὶ 
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ἰδεῖ βοὴ τΐο ἴῃ [ὈΤ ΔΒ ὑ0 ὈΔΟΟΙΏΘ 8 Βροοΐδ γ-Ὡδτηοᾶ 
Δηοοθίοῦ ἰῃ ἰδ6 Θουγδ οὗ ἀοβοοηὶϊ. ΒΟΒ.--- 61} 8 
ἘΞΡΜ ΘΕΙ͂ΝΑΙ τορι βίος 8. ἴῃ 1ἴπο οὗὨ “ 186 βΒοη8 οὗ αοἀ,᾽" 

ι ἰ5, οὗ 86 τγῦορ οἰυτοῖ, “ ὙἼΝ τουόγθηοο δορὰ 
ΔΘ ἋΟ] ἀγα πἰρὰ ἴο (66, Ὁ ΒΟΙΥ ρϑορὶθ πθΟ 
ἀπ ο}} πον ἢἷθ ββαάουν δηὰ Ὀδίοτο Ῥγοόβϑῆσο, Ὁ 
(8οὰὺ ᾿ἰσλιὶ οὗ [6 ποτὰ, ἔλου κα]ὶ οὐ 6 οδυῖ 1 ΤΏου 
Ὑ5ὶ ἃ ΘΠ ΟΘΘΉ τοῦ, ἃ ρμδίγί δυο αὶ γι οϑι οοὰ, ἴο τηδῖκθ 
Κηόππ [Π6 νἱγίθο8 οὗ Ηΐπὶ τῆ 68116ἀ ἴΠ06." Βογάθν, 
“- ῦτπξα : Ενο, ἰοο, ἰῦ 18. ῬΙΌΡΘΌΙΟ, ᾿ἰνοὰ ἰοὸ ἰδθ 
εἰσθς Βυπάγοαιι γοϑῦ, δῃὰ 80 ῃχυϑὲ Βαν6 Β6ΘΏ ἃ Π- 
ἸΏΘΓΟΙβ τοῦ. ΗΟ στο ΟΔΓΘ τουδὶ 8ὴ6 Βανα 86, 
μοῦ τ ΓΟ ἢ ἱπάἀ θέ, δηὰ ἰα θοῦ, ἰπ νἱβδιπρ, ἀτγοβϑίηρ, 
δηΐ ἰοδοϊιίησ, μον ΟὨ] ἀγροῦ δηὰ μοῦ ΟὨἰ]ἀτθ Β Ομ] - 
ἀγο ! ΤὍμὸ ὅγβιὶ οσγαὶ ἰουπίδίη οὗὨἨ ογὰϊ δῃὰ πυϊίθῃ 
το. ἰθὺ αν οοπθ ἀονῇ ἰο υ8, οουὰ ἱπ 1818 
ἯΔῪ τηρϊπίδίη 1861 ἐμβγουσὴ (06 ροββὶ ὉΠ οὗὨ 8 ροῖ- 
δ0ηΔΪ Θοηγοῦβο Ὀδίτοθη δι οἢ διὰ ὅΐδοσι, ὈοίΘ ἢ 
βοτὰ ἃσιὰ ΑὈγαμδθ. ΤΏ οτρίηδὶ ἀπά γίης ΘΒ ΠΥ 
οὔ [86 Ὠυχϊηδῃ τοῦ Θου68 ΡΟΥΤΟΓΓΌΪΥ Ὀοίοτο υ8 ἰπ [86 
Ὡπηῦοτβ οὗ (Πἷβ. σοηδδϊορίοδὶ τορι ϑίου. Τδὶ βμδνρ 
δρροηάδρσο, απα ἦε αἀἱρά, ἰοττὴβ ἃ βίη ϊηρ τοΐγαϊη οὗ 
ΒΟΙΓΟῊῪ ἴο 186 ἸΟΥᾺΪ ῥἱοίυτο οὗ 116 (}πῶῦ ργθοθα68.--- 
Ἐοοβ: 80 ββου]ὰ (86 ἱβουρῇῃϊν ἀτῖβο ἴῃ ἃ8Β: 1 ἴοο τησβὲ 
αἴς, δηά δον ἃ βϑῃογίον ρἱϊστίταιαρο ἔμδη (μδὺ οὗἉ (8686 
(Δι ποτα. 00 τηῦβὲ παιοῦ.--Ὕ ὁΓ8. 6-30. Αταυΐδῃ 
δἰοτίο5 δοῃποοτηΐῃρ οι δηὰ Φαγοᾶ, ἢ. 111. Φαγεά: 
8ὰ οηἰστηδίϊοαὶ Ὡδηλθ, οὐξ οὗἨ πϑϊοῦ, πούονον, 88 ουΐ 
οἵ τοοϑὲ οὗ ἔπ9 βοίϊο μδτη68, ἰμοτο ον θη! ομουρῇ 
Ὀγοδίμ6 85 ἃ ἰοη6 Οὗ ΒΟΓΓΟΥ διὰ οὗ ραΐη, Ξ'8δγρ Ἵοῃ- 
{τ85 ψΊῈῊ [16 Ὡδιλίηρα οὗ ἴδ Οἱ πἰΐο8, πο ἢ ΟΧΡΓΘΒΒ 
τηϊσῃν διὰ ρῥτὶὰθ.---Υ 6 5, 21-28. Υ Π1|8ὺ ἰἢ6΄ ΕΠΟΟῺ 
οὗ οἷν. ἷν. 177 Ὀ6ΔΥΒ ὍΡΟῚ ἰγα86 1} 86 Οαἰηϊοῖο ΘΟΠ86- 
ογαϊίοη, δηὰ ρίνοθ ἰο (Π6 ΘΑΡΓΪΥ 18 ΘΟὨΒοογδίίοη 
(38ΑΥ ταὶ μοῦ τοοοῖνοβ ἐξ ἔτοσὴ ἴπ6 φαγί] γ), ἰ86 ΒΏΟΟΣ 
οὗ ους οὨαρῖίον βιοῖνβ ἰδ σοῃδβθογαίίοῃ οἵ ἀοα (β τοῦ 
χὶῖν, 1ὅ : ΗςΌ. χὶ. ὅλ, Το βυρ᾽θοιίνο βἰ46 οὗἁ ραϊτὶ- 
ΔΙΌΒΑ βτη 18 118 (δὶ, 86 οὈ͵θοϊνο ἰπο αἰνὶπθ 80- 
ὁδρίδῃςθ6.---ΠΎῪ1ΉῈῈ: Ετότα [818 τ (Δ Κο ἰὑ ἐμαὶ {Π6 τὸ 
Μὼλ3 ἰῇ ΕἸΠΟΟΣ 8. ΡΘΟΌΪΔΡ ΘΟὨΒοΪαἰΐοη οὗ ἴΠ0 ΗΟΙΥ 
ϑρί τ δηἃ δὴ δχοο ]]θηῦ δηἀ ΠὩΟΌΪ6 οουτγαρο, Β0 {παὶ 
σι τ6. ἰχηοϑὺ οοηβάοπος δηα ὈΟΪἀΠ055 Ὧ6 ὈΟΓΘ 
δἰ πι50 1 ἀραϊπβὶ {Π 6 μαστοὶ οὗ Ξαίδη δὰ (86 Οαἰη 68, 
ἴῃ 16 Ῥγϑβϑιδθ Οὗ [6 ΟΥΒΟΡ ρϑίγίδγοϑ. ΕῸΓΡ ἐο υαῖξ 
ΤΟΥ ΓΘ ΔΗΠΥ τὶ Οοα τηθδὴβ ποὺ ἰο Γοδτὰ ἰπ ἃ ἀ68- 
οτί, οὐ ἴο Ὠϊὰ6 ΟὨ 6561 ἴῃ ἃ σογῃοῦ, Ὀὰϊ ἴο οοταο ἔτ ἢ 
δοοογάϊηρ ὑο ἷ8 ΘΠ Ἰπρ, δηὰ ἰο ὈΘΑᾺΡ εἰπη861} Ὀγανοὶν 
δραΐηβὶ 6 τρσὶ σὐδουβη688 οὗ βαίδη δηὰ [Π6 πουῖϊά. 
([ὰ 18, Βοτονοῦ, {πα αποϑίίοη, 81}}} ΤΟΤ ΔΙ ΠΒ, τ ΒοῖΒῸ 
Ὧ6 ἈΓῸ ἴο [δ 1πκ οὗ Εποο 88 μαυίΐησ (8:6 ΘΟὨμἰΟΙΩΡΪδ- 
ἐἶνο Φοπαπθδῃ, οὐ ἴἢ6 Ζρϑδίουβ Ῥοίτῖῃθ [Όττὰ: ΜΘ 
ΤΏΔΥ ταὶμοΓ ΒΌΡΡΟΒΘΟ (πο βγϑὶ ἰθδὴ (Ὧ6 Βοοοῃα.)--- 
Βοοβ: 6 πονοῦ δηὰ {18 τηοάθ οὗ βρϑϑοῦ, ἐὸ τοαϊξ 
ῳιὴ, Οσοα, αἴτον (116 κί νίηρ οὗὨ [ῃ6 Ἰατν, Ὀὰὺῦ γα 6Ρ (6 
ἰοπῺΒ ρεηζεοί, εργίσλέ. Ἰὼ 186 Νον Τερίατπιθης Ῥίουβ 
ΤΩ ἅτ σὩ]]16ἃ ΒΟΙΥ (δΒαϊπ8), ἀπ Ὀεϊονοά οὗ αοά. 
πη {8 ΤΑΥ͂ ἴπογο βΒὨΪΠ68 οἰ αν ὈοίΌΓΟ [π6 Θγ68 (86 
ἀἰϊδοτοησο οὗ ἰῃ6 ἀϊνίηθ ΘΟΟΠΟΙΆἑ6β, ΠΔΙΏΘΙΥ : ὈΘίΌΓΘ 
(86 ἴατν, δῃη ἃ πον [86 ἰαῦν, δὰ υηᾶοῦ [6 ᾳτδϑα οὗ 
( Νονν Τοβίλιαοπί. [ἢ τεθροοῖ ἴο {ῃ6 Ιδησίδρθ, ἴο 
ΜᾺ] πὶ Οοα, ὃ ΟΧΡΓΟΒ865 ὕπ6 Ῥαϊτίατοθδὶ ΡΟ γ ἰπ 
ἃ ΥΟΓῪ Ὀοσοταϊηρ δηα ἸΟΥΟἾΥ τάπῦορ. ΤΏδτΘ ΜΘΓΟ, δ᾽ 
(μαῖ ἀν, πὸ [ἰἰ σα ΠΥ οχργοϑθοὰ ργοϑου (0 η}8 ἃ58 ἰὼ 
Ὑδὲ οὐρα ἰο Ὀ6 ἀοπθ ον Ἰο ἀπάοηθ. οὐ δἱπηΒο ] 
διοοά ἴῃ μἶδοο οὗ 41} βυοῖλ ρτθβου ΡΟ 8.---ΠΈΝΟΒΤΕΝ- 
ΒΕΒΟ: ΤΏ τραΐη (πἰπρ γ͵ὁδ8 ἰμδὺ ϑδοῖ βῃῃ οι] ἃ Ὀθοοτὴο 
ἃ ραγίαϊζονυ οὗ (86 ἴδ οἵ αοά. ὙΒΘα (818 ἰοοῖκς ρῥΐδοα, 
(βοὴ δᾶ πα οἴδσιδὶ 16, δὰ {Π6 αβϑύτδῃσο οὗ 1 ἰπ δἷβ 
οοηϑοϊουβηοβθ, [ἢ 41} {89 Ηοὶγν βουϊρειγο (ηἰβ ἰδστὰ 
(τα πβ]αιΐοη) 8 πϑοὰ ΟὨΪΥ͂ οὗὨ γθθ Ῥθῦβοῃβ: οὗ ΕΠΟΟΣ 
ἰὼ 186 ο] νγου]ά, οὗ ΕἸ] Δ} ἰὰ [6 ο]Ϊά οονομδηὶ, δηὰ 

οὗ Ομ τίϑε ἴῃ τ1ῃ6 πον. Ὑῆο ἢγϑὺ 18 ἃ "' ἰγρὸ οὗὕἁἩ δα 
ΒΟΟΟΠΩ, δπὰ Ὀοΐῃ διὸ Ο]ὰ Τοβίαπηθηῖ ἤσιγοα ᾽" οὗ 1} 9 
Ἰαϑὶ.---ΗΠΕΡεκ: ΤῊΘ βουθηίῃ ἔγοτη Αἀλὰ σδηποὶ ὉΘ 
πἰϊδουὶ αοἀα ἴῃ ἃ πουϊὰ πψΪσἢ δοοτηδ Ηΐτη : αοἄ ἔοι- 

τ Ὠΐπι ποῖ, Ὀπὶ τη866 Ὠΐτη ἱτηπιοτίαὶ βηἃ δὴ δυο ῦ- 
εἶπ ταοηυμηοηὶ οὗἁ [8 ἀϊνὶπο γι τἢ.---Ἡ ΝΟΞΤΕΝ- 

ΒΚΒα: ΕἸνοσυ ΐηρ ΔΡΓΌΪΙΤΑΤΥ τησδὺ 6 ἴατ τοπηονοὰ 
ἔτοπι 8 τοὶ ίοη πῆοβα αοα ἰβ ἐῃ6 ὑπο ηρΟΔΌΪῈ Ψ768ο- 
σἢ; πῆδὺ αοα ἀοοβ ἴῃ [86 οᾶ86 οὗ οὔπθ ἰδ, αἱ ὑπ6 
ΒΔΙῚ6 ὑἴη6, ἃ Ὀγοάϊσιίοη οὗἉ τῇῆδϊ πὸ τῷ 1 ἀο τὸ 1} τῆο 
ΟΟΟΟΡΥ͂ ΜΠ} Ὠΐπὶ ἃ Π{κὸ αἰδπά-μοἰηϊ.----ΒαυΜΘΆΆΤΕΝ : 
ΒΘ πὰ οοπῆπο Οὐγ ἸοΟΚ8 ἴο 10:6 Ὀᾶγὰ οαίδ]οσαο, 
ΝΘ δηά, ἱπάροά, 16 [0] πο οἷοβα ὉΥ ἀδαίῃ, Ὀαΐ 
(18 ΟΡΘΏΒ ὉΡ ἴο 08 ἃ Βοτίοϑ ἴῃ ψὨϊοῦ τὸ 866 20 
οἶοϑθ Βαυὶ (μαὺ {818 βοτῖθϑ ἢ88 δὴ. δοῖυ] σοποϊ υϑίοῃ, 
ΠΑΤΊΟΪΥ, 1Π6 τὙἱοίοτυ οὗ 16 ονὸῦ ἀθδίῃ, ἰβ ἴον ἴῃς βγβὶ 
τ ἀβϑβυγοὰ ἰὸ υ8 ἱπτοῦρ ἢ (Π6 ἰραηϑ]αϊίου οὗἨ ΕἸΠΟΟὮ. 
“ΙΔ ΥΒΕΕ: 50 ΒῃϊΪη65 οὐδ, ἰῃ [86 τηϊάϑιὲ οὗ {8 Ὧδτ- 
ταου οὔ ἴῃ6 ἀοδάᾶ, ᾿ἶκθ ἃ ἔδλίς δηὰ Ἰουθὶυ βίαν, [ῃ 9 
ὈΙοαβίπρ Ἰίρῃ οὐὨ ἱτπηπιοτία! γν. Το οἱ ἀοοίοτβ οὔ 
1η9 ΘὨυτος ΒΥ: ΑὉοὶ σοηίοβϑοα δηοίμον 116 δον 
ἀραίῃ, ἔος ἢΐ8 Ὀϊοοά οτἶθβ οὐὖῦ δῃὰ 8 μοαγὰ ; Οδίῃ 
δοκπον]οάσοα δηοηιον 116 Ὀοίοσο ἀθαιῃ, Ὁ ἢ6 ὙὙἋ8 
δἰγαίὰ ἰο ἀϊθ, δηὰ ἰιἰ8 808] οτεοάοα {μαὲ βοιμοιίηρ 
ΤΩΟῸ δυγδί θὰ ΐπὶ ἔθη {}||9 τοῦ 8 ὉΠ ΔΡΡΙΠ 688 : 
ἙἘπΟΟΐΝ ΘΟὨ θα ο8. δηοίπον 16 πίϊμουςξ ἀολίῃ, ἔρον, οαϊ 
οὗ 18 που] 8 πύύϑετγ, δηὰ πἰϊποῦῦ τ86 Ραΐῃ οἔ 
ἀγίπα, μ6 5068 δίγαϊσῃῦ ἰ0ὸ ονουϊδϑιίησ 18. [ἢ 1}68 
Κογδῃ δηὰ διηοηρ ἰῃ6 Μοματητηθάδηβ ἘΠΟΟΐΝ ὈΘΆΓΒ 
10}6 πδιηθ οὗ Εαγῖβ. ΞῸ αἷϑὸ (86 μοδίβοῃ Ἰοροη 8 
τοθηϊίοι ᾿ἶπὶ ὑυηάοῦ {Π6 πδπ)658 οΟὗἮ ΑΠΠΑΚ, ΟἝΠΏαΙ,, 
Νηηακ (ἴον [86 ἔασον ὑτοδιταθηῦ οὐ {Π|686 βύοτίθβ, 
Ῥ. 119). ΜοιΠαβοΙ Δ ἢ τη 6818 οἰ ἴΠοΡ τηδῃ οὗἨ ([Π6 δττοῦ- 
δῃοοίηρ, ὈΘοΔΌ8Β6, ὈΥ Βίδησίηρσ οἡ 9 ἀοίθηοο ἀπ υδίησ 
ἷα 511}} ἰῃ ἩΘΆΡΟΊ3, ἱπ {Π656 ᾿αϑὶ {1π|68 οὗ (πΠ6 γί 
ποιὰ, ἢ6 γγὰβ Δ0]6 ἰο τοϑίβί (6 γσο  Ὀ τ ἶκ 6, πγαγᾶθν- 
οὐ ΟἝΙΠΙ68 . ΟΥὨ ἰδ ὭΔΙΩΘ 1688 τηλη Οὗ ἴπ6 δῆοοϊ ΟΥ̓ 
ἔσττη, (μαὶ ἷβ, οὗ ἃ στοδὺ ροβίδσι Υ ; οτο τ᾽ οὗ ἴῃ ο}}}}- 
ΓΘ δηῃ ἱπ ΟὨἢΠ]Πἀγο π᾿ 8 σὨΣἀγθῃ.---ὟΑΙ,. ἨΕΆΒΕΠΟΕΚ: 
ἀοά οδῃ ῬὉσοϊοῃρ οὖν ᾿ἰ ἴδ. ΑΒ ἰη ἴῃ6 6486 οὗἩ ΗοΖο κἰ Δ ἢ. 
Ὑ ΗΪ19 Μοιδυβο δ ᾿ἰνοὰ ἴμ6 στοαὶ ἀϊβίγοθϑ οδῖὴθ ποῖ 
ΡΟ ὑπὸ που], ἔο᾽ Β6 οου]Ἱά ὑΓΑΥ ἴγοτα ἴῃ6 Βοατὶ 
δηα Κοαρ Ὀδοῖκ ἴῃ6 πταὶδ οὔ ον Ὀυὺ 848 ΒΟΟΏ 88 
Μοιδυβο δ 5 τ ϊΐθ ΒΏΟῪ αἴββοῖνθθ, δῃὰ .ΐ8 ὕὑτὰγ 
δαῖν ἀσβοθηᾶβ ἰηΐο {μ6 γστάγο, [θη στόν (86 τοαί ΠΡ 
ἔου!, (86 ταῖη σοπο8 ἄονγῃ, οὐἱν 5.76 }18 ὑπ6 Βοοά, δῃηὰ 
81} τἶιο πνουϊὰ τηυδὲ ἀγοσσῃ.---αὐ (86 Βρδοοὶ οἵ [Διο ἢ, 
οἷν. ἷν, 1, [ὁ πτὰβ ἰΠ6 π|ῖ6 πίιο86 τηοἴῃ ον. ἔθ  ΠΡΒ Βδηρ 
γί γ ἰοσοίμον; ἴῃ [86 ῥ᾽ 8 Ὀοίοτο τ ζοῦ 186 
ϑοίῃϊο δι 60}) Ὅ06 Ρογοοῖνο 86 Ἰοαὰ Ῥ]8β6 οὗ ἃ 
(Αυ μον Βοεατί.---Ἴ 6 δἀναποίηρ οοττυρίοη οὗ ἰῃ6 
πιο, δηὰ οὗἁ δἷ8 σοἰδιρογασίθβ, σῖνο Ὧ0 ἀου θυ] 6ο]- 
οτἷηρ ἰ0 δἷ8 800} Β Ἰοηρίηρ ; οὐ [ἢ 8 ἀατὶς Ὀδοϊκρτουπὰ 
Βτδὺ [8118 (μαὶ Ὠδτὰ ἕλία οὗ οαϊηρσ Ὀγοδὰ ἴῃ 186 βισοαὶ 
οὗ [86 Ὀγοὸῦ (οἷ. 111, 11).--ἼῺ δυσὶ ἃ σοπϑοϊαϊΐοη οὗ δ 
Ρίουϑ βοὴ ἀϊὰ ἐδ οἱὰ ρίουβ ἔδίμοτγβ Βα ἐμοῖς τοϑί.--- 
ἘοΟΒ : Βτοῖὰ Βυοἢ ἃ τη8 τηῦϑὲ ἴδ6 Ρδιγί ΓΟ ἢ 8 ὮδΥΘ 
ὈΘΟῺ ΚΤΘΑΟΪΥ οοτηίοτίοα, δηἃ μαϊποαὰ ΠΟῪ ΟΟΌΓΒΡΘ. 
ρρ ΘΧΔΙΊΡΪΟΒ ἴῃ ἴα ΟἹΪὰ Τοβίατηθηϊ, Μοϑοθ, 

6}, Ε]1Δ5.; ἴῃ 106 Νον Τοβίδιηθηὺ ὥὄσμο, δο ἐμ6 
Βαρεβι, [6 ΑΡΟΒ(168 ; ἰἱῃ τηοάσγῃ ἔτηοθ, Η 55, [...- 
{Ππ6Ρ, δηὰ οὐμογβ) [Ὁ 41} ργοϑυρροβοβ ΟἿ γῖϑὺ (10 
ταὶ 16 ροΐηί.---ΤΠοοάοτοθ πδηλθ8 ᾿ἷπὶ (ΝΟ 8) (ἢ9 
οἵἶποῦ οὐ βοοοῃὰ Αἀδῃ).-- ΠΒΕΈΟΘΗΒΙΞΕ : Βογο, ἰὴ [ἢ6 
τηρηζίοη οὗ Νοαδ, ἔμογο ἱβ δῺ οχιθηβίοι (0 ἴΠ6 ΜψῈΟΪΘ 
σμδρίορ ἰῃ οοηίταϑὲ (0 ἰΐθ Ὀγουΐουβ οοηῃοἶδα ἀθοΐδγα- 
[10}8.---Κ(Οοτηρασγίβοῃ οὗἩ 186 ἴῆγοα Βοη8 οὗ Λάλιῃ δῃηὰ 
116 (δγθθ 8οη8 οὐ Νοαϊ.)ὺ Ξββοτι [86 Βτβίθογη, (Π6 
τιοϑὲ ἴκὸ ἴἰο 818 ἔλίμορ, Ὑΐοὸ ΟΔΥΓΙ68. ἔἈΥΙΠ ΠΟ ΟἹ 
[86 ροϊάοθῃ ἰμτεδᾶ; ἢθ ἰβ ἐπ6 γοργεβϑθῃηίδενο οὗὨ 1} 
αἰνίηθ ῥυϊμοῖρθ ἴῃ δυπιαηίϊϊν, ἢ. 126, ΤΏ ορροβὶΐθ 
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γίοπ οὗὐ ΓΌΪΠΟΥ ἀπὰ Οαὶνίη τοβροοϊηρ [86 ἀροίδγα- 
ἄοῃ ὑμαξᾷ Νοδῖὶ παβ ὅνο δυμπάγοα γϑᾶσθ οἱἁὰ. [«- 
ἴδον: Ηδ Ἰἰνοὰ 80 Ἰοὴρ υπτρδετὶϑα, ἴῃ ἰμδὶ 
σοττυρὶ ὄτησ, ἰδ γ8 Ὀοὶίοῦ (0 Ὦδύθ 0 οἰ] άγοῃ 88} 
ΟΥ̓], ἀοροηογδία Οὔ α8; θα (6 ΒΘ ΤΩΏΔΥ δδΥ6 ὈΘΟΟΙΏΘ 
Τηδιτοαὰ ἔγοιῃ ἴδ δαϊηοηϊ οῃ οὗ ἐΠ6 Ῥδιγίδιο δ, ΟΥ 
[80 δοσωσηδηὰ οὗ δὴ δηροὶ. Οδινὶῃ : [0 8 ποὶ βαϊὰ 
ἰ8δαῖ Ὠ6 δὰ δἰιμοτίο Ὀδθὴ υῃτηαγιϊοα, ποῦ ἰῃ Ἡδδὶ 
ΥΘΆΓΡ ἢ6 ἰο Ὀ6 8 ἔδίβογρ, Ὀυΐ, οὐ [06 Οοσδβίου 
οὗ πούηρ ἴδ ροΐυὲ οἵ εἶπ πο (86 Διΐυτο Βοοὰ ἰδ 
δηπουπορά ἰο δίῃ, Μοδοβ δά ὲβ ἰδαὶ αἱ {8 {ἶπιθ ἢθ 
δὰ δγεδβαυ Ῥοδοιὴθ ἴμ6 ἔδίμποῦ οὗἨ ἰδγθθ 808 [818 
Θχρδηδίίοη, Ββοπόνοῦ, 18 ποὶ ἰῇ ΒΑΓΙΏΟΩΥ͂ ΜΠῈ {86 
Δ᾽] εραίίομβ οὗ αὶ τι 1}6 ἰἶπηθ πο δ6 οἰϊ68 88 8Δη810- 

8 ἴο ἴμο80 ἰῃ ΟΡ ομαρίου].---ΕΧΕΡ ΚΕ : Εοτηδυῖς- 
ΔΌ]6 Ὠἰδίογυ οὗἨ δυγηδηῖῦ : {86 ἴοττῃ ἰΐ ΟΥ̓́ΩΡ ὈΓΟΒΘΏΙδ. 
ΤΏοθ6, ὑπάορ ἰῃ6 συγδο δῖὸ βἰηρίηρ ἰποῖν βοηρς οὗ 
00 1166 : (Πο86 οἴδογβ, ἀμ θῦ ἐμ6 Ὀ]οβϑίηρ ἀσγὸ ζ0}} οὗ 
β'σβ. ΤἬ686 ᾶζτο Ὀυϊ]άϊηρ, δι σίηρ, ἱηνεείηρ ; ἰλ 066 
να, Ὀτΐπρ ὑὉρ οἰ άτοα, δὰ παὶκ πὰ αοα, ΤῈ6 
ΠΌΠΟΙ οὗἨἁ (29 Οηθ Οἶδβϑβ ἰβ αυδσ ζΚ(το ον ρ' ΤΟΣ 
ὨϊΠΏΘΓΟΙΒ, (16 σαι οσίηρ; οὗ 186 ΟΙΒ6Γ 5ΤΟΤΒ ΟΥ̓́ῸΓ 1688 
δῃὰ ἰοα8. [0 ΘΒ τὶ 016 ταοο, ΜΙ ΟὯ6 τηδῃ, δῃὰ 
[86 βανθῃ 8008 δαὶ δῖὸ πὶ(δ ἢἷπ). 0 π|}} ἐξ δἰβὸ 
Ὅδ, 88 γ8 ΟΠ τίβι, δὶ [0 οῃπὰ οὗ 0 ἄδγβ. Β6 ποὶ ἀΐ8- 
δοατγίοποα, 1160 Βοοκ.---ῦτηκε : ΤΊ οὨδρίον ῥγο- 
ΒΘ 8 ἰ0 08 ἃ ἔογηι δηὰ ἱτηδρὸ οὗὨ 6 πθοϊο πογὶὰ. 
ΑΒ, ἱμογθίογθ, [ΠῈ ΓΘ ΤΩΔῪ ὉΘ Β66} ἴπ ΟἿΣ ΟΒδρίον 8 ἴδὶγ 
ἔογτι απὰ ᾿ἰπηᾶρο οἵ {Π|6 οατὶν που], 80 8180 18 ἰὲ ΘΟ Β 
ΟΥ̓ΘΡΉ ΘΙ πλίπρ πγδίῃ, δπὰ ἃ τηοϑὲ ἔδασίηϊ στυΐῃ, {πὲ 
ΝΟ Ὀ6ΠΟΪα ἴῃ (δ6 ἔδεὶ ἐμὲ (86 πμοΪ]6 στᾶσα οὗ ἰδ686 
(δῃ ραίγίδγοβ ρογίβϑῃδα, πὶῖὶρ (86 ὀχοορίίοι οὗὨ ΟὨΪΥ 
οἷρσθν τμδὺ βυγνίνοα,---ΤῊΣ δαμχ: ᾿ἦο οὐμῃΐ οὶ ἴ0 
(}κ ἐπαὺ (686 ΔΓΘ ΘΟΠΙΏΟΏ ὨΔΙΊ6Β Οὗ 168} δηὰ 
ΘΟΙΏΣΏΟΏ ΤΏΘΗ, ἴοσ, ἰῃ (Δοὶ, ἰΠ6Υ ἃγὸ στοδὶ ἤΘΓΟΘΒ.--- 
ΤῊΚ Βαμκ: Οον ποι] οὗ ἰο-δυ, ἰμ6 ἰἰγτὰ, δυὰ 
81}}} ἃ ποι! οὗἁὨ τροτοῦ, μον Χ}}} οὗἨ ὈΪΑΒΡΒΘΩΥ δὰ 
ΟΤΌΘΙΙΥ 1---Ἴἴ τουδὶ Ὀ6 ῥυηϊβη θα πιὰ ἃ Βοοά οὗ ἤγα; 
ἴογ 80 ΡΓΙΌΡΒΕΒΥ (86 οοἷοσβ ἰπ [80 ΓΑΪΒΌΟΥ ((Ποῃ [0]- 
ἰοτνβ 8 ἰῃἰογργοίδιίοι οὗ 86 ἴὮγοο οἰϊοῖ 6010Γ8). 

ΟΕΒΙΔΟΗ: ἀοὐ Βἰη86] βίδηὰβ δὲ ἰδ μοδὰ οἵ 
[86 ροηθδιορίοαὶ ἰ8}0]0, ποῦ ΤΏΘΓΟΙΥ͂ 88 ογοαίου, ΔΒ ἢ6 
18 οὗ 4}} οἴρ Ὀοΐῃσδ, Ὀὰϊ 88 ἐμὸ ἔδίμος οὗ τηθῃ, 88 
ΔΡΡΘΔΓΒ [06 ἰ, 88. Νοὶ πίίδουῦξ Ρύγροβα 8 ἱμο σὰ 
το οηοὰ {πὸ αἀἰνίῃοθ οτἱὶμ οὗἨ [80 υτηδη γϑοθ δὶ 
[86 ΥΘΙῪ ΔΡΟΣ οὗ (8 ϑοσίθθ. [ὲ οοῃίδίηδ [86 ραίτὶ- 
ΔΡοΐβ ἰῃδὲ σοιηδίποα ἔστθ 0 ἐῃ6 οονοηδηὶ οὗ ἀοῦ, 
δηὰ πο, οἡ ἱμαῦ ΥΟΥῪ δοοουπί, ἃγὸ Το] [9 β'οῃ8Β 
οὗ Οοὰἂ (ςἢ. νἱ, 2).--Ἶ ον. ὅ. “ὙἷὮ8Ὸ νὰϑ |{κῸ Ἠΐβ 
ἰπχᾶσα.᾽) ΤΗΐδΒ ὀχργοβδίοῃ οοηΐαϊῃ8 Π0 δ᾽] υδίΐοη ἰο 186 
[Α}}, Ὀυΐ δοτθ 15. σδίμορ ἱπάϊοαιθα ἃ. οοπιϊπαδηοο οὗ 
189 αἀἰνῖὶπο ἰτηαρ δοοογάΐϊηρ ἰο (86 οτἰχίμδὶ ρμοβιοη 
οὗ δῆ. 4.8 Αἀδῃὶ 88 ογοαιϑα ἴῃ (86 αἰνίπο ἱπλασθ, 
80 οοὐὰ ἢθ αἷβδο θερμοῦ ἃ δοῦ ἯΏΟ ϑβου]ὰ Ὀ6 |ἴκὸ ἴοὸ 
Εἷ5. οὐγὰ ἱπιᾶρο. Τμδὲὶ (6 Ὀγθαἀοσηΐμβηοο οὗ βίῃ ἰ8 
ἱμοτγιιθὰ δ᾽οὴρ πίϊὰ ἱξ, ἰ8 ἰαίζθη ἔος χτδηϊθα ἰῃγουσῇ 
[9 Ὑ80]6 ἰδίογυ (Πα γοίοτο 18 1 ΠΘΓῸ 180 ἱπαϊσαιθα, 
ΔΙ μβουρᾺ (6 δυΐδον σἰρθ βὰν (μδὲ Βοῦο, ἴπ [86 
τοργοβοηίδίίοη οὗ (6 δισῶον Ξϑιἶο 11π6, δὰ ἰῃ δο- 
οογάδηοθ ὙΠ 8 σΟΠΏΘΟΙΟΏΒ, ἔβοσο βῃουϊὰ ὈΘ ἃ 
δρθοΐδὶ οια ρα 818 χίνϑῃ ἴο ἴλιθ οοππυδηοθ οὗ ἃ βὶ 6 

οὗ Ἰίρὰ ἴῃ Βυτηδη γ).---ΠΟΟὗ : Μοοδὶ που οὗ ποῖδ 
88 ἃ ΘΙ δηοίοηϊ τ ιὶϊοδβδίπρ ἰ0 (Π6 οδεϊϊοδέ Ὠυσηδι 
ΤαΘΘ Οὗ ἃ ὈΪοαϑοϑα Θἰθ ΓῺ] 118, 

[μ8οο: ἐδιδῖ ἰ8, ἀουοίθᾶ, Ηθ ἷβ [διὸ βου- 
ΘμὮ ἔτοπι Αάδπι, Ἡδογοίμ (ΠΟ ΣΓΘ ΤΑΥ͂ ὃθ βοῶ ᾿ἰηαϊ- 
εδου δαὶ αἴΐον 1Π6 βὶσ Ἰοὴς που]ὰ-τη68 οὗ δίῃ δπὰ 
ἀοδίδ, ἴμοῦα βδου]ὰ Ὀ6 ἰπἰτοἀυοοά, ἰπ (86 δουθϊὰ 
Ρετὶοα οὗ 189 ποῦ], (βγουρῇ οπο, ἐμαὶ ἴα, Ο τὶδὲ, 
αἀἰνίπα 11ἴ6, τὶ ἔγθοάοτο ἔτοτῃ ἀδδὶὰ [" δου] οὗ 
[86 ΒΙὈ]1σ4] ΟὨτοποΙορΥ,᾽) Ρ. 28]. 

Ολυτεξ ΒΆΝΌΒΌΟΘΗ: Αείλ. Ἐἶνο ἸοοΚ5 Ὅρος Ὠΐτ 
Δ8 ἃ ρτοϑοηὶ ἔγοηι αοἂ; Ὀυΐ (μη ΚΒ ΠΟ τηοτγο, 88 ἴῃ 
186 οΔ86 οὗἨ ὕΟδίῃ, ἐπὶ δῇϑ δοιῃ δ! 7 888 86 "[κοτὰ. 
5111 ἀοοα Βὸῦ ἰδ} δ ΒοΙΪ ἃ ἃ πον Ὀορὶπηΐης ἴον ἴδ 
Ῥγοιηΐβα, οὗ 180 βθοὰ οὗἁὨ ἰδ) ποιηδη, ὑδαγίηρ ἴῃ (561 
ῃ6 ρῥἰοάγαε οὗἉ δ18 βυγθ οπροίηρ, ἢ] 8.6 ὈδΘ᾽’ον ΡΥ 
ΤΟΟΟΙνΟΘ (ΠῚ8 δ ΟΥΠΟΡ 8064 ἔτοτῃ [86 διὰ οὗ αοά, 
[[ηἀϊοαιίου ἐμαὶ ἰπ (86 Ὀἱγίῃ οὗἁὨΜ σαΐῃ δ ἢδὰ δϑδοσϊνοὰ 
ἴο Βογβοὶ  ἴοο στοδὶ ἃ βίιδγο. }---- Μοι δυδοίδη, (86 εἰσί ἢ 
ἔτοτῃ Αἄδῃ), |ἴνοβ ὨΘΔΥΪΥ ΟὯ6 Βυπαγραὰ γϑδσα οοἰετηρο- 
ΤΆΠΟΘΟΌΒΙΥ τ 8 Αἄδτῃ, τ 1|δὲ ΝΟΔᾺ ᾿ἴτοβ εἰρσῆτγ-ΟῸ 
γοδγβ πιὰ ΕΠΟΟὮ, [86 ρσταηάβοῃ οὗ Α ἀδη), δῃὰ, ἴῃ 19 
οἴδον ἀϊγεοίίοῃ, τῶϑ ὁῃ86 Βυηάγοά δηὰ ἱπρηϊγ- οἰσῆς 
ΥΟΔΓΒ ΟΟἰΘΙΩΡΟΓΔΏΘΟΙ8 πἩΪ ἢ Τογδὰ ἰΠ6 ἔδίμον οὗ ΑΡτα- 
Π.Δ0).---Α6} αἰθά ΘδΥῪ δ νἱοϊθηὶ ἀοδίῃ : Αἀδιὴ ντῶϑ 
[86 Βτδὶ τὸ ἀἰοα ἃ Ὡδίαγαὶ ἀσδί (7); δίιγ-βουθη 
γΟΔΓΒ δῇον ἢἶπὶ Ἧ88 ΕΠΟΘὮ ἰγαηδίαἰθϑὰ. Α ἰῃγοοίο]ὰ 
ΝΆΥ. [Εποορ. ὕπάον Π6 πδῖὴθ οἵ 1ἀτγὶβ (Ἰϑρατυθὰ 
ΤΩ8Π) ΒΟ ἷ8 Βαϊ ἰο ἤδνθ Ὀδθη 156 ἱμυθδίοῦ οὗ ᾿οίίοσ 
δηὰ πτϊτηρ, οὔ ἀν ἐΠσηοίΐο, δὰ δϑί ΓΟ που Υ.]--- ΒΌΧΒΕΝ, 
οπ ἐλε ὠοτὰ οὗ Ἰναπιεοῦ, γ. 30: ΤὨΐ8 ἱπάϊσδεθϑ υ γῪ 
δεατὰ {{π|68 δηὰ ργτοδὺ αἰβίυ τ ΐηρ᾽ ΟΥ̓ΘΩΙΔ οὗ παΐυγο, ἰῃ 
(86 ΪΔδβὲ ρογοα οὗἉ ἰἰϊο οΪὰ ποτά. Μὰ ἴδον δαγά, 
Ὀυΐ ποιμίηρ ἰγῖνοβ. ὙΠΘΥ ἰοἱϊ ἴῃ ναΐη : 86 σγοὸρ ἷ8 
11|16, οΥ ἰδ 18 ὙΠΟ 1οϑὲ, Νοῦν (Π6γθ 18 8 Ὀγεδι} ΐηρσ 
δραΐῃ (αοοοταϊηρ ἰο [86 τοοὐτησδηΐης οὔ παλανε 
(Ε.2) δυὰ 86 Αταῦῖο πβαρθ) δος ἴ89 γυλ]ε88. 15- 
Ὀογ. [Β6τ6, ἰπ ἰμ6 ὅγβε ρΐδοα, ἰξ ἰβ ονοσϊοοκοὰ ἰδὲ 
ἴπ0 οὈ͵θοῖ οὗ 1,δηηθο᾽Β ἰδιηοηίδιίου ἢ88 δὴ οἰ ἢϊ. δ) 
Ὀαοκρτουηά (8 σομμηοποίηρ ΘΟΥΤΌΡ ΟΠ), δηὰ ἴῃ [ἢ6 
Βοοομὰ ρμ͵Ϊδοθ, ἴπλὶ 186 ἀοδιϊποά Πἰτη  διίοι οὗἩ ἔπδὲ οἱὰ 
Ρουϊοὰ {σγουρὰ ἃ βυδάθῃ δηὰ ἀοδιτογίησ Βοοὰ οχ- 
οἰυάο8 οδυηϊΐϊοῦ οδίδδίγορςβ.)-- -Ετότὰ [86 Ὡδῖὴθ οὗ ἐδθ 
Οαἰπἰϊο Μαμυΐδοὶ, οἷι. ἱν. 18: “ 2είγωϊ ἐς ίεα," 
διὰ π|ιῖ} τοίἝσθῃοο ἰο ἃ [,.γάϊδη δπὰ [ηἀΐδη ἰγααϊτΐοι, 
γου Βουροιηοιῖ οοποϊυάοβ ἰμδὶ : δὰ σέπέγαϊοπ ἃ 
δἰ6 ἐπ πιαγειγθ Ῥαγίϊε επίευέδ αν ὑπὸ εὔτοναδῖδ 
δέολογεδδο, “ὨλΟς Ἰαβϑίοα δὲ ᾿ϑδδὲ οἷροίθοη γρδσβ. 
Ἡιοῖνε ἀς ἴα Τενγο, Ὁ. 98. [[π τοίθγοποο, μβονγουογ, 
ἴο 18 ταϑδηΐηρ οὗ [6 πδῆγθ Μαβδυ)δοὶ, 1 18 ἴο Ὀ6 τὸ- 
τοδικοὰ (μδὺ 1ὲ που] 6 ἙΟΠΙΓΑΤΥ ἰ0 ἴΠ6 ΔΙΒΊΟΡΥ οὗ 
ἴ8ο Οδίη 6 ὨΔΠΙ68].---ΤΑῦδκ : ̓  δαὶ ΕΒΟΟἢ Β 116 δπὰ 
ἀαΒΙΪΩΥ͂ ῥγοοίαίπιϑ 0 ὑ8: 1. Τδι ἃ ρΌΘΪΥ 6 ἴῃ 
[αἰ υἰοδβϑοβ αοα : 2. δαὶ ασοἂ ἴῃ διΐ8 ΓΟ ΩΣ β 
ἴς πὶ ἴδ0 εἶδ οὗὨ ονουϊαδιηρ 118.---[Ὧ πδῖηα οὗ 
Νοαΐὶ: 1. ἃ ΤΠ ΠΟΆΗΙ ἱπάοσ ἴο {86 βίδίβ οὗ βου] οὔ 
186 βοιίμεῦθ8 δηὰ οὗ 4}1 οι ἱ]άγοη οὗ αοὰ; 2. ἃ ἔρυτο 
οὗ Ομ εἶβί.-- - ΠΌΣΑ ΚΝ (ρ. 40): Εδίδοτβ οὐοὸσ ἢορο Ὁ: 
ἀοἸνοσϑῆοθ ἴῃ ὑμῖν ΒΟΉΒ. επμοα [ΟἸ]ΟΝΒ ἃ τείδσθῃοθ 
ἴο βοίδ, Εποβα, Ἐποοῖι, ΝΟ 88.} 
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ΒΟΠΒΝΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤᾺ. ὕηίσονοαί! Οονγωρίίον ἱπ οοπϑαφυθηοο ΟΥ ἐλ πιῤησίέπρ οὗ ἰδδ ἔιοο δπο2.--- Τῇ δ ἀπκοηιΐονε 
(ον σπουηιίν) ΟΥ̓ οἷδε δείογδ λα Ποοά.--- ῬγοΔοπιέπαπὲ ὑπδοϊγ.--- ΤΕ απο ρῥγίαρ.-- 

Α)ιεν ἐδλο Ποοα ργουαϊϊηρ εὠρογείἑίοη. 

ΟἜΆΡΥΣΕ ΥἹἱ. 1-8. 

1 Απᾷ [ἰξ οδῖῃηθ ἰο ραᾳ88 Ὑ ΘΠ τηθὴ Ὀδβϑη ἰο τη] ΡΥ οἱ (86 ἤλοθ οἵ (86 ϑασίῃ, δπὰ 
2 ἀδυρθιύοιβ σοσθ Ὀοσπ ἀπίο ἴμοπι, ΤὨδὺ [η6 8008 οὗ αοα βὲνν (6 ἀδιρῃοιθ οὗ στωθῃ 
Ὡπ Ὅροι ἐμαπι} [δὲ ἐΠΘΥ͂ ὙΓ6ΓΙΘ ἔδιΓ, δα ὑΠ6Υ ὑοοῖς [μθτὰ ῖ1γ68 οὗ 411 τ] ὁ (ΠΟΥ͂ Ο089 

Φ 

8. [αἴας ἐμοῖν ϑατιβυδὶ ομοῖοα Ϊ, ΑἸα [08 Ιωμογὰ 8814, ΤΩΥ͂ ΒΡΙγἰὐ ̓  8.14}} ποῦ δ͵νσαγ8 βίσισθ᾽ σι} τηδῃ, 
4 ἴοσ ὑμδὺ ἢ θ᾽ 8180 18 ἤ68}}; γϑῦ 8 ἀδύὺ8 8}}8}} 09 δῃ δυπατοᾶ δῃᾶ ὑνθηὶῦ γθαῖθ. ΤΉΘΙΘ 
ὍΘΙ ρἰδηὐθ᾽ [ἢ [16 ΘΑ ΓΙ ἴῃ 0586 ἀΔΥΒ; δῃηᾶ 880 δου {π8ι, θη [ἢ 6 8οη8 οὗ (ἀὐοᾶ οδπηθ 
Ϊπ ἰο ἰῃ9 ἀδιρἈξοῖβ οὗ τηλθη, δῃὰ [ΠΥ Ὀδτοὸ σλίϊαγθη ἴο (μθιὰ; [6 Βᾶσωθ Ὀθοϑηὴθ τα] ΡΥ 

δ᾽ τηθῃ, ὙΔΙΟΩ 616 οἵ οἷά, τηθὴ οὗ στόποσσῃ. Αἀμὰ Οοᾶ βδὺ (μα [89 τ]ἱοκοᾶῃθ88 οὗ τη 
Ὑγ783 ρτοαῖ ἴῃ 86 φαγί, δὰ ὑμπαὺ ΘΥΘΙΥ͂ ᾿τηδριπαίϊοη οὗ {86 ὑμουρηθ ΟΥ̓Ὠ μὶ8 μϑατὺ νγᾶϑ 

6 ΟΠΪΥ 601} σοῃἐ]ηυ8}} γ. Απᾶ 1 τορϑηΐθα " (86 ωοσὰ ἰμδῦ μ6 δα τηϑδᾶθ τηδῃ οἱ (9 δδσί, 
Ἴ δηᾶ "Ὁ ρτιονθα " δἴτη δὖ ἢ18 θαῦῖ, Απὰ ἴῃ9 μοτγὰ βαϊα, 1 γ71}} ἀθβίγου ταδὶ βοπὶ 1 μδΥθ 

στραίθα ἴτοτῃ ἰῃθ ἴδοθ οὐ [86 ϑαγίιι ; ὈοΐΪᾺ Ἰῆδῃ δηᾶ Ὀθαϑί, δὰ {π6 οσθορίηρ ἰδίηρ, δᾶ 
8 ἰμ6 ἔον]β οὗ (ῃ6 δἷτ; ἴοσ 10 τορϑῃὐθίΐι τὴ (μαῦ 1 αν τηδᾶθ ἱβθ. ἀπᾶὰ Νοόβδὰ ἰουπὰ 

δῖδοθ ἴῃ [6 ΘΥ68 οἵ {]10 Τωοχὰ, 

(' ας. 8.--ἸῦῚ δὲϑ., ὙῊΪ9 ποσὰ Ἀ88 βίνϑῃ τῖβϑ ἰο ἃ στοαὶ υδυίϑε οἵ ἰῃίοτρσοίδιίουβ. ΤῊΘ σαοϑὲ Ὡπεδιϊεβοίοσ, δὲ 
{1} δδ ἔμιο ασί μοβί ἔγοτα ἔπ ΠΟΌΣΟΝ δᾶ χο, δ ἰμαὶ οὗἩ ἀσδαμπίυδ, τ ῆο τοπᾶοτ ἱξ, ποπὶ ἈΌΣΑ ἢ Δ ΌΙ ἐΓ, ΤΩῪ αρὶσὶ ἐ ΒΕΔ} ποῦ δ 

ἀφαιδίδα, ΟΣ δεοοπια σἔϊο, ἰα ταῦ, σοβαιγάϊειβ [ὲ Α5 οοβτιαῖο πΊ!8 ἔδι Αταδίο (99). ὙΒΕΤΟ [5 ποΐ ἃ ἰγδοθ οὗ διὰ 
ἃ Β6Ώ56 ΔΩΥΤ ὮΟΓΟ οἾδ0 ἰπ [6 Ἡοῦτον Βοτίρίπσοθ [{ ἰδ ἀἰγθοῦ Υ ορροδοὰ ἴὸ ἐμ: βίσοῃβ ϑβΏϑθ οὗ ροισεγ, δμρεγίογίίν, δ ἷξ 
ΔΡΌΘΘΙΕ ἴω ἔμο δθαπσαιϊ ΝΣ, ἰοτὰ, Ῥιραδίογ, Ἰ νἡμᾶϊοίαὶϊ οοηπέοϊ, διὰ ἴδ 9 πᾶτηθ οὗ 6 (γ, "κι , Ῥοπίημδ. ΟὈΟΤΌΡΘΣΘ 

δἷκοὸ 113, ὅ0Ὁ χὶχ. 29, ἡμα οίμα, ΤὮΘ οἴδιαν ἔοστη ἡ, 67. 1 15 ποῖ σαῖς δὰ δορσγουϊδιοὰ ἨΪΡΆ]] οἵ ἸΠ, δδ8 δἰ τὰγβ (μὲ 

ΤΌΣ Ων ̓ υἀο12] 6οτδ6, δι οοστοδροπᾶδ ἰο ἐμ οἴδβος Ασδοΐο τοὺ ωἷὸ (ωϑὸ)} ΤΟ Ασαρῖο γα οδὸ ΤΩΘΥ͂ ΒΑΥ͂Θ 

οὐπὴ8 ἔγοσα {π19 Ὁ βοαυϊςσί πρ' ἃ τηοὰβοἃ Ῥαδεῖνθ βοιθθ. [ἴ ἸΩΔῪ ὉΘ βαϊὰ, ἴοο, (μιδὲ [86 νἱοῖν οὗὐἨ Οοδοπ 8 ἰϑ οαΐ οὗὨ ΒΑΙΤΩΟΏΥ͂ 
πιῖ [50 ἬΟ]6 Βρὶσὶξ οὔτμὸ δΒοτίρίγοβ. ΤΈΘΓΘΟ ἰ8 πὸ δποὰ ἐμουρσμὺ ἴῃ τμ9 ΒΙΌ]6 ὧδ Θοἄ᾽  πρίτὶἐ Ὀοΐηρ Βυταθ]0Ί ὈῪ ἅπο! ηδ 
ΟΥ εἰσί ντ τυ ἢ τσ. [ἰδ ῬἈΠΙΟΘΟΡΆΥ 8 Δ11 (ὴ9 οὐμὸσς ΜαΥ͂ : Οὐοἂ᾽β “ὁ ΒΘ ρῈΣ ͵ δ τηδο ροσγίϑος ἰῃ ΟἿΣ θα Κτ 686." ΤΈῈΘ 
ΠΧ. Βατὸ τοπαοτϑὰ ἰξ, οὗ μὴ καταμείνῃ, ΒΏΔ11 ποῖ χοτηδίῃ ; ἰδ9 ὙΌΪχαίθ [86 βδζωθ, ποθ έγυιαπεδίξ ; ̓[Ἀ80 βγσίδο ἱπ ἡκὸ 

ΤΑΔΌΤΙοΣ, δος. 2 ἴΐ, 5μ}} ποὶ ἀνε}. ὙῈῸ ΤΣ Χ, διὰ (86 Βγτίβο ΜατῸ ῬΣΟΌΔΕΙΥ ἱπβιιοσιοθὰ ὉΥ͂ ΒότιΘ ΘαΣῚΥ απ δὰ ΤΑΣ ΏΣΩ, 

εἷποο ΟὨΪο105 αἶτοθ ἰδ βιι δαί 18}}} [89 δδῖπο βοβο, Ὁ Ρ Τ" ΣᾺ «ουχσὴ Β6 ῬΑΓΒΡΏΣΑΒΟΘ ἐδ Ῥδδδαρθὸ. Τἢο ἐπ οσρσοία οι 

οὔ ΠΤ μδδ θθθσὶ ταυοῖ ἱπβδασποοὰ Ὁγ [89 ἐπιίοτρτεΐοσβ᾽ υἱὸν οὐ “ΓΙ ΤΠ ΊΣα, δ ἀστοί [86 πδίασαι 10, ἢ δρίσίἐ ΟΣ 

δου] τ οι Θαοα Βαᾷ σίνοι τηθῃ (560 ΚΒ. οἷν. 29, 80 ; Ἐοο]66. χίϊ. 7), ἀιὰ ἔμ Ὺ Βᾶνθ δοοοσάϊησὶν αἷναπ ἢ Ἴ ΔΩΥ ΠΌΠΟΙ) 
δασιϑὸ [δ δὲ, τ δὲ Ἰασταουίσίηρ πὶ δυο ἢ νον, που])ᾶ ποῖ Ὀθ ορροβοὰ ἴο ἐπ τϑᾶϊοδὶ ἰᾶθβ οὗὨ τευϊίσιρ ἡπιά οἶδ!}ν. Ἡθδοθ τὸ 
Ὡοοὰ Ὡοὺ σορασάᾶ 680 οἹὰ ἱτιίοσρσοίοσβ 88 μαυΐμα στοὰ Ὁ" ΟΣ 155, ΔΒ ΒΟΙΠΘ ὯΔ γὸ Βυρροδοᾶ. Αροΐδας νον Ἡϊΐοδ ἰ5 

τοππὰ ἔπ ϑοτοο οἵ ἔπθ ον ἢ οοπιταθηξαίοσβ που]ὰ σοΐον Δ ἰο [86 πρὶ τὶ, τοϊμᾶ, οὐ ἀἰθροαϊξίοῃ οὗ αοα βΌΠΘΟΓΑΙΥ, Του σθ- 
βετιϊοὰ 68 οοουρίοα πὶιξὰ ἴ.6 δᾶσϑ οὗ τωδῇ, δῃὰ, 86 ἱὺ πόσο, πουσίϑὰ νι ἰδ. βὸ Ἐδβα : Σὰ Ὺ δρίσὶν τ Δ Π τὴ 888}} ποῖ Ἠ6 

ἀϊδξίατοᾶ οἱ δοοοῦπέ οὗ τῶδῃβ. ἀποίβοσ ΥΟΣῪ βίσασι 6 026 τηθπἱομοὰ ὈΥ ΑΘΏ Εδτα ὀομσιοοὶβ Ὁ 1 πὰ [89 ΤΣ ποῦς 

ΓΙ Ἴ5, ταδαπίηρ ἃ δῃϑδίὶ (ἱ σἌσοσι. χχὶ, 27), ὧδ ἐπουρ 80 ῬοὰΥ τόσα [89 βδοαῖῃ οὗ [6 δρίσί [---δ}8}} ποῦ αἰπανβ Ὧο ἐπ- 

ἐλεαίπεα, οτ ἱπελϑαίλ ἐξεεζ7 --ἴτοτα [6 σοοῖ 12 ; διὰ {8600 σοΐοσ ἴο [δ Ασϑσζηωδίο οὗ Ῥδχὶ Υἱὶ. 1δ, “ Τὴῦ δρίτὶ ἐ νὰῶϑ ατίονοᾶ, 

ΣἼ) 1) Δ, πὶι δίῃ τὰν Ῥοὰγ "--Ἰἰδδσα]ν, ττξμίη (μ6 βμοαίῃ. Βαὶ (815 ἑπϊοτρτοίδεου, μοϑὲᾶθ8 θοΐτρ οἰγταο]ορ 68}}} 2Ά166, 
(ας ἴσο ξατ-ζοίομοᾶ απὰ ἱποοπαίείσθας πίῃ (80 δἰ πιρ οἱ ΕΥ̓ οὗ ἔμθ ΘαΣῚΥ Ἰδῆρααρθ. Τι0 Ασαθίο ἐσαπιϑιδέδου (Αταὺθ Ἐσρϑαὶ) 

φοιιάοσ ἰξ ὦ ἊΓ 2, ἴο δὲ τολοῖῳ οοσμρίεα εοὐϊὴ, δοοοτάϊηρ ὅο ἔμ γἱοῖν οὗἉ Ἐδβδὶ αρονθ.--Ἴ.. 1..} 

ι εν. ὅ.--Ἵ 5 . ΟΥὨ υἷα ἔμοτο ἢ ῬΘΟΣ ὨΘΑΓΙΨ 85 ΤΩΔῈΥ ἰπἰετρσοίδείϊομ 88 οὗ ἽΠ, ΙὈ ΤΥ τοοασ 80 δρίστὶ οὗ 
αοἃ χοπ σα], 88 ἐμ9 τη! ὰ οὗὨ αοὰ ; ἐξ πλοῦ τασδὶ ἔθ ΗἸΟΙΥ Βρίσί ὃἃ8 ἃ ῬΟΊΤΟΣ ΟΣ ἰπῆποποο, οσ, ἰπ 89 Νοὸν Τοδίασηθες 
δοηδὸ, ἃ8 ἃ ΡΟΙΒΟΏ. [ὲ 888 Ὀθθπ ἰπἰοτρτοίθα δ8 ἐπ6 δρὶσὶῦ οσ 1ὲἴ9 οὗἩ ταδη, βίο αοἂ 08115 ἽΠΠἼἽἼ (ΤΥ δρί σι), Ὀδοδῦδο μκίτϑῃ 
ἘΥ͂ εὖτὰ (α8 ἐπ Ῥβ. αἷν. απ ἘσοΙο8. χίϊ., Ὀϑέοσθ γοζοστοᾶ ἰ0). ΤῊ ἰδείοσ Υἱοῦ ΤΥ Βανο ἔτο το Ποδίομ : 1. δδ [}9 119 
ΒΕΠΟΤΑΙΥ, οσΣ ΓῚ Ἢ ἰδίκοι ἴον Ὁ Ὁ) οσΣ ψνχή ; ΟΣ, 3. ἰπ ἐδ)9 ἈΙΡΌΟΣ 56:80 οὗ πνεῦμα, δοοοχάϊηρ ἰο {80 ἰσϊομούοσαν -- 6 Βῖσθον 

οΣ ταίίοσιϊ ΡΟΊΤΟΣ ἴπ ταδσι, ἀπ ἃ ΤΏΟΤΘ ὩΘΑΤῚΥ δ]]}οᾶ ἔο ἐμ ἀἰϊνὶτιο--- [ἢ 6 ΣΘΆΔΟΏ 86 ἀἰδεξη συ δ οα ἔτοση ἐδ δ6π26, Δη ἃ ἔγοσα [89 
πλιὸ ἱπάυσῶτο ἰπίοϊϊοοὶ ᾿παὰρίης ὃν ἐιαβηᾷ διὰ 70." [86 Β6ῃ56. ΤΡ ἀοαΐδίοῃ Ὀσύνθος ἰμ660 ἀσρομάδ ΟἹ {μ6 οοπίοχέ, οἱ ἐδ9 

ἔοστοο οὗ ὈΞΊΣΡ , Δ [80 ἔγῃο τηοδηίτς οὗ ἼΩΣ δὰ Π ΔΩ; α18ο, οὰ ἔδο αποσέου Ἡμοέμον, ἑαῖκοσι 88 6 ἩῈΟ]9, ἐξ 8 ἐδ 
ἰδηστιασο οὗ α ἡμάρηιδπί ΟΣ οὗ ἃ Ῥγεάϊοίίοπ οτν π οι ἐλο ̓ ἀρταοηὶ ἰδ στουπᾶάθα. Οπ {δῖ δοὺ 0 Εχοροίΐοαὶ διὰ Νοίθβ.-- Ἰ, 1,.} 

[5 γε:. 3.--Ὁ3 Ὁ 3 . ΑἸ} οἷά δας ποσὶ ἐἶθα, νασείοσιθ, οοτατηθηίασίοβ, οἷα. ἰαῖκο ἐμΐ8, 88 1} 18 τοσιδοζϑᾶ ἰῃ Εἰ.) 89 θα υἱγδίοσι 
δι. “, 

(ο 3 αὔδς, ἐπὶ ἐλαὶ αἰδο, οὐ δδοαιι86 αἴεο. ΤΉΝ {80 1 Χ,, διὰ τὸ ;  πὶρ.» σμέα ; βγτῖδο, 9 Ἅς,λϑο; Οπκοῖοα, ἢ ὉΉΩ; 

δολία, ΒΌ22 79. Τὸ Ασαδίο οἵ ἐδ Ῥοϊγβιοεία, ὡΣγῶϑ ΜΣ Αταῦα Ἐσροα!, Ἀς.ἢ 9. 850 αἷδο ἐδ 
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ἹἸΟΔΟΣ ὙΟΣΒΙΟΩΒ Ὁπ|1} ὙΘΥῪ ἰδίου. ΤΈ6 οχοϑι]θΐ Ασαοΐο τογεΐοι σταδᾶὰθ ἘΥ͂ ΟΟΣ Ασωδσίοδῃ τηἰδαίομασῖδα, δρᾶ ἰαξοῖν 

ὑτἰπἰϑᾶ, 888 ζο]ονγθὰ ἐ86 ταοδὲ τωοάσστι οοσασαθηξασίθθ διὰ Ἰοχίοοβταρμασα, (Ἰ ΒΕ], πὸ ἰμίηϊ,) μιὰ σουδασοᾶ ἐὰ οἷον 

γος ω “Ὀφοβῦδο οὗ πῖ8 ἀοοϊηδέϊοι, ΟΥ δέγαυίηρ, Β6 ἰ6 866." Τμὸ οὐ͵οοίέοι, τιαὰο ὉῪ αοδαπέτι δεμὲ Βοδοτα ον ἴο ἔλα 

ΔΟτουίδεϊου Τὸ ἕον “Ἰξ, (λδὲ [ὃ ῬοΙοΏ μα ἴο ἴπ6 Ἰδίοσ ἩΘΌσον, δα8 Ἰἱε16 ποϊφῃξ. ὙΈΟΣΘ ἀχὸ Ἵχατηρῖος ἐπὶ ἔμ οἱάοδέ Ὀοοχα, 
διὰ ἐς} ΤΟΙ ΪΌστοιν οὗὁἨ [86 Ὑτιτίηρ ἰο [16 Ῥσομασποίδεϊοι ἰδ σβέμοσ ἃ τοδσὶς οὗ δα υθ δος οσ ΒΟΒΤΌΡΌΥ, ἐΒΟΌΒὮ 1ξ ΣΠΔΥ ἈΟ δὔὔἔοσς- 

ἘρΙΓὰδ ἱτολξαϊοά, ἕος ὈΣΤΟΥ͂, ἴῃ ἐμ Ἰαίος Ἐβθολῃῖοαὶ πτϊῶπρθ. ὙΏΟσΘ σὰ μΑσά]Υ Ὀ6 8 ἀοπδὶ ὑπαὶ ἘΣΘ 3 ογ ὈΞῸῈ 5, 

δαδελαρραπι, που]ὰ ρῖνο δυοαξ ἔῃ δοΐῃᾳ] ρσομαποβείουι (οϑρθοί δ] ἐΐ σαρὶὰ) οὐ ὮΣ ἜΝ Σ 17 πε ἔεῃ τὰ 70]1-- δααελεγρατη, 

ψφαειλατφασι---ἰὰ Μοὶ ἐΒΘ δεταί- γον] δοιὰ οὗ Ἵ ποιὰ ὈΘοΟτΩΟ ΨΟΣΥ͂ 660] δὰ ἀἰθαρροῦσ, 88 ἰδ μ6 σῦϑο πτῖ Σ ἴῃ Οἵ ΕΣ 
ΘΟΣΩ ὈΣΠΔΕΪΟΏ 5, 80 ἰδαὲὶ ὁλαγσαπε πόου]ὰ Ὀοδοοταθ ἐλαρσαῖα; ἴ.9 ἀπρὶἰολίίοη ὉΥ ἴμ0 ἀδρσοιἢ οοτηροτιπδεσι ἤοσ ἐμ Ἰοδ "". 

Αμπὰ ἰῃἷβ8 του] ἀπδοΣ ἐμθ αποϑίίοι ΨΥ ἐξ ἱδ Ὡοΐ τόσο ἔγοαυσηΐ ἰπ 12:6 ΟΟΣῚΥ Ὀοοῖα. 1 15 Ὡοὺ {86 Ββοἐί] δὰ υδὸ οὗ [-- 

δα ΩΝ (πδιοἢ ἱδ ἃ τΩΘ ΓΘ ΟΣ Βορ τ Ρἰ 8] δορσουϊδείου οἵὗἩ “ἸΏΝ Ὀδοομιίηρ οοπεξλπέ πῃ ἰδίου δηὰ ἘΔΌὈϊπΙο αὶ τὶ 8 ρ), ὈαΣ 
ΟὨ]Υ 8 ΤοΠονήσιβ ἔπο Ῥχσοπαποί ἤοη, ἱπι ἃ ῬΘΟΌ  ΑΥΙΥ ΒΑΤΕᾺ οοταυἱπδίϊου ἐμαὶ δεϊάοσα οοσῦτβ. ΤῈΘ Ῥαίβοι ἱπ ρἷδοο οὗ ἐδ 
βοροὶ (2) 5 οχρ  εἰηδὰ ὈΥ͂ ἢΠ6 Ζον Δ ΠΤ τησασίδηδ, ἘΝ Ο, 88 ἐποὶν σίοἢ ὉΠ οἷο πγείοσα ΟἸΘΑΥΙΥ δον, σπἀοσπέοοὰ ἘΠ 686 

τοδέϊοσβ 85 Ἡϑὶϊ πα 6 τηοάοσῃ ὉΒὶ]οΙοκίοίδ. ΤΏ 1δδὲ συ ]]δὺ ἶ 
ξοαυΐσου (86 ΒιαΣΡοα:ρ οὗ ΔῚ δα ἀν βυνώρι 926. Αἢ ἐπβυνῖλτα πὐεύτλο ραν, αν θρλνε μειβις ἴφηνς ὉΠ δ ΟΝ θετεΣ ΠΕ θβενον 

{μὸ ἰπθηϊῶνο οὗ Δ (ἰ 1 δὴ ὃὉθ τορασα θὰ δ δὴ ἱπδηλιλνθ) ἰ86 Ὁπόσοι ρ]οα ἐπ 89 ΗἩΘΌΣΟΝ. Βοείά68, (μ͵8 ΚΓ ΟΥ ποῦσι, 

88 τωρ) ογοὰ οἸθον ο το, 139 ΘΙ ΨΥ δορὰ οὗἉ {1} 6 τῆοσθ το δ] ΘΥΤΌΓΣΒ, ΟΣ ἰγεεραδδες, δὰ ἰκ, ἐπογοίοσο, απδυϊξοα ἕο 180 χατοαδέζιοβα 

δηὰ τοδιμτιϊγ οὗ ἐμ6 αἰ; 69 ἀδτιουσιοθᾶ,. 11 ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 δαί, πλόσοοτοσ, ἰμλαΐ ἐπ Γι, τί (86 »ἱυσαὶ νὰ Ῥόσϑοσ ργοποῦῃ 

ἐσασαοάϊβίον ὑσοοραϊτμ, ἰ6 δὶ ὉΠρτασητηδίϊοθ) ΔΏΟΙΩΔΙΥ.--Ἴ. 1..} 
ι γα. 4.--Ὁ 5}, Νερλίϊη.. Το ἀοτί ναξίοσι οὗ ἐμὶ6 ποσὰ ἔγοτη 8), ἰο 7 αἱϊ, δατιθοὶ 6 δαδίαίηοϑὰ, οἰἐμο. ἰπ ἔδο 

86:66 οὗ ,αϊίξη (ποιὰ, ὨΘΘΑΥΘΕ), ΟΣ ἴῃ ἰμδὶ οὗ ἱπναύοσε (ἐπιπίπτοντες, ἔῆοϑο πο 7α] οπ--ἰνγιδπί45). [1 ἴα ον ἀθθ ν 186 
διιολοηῦ ΠΔΙΩΘ (80γ ΤΟΟΚ ἰο {ΒοΣΏΒΟΙν 65, δπὰ ἐμαὺ σψου]ὰ ποὺ Ὀ6, ἰπ μα Ὀορίπηΐηῃρ, ἃ ὩᾶταΘ ΟἹΕΘΓ οὗ ἀορΌΠΟΣΘΟΥ ΟΥ ΓΟΡ 
[ι6 οοπποοίίοη ψῈῖΒ ΓΙΌ, ΕΡΏ, 16 πιῦονι το αἶθας πὰ οοπδίδίοπιί. Οοταρατο (86 ΝΊΡΒΑΙ, ῬΒ. οχχχίχ. 14, Γ353, δϑᾶ 
ΘΠΝΌΕ2 (οοπιτασίοα Ὡ" Ὁ Ὁ3); αἷϑο Ἑχοὰ, χχχι!!, 16, ἘΣΤῚ ὉΖῸ ἼΏΦΊ 2 ἈΝ ΕΕΣῚ, “δοὰτ απὰ ἐμν ΡΘΟΡ]Θ 5841) 86 
ἀϊείησιέελεα ΔΌονΟ 811} Ῥ60}]16."" ὙΓΒΘῺ ἐξ ὈΘΟΔΣΩΘ ἃ ῬΣΟΡΘΟΣ ΣιΔ[16, ΛΝ ΌΕ) ΟΣ -πΡ Ἢ «Νερλϊ μα) που] ΘΔ Υ θ6 οἰαπιροὰ 

ἐο ὈΔ552 (ΟΡ ΒΗέτα), ἔδι9 ἐμ οτα Ὀθοοζαΐῃβ σροψαθῖο ἔῃ ἐδ9 ᾿τοφαοπὲ πδο. ΤῸ νἱονθᾶ, τὸ πιδ ῦ τορασὰ ἐμ 9 Ἔχ σθβαῖος 
αἱ ἐμ δπὰ οἵ ἐμ γεσβϑ, ὈΙΩΓῚ ἍΘγδὲ., δ ἐλ ἱπίοιιἀϑὰ ἀχοροείβ οὔ ἐμο ποσὰ {βοή --- Ὁ 5}2., ἀὐεὐίπριίελοα νιδη; ἘΠῚ ΞῈΣ, 
τοοπά εν πιεη---ταθη οὗ ΠδπιΟ--πι6η 9 γέποισθ. ΤΏαί [86 βϑῖὴθ Ὥβσηθ βῃου]ὰ μαῦθ Ὅσαι ρθη αἰὐοσπαγὰβ ἴο μίρϑητϊίο 
ΤΟΌΌΟΙΒ, 86 ἰὰ ΝΌΠΙΌ. χἱϊ!. 883, 16 ὙΘΥΥ͂ πδίυγαὶ, ἩΒοίμος σοραγάθα δὲ δρριὶἱοὰ ἔγοτῃ ἃ ἐσδάϊιοσι οὗ 690 ψοποΓ] ταθτὶ οἔὗ 
οἷὰ ον ἥἕτοτα ἱπμογεηὶ βΐωθββδ' 3 “Στὺς ὉΔ1, ἀπῶ αἰδο ἀὐίεγιοατἀε--ΟἸοαΣῚ ἱπεπιαιίης ἐμὲ βόσαθ οὔὐὈἩ ἔμι699 ΝΡ ἈΙΣ τα, 
ΟΥ ἩΤΟΠάΓΣΟΏΒ τϑθη οὗὨ ν᾽ ο θποθ, μδὰ αἀχὶδίοα νοΐοσο ἐμὲ ονοηξ, ΟΣ ἔγομι οὔοἷὰ (8 ἐΐπιο σοτηρασ ἐν οἷ  αηοϊοηῦ, δοὶπα ὈΔοῖς ἕο ἐδ 6 
ἄδλγϑ οἵ οἱὰ Οὐ], δρᾷ ἐδπδὲ αὖνος [Π: 056 χη 6881} 8η068, ὙἩΒΑΊΟΥΟΣ ΠΟΥ τὰν 6, ἔμοσο ττῶϑ 81) ἰΏΟσΘδδ6 οὗἨ ΒΘ ἢ ῬΟΙΒΟΏ5.--Ἴ, 1.) 

[5 Ὑεν. θ.--ὌΠΙ 9" .ΤΧΧ.. ἐνεθυμήθη; Ψαὶς. Ῥωπίίμε εἰμ. ὙΠῸ βγτγίδο διὰ ΑΥΘΌΪΟ τοδί ἰΐ (6 τοροπίδηοθ οὗ μτίοῖ; 

[86 Βαταιασίίαη τοῖοι δίσδ Κ Ὸ]Υ τοηᾶθσ ἰἐ ΠΕΣ, ἐγαίιΣ ζεΐ, μ6 τῶ Ἀεγοοῖν επγαρεῖ, τολϊιεῖσις ἰδ [ἢ Τοροβίδηοθ οὗ 

ΔΏβατ. Βοὲδ [8:0 ΤΆΣΒΤΙΣΩΒ 8 : Ἢ" ΞὨἽ , απὰ “ελουαΐ, γερεπίδα, Ὀὰϊ ᾳυδιν ἰξ Ὁγ ΠΘ 82 Το! ονίπρ--παΐ 8, ἐπ λὰ 
τσογὰ, οὐ ὧν λίε τοοτὰ. δὲ [ΠΟΥ πιοαπξ ὉΥ (18 16 ποῖ ΤΟΙΥ οἷοαν, Ὀαΐ 1ξ ἐπ 059 οΥ̓͂ (δ τιοϊποᾶδβ ΠΟΥ (ΑἸ οἵὗὁἨ δνοϊάϊτις ἴδιο 
δοοσαὶηξ Ἀπ  Βσορορδείϑτηα οὗ ἐπθ ΟΙα Τοείδσαοηΐ, οὗ πίοι [Π6 ον δ σα σι δ αἴοχβ, Ῥσαδία, 82. οοϊωσηθηίβίοσθ, ΘΘΟΣΩ 
ἴο Βανοὸ ῬΟθΘΣ τοοΓῸ δέγα! ἃ τμδῃ ἴὴθ ΟἸὨτθαη. Ἑδσίθποσ, δοοὸ Εἰχοροίζοδιὶ δὰ Χοίοα. ἢν 1.) 

[5 Υον. θ.--3 8 Ὁδὲ ΣΡ. Ὑπὸ ΤΥΧ, είνϑ πὸ ἐσαπιαὶϑιίσσι οὗ (16, οσ (8 ῈῪ βανο βοϊαποᾶ ἰὲ ἰπιίο διενοήθη. ΤᾺΘ 
ΤΆΓΕΌΠΙΙΒ 8150 Ἰϑᾶνο 1ὲ ουξ, δηᾶ Ῥυὶ ἦκ ἰδ Ρ1]Δ06 ἃ Τ.6 0 Ῥασδρ; σα βίϊο ΤΕΒΕΠΉΟΣ οὗ πδαὲ 0] ο8. Ατροπρ ἔδο σον 58 οὐπι- 
τρο τ! βἴοτΒ ΑΌΘΏ ΠΟΣΓΒΙΥ 68}}5 αἰξοπέϊοπ ἕο 118 οοπ γαδὺ τὶς ἘΠ6 ᾿λῃσυλεο Ὡ. 1. 81. Τὲ 15 (89 ὀΡΡρεῖῖο, Βο δα 
οἵ αοἀΒ τοϊοϊσιης πὶ ἰδ ποσῖσβ, πΟῪ (μα δν}} Π8Δ8 60 βΤΌΒΒΙΥ οοταο ἷἱπ δη ἃ τὴ8 ἐξ 411. 60 Εἰχοροίίοαὶ δι Νοίος.- Ὑς ἐμὴ 

ΟΘΕΝΕΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΕ ΕἸΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΈΕΒ, . 

ΡΒΕΒΕΤΙΙΜΙΝΛΉΥ ΟΥ̓ΕΒΤΙΟΝ, ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΥ̓ΌῸ 
ἘἸΕΟΡΘΘΊΘΑΙ, ΒΕΒΡΕΟΤΙΝΟ ΤῊΝ ΒΟΝΒ ΟΕ 

ΤῊΘ αυσβίίου, πρδὺ Κἰπαὰ οὗ Ῥοΐηρβ 8.6 πὸ ἴο 
πη αἀογϑίδηα ὈΥ ἴἰδ6 βὅοηβ οὗ αοά, 88 Ὀδο δηβινογοὰ 
ἴῃ αἰδοῖ ΑΥ8 ἴσοτα ὑπὸ δδι οϑὶ ὕτηθβ, ἀπὰ ΔΒ 
Ἰαίοὶγ, δσδίῃ, σίνοῃ οσολϑίοῃ ἰὸ ᾿ἶνοὶγ ἱμοοϊορίοαὶ ἀϊ8- 
ουβϑίομβ. να ρῖνα Βογο, ἴῃ {θ᾽ γβί ρ]δοθ, (Π βίδιθ- 
τηρηΐ οἵ Κυτίζ, γῆ. ὯΔ8 οηραροὰ ἴῃ [ὴ6 αποδβίίοη 
πῖϊ ῬΟΟΌ ΠΥ δαγιοβίμ688 (ΗΙΒίΟΥΥ οὗ (Βο6 ΟἸΪὰ Ὅον- 
οῃδηὶί, ἱ. Ρ. 80, 84 οἀ., 1864, απὰ ἶπ 4] ἈΑρρϑη- 
αἰχ ἰο τνοὶἱ. ἱ., υπᾶον τὴ6 16: 226 Ελεη ἀτν ϑδληπα 
Οοίίεα τιῖέ ἀθπ Τοολέογη εν Δίεπδολοπ, Βουϊΐη, 

ΤΩΔῪ ΠΟῪ Ὀ6 τοραγα θὰ 85 ἐσρ! οάθᾶ, Τ}6 ϑεοομπὰ υἱὸν 
8 Τηοϑὲ ΒΙΓΟΏΜΙΥ τορτοϑοῃίοα ἰπ ἴδο οἷά ΘΥωμΔρΌρυθ 
απ οἰυτοῆ. ἴΐ ποιὰ βϑοὰ ἰὼ ἔνθ 9 στουπὰ ἴῃ 
1.6 ϑορίυαρίπι. ΑΙ Ιοαδὺ ἰμ6 τωδῃυβοτὶρὶβ ΥΑσΥῪ Ὀ6- 
ἔπη υἱοὶ τοῦ ϑεοῦ δηά ἄγγελοι τοῦ ϑεοῦ. ὙΕΙ͂ 
ἀοοϊαοάϊγ, Βονγονον, ἴδ ἰ8 ῥγοϑοιιθα (πα τηγ ΟἈ}ΪῪ 
᾿ρτονθὰ ΡΟ) ἰπ ὑπο οἷα Α Ὧι] ὈΟΟΚΚΒ, πδτηθ- 
Ἰγ, ἰδο Βοοῖὶς οὐ Ἑποοῖι, δηὰ ἰῃθ 80-οδ]]9οὰ Μῖηος 
Οδηοδῖβ, οὗ πίοι ὈΠΠἸ τ ἴῃ Εννδ] ἢ Β ον ΒΟΟΙΒ 
ΠΑ8 γψίνοῃ ἃ οστοδλῃ ἰγαπδίδιΐο ἀογίνγοα ἔγοτη [ἢ 
Ειδϊορῖο. 1ὲ ἰβ, πιογϑονογ, γοσομηϊχοα ἱπ 1Π 6 ΕΡρὶθ- 
ι}6 οὗἩ Φαάο (νοτβ. 6 δηὰ 73) διὰ ἰὼ (86 δοοοπά 
Ἐρίβ:16 οὗἉ Ῥοῖον (εἢ. ἰ. 4, 63... 10 νὰ8 α]80 ργεβοη θὰ 

1867). "Ἰῃ τεϑρθοῦ ἰὸ [186 8ηπ6 Αὐϊολίπι, τὸ ἤπὰ 
ἴπγοθ ρτίποῖὶραὶ Ὑἱϑῦβ: 1. 8600 δῦ ἥϊὲ πιαρπα- 
ἔεση ρωοίϊας ρίοδείαε γαρίδηίος; Ὡ. ἰΏΘΥ ΔΥῸ δηρεὶβ: 
8. (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ὧδ Ῥίοιιβ, ἰδαὺ ἴ8, {η6 Βοίδ 68, ἱπ Θου- 
ἰταϑὲ πὶ πθότῃ {πὸ “ ἀδυρμίοιθ οὗ στάθη ᾽"ἢ ἀθηοῖθ 
(δι δ ποθ, 86 ἢγβθι Υἱὸν 8 ἑουηὰ ἴῃ {16 
ϑατηδγίιλη, Φοηδίμδη (Ταγβθμ), Οηϊκοῖοβ (ἸΑγρύυχ), 
Βχαηδοῦυϑ, ΑΡθη Εἶτα, ΒΑβΏΣ, Ὑ ἀρθηΐαβ, ἃσ.,) δπὰ 

᾿ Τηΐβ ᾿ἰϑουβαίοα 888 ὉΘ6π δοιαον δὲ δυσϊ ἀροὰ ὉΥ͂ [86 
Τταμϑαἴογ. 

ὈΥ ΡΆΪ0, Φοβορῆυβϑ, δηὰ ταοϑὺ οὗ {μ6 ΒΔΌΡἰηΙοΔΙ 
ττϊίοτθ (ΕἸΒΕΝΜΕΝΟΕΕἾΒ “' δυἀαίθτα Βογνοα]οα," ἱ, Ρ. 
880), 88 τῦ00}} δ ὈΥ ἰμ6 οἱάοβὲ οασοι ἔλί ποτα; “}05- 
ἄη, ΟἹοηοηβ ΑἸοσ., Του δ, Ογρτίδη, Αταῦτσοβϑο, 
δηὰ 1,Δοἰδηξπβ. Ξΐποθ (μη ἴξ [6]}] στδάμδ}]γ ἱπὶο 
ἀϊδίανου ; ΟἸγγϑθοδίου, Αὐριδίπο, δηὰ ἸΤὨμοοάογοὶ 
οοπίοηἀοαὰ σοί ουβὶ Υ ἡ πε: ἰι:; ῬμηΠδδίσυθ ἀ6- 
πουπορὰ ἴδ 88 ἀοτηγσεῦ ὨοΓαΕΥ, δηὰ οὐγ οἷά ομυγοῖι 
(ποο]ορίδηβ ἰυγπρὰ ἕγοτα ἰδ αἰπιοϑὲ τ] ΔΌΠΟΙΤΘΠΟΘ. 
1: Τουπὰ 6150 ἰὼ 6 βγιδροσὺθ νϑῃοαιθῶς ΟρΡροϑοσῶ 
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Ἑουδὲ Εἰπιοοη Βδη Φοοδαὶ 9 ὕδῃ 
δρεοϊμαὶ 84}} πο δἀϊνοσοὰ ἰο 18. Ϊπ ἸθογΘ τηοάο χη 
πιο ἰδ "δὲ Ὀθθη βαεϊσοὰ Ὁρομ ὉΥ 41} δχορμοίθβ Ὑἢ0 
τορασὰ [6 ΘΔΕΙῪ ᾿ιἰδίοσυ οὐ (ἰθιθδὶθ δ σωγίΐοδὶ, 
πον διδπάϊης πθῖ ἢ ἃ ἀθοϊἀθα πυμὴῦον οὗἨ οοσ- 
ἸηρὈϊαίοΟΣΒ ΜῺΟ διὸ Ὀοιίονοσβ ἰῃ τονοϊδιίοη μᾶν ποὶ 
διονσοὰ ἐδοζηβοῖνοθ ἰοὸ Ὀ6 ἀοίοττοα ἔγοσι ἀθοίαϊηρ ἴῃ 
8 ἔανοσ,----ἴον οχδιηρὶθ, Κρρκε ("ΤΏ ΒΙ0]6 ἃ Ὗ οὐκ 
οὗ Ὀϊτίηο ὙΥ̓ἰϑάοπι," ἱ. Ρ. 104), ΕἙ. τον Μευσκ 
Βιάξέεν χὰ ἀδλεγθ Ἰραλνῖεα, χὶ, ῥ. 61 46), ΤΎΤΕΒΤΕΝ 
« Πορτηδίίςβ," 11,1, Ρ. 8382), ΝΙΤΖΒΟΗ (“ ϑ'γδίθηι," 
. 284 7) ὈΒΕΒΟΗΚΕ (Δ Ἰπλεὶέ ἀεν Οεπεεὶς, Ὁ. 91), 
ον ὴν (“ ῬΓΟΡΒΕΟΥ͂ δὰ ΕΒ] πλοΩϊ,᾽" ᾿. Ρ. 8ὅ, δπὰ 
“ Βογίρίυγο Ῥτοοΐ," 1. ῥ. 814 δ΄), Βλύμαλετεν (“ Οοτω- 
ΤΔΘΏΪΆΓΥ οα ἰμ6 Ῥοπίδίουςι,"" αὦ ἡ. ), ΘΕΙΙΤΈΒΟΗ 
{{οπεπησης αὐ ἡ. 1.), Βτιεκ (“" ΕρΊ5.16 οὗ Φυα6,᾽" ᾿ 42 

), Θιίκύπκιν (“ Οοτημμοηΐ, οἢ ἰπ6 Ξβοοοπὰ Ερίδι1θ οὗ 
Ῥοῖοσ," ὑ. 149 6), υύὔθτπξε (“ Οοτητηοηῖ. οἢ ἴπ6 Ερίδ- 
ι1ε6 οὗ Ῥοίοῦ δῃαὰ Ψυάο,᾽ ὑρ. 204, 841). ΤΙ ἰμϊρὰ 
τίον 8 ἐουμά ἰῃ ΟΠ γβοδίοσα, Ογηϊ ΑἸοσ., Τποοδογοῖ, 
(οι ἐμὸ βροοῖϊαὶ στουμπά ἰμδὺ βθί, οὰ δοοουῃῖΐ οὗ ἰδ 
Ρίοῖγ, δοαυϊγοὰ ἰδ μδπιθ ϑεός, δὰ [μδὲ, [μοτοῖογο, δἷα 
ἀεθο θη ἀδπῖθ γεγο Ὠδιηθὰ υἱοὶ τοῦ ϑεοῦ). 1ἰ τὰβ μοὶὰ 
ὉΥ αἰταοβί 411 (86 Ἰαΐον ομυτοῖι ὑβ ΘΟ οΊΔη8. ἴῃ τηοά- 
ἜΤ Εἶσηοβ ἰ δὲ9 Ὀθθὰ ἀοξεμάοα πὶμι Βρθϑοΐδὶ 268] ὮΥ͂ 
ἨΣΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ (“ Οοπ τυ 0}8.7 1, Ρ. 828 8), Ηἃ- 
ΥΚΑΝικ (“ [ηἰτοἀποίίοη," ἱ, 2, Ρ. 26δ), ὈΚΤΤΙΝΟΣΕ 
(" Εοτηδγῖβ ὁπ ἴμ6 Ββοοϊίου, αφα, ἱγ. 1--Οἷ, νἱ, 8," ἴῃ 
86 Τ᾽ θϊηροη Φουγηδὶ οἵ ΤΠ ϑοίοκΥ, 188ὅ, Νο. 1) Κει, 
(“Ἴμεῖδον. Ροτγίοάϊοαὶ," 1861, 11, ν, 289), δῃ ἃ ἸΩΔΗΥ͂ 
οἴδοσα. 

ΤΟ ρῥγοοθαΐηρ διδίοιηθηῦ 888 Ὀ6ΘῺ τηδο σΟΙΏΡΪΘίθΘ 
ΌΥ ΚσπΤτΖ ἰῃ ἷβ Βοοὶκς (“ΤΏ Μαστίαρϑ οὗ [86 ΞΟ. 8 
οὗ αοἀ;») Βουϊπ, 1867, Ρ. 12; δϑ ᾿κονίβο Ὦγ Κ ειι, 
(Ρ. 80) ὉΥ ἰδ6 εἰϊδύοη οὗὨ [μ0 ἰγεαϊΐδβο οὗ Ἠ ΝασΥκν- 
Βεπο (“Το ϑοηβ οὗ Οοἀ δηὰ (μ6 Ὠευρδίοτθ οἵ Μδη,"" 
ἴθ (6 Ενδηροὶὶοαὶ ΟΒυγοῦ αδζξοίίο, 18δ8, Νο. 29, δη 
Νο. 3δὅ-37: ἴῃ ἰδ ὀχροδιοη οὗ ΡΗΠΙ͂ΡΡΙ (“ ΟΒΌΓΟΝ 
Ῥοοιτίπα οἶ τῃ6 Βαϊ, 18. Ρ. 116 Δ᾽, διὰ πο οοα- 
ἐσονοσβίδὶ πτιτηρα οἵ ΚΟΒΤΣ ἰπδὲ δύο δρροδγοὰ 
διζαϊιϑὲ 86 ἰτοαιίδοα οὗ Κει:, διὰ ΗΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ 
(" ΤΏο Μίαττίιοϑ οἵ [{π ὅοη8 οὗ αοα πὶ 896 Πδαρ- 
ἴοτβ οὗ 60), Βειϊη 1857, δηὰ “ 116 ὅοσιβ οὗ 6οα," 
ἰπ θα. νΐ. 1-.4, δηὰ [86 " διδηίοσ, Απραὶο,} ἰῃ ἃ Ρθὶ. 
ἰδ, 4, δ, αῃὰ ΦΔυάο, γογβ. 6, 7. Μίϊδυ, 1868. Εηροὶ- 
μαγὰϊξ αἷβο ἰδἶκο8 (Π6 δἱάς οὗ Κυτὶζ (“ΤυςΒογδη Ῥογοα- 
Ὧς81,᾽᾽ 1556, ρ. 404). 6 1 ἰΖβοῖ ΔΡΡΌΘΔΓΒ 88 [86 ἰδίοδι 
ἀεΐοπάον οἵ [Π0 δηχοὶ ΠΥΡΌΣ οὗ ΔΏΥ σοῃβί ΘΓ 0 ]0 
ποίθ (“ Οοπιπιρηϊ.᾽" 88 , 1860, Ρ. 280 42). Ιὼ 
Ἰδαιοϑὲ ορρομοηΐ οὗ ποίδ βίης ἔπει, (“' Ουοϑι ἢ. οἢ 
[6 ΑΡροοτγρδα," νυ. 300), '8Β Κειι, (“ Οομαμηοιι," 
1861, ν. 80 1) 

1ι 5 δον ὈΥ Καῖ ἱ (Ρ. 80) ἰδιαὺ 86 τοϊδϊοη οὗ 
ΟἿΌΣ ῬὈδϑββᾶρο ἴο ἴ{|ὸ οι υὲῖο8 δὰ 18 ἀοίδηαοτθ, ὈΟΪᾺ 
διθοης 76νγὸ δηὰ ΟἸ τ βιίδηβ, Ὀοίοτο ἰμ6 ἔτηθ οὗ ΟἜσΥ- 
βοϑίοσω ; εἶποθ Ζόβορθτβ Κη οὗ (8 ἀραπς βρσασίοι 
δσιὰ {86 οτ σα] Ψπ]108 Αἰτίοδηυϑ τηδἰπίδίηϑα ἱξ ἰῃ [ἢ 6 
δσαι 8] οὗ {Π6 [τὰ οαπίατγ. 5:0 δἷβοὸ ἀϊὰ ΒΡὨγαΐτα 
1:6 Θιγείδη, ἰοὸ πιο δὰ, διηοης [86 ΑΡροογυρδδὶ 
τοϊίηρθ, [86 ΟἸοεπιοπ πο ΒοοορΠΟΣΔ, δηὰ ἐδ οσὶ- 
πρίαϊ Ποοκ οἵ Αάδῃ. 

6 ἰακθ ἔχοι ἰηΐο Υἱον [6 δϑοίΐοῃ 88 ἰξ 1168 Ὀ6- 
ἔοτα υδ, [ἢ 1.5 οομηοοῦοι δὰ μ6 δηδιορίοθ οὗ ἰδ6 
ΟἹ Τοβίδιμοηϊ, (μ6η [δ τοϊδίΐομβ [0 ΟἿΣ ῬαβΒδρῸ οὗ 
δε Νὸν Τοβίδιηομηί, ἔδει οἢ, ἴῃ 6 Ἔχοροίίοαὶ ἰσδαϊΐ- 
ἤσουβ, δὰ ἢμαγ, (8.6 τοὶ ουθ- ΡΕἸοβορμῖοαδὶ, ἀορ- 
ταπῖλο, Δ ῥγαοίῖοδὶ βἰσηϊβοδηοο οὗ (Π6 αυοδιίοη. 

116 Ῥίαοο ὑμεο ἐπ 'οπ ; [ἐδ Οοπποοίίοκ, απᾶ 
ἐδ Απαϊοσίεε οΥ (λ6 Οἰά Τοείαηιοπί. Το Ξοῃβ οὗ 
Θοά. 8 Εἰολίπι. Αςοοταΐηρσ ἰο (86 δηροὶ Ὦγρο- 
Ἐἰιοκίβ, δηρο 8 δίοῃθ ἃσθ Βοσὸ 10 ὉΘ υπμάοτδιοοά, ποὺ- 

ἩΠΙΠδίαπ ἀϊπρ (μαὲ (Π6ΓῸ 18 ΠΟ τηοηιΐοη οὗὨ δηροΐβ ἴτὴ» 
τηθαϊδίου Ὀοΐοτο (δ ϊ8, ἰο δίδῃπα 85 18 δηἰοοοϑαθηϊ, "αὶ 
ΟἿΪΥ οὗ ἦο Ρίουβ τϑοϑ οὗ βοίμῖίοβ. ΟΡ. ὅ χίνϑϑ υὉ 
8 δοοουῃΐ οὗ ρίουῦ »οη, ΟΥὗἨ ὁμοθθη Ἤδη, οὗ ἃ ὙΟὮ» 
ἀστεία} αἰοτί βορὰ τηδη οὗ ἀοἀ ; Ὀυὶ οὗ δηροῖβ, οῃ (89 
ΘΟΒΊΓΆΓΣΥ, ὑδι6Γὸ 8 πο ἃ πογὰ, ουϑῇ ἰὸ ἰδ ΐβ ὑΪδοθ, 6Χ- 
οϑρὶ (06 τηγδίοσίουβ ἰδηρσιαρο τοϑροοιίηρ (06 σἰοτα- 
Ὀΐτα, ἴῃ πρΐοδὶ πὸ οδησιοὶ δὺ 81} γθοοζηῖΖθ ΔΩΥ͂ ΡΟΥΒΟΉΔΙ 
δΔοὶ-οσιηβ. ΤΈι6 αἰηρ]6 Δρραγθηΐϊ γσγτουπὰ ἴογ ἃ βὺρ- 
Ροβίοῃ, δὶ ὅγε νἱοῖν τ]ὰ δηὰ δοσιρίι, 8 ἐουπὰ ἴῃ ἐῃ6 
λοι, [μδὲ ἰπ ἰδ6 Ἰδίοῦ ὈΟΟΚΒ οὗ {Π6 ΟἸὰ Τοδιατηθηῖ, 

ποῖ ἰδ Ρίου8 τὸ οδὶ δὰ Ὁ ΤΙ ΘΝ Ἴ53., θὰ 116. δῃ- 
(618. Τὺ ἰδ, ΒΟΎΘΥΟΓ, ΒΙΤΏΌΪΥ ἱποοστθοὶ ἴο ΒΔ Ὺ ἐδμδὲ 
ΔΩΥΎΒΟΙΘ ἴῃ (86 ἰδίοτί 8] βου ρίαγοα 11} ΔΙῸ 

οα θοη8 οὗ ἀοἂ πἰίποαὶϊ δηγίμίηρ ἰαγίμον : ΟἿΪγ ἴῃ 
8 ἔοτν ροϑίο8)] ρἴδοθθ, δῃὰ ἴῃ Ο)6 ΠΟΙΩΪΏΔΙΥ Ργορμοο 
(δοὉ 1, 2; χχχν ϊϊ. 1. Ῥβ. χχὶχ. 1: ἰχχχῖίχ' 7: Ὁδῃ, 
Εἰ, 26) ἃγθ Π6Υ 80 οδ]]ϑὰ ; δηὰ ἐπθη, ἴοο, Ὀθαὰθ ἴθ 
ροοίδοοὶ ἔδθογθ ὀοπο8 ἰῃίο νίονν [Π6 οἰποὶ- 
ἀαϊΐπρ οομίοχί. ΦῸὈ ἱ. (λον ἔοστῃ {86 οουποῖ! οὗ 
αοά τοργοβοηιθα δ ἰδίους σονογηιθηὶ ((Π 616» 
ἴοτο ποὶ πο ΑἹολὲμπι, Δ8 ποπιοη παέμγα ἴῃ αἰδιϊησίίοη 
ἔτοιαὰ Δ αϊοαζκ, 88 ποηιδὴ οὐοῦῖ), δῃὰ ἰῃ ἴδοί ἰῃ οοηἰξαϑὲ 
ἰο βαίδῃ, [1 (86 ΒΑΙὴ6 ἮΔΥ ἴῃ οἴδρ. ἰ. [πὸ οἶδρ. 
χΧχχγϊὶ, 7, [ΠΟῪ αἱ! [Π0 Ἰαγίηρ ἰδο Τουπἀδίίου οὗὨ [88 
οαγί δη ἴδ ογοδίζοῃ οὗ ἴδῃ. δ. χχὶσ, 1, [ΠΟῪ ἃΣΘ 
οδ]Π]οἃ προῦ ἰο ρἸοΥ ν (16 1μογὰ ἴῃ (δ6 ἰμυπάἀοτ-ϑίοστη, 
δηὰ ἴῃ ἰδ6 τοϑδιογαίίοῃ οὗ ἷἰβ ῬΡθορῦ]θ. Ῥδβ. ᾿ἰχχχῖσχ. 7, 
ΔΙῸ ΒΟΥ ἰδυ9 ἀοηοίοα ὈΥ ΑΥ οὗἨ οοπίγαβιϊηρ (Ποὶρ 
ἀοροπάοπιὶ δἰδίθ πὶϊὰ ἐμ οἴου οὗ 86 οσὰ, 8ῃ. 
1. 2ὅ ΒΑΡ Ϊγ ὈοϊοημΒ μογο, Ὀπΐ ἰ8, Ρ6᾽ ἰο Ὀ6 ἷπ- 
(ογργοιθα ἘΟΣΟΠΠΒΕ 10 οἾδΡ. νἱὶ, 18. τοθροοῦ ἰὸ 
͵8, Ἠοπρδίθηθογῃ: Αἰγοδαγ βῆοτῃ ἴπδὲ [Ὁ 6 ὨΔΙῺΘ 
ὅη6 Εἰολέηε ὈΘΙοΏρΒ ἰο 0 ροσίο ἀϊοιίοι. 

Ὑμἱδι, οτοΐοτο, ἴῃ ἔπ 6 Ρυτα Ὠἰβίοῦ! 081 ρί6068 (89 
ΒΏΡΟΪΒ ΓΘ ὭΘΥΟΣ δίγὶοὰ βοῶ οὗ αοάἂ, ἰδογο ἀο68 δρ- 

(806 ἱπαϊοδύοι οὗ 8 8114] το διΐου, οὐ οὗ ἃ βοῃβῃΐρ, 
ἴῃ ἴο [89 ρΘ00]6 οὗ 8γδαὶ, το ἰμὸ ΟἹὰ Τ᾽ οδίδ- 
τηθηΐ Κίηρδ, ἰο ἴδ ρίουδ οὐ ἀοραπμάθηςϊ παγὰβ οὗ 
διὰ ἰμδῦ, ἰοο, ἰπ γαῦϊοῦβ τδυθ, οὐθὰ ἰῃ (ἢ6 ] 
δρῇοτθ. ἢ ϊίσβοῖν τι, (μὲ ἰμ6 ἰάοα οὗ 8 ἢ]1α] 
τοϊιίου ἴῃ ἰμ9 Ο]ὰ Τοβίδιηοηϊ μδὰ αἰγοδὰγ Ὀϑρυῃ ἴο 
ὙΪῺ ἴον ἰἰβοὶ δ υπίγοσβαὶ οἰ ἶο 8] εἰστιίβοδηοο Ὀογομπὰ 
186 ᾿ἰπιϊαοα ἴο [6γ86] (Εχ. ἱν. 32; θουϊῖ. χίν. 1)}.--τ-88 
ἐδουρὰ ἰδΐθ 8114] τοϊδίζοῃ οὗ (0 οὨ]άγοη οὗ Ἰδτδοὶ, 
ἀπορ ἰἢ0 ἰΔ, ἸΟΓΘ ἃ ΓΘαὶ δίθρ ἴῃ Ῥγορτοδδ ἰῃ γοθρθοὶ 
ἴο ΑΡγδῆδ δηὰ ἴΠ6 δοιιῖοα, Βυΐ ἰΠ6 σᾶ8ὸ ἱβ 6Χ- 
δοὶὶγ (9 οἷδον ταν. [Ιἡἢ ἴἰ06 Ερίδι}6 ἰο π6 ΘΔ] ὕδῃβ, 
(6 ρῥαϊείδγομδὶ βιαπὰροίμπι οὗἨ Ὀοϊϊοῖ ἰῃ Ῥτοιηΐθο 8 ἃ 
πὶ 086 ἴδηι ἰδδὶ οὗ πο Μοδαΐο Ἰερδιὶτγ (6 4]. 11}. 
16) Ιὑ ͵8 ἴο Ὀ6 φρθοίδιγ τοϊηδυκοα ἴῃ τοραρὰ ἰὸ 
ΚυνίΣ, ἰδὲ 6 ΚΗΘῊῪ οὐ ΠΟΥ͂Ν ἰ0 αἰδίζησυϊ δ [ῃ6 αἰ δ. 
Θῃξ Θοοποιηΐοῦ οὗ ἰ86 ΟἸὰ Τοδίασηθς, ἸΥ̓ΏΘΩ, [ὉΓ 6Χ- 
ΔΙΏΡΪα, 6 Αροβίίϊο Ῥδὺὶϊ 6115 υ8, ἔπαὶ (16 αν νὰβ 
εἰνοι ἐπγουρὰ πο πιϊηΐβίσυ οὗ 80 οουμοϊυᾶθο 
(δαὶ [ὴ9 δηροὶ οἵ ἴ86 [τὰ ἰμδὲ ἀρροδγοὰ ἰο ΑἸ γδθδσα 
τοῦδ ανο ὈΘΘῺ 8 ΟΥΘΘΙΌΓΟΙΥ δηροὶ (ἰδίου οἵ [80 
ΟΙα Τοεϊδιηοῦϊ, Ρ. 162). Απὰ γοῖ Ῥδὺὶ] ὑόν ἴοι- 
παρὰ {ἱ|8 ομαγδοίου οὗ [8 δηροὶὶο τηϑαϊδιϊοῃ ἴον (9 
ΟΣΡΓΙΟΒΒ ΡΌΓΡΟΟΟ οὗ βιοπίηρ ἐμεῦ ἐΠ0 τονοἰδοηῃ οὗ [ἢ9 
ΤΟΙ Ἶ88 ΝΞ Δ ΠΟΘ οββομίίαὶ, δη, 4150, 8 ΠἰΚὮΘΡ 
ἕ πὶ τὩδη αὶ οὗ [ἢ Ἰαπ-εἰνίης ; ἰὲ οου]ὰ ποῖ, [Π0Γ0- 
ἴοτϑ, ὕδνο Ὀθοὰ ἰῃ (μἱ8 δοηϑο (οὗ Κυτί2) ἐμαὶ (ἢ ἰδνὺῪ- 
εἰνίηρ ἰ8 τοξοιτο ἴο ἐμθ τηϑάϊαιίου οὗ δηρϑὶβ. ΤῊΘ 
οχρίδηδιίίοη οομϑίδία ἴῃ (δΐδ, (μὲ [80 Ὀγοτηΐβθ ΜΔ 8 
τονοϊδίϊοῃ ἴοσς Αὔγαμδμι, ἀμ, βΘΠΘΓΑΙΙΥ, ἔοσ [86 οαἰθοῖ 
Ραϊγίδσομα, τ} 18ὲ (86 ἰδτγ- αἰ νίηρ, οα [6 οΟἴδον απὰ 
ΔΒ [ὉΓ ἃ ἩὮΟ]6 ΡΘΟΡ]6 τιϊηρ]οὰ δηα ΟΟΒΓΒΘ, ΟΥ δὲ εἱΪ 
ονθηίβ, ΖτΟΔΕΪΥ ποοάϊῃσ δὴ οἀποαίίῃσ οὐϊαγο. Βαὶ 
88 ἴδ ρῥδισϊδγοῦδὶ ΘΟΟΏΟΙΩΥ, ἴῃ τοθρθϑοῖ ἰο ἰΐ8 γοϊδιοα: 
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εἷνρ ἴἰο (86 ἔοττη οὗ [89 Οοπρεῖ, δὰ ἃ δυρονίονϊν ἰο 
[86 ἔοττα οἵ ἴδ 9 Ἰανγ- αἰνίης, δῃὰ ἰῃ 60 δι Δρροδσγβ ᾿Κ 
ἴο ἰδ0 Νονν Ταβίδιιθηῖ, δο δραίη δὰ ἐδ ἙΘΘΟΠΟΣΩΥ͂ οὗ 
19 Ξοι ἰῖοα ἃ δα ροΓ ΟΥ̓ ἰο ἐδ ΑὈγδῃδγοίο. ϑ 
δροοίδςο ἀϊειϊποιίοη 8 ἴΠ6 βοραγδίου Ὀεΐτθοι {Π6 ᾿ἴπ0 

- οὗ ἰδο ρίουβ, ἀηὰ [86 κοάϊοθβ, ουσβο-οδάθὰ Ἰἰπὸ οἵ | εἰγϑὰ. 
Οαίη. ογοίοτο ἰΐ 8 ἰῆδι ἐμαὶ ρϑου δ ἀεαϊστιιδίδου 
οὗ ΕποΟΙ Β ῥἱθῖγ: “86 πδικοὰ σὰ Οοὰ,᾽" ποτοῦ οὁ0- 
ΟΌΓΒ δρδίη ἰὼ (ἢ6 ἰδίον ἰαυνγεϊζαοδ οἵ (6 Οὰ Τοδβὰ- 
τοθρξ. [ἴπ8 ποιὰ, ἰῃς βϑιΐο ΘΟΟΏΟΏΙΥ ἰδ ἃ ἅπαξ λεγό- 
μενον ἴῃ ἰ0 ΟΙά Τοβίδσηοηϊ, πο ὈθΘῺ ἔπη ἀδ- 
ΤΑΘὨ Δ] χτηϊβίακου ὮΥ ἴμ0 ΘΟμ ΘΏΔΟΓΒ ἴον ἐΠ6 δησοὶ 
Ἡγροιμοβῖθ., [Ὁ δα8 ἃ ργοβρυταϊοι οὗ ἴδ0 Νονν Τ68- 
ἰδιιοηὶ δβίαίθ, δηἃ δοκποπ)θάσοθ, ἐπογοΐογο, 186 υἱοὶ 
ϑεοῦ, οΥ 80η8 οὗ ἀο4, 88 ἰβΒ ἀ0η6 ἰη [80 Νοὸτν Τ οβίδιημθῃς 
ἷπ οὔτ [μοτ δ βοιτῶοῦ ὁἢ [6 τουπί, [{ ἰδ6 οδ]θοιίοα 
ἦθ τηδλᾶσ, ἰῃμδὶ (6 τοἀοτηρίίου ͵8 ποὺ γοῖ Ῥογίθο] Υ ἰῃ- 
ἐτοἀυοοά, ἰὺ 8. ἰο Ὀ6 τοτηδγκοᾶ, ἰδὲ 186 (Δ 11} ἰῃ γθ- 
ἀοτορίίομ, πη ἐδ6 ἰἶγα6 δήιονγ Ο γῖϑι, 8 ποΐ ὑο Ὀ6 τη 689- 
τοὰ, ἴῃ ἰϊ8 ἀορτδοβ, ὈῪ ἴθ ΘΟ γΟΠΟΪορίο8] δάνδῃοο; 
88 5 ΒΏοΥΤι ἴῃ (ἢ 6 ΘΧΘΙΏΡΪ68 οὗ ΕΠΟΟΣ δηἃ ΑὈΓΘΒΔΤ,. 
Τἴποῦ, τπόγθούον, Κη ὈοίίοΣ ον ἰο οδιτηδίθ 1} 9 
ποτ οὗ {819 βίῃ] ΑΥ Υ ἰῃ (86 ΘΟΟΠΟΤΩΥ οὗὨ (δ Ιοῃ 
Ηἰνί πα 860 ρυοϑι ὀσδϑα ἱπτουρὰ ἴδ6 Ὀ]οβαίηρ οὗ δι, 
δηἀ Ὑ80 τοῆοςιοα ἰὴ (μοὶν 6 6 οηὰ οὗὨ ἐἶπη6: “ ΤΉΘΥ 
816 ἰδ ρτοδίοϑὶ Βοτοθθ ἐμαὶ, ποχὶ ἰο ΟΠ τῖδὶ δὰ Φο ἢ 
(Ὧ6 Βαρὥδι, οὐδ δρροδτοὰ ἴῃ τιὴῖβ ποι] ἃ, δπὰ δ (16 
ἰδδὶ ἀδῪ τὸ Β[)4}} 6 Ὠο] ἃ ἐπ οἷν τλδ᾽οβιγ.᾽) ϑἴποο, [6 τὸ- 
ἴοτο, ουοὴ ἰδ ἰδτ-ροσοα, ποι Ὠϑιδηδίησ [8.868 
Βοιυδηΐ-Γο αἰίοι, ἀἰὰ ποὶ ὁχοϊπο ἰδ6 1468 οὗἁὨἁ 8γ861 8 
ΒΟΠΔΕΐρ ΚΟΒΘΓΆΙΠΥ, οὐ οὗ 186 Ὀο] ον πα ΘΒρ οί ΠΥ, (848 
[86 γ»ἴδοοθ Ὦσϑαυί. χχχίϊ, ὅ ; Ηοβ. ἰϊ. 1 ((ποτοΐοσθ ποῖ 
ἘΟΟΠΘΙῚ δηὰ Ῥβ. ᾿χχὶϊϊ, 1ὅ ΒΠΟΥ ἴὸ υ8, ΠΟῪ ταῦ οὶ 
ΤΏΌΟΓΘ Οἰοαν τουδὶ ἰΐ8 ἰάοθα ανὸ ἀρροαγϑά, ἴῃ ἴΐ8 
τγρίςαὶ εἰσηΐϊβοδηοο δῃὰ ὈοδαΐΥ, διμθοηρ [Π6 ρἱουδ ἀ6- 
Βοοπαδηίθ οὗ βοῖδ, [πὸ ἰδδὶ ο886 ἰΐ ἀν ξεραν 
[06Υ οὐρῇϊΐ ἰο ἢανο Ὀθθη οΔ]|16ἀ πὸ οδονδ (ἱ 
οὗ Ὀπο ΕἸ): αὶ ΐ5 ἷἱβ ποὶ ἐὸ ἰκθϑρ οἰ θαυ ἴῃ 
γίον, ἱμαὶ [16 Ξοιλίοθ γεργοθθηϊθὰ ἰδ υἱῖν ἴο- 
Ἰδιΐοῃ οἵ Ὠυσηδη ΕΥ̓͂ ̓ο ἀοα, δρᾶ (δαὶ ΠΟΥ͂, κ6 Μο]- 
οἰλϊζοάεἰκ δἱ ἃ ἰδίος ὄσωθ, ἀἰβαρροδγοὰ ἴγοτῃ (80 βίαζα. 
Τμδὶ (6 δηγζοΐβϑ, βουνοῦ, ἰῇ ἃ Ὀἢγαῖοδὶ ΘΟΏθ6, 88 
ΟΡΡοδϑά ἴο δὴ οἰδιῖςδὶ βοῦϑο, σοι! Ὅθ οδ]]οὰ βοὴ οὗ 
Θοά,---Ἰμδὶ 8, οουὰ 06 τοΐδιτοὰ ἴὸ βοζῶθ ζϑῃ θυ 0 
οὗ ἃ Ῥμγείοαδὶ ἰκϊηᾶ, ἰβ ἃ γίουν ἐμδὲ δα8 Ὀϑδὴ τσ ὨΟΥ ἀ6- 
πουποοὰ ὮὈγ Καὶ! (Ρ. 11) Απᾷ ἰπ (;͵86 τΔΥ, ἴον ἐ8θ 
ππρτοὐυάϊοθα, [16 ταδιϊοσ τηΐρἣς δϑοῖὰ ἰοΟ ΘΓ  ὈΪΥ πρὶ] 

ἱ οὗ Βυὶΐὶ ἔσγΙθοΓ ΟἹ ἰδ ΟΟΟΌΓΕ 88 ἃ {πἰηρ ἰὸ 
Ῥδ οοπείἀοτοά, ἰμαὺ (Π0 Βοῃ8 οὗ Θοὰ ποο ἐἦο ἀσμσλέονα 
ο᾽) ον. Ἠὸον, ἰΐ ͵8 δρϊκοᾶ, Ὑθὴ 1 ἰδ βαϊὰ ἴῃ ἰΐ8 ροη- 
ΘΓαὶ βϑθῆ86 (νοῦ. 2) ὑδιδὶ "σν του ἰρ θὰ ἐμποτηβοῖνοα, 
08} ὙῸ6 ᾿ἰτηξ (86 Θχργϑαδίοῃ ἀσωρλέογε οΥὈ πιθη, ταῦ. 3, 
ἴο ἴδ6 ἀδορηνοΣ οὗ [86 Οδἰηϊίο8 ἢ Ὅ76 σδηποῖ ΠΕΣΘ 
τοδὶ ὕροὰ ἐδθ υδυδ] τηοᾶθ οἵ διδίηρ {πἰ8, ΤΏΘΓΟ ἰδ 
ΠΟ ὕοδδοὴ ΜὮΥ [6 Β0η86 οὗ αοὰ βδοι!ὰ δδγνο ζουπὰ ἃ 
ἰδιηρπρ ὈΘΘΑΌΪΥ ΟὨΪΥ διθοηρ ἰθ6 ἀδυρλίοτβ οὗ 186 
Οαἰη δ. ΤῺ ἀδυρ ῦογβ ΟὗὁὨ Τὴ6 ἢ ΤΩΔΥῪ, ἰπ ἰδ6 ὅγεὶ 
φίδοοθ, Ὀ6 ὙΟΤΏΘΩ ἴῃ ζΘΠΟΓΑΙ, [Ι͂ἢ ἰῃδί 0886, ΒΟΊΤΘΥΘΓ, 
κερὶ ἐπὶ ΤΈΤΕ, μρνν ἀξ ρρω ἴῃ ἰησ [86 οἰμὶ- 

Υ ἀο ΒΟΠΒ Ο 88 Ορροδϑὰ ἰὸ {6 ρἢγεῖο- 
ΔΙΙγ ἀοβηοὰ ἀδυρηίογβ οὗὨ πάθῃ,---ἃΣο οι; τ τυ 
Οαἰηϊἦο ποχιθὴ τοῖρσῃςξ 6 ὈΓΙΣΩΔΙΣΥ ἀπηἀογείοοά, 66 Ρ9- 
οἶδ ν δἰποο 86 βοίμϊθ ποθ ἴοο ἴο [80 
οἰ ]άγϑα οἵ αθοὰ, ἸΤμοὶν βταὶ ἴοι, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
ποῦ] ὰ οοῃαῖβὲ ἴῃ ἰδ ΐ8, ἰθδὲ ἴῃ {8:6 σοῖο οὗἉ τὶῖνοδα [8 6} 
ἰοῦ τπογαβοῖνοα Ὀ6 ἀοίδτιτηϊποα ὮὈΥ͂ {8.0 Τη6 10 οἴδιτη οὗ 
ΒΟΏΒΌΔΙ Ὀοαυϊγ. Ετοτα {818 [0] Οὐγ8 [06 ΘΘοΟ ἃ ἴγλπ8- 
πεοθείον, ὑπαὶ ἰΠ6Υ ἰοοῖς ἔπσπὶ τίνοϑ οὗ 41} σβοτὰ [ΠῸῪ 
οἰοθο, ἐμπδὺ 18, οὗ 8}} (μὲ ῥ]οαβθὰ (ποτὶ, Οη ἰδμο ποτὰ 
ΦΌ, ἰδβογείοτο, γοδίβ ἐμ6 οηρμιδεὶβ οἵ (86 δβχσργεβαΐου 
(ουι οὗ 41} Ιποἰοδὰ οὗὨ Ἰοο κί ς δὲ ἴδ βρί γι] Κίηθ- 

ἀραβηρα [ΏΟΥ Ὠδὰ δὴ ογΥὙ8 ΟἿΪΥ ἰὸ ἔδο ρἴθαδαγο οὗ 
Β6Ώ86, Τμδαῖὶ δ (06 ἢγαὶ τηΐηρ. ΤΏΘη ἰδοξο ἰ8 
ποίην δαί ἃ Π6ΓῸ ΟὗὨ ΔΩΥ ΙΩΟΓᾺ] δι βίβοι οι ἴῃ ὈΘΔΟΊΥ, 
ΤῊ ἀρροδῖθ ἤγοῃ ἴμ6 ἕδος δαὶ ΠΟΥ ἰοοῖὶ τθοτὰ 
Ἡΐνοδ οὗ 81} [δ᾽ ρμἱοαδοὰ ἴποθη, οὗ 81} πὲ ἰπΠῸΥ ἀθ- 

Τμπδιοδὰ οὗ Βοϊἀϊηρ ρᾳγο ἴπ6 Βεοιδίς "ἴῃς, (ΠΟΥ 
(οοἷκ νῖνοβ ἱπαϊβογίταϊπαίοὶγ (599), διὰ ἐμαὶ ταβ (Π6 
Βοοοῃὰ δηὰ ἀδβοϊβὶνο ἰγδηβρτοδδίοῃ. ΒΥ 818 τδ8 ἴδ; 
ἄδσα ἴοτῃ ἄονπι πΐο ἢ διοοῦ Ὀοίποοη ἴ86 Οδἰηἶ 65 δηὰᾶ 
ἴδια Βοιδῖ.68,---ἰ(Ὠαὶ 18, (86 ἀδτὼ ὙΠ Οἢ Κορὲ Ὀδοῖὶ (δ9 
ὈΠίγΟΤΒαΙ οοττυρίίΐοι, δὰ πιο Ὠἰοτῖο μδαὰ ὑγὸ- 
ἰοοϊοα ἐμ τοο οὗ (ἢ ὈΪ]οδδίησ, ΤὨΘΓΟΙΌΓΟ 18 ἰδ, τοῦ. 
8, ἴδδι ἰλ0 οοττυρίΐοι ΜΒΪΟΝ ΠΟῪ ΘΟΙΏΘ8 8 οματροὰ 
ὍΡΟΙ τηθῃ, δηὰ ποΐ δὲ 811 Ὁροὴ [86 1 πὸ 
Ἰοοῖκ [ὉΓ ἃ τιοτηθηΐ δὲ 16 ΔΏΡΟΙ ὨγΡΟΙ ἢ βὶβ, ἴδ 18. ποῖ 
ΘΑΔΥ͂ ἰο 866 ΠΟῪ ΒΌΓὮ ΔΙΩΟῸΣΒ Μὰ ἱπαϊν᾽ ἀυ6] ποτηθα 
σου]ὰ μανὸ δὰ 8ὸ ἀθεϊἀθὰ βδῃ οἴἶδοὶ Ὁροὴ ἰδ6 ἀθβ ἢ Υ 
οὗ (86 τΠοἷ6 τδοθ, δὶ ἃ ἔπηο, ἴοο, θα τόσο (ἤ8η 
ΠΟΥ͂, τηθῃ ἔοστηθϑά 186 ἀφοάϊησ ἔδοίου  διηὰ (18 ΣΩΔῪ 
6 ΒΔΥ, πὶίμουῦς ἰηίο νἱονν ὑπ6 ἔδοὶ, [μδὲ ἴῃ (80 
᾿ἰδύοτῖ 681 δῖ 71]6 δε ὶθ ΔΓΘ ΠΕΥ͂ΟΡ 0816 ἃ Ὀπ6 ΕἸΟΒίτη, 
(δὶ δῃρ6}β ἀὁ ποὶ Β66}ς ΠΟΓ ἃγῸ Βουρῃϊ ἴῃ τηδγτίασο 

Β ᾿(Μαιξ, χχίϊ, 80), διὰ ἰβαῖΐ {ῃ6 δχργθββίοῃ: “(δ κθ 
ἐδβοτβοῖνοβ πῖνοα,"" ἀξμοίοβ σηδγτίαρο- 68, ποὶ ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ 
οὗ υππδίυσγαὶ δι ΟΣ, ΟΥ τοϊηδηϊο ἰοτοβ, 88 Κυτὶξ 
Ῥἱοίαγοϑ ἰἃ ἴῃ μἷα ὅγβιὶ ἰτεδιΐϑο (ρ. 99. Βυῖ ἱμάροί, 
ουΐ οὗ ἰπο86 ἀοπηοηΐδολὶ, ΒΟΒὮΪΥ διηοῦτγβ, ἰὲ ἰα βδὶὰ, 
τοῦδὲ ἢδνθ ργοοθοᾶϑα (86 Ὁ) δῃὰ ὉΤ3 3, δὰ ἰδυ 
ΤΟΥ που]Ἱὰ ὑσχίησ (16 Ὑ8Ο16 τηδέϊος ἴἰο ἃ ἀδαοϊδίοῃ. ἴα 
(Π0 Βτεί ρ]δοθ, ΠΟΎΣ, τηυδὲ τ Γοιθ ογ, ἰμδὲ [80 
Βοῃίθῃοο οὗ αἀοὰ τοβροοϊΐηρ ἴδ ἀφδρογαῖθ οοπαϊτίοι 
οὗ [Πο τδοθ (νοῦ. 8) ργθοθάθβ (μἷβ τηϑῃϊίοῃ οὗ ἰμ6 Νο- 
Ρ Εἰ ΐπα, ἀπά ἰξ ἴα οἰδαν (δαὶ [Π6 ὩΠΡὉ9 τηῦβὶ δίγεδ αν ἀθ- 
ποθ 8 βρϑοίαὶ ἔοστα οἵ (86 ουἱ!, πϑίοα, τίμα ᾽ε8 ΒΘΒΒΙΥ 
Ἰυϑὶ, Βίδπ5 δὲ (1.6 βδῖὴθ [ἰπι6 ἰῃ ἃ ροβϑιεἰοη οἵ γϑοῖρτο- 
αἰἴγ. Αοοοταϊΐηρ ἰο δἰπηοσὶ αἱ] ἰηπιοτργοίδιίοηβ, δηὰ 
δοοοσϊην ἰὼ ΝΠ. χἰϊ!, 88, ““πῆθη ἴ86 ρίαηις Απδ- 
Κίπι δὸ γοοϊζοῃ θα διποην πε ταν ἢ Ὑ νύν με ΜΟΙ 
ἰσαπἕξο,---ΟΥ, τλο79 δοουγδίοὶυ, ἴδ ἀἐεέῥησιὶ 16 

"λςλνοτι ΟΡ Οὐδγρονοσίησ. Ασοογαϊηρ ἴ0 ΒΌ ἢ ἰϊ 8 
ὅοῖα 05, ἃ πθὰῦ ἔοστη ἰὸ δὲ ; οἵμον ἀθυϊ υδΊ10 8 860 
Ὀοῖον. ἴπ ἰδεῖν ὈΟΟΙΪΥ Δρροδγδῆοο ἴδ6 ΝΕΟΡὮΣ τα 
Μ6ΓῸ ποὶ ΘΣΔΟΙΪΥ πδιδὺ ἃΓῸ 081164 ρἰδηί ἰῃ (86 ταγιϊς 
(8] βθῆβο, Ὀυϊ ρῥγοτηΐηθηΐ δηἃ ΡΟ ΟΓΙῸ] ἔστη 8 οὗ ταθῃ. 
Τῃ βισοησίἣ, ἴῃ 60 » ΟΡ ῥσίαο, ἰβ0Υ πότὸ Οὐδδογίρι, 
ὑπ ἷδ, τα ΡὮΓΥ τηθῃ, ΠΘΓΟΘΒ ; ἰῃ ἀοοάϑ, ΣΕΥ ΘΓ ΤΠ ΘΏ 
οὗ τϑθονγῃ : Ὀ0} (μοῖρ ἀοο(8 ΟΓΘ οδρθοΐδῖν ἀδϑαβ οἵ 
γἱοἴεμοο ΘΓ (νν. 11, 18), τηγὶρἰθουδβηοβ8, δῃηὰ ὁρ- 
Ργοϑείοῃ. Τὴ6 τηϑδηΐησ ἷ8, ἐμαὶ ἐπὸ βΒοΒὮΥ Ὡδίοτθ 
οὗ ῥγΐάθ δῃὰ ογθθὶυν ΟΥΟΡ δβϑοοίαίθθ ᾿ἰϑο ἢ πὰ ἰδ6 
βΒοΒῺΙΥ ἀϊδογάον οὗ ̓ υ86. ΓΖ Διηθοῦ [86 Οδἰηϊδ δηὰ ᾿εΐ8 
ΒΟ ΘΓΟ ΠΟΥ͂ ἰὯ6 ζοπογαὶ {γρο οὗ [86 Βυμηδη τϑοθ, 
Βυΐϊ 88 (06 ᾿ομἀθῃοῦ ἰο νἱοΐθηοθ οδίῃθ ἰῃ οοΟἰθιρο- 
ΤΏΘΟΟΒΙΥ πίῖ ἰμ6 ᾿υδέ, Δα ποί 48 ἃ βΘΠοσ 0. [ὉΣ 
186 Εγδὶ ὄσηθ ἀδβοοηαϊηρ ἔγοτῃ ἰξ, 80 σοσο ἰδ Νορδ- 
᾿ΐτὰ δοἰοιρογδηθουβ πὶΐὶ ἴδο60 Β65}}Υ τι 668} 8η θα, 
διδνυΐηρ ὈθοΩ, ἴῃ ἔδοϊ, ἔγοσ ἴδ ἀδγβ οὗ δίῃ δἰ μοτίο 
ἔτῃοῃ οὗ τομονπν," ΤῈ ΠΘΌΓΟΥ ἰδ Ἀ ΓῚ, ποῖ ἈΠ"; 

ἰθοσθ τοεγ6 ΝΟΡΆΠΙτΝ, 1ὲ 8 Βαϊ, ὉΠΙΡῚ ὈΛΤΟΞ, ἴῃ 
ἔῃο86 ΒΆπι6 ἀδγ8, μοὶ ἔλεγα δεοαηιθ ΟΥὨΘΒτης ἰὼ Ὅ6, 88 
Κποροῖ ἐγδηβίδθβ ἱξ, Αἀὰά ἴο (8 ἔ!ιο οὔξρτίηρ οὗ ἐδο 
ΒΟΏ8 οὗ αοἂ δηὰ ἰδ6 ἀδυρδίοτβ οὗ πιθῃ, ἐμὲ ἴ8, οὗ [6 
ΕτΟΒΘΘΙ ΒΟΏΒΌΔΙ τηδυτίδροθ οὗἨ (86 μίοιβ, δπὰ ἰμοῖν 
τοὐηρ] ηρ πὶ 186 Οδἰηϊο το. ΤῆυΒ ον ἰοχϑίμοῦ 
ἴπο ογἰρίῃβ οὗ ἔμιο Οἱ δογίτῃη. [ἢ σοβροοὶ ἰὸ ἴδ ἄγβι 
ἼΟΤΟ ΠΥ τιθῇ ΟΥ̓ τϑθοῦσιι, οὐ ταθῃ οὗ οἷά, ὩΣ ἸΣῺ --- 
ἰμαὲ ἰ8, [6 Οαἰηϊΐεα. Ὑμυβ, ἴοο, ἰῃ ἴδο οαβίοδὶ ΜΔ 
ἀοοβ οὔτ βοοΐοῃ οοπῃροῦ 1186} τῖτἢ Ὀοὶὰ 6 ῥσϑοοᾶ- 
ἴῃς οἰαρίοσβ, [ἢ ἴ8}6 ουγὶδ ομαρίθν (λγ ἰβ δοϑουθοὰ 

4“ 



ΟΗΑΡ, ΥἹΙ. 1-8, 

ἐδο ᾿ξπο οὗ ἔδο Οαἰηίξοα δ 8 }}} αἰνοὰ ἔοσὰ ἔθ 1 Ώ6 
οἵ β6ὲἢ : ἰπ (86 ΒΔ} ομδρίον τ βαῦθ (ἢ}9 11πθ οὗ ἐδ 
Βοιιῖεας ἴῃ 1ἐ8 ἀσνούθαῃθθβ δηα οἱοναου ; (8 θῃ, 81Δ]- 
Ιγ, ἴω τ1.λ6 βοοώοῃ Ὀδίοτθ 8, {80 ταἰηρ)ϊης οὗ Ὀοΐδ ᾿ἴη686, 
δηὰ 86 υπίνοσϑα ἐγ δπὰ βαρσίἐἰουδβηοθβ οὗ οοστυρίοῃ, 
83, δοοοναϊΐην ἰο [16 ῥστορτϑσηθ οὗ [80 Οαἰηϊο [.8- 
τοροῦ, ἴδ ουϊεοϊπαιοβ ἰη ἐμθ ἔπὸ ἔπηἀδτιηθηίδὶ ἔδαίΐατοθ 
οὗ σᾶστιδ εν δηὰ οτυοϊγ. ὙΒοσΥον γϑδβ ἀὐθηββὶβ, ἰὸ 
[8 Ὀσέοτθ υ8, πὶ ἐουῦ ΔΩ ργοῤυάίοθ ἀοείνοα 
ἔτοστω ΟΡ ἱὩἸΟΠΒ αἰ ἴθ ἰο ἰδ, ποιὰ πόνον [Ὀίηκ οὗ ὑμάθε- 
Ββιαπϊης ΌΥ [0 Ὀπ6 ΕΠἸΟὨΐτὰ δηγίίηνσ 6189 ἰμδῃ (6 
φέουβ οι λοβ, δὰ ὈΥ ἱμοῖρ οοῃηθοίΐου τὶ [Π6 
ἀδυρμίοτα οὗ τη6 ἢ δῃ εἾἶ80 ἴδῃ ἃ οοστυροη οὗ 
ΤΩΔΙΤΙΔΡΟ δηὰ ἃ τοϊηρὶΐηρν πὶ 106 Οδἰηϊῖ68, ΤὨΐβ 
σπουϊὰ 1Δ}}}7 Δρρϑᾶγ ἴγοῖλ (86 ἴδοῦ, ἰμδὶ ἴῃ {818 
δοοίδουι ἴδ βμβετρ΄ ὀοηίγαδὲ Ὀοίτοθη ἰῃ6 ὑπ|ᾶο 11π68, 
ΜὩΪΟὮ 8. 80 ῥγοϊηϊηθηὶ ἰῃ [86 ᾿χον ουβ ομδρίον, ἩΒΟΙΥ͂ 
ἀἰβορροαωσβ. [1 τὸ τοδὰ γί μον τὸ Βηά, ἰοο, ἐμαὶ οὶ 
(δὰ (Οὐδἰπῖίο8. δίομθ ρογβιιοὰ ἰῃ [80 Βοοά, Ὀαΐ Ὀοΐὰ 
[65 Ἰοροίπογ, τὶ ἐμὴ6 Θχοοροι οὗ ΝΟΔἢ δηὰ ἢΐβ 
δουξο. Βυσίθο. οἱ, 1βῃπιδοὶ, 10 8 ἃ “" πὶὰ τηδῃ," 
διὰ νεθοδο “ βαπὰ 13 ασαϊηδί ΘΟΥ̓ΘΡΥ͂ ΙΏ8}.,᾽,) ΔΡΡΘΔΓΒ 88 
ἴδὸ οἴδρτείηρ οὗ ΑὈτδμδηὶ δηὰ “ (δ τηδὶ ἃ," ἃ ΘΟΡΥ, 88 
ἱξτσοσζε, Εἰσίης υϑ ἃ οἶοαν ἰάθβα οὗ (89 ΟἸ Ὁθοτίπι, δὰ οὗ 
86 γᾺῪ ἴῃ σὰϊοῦ ΠΟΥ οτὶρσί παιθα, Δ ουρὰ [6 ὁοῃ- 
ποοξϊΐου οὗ ἴδ6 μαϊσγίδιοι. 8 Τγζοπὶ ἃ υΣΟΡ Ἰηοίϊνα, 
δι ΤΏΟΓΘ ΘΧΟυΒΔ016. Ηθηοθ [Π6 ἰγδαϊομαὶ δηα ᾿οραὶ 
ΔΌΒΟγτοπΟΘ οὗ υπἰμοοσγαιῖο τηλστίαροθ ἴῃ ἴΠ6 [Π00- 
οἴδῖῖο γῶσο; 898 Μ͵ο) Βηά [ἰ ἰπ (θη. ΧΧΙΥ. 8: χχγΐ. 84, 
986: χχνϊΐ, 46: χχχίν, 9: ἢουϊ, υἱὶ, 8: Φοβῇ. χχὶϊ!, 
12: δε ὁ 1, 6; 1 Κίησ χὶ. 1: ΕἰΖγα ἰχ 2; Νϑῦϑαμ. 
χ. 80. πο ΧἈ]}Π1ΠΡ ΔἸΤΔΥ οὗὨ [0 15γ4011068 ἴῃ (0 ἀ68- 
οτὶ σβϑπηθ Ποῖ ἴγοῦ) ΔΩΥ͂ Διηουνῦ ὈΘΕ ΘΟ ΔΏΡΟΪ8 δηὰ [86 
ἀδαρμίοτβ οὗ ταθη, θὰ} ἔγοπι δὴ πανία! ἰπἰΘΓΟΟΌΓΒΘ 
Ὀοίνθοα ἰπ0 [βγαθ ϊο δηὰ (6 σοπιθῃ οὗ Μ|ίΙάΐϊδη 
(Ναχα. χχν.). 8.0 [809 δροϑβϑίδϑίθβ οὗ [βγδρὶ ἴῃ (86 
ὥὕὔχμο οὗ ἐδο Φυάσοθ σοτο ἀογίνοα ἔγοσῃ [16 τηϊηρ ην 
οὗ 1[Π6 [Βηδο 65 πὶϊὰ ὑπὸ ἀδυρμίογ οὗ [μ6 Οὀμδδῃ- 
69 (δυὰς. 1, 6) ΤΏΘ (Ὁ]] οὗ βοϊοτμομ, δῃὰ ἐδο [Ἀ]]- 
ἱῃρ ΔΊΤΔΥ οὗ (86 ΡΘΟΡΙ6 ἰδμδὺ 10] ονγοὰ ἱΐ, σαηθ ΠῸμα 

τὴ 0} 8 δοῃποοίοη πιῶ ἰοτγοῖρτι πίῖνοθ (1 Είηρβ 
χὶ 1). 80 ἰδὸ θη ἰτῖροθ δυηὶς ἱπίο (86 πουβὶρ οὗ 
Β4Ά3] ἴῃ ΘΟυβραῦθποο οὗ (δ6 οΘοῃηοσίίοῃ οὗ Αἰδὺ πιὰ 
ἐ.:6 διάομΐδη δε ΖοῦΌοὶ, πῇοϑο ΒοστῖὉ]0 δἰ τι βοδῆοθ 2068 
ΟΣ αὐδῇ ἴὸ [16 ἘΙΧτΣ ΤῦΕῸ 1 Κίῃρβ χυϊ. 81 ; ΚΟΥ, ἰ]. 
30); δῃὰ βο, ἰοο, Εἰζγβ, δὰ ΝΟ ΘΔ, δον ἰ.6 στοαὶ 
ν᾽ διἰδιίου, ΚΟΥ ΠΟ ΟἴδοΡ ΜΔΥ ἴο βοοῦτο ἰδοῖτ Ῥϑορὶθ 
Θραϊηϑι, Δ ΠΟῪ ἀΟΡΘΠΟΓΔΟΥ, θη ὈΥ οοηἰοηαϊηρ ΘΑΓΏ- 
ΘΗ ἀραίηϑὲ ἔογοῖ χη Τὰ Του δηὰ 
δισδὶη ὧἦο ἴ8Π6 ὑπθοογϑιΐο τ 654}}Π|Δ 0068 Οὗ Ο.6 Βοοίΐ0. 
γοθθοὶ ἐμοιΆβο γ68 ἴῃ ἐδ 6 [Βγ8 6 18 Ὠἰδίοτγ, σίίδουϊ 
ἴθ δῆροὶβ οἰ ηρ ΔΩΥ ρματὶ ὑμογοῖθ, ΕῸΡ ἴδ6 Κ8τβὲ 
ὕτηο, ἴῃ ἰ86 δροοῖγρθαὶ Τοῦὶν (ἸΌΡ. νἱ. 16), ἀοοδ 
ἴδοτο σαϑοϑὺ ὕ8 ἃ ἀδιηοηΐδο ἰηἰοτοϑὲ ἰπ Βυτηλη ἴΘτΔΔ]68, 
Δηὰ {ἰι|5 15 ομαγδοίογβιὶο ἕο υ (86 οτἰχίῃ οὗ {1} - 
Ὠγροιμαϑῖὶθ. Ηθτγο, ἴοο, ἰδ τηυϑὲ Ὅ6 τοιχατκοά, ἰπδὲ 
ΤηλττίΑ σα ὙΠῸ ἐμ 6 Ποδίθθῃ γγ8 ποΐ δΌΒοΪ αὐοὶν [ΟΥὈΪα- 
ἄδπ ἰο [Π6 Ιβνδο] 68. ΒΘ [ἢ 6 Ῥυηο}}]6 ἯΔ8 86- 
εοὐτοῦ, [αὶ ἴ[Π6 Ὀο] νην ΑΓΕ ταῖσδ τηδὶζθ ΒΟΙῪ (16 
προ ]Πουίης (1 Οον. υἱϊ.), δι} πιδττίδ 68 ΔΡῥ ΘΓ ΒΟτηθ- 
ἰἴθοβ Ἄνθη ἢ ἃ [ΔΥΟσΆὉ]9 ᾿ἰρϊ, [ τᾶϑ ΟἹ απο 
αἰ [Π|ὸ Οδηβδηΐίοβ ἰμδὶ τγὰϑ δΔιΌΘΟΪ αἰ γ ον ἄθη, 
δἴῃοθ (ΠΟΥ, 88 γ78}} 88 6 Οδἰηΐν68, Ὑογ6 δυπὶς ἴῃ ἰῃ- 

᾿ΘΌΣΔΌΪΟ σογτυρίίοη ; δῃηὰ Ηδηρσδίθηθου ἢδ8 Τρ 
: [δαὶ ἀνῇ ἐπγϑθ Ἐ6ΓΘ ὙΓᾺ8 ὥδᾳ μὰ 186 Ρὰῖ- 

ῬΟΒΘ οὗ ναγῃϊηρ 186 ἰΐο8 αρϑαϊῃβϑὶ βιοἢ τι γί ρ68, 
2. 17:6 γνεἰαξίοηδ οὗ ἐλθο Νίοιο 7ρείαηιοπέ ἰο ἐδδ 
ΡΣ ΓΘ 8 [086 ρῥᾶβϑαρθ οὗ {δ 

ρΡἶϑι)6 οὗ Ζυάο, γον. 6, ψιΐοῖι, ἰη ἴδοῖ, γὸ τοραγὰ 88 
[09 οτἱρίηδὶ ἰῃ 18 τοϊδιου ἴο ἰθ9 Κίμαγοαά ραββᾶρϑ, 
2. Ῥοῖον ἰΐ, 4. Ηδτγο, ἴοο, ΚυατὶΖ τϑϑβοηϑ ἔγοῃλ ἰδθ 

288 

πιοᾶθ οὗ δροϑαϊείη, ὈὰΣ ποῖ ὨΔΡΡΙΥ: ““ΒΟΙᾺ ορίϑι108 
ἀθειχηδίθ 1μ6 δούοσϑ ὙΠῸ δια Ῥυηίβῃθα 8ἃ8 βίσηρ 
ἄγγελοι. ὝΒΕἢ τὸ ἰηἰογγοχδίθ ἐμ6 Ὁ10]168] 8:7]. οὗ 
ΒΡΟΘΟὮ ἰὲ ΒΟΥΒ 08 δὲ ὁμοθ (ῃδὲ (818 πογὰ 8 πονυδὲ 
ἰυβ παζεάΐν υβοὰ οὗ δρὶγὶ(8 ἐν ἀρχῇ “ῈῸ0 Βᾶγθ 
8], ΤΏ680 δῖὸ ουὸῦ οδ]]ϑὰ δαίμονες, δηὰ {δοῖν 
᾿ιορα διάβολος ΟΥ σατανᾶς." Ὑ͵ὸ 11 ρὶνο Ῥυθβο ΠΥ 
06 δἰτρὶθ βοϊυϊϊδοῃ οὗὁἨ ([μΐ8 ον]εοιϊροα αἰ ου]γ. 
Ὑ ΒΟΡΕσῸΡ ὑμοῦθ 18 τηθηϊίοῃ οΥ͂ ἐμ δοίιμα] οχίβίθῃοθ 
οὗ ϑαίδη᾽ Β Κἰηράοτω ἰξ ἰδ παιτγα!γ δηὰ ζΘΏΘΓΑΙΙΥ οὗἁ 
Βαίδῃ, οὗὅἁἨ ἰλλ6 ἀθῃλοη8, οἰο., ΑἸ ΠουὮ ναγίδιϊοηβ οοσαυγ, 
88 Ἐρὶι. νἱ. 12, οἵ 4. Ηργο, Βοπόνορ, ὙΏθη (ἢ0 
ογρίηδὶ 4} 186} 7 οὗἨ [86 ἀδιωοῃβ ἰ8 τηοπιϊοποᾶ, [Δ 6Υ 
τηυδί 06 ἀρηοϊοὰ Δοσογαάϊηρσ ἴο (πον οτίρί δ] βίδιθ 89 
δΔη6 15. Οἰδλογν θθ ἰδ σου ἃ Ἰηθδη (δύ ἰπ6 ἀονὶ μαὰ 
βίῃηϑα, δηὰ ᾿ΒβΟΓΘΌΥ Ὀδοδῖθ ἃ ἀθυ]. [π ἰμαὶ 6880 
Οἷνρ οδίθο ηἰσσηβ ποῦ ἃ ἤδν ἴο 6 οοτγοοϊοαὰ τ ἤθγΘ 
[ΠΟΥ βρϑδῖς οὗ ἴδ !]6ὴ απσοίδ. Ὑ ΒΘα ἰΐ 18 βαϊὰ, μον 
ονοτ, ἐμαὶ ἔπθγο 18 Π6ΓΘ ΠΟ βρϑοΐαὶ σχηϑῃίίοη οὐὗἨ βδίδῃ, 
οΥ [δὲ (Π6 εἰῃ8 οὗ ἴῃ 6 δηροΐὶβ οαπηοὶ Ὀ6 Ῥδγιἰου ιν 
ἀοθοσί θα, οὐ ἐμαὶ {Π6 11} οὗἩ Βαίϑη 18 ποπμοτο ἀοδὶζ- 
Ὠδιθα 85'8 ἰθαυΐηρ ἷ8 ΒαὈΣ Δ οη, 41} δυ0}} Δββουιοσβ 
6 τηυδὲ πο] 88 μανΐῃρ ΠΟ βὶρηιίβοδηοο δὲ 8]}. 

Το Ερίβιϊο οὗ Φυάο 1Β ἃ ργορμοῦςδλὶ πογὰ οὗ πταγῃ- 
ἱηρ δρϑίηβι (Π6 Ὀορσίπηΐηρσ οὗ δηθηοτηϊαπέβιη. Ηοτο 
186 ΙΒΡϑΘΙ ιθ8 τῦο [ς6}} ἰῃ [16 τὶ] ΘΓ 688 ἀτο ὑπὸ ἢγϑὲ 
Ἡξαβα ΤΌΝ Ιῃ τοθρθοῖ ἴο ἔο80 ἰδ 8 οοῃ οβϑοά ἰδαξ 
ὑπ 0 Υ αἰὰ ηοὶ [8]] ἰῃ [19 Ὑ]] ΔΘ ΤΙ6 88 Τα ΓΟ Ϊγ οἡ δοοουηξ 
οὗ βἰῃβ οὗ βϑιβιδιίγ. ΤΏΘΩ τὸ {πο γ6 πδυγοὰ ἰῃ8 
ΔΗ, 618 ΒΟ ἱκορί ποὶ [μοῖρ ἀοταϊηΐου (ἀρχή) Ὀαϊ ἴοτ- 
βοοὶς ἐμ ῖρ ΟΥ̓ ΡΙΌΡΟΣΡ Βαὐϊιδίίοη---ἰ αὶ 18, [Ποῖ 
ΒΡΒΘΓΘ οὗ 116. ΤΏ σομίγαδὺ ἰπ ὑῃ6 συ οὗ (8686 
δΏ( 615 18 τηδὰθ οἷδθὰσ Υ̓͂ (αὶ ποῖ ργθοθᾶοϑ, ΤῈ60 
Φ0}8 ἴῃ {16 τ] ΔΘγ688 Κορὺὶ ποὶ {Ποῖν βαϊναιίοη, ὈὰΣ 
ξϑνΥο ὑμόταθοῖ 68 ἊΡ ἴο ὑπο] 1οΥ δηὰ [61], ΤῊ Δηρο 18 
ἘΝ ποὶ (μοῖρ ἀοχηϊπίοη, Ὀαὺ ᾿ἰοβὲ {μοῖρ βίβδίίοη δηὰ 
611, Τὸ 18 ΘΟΥΤΟΘρΡΟ 5 (ἰ6 ἐπἰγὰ Θχϑιρ]: ϑβοάοϊῃ 
δηὰ ΟἸΔοΥΤἢ πα ἐδ Βαττουπαϊΐηρ οἱ[ῖ68 ΔΓ ὑγθ- 
βομῃ θα ἴῃ ἃ βί δῦ ΤΏΔΏΠΘΡ τὶ} (686 (τούτοι:), (μαὲ 
8, (19 Δηρ618 δῃιὰ {6 [Θγδο 68, 88 ΔῊ ΘΧΔΙΡΪ6 οὗ βυοὰ 
Δ8 816 ΟΧροβϑὰ ἰο (6 ἰυάδρταορὶ οὗἨ (δθ οἴογῃδὶ γα, 
διὰ {Π18 ὁπ 180 Βρθοίαὶ στουηὰ οὗ ἰδεῖς οχοθϑβίνο 
ΒΘΏΒΌΔΙ ΝΥ, δηὰ πεῖς ἀοροπογαΐθ σοίϊῃρ' δίδου βίγδηρο 
Βοβῆ. Τθ ποῦὰβ ὅμοιον τρόπον τούτοις δίῃ! ἴῃ τῸ- 
Ἰδιίομ ἰο πρόκεινται δεῖγμα, δῃὰ (86 ραγοηιῃοίΐοαὶ 
ἐκπορνεύσασα ἈΔ8 ἰἰβΒ Βροοΐαϊ ἱπίογργοίδιϊίοη 48 τγοίου- 
τίησ ἴο [6 βοἀοιηϊίοΒ. Τ.6 Βγϑϑ 168 ἴῃ [16 π]]Δ6υ- 
ΠΙΘΒ5. ΣΤ ΪΒἢ δὴ ΘΣΧΘΙΏΡΪΘ οὗ ἃ Ἰοβὶ οοῃαϊἰΐοη, 88 μὴ 
πιστεύσαντες, ἰὯ0 ΔΙΡΟΙΒ 8ἃ8 μὴ τηρήσαντες, δο., 
ϑοάοτα δηὰ (ὐοσλοσταῖι 88 ἐκπορνεύσασαι, ἄο. ΤὨΘ 
ἔοστωβ οὗ δῃιἱποχηϊδηΐδαι ἃγο αἰ δγοηί, (86 παρστησηξ 
ὍΡΟΣ ἰδ ἷ8 (Ὠγουρμουΐ [89 Βαπιθ.0. πο ἀϊβϑιϊποιίοη, 
Βουονοῦ, ἰπῃ δ πουλί δηΐβτα 8 (818, (πὲ [ῃ6 [5Θγα 6} 168 
εἰπη θα ἰδτουρἢ ὑπ θα] οὗ ἰὼ [16 ποτγὰ οἉὨ τϑνοϊδίΐοι 9 
(ὴ6 Δηγοὶβ βἰπηθὰ δραίπδὶ (9 ἀϊνίπο ογάϊμδηοο, 
αϑϑίσοΐης ἱδμοῖν ροδιοη, δηᾶἂ ἰῃ βυυϊνίηρ, Ὀογοηᾶ 
ἐμοὲν Βρῇθγο, δῇνονρς ἃ 11π|111638 ἀοτηϊηίου . (ἢ 6 βοάοτχμς- 
ἰζ68 Β'πηθα δραϊηδὺ (ῃ6 παίυγαὶ ἰδῪ οὗὨ ἰΐ6 βοχυδὶ 
τοϊδεϊοηβ, οί Ὁ] 18 θα 88 8 τογαὶ ἰουπαδίΐοη οὔὨ 1 
ἰιϑοῖ, Τ0θ δου ποχαϊβίϑ, ἀρσαίηδ Ὑθοὰ Δυἀθ 600» 
ἱοπ ἀρᾷ, τοβοι 016 [86 Ὀδίοτο- πδηγθα ἴῃ [ἢϊ8, (δῖ 111κθ 
[Π6 ϑοάἀομηοδ {ἸΘῪ ΡΟ]]αΐο (86 68} ; 1 ἐμ6 [Ὁ]16ὰ 
ΔΏΡρ68 ΤΏ ΟΥ οομύθαλῃ δυο Ὁ : ἰΚ6 (6 Ὁ ]ἰονίην 
[βτϑο 68 ἐΠ6Υ βροϑδαῖς ουἱ] οὗ δόξας, ρ]οτίο8 (γοπἀογοᾶ 
ἀϊη [168--ὐί δ: Ὁ]0 ῥτοοῖβ οὗἨ ἰδ γονοϊαϊΐοη οἵ αοὰ ἰῃ 
1β8γδ6}). ὅο, ἴοο, ἰῃ ἰδ βοοοῃὰ ομδρίος οὗ [00 
βεοοπα Ερίβιϊο οἵ Ῥεῖοσ, ἰδ στουῃα-ἰάο8 18 88 ἴῃοχ- 
ΟΥ̓ΔΌΪΣΥ οὗἨ ἰδ ἀἰνῖπο ᾿υάρταθης δραϊηβὺ δὴ οὐ αγαῖθ 
δηοιηΐδηῃ, πἰϊμουΐ αἰνίηρ [16 Βρθοῖΐαὶ ἔοστῃ οὗ ἰδαῦ δῃὸ- 
τηΐβῃ. ΟΥ̓. εὐ, ἶι ἰβ το γον βαϊᾷ (Βδὶ ὑ8.6γ βἰπηοί, 
(αοά βραγοὰ ἰβθηι ποὺ δ μουρἢ ἴΠΟῪΥ τσογ διροἶβ, 
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Απὰ 580 6 βραγοὰ ποῖ {86 π80]6 οὰ ποτὰ (ὕ6ῃ. γἱ.), 
οὐ ΝΏοτη ἴδοτο ἰδ ΠΟΘ πΠῸ οὐδοῦ οἴδσχζο ἱπιρυϊοὰ 
ἴδῃ ἀσέβεια (ἰτωρὶο1 7}. 8:0, ἰοο, Βοάοπλ δηὰ ὅοπιοις 
ΤΑΝ ΔΙῸ ἤοτο ἀοηοίοα 88 δανίηρ ἱπουττοὰ ἱπάρτηθῃϊ 
ΒΟΪ οἷ υπάον [86 βδῖηθ ροίπξ οὗ νυἱονγ. ΟἸθα τυ, Πονν- 
ἜΥΟΣ, 848 ἴη6 βοοοῃὰ Ερίϑ8ι19 οὗἨ Ῥείον αἰδβηρσυϊδησά, 
ἴῃ δα άϊάοι, [86 Ἱπάφρτηοπιί οὗἨ δα 8168 ἔσοτῃ 
186 ᾿υἀρτησης ὑροὶ (86 οὰ ποτ]ὰ (6 6ῃ. νἱ.} ΤῈ6 
Ἰυάρτησης δραίηδὶ ἐδ δηρεῖϊβ, [26 Ἰυάστηρηξ δζαίηδι 
ἐπα οἷά πουϊά, δῃὰ ἰδ6 ἱπαστηοπὶ ὕροῃ ϑοάοπι, διὸ 
ἴγθα ᾿υάστηοηΐ ραγοάβ. Απα (8686 ρίδορβ, ἷξ 18 ὑγθ- 
ἰομα δὰ, Ἔχ ῖῦ σοηδττη [1.6 ΔΩρΡΟ] -Ὠγροί οδῖ8} Οοι- 
τὰ αἷἰθοὸ Ετομ 16 Σ᾽ οἢ (16 τοβροοίίνθ ρίδοθδ, ἴῃ 186 
Ἰθ] - ποῖ. 

8. 7: εχορείϊοαΐ ἐγααέοα. ΤΈιΘ ἄγει ἰηϊοτργοίδ- 
ἐΐου, ἰπ νοῦ ἴ86 ὈπΠ6 ΕἸοΝἶπ) ὝΟΓΟ Βοη5 οὗ ἐδ6 
Τηβσηδίοϑ, ΟΥ ζύοδὶ ὁπθα, τῇῆο ποοορά (06 ἀδυριῦθτβ 
οὗἩ [6 Ιου -Ὅογη, Καὶ] ἀδηοίοδ 89 [86 ἰηϊεγργοιδ 
οὗ ογίμβοάοχ Δυάδίδῃη. ΜΜορθ ΘΟΥΤΘΟΌΥ, ὨΟΎΤΘΟΥΘΥ, 
ΤΌΔΥ ἴὸ Ὀ6 ἀοποίοα 85 ἰδ ἰηἰοσργοίδοη οὐ [ἴ6 
Ἡροτγαϊβεῖο οὐ Ῥαϊοδ δὴ Φυαδίϑηι, ἰῃ 18 ΟΥῪ δίοτγ- 
(Πρ ὑΘΠΘΏΟΥ 86 στοργοβθοηϊδα ἰῃ ἰΠ6 Τα σὰ, ΤὨΘ 
Βοοοηά ἰηἰογργοίδοῃ οὶ τί ΕΥ ἀοδοτὶ δε 85. ἐμαὶ 
οὗ ἰδὸ εἰδηἰχίηρ, σΔὈΌ ΔΙ 5Ες 8] 
Σοϊουβ Κυτίζ ΤΩΔΥ 6 ΟὨ ἰϊ8 ὈθδΔΙ (Ραζὲ ἱ, ὑ. 8). 
1 'ἰθ πο πίιουὶ εἰ χηίβοδηοο ἐμαὶ ἰμ0 βταὶ ἔγδοο οὗ 
0.18 ἰηϊογργοίδιΐοη ρρϑᾶγβ ἐπ δίηρία οοὐΐοοδ οὗ ἐδ 
Βορίυδχιηῖ, [ἱὑ ἰ8 δυο γ δοκηοπ]οαροα (δαὶ (ἢ 6 
ΑἸοσδηάγίδῃ δον Ἰοοὶς Ραὶῃθ ἴῃ ΘΟΥΟΓῪ ΜΔΥ ἰοῸ (ΠΓΟῪ 
8 Ὀτίάρο Ὀούτοοῃ ἴΏ6 ΟΙά Τοδβιδσηθεὶ δὰ ἴ86 ατοοὸκ 
ἰγδαϊίου. Ηδθτθ ὩΟΝῪ δρροδῖβ ἃ ζδἷὶγ ῬγοΟῦΌΔΌΪΟ 
οδοδβίοῃ ἰο ἰηϊγοάυσσο ἰπηίο ὑμ6 ὈἱΌ]1.8] ἰοχῖ δὴ 
ΔΏΔΙΟΖΟΙΒ δίοτγ οὗ ξοῃβ οἵ Οαοἀ δηὰ οὗ ἀΐνίηο Ὀορεῦ- 
η ΤὨΘΓουροΟυ Ῥγοϑοηΐ ἐμοιηβοῖνοβ πῸ ΔΡΟΟΙΥ- 
Ῥὶ41 ὈΟΟΙΚΒ ἃ8 ἴθ τγβὶ ἀείδπαοσβ οὐ [6 δηροῖ-Ὦγρο- 
ἐμοδὶβ: [1:6 ΒοοΚ οὗ Ἐποοῖ δῃὰ 86 1}06Ξθ 6. Οσμ 68,8. 
τους ἀουδὺ ΡΏΪο ἰουπὰ ἰξ αἰγοδὰγ ἰπ οχίβίθησο, 
δα ἰἐ δυϊιοαὰ οπιγο Υ τ} }]} τῖτῃ 158 σγϑίοσῃ : τ 1]18ὲ ἰξ 
6 δοκηποπὶ σοῦ, ἰοο, ὉΥ [0.6 τροτ ΠοΌτγαϊδιϊο “20- 
δορῦυβ. Τμαὶ Ομγιβδη ᾿ἱΠοοϊορίδηβ οὗ (6 ΑἸΘσχδῃ- 
ἀγίδῃ βοδοοϊ, ᾿ἴκο ΟἸἹοεμομα ΑἸοχαπάτί παι, πποσί οὶ 
ἔλιμογθ |κ Τογιυ ἴδῃ, τἶδη, Αταῦτοβθο, βδβουϊὰ 
βΒηὰ [86 δηροὶ-Ὠγροίμοβὶβ ϑυϊτοὰ ἰο ἐδεὶν τς 
Ὡοϊοηδ, ἰ8 ποιῃΐηρ ὸ θὈ6 ποῃαογτοᾶ δι. Το ἔδοί ἐμδὶ 
ἔγοσμι ἴμ6 ουτίδ ουθῃ ἰο ἴδ οἰρῃ δοη  ΘοηἰαΓΥ, πὶ 
ΒΟΙῺ9 ἰβοϊαίοαὰ ἀχοορίίΐομβ, ἐῆθ ἰδϑίθ οὗ ἐδ6 οἰατοὶ 
ἀϊβοονογθὰ ἴῃ ἰδ δῇ οὶ -ἈΥροίλ 65 8 ἃ βυβρίοἰουϑ ἰ..60- 
δορ εἷος βᾶνοσ, οδδῃμηοὶ Ὧθ δοὶ δδί δ. 

4. Τὴε νοϊἐσίοια, Ρλέϊοοορλίοαϊ, γ,) απὰ 
αοἰοαὶ εἰσπὶ ΟΥ̓ ον Ιῃ ἰἰὰ γεϊδ- 

ἴα ἰο ἔμ ΡΒΙΠΟΒΟΡὮΥ οἵἩ τοὶ σίομ 186 δηροὶ- Ὠγροίδο- 
δἷβ σουὰ βάτο (06 αὔδοϊ οὗ δοπδ δας ϊ το 
Κτουπὰ οοποσρίϊοη8 οὗ τονοϊδίίοη, δηὰ οἵ ΟὈΪ ογαϊξησ 
ἰ ἀϊδιάποιϊίζομθ. [ὑ δυϊῃοηιοαΐοθ ἃ ἔδλοὶ ποῖ Ροσ- 
ΟΟΥ ἀοβίτουβ 811 ἀἰδάποὔοη Ὀούτνθοῃ γουοϊδοῃ δηὰ 
ΤΩΥΒΟΪΟΩΥ, Ὀοίτγθοῃ ἃ αἰνίηθ τηίγδοϊθ δηὰ τοδρίο, 
Ὀούτοοῃ (6 ὈΪΌ]οαὶ οοποορίοι οὗἩ Ὡδίυγο, 88 οοῦ- 
ἴοττηΐυ ἰο αν, διὰ τ06 τ|ῖῦναὰ δροοσυρμδὶ βιουὶθδ. 
“ἾὟγ0 βἰδηὰ δοῦο,᾽") βδγὰ Ἀοἱ “ δι (8)ὸ ουηίδίη 
οὗὁἨ μοδίμοῃ τηνι ἴον πὶ ἰϊ8 Ἰεροπάβ, Ὀπὸ δ ϊ5 
τἰγηϊ εν κοϊάθῃ ἄρθ, ἰὸ ἰαϊζο ἰδ ἰῃ {9 δ6η80 
οδι ποηΐβπι, 8 αϊγοβιθὰ οὗ 411] ἰΐ8 δροιδοοαίζίηρ 

ϑυάίηο58." ΔΙΠΟΥ ΤΏΔΥῪ ἰΐ Ὀ6 εαἰὰ, 1 πὸ ἰδῖκο (πδι 
υἱὸν, ἰδδὲ δὴ ονϊάθηΐ τὰν πταῶδ ἱτηρ᾽ δηϊοα ἴῃ (ἢ6 
ΕΜΤΟ οὔ ἴδ)ο ῥυϊπιξνο τοὶ σἰουβ ὨἰβίοΥΥ ; ἰΐ 8 ἐμοτθ- 
ὉΓ6 ποὺ ἴο 6 ποπαοτγοὰ δἷ, ἐμαὶ 41} ἐποο]οχίδηθ πο 
τηδἰηἰδῖη ἴδ 6 τογί 681 οδμαγδοίοῦ οὐ ἀσμοβία, 11|τ6 
ΚΊΟΌΟΙ ἴοσς Θχδηιρ]ο, ΒῃουΪὰ κὸ ἱπ τηοϑὶ θα ΘΒ. 
ἔον ἴ06 δηροὶ-ἰπιογρτγοϊδίίοη. “" Απὰ το 1688, δ 8 
οἰ ἰσβοῖ, “ ἀο τὸ βίδῃὰ μοῦ δὲ 86 ἰουῃίαδϊη οὗ ἃ 
ἀλυῖς πηαρίο (μδὲ οαττίοθ 16 ὑδοῖς, ἰῇ ποῖ ἴο ἃ δβαχυδὶ, 

υὐδίστη δοόπθτοῦ | ἴῃ 

ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΚἘ ΤῊΝ ἘΙΕΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΞ. 

γοῦ 51}}} ἴο δὴ πππδίυγαὶ ἰηἰοσοοῦτθο πῃ (56 ἀθ. 
ΤΠΟΏΔ." ἯὯ͵7ὁ δἰδηὰ γδῖθε ὮὉΥ [6 ἰτουδοὰ ταίοτϑ οὗ 
ἃ Ῥαχβηίδιϊο δορεγει ση, ποτ 1Π:6 δὲγεη 
οὗ δὴ δρραγϑηὶ ἐῃϑοδορῆϊΐο ΒΡΟΠΙΒΟΝΤ πΟΌ]α ΔΙ Ἰγ υ9 
ἰο Ρἴσηρο ἰηίο {86 ἀδγικ Ποοάδβ οἵ ““Ὀαδοϊϑῶθ μδσγϑἍ 
ἀοχ." ὙΜ18 πρδὶ φδοτὶ οὗ δυρογδι του ἰἢ}5 δηρε» 
ἰπιογργοϊδίου δὰ δ᾽γθαὰγν οουποοίϑαὰ ἰΐβοὶῦ ἴῃ Θδεν 
εἴτηθβ ἯΘ ΤΏΔΥ ἰοδτ ἴτοῖη ἴδ 6 ὑπεπίγ-ϑοοοπὰ ομδρίος 
οὗ Τοσια δ η Αροϊοροῖα. ὙΏοη πὸ τορδγὰ ἰὶ ἰὼ 
16 ἀορτηδίίο τοϊδίίοη τὸ πὰ [86 τπιοδὲ ποπάογίυϊ 
ἐΐηρβ ργοοθεάϊησ ἔγοπι ἴδ6 υἱοῦ ἰῃ αυοδιΐσῃ τ ΒεΩ 
ΤΠ ολιτίοὰ ουὐἱὨ. Τηοτο πουἹὰ Ὀ6 ἃ ἀουῦ]ς (δ]] 
ἰπίο εἴπ, 959 ἰπ (80 Βυϊηδη, ἰδ οδιοῦ ἴῃ (16 δηροϊὶο, 
ἘΠῚ 

6 οἴἴθοιδ οὗἩ {6 δϑοοοῃὰ (Ἀ}} τυυδὶ Ὀ6 ἀοβισγογοὰ 
ὉΥ͂ ἃ Ποοὰ, τ ]]δὲὶ ἰηοδο οὗ 89 βὐδὲ τοϊηδίη ἱπγουρὰ 
διὰ δῇος ἱἰξ. Τὸ ρπηοδιίϊοὶ ἀαγκοηϊης οὗ (ἰδ 
Ρἶδοθ ὯδΔ9 (Ὁ. ἃ οοῃβϑαυθηοο ἰδδὶ {πογὸ βῃουϊὰ ὃθ 

0811} ἄγαν ἔγοπι ἰὺ βοσίθβ δον βοτῖθβ οἵ βἰ τα ]Δγ 
οὐἀποϊίοῃδ, δοοοταϊΐηρ ἰ0 ἴδ) ἔοπον οὗ ἰϊ8 ὈΪΌ]1ς 4] ἀορ- 

Τταδῖϊο ὈγΌσοΒβΒ οὗὨ ἰάθβ ]θβα, δῃοοὰο αὶ νον θιοδδι 
ἴον Θσδῦρῖο, πιδὶ ἰἱβ βαϊὰ οὐ ἴ06 βάδβαρσο (1 Ῥοὶογ 
ἱ, 19, 20) τοϑροοηρ ΟἸσὶδὶ᾿ Β ργοδοῦϊης ἴο 1116 Βρίτ 

Ργίδοῃ 
Ιπρίοδὰ οὗὨ (8ϊ8, τὸ Βο]ὰ (δὲ [80 ἀογί δίδου οἵ (ἢ. 

Δ ο ἰηἰογργοίδίίοη ἔγομη δὴ οἰ μη ζίηρ, ΔΡΟΟΤΥΡΑΙ, 
ρη νοι νοι τ τα ἐσθ Θ ΠΟ. ἱπ Φυάαίθτη (85 τψ 

ἃ ἱξ ββοτη ἰῃ ΚοΙ]) ἰβ (86 οοττθοὶ οὔθ. ὁ Βο]ά, 
ἰοο, [δὶ ἐδ λει τ με ἴσον δτουηδ ἴον {μ6 δἰἥττηδ- 
ἴοι, πῇθη 6 βεαϊὰ : 1πὸ ποχὺ ἰὨΐηρ ἰ8, (δὶ ἴῃ (86 
ταδι ἰδ πίηρ οὗὨ ἰΐ8 δυρροδοά το γί ]ς ἴδοϊ, ΤΏ 68 
διὸ ἰοὰ ἰηο υποουἢ ἰδοογίδα, τ ΐςῖ νἱοϊδὶθ ἐδ6 ᾿ἰπαὶ 
ἰῃδὶ (86 ΘΒ ΌΓΟΙ Β ΓΠΘΟΪΟΔῪ ἴτοτα [Π6 ΟἾ πλοτ- 
4] ἰάοαϑ οἵ ονβ δηὰ Μοβιδιητηθάβῃβ, δηὰ ἰμ δὲ οτθ 
ΒΌΘΙ ἀϊπίογοη οὗ ἃ δουπὰ ἐδϑοϊορίοδὶ δοιηρτοβοῦ- 
δΒΙο;. ΤΑΥ͂ ΡΟΒΑΙ ὈΪΥ ανὸ ζῸΓ 108 ΘΟδΟαΌΘΏΟΘ 8 ΘΣΙΘΏ- 
δἷνθ Ῥγοθοθβ οὗ αϊδογάδσ, [ἡ Εἴκ σοϑθῃοῦ ἀο68 (86 
οὐ] οοοῃ Δρρϑδῦρ Μὸ]] στουπάδα, ἐμδὲ (ἢ6 δηρο!-ἰηΐδε- 
ρτγοϊδιίοῃ ΤΟΌΒ ΟΌΡ πδιζγδίνο οὗ 4}} εἰχηίδοδηοο δηὰ 
Ῥγϑδοιίοδαὶ δρρ δ ΌΣ γ. ΤΉΘ δ8πὶ6 ῥσδεῖοδὶ) ϑἱ τι 
σΔΠ66 ὙΠΙΟΝ ἰ8 Ἔχ ἰ οἰ ϊοὰ ἴῃ ἐπ6 Ὠἰδίογυ οἵ ἴδ 6 15:86} 
065 ἴῃ [89 πὶ] ογηο85 (Ν Ό. χχν.), δπὰ ἴῃ ἰῃ6 Εἰτὴθ 
οὗἨὨ ἰ9 Φυάγοβ ἰῃ 86 ἰδίουυ οἵ ϑβοϊοιμοι, ἰπ (88 
ὨἰδΙΟΤΥ δἷβὸ οὗ ΑἸ δΌ, ἰπ 180 γέχόροβ οὗ Ηεγοὰ Απὐ- 
Ρ649---ἰ(πδὶ βατὴθ αἰχηβοδηοθ, ὑἱβουρἢ ἴῃ 8 Ἰθοσο Ῥοῦ 
ΟΥ̓Δ πὰ οτἰχίπαὶ πᾶν, ἰθ ργοδοηϊθα ἴῃ ἐπ6 ἰϑίοῦῪ 
(Βαϊ ᾿ἴοα Ὀοΐογα 8. 9 ΤΏΔΥ, ᾿πογοΐοσο, τ Ογπὶ 
ΟΥΑΙ] ΓΘΟΚΟῺ ἔΠ|6 Δηρο] -ἰἰογρτγοϊδ ὔοη δσηοηςἤ 
186 ἀτοπώτατα, {(ἰϊπρβ τηοαὶ βίγβηρθ δὰ δυβυτὰ. 

ἘΧΈΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. εῦβ. 1-8. ΨΈΘΕ δὴ ΤΏ ἰποῦοθδϑθ 
οὗ τῦθῃ Ὁπ66 Γ᾽ 8 Ῥῃγβίσαὶ ροΐπὶ οἵ ΥἹΟΙ͂Τ ; ἜΒρθςοίλ ΠΥ, 
ἴοο, δ ἰπογθᾶδα οἵ ἀδυρὨίογα.-- ΤΉ βου οὗ Οοά, 
ἰμαῖ ἰδ, [06 βου 068 οβροοία!γ, ἃ8 80η8 οὗ ἘΕ]ο πὶ, 
ποὶ οὗἨ ΦοΒοΥ Ὦ, Ὀδόδυβο ἰμοὶγ τοϊδιίΐοη ἰοὸ αοα πῶ 
ΤΏΟΤΘ πηΐνογεαδὶ ἴδῃ τπδὲ οὗ ἴῃ6 δῖον ἐβοοογδον, δηὰ 
ὈΘΟΔΌΒΟ ἔμο ϑοιπίς τοϊϊ σίου μβδὰ πὸ οομίταδὶ οὗ {9 
ΕΠΟΒΙβιο, 88 ὑπ ᾿δίοσ ΑὈγδδδηὶς ᾿δὰ, εἴποα {26 
ορροείηῃ Οδίπῖἶο 16 τῶϑ ποῖ ΕἸΟ ἰδίαν ῥοῦς, 
Ὀυΐ νοὰ δὴ αὐνοῦ!γ Ἰαπνΐθϑθ 11{8.-- ΤῊ) ἀδιρηοσα 
οὗ τηθ1.---ὕβι4}}} ἰδκοὴ δὲ ἰὴ) ἀδυρδίοτα οὗἁὨ [δ6 
οἴδιον τδοο, ἰμαὺ ἰ8, [Ὡ6 ΟδἰηϊϊοΒ. Βαυΐ (ΠΟΥ δτὸ ἰῃ6 
ἀδυρλίοτγβ οἵ τρθῃ ὙΠΟΙΪῪ ἰὼ ἰἢ6 ῬὮΥΒ᾽ 68] Βθηδο, δῃηὰ 
ἐποτγοίοτο, ἴοο, δοοογαϊηρσ ἰο ἴδιο οοποορίίοα οὗἁ (1 
Ὡδίαγαὶ τηδη, ἰπ οομ ταδὶ πὶ ἴπ 6 Θ0.8 οὗ αὐ ἴπ ἰἢ9 
οἰ θἶοα] βο86, ΟὨΪΥ τπδὲ ἰ8δ6 ἰΒβουσαι ͵ἰ8 ΤΑΙ ΠΥ ΠΡΟΒ 
1116 Οαἰπίίοα, ἰῃ Ῥγορογώοι ἰο ποὶς ρσγθδῖδν τ] 
οδίίοη.---βῖν ἰδαὶ πον τόσ ἔαίν [1ἰδηρ οἷ Β ἰγδηθ᾽ 
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ἰεῦου: ΤΈοΥν Ἰοοϊχοᾶ προ ἔδοπα, μποῦν ἐαΐν ἴδον | ---ΤῊ9 ταγίουβ ἰηἰοτργοϊδίομβ οὐ ὙΠ ΠοΓΟ τουδὶ δ 
᾿610].--Ὗ ὁ τοῦϑὲ ποὶ γούθοθ ἴμ6 ἴοσοθ οὗ ἴπ6 6χ- 

ἰοη ὉΥ τοπἀσείηρ: κ' ΠΟΥ 8δΔν ἰδμδὶ (Π6Υ ΟΤΘ 
ἣν Ὁ {86 ΘΕ; ΘΌΔΙ ὈΘΔΌΓΥ οδριἰναιοαὰ ἱμοτη.--ΤΌΟΪς 
ἰδοῖα 'πτίνοα οἵ 411.---Ἴηο ρῆγαδο ΓΘ ΓΙῸ τοθδαδ, 
ΘτοΎπΒοτο ἴῃ ἰδ6 Ο]ὰ Τοδίδιηθηξ, (0 ἰδκὸ ἴῃ τοδῦ- 
ἥδρο, ὑπὶ ΠΟΥΟΥ ΟΘΟΌΤΒ ἷἱπ [ἢ 6 θ6Ώ86 ΟὗὁὨ Ἰη0ζῸ βοοτίδ- 
ἰΟΥΥ ἰμοττηδιτυ 8 (ἔγοῦι ποῖ αἰδὸ πὸ τησῦδὶ ἀἷδ8- 
ἀησυ θη; 186 δϑῃιδα, ἰὸ ἴδΚο δὲ δοπουῖ μ68).---ὙΙΟὮὨ 
(δον οἴοκο.-- ΤΠ δἰρηδβίδ ἰθ ὁπ ἘΦῸ (οἵ 8]}}. 
Ἐγασα (μΐ8 10 ΤΌ ΠοτΒ ἐμαὶ (86 δοὴβ οὗ αοὰ ἰοὲ ᾿ποτὼ- 
βαῖγοϑ θ6 ἀσίογιϊοαὰ ὈΥ [86 οἴδττῃ οὗ βϑῃδϑθ (0 ἔοστα 
ΘΟ, ἴοπΒ 4180 τὴ ἴδ Οαἰηὶΐο ποχηθῃ, δᾶ 80 ἴὸ 
ταπὰ δδυηάοσ (6 ῥγοϊθοϊης ᾿ἰγαϊ 5 πίοι Εἰ Βογῖο 
ἰδ συδτάοα τοῖν τῶσο ἤγοπι ἴῃ9 οοτττιρένο οοῃῖδ- 
εἶ. Μογθοσεσ, ἐπ Ῥγθύδίομοθ οὐ ῬοΟΪΥ  ΑΠΑΥ ἰδ 
ΘἰεαΠῪ ργοϑοπϊοὰ ἴῃ ἐμ οχργοδείοῃ.---δν Θρὶτὶς 
8}}8}] ποὶ αἴτσαγε εἰσίνο τῦῦδι πλδη.--- ὁ ὁδηθοὶ 
πυβετειδηὰ ΤΊ2 Βοσθ οὗ ἰδ Βρίγί! οὗ αοἀ 658 {δ 
δρίτῖ! οἵ 1186, Ὀπὶ οὗ [πὸ βρίτιν οὗὐἨ Οοὰ ἴα δὴ οἰμῖοαὶ 
δόῦδο, ἃ8 ἰΐ Ὀοϊοηρθ ἰο [8 οΟ͵οΘ ἰὸ ἱπάμο δηὰ ἰὸ 
Ρπείβιι βίη ιϊ σθα. Ὑοι Θαεἶδοῖι δαγα, ἱπάοοι : “(86 
οοπἰγαθὶ οὗ βρὶτῖὶ δηὰ βοθἢ ἴῃ [86 τογαὶ υῃάοτγβίδηἀ- 
ἴησ, 88 ἴῃ (86 Ἐρίδι]98 οὗ Ρδιι!, ἀοεϑθ ἢοὺ ὀοσῦν ἰη (86 
Οἰὰ Τεβιδπιοπε." Βαΐ, πδὶ 8 τηοαπς Π6ΓΘ ὈΥ͂ δΑΥ- 
ἴῃζ, [ὨῪ δρί ἰδ 841} ποῖ ἴΔΥῚ ἴπ πιδῃ 88 βρίὶγὶϊ οἵ ἴδ, 
ἴος ἢ6 ῦ ΤΠ δ68ἢ δ βοβὴ ἀοθβ ποῖ Βἰπαθνῦ 
(86 Πἴο-αρὶ γε, ὈὰΣ [26 δΒοδὶι; 88 Θοιτριοη ΓΘροΪ8 (80 
δρέτῖς οἵ ἀοἂ (ΡΒ. οχχσχίχ. 7 ; οσἹἕ[δἕ, 10). 6 ἵδκο 
ὙΠ Πεγο ἰπ 115 εἰπιρίοδὶ διὰ τηοδὲ ΟὈΥΟα8 86:68, 
τοί 85 ()60 τ ΠΪηρ οὗ [80 ᾿6-δρί τίς, ὨῸΓ 85 186 Θοῃ- 
ὕπυληοο οὗἨ ἐ8)0 Βδῖὴθ ἰὼ τθδη (ϑορίπαρίτ!), ΠΟΙ 88 1:8 
ἀορτοἀδιίοη οὐ ἀοργοθαίοα [Ἃ}ἢ. (86 δίῃπος πθΟ ἰδ γοῖ 
φεῦ ϊο οὗ βαϊ ναϊΐου ἰδ ϑρίγιὶ οἵ αοἀ οσογοίβοθ 118 
"πάϊεὶ οοο. Βυϊ, τῦθῃ δη [28 Ὀθοοῖηθ ΜΈΟΪΥ 
οθάπταία, θοὰ πιάτα ἔργου δὲμη δΐ8 ῥυάρσίης 
δρέτις, δηὰ {πο ΌΥ θ᾽ 7118 ἰπίο (86 οοπαριμηδίίοι 
οἵ οοττυρύώοη. 106 οἰγτουϊηδίδηοο 8 Ποῖθ ἱῃοϊἀθῃ- 
Πγ ἱπιτοἀποοὰ, Τΐδ ἰ8 δβοταα ὉΥ [86 δαἀπίοῃ, 

ἘΜῦ3, ἐπ ἰδοὲν εγγίηρ (ποῖ, πίίμοῦ! ΔῊ ποοοδδῖτυ, 
ἰδ ἰατιοὰ ἰηΐο ἃ οοπὐαποίίοπ: ΘΔ “δ Ὁ, 60 αυοὰ: 
Κυοροὶ δηὰ Ὁ] ἰσϑο ἢ), δὰ ἴΠ6 οταρμδιίο ἐχργθβδίου : 
ἐο ἐς Ἀεολ, ἰμαὶ ἷ6, (0 7 010 δρθοΐθα, ᾿ἰϊκὸ Ο06 Ττωδῃ, 
ἰδ Βυπὶ ἴῃ 18 ἤοϑ. 5111}, (Βοτὸ 8. ἐΐο ΘΧρυθββίοῃ : 
"Υγ βρὶτὶς 6}4}1} ποὶ αἰτοαψδ δἰσῖνο ἴῃ Ὠΐτα .᾽) πίοι 
6808 [δ᾽ ἰμογ 18 γοὺ 8 ἀξίαν ρΡυιρίοι ἴον ᾿ξ 
το, διὰ 1Π18 '8. Θχρίδῃϑα ὉΥ, δῃηὰ δχρίαΐηβ, πθδὶ 
ἰοϊονα: ἀπά ἐλαὶ! δὲ απ λυωπάγεαά απὰ δὲ ἀα 
ἔιροπίψ ψεαγα. Ἀοοοτάος ἰοὸ ῬΏΠΟ, Φοδερθυβ, δπὰ 
οἴδοτα, οἴου πὶ ΚηοΡαΙ, ἰξ τηθαῃθ τ88ὲ Ὠοποοίοσι ἢ 
ἴδε ροοὰ οὗ Βυμηδῃ [18 8}}8}} Ὀ6 γοἀποορὰ ἰο οῃ6 
ππυάτοὰ δπὰ ἐποπὶῦ γϑᾶσθ. (866 πῃ Κποδοὶ ἃ Βοσίθθ 
οὗ αυοϊδιῖοῃδ ἕγοτα (}}9 Υἱθῖννδβ οὗ [6 δῃηοίοπίϑ τοϑρϑοῖ- 
πα ἰδ6 έρ- οπάσγωποθ οὗ τηδη, Ρ. 88). ἀοοογαΐπρ 
᾿Ἀο 6 7 ΤαἴθΠον, δη ἃ ΤΏΔΏΥ ΟΥὮΘΓΆ, 88 Ὑγ0}} 88 
Βεδιζεοῖ ἀμ ὰ οὶ, αοὰ Δρροΐπὲὶδβ ἃ γοργίουϑ οὗ ζτϑοθ 
ἴον ὁπ Βυπάγοἀ δηρὰ ΘΗΣΥ͂ γοδσθ, ΜὨϊοἢ 8. γοὺ ἰὸ 
ὃο χτγδείοα ἴο τῶϑῦ, ἘΒογομά ἃ ἀουδὲ (ηἷ8 8 ἰὴ οοτ- 
τοοῖ Υἱοῦν : βίῃοθ ἴδιο οὗ ἴδ: Βτδὶ ρμαϊτίδροῦΒ δῖον 
(δ0 βοοὰ αχίοτιάδ το Ὀσγοπὰ οὔθ παηάτοά δηὰ 
ὈΝΘΏΪΥ γοασθ. ΑπΟΙΌΟΡ γθαϑοῦ ἰδ, ἐμαὶ [6 δυρροδοὰ 
δηοτίοπίην οὗ 6 που]Ἱὰ ὍΘ πὸ δοπῃίθγνδ ἑτρ τα Ϊϊθ 
Ὁρασίησ 6 ργορογίΐου ἴὸ ἐδὸ ονάσγδου οὗ (06 τϑοθ, 
Ἡἰδδι τὯ0 ἐηηθτοοκοιίηρ δρύθοθ πὶ [δ0 οὐδοῦ 
Ἐγροιδοεῖα, ᾿ἢ τὸ δϑδαπιθ ἰμδὶ ΝΟΔᾺ τϑοοϊνοὰ ἰδΐ8 
τονεἰδιϊΐοη ὑπ ὙΘΟΓΒ Ὀαΐοτο ({}9 τἰσηθ χίνϑη, οὮ. ν. 
82, 'π ογάοσ ἐδδὶ 6 τηίρηῦ δηΠΟΌΏΟΘ ἰΐ 88 ἃ {ἰΠΣχοδῖθῃ» 
δα οἵ Ἰπάρτησης ἰο ιἷ8 οοϊατηροτατίθα. 

[ΝΟΤΞ ΟΝ ΤΗΣ ΚΡΊ ΚΙΤ ΑΝ ΤῊΞ ἘΝΈΒΗ; Οἴθῃ, Υἱ. 8. 

ἱεαὶοὰ ὮὉΥ ἰμοὶν ΒΑΥΤΤΩΟΩΥ τΠῈ πο ἴῃ [πο οοῃίοχέ, 
“0 ἐἐ76 [81 1 Βαγνὸ ρίτοη 88.8}} ηοΐ δ'νγα 5 ΓΘ (ΟΡ 
8146) ἴῃ τοδῃ. Τῆδ ἀοε 8 ποὶ βϑαη ἰὸ βυϊ νοὶ] 
πὶ ἘΒΊΣΘ. ΒΌΔΙ ποὲ ἴοπρ ταὶς, ἄο., πουϊὰ ἴδυθ 
Ὀθοη οομπαίβίοηι. ΤῈ6 πογὰ γογευδνὺ τοῖο ἰξ [860 
ΒΘ ὙΠῈῺῈ (Π6 οτἱρίη] βδοηΐθησο οὗ ἀσαιῃ ργοηουηορὰ 
ὌΡΟΙ ΣΏΔη : 86 841} ηοὶ ᾿ἶνο ἤογουρ-- - 6 81.4}} ἀΐθ. 
“ Ἀν φρέγὶβ 8ῈΔ]} ποὶ “ἰγέσο ΜΠ τη" (ΤΩΟΓΆ]]Υ) 
ΤΩΛΚΟΘ 8 ΚΟ 86Π86 ἴῃ ἰἰβε! , θαῦ 848 0116 ΘΟΏ ΤΟΥ͂ 
ΜΓ {86 ΓΟΑΒΟΏ ρίγοῃ: “Ὀδολαβο δ 8 δΒ65Ἐ,᾽) οὐ ἰβ 
ἱπο]ηρὰ ἰο 86 Βοβῇ, ἩμοίΠΟΡ πὸ ἑδκα 80 οἷά τ [86 
Ἰδαίου ἱηϊοτῃγοίδίοη οὗ 223, Τμδαῖ δἱοηθ πουϊὰ 
ΒΘΟΙῺ ἰο ὈΘ 8 ΓΟΆΒΟ; ΜὮΥ ἰΐ δῃου]ὰ σοπίϊπυθ ἴο βίτῖνο : 
Βίῃσθ 8 παὰ Ὅθοῃ δοβὶ, οὐ ἱποϊϊποὰ ἰὸ ὃὉ6 8685ἢ, 
ΟΥ̓́Θ δἷποθ ἰμ6Ὲ ζ411. Ὁ πη]688 πὸ ἰδῖκο ἴὑ, δὲ Ῥαγθὺβ 
ἀο68, 88 ἀδῃοίϊηρ, 8 ΘΘΙΩΕ οὗ ΒΟρΡΘΙ ββῃθββ, γαΐέο αὖ 
ἑπιξεϊξ: ἐὲ ἐδ οὗ πο 'δο; Ὀπὶ (818 που]ὰ Ὀ6 ἃ ἔοττη 
οὗ ἐδ δηιβυορορδίμέετο [6 1δαϑί δοοορίδὉ]ο οὗ 41} 

ΔΙῸ γοβοηίθα  ὉΠ|ΘῸΒ ἰῦ 0 ἰμπδῖ οὗ Βοζῃθ 
οὗ ἰ)6 9 ον δ ἰπιογργοῖοσθ: "“ΜῪ οσῇ ταϊηα, ΟΣ 
[1 ἴ, ΒΔ] πὸ ἸΟΏρΟΡ ὈΘ οοουρὶοαὰ οὗ ἱγουδὶοὰ 
πιῇ ἶτῃ ""----ὦ ττ111] μάν ὯῸ ΣΏΟΤῸ σατο δρουϊ Ὠΐπ|. 

ΤΉΘΓΟ 86 δηοίϊον τἱίονν (μὲ ἸΏΔῪ Ὀ6 οδετοά, δμὰ 
ὙΠ οἢ} που] βϑότω ἰὸ Βδιαοῃΐζο 1Π680 Εἰ ΒΠου 168. 
βοτηο οὗ ἰ86 688} ἰμιουργοίογβ δρργοδοὶ ἱΐ, Ὀυὶ ἀ0 
ποὺ δοὴθ ΔΙΪΥ ἃρ ἴο ἰξ. “ΜἘγΥ εβρίσίιι,᾽᾽) τηδδηΐης 
ΙΔ 18 δρί τὶν (ἰδ 6 δρίτί! ὑπαὶ 1 Ὦδνο ρίνοῃ δ ϊπ), αὶ 
ἴῃ [Π6 Εἰρσθοῦ Θ6056 οὗ πνεῦμα 848 αἰδίϊησυϊδηῃηοα ἔγοτα 
ψυχή, δοοοταΐϊης ἴο ἴδπο ὑτϊομοίοτηϊο νον. ΤῊ γϑαδοη, 
Ν ΘΓ ΔΡΡΘΆΓΒ (9 ἱπηᾶρὸ οὗ αοὰ, {6 δρέγε ἴῃ πιδῃ 
88 Βοσῃοί ἱηρ ἰσθμοῦ θδη [06 δηΐπὶ πδίυτθ, [80 
φρόνημα πνεύματος 88 αἰδιίησυ θηῃθα ἔτοσι [86 φρόνημα 
σαρκός, ΤΩΔΥ, ἩΠῚῚὴῚ ἃ Ηἰσῇῃ ῥγορτίθιυ, 6. οΔ]16 ἃ “ΤΩ 

11, δ8 ποαιοϑὶ ἴο ἰὴ αἰνίπο, οὐ, ἐπαὶ ἰῃ τωδῃ 
ἰλτοισῆ πρΐοι, ον ἐπὶ πρΐοα, τμ6 ΗΟΙΪΥ Βρί τε βιτίνεβ, 
ΟΥ̓ ΘΟΙ68Β ἴῃ οοηποοίΐοη τἰτἢ [86 υπιᾶη. [0 8 ποὶ 
ΔΙΜΑΥ͂Β ΟΆ5Υ, ΘΥΟη ἰη ἰΠ6 Νονν Τοβιασηοηῖ, ἰοὸ ἀοίον- 
τηΐπο ἩΠΘΙΒΟΥ πνεῦμα, ἴῃ οοΥγίαϊ ἢ ν ΠΊΘΘΏ8 ἰἢ|0 
Ραϊϊοηδὶ βρί σὶϊ οὗ τηδη, οὐ (86 βρίγίϊ οἵ αοά, οΥ ὈοΩὰ 
ἴῃ 016 ᾿οἷηὶ οοτητηυπΐοη,. Ὑομ ον δοῦ ᾿ὰ8 80 τρις 
ἴο ΒΑΥ ἴῃδὺ “ἰὴ6. σοπίγαδὶ οὗ δρίτὶξ δῃὰ ἢΠοβἢ ἴῃ 1ῃ6 
πιοΓαΪὶ ὑπ ογβίδηἀηρ, 88 ἰῃ (Π6 ΕρίδΒι168 οὗ Ραυ], ἀ068 
ποῖ σου ἰῃ ἰδ ΟΪὰ Τοδίδιηθη,," ὉΠ]658 ἰδ ὍΔ ὈΘ 
ΒΒονῃ ἰδ δὲ {815 15 ποὺ ἃ οἶδα 6880 οὗ ἷξ, 

ὝΒοΣ ΠῚ ἰδ τ τοραγοα δ 80 Βρί τ ἴπ8], ΟἹ 
ται ομδὶ, ἰπ τηδῃ, ἴῃ αἀἰδιἱποοι ἔγοτα ἴθ σᾶτηδὶ, [Π0 
ΒΘηἴΘΏ06 ὈΘΟΟΙΏΕΒΘ ἃ »γοὐσίίοπ, ἱπδίοδα οὗ ὁ ἀθοίδγα- 
ἤοῃ οὗὨ ἡυάρταοηΐ---ἃ δοττονίηρ ρὈγοάϊοο, ἯΘ ΤΩΔΥῪ 
ΒΥ, ἰἦ τὸ θορ ἐπ υἱοῦ [6 γοἀοζηΐηδηϊ αβρϑοὶ Οὗ 
[οι οὗ 10 Ῥαδϑαῦο. Τῇ δρί εξ, ἰὴ τϑϑβοῦ, ἔδαξ 
νοὶ 18 τηοβὲ αἰνίηθ ἴῃ τδη, τοὐδὲ ποῖ δ᾽ 8 γ8 τ] ἴῃ 
Ὠίτη, [{ 68, 88 γοῖ, τηδἰ ἰδ ποὰ ἃ (660 ]6 ρονογ, δπὰ 
ἰηϊογροθβοα ἃ 7660 ]6 γϑαίδίδῃσο, Ὀὺϊ ἰδ 8 ἰῃ ἀδηρον οἵ 
Ὀοΐηρ ἩΒΟΙ ονγογρονοτθὰ. [ὑ ὙΠ ποὶ ἢο]ὰ ουὖϊ 
ἔογτουοῦ; ἴξ Ὑ11 ἠοὶ ΔΙ ΔΥΒ τηδὶ πἰδίη 18 ΒΌΡΓΘΙΏΔΟΥ. 
Απὰ {πο ὑπὸ ΓοΘϑΟῚ ρίσθη 8018 ΘΧΘΟΙΥ ψ ἢ ϑυοἢ ἃ 
Ρνοαϊοιίου : Ηδ ἰ8 Ὀδοοταίηρ 866}, ΌΟΙΙΥ ΘΌΓΏΔΙ ΟΥ 
δηΐμαὶ). 1 δονοὰ ἰὸ οοπίίθυθ 6 ὙΠ] ὈΘΟΟΙΏΘ 
Δ ΟΡ ἀς Βα δηΐζοα, οὐ [δὲ πογδϑὶ οὗ 41} σγσοδίυγοθ, 
απ απέηιαὶ οἰὐἦ α τεαϑοπ, Ὀὰΐ ὙΠΟΙΥ Π65}}γ ἴῃ ἰϊ8 
Θμὰβ διὰ ἀχογοΐβοθ, οὐ ΜΓ ἃ σϑάδοι τ ΟὮ 8 Ὀαῦ 100 
βασυδηὶΐ οὗἩ ἰδὸ ἤθβιι, τιακίηρ δἷπὶ πσοτβθ ἴπδη (ἢ9 
τηοδὶ ἑογοοίουβ πὶ]ἃὰ Ὀοαδι---ἃ γε Ὺ ἀθιηοη---α Ὀτυ (δὶ 
πδίυγο πὶ ὁ βοη  Β 8001) ΟἿΪΥ οπρογοὰ ἴὸ 
πιϑιγ δυο Ὀταιδγ. Μδη δα8 ἐῃ6 διιρογηῃδίυταϊ, 
δῃηὰ ἰπὶβ Τοδίκοθ ἐμθ δυγίυϊ ῥοῦ οὗ Ὠΐ8 βίαθ. ΒΥ 
Ἰοαίῃρ ἴδ, οὐ τδίμον ὈΥ͂ [5 Ὀοοοταίης ἀοσταάοα ἴο ὃΘ 
ἃ δειναὶ ἱπβίθδὰ οὗ ἃ ἰοσὰ, ἢ6 18118 ὙΒΟΪΥ ἰπίο 
Ὠδίατο, ὙΠΟΤΘ ἢ6 οδηηοὺ τοερδίη δβίδιομδγυ, ᾿ἰκὸ [89 
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ΔΗΪΤΩ8] ὙδΟ ἄοο85 ποὲ “Ἶσανο ἔπ 6 ΠΑ ἰδ ὔοῃ ἴο ποῖ 
Οοὰἂ ΚΒγβὶ ἀρροϊηἰοα Ὠἰπι.᾽" 
ὈἰίοΣΙΥ ΓΔ]16Ώ, τουδὲ δἷηῖς ἱπίο ἰδ ἀοστλοηΐο, ποτα 
ΟΥ̓] ὈΘΟΟΙ6Β ἰδ σοὰ, ἰῇ ποῖ, 48 Μ|οΩ 88 γ8, [ἷβ 
βοοά, [π {8 δοηδβα οὗ (86 γέαδοπ ἐπ σπᾶν, οὐ 1890 
φρόνημα πνεύματος, τυϊϊηρ οΥονῦ ἴΠ6 β6βῃ, ἰΠ6γὸ 2 ἃ 
τοοϑὲ δρργοργίδίθ ἱρηίβοδησο ἴὰ ἼἸΤῪ, 85 ἀσηοίίηνς 
ἐῃ6 7ωυάίοίαὶ ῬόΟτΟΣ οὗ (86 οοπδοίθησο, οὐ οὗ [δ 
ΤΟΔΘΟῚ 85 ἴΠ6 ἐπιρογαΐδυε, ἴ8:6 ΘοΙαπίδη ἀΐηρ ἐβοῦ γ. 
Ομ ἰΠ686 ἀθοροῦ οὗ Ὠυτηδηῖν, οορδοὶ ἐπὶ 
τηοϑὲ ργοΐουηα ῥδγομοϊορίθι, Φοῦπ Βυπγδη, πῃ δΐ8 
ΜΟΙ αν, οὐ εἷβ Ηἰβίοσυ οὗἩ ἔμ Ἰόπτῃ οὗἨ Μδηδουὶ, 
1.3 τον οι ἔσο Κίηρ 5δῃιδαάαὶ, 1:18 δυττοπᾶος ἴἰο ἢ ἰ4- 
ῬΟΪυΒ, δὰ 118 ΓΟΘΟΟΓΥ͂ ὈΥ Ῥτγίηοθ [τϊπδηυοὶ, Βυη- 
γὯΏ τὴαϑ ΒΙὈ]6-ἰΔυρἂν ἴῃ [8686 τηδίϊογβ, δηὰ ἐπὶ ͵δ 
1Π6 ΓΟΆΒΟΩ ΨΥ ΠὶΒ Κηον)]ορχα οὗ Ἰπδὴ ψζοοβ 80 [ἈΣ 
Ὀογοπὰ ἰδὲ οὗ ΚοοΚο, οὐ Κδηῖ, οὐ Οουβίῃη, 

ΤΏὴῸ ψΠΟ]6 ἀδροοὶ οὗὁἨ ἰδ6 ραββαμο ρῖνοα [06 ἱπ)- 
Ῥτοββίοῃ οὗ βοιῃθί ΐησ 1 δὴ δρργοδοηβίοῃ ἰμδὲ ἃ 
Βτοδῦ σμδηρθ Ἠ8ὰ ΘΟΙΩΪ ΟΥΕΡ [16 τῶρ0---οτοοί ἰηνς 
80 ΔΓ] δηὰ 80 ἱστοραγδΌ ]6, 1Γ οὶ ΒρΟΟαΐΪΥ τοσηοάϊοὰ, 
1παὶ ἰὶ πουϊὰ 6 Ὀοῖϊον [Πδὲ ᾿ὶ Βῃοα]ὰ Ὀ6 Ὀ]οιίοὰ ουἱ 
οὗἨ φασί! Υ οχίβίθησο, Δ1}} Ὀὰὶ 8 τοῃπδηξ ἴῃ βοτὰ ἰδθ 
Βρίτίτυαὶ, οσΣ [86 ἀϊνίπθ ἰῇ τηλη, στηϊχιῦ γοὺ Ὧ6 ὕτο- 
δοτνοά, Τθυ5 τοσαγάθα, ἴοο, 88 ἃ τς εἰ εθδη, ἐὲ ἰδ 
186 στουπὰ οὗ μ0 ἰυάρτηοηὶ σαῖθον [ΔῊ ἃ βϑηΐθῃοθ 
οὗ ἠυάστησην ἰἰβεῆ, 11 ἰβ8 ἴῃ ΠΙΘΓΟΥ͂ ἴο ρὈγουθηΐ ἃ 

ΘοΐΟΡ οδἰδδίγορῃο ; ̓ἰἶκο (06 Ἰδη τιδοὰ ἰῃ γθ- 
ΟΡΘΏΟΘ ὑ0 (6 ἔσθ οὗ 116 (666 ρᾶρα 241, δπὰ ποίθ). 
Μοη, Ἰεῖς ἰο [Βοιηβοῖνοϑ, ταῖς πᾶν σϑαὶσθὰ ὑροι 
Θαγίἢ {Π6 ἰΓΓΘΟΟΨΘΓΔΌΪΘ βίδα οὗ Ἰοβὲ βρί (8, οὐ ἐμδὲ 
σοι Ὀἱπαιίοι οὗἁὨ (6 Ὀχαΐδὶ τὶ δὴ αὐΐοε]γ ἀορταἀοὰ 
σϑάϑοῦ {πᾶὶ τηδῖζοβ {86 ἀθηοῃ. ἴη {μ18 τνίϑιν, ἰοο, 
186 ἀἰνῖπθ ΒΟΥΓΟῪ Δρρϑᾶσβ μεϊσῃϊοποα ἴῃ δυο ἃ ἨΔΥ 
ὑπαὶ τ ὁΔη ὈρίϊοΡ υπάἀογείδῃα πμαὶ ἰβ τηοϑηΐ ὉΥ 
αοαΒ “ρυϊονίηρ,," δηὰ Ὀεΐπρς “ ραϊποαὰ ἰῃ Βοατί. 
βοηογατίοῃ οὗἨ τθ ἢ ἰβ ἰο 6 τοιηονϑὰ ἰο ρσονοηὲ ἰδ 
υἱέος ἀΘμυτηδηϊζίηρ οὗ (9 τδοθ. [11 πδβ (δΐ8 πεοϑῦ- 
δἰτγ ἰμαὐ τηϑδὰθ {86 ἱπίθη δι ΟΥ̓ 1}: ΒΟΙΤΟΤ, 

ΒοΙ ζθοῦ 888 ἃ δἰτηΐϊαν νον, αὶ ἴξ ἷπ βίσωῃ 
δαὶ Ὠς ἀϊὰ ποὶ 8660 ὨΟΥ ἰΐ ἰ8β ἰὼ οομβίῖοι πὶΐὰ ἢ]8 
ΔΗρΟΙ-Βυροίμοϑῖβ, Ασςοονγάΐηςς ἰο ἰμαὶ, [9 ἀοδηρεῖ- 
ἰζίηρ, 1 τὸ ΤΥ 080 ὑδὸ ἴοστα, πὰ (6 οομβοαυραὶ 
ἀοΒιιπιαιί ζίηρ, ττὰ8 Ομ ποὰ ἰο {π686 Ηἷσῆος 
δια βοιιθ οὗ ἰμ6 ἀδυρμίοτβ οὗ θοῦ. Απμπὰ γοῖ (Β6Υ 
ΔΙῸ ποῖ τη ηΠ Ομ θα 88 Βανίηρ ΔῺΥ ραγὺ ἰῃ [86 σδίββ- 
ὍΟΡΒΟ, οὗ ἴῃ ἔδο ἱπητηοαΐαίθ ουἱὶ (δὶ οςοδαδίοποὰ ἱϊ. 
Μη ΔΙΟη6 δῖ ἱηγοϊνοὰ ἴῃ ἰΐ, δὰ {ΠΟῪ Ὀδοδυβο οὗ 
ΒΏ ΘΧΟΘΒΒΙσΘ ΒΟΏΒΌΔΙΗΥ ὑπαὶ Πδὰ τηδὰθ ἰς ἱπον  ἰ8 016. 
Τηΐδ, ΒΟΎΘΥΟΡ, 88 ΡΌΓΟΙΥ Βυχσηλῃ ; ἰξ πΔ8 τηδῃ ἰπδὶ 
68 ἴῃ ἀδΏρον οὗ Ὀϑοοϊαΐηρ ἩΒΟΙΥ Βοβη, δηὰ ἰΐ τα 
ΤΏΔΩ ἴον ἩὨοϊα αοἀ ρτίογοα ὙΠῈῊ ἃ ἀϊνίπο δοιτον. 
Τὸ ττὰβ τηδῃ πῆ ΜῸΒ ἴῃ ἀδηρον οὐ ἀεϑοθηϊῃσ ἰηῖο ἃ 
Ἰοῦγοῦ ρτδάθ οὗἨ Ὀοΐωρ, οὐθὴὰ δ 6 δηϊθ- Αἀδυγΐο 
ΔΏΡ6ΪΒ τὯΟ Κορὲ ποῖ ἐποὶν ὅγεὶ Ἔεβδίδῖιθ ΤῊ δηϊοαϊ- 
Ἰανίδηβ ποτα ἀτοσχηρα ἴον ἴδ βαϊναϊζοῃ οὗ ἃ γϑοο, 
Ὀαὺ ἴον βοπιθ οὗ ἰβοζω, δὲ ἰϑδϑὲ, 1 Ῥεῖ, 11, 19, 20, 
Εἶνοβ ὕ8 [86 ρἰἑρθο οὗ ἃ ἴορο ἐμαὶ (μοῖρ οοπάϊοη 
ὍΔ8 ὩΟΐ ὙΒΟΙΥ ἱΓΓΘΟΟΘΓΆΒ]6.-.-Τ. 1..} 

2. γεν. 4. ΤθοΣΘ τσοχθ βίδπία.---ΤῊο ἘΛΡΌΣ, 
ἴτοπι ῬἼΏ9, ἀϑϑὰ ΟἹΪ ἰπ (Π6 ῥϊαγαὶ, ΝΌΣΩΡ. χἰϊὶ, 38. 
ΑἹΙ ἰδ οἰὰ ἱπίογργοϊδοῃϑ ἰδκα (9 πογὰ δ8 ἀσποῦπρ 
δἰδηία, γίγαντες. 1 πὸ ρυὶ ουΐ οὗ τνἱονν ἐδ τηοῖ- 
δίτουβ ῬΟΡΌΪΑΡ σοργοδοδίίοηδ, ἴθοτΘ ΓΘ δἰ ΡΥ 
πιοδηῦ ὈΥ ἰδ δἰδίβΥ διὰ ῬΡΟΝΘΓὮΙ θη. [Ι͂π τὨϊ 
ΒΘΏΒΘ Τιιο Θχρ]δίηβ (86 ποτὰ Δ8 τηϑῃιϊοηποα 
ὨΔΙΉΘΙΥ, ἐλα αἰείεσωΐϊδλοά. Ἐοῖϊ υπαοτεαιδημβ ὮΥ 
ἴ.6 ποτὰ, ἰηναάογβ, δοοογάϊησ ἰὸ Ααυΐδ (ἐπιτίπ- 
τοντα5),) ΒΥΓΑΏΔΟΒῈΒ (βιαΐοι), ἴδον (ἐγταη8). Ὁ 6- 
᾿λισβοῖ, πουθγ 6 1688, ἰορεῖθος ψὶὰ} Βοϊιηδημ, ῥτο- 

ΤῊο δἰρῆον Ὀοΐπρ, ἰδ ] Ὀθοδ' 
ἔογβ ἴο ἀχρίδίη ἰξ 28 ἐδ γεῖσι ὩΑΙΛΟΪΥ, ἔγοτῃ ΠΘΆΨΘΙ, 

ὯΒ6 τίο ΟΥ̓ οδγο ΟἿ Ὀεΐηρα. Βοσο ἴτοπι 
ο ζαἱί, πουϊὰ ἢδ τηδῖκο ἐο 7αἴ ὕτοπι, αὐὰ ἔγοτῃ τη ἷ8 
δρδίη, ἐο ζαϊΐ ὕγοηι ἤεδαυόπ; ἴῃ σῃ εὐϊα ἴα ππαάδ ἴὸ 
ΤΏΘΔῈ δεσοίίοη, οὐ ἀδαυοιῖν δείπρε ΤΏ ΒΘΏΒΟ, οαὐῖδνν- 
ἔδει, ἀεγεοίογεε, ἀροείαέα (Ε06 Οοδϑηΐαβ), πουἹὰ Ὅς 
ἸΏΟΓΘ ΘῈΣ (060 ἔτ. “ΤΏΟΥΘ 1067 ρδηΐβ 6.) 
ποῖ, ἴδοσο δεόσαηια οἰδηίβ, ποῦ πουϊὰ αν σο- 
αυϊγοὰ Ἀ"ΣὉ) ἴον 18 ὀχργεββίοῃ (866 Κεῖ}. Τμεθε 
Εἰαμπίβ, οὐ ῬΡΟΥΟΓΓῸ] τλθη, τ δτοδὰγ πῃ πθᾶγ οοΐδεω- 

ΤΆΏΘΙΥ τὶ (ἢ [86 ἰΓΔηβατοββίοη οὗ ἴ[Π| 686 Τη 686 Πΐδηοοα 
ἴῃ [8Ο86 ΥΘΣΥ 88π|6 ἀΔγ8), δηὶ [88 αυτϑηὶθ [86 ΘΟ0ῃ- 
οἰυβίοη οὗ ᾿υθιον, ἐμδὲ [Π666 ΡΟΝ ΟΣ το ποξα 
ἄοοτθ οὗ υτυἱοϊοῃὶ ἀοράβ.--απὰ αἷσο δἷω͵οσ ἐδπδὶ 
[μληρθ τοπάεγβ: διὰ Υ δος ἰδι].--- 
οἱ] βῆονγβ ἰμαὶ Κυτὶζ τη Κο8 {ταὶ οὗ ἰὮγϑα τηυϊι δ] 

ἱποομδίϑιοπὶ ὀχρ᾽ δηδίζοηβ οἵ {18 γϑγϑα, 4}} οὐ ποῖ, 
ἴοο, οὔἶδηα δραϊηδὶ {86 ἰδ ν οὗ ἰδησυδφο (ρ. 89, ποῖο). 
ὟἯΥ6 ἴδκ Δ 88 ἀσποίίησ ἃ οἰἑπιαχ ἴο 86 δεὶ δ᾽ γοδὰγ 
δἰαίοὰ., “ΤἸΟΤΟ ποῦὰ ρίδπίβ ἴῃ (ἴο86 ἀδγβ, δηὰ 
"που οῦον οἷο. Ἠρτο ἰὑ ΘΟΙΏΘΑ ὨΘΔΙΪΥ ἴο ἐπ βϑῖὴθ 
τσ, πβοῖθος τὸ γοηᾶον ΣΣ Ἰ9 ΓΙ ροεῖοδ- 
αύδι (2 ἕδι. χχἷν. 10) ΟΓ'. Ῥοβίρα αυῦσῃ ; ἰδ ἔδοϊ 
ΤΟΙΛΔΪ 8 ΘΒ ΔΌΪΠΙΒῃοἃ ἐμαὶ (ἢ6 ΝΟΡΒΙΠτ τ το αἰ γοδὰν 
Ὀοίογο [06 ΓΤ 6581} 8}668.---ΟἼ γι 9 ἴῃ ὩΣῖο : δὴ οΌρδο- 
τηϊβιὶς ρὮΓ88Β6.--- ΠῚ ΒΟΥ σλϑΣ 6 ΓΟΠΟΟΣΒ ἰΐ ἀθ- 
φΟΔ8].--- Α ἀοβίχηδίίοη, ποὺ ΤΏ ΓΙ οὗ οὔδβρτείησ ἴτοσι 
ἀῃ6 τλϊδτηαττίασοβ, Ὀὰΐ τοίογεϊηρ αἷ80 ἰο [μ6 ΝΡ τὰ 
ὙΠ δγα θαυ ον ἱπιγοάυσοα, 88 1 ΔρΡΌΘΑΓΒ ἔγοσῃ (8:6 δρ- 
Ῥαμαορὰ οἶδθβο. Τηο δυῖμοῦ σοροσίϑ (ἢ ρα ἔγοτῃ ἢ 
οὐ διδηροίηϊ, δηὰ δβὸ ἴῃ0 Οχρυγοβϑίοι : “(ΠΟΥ͂ τε α 
Ὁ οἷά, ταϑῃ οὗ τϑῆουπι," αἰἴττηϑ ἰμοἷν ὑσουϊοῦβ οχϊδί- 
666 ἀοπῃ ἰο ἐπαὶ ὕὥτωθ. Οὗ ἴ8ι686 τοϑῃ οὗ οἱὰ, ταθῶ 
οὗὨ τοῆοόσσπι, Οδΐη μ͵αϑ ἰδ6 διαὶ. Βιυῖΐ ΠΟῪ ἰδέγὸ 51Ὸ 
δὐάδοὰ ἰο 86 Οαἰηίίοβ 186 Οδἰηϊ ἶἷο ἀορσοπογδαία οἱς 
δρσίηρς οὗ 1868 βϑηβῇδὶ τ 6βα  ]βηοοθ. [{ πῶδ ἱσῸρ 
ἀπο, 88 ἰξ 829 Ὀδσδῃ ἰῃ Αἱ οὐδὸς Ἰο8 οὗ ἴδ6 
πον ἰδβίοτγ, 06 τηϑη οὗ νυἱοϊϑης ἀθϑὰβ σογα 186 
τη6η Οὗἁ ΓΘΠΟΎΤ, ΥΟΤῪ τυ οἢ [86 βϑιὴ6 ΠΟΙ͂ΟΣ οΔ]]1οὰ 
͵7ἀρνιοιε οἵ ἑἱηϊαπιοωε. Ἐποροὶ ν1}} μδυθ ἰΐ ἰμδὶ ἴποτὰ 
86 ἀοδβοσί θοὰ βθγθ ροβια!]!ανίδη γοοϑ οὗ σἰδοίβ. 

8. Ἄγ. ὅ--8, ἃ αο δον [1.Δηρ6 οοττοοῖ- 
Ϊγ: Αμὰ ϑοβονδῇ π58}}].--ΤῊ 8. ἰπόγοδϑο δῃὰ απ ΐ- 
γετβα] ργοἀοτηΐηδηοα οὗ ονἹ] ἰΠΤΟΌΡὮ [}16 τη Βηδυσίδ σοῦ 
ἔσο Οὐσδδβίοῃ ΠΟῪ [ὉΓΡ ἃ τογο ἀοεϊἀοαὰ βοηΐθπος οὗ 
ΘΠΟΥΔ ὕροῺ {πὸ ἱπαυγαῦΥ ᾿Ιοβὶ το. Τδδ πιοκοῦ- 

Ὧ688 ΟΥ̓ τηδῇ ἰῃ ἀφο 8 δὰ ποῖ ΟὨΪΥ ὈδΟΟσια ρζρεδῖ, ναὶ 
100 ἐλέπχέησε οὗὨ [86 (1[0}8 ῬΒδηϊδδῖοθ οΣ 
ἱππδροὰ ἀδοθ) ΟΥ̓ εἷθ μοατὶ, τοῦθ ἩΠΟΪΥ 6Υ]} 411] τὴ 
ἄγ. δυάφίηρ, ἔγοτα ἴδ βίηφι αν 29, τ Ββοϊὰ Βοτο, 
88 ἰηἰοηἀοά, ἃ οοῃμοοηίγδώοῃ οὗ [86 δϑηΐθμοθ δρδίηϑι 
18. ἘΕῸΣ ἰδ 15 Γϑϑβοι ἰδ ἰἐ αἱ 

[ΝΌΤΕ ΟΝ ΤῊΚ ΠΟΟΊΤΒΙΝΕ ΟΥ ΤΟΥΔῚ, ὈΚΡΒΛΔΥΙΤΥ. 
6εη, νἱ. ὅὕ.--- ἄν οτῖγ ἐπιαρίὶπαΐξίοη, οὗ ἰλ9 ἐλοωσλέε οὗἉ [ν͵ἱδ 
Λεατί, Δ ΠΌΤ ὝΧΑ ὉΦ. Το βοτίρίατοα, ἱξ ἐδ 
Βαϊ, πόσο ποῖ σίνϑῃ ἴο ἰδοῦ 08 τηδη δὶ ῬΕΪΙΟΒΟΡΉΥ, 
ΟΡ ἀο 86 αἴδδοὶ ἃ ῬἘ]ΟΒΟρΡἶ 4] Ἰδηρσιαρο, Ὀυϊ Ποτα 
8. Θοσίδί ΠΥ ἃ Ῥδγομοϊορίοαδὶ βοδὶδ σοΐῃρ ἀονσ 88 ἀθορ- 
Ι)γ ἱπὶθ ἴδ Βυπιδι ΒοὺΪ 88 ΒΘ οὐδοῦ 006 ΟΥ̓ ΔΩΥ 
Βο οἸδϑῦο ἐγθδίβο. ἐν τλόεν {ἢγθθ τὐτθον "ἊΝ ἐφ 

οτἱρί δ] οὐἱ! : [πο γαελὲ γΡοδα, ἴῈ 6 
τἄμ μὲ ὑπ ἧς ἰα Ὀοτα, [ἢ 6 γωιύν, ΟΡ ἀθορ εἴδη με 
λοαγί, (86 δἰαὺα οὗ δουϊ, ᾿γίῃ ὈΕΟΥ δ. δὴ ΠΝ 
τοτϑὶ οὔδγδοίον ἰοὺ 811. Οὗ, [0 σουύογβα [86 ογάες 
ἀ86 πἰδιοιιθηΐ, ἔθ 8, 1. (019 ἐοσλω ναδολω, [86 
ζοστα θβθ ΔΌΥΒΒ οἵ οὐἱὶἱ, 3. (86 ἐλοωυσὴξ (9 ἔννοια, 868 
νας ἦν. 12), ὉΥ ἐϑανοὶ τ ἷ8 ἐμβὺ πτ ταὶ ὰ ̓  ἔοττο, 
8. 186 ἐτῃ οΥ ἐπε Ῥύτροθο (ἐν ύμησις 
σοι, Ἀριϑεᾷ (υἷα Ἰπουρὶ τηαίκο 11δ6ὶ τβδη δι 



ΟΒΑΡ. ΥἹ. 1-8. 25] 

ἔδο οὐ᾽εοῖνο σρθοσο οἵ ἔπ6 δοῦνο ἴθ. [πῃ οὐδοῦ 
ποιάβ, 88 [06 ἐλουρὴέ ἰ8 ἰδ ζόγηι οὗ ἴδ “οί τσ, 80 ἰ8 
6 ελαροά ρυτροθδα, ΟΥ Ἡδδὲ 18 ΒΟΣΘ 681106 (ἢ ἱπχμαρίῃ- 
δὔου, 7ονυηὰ οὗ [πο ονἱἱ ἐλομρλί Ουὖγ Βαυοῦῦ 

ἦν 68 ἴδ ἀδῖηθ στδάδιοιβ, Μαῖί. συ. 19: “ Ουἱ οὗ [86 
ῤβη Ῥτγοοθοὰ οΥἹὶ ἐλοωσλέδ ᾽" (διαλογισμοὶ πονηροὶ, ΟΥἹ] 

ἱ ΤΡΒΕΌ ΠΕΣ Βυ ]οοἴἶνα, οὶ γοὶ Βῃιδροὰ ἰηίο 
ἰποη!), δηὰ ἰμθῃ [Ὁ] Ἰοττβ [89 ἀττῦϊ] Ὀτοοῦ οὗ 

ἴδο Ἰδαῖον Ὀοτῃ, φόνοι, μοιχεῖαι, κλοπαὶ, βλασφημίαι, 
“Σύ ΓΒ, δαυ]οτῖοβ, ὑπ δ, ὈΪΔΒΘρὨοσηΐ68.) ΤΏΘΥ 
τὸ 811] ἴΏ (86 ἰδουσίι : ΓΠΘΥ ΔΙῸ 81} ἰῃ δ τηοίμοῦ- 
Βοαχὲ, ἰμδὺ ἀθορ ϑοδὶ οὗ τηοσαὶ σῃδγδοίοσ ἰμδὲ 1166 Ὀ6- 
ἴον ἴδ6 ἔοττωδνο οομβοϊ ΟΌ8Π689---(πδὶ ἷβ, {06 οΟὨ- 
δεοϊουβδ ἰἢ ι διὰ 61}}} τωογθ οοῃβοίουβ ρύγροββ. 
Τάκο ἴῃ9 ποσβὲὶ ΟὯ0 ΔΡΡΑΓΘΏΪΥ οὗ ἰπο80 Ὠϊἀθοῦβ 
ὈἰΓΙΠδ; 8 ΔῊ ΤΩΔῪ ποῖ δαγο ἐοστηοα ἰδθ φωγροϑὰ οὗ 
ΤΌΣΟΣ, ΘΓ ΤΏΔΥῪ Ὦδνο Καρὶ Εἰμὶ ἔσοτῃ Θχίγοσοθ 
Βῖδρο; ὯΘ ΙΠΔΥῪ ΟΌΟΣΡ δάγο οηἰογίδ πὰ (Π6 ἐλουσὴξ 
δοηδοϊουθι, ἰΠ6 ΒΔΌΪ Δ] οἀπολίίησ, ΡΟΣ οὗ ἰδ, ΟΣ 
οἰδον ἱμβυσηοοθ οὗ ἃ ϑοοΐδὶ οὐ οὗ ἃ ἰοῦδ Κίη 
ΤΑΔΥ͂ δα ῥσγονοηϊθα ουθη ἐδὶβ οὐ᾽οοῦνο ἴοστα οὗ ουὶἱ] 
ἔτοτα τίβίηρ ἴῃ ἷ8 δοιὰ]; Ὀπι ἰΐ ΣΔΔῪ 116 ἴῃ Ὠἷ6 Βοασγί 
ΒΟΥΟΓ ἢ 6[658, πὰ ογθη ὯΘ δοίδνο ἔποτο, ἴον ἐδ8 ἀντὶς 

ἶδλοθ δ ποῖ ἃ τογθ ὈΪδηὶς σϑρϑο ον, ΟΣ τϑοθρίδοὶ 
1 85 [6 ὈγΟοΘββοθ, ἰἰ8 σΠοοβίηρ, 118 ὙΠ] ΡΒ, δὴ 

ΘΟΥ̓ΘΣ 8 υποοπδβοίουβ «Οὐὖν βανίουν ἀ6- 
Οἰδιοβ Πα ΠΟΥ ΓΏΟΓῸ ΩΟΡ ἰ688 ἴδῃ (μὶβ ΤΏ Θη ἮΘ ΓΔ 68 
ἦτ 16 Ργοοσγοϑᾶνθ βουγοο οὗ 6Υ]}} [πουρ!8 (διαλογισμοὶ), 
Βηἃ 80 ἀοο8 [06 Αροβίϊθ, 1 Φοδῃ 11], 1ὅ : “ ΓΓΒοβο- 
οτος ᾿ιδίοι ἢ ἷβ Ὀτοίδον 18 ἃ τηυτάογον." ΤΉΪΘ ἰάθα 
οὗ 186 πυποοῃδοίουβ ποδί, 88 υπάοσὶ 8]] τηογαὶ 
οδδγαςίογ, 18 ἀθορὶν ρτουπάοα ἴῃ ἰδ Ηοῦτον ἰδῃ- 
δυλσο. Ηδποθ ἐμὲ ρϑουϊΐας οχρτεβϑίου 30 9 ΓΦ, 
ἰο δδοοιὰ, οοὐσια μρ, ἰπ [0 Ὠοδτί, οὐ δῦονϑ 109 Ὠοασί. 
βθα Φος. 1". 16; 2 ἤδχη. χὶ, 90, πίιῇ οὔδον ρῥΐδοβα, 
Ομ)6 οὗ {16 τοοσὺὶ βαϊκίηρ ἰδ ἰῃ Ετοὶς, χὶ, ὅ : “" ΤῊ β 
81.411 γ6 ΔΑΥ ἰ0 ἴμ6 μουδθ οἵ Ιβγδοὶ, Ὀ2Γ3 ΓῺ 
ΠΉΣ Ἀρξν, ΠἸ6 ἀρροΐηρβ οὗὨ γοῦν βρίτγὶϊ, 1 ΚΠΟΥ 
ΘΥΟΤΥ ΟἿ οὗ ποτ, --ἰ ρΙ Υἱηρς ΠΟῪ ἀΘΟΡΙΥ ἀπ κηονγῃ 
1ΠῸΥ τηϊρσηςϊ ὉΘ ἰη (πον ϑουγοθ, θυ ἴ0 ἱῃοθῸ ὙΠῸ ἯΟΤῈ 
(06 δυρ)οοία οὗ (Ποπη. 
ἘΠ 2 2 ΡῸῪ: ΟἿΪΥ ΟΥἹ], ποιδίης Ἠαϊ ον], 

αἷϊ ἐλα ΘΓ ἀΔΥ, δῃ ἃ ΘΥΘΓῪ ταοτοθηξ οὗ ΘΥΟΣΥῪ 
ἄδλυ. 1 νΐρ ἰ8 ποί ἑοίαἱ ἀεργαυϊέψ, ἸΟῪ οδῃ 
ΕΧρΡτοδδ 11} ἸὩΤίοτθ ἷ8 δὴ ἰπίθῃϑθ δύοσγείοῃ ἴο ἰδ 

ἴῃ ΘΟΙῺΘ τηἰη8. [10 18 Βμαγϑὰ ὉΥ͂ ΤΏΔΏΥ πὮΟ 
ποῦ]ὰ δαάταΐὶ (δὲ Βυϊηδη ἀοργαυ ν 18. τυρῶι ἴῃ (δ 
ΒΊΌ]6, δὰ τδδὲ ἰὑ 15 στοαί, ΤὨΐδ8 ὑθστη, πόπονοσ, οὗ 
ΟἿΣ οΟἷοτ δηὰ τηοτθ οχδοὶ ἱμοοϊορίδηθ, βῃοοβ (μοι. 
Τηο ἐΘο]πρ ΟΟΙΩΘΒ, ἰῃ ΒΟΙῚΘ ΤΩΘΔΒΌΓΘ, ἔγΟΙΩ ἃ σοΐβδρ- 
Ῥτοϊομδίου οὗὨ [8 (το τηρδιΐηρ, [{ 8 ἃ ὑδσίῃ οὐ 62- 
ἐεπείίγ, ταῖθον ἔπ 8η οὗἁὨ ἐνέεηδέίψ. Ιξ ἷδ ὁ ἃ το 
»ανγίϊαϊ, ἰο ἴα ἰάφα ἐμὲ τϑῃ ἰβ δἰηζυ] ἴῃ ἀπὸ μι μα δαι, 
δυᾷ ἱπποσοῃΐ, ΟΓ κἰΠ]6 68, ἰῃ δποίδογ, ΟΥ βίη αι] ἰὴ ΒΟΙ.6 
δοίδ δῃὰ ρυζο ἰῃ οἰδοτθ. [{ αὐῆτγιοβ (πδὶ ἢ6 ἰ8 8]} 
ἩτΟΏΡ,, ἴῃ 41} ἰὨΐηρο, δῃὰ 8}} ἐΠ6 τἶπιθ.ι [ε ἀοϑθβ ποὶ 
το Δ ἰδὲ τΔη 8 88 Ὀ8Δα 88 16 ἀ6Υ1}8, οὐ (δὶ ΘΥΟΙΥ͂ 
ἸΏΔΗ 8 838 Ὀ6α 848 ΘΟΥ̓ΟΓῪ ΟἾΟΡ, ΟΥ ἐμαὶ ΠΥ ΠηΔῃ ἷ8 88 
ὑδα 85 [)8 ΡΟΒΒΙΌΪΥ͂ ΤΏΔῪ 6, ΟΥ ΠΙΔΥ ὈΘοοΙηΏ6. ΤὨδὶ 
ἴδετα δῖὸ ἀθχτθοβ οὗ ἱηπίοπεὶἑυ, θὰϊ πὸ Ἰἰπιΐδ ἰο τὴ6 
ὈΒΙΤΟΓΒΑ ΠΥ οἵ ὀχέεπέ οὗ [)6 οΥἹΪ ἴῃ ἐῃ6 βου], 830 88 γΥ 
(δε βετίρίαγεθ, δηὰ 80 88 γ8 {86 δισα Κοηθα ΘΟΠΒΟΙΘΏΟΘ. 

Τθοτο θΘοΊΩ8Β [0 0 8η δ]]υδίοῃ ἴο ὑπ9 Ῥϑγοδμοϊορί- 
48] αἰνϊείοη οὗὨ ὅεμ. νἱ. ὅ, ἱπ Η6Ὁ. ἱν. 12. ΤΏ οσιοηϊ 
δυὰ ἀορεϊι οὗἨ ὨΌπιΔη δἰ ἢ] 658 ἀσὸ Κορὶ ἔγοπι {Π6 Οὗὔ- 
Λεσῦνο οοῃδοίουδιηοθθ ὈΥ {86 ἱχπογβῆοθ οὐ ἀοηίαὶ οὗ 
εΠο τὐλρύτοξε, ὑτυρὴ ποι πεῖν σοπγογοῦ---ἰθ ρΡυ- 
ῬΡΟδϑβ, 18, δἢ 6 δοᾶῦτί. ἀοοογάϊηρ ἴο 
[6 Αροϑιῖα, ἰδ ἰδ (6 οδῖςθ οὗ “189 Ἰ᾿ἰνίπα ποσὰ 
(ὁ λόγος ζῶν καὶ ἐνεργὴς, υἱυίά απα ἑμιοογ κὶπρ), εδτρ- 

ΟΡ 1025 ἃ ἐν βδυογᾶ, δηὰ ῥἱογοίηρ ονοῶ ἰο ἰ}8 
αἰνίαϊηρ (186 αἰνίαίοι 11η6) οὗ βου] διὰ βρί γί" (πνεῦμα 
δα ψυχὴ) ἴο τηρῖκο {1660 ἀἰδιἰηοιοΏ8, δηὰ Ὀτίηρ (Ποῖα 
Βοηθ ἴο 16 Ὠύτηδη οοῃδοίΐθηοο. Ηδθηοο ἰξ 5 οΔ]16ὰ 
κριτικὸς Ἡϑλμηη μελσι : ἐνέλα τη καρδίας τ ἂ τυ, 

ἶ ΘΧΡΟΒΟΓ 6 »εγῬοϑε8 δπα ἴῃ ἐλίη ζ- 
ἑπσε οἵἉ ἴπο λοαγέ.) [1 γΐ8 Ἰμττς ἐνδύμησις ΘΟΥΤΟ- 
Βροπβ ἸοσΙΥ 0 ἼΣ, δηὰ ἔννοιαι ἰο ΞΕ ΓΘ, ΤῊ 
ἸΘΙΤΩΒ ΔΙῸ ΠΟ ΤΠ6Γ6 γοἀυηάδηϊς ἐδυϊοίορΎ, ΔΗΥ͂ ΤΏΟΓΟ 
ἴΠδὴ (Πο80 υ8ρα ΔΌΟΥΟ ἴον δοιοὶ δῃὰ δρὶγἱέ. ΤῊ Ὀδτθ 
ἀϊοδοίομιϊο υἱοῦ ἔα᾽19 ἴο ὀχρ᾽δίη ἰδ 6 6 οἵὗἉ (δ9 
ἘΥΣΊΡΡΙΣΟ ΜΉΟΛΙΟΣ 88 ρίνοη ἴῃ 9 ατγοοὶς ον Ποῦτγον 
ΟΥΤΩΒ. 6 Οτγθοκ πογάβ, βουνοῦ, δα 1688 ὑγοοΐβθ 
(Πδὴ ἰδ0 Ηοῦτον, αἷἰηοο Ὀοΐδ ἔννοια δῃὰ ἐνθύμησις 
ΤΩΔῪ Ὀ6 υϑοῦ ἴον {Π6 ρύτροβθ οὐ ἴ86 ἱπουρῆϊ,---Τ' 1,1 

Δπὰ ἐξ χορουϊθὰ [ἰδο Τ,οχὰ.---Μοβὶ ἰσυγ, 68 
Καῖ Υἱρσθν τοσραυῖζβ, 8 (18 βοηΐθηοα 80 ργοπουπορα 
ΟἿ ΤΏΔῺ ΔΙΟΠΘ, αἰτοῦ ἀραίηδὲ (86 δηροϊ-ἰηἰογρτγοίδ- 
ἴου. Οἱ δαὶ μγροίδοβὶβ 86 δηροῖβ τηυβὲ ἤᾶνο ὈΘΘΏ 
186 οτσίπαὶ δυίμοῦβ οὗἉ (86 οογτυρίίοι ; δηα 80 ἴῃ 601" 
ἰβυθΏΟΥ πὶ αφη, {ϊ1,, τ θθτο 86 βουρϑηὶ [8 γβι 86 - 
ἰαπορᾶ, ουρὸϊς ἰμ6 ἄγβὲ ἀόοτὰ ἤθγα ἰο βάτο ὈΘ6ὴ ὑζγο- 
πουπορὰ ὑροὸῃ [86 Βίἰηηΐηςσ δηρο]8.---1 χορουϊθὰ 
ΦοΒΟΥΔΏ.--- αἰ ΡΘΟΌΪΑΓΪΥ δίγοῃ δ᾽ Ὠγοροραίηϊο 6 χ- 
ργϑαβίοηυ, ΜὩϊοδ, ΠΟΊΤΟΥΟΥ, Ῥγοβοηΐβ (η6 ἱγσα ἢ ἐπαὶ 
αοά, ἴῃ οομβίβίο ΠΟΥ τὴ Ὦ1Β ἱτοτη αἰ ΔΌ]}Υ, αβϑυπιοβ ἃ 
σμδηροα ροβίξΐου ἱπ τοβρϑοῖ ἴο ομδηροᾶὰ τρδὴῃ (ΡᾺ. 
ΧΥΙΪ. 27), δηὰ (δαὶ, 88 ἰηδὲ {56 ἱπιρδηϊίθης πιδ 
πῆο ἸἀοΩΗρδ Εἰταβοὶῦ πὶ τδ6 κἴη, Β6 τηυβὶ δββάσηθ 
186 Δρρϑάγβδηοο οὗ δαϊηρ 6 βίπηον ἴῃ (6 δίῃ, βυθῇ 
88 Ἦ6 μδί68 (Π6 εἴη πῃ {16 βίπποσ. Βαυὶ ἰῃδὲ Φοβονδῃ, 
πού  μδἰδηάΐϊηρ, ἀἰὰ ποὺ θορίπ ἴο μαὺθ τδῃ, ͵8 βῃονγα 
ἴῃ [86 ἰουσδίηρ δηςΡοροι ορΐβτη (δαὶ [0] 8 
“ απὰ ἱἐέ σνϊουεα λὲπι ἐπ ἰδ λεαγί.") ὙὍΠιο Βτβὶ Κίῃ 
οὗ Ἰδηρῦύαραο 8 Θχρ αἰ πο ἴῃ (Π6 Βοοά, (Π6 βοοοηᾶ ἰῃ 
(Π6 τονοϊδιίίοη οὗ Ῥοῖον, 1 Ῥεῖ. 11}. 19, 20, δηὰ οἷ. 
ἷν., 6. Αγαϊηδὺ {16 σοστιρἝοι οὗ τὰδῃ, ἱμουρὴ 6Χ- 
ἰοημαΐηρς ὄνθη ἴο ἰὴ6 ἀορί!)5 οὗ δὶ8 ποαγί, διθγ 18 
ῥἰαοοά ἰῃ οομπίταδί οα΄. ἀθρ “τιον ἴῃ ΐδ 
μοαν. ἢ Βαϊ 8Δ8 {Π6 τορϑηίδῃοο οὗ αἀοἀ ἄοοβ οὶ ἰΔἴκα 
ΔΎΔΥ 8 ὉὈΠΟΒΔΗΡΘΆΡΙΘΏ688 δηὰ ἢἷβ οουῃβοῖ, Ὀὰὶ 
ΠΕ δἰ Ὁ} 18π1695 ἰδοπ, 80 ποὶϊῃον ἀοθβ Οοα δ 

εὐιονίης ἀσίταοι ἔτγοτῃ ἷ8 ἱγωσηυ δΌ 7 ἰπ ὈΪϊοββϑά- 
6588, θαΐ βῇονβ, ταίμογ, αΟοἀ ΒΒ ἀθορ ἔθοϊϊηρ οὗ [Π6 
ἀἰδίδποθ Ὀείπθοη [8.6 ὈΪΟΒΒοῃ688 ἴἢ0 ν᾽ ἸοὮ τηδῃ τ 88 
ἨΣϑϑειυεα δηὰ ἷ8 ρα Ὁ] ρογαϊου, 6 Σοῦ ἀο68 
ἰηάἀοοα τηδὶη δ᾽ ἰΐ, 88 πχοϑὺ ΓΘ8] οσ δοίῃδὶ ὑγαία, ἰμαὲ 
Εαοὰἁ ἔδο]8. τθρομίδποθ, δηὰ 89 ἀοϑϑ ποΐ οαυδία (μΐ8 
Ροασϊώοῃ τὶν ἰδ 6 ἀοοίτίηα οὗἨ αοὐαΒ υπορδηζοϑδῦ]ο- 
Ὧ638, ὉΠ|688 ἴξ Ὀ6 τς [1.6 ΤλοτΘ τουλδιὶ [μδὲ ἴῃ9 ραΐῃ 
Δ ρυΡΟΙΘ οὗ ἴδ αἰνίηθ τταῖ ἢ ΔΓ ΟὨ]Υ τποϊηθηΐβδ 
ἴῃ δῇ νὐδ θεν" ἴδῃ οὗ τοἀοτηρίοῃ, Δ] οἢ οδηποὶ 
οσοσηθ οὐἱϊ 8 οὔοδον πίϊπουϊ ἃ τηονοιηθηὶ 
ἴῃ, 1.6 ἀοὐδποιὰ. Απὰ γοὺ τηονοιησπὶ 18 ποὶ οΠδησΘ. 
-ἸἸὐὶ} ἁ ΣΩΔΊ..---Τὸ τηδὴ ἴῃ [86 τ ]ΔΟΡ ΒΘΏΒΘ 
ῬογιδΐἢΒ [16 Ὠυϊηδη ΒΡ οτΟ οὗ Π{Π|{8; ἰμογείογο ἰδ ἰβ βαϊ ἃ 
ταῦ [06 Ὀοδδὶβ ἴοο ΡῸ ἀοβίτογθοἃ. ΟΥ̓ 8Δῆγ οοῦ- 
τυρίίοι ἰμαὲ δὰ φοηἰογοαᾶ ἰπῖο (86 δηΐτοδὶ πότ 8 ὨΟ 
τηοπιΐοη (866 γα. 12). Το ρον βῃΐπρ οὔ ἴ0 Ὀδαδίθ, 

8, ἐπογοίογο, οδ ἢ ΟὨΪΥ ἢδΥΘ τηθδηΐηρ 88 ἃ Βματγίηρ ἰῃ (80 
δἰοποιηθηὺ ἔοῦ ᾿ατη8η βἷμβ (9 6Γ. χὶϊ, 4: χῖν. ὅ . Ηοϑβ, 
ἷν. 8; Φοο}1. 18. Ζορῆ. ἱ. 8. Κποθθ}). [ὺ 8. ταῖῃος 
88 ἃ ΘΟΏΒΟΟΌΘΠΟΟ οὗ 86 ἀοροπάσποο οὗ {Π6 διηΐπμα) 
πουϊὰ ρου τῆδη ἰδαὶ ἰἰ 8 ἰοϊποα ψι Ὠἶπ) ἴῃ ἰογ δῃὰ 
ΒΟΙΤΟΥ. Ἧ 6 δῖῸ ποὺ ἴο οὗ ἴξ 88 βουβοί μῖπιρ' μ6ζ- 
βου δοὰ ἱοροίπον τὶν τηδη, Ὀὰϊ δ [ῃ9 βυτῃ 0110 ἱπ|- 

ΤΒΟΠΔΙ οχιθηβίοῃ οὐ διἷ8. 0 --ΙΒυῖ ΝοδΔᾺ 
ὩΣ “Τῃ {ῃ680 ποχα8 ἔπογθ ὈΓΘΔΚΒ οτὰ 
ἔγοτῃ ἐδο ἀατὶς οἱουαὰ οὗἁὨ ττϑίδ ἴἰΠι6 ΤΘΓΟΥ ΜΪΟὮ ροἶνοθ 
ΒΟΟΌΓΣΙΥ ον ὑπ ργοθοσυδίίοῃ δηὰ γοϑιοσγδαίΐοῃ οἵ ἢυ- 
ταδηϊιγ. οἱ], 
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ΓΝΌΤΕ ΟΝἨ ΤῊΣ ὈΙΤΙΝΕ ἘΚΡΕΝΤΙΝΟ, Οεῃ, γΥἱ. 6.--- 
ἯΥ ὁ. ἀ0 ποὶ ρμαΐῃ τσοὶ ὉΥ δἰξοιωρίδ 0 Ἔσρί δίῃ 
Βορ ΐοα ]} δυσὶ δβἰδίθδ Οὐ τπονοζωθηΐδ οὗ (16 αἰγΐηθ 
τηοϊμπὰ, ΤΏΘΥ ἂζὸ βὐ οὐγ ἄῤῥητα---ἐπεβαδῖί. 8.0 ἰδ 
Βεοερίαγο 186} γοργθβϑηΐθ ἵδοσ : “ ΕῸΓΣ Ωγ ἱπουρμ δ 
ΔΙῸ οὶ γοῦν ἱπουμῆίβ, βδῖι ἢ 100 1,οτ ; 88 (δ ῃϑαγ- 
Θ.Β δὰ δἰρὴ δύοντα {16 οαγίδι, δο Βἰρῇ ΔΙῸ ΙΩΥ̓ ΜΔΥΕ 
ΔΌΟΥΘ ΥΟῸΡ ὝΔΥΒ, Δῃἃ ΙΓΩΥ ἱπουρῃὶβ ΔΌΟΥΘ ὙΟῸΡ 
(Βουρὶ 8," --πιλδὶ 18, Τὴ ΓΙ ΠΙΚἰηρ, ΤΥ τοῦθ οὗὨ [δ ηκ- 
ἱπῦ, δῦονθ τοὺ (ϊηκίηρ. Απὰ ἰδδθη ἰδ656 βῶσηθ 
βοιγρίαγοϑ, 80 [ὯΡ γα Βοθη τς 8ἃ}1 ῬὮΣΙΟΒΟΡὮΥ ἴῃ ἰδ6 
διοβίγαοὶ ἀοοϊαγαοη οὗ [6 πο δ 19 αἰ θτοηοο, ἔῸ- 
ὨΪΒῊ ὉΒ ΒΟ]}8 ὈΥ͂ ΤΔΘΒῺΒ ΟὗὨἨ βηΐ6 Θομοορύίοωσ, υτηδῃ 
τορτοβοηίδίοη8, δη  ΠΓΟΡΟΡΔΙΠΙΒΙΏΔ, 88 ΜΘ ἸΘΔΓΏΘΟΪΥ 
68}} ᾿Βδῖω, σοῃαβοθῃβίουβ, “ δοοοιηηοάδίζομβ. [οἱ 
Β ποῖ ΥΔΙΏΪΥ δἰϊοηρὲ ἰο μοὶ δῦουϑθ ἰἤθτα, 88 ἐβουρῇ 
ΠΟΥ τογο τηδάθ [Ὁγ ἸΟΙ͂ΤΟΥ τηϊηβ, πὮ1]8ὲ πὸ, ἤοσω 
ΒΟΙ.6 ἷσθοῦ ροβιιοη, 88 ΐ τσογο, οδῃ Ἰοοῖὶς οὐδ ἰἤοση, 
ΟΥ 866 ἰὨγουρὮ Ποῖ, δῃὰ δὸ ἰμ8 δῃδοϊοὰ ἰοὸ ἀ8- 

Ὧ86 πὶ. ὑΠῸῚΡ αἰὰ. 1 (ΠΟΥ ΔΓΘ δοοοσωσηοαδίοῃβ, 
18 Ὀ6 δοοοτητηοάδίοα ὉΥ ἱδοῖῃ ; βῖῃοθ Βεσο ἃ]} Ὠυ- 

ΤΩΔῊ [1 Π618 ΔΓ ΥΟΓΥ͂ ΤΟ} ΟἿ ἃ Ρᾶγ, Ουν σίρε ἴδοὶ- 
ἱπρ ἰΒ τωυοἢ τόσο οοποοτηρᾶ ἰπ (ἷ8 ἰδ οὐὖν τίρῃι 
Ὁπαογβίδπαϊης. 76 οδημποὶ τῖϑο ἰὸ ΘΟοᾶ, δηὰ πὸ 
Βμου]ὰ γον ΘΓ ΠΥ δάοτγο ἐμ οδοτί, ἢ Ἧ;Θ ΤΏΔῪ 50 68]} 
0, πἢ Β6 τη ]κ68 ἴο ΘΟ ἀονγῃ ἴο 08, ἴο ΘηΐοΣ ἰπίο 
[δὲ δῷδογὸ οὗ ἴδ:6 βηϊίο, ἴο ἰδϊμὶς οἂν (μἰπκίησ, δπὰ 
(τ ἴο Θο,γοῦβθ ἩΪὮΏ υ0βΒ ἴῃ ΟἿΡ ΟΥ̓́. ΙΔηρσθδρο. 
ὙΠ Ποῦ ἐμ 8 [ποτ σδὴ Ὅ6 ΠΟ ἱπίογοουζβο οί 
186 ἰμβδηΐϊα δηὰ (6 Βηῖϊθ τη. Οοὐἶδ ρμυϊηρ Ηΐτα- 
86} ἰῃ 186 ρἶδοσ οὗ τὔδῃ ἰβ [π6 ἰά6α δηὰ {δ ΚΟΥ͂ οὗ 8]} 
τονοϊδιίοη. [ἢ [{}}8 Β686, ούθῃ πδίαγο 1861 85 δῇ 
δ γοροραίμϊς ἰαησυᾶρο. Ἧ76 τηῦδὲ ρὰΐ οὖν ἴδοι 
ὍΡΟΙ ἴΠ6 ἰΟοΣ ΤΟΌΠΒ οὗ {118 Ἰδοῦ ἰδ Ἰοὶ ἄονπι 
ἴο ὑ8,---ἰὰ ΟΙΒΟΡ πογαβ, ΤῊΘ τηυϑὲ 1.86 [6866 ΔΟΟσΟΙΏΤΩΟ- 
ἀδίϊομβ, υ86 ἱποῖ ΓΟΥΘΓΘΏΓΥ, ΠΟμΟδΙΪγ, {Βδη κ ΛῊ}]Ὺ, 
ΟΥ να ἰπ [86 Ττηἰηὰ ἃ ἰοἰδὶ ὈΪΔΩΙς ἴῃ τοβροοὶ ἰο 41} 
[(ῦοδα οοῃμοορύομβ οἵ αοὰ ἐμαὶ τηοδὺ ΘΟΠΟΟΓ Ὧ8Β 88 
ΤΏΟΓΑΙ Ὀοΐησθ, Ταὶκ 88 ἯΘ Μ1] οὗἁἨ ἱπιρδβϑ ὉΠ Υ, τὸ 
φιδί ἰλίπχ οἵ αοα 88 Βανίηρ πάϑη, ἀ οπὸπὲ ΒΟΠ16- 
«υΐηρ οομηθροίίηρ δἷτπὰ τὶ ἃ [86 Βυτήδη, δηα, ἐπα γοίογο, 
Βυϊηδὴ ἱπ ΒΟΠ]6 δδραοοῖ ΟΥ ΙτοΘδδΌΓΟ οὗ Εοηΐ. 
Ὗο τουδὶ οἰἴμον ἢδγτο ἢ ΟΡ ἰδουσῇίδ ἃ Ὀϊδηὶς ἰπιοὶ- 
Ἰοοίξαλ! Υ τηδκίηρ ΟἿΪΥ 8η ἰη 6] οί] αἰ δσγοηοο Ὀ6- 
ποῦ ροοὰ δηὰ 6ΥἹ]]} (1 (δὲ ὁδὴ Ὧ6 0816 ΔΗῪ αἰδοτ- 
606 δ 411}, οὐ τὸ δθ δορὶ θα ἴο ὑσγίηρ ἰπ Βοτμθ- 
την οι οὶ, δπὰ δὶ, ἴοο, τὶ ἃ τηθδϑῦσο οὔ 
ἰπ οΏ ΒΓ Υ σοττοϑροπαϊΐηρς ἴο οἶμον αἰ γοηοοθ ὈΥ ἩΒὶοΣ 
(0 ἀἰνπθ οχοθοβ ἴῃ6 σθαη. ὙΠ οαὺ [ϊ8, (η6 
Ὠρθοδὺ ἴοττη οὗ βοίθῃ θο ΟΡ ρΒΠΟΒορΐο (μοίβσω 88 
ὯΟ ΙΏΟΓΕ Οὗ τοίου ἴθδῃ ἴῃ Ὀἰαηϊκοβὲ δἰ μείβτη. 76 
οοὐἹὰ 85 τῦ ἢ] ποσβῆΐρ ἃ βυβϑίδιη οὗ τηδιμοσηδίΐοβ 89 
ΒΟ 8 ἰῃοἰβιΐο ἱβα ΒΠΌσοθοο ΤῊΘ οἴ 0}8] ἰῃ Υἱο Ἢ 
οὗ (86 ἔτι δηὰ ἰῃ6 σὶρδῦ, ἰδ6 6Υ}} δῃὰ 1ῃ6 ἔμ]βο, ἰἱβ ἃ 
δίσπον ἰὨϊηρς ἔπδῃ ὑπὸ ἰμ 6 ]]Θοῖυ8] ρογοοροι οὗ Βασι, 
εύθ οουϊὰ τὸ ΒΌρΡΟΩΘ δυοῖ ΒΟρδγδΪο οοροϊου. 
Ἧ᾽« ἀο ποὺ ΤρΏΝΥ 866 (ἢ6 ἰτθ, ΟΥ {πῸΥ 860 ἰδ 
τσὶ, Ὑ}1689 ΜΘ ἰουα ἰδ; νὰ ἀο ποὺ {χὉ}Υ 860 186 60]]} 
οὐ ἴ860 ἴδ1]86, πηΐοθα ἨΔ Ὦαγο ἴπ6 Τορροκὶίο αὐδοίζοῃ. 
Το Ῥοΐοιιμχϑ ἴο (16 ΥΟΥΥ ὁ886)06 ΟΥ Ὀεΐηρ οἵ ἐδ Ἰἰάφραϑ8. 
00 ἢ δμλοίομδὶ ἰ8 ἐδ μἰρσῃοδὺ [τς ἰῃ Σηδη, δπὰ ἰδ ἰδ 
ταϊϊομπδὶ ἴο ΒΊρρΟΘΘ ἔμδὲὶ 411 ἐμ18 8 ἃ ὈΪΔῺΚ ἰπ (ἢ6 
ὑκὴξ ὦ Ὀοΐηρ οὗ Οοἂ ἢ ΘΑΘΟῚ ΙΩΔῪ ΒΟΟΣ 68 9Ὸ 
ΒΔΙΟΪΥ ἴῃ δἰθτιηΐησ πδὺ ἰδ οδπηοῖ ἀοβηθ, δη ἃ σθοοῦ- 
οἾ16 τὴν οΟἰΠΟΡ απ ἰοῦσαν (ἰομβ. Τυ5 Βοτο, 
80 πιο ]]οοῖ] ἀμ ἃ ΤΘΟΣΆΪ ΠΘΟΘΘΒΙΟΥ͂ ΣΩΔΥ͂ ΘΟΙηροὶ τι|8 
ἴο ΒΔΥ (δαὶ ἰδ ἑώρα οὗὨ [86 οτμοίίοηδὶ ἰῃ [86 ἀνία ἢ88 
8 γοΣΊ 8}}]6 οχίβύοποο, ἱμβουρ [06 οομοορύου υἱἱονὶγ 
[αἰ]5 ἴο τϑδοὶ ἰδ. [υδὶ 88 Γθββοὴ {ΓῸ]Ὺ 186 ἰη8- 
εἰϊα ἴῃ τιδι ποτηδίοβ, δα πὶ 88 Οἶοδσ 8 οουί δι ΠΙῪ 88 
[δὲ οὗ δὴν ἤπίϊο σγδϑίϊο, ὑπου ἢ θ6 59 δῃὰ ἰχωδρίῃδ- 

ἴση ἃσοὸ Ὀοΐδ ἐγαπδοοηοὰ Ὁ ἧ. [ξ ΤΟΔῪ ἵεπον δὼ 
ἃ ἰΐπρ ἴα, ἐμδὲ ἰδ τηυδὶ "6, ἱδβουρ ποὶ δον ἰξ ἰδ, 80 
Ὦ6ΓΘ, ἃ ΤΏΟΓᾺ] ὨΘΟΘΒΕΙΥ ΟΟξΏρΟΪδ 08 ἰ0 δοϊὰ (δαὲ ἔδοτε 
δ ΒΟ ἃ τορίοῃ οὗ ἰδ αἰνίπϑο δσηοιϊομδὶ, τηοδὶ ἱν» 
ΠΡ πε ΟΝ Τοαὶ, ᾿ἢ ὁ ΤΩΔΥῪ Πηδῖκο ἀορτοοῖ, 
[λ 07} πὶοᾶὰρχθ ΟΣ ἱπ(θ!]οσέια]γ----(Ὧ0 γ617 ρτουπώ, 
ἷπ ἔδοὶ, οὗ ἰδ6 αἰνίῃο ρϑσβοῦδὶ Ὀδίῃρ. 

ΤΥ πὸ που]ὰ ὀαγοί }]}ν οχδυηΐπο, ἴοο, ΟΡ οὐσι ἔδεϊ. 
ἷηρα, πὸ πουϊὰ δηὰ (δαὶ ἱξ ἰθ. ῃοὶ δίοῃβ ἃ δβυφρροδβοὰ 
ΚΕΡΌΡΠΔΠΟΘΟ (0 ΓΟΔΒΟῚ ἐμαὶ 8 ἐ6 στουπά οἵἉ 1} (18. 
οὐ. Ὑῶηε ἀο ποὶ ταΐβθ ἴδ οι οὗ δυίδγορο. 
Ῥαιδίβτα ἩΠΟῺ ἸοΥὸ 8 δϑσσίβεα ἰὸ ἀοάὐ, δὰ τοῖ ἰϊ ἰδ 
ΔΔ ΒἰΓΙΟΙΥ Δ Πγοροραιἶο 85 (6 αἰνίηθ ἱπάϊρηιδίου, 
ον [06 ἀϊνίπο Βοιτο. ΑὮ ὑποιῃο οῃδ] ἰ0Υ6 ἰ8 αἰ ΕΣ 
ἱποοησοῖγϑῦ]6, [0 18 ἱβαρδύδῦϊο, ἴοο, ἔτοσα (86 οἵδοῦ 
εἰσιδηΐβ. [ον ἴον [86 βοοα ΒΔ5 ΠΟ τοδδηίΐηρ ὅχοερὶ 
88 ἱηγοϊ νίηρ αἰαρ᾽ δϑαγο δὲ (0 ΟΥ̓] : δῃὰ ΒΟΙΤΟΝ, Ὁ 
ΒΡΟΔΚ ΠΌΤΩΔΗΪΝΥ, ἰ8 Ὀυὲ (Π6 Ὀϊοπάϊηρ οὗ [86 ὕπο 60: 
(ομϑ πὶ νυἱονν οὗ (6 1068 οὗ τυδιτίηρ οὗἁ ἔδπ Ἰονοίγῃ, επὰ 
16 Ῥγεἀοιμηΐηδῆοο οὗ (μ6 πηϊονοὰ. Απῃὰ ἰῃ (5 πὸ 
μαψγο {86 ἱπουρμί 58ὸ ἔδαγία!, τ δὶ 8ὸ δἰἰγαοῦνο κηὰ 
ΒΌ]ΐγΩΘ: [86 ᾿η ΘΏΔΙΥ οὗ (86 Ο160 τηηϑὲ Ὀ0 [80 τθ8- 
ὍΓΘ οὗ 6 ἱπ θΠΘ ΕΥ̓ οἔ ιμο οἴδοσς. ορδτὶ ἴῃ [86 ἰοκδὶ 
ἔτοτῃ ἴδε 68 οὗἉ ἱπαϊ δγοηξίστη, δ ἃ τὸ πᾶν Ὧ0 ̓ἰπηϊ 
Ὀαὶ ἰηβηΐγ. Οοά οἰϊμοῦ σαγοδ ποιμίηρ δρουῦΐ τρδὶ 
ΝΘ 68}} ροοὰ δηὰ οΥ]}}---ΟΥ, δϑ (6 Ὠοδυθὴ οὗ ΒΟΑΕΙΣ 
6 ἱρὰ δρουθ 16 οδγίῃ, 80 ΤᾺΣ ἀο Ἠΐβ ἰόύβ ἴογ (ἢ 
κοοὰ, ἀπά ἢΐ8 μαϊγοά οὗ ουΐ!, εχοθϑᾶ, ἰὴ {μοῖρ ἰπίδῃ 
δ[ΕΥ, ΔΗΥ͂ ΟΟΥΓΟΒΡΟΠαϊΪηρσ Ὠυγηδῃ δ δοίίοΏ. 

ΤῊΣ ρτεαὶ Ὀυδίποββ, τπογοΐογο, οὗ (Π6 ἰπίογργοίες 
οὗ Βοτίρίυγο ἰ8 ἴο ἀοίοττοῖὶηθ ΡὨΪ ΠΟΙ ορΊΟΔΠΥ [Π6 Ὠδίατο 
οὗ ἴ06 οτποίίζοῃ ὀχργεβδοὰ ὉΥ ἔἶθϑο πογάβ, δηὰ (δα 
1860 ᾿Βοοϊορίδῃ ἰδ ἰο ἰδκα ἔδοῖω ἰῃ ἐμοὶν μἰρθνοδὶ ἰπίεον 
βἰἐγ, δῃὰ ἴῃ δυιοῖ ἃ ὝΔΥ ΔΒ 8.}8}} ποῖ 6 ἰπ οομιγμ 
οι πιὰ οἵμον αϊνίῃθ διισ θαΐοθ, τ μεῖμοῦ ρίνεῃ ἰῸ 
Ὁ8 ὮΥ͂ ΟΙΘΆΓ τοδδΟ, ΟΣ ΤΟΥ θὰ ἰο υϑ ἰῃ ἴδε Κα ΣΡ. 

ἴπτοβ, ΤΉυ9 ἴξ πὶ}]} Ὅ6 ἑουπὰ ἰμδὲ (5 ποτὰ, ἘΓΏ, 

τοπάοτοὰ ἰῃ ΝΊρΠΔὶ ἰο γερεπί, 88 ἃ ἀπδὶ τοϊδίίοη, (δ 
βγοὶ δῃὰ ἘΓΠΙΒΕΥ ἴο (Πς γδεξέπισ, (86 βεοοῃὰ ἰο 180 
»Ῥυγροδβο. Τῆς ἤγβε οῃῃθοὶδ 1186} πὶ ναὶ ΤΩΔΥ͂ 

Ὀθ 68116 ἃ τ1μ6 οποτηδίορίο εἰχηίβοδησθ, ἰ0 εἰ, Ὁ 
ἄγαιο ἐλα δγοαίδ, ; ὨΘΏσα ἐμπροπιμέέ, ἀοἰμῖέ, ΔΒ ΘΟ βεη 8 

686 ἰέ. Ηαποο ραπέξωνῥἑ σισγι, ἰξ τεροηιοά δΐπι, ἴα 
6 δ6Ώ86 οἵ βοιτον. ΤῈ6 δηιδγοροραίμίατῃ [δ8 ΕΖ’ 

Ῥτοαδοὰ ἰβ ἐδ τωοτο Ἰουομίης ἴοττα, δηὰ (86 πϑοὶθ 
Θοηΐοχὶ ΒΏΟΝΒ ἐμαὶ ἰδ ἰδ ἐὩ6 ΟὯΘ ῬτγθαοσηϊδηΠῦ ἴ- 
ἰαμἀοὰ μοτθ. [ὲ ἰδ Ὡὸ οὔδηρβο οἵ ρύγροβο, Ὡ0 οσῃΐδ. 
δἷοῃ οὗ τηϊδίαϊκα, Ὀυϊ ἃ τοοδὶ δδδοϊίῃρ τεργεβεηίδίοῃ 
οὗ ἰδ ἀϊτίπο ὑΣῪ δηὰ ἰθηάδιπιθδα. Τἢο 
[Ο]ονίηρς δον τπΐπ: “διὰ 8Β6 πδϑ ρτὶοτθὰ αἱ 
Βοατὶ,᾽ πθθὴ 80 ΒΩῊ ΠΟΥ (86 ἔαὶτ ποτ] ὰ, πμίομ "9 
δὰ ὁποθ ρτοπουποοϑὰ “ βοοά, ὁχοοοάϊηρ ροοΐ," μμὰ 
ὈΘΟΟΣΩΘ πιδττϑὰ δηὰ [0]} οὔ οὐ. 1π ἴῃς οὐῦτθο οἵ 
ἐΐδ ἀρρι!οδίουθϑ ἐδο ποτὰ πδίωγα!!γ μεὶδ αἰδὸ 186 οἴδες 
ΟΥ ΙΏΟΤΘ δοοοπάδεγῃ, γοὶ αυἱῖθ οΘοσησηοῦ 867.86 οὗ οβαπξθ 
οὗ Ρύτροβα. [ἰ ἰδ ἔδυ υϑοὰ, 1 βδπι. χυ. 39: " Θοὰ 
Μ]] ποῦ 116, ποῖ μοῦ ἄοθ8 [6 σεροπί; 86 ἰβ μοί το δὰ 
ἐδδὲ μὸ βμουἹὰ σοροϑηὶ""---ἸἸο σα], “’ τωδ ἰο γορεηῖ, 
«-ἰδῦ ἴθ, Βὸ ἄοϑθ ποὺ γϑραπέ 16 τωδῃ πὶ ομδηρθ 
οἵ Ρίδῃῃ ὧσ ρυσροθθ. ΤῈὸ οἶδιοῦ, δὰ τρογα ΡΓΙΠΙΑΙ͂ 
ἰάδδ, Θοσμθ8 δβὸ ἐπ (ἷβ ὙΟΣῪ ρΘαβδρθ τγοϊδιπρ ἰὸ 
88 ΔρραδΙΒ γα ζ. 8ὅ ; 1η]6868, ΘΟΒΙΓΆΓΥ ἴ0 4)ὶ τοῖο οἱ 
οτἰ εἰοίατ, πὸ πουϊὰ Ὀτίης ἰλ6 πτίϊονῦ ἴῃ ἱπαπιοαϊδίθ 
δηὰ ρδῖρβθ]ο οοπισϑάϊοιίου πίιι Ὠἰγηβοὶῖ, 868 130 
Ῥβ. ἐσ. 4. Τῇ στορθοϊίης οὗὨ Βοστοὺν ἷβ {86 δηϊθγορο- 
Ῥαιμίδπι ἰμδὶ ἰ8 ΑἸ ΤΑΥΒ ἴ0 06 δὰ πίοι (80 ἰδ» 
ζύαρο ἰβ δρριϊοὰ ἀΐγθοι!γ τὸ Ἀεὶ ; δδ Ρβ. οὐἱ, 46, 

ἽΠΌΣΙ 32. ὈΓΊΣΝ, “διὰ Π6 τερεωιξοὰ δοοογάξιᾳ δ 
{πὸ ρτοδίποβθ οὗὨ ΐ8 τηθγον ;᾽ ῬΒ. χο 18, “ Ἀείυῃ 
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Φδοδιονεαῖν---ον Ἰουρ "--απὰ 1οὲ ἰὲ τοροηὶ ἰ.66 ΘΟὨΟΘΕΏ- 
ἴὴσ [Ὦγ δογσυδῃηίβ." 

ΑΔ δὲ ἰμϑίδηοο οἵ ἴδ ἮΔῪ πὰ πἢϊοῖ πογὰδβ Ὀγδηοὶὶ 
οἱ ἰπὶο ΥὙϑΣΟΌ 8 τϑδηΐη μα, Ὠ}} ΠΏ ΟΥ δοτησίΐτη68 οὶ δἱ- 
τδοδξ ἃ ΣΟΥ Γ86 56:86, ἰζ ΙΔ τὴ πού ΒΟῊ ἐὐ πὶ πο, 
ἴδ [18 γοΣῪ οοηϊυρκίίου, κοὶδ 86 τηοδηΐης οὗ ΓΟΘῺβ- 
Ἴλημὰ Μεῆ δα, ἱπσ. [Ὁ Θομ)68 ἔγοτα (10 ῥτἑϊολ- 
ΤΥ ἰάοα οὗ ὀγεαίλέπρ, ζοθϊος τεῖεῖ ἔροτα ἰδ Ἰοϊξεϊηρ ουἱ 

«Οἱ Ρουῦαορ ἱπαϊρηδιίοηυ. 6ἢ 188 ΔρρΙΙοα ἰο οἱ 
6 δι πγορορδε; ιἰϑι 8 ἰοττῖθο, δηὰ γοὶ ἴμ6 οοῃίοχε 
δῖπδγβ δῇονβ ἰδδι Π0 ΟἾΠ6Ρ ἰσῖτὴ οοὐϊὰ 80 τς πρό σι 
5 το ΘΏΟΥ οὗ (ἢ6 ἱπαϊσυδίοῃ ; 85 ἴῃ 18. ἱ, 34 
ὙΠῸ ὈΓΣΝ, ποῖ τουάογοὰ, ἰ0 [86 Ἰοίῖον, “1 υἷι 
Θ6890 τὴϑ Οὗ πιΐῃθ αὐ ρα " τευ τον γπκῆὸν 
δ δοειοι ίηρ, ἰουομίησ 6 δηιῃγοροραιίδι, ἴγοτα 
δ σνοοίλενα σΥ 1116 ἸΘπρ-Θυδετίπρ' ἐπδὲ Δρρθδγβ ἴῃ (89 
ψοῖο.. ὑγοοδωιως. ΟΟΙΏΡΑΓΟ ΣΟΙ, Υ. 18; χσχχὶ, 16: 
Χχχὶϊ, 81. Μοτθ ΠΟΔΡΥ δι] δὰ, μόσόνορ, Ὀοιἢ ἴὸ 180 

, δηὰ ἴ'΄ο [20 Β6Ώ89 γΧ71ὸ δγο ἰτδοοϑὰ ἴῃ θη. γἱ. 
186 ΡΙαἱ ἰάοα οὗ οοπδοίαίίοπ. Τὶ ἰδ [90 λί- 

ὁπ ΒΟΙΤΟΥ, 88 ἴῃ ἀφ. 1. 21, ποτ Φοϑορὰ οομίοτὶβ 
Βΐ5 Ὀγοίγοαι ὉΥ ΔΙ διησ ἰμοἷν συΐ, [18 ὈΥΓΏΔΙΥ 
ΘΟΏΔΟ, 8 Ὑ6|1 88 118 ἰθῃ ΣΤ 688, ΔΡΡΘΑΓΒ ἰη Μδιδὶ ἷἰβ 
ἐπαπιο αι οἷν δὰάϑὰ, 29 2 “21. ὉΓΟῚΝΣ ὈΓΙΣΝ, 
“δηά 6 δβοοϊμοα ἔδότη, δηἃ δρᾶ ἴο τδοὶν Ὠοαγὶ." 
Οοτρϑιο [8. χ] 1, “" Οοποτγι γα, οοτηίοτι γ6 ΣΩΥ̓ Ρ60- 
ΡΙο,᾽ δηὰ Ὄϑρϑοίδ!ῦ ῬΒ. χχὶϊὶ. 4, πβοῦθ ἰὺ ΘΧΡΓΟβ8685 
[86 δοοίδίησ οδτὸ οὗ [ἢ6 Βῃορῃοσαὰ ἔον ἴΠ6 ποιίοὰ, 
ρδηϊίηρ δῆθορ. [11 ἷβ ἐῃ18 8686 οὗἁὨ ϑΥτραι ἢ Ζίηρ᾽ ΒΟΥ- 
ΓΟ [πδ΄ τολῖζοβ [6 ὀχαυΐδὶϊα θοΔυὶ ΟΥ̓ 118 ἰοηάοΣ- 
[0386.--Τ᾿ 1,.} 

ῬὉΟΟΤΕΓΧΑΙ, ΑΝ ἘΤΉΤΠΟΑΙ, 

1. ΤΟ Ἔμαγβοῖον οὗ [Π6 ΑἸοχδηάγίδη ΦΔυδαίβτη, 88 
ἀποϊέοῦδ ἰο ἐδ6 ΟἠἸοδιίο δπα ἴἰ86 ΔΡΟΟΤΥΡΔΙ, ΠΟΘ Β ἰὸ 
96 Τοσορῃἶζοά ἴῃ ογθν {πδὲ ΜἯἨΟΘγ ΠΙΔΥῪ οδειτηδίθ ἰ[8 ἰῃ- 
Βυφῆοο ὕροῦ ἴδ οΪὰ δηὰ ἐτααἰοδαὶ οχορϑδὶϑ οὗ (18 
ῬΆδαδρΟ, δηᾶὰ οὔ [18 ρ85βδρὸ ἰ{86}} 848 αχίνϑῃ ἴῃ ἰὴ 
οοάοο9 οὗ 80 βορίπαρίηϊ. 

2. ἼΒοτο ἰθ ἃ ἀἰδἴογοηοοθ Ὀοίποοη [Π6 ὈΪΌ1158] δὰ 
841 τηθάδυγο οὗ ἰΠ6 ἀοοίτίῃθ τοβροοίηρ [86 

ἀειησῦβ, δηδίορουβ ἰοὸ ἴδο αἰ δδγθηοο Ὀθίγθοη (δἰ 18 
δικὶ θυροτγδιϊτίοη, ον (ἢ αἰδογθηοο Ὀοίποθη ἐΠ6 δέηδιδ 
οοπυπμηπῖδ οὗ Δ βουηὰ ΤΠΘΟΪΟΩΥ πὰ ἰδ6 Βαηϊκογίησ 
ἰδϑῖο οὗ ἃ τῆογο ἐπΘΟΘΟΡΉΥ. 

8. ΤΊ βοτὶρίατο αἰβιϊηροΐβῃ6 5 Ὀοίτθθη οοντυρῖ- 
ἴησ τηϊχοῦ τιλυτίαροδ οὗ ἰ86 ῥΐουβ δηᾶ {ῃ6 688, 
πιϊοἢ, δοοοραΐηρ το (δεῖν Ροΐϊηΐ οἵ ἀορατίατο ((δδὶ ἰδ, 
86.5.4] δα ἰβίδοι 00), ἀγα ἀοτσῃ [86 ΠΟΌΪΟΡ ῥαϑτγί ἰῃῖο 
ΟΟΤΩΙΩΘΏΪΥ πὶ 1006 Ὀά86, δηὰ ῳρηἰὲζο 
δι η ἰμόθθ οὗ ἀἰϊδδγοπὶ το σίουϑ οοτητηυΐ 0}8, 
ΜΟΙ ΤΩΔῪ ἀγα ὋΡ ἴδ ο86 οὗὨ ἸΟἾΘΡ Ββίδηἀϊηρ ἰὸ 186 
εἰληδ-Ῥοΐηϊ οἵ [86 πιοτὸ οἰονδίοα, [0 ἰδ Ὀθοαῦϑο [ἢ 6 Γ0 
1165 ΠΥ αἱ ἰδ6 ρστουπὰ οὗ ἰδ6 Ἰδίξον ἃ τηοσαὶ 
ποῦσα 5700 16 ὅτεϊς οἷδ58 δε Ιθη. ποτὶ ἴο οἿν ἢἶ6- 

τηστείαρο οὗ Εἔδδυ, ἰδ Μ|Ιαϊδηϊ 6 Ομ θο- 
ΤΩὉ. χσν,, γοῖ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ΘΟἸ ΟΠ 4] ΤΩ ΘΆΒΊΙΓΟ, 

ἄΐποο, ἴῃ ἰδ. οα86, ἰΠθγα 5 τηδηϊΐοι ΟἹ]Υ οὗἉ ̓ ἰσθηξ ου8 
ΔΙΩΟΊΓΒ), [06 ΤῊΔΥτί 68 οὗ {16 Ιαγασ [66 πὶ 6 σα» 
Ὡδδηΐι15}} ποθὴ (δ πὰν΄. 111.), (6 6.118} οὗἨ βαπιθοη, 
τ86 Φὐλὰ τῖνοθ οὗ βοϊοσηοῃ, Φοζοῦοὶ ἰπ Ιβγϑο], 
ΑἸΠΔΗΔὮ ἴῃ αὐ δῃ (δοῖἢ μανΐηρ ἃ ἔδαγίι! οΟΔΟΥ͂ ἴῸΓ 
ἴδὸ οοττυρὅοῃ οὗὁὨ ἰδ6 Ῥ6ΟΡ]6), [86 ἀδυριίοτβ οὗ βδῃ- 
ὕ6}1δὲ (Ν ἢ. χἱϑὶ. 28), πο ραν οοσοαδίοῃ ον [8:0 (189 
ΠπΟΣΒΩΪΡ οὐ Οονίχζιω. Τὸ δ686, ἰζΖ πὸ τοραγὰ {80 
Θαβϑῦοο οὗ ἴ86 πιαίϊου, γ76 ΙΏΔΥ δὰ ἐ86 6880 οὗ Ηθτο- 
ἀϊι5 ἴῃ ἴδ0 Νοὸν Τοσϑιδιμοηξ, δπὰ οοηηθοὶ τὶ ἴθθτα 
δΏΞΙ Ομ Οὔ9 ΘΧΆΤΩΡΪΘΒ ἴῃ [Π6 Ὠἰβίοτγ οὗἉ (ῃ9 οἰυγοῖ δηὰ 
οὗ τὲ ποτα, ἀνθ ἰο ουὖσ οτῖὶ ἀῶγ. Τὸ {ππ0 οἴδοῦ 
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ἕν; 

οἶδδβ Ὀοίοης δοῖι 04865 48 ἱδαὶ οἵ ΤὭΏΔΙΣΔΓ, [06 ταδν- 
τἷδο οὗ 186 ἐ Ὁ ΠΟΥ Ὁ ΘΈΡΕΙ ΒΕΡΑΡ, 
(δ0 ταδιιίδροθ οὗ ἰδ 505 οὗ Ναδοιηὶ (β66 Βοοϊζ ὁ 
Βα (8), (86 ολ868 τηροϊοποᾶ ὮΥ Ῥαυϊ, 1 Ὅον. υἱΐ. 18, 
ἴδ ο880 οὗ Ευπίοο, 38 Τίπι. ἱ. δ, δῃ!ἃ ΤΩΏΔΗΥ ΘΧΔΙΏΡ 68 
ἔγοτη οἱὰ ομυγοι Ὠἰδίοσυ, ποῦ ΟἸγβιάδη ργίμοθβϑοθ 
δανθ Ὀθθῃ {6 πηθα Ὁ οὗ σοῃνοσιίηρ Βθαί θη Βυβθι μὰ, 
δηὰ, ἱδγουρσὰ ἴδοπι, οὗ 6 οομγοσδίοι οὐὔἩ ΜΠῸ]6 π8ν» 
ομβ. Ἐτομι ἰδΐ8 οομίγαθὲ ἰδ Δρρϑδσβ μαι ἃ Σ6 9 
Ζ6Ὰ] ἴῃ (10 δρείσδοὶ δραίηδὶ τηϊχϑα σταδγτίασοθ 18. ποὶ 
ἐτουπάρα οα ἴδο Β΄0]6, Ὀυΐς ἰδδὲ ἰδ ἀδροπὰβ οὐ ἐμ 
ΠΟΙ; Σ (ῃ6 τηοῦνο [09 ἰδ οοηίτγβοϊίοη οὗ 
δ [86 ἱπδίτιοιίοη οὗ [80 ὁη6 τΐο οσσυρί68 {16 ΟὟΤΟΣ 
Ῥοαϊέοη, ΟΣ ἃ γα  χἱ ΟἿ Δροδίδδυ οὐ πὸ ΐρῃογ. Απὰ δ0, 
ἴοο, ἰῃ6 Ρο] 8] δηὰ οἰνίο οΘομοορίοηι οὗὨ πη686}} δ ο69 
ἱβδ ἰοὸ Ὀ6 ἀοιοτιίποαὰ ὮΥ ππάδιυιθηίδὶ ροαὶϊΐοπβ οὗ ἃ 
ΤΠΊΟΓΑΪ δηὰ σοὶ σίουβ κἰπὰ, [Ιῃ (ἢ πηΐνογβαὶ ἱσθαϊσηθηςξ 
οὗ υἱ5 ᾳυοβίίοι, ὑπ ΓΘ ΘΟΙΔΘΒ 80 ἱπὶο οοπϑἰἀογαίϊ οι 
189 ΤΏΟΣΔΪ] ργθαοτοίῃβηοθ δηὰ ἰῃ6 βοοΐδὶ τίου οὗ 
[26 ΠΙΆ, 88 γ{6}} 88 ἴῃ στοδὶ γο ρσίουβ ᾿ἰμῆπθηοθ οὗ 
ἀν ΜΓῸ, ΟπρθοΐΔ}}γ οὗὨ (δ ξϑδίουβ, οὐ οὗ (μὸ Ὀἱχοιδὰ 

Ὁ, 
4. Βοίνοοθῃ [860 τπιοσὰὶ δηὰ ΘῃπΟΌ] ην Βδιϊδίδο- 

οι ἰῃ ἔδιμδϊθ ὈΘΔΌΪΥ, 88, [Ὁ δ χϑιηρὶο, ἰπ ἴμ6 Ἰοτο 
οὗ ὅδοοῦ δπὰ Ηδομβοὶ, δῃὰ (6 βαιβίδοιίοη οὗ βϑηβϑυδὶ 
ἀορίγο, ἴδπογο 18 ἃ βροεϊβε ἀϊδθσγομποθ. Βογοῃὰ ἃ 
ἀουδὶ, ἃ βαιδίδοϊίΐοη οὗ [6 ἰδίϊον ἰεϊη ἃ 18 τηρδῃὶξ ἴῃ 
ΟἿΡ ἰοχὶ, ΔΒ ὈΪΔΙΏΪΥ ΔΌΡΘΟΔΙΒ ἴγρομι [116 ΘΧΡΓΘΕΒΙΟΩ : 
“ΠΟΥ͂ ἸΟΟΚ ἴμθπὶ τγίνεϑ οὗ 81} (ἰδὲ ἴα, πίίθους οΣ- 
ΘοΡοη) ἐμαὶ ρ]οαϑοὰ (π6η.) βυςῖ ἃ πίὶὰθ οἰοίοο ἰδ 
ὈΠΙΓΟΥΓΩ ἰοὸ (6 ποτὰ] ἰοσο. Τη6 ἰαησύδρα ΔΡΡΟΔΓΆ, 
ἴοο, ἴο ἰπὶ δὶ ἃ Οαἰηΐϊΐο ροϊ γζαογ. ΤΠ6 Θχργοββίοι 
ΤΩ, 88 υδοῦ οἵ (06 ἀδιυρηςοτβ οὐὗὁἨ πηϑι, ἰ8 ἴὸ ὉΘ 
ἴδ. ἀοιοττηΐπο ἃ. 

ὅδ. Το Βίδ᾽6 οοποορίίου οὗ νπογράοιω, 88 ἰΐ 
ὈΘΟΟΙΏ68 8 ΒγΠ) 0] 1641 ἀραὶ ηαιίοη οὗὨ ἃ [Πρ ΤΑ 
ἔγοιῃ σά ἰηΐο ἰἀοἸδίΣΥ, ἀοιδυτωΐμ68 ἐϊ86]ζ---οί ΒΟ] 6 Υ 
Ὀγ [86 ουϊνατα τηλτῖς, [πὲ 15, 88. ᾿δοϊίπρ (Π6 στίϊτυδὶ 
οὗ τρδττῖαρο---πὶ δἰ8ὸ ὈΥ (ἢ6 ἱππατὰ ον άθηοθ 88 ἰὼ 
ψθοίδον ἴΠ0 ΒΡ  ] 16 δἰ κ ἑμύο ΒΘΏΒΌΔΙΣΥ ἰμγουρὰ 
[86 βθηβιδὶ οοπηθοιίοη, πὰ ϑυοῖὶ ἃ βοχυδὶ 6 ἰδ 
Βοτο οὐ ον ἰπἰθηἀο ἃ. ΑΒΔ [86 ἰγθθ ἷαρο Ὀ6- 
ΘΟΙ68 ἃ ΒΥγ1η00] οὗ ἴ86 σοῃηηοοῖίοι Ὀαίγοοι ΦοΠΟΥΔὮ 
δηὰ ἰδ ρϑορίθ, Ὀθοδυβο ἰῃ (8 ἰοοκίηρ ἰο 11:0 ΘἰΘΓΏΔΙ 
ἴς οοδοτοθ τ] 1 ἴῃ [86 χομογίο γι δὶ ἰάθα, 8οὸ ἀοθϑ 
186 ἱγρυτο βοχῦδὶ δοηποοίΐοῃ ὈΘΟΟΙῚΘ ἃ Βγτηῦο] οἵ 
Δροδίασυ, Ὀθοδῦβθ ἰδ [88 ἰῃ οοϊοη πὶ ἰδ ἰἢ6 
οδατγασιογίβιίο ἔραίατγο οὗὨ ἀπδρί εἰ Δ} }} δη ἃ σατηδ ἐγ. 
1 1168, τμουϑίοσγθ, ἴῃ 1}6 ΥΟΓῪ πδίατο οὗ (πὸ (μίησ, 
(δὲ 86 ἔτει κίπὰ οὗὨ βαχυδλὶ ἰηίδγοουσθο οοπάυοίϑ ἰο 
ἰαπτιϊ τρλυτίαρο ({Π6 τοδυτίαρο- δ), δα Θοηίοτγηβ ἰο. 
186 ἰσθ διὰ λυ Ὁ] ἰῇ 180 οἰδϑιῖγ οἵ (86 βρίνὶϊ,. 
ΜὮΠ|ὶ [86 Δία μδίθϑ οἰ δδι Υ δὰ Ἰοτοϑ ομδησθ. 

6. [κπιδὺ δῃὰ οὔ Υ ἃτθ δυο βοϊ Ομ σΑΙΥ ὑπίῃ- 
οστωβ, 1|κὸ ἀοθροιδιῃ δὰ πὶ οὗ 106 ὨΔΙΘΡᾺ 
119 ἰῃ 81} ἰζ8 ἔοττωθβ, Φοζθῦοὶ, Αἰδμδιδι, Ηογοάΐδβ, 
8ἴο τον -ἰδίοτίοαὶ ἰγροβ. Ὑοπο ᾿ἶϊκα ἰμ680 Βα γα 
βῃοστα ἐπουηδβοῖνοϑ ἴο ὈΘ Τά Γ65868 οὗ ἴΠ6 ΡΓΟΡΒΟΙδ, 
8, ἴοο, [86 δυϊμοτο 88 οὗ ΝοΤΟΒ ραογβοουουβ μδὰ ἰὸ 
Ὅο ἢΐβΒ νἱῖά«οἘηξ Ῥορρθῷβϑ, ἃ υἱζοίοα Φονίβι ῥγοθοϊγίθ 
800 πξῆμὰν: “Βιυάΐοα ἰῃ ἰ86 ΗΠδίοΥΥ οὗ Αροβίοϊίο 
ἵπ)08. Οτγεϊενα ἃ, 1866). Ιὼ ἐμ 18 ἑθπάθηου οἵ 

Ἰαδὲ σδὴ πὸ οχρ δίῃ ἐδ οοπιοῃ ἀἰδβορθοάΐοηοθ οὗ 
ἀοροπογαὶθ ΒΟῺ8 ἰΟἾασὰ8. {μοῖρ Ὀἷουβ ρδγϑηΐδ, ἐπ 
ἀἰϑοντηΐηρ οἵ τηοάοϑὶ βοιἰϊθ τωδίαθαβ ἴῃ ἕλος οὗ 
Οαδἰηΐίο Ὀοδυΐϊίοβ, 0 οχίδίοθμοθ οὗ ΡῬοΟΪΥ ΌΩΥ δηᾶ' 
ἢοοημίουβ ἀϊδοτγᾶον, δηὰ, ουθσυπθοτο, Ὑμδὲ ἴθ οδ]]οὰ 
“080 αππδποὶρδιίίοη οὗ ἰμ6 68}. ὙἸΤδογοίοτο ἰ8 δδ᾽ 
ἐπιδὲ τἷ8 τασθ ἰ8 ἃ ὑγοβρσυτίηρ Θχϑσρ]ς οἵ (Π6 δηϊίηο- 
τοΐθὶβ οὐ “ἴδο ]αδὲ εἰπιο᾽ (δι... χχὶν. ; Ἐρίβι]ο οὗ 
Φυάο; 3 Ρεοῖεον ἰϊ.) ἵτοια ἰμ9 τνἱοίθῃοθ οὗ δοιΐοι, 
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ἸΔΟΤΘΟΥ͂ΘΡ, ΟΔὴ πΘ οσρίδίῃ (26 ορρνοβαίοῃ οὗ ἰδθ 
φοδὶς δηὰ χοΐβογδθϊο, δηὰ [06 δρτεοράϊηρ οὗὨ ἰηβθηϊο 
ΒΟΙΤΟΥ͂. 

7..ΑΔ ῬὨγεϊοϊορίδι ταῖς δινὰ ἴξ ΤοΓῪ Θοποοίνϑῦὶ 
ἔοι ἰἢ6 οὔβρτίηρ οὗἉ δαοὶ ἀπ Ὀτ] ἀ]οἃ Ἰδὲ, 82 ἘχΒΙΡιδὰ 
ἐπ 1Ά06 ἰπἰοΓΟΟΌΓΒΘ οὗἩ [6 δὲίμοτίο παϊπυρδίτοα οί 66 | 1 
πὶ ἴθ) Οαδἰπῖτο ποζλθῃ, τοῖχλ 06 ἃ σϑδοθ ἰῃ τθοδὶ 
Ὀοαΐ]γ δἰτοορσὶῃ τουἹὰ ρὑγοδοης ἰἐβ6 } 7 ἰπ δὴ υπυδιιαὶ 
ἄορτοθ, ἱπ οοπποσοίΐου πϊμ Βρὶ ἰι8] βαγαρβθηαδδ. 
ΤῊΐδ, Ποτόνοῦ, ἰδ ἀουνιοα ὈΥ Κυσὶσ (Ρατζί 1, Ὁ. 83) 

8. ΤῊ δτγδὶ τωθητοι οὗἨ ἴμ0 αἰνίηο ᾿υαὶ 60 
οἵ [}ὸ δρίεὶν οὗ αοἄὰ, τοῦ. 8. 

9. ΤΙ δτϑί ταουου οὗ νου ἷγ ἔλνον ἴῃ ἱπβίσυοί- 
ἶνο δηὰ παστίηρ δἰ ριιίβοδηοο, τος. 4. 

10. ἴπ ἰο αοὐδβ τορϑυίδησα, 860 ΔΌΟΥΘ 
(οορ. Νυπιῦ. χχὶϊ!. 19; 1 βατ). χνυ. 390). Α νεῖ!- 
Κκποῦσιι Βοῦοοἱ ἀοθβ ποῖ ἰιοδίἰδία ἴἰο Ὀτίδβρ ἰηΐο (Π0 
ἰάοα οὗ 186 ἀϊνίπο Ὀδίησ ἴἰ86 οοποορίίου οὗ ταπϊᾶ- 
ΠῚ γ, ὄνοι ἰὰ ἰΐδ τοϊδίίοη ἴὸ οἷδος αἀποδιίϊοηβ ((ῸΣ 
ΘΣΔΙΏΡΙο, 6 ἀοοσίτίπο οὗ Οοπεπινωρπέοαζίο ἑαϊοπιαέμηι). 
Ἧ. βου, Βοπονονρ, δἰναγβ αἀἰδιἑηρυϊ ἢ Ὀοϊπνο 
Βγιθο ας δηᾶ ΕΠ δη(Ὠγορορδίδιπιῃ. Βοδί 68, 
Νὸ τηιϑῖ ποῖ Ὁυπὰ ἐδο ᾿πακτιηουὶ οὗ Θοὰ, τος. ὅ, 
πιὰ τ 6 Μὴ ραν οἵ ἀοά, οἷ. γἱῖϊϊ, 21. 

11. ἣ )7ουκα σναοθ. ΑΒ ἱπποοδηξ οἰδάγοι 
ἀϊοά ἰη ἐμο βοοά, δὰ 88, πιογθουοῦ, ᾿ΏΘΓΘ ΤΏΔΥῪ ΒΑΥ͂Θ 
ὈΘΘ δἰ ταγβ ἱπἀϊνί 818 1688 κυ τ πο πουογίιθὶθθθ 
611 πηάον ἐδ6 ἰυάρτησηϊ, 50 ἀο068 γτρδ ἐβρν ἴῃ 186 
ϑχοοροι οὗ ἴδ6 ρίουβ Νοδῖὺβ; ὈΘΟΟΠῚΘ ΤΩΟΥΘ Ο0Ὲ- 
δρϊσυουβ, Βαΐ ἰῃ ΝοΔἢ, τρογϑουον, ἰδ6 Ἰκοτημοὶ, ΟΣ 
τοοι-ϑίοσι οὗ Βυμπιδηΐ ιν, 8811} τοσηδι πἰπρ' Θοσορδσδῦνοὶυ 
Βουπᾶ, τὰ8 ἰδ βυρήοοὶ οὗὨἨ ἰδ0 αἰνίῃο τωϑτου. ΤΏθ 
ἽΠ, (λ0 στδοίουβ, ἔδίν, διὰ βανυΐϊμρ Θοῃἀθδοθηβίου, 
8 Βοῖθ ἔον ἴ80 Βγει [ἴθ ἴῃ 101} αἀἰδποῦλοδβα. 

8 Βμοπίρ; χτδοθ ἴ0 ΝΟΒΘᾺ ἰη (})͵}8 νου] οδδίβ ἃ σὰ Ὺ 
οἵ Ἰίσῃηις ὑροὰ (80 ἀοβίίηυ οὗ (80 ἱπποοοῆΐ ἰηΐδηϊ- 
ποῦ ἐμαὶ δυηκ Ἡΐὰ (86 σΌΪΕΥ, διὰ οὗ [86 σϑὸθ 

ΘΓ], 88 ἰυὐχοὰ ἰπὰ ἐδο οἴδον ποιὰ (δοο 1 Ῥοί. 
19; οἷ. ἰν. 6). 

ἨΟΜΤΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Το [1] δπὰ οι οὔ ἰμ6 Βγβὶ ἢππμδῃ το ἴῃ 
ἰι5 ἀοία!!: 1, ὕπροὰϊγ ἰπδὶ; 3. πδηίοῃ ἀδϑὰδ οὗ 
νἱοίδησα: 8. [86 ΔῊ 16 85 οοσωσαηρὶϊηρ οὗ ἐμ Ῥἱοτβ 

ΤΡ τ κτ- ΤΕ ΤΟΣ 1μ0 ΗοΙΥ ϑρί εἰς, ὨδΟ τη 
ΘΟΌΓΒΟ.--- ΗΟΥ ἐδ τδγηΐηρθ οἵ αοὐ ἀΐθ ΔΔΥ 

ὈΒΒοαγὰ ἴῃ ἃ Γ808.--«Ὲὸ Βἰρίιον [86 διδηὰ- 
Ροϊηὶ 80 ἄδοροσς ἴθ ΖἈ]}..---Τ)ὸ βαηουγίωρ οὗἨ ἰδ0 
ὕπτια ἔδοϊϊπρσ οὗ Ὀοδυΐγ ἰπ οομίγαδὺ νὰ 186 πδηΐοῃ 
ἀϊϑροπϊοῃ.--- 86 Βδησγιηρ οὗὨ ἰδ6 ἐγ ΒοΣΌ-ΡΟΤΤΟΣ 
ἷῃ οοπϊταδὲ πιὰ ἐμ6 δηΐου ἰονὸ οὗ υἱοϊϑαοο.--- ΤῊ0 
660 σΘοπηδοῦου ὈΘΕΘΘΙ ΟΔΙΠΔΙΣΥ δηὰ ογυο}.γ.---ΤῈ0 
"Βδηογίηρ οὗἁἨ τιδστίαζο. ἐάπο ἐῳρθλς μα, δσὶβ οὗ 
ὈΠΟΒΑΒΟγ. ΤΌΘ οὐαί ΟΌ8 ΡΟΣ Ο ἀρ Θβρϑοδὶὶ 

'᾿οὗ Ἰυδῖ δηὰ ἰηϊυδίοο.---Ο οὐ Βεδοϊάϊηρ ἱὲ δὲ 
ὅ1τὸ63.--- ον ἴ86 ἀϊνίπο τοραμεῃρ τοβοοίδ ἰἴβο ἴῃ 
ἘΠ6 δοατὶ οὗ 16 ρίουβ Νοβδὶ.---πο ΒΟΩΙΣ τοουγΒίην 
.Φ[ ἰδο ργίουβ οΥὰσ ἴδ οοστυρίοι οἵ 1680 Εἶτη68:; ἐδ 
ἸΒὶἢ αἰρηίβοληοος 1. 8Δ8 δὴ δηϊτηδίϊησ δἰχζῃ οὗ [26 
κἀϊνίηο οοτηραβδαΐίοῃ ; 3. Δ8 ἃ (δι γίηρ αἷσι οὗ (δ 
ἀϊνίπο ἰυάστηθηΐ.---ΗΠΟ τὴδὴ ἀγαπ τὶν Ὠΐπι, ἴ8 
Ἰἰμδ ἀοόπι, [Π6 δυγτοθπη ἀϊηρ πδίθγθ----ἜὙ ἢ ἴῃ εἶα οοτ- 
τυριίοῃ.--8ὸ ϑυδονίηρα οὗ Ομ άσθη οἢ δοοουπὶ οὗ 
ἀδμοῖν ρδγθηίβ.-- -Ἴηὸ βου βουπρθ οὗ 086 διηΐπμαὶ ποσὰ 
Ὅ;. δοοσθηῦ οὗ τηδῃ.---ΝΌΔΗ (Π6 σθαι οὗ ἀοὰ: 1. 
Α8 ἴπ ρῥτορξοὺὶ οἵ ἐδο αἰνίηο βρὶγὶὶ δα οὗ 118 ᾿υᾶρ- 
τοοηΐ τροη ἴΠ6 οΔΡίδ ; 3. 88 ἴθ Ῥγίεδὶ οὗἨ δὶβ ἔσχον 
“Δοὰ οὗ δ ΒΟῊ Βυχηδτιίίςυ ; 8. 88 ἃ κίηρὶγ ΠΒΟΙΡῸ ἴῃ Ὦ18 

διδδ διδίσιϑοβ δρεῖποὶ ἃ Ἠδοΐθ σδοῦ.--- ἴθ 
Οοα, δον ἰὲ ἐχοορίθἃ οὔθ τοδῃ, Ν ουἱ οὗ 6 
οοτοοῦ ᾿υἀρτηθηί.---ΟΥΔο0 10. (6 οὨ6, ἰῃ ἴδ αὅδος 

οοεΐχ ϑβω ἴον 1.6 ΤΩΔΗΥ, ἐμαὶ ἐπ, ἴον (80 πἢο]θ 
ὍΤηΔη Σ806.-- Το δοοοιιὰ δηοοδίον Δ οὐἰὰ οἵ 

ἘΠῚ ἢ νυ το. 5 
ΔΈΚΕ: ον, 3, {ὑὺὑτῆξε: [{ ἰδ ἃ ΤΟΣΟΥ͂ 

ψΏ0 5 ἰδ6 ΗΟΙΥ βρίγίς (ὐτουρῇ ἰδ τοὶ μεαμώία, 
οὐ εὐρύν ας πε τῶκε: οΒ [86 οὐ , (89 Βἱρνοοὶ 
ἀϊδίανος διὰ ραηἰϑησηθης πθθη ἰΐ ἰδ νιπῆτσπι. τ 
ἴοασοθ 9 ποιϊὰ υπρυῃἰβιρα.---Ὑον. ὃ: ἀθκ τὸς 
ἔπι6 αΟοὰ ψζαγα αἷθὸ ἰο ἴμο Ασρουίθεβ ἕουΣ δυμπάγοα 
γάτα (οἷι. χν. 16), ἰο 80 δοντθ δἱβο, δἷλδν ἐμο ἀθαΐὰ 
οἵ ΟἸιγῖβέ, ΤοΓγ γ᾽ ἐο Νουυ Δ ΠΟ ΣΔΡ Ο᾽6 ΥγὸΔΣ 
(δ. ἱν. 29), δηὰ ἰο Νίμπονδα ἴοσὶγ ἀγα, ἴοσ τοροῶϊ- 
ὍΣ06.---ος. 4: ὙΠῸ δΟΟΌΓΣΙΕΥ δ ΟΔΣΏΔΙΣΥ οὗ τροπ ἷ5 
ἃ εἷγῃ οἵ ἀοὐδ᾽͵υπάρτηοοίβ ἀγαπίηρ εἰρῃ (Μδιὶ. χχὶν. 
88--38).---ΕΥ] ὀχδτηρῖοθ (Βοοῖκς οὗ ῬΓΙβάοεα ἵν. 12 : 
Βίγδοιβ. χἱϊ, 1). θοῖοθβ δηὰ ὑηῖϊκο τοδστίασοϑ 
ἄγανν δέον ἰμθῖ ΟὨΪΥ οἶθαγ ρον ἤοῃ.--- Το σοπίεταρε 
οὔ ἰδ ἀϊνίμο ψογὰ 18 [}6 τλοϑὶ στί ΘγΟῦΒ βίῃ, ἔον ἥγοση 
ἰδ 4}} οἰδοτβ βανὸ ἰδμοὶσ οτἰεῖα. Ηον ρτοδὶ {16 
Ῥαὔδομοο δηὰ Ἰοηρ- συδοτνίηρ οὗ ἀοὰ Τῇ ορργοδβαῖσι 
οὗ [86 ΡΟῸΣ δηᾶ πτοιοθθα 8 ἃ ἰ βίῃ, δῃὰ ἀγαῖνθ 
αοὐ δ ἰπάφσταοη! αἶνον ἰϊ.--ὖογ. 7: Τδουρ ἴπ6 11{110 
ΟὨΘΒ ἃ΄ΙῸ ΘΟΙΡγοβοπθα ἴῃ [ἴἢ6 ΟΔΙδπιϊ τυ, τὸ ταῦ 
ποῦ, οη ἴδδὶ δοοουηξ, οὔδησο αοα πὶ ποτὶ ἰοοῦ- 
1668 (86 ταῖρηΐ ματα ΤὈγθθοθ ἐμαὶ [Π6Υ πουϊὰ ἰγοδὰ 
ἰπ ἴἰδ6 ἐοοϊδίορθ οὗ ἐποὶγ ραγϑῃΐβ, ΟΣ Ὧθ ΙὩΔΥ͂ ὮΔΥ͂Θ 
ἐδοη ἰπὰ πἰϊβουὶ ρεωυάϊοο ἴο {μοῖρ ϑου]᾽8 Ὀϊεββοῦ- 
Π688).---ἼἾ οΓ. 8, {ὑὺ1Ὲπὸ: ΤῊΒ ΜΑῪ οἵ πρεοκέτιρ οι- 
οἰυάφθ τηοσῖς δὴ ὰ οχύοὶβ ἔδὶι}ι.---ϑοηβόρσα : ΤῊ 
βυϑὲ Ὀορίῃδ (5 οουτθο ἴῃ (ἰδ0 ερθογὰ οὗ Αάδτῃ :... 
Ενθ᾿ϑ διυρὶθ Ῥογβοῃδε τυ, ἰμβθη, Ὁ δηὰ πὶτὰ Οαὶῃ ἱξ 
οηΐοσβ ἰηΐο (π6 ἔδιγ ᾿ἰθ, ἰθθηοθ βδοπίος 136} ἴα 
106 ΣΩΘΙΏΘΟΙΒ οὗ δ Ἡθ0Ϊ6 1ἴη6, 1ξ ΠΟῪ τοϑοῦθϑ 18 ἰδϑὲ 
δίδρο οὗ δηιϑαϊαγίδη ἀονοϊορπιοαὶ ; ἱξ δἀνδηοθδ ἰο 
(δο [411 οὗ ὁ ποι ]ὰ.---ὕ τα. 1, 3. Ηκπρεε: ΤΏΘ ΤΏΟΣΘ 
ἱπσηδίθ ΠΟΥ δῦϑ, (88 ὭΘΑΓΟΣ (ΠΟΥ {ἴτὸ ἱοροίδον, 1Π6 
Τοῦτο ἀο ἴῇ6Υ ἰπΐοοῦ οδοὶ οἶος πὶῖ ἰμοὶς Ὀτοδία, 
διὰ ἀσ6816 οδοῖὶ οὐοσ τῖι (δοὶς ἀΐθοδδο; δδοὺ Ὀθ- 
ΘΟΙΏ6Β ἰ0 ἰδ6 οἶδεν ἰδο ἱπείχυτοουὶ οὗὁὨ Δ ΤτλοΓ του ἷ- 
Ρἰἰοὰ διηὰ συῦε]ο οὐἱ]. ΑἹ] στοαὶ Κίτιράομηα, βἰδίθα, 
δηᾷ οἰϊί66 δῖϑ βι}}} πβουτηΐαϊ οὐἱάθηοεβ οἵ {8 δε(.--- 
Ολυτιν : ΒΥ δυοὶ ἃ 10 οὗὁἨὨἁ Βοπος (βδοηβ οὗ (οὰ) 
Μοδοβ υρῦταϊάδ ἰδαῖα πὶ (ποὲν υπελιδεϊκίαϊηοβα, ἴῃ 

μαι, ἔογβαϊκίηρ μον ΒοΔΥΘΩΪ ἔδίποσ, [ὮΘΥ ὈΘΟΟΤΙΘ 
ουίολδίβ, δ ἰϊ τοτθ, δηὰ ὀχροδοὸ ἐδποειθοῖνϑδ ἰ0 τίη. 
-Ἰστεαξαε: ΤηῸ βΒοοὰ οοτηθθ ἢὩοΐ οὨ ἰδ ΐβ δοοουπὶ 
ΤΑΘΡΟγ, 1παὐ [86 τδοϑ οὔ Οαδΐῃ 'ττῶϑ οοστυρίὶ δηὰ ον]δ, 
Ὀυλ ὈΘΟδΌΒο ἐδ Σ806 οὗ ἴδ τὶρ ὐδοῦδ, τμὸ δὰ ὑο. 
Ἰἰονοὰ αοὰ, μεοὰ Ἀ]16ὰ ἰηΐο ἰὰοϊααγ. 80 Οοα ἀοεδ 
ποὶ δΒαδίδῃ [6 ἰδδὲ ἀδὺ Ὀϑοδῦθο μιοδίδοῃ, δον, διὰ 
ΤΌΣΚΕ δΙῸ 1688, Ὀυὰϊ Ὀθοδῦθα, ὈΥ τοθδῆβ οὗ ἰδ6 
Ῥορο, διὰ τδο ἔδιδίΐοβ, ἰδ οἰνατοῖι ἰἰβοὶϊζ μοβ Ὀθοθεθθ 
Δ] οὗἁ οττοτα.--- γόους αἷϊ, ἰμαὶ 16, ποτα Β6Υ ἰονϑά, 
Ἰοοῖς [ΠΟΥ ἰο ἐποπιϑοῖνεθ πίῖνοθ. Τμδὶ πουἹὰ "ὲ {9 
Ἰοτο οὗἁὨ ἀϊνοταῖιγ. Οἵ, δοίογο αἷΐ, πιαυποῖγ, (Βδὲ ἴὸ 
ἰοῦ [80 ἔδχηδ! 6 γδοϑ (110 ΒὸχΣ πὶεοὺπὶ [ου) 
μβεαὰ Ὀϑοοῖὴθ δυθσγιμΐηρν. ἸΤμθ ποσὶ ὃς ὑππογαν- 
ὨΘΔΘ οὗ 86 Ῥεζβοῦ οδ9 ποῖ ἰπίο οοπεοίἀογαίίοῦ, 
ῬΓΟΡΔΌΪ ἴξ τῶ ἱποοδὶ : ἰδ 'ττδϑ ὀϑυ ΔίΩΥ ῬΟΙΎΡΆΣΩΥ. 
Πύτηχα: ΤΈΘΥ ἀἰδαδίηρα [86 εἰτ ο]ἸοἱἐΥ, ΒΕΓΣΟΌΔΏΕΒΔ, 
διὰ τωοδεοθὶ ἀορογποηῖ οὗ ἰδοῖὶρ γουῃρ ὙΟΠΙΕΏ, 
ΜΙΝ μαὰ αἰἰγασίοὰ ἰπ6 ΠΟΙΥ Ραισίδχοϊιθ, ποῖ ἃπλσῖ- 



ΟΗΑΡ. ΥἹ. 9--- Ἱ]ἹΠ. 10. 291 

σποϊγ͵ τ στον δὰ εὐϑοτοὰ ἐποιηθοῖνοδ ἰὸ Ὧ6 

παρισαίης, (δαί σεν 

αἰτοῦ, οΣ 80 ᾿αὐβρήσεη, τὰ (ὮὨ0 ἰσὰ ΡΒ 
ἴο Δ ΟΘΘΌΒαυΓΟ Ρτοπουηῃορὰ ὮὈΥ Ἀοιδιυβοϊδῃ ΟΥ 608}. 
ΤΌΟΥ δσὸ [9 νόογὰβ οὔ δῷ δηχίουβ ἢϑατῖ; δοοογάϊηρ 
ἴο ἴδιο οἵ δΒοεὶ Θοὰ ἰδ ᾿σουνὶοά, ἐδαὶ 
ἶ 10:6 ΒΟΙΥ ρϑορὶο ψπΐοὰ ἰδ (}} οὗ ἴονο 
ἴο ΟΨΕΣΥ τῶδ. ὥὅζποὶ ΒΟΙΤΟΥ ἰδ ΡΓΟΡΘΗΙΣ [8 ΒΟΙΤΟῊ 
οἵ ἴ8ο Βοὶγ βρίτι! (Ερδ,, ἶν. 80)..-ἸῊΣ βαμκ: οι 
[80 πρὶ τς οὗἩ ἀοοίτῖμθ 8. σοὍπο ἴδοτο ἀδραγίβ α͵80 {6 
ερϊσῖς οὗ Ὀγδγοῦ.---ΟὝΥΥΊΝ : ΑΘ Ἰοηρ δ αοὰ δοϊὰβ 
υδεῖς Ῥαπίβητηθηὶ ἣθ οοπίδεμα, ἰο ἃ οοτίδίη οχὶρηϊ, 
Β15Ὶ ΘΟΡΙΘΡΟΘΑΙΥ . Ὠθ νόον τ τσὶ μεθα ἴ0 τὸ- 
ΡῬεηέδηοθ ὈΥ ἐπ γθαϊθηὶ ογ πὶ ι ἰσπίηρα 
ὈΥ τᾶῪ οὗ ὀχδρ]θ. ΝΟῊ [6 ἀθοΐίδγοδ, δ ἐμουμῇ ἴῃ 
ποασΐποαβ, ἐμαὶ Π6 ἀοαῖσοθ πῸ ΟΏρΟΡ ἴο δοηϊοπὰ .--- 
Βεγίφαδωνσεν Βίδίε: στο ἴθ6 βρεῖς οὗ αοὰ ἴα, 
οσθ ἰΐ δοιάσσιηβ δίῃ, Ηΐ Ῥγοϑθῦοθ διὰ ἢἷβ ἀΐδβοὶ- 
Ῥἰϊηθ τὸ ἱμπρορασγδῦο (Βοὺκ οἵ Ὑϑάοτα χὶἱ.)---Τὴθ 
δα: Ἰζδὲ ὯὨῸ ὁπ0ὺ ὍΘ] ονο ἰπδὶ ἢ6 σδῃ ἀο πίιίδουῦϊ 
δυοὶ ἃ ἱηρ οὗ ἴ6 ΑἸπιίχμιγ. 76 866 ἰδ ἴῃ 
πιο οδΠάγου.---Ολιγιν : ΤὨΪΒ οοπίοτορὶ οὐ Θοά 
ξατο Ὀὐγεδ ἰο ῥτἱᾶς, διὰ, ὑτίὰθ 7.11 Ὀϊοπι, [ΠΟῪ Ὀ6- 
ξδι ἴο Ὀγοδκ Σ γοῖα. ΤροΥ τ βοὰ ὑδποιιβοῖνθθ 
ἴθ οὶς ἀοοάβ οἵ δΒ.)81)6, δὴ 6 ΤΟΌΌΟΓΒ οὗ 
τοθοῦσῃ, 80 ΟΔ|10.---ΤῊΣ Βάμε: Τηδὶ τ͵δδ ἐἰδ6 ἢγβι 
ΠΟΌΣΠΗΥ ἴῃ [16 ποιὰ - 80 ἐπδὲ 0 ΟὯΘ ἢ ρΪοδδο 
Αἰτωβοὶ πὶ ἃ Ἰοροῦ ΟΥἩ ἸΏΟΤΘ ΓΟΠΟΥΤΩΘα δβοσίοθ οὗ 
δυο ΘΊΟΓΗ.--- [ἸῊΞ ΒΑνε: ΤΏΘΓΟ ἰ8 ποίπΐηρ ἴῃ ἰἰδ6} 
ἰο 06 οοπἀοιμμοὰ ἰη ἰδ ἀοαίγο οὗ οὐδ τὶ, ἰξ εἱβ 
501 [δὲ ταῖς βου ἃ Ὦδνθ ῥἷδοθ ἰπ ἴΠ6 ποι]ὰ : 
γεῖ, 85 ἱποναϊηδίθ δι ὈΪ ἢ ΟΥῈΡ ἀσθοσνϑα ὈΪδυηο, 980, 
πθθη ἸΠΟΙΘ 15 δ ἀοὰ ἴο ἰξ [19 ἰγγδηηΐσαὶ ογο  γ οὗ 
ἴδθ τοοτὸ ῬΟΝΘΓΙΒΙ, ἰῃ ἐποῖρ δοοτ οὗ ἰδ Τὶ ἷς 
ϑεοοισιθθ δὴ ἰηίο τ ο ον!!.--- ογα. ὅ-Ἴ. Βοοθ: Βο. 
ἴοτο, πο δοοά οἵ εἶπα; δδον ἰξ, [Π6 εἰη-βοοὰ. ὙΠ: Ὲ- 
σαὶ ἃ ἀουδὲ [45 Θοὰ ἱτηρτοθδβοὰ (18 766] πρ ὑροη εἶδ 
βυϊηία, ἐΠουσ ἢ ΠΟ ΟἿΘ ἴῃ ἃ πυπιδη ὙΔΥ 8 σαρΔὉΪ6 οὗ 
ἰδ, δοοογαϊηρ ἰο ἐΐ ἐσὰθ αἰνίπο παίυσο. Ἦν γαὶὰ ἰ8 
ῬΕΟροΣ ἴογ ἃ Κίηξς δηὰ ἃ πιλρίδίσαίθ, ὑυὲ ραΐη (ον 

81}) ἰδ ῥοῦν ἰὸ ἰδθ Οτοδῖον, τῆὸ Ὧδ8 ἴοτα ἴον ἢἷδ 
στοδίῃσο, διὰ Ὀδίοσθ ἩΒΟ86 6γ68 ἐμαὶ σσθαΐυγο δίῃ δ 
88 ΟἿὯ6 Ουἱΐου ΘΟΥΤΟΡί, ὉΠ λδη ΚΙ], δα ἀροκίδίο.-- 
ΤῊΣ ΒΔΜΕ: Α ἀοβιγυοίίοι οὗ τθδὴ δηὰ Ὀϑδδὲ τωῦβὲ 
6 ἰποὺν οηὦ, Βαυϊΐϊ, Ὑδοῖμον (μΐ8 ἀοδιγυσίίζοη ἷ8 9 
Ὀ6 ἰδγουρὴ παίορ οὐ ἰδγουρῇ το, αοά [88 ποὶ γοῖ 
ἰη 1[182680 πογὰβ τογνδαϊϑὰ, 

ΟΥΈΙΔΟΗ : Το οι; 1.66 ΔΘ μοτθ ὑγοβομπίοα 848 8 
πδΙηΐηρσ ἰ0 [16 126} 1106. Οοἀ Δ]]|0ν8 ὯὨο οπ6 οἴ 
᾿ΐ8 στοαίος ἱπάρτοθῃίβ ἴο ἐδῖζο ρἷδοο πίιμουὶ ρἰνίπς 
ἃ Τοβρὶ 6 [ὉΡ Τορϑηίδηοθ δέου ἰΐβ δῃπουποοπιθηῖ. 
Γλυμλοε β ἰη οτρροϊδιίίοῃ ἰδῖοθ (ῃ9 γοροηΐδηοθ δηὰᾶ 
{116 88 ἴἰ)Θ βαῖῶθ πϊΐπ ἰπδὶ ποῦ ῥγϑοθῦθβ 
ἴῃ [86 οἰϊάγου οὗ Θοὰ. (Εχδιηρὶοδ πιϊος 
Ζαΐϊδοῦ ργοδοηίθ: ἈὈΣΔΒΘΤ ΒΒ Ῥγᾶγοῦ ἴῸΡ βοάοι : 
Βαιλ 61 8 ΒΟΙΤΟῊῪ ἴον ΞΔ]; ΟἿ τδ. 8 πϑορίῃρ ΟΥΟΣ 
δϑογυβα]6:,.) 

1μ:ιδ0ο: ΕἸΘΘΉ : ἰδδὶ ἷκ, 8 Ῥοορ'θ ἬΒΟΪ δππῖκ ἴῃ 
εἶ, οδρίβο ποῖ ἔθ ν ἀδΥ οὗ ζτδοθ 

Ολεγτεκ (Χ : 6ἢ. τΟΘΏΒΟΓΒ οὗ [89 ἐτὰθ 
Ομ αγοῖ Ὀδοοίὴθ ἀοχθηογαΐο, ἐδ9 ἸΒΘΤΟΕΗΙΕ οὗ ἀοὰ 
ΔΙῸ οί ἀϊδίδηϊ.---Τ)ὸ ΝΟΡὮΙΠ] τὴ : αοὰ 
δῦογυϑ ; οσχογοίδίηρ υἱοΐθηοθ δηὰ ορργοβεΐοῃ ἰοαγὰθ 
ἐμοῖν Ὀτοίδσγοα Ὀοῖον. ΝΟῊ δῖθ ἴπθθθ ΠΆΤΩΘΒ 0Π- 
Κηοπνη, ᾿ἰἶκα [06 ἸδτΘΒ ΟὗὨ ΤΩΔΗΥ ΟἸΠΟΙΒ πὮΏΟ ὮδΑΥΟ 
ΒοΌὮ ῸΓ ΘΙΩΡΓ(Υ ἴδιηθ. 1η (ἰδ9 ποδίμοη που]ὰ ἱποτθ 
ΔΙῸ Βασι ῬΘΟΡΙΘ 88 ΒοσΟΘθ, 6 ὨΟΠοΓΘα 88 ἀοτηὶ- 
βοῦδ: δηὰ {τ} ἰδοτο 116 ἴῃ [680 δηὰ ΟἾΠΟΥ ΘΑΣΪΥ͂ 

᾿ταεμῶ τῦξυεῦ αἰ κρείδκον ψι ὦ πο ἐνίοτ γ τὸ [π}} θ οι - 
οὗ τἴ06 Βοδίμϑῃ δ, ἴῃ λοι, ἴ06 ἤθγοθβ οὗ 

ὉτοδηἑΥ, Ββτιοῖ 88 ἀϑστοι ἴοῦ ὀσχδιρῖο: Ὀυὶ {Π6 7 
δάνο, ἀουθύϊοδα, δὰ οτἰχίηδὶ πδίΐομιδὶ οτὶρίη ἔου ἰ.6 
τηοδὶ μασὶ σι ἰοῖ ἀο68 ποῖ ρῸ Ὀδοῖς Ὀογοπὰ [86 Βοοά.) 
-- Νοαῖ, ἴ9 ὁ6 εἰρη θοῦ τηϑὴ ἰῃ δἢ Θητο οογτιρὶ 
ποῦ]ὰ.---ΤΊὁ ὁγ68 οὗ ἰ)6 Τοτὰ δύο ὑἀροῦ ποθ πὸ 
ἴϑδσ δῖπ)..- -ἼΑῦΒῈ (ρ. 48): ΤῊΘ ἱπαρστηθεὶ οὗ αοὰ 
ὌΡΟΣ ἰδ6 διε ποιῖά ἃ πδιρίηρ ΟΧΘΙΩΡΪΘ [ὉΓ ΟἿΓ 
πιο: 1. [π ἴο ἴδ ἤγβι πουϊὰ Ὀοΐῃρ τῖρϑ ἴον 
ἡπάρστηθηϊ : 3. ἴῃ τοδρϑοὺ ἰὸ ἴπ6 τοδῆπανῦ τὲ ποῖ 

οχοουϊοα τυ ΐ8 ΘοὨὐθ:06.---ΜΜΙΟΗΟῪ : ΤῊ ἴδ [ἢ9 
γΟΙῪ οἰΐπιασ οὗ οοὐττυρώου, Ἡδθη πποη ἘΠῚ] ποὺ δυο 
ἐδποϊηδοῖνοθ ἰο Ὀ0 τοργονϑὰ ὮΥ (δ βρὶτὶὶ οὗ αοά. ΤῈΘ 
τορουηρ οὗ Θοὰ (500 ΝΌΤΩΡ. χχὶϊ, 19) 11 ἀσηῃοίθα 

ΤΗΙΒΌ 

αοὐβ ἀοαϊπρο πὶ τοι, πρίοῖι, (ἃ δὲ 411 ἰγτηο8 
τας ρρῖὶ μας τυφραρθας μαι [δ6 νἱοσ οὗ τηθῆ. 

ΡΑΒΒΊ. 

ΤΗΣ ΟΕΝΕΞΙΒΞ ΟΕ ΤῊΕ ΜΨΟΒΙΈ σΌΟΜΕΝΤ ΑΝῸ ΟΕ ΤῊΝ ΜΟΒΙΉ ΚΕΝΕΥΙΝΕΟ ΒΥ ΜΕΑΝΒ 
ΟΕ ΤῊΣ ΕΟ. ΤΗΚ ΕΟΟΡ ΑΝῸ ΤῈΕ ὈΒΟΥ͂ΝΕ. ΒΑΟΕ. ΤΗΙ ΔΒΕΚ ΑΝ ΤΒΕῈ ΒΑΥΕῈΡ 
ἩΥΜΑΝΙΤΎ. (ἸῊΕ ΑΕΚ ΑΒ Α ΤΎΡΕ ΟΕ ΤῊΝ ΡΙΟΌΒ ΕΑΜΙΣΥ, ΟΡ" ΤἸῊΞ ΡῬΙΟΥΒ ΒΊΑΤΕ, 
ἈΝ ΟΣ ΤῈΞ ΟΗΌΒΟΗ) (πλν. ΥἹ. 9- παν. ΥἹΠ. 19.) 

ΕἸΒΕΤ ΒΕΟΤΊΟΝ. 

Τλο Οαἰέηρ φΓ Νοαλ. Τλε Ανξ, 
ἀεξεκαοι πε ααρέπσταταν 

βάρει ΥἹ. 9- ἜΡΙΣ ὙΠ]. 0. 

9 ΤΉΘδΘ δῖο [89 ραποσζαίίοῃβ [βοϊοᾶο!}] οὗ ΝΟΒΕ ; ΝΟ τγ88 8 πα τωδ δηὰ τίδοὶ ἴὴ 
10 Ἠΐ8 ζϑῃθσδίοηθ [πὶ μὲ9 εἰπιο6}, δα ΝΟδἢ γα κοα ΠῈ} Οοά, Απὰ Νοδὰ Ὀοζαῦ [ὮΓΘΘ ΒΟΙ8, 



2092 ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΒ ΤΕ ΕἸΒΚΒῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ, 

11 ὅμδπι, Ηδῃὶ δηὰ ψδρβοίῃ. ὙΠ ϑδγὶ αἰϑὸ νγγὰβ οοστυρὶ ̓  Ὀοίογο αοα [πὸ τοϊδθσι ἰο Θοὰ], πὰ 
12 [6 ϑασὶ ἢ ττα8 8]16ὰ τ ἢ ν]Ο]6πο6 [πὰ σοϊδοα ἴο πιθὰ] . ΑπῈ Οαοἂ Ἰοοκοα ̓  ὑροῦ 1η6 δασίἢ 

δΔῃἃ ὈΘΒΟ]α 1ἰ τγαβ οοτυρῖ; [ῸὉΓ 81} Π68}} Δα οΘογγυρ θα ̓  ἢ18 ἩΔῪ [ππαὶκ οσΣ οομάυο!] Ὡροὰ (ἢ ς 
13 δαγίῃ!. πὰ ἀοὰ βαιά υπίο Νοβδῇ, 86 δμὰ οὗ 4]} Ηι6ϑ}" 18. οοΐγβ Ὀθίοσθ ζὴ6; ἴοσ ἰῃ6 δϑγί 

8 ]16ἃ πεῖς νἱοϊθποθ ἐμτοιρ ἢ  (μθπὶ [Ῥϑῦστο ἐμαπι] ; δα ὈΘμο]ὰ 1 ν7}}} ἀθβίσου ὁ ὑβϑυ τυ (89 
14 οβατίῃ. Μδκθ [8686 δὴ δῖκ οὗ ρορβογ.σοοα [ογρεϑαν-- ἃ τρεΐπου ποοὰ] ; ΤΟΟΙῺΒ δβἢ)8]}} (ῃ0Ὁ τηδῖκθ 
15 1π {ῃΠ6 81, διὰ βῆ] ρι οὶ 10 1] δηᾶὰ τι μουῦ πὴ ρΡ᾽ μοῦ. Απὰ [8]8 15 ἐλα “αδλίοπ 

ΜΉ οἢ ὑμοὰ 5[14}Ὁ τηδκα 1Ὁ οὗ; [πΠ6 Ἰεηρὴῃ οὗ {86 δὶς 8}}8}} ὃ6 γθα Βυπάτοα οὐδιίϑ, 
16 {Π6 Ὀγϑδαι} οὗ ιἱ ΒῇΓΥ οὐδ 8, ἀπὰ {6 μοῖρα οὗ ἰὰ {ΠΣ οὐδ. Α πιμάονν [6 δλγ-Ἰῖς με] 

84}0 ὑποὰ τᾶ ῖκθ ἴο {118 Δικ, 8πα 1ῃ ἃ ουδὶὺ βδ}ὺ ἔθου βπῖδ 10 ἀθονυθ [ἀονπασὰ-- τοὶ δρονο 
οῃ ἐδο εἰᾶθ, Ὀὰξ ἕζοτα (80 ἴον σασῖβοο ἀονειαγά ξπγουρὰ ἐ}6 ἀἰ βαταιε εἰοσίο [. 8) 1:6 ἀἋΟΟΥ ΟΥ̓ [Π6 τὶς βδῆδ ]!ς 

ἰοὺ εοὺ ἴῃ [86 8146 {μδγθοῖ; τῆ Ἰονσοσ, βοοοηα δηα {διττὰ βίου! θϑ βῃ]} ἐῃοι χηδκο 1. 
11 Απὰ Ὀο]ιο]ὰ 1, Ἔνθα 1, ἀο Ὀτηρ ἃ Βοοὰ οὗ νὙγαίθιβ Ὅροι ἰῃθ ϑαγίἢ, ἰο ἀδβίσου 811 βῆ, 

ὙΠΘΤΟΥΘΥ 18 ὕΠ6 Ὀτοδίῃ οὗ 18 ὑπμᾶοῦ Ἀθδάύθῃ ; δηα ΘΥΘΥΥ (ηρ ὑΠδὺ 18 'ὰ (86 φασί ἢ 58}}4}} 
18 ἀἰδ [ἐχρίγο-- ἱοὰ ἐμοὸ ὑσθαῖ}}: Βΐ ΜΠ [ἢῃ66 Ὑ|}11 Θβίδ Ὁ ]]8}} ΤΥ οονθηδηῦ; δηὰ ἰποῖ βῃδὶξ 
19 οοπιο ἰπίο {π6 τὶς, ἴμοὰ δπα [ΠΥ 80η8, αῃὰ (ῃγ ψ]ΐθ, δα ΠΥ ΒΟη8᾽ ὙΠΥ68 τ] [Π66. Απᾶ 

οἔ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ᾿ἰνὶηρ ἰδῖηρ οὗὨ 4}1 ἤδβιι, ὕνγο οὗὨ θυ θ.Υ βοτῦ β88}} ἔῃοὰ Ὀσιηρ; ἰηΐο Π 6 τ, ἰο βαρ 
20 ἰμθι αἱϊνθ σι] {π66; {ΠΥ 8841] Ὀ6 τιδ]6 δῃᾶ ἴθι:δϊθ. ΟὗὨ ἔον]β δίϊοσ ὑπεὶν κιπά, δῃηὰ οὗ 

οδί0]6 αἴνασ [μθ]ῦ Κιμα, οἵ ΘΥ ΣΎ ογϑορίηρ {μῖηρ οὗ {86 δασὺ δένθσ 818 Κιπά, ὕτχο οὗ θνυεσγ 
21 βοζγῦ 8}}8}} οοὴϑ ὑπΐο {Π66, ἴο Κθθρ ὑῃϑῖὴ αἰῖνθο. αἀπὰ ἰδ ἕμποι υπίο ἔΐ66 οὗὨ 411 οοά 

᾿ (δαΐ 18 Θαΐθη, δπα ἴῃου 8}8}0 ραίμογ [Ὁ ἴο (μ66 [ρτ ἃ πίοσο], δῃηὰ 10 8}}8}} Ὀ6 [Ὁ [οοᾶ [ὉΣ ἐΠ6890 
22 δὰ ἴογ [βΒο. Τυ8 ἀἸὰ ΝΝοδῇ δοοογαϊηρ᾽ ἰο αἱ] (μὲ αοα οοτητηδηαϑᾶ Πΐτα. 
Οη. 11. 1 Αμᾶ [89 Ἰμοτὰ βαϊα υπίο Νόδῇ, οοιηδ (μου δῃὰ 411 [ΠΥ μουδβθ πο {116 διεὶς ; [ὉΣ 
2 ἴπ86 ἢδνθ 1 566} σὶρ) ιίδοιβ ὈΘίΟΓΘ τὴ6 1 {Π18 ργαπογαίίοα. Οἱ ΘυθσΥ οἱθδᾶη Ὀθαϑὶ μοὰ 
΄ 5Β88]}0 ἰακθ ἴο {Π|68 ὈΥ Βαύθῃῆβ, [86 σ28]6 δῃα ἢ18 θσιῃδ]θ, δῃα οἵἨ Ὀϑβϑβίβ {Πδὶ ἃσα μοί οἰβδὴ 
ὈΥ το, ἴΠ τη8]9 δῃᾷ 818 ἔθσμδθ, Οἱ ἔον]Ἱβϑ α]8ο0 οὐ {88 δ]. ὈΥ͂ Βεύοηβ, {Π6 τμδ]6 δηα {116 
ἴθῃια]θ ; ἰο Κθδθρ βεβθα ἰῖνθ Ὁροὴ [88 ϑασίῃ. ἘΕῸΣ γαῖ βθύθῃ ἀδύβ, δῃὰ 1 ν}}} οδαῦβα 10 ἴο 
ΓΙ ὍΡΟῚ [ἢ ΘΓ [ΟΥῚῪ ἀδΥ8 πὰ [ΟΥῪ πἰριδΒ; δηὰ ΘΥ̓ΘΥΥ ᾿ἰν]Ὡρ δ δίδηοθ ἰδ. 1 μδνθ 
τηδα8 Ὑ}} 1 ἀΘΒίσου ἔγοτῃ {6 ἴδοθ οὐ (ηὴ8 βαῦίῃἘ. αἈπᾶὰ Νοδὴ αϊὰ δοοοσαϊηρ ἰο 41} ἰῃδὲ 
1η6 Ιμογὰ σοτηπιδηαθα η. Απᾶ ΝΌΔΒ γγὯ8 815 Βυηᾶγοα γὙ6ΔΓΒ οἷα θη {π6 ἢοοά οὗ 
Ὑδίουβ γγ7Χὲ8 ΡΟΩ {Π6 Θατίῃ. Αμπὰ ΝΌΔΒ σπϑηῦ ἴῃ, δηπὰ [18 80η8, δα 8 πιΐρ, δηθὰ [18 
ΒΟΏ8᾽ ΜΙ 68 ὙΠ} ἈΠτΩ, πο {86 Δικ, Ὀθοδυβα οὗ {86 νιδίοτϑ οἵ (6 οοα [όσα Ῥοΐοσθ, οσ ἄοσα 
186 ἔμοο οὗ γὐ νης ΟΥ̓ οἰθδῃ Ὀοδβϑίβ, δμα οὗ Ὀθδϑίβ ὑμδὶ δγὰ ποῦ οἰδϑδῃ, δῃᾷ οἵ ἴον ]β, δπὰ 

9 οὗ ΘΥΟΙΥ͂ {πἰηρ τῃδὺ ογοθροία Ὁροὴ {86 δαυίῃ, ΤΉΏΘτΘ τοηῦ ἰῃ ὑχ0ὸ δῃηὰ ὕὑγ7 Ι΄ Ρδἷσβ] ὑπίο 
Νοδἢ Ἰηΐο [88 Δικ, {Π6 τη8}]6 δηὰ {Π6 ἔβϑιμα!βθ, ἃ8 αοα [ἙΠομὲπι] ἢδΔα σοιητηδηαθα Νοδῇ. 

ιϑ-. ὧν 

[5] -.. δ ὧι 

[1 ες. 9..-- ΠΣ, ῬΤΙΤΆΔΣΥ δϑηδο, Παεπίν, ἐσιλλιΐπεεε. ἘΠΘΏ, ῬΥΙΤΑΔΙΎ 56:30, δοιρμπειι, ἐπίερτίίγ. ΤῸδὲ ἐδ 
ἸΟΙΤΩΒ ΔΙῸ ΟΟΣΩΡΑσδίγο 18 βΒΒονῃ ὈΥ ἔδ9 αὐλ᾽ιγίηρ ποσὰ ἐπδὶ 90]10 0, ἝΥΥΊΣ, ἐπ λὶ ρεπεγαίίοπδ. ἘΏ6 ἸΔΏστιδρ9 

ΕΑἶνοβ πὸ σουπίοῃδῃοο [ο ἔπ 6 ορίἰοι οὗἨ Ἐποροϊ, (δαὶ ΝΌΘ. ἰδ σορσοδοη θᾶ 88 ἃ τὰδΔῃ οὗ βροίοεα ἑπποοοῖοθ, δὰ μαι ἐπ 9 
δαῖμοσ ΟΥἨ μὲς δοοουξιῖ ΚΙΘῊῪ ποὶ οὗ ΔΩΥ͂ 411. 80 ἔλ0 Φοτ δἢ ἐπίοσσοίοσ ἐδῖχο ᾿ξ, θοσὰο οὗ ἩΒοΩ, 86 Ἐδϑρὶ πὰ ΝΜ αἰστηοηἰὰοθ 

ῬΟΙΒ (0}1 τ, ΒῸ 50 ἤκΣ 88 ἴο 587 ἐμ Β6 που] ποῖ μδγθ Ὀθθῃ 50 οδ)]ϑὰ ἕῃι φοπιρατίβοσι πεῖ ε} Αὔσάμδτα. ὭΣΓΙΓΙΓῚ Ὁ ΤΥΌΣΓΙ ὯδΣ: 
806 ΣΟΙΔΑΤΙΚΕ ΟἹ [15 ῬΏΤΑΘΘ 88 Ὁδοὰ ἴῃ 180 δοοουπηΐ οὗ ΕΏΟΟΔ.--Ἴ.. 1,.} ΤΥ ο ἜΕΙ ὟΕ 

[3 ας. 11.-- ὍΠΕΡ, ῬΓΣΙΓΩΔΙῪ Β6Ώ86, ἀεργεξδίοῃς, εἰπκίηρ ἄον. Ἐΐστοθ, οογγιρίϊοῃ, ἀεδίν μοέϊοι..---Ἰ. 1..} 

[ἢ ας. 12.--ὐ }[}. 4“ Απὰ Θοὰ πον [86 οδσείι""-- ἰοοκεὰ αἱ ἔδιο εἀσζίβ, δῃὰ 19οθ. ϑόσθθ που]ὰ σοθοσ : “Ἐϑν [δα ἴδ 
ε 

φασὶ 'ταὰβ :᾽ Ὀπὶ [Π0 Θἴἶποῦ σροᾶθ 18 ἐδιο τῆοσο ᾿ἐΐασαὶ, 88 θΠῸ.}1 δὲ [ὯΘ ΤΏΟΤΘ ΧΡ χοθαΐτο. 10 ΤΩΔῪ Ὁο οαἸ] δὰ ἘΠΤΕΓΟΟΟΡΘΦΗΙΟ, κῈ 
ὀχρσϑεαίπρ βοσηδιέως 2 δυτρτῖδο, Ὀαδ ἐΐ ἷ8.8}} ἐδο ταοσϑ βεσίκέης οἱ ἐμαὶ ΥΟΣῪ δοσουηί. “Ἡδὰ ΟΟΣΤΌΡ 16 νὰ." 

“2 Ὀδὲ ὈὝΤΤΌΓΙ. ὙΤΐθ τρρν ὍΘ ἐδχαῃ ῬΑ δΙ ΘΙ δα Μ6}1 δ6 Τρ ΓΑΙ]. ἼΦΞ, ἐξο τα γ, ἐΐδ ταοᾶθ οἵ 8. λέδει πεσὸ 
ϑοούπηἠεις, Ἰσσιδίοτδ, δίῃ κίηρ ἄσψι ἰηΐο Ὀγα ΑἸ γ--- Ὀοοοταΐπᾳς ἀϑμυτοδειεοὰ ἐΒτοῦ ἢ Ἰδὲ ἀηιὰ σσιεγ. 2 59. αἢ Ἄειὶ. 
Ὅτ. ΜΓΟΣΡΏΥ Ῥ6}} τοστρδτῖκβ, ἐμαὶ “ ἐπἐπ ΒΗ οΌ]ἃ ἐδδοὶ τα ἴο Ὀοταῖο οὗ ΔΡΡ Τί πξ δι ἐπβοχὶ Ὁ}9 ἹΠΟΕΜΗΥ ἦο θθ ἢ ἐδῦτωθ δ οἱ 
«Ἐοπ ἴὯπε πιδοὰ ; δβίτιοθ 86 στωϑηξίου οἵ ἔμο Ὑ ποθ σϑοθ “ ἀοθα ποί Ἦχϑοὶ 1.9 ὁχοθρίώοι οὗ Νοδὴ διὰ ἷβ διπιὶν.᾽") οδαι- 
ᾶ4κεπίαγν ὁπ, ἐπ. Ῥ. 210.--. 1. 

[ὁ Ὑον. 13.-- 22 ἘΣ ὙΡ. “ὙῈο απὰ οἵ 811 Β65} 15 Θὐπὴθ ὉΡ, 3 9.» ΒΘΙΌΣΟ ΤΩ ([Ὁ ΤΑΥ͂ 8.06). Οἵ  ἐΐ ταν Ἐ6 ταυιδοτδὰ 
ἴῃ το ντοβοῃξ, σοηβές μρ Ὀοΐοτο τοϑ, ρίντηκ 1 πϊοσθ ἐδ 9 βοΏϑο οὗ 8 Ῥγοϊϊσίίοσι (ΟΣ ἂχ ουθηΐ δϑϑὰ ἴ0 Ὀ6 ἔμοΥ  8.}]6 πῸ]6 85 ὉΓ8- 
γοῃιοὰ 8000} ἔδδιη οὔ ἐῃτοαΐξοποὰ ἡπάρτπομξ. ὙΏΘ Ἰδηστιασο 8 ΣΟΙΔΟΣΈΔΌΪΥ ρτΑρ ΐο ; 86 ἐπουρ [86 ϑυθηίδ οὗ Εἴ π|6, 88 ἱξ 
ΤΩΟΥΘΒ ΟἿ, ΟΥΓἹ 88 ΤΙΟΪ] Ὁπ20144 ἰΐϑ0} 7, οΘὐταο ἂρ Ὀοΐοσο ἐμ ἱἸτηση ουδΌθ, ὩΣ λπ τς ἀοᾶ, ἀτιὰ 80 Ῥοσίοῦδ οὗ ἃ Ἰοτρ βεγῖϑυ 

“Ό7Ὸ ἀτανίηρ πίρὰ ἴῃ ἐμοὶν ἀσγοϊορτιοί. [Τπ {8 Υἱ ον, 2 οὔ γοσ. 18 νουἹὰ ὈῸ ἑδίοσι ἴῃ 18 υπιϊγοσϑαϊίγ. ΤΉΣΧΟΌ ἢ Βυτῆδη 

πὶοκοάτοδα ἀπὰ οοτευρεοι ἴθογΘ Μ]} Ὀ6 δὴ στὰ οὗ τηδὰ (οὗ ἔδο τ ὴ019 Ὠθσδτ ταοὸ πἱίμπουξ Θσοθρε οι) τιτ]θαδ τ ΘΔ 1.5 8ΣΘ 

ἐακοι ἴοσ [86 Ῥχοθϑοσγαίϊίουι οὔ ἃ δουπὰ μυταδηϊΐγ, ἴη [6 ἀοκέτησίίοι οὗ ἔδοδο Ὑ}Ὸ ἃσθ Ὀϑοοτωΐμα ἀμ υτηδχιίοα, ἘΓΣΘΌ, 
δυοῖθοσ σταοαὶ βταρείο ὀσχρσοδείου.-- δ] ἃ πὶῖὰ τἱοϊομοθ δεῦνε ἐλ 7.06 97 ἰλέπε. ὝΤΒοσονοσ ΠΟῪ σρτοδὰ, υἱοϊθῃ 06 διὰ ΘΟΥΤΌΡ» 

τοι βοοϑδ τ τὰ ἔδοτα, απᾶὰ Ὀοΐοσο ἔβοτα, Οὐτάρασο [80 ἀοδατὶρέΐοι οὗ Ζωονίδέμδτι, 500 Χ]}. 14, ΓΞ Ὁ ΥΤΏ Ἴ9 85 ν “ἴδσσος 

τΆονοΒ 5ν 1 ΠῚ} Ὀοΐοτο Ηἶπη." “Ιο, 1 8: ἀοασίσογί περ ἔμοστα (18) ἐμο Θατί ἢ ̓ ΤΝΓΓΩΝ ἘΡΘῸ . ἈΒΟΙΒΟΣ Υἱοῦ ἰδ ῖκοδ 
ὙΠΟΓῪΤΝ δ9Ὲ ρροεί οι σὰ ἐΠ6 Ῥχοοθᾶϊης ὑτοδοῦσ, δπὰ ἃ8 Οχρ πδίοσυ οὗ 1. Τὸ δου ᾶβ διαχεῖ ἴῃ τοροχίτκ, ὈῸϊ [8 

βοιλεν αὶ ἐπιποτϑαᾶ σσατοσαδί θα} ὉΥ ἴπο ὅδοὶ ἐμδὲ ὌΝ, Ἥ6Γο ἐξ '6 ΟΟΟΑΔΙΟΏΒΙῚῪ ἕο Ὅ6 τοσιδοσϑὰ εοὐζδ, δἰσσαγα ἀσποίθα ἰὼ 



ΟἼΑΡ. ΥἹ. 9--ΨΊΙ. 9. 298 

εβοϑδεὶ ατιὰ τλοοεῖ δαδαδίΐαὶ υπΐοι, διὰ, οα δῖ ρστουηᾶ, Ἡ 16 ἰδὲ ἢὲ οὐταϑο ἰο ἀδιιοίθ [ἢ 6 πϑαζοδὶ δῇ ἃ τηοαί ἀϊσοοὶ οὐὐϑοὶ οὗ ἐδ 9 
γεσὺ--- 11} ἀοείσου ἰμόχη, 1.0.6 ὙΟΣΎ Θατίν,᾽" δὲ 1.0 Σϑϑδῦδ οἱ οῖς ἀθοίτυοίίοι, ΟΥ̓ΔῸΣ Σοποτίηρθ δτο, μροὴ [δὲ εατίὰ 

(ὌΝ ὡς 59) νι σοίβεαμοο ἰο 1 Κίηρε ἰχ, 25; Ρε. Ἰχυΐὶ, 3; διὰ ἥτονι (λα εατίλ (Τλὲ ἴον ΤῊΝ Ὁ), 2 Εἰπιμα χχί!!. δύ ; ὕὰ! 
το ἀσχασωρος αἰϊοὰ ἴον ἔλ6δο ἔδὶ] ἕο Ὅθασ οαί ἐδ ἐπίοτρσοϊδιίλοσ, βοο Βασι 16 Σ. 1 ταν Ὀ6 οθοτοα 86 8 οοπἰ δος Σο οἰ ἰἸϑὰ 
4ο βϑοταο αἰξεπέου, ἐμαὶ ἐδ ἩΣΡΒῚ] νασίϊοίρὶθ ΛΠ. Ὸ ΤΟΩΔῪ Βατο ἐδ6 ρεγπείεξίος βετδο ἩΜΙοΝ ϑοταοίέτηοθ ὈΘΙΟΏ ΚΒ ἰο ἐξ (566 
οτος. ἱ2, 28; αδῃ. χχίν. 17; χχυ, 80; 16. ᾿χὶϊ], 1δ οἱ δ]. ; Οἱαεείς Ῥλέϊ., Ρ. 856), ἰποίοδὰ οὗἨὨ ἐδθ οαμδαίΐος, ἀπὰ ἐμοὶ ἐξ 

ψουϊὰ δ ἃ 6626 οὗ ἀου Ὁ]0 χονοσῃσοσθεΐ : " Απὰ ]01 δὰ υβοτίης ἰποπὶ (0 οοστυρὲ [80 ὀασίὰ ;᾽" ἴῃ ἩΒΙΟΣ οδδο ΤΑ σουἹὰ 
νδτὸ [ἐδ υδῦ4] 591η86 οὗ ἐο ἀΐτοοῖ οὟδδοοῖ, αη!ὰ ἔλοτο του]ὰ Ὀ6 το ποοϑὰ οὗ ἐδ0 κυάδοσι ομδηρο π ὨΓΠ Ὁ ΔΌΩι [8.6 56.856 οἵ 

ΤὙ γι δϑνι δὲ υρρὸ ἐβλαρτγὸ γον γονεμα τ᾽ σον τὸς ̓ρχολδστ Σ᾿ τα αὴ λας Μὸν δ Υ τ Αννα φ  βον ϑθν τισὶ ξεν ἀμρτγμθωμα 
(Δση ἢ ριυ ΘΓ Ϊν ΤῸ δραίηϑέ ἔῃ Ἶ8, ὈὰΣ 1ξ ΤΩΔΥῪ ὍὈῸ βτασωσοδίί αῖο 
486 ταοτγοίδε] τοι θα Ἷ8] ἀοροοῖ οὗἨ [86 μδδοαρο ἴ86 Ῥγοδοζηίπαῦοθ οὐὰσ ἔμο σοϊσι δυιίνο. 1ὲ τὴδν δὲ Ἰοδεῖ Ὀ9 οὔτοά 88 ἃ 

δοποείασο. Τῆθ ΠΟΣῚ οἵ τόσ. 12 βϑόσῶβ ἴο Ὀ6 δραίσιδὲ ἱξ, υπὲὶ τας ἐπδὲ ἸΏΔῪ Ὀ6 σοξιἀοσοᾶ, ““4}]} δοκεῖ [6 οί ἐπ ἰδ ΤΑΥ͂ 
βοούταθ οοτγορί ΡΟΣ οασί."--Ἴ. 1,..} 

[5 ον. 14.-- 5 ἼΧΞ. Βοπάοτοᾶ βΌΡΒοΙ-τγοοᾶ. ΤΌΘ Ἡοξὰ οοοῦσθ Ὀπῦ οτοθ ἴῃ ἔδο βοτίρίυσοθ. 1ὐ ἐφ, ΒΟΎΘΥΕΣ, 
οἰσταοῖο ὴο δῆπιο πἰτὰ ἰη6 ατοοῖ κυπάρισσος (ονΡΥέδε, [9 δάτὴθ σϑὰΐοδ)] ΘΟΣΔΟΏΔΗ τ--Ἐ Ὁ ΓΤ), δη ἃ ΓΙΔΥ δ᾽δὸ 
1. 88 ταοϊαἰοὰ ἰο ἔδ9 Δἴ “ωπέρεγμ (κΚ (Ὠ) ἢΣ). ΠῚ δ ἀοσιοῖο Α δελρομεντ ρυργοι εν δα ἐὴῚ δι ἴδο δα Π1θ ἐμοῦ γἱρδὲ 
διμὶ .--Ἴ . 1. 

[ς ες. ΤΠ ὈΙΣΣΓΙ : υϑοὰ ΟἹ]}Υ οὗ ἴδ0 ατοαὶ Θοῖπαρο, οχοορί ΡῈ. χχίσχ, 10, βοσο ἱΐ σοταθδ ἴῃ δὲ ἃ ἘγροσΌοΐο ἱπ [86 
δεροσίρίΐοι οἵ ἃ ρτοδί εἰόσσῃ δπὰ ἱπυμάδίίοῃ. Τάσχο, Οοθϑηΐιδ, ἀπὰ οἴλοΣΒ, ἀοτίτο ἐὺ ἤοσα 55", ἴο ἙΠΙΟΘᾺ ἘπῸῪ αἷνο [δ6 

δεῖδοὸ Πειξιίί, Ἐπου σὰ ἐξ οοσΌΣα ΟΣἹῪ ἰπ βοῖθ ποῦῃ ἀοτί ναί, γθα, [π0 ΗΤΡῊΣ βοῦβθ Ὀοΐῃρ τοσποίον δοοσπιάδσυ. ΤΈΘ 86:86 οὗ 

“οιοίπρ, ἨΟΎΘΥΟΣ, ἰῃ ἐπὶ 9ῳ 11} Ὧδε 1 δἱ 81], ἰδ αυἰίο ἀἰ οτοιὺ ἔγοπι ἐδ Θοοορ θη γΠΡΠμδΥο οἵ ἔὴ9 ἀουκχο. [ύ ἰ6 (809 δοτίτα 

οἵ εἰτοῦσωδ, χίγασθ, σἰ γυ]οίβ, 88. Θο Ὼ ἰῃ (89 ἀοτί γαίϊνο 55; ν Τίυμ. ΑὔΘη ΕΒ οἷνοθ 8 ἐδο τγνίοτα οὗ τπ6 ΟἹΔΟΣ 

Ζονίωμ δτατωχοδτίατιδ, ΟἿ οἷΔβ8 οἵ ἔδι686 ταί ἐξ ἀόδι 5.39, οοταρασίωρ 16 πίξμ 18. χχίν. 4, ὙΟΓῚ ΓΡ3) ΓΙΞΞΙΣ, 
4“ ἕᾳ του Γιίσς απα ἀδεοῖϊαίε ἰ ἔμο ϑασίν,᾽"-- αἰτίης ἰο Ὁ 39 (δ ἑαπεο οὗ γωΐη δηὰ τοαδίεπεεε. Τὶ δοοουπίδ ἴον ἴ 6 ἀαρθαἢ 
ἴὰ 3. 11 16 ἀαρθεὶ δοταροπδδεῖνο, [ΠΟΥ 86, ὸΣ [μι διοαϊοισεᾶ 3, οὐ Ὁ52 Ὁ ἴον θ3.2) Ὁ, δὲ 65 Ὁ ἸΣῸ (ὕγοτη 532) ζο ΣἸΞ)Ώ.. 
ΤῈ ἐβ οοσίδί 1} ταθοῖι θααίοσ, ϑἐγτλοϊορ ΟΆ1}}Υ, ὑο δοοοῦυχσιξ ΖῸΓ ἰδ ἐπ 1818 ψΑΥ, ἘΔῺ ὃγ τοῦϊῖπρ ἰΐ ὕγοσα 5", π οι που]ὰ ταΐμος 

εἶνε ἐδ ἴοστω Ὁ3ἿΏ.. Οἴδοσε τααῖο ἐξ ἕοσα 53 οοηγμπαάϊίί, ἀμὰ ταχατὰ ἰδ δ θη] ἴο ῬΠ 3 Ὦ » [8:6 ἀαροϑῃ ασίείτρ ὕγοσα [89 
διφαϊονίσια, δὲ ἐμ6 9 οπδὮ ρχεασηπιδσίασις 68] ἐξ, οὔ [86 Βσαὶ Η ζο]οτίπα. ΤΈΘΥ ΘΟΤΆΡΘΤΟ ἐξ, ἰὰ 8 1} ἔοστη, ἴο ΗΒ Ὁ 

ἔοι ὉΘΌ, 16. σχχν. 8, οσ δ" 3 τὸ, Ρα. 1ν1, 9, ΕΠΙμοΣ οἵἉ ἔμοδὸ οοποορεϊοῃϑ οἵ σιμέπ, ἀδεοϊαίέοπ, ἀτιὰ οοΆ  μδίοη, δαϊξδ ϑοιξας 
ὉΠ (86 ἰάθα, οὗ ἔμο ρτοαΐ οαἰδδίσορμο 845 εἰτιρ}) ἰδὲ οὗ Μοιοίπρ, οδροοΐβ!ν τοραγἀοὰἁ 69 ἐ8ὸ βονσίῃρ οὗ ἃ γίτοσ. αὐπὰ 

ἔδεσι, δοοογάλιιᾳ ἐο ἰπθ66 δοιΐϑ δυΐμου 08, τὸ ΔΩΥΘ ἃ ΣΘΆΘΟΏ ΤΣ [86 δἀάϊϊζίοπ οὗ ὉΔΛῸ, “180 το ΡΡι] οἵὨ τοαέεγ 9," ψΒΐοὰ 

νου! ὰ Ὁθ ἃ τσχὸ ἰδυίοίΐορν, δηὰ, ἱπ (ἷθ 0466, ἃ οοὉ]6 δα οϊοαν, 17 δ 6 ποσὰ εκἰσορὶν τιϑϑοΐ Ποιοίπρ. Τὶ ττλβ ἃ τοαείενπιοξε, 
ἃ γτμέπ, α ἀεεοίαίίοπ, 8 ΘΟΆ Γωείονι, οΣ ταϊιρ ἰηρς ἰορεῖμοσ οἵὨ δ} ἐμίηρε (153.), ὉΥ τοεδῃθ οὗ παίοσβ Ἡσποο (89 δρϑοίδὶ 
ἀδροσιρεῖνο ἕσσσα υδοὰ οΠ]}Υ οὗ ἐδ ατοδὲ ϑτοπέ, απὰ ἱπιοηἀϑὰ ἐο δον ἰμδὲ ἱξ ταδ συ ρεπεγίε, δο ἰμαΐ [{ οοτῃο38 ἰο Ὀ6 πδοᾶ 
ἴϊπὸ ἃ Ῥσοροσ πῶπλθ.--Τ. τ 

[᾽ Υαν. 18. - 2. ἸΔΏρΟ τλῦκοβ [ὲ ἤἄοτα Το 3, ἃ σοοῦ ποῖ ουπᾶ ; δῃὰ {89 ταοίδι μβοδίβ ἔγοσα Ἵ3 8 ἤασϑἢ διὰ 
Ὁποχασηρὶ θα. ΤῊΘ ΠΟ ΝΙΔᾺ Ετδισταλσίδυια αῃὰ ἸαΧΙσΟρΤΆ ΡΟΣ ΊΠΆΚοΟ ἐξ ἤγοτα ΓΠ 13 3ΞΞ δ 2, ῬΥΪΙΏΔΙΤῪ 86:86, [0 οἰ τοζοιτίηρ 
ἴο [16 δενεσδσιοθ οὗ ἔθ υἱοζέπι πὶ βδοσίθοθ οὰβ [86 τοδὶώτις οὗ ἃ οονοῃδῃί. 8.0 ῬΒ. ]. ὅ, ΤΙ ΞῚ ἸΕΣΙ ὝΠΞ 2, “πρὸ 
Βατο στο (οι) ἃ οογοπαπὲ (τίδ τ 6) ὉῪ κξαοτβοα," ἘΏΣΙΒΟΣ οἱ 18 ποσὰ αδσιὰ ἰάθα, δοο Ἐπχοχοιὶοδὶ δπὰ Νοῖδβ.---Τ. 1..} 

ΤΗΕ ΕἸΘΟΟΩ. ῬΒΕΙΣΆΠΝΑΒΥ ΒΕΜΑΒΕΑ͂, μοι μϑηΐατω {80 μαἰγίαγοι οὗ ("6 βοοὰ ὑδϊοηζα ἰο 
, Ραγιϊσυϊαῦ πδιίϊοηβ πο τοοοϊνοὰ ἰδ δοοουῃΐ ἴγουα 

1, 7.6 Μή(εραξμτε.---ϑο6 Οοτα. οὰ Μαιίμοτ, Ρ. 6. [ ἢγγη, δυὰ πο δἷ8ο στεριὰ δἷπη 88 ἐμοὶ πδίϊοηαὶ 
ΤΙ ργεβθῃὶ ψοτίς, ρ. 119, ύλισπ.: Βίδί. Τῆϑοὶ,, ΜΙ. 1 τη! 819 ροΐαι), δυὰ μον (6 Βαᾶγα οοπγοιπάσα ἰδ 
Ρ.-100. θΑΧ2Ζ: “ Ὁπίνογσαὶι ᾿οχίοοι," Ρ.918. ὝΤΊΝΕΕΒ, [ πίι (6 Βίουυ οὗ Ῥαγδαϊΐββ, οὐ οὔ [86 ογθαῖῦ:δνθ ἀδυβ, 

ἀοϊδοεαιίΐοη οὗ ἰμΐ8 βοοά- Ἰεαὶ 1 οχίοοπ, ατιῖοϊο, Δδοαῦ. Ἡξπζοσ, εαΐ τών Ἐτοῖὰ ἰδ ΐβ οοΐλοθ ἔπ 6 ψατὶ 
εἰορεά:α, ατιϊοῖο, δ᾽οαδ. ΚυβτΖ: “ Ηἰβίοσγ οὔ ἱ 
Τεβιδπγοηὶ," 1. Ρ. 81. Κνοβκι, Ρ. 81.--[Ασίίοϊς, δεῖ- 
ωσα, Κιττο: “ΒΙΡ. Επογο." τ ἢ ἷ, Ρ. δ42.---Ατἴοϊο, 
᾽οαΐ, ϑμιτῊ ΒΒ “ ΒΙ0. Π]1οῖ.᾽)" νοὶ]. 1]., Ρ. δ62.--Ἰ. 1, 

Τμὸ ΗθΌτΟΥ πδῖλθ οὗ ἐδο Οτοαὶ ΕἸοοὰ (532) 
Γαιῖδποῦ τοπάογοὰ ὈΥ ἐμο ποτὰ ϑίν μέ, οὐ ϑπάμω 
Το Ἰδίοβι οαϊίοη οὗ [6 κὴμόμκεκὶ Βιδῖ6 φυλ μεατε ἦτε 
εδ18 ἀεκίσηδίίοη. ΤὨΏγουμρἢ ἃ τυϊδυηάογβίδη οὗ 6 
ὀχρτοβδίοη ἰδ Ὀοοδτηθ δογπαιὰβ παρ πήμςε βπ στ 
ἔπ ἐδο “ ΤὨοοϊορίοαὶ βιευάΐοβ πὰ Οὐ ἱοὐπτοβ,,, 1884, ΠΙ. 
ῬΚΙ ΤΤΣΒΟΗ, Ὁ. 628. [ἢ οἱὰ ἀδιτηδὴ ἰδθ πογὰά δὲῃ ἷἰβ 
ἴουαμαὰ ΟἿΪΥ δὲ [86 Ὀορίπηίηρ, οὗὁὨ οοϊῃροῦῃαβ : ἰξ 88 
1:6 τηοδηίῃρ εὐστ, ἐσεγγισδογα, οοπιρίείδ6. ον οχϑια- [Υ͂ 

ἸΏΘΔΏΒ Φυ67- ΟΥ̓ ΕΘΆ. 
2, 1λε Θίονίεδ ὁ ἐλε Ἰοοά Νο ἴδοὶϊ οἵ Ξδοτγϑὰ 

Ηἱἰδίοτγ τοδοοίϑ ἰἰδοὶ ἢ ἴῃ ἃ τοσο Ὀηΐνοσβαὶ δηὰ τηδΐ- 
το] πιϑποῦ ουὖϊ ἐδ οαίδμθη Ἰοροηάδεγ ποιὰ 
ὥτδη ἐπ6 Νοδοδιῖο Οομραγθ ἤοσο {Ππ6 δορί ουβ 
δοοοῦαϊ οἵ Γὔσκκν: “Τῇ Τγδάϊοῃδ οὗ [μ6 Ηυχπηδη 
Βαραδ," Ρ. 110; αἷβο Κπόβκι, ρ. δ; ὈΣΙΊΤΖΒΟΗ, Ρ. 
242. Τὶ ἰδ Ὑ ἰηϊογτοβίίηρς ἴο δίπαγ πον [Π6 
αἰδοτοηῖ πδιΐομδ βανὸ δοαίλομέεοαά, τὶ ἱποά, ἴῃ. 
οἴδον πογάβ, παξέοπαϊιεοά οὐ ἰοοαϊζρα ἰΠ6 βδοσοὰ δηὰ 
πὐνοιβδὶ ἰσδαϊώοι (εἶποθ ὈΥ (06 ΘΙ παίυτο οὗ 

Ραίσίδσοῃ, οἰ ἰσϑοὶ ἀϊδιἰηριυΐδηοθ, 1. ὑπ6 ἩΡεεί 4 δἰα- 
ἐΐο βιοτίοβ οὗ ἰδο δΒοοά, 6 ΒΑρυἹοπίδη δΒοοὰ οὗ 
ΧΙ θυ Ὦγυβ : “ 1}6 ἰαδὶ οὗ [Π6 ἴδῃ δηίεἀϊϊανίδη οἱ οἴβ, 
88 σίνϑῃ ὈΥ̓͂ Βογοσυβ δῃὰ ΑὈγάθηυβ, δηὰ ἰὴ ῬΒοηὶ- 
αἶδῃ δίοσυ οὔ ἰδ9 υἱοίογυ οἵ Ῥοῃίῃβ οὐδῦ θοθτὰ 
[6 οδγίῃ Βρῃοσθ, 88 ρίγυθῃ ΟΥ̓ βδῃηοβοηίδιῃοη.ἢ 
ὙΊ τλ6 Βαὀυϊοπέαη, βύουυ οὗ ἴ[ὴ9 Βοοά ᾿ΐ6 ΘΟ ρΑΓοΘ 
(86 ποιτδίίνο οἵ 86 Βοοὰ 88 σίνϑηῃ ἴῃ ἰΠο Βγεὶ οὗ (9 
ΚΙ Πΐπο θοο 8, ποῦ, ἰὼ ἰ.5 στουμα ἐδαίιτοθ, [88 
ΒΟΙΩΘ ΓΟΒΟΙΩΌΪΔΠΟΘ ἰο (Π6 ὈΪ0]1ο4]., Νοχὶ “186 ΄γῳ- 
αὶ βίοσυ οὗ Κίηρσ ᾿Αννακός οσῦ. Ναννακός αν ΠΣ 
οο6}}} ἰῃ Ιοοπίυμη, Ὑ8ο, ἩΠΘΏ ΟΥ̓́ΘΣ ἴδτθθ Ὦσπῃ 

ΘΔ1Β Οἷα, δῃηπουποορᾶ ἴδ Βοοᾶ, δηᾶ ὑτγαγοὰ πὶ 
ἰατιθηίδίΐοι ἴον ἰδ βϑορίϑι πὶιϊἢ π  Οἢ ἀτὸ οοπποοίοα 
οοἶμβ οὗ Αρδηϑθβδα οὗ ἰδ ὥτηθϑ οὗ ϑϑαρι 8 ϑϑνογιβ, 
Μαοοτίμυβ, διὰ Ῥμρ, τϑργοβθηιίης ἃ Βοδίϊπρ ατὶς 
διὰ [6 Ῥαγίίδὶ ἱπβογ ρου, ΝΩ." 8.00 αἷβο 
89 4γηιορίαπ, πίοι, 88. τοὶρς ἐμὸς τὰν οὰ ἐαλμὶς 
ἰπ ἐΐ ἰοσδι τυ πίϊ [δ0 ὈΪΌ11ο41 (ΝΊοοΙ, Ῥασοδδβοοη., 
ϑίγδθολ ΤΒθη ἃ ϑυγίαπ ἃ οὗ πίοι Τῦσιαν 
ΤΑΔΙΚ6 5. τηρηϊίου (2 ὲ ϑυγα θα, οἰ. 18). 2. ἤαεΐ 
«Δεϊαίΐδο βιοτίο5 οὗ (80 Βοοὰ. Το εγείαπ, ἴ86 Ολέ- 
πορὸ; ἴθ 7πιάδαη οἵ Μοπυ, ἰο τβοσ Ὑἰβῆπα, ἐδ κὶπς 
[0 ἔοττῃ οὗ ὁ ββἢ, δῃπουμοοθ 6 βοοά, δῃὰ ἩἘΟΘΘ 



294 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΒ ΕἸΒΒΈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΘΒ, 

ΒΡ, ἄγατσιι ὈΥ ὑπΐ8 ἤ8ἢ, Ἰδπὰθβ ὑροὰ Ηϊπηαραῖ. Ιὲ 
Ῥτγαοβοη ἰἰ861}}7 (0 υ8 ἰπ ΙΩΔΩΥ͂ ἔοιτηβ. ΤΠ6 οἱ ἀοδέ, 
δὲ (86 Ἰαϊοβὺ Κῆόνῃ ἴο υ8, 18. [8.6 ΒίοΥΥ ἰηῃ (αἰδρδίῃδ- 

Ἐτοητιλεα (δ Ἐδεν, “ΤἸηῃβίδη Βιυά!ε5,,,18560). Νοχὶ ἴο 
18ιδἱ 18. [δ6 δίοσυ 'ἰη Μδηδοδδγαι (Βορρ, “" Ιυνίυτα, ἢ 
1829), δηὰ ἰη (86 Ῥαυγδηα ; [18 Ἰαίδβὲ ἕοστω 8 ργδϑεηῦ- 
εἂ ἰπ ἴ6 Βιδρσαναία- Ραγδηδ (θὰ. Βοαγπουῖ, 1827), 
ψ ἱἰοἢ, δοοοταϊης ἰο  Π]βοη, ἀο065 ποὶ ρῸὸ Ὀδοὶς οὗ (}6 
ἐπ Δ ΘΘη ΌΣΥ ἴον ΟἸγίδι. (1 τεδρϑοὶ [0 8}1 ἔδι689 
ἔοττωβ οὗ ἴῃ βίογυ, 806 Εχμισ ΝΆΥΕ; 1κ. 7Τγασίδίον 
]καΐοηπα ἀμ ἤόϊωσο, Ῥατίθ, 1861.) 8, Ογδοίαπ διο- 
τἶεβ οὗὁἨ ἰμο δοοὰ. “πη ἰῃο ἤγβί ρἷδοθ (8:6 δίοσγ οὗ 
Οεγοθ (Ῥιματο, ἰπ ἰδς 7 ,)" δὰ {Π6 τοῦθ ΘὮ- 
Ἰασροά δοοουυΐξ οὗ Ῥουοδιου δπὰ Ῥχιτθδ (βγϑὲ πῃ | ἰγαάϊίοῃ 
Ῥίμααγ, ἔδοη ὉΥ ΔΡροΪοάοσυδ, Ὁ ἔ ὩΘαΓΟΡ ἴ0 (ἰδ0 
ὈΪΌ]1ΟΔ] δοοουῃί, 8180 Ἰυΐϊδλτοῖ, [ἱποΐδῃ, 
διηὰ Ονἱὰ,----Ὀοίδ, ἴα ἰδοῖν στουηὰ ἐραίαγοα, διογίοθ 
οὗ ὁΠη6 διὰ {88 βδηθ ἢοοὰ, Ὀυϊ π30}}γ ΗοἰἸδηϊχοα, ἢ 
4, Το είοτίοβ οὗ [86 ρϑοόρὶθ πῶῆο πόγθ οὔποθ 180 
ΘΟΙΤΩΙΩΘΙῸΘ ΟΥ ἰὨ ΘΓΌΟΌΓΒΟ οὗ {π6 ΟἸὰ ὙΥοτϊὰ, Τθο Οε)- 
Ὡς ϑύοτγ οὗ τγνδῃ δηὰ Ὀπγνυδοῖ, προ, ἰπ ἰδ6 Ποοὰ 
[δὲ ὅγοδθ ἔγοτῃ ἰμ6 ουϊοτολκίηρ οὗἨ ἰδ6 Βοα οὗ 1] οη, 
δα πο ἢ δῃνν Δ] ονσθὰ υρ 8]1} τλθῃ, τοδὰθ ἐμοῖσ ϑδοδρθ 
ἴῃ ἃ ὈάΓΘ Ὀοδὶ (πιίπουΐ 88115), ἀπὰ ἀραΐπ Ῥοορὶϑὰ 
Βυιιδίη, Μοτθ τγϑροίθ 8β.}}}, ἐμ Βοοά-διοτίεβ οὗ {16 
Μοχίοδμβ, οὗ (6 ἰδβαπιὰ ἱῃμδὈϊδη8 οὗἩ Ουδθα, οὗ ἐδθ 
Ῥεγανίαπα, οὗ ἰμ0 τδοθῦ οὐ {9 ὑρραρ Οτίποοο, οὗ 
ἐπ6 ΤΑΒ Δη8, δηἃ ΟἾμΘΡ ᾿πβυϊδὺ ρθορὶοθ οὗ [86 50- 
ΟἰοΥΥ β᾽δηὰβ Ατομίροίαρο. Τὸ 9 85 ΔΙΓΔΗΡΘΙΘΩΣ 
δοοογαϊηρς ἰο 186 ἔλοίδ πδσταίθα, 776 ΤΏΔΥ (ἰδ ηρτ ἢ, 
1, Βιοτίεβ οὗ ἰ6 Βοοὰ πρμΐοῖι ἰάθη ἶν ἐδ τ ἢ 180 ογο- 
διΐνο οδίδϑι ΓΟΡὮ ΘΒ, ὩΔΙΏΘΪΥ : [86 Οεγηναπὶσ Βίογυ οὗ 
ἐδὸ Ὀ]οοά οἵ [μ6 53]αίη Ὑταθν, ποῖ ἀοϊυσοα [πὸ Θατίῃ, 
δηα ἀοδίγογοά ἰδα οἸάοβὲ ρσίαηὶ τδοθ. ΤῈ εγείαπ 
ΒίοΙΥ οἵ (80 γαίῃ οὗ Ζ͵δίαγ, τοι δοοάοα πὸ φαγὶ, 
δηὰ οδυβοὰ (9 ἀθδίι οὗ [86 Ὀθοαβίϑ οὐ Αἰγίτηδη. Τδ6 
Ολέριεδε βίου οὗ Εἴυμοδ (Όσκεν, Ρ. 198. 866 οἢ 
180 οἴδεον Βαηὰ ΒυνδΒεν, τοἱ. ἰΐ. Ρ. 61) 2. δίογίοβ 
οὗ (86 βοοά ἰῃ πιϊοῦ (86 ΒΙΌ16 Ποοὰ ἰβ. βροοϊβοα!!ν 
δὰ αἰβι πο Υ τοβοσιοα, βαοἢ 88 [86 Βδου]οηΐδη, (86 
ῬὨγγυρίδη, ἴπ6 [πάΐδη, ἐμ6 ΟἸἴΏ680 δίοσγ οὗ 640, [86 
Οεἰῶο πβιοτίθα (1,ὔσκεν, Ρ. 304). 8. Βιοτῖοβ οὗ ἔδιο 
Βοοά νοι βϑοπὶ ἴο οοππθοῖ ΟΚ ἐο οοῃήουηῃᾷ ἰξ τὶ ἢ 
ἴ9 ἀοίυρσο δοοουπίβ οὗ ᾿δῖον δοοάβ, Τθὸ ϑίοτίοβ οὗ 
[09 Εργρίίδηδ δῃὰ ἰδ6 Οσθαὶ ([ὕσκεν, ΡΌ. 209, 196). 

εἰσνιίϊδοαπξ τηδε συ 4 ῬΊδῖο οὗ 
1,Α.8Β,, 

ΤΑΥ͂ ΠΕΥῸ ὈΘΘῺ ΣΩΔΣΥ 5ΌΟΣ 
Θ, Ὀυὲ ΠΟΔΙΙΥ 

οἵ ὁπ8 88 Ὑ6]] κτιοῦστι--ταύτην εἰμι ε ας ἐδ φῖρς ΔΥΣ ἐπαοα ποτὰ 
ὍΡΟΣ ἐδ ο τίου 

δια υοορυδχὺ οὐ}- 

ἐδλῖκοδ ἐδ ατοοῖκ 
{δὴ ἐμαὶ οὗ 

ΤῊ τοῦτα ατουπὰ ἴῃ Ἦΐπὶ 8 ΤΊ ΤῸ ορπῖ; 
46 ΣΙ ὨΘΟΤΙΒ ΤΔ}᾽᾽ γὯΟ “ἐουκαᾶ ρταοθ᾽ ἰδ Ὀσουρσδί ουΐξ πνίϊ 
8 ΟΙθΑσοΣ Ομ θδὶδ-- 

Ἐου 1110 τοοῖοῦ φαϊφχοδσ, ὯΦ0 δισδῃεος σα 
Υίιρ ἔυ!ε, δὺὶ ἠτβιρενρηναη ὦ Ἐ116 ϑοογῦπι, 

τ᾿ ἀφ σον αν ἐμ μῆς κρτνν τὲ υῖενι τὸς υειπακτ τα κί ν τχο γί Ὁ]6 οὗ 1.6 πιοῦσι 8 
δαὶ οὗ δ 6 β ραν Ἐμεψῇ δι τηδῖτθα ἐξ ποῖ ἀΧΈΓα, Ὡΐ ΤΙ 
ῬΟδθ ἐδιαῦ ἢΘ ΠΙΔῪ ΒΔΥΘ μδὰ δοῖὴὺθ πονϊϑὰβ οὗ 9 ἨΘΌΣΟΥ 

δοοουπῖ, διὰ ἐξ δταρ ἷς Ἰαηρθδκο, ὈΣΠΠ ὌΝἪ ἥδδης ̓  

ῬΊασ πα συνοϊδαηξ: ὁ601198 ΟχίΓα οὐχί; 
τοδαοθοϊ Βυτγκῖς Ὀυπιθδ: ὁ ἴοοα ἀδοροβοθοι θυ πη 16 . 

Ῥοείᾳυο ἅ!οπὶ ἰοπξαπι εὐαεωπέπα τποπδν. 

«“ς ΑἹ] ἔδ:ο ΗΙΔὮ δ1}16 πᾶσν ἔδ6 Ὑ8010 Βρανδεῃ ἸΤατο οογαξϑᾶ.᾽» 
Το Τιοιϊῃ ροοῖ ρἶνοβ ἔΠ0 δᾶτηθ ΟΡ 641 δρρϑαζϑσιοο, ἐμπου σῖι ἐπ 
ἀἰδοτομέ ἰδηρυδρο: 

δεαιηατο 2410 οἱ [61108 Πυ}] πὶ ἀϊδοτίτοοο πφροῦδηϊ; 
Ρορΐαδ ὄγϑωὶ; ἀϑογϑηὶ συσαῦ ἸἸτοξὰ Ρο;ΐο. -- Τί 1,.] 

5 2.0 συυτρογεῖοι οὗ ἐδο ἰδϊολιὰ  Αἰἰδηϊξδη, 85 σίνοῃ δ 
ῬΙΔΤΟ 7ἴηισεε, ἴδοτο βοϑϑ ἰ0 ὃῦ6 τοδοοιοα ᾿ἡἸς ον 86 
{Π6 ἰσαϊἴοη οὗ [Πο9 Ἰοϑὲ Ῥαγδΐϊβο. [ἢ γεβρϑοῖ ἴο ἐδ: 
ἴδοι ἴμδὶ 110 δὶ 1ὴ0 ἐουπάδίοῃ οἴ (λ9 Ἰδίίον δἰογῖϑα, 
ΘΟΙΏΡΑΓΘ ἰδ6 Ῥδιηρῆϊοῖ οὗ ὕποξεκ, οι ]οὰ “ ΤῈ 
δυηίκοι [Ιαἰαπὰ οὗ Αἰαπία." Ὑίοημα, 1860. ΤῺ 
[σπάἀδυλοηίδὶ υἱὸν ότο ἱπάϊοαίθα σουοϊυϊουβ οὗ {8 
οαγίδ, ὌΡΠ6Δ δοιὰ ἀσργοβαίουβ οὗ ἱΐδβ δυγίπδα, 
ὙὮΟΒΘ ἷδ οὗ ᾿προτίδλποο ἱπ 80 δὶ οἵ 
ἔδο ΒΙ5]6 ἀδίυρσο, 4. Βιογίοβ οὗ Βοοὰβ ἴῃ νοι (86 
ΒΒ ̓ο βοοὰ ἔοσττωσ ἰμ6 οοδίγαϊ ροίηϊ, ἰοπασὰθ τοὶ 

εἰοτηοηία. [πίονος Αὐπίσδη δηὰ Ατηογΐοδη, οσ ἱπϑοϊδσ 
βοοὰ δἰοτῖθα. 11 18 τ ὶλὶ[} ποΥΏΥ οὗἁἨ γοδιδτκ, δὶ ἐδ 
οἰδιίς δὶ ἰμίογργοίδου οὗ ἰδο Βοοΐ, δοοογϊηρ ἴο τὶς 
ἦξ οολοθ 88 ἃ ἰυὐρτοθηΐ ὌΡΟΣ ἃ οοπἀοτηηοα δυτηδῃ 
Τδοῦ, ΟΥΟΥΥΝΏΘΙΟ ὈΓΟΙΙΪΠΘΏΕΥ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴῃ (Π6 Βίογῖοθθ 
οὗ ἰδο ἀοίαχο. ΤῺ6 ἐμαὶ ΘΟΡΥ͂ οὗ οὺν ΒΙΌΪο ἰδίου 
6 αἰνο ἴῃ [86 ΟὈδϊἀαΐο βαζταῖΐνο οὔἩ Βογοβυβ, ἰ}6 
δησίοης ῥτἱοδβὶ οὗ Βοὶ, δϑουϊ 260 γοδιβ Ὀοΐοσο Ὁ τίβέ, 
ΣΧ ρδυίηττιβ, [86 ἰδδὲ οὗ (16 ἐδῃ ῥγίγαϊ το πῦ ε ἕατοι 
ἷῃ ἃ ἄγϑδσῃ (δ το ρήγα οὗ Οτόοδοβ (ἴῃ 89 
ΒΔΙΏΘ 88 Βοὶ οὗ Β42}}, Ὑῆο δηηῃουμοοα ἰὸ ἢ ἷπι, [πδὲ 
ΟἹ ἴδο 1δὲ ἀδγ οὗὨ ἰδ6 του Ὁ δἷο, το πουἹὰ Ὁθ 
ἀραϊτογοᾶ ὮΥ ἃ δοοά. Ιὲ γδϑ οοϊητηδηάθᾶ Ὠἷπὶ ἰὸ 
ψτὶθ ἀονῃ 41} ἰὴ 9 Βοίθῃοοθ διὰ ἱπυθη τ] 8 Οὗἁ τηδη- 
εἰπὰ, δπὰ ἴο σοῃοθϑὶ ἐῃ6 πεϊηρσβ πῃ βυρατὶβ, [86 οἶς 
οὗ [06 ὅσῃ : ἱβογθυροι ἢὯθ ΝᾺΔ ἴ0 Ὀυ]]ὰ ἃ βῃΐρ, διὰ 
(0 ομρασὶς οἢ ἴδ βδιηθ τὶ 411 Ηἷβ ΘΟ ΡΘΗ ΪΟῺΒ, Κίη- 
ἀγοὰ, διὰ ποδιοδὶ ἔπίοηδ: Ὧ6 ΜἨΔ5 ἴο ρυὲ ἴῃ ἱΐ ῥτὸ- 
ψ ἰδ 008 δηὰ ἀσΐηκ, δηὰ ἴο ἔδκθ τὴ ἷπὶ [Ὧ6 δῃΐτηδῖα, 
ἴδο Ὀἱγάθ, 88 πὶ] ἂβ [09 αὐυδατυροαβ. 1 ΔΩΥ 086 
ΒὨουϊὰ αδἷς εἶπ πποροῖο ἣθ ἯὙ825 Ὀουπᾶ, ἢ9 πὰ ἰὸ 
ΔΗΡΟΡ: ΤῸ {86 ροάβ:; ἰὸ ἱτυρίοστο ροοὰ [017 τηθῃ. 
Ηδθ οὈδογοά, δηᾶ τηδὰθ δὴ δὶς ἔνο βἰδαΐβ ἰῃ Ἰθησία, 
δηὰ ἴγο ἴῃ Ὀγοδάϊα, ρυῖ ἱοροῖθοῦ πδδὶ Μμλὅ8 δοζωσηδη- 
οὐ, δὰ οἱ θασκοὰ πῖι πιο, ΟὨἰ σοῦ, δὰ Κκἰπάγοα, 
ΑΒ [86 δοοά Βυρβίἀοα, Χἰβουίδστδ οἱ ΒΥ ἃ Ὀἱτὰ, νι ἱοὶ, 
Π6η ἰδ ποῖον ἔουμα πους πῸΡ οἷδο ἴο 
Ἰδέ, τοϊαττιοα Ὀδοὶς ἰηΐο (00 δύ, Αἴδδσ βοῖὴθ ἀδτθ 
80 ἰοί ΗῪ δηοίμορ ὑἱγὰ : [18 οὗτὴθ Ὀδοῖς ὙΠ δ᾽ ἸτὴΘ 
ὌΡΟΣ ἰἐ8 ἔοοι. ΤΏ (Πἰγὰ Ὀἱνὰ ϑοιϊ ἔογί ἢ ΠΟΥ͂ΟΙ τοὸ- 
τυὐσμοῦ,. Το Χἰβυϊητυδ ροσγοοίνοὰ ἰῃδὺ Ἰδπὰ πῶ 
ὑὠρώσπονα Ανγελημοι διὰ δον ἰδὲ ἢ6 δὰ Ὀγοκοσ δὴ 
ορϑηίηρ' ἴπ {86 βαρ, [8 5668 ἐξ ἀτίνϑῃ ρΟΙ ἃ τπουηΐ- 
Διη, ὙὮΘΠΟΘ 0 ἀοδβοοπιὰβ πίιΐὶ πὶΐο, ἀδυρδίον, δοὰ 
Ρἰϊοῖ, απὰ τη δ δὰ Βαϊυἰοὰ (Π6 φαγί, διρϊέ απ 
αἶαν, απᾶ οἵ᾽ενοαὶ ξΔαογὶοο ἰο ἐλ6 σοάδβ, Ὧ6 ἀἰβαρρϑασθά, 
ΤΉΟθ6 πΩΟ ποτὸ Ἰαΐδ ἰη [86 δ}, ἩΒΘῺ ἴΠΟΥ βαν δὶ 
ΧΙρυι ΡΒ ἀϊὰ ποῖ τοίυσι, ποπὶ ἕοσί ἰο βοοῖ Βἷπι, δῃὰ 
οα]]οὰ ἶπι ὈΥ πδῖηϑ. Χἰβυΐτιβ γγᾺ8 δόθῺ ΠΟ ΤΏΟΪΈ, 
θαϊ ἃ νοΐοο βουπάοα ἔοϊα ἔθ δἷν, Ὀϊάάϊηρσ ἴμσπ [0 
ἔδδν γοᾶ, δηὰ ἰδ] ηρ ἰδοῦ ἔδπδὶ οι δοοουηὶ οὗ δὶ9 
Ῥἱοῖν ἢ μαὰ Ὀθο; ἰδκθῃ ΔΊΤΑΥ ἰὸ ἀπ }} πὶ [Π6 σοί. 
8Δηἃ ὑπαὶ [80 ΒΑ π|9 ὨΟΏΟΣΓ ἨΔ αίγδῃ ἴο Πὶβ πῆς, 
ἀδυρθίαν, δὰ μἷϊοι. (Τΐἱ8 ἀἰθαρροασδῶοθ 885 τοΐβ- 
ἔοι ἰο αἰβ ἀοίβοαίοι, ον Ῥτο ΒΟΥ ἰο Ηἰδ ἐγαιπβίδιίοη 
ΔΙΏΟΩΡ 6 Βίδιϑ, ἩΏΘΓΘ ἔδ|:6 ἴοττηβ οὗ 89 παϊογτωδῃ, 
(}9 σοῦηρ ποιδῃ, δηὰ [ἢ 6 σαγτῖοῦ (0 6 τδροπο τ) 811}} 
Ῥγοβϑϑὴξ ἐποζαβοῖνοβ ἰοῸ 086). ΒΟΥ τοτθ οοτηταδηάοᾶ 
ἴο τοϊασῃ Ὀδοὶς ἴο ΒΑΌΥΙΟΙ, τ οτο 1 τα δρροϊιϊοα ἴο 
(μδῖὶ ἴο ἰδκὸ ἴμ0 τὶ πρα ἔτοτῃ γρασία, δενὰ ἱτυρασὲ 
1.6 Κηοπὶ [ΠΟΥ οομίδἰποα ἴο το. Τθ6 ΣΟΌΠΙΣΙ 
ὙΠ6ΙΘ ἴδον Τουπα ἐδποτιοδβοῖνοθ τὰ Αὐτοί. [Ι͂ἢ Γό- 
δροοὺ ἰὸ ἰδθ 8βΐρ, μοι μδὰ Ἰαπάἀθὰ ἰὰ Ατπιθηΐδ, 
Βοζοδυϑ δὰὰβ [δὲ ἰδοῦ 'τῶϑ 6.11} ἃ ρογέίοῃ οὗ 1ὲ οἢ 
1868 ταουπίδίηθ οὗ Κογάγβον (οτ (88 Κυγαϊείδη τοῦ 
δἰ Π8) ἴῃ Αττωθηΐα, ἴροσω ποΝ ΒΟΙῺΘ ῬΟΓΒΟΙΒ ουΐ ΟΠ 
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Ῥίοοοβ, ἰοοῖς ἰδοῖα 10 ἰδοῖς Βουδβοδ, δῃη ἃ πδβοὰ ἴδ:π| 88 

ἀχασηρίο, ἴῃ [16 
ἴο δοδῦ ἔπ ϑοδο οΥ [}|6 μἰδίοτγ οὗἨ Ἐποοῖ. 

ἐλο })οοα.--- Το πατδαῖνο οὗ ἰῃ0 
οὗ Ῥαγδάΐθο, ᾿Δ8 ἱπ ἃ βρθοὶδὶ 

ἀπμδουὶϊ! ὉΥ γοϑδοῦ οἵ ἰδο ἘΡΕ Μ ἷς οἴ 
ἴδλο [0]} τορεοθοδίδύοηβ, σοϑίηρ δ ο Οἱ Υ οὐ (}9 
Ἰεῖογαὶ ἰαϊοτργοϊδώοη : 1. [19 δυρροκίί(ουῃ ἰμαὺ τῃ0 
᾿ἐΒΙΟΤΎ πδυγϑῦθθ ἢοΐ ᾿ΟΣοὶῪ (ἢ 6 οχιθιτωϊπδίοῃ οἵ [16 
ἢτβὶ Ὠστοασι ταῦθ, δᾶ, ἱποσοῖοτο, (6 ονογβοπίηρ οὗ 
[6 διὰ ἱπρ ἰο ἰδὸ αὶ ΡὨΪΟΔΙ οσίθηβίου 
οὗ ἐδαὶ ταδο, παι δὴ δϑϑοϊαϊο πηΐνογβδὶ δ Ὀτ  σϑῖοῃ 
οὔ ἴ09 ποὶο δα σὶδ 186}: 3, ἴδο ἰά6α [δὲ [Π0 ἴογροδ- 
ἐτἷ8] νγοϊδιΐου:)ϑ ΓΟΥΘ [6 88:6 δὲ ἰδὲ {ἰσπλ6 δαὶ {867 
ΔΙῸ ΒΟΥ͂Σ, ἰδαὶ 86 τηουῃίαίη οἰ οναιϊο.8 ΟΓῸ ΘΟΠ- 

δηα ἐμαὶ (ὴ9 τιοπηϊδίη Αγαγαὺ 8 1υ.8ὲ 85 Ὠἰσἢ 
85 δὶ (086 ῥτοδοηὶ ἐἶτη0 ; ὃ. ἴπδὶ (116 οἰκαι τς οὗ 
Δηΐτη] ϑρθοὶθβ 8 ὈΘΟΟΙΏΘ 88 δὶ ἰδὲ ἀδῪ δ8 ἰὲ 
δ πόῖν : δαὰ ἰὸ ἴδοδὸ ἃ 4}, Ἰσποῦηρ οὗἨ ΘΥΟΥΥ 
δΒγτ Ὁ οἱ ἱπιρτῖηξ ἴῃ (δ τορτοϑουϊδοῃ. ΑΔ ἴο πδδὲ 

ἔνο ροϊηίβ, 16 19 ἀγριιοᾶ ὈΥ ΕΒΕΔΕΡ, 
ἔος Θχδτορὶο (“ Βοϊϊοῦ ἰὰ ᾿μ6 ΗοἿΥ Βοτρίαγοα," ἡ. 18), 
[δῖ Αταγδὶ νὰ 16,000 ἴδοὶ Βίχι. ΤΏΘ παῦθιβ δίδῃὰ 
ΔΆοσδα συΐὶὶ8 δΌΟτο Ασδγαῖ: ΘΟΠΘΘΟΌΘΠΕΥ τηυϑὲ ἰδ 
πῦοϊο Βεανὸ Ὀθθη οονογοὰ, ἐθου ἢ ἰδ ΤΏΔῪ 81}}} 
ΤΟΙΩΔΪΏ ἃ αποδίΐου ἩΒΟΙΠΟΥ δἰπρὶθ ρϑδῖκα, ᾿ἰἶθ ἴδ 
Θδαπναϊαρίτι, τσ ἢοὶ μαῦο ργοὐθοίθα δὔονϑ [δ9 
ψπιοΣ- ΘΌΓΙΔοΘ (ἰὰ ἃ ᾿ἰξογὶ οοπδβισυούοη οὗ ἔνο ἰοχί, 
δβοτονοσ, Βυοἢ ἃ ἀουδὲ σδηηοί ΘΙ. 81}, δἰ πο ἃ ὈΔηΪς- 
εἰς τα τὐτον οὗ δὸ "ἰῇ ἃ θοοὰ που!ὰ 6 ἱποοηοοίν- 

Τμῖ8 οοποϊυδίου ἀορϑηβ ΠΡΟῚ ἃ δυρροδιιίοη 
ΠΌΟΙΥ υποοτίδίῃ, Ὡδιλοὶγ, ἰδὲ [ἢὴ6 ροδὶκ οὗ Ασδγαὶ 
ΔΒ ἰῃ (δδί ἀαγ 16,000 ζοοὶ Ιῃ ἀ ἴο ἰδ6 
ἔσει ρμοΐεϊ, (6 τοπιδγῖ οὗ Ν οι ὑδοῦ (Ασὶ. “ Νοβδὶ,» 
ΗΣΕΖΟΟ  ᾿εαί- [6) οοἰποίἀ68. π}0}}}7 τινὰ 
(δο νίοιν οὗ δε  Ζβοῖ, πδγοϑῖγ, ἐμδὲ ἰῃ9 ἱβοοῖς 1608] 
ἑπίοτεδί ἀ068 ποὲὶ ἀδηπιδη ἰδ6 ὑπ᾿ ΤΟΓΕΔΙ ΠΥ οὗἉ ἰῃ9 Ποοὰ 
ἷα βοῖῦ, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ 186 υἢΐγογθα! γ οὗ [86 ἱπάρτηοηὶ 
[αὶ ναὰϑ ϑχοσυίοα Ὦγ ἰξ, [Ι͂η γτοδβρϑοὶ ἰο 89 θοοοῃὰ 
Ροΐης, ἴὐ 15 ἴο Ὀ6 τοιηδιϊκοῦ, ἐμδὺ {ῃ9 τηουῃίδἰη ἰοστηδ- 
ὕομδβ οὗ (δο θα. μδὰ Ὀθϑα, ἱπάϑοα, Ὀοβαη ἴῃ (Π6 
οτοδῖῖνο ρΡογίοα, Ὀυΐ τΟΡῸ ποὶ γοῖ (Ὁ1]}γ οοτμρϊοἰοά. 
ΤΏ ὨΙδβίοσυ οὗ ἴδο ἀοϊυρο ἰ8, πἰζδουϊ ἀουδέ, ἰδ 815 
[ο᾽7 οὗ ἃ σδέδϑίσορῃϑ ἴῃ ἩΔιϊοἢ [80 ἰαγταΐῃ οὔ ἔπ 9 οδυίὰ 
ἀχρονθηοοα ἱπιρογίδηϊ πιο βοδιοηϑ Ὦ ἰδο 60» 

ἴοι οὗ ἤγο. Τμὸ ἄθορ εἰπιίηρ οἵ ἴδ Ἰδπμὰ ἰπ 
[9 πο ροσποοά οὗ (0 ΑἸτηοπίδῃ., 68] τοὸ- 
[ἴοι ἩΪΟἢ 8 ἀαποίοα Ὀγ 86 δδρίδη ὅθα, τοῖσιν δίοῃθ 

το Ὀγοῦρδί ὁ ἃ ἀοϊυμο ΟοαἰδβίσοΟρὮΘ ΔΗΔΙΟΩΟΌΒ ἰὸ 
τὰδιὶ οὶ τοῦυδὲ ἴδ γο δὰ ἃ ΟΠ ΘΟ 0. σἰεὰ (86 τυΐη 
οὗ [86 ἸορφεπάδεΥ ἰδἰαπὰ οὗἨ ΑἰἸδηϊίβ. [ἢ τεβρθοὶ ἰο {δ | 
αὐτὰ τορτοθοηίδιίοι, 6 θδυσίῃ (ΠΘΟΥῪ οὗὁὨ ἐδὸ ῥτο- 
εἰὐπααόμι οτἦρίῃ οὗ σδοϑβϑ, (μβουρὶν ἱπ 1186} ἀπίθηδθο, 

ὩΘΥΘΡΙΒ61688 δοηϊαΐη δὴ ἱπαϊοδίΐοῃ οὗ 1Π6 ἱτ ἢ 
ἴδδι [6 ΘΟΘΠΕ]6558 ἀπ ο] ἀΐηρς οἵ οὐζϑδηΐο τηϑι ὈΘΓΒἢΐρ8 
ἷὰ 106 δῃΐπηαὶ 1178 Ὁδοῖς ἰο ρτοδὲ ἱπαάϊνίυ8] δηιὶ- 
ὮΡ68, δα βοίθῃοο ἐπϑοσθ θα ν δοίϑ ἰοσίῦ, ἘῸν ϑδοῦ 
Βρϑοΐθϑ, ρϑσῆδρβϑ, [Π6 ΓΘ ΤΊΔῪ Πα ν9 ὈΘ6ἢ ἃ στουπὰ ὑγρ9 
ἴῃ ἐβὸ δεῖ, ουἱ οὗὐἠ σι οἢ 41} νανὶϑιΐθϑ οὐὕὁἩ δ βδτηθ 
δανὸ ργοοδοάσρα. ἴῃ τοϑδρϑοῖ ἴο {πὸ ἔουτί αἶθθ γορτο- 
δουιδϊΐου, ὙΠ ἰο ἃ οοπΐουπαὰβ (ἢ6 διγ16 οὗ ἐμ6 ΗοΪγ 
ἨϊδίοΙΥ τι (6 ποίδιίδὶ οχργθαβίοῃ οὗ ἃ πουϊὰγ 
Ῥτακχιοδιΐδπι, τὸ τοΐοσ ἰοὸ δμθ 1πἰγοάἀυοίίοι, 

θα ἴδο εἰς οὗὨ ἐμ τωγιποϊορίζίης οἵ (6 ἀεῖυρθ 
ὨΙΘΟΟΥΥ ἴθογθ τὸ δἰτῃ δῦ ὉΠ ΘηΔῸ]6 τϑργοβοηϊδίϊοῃδ 
ἐππδῖ 041] ἴογ τοτυδυῖ. 1. Τὴ6 δρργθδοῃδίου ἴῃ τοβροοὲ 
ἴο ἴδ0 Ῥορβὶ ὈΣΠΥ οἵ κορεσας ἴλ9 δῖκ, [Ιἐ ἰδ ἰδίοτγ,ς 
ΟΔΠΥ Θρ δ Ὀ θη θὰ ὑπαὶ, αἱ 81} Εἶπηθ8, ἃ ὨΘΟΘΑΒΙΟΥ ζΌΏ" 
ἀδιρθη δ! ροτγοοὶνοα, δα, ἀπᾶθν 86 σχυϊάδληοο οὗ 
αοά, Ὀτουρῆξ ἴο ἀἰβοουοτυ ἐδθ μοῖρ γοαυϊγοῖ ἴον [89 
ΔΟΘΟΙΩΡ ἰΔητηθηῦ, ΝΟΟΘΘΒΙΓΥ ἸΘΆΓΤΙΒ ἰ0 ὈΓΆΥ, ἰΘΘΙΉΒ ὑὺ 
θυ}, 2. Τὴο αἰ ΔΙ ΟΌΣΥ οὗἉ Δϑβοι ]ΐης δυο ἃ του. 
ἰυὰο οὗὨ Ὀσδαδίδ ἰπ ἴΠ6 ἀκ, [ἢ ΤΟΡΙΥ ἰο ἰδῖ8, ΔΙ]αβῖοι 
.826 ὈοοΏ τηδάδ ἰο (16 ἰῃδιποὶ οὗ Δηΐπλ] 5, πΐοῖ, ἰὼ ἃ 
Ῥτγοβοηϊίιηοης οὗ παίυγ8] οδἰδβίτορἢο, Βοος 8 ΔδΥ]Ό ΤΩ, 
ΒΟΙηΘ τηο8, δἰτηοδὲ ἴῃ υἱοϊδιίοη οὐ ἐμποῖν πδίυγαὶ Βαῦ» 
ἴα. Βιίγάβ, ἰῃ ἃ βίοσγτω, Βγ ἰο ἐδ ΒΒΐΡ8; τ οἶν 5 οοσῶθ 
ἰπῖο ὑ86 γΊΠ]ασοθ, οἷα. 8. ΤΏ ἀἰ θυ} οὗ [89 δΔοΐμηδὶ 
Ῥεουϊδίοηΐησ. Αὐδνγοῦ : Τρ] που]Ἱὰ Ὀ6 οἔ]οαδὺ ποϊρῦ 
τορϑικουμε τὸ ερραενρν ᾿ ΠῈΘ ἘΙΟΒΟΌΣ μα ὠτήτ οἱ διὰ 

68, ὙΠΟ86 ἩΪΏΙΟΣ ἰο νοῦ 6 θδβίοδι 
ΤΩΔΏΠΟΓ ἰςθΘ0 08 ἔδοῖα ἰπσουσὰ [86 πὶ ΣῪ δἰοσιη-ρουϊοᾶ, 
Βααλ (09 ἀοίυχο, ἴῃ 1{|͵πὸ ΤΏΔΠΏΘΣ, δὰ ἴῃ (10 
τοδί, ἃ βἰυτ δονίησ, ἀθδά-1|Κθ ἄοῃ ἔτοιλ ἴ86 
οἰ οχίβίθηοο ἰπὶο [16 ποῖ. δσίζηοϑδβ, ἴΠ0 τοδγίτρ 
δὰ τοοκίηρ οὗ (86 ταῦθυϑ ἴῃ 80 ὈΘΟΌΪΔΓΣ Δ ΙΏΔηΠΘΓ, 
τασδὶ Ὀτίπρ' ου ἃ Ὀοηυμα Ωρ ἰοέρος, διὰ, ἴπ [6 σ880 

6] οὗ ΤΩΔΩΥ͂ ΔΕΪΤΩΔΙΑ, ἃ ΝἰηΐΟΣ 816 60, ἩΒΟΣΘῸΥ [86 ζ666- 
ἱῃρς που]ὰ Ὀ6 τοηδοτγοὰ ,.. 100 ρτουπὰ 
ἰάθδβ οὗ ἴπὸ ἀοίαρο ἰθίοῦυ δο δὲ εἰσ δῦοντο [89 
ΡΟΡΌΪΔΡ τϑργεδοηϊδοῃϑ οὔ ἰδ τρδι, 83 [ΏΟΥ͂ 86 Ὁ6- 
γοπᾶ (δο Βοβοϊαϑίΐο [μη κίηρ οἢ [86 Ἰεῖ, ἸΤΆΘΥ͂ τρδῪ 
Ὀ6 τοχζαγάϑὰ δα δοσωοιβιίηρ κὸ 1:6 (Ο]οπίηρ: 1. Αἱ 
(16 τυοτηορηΐ ΘῈ ἐπο ταὶ μυπιδη σοῦ, ἰδσουρῇ ἴΠ6 
οοσωσα σ᾽ ηρ οὗ ΔῺ δηροὶ 1 κὸ οἰογαίίοι οὗ 80 βοιμῖο 
᾿Ἰΐηο τὶ δὰ (6 ἀοελομπίο οοττυρίίοη οὗὨ (86 Οαἰπ εἴα, ἰθ 
τρο ἴον ἰυαάρτηριξ, ἰποτὸ 8 ἃ ΘΟΥΓοδροθαϊηρ οδίδϑ 
ὭΟΡΒΘ, μανίηρ [8 στουπὰ ἴῃ ἰμο Θαγ 5 ἀογοῖορ- 
τηθηΐξ, ἔοττηίηρ δὴ Θοδο ἴ0 ἐδ οτοδίΐοῃ οδ βίο 68, 
δη, δὶ ἰδο δϑιῃ6 ἰΐπηθ, ἱτιροθοὰ ὈΥ Οὐ 88 ἃ λυἀρτηρηΐξ 
ἄοοτηα Ὄροη ἐμαὶ δυμηδὴ οοττυρίίοη. 2. ΤΏΘ ῥῖὸ- 
Ῥδοίίο βρίγίὶ οὗ δ ρίουβ ραϊγτίαγοι, ἴῃ σβοῖὰ (Β6ΓῸ 8 
οομοοηίταιοϑα ἐπ μοϑτὶ οὗ (80 οἱὰ πον] Β ρἱθίυ, ἰδ κο8 
ἰπῖο 8 6] οἵ ποὺ ΟὨΪΥ ἐδο τουοϊδίίομ οὗ (06 ἱπαροπά- 
ἴῃς ἡαἀρταοπί, Ὀαξ 6150 (86 ἀοϊἑνογαθοο Ἡοἢ ουἱ οὗ 
[δι ἱπάρτηοηΐ ἰ8 ἴο ρὸ ἰοσί ἤον (8 ποιὰ ἰ(β6] δ8 
γοργοθθηϊθα ἰῃ ἢἷ8 ροσβοῦ, διὰ ἴῃ Ηἶβ ἔτ γ, τ 1181 ἱξ 
ἀδηοίοθ ἸΒΟΓΘΌΥ [86 Ῥτορτοδδ οὗ 1818 ἰῃ τονοϊδίίοι, 
ἔγοιῃ ἐδ ΔΒΘΌΓΘΠΟΘ οὗ βαϊ υδίίοι ἴῃ ἰδθ οἶμον σοῦ ὰ 
(πο Ἐποοῖι αἰτοδαν 84), ἰο ἰ)9 οομδάθῃηοο οὗὨ 86} 
ναϊοι ἴῃ {πϊ8. 8. ἰηδρί τίη οὗἨ ποοοθαὶοΥ ἰθθοο8 
πἷπι, πηάοΡ ἰδο αἰνίηθ συϊάδησο, ἰο υϊὰ δὴ δγκ, 
πὨϊοῦ, ἴῃ 118 Θοτμτηθποοιηθῃΐ, 18 ἴο Ὀ6 ἃ ργοδοβίηρ οὗ 
τορϑηΐδηοθ ἴο 186 οΟἰΘΙΩΡΟσασίοβ οὗ ἴμ6 θυ ]άον, Ὀαὶ 
μι ϊοῖι, ἴῃ (8 οοταρϊ]οιίου, ἰ8 ἀϊδίλη συ ϊ Βηθα ποιοῦ ὮΥ͂ 
ΟΔΣ ΠΟΣ δοῖπι, Ὀπὲ ΟὨΪΥ ὉΥ ἰδ ὁ σραοϊουβηθθ8 δηὰ 
παίον- ρος οοπϑίσυοομ. 4. ἴῃ ἐπ ἷ8 80 οὗ [6 Δικ, 
88. ἃ ΘΟΙΩΙΊΟΩ δϑγῖαπι, (π6 ἰμδύποιίβ οὗ }:6 Ὀοαβίβ δοὺ 
ἴῃ ΒΔΡΙΊΟΩΥ Ὑἰ Τ}9 ργορμοῖο ργοθοππηοσξ οὗ μοθθα 
τωθ αι, τΠῚ1βὲ (86 τοδὺ [ΓὉ]]ΟΥΒ Ὦ αοὐ᾽ 8 οδτθ δηὰ 
8 ῬΘΟΌΪΔΓΡ διιοοοθθ. δ. ΤΊ ᾿ἰἰδίονυ οὗ [86 Βοοά ἷ8 δῇ 
ἅπαξ λεγόμενον ἴῃ ἴἰῃ9 ποτ] 8 ὨἰδΙΟΣΥ, δηδ χοῦ ἴο 
Ὧ6 ογοδέου οὗ Αἄδι, ἴ86 Ὀΐτι ἢ πὰ Ὠἰβίοσυ οὗ Ομ τίβε, 
δὰ (μ)0 ἔαίΐαγο ἰϑίουυ οὗ [86 του δ οπὰ, Εγνϑῃ 
ΒύΝΒΕΝ (ἰϊ. Ρ. 68) αϑῆττοβ, ἴῃ κομοταὶ, ἐπο εἰδίογί δ 
Ὧ685 οὗἉ (16 Ὀἱ]1681 ἐγδα 0 η. 

ΤὨΘΓοΘίοσο 15 τηΐβ ὈΠρΑγδ 616 ἔδοἑ ἰη (86 δίρσηθος 
ἄθζτθθ βυθοῖς οὐ ἰάθδὶ, τ δὲ ἰδ 8, δὲ [Π6 Βδῖὼθ 
ἐἰπιθ, 8 ἐγρίοαὶ ρσόρῇθογ. 1. 10 [8 8 Ῥγορβθου οὗ ἴδ0 
ἀοἰἑνογαποο οὗ ἴβγαϑὶ 45 (Π6 ροορὶθ οὗ ἀοὰ ἰπ [89 

ἐδρουρὰ (6 Βοὰ 566; 2. ἃ ἘΟΡΠΟΥ οἴ τ8ὸ 
ἀοϊνογαηοο οὗ [89 Ομνβώδη ομυτοῖ ἴσοπὶ [6 ΟΟΥΓῸΡ- 
ἴοη οὗ 186 πουὶὰ, ἐβγουρὴ [86 τδδείης οὗἨ Ὀδριίδια 
(1 Ροὶ. "3. 31); 8. Δ ῬΡΣΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ (80 ἀοϊνοταποῦ οὗ 



οθ6 

118 τὰν βιὰ ἡόθης οὗ ΟΠ γβὲ, αὐ {η6 που] οηὰ, ουὖἱ 
οὗ (86 Βιο-βοοὰ οὗ ἰδ που] ὑπάρτηθης, δθ δεῖς 
6 ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ τοβοοίθα ἰῃ (86 δὺς οἵ Μοβοβϑ, ἰῃ [ἢ6 
ατῖς οὗὈἨ ιὴ6 οονοηδηΐ ΠΟ τγὰ8 οαγτοα ἰπγουρὴ [86 
Φογάδῃ, ἴῃ ἰΠ6 Βουδοιιοϊά οὗ ἰμ6 οἰιγοῖ, δηὰ ἴῃ [86 
σοπρτοραιίοι οὗὨ (αἰ (ἢ δἱ ἰὴ δὰ οὗ (π6 ποιϊὰ. Καο- 
Ὀαὶ τη 8 ὑπαὶ ἰη 16 παγγαϊίοη Ὀοΐογθο 18 ἔμογο ἷἰβ 
ἴο Ὁ6 τοοορηΐζοα δὴ ΕἸο ἰβις Τουπαδίίοη πιο 186 
Φομοτίβὶ τηυδὶ ἢᾶνο οἰδογαιθα, ποὺ πίϊμιουϊ ἃ ο0η- 
τδαϊο οι οὗ 18 ἔπ διηθηίαὶ στουμά, ΤῈ ἐπα ἀ6- 
ϑοτρίίοη οὗ {π6 οοττυρίίοῃ, ἴῃ οἷ, τἱ, 11, 12, Ὠ6 
ΒΔΥ͂Θ, ἀο068 ποὶ ἀρτοὰ νὰ ἰ86 Φομονῖίδε, τὯΟ ΓΟΡΓΟ- 
Βοπὶβ ἴΠπΠ6 ἩΪΟΙΚΘΟΠΘΑ͂Θ ἰ Ὠυτηδὴ 116 85 μανίῃρ ΟΟΙῚ- 
τηθησρά δὲ ἃ τη υοἢ ΟΣ] ον ἀν. ΑΒ (δουρὰ δα οτίρίῃ 
οὗ ονὶ] δῃὰ δὴ ἱπουγδῦϊθ οογτυρίίοη ογΘ ποὶ {{π{ὺ|͵Ὸ 
ἀϊπιϊποὶ ρταάθθὶ Ξΐ00, δοοογάϊηρ ἴο [86 Φο)ιονίδι, ἰΐ ἰ8 
(46 Κηοῦοϊ νου]ὰ μανα 11) (δαὶ (86 Βυτηδη 1Π6-ρογοά 
αἴϊον [80 Βοοά εἰηκβ ἀοπη ἰο οπ6 υπάγοα ἀπὰ ὑπγοηὶν 
γθαΓ8---δὴ ἰάθδ ἰῃδὺ γοβϑίβ ὉΡῸῚ ἃ ἔμ|80 ἰῃἰογργοίδ. 
τίου, Μογϑονον, ἰῦ πυου]ὰ βϑϑῖλ ποῦ [0 ἄρτοὰ πὶ [ῃ 
στουμα-θοτὶ ρίατο, {Πδὲ οὗὨ ΏΔΏΥ Κὶπαβ οὗ Ὀοδδὶβ Νοδἢ 
ἰοοἷς τότ ἴδῃ ἃ ραὶγ (οἰ. Υἱὶ, 2, 8, 8). Κπυορθοὶ 
ΒΌΡΡΟΒΘΟΒ, ἰποτγοίοσο, ὅπδὸ {π6 βρϑοΐδὶ δῃ]αυζοτηθηὶ 
ΑΒ Δ ΟΟὨἰΓΔαϊοιΐοη (0 {μ0 ΤποτῸ ρΘΏΘΓΑΙ δρροίηϊ- 
Ἰηθηῖ, ΪἿῃ τορασγὰ ἰὸ ἐδθ ἔδοιὶ 186}, βαγβ Κηοροὶ: 
ὕμδηβογὈ]6 τὸ ἴ6 αὐοδύομδ, ΠΟῪ Νοδὴ ΟΔΓΏ6 ἴο 
χροὶ {δὸ στοαὶ Βοοά, δῃὰ νὰβ ᾿ἰϑὰ ἰο [πὸ Ὀυϊΐηνσ 
οὗ (89 δὐκ, 8500 αἷϑο πουϊὰ ἰδ Ὀ6 ἱπολρδϊα οὗ δῇ 
ΔΙΗΒΉΘΓ, ὨΟὟ δὖ ΔΏΥ ὄμπιϑ οὐδ οουϊὰ διίδίῃ ἰο ἃ ὑγο- 
Ῥμθῦο ῥγουϑίοη, Τη6 συρϑομ 6 τοραγὰβ δ8 δι}}} 
ΤοτΘ αἰβῆουυ 0 ΔΠΒΤΟΣ : “ ΗΟῊ ᾽θ γὰβ ϑῃδυ]οᾶ ἴῸ 
Ῥτοάποθ βυοἢ ἃ βίγυοίυσο,"---ἰ μαι ἴα, ϑυσὴὶ ἃ στοδίὶ 
αυδαγαηρσιϊαν θΟχ, ἘΕὈγδοῦ : “ΗΟῊ 86 μοὶ [Π6 
Ὀθαβὶβ ἴῃ ἰδ ρονγοῦ }᾽" ἘΕχρονγίθηοο βῆοτα, ἱμαὺ ἰῃ 
ΧΙ ΓΔΟΥΟΪΠΟΡΥ͂ Οδἰδδίγορθ68 οὗ παίυγο, (ἢ6 π|ϊἀοβὶ 
Δ ΪΠ18]8 (Δ Κα γοίαρο Ὑ] ἢ το. [1,66 0}Υ: “ον οουἱὰ 
(Π6Υ 41}, ἱορχοίβον πῖϊῃ [86 ὨΘΟΘΒΒΑΡΓῪ ῥτγον δἰ ομίη 
ἴον ἃ ὙΠ|016 γοᾶγ, Βῃὰ σόοσὰ ἰῃ ἰπ6 δὶ} Τΐβ 
Ροΐμὶ οαγτῖοθ υ8 Ὀδοὶς ἰ0 ἃ Ὀσίσοϊ νο ἔὄπηθ, πθθῃ, 88 
γαῖ, 186 Βρθοῖ68 ΤΣΘ σοτηραγαιἑν ον 1068 αἰ νἱἀοά, δηὰ 
ἴ0 ἃ ΒίουτΩΥ ἀραὶ οὗ πδίυσο, Ὑ σὰ ἰπιοη βορὰ ἴο ἴϊδ 
τηοβὶ οσίσοσῃθ ἀθρρθθ ἴῃ:6 ῬΒΟΏΟΙΘΠΟὴ ΟοὗὨ [6 Ὑη ΟΥ Β 
Εἶδθθρ ; ὕο Β4Υ ποίμίηρ οὗὨ 86 ροίηϊ, (μδὴ ἰο [86 βγτα- 
Ὀ0] 1641 Ἔχργθββίο; ὑΏοΓ 8 Ὡθθάθὰ οὐυ ἐδ6 βϑῃογαὶ 
ἴμοι οὗ 6 βανΐπρ οὗἁ [86 δῃΐπιαὶ που], δἱοπρ πὶ 
ἸΏ8Ώ, ΟΥ̓ ΤΏ6Δη8 οὗ (06 ατὶς. ὙΠοὰ Εθτγαγὰ δα τοὶ 
1Πδἱ ῬοΟΒδΙ]γ ἰδ6 ἰσμοδὲ τηοπηίδίῃ- ΘΔ ΚΒ ΤΩΔΥῪ αν 
Ῥγο)θοϊρα δῦουβ {88 βυτίδοο οἵ {πΠ6 ναίϑγβ οὗ πο ἀεὶ- 
ρα, ἰδ γουϊὰ Δ|1οῸ (86 οοπδοαυθηοθ οὗ δ ΑἸρίῃα 
ἔδυπδ Ἔχἰβιϊηρ ουἰδίάθ οὗἉ 86 ατὶς. ΤῊ ροΐπὲ τηδίη]ῦ 
ἴῃ Υἱοῦ ᾽8 [πὸ ἀρβισιοοῃ οὗὁἩ [6 Ὠυμηδη ταοο, δπὰ ὑπ6 
βδυΐηρ οὗ (86 Νοδοβίδῃ ἴδ, ἰὴ ἰμο ἀοϊυρο. Νοῖ- 
πὶιπδιαπἀΐηρ ἢἷ8 οὈ͵δούίοηβ, Κποροὶ βυρροβοδ 88 
δοίπδὶ ρτουπά οὗὨ δοὶ ἰῃὰ [Π6 πδιταοη, ὄνθιὶ 85 δῇ 
δίνον- ΐθοοθ ἰο {86 στοαὶ ϑαγί γουοϊποηβ οὗ [86 ογοᾶ- 
ἄνο ρεοτϊοὰ (ρ. 18). Τΐβ 1δδὶ ροίῃϊ οὗ νἱϑν σανγτὶθϑ 
1:8 Ὀογοπὰ ἰδ δυρροβίξοῃ οὗἁἨ τηθγθ μαγίΐα] Ὠἰβίοσί δὶ 
ἰηυηἀαϊοπβ. Α οοηοιιβδβίοῃ οὗὨ [86 Θασί ἢ ρογιηΐιβ (Π0 
δοποαϊυδῖου ἰῃδὲ ἃ αἰϑρίδοουηοπὶ οσσυττοά ἰῃ 18 οοῃε- 
Ὠθηἰδ] 1 ἰδ ο8, ὙΏΘΩΘΟ ἰΠογ6 χσαϊρῃϊς ματο δγίβοη ἃ 
ἀουσα οὗ ἃ γε ΓῪ Ὑἱὰθ ομαγδοίθν, σιϊμουῦϊ ον Βανίηρ 
ἴο δβϑύχμηθ ἃ ΟΟΥΤοβροπαϊησ ἰηυπάδιίίζοη οὗἨἩ [6 τ ΒοΪΘ 
ΘΑΤΙΒ Β Βυγίλοθ, ΟσΩΥ ἀοίαροβ ἀο ποῖ ΟὔΘΥ ἰὰθ 
Ἰανν οὗ βίδπαϊηρ' γαΐθσβ, βυθοῦ αὶ ἀθίυρο σχοῖρμι Πᾶν 
Ραββα οὐοῦ {86 ψ ΒΟ]6 ᾿πῃδ 6 ἃ ρατὶ οὗ ἔπ φαγί, 
πἰϊποῦϊ πηρκίπρ ἃ κα Ὠεῖρδι οὐἩ ναῖον 88 βίαπαϊηρσ 
ΟοΡ (Π6 ὙΠΟΪ6 ΒΡΒΘΤΓΟ, 
ἜΤ στουμαβ,,,) γτϑτοασῖθ Π6} ΠΣ8ο ἢ, “οη Μπϊοὴ 

ἐ9 Τῆοτα (1π6 Ῥαηϊδίθμι ἢ) ἀν 6 }}8. 8ὸ οπῃρμαυ 8 ΠΥ 
ροῦ {Ππ| Βοοά, οομβίβὺ ἴῃ ἐμποὶν βίη βοδΠοΥ ἴον {86 
διἰβίοτγυ οἵ Οοα᾽ Β Κίησαοπχ ἴῃ δεμετα δά (6 ΒἰΒίΟΥΥ 

ΟΕΝΈΞΙΗ, ΟΒ ΤῊΞ ΕἸΒΗῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΆΙ͂, 

οὗ {6 ΟἹ]ὰ Τοδίδιηοηΐ ἐπ ΘΟΟΙΘΟΥ ἴπ μασίουϊαν, ΤῈΘ 
βοοὰ ἰΒβ δὰ δοὶ οὗ ἀδοροβὶ εἰχηίϊβοδηοο, ΒΘ ΠΟΙ τ. 
δδταθα δὲ οὔ οὗ ἰυἀριηοῶς οὗ οὗ βαϊναϊΐου. [ι 18 ἃ 
οοιτοοι ᾿παρτηοηΐ, τηδκίηρ δὴ ἰποαϊδίοη ἰῃ ᾿ἰδέοτγ 60 
ϑορ απ 80 πἱάο, οἵ ϑυοῦ ἔογοθ δινὰ υπΐνογβδ εν, 
[Πᾶὲ ποιῃΐπρ οδΔὴ Ὀ6 δοτηραγοὰ τι ἐξ Ὀαὲ πα βτιαὶ 
αάχπηθηὶ αἱ ἐπ οχίγοιῃο [ἐπὶ οὗἉ (εἷ8 νον] δ μἰβίοεγ. 
αὐ (16 δεὶ οὗ ἡυάρτηοπὶ ἰ8, δὲ 110 δδῖῃῃθ ΠἾΏ6, δῃ δοξ 

οὗ βαϊναίίϊἭοη. Τἢδ δἰ π.ἀθ] υρθ 8, δὲ ἐΐ καπι πιο, ἃ 
οἴυρο," δηὰ 8ὸ [ἘΡ ἃ ἰγρο οὗ ὨΟΙΥ Ὀαρἕπτα 

(1 Ροι. 111. 21), δῃὰ οἵ 116 τιβίπρ οἂϊ οὗ ἀφδίῃ : 
(δοτγοίοτο ἰΐ ἴα, (δὲ οὰ οοοϊοβίαδβιϊσαὶ τὶ δ 80 ἰοπὰ 
οἵ ἀἰδεησυ ϊδηϊπρ, οἤαρ6 15 οὐὗὁἨ Ὀυγῖα! ὉΥ ἃ γεργοθϑῃΐδ.: 
τίοῃ οὗ, ΤΠ ἀοδίγυοσίίοῃ 88 ἰῃ γἱ᾽οῖν ὑπ 6 ῥγόβοσψ}» 
εἰοπ, [9 ἀτοπηΐπρ Β88 ἴῃ νον [10 ρμυγὶδεαϊίοι, (86 
ἀρδῖ οὗ [6 Βυτοδῃ Ταοθ ᾽Δ8 ἴῃ Υἱοῦ ἴῃ 6 ὩΘῊ ὈΪΡΙΣ ς 
180 οἷά οοτγτγυρίρα εαγ ἰδ Ὀυγίοά ἴῃ 86 Βοοὰ οὗ 
μνϑίον, ἰμδὲ ουἱ οὗὨ (μϊ8 στατο ἔμι6 .6 ΤΩΔΥῪ ΟἸΉΘΙΘ ἃ ΠΟῪ 
ποῦϊὰ, [πὶ 018 ΠΥ Ατασδὶ ροΐηίβ ἰο δίωδλι, Τδθ 
οονϑηδηῖ οὗ ΕἸοβίπ), πο οι; αοα ἴθ ταλὰο πὶ [86 
εαυϑά ΠΟῪ βορὰ, δηὰ πὶῖὴ [86 ὈΠΙνΘΙΒΔΙ πδίαγο, μοὶ 8 
ἴο 16 οονϑῃδηϊ οἵἩ Φοβονυδῃ. ἢ 

4, 171λ4 Οἰεοϊοσίοαὶ Ἐὔεοίε Ὁ. 26 Μεῖωρε.---Ἰὰ 
ΘΔΙΪΟΡ δπ)68, ἰμ6 ἴγβοοδ οὗ τον ουθ (δαὶ 
ἰοοῖ ρίδοο ἰῃ ἰῃ6 ογεδνο ἀδὺβ (Ὁ δσδιηρὶθ, ἐῃ6 
τηουπίδίη ζοσταδίίουβ, [86 88} 6}15 οὐ 6 Ηἱ 8116, 
δηὰ εἰτοῦϊδῦ ρΠΘΠΟΤΏ6Π8) ἸΤΟΓ6 Ὀγοῦρς ἔογιἢ 88 ὑγοοΐβ 
οἵ 186 Ποοά. βασι ἃ πιοάθ οὗ τϑαβοῃὶῃρ τουδὶ ΠΟΥ͂ 
Ὅ6 Ἰοϊὰ δδίἀθ ὈὉῚ (ἰμοϑδο πῆο σουϊὰ τϑοοῃοῖο τονοὶα- 
οη πλϊ δοίθποο. ΝοΙ ΒΟΥ δὴ ἐμ δϑϑυσωρι θη ὈΘ 
Ρτονοά, ἴμπδὲ ἰξ ταϊποὰ ἴον ἔπ6 ὅσβι ἰΐτηθ ἰὼ ἰῃο δΒοοά, 
δηὰῶ ἐμαὶ, πὶ 186 οἰδηχο ἴῃ ἐΠ6 δέιηοερθοσγα, υδλδη 
18 βυάΔά Ὡ]Υ κυὺκ ἴῃ 18 ἀυγδίΐομ, ΒΟῸΣ (Π6 βαρροξ» 
ἰΐοι ἰδὲ δὲ ἐμαὶ (πιο ἃ δυὰάθη ἱγαπβίοσιηδίξοη ἴοοῖ 
ὈΪδοθ ἴῃ ἰῃ6 δηΐτμδὶ πογὶ ἃ, οὐ ἰδδὺ ὩΘῊ ΔΗΪΓΩ 413 'ποτθ 
οτἱσίμαϊθα, Τὴθ το ον Βαρροϑι 0:8, πονγονας, 
ΤΩΔῪ ὉΘ γτοραγθα 88 ΙΏΟΓΘ ΟΣ 1688 ΒΑ Ἷγ οπιοσίδίηθα : 
1. 45 (86 ρ»τεαὶ βοοὰ ἀεδηοιθα δὴ ὁροοὶ ἴῃ [πο 11ε οὗ 
ΒΌΙΩΔΗἑΥ, 80 8180 πιυβὲ ἐξ ἤδτα ἀοῃο ἰῃ ἴδ6 116 οΥὗἨ (86 
οδτίδ ; δηὰ ἐπρουρὰ (δΐ8 Θροοῦ {86 ρἰαδη  ᾿ἶἶο ἴῃ 186 
ὈΌΤΩΔΩ ΠαΙΌΓΑΙ ΡΟΉΘΓΒ ΒΟΘΙῺΔ ἴ0 ΠαΥο ὈΘΘῺ τηοάοΓ- 
δἱοά, πῈ11|βὺ, οα (ἢ6 ΘΟΠΓΑΓΥ, πὸ ἀστοϊοριηθηϊ ἴῃ ἐδ6 
οδΥ μ᾽ 8 116 ὈΘΟΟΠΙΘΒ ΤΏΟΓΘ ΘΟΠ ΟΣΤΩΔΌΪΟ ἰ0 ἴα. 2. ΤῊΘ 
᾿ἰἰβίοσι 8] ἱπάϊσα οηθ δηὰ εἰζιβ οὗ χτοαὶ σἤδηροβ ἴῃ 
ἐμο φασὶ 8 βυτγίδοο, δθς ἢ 88 γοϊοδηϊΐο ηοπηϊδίη ΤΟστ- 
τίου, βυσίδοο ἰγαπαίοττηδίζουβ ((δβρίδα 568, δπὰ ἰδἰδπὰ 
Αὐδη δ, ΤῸΓ ΘΧΔΠΊΡ]6), ΤΏΔΥ Ὀ6 οοηπθοῖθα, ἴῃ ΒΟΙΏ6 
Βρϑοΐδὶ τωθδβυγα, ἩῤῚ {πὸ οδιαβίγορμο οὗ [86 βοοά, 
8. Τὸ Βοοά ἴῃ ἰἰ861 ΤΩΔΥ͂, ρόγθαρβ, ἤᾶνο ὈΘΘῚ Ρδῖ- 
ι.2] (660 Ε. ῬΡΑΣῚ, “Τὸ Οτοδνο Ηϊβίογυ," ρ. 646 
δαὶ {πΠ6 οδε-οΥἰ κἰθ, οα το 16 ψϑ οοπάϊι οι. 
τηῦδῦ δύο ὈθΘὴ υπίγεγβαι, ἘΠ (6 ὀρθοὶ οὗ 
{86 ἰουμπίδίηβ οὗ [6 ἀδορ βίδηϑ ὑπ 6 οροῃίηρς οὗ [86 
πὶηάοπε οὗ Βοδύθὴ ἴῃ ῬΟΪΔΡ ΟΟὨίγαϑ, Αἢ οσχίσδου- 
αἰ ΥΥ ταἱη-δἴοττῃ δηὰ (Ἀ]] οὗ πταΐοὺ οὐοσ ἴῃ6 Νοδομίδη 
οδυ -αἰγοΐθ, τγὰ8 ὈΣΟΡΔΌΪ οοπαϊἰομοὰ ὈΥ͂ Δ οχίσἃ- 
ΟΥΐΠΔΥΥ ουδροσγδίίοσι ἱπ οἶμον σορίομδ οὗ 6 ρμίοῦα. 
ΤῊ πιυβὲ παῦθ ὈθοῺ Ὁ] ὉΥ δὰ οσίσγδοσαϊ 
σου ροϊδιοῃ οἢ ἐδ Βδῖηθ εἰάθ, 8068 ἔδπιθ “ἰσο-Ῥοσοα, ἢ 
86 γμοτίοἀ οἵ ὑπ6 πδηἀογίπο Ὀουϊάογθ, βία ἴῃ δὴν 
τοϊδίίοῃ ἴο {8} Α,8 δὴ φαγί -οτἱβῖϑ, ἴ80 Ποοὰ πῶ 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ τ ΐνοτβαὶ. 

ἘΧΈΕΈΟΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΤΑ 

1. Νιοαΐ απὰ λὲε Ποιδε, ἐπι εοηέναδέ υοὐἐλ, ἰλε Οον» 
ἐειιρογαγίεε ΟἿ Νοαῦ (οἷ. γΥἱ. 9-11).. ΤΘ Ηἰδβίοτυ ἐδιδξ 

᾿ ᾿ΑΒΡΟ το Ἐδε(μος . 393), 1μπεῖ δέπάλκω ἀἰὰ πο οτίρίῃ.» 
«πὶ ΤΩΘΔΣ ἴῃ ΟΟΓΙΏΔΩ ἃ ᾿ Βπξ ἰὮογΟ ἰδ Ὧ0 ΟΥ̓ΒΟΙ ΣΕ. 
Δοτίηρ (μαΐ τῷ }} ὑσόθοσυθ .ε15 ἑἰπίοατιἀοὰ οομίΔδῖ.--Ἐ. [..] 
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κὐβαθοίᾳ φδδοιροτο λοταῦρας ὈΥ ἰδ6 πρὸ Τ]οϊοάοί, ον  οηἰπρ οὗἉ ἰυδρτοοπὶ τὶ 180 οὗ ἃ δρδᾶοθ ἴοξ 
Θεποσγδοηδ οὗ Νοαῦ. ΕῸΓ Νοδὲὰ 8 ἢοΐ ΟὨΪΥ ἐπ ἶαοι τοροϑῃίδῃοοσ, δηὰ πίοι, ἰπ ἡ ηβόνθτι πἀἰίογδηοα, 88 
οὗ )6 δειεΐο μαϊγίδιοῃβ, δϑ [86 οῃμὰ οὗ ἰμὸ διηιθα!]α- 
γί ροιϊοὰ ; ἢ δ, τωογθουος, {π6 ὅσϑὶ οὗ [16 ΠΟΥ, 
ἰδτουρη [6 ῥδισίδροῖδὶ 1ΐπ6 ταν Ήα ϑοηξ ΒἤΘΙΩ, 
φιὰ, ἴῃ (ΐ5 τοργοβϑηίαίίου, ἰ8 ἢ6 ἃ ἴγρ6 οὗ [86 
ζαϊατο ΟἸπεῖδι, [μ6 Βηΐβιον οὗ [6 οἱ] ά, {π6 δυίδον οἵ 
[26 πον, τοῦτα. ἴῃ δ ἰγρίοδὶ βθῆϑα, ΝΌα ἴδ ἰδ 
Βοοοικὰ δῃϑαϑίοσ οὗ [Π6 Ὠυπιδῃ γϑοο, 88 ΟἸγίβὶ, (6 
Μέδη ἔτοτα Ηοανθῃ, 8 δι οὗ ἷπ ἃ γϑᾶὶ 86η80 (1 Οὐγ. συ"). 
ΑΒ ἃ οοπίίπαυον οὗ ὑπ6 οἰὰ τπηο, Νοαὶ 18 υἱγίυ δ! ἃ 
τοροιοη οὗ Αἄδπι ; 85 ἃ Ὀσρίπηον οὗὨ (6 ὨΘῊ {{π|6, 
86 ἷβ ἃ 1γρ6 οὗ Ομτβὶ. Ηδ ντδ8 ἃ σσθξςθου τρδ. 
ἈΑοοογσαάϊησ ἴο Κηοθοεϊ, ὑπο δυίδον (οὔ (μἰ8 δοοουῃὶ οὗ 
ἰδ Βοοά) κηον ποίμίηρ οὗἨ ΔΥ [Ἀ]] οὗ Αἄδπι. Ομ0 

Ὅ06 ἃ ᾿ἰϊκο οοποϊαβίοι ἔγοτα [υϊκο ἴῃ εἶα δο- 
οὐαπὲ οὗ ΖΔοδαγίδβ δηὰ ΕἸ Βα θὶ ἢ (οὐ. ἱ, 6. Βυΐῖ 
εὐϊάσπιν [}6 εἰ ΘοΌΒη 686 ὮθτῸ τλοδηξ ἰβ (μδὲ ποι 
ΤΟΡΓΟΒΟ 8 Ὠΐτη 89 8186 ἱπ νον οὗ ἴπ6 ἱπάρτηθηΐ 
οἵ ἰμ6 βοοά, ὉΥ τϑάϑοῃ οὗ 1η18 δι (Ηδςὃ. χί, 7) 
Τπογοίογο νὰβ ἰ86 ὀχρίαηδίζοη δ ἀδϑὰ: 9 88 ὩΘΏ, 
ζυΐι]οθ8, ρογίθοϊ, ὈΪαπιθῖθβθ δαιοηρ ἰἷ8 οοἰθιαροτγδ- 
Τῖ68 ὙΠῸ ρουβηθα ἴῃ ἰμ6 ἱπάρταοηί, ΤῊΘ ρτουπὰ οἵ 
ἐἶ58 τ88: δα νδϊκοὰ πὶ Θοα 85 Εηοοῦ ἀϊὰ. Τδδὶ 
Βα Ὀοζαῖ [Πγθα 80η8, ϑδοιι, Ηδηι, δῃηὰ δαρμοίι, [8 Ὠ6τΘ 
δφαῖῃ τοϊδίθα, 85 ἴῃ οἷ", Υ. 82, Ὀδοδυϑο ἴῃ ἔδοτλ (ἢ 6 
οουτίηθδησο οὗ ἃ ΠΟΥ Γδοθ 8 δβοουγτοᾶ; πὶ ΝΌΔΒΕ, 
τιοτοῖογο, πραϑὲ εἶδ ἔα Πλΐγ 4190 Ὀ6 βαυοὰ. Βιι, πλοσο- 
οΥα;, ἰο Νοβδὶ, δῃὰ ἢΐβ δοῦϑο, ἔθ γῸ ἰ8 οσττηθὰ ἃ οοῃ- 
ταδὶ ἴῃ [6 τοὺ οἵ δἰβ ἐΐτηθ, διὰ ἰῃ ἴ6 οἷα ἔοττῃ οὗ 
[Π6 οαγί (αἱ μδὰ Ὀδ66η οοττυρ θα Ὀγ ἰϊ.--Ἴ ον, ὅ. Τὸ 
τοργοθοπὶ ἐἰπ6 τ οἰκο μοδϑ οὗ τηδῃ, ΟΌΡ ἰοχί ᾳῸ68 ἴυτ- 
ἴδον, διϑὰ Ὄχργοαθθθ ἴἢ6 ἱποΌΓΔΌ]6 ροταϊοη οὗἁ (6 οἱὰ 
δαγίΐ ᾿ἰβοὶ ἢ, 88 μανίην Ὀδοα ργοάυορα ὉΥ ἰδ. [1ἰ ΜΔ 
υὐίοεῖν οοτγτυρῖ, ἰπ ἰΠδὶ ἴὸ νῶ8 8116 πὶ(ἢ το Ὠ 688, 
δοίδ οὗ νἱοΐδποθ, δηᾶὰ ὑγί46. Βααλ ἰξ νὰϑ οοστυρῦ Ὀο- 
ἴοτε ἴδ ογὸ οὗ αοα ἴῃ ἐϊβ τηοβί τηδηϊίοδί ἴοστη, 80 
ἴδδι ἰὼ ἰιαάρτηοηΐς νῶ8 ἱρογα νου ἀοιηδηάθα.--- 
Απὰ Οαοὰἃ Ἰοοϊεοᾶ ὕροι ἴἰδ9 δι ἃ 1ο.---9- 
᾿ἰισβοῖῦ ΘΟΥΓΟΟΣ ροΐηί8 οὖὐ ἰμ9 οοπῃίγασϑυ οὗὁὨ 1686 
πορὰβ ἰο οὗ. ;. 81. “Ἐνογγιίηρ βἰοοά ἴῃ δμδγρθδὲ 
οοπ τϑ σοι πὴ ἐπαὶ ροοά δίαϊο πίοι αοὰ πὰ 
στοαίονυ ἢδα οβίδ 86. ὟΟοαἶδ Ἰοοκίηρ (ΟΣ ἀὐρλτ 
ἀσπούοϑ ἃ ἤπαὶ! βοιίΐθῃοθ ΤῈ Θδυιἢ ΝᾺΒ ἱπουγϑΌν 
οοτταρὺ ὈΘοδΌβ6 8]}} 685} δὰ οοττιρίοα 8 πΑΥ, (παὶ 
8, 105 ΠΟΥΙΤΏΔΙ ΜΟΥ Οὗ ̓ ἰἴδ, ὍΡΟΣ 186 οοτττρίοα ΘΑΙὮ, 
Ἡοτοΐα 1165 [86 ἰηἀἱοδίίοι, ὑλδὲ 88 τῆθη ΧΟ πιὰ δὰ 
βαγασο, [06 δηΐπη8ὶ που] ἃ δἰδὸ ἰῃγϑαϊθηϑα ἴο Ὀθοοωῃθ 
Ὑὑ7ὴ|)ά. ΙΓ Βονουογ, τὸ βῦρροθθ, πὶ οἰ ἰΖδοῖι, δὰ 
πηΐνογβαὶ οογγυρώοη οὗ [δ6 δηϊτδὶ σου, τ ΪΘΠΟΘ 
οοὐἱὰ Νοδ πδγα ἰδίχοη ὑπ6 ροοὰ Βρθϑοίσα δ ζ0Γ [Ϊ8 
ατς ἢ ΜόγΘΟΥ͂ΊΣ, ἴΐ σδηποὶ Ὀ6 οοποϊυἀοα, ἔτοπι οἷ, ἱχ. 
4, (δὲ τιϑη, ἴῃ ἰδεῖν ἴη668 [ὉΡ Ηοβῃ, συ ουἱ 
ἰπάρρνᾳ ἔγοτα ἴδ9 γοὶ ᾿ἰνίπρ δηΐπιαὶ, Αοοογάΐηρ ἴο 
τῆι βεν παρ ὑπὸ τος 19 ὑμαῖν ἰπδδυυοἢ Ἐπ 

Υ͂ οτἦβῖηδιγ νοὰ ἀροὰ νοροίδἶοα, θὰ ΠΟῊ 
Ῥδγσιγ ἀορουοταιοα ἰηΐο βοδιι-οδίογα. Τΐβ, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, 
που]Ἱὰ ὈὉθ 411 [16 Βαζὴθ 88 ἰπἰτοἀποΐηρ ἃ τοργοδϑηΐδ- 
ἤου ἱπίο ἰδ ἰοχί, ἰδὲ 48 Πο ἰἔσϑοι τιδϊηίαϊηδ, (Πδὶ 
ἴ8ο οδίζηρ οὗἩ βεδὰ δὰ ηοὶ γοῖ ὈΘΘῺ ροττηϊ θα. ἘΓ εἰ} 
ὈΠΔΟΣΒΙΔΩΔΒ [Πη6 ΜΟΓᾺΒ ἰῃ αιοδίίοη 88 τοίοστίηρ (6 1- 
ΟΡΆΪΥ ἰὁ Τη6 οὐἶγ. ἸἘΠΟΓΟΌΥ, ΒονΘΥοΣΡ, ἔθοτο ἰδ 
Ἰοοϑομοά ἱμαὶ ογρδηΐο οοπηθοϊίοι οὗ τηδη, Ὀθαδὶ, δπὰ 
οαγῖ, οὐ πιο ἐμπθ ἑοχὺ ἴα βίσοθϑ. Μογο οοττοοὺ 
θ [080 οἰαρ δεῖθ Π6 ἰαγα οἡ (26 πο “ 811} ΒΕ}: ἢ 
Ἐπ δηἶ  πδαὰ Ὀδοοῦηο β’66 ἢ (6. ὃ 

2. 1λε Απηποιποοηιδηξ ἢ ἐλα ὑμάσπιεηί, απα ἐδ 
"δέγεσίοη γον ἰδὲ Βιοΐπς 7 ἰδ6 Ατᾷ (τοτα. 18--22). 
-“-ΑΙπὰ αοὰ κπαξᾶ ἴο ΝΙΟΔΉ.---ΤῊὁ τουοἰδιίοη οὗ 86 
ἀϊνίημθ ἀΐβρίοδβυτο πὶῖῖὰ [06 Βυταλη σαοο, ἩΔΙΟὮ δΡ- 
ῬΘΆΣΒ γαῖ, νου. 8, 88 8 Θοῃ ἀ 1008] δηὰ νοϊοὰ ἰμνθδῖ- 

ΔΓ Ὀθοοσ!Θ ἃ γοβοϊπΐοη 10 ἀθβίγου ἐδ δυϊηδῃ 
ΤΆΟΘ ἐπε ἐἰβ αν κρρὰ θὰ δῃ ες υὐϑι ΔΏΠΟΙΠΟΘ- 
τηθηῦ οὗ δΡΡ ὶ οΟ,Ώ. οἴῸ δε, ρογὴδ 
Ὀθοῖ ῬὈγϑυίουϑ γϑυϑιδί οη 8, ἴῃ (δ6 ἔοστη οὗ ἃ Ὄλήζεαι, 
οὗ τορϑηίδῃποο, τρδὰθ ὈΥ οΟἶαῦ ρδίσίδγοϊιβ (ϑ οἢ 88 
Μοιδυδοϊδι δηά 1.Δῃ260}), 88 ἐὸν, 050 δῖον ἰδ9 
οἴδιος, ἰοΐυ (86 ποι]. ΤΏθθο δα Ὀδθὴ ρτδαυλ}}ῦ 6 Χ- 
ἰοπμαοὰ ἴῃ ἐΐπηθ: θυ ΠΟῊ ἃγὸ (ΠΟΥ 411] οοησοηϊτγαιοα 
ἴῃ (80 οὔ6 τονοϊδοη τοδὰθ ἰὸ Νοδι. ὙΠῸ (μι ΐ9 
(ποτ παβ, δὲ {1:6 δαῦγθ ἰΐπιθ, οοῃπθοίθα [ἢ 86 Ὀγοσαΐ89 
(δαῦ ΝοΟΔῺ δηὰ [ΐἷβ ἔρτῃ βῃουϊ ἃ Ὀ6 βανοά. ΑΒ 
αοα δ δοὼ οἵ ἀοϊἑνογδῶοο τὸ οοππθοῖθα ἴῃ τ1π|6 τ 
᾿.εἱ8 αοσίε οὗ Ἰαδρτησηξ (δἴησο ἷ8δ ἰαάἀρστηοηΐβθ ΔΓῸ ΟΥ̓ΟΣ 
δεραγαίίοπδ οὗ ἰ9 φΟΟΙΥ ἤγοτα ἴδε ἀπροαγ, δηὰ, ἴῃ 
ἐΐα. βθῆ86, δαζυαξίομδ δηὰ ἀο] σοσϑῃ 068), 80 480 8.9 
1)ὸ γουοίαξίοηδ οὗ Ἰυἀστησηΐϊ αὐ [Π6 βδιωθ {ἴτω γονοὶδ- 
ὕοπο οὗ ἀεἰΐνοταποο, δηὰ ἔμ γαΐξδ οὗ (δ οἰοοῦ πϑῖοὰ 
σΟΥΡΟΒρΟμὧβ ἴ0 ἴπθηι 8, δὲ {π8 δβϑιγθ ἔἶπιθ, Ὀοΐὰ 8 
ἴδ! ἰπ ᾿υπὐρκτηθης δηὰ ἃ ἔδιι ἴὴ βαϊναιίοη.--- Το ὁπὰ 
οἔ ΑἹ] ΑἩ Οσργοβδίοῃ ἩΒΙΟΝ 8 Ἶγ ΘοΏγα 
[89 ἰάοα, δὶ [86 ρῬοκίενο ἱπάρτηοπὶ οἵ 8. ἰπαϊ- 
οδἰϑὰ ἱπγουμῇ ἃ ἰυἀρτηθος ἱτητιδηοηΐ ἴῃ [86 Θοτταρ 08 
οὔτηθη, Τδο 5860-οδηἀοητηθηὶ ἱπ ἰμἰβ οοττορίΐος, 
ἔλθ οἰ ΘΑ υἱδὶ Ὁ]6 οῃὰ οὗἁ ἐπ: βϑῃηθ, [8 80 ἔδδυί ἢν ἀθ- 
Ρἰοἰοά, ΙΝ κερὶ λυμωανόν πα πρΐοῖ - ΠῚ ἀρ κοῦ ἰο 
ἸΏΡΟΒΘ 68 (86 ΔρΡΡθάσδῆοθ, ποῖ οὗ ἃ ἰυάρστησπὶ 
ΤΆΓΟΥ, Ὀαΐ οὗ πη τες 8111 8. ἴ16 ὅτβι σοποορίοῃ 
[86 ργϑάοσαίπαμὶ 0Π6, ΔΒ ΔρΡΘΔΓΒ ἰροτι ἰδ. 6 ΟΣρτοββὶ ἢ 
ὙΠΙΟὮ (6118 υ8 ἰδαιὶ αοἂ βδνν ἴἢ6 οπά, ἴΠ6 σχίγοηθ 

(ΟΥΥ͂ Β6ΓΟ ἴο στοὰς ὈΓΠ Ὁ “οηι ἐλαπι, οὐ ἑἐλγονρὴ 
ἐλοηι. ΤῊ βοοὰ οὗἉ πίοκοάμοβδ ἐμαὶ σοίλθ8 ἊΡ ὈΘΙΌΓΘ 
ΘοὐαΒ ἔδοα ροϑᾶ ουὐ δοπὶ ἐμοὶν ἔδλοο ; ὑμιδὺ ἷβ, ἰξ 8 ἃ 
πὸ οἰκο 688 ΟΡΘΏΪΥ ρογροίγαθα ; (Π6 τηοτὰὶ ἱπαστηοηΐ, 
(86 οομπδοΐοηοο, σο68 ἰδοῦν οὐὧἱ ἴῃ [86 ἀἰγοσὶ ὈδΒοΙ ἀ- 
με δηὰ δρρεοδϑίίοῃ οὗ ουἱ]].--- Σ] ἀθαῖχον ἴα 

τ 16 Θασῖ.---Ποδιτυοίίοι 85 βοὺ δραϊπβῦ δος 
τυρἕοι (1 Οον. νυ. δ). Τῇ ϑασίδ δ βυοἢ οδη, ἱπαοοά, 
ΒΟῸΣ ΠῸ Ῥοηδὶ ἀοδιίγυοίΐοη, ΑΒ ὁπ6 Ὑ] ἢ τηδη, [86 
ἀοαισυοίύίδοῃῃ! ὈΘοοσωθθ ἰο ἱξ ἃ ἰοίδὶ ἀοαισυοιίίοη, πο ἢ 
ΘΟΙΔΘ68 ὍΡΟΙ ΤΏ ΘΠ δἱοηρ τὶ [Ὠ οἷν οασῖΒ, Απά βο ἴῃ 
180 τϑηθῦαὶ οὗ ἢ ΕΥὦἁὮἁὡ πχυβὲ (86 οατἢ 8180 τϑοϑῖνθ 
ἃ ταπονδίϊοῃ οὗ 18 ἴοσῃι.-- -Ἀαῖσο ἴ99 δι δῖι.ς- 
Απ ἐπάϊοδεΐοη οὐὨ [80 τηοάο οἵ βαϊναίιοη, ἱπ ποι ὮΘ 
Ὠἰτλθ6 1 τηυβὲ οο-ορογταῖθ. Βδῦτῃ : “Βο πυυεῖ 
6 πού οὨΪγ ἰ80 ρῥτγοβοιυϑᾶ, θυϊ (86 Ῥτθβϑοσνοῦ. ἢ 
ΓΊΞΙΗ, δοοογάϊηρ ἰο Ὠο ἰσβοῦ, Ῥσ ΡὈΥ (ἢ (86 ποσὰ 

ἌΡΑ) 

8 ΒΒοιαῖ 0), ἔγοσα Ὡ3ΣῚ Ξε ϑῆλὲ, [0 Ὀ6 ΒΟΙ]ΟΤ. 5 ΟἸΙΔ]- 

[5 ΤΈΘ οἰγτλοίοον οὗ Το] ἰεθοῖ οδωσιοῦ θῸ διικίαϊπϑᾶ, 88 

20 δΌΟΝ οσστοδέξοσι ὁδῃ Ὀ6 στασωσηδέϊοδ! ῦ τοδὰθ ἕγοτα Ἰδὲ. 
ΤῊΘ τοϑδοὴβ Ἐδάϊαος αἷνοῦ ἴον ἐδ ἴλτι οτἱρὶῃ 810 ἴἢ» 
οομοϊυκῖνο, δηὰ ἱΐ ξος εἶνϑα Ἧτο ἱἰὲ ΑΕ [80 οἹὰ 
ὥδῃ, ἐμὲ που]ᾶὰ ποῖ ὑσονο ἔμδὲ ἱξ μδᾶ στιοΐ οοσὴθ ἱπίο ἷἰϊ 
189 5.1}1 οἱᾶος Ἰδιιστιαρο οἵ Βμστη ἐπὰ ΝΌΘΒ. Ἐποτϑὲ σορασὰβ 

{ξ δὲ Βμοσοὶίίο, ἤγοσω ΓΙῸ, ἴο τ ΒΙΟᾺ Ὧ6 εἷνοα ἰδ0 66:40 ἐῶ» 

οανανγε, Βοτιο0 Ἀοϊοισηξεε αιὰ οαραοίἐψ---οοατιαῖο ὕο ἐμο 1δέξι 

ἔωδα, ἰαδεγηα. ἘΠ τΑσΙΐ ταλῖκοδ ἐξ ἕτοτα 57, Ὀὰδ ἐπ|8 18 ποῖ δὲ 

811 ο7. ΤΏ υοτζὰ ἰδ ἀουθέϊοδα 9 οὔθ υοϑᾶ δ ἐμ0 {ἰτη6, 
-- νοδυϊίδσ δγομδίο ἔθυσα 2ῸΣ ἃ ὙΘΥῪ ππυσυθὶ ἐδίτισ, Εἰ κθ 

ὈηΔῺ, ἴδο ἕαττα Ὡς ἐμ6 Βοοᾶ Πδ6},--ἐμουρὰ αδοσπασὰς 
ἐσαχιδίοστοα ἐο ΔΔΥ ΚΠ 8116 γοῦϑοὶ. [ἐ 8 ποῖ ἘΠΟΙ͂Υ (δὲ 
“οτ] ἃ Ὀ6 ΟΥ̓ῸΣ ΟΣ δ ΠΟ; πιδοᾶ 20 ἐῤ ὈΥ͂ ὙΔΥ οὗ ΤᾺ 118» 
Ἰαξίοι, ἰΏ ΔῺΥ διιθδοατοσιξ ναγβίος οὗ ἔμ ἔοι. ΙΣὐσαϊκμῖ 

Ὅ6 οοτιοσέαγοὰ ἰο 6 οορτιαίο ἰο ἐδ ϑγτίαο «ΘοιΚ, γεάων. 

ἀαοίέ, ευρεγπαίαυϊέ (Ε6Ὁ. ἘΣ), ο᾽ ἰμ9 Αταίο ἰδ 



ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΣ ΤΠΒῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΒΕΞ, 

ἀοία, ἘΠ 3 Ἢ, βορὲ. κιβωτός, Ἄν. ἀγνοα (οὔδνεν 
τα Δ ΏΪἘ 08 860 ἰῃ Π6}}1250}} Κοῖϊ δηὰ Η δαΐσοῦ οὐ" 

δαὶ ἰ80 ποτὰ 8 οὗ Εαγρίδη οτἦρίη. 3ο 
: “1ὴ δοαΐ ἰδ οαἰοὰ ἐερί." ΙΕ ἰ8 

Ἐκονίδο υδοὰ οὗ ἐδ) 5π|4}} ατὶ ἴῃ σοῦ οδο8 νῶδ 
βαυοὰ (01 πιο ἰΒ ἰδο βερ ὁ ἰδ τομάογοὰ 
δίβις οὗ ϑίβη.---Οὗ ξορΒοτουγοοῦ Σοα ΟἿΣ 
πγοοᾶ])]. Ηἰοτοιγεοῦδ: ἑέσπα ὀέῥμηιόπαία. “ῬτΤΟΌΑ- 
Ὀἷγ, ογρτοδθισοοά." Καὶ (Δ, οορτιαίο ἰο ΩΣ δπᾶ 
κυπκάρισσο:).---οοΙα ΒΒαῖς ἴποῦὰ πδῖο [ 
06116].--- ΠΤΟΡΘΙΗ͂Υ ἴῃ 06118, 88 06118 (ἸἰἐοΓΑ ΠΥ, Π652---- 
Ἀ1π|16 σα ΐη8), οὐ οὶ! -οοπίαἰπίηρ-- 8 Ρὐϊοῦ,-- 
Βερί. ἀσφαλτός͵  υἱζ. δέέωηιση.---Αὰ ᾿δ15 15 τυ 1 08 
(δῦ ἴδπου δῖ στραῖκο ἐξ.--- ΤῊΘ τηοϑὲ ργοῦΔ 019 
Βυρροκίομ ἰ8, δὶ [80 δικ νδὲ Ὀπὶϊς, ποῖ ἰὼ 86 ἴοστη 
οὗ ἃ δηΐρ, θυὲ αἴϊος 1806 τωδῆηοῦ οὗ ἃ Ὀοχ, πίϊμουι 
κοοῖ, τὰ ἃ βαὶ ἀφοῖκ, τοῦτο ᾿ἶκο ἃ ἔουγ-β᾽ ἀρὰ τὴ0 
δΒοῦυϑθ ἰδδῃ ἃ δβηΐρ, δίμοο δ νγδϑ ἀοδθποα Ὡοΐ ἴοσ βα]]- 
ἕηρ, Ὀσὲ ΟἿΪΥ ἔος δοδιίίηρ ὉΡΟᾺ ἴδ6 πδίοσ.Ό ΤὮυϑ 

οὰ, (0.6 τηράβυγοδ 800 ουδίϊβ ον, ὅ0 συρίι 
Ὀγοδὰ, διὰ 80 ουρί δἰχῶ, χἷὶνο 6 στουπά-δυγῖλοθ 
οὗ 1ὅ,.000 ουδὶϊῶ ϑᾳυδγο, δῃὰ ὁ σου ὶοαὶ οοπίοοιϊ οὗ 
4δ60,000 οὐδ᾽ 801, ἐδϊκῖης [86 υδυλ] τρολϑατο οὗ (δ 
συδὶὶ (Πους. ἰ1. 11}, 238. ἴ86 Ἰοηχί ἤγοσῃ (86 Θ'ΌΟΝ 
ἴο ἴΠ6 οηὰ οὗἩ ἰδ6 τιΐάα16 δηροῦ, ΟΥ δροὺῦϊ 18 ἰμοὶ- 
68." Κοὶϊ. Κηοθοὶ σουλλσκθ: “Τὰ δυλάϊπα 8α:- 
ἡπρα ἴῃ τοδιχοίϊϊυθ [Π6 ρτοδίοδι δ ρβ- οἰ 6.11η6. 
[9 8 θῃΐξ, ΠΟΤΘΥΘΡ, ἘΕΟΚΗΒΕ τ ΟΣΧΡο τ ηἰΒ 
τυδο 'η Ηο] απ, νου]ὰ Ὀ6 ουμα ἴῃ ΒΔΥΤΩΟΩΥ πὶ 
ἰϊθ ἀοβίχη." [Ι͂ἢ (86 γϑλρ 1609, δἱ Ηοοκι, ἰῃ ΗΟΙΪδὴ 
(δὸ Νοιδουϊδηἰϑ Μομηοιὶίο, Ῥ. Φαηδθη, ὑγοάυ 
ἴδιο τηραεὶ οὗ ἃ γϑᾶϑοὶ δῖϊου (80 ραϊίθσῃ οὗ ἐδ δῖ, 
ΟἿΪΥ ἰὼ δι. 8}}16 ὈΡΟΡΟΓΈΟΙΒ, ἩΒΟΓΘΌΥ 86 ργονϑὰ, (δαὶ 
ΔΙ᾿ ουρὴ ᾿ξ 88 ποὶ δρρσοργίδιθ ἴὺσ ἃ β}]ρ- τ οὐοὶ, ἱΐ 
ΜἫῺΒ ὍὙπΈΟ] δἀδρίοὰ ἰὸν δΒοαύηρ, δῃὰ πουϊὰ ΟΔΙΙΥ ἃ 
ΔΙῸ ατοδίος ὮΥ ὍὯ0 (δῖνα ἰΠ8Δ ΔῺΥ οἰδονὺ ἤοστῃ οὗ 
{|κὸ σαδίοαὶ οοπίοαϊ, "5 00 ὈΕΣΙΥΖΒΟΗ, Ρ. 3ὅ0.-- 

οἱἰαίωε 7ωυἱἱ εωρναὰ αἀηπανι, τοῦτο ἴὰ ποὶ ἐδαὲ ἐδθ οὗδτρο οἵ 

Ὁ ἴον Ὁ ἰδ δὺ ὙΟΙῪ ΣΙ ἃ (δέηρ ἴῃ ΗἩδΌΣΟΝ, δι ἐβουδὴ ἐδογ 
810 Ἰοϊίοεσα οὗ {πὸ βϑζὴθ οσσέβῃ, [ὲ ΠΙΔῪ Ὀ6 ἀϊσπ!ς ἴο ἐξϑὸθ 

δ΄δογισδαιὰδ ἵστι οὐζοζηοσι Ὧξ ; ναξ ἐπδὲ 
ταπάσεοϊ δἰσηουά οαχίδίτι ἤσοσῃ ἐἐπ 

Ὀαέσιρ 60 οοῃϑίαπὲ ἰὩ 4}} 9 Ὁσαηοδθο οὗ ἰδὲ δισηΐγ. Ἰπῶδ 
ἴδο Ομαϊἀαίο ΔΒ ΘᾺ (86 Τάσρτοα ποσὰ ἴοσ ΓΙ), ἐδ 

ΑΣΔΌΪΟ β9: 3. Ξιμιορίο “ΩΤ, κοὐ σται ἰλο Μανϑοθο 

ἐεὐνέ, Το Βγτίαο ατείοῃ, ἐπεέσαὰ οἵ ἐμο οἸὰ Βιναπιλείο τοί, 
Ὡϑοι ἷ 2α.].ο, οσ 28.2.0, πεδοδ ἰφ αδἰπμρὶγ ἴδο Θνοοὶὰ 
κιβωτόε. Θοδδιέτθ 

οἱ ἰχδί 
ε ἃ οὐχ! ΕἸ] μαντθ γραδονρμα 

πιυοδ τ τρήρο το τη ᾿ϑοοῖρες ἀν μϑὰν τῶν νὴ ρώμαι 8, 50 σγος 
ΒΌΘΗ π᾿ ἱ ἴδοι), διὰ δ0 

ἐξ νὰ] 8 δεινὰ ἃ τοοῖῦ 

ματα ᾷ δε φαίην σαι τι μορίοις Ἧ ΟἹ, δ 9 
οι οὗ Οἱγ Βοδιοάΐε, Οεγε. ν. 243-261), 

γόμφοισιν δ᾽ ἄρα τήργε καὶ ἁρμονίῃσιν ἄρηρεν-- 
᾿ 

πο τα βσς. 

Α τὸΐωδουν ελοῖὶ ἴδοι τραῖο ἐπ ἴδο ασῖς.- ὙΠ, 
ποῖ ἴῃ (86 τοοῦ (Βοδθησωῦ ον δὰ οἵδ σβ), Ὀαὶ ἃ ᾿'ρὸδ 
ορεηΐῃρ (ὉΛΣΠΣ, ἀσδὶ, ἃ ἀουῦ]9 Ἐφ Ὁ) ; 866 οἷ. Υἱϊ, 
6. Βαυτηραγίθη δυρΡροΟϑοα ἐμαὶ ἰδ τωυσδὶ Ὀθ 
88 Δ ᾿Ισῃυορορίης οὗ ἃ ΘΌΡΙ 8 Ὀτοδάςα, οσίθαϊ 
δῦονθ τὴο Μ8ΟΪ6 ὌὉΡΡΟΡ Ἰοηρίὰ οὗ πο δὶς; Κη 
διὰ Κοῖϊ, ου ἴ:0 ΠΟΠΙΓΔΡΥ, ΒΌρΡροδΟ δαὶ ἴΠ6 πίράον 
τέπν τ λΑὸ ἐν ας τὸ φύντα αν ϑὶ ἧς ἐπ τὴν αὶ βμκτὰ ἀματος 

θ τί θ ἱ δοοοταϊπρ (9 
Τύομ, που]ὰ ΟὨΪΥ ΟὯ6 οδοϊη μαγοὸ γοϑοοϊνοὰ ᾿ἰσῆξ, μοι" 
ὮδΔρ8 ἐμδὲ οὗ ΝΌΒΔΕ ; δὲ 411 ουδηΐδ, οὐἱυ 89 Βίρμοδι 
δίοσυ νουἹὰ μανο μδὰ ἃ ἀΐμῃ ὑπ ρῆς. Ὑ 6 δυρ 
(δογοίογο, πὶ ΒΑ [δὶ 'ξ τουδὶ Ὀ6 
83 ἃ ἘΜΒΕΟΡΟΙΙΕΕ ἴῃ 100 ἀφο, τψιϊο πτὰϑ οουδπηυδᾷ 
ἐδγουρσὴ ἰῃ6 αἰδογοηὶ δἱοσίθα Αχαῖϊπδοὶ [86 ταῖῃ δὰ 
ἴἰμο ψαῖοῦ ἀδδιιίηρ, ταυδὲ {δῖ δα Ὀθδα 
οἱοδοὰ ἱπ ϑοζῶθ ἯΔΥ ΟΥ̓ ΤΩΘΔῺΒ Οἱ ΒΟΙῺΘ ἰχδηδρατοης 
Βα ΒίΔ;09: ἴον πϊοὴ 8 ὑγ6 1118, ΟΣ ἰδιἰἰΐ06- 
ὙΟΓΙ,, ποῦ ἃ ποὺ μανο Ὀθθη βυδοίϊοης, ΤὴῸ Ἔσχργοϑ- 
βίοι “"ἴο ἃ ουδἱὶ,,) ἀδῃοῦῖθθ 4180 ργοοδυϊου. ἴμ [ηἷ8 
Υἱον οὔ πὸ 6886, ΙΔΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ἰΐ ἰβ ποῖ 6687 ἴο ἰδῖκθ 
ἽΓΙΣ οΟἸ]οοι γον, δ ἱβ ἀομθ ὈΥ Οοδβοηΐϊυδ δὰ ἰδ6 
Ξγτίωο, διὰ ἰο (ὍΠΟΥ ἃ Ὠυτοῦοῦ οὐὗὁὨ ᾿ἰσθς δροσίυτοδ, 
Αἰ ἐπε ψτν ο Φεν οὐ τιον τσ, ἴῃσ ἔῃ ἴδ6 
ἀροῖςς οου]Ἱὰ Ὀο αἰν! ἀοὰ ἱπίο ἃ Ὠθσσ ΟΣ οἱ Ἰἰβῶνο 
ἴῃ ἴον ἴθ6 ἰπίοτίοι. "-- 9 ἄοοΣ οὗ [89 Κδε ἀμρῖ 

τηλϊκινια ἰὲ 1Πτ0 ἃ Ἰασρο ἀτγ-ἀοοῖκ ταῖμοῦ (Δ ἃ --ἐἀτιὰ ἰδ οα 
Βδυθ σϑοημδοσοᾶ 1 πδίοσο ϊλχην ὮΣ ἃ οορίοιιϑ νὐετ σῆς τὰ τοῦῖὰ 
διμὶ υἱέαχασι ὑπαὶ δοουσι δὰ ἴῃ (Πδὲ ὝΗδέ ἰο 
ἑποσϑάΐο]θ ἐπ ἰδ, ΟΣ ὁυδδ δίσϑηβο, 
οοπδὶ οσδίϊοσδ του οηοᾶ ὮΥῪ 
ἐδὸ οομνίοξίου οὗ ἃ ἀλνίπο ἔσο 
«εφαδοὲ υἱὸς ἐμαὶ ΟΥ̓Ὸ ΟΟΣΏΘΘ ἔσοῖϊω 00 

ΨΟΣΙ,, διὰ ἐηο ἀἰ Π 106 τ οὶ δὲ ἢσϑὲ ΡΡΘαΣ 
ΔΙῸ ἱστοσηϑά δον ἀἱοιζηϊεηοά, ἐἢ ΤΟΥ ἄο ποῖ ὙΠΟΙΥ ἀἐθ» 

μὰ: ἡ λον ἔν ταρυκόθα Ὦ 1}0 
τὐρακεαν ας τρι ἀμξ ὑπο ΤῈ ουἵἱ ὁ το δὶ ἂν 
δβογασαὶ 86 ΔΙγσοδὰγ σοσβδικοὰ ἴπὶ εχ. οἴθδ, ὈΘΟΟΤΩΦ 

υἱῶν οἴ τοραδαχασιαι; 

ὝΕΣ (δὸ ἐδάσρον τἰβεῖο 
Ὧο [δ Θσμοδρ οι δᾶ ἐ}16 οτος : 

Φ [1π ἐποσρχοιίηρ (δ0 ἀχρχοαείοσι, "ὁ ἴο ἃ συ δἱὲ δ ΔΕ ἴσα 
βυμδι ἐξ δὔονυθ, ΓΙῸΣ ὉΡῸ ΓῊ Σ9ΤῚ ΓΙᾺ 5.Σγ, πιθον ἀδ- 
Ῥαπᾶδ ὁΒ φοϊξίηρ ἰλ9 τἰρδςξ βοσδο οὗ [δ τεοροαϊίοιι,, οΣ δῶ" 

Γδίβοσα νατῦ, ΓΙΡΦΌΡΌ. ΤΏ ΗΘΌΓΣΘΥ ΔΉ ρΌδρο, 80 ἰ6η86 ἕῃ οὐδὸν 

ΕἸ σιοοὶ Ῥασὶδ οἵἉ οροϑοῖ, τοὐοέοου ἣβι ἀου)ο, ἐσῖρὶθ, διὰ συθδ ᾳφυδᾶ- 
ἐς αρέψαντε μέ τι Ῥασίοϊοα. Τλην οτος ὉΣῺ ἀαδονα, 
ΣΡ Ὁ τξ Ἰοσαὶ ΣΊ, αρισανά, ΓΙΌΣ Ὁ ἐο μριραγα, οἱ ἐο ἀδονε, 
ΓΙΌΣ 5 Ὁ ὕγόκι αὔονε ἰο αδονε. ΤΆτ5, ἐὰ Θ6π. Υἱ!. 20, ἸἼ22 
ὈΊΦΕ ἐλε τοαίετα φγενατίοα ΓΙῸ Ὁ Ὦ γόοις πέραν ἰο Ἀἀιρλ» 
ἐν, ἵἴτοτα ἔδο ἰοῦ οἵ ἴ)ο τιοπρίδίῃ ἰο ἔδιο συτηποῖ οἵ [6 δοοὰ, 
ΟΥ ἴῃ ἐδ ΟἿΟΣ 88 ἴῃ Ζοβῆ. ἐἰ. 18, 156. ΤΒΟΣ6 ἰδ ΔΏ 
αχϑοΐῖηοδδ Π6ΙῸ ὙΒΙΟΣ δ Βοὶὲ ἴο ὯΘ ἀϊατορσαγα θὰ : ἥρουι Ἐ)0 οανά 
{185 51 Ὲ ἘΡ Κ ΠΣ ΤΩ ΤΟ ΟΕ ΠΈΤΟΟΝ Ἐσὺ ἘΠΕῚ ἈΜΠΕΕ ΚΣ 
Ὧτο ἃ οσαδέε; 6, Ἰορανίως 8 ουδὶξ ὠομβπίελοα, Οραξι, ΟΣ )ἘΠ᾿ 
αἰοεϑᾶ. Ὑποσ ἰθ δἰδὸ δὮ στο μδδείο ἰπ (})0 Ῥίεὶ τατῦ ΓΡΣΘΏ; 
φαρϑοΐδὶν ἢ τ ον ἐξ αν γο 
1. δτῖς Σἰϑοϊζ, ΟΣ τοοῦ οἵ ἐδ 

ἱεία, 811 ἐ 



ΟΠΑΡ. ΥἹ, 9 --ὙΠ. 9. 

ἢ 
δβιοτίοδ οὗ (δ 
Ρ6, οὗ [γϑο Τ 

ΠΗ ἜΣ 

" 

᾿ Ἴ: : ᾷ : Ὶ 
ἔδο ουϊαϊὰο οὐ ἰδο ουἱδίθο. “18 ἰξ μοϊὰ ἱπδὲ 80 
δοΐοαβ8] ἃ βιἰγισίυσο 88 ἰ86 δὶς που] βανθ Ὀθθ ἱπι- 

ἰσϑῦϊο ἰβ (4. ὙΘΙῪ ΦΑΣΙ ἰΐτλθ: ἰδθ οδ᾽ϑοϊίοῦ 
πΙΔῪ ὍΔ τηοὶ πίεὰ ἐπ 9 ἀῆθπθν, {μὲ ϑοῖθθ οἵ (δ τωοϑὲ 
Εἰ ξλοιίο βυτισίατοβ Ὀαϊοῦβ ἴο δὴ ἰτητρθσηοείδὶ δῖ» 
αᾳυγ.᾽ Βαυτηραγίοη (οοάρασθ δἷδὸ Καὶ, ἢ. 98 : 
ὈΚΙΙΤΖΒΟΗ, ὑ. 2ὅ0).---. ον πέρα 
Βεληκίν α.--- Νοδἢ τουδὶ ΙρΔ 6 ἔπ δεῖς, ἴον Ηο, 

ἘΦ ΒΘΒΟΟΣ Ἀν ΗΠ Βαγα Τὰ ἴλ9 οὗδοσ τὰ τὸ μοὶ λ9 δδοα 
ψΏΪΟΣ που]ᾶ δοόϑῖὶ ἰο Ὀ6 αἶγας ὉΥ ΑἿΘΩ Ἑδτα, ἐδδί “86 

τοοί οὗ ἔδιο ασὶς 'ττϑϑ ἐσ δηρῦϊασ, ϑὐΌ ὈΝΌἼΖ, (δαὶ 6, ἰὰ 
ἔα δοοϊέου) πιὰ 6 ἐδασρ ἰορ, ΤΊ ἸΖθυκ.1ν «πὰ δὺ αἴρο δὲ 
ϑοστοσβοσ βαβῖϑσ, ἸἸΤΊΣΗΧ Ὁ Ὦ, 50 ἐμὲ 1ὲ ὁὐα] πιο ἴστε πρ- 

εἰὰ» ἀστι (ἸΒΙΙΌΣΙ ὯΔ5., πἈΠεὶ τες ἄοον παδ σαι στο εἰδδ.» 
τ} ἴδιο τοοῖ 88 ποὲ θδέ, αὶ τοδὰο 

τ Τὸ ἃ ουδὶξ 6δδὶς σα ἤωκν ἀ» Ἢ ΠΝ 
"ποτε Προ σορενσε 
εοδὰξι οὗ α οὔ κα για τωρ φτυνηρατἐ  μῷ μκτρ ὡς 

Ἦν ΠΣ δι μα μῶν τῶν πετῶν μεν 
ἔρλδ, ἐρίονπῖον, ἐλ 6 Σέρσλέ φ' Ἀδαυοόη, οε οὗ ἐμο τουτί ΐδη δυῃ ; 

Ἧκο ἐδ αἰτοῖας Ασδινίο ποσᾶρ, κί αὖ. οἐ δἰ οἰ. 8ὸ 
Ῥ88 ΟἸΠΙΡΒΔΙΙΟΔΙΥ ἴο (86 εὶς. ὙἸμοὶν ᾿ἰσμὶ τὰ ἤζοσὰ δου. 
ὙΜα ΤΙΣ ἠξϑνησὶ μυρδηκήνον γὰρ οϑὰμ σθωμαν θἐπὸλθνιὰε Ἐν 
φθοδο ἶκο ἃ τοοσίἱδλῃ διμὶ ἐμὶα 
ἐδ Βυρχοεῖοὰ ὕγ, ἰδδὲ οὐδὸς δὸ οὗ ἐμ ποχὰ ἐπ να 

ὈΤΟΓΙΧ, ἴοσ πιοσπ, ΟΣ ἐδ παϊδογ Ηρ (ϑδ6 Θαδ, χἹ!, 16, 
35; Βα. χαχτῇ, 6; Οππξ, ἐ, 1, οἰο.}, κὸ διοίβοσ Ασαρίο ποσὰ, 
πο πΠ- Τίο ἀπδὶ ἤσπα ἰὰ 

τα '6 ἀΧΔ  ῚΥ δείνοδεν ἔπτο ἐδίηρα. Αδ ἴος δχδζωρὶο, 2)" δὲ 
Ὀ522ΣἼ 1 Β6πι. ΧΥἹἹ, 4,328, δ ὀρέίμοῖ ἀρρ!ἐϑὰ ἰο ΘΟ] δίὮ. 1 ἴὰ 
{86 ἀμ] οἵ 12, νεὶ πὲ ΚΤ ἐπεπο  ὑοντ πε 

ΤΆ ΤΙΣ Χ. Βότο καὶ! τρετο "ὃ 
ἀνὴρ ὸ Ὺ ταύῤνθσο ὐϑὰ στα Ὑδο Ψυϊκείο, τοοσὶ ΟδΌΓΑΙΥ, ς ἄρ ταλις 

οοτω ΘΌΔΣΩ τοὶ δὶ ἡπις 
ἡ οἾκ6 ἩσσοΡΣ μεὶ τῖτες με ς με ἱείάξο, τς 

ψσίάρε, οἵ ἴχο Ὀαξε]6. ἐς ἀμ λσν σα ΑΕ μαβιφῴρφολ τὶ 
ΒΌΣΩΡΟΣ (ο ἴποδ0 ὉἽεοροαίξίοτα, διὰ ἴο {ἰδ χπιοὰθ οὗ ὀοξιοοὶν. 

ἕωᾳ ἰ6 αἷδὸ ἄπο [Π6 ἀοιν)]θ 139 οΥ̓ "3, 86 ἰὼ ὅσαι. ἐ, 4, “ δ6» 

ἤισϑεν 186 Ἰρμὲ δπὰ δείισεφη ἐδνο ἀδεῖκηιοθα,» 

Τηὸ ἽΠΣ, τλσϑ στορασζάοᾶ, τῶ ἃ ἀἰνϊάϊης, τοοτί ἀϊουδὶ 
το ἰο ἐδὸ ασὶς ἐϊδο. 1ἰ ὍΔΌΙ 

«εϊσσπιοπαῖοα! τοσεὶ λα ροί τταοὸ πὰρ 
ἘΚΗΝ 16] καρ σαδιδαα, εὗρον ϑμομίδα ἕλο βοσῖι δ ΟΣ ἔδο δι δάοντο 

πᾳ ἴῃ Ἰῖπ6 οὔ 1ὴ0 αΣῖκ"ε ἸοΒΕΊ ας Ρϑὰ ἴο δεδοοσίδϊῃ 
{ΡῈ ΤΈΟ ἱπίο 

Υ δηδιγοσϑὰ 

ΠΝ να μνγεθλν δ᾽ 1 κυνὸς ὐξλαὰς τα ροιος β τῦ Ἐ φα Θοτρ6 86. 6 
Δ ὕδας ἴπ ππίδα ἐπδὶ ἐλο οὐπαγνκ είς κδ' γτράρθίμελῳν : υμ νει 

ἰο ἴδ0 οαειἰθοὲ 
φοῦ ἴο ἐδ ὁΟ8[0118» 

Βεοοᾶ κἰτο ἀνα βμ8 το ἀἰ δου ἐγ δϑουὲ (89 ὐναιίδε οἱ 86 
ἽΓΙΣ, ψ δ ἐξ γαϊηοά, βμὴδ ἡ κοι ᾿ὐβοαρμας ῬΑνη 1ουτιᾶ ϑοσὴο τοὶ μοὰ 
ἴον ἴμδὲ Ῥύσροθο, ποθ ΤΟΥ͂ ὑμῶν 

οὐ Πϑοὶ τὰς Τὰ, εοῖροῦ τ πδασασι ἐο ἐδ 
ἄοσθδ ποῖ ΘΧδ ῦΥ ὀσρσϑδα ἐδβότη : Ἐϑδδες 

με εύ ἔριαι τΓραῃροὶ δ ςὶ ἀραρς δῷ μετ Αἱ ὑψὰηιοἱ μνῶν 

γι, ἰα Δθουϊ ἰο 8 Βοοὰ ὑροῦ (6 Φαυῖν, Ὀὰὲ δἱ 
Θ ἃ οογοηδηὶΐ οἵ δβεϊνδοι ψ|} 

ΝοΔδ. ῬΗΣῸ ἔοίο "30 οὐ ῬΗ3, ἰ0 υπἀαϊαίο, ἰ 
6.ν6}}---ὰ δηἰίαιο ποσὰ, υϑοὰ ἀΧρτοβαῖγ ἴον τ}6 
Μϑίογ οὗ Νοδῖὶ (18. 1|ν. 9), δῃὰ πΐος, ουἱ οὗ Θθῃ6- 
δἷν, ΟΟΘΌΣΒ ΟἿΪ ἰπ ῬΒ. χσχὶσ, 10." Κοὶ, ὙΤδογοίουα 
ΕΡῚ πὶ πρήρ πρῶ ἴδ κο [0Ὁ ἐπ οχρίδηδίϊοη 16 πορὰθ 

ἶἌ ΜΔΙΟΣΒ ὑροῦ οασίι,᾽" τοχζδγαϊηρ ἰδ 
88 ἷᾳὰ ἀρροαίϊοῦ. Κηποῦοϊὶ, δραίη, οχρίαϊῃβ ἰδ 86 
τοοληΐηρ ἴΠ6 δοοὰ οὗ ναῦδρ, τ 18ὲ ΜίοΒΔο 9. δηὰ 
οἴδοτβ βαῦθ οπδησοᾶ ἸΏ ἰηΐο ὉΨῸ (ἴοπι (86 568) 
πίιμουϊ ΔΏΥ μν, διιμουχὰ ἴῃ Ἰδιίο οοποττοδιίοη 
οὗ αἰ] οὐϊδς ΟἿΒ Οἱ ναΐοσ ἰὸ τρδθ 86 βοοί, [80 
φοΌρογδίίος οὗ [0.6 868 ΘΟΓΩΘΒ ἰπῖο δοοουῃί. ΤΏ ἀϊ- 
τίῃθ ἀφοιϊηδεΐοη οἵ (6 βοοὰᾶ: ἐο ἀδείγον ουονν ἐυΐπθ 
ἐλὶπρ ιϑνάον ἐδ ἔεανοθ, πὶ ἃ ΤοοτΘ Ῥδγίίουϊδς βθΏ90: 
«ολαίουον ἐξ ἐν ῥά ἐλο εαγίλ, ΤΌΘ ροδιϑπείΐγωδ]β οαπηοὶ 

ὈΥ ὯΘ ἀοΘΊΤΟΥ ποίου. ἴῃ ἴο τ6η, Π20Γ0» 
οὐοὸν, (80 δυο ο8] γοδῦοδ ἧι ὙΠΟ ἴ06 Ὀδαβὶδ 
Βἰδινὰ ἰ0 πρθῃ, ἄἀοοδ ποῖ οΟἴη6 Υ ἱπῖο οοῃδέἀοιν 
διίου.-- αὶ τὰ [8690 ὙΠ}᾿΄' ῺΥ οοὧοΥν- 
Φηδηῖ.-- ΠΥ, δορὶ. διαϑήκη, Υ αἱχ. 7αάϊω, ἰπ [89 
ΝοΥ Ταιίδτησαί, ἐοείαπιεπδη (Ποῖα. ἶχ. 4. Το τγο- 
Ἰφίουβ οοναπδηῖ ἰἀ68 ὮΘΓῈ Ὀγθβεηίβ 186} ἴον [86 βτεὲ 
ἴῃ ᾿ἰΐογᾺ] ΟΧργοδδίοι ; δι μουρσὰ 186 ΘΒ Δ Ὁ} βητηοηὶ οὗ 
ΘοάΒ οονθιδηὶ πίε Νοδὴ ῬΓΟΘΌρΡΡρΟΒΟΒ ἃ Ῥγουϊουῦ 
σογοηδηὶ τοϊδιΐου τὶ Αἄδηὶ (θη. ἰΐ. 16. [ἱϊ, 16. 
ΒΙΓΔΟΣ χυὶΐ, 10). [ἢ ἐδ τοροδίϑα ἀβιΔὈ ἰβητηθης οὗ 
[80 οονοηδηὶ πὶϊ ΝοδΣ (οἰ, νἱ, 18: τἱϊϊ. 21. ἰσχ, 9: 
γεῖδ. 11, 16; βίγοοι. χ]ῖν. 11), «ἰξὰ Ατδθδπι, οἷν 
χνυ. 18: ᾿χνϊϊ. 9-14:; χχῖ 1ὅ . Ῥβ. ον. 8-10; Βίγδοῦ 
χ]ῖν. 24: Αοίδ ἴἰ, 26 ; τἱΐ. 8), τί Ιβαδὸ (οἷν. χχίν, 
25), σπἰτὶ σάοον (οἃ. χχνΐῃ, 1 14), τὶ ἰβγδοὶ (Εχ. 
χίχ. 6; χχίυ, 7: χχυχὶν. 10; Ὀδυΐ. νυ. 8), ἰοῦ 8Γ8 
ἀπο] δὰ (86 ἀϊοτθηὶ δονθαδαΐβ, οἵ οοὐθῃδηῖ (ΌΤΤΩΒ, 
οι τίη ἰηο σουοδδοη ἰδ6 στουηά-ἰ θα οὗ [δ0 
οογθυδηὶ Ὀοίποθηῃ νὰ διὰ δυϊοδηὶ  ἰπ Αἀδηη, 
Ἡ|6ὲ ἸΏΘΥ δ, δὲ 6 ΒδΣὴ0 ἰἴπηθ, δΔη οἱ ΡΑΙΟΣΥ τορτο- 
βοηίδίίουθ οἵ ἰδδὶ ἱσθθ οονθηδης τηδιεῖπο πῃϊοῖ ἰδ 
τοα]σοὰ ἰπ (09 ΠΟῪ οογοηδηὶ οὗ αοὰ πιὰ Ὀο]ονίπα 
διατραη Υ ἰμβτουρι ΟἸτδὶ (9 6.. χχχὶ. 82, 88 ; ΖαΟἈ. 
ἶχ. 11; Μαιὶ, χχνί. 28: 2 Οοσ. ἰϊϊ. 6 . Ἠεδν νἱ. 17 
18), δρᾷ παίομ βπάβ ἴῃ (89 ροτέδοιοά Κίπράοτα οὐ 
(οά ἰὼ ἰδδὲ δῃ ἃ οοποϊυεΐνο ἀονοϊοραιοηὶ (ΕΒ οΥ. χχὶλ. 
ΤΏΟ οονοίδαί οὗ αοἀὰ πίὶϊὰ Νοδι, δμὰ ἴδδὲ τὶ Αὔτα- 
διαῖη, ἔοτζη 8 ραγδῖοὶ; [06 δγαὶ 8 ἴπ6 οογδπδηὶ οὗ 
οοτηρδδδίουῃ δηὰ ἰοσθθδσγαμοθ τηδάδ πὶῖ [ἢ 6 ὩΘῪ δῸ- 
ΤΩΔΗΪΥ δηὰ οαγ ἢ ἴῃ ; 186 Ἰαδὶ ἰ8 δια οογοηδῃὲ 
οἵ στδοθ δῃὰ βαϊνδίΐοῃ τηδὰδ πίτ Αὔτδμβι δηὰ ἰδ 
ὈοΙονϊηρ δθθ, δῷ ἃ ποτα ἀδβηΐξο οονθηδηῦ- τα κίην 
οὐ (86 ρτουπὰ οὗἩ ἰμο Νοδοδίδῃη οονϑμδηξ, ΤῈ μὰ» 

οογοηδηῖ ὙΠ ἰοὶ, ἴῃ 18 [, αἴηὐταοοὰ 
6) δβ (9 006» 

ἡ τσοὶ ὑσπα γεν ὕπο οὗ ἃ Ἰδπιοουθηδηὶ 
ἴον 18 ἰΦ ἰ90 οἷά ἐγρίοαὶ οονθηδηϊὶ ἴῃ 
(86 ἔοττη οὗ δὼ Δ οἰ ραίοΟΥΥ τοργοβοηίδου οὗ [89 
ὩΘῚΥ οογαπδηΐ, δηὰ πολ, ἐΒοταίογθ, Δ8 [86 οἱἄϑσ δη ἃ 
Τότ ἱπιροτίοοι, τησπδὶ ἠδὲ Οἶδοο ὑὸ [λ9 Π6Ὴ : ΝἜΘΓΟ- 
85 (Π6 οογϑῃδαὶ πλιὰ δμὰ κοὰ [δὶ νὰ ΑΡγδδιβῆι, 
88 Ὀορίπηΐηρβ οὗἉ {86 οουθηδης οὗ ἔδιἶ, ὈΘοοπθ ΟΏΘ, 
βηδῆν, πὶ (06 ΠΟῪ οογθηδηὶ οὗ Ομπσίβὶ, τ οι, ἴῃ 
115 δέγίσίου 86:86, δι Ὀγϑοοθ (16 οὨ] τοι οὗ (ΑἸ ΠΕ 88 
Ραγίδ κοῦ οὗ βαϊνδίου, Ὀπὶ, ἰη ἰζ8 πίον βϑηβθ, ἰ}9 
οἰ] γϑη οὗ πιϑὴ δϑ οδ]ϑὰ ἴοὸ βαϊναοῃη. Βαϊ [89 οου- 
οηδηῖ οὗἩ ΟἸ γίβὲ σαγτῖθθ οὐ [86 ἐουπηάαίξου. οονθηδας 
τοδᾶὰθ πὶ Αἄδιη ἰο [9 ροτίδοὶ τα] σδίίοη ἴῃ [Π6 οὔθτ»- 
ὯΔ] οογοηδην 6 οὗἨὨ [09 ΠΟῪ ποτὶ ὰ (Εδν. χχ) 78με 
τουθϊδου δθὰ τοσορηϊοη οὗ ἴδο αἰνίμο οονθηδῃὶ 
γοβίϑ οἱ ἰδ 6 τογοϊδοη δηὰ ὕου οἵ 189 δὰ 
(δαὶ αοά, 28 ἰ89 δυϑοϊυἱθ 



800 ΟΕΝΈΞΙΞ, ΟΝ ΤῊΒ ΕἸΚΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΑ͂, 

ἴῃ ἃ ΡοΡΒΟΙΔὶ, οἰ ἶ64}}γ ἔγοο, οονοοδηῦ τοϊδίίοῃ οὗ 1009 
δορὰ τυ 0 πῆδὴ 88 Ῥοΐβοῦδλὶι, δηὰ ἰοὸ ἐδὸ υϊλδῃ 
το. Τμδί ἰΠ6 οογϑηδηὶ οὗ Θοα δι18 ἰδ τοοί ἰῃ 186 
ῬΟΙΒΟΙΔΙ τοϊδιίοη 8 ουἹάθῃξ ἔγοσα (89 ὅδοὶ {πδὲ ἴῃ ἰΐ8 
ἀϊδετγοηις ἔοστοϑ βυοῖι οονθηδηὺ οὐῸῦ βΌΘΘ ΟἿΣ ἵγοτω ἃ 

88 ἴτοῖ Νοδὰ, Αὔγδῃδηι, οἰδ6. Ἰδογοίοσο ἰΐ ἰδ, 
δὶ σοῦ τίς ἴ[..6 ἀηΐογβα] οουθηδηΐ το Δ ώοΘ, δ 
ἘΠΟΥ͂ πὶ ΘῈ ἔγοτῃ [Π|6 σϑῃῖτθ οἱ, ἔπ0 0 ἃγθ {160 τρδίεληρ, 
οὗ βρϑοῖαὶ οουθηδηΐβ, δυο 88 ἰμδὲ πὶ Μοβοα, πὶ 

- ῬΒίηθδ (ΝΡ. χχν. 18), πῖῖὰ Θανίὰ. [δ ἰθ ἃ οου- 
ΒοαιΘΏς6 οὗὨ (86 οἰμἶοα]ὶ εἰχιΐβοδηοο οὗἨ Οο( δ οονο- 
ὨδΔΠὶ 848 ἰοστηίησ (6 Ῥϑυβοῦαὶ ζουπάδιίοη οὗ ἰδ6 
οδόοβοη Κίησάοιῃ, (δαὶ (06 δββδυ}18 οὗ [6 Κίπράοχα 
ΟΥ̓ ἀδικηοθθ δ ἴῃ 16 ΤΔΏΠΟΡ σΟΙρΡτοΒβοηἀθα 88 
οονομδηίβ ΟΥ οοηδρίγδοῖοβ δρσαίηβι αοά ([Π6 ἴσοορ οἵ 
Ἐογδὰ, δ. 1.  Ιχχχἱ, 6; ἴυκο χσὶϊΐ, 12 Ασοἱβ ἷν. 
927). ΤῈο ποτὰ ὉΔῚ ἔγουΣ ὉΔΖ, ἴο συ, ἀἰνίάα, ἰ8 
ἀοτϊνοα ἔγοτα μ6 βδοσίῆοϑϑ οὗἁ διηΐσῃδὶβ (μὲ στὸ ουΐ ἴῃ 
ἐπδΐη ἴῃ ἴμ6 ἰοιτοδώοη οὗ ἃ δονϑηδηὶ  δηὰ ἴῃ {18 ἷἰ8 
1.9 Ῥϑου αν οχρίδηῃδίίοῃ οὗ ἴἰμὸ πογὰ, ὅβθῃ. χυ. 10 
17.-ὄ. Διὰ ἴδου δδῖῖ οοπιθ ἑῃΐο 89 εσῆ---- 
Σοδίκο Ὠΐβ οουθηδηῦ ῬΘΓΒΟΏΔΙΥ τὶ Νοδὰ, Ὀὰ ἐδμιοτὸ 
δ ἱποϊυἀο 8180 ἷἱ8 ἤουδβα, πῃΐοῖ δ6 Γοργοδθηίβδ δ 
»αζονγγαηιϊϊαδ, διὰ τ ἷξ [Π9 ὩΘῊ ΠυΙΩΔΏΠΥ τηθὰϊ- 
δίοϊγ, 88 δ᾽βο, ἰῇ ἃ γϑῃοίος β6η80, (88 δηΐτηδὶ ποι]ὰ 
ἰὅδδὶ ἰδ ἴο Ὀ6 ῥγοβοσνοᾶ, “ΤῸ πδιτδῖοσ δὶ 
ἴδδὶ (80 Ὀοδβία οἵ {ποτΒοῖν 68 (88 8 μο] ἃ ὮΥ Φαγοδὶ 
δηὰ ΑΡδὴ ΕΖΓΔ), οὐ δ (86 ἱπδιϊσαϊου οὗ αοὰ (δΔο- 
οοτάϊηρ τὸ Κίγμοαι, Ῥίβοδὶ.), πουἹὰ δοτὴθ ἰμίο 186 
αὐ." Κυοροὶ. ΒδίΠΟΣ ΜΔ ἰΐ ἰΠγου ἢ δὴ ἰμϑιϊηοινο 
Ῥγοβοηιηρθηϊ οὗ σΔΙΔΒΙΟΡΒΘ, ΒΟ ψ88, δὺ ἴ116 881} 
πη6, αΟοὐ᾽ Β ογάουϊηρ δηὰ δὴ ἱπρα]8β6 οὗ παίασσο. ΤΠ0 
οΟ]]οοἰίοι οὗ ἰ86 ῥγονἰβίοηΐηρ ἷβ ἀἰβιϊηρνυϊβη θα ἔγοια 
180 ραϊμοσίηρ οὗ 6 Ὀορβίβ, 8δὸ ἐμαὶ [Π6 δεῖς σϑρυϑ- 
ΒΟὨΪΒ ἃ Ραγίϑοϊ ΘΟΟῃΌσοΥ οὗ 188 Νοδοβίδε μουβοδοϊά, 
Νοδλ 5 οὐρϑαΐθησο ἴῃ ΤᾺ το 8. ἴ86 σοποϊυδίοη οὗ 
ἴδ βοοϊΐοη (866 ΗΘὉ. χὶ. 17). 

8. ὙΠῸ ΡΡΓΟ ΛΟ ἐπ. ΤΊΡΟΙ, απὰ ἐδλε Τὶνϊπο 
Ῥὶνεσδοη, ἐο Νοαΐ ΚΟΥ ἐπίεγίπσ ἑπίο λα Ατζ (οἷ, νυἱΐ. 
1-9). Αμὰ ἴδ9 κοἰά τοῖο ΝΌΔὮ.---ΗΟΓῸ 
ΕἸΟΒΐπι ΔΡρΡΟΔΓΒ 88 ἰδ6 οονγοηδηί-οἃ ; ἐπογοίογο ἰδ 
Β6 πδπιθαὰ ΨΦομονδὰ.----Ο Ὅτ ἴδου ἑηῖο ἴδ6 διῖν.--- 
ΤΏ6 εἷρταὶ οὗἩ [86 ΔΡργοδοβίηρ ἰυάρτηθηῖ, Ἐπῖον, ΤΩΥ 
ῬΘΟΡΪΘ, ἰῃΐο ὑπ γ σαθρὸν (18. χχνὶ. 20) 707 ἐδδα λαυά 
1 ξεοη τἱσλίοοι δ] ἴπ ἴἰ86 αἰνίηθ ἴοσυμαι οὗ μ6 ἱιὰρ- 
τηδηὺ οὗ (86 ἀοίυρο, ΝΟΔᾺ 5 ᾿υϑ βοὰ Ὀοίοτο αοἀὰ ὉΥ 
ΤΩΘΒΠΒ Οὗ [89 τὶ ϊΘΟΌΒΠ 688 οἵ [αἰ ᾿πγουρὰ [06 πογὰ 
οὗ 186 ῥσγογηΐβο; ἱμογθίογο 18 δ6 βανϑὰ, ἰοχϑῖβος τὴ ἢ 
ἢϊβ8. πῇ 16 ΓΆΤΩἾΪγ, Ὀοοδῦβα ἢΐβ δ! ἢ ἰ8 τωρυϊοά ἔον 
ἰδεῖν κοοὰ.---Βοΐοχο 1Ὼὼ9 (Βε. Ὀοΐοσχϑθ σὰν ἔβοϑ) 
ἀοποίοβ ἐδ αἰγίπθ βοηΐθῃορ οὗ ̓ υδβοδίίοη.---Τ Ἦὲ8 
βουοχδίίου, ἀσποίθα ἐδ ορροείϊο βοηΐθηοο οὗ αοὰ 
δραΐπεὶ ἐπὶ Κοηογδώοῃ. ΟΥ̓́ΘΣΥ οἶθδι Ὀθαϑδῖ--- 

ΒΘΥ͂ΘΏΕ.---ΤῊβ Δρροϊπταθῃΐ 8 ἃ Βρϑοΐδὶ σδυτυ 
ουὔξ οὗ {Π6 τἸῆογο πηΐνοτβαὶ ὁπ6, οὗ. νἱ, 20 : ἱξ ἴα, ἰ8 6 
ἔοτο, Ὑ ΠΟΙ ἰπ οοττοθρομάθηοα πῖϊὰ [δ6 ἐΟΥΕΠΕΙΣΕ 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ, δηᾶ ποὺ ἰῃ οοπίγααϊοϊΐοη οὗὨ ἱξ, 88 Εποδο 
τη κα, ΟΥ (86 πῃοίθδῃ Ὀραβίβ 1ΐ Βαυβ, “" ὮΥ ὑπο, ἃ 
ΤΩΔΪΘ δηὰ ἃ ἴδιηδὶο ;᾽) δοοουϊησ [ὁ τὴ 8 ΔΗΔΊΟΡΥ οὗ 
118 ἀχρτοβϑίοη, [89 πύσηροῦ Βαύθῃ (88 πυδοὰ οὗ ἰδ6 
αἴθδὺ ὈΕΒΕΠῚ ποῦὰ ἀσποίθ α͵80 (16 πυτῦον οἵ ἰπάϊ- 
υἱάυ4}5 (αὶ νίη, 6  ἰσβοῦ, Ἐ οἷ], δηὰ οἵδ σβ), Ὠοὲ 
βουθῃ ραὶν ( υἱξαίθ, Αθη Εἶτα, ΜΠ0ΠΔ6]15, Ἠο Ὗ οἰΐα, 
Ἐποῦο]). 6 ρῥγοδβουίριίοῃ, ἱμογοϑίογο, ἰ8 [Ὦγοθ 
δηὰ ὁῃ6 ΟΥασ. ΤΏΪΒ ΟἿΘ γγαϑ ῬγΟΌΔΟΪΥ ἀοσδϑιϊποα ἴον 
ἃ ἰδμδηκ -οὔοείησ. “ΤῸ αἰδυίποώἨοῃ Ὀδίνθοῃ οἴθδῃ 
Δ υηοἸοδ Ὀοδ5ἰ8 ἷβ ποὺ Άγβί τηδὰθ ὈΥ͂ Μοϑοβ, Ὀυΐ 
ΟὨΪΥ ὈοοοΙη68 ἔχοα ἰῃ ἰδ6 ΔῊ 88 Θοστοβρομπαϊΐηρ ἴὸ ἴδ, 
Ἰδπουρὴ οχί δίς Ἰοηρ Ὀεΐίοσο. [18 Ὀορίπηΐηρβ το ἢ 
ὈΔοΚ ἰο 1Π6 ῥγίσηϊῖνο τη, απὰ στουμὰ ὑμϑιηβοῖγοδ 
08 δὴ ἰπητηθαϊδίο ΘΟ, Βοῖοι θα] ἑπρ' οὗ [16 υτηδῃ δρὶ- 

τῖϊ ποῖ γοὶ οουδοα ὈΥ ΔῺῪ πηπαίπταὶ δπὰ ΥΩ» 
ἴσΓΟ, υπον [86 ἰηβυσηοῦ οὗ ποι ἔθοδλις ἰϊ θ668 ἴῃ 
ἸΏΔΗΥ Ὀθαβίβ ῥἱοίπτοο οὗ βἷη δηὰ οοττυριϊοι τ οὶ 81} 
ἰδ πὶ Δυθγεου δη ἃ ΔΌΠΟΙΤΘΠο6.᾽) Και]. Βυΐ πυροὶ 8 
αἰδεησιίοη, 50 στουπάοα, τὸ ἰας ΤΒΔΚΘ δὴ ΒηΔΙΟρΡΟῦΒ 
Αἰνίδίοῃ ἃ ροιτωδηθηΐ ᾿ἰδὺν ἴοσς ΟἸγβιθπάοπηθ. ΤῊ 
οοπίγαδὶ οὗ οἰθδὴ δῃὰ ὑποΐθδῃ οδπηῃοῖ, ΒΌΓΕΟΙΥ, μᾶ 70 
Β6γθ (86 1,μοΥ 68] δἰρτ βοδποθ. Μοσο ἴο (86 ρυγροθὸ 
ποῦἹὰ Ὅ6 ἰδ οοπίγαδὺ ΟὐὁἨ Ὀθδδίβ ἰδῖὴθ διὰ π|]ὰ,---οὐ 
Ὀθαδί ἰδδὲ δσὸ υἱεῖ! οχοϊυάοα ἴγοτα ἰῃ6 δβοοίοιῦ οἵ 
τηρῶ, δὰ τοόδπὶ δοουὶ ἱπθοροπάοῃϊ οὗἉ (δοῖα, δἰιῃουρὴ 
116 οοῃίταδι ἰδ ᾿ἰγοϊ θὰ ὈΥ 186 ρἈγβὶΟΙ ορίσδὶ ΘΟΠΟΘΡ» 
τοι οὗ οἰδδῆσιθδθ δη ἃ ὉΠΟ] ΘΔ 688 (866 1) ΕΠΊΤΖΒΟΗ, Ρ. 
2δ6). ΤῸΘ ἱπυθσοῦδηρο οὗἉ [86 ἀἰνίιθ πδιθθ Φομουδῇ 
δηὰ ΕἸοΒίπι ἱπ ΟΌΣ βϑοίΐοι τη κο8 ἰγου ὉΪ6, 88 ταῖρι 
611 Ὀ6 ἰηΐοτγγοᾶ, ἔον (86 ἀοσυζαθηι ΥΥ ΒΥΡΟΙΠ οδἰβ (860 
Και; Ρ. 94, ἀδηὰ 1Ἀ86 ορροδίης νἱονν οὔ ὨΕι ΊΤΖΒΓΗ, Ὀ. 
266).-- ΕΣ γοῖὶ δονδὰ ἀανΑ.--- ΑΘ ΒΟΥ ΟΥ̓ 
τουδὶ ἰη6 δοοα Ὀγοδκ οὐὐ; ἴδιο τὸ 18 Δρροκιϊοά, [Π6Γ0- 
ἴοτο, ἃ τοῖς ἴοσ (Π6 τοδγοβίηρ ἰπίο ὕπο διῖ.-- -Ἔ δίῃ 

ἴδιο οαχὶδ ἑοσὶν ὅδνπ τιμᾶ ἐοσῖν πἰρμί..-- 
8 ἰΒ ΤΩΟΓΘ πΙάΟΙΥ Οχργεββοὰ, τοῦ. 11, πιοτὸ [80 

ῬΒΘΠΟΙΏΘΠΟΣ Οὗ (δ6 ἀοϊυρο ἰβ γοίογτοα Ὀδοῖ ἰὸ 1.8 
οὐσίαι σδυδο, [06 Ὀτοδικίπς ὑρ οὗ [86 Γουπίαίη οὗ 
ῖ86 ἀρορ.--Ατὰ ΝΟΔΉΏ ττδβ εκἰὶχκ Ἐπ ἀσοὰ ὙΘΑΣ 
ο].---Αοοογάϊηρ ἰο οὗ, ν. 82, ΒΘ πϑ ἅγο δυπάγοά 
ΥοΔΓΒ οἷά δὲ {86 Ὀερίπηϊΐηρς οὗ δ΄58 τιδυτίοὰ ᾿Πΐθ, ΤῈ 
120 γοδσβ, ὑμογοίοσο, οὗ οἷ. υἱ. 8, γὸ Ὀδοκ Ὀεγοπά 
{π18.---Αὐὰ ΝΟΔὮ τεϑοὶ ἰπῖο 180 δσὶς.-- - Τηδί ἰδ6 
ΤΑΘΙΩΌΘΓΒ οὗ ὨΪΐΒ Βουθοῃο]ὰ τορηὶ ἱπ τι ἶμη, ἀδηοίοβ 
(δεῖν οοπηθοϊΐοι πὶ Ηΐπὰ ἰπ οὐοάϊοῃςο, δηιὺ ἰη (μοὶ 
ἄϊπιοββ ἰοὸ Ὀ6 βαυοὰ; πιὰ πῖο 86 Ὀοδανίον οἵ 
1,οὐδβ δοηδ ἰπ-ἰν, δὰ οὗ μἷβ ἩΪΐδ, ΤΌΣΩ ἃ οοῃ δὶ, 
ΤΏΔΕ (η)6 Ὀοδβίβ 90]]10Ὺ εἶτα ἰπίο (δ 6 δυῖκ, βῖιοπβ ἃ 
ποράογία! ἀοοῖ εν ργοοοοάϊησ ἔγοσῃ Ἐμοῖν ἱπβιποῦγο 
Ῥγοβοηξπηϑηὶ οὗἩ [6 οσδἰββίγορὮθ. 

[ΝΟΤΕ ΟΝ ΤῊΞ ΒΙΒΙΙΒ ἴγξὰ οὐ ΟΟΥΕΝΑΝΤ.---ἰς 
'8 ἃ τηοβὺ ἱπιροτίδης σετηδτῖς οὗ Ὧν. ΖΑ ΧΌΕ (ρ. 299), 
(δι “ἼΏ6 τονοϊδίου δηὰ γοοοριϊ οι οὗ (Π6 Ὠἱνίηθ 
Οογθηδηϊ στοαὶ οἢ ἰπο σουοϊδίίΐοῃ δηὰ σϑοορη οι 
ΟΥ̓ [80 ἔδοὶ (μδὲ αοἄ, δ [86 δοβοϊυίθ ρεγϑοπαίϊηῃ 
ὈἾδοοβ ᾿ιἰτηβοὶῇ ἰῇ ἃ ῬΌγβΟθαὶ, οἰ ΐ ΠΥ ἴγθθ, οουθηδαῦ. 
τοϊδἰΐοη οἵ ἴον δηὰ ἰγυϊὰ ἴο τδῃ δϑ φεγδοπαί, δῃὰ ἰὸ 
106 Βυμηδὴ σδοο." [Ι ἰδ ἰπαοοα, ἰδὲ ΟἿ 
ΡΕΪΙΟΒΟΡῺΥ βου] ἃ μανθ 80 οὐεγϊοοκοὰ (86 βίου οἵ 
(8 οονεοπδηι θα, τ 1]15ὲ ΟΡ τοτα ογάϊμδγγ που! αἱ 
᾿πογαΐατθ π88 80 οἴθῃ ἰσϑδίοα ἰδ αἃϑ ἃ ΠΑΙΤΟῪ ἃ 
ο οἵἉ δῇ δ᾽τηοδὲ οὐβοϊοῖθ βου. Οοὰ ταϊβϑεὰ πιδὰ 
ΔΌΟΥΘ ἰΠ6 δῃΐϊτοδὶ ὈΥ οπἀονίηρ εἷπὶ πὶ τρογαὶ, γα. 
ομδῖ, δῃὰ τοι σίουβ ἔδου ἶθβ. ΤῊΪΐβ 118 Ηΐπὶ δΌοτΘ 
ἰδο νἷδῃο οἵ πδίιγθ, διὰ ῬγοραΡῈΒ ἷπὰ (ὉΓ ἃ 51] 
ειἰχθον τοϊδοῃ, Ηΐδβ Ογθαῖογ σρλῖκθα ἃ οονθηδηὶ π] 8 
εἶτ 88 Ὀοΐηρ, ἰΒουσὴ ΒδΒηΐϊ6, ἃ Βυρογηδίυσαὶ ρογϑθῃ- 
αἰϊγ. Ηο ἰδ ῥ]αοϑὰ ὕροῦ δίρμον ρτουπὰ ἴδδῃ (μὲ 
οΥ̓͂ μδίτιγαὶ ἰΔῪΪ, ΟΥ παίογαὶ τίρμϊ, 86 ἀφαυορὶ ἰγοπι 
τηΔὴ 5 τοϊδοι ἰὸ ἐ6 υπίγοσβο, οὐ π|ῦδὲ τοΐριις ὉΘ 
οδ]οὰ ἐδ6 τπηΐνογβαὶ παΐυσο οὗ ἰμΐησα. Ηθ ἰδ ἰδΐίζοῃ 
ουὲ οὗ ἐμὲβ, δηὰ ταϊβϑὰ ἴο ἃ δίρθον βρίγι τυ] ρίοτυ. ΝῸ 
Ι 8Π ΔΕΪΠΏΑΙ, ΒΟΤΤΟΤοΡ τ οΪΥ ὁπάοπαά, γεὶ Ὀουπὰ 
ἴῃ ΩΝ οἰιδίῃ οὗ σδῦβο δῃὰ οδοοῖ, θυ ὑπὰογ (89 ἔτεθ 
Ἰδνν οὗἨ 186 ΡΓΟτΙΩΪδ6,---ἰ νἱπρ ποῦ ὉΥ Ὀγοδα ἈΪΟυΘ, ὑπ 
ὉΥ͂ ΘΥΟΙΎ σνογὰ (μδὶ ἢ εἱἢ ἔτοσα ἰδο Γοχὰ. Ομ 
οἱ ἀυδὶ 28 6 8 Ῥῃγβί αν, Οὐ τρδὶτθβ ἃ οοτοηδηΐ 
πῖτ Ὠΐπι, δᾶ (μ᾽ σἶνοβ Εἶπα τότ (Β8ῃ 8 παίυταὶ 
τίρει,--- Ἰοχαὶ οὐ ἔογθῃβῖο τἰ ρα -- το Κῖηρ, Εἶτα ἃ 80, 
ΔῊ λεῖν οὗἁὨ σΊΟΣΥ δηὰ ἱτησηογίδ ἐγ. Μδηῃ 888 δὴ 0" 
ἀοτβίαπάϊηρς πίῖ μἷβ Μααν; δ 8. εἱοναίβ 0 8 
ΡΪδιίοττα οἱ πίοι [16 δηϊΐΐα δπὰ ἱπβηΐϊῦθ ρετβοη ΔΕ ῦ, 
ἴδ Βηΐϊο ἀπὰ ἰηβηῖίο ἱπι 6] σόπθθ, ΘΟΏΥΟΓΒΘ ἰοροίμεη 
δ ἃ ὈΘΟΟΠΙΘ ραγίΐοβ ἴῃ (86 βατὴθ γοϊπηίαΓΥ, δριτιῖ 
ἰταπβδοιΐοῃ, Ττῦο ἰΐ ἰβ, (μὲ ἴῃ 1.6 ΒΙΌ16 ογθὰ πδία. 
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βοιηϑιἑ πο 8. 6116} ἃ οονθηδηΐ, 86 ἴῃ {67. 
χυσῖϊ, 20, 2δ, Ὀπὶ ἰπ δβαολι ο1868 ἴΠ6 ἰδησιαρθ ἰ8 οἷν 
ἀοηῦν ἄρσυτοαῖϊνο, δηὰ ἀογίνοα, ὈΥ ὙΔΥ οὗὁἨ ΔΏΔΙΟΡΥ, 
ὅτοπι ἴπ6 Βἴρμον ἰάθδβ, ὙΥ τοδῃ ἰὺ 18 ἃ τὰ οουὸ- 
Ὡδηξ, 8 σουυθηϊηρ, ΟΥ οοτηΐηρ ἱοροίδον, οὗ [86 Ὀὶνίηθ 
διὰ Βυγδη τϊηά, Τμ6 ἰγδηβδοου Ὀϑίομμβ ἰὸ 8 
μίσῃιον πουϊὰ, [ξ Ὀγΐηρθ ἴῃ ἃ δἰρίιος ο14885 οὗἨ ἰά648. 
Ϊη πδίυτγθ, δηα μὰ τοἰδίζοηβ, ἰμογθ ΔΙῸ ζΌΣΟΘΒ, 

νἱοα, δἰγαοοηβ, δ ηὐιΐοϑ, οσ, ἃ88 τ δρρτοδοὺ 
15 ἀοραγτχηοηὶ οἵ 16 δια δομ ΘΟ ΠΟΥ͂ (ΒΟΌΣ 8}}}} πδ- 
ἴπτ6}, ὑμογο ἃζὸ δρροίίτ68, ἰπβηοίθ, βυβοορ! 1266, 
Βαυϊησ ΒΟΙΩΘ ΔΡΡΘΆΣΔΏΟΘ Οὗ ἔγθθάοχῃ, γοὶ 811}}} θουπὰ 
ἔλδβὶ υπάον ἰμ6 ζδιδ!γ οὗἨ οδυδὸ δῃηὰ οδεοῖ; ἴῃ (86 
σογοῃδηΐξ, οἱ ἴδθ οἶμον Βδηά, ἴΠ6ΣΘ 8:6 ρδυγίϊθ8, ὑγοσω- 
͵δ68, ἀρτϑοσοθαίβ, οδέμβ, οΟὨἀ ΠἸΟΏΒ, ωρογανοδ, [υ]- 
ΔΙπιοηίθ, ἔοτίοί τι γ68, ροπδ ἶθβ, τοσασὰδ. [Ιὴ [86 ἰθῃ- 
ἀδῦογ οἵἉ οὐὔγ τηοάσχῃ οἰ] 68 ἴο ὈΘοοτηΘ οΘοηγοσίϑα ἰηΐο 
ἃ Βγβίοτη οὗ μι γβίοϑ-- το κίηρ 41] ἀυ!ν [0 οοηδβίὶβί ἢ 
[6 διίπὰγ δηὰ ορδούυδηοο οἱ πδίισγαὶ [Δ ν7--- 8 1080 
δίριι οὗἨ (5 ἰσθμοῦ ρἸΟΥΤΥ οὗἨ ροβίἶνο ἰανν, οονθηδηῖ, 
ΟΥ ῬΓΟΙΏΪδ86; Ὑ6 [81] ἰ0 866 ΒΟῊ ἰξ 8 ἱπ6 ΕΓ ΟΣ 
οὗ [86 δυχηδῃ βου], [δὶ, πη] κ6 [06 δηϊπλδῖ, ἰδ οΔ, 
(του ἢ (αἱ, Ὀ6 ἴῃ {18 ἔογθηβὶο οὐ οουϑαδῃς οἶδ" 
ἤομ ἰο ἐμθ υηΐνονθαὶ [δηρίνοτ, ΤΌΘ ορροσὶίθ οὗ 
(813 15. [86 ΓΘΠΘΏΟΥ, ΠΟΥ 80 ΘΟΙΆΙΏΟΏ, ἰο0 0806 [80 
τοϊδιϊοπβ Ὀοίτγθοι ἀοα Δῃἃ ΙΔ} ΟἹ (19 σοθπογαὶ θ 885 
οὗ “ἼΒ6 υδίυσο οὗ (πη ρ5,᾽) δπὰ ἰο ἀσίοττηΐμο ἴμ Ὦυ- 
ΣΩΔΗ οἾἶδοο ἱβογοὶῃ 88 τηδᾶθ οὖν ὉΥ Βοΐθῃοθ ΟΥ ἢ ΐ10- 
ΒΟΡὮΥ, ἰῃ ἀϊδιδηοιίοῃ ἤτοι, 1 ποῖ ἴῃ Ορροβίτἴοῃ ἴο, 
ἴα ἀχργέας τουοἰδιίοη ΜΔ Οἢ 8 1 βο ̓  ἃ οδγυγίηρ ουἱ 
οὗ (ὁ οονοηδηι οι. ΘΠ ΘΑΓΟΙΌΪΥ ὀχδσηϊηϑά, ἰμ6 
ἰοττοοῦ 11 Ὀ6 ἔουπὰ ἴο ὈΘ ἃ ἰγβοίηρ ΟὗὨ Τ)Δ} Ἐ 
ΟὈἸ σαϊίο ἴο ὅπ9 υπΐνογβο, ταίμοῦ ὑΠΔὴ ἰὸ αοὰ [86 
ἔγοθ, ΡῬουβοῦδὶ, βονογοίση ἰανερῖνον οὗἨ [86 υΐγοσεθ. 

ΤΊ ποσὰ ρονεπαηπξ 18 ποὺ ἴῃ ἴῃ Βθγβὶ ἔγϑα οὔδρ- 
[οτ οὔ ἀδῃοβῖβ, Ὀὰϊ {Π6 5ρὶτὶϊ οὗἨ [6 πογὰ 15 ἴΠοσγο, 
διὰ [πὸ ἰοῦ ἰίβο] ἢ 8 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ῥγοαϊοσαϊοὰ οὗ [86 
ἐσδηβαοιἷοηβ ἴογο γοοογάθα ἩΒ6ὴ γοζεγτοα ἴο ἰῃ οἵμοῦ 
Ρατίβ οὗ [6 ΟἸἹὰ Τ᾿ οβιδιηθηΐ ; 860 Ηοϑβ. υἱ. 7. Ἰτυταθ- 
ἰδίου αἷνος 106 ἱπβρίγδιου ἰμδὶ πιδᾶθ ἰῃ6 Ἠυτοδῃ 
ογοδϊΐοτι, τὸ δηὰ (μΐ8 Ἰδησιαρο οὗὨ οοη-τοηΐηρ,, οὗ τηῦ- 
[8] ἱπίο!]ἔσοποα, βῃονίηρ ἰδὲ Θοα 8 ἢον Βροδκίηρ 
ἴο ἃ δυρογῃιδίυταὶ Ὀοΐηγ, δηᾶ ἰῃ ἃ δι }]0 αἰ ογοηὺ ἔγομλ 
ἐδοὲ ἩΔΙΟ δὰ ὈθΘὰ υβοὰ ἴῃ [86 ΘΟΙΙΙΏΔΙΗΔΒ [0 ὯΔ» 
ἴασο. ΤῈ Ἔχργαβαίου ἼΛΥ 2 Γλὲ ἽΓΊΘ ΓΙ θη. νἱ. 
18, “7 ιοἱἱΐ δείαδίἑος, ΜῪ οουεπαπί, Ἴδιδι ιοὐ ἐλ ΤΗΣ κ᾽ 
(Ποταγ, 1 τι} τρλκο ἰδ βίδηα), ουἹἀΘΕἸῪ ἱτηρ]} 65 
δοτοοιηρ Ὀγοοοάϊΐηρ ἰμδὲ δὰ Ὀθθὴ ἱτηραὶγοά---ἰ 
Γαϊδῖτισ ὑὉ οὗὨ δοιωηοιϊίηρ ἰμδὶ δὰ ζ81]16 ἄονσῃ, [{ 
τ͵ῶ8 (86 ὈΣῚΣ ΓΝ} Ἴ32 ΟΥ̓ 18. χχίν, ὅ, οΥ οουσπαηΐ Οὗ 
οἰενπϊέν͵ οτὶ σ᾽ ΠΑ ἢ τηδὰθ τὴ ΙΔ 88 δὴ ἱτηπιοτσίαὶ 
θοΐηρ, δηὰ ἰἴ861 δὴ ουϊάθηοα οὗ 18 ἀοδί χηθα ἱτησηοτῦ- 
Δ ΠΥ; ΟΥ, 88 ἰξ ΤΩΔΥ͂ ὯΘ γτοηάογοϑά, τοογἰ σονοπαηΐ, 
ἑπίεπαρα 10 1α8ι [στουρὴ 6 νου] οὐ 8οὴ οὗ Βυπιδῃ- 
ἔϊγ: ΟΥἩ ἦξ ΤΏΔΥῪ ἤᾶνὸ δαὶ 8}}}} ριον Βθη86 οὗἉ ἰπ6 
ςογοηδπέ τηβὰθ “ Ὀαίοτο [86 Του ἀδοη8 Οὗ ἸἩοΥ]ὰ "" 
πὶ Ηἴτη γῆο τὰ ἰ0 Ὀ6 ἴΠ6 βοοοῃᾷὰ Αἀδιη, ἀπ Ἡΐιο86 
ἀεϊ ρῶς, ἀπτίπρ, [6 808 οὗ ογθδίίοῃ (860 Ῥσονυ, υἱῖ, 
81), νγαὰϑ “" πὶ [1.6 508 ΟΥ̓ ΤΏΘ 7 Ὑ80 ὝΘΓΟ ἰ0 ΟΓΟΤΩ 
ἷξ 411. Το τοιρδικδ οὗ (δὶ ῥγοΐζουμᾶ ογίϊίς δηά 
ῬΌΠΟδορΒον, Μαϊταουΐάθβ, οὐ ἐδ ΐ8 δχργοϑβίοη, 8.6 
ΤΟΙ ποίονοσίγ. Ηθ τοβατᾶβ ΓΛ 12 88, ἔγοτα 118 ΨΟΣῪ 

ἴοττω, ἱπ ἔπὸ οοῃδίσαοι δἰαίο (ἸΚ6 ΤΥ 291), δὰ το τὸ 
ἐδοτα 8. πο Οἷον οσχργοαβοά, (89 ποτὰ πὶ τ οἢ ἰδ 
5 ἰῃ τορίτοθῃ ἰ8 ὈῚΣ οὐ ὈΛΏΡ 9, Ὀοΐηρ [809 δαυῖΐνα- 
Ἰεηὶ ἰο ὩΛΩΣ 9 ΤΣ, [86 οογοπδηὶ οἵ οἰογηϊεῖεα, 
“ μΡοΟδΌδΟ, ὈΘΙΌΓΘ γὙ6ὸ ΤΟΓΟ, μ6 ΟΟΙΩΤΩΒΠ6α ἰδὲ ἰΐ 
βμουϊὰ οἱἰδαπὰ, ὉΡΏΩ, διὰ Ὅὸ ἔογονος πὶ (6 

τἰρμίοουκ.ἢ 

ΚΑῚ ἰανν ἰδ 

Ό, 

90] 

ΤΏ ποσὰ ΓΔΗ2 [μιὰ8 Ὀθθη ἀοτίγοα ἔγοσῃ 8} Θ6Ώ80 
οἵ σμξέπρ ἴθ 3, 85 ᾿δηρθ Ἔχρίαΐη ἰδ, Ὀὰλ 186 Γ6 [4 
δηοίδοῦ νοῦ οὗ ρυϊηρ (12) ὑξύλην Ἰοϊμο Ὑἱ 1 ἴὰ, 
τοακίηρ [Π6 ΘΟΙΏΙΩΟΙ ῬὮΓΑΒΟ ΘΣΧΔΟΙΪΥ Κα 86 Ἡοτμογῖὶς 
ὅρκια τάμνειν͵ ἀοτί νοᾶ, ἀουὈ01688, ΠΤΌσα ἐδ 9 Βατη6 ἰἀ68 
οὗ αἰνίαϊησ ιἦθ τἱοιίπι ὈΥ͂ ἯΠΟΒ6 ἀθαί 80 οονδηδαξ 
ἯΔΒ τοϑῦθ. [ΐ ἴδ Ὀοϊϊον, ἱμοσοίοσο, ἐο ἀογῖνα 1, 88 
Μαίπ)οη 68 ΒΟΟΓᾺΒ ἰο ἀο, ἔγοσῃ (86 ογθδῦνο 8686 οὗἁ 
δὲ 32. [ΙΕ ἰβ πιδκίηρ ἃ ὩΘῪ (δΐηρ ἴῃ 86 τιοτὰὶ δηᾶ 
Βρὶ τίϊαα] που, 85 ἐδ ρῃγβίοαὶ ογοδιϊοῃβ τ ΤῸ ἰῃ ἰΠ0 
πουϊὰ οὗ τοδίίοῦ  δῃὰ 80, ΒΑΥ8 (185 6 Ἴδῃ σοϊητηθῃ» 
ἰδίου, ὮΝ 2 ἸὉ9 ἼΤΩ, ΤῺ οονοηδπί, 68 ἰὶ 
ὝΟΘΓΘ, ΤΥ ογοαίίηρ.᾽ 

ΤΉΘΓΟ ἰβ 0 γεϊέσέοπ πὶιΒουῦ (ἢ18 ἰά68 οὗἉ ἃ Ὡ- 
81 οονοηῃδης τὶ ἃ ΡΟΓΒΟΏΔΙ αοά, δηᾶ, ἱποροίοσθ, 8]} 
ΒΌοΝ Υἱ 08 85 [8086 οὗ Οομίθ, Μ|}1, δη ἃ Κβ'ρθΠΟΟΣ ΔΙῸ, 
ἴον 81} τρογαὶ οὐ βο χζίουβ ρυγροβοϑβ, ΒΟΥ δι οἰ βιῖοα), 
ΤΏΘΥ δοϊηον) θᾶχο ὯῸ ῬΟΙΒΟΏΔΙΠΥ ἴῃ αοα ; ̓ΠΟΥ͂ 68:- 
ποῖ 086 ἴΠ6 ΡΟΙΒΟΠΔΪ ΡΓΟΏΟΌΏΒ ἴῃ σροαϊεῖηβ οὗ Ἀἷπι ΟΣ 
ἐο Εἶτη. [Ὁ τηδγ, ἴῃ (τυ, Ὀ6 Βαϊὰ ἴμδὶ 811 γε σίον ἰδ 
ὀουδηαπέ, ΟΥΘῺ πιιθα ΤΟΙ ΚΟ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴῃ 118 τηοδὶ ρ6᾽- 
γοτίϑὰ ἔοστιη. [Ὁ Βαβ ΒΟ δρρϑδγβῃοθ οὗ Ὀεΐῃρ ἴῃ 
1.9 ὙΟΙΥ͂ Οἰγτο ον οὗ 0 [δ ποτὰ. Οΐοεγο 
ἸΏΒΚΟΒ ἰδ ἤγοτα σείερο---τ οἰ σίοδὲ δΣ τοϊεσεπάο---Ὀυὶ ἃ 
Ὀοιίον ἀουϊναιϊΐοη που] δβϑοσὰ ἴο ὕὈθ ἔτοτῃη γοἰέσο, ἴο 
δίπά, δία δαοῖ,---τοϊσίο 'Β ἃ Ῥοβ ἄν θοπὰ (δἰρ οὕ 
(Ὡδῃ παῖιγ6) Ὀοι ΘΘῺ δἰγαγίηρσ, 1 ]]|6 6 τα, δηὰ ἢΐ8 
Μαίκον. 6 Βηά ἴγαοοβ οὗ (18 ἰΙάθα οὗ οονθηδῃὶ θυ θἢ 
ἰπ (6 Βοδίμοη γα ρίομδ, δϑ ἰω ΓΤ} 99. Β66] Βα δ, 
τηθῃίἰοποα ΦΔαυάρ. νΥἱῖ!, 88, πβοσὰ ἴμ6 οὨϊάγοῃ οὗἁ [8- 
ναοὶ, ἴῃ (Ποἷν δροβίδϑυ, ἱοοὸῖκ ἱπβιθδα οὗ ἱποὶνρ οονθηδαὶ 
Φοϊονδῃ. [10 Βϑϑιὴβ ἰο οπδγδοίοσο οοσίδί ῃ ῬΘΟΌΪΝ ΔΓ 
ορἱμβο προ (6 ατοοῖβ αἰϊδοιοα ἰο Ζεύς, τμοὶν 
ΒΌΡτοΩΘ αοα. [1 νὰ (06 ταοὰθ ῬΌΘΥ ἰοοῖ ἴ0 ἰπιἷ- 
τοδίθ 3079 Οὗ ἃ ρϑγβϑοῃδὶ γοϊαϊΐοη θοίνθοῃ ἴΠ6 ἀρ 
δηὰ [86 πογβεῖρρος ἰμδὴ νὰϑ δἴογαθα Ὀγ (86 σϑῆοζγαὶ 
ΟΥ ΙΏΘΓΘΙΥ Ὠδίυγαὶ νϑν. Οὐ ἷἰξ ἀθηοίοὰ 8 βτοδίονῦ 
ὨΘΔΓΏΘΒ8 οὗἉ ἰμ6 αἰνίηθ ἰῃ οογιδίῃ ρϑου ἸΑΥΪῪ βδογθὰ σθ- 
ἰδξΐομβ τ ἢ τηθη Ὠοϊὰ ἰο 6δοῖ οἴδιθῦ, 88 ἱπουρῇ ἰτ- 
Ῥαγίϊης ἰο ἰμθῆιὶ 8 ΤΏΟΤῸ τοὶ αίουβ βδαῃσύοῃ. Τδυθ 
Ζεὺς ξένιος, ὮΟ 04118 δρϑοΐδ! ν ἰο δοοουμὶ [ὉΓ ἴδ 
γἱ οἰδιίου οὐὗἨ Βοβρὶ Δ} 7. Μοτο οἰοΘ6}Υ 8.}}} βυρσροδβὺ- 
ἱπρ ἐμο ἰάθα οἵ (6 ΒΘΟΓΘΥ οονγθηδηξ (οά, οΥ {μὲ οὗ 
6 ῬΒοηϊοῖδῃ Βδδὶ ὑϑυῖί, 18 ἰμ9 ατϑοὶς ορίϊμβοὶ Ζεὺς 
ὅρκιος, Ζειδ, ἰμ6 ἀοὰ οἔὗἉ (1:6 οαἰϊι, ΔΒ 1:6 Βρβϑοΐδὶ ρὰπ- 
θ᾽ ΟὗἁὨἍ ρου, ον νἱοϊδιϊοῃ οὗ οογϑηδηΐ, ἩΒΘΙΒΟΡ ἃ8 

ὶ ΟΓ 88 ἃ ὈΓΟΔΟῺ οὗ σΟνΘΏΔΗΪΒ ΙΩΘἢ 
ΤΆ κ6 ΤΠ ὁδοὶ οἴδοσ, 88 ἱπουρὴ ἴθ 6.6 Ῥ ΓΘ ἃ βρϑοίδὶ 
φαΐ ἴῃ ἰΐ, σγοαίον ἰμδπ (πδὲ οὗἩ ΔΩΥ πδίαγα] ἰη᾽υϑιοθ, 
Οὗ ΟΥΪΠΑΣΥ͂ πρίοῖγ. ΤᾺΘ ΥΟΤΥῪ οδϑθηιδὶ ἰάθα οὗ (;9 
οδἱὰ ἰἰθοὶ 8 ἐμαὶ οὗἨἉ οονοπδμπῖ, δῃὰ ἰΐ ἷβ, ἱμοτοῖοτο, 
(δαὶ ρατὺ οὗ τοϊ σίου ἰο πίοι οὐἷὖν ΡΟ] οο0-πδίυτα β8 
οσχμὶ δὶς ἐδ τηοϑὲ ἀοδαὶγ ορροαϊάοη. ΤμΘ βᾶτηθ ἰάθϑ 
ΤΟΔΥ͂ ὃ6 ἐγδοοὰ ἰη οἴμον ϑρ  ἐποίϑ, βι}0}} 88 Ζεὺς ἐταιρεῖος, 
1860 Θοὰ πο δυϑῆᾷοβθ ἰγοδ οι υΎ ἰ0 ἐοηἀβμΐρ, 88 
1δουρῆ {86 οὐ] χαώοι οὗὨ βά 6" 7 ποτο στουπάσθα οἢ ἃ 
βροοΐδὶ απὰ τηυξιδὶ τοϊδώοῃ ὑο βοτοοι ἰηρ μίρῃον διὰ 
ὩΔΟΙΘ ΡοΒίεἶνο ἰθδῃ ταθτο Βυγηδῃ Εἰκίηρθ. ἰσα αν ἴὸ 
ἰμΐ6 Ζεὸς ἐφέστιος, {86 ῥτοίδοϊον οὗὨ (86 Βοδγίῃ, Ξ0 
αἰβο Ζεὺς ἑρκεῖος (σαρίίον Ηοτοδι8), ἐπ6 αοὰ οἵἁ ἐδ 
ἔΑτΟΣΥ 6 ποϊοθυγθ, ον οὗ (86 ϑαογοὰ ἀογηθϑβίῖο γοϊδίξουβ, 
88 Τουμάοδὰ οἱ ροδὶἶνο ἰπϑεϊ ας 0πι, ἸΓΑΏΒΟΘΒ Πρ ΔΩΥ͂ 
ἸΔΘΣΟ παίαγαὶ ΟΡ ἱπαϊνὶ ἀυ] Ζζίηρ τρὶθ (Βδὲ ΤΟΔΥ Ὀδ 
οἰαϊπιοὰ ἀραίηβι '. Τ686 ργϑοΐου ἰά688 ἃγὸ δκίῃ ἴὸ 
(μδὲ οὗ οογαπδηΐ 88 ἰδ ϑϑϑυἑΐδϑ Ετουῃά οὗὨ [89 

οπυτοῦ, ΤΠ ἀϊνίμα οονθῃδηῖ, (μ6 Ὁ919 ὨΣ, ΜῺ 

οομδιτηοὰ πίιἢ Νοαῖ, ὑο Ὀ6 ὑσδηβιηϊ θὰ ὈΥ ἷπὶ 88 
1ὴ6 τοοῖ οἵ 411 ἐμαὶ ἱβ τηωοδὲ βδογεὰ ἱπ (ἢ 6 γϑιδίϊοιῇ 
οὔ τηδῃ ἴο αοὰ, οὐ ἰο ἰιἷ8 ξ6]10ν-Ὡθῃ.---Ἴ, 1..] 



ΟΘΕΝΕΞΙΞ, ΟΚ ΤῊΞ ἘΠΕῚ ΒΟΟΚ ΟΡ ΜΟΗ͂ΒΗ͂, 

ῬΟΟΤΕΣΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Το βοοὰ πρρῖκοθ ἃ ἀἰνίδίου Ὀοενθει ἐδθ Α ἀδγηῖο 
δηϊϊ αυν διὰ ἔδθ ῥγίσοϊ το ἱπ6---Ὀοΐποοι ἔπ βγδὶ 
(γουρδοαῦὶ πγπιῦ011081} ἀπ ἰδ ϑεοοοῃ βυτοθο] οαϊ- 
ἐγδά  οη 8] ῥτϊσυϊνο το ίομ, δΔ5 τ6}} δ Ὀούπθει ἰδ6 
διιοτηϊβώο δπἀ [6 ποεσαϊβίο οὐ βυρογβιουβ ἴοστοδ οὗ 
μοι μοηίΐδιη. [ἴπ 11ὸ ΤΔΏΠΟΡ 8 ἐμοῖο ἃ αἰνίδίοῃ Ὁθ. 
ὕπο ἴδ οἷὰ (Δι θα Ὁ ν]8}} δ αἱ ν δὰ ἴμ0 Ῥοδί- 
αἰϊανίδη οὐ (86 Νοδοδίδη Βυμθδη στϑοθ. [ἱ ἰβ ἃ ἰγρθ 
δ ἘΝ ΠΌΠΟΝ, ἰποβίομα, θροοδδ, διὰ ροσίοάδ ἐμαὶ 

Ὑ,. 
4. Το βοοὰ πα ἰηἀοϑὰ ἃ β'η-.δοοὰ (Β πάθε), οὗ 

ταῖμον, α βοοὰ οὗ ἱπάρτηοηϊ, ἀπ 88 ἴμ:6 δγεὶ ποι] ά- 
Ἰυὐθίοτ 8] -[παρτηθηΐ, ἰὺ ἨΔ ἃ ἴγρο οὗ 411} 70] πίη 
ἡπάρταοπίδ, οβρθοϑ ΠΥ οὗ [86 πον] 8 ἰδδὲ ἡπἀρτηοηὶ, 

ὃ. ΤῊ Βοοά ἴ8 ἃ δγηϊῃοαίβ οὗ ἦν ὁ δῃηὰ ἀο- 
Ἰίνογδῃοα, ἑοττηίϊηρ 8 ἴῸΣ ΘΟΥ̓ΟΓΥ͂ ἑοοπίηρς βγη μο- 
εἷβ οὗ ἰυδρταθηῖ δπὰ ἀοἰἰγογᾶῃμοθ, θθρθοΐδ!Π} ἴον [86 
ἀου]ο οδοοὶ (οὗ ἱπάκχαιοπς δηἃ ἀοἰϊνοσαῃοο) οὗ ἐδ6 
δσοάυβ οὗ [86 ὁ] οὗ Ιδτδοὶ ἔτοσα Ἐψγρί---ἴον 89 
τοὶ 19 ροϊπὲ οὗ [πὸ που] δ ἰδίοσγ, ἐδ ογζοβδ οὗ 
ΟἸτδὶ, δπὰ ἴοσ (89 8π8] ἀοἸϊνογδηοθ Ὀγουριξ οαἱ ὈΥ͂ 
ἴδιο ὅπδ] Ἰυπδρτοοηὶ αὐ [Π6 ποιὰ πὰ. ἴὸ (9 ῥά, 
τοϑηΐ ὈΥ͂ Μγαίου 60 πὰ (0 ἱπάστηφης ὮΥ͂ ὅτο δῷ 
ἴδιο ΕἰσθοΣ Ῥοίοποῦ οὗ ᾿υάρτασπὲ; ἴο (ὴ6 Ὀδρεΐατη ὮΥ 
Ἡδίοσ ΟΟΙΤΟΒΡΟΏδΒ τ μα βέίαει ὉΥ το 88 ἐδο ϑοοομὰ 
πρωὶ ΟΣ ἰδθ ΡΟΟΡ οὗ Ὀαρώδια [ὉΣ δαϊνδου. 
Βὺ8 ἴδ6 ἱπάρταοηίβ δα ἀο γογδησοδ, ἰμαδιθοἢ 89 

ΤΏΘΥ δοραγαΐθ [6 βαί γα Ὁ] 6 ἤγοτι ἰδ Ἰοδί, οσ ἱπουγᾶ- 
ὈΪϊ6 ; διὰ δὸ ἴ8:6 Βαϊ να 00} ἃτο ἰπάρτοοηϊα, ἱπαβτηποῖ 
88 (ΠΟΥ 8.6 δυὸσ δοηῃποοίοα ΒΟΙῺΘ δοραγδίδοι οὗ 

ἘΠ ἢ ἵνοσδαὶ γα οη 4. ΤΊιο υἢ ἱ ΒΏΘΩ τοη, οὗ (δ 9 
στοαὶ Βοοά, δηὰ ἐξ οἰμίοαὶ αἰσηίβοιποθ, βίκμιὰβ ἰῃ 
οοῃποοου πὶΐῃ [6 υηΐγοσβαὶ ἐχροοϊδώοῃ οὗ Βυτηδλη- 
ἣν ἰμδΐ δὲ {πὸ ποι δβ απὰ ἰμοτο π|ι|]}] Ὀ6 ἃ που]α- 
υὐρτηοπί, 

ὅ. Το δοοὰ δἱ [π9 βαπιὸ {πιο ἤδοὲ δηιὰ δγιηροὶ. 
8ιοο [86 ῥτουΐουβ τοτοδσῖχβ, ΝΟ. 8. 

6. 70 τοσδηΐῃρ οὗ [06 πδιὴθ Νοδῖ. 8366 ἰδ 
Ἐχοροιϊσαὶ δπυοίδιίοῃβ, Νο. 1. 

ἡ. Τ0ο δηπουποοιηθηὶ οὗἉ ἴδ6 βοοὰ, ον [0 Ὑ8Ο]6- 
ΒΟΙλ6 ἀοπιγιοίξοιι, 88 ἃ ΙΏΘΑΠ5 οὗ δβαϊνδίξοη ἔγοιη ἰδ 6 

4700 οβὰ οὗ 811 δοδῃ," ποῖ 
ἀκταθηΐ οὗἨ οσμοσβ δέξου 88 ἃ το γ 

διρδίηϑὲ ἰΐ (θο6 1 Ῥοξ, 111, 19: οἷ. ἱν. 6λ. ὙΒΟΓΘΌΥ 
ἀοε8 ἴθ οχρτοβδίοῃ : “186 διὰ οὗ 811 Β6 δῇ," ἀδῃοῖδ 
ἴδο ἴδοι ἰδδὶ (διὸ ᾿πητηαποπὶ ἰαδρτηοηὶ οὗὨ πδίαγαὶ οοῦ- 
τυρθοι δα8 ἤον 118 οοῃϑοαύθηοο ἔδο ροαϊεέτο ἱπιὰρ- 
τοθηΐ, ““ὙὙΒόσοτοῦ ἴΠ|6 ΟΟΓΟΔΒΔ, {Π0ΓΘ δῖὸ ἴδο δαρὶοδ 
εαϊποτοά Ὁ 

8. ΤῊ τσοὶ νο οἵ ἴῃ [86 ἱπάκτιποιι ἴα, δὲ ἐπ Βδτῃθ 
Ὅτη6, ἃ Ὀοϊϊα ἰὼ (86 ἀο γθγαῦοθ, Α ργοβοηθτηοηὶ οὗ 
ἴπο ἤοοά δηᾶ ἃ ργορδιδου οἵ ἰδ 6 τς πσαπὶ ἑομοίδον. 

9. Τῇ γμΐδη οἵ [80 δτὶς γὰ8 ᾿τηρατίϑα ἰοὸ ΝΌΔΕ ὉΥ 
αοὰ. πο Βρίτγίξ οἵὗἩ Θοὰ ἴδ ἰδ δυΐδον οὗ 41] ἰάδαὶ οὐ 
Ῥδείοτ ἔοστοβ οὗ ἰδο Κίησάοιμῃ οὗ Θοά. 5.0, ἴον 6ὁχ- 
δ ρ6, ἴ:6 ἐδθοιιδοῖθ, οὐ δὰ οὗ {86 ἰοβι οηγ.--- 
ΤῈ ὈυΠαϊΐηρ οὗἁ ἴδο αὐὶς Δ8 ποῖ ΣΟΓΟΙ͂Υ Δ Το} οὗ 
βαϊναϊζοη ἴοῦς ΝΟΔᾺ διὰ 1.18 δαὶ 8 ΒΟΣΊΩΏΟΙ 
οὗ τοροηΐδηοο 0 ᾿ΐδ οοἴοτῃ 

10. ΤῈ τγὐπελείνε, ἀρὰν Γ᾿ μὸν δι γα ἔοττα), Ὀπὶ γοὶ ἱὲ 
ἯᾺΒ [86 ρυἱγιϊἶνο βῃΐρ οὗ ἃ : Β ἰοδοδϊηρ 
ΤΩ Ὧ8᾽ οι, εἷα ποτὰ οὗὨ Ὁ] ὌΡΟΣ ἴδ, δπὰ 4 
ϑυτηῦοῖ οἵ ἀφ᾽ γοτάσιοθ ἴῃ 81} μου ]8 οἵ 1 ἀθορ. 

11. Νοδὰ 'νὰϑ ποῖ οπὶγ βαυϑά, Ὀυὲ αἷδὸ ἐνιο βαυΐον 
οΥ ἐδ τηραϊδῖον οὗ 6 ἀϊνίηθ βαϊ νδιίσιι ἴον ᾿ἷδ Βοῖιϑθ6. 
Ἦο ν88 8 οὗ Οσμγδι, (ἢ δρδοϊυΐο παραϊαίος. 

12. Νοδὴ ναϑ οοτωρεοπαη δὰ τι ῃ ἰδ Βουδοδοὶά 
ἴῃ [6 ὁη6 Ὀαρίίετα οὗἉ ἐλ δοοά. ΑἸγεδὰγ ἰῃ ΝΟΔΒΒ 

ΒΙΒΕΟΥΥ ὑδ6τθ ΔΡ 6 διοοοσδῖῖο 
εἰσ βοδηοθ οὗ {ἰπ0 οἰὰ ΠΛ χ.). 

18. ΤΙο τοϊ σίου οὗ γονοϊδίοῃ 8 δοθα {86 τεϊξ- 
εἴοι οἵ ρΤΡΊΔΩΣ. τι δύ80 .)48 116 πε οὗ ἔ6 οονθ- 
ὩΔηξ, 6 ζτδηὰ δῃ. ΘΔΙΌΓΘ, ΟΟΣΩ 
ΒύσηΝΕα᾽  “" Οὐποογάδῃοο,," τί, ϑυπά. Βαυὶ ἶδὰ 
οονθηδηΐ ΟἿ ὈΘΟΔΌΔΘ ἰὲ 8 ἐδ το] ρίοη οὗ ἃ ραδξ- 
ΒΟΏΔΙ Οοἷ, δηὰ οὗἁ .εἷ5 το δώσῃ ὕο Ῥοσϑόπαὶ τθα (8600 
[1 πρὶν φὰς διποίδιίίουα, Νο. 3). Βοσο πὸ δΣΘ 
τοτηϊπάρα οὗ ἐπο οογδιδη εἰ ΠΘΟΣῪ οὐ Οὐοοοίαβ, ΤῆΘ 
ἀὐνίπο οονδηδηῖ ἷβ {ἰτῸ}7 ἃ αἰνίπο ἰδ, ποὶ 

Βδογϑιηθηὶδ οὗ ἴῃς οογουδηί, 
οοἶνοθ (16 ῥκοσαΐθϑα οὗ ἐλεν ὙΠΙΟΒ 
δίους πὶῖὰ ἴπο οὐ σαῦομα οἵ {86 ἴαϊμι. 
ἴο ἴ} ἴτθο οἵ 16 ρίνοῃ ὑο Αὐδτο, ἴἰο [δ ταίπθον οὗ 
Νοδδ, ἴο ἰδ 6 ηὐτλο μὲ τ φὐ ον πρὶ περ! ΤῊΝ πρβραεπετ᾽ 
διὰ ἴὸ οἰγουτηοίδίοη, ἴο ἰδ) Ῥαβϑουοσ οὗ οθεθβ, 82 
88 ἴὸ 16 Ομ γίβείδη βδοζδιοθηβ, ὮΝ ΒΘΩ ΜΘ ἰοατο. οἂξ 
οὗ νἱονν [6 ΟὈἸ αώσμδ οὗ (6 οονθηδηϊ, δ, ἔοσ ἐχ- 
δΏρῖα, ἐδ δὲ οὗ [86 ἰπἰ ἰδίου οὗ οὐπάγοε ἱπ Ὀρέστα, τ 
ΡῬτοΐδῃθ ἰῃ0 οονοπδηϊ (δοσῦρασο ΒαύμΜΟΔΕΤΕΝ, ῥ. 109). 

14. Το ἀἰδέταποο Ὀοίττθαῃ (86 οἴεβῃ απ ἔμ αὰ- 
οἷεδῃ δῃΐτηδ]β (866 ἴμ9 Εἰ δυο). Το οοΣ- 
ἰσαδὶ Ὀδίπθου ἴδ οδἰίϊθ δηαὰ ἰδ6 π|ἃ Ὀθαβὶδ 18 οὶ 
ἐπ ΟἿΪΥ (διΐηρ ἀοϊοστοϊποά, ναὶ, δἱ (}}0 Βδῖηθ ὥσαθ, ἐπ9 

ἐκρότει πϑὰ ΑΎαΟ τ το ἐτὴς πσάραν ἜΑ ἱπρυγο, ἱ γ͵Ργεὶ Ἰβῃροδ ὥθοῃ (8666 
δ ΤΣ χῚ “ἴεειι, γοϊ. 1, ». 662). ΟΟΥτο ν ἀροδ 
Καπι, τϑιδσκ (ρ. 362), ἴμδὲ ἰπ6 τοοορομ ὈΥ ρμαῖγα οὗ 
“4}} βοβἢ Ἶ ἱπο ἰδ δτῖκ, ζιδῪ νὰ σοἀποϑα ἴο ἃ δοσίδιῃ 
τοϊαιίνιιγ. ΤῊΘ τοθαϑῦσο, Ββόνγονοῦ, οἵ {{||8 το  νἱεγ 
σδηηοῖ ὯΘ Ῥασ συ τὶν ἀοιοτταϊ θα : ἔοὸσ [6 δΌρρο- 
βου οὗἩ ἘΒΈΔΕΡ (ρ. 86), ἰδὲ [86 Ὀεδϑίβ οὗ μ6 Βοϊὰ 
ἴδδὲ πθὲθ ὍΡΟΣ ἴδ 6 δἴτοσ (16 βοοὰ ἀϊά ποῖ φοΣ6 
ουὐ οὗ ἰῃο δγκ, Ὀυὶ πότὸ οτἱρὶ πὺρα δοῦν ὈΥ αοά, 86 
ΠΟ δυρροτί ἰῃ ΟἿὟΡ ἰἰδίοσγ. 

ἩἨΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ἔδο ἰδ0 Εχοχοίδοδὶ ποίοϑ, δηὰ ἰδ Ευμάαετοοηδεὶ 
Ταθοϊορίοαὶ θα. ΤῸ ρτοδλὶ δορὰ 48 ἃ Βηϊγδαοϊουδ 

σι οὗ ἀοὰᾶ: 1. [ἢ πδίῃγο, 89 ροϊμηρς ὈδῸκ ἰο ἴδ σσθ- 
οὔ, δηὰ ἰογπαρὰ ὑὸ ἰδ0 Θηἃ δῃὰ γορονυδῦοδ οὗ ἐδ 

ποιϊά. 2. [πη ἐδο ποιὰ οἵ τηδῃ ; ροϊπθπρ Ὀδοϊςτασὰ 
ἰο ἴδ [8]}, ἰοσπασὰ ἴο ἐπ 1δδὲ δροβίδθυ. 8. ἴω 86 
ΒΡΌΘΓΟ οὗ ἴ86 ἀϊνίπο τἱρίθουβ σουογησοοπὲ; ἃ ΘΟΡΥ͂- 
ἰὴ οὗἩ ἴο ὅγοι ἢι ἐ οὗ ἀρδίῃ, ἃ ργεβχυγαίίου οὗ 
6 οσῃὰᾷ οὗ ἰ)9 ποτὰ. 4Ἅ4. [π ἰἰπ6 κίηρδοτη οὗ " 
Ῥοϊηϊης Ὀδοϊκασὰ ὑὸ 89 βνεὶ ἀοϊϊνεγαμοθ ἴῃ (80 
βτοὶ ἱπαρτηοηΐξ, ἔοσπασαὰ ἰο [19 οοπιρ]οίοὰ Βαϊ νδιϊοα 
ἰπ δ:6 οφομιρ]οίθ δὰ β8π2] ἰπάρτοοηί.---ΤῊο ποσὶ οὗ 
ἴθδὲ ἀδὺ δὴ οὐ]ϑοὶ οὗ ἀΐδρίοαβυγο ἴῃ [06 ογο8 οὗ ἀοὰ. 
--ἸολῃΒ τἰρδιοουδηθδθ οὗ ἐδ! 1}.---ΝΌΔΕ, τεδώσαν: 
Δίομθ ἴῃ ἴπ6 χαοροσγαίζου οὗ μἷ8 ἀΔγ.---ἴπ ἴδ6 πι 

ἴοδὲ οοττυρὕοι, ἰμοσθ δσὸ ἴδο δβόϑαι οὗ ἀαοά-- 
ὁδὰ Θοτηργοδοηοά τῖΐ ἷβ Βουδ6.--- ἩΪΊΣΘΕΒ [ὉΓ 

[89 ΔΠ06 οὗ ἰδ0 ἤβ}ΠΚ ἴῃ (δ6 οὗ 
Θοὰ δπὰ ἰῃ ἐν Ομυτοῖ,---Ἴ 80 οονθΏδας οὗ μέν 
Νοδδ ἴῃ ἰὺθ εἰ χείβοδηοο, διὰ ἰθ6 πηοϊύϊηρ οὗ ἐι8 
οογφηδηὶ.--- Το οογοηδηΐ οὗ αοὰ πιὰ ΝΟΔῺ 8 οοῦθ. 
πιδηὲ οἵἉ δα] ναϊίοι ἴοσ Εἰγτυβοὶῦ δπὰ ἷβ Ὠοῦθα, δῃπ ἔοσ 
186 ργδβϑοσυδέοῃ οὗ (89 μυσαδη το. γπο ἀϊτοοιίοι 
ἔον ὈυΠάϊηρς ἰδο δι, οὐ ἰδ δαογοὰ δγοδοῖγροδ οὗ (89 
Ἰήησάοτι οὗ Θοά.---Ἴ6 ατῖς ἰὼ ἴθ δευταῖνο : 
ΘδΔΏσο: 1. Απ ἰσολρο οὗ ἃ Βοῦβο οὐῃθοοσαίοα ἰο 
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8. αἵ 6 Οἰυροὶ οὗ 8. οὗ [00 Οπγδιξαυ Βίδιο. 
“ΑΔ ὅλο εὶς βοδὶβ ου ἴῃ ἱ Βοοά, 80 ἀο68 [ἢ 

οὔ (δ ΟΒυΓΟΣ 841} ΟἹ διυϊὰ (1:60 δίοστη- [υὐρτηοη δ 
οὔ 1.6 νου δ Ὠιἰδίοτγ.--- ΑΒ (0 δὐῖς Ὡϑυοῦ ζ066 πον, 
60 ὭΟΘΤΟΣ εαἷπκα ἰπ6 ΟΔΌΓΟΝ.---Τ) οὐκ ἃ ϑοσιωοῦ: 
1. ἴῃ ἰζβ ὁπ ἰἰηθ, 3, ἴον δ] ἰἴσηδβ, 8. ἴον ἰδ ͵δεαὶ 
ἔἴπιε8, δηὰ οδρθοδιγ, 4. ἴον ΟἿΣ πηοα, Ηδπι, ἴοο, 
ὍἨ88 ἴῃ (Π6 διῖς, 50 8180 ἰ{πὸ ὑποίθδῃ Ὀδαδίδ (ἴῃ ορρο- 
εἰου ἰο [06 Ποηδιὶδὲ οΧί ΓΑ 8Π068).---ἴ (ἢ6 056 
Ρόσβοῃ, Νοδῇ, παγο Ὀοΐὰ ἰδ μουδὸ δῃηὰ .ἷ8 ἤυϊυγθ 
Το ἀεἰϊγοτεὰ; ποξοΐοτο ἰ8 ΝΌΘΝ ἃ ἰγρ6 οὗ Ομ γίδὶ 
(α τ. 18): “ ὅο ἴδου ἰοἰο ἰδ9 δεῖς," νου διὰ ἐδΐηθ 
ἘΣ ΒΔΕ ΕΥ̓ ΒΟΏΒ. ΝΟΔὮ 6 (Π0 τηϊ 9 τροπν 
θαν οὗ ἔδιο ᾿ο Ὀοίποου ποσοῦ δηἃ Αὔτγδμδια {τ| ἢ 
τοίετοιοο ἰ0 Ηεῦ. χὶ,).---Ἴο αἀἰκεϊπσθοι Ὀοΐποοι ἐδ 9 

διὰ [Π6 ἱτηρΌτΓο δηΐ τη], οὐ, (ἰδδὲ σῇ οἢ 8 ΡΓΟΡΟΡ 
Ὃς δὰ οὔδείϊηρ ἴὸ αοὰ ἰδ αἰβδὸ ρζορεὺ [Ὁ [8:6 ΘὨ70γ- 
τοδεξ οὗ τοο.--- ΗΟῊ ἰδὸ ἰηδιϊποὶ οὗ δαΐδν Ὀτίηρα ἴο- 
ει μοΣ πθδὴ δηὰ Ὀοδδὶ ἰπὺο ἴ.6 δδγίσῃ οὗὨ ἀοἸ ἑνογαποο. 

ἀραὶ ἴἰο [{6.--- Το ἰυάρτηοπὶ οὗ σοὰ οἢ 
οὐδὰ ἴῃ ἰδ 86}}} ομἀυτίης ΟἸἼΟΔΟΥ: 1. 48 8 

δκι οὖ Ἰίσὶι ἔον 186 πηάἀοεδίδηάϊΐηρ οὗἩ ἰδθ οουξδο οὗ 
οὗ πδγιίηρ ; 

ατουδὰ οὗ γ͵οίγ---ἴ ἢ ἰὼ 6 αοὰ οἵ 
διὰ Ηἰορ ποτὰ οὗ ργοτυΐβα:ιαυ Ηθ ργουρὰ ἰδ ἷπ ἴθ} 
ΔΤ: 1. Ηδ ΝῈ8 ροβϑοδδϑὰ ὉΥ ἃ ΠΟΙΥῪ ἴθασ, ἴῃ ὙΒὶοὰ 
86 Βοϊὰ ἴον ἐγὰο ἰδ ἰπγοδίοπίορ οὗ Θοὰ ἰη τοϑρϑοῖ ἰὰ 

δΔιιπουσὰ Βο δὰ ἴο οοι αἰ! 86 ταΐσυϊο οὗ ἣν; 
Οδἰεἰΐοβ οὨ δοοουπὶ οὗ [86 ἰυάἀστησηὶ Ὀεΐηρ 80 ἸΟΩ 
ἀοϊαγοὰ: 8. μὸ ῥσοδοιμοὰ τἱρῃϊθουδθηοθβ ἴο Οὐδιοσδ 
(2 Ῥοί, ἰϊ. "δ: Ὑ116ὲ, 4, 80 Ηἰτηβο πα κοὰ ἱγγθργοδοὶι- 
ΔΌΪγ.----ΝΟ ἢ πΑΙΚΟ τί Οοά,---8δὲ αοα βαγβ ἰο 
ΝΘ 868 ἴπγθ6 Ῥδγίβ : ἰ86 Ηγβί 8 (Ὧθ δῃῃουποοιηθσις 
οὗ ἴδο Βοοά, [δ βοοομὰ ἔθ οοτωϊωδηὰ τὸ Ὀυϊ ἃ (89 
σεῖς, 86 ἰδἱγὰ ὦ ῥγοζωοΐβο γοϊδιϊην ἰο 6 ργοδοσνδοι 
οὗ δα 118. 

1μι50ο: ΝοΟΔΒἮΒ [{{6-ἀοἸἰνογδηοθ ἱποϊυ 68 ἴῃ ἴξ ἐμδὲ 
οὗ [9 Ὑ8019 Βυπηδῃ το: ἴο {Π|18 δ]80 ἀοοβ [86 οοῦ- 
οῃδηὶ οὗ αοὰ πὶ ΝΌΔΙ ΒαγΘ τοϊδίΐου ἰῃ 1ΐ8 πνίάοδὲ 
Β86Ώ86.---ΟΔΙ Ἐπ, Ἡακπαῤιρὴ: Νοδη, πιὰ τῃοθ6 ἐπαὶ 
Ὀοίους ἴο μἴτη, 6 ἴ0 Ὀτίπιρ ἔγτοῦλ ἔδο οἱὰ ἰπίο [110 ἨὨδΝ 
ποιὰ, ποὶ τηοΓοΪν παϊκοὰ 1τἴθ, πὶ 19 ῬΌΓΘ τουδὶ 
οἔὗ ἀοά, ἰο πρυΐοδ [6 οἴου 5 οἀ.---ΠἸΟΗ ΒΟ ΕΚ, 
γ. 18 : ἀοὰ δροδῖα ἰο Νοδὴ ἴῃ μἷβ σοϊδίοη ἴο τὰ 88 
σγοδίοῦ δηὰ Ῥγοϑοσυοσ, Απὰ 60 ᾿ιἷἰβ οογδηδοὶ πὶ ἢ 
εἶπ δὲ ἰῃ τον [πὸ τ ὮΟ]6 ΒΔ το. ΤΏ. πδΟΪΘ 

ἘΠο πὶ ἰβ ἴθ0 σογοηδηΐ οὗ 
δεδλονδῃ. εἰκῆ ἐκ ὑχίτισι οπαα κα βανοϑὰ. 

Κεδλβεα, οἷ. νἱ. 9: Τ:ο ρτουπὰ οὗ ΝοΔἢ ΒΒ γἱοϑῖῦ 
οὗ Θοά, τον. 8, Ὀπὶ ἰηΐθ ταϑ 

Ὦ Ηἷα οἰαδε γ, 88 ἐἰιο 

οὗ σνοδίιγθ- "6 ἰδ οι Ὀτδοθὰ ἰὼ {818 τόογαρὸ ἴγοταῃ 1:6 
οΪὰ ἰο ἔδο πον ποηά. ᾿ 
Ολυγιν, οἷ. νἱΐ, 6: Νοὲ πίιδουῖϊ οδαϑο ἰβ ἴδ 

βἰδἰοιηθηὶ οὗἩ ΝΟΘὨ ΒΘ δρὸ τεροδιϑὰ ; Ὁ. περ: οἴδον 
ἔδυϊιθ οὗ οἱὰ δρο, ἰξ στο; 65 τϑϑῃ βἰυρυ θη δηὰ οὐδὲϊ- 

ΔΙΊορο, σα δοοοῦσῃὶ οὗ πδϊοι ΒΘ τοτηαίϊηοα ἔγο | ηδῖο : ἐπογοΐοτο ΝΌΔὮΒ ἔδί [ἢ ΘΟΠΔΘΒ ΤΠΟΓΟ ΟἰΘΑΣΙΥ ἰη0 
πηχηδττίοὦ. Οτδοθ ποηὶ Ὀοίοτο Α]} | νίον, ἰὰ ἰΠ0 ἴδοι ἰδδι ούθ δὲ δυο δὴ δρὸ ἰΐ ἀϊὰ ποὲὶ 

ΟὩ δ͵5 κἰάς, ΚΑ δ ἴῃ [86 ΜΓ οβδίδἢ Ἠὰ8 ἐμο | ἴδ Εἶτ. 

ΒΈΕΈΟΟΝΌ ΒΕΟΤΊΟΝ, 

Τὰς ΕἸοοὰ ανὰ ἰλ6 “ωάρπιοη, 

ΠΌΝΟ ΌΝΝΝΝΟΝΝ 

πλρῖξεκ ΥἼΙΙ. 110-94, 

ι0. Αμάϊῇ οδπιθ ἰο Ρ688 δῇνοσ βευύθη ἀδ 8 [μέατα!!γ, ϑονϑα οἵ ἄδγϑ] {πιδὲ (0. 9 νγδίθσβ οὗ {1|ὸ βοοὰ 
11 “16 ἀφροῦ ἰμ6 ϑασίμθ, [1Ἃἢ 1Ὲ6 δἰχὶῃ Ὠσπάτγθαι ἢ γοαῦ οὗ ΝΟΔἢ 8 116, ἴῃ [86 βθοοπὰ στροηΐῃ, 

ἴδιο βουθῃίθθηί ἀΔΥ οὗ [86 τποπίῃ, [86 βδιπθ ἀδῪ στΌγῸ 8}} {π6 Τουηίδπϑ οὗ {86 ρτοαῖ ἀθθρ 
12 Ὁγοΐκθῃ πρ,' δπὰ ἰδ τπάονβ᾽ οὗ ἈθαΥύθιι ΤΕῚΘ ορθηθᾶ, Ἀπ [86 σταίη " [Ὁ9., Βοανγ σαίη, 
13 καναε, ἀουά-ὑτιτοϊη 6] τ] 88 ὍΡΟΣ ἰ..6 Θδτὶ [ΟσΟΥ ἀδΥ8 δηὰ ἔοσίγ εἰρῃῖθ. Τη [δ9 86] βϑιηθ ἀδυ " 

οπἰοσοὰ Νοβὲ, δὰ βμθηιν δπὰ δι, δῃὰ Φδρβοίν, [89 βομβ οὗ Νοόβὶ, δηὰ Νοδῃβ υἱἹῖο, 
14 διὰ {π6 ἰγθθ ψσῖνϑα οἵ 815 βοῦβ σι [ἢ ἔμϑτα, ἰαὺο (6 ἀὐῖς. ΤΏΘΥ, 888 ΘΥΟΣΥ ᾿ϑδϑὺ" δίνοσ 

1.18 Κιπά, δηὰ 41} [86 σδίι16 δον ἐμοῖν πᾶ, δῃὰ ΘΥΘΙΥ͂ σσθρίηρ ἐμὴν [Βδὲ ογθοροίἢ νδς 
156 [06 οδγὶ δῇσ [18 Κιηᾶ, δῃὰ θυ αῦ ἴον] δου 818 ἰσηᾶ, ΘΥΘΓΥ Ὀϊγὰ οὗὨ ΘΥΘΙΥ͂ ΒΟΙ͂. ἀ 

ΒΟΥ σοηΐ ἰὰ υηΐο Νοδὶ Ἰπΐο {86 ατῖς, ἔτγο δῃὰ ὑνο οὗ 4}} βϑϑῇ τϑγοὶμ 18 ἐμ Ὀγθαία οὗ 
16 68. Απᾶ (δογ ἰμπαὺ νγϑαΐ ἱπ, τπϑαῦ 1 τη819 δηὰ ἔϑθγμδὶο οἵ 811} θθβῃ, δδ ἀοὰ ᾿δὰ δοτῃ" 
11 τοδτιἀοὰ ἢπη; δηᾶ ἰ}9 οχὰ βδαὶ τι ἢ. Απὰ ἔμο βοοᾶ νγ88 ἔοσίυ ἀβγ8 Ὅροι [Π6 ϑδυίὶ ; 
18 δπὰ (86 νγϑίδιϑ ἱποσθαβϑᾶ δῃᾷὰ ὈδγΘ ὑρ ἰδ διῖς, δηὰ 10 τδϑ "ἢ ἀρ ἀῦονο [86 οατίῃ. πὰ 

ἐῃ9 τδίοσβ Ὀσϑῦδ θα, δηὰ ὙΤΟΓΘ ᾿πογϑαβθα στθθ ὙΠ [86 θαχίῃ ; δηὰ (86 δἱἵἷκ ψϑηςϊ 
19 [ἄτγονο βεσὸ δὰ ἐδασοΪ ὩΡΟῚ (ἢ 806 οὗὨ [86 τγαΐθσβ. ἊἈἀῃὰ [π6 νγϑδίθσβ ρσγϑυδ θα ἘΘΡΟΟΒΕΥ͂ 

Ὄρσῃ (6 Θατίῆ ; δηὰ 4]}} (λ6 Βὶρὰ 81118 ἐμδῦὺ τ 79 πάθον [86 ψΒοΪΘ ὨΘΔΎΘΏ ὝΘΙΘ ΟΟΥ̓́Θ 
420 ΕἸ ΘοΩ ΟΌδ 6 ἀρτνγατὰ αἰά ἰμ6 τγϑίθσβ ῥοῦ; δηὰ [ῃ6 τυουμπίδὶπθ 670 οονουϑὰ, 
21 Απὰ 2]} Β68}} ἀϊοὰ ἐμαὶ τηουϑᾶ ἀροι ἴδο ϑασί, ΒοίΒ οὗ ἴον, δπὰ οἱ οδιι]6, δπὰ οὐἩ βθϑβί, 
22 διὰ οὗ ϑυϑυγ ογθορίηῃς [μΐπρ ἔπαῦ ὀγθθρϑς ἀροὰ ἰδ9 οατίδ, ἀμ ΘΥΘΣΥ ταδὰ : Α1]} ἴὰ ψοθ6 



404 ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΚ ΤῊΞ ΕἸΠΕ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΒΈΕΞ. 

28 ποβίγ]β τσδϑ [86 Ὀτθδ οὗ 11ξ8, οὗ 8}} [πιδὶ νγδϑ ἴῃ 89 ἀτγ Ἰαπῃᾶ. Απὰ θυ συ Ἰἰνίηρ δϊπρ 
γγ88 ἀοβίχογοα [1δπρὸ τοδάν ΓΤ ἴῃ Καὶ, απὰ σαπᾶατα, λε ἀξείγογοα ] ὙΓΏ]ΟΝ 788 ΡΟΙ [89 [λ66 οὗὨ (86 
στουπᾶ," ὈΟΪῈ τὴδῃ δηᾶ οδίι]θ, δῃὰ 88 ογθθρίηρ ὑμίηρα, δπα {86 ἴον] οὗ [86 βθᾶυθῃ ; 
ἃΠα [Π6Υ στοσο ἀαβίτογϑα ἔγοιῃ ἴῃ 6 δασίῃ ; δῃὰ Νοβδὴ ΟὨ]Υ σϑιρδ ηϑα αἰΐυε, ἀπά {μου {δας 

24 σ6͵6 πΠ} δῖπι ἰὰ [86 ἀκ. Απᾶ ἴΠ6 Ὑταῦθσβ ῥσουθ]θα ὌΡομ ἰμ6 Θαγί ἢ ἃ Βυπατοα δι 
ΘΙ ἀδγ5. 

[1 ὲς. 11.-ὐ ΣῈ 5, 8 ΤΟΤῪ δίσους Ἠοσὰ. ϑδ'ιναάδη οἱοατίπα; πδοὰ οὗ ἔδο δαυί βαῦδῖχο ΟΣ οασ δ -οἱοαυίπιρ, ΝΌΣΩΙ. χυξ. 
81; Ζδοῖ. χἰν. 4ἅ. Ἡδποϑ ἔδο ποὺς ΠΣΕΦ, 8 ὙΔΊ]ΟΥ, 88 ἰμοῸρ. ἔδο ΗἩδΌτον μϑὰ δοῖπθ ποίϊοῃ οἵὗἨ υδ]}ογα Ββανίῃρ ἰμαὶξ 

οεἱαἴτι ἵπι θεδτοβ οσ ψἱοἱδης βαρασαίουι οὗ ἐμο οασέβ. Οὐταρ. ΗδΌ. ἐ"!. 9, γδΣ ΣΞΞΤΙ ΤΟΥΣ» “Τοῦ ἀἰϊδεὶ εἰοατο ἐμ 
ϑασν πὶ σχίνασε "-τοῦ δοοάε.--Ἴ. 1..} ΤΥ ; θα 

[2 αν. 11.-ΤΒ ἫΝ τοὐπάσιοο, ορεπέπρο-- ΒαΠΟΣΑῚ βασι 89 ΨΟΣῪ ΟΙΘΑΣ ἔγοσῃ Ῥασβ]οὶ ραδαδξοβ, συοὶ 88 16. 'χ. ὅ διὰ Ἐοοϊϑα. 
κἰ!. δ, ἐβουρῃ ἴῃ ἐδ ἰατίας Ῥαβεαβὸ ἐξ ἐδ πϑοὰ τιοίδρἈοσί δ! οἵ δι 6γ68 δ ἔμο πίμιάσπσ οἵ ἐμιο Ὀοὰψ. 1ΧΧ. καταῤῥάκταε, 
Βγτίδο, 15...) » ὉΓ ῬοιγεΥΣ.---Ἰ. 1,..} 

[5 ον. 12.-- ΠΡ, ἐδ τϑῖγ στεδί χαΐῃ, ἐμδὲ πβιοῖι οοπιθ8 ἄοται ἔῃ ἃ θοὰγ, δ 'ὲ ποσθ. ᾿"ὙὮ Ὁ ἀαποίοδ [86 οοζωσιοσι σοῖσι, 
ὁχοδρί νμθα ἐμίε ποσὰ ἐδ )οἰσισὰ 1 11, 86 ἰὼ δοῦ χχχυί! 6, ὉΦΔ ὝΌ, αξιὰ ἰῃ Ζϑολ. χ. 1,᾿ τ μοῶ ἰδ ἰδ ἰπιίαπαϊδοὰ, 15 
ὅμο Ασανέο, μκαῖκῷ» ἰς ιοτϑε Ὡροᾶ δον ἔδιο τέσ, Ραξ 16 χϑσρϑ ἔδο ῬεάπϑΑ ΣΎ βατϑὸ οἵ τιρρτάφυδο, παίξαιϊ, ἀδαςὶγ, ρέμπραξε, 

οαδεως.- -Ἰ.1..} 

[6 ες. 1δ.-- ἘἾῸΣ ὌΧΣΣ, ἐπ ἐρρὸο ἀέε, ἰπι [μδὲ ΤΟΥ͂ ἄΔγ. Ιξ ἀαποίοδ 8 δίδει ιάοαὶ ρα συ ασιγ, προ ἑακοβ δῖ 
: γι δῖοι] . Ἀἢ ὶ Ὀοϊδοεὶ οΥϑεν σεΑΗ εν ῥθθθτνλὶ μος λυβὰς Ὁ. ὠγο τὰ ἐψέτορ ἐμακῖας ἐν θυ δρὴρ ες σορὸν τα Δ ούμὸ υδο κρυς πο μονα ἢ 

[5 Κα:. 14.--ἰ 95 Π 551-- ΠΠΠ 59}. 1 σιϑϑὰ ΟὨἿΥ Ἀ Τοτηδσϊκοὰ ἔπαὶ 81} ἐπὸ αἷΐε, ΠΘΣΘ διμὰ οἰδονβεσο, ἐπ 
18 δοοουπέ, ἀχὸ ἐο ὈῸ0 ἰδῖχϑεῶ δ Ὀπ᾿ἰτοϊ θᾶ, ΟΣ 88 δρϑαΐβο, δοοοσάϊως ἴο ἔδο νἱϑῖν Ὃ8 δσὸ οοσο ὑδ᾽]ϑὰ, ἤγοσα οὐδμοὲ οοσιαϊοσε.- 

Εἴοτιδ, (ο ἔοστω οὗ [89 ππνοσβα! γ ΟΣ ρασεδὶ ἐγ οἵ ἐμο δοοὰ ἐΐδο},. ΕἸδοτμΘΓΘ ΟὨἿΥ ἐδ ΓΙ ὉΣΤΣ δὲ τπιδπομϑὰ, 86 ἰδ ποϊοδὰ 
ὮΓ Ὥς. ΜΌΚΡΗΥ, ῃ. 212, απὰ ἔμοσο ἰδ σοοὰ τϑϑδϑοῖβ ἴο τορασὰ 1ὲ ΠΟΘ 886 δρϑοΐδοδ! 8 ἴ)ο ΣΩΟΤΟ ΒΟΏΘΣΩΙ ποτὰ 

ΓΡῚ Ὀοΐοσο ἰ.. ὙΒοῖς οὐτοίβα ἰο ἐμὸ δεῖς ὮὉΥ ῥαΐχϑ τδ8 οὐϊἀθῃ εν συροτπδίυχαι, ὈὰΣ ἐμὲ ἱπ τῸ τοδροοῖ δϑδοία ἴδ οἵδε 
ᾳποσίΐου.--Τ. 1,.} 

[5 γαΣ. 23.- π ἼΣΤῚ  ὅ2. Βεραοτοᾶ ἐπ οἷσ Ὑατγαίοῃ, “οῃ ἐμ) ἴδοϑ οἵ ἐμ βτουπὰ." Ἐδίμοτ, “αἱ ἐδ: διοϑ 
οὔ δο Αἀαπιαλ,᾽» ἐμὸ ποτά, ἐπ ἐμοὸ οδιδρέοατα Ὀθέογο, υϑοᾶ ἕοσ ἰδ9 ἑῃμαδί οὰ ἑαττέζοσῃ ἕω ἀϊδελησείου δα Ὑ7 “δ, 86 ἔπι α6π. 
ἰν.14;:- Ὑ . ΝΝε, ἰὰ δαὶ οοἠποσίοι, Ὀοΐηρ πϑοὰ (ον ἐπο τοίάέ, ᾿π ποῖον, οαγίλ, ἰπΐο πίοι Οαἰσ δασϑὰ Β δου) ὰ 6 ἀσίτεδ, 

ΒΔ 8 ὙΒΠΟΘΓΟΣ διὰ ἃ υδραροτιὰ. ΤΏΘ υ89 οὗ ΓΙῸ Ἴ ΒΟΓΟ ΟΟΣΓΔΙΏΪΥ δΟΘΤΩδ 0 ἱτο Ρ}Υ δοῖῶϑ ἰεστί ἰοσὶδὶ Ἰπτι δσῃ. Ενδα 
ἩΒαυ Ὑ)“δλ οοσῦσα, ἰδ ΣΛΑΥ 6 Ὀοίξος τοπΔοτοᾶ ἰαπά, ἰῃ ἀσβη! ο]γ, ἔμδη τ τ ἐπὶ ἰάοα οἵὗὨ ἐοίΔ!  Τ τ μίοὰ ΟἿΣ τησδόσε σιονσ]» 
Θᾶζκο ΣΩΔΚοὁ5 υ8 δἰίδοῦ ἰο ἐξ, 8606 ζωσχέμον οἱ ξμὶδ ἰδ 9 ΕΣούχπυ, αἱ ἐδ σμὰ οἵ ἴδμο δοοουχιί.--Τ. 1..} 

ἘΧΈῈΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΣ, 

Ἱ, 7}Ὺὲ Τίπιο ὁ ἐλ Κ᾽ Ἰοοά.--- Το Ὀορὶπηΐης οὗ [ἢ 
Βοοὰ ἷβ ὅτδβι ἀοίοστηϊποὰ ἰῃ γοΐθγθμοθ ἴὸ [86 ἂροὸ οὗ 
Νοδῆ. [ὑ νὰ ἰη ἴῃ εἰσὶ μυπάγοαιτἢ γον οὗ ΝΟΔἢ ΒΒ 
16, τη δῦ ἰ8, ἰπ 1Π6 γοδῦ ὙἩΠ6Ὼ ἴΠ0 δἷὶχ Ὠυπατοα ἢ Υ0ᾺΡ 
οὗ εἶθ. 0 πουἹὰ Ὀ6 οοτῃρ]οίοα. Τῆοὸ πυμῦοῦ 600 
ΔΡΡΟΔτΒ ΒΟΓῸ [0 ΑΥ͂Θ 8 ΒΥΓΩΒΟΪΐ68] τηοδηΐηρ,, 88 6͵8Ὸ 
1860 τ οῖκ ἴον δἷβ χοΐϊηρ ἰμῖο 86 αὐῖς. δἰὶχ ἰβ (86 πυτω- 
ὍοΣ οὗὨ ἰοἷ] δῃὰ ἰδῦοσ. Ναχὶ ἴμοτὸ ἰα χοὰ [Π6 ἀδὶθ 
οὗ [86 Ῥορίηηΐηρσ: ΟἹ {πὸ δουθῃηίδοη! ἢ ἀδὺ οὗἁ [6 
βοοοηά τοῃίῃ. Αοοογαΐηρ ἴο Κηοροϊ, τουδὶ ἰπἷ8 ἀδὶδ 
Ὀ6 τοοϊκομοὰ ἔσομαι ἴΠ6 σαὶ ἀδὺ οὗ ἴδο εἰσ Ὠυπάγοαι 
γον οὗ Νοδἢ 116. ΕῸΓ [Π}8 ἐλθτθ Δρρϑδγβὴο σατουηὰᾶ 
ὨθΓθ, ἰἢ τὸ δϑϑυτὴθ τἰδὶ [Π6 Ὡδιστδίορ Ὠδὰ ἴῃ Υἱοῖν ἃ 
Κηονγῃ δια ἀοιοττηϊποα ἢ ἴῃς οὗ [6 Τηοῃ[ἢ8, 
ΤΊο αυοδίίου ͵δ ἰμ:18---- Ποῦ ΟΣ [6 τηο! Ὧ8 τὸ ἢο Ὀ6 
ἀοίοστηϊηθα δοοοταΐης ἴο (ἢ6 (Ὠοοοστϑῖο , ὙΒΙΟἢ 
ἴ.6 Φ6νγ8 ἱκορὶ αἴϊον ἐπ6 Εχοάινβ ἔτοσῃ ὃ, δυὰ 
ἩΪΟῦ π10ἢ Νίβαη ἴῃ ΑΡτὴ] (60 ταὶ ἰπ6 Ὀσρίῃ- 
πἷηρ οὗ ἴμ6 βοοά πουϊὰ μᾶγο {8116 ἐπ ἐΠ 6 τροπτἢ 
ἴήαν, οσ. Μαγν), οὐ πποῖδονς τ ττὰ8 δου [6 Ὁοοθοχηΐο 
γοατδ' τοοκοπίην, δοοογάϊησ ἴο Ὑὶσῖ Τἰβτὶ (Β ρίθια θοΥ 
δὰ Οοἰοθοτγ) ταδὰθ {μο θη οὗἉ ἐμο γοῦν (Εχοά, χχιὶὶ, 
16; χχχίν. 82). ἘδρΌὶ Φοβιαδ, [μοραίυβ, δηὰ οἰ σβ, 
ΒΓῸ [ὉΓ ἴῃ6 ἐμοοοστγαῖίο πμθ-τϑοϊοηΐησ, πο ηλοναο 
ἴο 15, ἴ[Ὼ9 βοοὰ Ὀορδῃ ἴῃ ἴ86 τηοηἢ ἰπδὶ (0}]ῸΝ 
Νίβαθῃ. [οὶ] δῃηὰ Κηοβροῖ, οὰυ ἰῃ6 ΘΟΠΊΓΑΣΥ, ΔΘ ζῸΣ 
89 Θοομοζηΐο τϑοκοηΐηρ, δοοοιϊηρ ἴὸ πος {}10 
δοοοπὰ τη πουἹὰ ΒΑΥ͂Θ ἔ8116 0 ἴῃ ον Οοϊοῦον ΟΣ 
Νογνοταῦοῦ. ““Φοβορῆι (4πέΐρ. ἱ. 8, 8) δ88 ἴῃ τηϊμὰ 
186 τοου ἢ παιηθὰ ὈΥ͂ [86 Ἠοῦτονβ ΜΑγμοζυαῦ, ἩΠΙΟΣ 
[Ὁ] Β ἴον ΤΊβεὶ ; 8ο 86 Ταάγχζυσα οἵ Φοπδίμδη, δ8 

γὑ)0]} 85 Φδγοῦὶ δηὰ Κίτσος. Τπὸ οοηεπουδ ἴπότθϑβο, 
(θη, Οὗ 5ι.ν 6} Ἰπρ' οὗ 86 τδίοτβ ἔγοτὶ ἰδ 6 1718 οὗ ἐδ 
δοοομᾶ τοί, ἴὸ ἴδ6 1718 οὗ [86 δουθηί τη, 8 
Ῥοποά οὗἩ ἔνο τηοηῃϊῆβ, οὐ 160 ἀδυβ, πουϊὰ 81} ἴῃ [6 
ὙΪΠΙΟΣ τη 18. Κηοδοὶ. [Ιπβιοδὰ οὗ {μϊ8, πὸ Βοϊὰ 
10.δὲ ἴῃ ἃ οοαιηΐοδὶ οδίδδίστορῃο, δυοἢ 88 ἴ:6 Βοοά δρ- 
ῬΟΔΓΒ ἴο Ὦδτο ὈΘ6Ώ, [ἢ 6 Τορασὰ ραἱὰ ἴο 186 δϑοδδοῖ οἱ 
16 γὸδρ Ὀσοοῖηο8 ἐΔΙἸδοίουβ: δπὰ ἴθ ἮῸ ἃγὸ Ὧοὶ 
ΒοΙΘ ἴο {δ ἰπκ οὗ δὴγ υδῦ8] οἰϊτηδς δυθηίδ, βοἢ δὲ 
ἴοοῖκ ρῥἶδοθ ἰῃ ἰ86 οδδὸ οὗ ἰμ6 Ἐμγρίϊδη 68, 
Ἰδουρῇ τηϊγαουϊουθυ οδοοίο ἃ, [Ιὑ ΔΡΡΘΔΓΒ, ἰθοτθ 
ἔοτγο, ὕο 8, ἰο δγο Ὧ0 ἴηρ οἢ. (860 6886, ἰδδι ἴδε 
ΕἘΠΡὮγαϊθθ δὰ ἰὴ6 ἰοτασὰδ ἰδ)6 δπὰ οἵ 
ΜΑΥ, διὰ ἱπ Αὐρυδὶ ἀπἃ Νονοι 6. γεδοῦ ἐδμεὲν ἰον- 
681 Ροϊηϊ, οὐ (8:6 οοηδίἀογαίίου (Πδὲ, ἴον [88 δηοίθῃία,. 
(06 τοῦ ΒΘΘΒΟΏ ῬΓΔΒ 8 ΤΩ ΟὈΓΏ Ι] ἔτη οὗ ἀεεοϊδιίοι, 
οἷο. Κηοῦο]. [ὑ πουϊὰ δδο ἔγοσῃ οἷ. υἱϊϊ. 9583. 1ῃδῇ 
186 Βοοὰ ὈτοΚο ἰδτουμὴ Δ}} [86 οτϊΑΥΥ οοπϑιϊἑαἴου 
οὗ πδίυτο [Ἶὴ (00 βγβὲ ὑἶδὸθ τηυδὶ τ οπάρανυοσ ἰὸ 
δοῖ οὐσξοῖνοβ σὶραϊ ἘΠῚ τοβροοὶ ἰο ἰ80 οοπποοῖίοι ἴῶ 
ἰμο ἀαίοβ δϑ σίνοιι ἰῃ ΟΌν παιτγαϊΐοη. Οχ ἴδ6 11 
ἄδγ οὗἉ [Π0 βοοοῃὰ τηομίδι, ἐμβθῦ, σδύὴθ ἴπ6 Ποοὰ, δορὰ 
ἷι ταϊποᾶ, ἴγοπι ἴδδὶ ὕπηθ οἱ, ΤΟΣΟΥ͂ ἀδγθ δπαὰ ἐοε 
πἰρηίδ. ΤῈΘ ὁ0 66 ῬΔΒ ἴδ Βοίρηιϊ οὗἨἁ ἁπϑίοσ 
ἷῃ 18:6 Ποοὰ πιο οοπιϊπυρὰ ἴῸΣ 1600 ἀδγπ (οἷ. Υἱὶ. 
94). Τοῦ Ὀσρδῃ (86 Ἡδίοιβ ἴἰο 41, δηὰ, οὐ ἰδ 11 
ἄδγ οὗἨ 186 βονθπί τηοηίδ, ὑἰμ6 ἀσῖκ τοβίθαἃ Ὡροῦ [86 
τηουηίδῖηϑ οὗ Ατασγαῖ, ΤὮυδ ΓᾺΡ ὅγο τοοπ δ Πάτα 
Ῥδδϑοὰ. Οοη ἰδο δγβὶ ἀδὺ οὗ ἐδ 10ιὰ τηουίαι, ἐδδὲ ἱα, 
δίϊονς δρουΐ οἷρῃ!ξ τηοηΐῃβ, (86 ὕορ8 οὗἨ 186 τηοπηίδίηϑ 
δρρϑαγοὰ, ἘΕἾΠΔΙΠΥ, ἴῃ ἴ.6 εἷχ Βυπάγοα δηὰ θχδὶ γϑδῦ 
οὗ Νοδἢ8 δρο, ἴῃ ἰδο βτεὶ ἀδγ οἵ [86 ὅτβι τωοηῖι, [80 
δτουπὰ νὰϑ Ὀθοοσηίῃρ ἀγγ, δηδ ου {0 βεγεῦ.πθ" 



ΟΗΑΡ. ΥἹἱ!. 10-34. 805 

ὑναυϊεῖ δ ἀδγ οὗ [δ6 ποχὶ τοοπίδ, ἰξ δὰ Ὀδοοτθ 
ΝΈΟΙ ἀν (ὧν αὃ, τὶϊ!, 14). Ετοιι [86 δἰδίοτηθῃς [δδὶ 
εἰς δαδαρὰ ἰῃ ἰδ9 εἷἰχ Βυπάτοὰ δηὰ ἄγει γϑαὰῦ οὔ 
ΝοδΝ᾿Β δαϑ, ἰξ οδπηοὶ ἰο ονν ἐδιδὶ ἷδ Οἰνι ΔΥῪ {6}1 οη 
Νεν ὙοδΡ, Ὀυὲ ΟὨΪΥ ἴδια δου! 0Ππ6 γεδῦ μδὰ οἰδρϑοά. 
ΤΊο οχίγοσοο οπὰ οὗ ἰδο Βοοά, ὨονοΥοΣ, Μτὰϑ ὑθ ἀδγ8 | 1. 
δέος {86 ΚὉ]1 γοῶρ πο (16 Βοοὰ Ἀδὰ οοπιϊπυθά. 
ἀάθηδι σου ϑοξγοθ [Πλι ἐ89 Βοοὰ Μδ5 οτἱ βίῃ δ!!Υ τϑοῖτ- 

.οὐοὰ δοοοταϊηρ ἰἴοῸ (Π6 δοίδσ γϑῶγ οὗ 86ὅ ἄδγβ, Ὀυὶ 
(δδι (6 ἩΘΌΓΤΟΝ πδστδίου, γοοκοηίΐηρ ΌΥ υηδὺ νϑᾶσγβ, 
ἐσδπδροθοδ ἴθ 6 δοοοῦυπὶ ἴο᾽ ΟΏ6 γᾶν δηὰ οἷδύθῃ ἀδὺβ 
{ρ. 81}. ΘΙ, Τῆοὶ ποῦ]ὰ τρδίθ [6 08} ΥΘΆΡ ἴ0 δΑΥΘ 

Βοίοτο [Π0 ἴυδὺ γΟΔΣ, ἩἘιΐοῖ ΘΘΘΙῺΒ ἰ0 Ὁ8 ἱπι- 
ῬοθαὶὉ]6. [Ιὲ πουἹὰ βϑαξὰ ἰ0 αἰὰ, ἴο δοῖλθ ὀχίδηϊ, ἴῃ 
ΒῚΠΕ ΕΊΘΕΙΙ ὙΕΝ ΟΣ νὸ τισι ὉΓῚΡΕ σΕλΡ ΕΟ Όρα 
το ὰ [πδὲ 6 ἀογτοὸ πίοι ΝΟΔᾺ ἰοὶ ἢγ τῃ6 δοοοπὰ 

ὥσθ Ὀτουρῶὶ Ὀδοῖς ἃ ἔγοδῃ οἱϊυθ δῦ ἴῃ ἰἰ8 τισυὶὰ 
οἷν, τὴ, 11) Τμαὶ ὙΔΔ ῬΤΟΔΌΪΝ (ΟΥΥ ἀδγθ, δηὰ 

ἄἀδγβ, δἴϊον ἰὴ ὅγϑι ἀδγ οὗ ἴπο ἰθπίδ ταοηί, ἰ εἰγεςι, 
δια ἐποσοίογα, δἱ 4}} οὐδῃίβ, ἰονσασὰβ (Π6 οηὰ οὗὨ ἰδ6 
εἰοτοητῃ τη, [1 τὸ τουδὶ τασατγὰ (ἢΪ8 ΓΓΘΒῺ οἰΐνθ- 
ἰοεῖ 86 Ὀοϊοηρίης ἴο ἴθ ϑργίηρ ϑοδϑοῃ, ἤθη ἴἢ6 Ὁ6- 
Εἰπηῖπρ οὗ [πὸ βοοὰ ΤῊλὺ ἢδνθ ν16}} (Δ]]δὴ θ᾽ σΥΘΏ 
τη 88. Ὀσΐογο, οὗ ἰη [6 τηθ οὗ ΜΔγ. Βυΐ (ἰδ σΌΠ- 
οἰπσίοιι δ ἰπδϑοῦγο, Ὀθοβϑο ἐδ 86 οἰἑγο.Ἰοαῖ, ἰπ ἰν8 Ὀπὰ- 
ἀἴπρ, 18 ποῖ οουβηθα ἰο (9 δρτΐῃρ. Εογ [8 ορροδὶϊθ 
γἱον, ΠοΙἰσϑοῖ (ρ. 2617) ῥγοϑϑηΐβ βοϊηδι ίηρ ἰμδὶ ἷβ 
ἐρθοΐδ}}γ ποῦν οἵ ποῖΐοα, ὨΒΙΊΕΪΥ, [Πδὲ 10 οὔδβοντα- 
οηῃ οὗἨ {π|6 ϑασῆοῦ οϑοποιηΐο γοοοηίηρ οἵ ἐπ δΟΏ» 
πυδα διροτῖσ [0 05 αἷϊον ἴδ ἱ 
χοοσγαιέο. οοτηρυϊδίέοῃ. ΤΠ, ποόπονον, ὑπΠ6 Βοοα ὃ6- 
ὅλῃ τὶῖὶὴ (6 δυϊπιηηδὶ Τὶ 86 Δ 50}, ἰδ τηυδὶ δδνθ 
θεδδοὰ ΧΟ Ὺ δ) (ἢ6 ΓαΐΠῪ βοδδοη οὗ ἰ06 ποχί γ88 
οομησποθά. [Ὁ τοραγὰ [0 (Π0 τϑοκοηίπρ οὗἉ [8:6 γδδσ, 
Κμοθθὶ σϑυδυῖβ ἰμδὶ ἴ0 Ηοῦτονβ γοοκοηϑᾶ ἰΐ δο- 
ον ἱηρ᾽ ἴο πᾶν Το ἢ 8, 8094 ἀδγβ, οἵου ὩδιοηΒ ΌΥ͂ 
ΒΟΪΔΡ τηοπίθ8, τηδκίης 86δὅ ἀΔΥ8,--- Ὁ ΘΧΆΤΏΡΪΟ, {Π|6 

ΡΌΔΏΒ δηὰ 106 Ῥουβίδηβ, δῃὰ 6130, ἰῇ δδιγοῃοιΐ- 
τηδίζοσβ, ἴ6 ΟΠ Δ] ἀθδῃα. 
Ὁ ἴο ἴδιο νον -Ὑοᾶν οὗ (πὸ Βοοά, 1010 οἰϊδ- 

σου οἵ δε! σβοὰ (Ρ. 344) δὸ πόυίγ οὗ αἰἱοποῃ. 
ἸΤΏ6 γι οἱ ορ ΟΔ}} μι πυπιδογίηρ οὗὨ [6 ΒΔ γ- 
ἰσπΐππδ, Πο] ἰσϑοῖδ δ οἴ, τϑούποθ ἰὸ 86 2600} 
γεν Ὀαίοτο ΟὨγβὲ, μευ αν ὰῷ ἀπὸ ἐ νύν {}.}. 
Βοοά οοτητηοποθα, ἔπ Βαυγίοηίδη Ἰομθηὰ ρσὶνοβ (ῃ0 
16} οὗ ἐρρλτε » ἀλη ξ εὐπ ουν σαν ἐπῤυ [86 Β[0]6 
τοοκοηίηρ οὗ {π6 γδδρ 6, δοοογϊηρ [ στῸ 
ἴο ἴπ6 ἐποοοσξεῖίο τοο τον ΒΕ ποῖ ἊΣ 
180]. οἵ (80 αἰδοτοιῦς Υ̓ διη8, 8600 ΣΙ ΓΙΖΒΟΗ, 
Ρ. 2346. 

2, ὕεια. 10-16. Τὰϑῤ ἈΚ ΛΟΑ͂Ν ἐλ Τ᾽ Ἰοοά ἐδ 
ελκδίπσ  οΥὙ ἐδλ6 Ανκ.---ΑἹἱ ἴδὸ ἐοποϊδίῃ οὗ ἴῃ 9 
ὅτοαὶ ἄθθΡ ὑσοσθ Ὀσόῖκδῃ Ὁρ----Τ|ο ΝΊΡθΑΙ ΟΣ Ρ68- 
δὶγα ἴοσιη οὗ 93 8 ἴο "6 ποίίοϑάὰ. [1 ἀδῃοῖϑδ γἱοϊοπὶ 
οἰλησοθ ἴῃ ἰδο, ἀορίδθ οἵ ἰδ 868, οἵ ἴῃ 186 δοίΐοῃ οὗ 
ἴδ ΘΑΣΙδ,--αὶ 411 ονοσίδ, ἰῃ ἐΠ6 δἰσαοβρδοθτο (8960 ἐδ 6 
Ῥεοοοϊηρσ βεσύώου). ὈἾΠ, (06 ἄδορ οὐὁὨ ἰδθ 866, 
πβ08ὸ ἐοαπίαϊῃ8 (ὅ0Ὁ χσχυΐΐ. 16; Ῥτον, υἱὲ, 38) ον 
οὐρίῃδ δσὸ οοπαϊοησδα Ὀγ 10 μοῖρ ῃ 8 δηὰ ἀορίδ9 οὗἨ 
(86 οἀγιἃ ἰιδο, ΤῊ ΐα ἔδοὺ ἰβ υἰδοοὰ ὅται. Τῇ ταΐῃ 
ρρϑαγθ ἴ0 6 Τηθῃ(ἰομοα 88 ἃ 66, “᾿Βἰσηΐ- 
αν τίν οὐ τδῖον ἴῃ (6 ἱπιογίοῦ οὗ ἐμ δαγίῃι ἔουπὰ 
Ρίδοδ (86 Οτθοῖκβ διὰ Βοϊωδῃθ; ἤοσα (μΐ8, ἴοο, 
ἸΒΆΔῪ δουχῶξ ἐὸ οσρίαΐη ἐδ ΘΌΡ «πὰ θοὸν οὗ 186 
ὕδοε,) Καυοδοὶ. ΟἾΪΥ, μδογθ ἴπορο ἱβ Οχργοβδοὰ πὸ 
ἀἰεέποι νίαν τοσροοίϊῃς ἰ86 ἰοπηίϊδίηβ οὗἩ [80 δο8- 

Φ ᾿Ἐ: Δὐφβοι πτῶὖϑ ἴ0 οἰ δ τποεδ οὗἩ [0 ΒΑΡΥ]ουΐδη 
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ὉΔΡ, 00 [89 Ταῖο οὗ Το] δῖ, 
Μ6-ΤῊ}} ὁ δὁ6ὃ}}7 ὰ 

ΟΝ οἱ ἐκοι ΠΩΣ 

ἄφορ." Τῇθ οσχργοδβίοη, ἴοο, 16 πίπάδονβ οὔ 
ΠοΑΎΘΏ,,, 6 μοὶ ἴο Ὀ6 ἴο0 ἘΊΘΓΘΙν ΡΓοΒδοα.---ἴ ἴ86 
βοήβδσηθ ὧδν οῃϊοσοχ ΝΝΟΘὮ, οἰς.--- δὶ ἰβ, ὉῚ {λ6 

ὰ “ φῆορτεαί ἀφορ,᾽" ΠΣᾺ ὈἾΠΙΙ, νἱ!. 21. Οον. σας, 
ἘΟΤΟ γἱἱ!. 21, 28; σοῦ 160; Ῥε. οἷν. 6; δοηδὰ 

Ἡ, ̓ς; 10, δὰ οὐδοῦ Ῥίδοοϑα. Βοιμθταοα ἐδλους [8 
Εν ἐτνλεῦθῳ Διὰ ΘΟΟΊΩΘ ἴο ὍΘ υϑοὰ 88 δΥΠΟΙΨΤΩΟῺΒ πιὰ 
{8 ἐτοδὶ δοδ, 86 ἢ Ἐδ, οἷν. 6; σσῃδὴ 11. ὅ ; ἘΠΕ ΗΘ ΘΕ 
ὩΣ ἰλκα νὉ τ ἀδὲ Ἰουῖκ δὶ Οεὲ ΠῚ 1 οἱοδιέοῃ, ἰδ πα8 δἱ] 
ποΐοτ, ΟΣ δυϊὰ (60 οοποοίγοα). ΑἸΔοσπασάδ ἔπι Ἰαπὰ ((}9 
50 }14) ἰδ ἴο ΔΡροδγ, διὰ (6 ψλίοσβ ἃγὸ καίδοτϑᾶ 
δὴ ΟὯ6 ἘΣ ἽΠΙΣ ΠΡΌ, ἩΒΟΙΠΟΣ ἐξ το ἔῃ ΒΏΣδΙΟΘ 

κανρὐοδὰ βτοαὶ ΔΌΥΑΒ Ὀσηεαίῃ. [ἢ εἴοαὶ 
ξατν τὶ τ 1016, 16 οοποορείοι 19 1μδὲ οΓ 1:9 ΡΩΝ 

ΟΣ ΚΥΟΌ ἃ) - ῬΌΣΙΕ ὍΡΟΣ ἴλ9 πναΐετϑ ᾿γιπα Ὀοίον. Τὰ 
Μὰ 80 ἴο ἴδ ποαγϑῃ. ΟΣ ΒΩΡΕ ΔΌΌΥΟ, Β5 18, ΣΤΟΥ͂: 
τἰδ. 28, ὉΠ, ΤΣ ΤΣ ὁ Ὸ ΡΠ ἸΧΘΝ3. 
ΣΑΤΟΡΕΣΟ ΤΟ ΑΙ τηῖ 5, ἐξτοα Ὁ8 δαϊὰ, ἐὐαὲ ἔμιο Β[ 516 ἐδ 
Ὁ10 θέ 9 Σ 90 Σ ΝΟΡἑΟΔΙΔΝ ΟΣ Ῥ Ῥ)αίοπίας ἐδϑοτίοα. 

Ὀυΐ 180 νὰν. πῆτε δοοοτάϊηρ ἰο [1886 οὐποορίίοωξ 
οὔτἴδο ἀδγ. δὴ δἴαγ οὰ ἤζοτῃ ἴδο θαγίδ, ππὰ ἴ86 τεῖξον 
ἀδϑοσίοα ἰξ ὉῪ ὦ ον μεσίπε ἐδεὲ δ [9 ἀν μα [αἰ οὗ {πὸ ἑέλοπε γαδδα 
[80 στοαῖ ἄδδρῃ, ἀο ἔγοτω (δ 9 ἐπιάϊοπαὶ 
σσθα τίνα δοοουηΐ, ποίη ὅσαι μοναὶ ὉΘΟῺ ΤΩΟΤῸ ἩδίυΣΑ] [Δ 
486 ἰάοα δαί 89 ἑπίοσίοῦ ϑασίν, ΟΣ ἔμ δρᾶοϑ ὉΠ οΓ (86 οασί ἢ 
(τ βοίουοσ μοί οῃδ ταὶρηξ Βανο Ὀθαπ δὰ οὔ [0 στ 5 δῇ 09 
οΓΥ δὰ » ψὰ8 ἃ ἐν χε νόμον δ 1 τὰ ἃ ἀἰτοοὶ ἀθάϊιο- 
Ἡἰοὰ (ἔσθ ΟΣ ζ4160) {89 ῬΒοποϊηθπα οὗ ἐρσίηρα δηᾶ 
π|ὸ}16.,.-Δηρὰ ἰπδῖ, ἜΡΟΝ ΜΠ Βαοοπίδη. Αἴδοσ- 
Ἡδιὰδ, ὈῸῚ ΤΟΙῪ εἶξο εἰελμε οὗ νοϊσλῃορα (800 ῬΒ. οἷν. 
δ) τυ κι δαῦὸ αι ἴσα εἰ τδο πρὶ ἸΈΘΟΟΣ Πτὸ Ὑγ 6 ΚΟΥ͂, 
ΟΥ̓ΒΕ Υ͂ δρουξ ἐξ. Ἐοδϑδσονθα οὰ ἐδὸ 
τατος, ο ΟΣ οὐδ "οἵ Τ᾿ ἦνο εἰο ἡμὴ ΟΠ Ὁ5 ΤΩ Οἢ ΟΘΌΓΣΙΟΙΖ 

ἦγο δῷ Ζοττηδίίου, διά 6 
Ερ πξομε τ ἰηἀϊοαίοθδ ; Ὁ Ῥογοπὰ ἰδ 5, ον Κποῖν. 
δάκο οἵ ἔδιο νταδὲ ὍΚΩΣ ἰο δδουϊ 88 τ 85 1παὶ τ Ποῖ οΠ9 
πο ΒεῪὰ νἱοσοϑὰ ἘΠΣοΌρ ἘΠ 6 5861} οὗἩ ἀὮ ομα, νου, Ὁ 
ΒΌΘΝ Σ6 886 Ἀὐβρα ἀσορὰ Βατνο οὐἰδίποα οὗ [μδὲ τηοβὶ ΟἸΓΊΟῺΒ δῖ σα 
υτο. Ηδο Σσεΐρσῃς δομπ͵᾽ϑοΐυτο ἐπδὲ ἔποτο νδ8 μοαῖ δηὰ δηϊὰ 
ἐδασο, ὑπαὶ μδὲ νὸ ὯΘ 811. ῬΟΙΒΑΡΒ ὶΣ ἰβΒ τ 0}} ἐδαέ τ 
Ὦδνο δὸ 1{{{10 τι 8:8 οὗ ροποίγδίϊηρ [Ὠἷ8 ταϑὲ ἀπ κποόνιι. 79 
οΟἸ] ἃ ποῖ ἀμαν ΨΟΣῪ δοοΌχοϊν 1Υ τ ΚπΟῪ 41} [δὲ ἸΓΔΘ ΒΌΪΙΝ 
οἱ ἱπεἰὰθ (ἢ Ῥναγα τὶ ΟΥ̓ΘΏ 8 β] Ρ69 οὗἨ [Π6 κυΣΡίηδ, 
ῬοΟΣΙἑπρ, ΟΣ ναεπῖμα, ἐδαὲ ΤΑΔΥ͂ Ὁ6 τ ΚΊΩω Ρ]Δ66 ἴθ Πλΐ 108, ΟΣ 
ΘΥΘΏ ἴοσι Υ] τ ρε, τἰσ! συν ΑἿν ΟἿΣ θεοί. ἸὙΏΟΤΟ 8 ἃ ἐεέλονα 
ταῦύδα ἰμοτο, δ11]οὰ τι δοσαϑἐ τς ἰδὲ ταϊρσΐ πλιὸ 8 γαρίᾷ 
ταὶπ οὗ οἿννρΡ θασίϊ, [70 τὸ Βδὰ ποι δίηρ ἴο ἴσυϑί 0 ὕαὶ (89 υπ5 
Κπόνῃ δίιτο, δὰ πὸ οἶδϑὺύ ἱπισυζῶσοο διααϊπϑί 18 Ρυΐ ΟἿΣ 
τι Βοἰδυάοα δοίομοθ. ΟἿΣ ΟΠΪΥ ΘΟΟΌΓΟ ἰγαβί 5 ἰὼ Ομ ἰπ 
ἩΒοσὴ ΜΘ ὈΟΙΊΟΥ͂, ἃ δ ΠΆΤΣΕ 8 ἶρῃοσ ΠΒΔῺ 8 ὈΠ ψεῖσα] ΡΌΓΡΟΘΘ 
ἷπ (ἢ 6 οοπε ΠΌΔΏΟΘ οἵ {Π6 δα τ ,--Ὅτὸ π|οῸ “’ Ὀ1πα 8 (}χ0 Ποοὺδ 
ἔγοτα ονοσβον πρ,᾽" διὰ ἐμ ὅτοβ ἔγοτω ὰ Ὀιυχοίζηκ ἰοτί ἢ. 

ΤῊΣΒ ΘΟΒΟΘΡΌΟΣ οὗ 86 ἑέλοιι ταῦδα 18 τηοδῖ βτΑΡ ὨΙΟΥ͂ 

Ῥγοδοῃ θα αοῃ. χ]ὶχ. 26. [{ ἐδ ἔβασο οδ θὰ ὈΧΞῚ ΕἿΔΏ 

ΓΞ, “6 δΡγαβ οουομαπξ Ὀοὶον,᾽ ᾿κὸ δ ὙΠ 
στοσοδίτς ἄστπ διὰ σεδάγ ἰο δρσίπρ' ὌΡΟΣ δΐ8 ΡΣΟΥ, .:δὲ 88 
ἴῃ αφΏ. ἰν. 7 αἰῃὶ ἰδ ἀσϑοσϊ Ὁθ 8 ὙΦ, τεδὰγ ἴο δρσίηχ Ὅροι. 
8 τῦϑτὶ δὲ ΔΩ στο σοοῃξ.--- 1 [89 δὐΐδη ἐγαάϊτίοι [λ6 ττδίοσο 
ΔΣΘ ΓΟΡΣοδοι θα 85 00 ουῖ οἶδα οὐδῷ (ἴΠ 9 τϑυϊοά ποιοῦ 
ϑασέδλ, διὰ δα Ὀοίῃβ μοί, |, Βυχοξ χι. 4], 

ιτ 2] 

εἴῶ. 6] ἱ, “ΒΘ ΟἿΣ οοτῶ-- 
[1 ΔΕ γῦ; γα, 

Ὀοϊϊοὰ ἐδῶ ζυγδορ."" ΤῊΪ8 ΟΑΤΩΘ 
Ἰσοτὰ ἴμο 466 οἵ ΟοΥΒΟσϑ, ΟΥ μοὶ Βρυίορδ, διὰ ΤΥ μᾶνο παπᾶ. 
μος {τ} ἐπ ἐΐ, εἰποθ δὲ ἄοθα πού ἀοίσγδοί ἔγοῃ ϑογί ίασο ἕο 
Ῥροϑὸ μα, ἘθοΓΟ ΤΌΔῪ Ὦδνθ ὈΘΘΏ ΟἾΒΟΥ Σοὶ ΟΣ ἔμ οὶβ τοσροσὶ» 
ὑέος Βοοὰ, ρῥΓοβδοσυοά ἔῃ 9188 διὰ ἰπἀοροηάσῃϊ δοοοτπίδ. 

ἘΟῪΝ ΤᾺ ΤῊ Ὁ ΑΤΒΟΙΔΩΡ Εὸ ὁ τοῖο ἔγοσὰ ἐΠ9 δον ; επὰ 90 
Ἑοοκοδάογέ δίδιϑα ἰπ ἐξ Ιπιτοὰυοιίου ἴο Βα ΗἩοῦχον 

ὙΩΡΡτΑΙ οὔτδο Κοσχας, οἱσ ἤσοσλ ἴδ 9 Τα] (Βα ἢ 6- 

ἀτγίη), Ὀπὲ (16 ἀο68 ποῖ Ὀθδς ἐμ 6πὲ ουξ, βἰῃοο πο ποτὰ ΓΊΣ 

ἔδοτο πὐϑδοᾶ, ΤΟΣ αἰτη ν ἐδμο ΟΠ ΟΣΎΟΘΟΟΣΟΘ ος ἑπσαπ!ἑυοτα 
οί ἑης πεοίέοη πο ΝΜ αἰτηοτιίοα ααγα οατὴθ ἤτοτα [86 νἱο- 
Ἰεησ ΟΣ οὔ [δο ἜΣΈΡ' ΚΉ διὰ ποῖ ἤγοτα μοαί. 1ἱ 18 Ὁν Ηΐτῃ, πὰ 

πίιὴ ἐδ νἱοϊοπὶ ᾿ττωθοϊδ οι πὰ 
ἘΣ: ο ΔΠΡΟΜΗΙΥ ἰ0δὲ Ῥγοῦμῃς ὁπ δυο δι οι τοηρ, 

86 ἃ ὃ ἡπάᾳτησπξ ; ἀτπιὰ βὸ δαγβ Βδὺνὶ Ηδδβδάβ, ἐν 
Ῥαδοαροὸ 400 ἀροος αημούτίας ᾿ «Το οὐττυριοὰ 

Ἰϑαὶ εεασοα δ λβϑυκθι τὲ ἴπ 1μ9 ΟΣ ΣΏβ ΘοΏδΌΔΙ Υ οἵ ὑμποὶν 

ἐσαδ:δοτοδκίου, ὶ ἱκτ ΟὟ ΔΏ 8}1-ἀοσίτχοΥ κ᾽ 
δέος μὲ Ἧ6ΣΘ Ὡϑον μυάροῦ κοὰ."» τὶ 

ὨΪΟΆ], 
τοοῦθ οὗ ἐπίοχρτοίδιϊοι ἷ 

ναὲ 180 διοῖ οὗἩ ποὲ ογυριοῦ 4 (Ἰἐ 6 
18οδο νόσων Θ Ἰοοϊδηάϊο, 
Ὁοΐ πα τυδῖογ, 88 (ἢ Αὐτὰ 

8678) ΤΩΔῪ Ἧ6]1 ΠΑΥΘ ν ὉΓ οἵ’ 
ἐϑειρδὰ ἐδ δοθοιχὶ δίαλϑα ἰῤ.--Ἐ. 1) 



806 . ᾿ ΘΕΝΕΞΙΞ, ΟΚ ΤῊΝ ΕἸΒΒΗΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΞΒ. 

ἔτηο οΥΓ [86 Ὀγθδιεϊηρ ουὖἱ οἵὨ ἴ16 Βοοὰ 'π͵αιϑ ἴδ: ἀ8,- 
σαν οτ θαν και οι ΘΟΘΟΙΩΡ ΒΗ 6( ---- ὨΔΡΌΪ δοϑοτη- 
Ῥιδιοὰ, ΣῊ. ἀδηοίθθ Βότθ (80 ν|ῖ]ὰ Ὀθδβί, ΑἹΙ 
Ὀΐγάβ, 41} πἱηροὰ ογοδέυσεβ, ποῦο] ἰδὶτοθ 88 ΒΥΠΟΠΥ- 
τῶουβ. Βαὶ Ββἰποθ ἰῃ9 Κίῃὰ 8 πδιηϑᾶ Ὀοΐογθ, ἔποσο 
4«ου]ὰ βοοιχ ἰο 06 ἰηἰθηἀ θά δ δυναϊνί βίου οὗὨ (8:6 κἰηά, 
διὰ ἐμαὶ δὶ 18 βαὰ τοϊδίοβ ἴο Οἰγὰβ ἱπ ἃ ὨΔΙΤΟΤοῦ 
δηὰ ἰπ ἃ πίάοῦ 86η86.---ΑὯκ͵ οὐ Βδρὰ οοσητηδιφαὰ 
Ὦϊτι, δὰ ἴΠ9 Ζιοχὰ Βαϊ εἶν ἐπ..---οτο τοοβὶ αἷἶ8- 
Ὁποιν ργοδοηίβθ ἰἰ86 1} (06 οοηίταβιίην τοϊδιίΐοι οὗ 
8686 Ὃν Ὡδῖηθβ, ΕἸΟΒΐτ αἷνοβ εἷπὶ [ἢ 6 Ῥγοβου ΡΟ 
ἴῃ τοϊδύύοῃ ἰο [86 Ῥδίγβ οὗἨ δ} 1Π|818 ἴον {ῃη6 Ὀγϑβοῖνα- 
ὥσοῃ οὗ [86 δπίτοδὶ πογὶ ἃ, Ὀὰὶ Φοδονδῖ, [ἢ 9 οονοηδος 

Βαἰβ Πἷπι ἴῃ, πδὺ ἰδ, Τρ ΚΒ. βῦγο [1:6 οΟἰοσΐης 
οὗ το δυῖκ ἴοσ [86 ὙδΠΟῸ16 σόογαρο, δῃὰ ἔονυ 1:6 δβαϊνα- 
Ὥοη οὗἨ δὶδ ρϑορὶθ. Τα ΐδ ἱποί αβΊ θη. ΜΔΒ, δὲ [0.9 ΒδσῺθ 
Ὅπιθ, δὴ Θχοϊυβίοη οὗ 86 γδοθ ἀογοίοα ἴο ἀρδίῃ. 

8. Ἴοτα. 11--24.--- Τὰ μι εῦ ", ἐλό 
Τοοὰ απὰ ἐϊ4 ΕἸ 7οεὶ, ἰλὲ Ἰ)εδίγμοίδον, 97 ουονν 1 ἑσίπο 

ἱπσ. Απὰ ἴδο οοὰ τοδῷ ἑοσχὶν ὅδ προῖ .6 
ἼΤῈ6 δγβί ΣΟ ἀδγβ ἀδηοίδ ἴδ [1111 ἀονοῖορ- 

τηθηὶ οὗ ἰδο Ποοά, ἩδΙοὶ Πδοα ὑΡ ἔΠο τς δῃὰ βοὲ ἰὲ 
ἴῃ τιοϊΐοῃ. Τὴ6 δάνδῃοο οἵ ἰὴ Βοοὰ ἰδ τηϑδαδβυγοὰ ὈΥ͂ 
ξοίδγοῃοθ ἴ0 ἵμ6 ἃ. [1 ἰδ ̓οὰ ἃρ ; ἰΐ ἰ8 ἀγίνοῃ ου. 
Ὑ 1 τ8ὸ νάνοβ 8.160 88118, δηὰ οὐδὸν [80 Βίρῃ Ἀ11}6, 
ΤῊο ἰδϑὶ ἰβ βαϊὰ ἷπ δ ὑηρ τ δοοορίδιίίοῃ, 88 8 Ση688- 
πραηθηὶ οὗ (06 ποῖρὰϊ οὗ ἴῃ Βοοὰ ὈΥ (86 Βεΐρδι 
οὗ [δ 6 8118. ΤὮΏΘ οβτωηδιο (μὲ ϑθθῶϑ ὁ ὈΘ ὀχρτοδθοὰ 
Υ βαγίηρ, “δῆίοοῃ οὐδὶϊθ ἀἰὰ 186 τγαύθσβ ργϑναὶ! Οὐ 
ἔδ6 σὰ 1118.) που ]ὰ ποῖῖμορ χῖνο βοηβα ἰ ἴδκοη 11- 
ΘΣΔΙΎ, βἰηοο (86 ἱρὴ 1118 Δ νο γοῦν αἰδογοηῖ μοῖρ ῃία, 
ΟΡ οουϊὰ 1ξ τηθδὴ (δαὶ {86 Βοοὰ τὰ δῆσθῃ οὐδἰ 8 
δΌονο πο ἰσιοδβὲ τηοιπέδί οὴ 186 φαγὶ. Βαὶ βἷποθ 
ΟΝ Νοδὴ οουϊὰ ΠΔΡΟΪΥ Ὦδνο βα᾽]ο αἰγός οὐοὸν ἰδ 6 
δἱσῆοδὶ τωουπῃίαϊη οὗὨ {Π|0 Θαγίἢ, του 1688 ἢδνο Κπόνῃ 
6 ἕδοί, γγθ σωσϑὲ ΒΌΡΡΟΒΘ [δὲ 115 ὀχδοὺ οδίϊσηδίθ 
ΔΒ ἱτηραγίοα ἰο Ὠἰτηβο ἢ, οὐ ἰο βοῦγα ἰαΐδν ττίζοσ, 
γοῦρῃ ἀϊγοοῖ γουοϊδιο"--8ὴ ἰάθα πο δ 1116 ἴῃ 
ΠΔΙΤΏΟΩΥ ΠῚ [Π6 ἔτ σμδγδοίοῦ οὗ ἃ αἰνίηθ γουοΐδ- 
ἰΐοπ, ὸ τησδὲ, ἐπογαίοσγο, βύρροβο ἐμαὶ ἰἢθ ϑρίο- 
ΒΥΤΩὈΟ]ΪοΑ] υἱοῦ δοοογάϊης ἰῸ ἩΜΙοΣ (06 βορὰ γτοδο 
δὲρἢ ΟΥ̓́Σ 41} (86 τοουηίδίπβ οἵ ἰμῃ6 οδείῃ, Ὀθοδῖηθ 
οοπηροίοα πὶϊὰ ἰδ6 ἐτδαϊίίοη (δαὶ Νοδὰ ἔουαπὰ ουἱ 
ἐμ6 τηθαδυτθ ἀδηοίθα, ὈΥ̓͂ βοτ!α Κἰηὰ οὗ τεοίδγθῃσα ἴὸ 
180 τηουηίδίη οὐ ἩΒΙοΝ ἴΠ6 δῖ βοι θὰ, ἘΚ ΝΟΒΕΙ,: 
“ 76 σοργοθϑῃ διΐοῃ ΣΩΔΥ διηουηΐ ἰ0 [Π18: βἷποο {10 
δεῖς ἀγοῖν δρουΐ βἤθοῃ ουδί(ϑ νγαΐοσ, 118 ὅσαι δου ηρ 
ΟὨ Αταγαὶ ἰπ ἴδ 6 Δ} οὗ (6 Βοοὰ που]ὰ ρἷνο 
[δὶ τοθαβδυσο. Τμθ 160 ἀδγβ, πὶτηΐη το ἰμὸ ἀθ- 
διγυοίίοῃ γγὰ8 δοοοιῃρ δηθὰ, ἱποϊυὰθ ἴδ ἔογὶγ ἀδγβ 
οἵ δἴοττῃ αἱ [89 Ὀορίπηΐησ. Αοοοτγαϊΐπηρ᾽ ἰο οἷ. γΥἱϊ!. 2, 
186 ταῖῃ οομεἰπδοα 8}} ἱβτουρὴ (Π686 160 ἄδγβ. 8411} 
τηιδὲ πὸ ἀἰδιϊη συ δὶ 108 τηογ6 τηοἀογαιοα οοηιηυδηοο 
ἔγοτα ἔπ ἔγϑὲ βίοστῃ οὗ σαΐῃ ἰῃ ἰπ6 ἔογίυ ἀδγβ." [ἢ 
τοβροοὺ ἴο δο τ γουβα ΠΥ οὗ ἰπΠ6 δΒοοά, β60 Ἐοϊ], 
πο86 ἡυἀρτηθαῖ δου ἰὺ ̓ θ εἰγαϊΐαρ ἴο ὑμαὲ οὗ ΕὈτατγὰ, 
ἩοΓοΔΒ 6] ΖΘ 18. ἀπ ]]]ησ ἴο ἰπ5ϊδὶ Ὅρος ἰξ 88 δῇ 
:ΘτΈ 616. οὗ ἔδί τ, Θαρ οί ΑΠΥ (6 σοορταρηϊοδὶ ππῖνοῦ- 
,ΒΔ 1 (Ρ. 260). ΟοτΩραΐθ ἰδ ῥτγοοραΐηρ βοοίζοῃ, 

ΘΟΟΤΒΓΧΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

1. ΤΏ ἐπγοαιθηΐηρδ οὗ αοα δ΄Ὸ 88 οογίδίη 85 διἷ8 
ΙῬτοτηΐδ68 : ἔον οὐ ψογὰ 8 δοσίαϊπ, Αβ ϑυγο, Βον- 
ΘΎΘΙ, ἃ8,]38 {Π6 ποτὰ οὗ αο(, 80 δύγα ἰβ8 ΖΑ} ἴῃ ἰΐ8 
ον ἔδαν, (8 ΒΟΙΥ͂ σοῃηβάθηοο δῃὰ 0 γ. 

2. ἃ Οοἂ [)Δ8 ργον᾽ θὰ Ποῖρ δῃὰ ἀδἰνογαηοα [ὉΓ 
ΤΩΘ ὉΡ τηοδη8 Οὗ δσροβοᾶ ἰηΐδηίβ, οΥὗἿἮ δοδηἀοῃρὰ 
“ΟΥ̓ΡΌΔΩΒ, 80 4180 ἰ;γουμὰ οἷά τηθῃ, δᾶ ἰῃ [6 886 οὗ 

ΑΡτδθδηι, οβοα, οι. Τῆο κὸ ποπάθσβ ὮδρΡοῦ 
ἴῃ 8}} [1Π168. 

8. ΠΟΙ (6 ὩΘΟΟΒΒΙΝΥ 18 ἰοαὶ, ἰσαι ἰδ ἐδ6 
ΒΕ6Ι͂Ρ δὲ {ϊ|ὸ Ὡθαγοᾶῖ, δὰ (6 Ὠἰριοδι. Ὑ θα εἴη 
(απὰ 186 Προ Ὀθοοτὴ6 ταοδί ρονογίαυϊ, {ΠΟ ρτδοα, 
δηὰ (1:6 τηίγδοῖοθ οὗ στδοθ, Ὀθοοϊιθ τροϑὲ ταὶσθιῪ ἴοι 
ἀοϊίνογαποο. 

4, ΤῈΟ βδίδ διηδαγκαϊίοη οὗ δ {116 ποιὰ 'π (δὸ 
τὶς Ὀοίοσο (86 Ὀτγοδκίηρ ουαἱ οὗ (ῃ6 ἤοοά. Α ποῦ- 
ἀοσ! ἱπδεησι, 6 81}}} τηογο πομάογ} Ῥτγοοοϑβίοῃ, ἃ 
πομάογα! ρθδο0 88 086 οοηβοατθῃοο Οὗ 6 ποιοί 
᾿ΘΙΤΌν. . 

ὅ. ΤΏ δηΐϊπρδὶ- που] ὰ ἰη ἴῃ τὶ, ἴγρο δῃὰ βυτ}}0] 
οὗ ἴ)6 δηΐπδ) νογὶ ἃ ἰπ σΟΏΘΓΑΙ : [06 τηθητίο οὗ τηδὴ 
διὰ ΜἩΟΙΏΔΏ, Σ8 δῃὰ τ δ, Ῥγοβοη δ ὈΥΟΓΤΩΪΠΘΏΓΥ ἴθ 
ἔδοι (πδὶ τὴο ἃὺῖκ πδϑ ἴ0 ὈΘΟΌσΩΟ (86 Ροϊηὶ οὗ ἀθρασί- 
ὍὌΓΘ [ὉΣ ΠΟῪ βοΒΘΓΔΙΪΟΠ8. 

6. “ελουαΐ «λωξ λὲπι ἐπ.--- Τὸ ἱπποιτοοδὲ τηονα 
ἴον 86 βαϊναϊΐου οὗ ουοσν ᾿ἰνίηρ ἰππρ ἰΒ ἀοα᾽Β δοογε- 
πδηξ πὶ ἢ δἷ8 οσῃ. ΟἩ γβὶ 18 ἤθτο [80 μοδα διὰ δίδν 
οὗ μἰδίοσγ. 

ἡ, ΤῺ6 δῖ, νῖϊἢ ἢ8. βου ϊβ, ἰῃ (86 τγδίοτβ οὗ {6 
Κιοαὶ Ββοοὰ (εἰπιθα!), πιο τὰδ αἱ ἐῃ6 βδιὴθ [ζπ|6 ἃ 
εἰ-Ποοὰ (οὐπαΠυ), ἃ ἀοδβίσογίηρ Βοοὰ οὗἨ τγδῖδι δπὰ 
ἸΠΠΕΡΟΘΟΣΙ πῃ ᾿ῖϊκ6 δ ΠΟΥ ο868 ἴῃ {π6 τὶς ὕὉ)Ὀ»οι (6 

116, δηὰ ΟἸτίδῦ οα ἴδ ογοβϑ8 δηᾶὰ ἰπ (πὸ στατο.--- - 
ἜΠΟΓΘ 8ΓΘ τηοτθηίβ ἰῃ πο (86 Κίησάοτα οὗἩ ἀοὰ 
ΒΘΟΙΩΒ ἰοΒῖ, ΟΥ ἰπ [1:6 τηοδὶ ζρδυ Ὁ] ΡΟΣ], δηὰ γοὶ ἰδ 
ἐξ 411 [ἢ Τηοτο ΒΕΟΌΓΟΪΥ ἰάθη δηὰ ῥγοϊοοίθα ἴῃ ἴδ 6 
ἐγ ἴυ] 688 οὗ ΟΘοά Ὠἰταβο ἢ, ἱπ τ[86 ονοτϊδϑιΐηρ' Ἰον. 
Ὧθ 88 [Ὁ Ηἷβ ᾿ΘΟΡΪΘ6. 

8. ΤῊ ἴοῦτον οὗ ἡπρτηοηῖϊ ἴῃ (86 Βοοὰ ἱπητ 6 Π8Ε6}Υ 
κιοαὶ, δηὰ γοῖ ποὺ δαυλὶ ἢ δα ἴοτγτογ οὗ ἴῃ [δεῖ 
Ἰυαρσταρηίκάαγ (1 Ῥεῖ, ἰἰ. 4 

9. ΤῊ τοαέδγε ΟΥ̓ {λέ 88 ἃ Βγπηῦο] οὗ {ἰ6 
αάρτηδηὶ οὗὨ τϑἀοιηρίίου, οὗὨ {80 Ὀαρθδηι δὲ (δὸ 
νοῦ  ἀ᾽  οη, δη ἃ ρΟΏΘΓΑΙν, οὗ ἴδ 6 ο οὗ Ὀο Ια ΓΒ 
στὰ Ομ τοῦ ἰὨγουμχῇ ἀοδὶ τὸ Ἰἰΐα (ΡΒ. Ἰσῖχ. 17}, 15. ἴὸ 
6 ἀϊβιίησυϊθηοα ἔτομι ἐλό ῳαίεγδ ΟΥ̓ ἐλὲ δεα 88 ἰὃς 
Βγτο οἱ οἵ ῬΘΟρ]οῦ δπὰ δίϊοῃβ, ἐμὶν Οἱγί δηὰ τεν- 
οἰυοῃϑ, 88 οοηραγοὰ πί( ἔπο Κίηραοτα οὗ αοἂ (Ρ» 
χοΙΣ : Τδῃ. υἱῖ; Εν. χὶϊὶ, 1). . 

10. ΤΏ τιοβὲ ρδγίι} ΒΟΓΓΟῊῪΒ ἃγθ τηρδϑυτεὰ 
οοταρδιΐηρς ἴμϑῶλ σἱϊ [86 Βοίρῃς οὗ νδίοσ ἴῃ [86 
Βοοά, αν (0 Βαγάοδῦ ἀδγβ οὗὁἨ ΒΟΙΤΟῪ ὅσο γϑοϊκοῃθα 
88 1ῃ9 ΝΕ οὗ ἰπ9 ἀοΐυ ρα. 

11. Τῆια δυτηθο]ϊο οὗ [89 ἔοτγ ἄδγβ. Ἐραγ 15 1} 
Ὠθπθοῦ οὗ (6 ποῖά, ἰδὰ [86 Ὡυτῦον οὗ 6 δοση-- 
νἰοιοὰ ἀονοϊορπιοηῖ, [ὲ ἱδογοίοσο ἀθηοῖθϑ [86 ἔθ] 6 8ὸ 
οὗ τῆς ποτγὶἀ-ἰἰπηο8, δπὰ οὗ 86 ποῦ] β ἠυάρτοηρης, 

14. αοὐ᾽ δ ἀοτηϊπίοῃ δ8 ὕτοαὶ 88 Θοα Βἰτηβοῖ. 

ἨΟΜΠΙΤΕΈΤΙΟΑΤ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ὅθ ἴ6 Ῥγθοράϊηρ.--- Τὸ ον Κα ο ἰαὶο (ἂς 
δτῖ.---Φὁθονδ 5 βηυϊίης ἴη.--- ΤὩ6 τηϑαδυτοὰ ἀθερθ 
οἵ ἰοστου, ἔμ6 πα θογθὰ ἀδγβ οὗ σου ]ο.--- ΤῊ δὶς ὃϑ 
(116 οτϑα]6 οὗ [88 πον Βυσηδη σϑοθ γοοκοα ὈΥ ἴδιο 15]- 
Ἰονβ: 1. ἃ ἴγαὶ ομοβῖ, δ ἰῃβη 61} ργθοίουβ οοπῖθῃξ; 
2. [ΘΑΙΌΪΥ ἰὨγοαίοηθα, δΟΟΌΣΕΙΪΥ Ῥγοϊθοϊβὰ : ἐσεζω- 
Ὀἰΐπρς ἰῃ ἔπ ἄθορ ΔΌΥΕΒ οὗ πδίοσβ, δὰ πἰρη οἡ 1Π8 
ἯδΥο οὗ οΘομβοοσδύοη.--- 9 86ῚΡ οὗ σοὰ ἰῃ ἴτο Βοοάδ 
οἵὨ ἀϊαύγοββ.-- -ΤῊ9 ὙΔΊΟΣΥ σταγθ: 1. ἄθορ ἔογ ἔϊι6 δυ- 
ΤΏΒΕ ΟΥ̓Θ: ποῖ ἴ00 ἄθορ ἴον (δ 6 6γο οὗ ΟΘοἀ.--- Το θεα, 
ἴοο, 8.14}} ρίνο ὋΡ ον ἀθδὰ.---ΝΌ Δ᾽ 8 (Δ ; [5 στασιά- 
ΘΌΓ: δϑ ἰῃ οομίγαβδί, 1. ἴὸ [86 πυρΐνοσδαὶ δροδίδϑυ, 
2. ἴο ἴ86 ἱτπιροπαϊηρσ ἱπάρτιηοηῖ, 8. ἰο 18 οὨσΘ 
ἰαϑὶς δπὰ Ἰδδον, 4. ἰο ἴῃ6 βροτὶ οὗ ἰμὸ ποιὰ, ὅ. ἰο 
186 ἰοττοτΒ οὗ 86 Βοοὰ, ὅ. ἰο ἐδ ὑοιτοσθ οὗ ἔδιθ διΐ- 



ΟΗΑΡ. ΥὯΙ. 1-10. ω 8017 

τὴ] ποτὰ ᾿ποϊοδοὰ πίνῃ ᾿ΐπ)---ἰἢθ τὶς ἃ ᾿σῃ 8 ἀ6Ώ.--- 
Νοδῇ ἴῃ ἐῶ Βοδιηρ τ αὐ Μοβοθβ. Βοίῃ, ἰδουχὰ 
βοοσηΐηρ ἰοαὶ, ργεβοσυϑα ἔοσ ὑῃ6 στοδίοβὶ ἰδὶ 

ΒΤΑΚΚΕ: ΑΒ ἀνὰ Βπυδοτοῦ [.6 ἸῬδίοσβ ἴο ἸΒΟΓΘΒΆΘ 
Κτδ δ }}γ, δὸ δὰ {6 ὈΠΡΌΟΘΙΥ ὥτηθ [Ὁ σϑροῃίδῃοθ: 
ἃ τηΐηρ πο ΤΩΔΥ, Ῥογῦδρθ, ἰδνθ πδρροποὰ ἴῃ ἰῃ6 
6886 οἵ ΤΔΩΥ͂, 80 ἰδὲ [16 δου γὰϑ βανοὰ ἴῃ ἰῃ6 ἀθ- 
δἰιτυ σίου οὗ ἰ86 θ66!, Αοοογάϊπρ ἰο 818, ἰ πουϊὰ 
06 ἔδ96 τῆδὲ [6 Φ6ῊΒ ΒΑῪ οὗὨ ἰ86 Τὴ ὮΟ ρουβῃρα 
ἴπ ἐμ6 Βοοά, ἐπιδὲ ἰΠΘΥ δ νθ ποὶτθον ρῥατὺ ἰη (6 οἴοτ- 
Δ] ἴδ, πον ἴπ ἴδο τοθυττεοσίοῃ οὗ ἴῃ6 ἀ684,---α ο0η- 
εἰπαῖου τ ΒΙΟΒ ΠΟΥ ἀγα ἴγοῖα δὴ ἱτυρτοροῦ ἰπίοτρτο- 
κου οὗ οἷ. Υἱ. 8. [Ὁ ΤΩΔῪ Ὧθ6 ΟΔΑΙΪγ Ὀοϊονοά ἰδμδὲ 
6 Κα ἰῃ ρστοδὶ ρασὶ αἷϑὰ, ποὶ Ὀθοδῦβθο 6 ᾿Μαύθσβ 
ΝΟΤΟ ἀραρϑ, ἐὐδθὸ 46 ἰδ6 ΔΌΡΙΠΒ ΒΔΥ, Ὀυΐ ὈΘΟΔΌΒΘ, 
σὰ ἐδ0 πλίοσ, ἴῃ 6ΓῸ 
ἩΠΙΘΉ 18 ΘΟΏΓΓΑΥΥ [0 {Π10 πδίατο οὗἉ σαδῆν Κἰηἀβ οὗ β8}. 

1μιδσο: ἀοὰ βμαὶ ΝΟΔὮᾺ ἴῃ; 80 τῈΔ8 [86 ὈΓΘΒΒΌΓΘ 

ἐἰβϑ! Ὁ (ἢ9 βαὶς ἢ 

ἴοοᾶ {ΠΟΥ τότο οδονοὰ ἴῃ δδοιίῆοο, ἀθυοίοὰ ἰο Οοά: 
ῬΘΡΌΥ Ὀθοδυδο ἱῃ ὁδοὶ δηϊογιηοπὶ ἰπδηκα ΒΒοῦ]ά Ὀθ 
οὔεγοά ἴο αοα, ἀπὰ ῬΔΓΠΥ Ὀδόδυϑο ὑμβοΓΘΌΥ ονϑῃ ἰδ 6 
μὰ γῶν 086} Ὀϑούπιο8 βαποῦβοά, 

Αὺσεμ, Ἠακαδιοῖ Το βΒγβὶ ἰυἀριησηὶ οὗὨ {δε 
ὙοΥΪὰ ὑβτοῦρἢ ψαίογ, {π 6 ἰδὲ {πγοῦρῃ γα (2 οὶ, 
ΥἹΣΣ, 6).--Ἴὸ εἰηϊκα Ἰμ0 914 πουϊὰ ἰῃ 18 γσταυθ Φε6δο- 
γ ἢ, ἴῃ6 ἰγυβίοα, Βα! εἶμι ἰη. ΞΚ.0, ἕοο, γαΐοι 68 οὐδῦ 
:8 [06 Βῃορμογά οὗ [βγδοὶ, τῆὩοὸ β᾽υαογΒ Ὡοὺ ΠΟΥ 
δ᾽ Θοροίῃ.----Ξὀσηξβῦρεε: ΤΠΘΡΟ βοοδῦ ἴδοι [Βα 411} (μ6 
πογὰβ οὗ ἀοα δυὸ (86 ῬΟ᾿ΟΓ οὗ δὴ οαἱὰ (Υ αὶ. Ηογ- 
Ὀοτ 6 Ὁ). -- Α εἰρη οὗἨ ἀθδίῃ γοϊρῃβ οὐὸγ δ πογὶὰ 
δοδηαοηοᾶ ἰο ἐἰ8 ἀοοῶ. ϑοδυβο ἴΠ6 δϑυίἢ γχᾺ8 Θοτ- 
ταρὶ, ΣρογΆ ΠΥ, ἴπ0 ᾿μοτὰ ἀοδίγοΥΒ ἰὑ---(ἰΒδὶ ἴα, ρίνοβ ἱὰ 
ὌΡ ἴο ΡὨγβῖοδὶ οοττυροη). Κκ5οὸ Τ᾿αΐπον. ΤῸ βαὺ (δ6 
Ὁσυπ δίΠΒ ΤῸ ΓΘ Ὀτοΐκο ἀρ, ἀπά ἴπ0 Ποοά-Καὶθβ Το ΓῸ 
ΟΡΘῃηΘΩ, ἱβ ἃ ὈΪΌ110Α] πιοάὰδ οὗ δρϑϑοῖὶ ἩΏΘΓΘΌΥ ἷβ ὁχ- 
Ῥγοδϑϑὰ (86 ἔδοῖ, (δὶ [Ὧ6 τδίοσβ τότ ποὶ βυβοτοὰ 

[αἴο [9 δῇ ργογυθηϊθα 38 δραίηδβι ἰὴ6 ροά οθβ, ὙΔ119ὺ 
Νοδἢ ΜἨΔ8 σηθ66 δΒδΐο. ΕὐΡ το, 

ΟππιλοΗ: ΤΏ οἷθδη Ὀολβί8, Βοίοτγο ἐμοῖρ 080 ἃ8 

βον ἱπ ἱπεὶς ποῃὺθα πηϑΏῃον (ΟΝ  Π).---Τὴὸ ,ογὰ 
γοθοσνϑα {Π6 δεῖς διὰ Νοδ ὑπογοίῃ 88 6 ἰγϑαϑυτθ 
γα οῦ. ΒίΡ6)}. 

ΤΗΙΒῸ ΒΕΟΤΊΟΝ. 

Το Αντὰ, απὰ ἰλο βαυοὰ απᾶ οπειοοά Ἡιπαπίξν. 

πρεαχακαα πο ήβήρατοειεν σαν. 

ΟἬλρισε ὙΠΙ͂. 1-»9. . 

1 ἈΑπᾷ Οοἂ τοιμοιαθοσοᾷ Νοδὴ, ἀπ δυθῦυ Πἰνίηρ ἰπίηρ, δᾶ 411 [86 σαί!]6 ἐμαὶ τῦᾶϑ 
πὶ τα ἴῃ {π6 δὐκ; δηὰ Αὐοά τηδᾶθ ἃ ψιμὰ ἰο ρᾶ38 ΟΥ̓ΘΥ ἰδ6 δδυίἢ δηὰ {Π6 νγαίθσϑθ 

2 αϑδυδροᾶ. {76 [ουηίδίηβ 180 οὗ [86 ἀδθρ δπὰ ἰὴ9 πιηάονβ οὗ βϑᾶύθῃ ὙγῈ͵Θ βίορ- 
3 γοᾶ, δῃὰ (86 σϑῖῃ ἔγοτη ἤθαυθὴ τγ88 σϑϑίγαϊ πᾶ, ἀπᾶ ἐμ τδίοιβ σοίυσηθα ̓  ἔγοτῃ οε᾽ 

1Π6 ΘΑ ΘΟΠ 0 Δ]}Υ [0 ξὸ δπὰ τεΐπσα, 3. ΡΠ]; δᾶ δἴδσ [ῃ68 δῃᾶ οἵ [86 Βυπᾶάχοα δπὰ 
4 ΒΗ ἀδγβ ἰῃ6 τγδίθυβ οσο δυδίθᾶ, ἀπᾶ {86 δὶς σοδίϑα " ἴῃ (89 βουθηίῃ τηοηΐῃ, οἱ [86 
5. βϑυθῃίθθηίῃ ἀδΥ οὗὨ [μ6 τηοῃίἢ, ροὰ (ἢ6 “σπουηΐδιηβ οὗ Αταταῦ. ἀπά [86 νγαΐθυβ ἀ6- 

᾿ς ΟΙΘΑΒΘΩ͂ ΘΟΒΕΏΠΔΙ]Υ ὍΠῚ} (Π6 ἰδη ἢ τόμ ; ἴῃ [86 ἐδαι τιοηΐ, ὁπ [86 ἄγβὶ δ οὗὨ (89 
6 τηοηΐῃ, ττότγο {π6 ἴορβ οὗ (8 τηουπίαϊ 8 βθθῃ. αἀπᾷ 1Ὁ οᾶπηθ ἴο Ρ858 δὖ [ῃ6 ϑηᾷ οὗ [οσίν 
Ἴ ἀδΔγ5 {πῶ ΝΘ ορεποᾶ 86 πϊπάονν οὗ [86 δὶς σσῃϊοὶ Ὠ6 δὰ τηδᾶθ. αἀἀπᾶ [6 βϑηΐ [οσἱ 

ἃ Τγθὴ ΜΈῸᾺ πομΐ ἰο ἀπ ἴτο" ἘΠῚ] (16 νγαίουβ σσοσο ἀπ ὉΡ ἔγοσῃ οὔ ἰῃ6 θδγίῃ. 
8 ΑἾἸδβο 6 βοηὺ ἐουίἢ ἃ ἄονϑ ἔγοτα ᾿ἷπὶ ἴο 866 1 [06 ὑγαίθιβ ΤΌΤ δρδίθα ἔγοτῃ οἱ" {86 ἴδοθ 
9 οὗ [6 τουπὰ [Ρπ ,) Βαὰ Βθοοτηθ Ἰέσθιξ οὐ ΒΒ δ] ον, ποὺ μδὰ ἀϊεδρροασοᾶ, 88 ἸΔΏβ0 Βα γ8]. Βυΐ [86 ἄογο 

[ουπά πο γοϑὲ ἴοσ (86 βοῖο οὗ ποὺ ἰοοῦ, απ 886 τοϊυσπιθὰ απΐο εἴτα ᾿ηἰο ἰδ 6 Αὐῖκ, ἔοσ (6 
ὙδίοΒ ἼΘΙ Οἡ (δ ἴαοθ οὗ [86 016 ϑασί ; [6 Ὧθ ρῥαΐ [ουίὰ ἢἷ8 βαπᾶ, δηὰ ἰοοὶς ΒΘῚ, 

10 δμὰ ρυ]]6ἃ ΒΟΥ 'π ἀπίο Ὠἷπα ᾿ἰπίο [89 δὐῖς.Ό ᾿πᾶ ἢ βίδγοα (5|3}} γοϑῦ ΟἾἾΘΓ βϑύθῃ ἀδυ8, 
11 διὰ δραὶῃ ἢ6 βαηΐ ἴοτίὰ [9 ἄονο ουὖῦ οἔὗἩ ἴΠ6 δῖῖκ. πᾶ (9 ἄογϑ οϑῖωθ ἴῃ ἴο Ἀπ 1π 186 

ον Θηηρ; ἃπᾷ Ἰο, ἱπ 6 του ἢ γγα8 δὴ οἱ θ-]οδῇ ρῥ]υοἰκοὰ οδ᾽; 8ὸ Νοδὰ Ἰζηϑνγ ἰμαὶ [86 
12 τπαίθιβ στοτο δθδιθα ἤοτι οδ᾽ (ῃ6 θατίῃ. Απὰ δ βίαγϑᾶ [Ὁ ΝῚΡμ4)} γοῦ οἴβοσ βϑύβῃ 
13 ἀλγβ᾽ δηα βοηΐ ἰοσί (μ6 ἄἀουθ; ὙΒΊΟἢ τοίαυσμθα ποῦ αρϑῖη ἰο Ὠΐτὰ ΔῺΥ͂ τἸῇογθ. Αἀἀπὰ 1 

σΆπι6 ἴο Ῥ455 ἴῃ ἴδ εἶχ Βυηάτοαι δηὰ ἢγβὺ γθδσ, ἴῃ (89 ἢτβὲ ηιοπέδ, (86 ἔτϑι ὅν οὗὨ [ῃ9 
ἸΟΒ[, ἐἰο γαΐοσβ 6ΙΘ ατ]θα Ὁρ ἔτοτα οὔ 186 θασίῃ ; δῃὰ Νοβδῇ τοιαονϑα [ῃ6 οονϑσηρ 

14 οὔ ἴπο αὐ, δπὰ Ἰοοϊκϑά, δηᾷ Ὀ6}ο]4, {μ6 ἔδοα οὗ (π6 στοιπὰ γγὰϑ ἀγγ. ἀπά ἴῃ ἴπθ βθοοῦα 
15 τηολίμ, οπ (86 βουθῃ-δηᾶ- ὑυγθη θι ἀδγ οὗἩ [Ὧ9 πηοπὶ ἢ γα8 (86 θαυ ἀτθα. Απᾶ οἂ 
16 [Ἐπολικ}] βραῖθ υπίο Νοδᾷ, βαγίηρ, αὁ ἴοτίδ οὗὨ (89 διῖς, ἔβοὰ, δηὰ (8 γ στ ]ΐθ, δῃὰ ἰἢγ 
117 βοηβ, δῃᾷὰ {ΒΥ βοῃβ᾽ τσῖνϑβ πῃ ἴ[Π66. Βυηρ ἰουία στ ἢ (866 ΘΥΘΙΥ͂ ᾿ἰσὶπρ; ἐδϊπρ ΚΒ δὲ 18 

ὙΠ ἢ ἴΠ66, οὗὨ 4}} θ65}), θοϊἢ οὗὨ ἔονσὶ δηὰ οὗἉ οδίι]θ, δὰ οὗ ΘΥΘΥΥ ογθθρίηρ; ἰμῖπρ, ὑμδὶ ΟΥ̓ Ρ- 
Θ[ἢ προη ἐἢ9 θασίῃ; ἐμαὶ (ἈΘΥ τιϑὺ Ὀχθθᾶὰ δουη δ} ΠΠ}Ὁ ἴὰ [86 δατί, ἀπ 06 ἔγαϊα] δηά 



908 8 ΟΕΝΕΞΙΝ, ΟΚ ΤῊΙ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΑΗ͂, 

18 τοῦ Πρ} ἀροη ἴῃ6 θα. Ἀπ Νοδἢ νοῦ ἔοσί ἢ, δπὰ 18 βοη8, δηὰ δ18 το, δηὰ ἰδ 
19 βοηβ᾽ γίνϑϑ τ] Ὠΐω, ΕἸΨΘΙΥ͂ Ὀοδαϑί, ΟΥ̓ΘΙΥ͂ ΟΥΘΘρίηρ {δ ηρ, δ! ΘΥΘΙΥ͂ ἔθου], δὰ τιμᾶ 

ΒΟΘΥ͂ΘΙ ΟΥΘΘΡΘἢ ὉΡΟη [86 δατγίδ, δἴμδσ ἐμοὶς Κἰπάβ, τσϑαὶ ἔοσί ουὐἱ οὗὨ (86 διῖς. 

[' γεν 1.-- 35, Ἐ, Ὑ,, ἀεεμαροά. 1ι ἀϊθίατο ἔτοτα ὝΘΓ, ἰο οὐδ ΟΣ Μὴ] (86 προ ἴῃ νασ. 8). ἼΞ.) τοῦοτε [6 {2 ᾿ 
αὐϊοιίπρ, οΣ Βϑοοταΐῃρ οδἸσα, οὔ ἔμ πδῖοσβ αἴξας ἐμ δου σα ἐμαὶ Ὡ]οὐγοὰ ἐποῖς σα ρου ἔτοσι ἐλο φασεβ, πὰ ἐμθ ΒΘΑΥΣ ῬΟῸΣ 
ἰπα οὔ (88 παίεσ-δρουι (ΣΧ, καταῤῥάκται) ἴτοτα Δθονθ. 1ὐκ ΣΕΊΣΣΔΣΥ δατθὸ ἀρρϑασα Ἐδίὶ. ἰϊ. 1; υἱὶ. 10, ΠΩ Ὁ ἽΡ:π ἱχ ἢ 
δο πσϑίὰ οὗὨ (80 κίπρ τῶ οαένμεϑά. 80 ἐπ ΗΐὩΐ), ΝΌΣΩΡ. χυϊὶ. 30, πβοσο ἐξ ἀοποίδα ἔνο φωίείέηρ οἵ ῬορΌϊας οοσαπβοξίου, 
ὩΟΧΧ. ἐκόπασε τὸ ὕδωρ, απᾶ ἰλε τοαίαν ῥτειῦ ἐϊγοᾶ. ΤΌΘ ὙΌΪ αΐο οοπήουχιδε ἰξ πίε ΟΡ, ἑωιποίκεία δον ἀσωα. ΤΠ Πγτίδρ 

8...3.22], “το ψαΐοτν τοαίοα ;᾽ [0 1αἴὸ Ασδῦδο Ττασιαϊδέδοσι (ασοον. ΒΙὉ. 800.), ΤΟΎ Ὀδαθ 117 απὰ εἰκτ Βοκ  ΕΥ, 

σίκλῳ} «Οἴολ2δ. ὅλ Ἰοαίοσε δοσαπιο σμίσί. ὙῈο ἀἰσιἐπιδίδου Ὀοέτεϑαι ἰδιδ μγοσὰ δενὰ “ἹΌΡΊ ἰς πωροτίαπε ἕω οι οτταξηίσια 
86 δίωρον οἵ ἐδ Βοοά.--Ἴ. 1,..} : 

[5 Υον. 8.-- ἘΞ, Βεραν ἴο ἔασι, οὐ ὃ τοῦτ. 1ὲ ἀδησίοα ἔδο ἑυχπίΐη-Ῥοΐε! δῆφε 86 ψψαΐοσϑ μβὰ ὕδοῦσωθ οδῖσα, 
Αἱ δγεὶ {5 ἐμγπίηρ Ὰ8 ὙΘΥῪ ΒΗ δ᾽, διιὰ ἔμο τ βοὶο ἄθογοαδδο ἴὸς 18 ἄδγα (ΟΟΊΒΡαΣΟ τόσα. ὁ δπὰ 5) ψγῶ8 Ὁ] δϑδοθῃ σπὈ 8, ο, 
ἕτοτῃ [89 υτουπάϊτ οὗ (Π0 τὶς, τ μοι [86 8 }}5 ἀΐοα. (88 ἰδ ὃ ἔγοτῃ Υἱῖ. διὰ [8601]. δοτηὲπρ ἐπ εἰκθς ΕΠ ῸΥ 
π0 Β1ΕῚ στν ΟΣ 188 {68 ΕΣ ΠΟ ΠΙΝ: ΤῊΐδ ἸΔΥ Ὅθ ο6]16ὰ 189 τύχῃ οὗ ἴ86 δοοὰ ; δο (μαὶ τὸ ἔδνθ ἔῆσϑο ἐδ τη 
ἰῷ οαἰτὰ οὗ 8:6 ἩὙΔΊΘΙΕ, 3. ἃ Ροτίοα δἰτηοδῖ μι ΟὩΔΙΎ, 8. [8.9 ΤΩΟΣΘ ῬΟΣΟΘΡΟ 6, ὈῺΣ 6.1} στδάυδὶ βὰ οχρτοδαθὰ γ᾽ 
{80 ῬΘΟΌΠΑΣ Ἡθῦσον ἰάίοτα 51) Π1Ρ71.--Τ. 1.1 

[ὃ ον. 4.-- ΣΏΣ. Τὸ ὐκ᾽᾿ ὁ στουσιΐηρ ὁπ 99 οἴ 6 στοουσι αἷπ οὗ Ατασγδΐ ἴῃ (ἢ υοσγ μοῖρδὲ οὗ [80 Βοοὰ (ποῖοι 
0; οὗ ἐδ ἸΟΤΤΟΣ, οσ Ὁ ἰϊ5 Εἰρμιοδέ ὑδακ), ἰδ δὸ ἱποοπαίδέο δὲ τε ἐμο ἰάδδ οὔ ἔμο ΔοοάΒ μαυΐῃρ οονατοὰ τοουπηξαῖηβ Κποῦγῃ 
ἴο ὍΘ ΤΟΣΘ (μδτι ἔν. τη ϊθ8 δίρδος, ἐπαξ ϑοτθ ὮδΔΥΟ τιδί ηἰαϊπιοὰ ἐπὶ ΓΘ ΒΟΣῸ τοῦδέ τη 68: γέξέϊηρ ὁ06, 86 ἐμουδὴ ἱξ πΌΤα 
ΒΌΒΡΘη ἀρὰ ΡΙΩΥ δηὰ τοτιδ ῃϑὰ βίδίϊο δἱ ἐμαὶ ἀϊδίδιοθ, ἄγ οἿΥ αἀδοῦα ἐμο ἴον οὗ Ατασαῖ. 17 ἔΠοτθ πΌΓΘ το οἶδας 
οδ᾽]ραίίοη, ἔδο ἀροίεῖνο δῆσπος ἔο ἐμὴβ ἰα ἐμὲ ἐδο ποὰ, 86 1 ΡῬΘδσα ἰῇ ΘΟΥΟΣΥ͂ ΒΌΟΝ ΘΟὨΒ ΘΟΕ ΟΠ, ΤΏ 6:3 τοσέϊπηβ ὡροη, ἱκ 
[89 ἰρπηρς οἵα σὰ. ὙΤΠῈ2 [Ὲ ἰ8 0] οπτϑᾶὰ ὮῪ ὃν», ΜΈΪΟΣ οδ ποὺ Β6ΓΘ Ὁθ ΣομἀοΓ θα οὐέν οσ αἀδοῦέ. ΟὐΣΩΡ. Εσ. χἹϑὄἕἥῈ:; ΝυσοὮ, 
Σ. 86; χὶ. 26, 28; 1δδίδιι σὲ, 2. Ὑμοχθ 16 ἃσι Θσϑσ })]9 οἵ [26 ποτιη ἐμὴ) πδοὰ ἑϊησλοϊδίον “ο]οσσίη β, τσ. 9: "' δὰ {80 ἄογο 
Ἰοπῃὰ πο γεεί (159) ἴοσ {80 8019 οὗ μον ἴοοῖ,"--Τ. 1,1] 

[4 ας. 4..-Ὁ ΠΝ “Π ὉΣ . Τδο δυδ᾽οσέ πιοσθ Βεὶπρ ἰπ ἐπ δἰ χτιῖασ, ἐπ ΐα Δ ΟὨΪΥ Ὅ6 του ἀογοᾶ, δσοοσς ἔδο τυοῦσιἔ- 
αἷτ οὗὁ Ατασζαΐ, ΟΣ ἃ 080 οὗὨ ἰμο τοουπίβέηβ οὗ Ασαχαὶ. ὙΠῸ ἴοσορ οὗ 8 Δ: ρβΏΘρΟο, 17 (οτο τογο ὯῸ οἴπον οὐἠθοξίοσι, ἐδ 

πιδὲ ἐμ9 ἰάθ8 οἵἉ ἴα Βανυΐμρ Ὀ6οι ἀροη ἐπδί ἱρὴ Ῥϑδῖ οὗ Ασασαὶ [δδὲ ἐοΤΟΓ8 8ὸ συ ἢ ἀῦονο νοῦν ἐμ ἄγὸ 1. ἘΠ 
αἰ νοσβὶ ἐν ἰῃ ἐμ οἹὰ ὙοΣεοῺ8 18 αἷἶδο ορροθϑὰ ἴο δὸ ἀοβηΐίο πὰ τιδσίτοὶ ἃ υἱόν. ΤῈ γυϊσαῖο 868, δι ΡῈ πποπίες Ατιηδη δ; 
ΤΙΧΧ. ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ᾿Αραράτ; Ταχκύχζα οὗ ΟἸκοΪοα, ἈΠ ἽΝ ΡΣ ν ὌΡΟΣ ἔδ6 τρουσιϊδίῃ οὗ Καγόμ, οὐ 9 Ἑασοδίδα ; 

μιο Βγτίδο (89 βατρθ, Οὐ γ.9 δα ἊΝ, κδ αἷδὸ Ασαῦα Ἐσρεῖ. 9 εἴ μ-.- ὡλῶ.. Ὑμὸ Κογαυῖο Ασαδῖο μιαβ 
ΟΟὨΒΙΔΏΤΙΥ͂ ι5 5251, ΑἹ δυάϊ!. Β1ιο Βατοδσίξασι Ὑοσείοσι (μοἱ ἐμ Ἡουσαίοο- ϑασρδσ 80} 88 ἐμ δἰζασιρουΐ οἵ 4]}. 1Ἷὲ βαγὸ 

186 τὶς γοϑίϑα σὰ ἐδ τιουχιίαἰη5 οὗ βογοσιὰϊθ, ἩδΙΟΝ δ ἦπ ἘΏ9 ἰοϊαπὰ οΥ7 ΟΟΥοΠ. ΤΉΘδΟ γδσίοτιϑ σοι ἀο ΡῈ ΔΙῸ ΟΩΝΥ δ- 
Ῥοτίδπί 88 Βῃ οσπρ, [μὴ ἀπο ΜΕΥ [86 Ρ᾽δοθ ψῸ6 τοδασάϑαὰ δ8 ἐπὶ ἃ τη Δ δΌχΟ ὩπΙλον τι δὰ ἰηἀοδηϊϊ6. 116 οἱ]ὰ 
ἀἰὰ ποὺ οομιδίᾷοτ ἐμοσηβοῖνοθ 86 Ὀοπὰ ὉΥ͂ ἐπ6 Ἡοῦσονν ὨἼδὲ ἴο Θὐμ 8:9 ἱξ ἴο ἐῆ6 Ῥϑακ πο αὐδοσυγασὰκ βο ον δοχτιϊχοὰ 
1μδὺ {Π|06. ὙΠ6 πιῆ ταϊρϊ Βδγὸ Ὀεθη ἐσαπδίοστοα ἕο Αὐτποηΐδ, ογ ἐο οἵἴμοσ οουπίσίοα, ᾿πικὶ δα ἔμ ο βίοσῃ οὗ 186 βοοὰ δον 
νϑ ἰταπηίογτοῦ, δηὰ Ἰοολίοα ἱπ ἀἰθοτσηξ ματὲβ οὗ ἔῃ δασίδ, δοοογάϊηρ ἕο (89 ἀποοδίγαὶ ἐσϑαϊεοῃ οἵ ἔἢ 9 νατγίοτιβ σαϊμτα οχιβ. 
ΤῊΘ ρ]δοθ συ βοσο [80 ἃτῖκ ρτουπᾶοα σου] ἃ ἈΠῸ δ᾽ {πὸ ἔἶἴσηθ, Βανο πδὰ 8 Ὥδσὴθ ἰο ΝΌΔΕ ἀπ ὰ Βὲβ βοῃδβ, εἰποα, Ὀθίοσο ἐπὶς, Ἐμοσθ 
ΔΙῸ 50 ῬὨΐοΔΙ ἀἰδιἑτισύΐομβ τϑοορτιϊσοὰ 1π ἐἢ 6 Β[0]6 ἀχοορὲ Ἑάδι, ἔπ πδιθα οὗ πο Ῥασβαΐδο τίνοσ (ἰἶ ἸΘῪ ἀχὸ ποῖ 
Βα δοαυθη), πὰ ἐμ Ἰαπὰ οἵ Νοὰ, οΣ οὗ 9 πδιάδσοσ, πῆ] 18 οἰθασὶγ σαϑΐδρμοσίοαὶ. 1ὲ ἰδ ἐοὸ Ὀ6 ποϊοὰ, 1ιδὲ οΥ 81} ὕσορασ 

88 βοοἀ 8 οἸαίτα (0 Ῥ6 τοβδσἀϑὰ 88 ἃ σὶρ ἱσταπδἰδίϊου οὗ Ὁ ὲ, δὲ (Πιὸ Αττοσιίδ οὗ ἐμ ᾽ Ἰραῖο, ἀσιὰ ἴ89 Καγάα ζοΣ Καγιρῶ 
οὔέδο ΤΑσρισαδ δηὰ ἴμο β'υτὶ ΤΟ οὨ, ΒΟΎΤΟΥΘΣ, ὉΓΣ (6 ΣΟρΙΟΠ ΠΟῪ ΟΟΙΩΙΏΟΣΙΥ γϑοορηΐκξοα, ΒΔ ἃ βοοὰ δαρροιὶ 
1 [86 ΘΟΠΘΌΤΤΘΩΟΘΟΘ οὗ [0 Ὁβδίδοδη βεϑὰ Ἰγαάϊίίοσια.--Τ, 1, εἰο ᾿ ' 

(Ὁ γε. 1.-- ἰδ. ΒΠΧῚ ΣῊ. κΑὰ Ηὶ ταπὲ ὅαοῖ ἀπά γον" Το 1ΧΧ., ψαϊξαῖο, διὰ Βγτίαο, ταιᾶοσ "ὲ, “ αϑὰ 
ἀϊὰ ποῖ χϑίασῃ,» 85 ἰδουρὰ ἐδογ Βαὰ σοδὰ ὦ δὲ. Ὑβότο ὁδῃ ὕθ, ΒοτοΎοσ, πὸ ἀουδὶ οὗ ἐδο Ἠοῦσον ἰαχί, ζοχειδοὰ δὲ ἴὲ 
ἦκ ὉΥ͂ τὴ ΤΆΣΕΥΣΟ ἴδιο Βατηδσίίδη ΟοὐθςΣ, διὰ 186 Βασαδτίξασι Ματαΐίοη. Το ΤΧ ΧΟ, οἷο. ΤΏΔῪ Ὦδνο ἀοεϊγοὰ ἐδ 6 τῷ τὶν 
ῬΆΙΆΡ --ἰδο κοίηρ Ὀδοῖς δινὰ ΤΟΣ Ὀοΐηρ Σορασάϑὰ 86 ουἱἄάθποθ ἐδπιδὲ ἐϊ ἀϊὰ τοί σϑισπῖοσ [20 τὶς, Βοοδασί, ἔσι δἰ 
Ηἰεγοεοίκοη, το]. ἰΐ. ῬΡ. 209, 210, τλῖχθα ἃ Ἰαθοσοὰ δἰξοσωρὲ ἴο σϑοοῃοὶϊο ἔδοτη.---Ἰ. 1,..} 

{5 ας. 12.---“ Αυὰ Βο τοαϊίεα γοῖ βοῦθῃ ἄλγε," ὉΠΠ153) , 88 ὮΘ6ΓΘ Ροϊπίοα, ἰ5 ἐμ τοραΐδτ Μίρλαϊ οὐ ὉΓΠἼ, πΒοσϑαδ Ὁγ15} ξ 
γασ. 10, μα8 ἐμ οστη οὔ ἔδιο ᾿Ιρλίϊ οὔ "ΤΊ οσ Ὁ ᾿ δπὰ ἰδ 8ὸ τοφασάϑὰ ἘΥ͂ [8 τηοάοχη οοἸωσηου δίοτθ πὰ ἸΟΣἸΟΟΒΤΔΡ Υ 
Κόπ ΟΥΑΙ. Ἐχοτω ΔῊ ΡῚ, ἀοϊαείι, ΚΟΥ κοῦ 8 Βοζιδυ οὗ ἸῬγδι τσ Δ χίοτιβῖγ, Ραϊ 117. Τό ΒΘΟΙῚΒ δίσβηρθ, Βούσονοσ, ἐμδὲ πΉστο 
ἴδιο οοππθοϊίΐοη ἰδ 50 ῬΣΘΟΙΒΟΙΥ δἰτα ἰδ, 9 ποτὰ βδου ἃ θ6 αϑαϊρτιοᾶ ἰο ἐντο ἀϊκξίληοί τοοίμ, ἐπουρη ἸΘῪ ΔΙῸ οὗὨ ζοττωδ ἐπδὶ 

βοτσωθίΐαθβ ἐμ στοματβο θ6Ώ508. [ἐ ἰδ δαξον, ἱμογοίοσο, ἰὸ ἥοῇον ἐδ 7οπίδη δυϊμοσιἐϊοα, το ταδκθ ἔμοῖα Ὀοΐὰ δοαι ΓΤ. 

Τρ βγη, βαγβ Βδβῃὶ, ἰα Ῥίεὶ (2991), δ ἐμβουβὰ Ἀο τοφυσᾶοὰ ἐξ αβ οψαιϊναϊθαὶ ἐο 515) (οοπετβοίοὰ ἱπέο ὉΓῚ 3"), δειὰ ἐδ 
ϑοοοτιὰ Ηἱλραλεὶ (ὉΣΏΓΛ.) οσ ΞΓΙΆΓ. Ἢ, Ὀδοοταΐηβ ὉΥ δδείσωϊΠδίίοι 5Γ1Ἀ"), 9 δὲ ὩΣ ἴοσ δὲ 35). Αὔδὴ Ἐκτα, Βουγουσ, 
Τρ ῖκο8 ἐπ δοοοπὰ ἃ δὲ ΜΨιίρλαῖ, ΒΟ ἰδ ἴο Ὀ6 Ὀχοίοσσοα, εἶπιοθ ΟΕ 18 αὶ ρβαδεῖνθ ΟΣ ἀδροῃϑηξ δαῦδο ἐσι ἐδ  ἰάδα οἵ 
τοαὐἐἐπσ, ΑΔ 'ἴ8 δ600) ἴῃ ἐπ0 Τϑἴτι ΠΠΟΤΟΥ͂, ἀΘΊΛΟΤΟΥ, ῬΥβείοίοΥ ; ατοθῖς, ἐκδέχομαι, προςδέχομαι. [Ι᾿ τορατχὰ ἰο δ ὅταξ, ἐξ ἐδ 

ΘΆΒΥ ἰο 560 ΒΟῪ ὉΠΠ5 ποιὰ ὈΘΟΌΣΩΘ ΓΙᾺ ΟΟσᾶ "οὶ ΞΞ γδ- 61), εἴπιοο ἴο ἔπ: δ Γ ἔδιοσο ἰδ Βασὰν Δὴγ γμοσοθρί Ὁ}. ἀἰθθθχοτιοο ἴῃ 
ἐο »τοπυποίδείου (ἦο Βοτσὰδ ἐπ, ἐψα, ἀπὰ να, Ὀοΐπρ ΟΥ̓ 6Ά}}γ ἐδ δάσο). Βοὸ Βαϊ αὶ “πάλῃ πουἹὰ σεαὰ ΒΛΒ.)5 , ᾿δαϊ ΔῊ 
χτν. 2, ὃ; χτὶ. 7, ἕος Ὁ Ἀ" (ον γό- ἴὸΣ γγό- 11), )6 διδυθὰ Ὁγ δοῃδ θὰ Θαστιδοὺ ἰπ μὲ ΒΙΘΌΣΘΥ ΟὙΔίσσοος (Δ 6} οὐϊῥοὰ 
ὦ Τίτον), Ρ. 38.--Ὁ. 1,.} 



“ ΟἜΑΡ. ΨΙΠ. 1-19. τῷ 809 

ἘΧΕΟΘΟΞΒΤΊΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ϑασαε ΟἹ ἐδλο ΚΕ Ἰοοά ας ἑαζοι ἐπ ἐλεὶγ Ογάεν, 
ἐΐ8 Αἰσλοιί ροῖπέ: 1. βονοη ἀαγβ, ἐπ9 μοίηρ 
106 «ὐἷἴ ; 3, ἔογιγ ἀδγδ οὗ ἐδ βοοά-δίοττῃ : 

ΟὯ6 δυπάγοϊα δηὰ δὴ ἀδυϑ, ἰδογουροη, οὗἉὨ δἰοδὰγ 
ταῖι, δηὰ οὗ {Π6 βίθα γ ἀγα ὁ 186 Βοοά---δὸ ἴῃ 

1. 
ΤῸ 
ἴο 

Ϊπ (6 ϑονθοί τοοηΐῃ, οἱ ἱ 
Το, ἐμαὶ 8, δίνουν ἔνο τῃοπιὮ8, ΟΥ 0.6 ἢ δηὰ 
δλν ἄδγα, ᾽π8ὲ 88 ἔπ6 ταίοτδ ἴο [8]}, 186 δῇκ 
τεβὶβ οὔ ταδὶ, Οἱ ἰδποὸ ἤγοὶ ἀδὺ οὗἉ (86 ἰδείὶ τηοηΐδι, 
ἐμαὶ ἰδ, δΔδοσ νὸο το 8 δηὰ δὐους ὑποῖνο ἀδγθ 
(Κποῦεὶ : βουθηίγ-ῖνο ἀδγ8 δἴλοῦγ [86 βου ]πρ οὗἁὨ ἐδ 
δῖ), [0 τοουπ δι ΘΔ 8 Ὀγο͵οθοὶ " δῦονο [86 δυτγίαοοθ 
οὗ ἔιο νσδίοσ. Αἴἶἴδὺ ΓΙ ἀδγ8 Νοδὶ ΟΡΘῺΒ ἴδ πίῃ- 
ον δὰ ]οὶδ Άθυ' ἰὩ6 τᾶνοῃ. Νοχὶ βμοϑϑ ἔογί ἴδ6 
ἄονθ. [Ιὲ ἷ8 ποὶ αἰγθοῖ! βαϊὰ πο Ἰοὺ δος [86 
Βιρθλ οὗὨἨ (6 ταν γ͵ὰ8 [6 Βτεὶ βρη οἵ ἴ80 ἄονθο. 
ΤῈ βοοοηὰ Ηἰσῃηὶ οὗ (86 ἄονο, Βονονοῦ, 88 ΒΟΥ Ὼ 
Οἰμοσ ἀδγ δον (6 ἔγβι, δηὰ τῃογοΐογο ἰδ ἰβ ἰηΐοιτοά 
δαὶ (Πθγο ΤΟΓΟ Βουθὴ ἀν ὈΘΟΘΘΏ [06 πὴ οὗ ἴ86 
τανοῦ δηὰ (δαὶ οὗ 86 ἀονο; ἴΠ6 ἰμϊγὰ Πϊροὶ, δρδίη, 
ψὰ8 Βούϑῃ ἀδὺβ δίϊορς ("6 βοοοῃά. Ὧἴ9 τηυδὲ οἱΐμοῦ 
ΤοΟΚκου ἰῃ ὮΘΓΘ 8 Ὁπηδηιθα ρογίίοῃ οὗ {ἰτ6, ΟΣ [.6 
ἔπη Ὀούποοῃ ἴδ6 Βίρῃιϊ οὗ (86 γανορ δηὰ (86 ἢϊμὶ 
οἵ [δ δτεϊ ἄονο ταυϑὺ ἤν Ὀθθῃ ἸΟΏΚΟΡ ἰμδη βου θἢ 
ἄλγε. Βοτοῦρου (ὉἸ]ονΒ (δ δὶ δοοΐοῃ οὗἨ {ηο, 
ἔτοτα ἴμο γα ἀδὺ οὗἉ [8 ἢγπί του ἴο ἰλ6 Βονϑῃ-δηὰ- 
ὑπσομτιοι ἀΔΥ οὗ [δ6 ΜΟΥ ΒΕ οὗ ἴΠ6 ροτίοά οὗ [86 
7.1 ἀνγίης ὑπ πῳ πν ει πα τ  ὡρρρήμηθ μὴν γεί 
γοαῦ,, οἷς. Ἰμαῖδοσ, [0110 ἴμ6 δορίπαρίηϊ, δπα ὈΥ 
ΨΔΥ οἵ ἐχρίἰαπδίίοῃ, δα α8, “ οὗ Νοδῇβ δρθ.᾽" 

Φ.  ετα. 1-4. 7726 
ίο ἐδλα ̓ Ἀεείΐπιρ οΥ (λὲ Ατὰ ὠροπ Αναγαί. Απὰ οὐ 
ΣΟΣΘΙΡοχοα ΝΟΔὨ; δὰ ϑνοσν ἐνίης ἰδ ς.-- 
Θοὐ δ τοπιοπιθοσίηρ τοῦδὶ Ὀ6 πηἀογβίοοα ἰῃ δὴ θῃι- 
Ρζιδεῖς βαῆβθ. (τα ἢ)88 δἰ γαγβ γοιμορογοὰ ΝΟΒᾺ ; 
θα: ποῖο ἢ6 ΓΟΙΠΘΙΏΌΘΓΒ τὰ ἰῃ ἃ Βροοίδὶ Β6η50---ἰπαῖ 
86 ΤΩΔΥ ΒΟΟΘΟΙΏΡ ΙΒ} 8 ἀοϊίγογαηοο, ΤΉΘΙΘ ΘΟΙΏ6Β ἃ 
ἴσσχτι ἰπ ἴπ6 Ποοά, διὰ ἴ86 ρτουπὰ οὗὨ ἰξ ἰαγ ἴῃ [86 
ξονοσηποηὶ οὗ αοά, Τὸ [86 γυ]ὸ οὗ ἡυάρτηοηϊ προς 
ἴδο Βυμηδη ποῦ], βαοοθοὰβ (6 το οὗἨ οοτηρδϑδβίοῃῃ 
ἴον το ἀοἰίνογδηοα οὗ Νοδῖι δὰ Ὠυτ δ Υ, 88 150 οὗ 
126 διϊιηαι.- ποῦ, [10 18 ΒΪβ. σοηιραδείοί, ποῖ ΒΙΣΩΡΙΥ 
μἷ8 Εον ἀαοὰ τοιοιιθεγθα δἷδοὸ Δ Ὀθαβίβ. 
ΤΏϊδ ἀἰά Βὸ τοσοῦ ἰδποπὶ 4]}, δ ΕἸΘὨΐπι, ἰῃ ἢἷθ 
ταοϑδὲ ππηΐγογθαὶ σοϊδιίίοη ἴο ἴμο δαγιί. δά ἰδοῦ 
ὍΘΟΙ ἃ ἰΟΠΡῸΓ οοπεϊπιιληοοθ οὗ ἰδ0 Βοοά, ἰΒοτο πουϊὰ 
ποῖ ΟἿΪΥ αν Ὀθθῃ πδηΐ ἴω [πο δεῖς, θὰ ἐῃο δὐὶς 
ἰιμο πουὰ ἤν Ὅσδη ἀςβίσογοα. Α νἱηᾶὰ τηυβί 
Ὀΐον ἰο δηὰ ἀτγ ὕρ {πὸ Βοοά, πλ}18ὲ, οη ἐμ 6 
οἴδιον κἰάο, ἰδ6 ἐουηϊαϊπθ οὗ ἰ6 βοοα πόῖὸ οἱοβοὰ. 
ὝΜι: ἐδοὸ βδυϊίηρ οὗἨ [86 Τοππίδἰη5 οὗἨ (0 ἄδορ, ΟΣ 
πιὰ (6 τοβίοσίηρ οὗ ἰδ οοῃτϊποηίδὶ ἰσδηαυ ν οἵ 
6 οογίδ, δὰ οὗ 86 οαυ ποτάμι οὗἨ (6 ἀμ θροσθ, 
ἔδποτο οϑαβοδ 6190 ἴ6 οσ γΔΟΥ ΔἸ ΠΑΡΥῪ ταΐῖη: δηὰ Ὀ6- 
εἷ65, {π6 τσίπάονδ οὗἨ Ὠθανθῃ ΣΟ οἰοβοά, [ '8 δῃ 
ἰποχϑοίποδο οὗ [6 παιταίίοῃ, Ὀυΐ πϊοῖ αἰἶναβ ἰΐζ δὴ 

Φ[Τ186 Ηοῖτον 3δ 19 Βαζο, ζὰ Δ ίρλαϊ, ποῦ] ϑϑοῖω ἴο πᾶνοὸ 
Δ τάοτο σα ρἤδέϊο Β61|86---Ὀοόάσοο ἀἐίέημοί οἐξίδῖε. Τὶ ἴθ 81.- 
οἶμοῦ ὀχδζ }}]9 οἵ [80 ΤΟΠΕΤΚΟΟΥ ογρέοδλὶ δβίγ]ο οὗ (δὲν ὙΠο]9 

πὰ αττ ἡὐτττο τα τοττ γΘ ᾿ 
τ δα, γὲ δαὶ αὔογάϑα 

γεί 7εογϑαδα οὗ ἐδ6 ἐδϊοοά ] Ο 

ὉΠ ΐκί δ Κ 8019 υἱδίογίο οἰατδοίον, [πδὶ ἴδ 6 ἐἰηο οἵ 6 
βοοὰ δάναπορ ἰ8 ρίνϑῃ δὲ 000 Ὠυηάγοα δῃὰ ΒὴῪ 
ἄαγβ, δηὰ ὑμαὺ ἰδ) ρμοΐπὺ οὗἩ ὄπλθ ἤθη ἐἰδο αὐῖς βοιι]θδ, 
διὰ ποι, ἱμοτοίογο, [Π)9 δοίιδ] δἰηκίηρ οὗὨ (π0 ψδίοσ 
τουδὶ Ὦανο ΘΟΙΩΙΩΘΩΟΘΩ, [8115 ἴῃ ᾿ἰἶκθ ΤΏΔΠΠΟΣ 8ὲ (δ 0 
θὰ οὗ (δ ὁμ6 ἢυῃ, διὰ ΒΥ ἀδγβ. ἙἘὸν Νοβῖ, 
ἱπἀοοά, (π6 δτεὶ ἰυτηΐηρ-Ροίηὐ ἰῃ ἐ86 βἰηκίησ οὗ ἰδ 
πίοι, πίοι θὰ Θογαιηθηοοα δἰ γοδν Ὀσίοσο [86 
τυληίΐησ ουὐ οὗἁ πὸ ὁπ6 Ὠυηάτοα δηὰ ΒΓ ἄδγα, οουἹὰ 
Ὡοῦ ὮδΥο ὈΘ6ΘΏ ἃ τηδίϊον οὗ ορδογσνδίίοη. ΕῸγ Ὠΐμω, [ἢ9 
ἢγβὲ βΌγθ βίρῃ οὗ ἰῃ9 βἰηκίηρ οὗ [6 παῖθσβϑ τδβ ἴῃ 9 
ἐτουπάϊηρ οὗὨ [06 δτῖς.-- 189 τσναῖοσε σχοϊεισωθα, 
--;δτο ἰβ [19 πβοῖα ργοοθβδ ᾿σχοιἐπιϊπατὶ]γ ἀθθοσι θὰ 
--ἰᾶοὸν 10 νδίδβ, ἰῃ ἐμοῖν υπὰυϊλίίοῃβ μοσθ διὰ 
ἔδογθ, Κορὶ βίθβα!!ν βου ρ τοῦτο δηὰ τηοσθ.Ό ΤΣ 
ἴο ]οθ 6 ἰηαϊοδίίοι οὗ Ἧϑι δγοὶ ἄθοσθββα.-- - ἢ 
ἴπο τιουπϊδίη οὗ Ασαχαῖ.-- Ὁ 18. (29 ὭΔΙΘ 
οἵ ἃ ἰοιτίϊουυ (2 Κίηρβ χῖχ. 87) ποῖ ἰ8 τηϑηθοησὰ 
Φον. 1}. 27, 88 8 κίηραουι Ὠδὰν ἴο Μἰὶπηΐ (ΑΥΤλΘηΪΔ),-- 
ΡΓΟΌΘΔΟΙΥ ἴδ τΐἀ4}6 ργονίῃοθ οὗἩ [Π6 Αττοθηίΐδη ἰογτὶ- 
[ΟΥΥ, το Μοθαδ οὗ ΟΒογθῺΘ 64118 Ασαϊγαὰ, Ασαγαίία. 
ΤΏ τιουηίαΐπβ οὗἩ Ατγαγαῖ ὅσο, ἀουθί1688, (μὰ 6 τηουηΐ» 
αἰπιστοῦρ πθϊοἢ το ἔγοιι (86 μ]δῖπ οἵ [86 ΑΥΆΣΘϑ 
ἰπ το ἰρἢ ροδ 8, [86 ατοδὶ Ασαγαῖ, 16,204 ἔδοϊ, δῃὰ 
[16 [}μρββοῦ, δουὶ 12,000 ἴδοι, δῦοντϑ ἴ86 Ἰονοὶ οὗὨ ἐδ9 
βεβ. ΤῊῖ8 χπαρ ἢ ἰαοο οἵ [Ὧ0 δὐῖκ [8 οὗ ἰδ ἰσιοδὶ 
εἰ χηίβοδποο ἴογ ἰδ ἀδνοϊορταθοῦ οὗ Βυχηδηϊγ, δ8 ἰὲ 
ἷα ἰο Ὀ6 τοπουγοὰ δἔϊον (86 Βοοά, Ατωιθυΐα, [89 
ἔουπίαἰπ-ἰαηὰ οὗὁὨ ἰ86 Ῥαγδάΐθο τἴνοσγβ, 8 " 600], δίγυ, 
γι 6}}-παϊοτοά, ἰηϑυΐαν τηουπίαἰη-ἰγαοὶ,᾽ 88 δ ἢ88 Ὀ6ΟΣ 
οδ οὶ, 1168 ἰῃ ἐμ6 χυϊἀ]6 οὗ ἐμ6 οἹὰ οοηἰἶπομί. Απᾶ 
80, ἰῃ ἃ Βροοία! ΠΟ, ἀ068 (86 τηουπίδίη οὗ Ατὰ- 
ταὶ 1ἴΘ ποαυὶγ ἱπ (π6 τι 16, ποῖ ΟὨΪΥ οὗὨ ἴδ6 τοδὶ 
Αἰτοδ- Αβἰδιὶς ἀθβογί ἰγαοὶ, θυΐ 6180 οἵ ἰ06 ᾿ῃ]δπα ΟΣ 
Μοάϊνοσγαμθδη γαίοσβ, οχίθδάϊηρς ἔγοσα ΟἸ γα δρ (0 
{86 868 οἵ ΒαΐϊκΑ],---αῦ (ὴ6 βϑῆλα {}π|0 ΘΟΘΌΡΤΗΙΣ [1.7 
τα] ροΐπὺ ἱπ (86 Ἰοπρεοβὲ ᾿ΐπο οὗ δχιθηβίοι οἵ [Π9 
δυσαϑίδῃ Γ806, δηὰ οἵ [89 [π40-ἀδττηδηΐο ἸἰΠ 08 οὗ 

δη ἃ τΥ ΠΟ] ΡΥ, ἩΜΙΪδὶ 10 ἰΒ αἰβὸ ἴὉ06 τα α]}6 
Ῥοΐπὶ οὗ ἐδ ρτϑαίοαϊὶ γϑδοὺ οἵ ἰδπὰ ἴῃ 86 οἱὰ που 
ΑΒ τηραϑυγοὰ ἤγοτα ἴθ σδρο οὗ Θοοά Ηορο ἰο Βεἢγ- 
ἱπσ ΒΒ Βέγαϊι8---ἰη δοὶ, ἴμ6 ταοδὺ ρεουϊίας ροΐπί Ομ ἰδ0 
αἷοῦα, ἔγομι πθοθθ Βεῖραί8 ἰμ6 ᾿ΐποθ δηὰ ἰτ068 οὗ 
ῬΘΟΡΪΘ, 88 {ΠῈ0Ὺ ποηΐ ἐοσί ἤσοσα [86 βοῃ8 οὗ Νοδὶ, 
ταϊσὶν θργοδὰ (πριηβοῖνοθ ἰο 4}} {π6 τορίουδβ οἵ [86 
θα (οοαραιο ον Βαάύῦμεβ, " Ῥαϊοβάπο,)." Κοὶ!. 
5.66 αἶδο ΠΕΣΊΤΖΒΟΗ, Ρ. 266. ΤῊ Κογδῃ [48 ἩΓΟΠΡΙΥ 

»ἰδοβὰ ἐπι Ἰαπάϊησ- ἶαοθ οἵ Νοδὰ οα {86 ἢ1}} ζμάλὲἑ" 
ἴῃ (86 Κυτὰ τηουπίαἰη-ἰγαοῖ ; (86 Βαπιατίδη Ὑογβίου 
Ἰοσαίοϑ ἰδ οῃ ἰ86 τηουπίδίηβ οὗ Οογΐοπ ̓  ἴπ9 ΒΥ Ὀἢ]}1π6 
ὈΟΟΚΒ ἐν Ῥηχγεία, ἴῃ ἰ86 παιίῖνο ἀϊϑἷοὶ οὗἨ Μδτεγαϑβ. 

Ὁ {πῆ τὸ ἴα πὸ ογίἄοποθ οὗὨ ΒΥ Β1}] 80 ο8119ἃ δσροὴξ ἴ:9 
Ἑυσὰ τιουτιίδίηδ, ΟΣ ἰῃ Ων ΟἿΒΟΣ Ὡ. [ὁ Ὡοΐο οἱ ἐδ 9 
οτγδη, χί. τλῖ θ ἀϊ 88 ἃ ὁοστυ ρου ἴον δοσάϊ, ΟΣ 
Οἰοταϊ, Ὀὰξ ἴμοσο ἰ το ἰσβοθ οὗ (δΐ8 ἐπ 80 Ατϑϑΐϊο. [15 
ἐὰθ ΚοΥδη διηὰ ΘΙ ΘΘΎΒΟΣΟ, ὙΒΟΙΘΥΟΣ ἐμ6 ΑΥ̓ΔΌΪαη, ἰσϑάΠ0Ὲ 

[Ἴ δ 

ΡΡΘΟΣΒ, ἐξ 16 οοῃαίδηεῖν πελιϑοα ον, διὰ 18 60,» 

ἀαλὶ 6 ἀοδοσίρεινθ πιᾶσὴθ ἤγομι οἷἰω, »γκείαπ, δοπδ 
ἡμεῖι. ΤᾺ ἰ5, ἐμβοσοῖοσοθ, δὴ ὀρῆμοί ἀδαποίξης σοοΐηδεε, [ἰδεγ- 

αἰξίν, ΟΥ ἩΒΕΤΟΝ : «6,53! μ»; ἐλο Ἀ111 οΥὗὍὨἁ ΜΙΈΓΟΥ͂, οΣ 

τοομηὺ ἈΓΘΤΟΥ͂, 838 ἯΘ ΒΥ, {8:9 οἂρ6 οὗ ἀοοὰ Ηορο. Οὐπι» 

Ῥδῖθ ἴθ ΗΘΌΣΟΥ δρροὶϊαίίνο, ᾿ουέ. δ. 235, ΦΊΩΣΤΙ ἍΠ, δηὰ 

ΘΕΡΘΟΙΔΥ κὐοὰ ορίμοίθ δὲ τ͵ὸ βιὰ ἴῃ Ο6)6π. χχί!. 14, 
ΓΙ ΤΣ Ἵν Αίσιον: ελουαλ “ίταελ, Μουπὶ ἰπιὶ πίοι 
πο Ιοσὰἃ ἀρρϑασθ. Οἡ Α}-[]Ὧ6, δ60 Ἡοχροϊοὶ, Βίδ. Ογίεηί. 
815. Α. Ηδ.081}16 ἰἐ Οἰουάε, δὰ θπᾶβ αὶ ἀὐδου]ν ἰπ Ἰοοδτια 
ἐξ, θπΐδ οοσιἠθοΐαχο8 1ξ ἐο Ὅ6 πιοῖῦ ἃ γί ]αρο ο811οα Τλαπιαπίῃ, 
ἔγοσα ἔμπο εἰσλέ Ῥϑυβοῖδ εατνοὰ ἴῃ ἐμῸ τς, 88 15 βιιρροθδᾶ.--- 



810 . ΘΕΝΕΒΙΒ, ΟΒ ΤῊΝ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ Μοήξϑ. 

Το Ηϊηάοο βίον οὗ πὸ δορὰ παπιοα ἐδο Ηϊπδίδγα, 
ἐΠ6 ἀτγοοὶς Ῥαγτιδβθυβ, 85 ἴΠ6 ἰδημάϊησ-ἶδοο οὗ (86 ἀο- 
Ἰἱνοτθὰ δηοοδίον," Κποροὶ. οἰ ἔσθοῖι δηὰ Κα οἱ αρτοθ 
ἴπ ἰῃ6 δυρροϑί(οῃ οὗὨ 8 Αττηθηΐδη πἰρ ]δη 8. 

δας αὐλὴ ἡ ΙΑς ἤκρνεδιοῦ Πορο, βνῖς Ἂν ἐτὲ Ὡν: ο ἐπογϑαδίησ ὉΤᾺ 
μερί  τλϑε ὁ θῦνε γερο! οὐ αν ἀν μι ΤΟΣ ΤΕ ΤῺΘ 
Βχοὶ βἷχτ οὗ ἀθ᾽ἰνόγαηθοθ νγὰ8 [86 τοϑιίῃρσ οὗ (80 ασὶς 
Ὅροι Αταγαῖ, Νοὸν ἰδ σοπίπυρθ δι}}} ὑπ} ἐδὸ ἤταὶ 
ἀδγ οὗ {86 τοῃτδ τορι (ΤΔΙλτ 02), ΟΥ̓ ΤΌΤ ΒΟΥΘΗΪΥ͂ 
ἰο ϑονϑηΐγ-ἰἴγθθ ἀδΥ8, ΒΘ ἰὮΘΓΘ ΔΡΡΘΑΓΒ ἔπ βοοοῃὰ 
εἶσι : 10:6 ΡΟΔΚΒ οὗ {πὸ Αὐτηθηΐδῃ εἰσι ϊαπὰβ θοοοπι 
ΥἰδΙΌ]Ο . δὺ δὶ} ϑνοηίδβ, [86 δτῖκ, οὐ ἰποὶγ ΊΠΟΒΕῚ δά 
ὈΘΟΟΙΘ ἦσο ὕοτα ἔλθ ἰηθυθηοο οἵ ἴῃ 9 τσαῖοσ, Νοδῇ, 
ΒΟΎΤΟΥ͂ΘΣ, ἱβ ποὺ Βα βθϑα, 1}1}} αἶνον [ΤΕΥ ἀδγπ τηοτο, 
ἐπδ τΠ6 Βοοὰ πὶ}} ποὶ γοΐθτῃ ; δηὰ ἴθ ἢθ ΟΡΘΏΒ [86 
πὶηὰον (71) οὗ [86 βκγι σις (2). Ἐτθδὰ Ἰδὲ 
Δι αἷν δγα κοῦ, ΟΥ σϑῖῃον τ ΌΔ}}} τϑδηϊτηδίοθ, [ἢ 6 
ἰογρία δηϊσηδὶ- τοῦ, δηὰ ΝΟ ΘΠ 8 ἰοηρίηρ ἀϑαῖγο βοηὰδ 
Τογ (δ)6 ταυθὴ ἰδγουρὰ πο οροποᾶ πίηάον. (11 ͵ἱδ 
ἐο Ὀ6 τοιρδικοὰ {πδὺ (86 δὶς δὰ ΟὨΪΥῪ ΟἿὯΘ Π18]6 Γὰ- 
γϑ, Ὀοσδυβο ἤτοι ἔδθ ὈΠΟΙΘΔΏ ΔΗΪΏΔΙΑ ΠΟΘ ἯΔΔ 
τλίκοη Ὀὰϊ ὁπη6 ραΐν. Εἴοπὶ ἴδ δίδγίηρ οὔϊ ΟΥ ΓοϊΌΓΏ- 
ἵπρ οὗ ἴπθ τάυθὴ ΝΌΔΕ τοῖσί, δὲ 81} Ἵυθηίβ, ἀγα 

ΘΙΘΏΘΘΒ., Ὀυΐ (818 Οἱτὰ 8 ποϊοδὰ ἴῸΓ ἷβ δρροιϊο, 
κῃδὺ ἩΠΙΟΝ ΤΑ 68 Δ}} 118 ἴπ ἔπΠ6 δεῖς βίσίνο ἴοῦ ἔγοθο- 
ἄοτη. Τίνα γανϑη, {που ίοσα, ἸΏΔΥῪ Ὀ6 ταί υοηϊυγοα 
οἱ [88 οταυΐηρ Πϊρδὶ, βίποθ ΒΘ οδῃ Βηά οοὰ ἔτοπι 
(86 ἀοδαὰ Ὀοά!68 ἴδ ὉΥ ἰδὸ Βοοὰ ὕροῦ ἴδ τπουτ- 
(δ'η8. “Ἶη ἱμὸ δῃοϊθῃξ πον, [86 τύθῃ ΔΒ τοβαγα- 
Θα 848 ἃ ὑγορμοῖίο Ὀἱσά, δηὰ νδϑ ἐμβογοίογο μοὶ ἃ εδογϑὰ 
ἴο Αροΐο. βοιλοϊδίηρ οὗ 0}]59 Δρροδτ (1 Είηρθ χτὶϊϊ. 
4, 6) ἰῃ ἰδ οοπποοοῃ τῖϊὰ (6 ργορθοῖ ἘΠΔ8. Ηθ 
ὙΆΑ8 [Π0}8 οδβίθοιῃθα διοηρ ἰδ6 Αταθίδηβ, ὯῸ 85- 
Βυιηορὰ 16 υπαογβίλῃαἃ 106 γοΐοθ διὰ δϊρηῖ οὗ ἰδ 
Οἰγβ. ἘΒρΘΟΙΔΙΥ Μῶβ ἢ6 σοχδιθαὰ 88 ἃ ργορδοὶ οὗ 
(9 ποαίμεγ, 88 ἱπξοιτοὰ ἤοτῃ ἷ8 βίρη διὰ οτΥ. 
ῬΙΩΥ ἀοδβοῦῖρο8 Εἶπ 88 8 Ὑ|1]ὰ δπὰ ἐογροϊζα} υἱτὰ, "5 

ἽἜΒΕΗ ταῦ Σ ἔγοτα δουυΐῃδ, 15 Ἀἰκ ΝΜ οΐΘ οὐ Ῥέγρ. Ο607- 
“ΟῚ Ὁ. ἱ, 410, αῃ!ἃ ἨδΟ ἱΠΟΟΙΤΘΟΙΥ δϑοσῖρϑα ἰδ ἴο ῬΊ Ωγ. 866 

ατί, ἩίδτοΣ. ἰὶ. 201. Β, ΤῺ ἰάθδ, ΒΟΎΤΘΥΟΘΣ, ΏΔΥ δυο 
οΟΙῺΘ ἥτοσῃ ἔδο ἰγχαάί οι οὗ ἔἰ|0 σα 8 ποῦ τοί ἴο 
[89 ΔΥΙ, 88 [6 δίογγ ἰδ ἰο]ὰ ἴπ οἴπον δοοουπίδ (8: δα οἵ 
[0 Ἡοῦτον. ὙΏΟΙΘ 88 διοίμος τίὰθ- ρτοαὰ δηοίθες Ὀ6- 
οἵ τοβρϑοϊίῃρ μὲπι, ποῖα κα λᾶς Ὁ ΕΉΟΥ; Σ. 1 ὃν 
Ανεἰδίοιϊο, δι. Μ͵αί. ἰχ. 81 ΣΑΘηὨο δ {00 Παῦ.- 
Ὀΐτδ, 85. ἯῸ1 86 ἐ8ο ΟἈτίϑείδῃ ἘΝ ε ἔλιε Ὀἱτὰ ἰς 
ὁγϑὶ ἰο ἐΐδ γοτηρ, δηᾶὰ ΘΑΥΪῪ οἰθοίβ ἔπαπι ἤγοτα [16 τιοδὲ 
ὈΘΙΌΓΘ (Π6Ὺ ΔΣΙ6 Ῥγοραγοὰ ἴο ρβϑίδθοσ ζοοὰ 20 ἘΠΟΣΏΒΟΙΥΘΒ. 
ὙΨΒΘῖδοΣ {ΣῸ9 ΟΥ̓ 7.156, ἐξ Βοοτηδ ἴο δαᾶνο ἔτη θα {80 στουηὰ 
ἴογ ὁπ οὗ [86 τηοδῖ ἰοπο ίηρ ἐἸυδίταϊίοσβ οὗ 186 ἀϊνὶηθ 
ΟΌΣΘ ΦῸΣ [86 Δ61Ρ1688 ἴο ὈΘ ζουπὰ ἴῃ 80 βασὶνέυτοδβ. β66 Ρβ. 
ΟΧΙνὶΣ. 9, ὄγ8ὸ ρἰγοῖμ ἰο ἐδθ Υ' ΤΑΎΘΏΒ 6 Σ ἔπογ 
οΥΥ,"} Ποὺ χχχτην. 41), “ὙΠῸ ρῥγονϊάοί ἃ ὅὸσ ἴ86 σδύϑῃ 8 
ζοοά, ΟΣ ὮΪ8 ΨΟΌΠΑ ΟΤ68 ΟΥΥ̓͂ πρίο αοἄ, (ΠῸΡ᾽ πδιᾶοσ ἴοσ 
Ἰδοῖς οὗ ταϑϑὶ.᾽" ΤῈ Ατδθίδῃβ δὰ [ὴ9 βδιηο ἐγαδί οι, 
ΕἸΒΡΙΟΥ͂ ἐξ 1 ἃ δἰτα ταν Σ]υδίγαξίοι οὗ ἴη6 ἀἰ νἱ ἢ 6 ΘΟΣΩΡδλδίοῃ, 
εἰνιης ἰΐ ἔῃ δἰτιοϑῖ ἐπ νὉΙῪ ποσὰδ οὗ ἔ8ο Ἡοῦσον. ΤΒυδΊη 
δ ΤΟ Σ890 ἴ0 ὈΘ ζοπιπιὰ [πὶ ΗΣΊΣΙ, βοθσιοῦ χίϊὶ. Ὁ. 161 (89 Κδοὸν οὰ.), 

κὸδ ἃ ἷαλδῃ ἦν 8 

«Ο Ὑπου ἰῃδὲ ἐλ υβο ἡρὸ ον ἴὴ9 γουπρ γαγϑι ἴῃ Ηἷδ ποδὶ, ἢ 
Οπ σμΐοῖ [}90 οἸδαδὲ τηδῖτοβ ἃ ΨΟΣῪ βίη οοπισηθηξ: 
“ ΨΥ ΈΘΩ (δ6 γοθπηρ σάνοιι,᾽᾽ ἮΘ ΒΕΥΒ, δ᾽ ΟΣ πααῦε, ὈτΘακΒ 
Ὧϊο ΘΕ, ἐξ οοπιδβ οὐἱ ψὨϊΐ6, τ ἰσἢ δὸ ἬΪΟΤΒ [86 ρΡᾶσοῃίδ 

ΟΥ̓ ΗΥ ὮΙ ΔΎΔΥ ; ἴοσ ἴ0 Σύ 18 (Ὧ6 τηοβῦ ετηϊά δηὰ 
οδπίϊουβ οὗ ὑϊτὰ5. Θῃ ἐμ16 ἐαῖτοδ ῃ]8 00 4.18} Βοῃ8 ἰο 1ἐ 
Ἐμ6 Ηἶοδ ἐμδὲ 18}} ἱπίο ἐμὸ Ὡθδέ. Απα δὸ ἰδ ᾿ἶνθθ 20. ΦΟΤΤΥ 
ἄλγε, Ὁπ|}}1 1ΐ8 Το ΔΊΒΟΣΒ ἀσθ ρτόῦτι, δᾶ ἐδ Ὀθοοσηθθ ὈΪΔΟΕ, 
“ποτ 186 Ῥδσθῃ (8 Ὦ ΤΟΓΌΓΗ ἰο 11,᾽ οἴο. πο συ οΣ 
φαϊβομοοὰ οὗ δςο ἢ ἃ Ὀοϊϊοῦ, ον οὗ ἐδ ἴδοῖ οὗ αὐδηἀομτηθηΐ πὰ 
ΔΏΥ͂ ὙΒΥ, 4068 τοῦ ΔαΗθοῖ (Πη6 ἴοτο0 οσ ὈθαυΥ οὗἨὨ ἐμ9 {1 πδέτϑ- 
του ἀγαχῃ ἤτοι ἰζ. ΟἿἷάεγ ΒΑΥΪΟΌΣ σηοσί θη ΥἹ  ΤΑΘΙΚΘΒ 
186 οὗ 10, Το χἱὶΐ, 24, Οπ πο Ῥσορδοῖΐο ῬΟΊΤΟΓΒ, ΟΥ 189 
ἩΘΔύΒοΣ- ΤΟτοΟ]]πρ ΡΟΊΎΟΓβ, οὗ [86 τανθῃ, 666 {Π0 δἰ κίηρ' 
Ῥαϑδαγο, Ῥέγρ. Οεογσίο. ἷ. 410, διὰ [10 ῬΒΪοϑορἷο οχρίδσιδ- 

Οστοοῖς 
δρᾶ ᾿ βο ἐδ 1δἤἴ α 

αμερίείοιξ, 

ὙΠῸ ζογχζοίβ ἴὸ οοῖὰθ ὑδοῖς ἰοὸ εἷβ ποοῖ. Απὰ δβὸ Ἦθ 
ΟΔΙῺΘ ποὺ ὕδοῖκ ἰὸ ἰδ δεῖς : Ὀυαὶ Νοδὴ οουὰ Κη ον 
ἔγοτα δα ἴθδὲ [86 φατ τδϑ Ὧ0 ἸΟΠΡῸΣ ὙΠΟΪΥ οον- 
ατοὰ πιὰ τδῖορ." Κηοῦοὶ. Ἧ͵ο ΤΏΔῪ τοῖος μοτὸ ἴὸ 
ἴΠ0 ἔν;τὸ ΓΑΥΘΏΔ ΟἹ [0 Βῃουϊάοτβ οὗ Οἀΐη, ἘΣ ους 
τοϊυχηΐϊηρ ἰηὐο (δ δεῖ, δ ΒοῊῪ ᾿θγθ διὰ {πόσο Ὁθ- 
ἔπϑοῃ (06 δτῖ (10 πΒοἢ μ6 8 Ὀουπὰ ὮΥ ἴδρασ δηὰ 
ΒΥΤΩΡΘΊΩΥ, [6 διἰγαοίίου οὗ 818 τοδὶ ρογῆβδρδ, δπὰ 
οα ἰδο οαὐἰκίᾷο οὗ πιο 8Β6 σουϊὰ τοβ0) δηᾶ ἰἰι 
ορουίηρ τηουῃϊδί-ἴορΡ8, Ἡδοτο Ὠ6 ἔουπὰ ἴοοά δηὰ 
ἔγοοάοτη.--Ατᾶ Ὧ6 δοιὶ ἐοσί ἴῃ ἄονο.---ΤῊΘ 
ΤΑΥΘἢ Ἰἰρ᾽ 8 ΘΥΟΣΥΝΒΟΓΘ; ἰδογοίογθ [18 τοπιδιπῖηρ 
οὔϊ ΓΙΓΏΙΒΙ6Β ὯὨῸ ῥγοοῦ οὗ 6 ἀγγίηρς οὗ ἐμ ἰοτοσ 
Ρἰδοοα. Βαϊ ἰμ6 ἀογοὸ Ἰίσὶν!δ Ὁροὴ (86 ρ]αἰπβ, δηὰ 
ποὶ ἴῃ ἴΠπ0 εἰΐτηθ δηὰ τηδγβὰ ; (Πογοΐοσο ἀ068 ἰ(8 ἢ γίπρ 
δσοδα αἷνο ἱπίοσιωδθοη ἘΒΘΙΠΟΣ ΟΥ 20 ἴΠ6 ῥὲδὶη8 
ΔΙῸ ἀγγ. ΤῈ βοριυδρίηςξ ὑγαπβίδίθα ἸΣΣ Ὁ ὈΥ ὀπίσω 
αὐτοῦ, ἴο Υ͂ [μδοὺ Θοττθοῖγ, ζτοι 
Ἤρραι (8ο ἔδο ΕὨρ᾽ δ᾽) ὑγαῃβιαἰίοη, ζγοηι λίπα.) 1ὲ 
ἷἱδ ΡῸΣ τῳ ἱμαϊοδίθα ἰδαὶ μὲ μδὰ ἰο ἀγίνο ἰΐ ἔτγοια 
Εἶτα. Θ᾽ ὕτηο οὗ δβοηαϊηρ ΔΎΔΥ ἰδ τοοκοηθὰ ὉΥ 
ἘΒΑΠΙΚΆΡτεΙν Κυοβοὶ, διὰ οἰδοῖβ (οἶος Αὔεῃ Ενστα 
δηὰ ΟἿ), 88 Ὀαΐηρ, βούθῃ ἀδΥβ δίῖοσ [6 φέαζτας. 
οὗ [0 ταυϑθ; Ὀθοδῦβϑο ἰΐ ἴβ βαϊά, νοῦ. 10, 6 πεδὶ 
οἴδον βουθὴ ἀδγβ. Το ἀοἰσαῖθ ἀονο πᾶ πὸ ΗΪδοθ 
δὲ ἕοσ δον ᾿ἰσθιηρ, Ὀδοδῦβθ 41} ἰπθ ἰοῦγος ἰδη 5 δῖθ 
γοὶ οογογοα, διὰ 80 816 ΓΒ Ὀδοῖ, Απὰ Νόδὴ 
ΟΥΟῪ ὨῸΣ Ὀδοῖκ εὐπ ἱπίο ἰῃ9 ατς, ΤῈο αποβιίοα 
ΤΩΔΥ Ὧ6 δδιτϑὰ : ϑίποθ (86 ἴοὸρ οὗ Ασασγαὶ ΜᾺ ἴγοϑθ 
ὅοπι τδίορ, ὙΠ αἷὰ ποὶ Νοδὶὶ σὸ ουὺὐ πιι (80 
Ὀοαδίβῦὴ [ἡ ἰδ, Βονόνοσ, 8 ἰσυϊ}} ομδγδοιουϑιῖο 
(παῖ "6 αἰὰ πὸ βυος [πΐπρ ; βἶποο ἃ Βαβίυ αἰϊβιυγ Δ ΠΟΘ 
οὗ 80 ὈδΑδίΘ τορι Βανὸ γοὶ Ὀγουρὴς {Π6 νι. ]6 ἴῃ 
ΠΕΠΡῸ οὔ ἀεδίγυοίίοη. Βαϊ ἰδ βοοοῃὰ βϑοπαϊης 
ἰογτὶὰ οὗ ἴ86 ἄοτο, δος βούϑθη οἶμοὺ ἀδυβ, Ὀγίρβ ἴο 
μίπι [6 Ἰουσι ἢ ἀπὰ (αἰγθϑὶ δἶρτι οὗ ἀβ! σεσᾶποθ : [86 
ἄονο γοίαγηβ τι δ ἔγοβι οἰϊνϑ- θαῦ ἷπ 118 τοῦς. 
Ἔϑτνὴ διὶ, ΗἸρλὲὶ ἔγοτα "ΤΊ," ἴο θ6 ἐπ ἰγοῦ]6, ἴο 
ὙΔΙ ὈΔΙΏΔΙΪΥ δηὰ Ἰοηρὶπρ]γ." 6] 1280. “ΤῈ 
οΟἸϊνο-γθο ὯΔ8 στθοῃ ἴοανοϑ Δ}} (6 γοδρ ᾿θγουρῖι, δπὰ 
ΔΡΡΟΑΓΒ ἴῸ οπάυτο ἰμ6 Ὑδίοσγ, βίῃοο ΤΗΞΟΡΗΒΑΣΤΟΒ, 

μ"ἰ. Ῥίαπί. 48, δῃὰ Ῥχπινυ, 424. Ναί. 18, δ0, εἰτο 

0 ἘΣΘ Ῥοον ἐμοῖο ἈΡΟΒΙ͂ΡΙΕ ΤΟ εἶνο οὗὨ ἐδὸ απίταδὶ αἷστα οἵ 
19 ψοΘίδ ΕΣ ἱπ ΚΘΠΟσαὶ. 

ΤῈ τοἰρδὶ Ὀ6 ἃ αποκίΐοπ ποσί εἰυάγίης : μον ἴασ 189 
ἩὮὯΟΪ]9 Ρι5 ἀπῦρἢι οὗ Ὀϊτά -αἰνἱ παοο, θ0ὺ Ῥσζουδιοιξ ἔπ [6 δῇ.» 
οἶθῃξ ποιῖὶᾶ, ΤΏΔΥ μδδγνο δὰ 1ϊβ ογαίπ, τὸ μαὶλ οἵὗἨὨ οἵδμὸι 

εεῖοα γοιαπ; ἐπ ἰδο ἘΡολ ας ρας ν γός Σέτοῃ δοοὰ 
θ ἄονγο οἰοττηϊηΐηρ (αἱ νΘ 58.) ἴ;:6 Ὡδῖτ.- 

ταὶ ΒΙΕΤΙΝ ΟΣ ἘἈτεὶ τὴ Αἰποροὶς ἀὐᾶ, 186 αὐτὸς πῃα. δὸ 189 
ΟἿΔ ο ὙΠ 0 ΤΩΟΤΟΥ͂ ΤΩ Ῥτουδ σ 

οῃξ δ ἐπο ῬόμοΣ διὰ 109 γτδοίοο, ἐδδὲ οἰωνός (ὈἱχΣά) ἰὰ 
ΠΣ ἜΡΟΝ ΟΣ Ὀποο τ ὉΠ υαδ, Ετος ὉΣ ᾿ 

παρίοίπι (αυἱερίοσι μα ἊΣ πο αιιπρίοε, 
Ἰλουρ [89 Ἰαἰίοσ 18 ΠΘΏΘΓΑΙΙΥ͂ ἴα κοῦ ἐπ ἃ ἔανοσ- 

ΔΌΪΘ δόπϑο, 16 ΗἩΘΟΣΤΘΝῪ πογὰδ 191, Ῥατί. ἸΩῚΣ Ὁ, (ἀ6» 
ποῖϊπρ ἀἰγπαίίοι ὉΥ οἱοιιά5,) 88 πϑοᾶ Του. χίχ. 486, Ὁεαῖ. 
χυὶὶ. 10, οἱ 4]., ΒΟΥ 19 Ῥχονδίοσιου οὗ 8 Ῥσζϑοίδοὶυ αἰσωΐὰς 
δυροσβιἰείοπ, διὰ ζυσηΐδῃ δόλο Ῥτγοοΐ οὗ δτιοὶ τι οσ᾽βῖω, ἰῷ 
το οὐβυλδ ον εἶα οὗ γαῖ 616 ΟΥ̓ ἾΔΙΠΥ ΒΟΥ δα Ὀεϊτονὶπᾷ 
δοίβ. δυεῖ βὸ ΠΟΥ͂ Ροσυοσίοὰ (ἢ6 ΠΙΘΙΟΥΥ͂ οὗἨ 10 Ὁσαβοῦ 
βοροῦῖ, ΤΏΘΓΘ ΤΩΔΥ, ΒΟΊΥΟΥΟΙ, ΒατῸ ΘΟ ΔΠΟΙΠΟΣΥ, ΟΣ 8 
ΘΟὨΟΏΣΤΟΙΣ, ππὰ οὗὨ ἰδοδὸ Ὀἰγὰ «αἰγἱηλπρ οοϑα οὗ 16 
Ογϑοῖπ δηὰ ἴῃ 8. Ῥσὶσὶανο ποΐίοῃ ἴπδῖ τὸ 1 }4»» 
ἐϊαπίθ οὗ ἴδο αἷς (ἴ[ὸ Ὀἰχτάβ οΥ̓͂ Βοδνει, 868 δογὶρέτισθο 08116 
{πο 10) ἬΟΙΘ ποᾶγοῦ ἴο ἐμο αἰνῖηο, οὐ ἐμλέ ἤὅγοτὰ ᾿ποὶσ δὲ 

Υ Ῥοεϊίίοσι ἐμοῦ ΤΩΔΥ Πᾶγθ δα ἃ θυρεσβτησπ κπιρῃὲ 
δὰ Ἰτυον]οάμο οὗ ἰΐηρπ ὁ ἔπ οασῖβΒ. Οὐξορ. 9 0Ὁ χχτιῖΐ, 
Ἴ, “8 Ῥεῖ πἩδοἢ 0 ἸΟῪ] τον, τ πο [06 οαρΊθ᾽ 5 αγὰ 
παῖ τοῖς 5661. ΑἾδὸ τού. 21, σατο οὗ ἐδὸ πἴοσίοιϑ 
πιδάοτα ἰὲ ἷβ βαϊὰ : “1 ἰ8 πὰ ἤὥοτῃ 186 αγο8 οὗ νυ 
αὐ δ νὰ ἐρονα της ΠῸσῚ ἐμ ἱμαῤ σὰ ἡνδ Ὧδο πρατοῖν "- 
τηοὰθ οὗ δαγίπρ, γο Ὁσηδη ἀἰνὶἰπρ, ΟΣ ΒΌΣΔΗ 
ἱπνοαϊ καϊίοη.--Τ. 1,.} 

᾿ ὧν ΤΟΤΔΔΣ ΟἹ ὑπΐ8 ἀΔεσί ταϊίος ἰπὰ ἐδ6 ἰἀχτ8} τιοίθα, 
Νο. ὕ, ναζο 808... . Τ. 12] 
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8 δοοοσηῖ οὗ οἶἶνα [Π668 ἴῃ (πὸ Ἀοᾶ 64. 11 ΘΟΙΏ6Β 
ΘΑΣΙ͂Υ ἴῃ Αττηθηΐδ (βϑἰγδ 0), ἰδουμὴ ποῦ οἢ 186 μεσ β 
οὗ Αγασαῖ, Ὀυὶ ἴόνοῦ ἄοπη, Ὀοΐον ἴδο πδῖηαὶ, τ} 
ΌὍΘΥΣΥ, διὰ ἀρτίοοϊ ἴγθθ, ἱπ [8:6 γ8]]6 γα οὐ ἴδο δβουτα 
δἰάο (ΕΙΤΤΚΕ, “ ΟΟΟΘΓΔΡὮΥ," 10. δ 920). Τθο ἄονθ 
ταῦδὲ, ἱμοτοΐογο, βδνο πιδάο ἃ πίὰθ Βίρῃί ἴῃ βοδιοὶ οἵ 
189 ῥ]αίηβ, δὰ σὰ εἰ 8 δοοουηὶ Ὦδνα πϑὲ τοϊυγηοὰ 

,. ὃὲ ογθηΐηρ τἰθ. ΤΠ 8 ον. οδῇ,-- 10 Ἠ͵Δ8 ποῖ 
δοσηοι ΐηρ ρἰοκοὰ Ρ οἢ 8 τπηουοίδίη-Ῥθδς, ἩΒαῖθ ἰδ 
αὶ μΒανο Ὀδοι βοαϊοᾶ ὈΥ Ἴδ6 παίερ, Ὀαὶ (Ὁ) 2) 
Βοιηθι ίησ ἰοτ οἱ δηᾶ, ἱμογοίοσο, ἔγοϑῃ ρ᾽υοκοα 
ἔτοτα ἴδ ἔγοα, δ Νοδῖ νδδὲ γ͵ὰϑ ἰδο δβιδίο οὗ 
ὐΐσπ ἰῃ ἴπ0 οατὶἢ Ὀοϊονγ. [Ὁ τὰ 86 τροτὸ ιιηρ 
Β6σθ, δίηοο (16 οἰἑγο- Ὀγδμοἢ ΔΑ δὴ ΘΙ Ὁ]Θηὶ οὗ ροδ 08 
(8 Νέδοο. χὶν. 4; Ὀίοη., Παϊΐο., Υἱγω., [ω.1ν.}, δηὰ γοῖ 
ἴῃ ἴδ ἰοχὶ ἴἰ ἰβ δοΐ δῃ οἱἵνϑ- Ὀγδηοῦ (ὅγτηηι, Υυ}0.} 
Ὀπὶ ΟὨΪΥ δὴ οἰϊνϑ]οαῖ," Κηο ο)].---ΤὩ6 εἷχτι χὰνθ 
1816 }ΠΠἸρσοῦοθ ἰδδὶ δἱ ᾿οαϑύ [86 ἰόταῦ οἸϊνο. γϑόβ, ἰπ (80 
Ἰοτον ρστουηά, τόγὸ δῦουθ 89 πίον; (86 οἰ νθ-]θδῇ, 
ΤΒΟΥΘΟΥ͂ΟΣ, ἴῃ ἐπα ταουϊῃ οὗ ἰῃ6 ἀογθ, ΤἯῶὸβ ἃ ἴδὶγ βίῃ 
οὗ ῥζοζηΐβο.-- -᾿ 7ο[ δονϑὰ οἴδος ἄδυδπ.--- ΤῊ δ εἶπλθ 
ἴ:6 ἄογνα γοϊυγηϑ ὯῸ τόσο. ΤῺ αἰϊγδοίΐουῃ οὗ ἔϊθ0- 
ἄοτλ δηὰ ἰδ6 πον [6 ουὐν οὶ ἢ8 0Π}6 ἀοϑῖτο [0 τοϊατγῃ ; 
ἴῃ ποῖ 11 18 ργοδυρροβοὰ ἰμδὶ ἰδ 18 8ῃ αἰἰγδοίϊοη 
ΜΔ ΣοὮ [86 ΟἸΠΟΓΒ Μ]]] (0]]οτνν. “ΤΠι6 ἄονο 18 ἰουπὰ 4]80 
ἐῃ ἐμ οἰἶαββίοδαὶ ωγίῃ8. Αοοογάϊΐηρ ἰο ῬΕΌΤΑΒΟΗ (226 
ϑοῖίεγέ. Απίηιαϊ, 18), Ὠϑαοαιίου μά ἃ ἀονο ἰῃᾷ [89 
δεῖς, ποῦ ἰηαἀϊοαιοα θα τοῖον ὉΥ ἰΐῶ τοϊτῃ, δὰ 
σοοά πορδίμονς ΟΥ̓ ἰἰ8 οηναγὰ ΒΒ χἰι.) Καηοθοὶ. 1ὶ 
ἯΔ85, ἴῃ {1 ΤΩΔΠΏΘΓ, 8 Ῥγορμοιΐο Ὀἱγὰ δὲ θοάοῃδ, δο- 
οοτάϊης ἴο Ηογοάοΐυβ δηὰ ΟἰΠΟΓΒ; δηὰ ἰδ6 δῃοίθηίβ 
ΜΟΓΘ δοαιυαϊηἰοἃ τι 118 Ὧ86 85 8 οἰ οΓ-σΑστίον, 
δοοογάϊηρ ἰο 118 δηὰ ῬΊΣηγ. Οηἡ ἰδ6 εἰχηίΐβοδηοθ 
οὗ 186 ἀονο ἴῃ ἴῃ9 Νον Τοβιδιηθηῖ, 866 ἰὴ δοοουῃὶ 
οὗ ἐδο Ὀεαρώδιῃ οὗ “65808.--ἴὰ [860 αἷἱχ δυμπᾶγοια 
δι δχεὶ .-Τ δ γϑοκοιίηρ σοτηρ[οἴο8 ἔμ οἰὰ 
186 οὗ Νοαῖ. Ηἰ8 βευθῃϊ Ὠυπάτοὰ ἰ8 ἰΠ6 Ὀορίηηΐηρ 
οὔ δ δα ραν η-ἰἰτ.6.---ὰ ἴ[.6 Εγχαεῖ σου, ἰη ἴ.9 
ἄταπξ ἀαν, οἱο.---ΤῊ,ἱθ ἀαῖα 1008 Ὀδοὶς ἰοὸ η6 Ὀθ6- 
εΕἰμΐηρ οὐ ἐδ βοοά, ἰῃᾷ 86 δοοοῃμά πιοπίϊ οὗ (19 
ῥργουΐοιδ γϑᾶγ, ΟὨ [60 δβουδηίθοῃ ἢ ἄγ. ΝΟῊῪ Νοδὴ 
ΤΟΥ͂Θ ἴθ οογοτίην οὗἨ (6 τὶς, δηῃα ἰαἶζοϑ ἃ ἔγθθ 
Ἰοοὶς δτουῃὰ δηὰ ὑροῦ δ6 Ὡ6}Ν οαγί!. Τὴ παΐϑυβ, 
ὯΟ ἰοηχον βονίηρ Ὀδοῖ, πϑῦὸ ουδρογδίίηρ ἴγοπι (ἢ 

δηἃ (Π6 στουῃὰ γ͵ὰϑ ἰῃ (86 ῥγοοοθδ οὗ Ὀδοοτηΐης 
ἄγγ. Ὑοὶ 80}}} μο παϊϊθὰ ἃ τωομὶν δηὰ ὑπγθηΐγ βού 
ἄδγα, ἰδὲ 86 ταϊχαϊ οὐ ἰθ0 ΒαΒΕ ΠΥ ἜΧΡΟΒΘ ἴ0 ᾿Π͵ΌΓΥ 
ἴλ6 ᾿ἱνίηρ βοταϊμασίαμι οὗἨ [86 δικ, (86 ρῥγοοίουβ δ86θὰ 
οὗ 109 πον [6 (μδὲ δὰ ὈδοῺ οπηἰτιδίοα ἰο ΐ8 σᾶ ΓΘ. 
Βαὶ ἢθ πδιιίθὰ ΟὨΪΥ͂ [Ὁ πὸ οἶθδῦ αἰἱγθοϊίοῃ.---απὰᾶ 
ΜΟΔΙ σοσοονοὰ ἴ86 οονοσίηδ οὗ [89 δ:ῖ---- 
ΠΌΞΘ. Βοοδαβο (818 πογὰ ἰ8 πδοὰ βἰβοῦῃογο ΟἿΪΥ οὗ 
8 οογονίηρ πηδάο οὗἉ Ἰοδῖμον δα δβιἷηβ τὶ ἩΠΙΘὮ (ΠΟΥ 
οογογαὰ [6 ΠΟΙΥ γθ886}8 οὐ {86 τιϑτοῖ (Νυτηῦ. ἷν. 8, 
14), δηὰ οὗ {86 (μἱτὰ δηὰ ἔουτ οονοτίηρ οὗ ἴδο Δικ 
οὗ ἰδ ἰοϑί ον (Εἰχοὰ, χχνΐ. 14, οἵο.), ἱξὲ ἀο68 ποὶ 
ἐοἴϊοτι, 85 Κῆοῦο] βύρροθοϑ, ἰδὲ 10:6 διιῖθποῦ μβδὰ ἴῃ 
Υἱδῦνγ Δ δἰ τ] οονοσίης. ΤῸ ἀθοὶς οὗ δὴ δι οἡ 
Μϊ ἢ ([Π6 ταἰη -ΘίοστΩδ βροηὶ {πον ἴΌσοΟΘ, τλυδβὲ Βυτγοὶ 
Ὦδνο ὈΘΟῺ οὗἁ 88 στοδὶ βίδὈ Υ̓ 88 ἐ8.6 δὶς ἰΐ86].--- 
Ασνὰ οὐ (ΕἸοΝπ}) ραῖσο ἴο Νοδἢ.---ἰς ἰδ ΕΙΟΙίπι, 
Ὀαοσδυθο (8 γϑνυοϊδιϊοῃ ὈΘΙΟΩΡΒ ἰο {πὸ υηΐνογβδὶ γοΪδ- 
ἔοι οὗ ἀοα ἰο πο οαγίἢ, “Ἴμο ἐἶσηθ οὗἩἨ [ῃο Βοοά, 
δΒοοουην ἰ0 γοῖ86 14, διηουηίοα ἰο ὑπγοῖνθ τποῃτὴ8 
δηὰ εἰονοη ἀδγβ, ὑπΠδὺ ἰβ, ἰἢτοθ Ὠσπάγοα δηὰ εἰχίγ- 
ἄνο ἄδγβ, οὐ ἃ 1.11 ϑοῖδὺ γὙϑᾶγ ; ΘΟμϑΘαΌΘΏΠΥ ἰῃ (ἢ6 
ΟΟΌΪΓΕΘ οὗ ΟΠ6 [Ὁ}} οἰγουΐϊ οὗἨ (89 πδίαγαὶ ομδηρθ ΟΥ 
Ροτίοά (1219), ἀ068 ἐδι6 δαί Ὀθοοόσωθ ἀδδίγογοὰ διὰ 
τεηοποὰ, [Ι͂ἢ {86 ἔδλοεϊ ἴδδὲ ΝΟΔῈ τηϊσἢϊ ποῖ ἰθαγνο {19 
τὰς ἤτοι δῖ8 οὐ ἴγϑα, διΌΣ ΓΑΡΥ Ὑἱ}}, ἐπογο ἰ8. 6Χ- 

Ῥγοβδοϑοὰ [εἷ8 ργοδοσυδίΐοῃ οὗ ἴπ6 βοαὶ οὗ (89 ἀϊνίῃθ 
οουηδεῖ, δηὰ οἵ ἐμ6 αἰνίῃθ ποσὶ." Βαυτηρετίθα, 
Νονν Ὀϊοδδίηῃρθ ὑρορ ἰδ 6 ογϑδίοσοβ, β᾽ Π}}18ν ἴο (Π086 
ὙΟἢ 6 γ6 Ῥγοπουμπορά δὲ ἐδ 6 ογοδιίΐοῃ, δγὸ δουποοῖ» 
οα σπίτι ἰδ χοΐῃρ ἑοτὶ ἢ δἱ ἰ86 ἀϊνίῃθ οοχητηδπὰ: ἱξ ἰθ 
[89 8 ΠΟῚ τΟΙὰ., “.Α8 ἴῃ οτοδιίίοῃ (89 
Ὀοαδίβ ᾿ΟΤῸ ᾿]οδδοὰ Ὀσδίογθ τωδη, 80 ἰ8 ἰδ Βοτο.} 
ΒΑ Τὴ [00 θοαδί8 χοίῃρ ουΐ οὗ (86 Διὶ ἴῃ 
Ῥαΐγβ ͵8 κἴνεῃ ἴο υ8 ἃ οἷοδὺ ἰά68 οὗ {6 βἰδΌΣ 
οὗ ἰῃ6 ΠΟῪ ογον ἰῃ πδίυγο, δὰ οὗ [0 δϑσυσεν [ῸὉ 
16 οοπεϊηυδῃοθ. 

[ΝΌΤΕ ΟΝ ΤῊΣ ἯΣΕΚ, ΔΙῸ ΟΝ ΤῊΣ ΞΕΎΣΝΤΗ ὨΑΥ͂ 
ΟΒΒΕΒΥΔΙΟΣ ΙΝ ΤῊΣ ΑἘΚ.-- Ακα ὧδ ωαἰΐοα δουθη 
ἄανε," τοῦτ. 10. ““Απα ὧδ τοαϊοὰ δουδι ολέν ἀἄανδ." 
τ. [δηρο αἶνοα 1010 δὐθηϊοι ἰὼ (6 ἱπαροτίδως 
ααοοου οοπποοϊθὰ τὴ} ἐΐβ 88 0 Ρ88868 
ΟΥ̓́ΟΣ, τὰῖξδ 8 ὙΟΡῪ ΤΘῚῈῪ τοσηδυῖδ, [16 ττῆοἷο ἀποϑίίου οὗ 
[80 ΒδλΌ δι ἰῃ ὅση... ΤοΓΘ 8 οογίδί γ ἰπαἀϊοαιοὰ 
Β6ΓΘ 8 δουθῃζοϊ ἃ αἰνίβίοῃ οἵ ἀδυβ, ΔΒ δγοδυ γϑοῦρ- 
πἱζοα, ἩΠΔΙΘΥΘΙ ΤΩΔῪ ὉΘ ἰΐ8 τθδϑοῦβ. ΟΥ̓́ ἴ686, ΠΟ 010 
ΒΘΟΙΩΒΊΠΟΓΘ ΘΑΘΥ͂ δη ἃ δίυΓΑΙ (Δ ἰδδὶ Ἡ ΠΟ τοίοτβ ἰδ 
ἰο ἴδ6 ἰτδάϊιϊο ΤΟΙΩΘΙΩΔΌΓΘΩΟΘ οὗὨ ἴ8ο οτοδίίοῃ, δηᾶ 
1:9 δου ἀΔΥ οἵ τοδὶ, δἰ ἱβουσἢ βοῖιο οὗ ἴμο86 πῶο 
οἰδὶπι (0 Ὀθ “ἴΠ0 ἷσθοῦ 80800)] οὗ οΥἱτἰοίαπη ᾽ ταὐοσέ ἰξ, 
Ηδὰ βυοὶ Δ γϑΐδγθῃοθ [0 ἃ βουθῃοϊὰ αἰνί βίοι ὈΘΘΏ 
ἐουπὰ ἴῃ βοσῃθ διοσίθης Ηϊηᾶοο οὐ Ῥογβίδῃ ὈΟΟΚ, δηὰ 
δίους τὶ ἰδ, οὐ ἴῃ 8 βγη αν τὶ σ᾽ ΟἸΟΒ6Ὶ Υ οΘοπηθοίρα 
αἰϊἢ ἰδ, δ δοοουπὶ οὗ ἃ Ὠοχδηιογαὶ ογθδίϊοῃ τΐι} 18 
8 ἱπηρ ἀΔΥ οἵὨ τοδί, [Π6Υ πουἹὰ ἀουθί]658 μανθ 
ἀἰϊβοογογθὰ ἃ οοῃηθοϊΐοη Ὀαεϊγοοπ' ἰὴ9 ἰὰ688. Βαὶ 
Β6ΓῸ [ΠΟΥ ἀο ποὶ Ὠραϊϊαίθ ἰο νἱοϊαδίθ {μοῖρ οσσῃ ἕδιηουβ 
οδποῦ, ἰδδὶ “ὁ ἴΠἸὸ ΒΙΌ]6 18 ὑο Ὀ6 ἰπίογργοιοα ᾿ἶκὸ ΔΏΥ 
οἶδον διοίθηὶ πε ἴηρϑ." ΝΟΥ ἴδ ΤΥ Ὀ6 τοραγάϑα 
88 Ὑ6]1 βοϊοὦ ἰδὲ δυο ἃ αἰνίβίου οὗ {ἰπι6 οσβιϑὰ 
ὈΠΠΙ νΟΓΒΑΙΥ διηοηρ [06 ΒΒομἶο δὰ οἱμοὸς Οτγίθηίδὶ 
Ροϑορῖοβ. (869 ἰδΐβ οἰθασὶν βθονσι ἰῃ ἴμ6 δγιϊοὶθ 
Ἡοοῖ, ἴῃ Βταϊ. 8 “ ὨἱοιομΑΥΥ οὗ ἴπ6 ΒΙ0]6.) [ἰδ 
ἃ ἴδοὶ, ἰοο, τ10Ἃ6}} ΘΘΙΔ Ὁ δ ῃοα, παι ἃ δἰγαλϊαν αἰ νίβίοα 
οχἰβιοά διμοη Ὧἴ00 ἘΡΥΡ᾿ΪΔΏΔ, 89 8 Ῥδγιου ]ΑΥῪ 
βιδίϑα, πὶ (0 παπι68 μίνθη ἴο 186 ἀδγθ οὗ 186 
πθοῖς, ὈΥ ιον. Ολββιυβ (54. ἤδομι. χχαχυΐ!. 18). 
ΤΊΘΥ δὸ {86 πδιηθᾶ οὗ (86 βούοιὶ σοἰοϑίΐαὶ Ὀοάΐο68, 
δηὰ γοῦ ἰπ6γθ δΓῸ ΠΟ δβίζοποιυἶσαὶ ὑπο θηδ {μπδὲ 
οουἹὰ οἵ ἰδοιηβοῖνοθ ἤδνο ρσίνϑῃ τβο ἴο ἱϊ. [0 ἰ8 ονὶ- 
ΑΘ δὰ δον πουρηϊ. Τι6 ΚΒΐηρΡΒ παταθᾶ τηυϑὶ 
Ὦδνο ὈΘΟῺ ΚΟ Ὀροίογο, δπὰ πθη [86 οτρὶ πα) 
ΤΟΔΒΟΣ οὗ {6 αἰνί βίοι νῶ8 ἰοβί, [86 ὉΙ Δ ΘΙ ΔΓΥ βουΐοβ 
ἯἮΔ5 δὐδρίεοα ἰο ἰϊ, ΔΙ ΒΟΌΡὮ ἴὲ μδὰ ἰο Ὀ6 ἰδκϑῃ ἴῃ δὴ 
ἰστοζαϊαν δηὰ αἰβργορογ οηθὰ τρᾶπηοσ. ΤῊ 8 ΜῊὰβ ἴὸ 
Εἶνο 1 τηγδίοσγ δηὰ ἴῃ διὰ ἰο δοοοιητηοάδία ἱἰὶ 
ἴο 109 αϑσοϊορίοδὶ βυρογβιλιίοι, τυ οἢ ΘΑΓΙΥ σϑηθ ἴῃ, 
οὗ ἸυΟΚΥ διὰ Ὀπϊυο κυ ἄδγαΌ ΤΏΘ ΒΔΙῺ6 ὨΔΙΏ6Β σΆΙΩΘ 
ἰηίο πο Βοζηδῃ (θοο]οβίδϑιο8}} δὰ ϑβαχοῦ οδ] ΘΠ ΔΓ. 
ΤΏΘΟΥ οοὐἱὰ ποῖ 80 ΤΟ δάνθ ἐουπὰ ῥἷδοο, ᾿ιδὰ 
ἴΠ6γο ποῖ Ὀθθἢ δοῖηθ ργουΐουβ σγουπὰ ἰπ ἐὴ9 Οοοὶΐ- 
ἀσηίδὶ μοδίδοῃ ἰάθα (Κοιῶδῃ δῃὰ ϑολῃάϊῃανίδῃ), 
ΔΙΙΒου ἢ ἸΒΘΥ ἀο ποὶ δΌΡΟΔΓ ἴῃ οἰδδαΐ δὶ ̓Ἰὐογαϊαγο. 

Βυὶ ΠΟῪ 5Β}4}} βυς ἢ ἃ αἰνίβίοῃ ὈΘ ΧΡ] αἰποὰ ἢ ΤΏΘ 
τοίογοηοδ ἰοὺ (06 ἴυμδνς Ῥἤδ806 βθϑῃβ ῃΪδυβὶ ὉΪ6, Ὀυὶ 

Υ͂ ] νὴ|ὶῖ'ἢ}} ποῖ Ῥδδν οἷοϑο οχαζηϊπαϊίίΐοη, [Ιὲ ἰβ ἰγὰο (δαὶ 8 
Ἰαπαιίίοῃ (δοουΐ ὑποῃιγ-πθ δῃὰ ΟὨθ ΒΔ] ἀδγ8) 8 
ΔΡΡγοχί πιδίου αἰνίβι 016 ἰηΐὶο 0 ῥασίβ, οὐὗἠἨ πολιν 
ΒΕΥ͂ΘΏ ἀδγα οδοῖ, θυ ἰδ0 58 δηὰ οπαάΐηρβ, 
οδρθοΐΔ}}]γ οὗ [16 δοοοπὰ δῃηά ἰουγίϊ αὐλγίοιβ, ΔΘ 80 
ΟὈΘΟΌΓΣΟ, δηὰ ἰπολρϑΌ]ο οὐὗἨὨ ΘΑΔΥ ἀοίοττηϊπαξίουι, ἐπδὲ 
ἐξ οουἹὰ Ὡ6νῸΡ δανθ Ὀθθὴ δἀϊυδιθὰ τι [06 γοχαυϊγοὰ 
Ῥτγδοῖζοδὶ ργθοϊβίοῃ ἴὸ ΔᾺῪ βοι]οὦ τ  ΚΙΥ τγϑοϊκοηίη 
οὗ ἀοδηϊίο ἄαγθ. Βοδίἀϑϑ, ἰπ (ἰδδὲ 6880, ἔπ Ὑ766 
πουϊὰ παν μδὰ 1ἐ8β Βουΐοβϑ δοϊωπηθθοθ δηὰ οηὰ πὶ 
[86 αἰνίβίομδ οὗ ἐμ6 Ἰαπαιίΐίοῃ. Βυΐ τὸ δηὰᾷ ΠΟ ΒΟΓΟ 
ΔΗΥ͂ Βθ(ἢι τροϊκοηίηρ,. Τῃ6 ΜΟΙ Π88 Π0 ΤΟΐογΘΏΟ9 (0 



812 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΒ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΞΒΕΗ͂. 

ΤῊ πιοῦθ τ δχαϊηίηθ (686 δοίδ οὔ Νοδι, (δ 
ἸΠΟΓΘ ἰδ Μ|]] δ γί ὺ8 {πδὺ 16 ταῦσβὲ πανα Ὀδοῦ οὗ ἃ 
το σου μδίασθ. ΗΠ ἀϊὰ ἠοὺ ἰδῖκα δυοῖὶ; οὐδοτυδίίομα, 
δΔῃὰ 80 βοῃὰ ουὖἱ [ῃ6 Ὀὐγάα, ΔΒ ἸΏΘΓῈ ΔΡΌΪΈΓΑΣ, δοίβ, 
Ρτοιηρθα ΠΒΡΙΤΥ διΐθ ουγίοΟΘΙ οὐ ΒΒ ᾿πιρδιίδιοα, 
ἀοάὐ δαὰ “δαὶ δῖτη ἰπ,,᾽) δῃὰ δβ ἃ τδη οὗὨ αἱ} ἀπά 
ῬΓΆΥΟΡ 6 ἸΟΟΙΚΒ ἔοῦ (6 αἰνίπο ἀϊγθοιίοηβ ἴῃ ἀοίοι- 
τ ἰηἰηρ ἴπ6 ὕηο8 οὗ παϊϊπρ, ἘΡΘΓΥ οροηίηρ, [Βο6το- 
ἔοτθ, οὗ ἴ86 αγὰ, δῃὰ δυὐϑὺγ βοηάδίηρ οσί οἵ τὼ9 
Ὀίγάα, ΤηΔΥ Ὀ6 τοσαγά βοᾷ 88 βανίηρ Ὀδοη δοσοιηραηϊοὰ 
ογ ργεοθάρὰ ὈΥ ἃ ἀϊνίπθ οοπϑυ!δίίοη. ΗΘ “ ἐπρυίγοά 
Ὁ ἰδὲ 1,ογνά,." 88 ἴἰλς βοτγίρίαγθ τϑοογὰβ οἰδοὺ ΒΟΙῪ 
ἸΏΘΠ 88 δανίης ἀοηθ. Ὑδὶ τόσο ᾿ἰκοῖν, τπρῦ, (ἢ 88 
ἐμαὶ βυοῦ ἱπαῦϊΓΥ δῃου )ὰ δανο ἰΐ8 Ὀδδῖ5 ἴῃ βοϊοζῃῃ Γθ- 
᾿ἰκίουβ Ἵχογοίβοϑ, ποῖ διΌ γα δηιοτοὰ ἰπῖο, ὑὈπὶ ἢ 
ἄδγβ μοϊὰ βαογθὰ ἔοςῦ ἤγαγοῦ δῃὰ γϑὶϊρί ουδ τεϑὶ, 
ὝΠθη 118 πδϑ ἀοπο, ἰδθῃ τΠ6 Οἴοῦ, ΟΥ̓ΤΏΟΓΡΟ ΒυΙΒΔΒ 
ΤΏΘΔΠ8 ΟὗἁὨ ἱπαυΐγΥ {πα ποῦ ἰπ δοσογάδῃοοα Ὑὴ} ἵξ, 
που]ὰ ὃδ τοβογίοὰ ἴο. [Ι͂π {πἰ8 ροΐης οἵ τίονν, [88 
δοπαϊηρ (Ὀγἢ οὐ ἐδ τανοη δηὰ (ἢ6 ἀονϑ ΠΠΔῪ Ὁθ ΓΕΥ- 
ΘΓΘΏΪΠΥ τοραγαθὰ 88 αἰνίηθ αμδρίοαίζέοτιδ. (866 τὸ: 
ΤΩΆΓΚΒ ἰπ τηᾶτρῖπαὶ ποῖο, Ρ. 810.) ΤΏΘΥ ἱπιτηράϊαιο]γ 
[οἸ]οννοὰ δυο βἰαϊθα τοὶ ίουβ ὀχθγοῖβοθ, κηὰ ὮρΏΟΘ 
δ15 ρεγίοάβ οὗ ναϊϊηρ που]ὰ, ἰῃ [06 τοοδὶ πδίυταὶ 
δη δρργορτίδιθ σδηῃον, 06 τορστιϊδιοαὰ ὈΥ͂ ἰἤστο. ΟἿ 
ΔΕΥ͂ ΟΥΠοΣ τίου, δ18 Ῥγοοθοάϊηρβ ποῦ] ἃ δϑοῖὰ πΠΟΪ 
ΤΟΘΒΟΏΪΘΕΒ δηα δι γασγ. Το ἰάθα σγίνοδ δὴ ἱπίογοδὶ 
ἴο ἴμ6 16 οὗ (δϊ8 Ἰοποῖγ, “στ συΐθου πιδη," ἀυτην 
δἷ8 Ἰοῃρ βολουχῃ ἰῃ ἴῃ6 ἀγα. Ηο ἀϊὰ οοὐ γυγρεί Οοἀὰ, 
ὯΟΡ Οοὐ δ δποίθης δ] νης οὗἠἨ ἃ δογίαίη ἀδΥ ἴὰ 
δουοῃ, δηᾶ, ἱμογοῖοσο, ἰβ ἔθοτο [8:6 ΒΙΓΟΤ ΦῸΓ ΘΙ ρηδεὶϑ 
ἷπ ναὶ 18 βαίὰ νϑὺ, 1, (δὲ “106 Τοτὰ γαπσηῤεγοὰ 
ΝοδΒ." 8.6 [δηροβ τοοοῖ δἰ γί κίηρσ δηὰ Ὀαδυίῆι! 
ΤΟΙΏΔΓΚΕ Οἡ (ἷβ ὀχργοδδίου, Ρ. 809. 

ἜΠΟΓΘ τουδὶ ὍΘ ΓΟΆΘΟῺΏΒ [ὉΓ ΒΌΟΪ 8 βουθη- αγδ᾽ 
παίηρ, δηὰ Ἡμαῖ ΤΏΡ ὨδίαγαΙ δῇ ἃ σοηβίβίθηςξ Οὴ65 
οοὐἹὰ ἔμογα 6 ἰθδη ἴΠ066 Ὠοο διδιοὰ 'ὦ'᾽ ]ὰ διποβηίδ 
ἴο ῃοϊηρ ἴ0 ΒΑΥ (δὲ βούθῃ 18 ἃ δδογοὰ οὐ τηγδιίο 
ὨΌΤΩΌΟΣ, ΗΟΝ οδπιθ ἰἰ ἰ0 Ὀ6 δυο} ΤΒουρὰ δῇοι- 
ὙΑΓΩΒ ἰδπ05 δορὰ ἰη ϑοσίρευτο, ἰδ γα σου δδγς Ὀδοη 
οίΐης οὗὨ [18 βδοσεῃοβδβ δὲ ἐμδὶ δασὶυ ἀδυ, ὉΠ|688 
ἱξς Ββαὰ οοπια ἔτοσὰ (86 811}}} ϑδυ ας δοοοθηὶ οὗ ἰδ εἴθ. 
εἰΐοῃ. [Ὲὲ τουδὶ μανα Ὀδθθη ἰουηάοὰ οἢ 8Βοπι ῥτοδί 
7αεί; ἔον, οὗ 411} (86 Θ᾽οΙΠΟὨΓΑΓΥ ΠΟΓΟΌΘΓΕ, ΒΟΥ ἢ ΤΩΔῪ 
Ὀ6 βαϊὰ ἴο Βᾶτο [8:6 ἰοδϑὲ οἵ ΔΩΥ τοδιοιηδιὶοαὶ οἵ 
ΤΏΘΓΟΙΪΥ Ὠυμλογίοδὶ ἰηἰογεϑί, Βα ἢ 88 ρᾶγο σίβο ἰο ρόσυ- 
1ἴδ δροουϊαιϊίοηβ ἐπ {πΠ6 οδυϊϊοδὶ (δἰ κίησ. ΤΏρτθ Ὁ 
ΔΒ ἃ ΤΩΥ̓ΒΙΘΓΥ δρουϊ ἰ6 Πυπηθοῦ οό, 88 (6 ἔουδ- 
ἰδΐῃ οὗ ἰδ6 ἱπδηΐϊν8 πυπλ τ 8] δογίθδ, Οὐ 85 γορτοϑϑοί- 
ἴηρ ἃ Ροΐπὶ, [86 ῥγϊποίρίιπλ οὗὅἁ 8}} τηδζηϊυθ. 7160 
Ββαὰ δῇ ἰηϊογοδὶ 88 γτοργοδοηηρ [86 ᾿ἷἰπα, δῃ ἃ 88 (6 
τοοὶ οὗ δαὶ πηοϑὲ στοχυΐδν οὔ 4]}} βοτίοα, ἐμὸ ψήπὶ 
Ῥονογβ. 7λγεο ΜᾺΒ ἰῃὩ6 Ὀἱπαϊηρ οὗἨ υπὶῖγ δηὰ ἀ 
ἱνγ, διὰ τοργοδουϊοα δ ἰεϊδηρίθ, (86 αἰπιρίοδὲ ΟΥ 
τηοϑὲ δἰ ΠΙΔΣῪ ρἶδθ βροτγθ ἰῃ σρᾶοο. δύων; (6 
ἑαίγαοίψε οὗ Ῥ Γ88) τοργοδοιίβα (6 ἰδϑίχδοαγοῦ, 
ΟΥ ἐππ|6 τηοδὶ οἰ οΙ ΘὨἰΑΓΥ 8018. Ζἴυδ ἮΔΔ [80 ΠυΘΊΌΟΥ 
ΟΣ ΤΠΘ᾽ ἘΡΕΥΤΕ ον" Ἐς μαμὰ, δὰ ἰἢυ8 Ὀδοδσοο ἰἱθ 
οὐδ οὗ ὈΐγΟΣ541 ἀροίπ)4] ποίδέίοῃ, ΔΕΖ παῶῦ 
[16 ἀουδῖο ἰδα, δὰ 8ὸ οὐ. Βαὶ ἰξ ἷἰβ Ὡοὶ 6ΔῈγ7 0 
δὰ δὴν βιοὶ τλαϊοτηαιῖοα] οΥ πυμγουῖοδὶ Ῥοου ἰδεῖ 
πῃ δουφη ἰμδὺ οουἹὰ δανα ἀγανσῃ δρθοΐαὶ εαἰξοῃείοι ἰο 
ἴθ, 88 Ββαυΐηρ, ἴῃ 1.86}, δηυ μην Ταγβῦ δ] οὐ ὀοσῦϊὶ. 
0 ἰδ ποὺ 8 Βαῦθγθ, ΟΡ ἃ ΡΟΣ Οὗ ΒΩΥ Κἰηὰ - 1 ἰο ποὶ 
ἩΔαὶ ἰο ο4]]6ὰ δὴ ΟὈϊοπρ' υτῦοσ, ΟΥὁ 006 ἐμδὲὶ ὁδῃ Ὁθ 
ἀϊν!ἀοα ἰπίο ἔδοΐοσβ. [1 σοργοδϑῶίβδ ῃὩ0 ἔρτιτσο ἴδδι, 
᾿ἴϊτο [6 βοχδροῦ οὐ ροπίδροι, σὁδὴ Ὀ6 σϑοϊηθισ αι! 
Ρτοἀυοοα,. [18 ΒΔοΟΓΘ 658, ΟΥ Τογβίοσυ, ἰδοσγοῖ 
Οὐ] ΟὨΪΥ δανὸ διίβοῃ ἔγοϊο δοῖ!θ ρτϑαὶ μἰαιουίοαὶ ἶ 
ἰσυϊδ, οὐ ἰμβιϊυὐὔοω, δυρροδοὰ ἴὸ δδνὸ Ὅθει οὐῶ» 
πεοοίοα Ὑἱὴϊὰ ἰὸ ; δηὰ ἱἢ πὸ “Ἰηίογργεί 6 ΗοΡΕΟΥ 

[δὲ το. υςῇ ἃ ἀδυ, οἵ δυο Δ το, 8 ἴῃ 4]} 
οδἰοηάασβ, θαι Βτδὲ οσ δοοοῃὰ τοῖς, οὗ βυοὴ ἃ τωοηϊῶ, 
ἴδ Βουθοτο ἑουηα, Αρδίη, λογο ποσὰ δα) υδίχῃϑι δ οὗ 
486 τπορῖδβ ἴο ἐδ.6 8014 γϑδγ ὉΥ δἀιυἱιἰοα ᾿ἰπραυλ] 68 
δα ᾿ηἰογοα αἰ οηδ, Ὀαΐ ἰΠ6ΓΘ 8 ΒΟ ἰχϑὸθ δ θογο οὗ 
ΔᾺΥ Βυ(Ὦ αἰϊοιιρίβ ἰοῸ γοχυϊδΐο ἰδ 6 ἀδγβ οὗ (Π6 σσϑοὶς 
πὶ τοίοσοησα ἴὸ (86 τοοηΐδ. Α βουθῃῖ ροτγίϊοι οὗ 
πιο οοωρυϊθὰ ἔϊοῃ δὲ ονογθ ἰὴ Ὀοριοηΐηρ 
πΟυΪὰ πᾶν Ὀδοη οὗὨ ὨΟ 86, ΟΥ πουἹὰ ΟὨΪ]Υ͂ να ἰῶ- 
τοάυσοά οοπίμβίοη. ΤῊῺ6 ποῖ, ἱδογείογο, τηυσδὲ 
αν 84, δηὰ αἀἰά πᾶνο, 118 τοοκοηΐηρ ἔγομπι ϑοχὴθ 
Ροΐηϊς θη γον ἱπἀοροπάθης οὗὁὨ ΔΩΥ͂ ΔΠΌΑΙ, ΣΩΟΌΓΉΪΥ, 
ΟΥ ἀνθ Δβ(ΓΟΏΟΙΪΟΔΙ οδ᾽ουϊυβ. [Ὁ τηυβῖ, ἰο00, δανο 
ὈΘΘΏ ἴγοσῃ δοιῃθ τοιηοὶθ ροτγίοα, βχοὰ ἴῃ ἰίβ6ὶ (ον 
δυρροβοὰ ἰο Ὀ6 δο ἢχϑά), δὶ 88 τὸ γθοίοῃ ΟἿΌἿΥ ᾿θοκδ 
ἴτοα ἰ80 ἀδγ οἵ ΟἸγίβι β τοδυττθοιίομ, ἰπ 8 Βαγίοθ 
οοπίἰπυΐϊηρ βίο] οὐ, ἐδπουρἢ ἑθογα ὯΔ6 ὈΘ6ΘΏ, δίῃοθ 
ἴδοη, γτορεαἰθα γος βοδιϊομβ οὗ [Π6 πηοη ἢ (ΟΓ ΤΏ00}6), 
δὰ οτϑιὶ ἃ οἴ δησο οὗ δίγ}]6 ἰπ σοβροοὶ ἰ0Ὸ [0.6 ΥΔῚ, 
ΤῊ ΘΟ ΚΙΥ βογῖθβ 88 ὈΘΘῺ ὈΠΌτΟΪΚΘΏ. 

ΤῊΘ Φον ΙΑ γοσοϊζορίηρ οὗἨ [80 βουϑὴ ἀδυβ, αμὰ οὗ 
([Πθ δα θα ἢ, ῬἯΔΘΟ ΚΠΟΝ, ἨΔ8 [ἢυ8 ἱπαθροηάθης. [πῃ 
Εχοά, χνΐ. 23, το Βηὰ [86 ραγίίσυϊαγ βαῦθδι ἔποσθ 
τῃοῃ(ἰοηθαὰ 88 οομχπσ ΟἹ ἰδ αἰχίθοη δ ἀδὺ οἵ (Π9 
δοοοῃὰ σῃολἷ (180 ἋΔΥ δον [ΠΟῪ οαηθ ἴο ἰδ 1} 
ἀογηθθθ οἵ ὅ51η}), δῃὰ ου ἴδ ἐπϑηϊγ- αὐτὰ [0] οπΐπρ, 
ἃ8 τοοκοηθα υϊθουΐ τοϑίδγθωοθ ὕο ΔΩΥ͂ ΣῃΟὨ ὮΪΥ οΣ 
ΔΏΠ.41] Ὀορίπηΐηρ. [ὁ σομγηθθ ΟἹ 8 8 ἀλγ, Ὀαϊ 
ΘΟΙΩΡυϊοα ὈΥ ἰἰβοὶῦ, δηὰ βδϑϑὴϑ ἴὸ ἴἰᾶνὸ Ὀθθὴ (ἢ 
ΚπΟΜ 88 βοιροι ΐηρ ἀδιίηρ ἤτοσα βοῖὴθ δηοίθηϊ, γθ- 
τοῖο ρογὶοα, δῃὰ Κορὲ ἰπ Σϑιβ ΘΙ ὈΓΔΏΟΘ ΟΥ̓ ἢ ἀυτγίην 
86 ἱβπόγαδοο δηὰ ἀερθδεθηθης οὗ ἃ δ6ΓΥ116 Ὀθοπάδρο. 
Ιζ τηυβὶ Βδνα οοπια ὈΥ τρδαϊἴοη ἔοι ἐμοὶνγ ρϑέσίδγοὶ- 
δὶ δηοθαίουθ, δῃηἃ ΜΩ8 ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ 0 δϑῖμθ βου 
ἀδγ νΐοἢ γὰ8 τϑοοβησοὰ Ὀγ (Π6 Ἐσγρθδηδ (ἐπεοίν 
ἀλΥ οἵ ϑαίυτῃ, οιωρθδη, ΗΘΟΓΘΝ 119, Ασδὶο 

ΜΟΙ 866 ΑἸΩΟΒ Υ. 26, ϑορίυλσίης νοτβίοη, μὰ 

Αοίϑ Υἱὶ. 48), διιΠουρσ τὰ ἴδοι ἐδ0 ΤΟὈθοσυδηοο 
ΤΑΔΥ͂ Βανο Ἰοβὶ ἰ18 οὐ ίηδὶ ἰάθα δὰ σϑϑϑου, διὰ Ὀ6- 
ΘΟΙΩ26 ἩΪΟΙΥ Ἰἀο]δίγουβ οὐ δυροτβιϊ ουβ. ΤΠοΡοΐογο 
ἄοο8 Μοβοβ [611 186 9618 ἰ0 γεπιθηιδεῦ, διὰ ἄεερ ἐξ 
λοίψ, οαἸ] πσ ὑδοῖ (μοῖρ τηϊπὰβ ἴὸ 186 ῥγίγηϊ να 
ἀβῶπον οὗ 118 ἰμϑε οι. 80 Είμιοδί δηὰ Αὔρθη 

ὑχτϑ, ἵπ ὑποὶρ σοσαμλθπξ ΟὮὉ ΑἸΏΟΒ Υ. 36, ΒΑῪ “ {αὶ 
1.32 (Κίγιη) ἰδ (86 δαῶθ πὶ ὭΣ, ϑλαδδαίαὶ 
(ϑαΐατη, οὐ (Π6 ΒΔΌ Δι ἢ -ροά), ἴῸΣ [867 τιδάθ ἴὸ  ΐπη 
ΔῺ ἰτηαρο, ὙΠ11δὺ δι οίμοσ ᾿ς Ογρσαίδιϊ ἢ τοδ κ68 ἰξ τὸ 6 
ὭΣΘ 3392. (00 Βἰδν οὗ βαϊυγη, δὰ 8οὸ ἰβ ἢ6 Τα] οὰ 
ΝΘ, Καίνδη, ἴῃ ἴδ0 ἰοῆρτο οὗ [πὸ Αγδοΐδηβ δπὰ 
19 Ῥογβίδηβ." [Ι͂Ὼἢ [86 οδυβεδὶ Ερυρίδῃ τ γι οΪΟρΎ, 
88 ἰῃ {80 πιοδὲ δποίθηϊς ἀγθϑοὶς ἀογνϑὰ ἔγοση ἰδ, 186 
ἀΥ̓ΩΔΒΙΥ͂ οἵ δαίυσι (ΚρόνοςΞ: χρόνος, ἀπε κα ον 186 οἱὰ 
ογοδίίνο, σεπεγαίίυθ ῬΟΎΘΓ, τῶϑ Ὀδίοτο ἱπδὶ οἵ Ζεύς, 
(86 Ἰίρῃϊ, οὐ [86 ὅπ; (μαὲ ἰδ, ἷ8. ἀΔΥ (ἀΐ68 Ξαίϊυτη) 
ὍἨΔΒ ὈσίΌΓΘ [Π6 ἀΐο8 30118, οσ, σωπαν, [6 ῥτίτηϊεἶνο 
ἀΐοβ Φονΐβ. 5 ΞῸ ἀοοβ (6 ἀαγκοποὰ τΐττον οἵ μοδίῃθη- 
ἶδτη μἶνο ἴο 811 (689 οαυὶν ἰπίηρβ ὈΟΐἢ 6 μδηϊμιοίβες 
δΔηἀ ἃ ροϊγιμοίϑεϊς πο, Τ86 Ηοῦτον σουοϊδίίος 8] 0Ώ 6 
ῬτΌΒΟΓΨοΒ {μοπὶ γα μι], ΡυΓα, δηὰ Βοῖγ. ΤῊ βίϊθποα 
οὗ ἐ)ς Ξογρίαγοβ ἴῃ τοϑροοὺῦ ἴο 186 μῬαϊτίδσοῦαὶ οὐ- 
Βοσνδῦοθ οὗ ἐΐ6 βαρ θαίδι, τοὶ σἰΟΟΔΙΥ οὐ οἰ μοττῖθθ 
Ὁ0]1685 {{|8 (μα 18 βαϊὰ οὗ Νοδῇ Ὀ6 ΔΏ Θχοορίί οι), 

Ἰ5)68 ὯῸ ΔΗΒΊΤΟΙ ἰ0 ἰδ Βίγοηρ ἰθίογομοθ ἰῸ Ὀ6 
ἀογίνοα ἔγτοια Εχοάᾶ. χνΐ. δῃὰ χχ. 60 γϑιλαγὶζα Οἢ 
τ) 8 ἴη Νοῖθ οὰ ἴμ6 Βαῦρδι, ραρα 197. 

εὐ ὑὸν ΠΆΙΣ ὙΔ8 δἷδο αἷγοὰ (0 ΤΠΌΓΟΟΔΥ, 88 συϊοὰ ᾽ 
(86 γ]Ἱαποὶ Φυρίϊῖοῦ, νὰῸξ ἱὰ ἐπ6 χτηοσὲ δῃοίθης ΤΥ ΤΠΟΙΟΑΥ [ 
πουσί μᾶνὸ Οοτηθ ἀἰΣΘΟΌΥ δος Βαίϊοσι, 86 ἀΐτα Βοῖ.4.--Τ 1,..} 
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Ὀοοῖδ Ηἶο οὐδοῦ δηοϊϑοὶ ττϊεἰηρα, ἢ {Π186 οτἱρίη οουἹὰ 
'ᾶτὸ Ὀδθπ ΠΟ οἴδοῦν [δι ἃ Ὀοϊϊοῦ ἴῃ ἴ80 γτοδῖ ουθηΐδ 
τσ! οηθὰ (Ἴδῃ, ἱ., 848 [δ (δο ἐουμπάδίίοι ἴον 4} 
Βα οοσπιοηξ νϑηογϑίΐου οὗ (δ6 δοναοσηδδὶ ὩυσοθοΡ 
δι ρμοιϊοα.---Ἰ. 1.] 

ὩΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΈΠΟΑΣ,, 

1. ΤΏ6 στοδὶ ἰυγΐησ. ΑΒ ἴδ6 ὅτβίὶ μδ]ῦ οὗ (διὸ 
βοοὰ ρνἱοίαγοθ δϑρϑοΐδ!ν (δ6 ῥυάστηοηΐ οὗὨ ἀοαι ἢ, δὸ 
ἰδς δοοομπὰ [81 ργοβθηίβ (μ6 σοἀδοιριίοη ἤτοι ὑπρ- 
Ιλρῃῖ, 88 ἴδ ζοοδ ἔοσι ἢ ἕἰπ 118 σταάυδὶ ἀρνοὶοριωθῃῖ, 
ἰ!ἢ 115 το θη ρῦνο δα δη οἱ ΡΑΙΟΣΥ Βίμτιϑ. 

2. αοἀ τετωθιηθοσοὰ Νοαῖ, Ἐνογγιδίηρ (ΟΥΟΥΥ 
διοιΐου οὗ ἴῃ γμἱουβ) οπάυσθϑϑ 18 {πλ6 ; (9 ροοά- 
εκ οὗ αοὐ οπάυγοίῃ ἔογοσοσ, Οοαβ σοιβοσοθοσίης 
πη ἃ δροοΐδὶ δοῦβθ. Ηΐ τ ρ ΘΟυΒτι 88 σηδίς 98 ἃ Βρ0- 
εἦ4] πον ϑάζο, ἀπὰ ἃ βρϑοΐδὶ ὈἊμοϊἀΐην, ἰπδίἀο οὗἉ [ἷ5 
ξοῦοταὶ οσηηϊβοίοποθ δπα ογαηὶροίθῃοθ ; 80 Πἷ8 ΤΏΘΓΟΥ 
διὰ Ηἰβ ΟΟΙΏΡΑΒΒΙΟῚ τηδίζο ἃ βρϑοΐδὶ γοσροσ ὈΓΔΏΟ0 
πἰΒἴη 1ι15 οοηδοϊουδηθεδ, ἩΒογοΐῃ [6 ΓΘ Δ΄6 ΚΤ ὑ0 
ἶτη 411 εἱ5 τοσῖκβ ἔσομαι ἰμ6 θαρίμηΐϊησ. Τμδὶ ἴθ, αοὰ 
ἷβ ἃ ̓ἰνίης, ΡογθΟΔ] Οοὐ, διοπίηρ Ὠἰμλβο] ἢ ὑο Ὀ6 δυο} 
ἴῃ ὲ ονογησηθηΐ, διὰ ἰῃ ἰδ γουϑἰδίζοι τ ἰοἢ τηλοῦ 
᾿ογέα! ἀραΐη ἰμ.6 Ὀοϊΐονοτθ πὰ δἷ8 στδοο, αὖνοσ {π0ὺ} δὰ 
Ὀόδα Ἔχροθϑὰ ἴο ἰοιρίαἰϊίο. Ἐδοὶ ἀρ ἰνόγϑῶοθ, ΘΔ οὶ 
δεῖρ, δδβρϑεΐδ!ν οδοὶ μὴ Ἀρίυγν οἵ βαϊνδιίοῃ,, γοδίβ 
Ὅροι Δ Γοιθργϑηοα οὗ ἀοὰ, Οοα δ γοιηθῦσαμοο οὗ 
ΤΩΔΠ 8 ΤΩ 8} 8 το} γδηοοοῦ αοα τϑοὶ 6δοὶ οἰδον, 
88 ΘΥ6 Τηθοί(ϑ ΘΥ6, ἰπ [06 δοίιδ] τηδηϊξοδίδίδοη οὗ 88 7- 
ἴῃς δοὶθβ.ΊΌ. Τῇ οοτηραδβίου οὗ Οοἀ οτογδοθὰ α]80 (δ6 
δηϊτη 4] - τοῦ], Ὀαϊ Θοπἀ  ο:8 ᾿ἰ86 1 (Ὠγουρἢ ἐδ6 ζτδοθ 
(δὲ δα γαοοδ 6 ἰονίηρ᾽ Π]60. 

8. Α58. (δὲ δΒρίὶ τὶς οὗ (ἀοὰ πιογοά οναν 86 ναίϑγϑ δὲ 
(6 Ὀορίπηΐηρ, οὗὨ ογθδίάομ, 80 βΌ68 ἔογι ἃ ̓ιθγθ, οὐδν 
ἰδο βοοάβ οὗ (1:6 ἀεϊυρο, ἴθδ6 νὶπὰ (μαΐ βανϑὰ, δΔΒ 8 
ΘΏΙοτὴ οὗ [6 Βᾶτθ αἰγὶ πο δρί τὶ, [6 τὰ ἃ πὶ πὰ οἵ 
[16---ἃ τογτ8] πὶ ηπα---ἴογ (06 ΠΟῪ ΘαΣὮ, 

4, ΑΒ ἰδ6 ἔουπίδίηβ οὗἩ (89 ἀθορ σϑῦθ ὈΓΟΪΚΘΏ ὕΡ 
Ὀεΐοτα (6 πίηάοτδ οὗ βοαῦθῃ ογΘ Ορϑηθά, 80 αἷβοὸ 
ἜΘΓΟ ἐῃογ οἰοδοα Ὀοΐοσο ἴθ. [ἢ ογὰθρ (δαὶ {86 
Τῇ ταϊρτιῦ σοΆ86 δἱ Αγαγαί, 1ὑ νγῶϑ ὨΘΟΟΒΒΘΔΙΥ ὑπαὶ Ὀ0- 
ἴοσθ [1:18 (6 ουδρογδίάοῃ ἴῃ ἴπὸ ὀρροασίϊθ τορίοῃϑ οὗ 
(.9 φαγὶ δῃουϊὰ παν οοπλθ ἴο δ διὰ. 

ὅ. Αγαγαί. Ἰὰθ Βοῖηθ οὗ Αἄδτη, ἰδ ὨοΙωθ οὗ 
Νοδῆ, Ουν ἤγει Βουγο [86 μείριιδ οὗ Ῥαγαάΐϑθ, ον: 
δεοοηὰ Βοπιθ (δ6 δαϊνδίΐομ ἢ}}}8 οὗ Αγαγαῖ, οὺν ἰμἰγὰ 
μβοπιθ Οοϊροίδιδ, οὖν οὐοσδδίίησ ποῖὰθ ἰδθ ἰχμοδὶ 
βιραναῖ8. 

θ, ΤΏο βαϊναϊζοῃ ἰδ ππίο] ἀφ ρνδάυδηγ, ἀπὰ δῃ- 
ποπηοθα ἰῃ ἃ χΥΔ Ὁ] βοσῖοϑ οὗ βανιηρ :. 1. Τῶο 
τεδίίηρ οὗ [80 δεῖς, 2. (86 ἀρρθαγβδηοθ οὗ [86 τηουηῖΐ- 
αγίορθ: 8. ἐδπθ ἡγίηρ ἔοτίἢ οὐὗὁἨ 186 τῶυϑθῃ; 4. ἰδο 
οἶνο οδῦ οἵ ἰ86 ἄονθ; ὅ. (π6 ἀογθβ ποῖ τοϊυτηίΐηρ, 
Τθὰ8 ἰὶ ἰ6 δὴ ἰ(ἢ6 ὕτηθ οὐ ἀοἰἑνούθηοθ 8 ἃ ἐΐπαθ οὗ 
Ῥδιίθποο, δηὰ οὗ δἰνοσιιδίθ ἀθβῖσο δὰ Βορθ, “Βιοββοὰ 
ἴῃ Βορθ᾽" (Βοπι. νἱϊ}.}. 

Ἰ, Το τάνϑὴ δηὰ [9 ἄοσο ΤῺΘ ΔγΙΏρΑΙὮΥ δπὰ 
θ.ο οο-ορογδίοι οὗ [86 Ὀθαβὲ8 ἴῃ ἰδ ἰκϊπράοτα οἷν 6οὰ. 
Τὴ6 ὈΒΙΔῪ οὗ ἰδ ταυϑὴ δηᾶὰ ἰδ ἄογνο, δηὰ δὲ ἐδ 
ΒΔὴ6 ἔϊπη6 ἐποῖνρ σοπ Γαδ, ἀσποίθβ [Π6 ΘΟΙΩΣΩ ΠΗ Υ οὗἁ 
ΟΙΟΔΙΌΓΟΙΥ ἰηϊοτοθίβ, 85 Ὑ611 δῷ 86 οοῃίγαδὶ Ὀθίνθθς 
[86 ἰηοταϑίβ οὗ (868 ογοδίαγο ζΈΠΘγαγ, δὰ ἐμ6 ἰππιρ- 
ὄοπι οὗ Οοἀ ἰῃ ρατιΐου]αρ ; ον [80 ταυϑὴ ἰβ ἃ ἄσυτο οὗ 
ἰδ πηΐνοτγεαὶ 116, ἐμ6 ἄονϑ δὴ οιβυΐοιι οἵ ἐδ9 οὨυτοῦ. 

8, ΤῈο τ ἠμπι τ ὮΟΡ6 ἱπόῦθδβθ ἔγοαι βούθῃ ἴο ΒΟΥ ἢ 
Ὑὶ τῆτι ἱπαϊςαίίοι οὗἨ (80 ἰάρα οὗἩ (89 βαθρδίδι διὰ 

Υ. 
9. “ΤῊΘ ἔγοβὴ ἰϑαῦ ἔτοβῃ ἴμ οἰϊνϑιΐγοο ἱ5 ἰ8ο ἄταὶ 

εχ οἵ ̓ἰἴ9 ἔγουχ ἴμ9 Ὀασίοα οατίδ. Α δἰ κε βοβδηὶ ἶσα : 

ἴον ἰδ οἷ, 88 ἃ χϑοῖΐο γοὶ ροποέγδερ βανπίδζοο, 
186 αγτθδοὶ οὗ [80 ἀποϊμηρ οὗ [86 Ηοΐὶγ ϑρίτίι, Τ)ιῖφ 
6 Ὀτουρῶι ΌὈΥ ἰδαὶ ρΡαγοδι Ὀϊγὰ οὗὨἩ ἴ[ῃ6 Ὠδανϑηβ, τ] 0ἢ 
ΟΥ̓́Θ ΔΙΩΟΏρ (86 Βοδίμοη ἰβ Πο] ἃ βαογοὰ (8βε6 Ηργοά, 
8. ὅδ). ΤΌΘ στοῦ οἰϊνοϊοαῦ ἴῃ (6 τιουτῃ οὗ ("0 
ἄονθ ἰβ ἃ βῖρῃῃ ἰδὲ ἴθ οαγίἢ ἰ8 πὶ ταογοὶν [Ἰαἱᾷ 
Μαϑίο (ΝΘ ΓΩΔῪ ταί μ᾽ ΒΔΥ ρυσβοά), Ὀαὺ 4180 ΘΟ 86» 
ατοϊοὰ ὮΥ ἴδ0 παΐϑσβ.᾽"" Βδυτηῃ Αμὰ γοὺ τῷ 
τουδὶ ἀΐ Ὀοίποου ἰμ6 γι θο}ς εἰρηΐβοληοθ 
οὗ (06 οἱ!, οὗὨ ἴδ οἰϊνοίγοο, διὰ οὐ [86 οἰΐνο-1ρδῇ, 
ΤΏο οἱἱ ἀσποίοδ (116 δορί τιι, ἰδ οἱϊνοιῖτοο (Ζδοῖ ἱν, 
11-14:; Βογ. χὶ, 8, 4) ἀρβοίοβ ερὶ γί] τοθη, ἰ.6 ΠΟΙΥ͂ 
Ιοτδοὶ: δὰ ἴῃ οοστοδρομάδῃοο τ ῖτ ἰῃἷ8 [᾽6 οΟΙἑνθ» 
ὉΣΔΠΟῺ ἀοποίοδ [86 ρῬδσίδιοσδ οὗ [π6 βρίὶ τὶ (Εοια. γμν ; 
ἐ6 ὈἸοδδοσιβ οὗ ἐμ9 δρίγιί, ἔῃ εἶριιβ οἵ ἴουθ 
Ῥαδοθ. : 

10. “1 τὸ ἰδῖζθ ἐμ Βυτηδὴ γδοὺ δὰ [Ὧ6 οατίδ δῷ 
8 ἰο δ! ἰἰγ, [6 βοοὰ ἰδ {1:6 αἀἰνὶαϊηρ οὗ (πο οΪὰ ἔζοσὰ [88 
ΟΝ. ΤῈΘ Οἷα οασίδ, πῖϊ ὑΔὸ υτοληλν ἰδ αὺ δα 0» 
θοῦ δοδιι, ἰπ0 ἀρχαῖος κόσμος, ἷἱ8 θοδίτογο, Ὀὰ 
ΘΥ̓ΘΏ (ἰδ ἀοεαίτυσάοιυ 5 ἐδ ργοϑοσνδιίου οὗ (Π6 τρια» 
ΘΟΌΘ τοδῃ, οὗ Ν ἰὼ ἰμδὲ Βο ἰω ἀοϊϊνοτοα ἤτοι [80 
Θοτττ ρον Θοτοτ θη γ οὗ {6 βόδι. Οἱ ἰμΐ8 δοοουπιε 
ἐδ ἰξ δβαϊὰ, 1 Ῥοὶ, 111, 20, “οἰχμῦ βουἷθ τποσο βανϑὰ ΤΥ 
Ναίοσ,, δῃρὰ οὐ ποῖ (νοσ. 21), (89 ἢοοὰ ἰβ πασηϑᾶ 
8 ἐγρο οὗ Ὀαρίΐδα, ΤῊΘ ταίορ οἵ ἰδο βοοὰ ἰδ, [86 10» 
ἔοτο, ἴ[λ6 Ὀαρίδοτηλ] ᾿τδῖορ οὗ {π6 ϑδαγίδ, τοῦ ἀγοτηδ 
ἐΠ9 οἹὰ πιλϊδὲ ἰὰ ργόθοσῦοθ δὰ αὐϊοκοηβ (6 ΠΟΥ͂, 
τοὶ τνἱον οὗ (86 δοοά, Τρογϑουορ, ὮΔ8 ραδϑβϑὰ οὐδὸν 
ἴηΐο ἐπ Θὐ:δαϊοΌβηο86 οὗ ἴμ9 ΟἸαγοι. 1 [86 ῥσᾶγον 
ἴον {πὸ οοπβοογδίίοι οὗ ἰὴ6 ὈΔρΡΌβΙΩΔΙ] ταίορ ἰῃ [19 
ϑαοναπιοπίαγίωηι Ογοσογίαπμηι ἴ ἰΒ δα]: δεμε σὲ 
ποοοκέία τρια οὐρα ΡῈ ἀσμαξ αὐΐμοηδ, εἰο.ἢ 

τύθῃ, 
11. Α6 θαρθδηλ δ 98 ἃ ἀἰβιϊποιϊξου Ὀούνγοθῃ ἴῃ6 

οἷά δῃηα 116 ὩΘῪ τωδη, 80 ἀἰὰ [19 βοοά τγη8Κ6 ἃ ἀϊβάηο- 
οι Ὀούοοο ἰδ οἷά δηὰ [πὸ ὩΘῊ Βυτηδηϊ γ, ΜὨϊοἷ 
Μογο, ἰδογείογο, ἴρ68 οἡ Ὀοΐα αἰά68. 80 ἀἷά π6 Βοὰ 
806 αἰνίάο τ᾿ οἰ] άτοι οἵ [6τ86] ἔγοια (Π6 Εργρείδηδ, 
ὙΠῸ ποσο ἀτοπηθα ἰῃ ἰδ6 δδιῃθ (1 ΟΣ. χ. 2). 

12. Α6 Νοδὰ ποϑῶὶ ἰηΐο 186 δεῖς δὶ (6 οοϊτιτιασπὰ 
οἵ ἀοἀ, 80 αἶϑο τησεῖ Βο, δὲ [8:9 βδῖαθ οογοχηδῃά, ρῸ 
οὔδϊ, ΤὨδῦ 86 ὯΔ ἴῃ ΠῸ οπ, αἰὰ ποῖ π| 
[ΠΥ δηὰ ΠαδΟϊγ ρὸ ἕογι ἃ ἔτοι ἐδ 6 δικ, ἰ8 ἃ δῖζη ἰμδὲ 
ἯΘ χτηυδὺ ποὺ δηιϊοραίθ [86 Βοὺν οὗ αο(᾽Β μεὶρ, δον 
[ὩγΟΥ οὐυγδοῖνοθ ὨΘΛΌΪΥ οὐἱ οὗ (86 δτῖκ οὗ (π6 οἰ υΣ 
ἷπ θβοοίαιίδῃ ἱπιραίίοποοσ, Ὀὰὶ ταῖς [06 1ογ 5 ἔσηθ ἴῃ 
ψΐο τὸ ρῸ ουθὶὲ αἴ ἰδ ἀεῖς ἰηἴο 8 πον πουὶὰ. 

18. ΤΊ τοθόνγὶ οὗ ἰδ6 ᾿]θδδίην οἵ ῥτοραρδοιῃ 
ὍΡΟΣ ἐἰδ9 ογοδ( ΓΟ [8 8 σομβιτηδύου οὗὨ [09 Βτβὶ Ὁ16 82» 
ἱῃρ (Θοῃ. ἱ.), Δ τοροδίεἁ οχργοθδίοῃ οὗ αἀοαθ μοοά- 
θθδ, δηὰ οὗ μία ΘΟΙΏΡΙΔΟΘΏΟΥ ἴῃ ἴθ. Οομίγαϑὲ 88 
διραϊηδὶ ἀυδ]ατι δηὰ ἃ βί οἰκεῖ δϑδοοίῥοίβῃι. 

ἨΟΛΔΗΙΙΤΈΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ,. 

βοο ἰμ0 Ποσίγίηδὶ! δὰ ΕἸηΐοδ]. Τὴθ ἔρυγοβ οἔ 
[86 οδοτηΐης βαϊναϊΐοη. 1. ΤΊ τοϑηρ οὗ [86 ατὶκ, (ἢ 8 
ΠΡ στουπάοα οἰμυγοῖῦ; 2. [20 οτροτρίης οὗ [80 
ακοθῇ Ἂν » δ ταουῃϊδίηθ οὗ αοά 82 ἴ86 εἰχη οὗ 
Βοανθῃ: 8. ἰδὸ δίριι οὗὨ [89 ἄονο, “16 ἰϑαστ ὰ οὗ 
ἴ:6 σγοδέιτο :᾽) 4. ἐδ ἄονο πὶ ἔμ6 οἸἑνε-Ἰοαξ, ἐδ} 6 
βρίστίς οἵ 18, πίΐίμβ {6 δῃπουποοηθπὶ οὗἠἨ ρθϑᾶοθϑ: 
ὅ. (89 τοιιδἰοἰηρ ουὲ οὗὨ ἰ[δ6 ἄονο δῃὰ ἰμ6 ορβηΐηᾷ οὗ 

4 (ΤῊῆίο ποτὰ κόσμος, 86 υδοὰ ὮὉΥ Ῥοΐεσ, ἀ066 Ὠοῖ τιοοϑεδἃ» 

τῆν Δαποίο ἐδ 8Δια τολοῖΦ. Τὶ ΤΑΘΆΤΙδ 8 ΌΣΤΩΟΣ δὲαίθ 
ἴμίμου ὅἥγοσα ἴδ Ῥσοϑοῃξ. ΑἹ οπιρίουϑά, οὔ 88 ΐ 

ἢξ Βαδ ἐμ ἀπρορῃ, δοντας τεαρα Ε Θ δόχῃθ Ἰὶ [τ 
δ ΡΠ Ὶ ΠΡ 5 ΘΡΡῚ ΩΣ ΒῚῸ ΠΔΕΒΙΟ ὙΠΟ ἘΡΩΙ ττίθον. 



814 ΟΕΝΕΈΞΙΒ, ΟΚΒ ΤῊΞ ΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΙΒΗ͂, 

ἐἶιο τὲς, [6 ἔγοο ἰπίογοουσβο Ὀοίγθο ἴδ6 συ τος δα 
ἐδιο οοηβοογδίοα που], 6. [89 σοίηῃσ ἰογι ἢ ἔροσα {π9 
δεῖς, ἰῃ6 ραβϑίηρ οὐὸς οὗ [86 ομυγοι ἰηΐο ἐπ ὨΟῪ 
πον]. 

ΒΤΛΆΚΕ: [0 [8 δογίδίη ἰδδὶ ἀρὰ πδὰ ποὶ ἑογχοίζθη 
ΝᾺ: θυϊ ἴμ6 δευρίαγο ἰ8 ποπΐ ἴ0 δροδὶς δίϊμοσ [80 
ΣΩΔΏΠΟΓ ΟὗὨ ΤΠ6Π, ὩΔΙΏΟΘἾΥ, 848 ΤΏ8}, ΒΟΙΩΘΕΪΤΩΘΒ, ΤΟΡτΘ- 
δοῃΐβ ἰο δἰ π)86}} αοἃ δα . «Ἀσοονΐηνρ ἴο 1ηἷ8, 
Θοὐ δ τοβοιιῦγαθοο ἀδϑηοίοθ ἴΠ6 τουοϊδιίοῃ οἵ διἰβ 
Ετδοίουβ υἢ}] δη ἃ ρ᾽θδβαγο, Δ00Ὸ ἴο ὙΒΙοΣ Ὠ6 τὸ- 
γοΔ]8 ἴο (6 Ἡτγοϊομποὰ ἰδὲ μοῖρ πο ἢ ὈΘΙΌΣΘ Ὑ788 
δἰαάσαι (ΗἸαροι τοῦθ), Α 118 οὗ ἔαϊ ἢ [6 16 τηοδὶ 
ἀἰδίουϊε οἵὗὨ 4]],---δϑυοἢ ἃ 16 δ Νοαὴ δηὰ [8 δΟἢ8 

, τασδὶ Ὦδνο Ἰ᾿ἰνοᾶ, γ8ὸ οουἹὰ ΟἿΪῪ οἴη ἰο (6 ὨΟρ6 
οἔ αἰὰ ἔγοτα Ὠϑάνϑῃ, βἷηοθ [26 οδυιϊῃ ντὰϑ οουογοὰ τ ἢ 
ὙαΙΟΥ, 80 88 ἰὸ ρὶνθ ἵποὰ 80 ρστουμῃὰ οἵἉ ἰτυδὶ. Ιὲ 
ὙΠ68, ἰπογοίογο, Π0 ναΐη πορὰ Ἡῦθη 186 ΗΟ]Υ ὥϑρίτίς 
84γ8 ἰπαὶ “ αοἀ τατμοτθογοὰ Νοδὶ." ἘΣ ἰδ βου 
ἔδδὶ ἔγοσο ἴδ ἀδῪ ἴῃ ποῖ ἢ6 τὶ τπτοηὶ ἰηΐο ὑδο διῖκ, 
Θοὰ Βαὰ ποὶ ϑροῖϑῃ [0 εἶτο, πον τηδὰθ ἴο ̓ ἷπὶ ΒΥ 
τονοϊδοη. Ηδ οου]ὰ 860 ΠΟ ΓΑΥ οὗ (δ6 Αἱ ΤΙ ΏΘ ΤΊΘΡΟΥ͂, 
Ὀπὶ τηυδὺ δυδίαϊπ Ηἰπι86} δ'οθ Ὅροι [ἢ 9 Ῥγογοΐβα ἢ 
Βοὰ τοϑοϊνοα, τἢ1]18ὲ, ἰὰ [ἢ 6 πηοδηξίπιο, [Π 6 τδίογβ οὗ 
θα ἃγὰ ταρίηρ; αἱ δγρουπὰ εἷμα, δβ ἐπουρῃ αοά δδὰ 
ἰμαθοα ἰογροίίοη πὶ (867). ΤΏ 1681 γοργοβοηΐβ 
ἴδ ροβρεὶ, ἰοὺ οἱἱ ἀϑηοίθβ δοσαραββίοῃ διὰ ρϑδοθ, οἵ 
ἩὈΪο (ηὴ6 ρόοθροὶ ἰθδοὶι68.---Βιδί, Ἡδέγέ: “0, τ 
ΟὨγβείδη {τἰοηὰ, μαϑὲ (Βοὰ ὈΘΘΏ ἃ ἰοὴρ πιθ οοηῆποα 
ἴῃ ἃ ᾿οϑυίβοιηθ δι, υποῖδονρ ἰδ Ὀ6 οὗ ϑοιηθ αἰβῆσυϊ! 
ΟΔ᾽ ΠΑ, ΟΥ 8016 Ὀδίηδαϊ ϑἰδὶθ : δδὶς Ὡοὲ δουμῃβαῖ οἵ 6 
Οἰδγπιον, Ὀὰΐ ναὶν πὶ ραϊΐοηοθ υη}}} Οοά, ἰπρου σἢ 
ἘϊρὨ ΘΟΌ δ τθδΏ 8, 8118}} Ὀτίπρ 866 Ποῖρ ἰδογοίγοπι." 

ΘκκιΔΟΗ: ἄοεοδ, ἱπάθοᾶ, το ΟΣ 41} ἢ 
ψ γκϑ, ἴῃ 811 ἰπ|68, δη ἃ ἴῃ ΘΥ̓́ΟΣῪ ὙΔΥ, Ὀα [86 ᾿γΑΥΟΣ 
“ποι θΏ 6 τη6᾽ (ΡΒ. Χχν. Ἴ:; ἴλικο χχὶϊδ, 42) ρΌ68 
ἕοτι ἔτοτα ὅδ! ἰτλασο οὗ Θοὰ ἰῃ τηδη : δηὰ ὈΥ γθᾶβθοι 
οὗ ἐἷθ8 να ἴδνὸ ΠΟ τοδὶ ὑπ] γν ὁδῃ Ραοΐοϑ ἴῃ 4}} {8 
αἰἰεϊθυίοα οὗἨ αοάἂ ἐπγουρὰ δὴ ᾿ηπαγὰ, ρουβΌμδὶ οοσὰ- 
τασπΐοη τῖϊ ΐ. ΤΠ πογὰ δθγθ ἀδθῃοίθϑ ἴὴθ ἐγὶα δ 
οὗ Νοδὰ, πο αοὰ μἱὰ ἰτηδο) ἢ, διὰ [89 δηϊογτασπὶ 
οἵ δ8 ἴουβ νοῦ, Ὑΐθη 86 δραΐη σουθδὶθ Ὠἰγηβο οὶ, 

Ἡακαδιεοῖ : Τδ6 οἰϊνε-Ἰοαῦ Ὧ85 Ὀϑϑὴ ΟΥ̓ῸΣ 
8614 48 ἃ ευτυῦοὶ οὗ ρο866. 

Ξσηβῦρκε : αοἀ δαὰ οχοροίμοα ΝΌΔὮ 8 (αὐ τι δηὰ 
Ῥαίϊίεποο (Οαἰνίη),. Ἦμδὶ ἰ8 βαϊὰ οὗ {86 ταυθῃ, [ἰοὺ 
ΤΏΔΙΚΟΘ ἴ0 60 ΔΙ] ορογίοδ!γ, πὶ [0 οδῆοοθ οὗ 

. [1 ἴδ ὈΪΔοκἢ688 οὗ ἴμ6 ταυϑῃ 18 ἃ κἴψῃ οὗ 
ΒΟΙΤΟΥ͂, δῃἃ [8 γοΐοϑ 18 Ὁπ]ονοὶγ. 8.0, ἱμογοῖογο, δτὸ 
811 ῬγόΔΟΒ ΓΒ οὗἉ (80 ἰδ ὙΠῸ ἰδδοῖ (Π6 τἰ κα ΘΟ ΒΉ 688 
οὗ πο 8 ; (ΕΥ̓ ΔΙῸ τοϊηϊθίοσβ οἵ ἀδθδὶβ δινὰ εἶπ, δ 
ῬΔῸ] ΠΑΙ68 [Π|86 ταϊηἰκίτγ οὗἨ ἔμ6 ἴὰτνὶ (2 σον. ἰἰὶ, 6 : 
Βοτα. υἱὶ. 10). Νυνί ]οδα, Μοθ68 τγαϑ βϑηὶ ουὲ 
ὙΠ} (8 ἀοοίτἢθ ον 88 ΝΟδὴ βϑηὶ ἔουίδ (86 τανϑῃ. 
Ἀπὰ γοῖ β0}} ἰθδοθοῦβ δγὸ ποίδίηρ οἶϑο ἰῃδῃ γαυθῃβ 
ἐμαὶ Ηγ τουπά (Π6 δνῖκ, Ὀγὶπρίηρ ὯῸ οοτίδίῃ αἷρη ἐμαὶ 
Οοά ἐξ γοοοποϊϊθὰ. Βαξ πμδὶ Μοβοδ βᾶγϑ οὗ ἴ86 ἀοτο 
8 ἃ ὙΘΙῪ ἸΟΥΘΙΥ ἤρατο οὗ ἐδ ροβρεὶ.᾽ 

[Εχσυαβυβ ΟΝ ΤῊΒ ΡΔΕΤΊΑΙ, ἘΧΤΕΝῚ ΟΥ̓ΊΤΗΞ 
ἘΤΟΟΡ, ΔΒ ῬΕΌΘΟΕΡ ΚἘΠῸΜ ΤῊΞ ΥΕΒΥῪ ΓΛΟῈ ΟΥ̓ ΤῊΣ 
ΗΣΒΒΕῊῪ Τεχτ."---ΤῊΪ8 αοοουπὶ οὗ ἰδ0 βοοὰ ἴαν- 
αἰδῇ 68 ἃ ὮΔΡΡΥ ἰΠΠυδιγαϊίοῃ οὗ πρὶ ΤΠΔΥ ὈῸ οΔ]]1οὰ 
ἴΠ:0 δμδ,εοίδυς ἰγαϊ ἔα] 658 οὐὨἩὁ [86 ϑοτίρῦατο Ὡδῖτα- 
ἶνεβ. ΤΈοΓΘ ἰβ τηϑδηΐ ὉΥ͂ {π|8 1[μδὲ 186 Ἰδηρυδρο ἰΒ 
ἃ ρογίθοῦ γοργεβοπίδοῃ οὗ δῇ δοίιδὶ, οομοορίυδὶ, απὰ 

ΦΊΤΒΟ ρτοαῖ τρογίδῃοο οὗ ἐμ 9 ἈσΘσΊΟΥ, δηᾶ (89 διοῖ ἐπδὲ 
ΟΥ, ἕοστα [89 Ῥ]οα ἕον ἢ 9 

τσ οοία 

δαιοίίομαὶ δίδῖθ ἰῃ [86 τηΐϊηά οἵ ἴπ9 δαίμου. ΒΥ (86 
ΔΌΪΠΟΣ ͵ἴ8 Ιηοϑηῦ ἰῃ6 ΟὯΘ ἰπ ΏΟΘΟ 800] κΚὈΟὮ ΘΠ 0- 
ἔἰουα δηὰ οοῃοδρίϊοηθ ὉΤῈ ὅγϑὶ ργοθοηΐ, ἔοτη Ἠδδῖ- 
ΟΥΟΡ ὁδῃ86, ουὐἱν τὰ Οὗ ἐπ ναγὰ, ΠΟΥ ΤΠΔῪ ἢδνο Ὀδθοῃ 
ἀονυίνοα. ὙΥΒοῖμ ον (ἢ 8 Ὑγὰ8 Θοβίδιϊο υἱδίοῃ, ΟΥὁ 8 601» 
ν᾽ οἴου ἴῃ 1.6 ταϊηὰ βυρρσβοὰ ἴο οοῖλα ἴτοῃ ἃ ἀϊνί:θ 
ἰμθυθηοθ, ΟΥ 8Δῃ δοίυδὶ ογο- τὶ χοββίηρ, ἰξ 18 4}} α11}}- 
.}}γ ἰοἸ]ά, π5ὺ 828 ᾽ἴὲ νγαὰ8 οοποεϊγοὰ ἴῃ Υἱβίοιι, ᾿σργθϑθ. 
οἂ υροῦ ἰδ6 τθουρῆῃϊ, ΟΥ Β66 ὉΥ ἴδ βεῦβο. Τδθ 
ὝΟΓΑΒ ΔΙῸ ἴῃ ἰσ οοιτοβροπάθηοο ἩΠΕῺ βυοῦ ἃ βίϑδιὶθ 
οὗ βου], δῃ ποποβὶ ἱσαρτίηι οὗ ἰΐ, δοοογάϊηρ ἴο ἴπε ἰπ- 
Βυθηο68 ἔοἰξ, πὰ [86 ἄδσρτοο οὗ Κποπὶοάρσα Ὁ. ἩΔΙΟΣ 
ἐποθ6 ἰμπβυθηοοβ τηϊρηϊ Ρ6 δἴδοοϊδα, οὐ [6 ομοὶςα οὗ 
ἰδηρύδρο Ἵοπίτγοϊ θὰ, [Ιἢ οἰΐηον οδ86, ἴοο, ΤΟΔΥ ἰδ0 
ἰοστ ἰοδρίταϊϊου ὯΘ δρρ!ἰοὰ ἴἰο ἷι, “ἢ πὸ δάτ 180 
ἴάοβ οὗ ἃ αἰνίηθ Ῥυγροβο 88 βρϑοίδ]  οοποοσποᾶ ἱπ 
0 οοιμηγηπηϊοαϊίΐοη, 10 ἷΒ 8 Δ] βοτίοα οὗ ἀϊνηθ 
αείς ἴῃ ἴΠ|6 Ρἢγεὶςδὶ ποῦ], δπὰ ἴῃ ἴΠ6 βοὺ]8 οἵἁ τῃθῶ, 
ὑδδὺ τηδῖκο8 γευείαξοη, βι τ ΠΕ Υ, οὐ ῃ [Πδὲ ὨΙΡΌΘΓ Β6Ή36 
ἴο ὙΒΙΟΒ πὸ ἴοττῃ ἰ8 Ἰἰμϊιοὰ ἰπ σομποοίΐου τὰ 
186 δοτίρίαταὶ πιταϊΐοηβ. [ἰ ἷἰ8 118 ἐχσέγαογαϊπαγν 
ἀοίπο, ΒΘ ΊΠ ΘΓ ἴῃ πδίογο ΟΥ ΔΌΟΥ͂Θ πδ[ΌΓΟ, ΘΟΣΩΣΏΘΠΟ- 
ἰηρ τὶν ογοδίΐο δηὰ Ἄοοη πυρὰ ἴῃ 8 βοτὶθϑ [Ὠγουγρὰ 
1Π6 τ ἢΟΪ6 ὨἰΒίοΥΥ οὗ 186 Οδυγοῖ, τὩ]οἢ Θοπβιιϊο8 
106 Γ6Δ] τηδηϊ οϑίδιίοη οὗἩ (η6 ἀὐνῖπο ἴῃ [86 Πυτηδη, 
οὗ [86 ἰπδηϊΐα 'π ἴῃ δηΐΐο, ἴῃ ἀϊδύποοι ἔγοσῃ ταὶ 
ογαϊπαῦν σΟΌΓΒΘ ἴῃ παῖαγο 8Πἃ Ὠἰἰβίοσυ ποῖ σδθηοὶ 
(8 ταῦθα] αοα ῬοΟΥΒΟΠΑΙΪΥ, Ὀδοδυδο ἴδ ἰδ τηοτροὰ ἴῃ 
[86 ἰοὐα} ΠΥ, ΟΥ 16 Ο.Θ ΌΠΟΓΑΙ τιον ϑιηθπῖ, οὗἉ ἴ86 υπΐ- 
γογΆθ, ΤῊΪ8 ΘΟΙΏΤΩΟΙ πον ϑι ῃΐ ΤΠΔῪ 6 ΟΔΙ]οα ἃ τὰ- 
γοϊδιΐοη, Ὀὰὶ ἴὑ ἰ8 δά ἀγτοββοᾶ ὑὸ [6 Ὁπίγογβαὶ σοββοῦ, 
δηα ΓΟΥΘΔ[8 ΟὨΪΥ 8 ροηογαὶ ᾿ἰη 6]]ΠἸσοποο βανίηρ ποιπϊην 
ΒΡΘΟΪΔ] [Ὁ Τγ8ῃ, ΟἸΠΟΡ 88 ἃ Το ΟΣ 88 ἱπαϊν ἀυδ]ς. 
Τ8Ο οἴδοῦ ἰβ ἃ βρϑοΐδὶ δρίβι]8 ἴο ὨπΔΏ ΠΥ δηὰ ἰοὸ ἴἢ- 
ἀϊνί 8] τηθη, μανΐηρ ΟἿἿΓ πδτὴθ ἐπγουρῃουΐ, δἰτοϑιοὰ 
ὍΥ σΒΟΒΘΩ ἘΠ 6Β568 ΔΙΚΟῚ ἔγοπι 8 Οἤοβοη ῬΟΟρΡΪῈ 8Ὸ 
ΔΙῸ {86 Βρί γί ἰυ4] ἤγβί- ΟΓΉ, ΟΣ Γοργοβοηϊδῖνοβϑ οὗ [Π6 
τοΘ. Βυὶ 8ι1}}} ἴξ 18 118 Ὄχι γβογ ΠΑ ΡῪ αὐοῖπο τ ἘΣΟὮ 
18 (86 τον δ  οη ὈΓΟΡΟΥΙΥ, 8 118ὲ (.6 ὉΪΌ110 Δ] τσὶ ἢ σΒ 
ΔΙῸ ΟὨΪΥ [06 Πυμηδῃ σεοοοσὰ οὗὨ ἰΐ, Βιιαγίησ ἴῃ [Π6 ΒῺΣ. 
ἐγ οὗ ἰδὁ πιράϊαπι, ΟΥ Τῆοσα ΟΥ 1688 ηρογίοοσξ δοοογὰ- 
ἱπρ ἴο {86 ΠΟΟΟΒΒΆΓΥ ἱταροσίδοιϊοηϑ οὗ Κηοπ)οᾶρο, 
οοποορίου, δπὰ ᾿δηρυδρθ, ἰῃ ἴΠ086 ἰο Ποῖ Βυ  ο ἢ ΤΟ- 
οοταϊηρ 8 σίνοῃ. Ηδὰ ττϊηρσ πόνον Ὀθοὴ ἰηνοηϊοα, 
ἐξ τοῖσῦξ ἤδνθ ὈΘο ἃ Ρυταὶν ΟΥ̓] οὐ ἰγλ ο. 8] 
δοοουηῖ, δηὰ ὑμθὴ ἰδ που]ὰ μαναὰ ὈΘ6η 581}}} τηοτα ἴτα- 
ρογίοςι, Ὀυΐ [Π6 δοίπδὶ] σουοϊαϊομ του ἤδυο τοσαδίπ- 
οα ἰδ:6 βᾶτῃθ, ἰο Ὀ6 δϑοογίαϊποα ἴῃ (86 Ὀοδὲ ὙΔΥ͂ 8 
οοὐἹὰ διηϊάδὶ (86 ἀοβοίθηοοβ δηὰ οὐβσυγὶ 68 οὗ δβυοὰ 
ΟΥ̓ΆΪ ΟΥ τη ΟΠ ΘὨΐ8] τη 68 οὗὨ ἐγδηβι)βείοη. ΒΌΓΟΙΥ 
[86 ΔΌΒΘΠοα οὗ πὶ ηρ σου] ἃ ΠΟ ΤΩΟΓῈ δᾶγα Ῥγουοηΐοά 
Οοὐ δ μαυΐηρ .ι18 πὶ 6 88 ἴῃ 18 που], ἤδη ἴΠ6 ΔὉ- 
ΒΘΏΟΘ, ἴὉΓ 80 ΤΩΔΩΥ͂ σοη ΐοβ, οὗ ἰδ6 δὶ οὗ ργϊηθησ; 
δὰ ἰπ6 νηΐ, ποίζηον οὗ ἰγρθβθ ὯῸΣ οὗὨ δἰ ρθδθοίβ, 
οοὐἹὰ αν ὈθθΩ δὴ δΌβοϊυϊο Ὀδγ ἰο δαὶ πὶῖῃ 
δεΐηρ ἐπ 6 Ὠσχηδη, δὰ ἃ [86 ὨυτηΔη, 88 Ὑ 
85 0 ἴ)6 Βυδῃ, ΝΟΥ ἰῃ βυοῦ τϑοογὰ οἵ γουθ δια 
[6 τοδὶ ἰθΐηρ τοαυϊγοὰ ἴῸΣ {116 Βαϊ ϑβοιίΐοῃ ΟΥ̓ ΟΡ 
ἔα ἢ 8 ἃ οουγϊοϊΐοη οὗὨ {μῖ8 ροτίοος βυ)]εσῦτα ἐσ - 
ΌΪΏ665 οἡ ἴ86 ρῬασὶ οἵ {π6 Ὠυτηδὴ τηοᾶΐϊα, [11 8 8 (ᾺΣ 
ἰσθον ἐδΐπρ, 8 ΤΩ ἢ ΤΊΟΓΟ Ὀγθοϊουβ ἰδΐηρ, [8 ΔΩ͂ 
Βαϊθα 8 οοττοοίῃμοβα, ΟΥ ΔΗΥ͂ Οαὐπατὰ ΤΟΣ] δοσῦγα- 
ΟΥ, τΒΐΟΒ, ονθὴ 1Γ 11 οου]ὰ 6 βοουγοά ἱπῃτουρσἢ Βαπιδη 
Ἰδησυδρο δὰ ΠυπλΔ ΘΟΠΟΟΡ ΟΠ, ΘΟ ΟὨΥ δ ὉΥ͂ 8 
ΤΑΘΟΏΔΏΪΟΔΙ, δυϊοτηδίοι- 6 Ῥγοοθβϑ, ΟΥὁ τὶ ἐμ6 1048 
οὗἁ 411 ἰδὲ 18. ΤΌ Βυτηδῃ ἴῃ [86 ἰγδηβηγίβοίου. [ὲ 
τοῦὰ ηοὶ ὯΘ 8 τουοϊδίοη, Οὐ ἴ86 ὨἰΒίουΥ οὗ ἃ γενοὶδ- 
(ἴομ, εἴνεῃ ὕο τοι {πγουρἢ ταθη, δῃὰ δοὸ ἰΐ σου]Ἱὰ ποῖ 
Ὅ6 {πῸΪΞ᾿ ᾧ0ᾷἁΥΟοά Βροδιείηρ ἴῃ Βυμδη Υ. Τμδ οἰειηεαξ 
οὗ τιοδὲ σνδΐυο, ἰἤγου ἔξ πο τὸ τροδὲ ἰΓῸΪΥ ἀγα 
πἰσὰ απο αοά, δηὰ Ηθ υρΐο ὑβ, πουϊά ΡῈ ̓ ἰδοϊεϊης ἴα 
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(δῖα αἰσεηοιοιυ Ὀοΐποϑη ἔδ0 Σο- 
ἰδ 6 τοοογὰ οἵἉ δυσὶ τογοϊδου, τὸ 

ἴο ππἀοτγείδηὰ ἴδ ἱπηροτὶ οὗ 
Μοὶ 8 8δ8ὸ οἴδηι οοπίουμαοα πὶ 

Ιηδρίγαιΐου 888 τοσρϑοὶ [0 ἴδ9 τδῆπορ διὰ 
ὉΥ πλιοι δυο Βυταδὴ ΘΟΠΟΘρΡ ΟΠ ἃγΘ οδὶϑὰ 

γοὰ, ὙΠ11σὲ οἰ}}} τοσαδίπἰηρ δίγί ον δυ- 

[οσῺ8 ἰρθον δηὰ ἴονοσς ἰὸ ἴδοι, Ὀαπὺὶ 
ἄδηρονῦ οἵ δττου, ἰἢ ἴῃ 8ὸ ἀοίῃρ Τὸ τῆδικθ ΔΗΥ͂ 019 

ἔδοτα (0 ὍΘ 1688 8 ἐστι ἱπβρίγαοη ἰθδη (6 ΟἾΘΥ, 
ΑΙ ἰδοὸ ἐδουϊθλοθ οὐὗὁἨ πιδὴ ΤΩΔῪ Ὀ0 υδοὰ ἴον (8 Ρὰτ- 

Θοὰ τΤΔΥ ΘΙΏΡΙΟΥ ἰμ0 ἱπιδρίηδιίοα (6 60- 
ἱππαρίπδίομ, ἴον ἰμδὲ ἰβ δι:} δυπιδη, διὰ ἴῃ 

δηοίδοῦ δἰδὺθ ΤΏΔΥ Ὀ6 ΟΓΪΠΑΓΥ δὰ Ὠοσγτη8}), [86 τηθῆ- 
[Αἱ οοην  οἰϊο. ἱηρτοβδοὰ ὉΥ 8 ἀἰνίπο ρονσοῦ, οτ, 6 Ὴ 
80 Οἰδαῦ ΠΙ68Ώ8 δῖῸ γοαυϊγοὰ, [6 δέπ26 δὰ πιδηΊΟΥΨ 
οἵ Βοῖγ, ἐσ Ὁ] τηθο, τόδ ΒΟ π685 δπὰ ἐγ ΒΘ ΕΒ, 
δ δυσὶ 0456, ΔΙῸ 88 Τ0ἢ δὴ οἶθοι οὗἨ ἀϊνίηθ ἱπορίτα- 
ἤρα 88 ΔῺΥ δι δίαβ τοῦτο ἱπηπλοα ἰδίου αἰὔδοϊίηρ τιμαὶ 
810 οΑἸ]οὰ (ἢ 9 Εἰρθοτ οὐ ἄθοροῦ Τλου 166 οὗἉὨ [86 δου], 

ΤῊΙΒ ΩΔΥ γ6 Ὀοὶϊονα ἰδδὲ 8}} [0 βοτρίυγα 8 ἴῃ- 
δυϊτοὶ, ἰδὲ ἴδ νον βοτο 885 (Πἰ5 δΒυ͵οοῦνο ἐγ ἢ- 
[πἰποαα, τοί ΠΟΣ ἰδ ΔΡΡΟΆΓΒ ἴῃ ὨΟΙΥ Υἱθίοῃβ οὗ [89 
Ρεδὶ δὰ ἔπίατο, οὐ ἰῃ ταρὶ ἀσνοιίζομαὶ ϑχογοΐβθβ, οὐ ἴῃ 
ἰδο συ] ποθ ἀοοσίεϊηδὶ ἱπϑίρης οὗἨ βοῦ}]8 ἀγατσῃ ἤθανθη- 
νερὰ, οὐ ἷἰπ (π9 Ὀἱσίατο8 ἰδ ρίνοϑ Ὁ8 οὗ τιυδίηρ, 50}110- 
αυϊζίησ ᾿χϊπν, εἶς πον τοῖς ὀχυϊθηρ (δ (δ, 
δΔοὰ (δοη δσαΐῃ (ποῖν ἴδαγβ δηὰ βδὰ ἀδβροηοποῖθδ ἰῃ 
Υἱὸν οἵ [6 ἀατῖκς ῥοῦ θη οἵ ἴδ. [Ὁ δ ΟὟ ἰ(56} Ὁ ἰῃ 
ἐξα μἰδίη, υορτοϊοσάϊηρ, ππϑυβρίοἱουβ παγσδῖνοϑ οὗ 
ογθηΐβ, τοῖο ᾽ὲ Ὀ6 [86 ΒΌΡΟΓΙΔίΌΓΑΙ, [ἢ9 ὑ Ὧλ- 
γᾺ], οὐ ἰδὲ Δ᾽] ηρ ἰπ οἵ [886 δηοΐϑης Ὠοσηθ- 18 
πρίονι, που ἢ 80 ΓᾺΡ ἴγοτῃ 15, γ76 ΓῸ ἶζθ 88 80 ὑΓ6 
κῃ 50 00 6} ἘΑΊΤΜΕ ουὶ [860 7166 ϊηρ [μα 1ὑ 5 ἰη- 
ἀοδϑὰ ἃ γρδι νυ Ἰοϑ Ὀοΐοτθ ὕ5, δῃὰ πὲ [680 
πολ ΤῸ ἃ δοῖιδὶ βοομθθ δηὰ δοίιδὶ δπηοίξο 
88 πιὸ δὰ νἱνϊὰ 88 ΔΩΥ (δὶ ὨΟῪ ΟΟΘΟΌΡΥ ΟΡ ΟἾΉ 
ταἰπάα, ΤΠ ῸΒ ΤΩΔῪ πὸ Ὀ6]1670 4}} βοσίρίαγο ἴο Ὀ6 δῇ 
Ββοηεδὲ γοοογὰ ἔὥτοπι θοχίμηϊηρ ἴ0 οπὰ, ἴγοτα [86 τηοδὶ 
Δ ΟΟ ΠΟ ΠΡῚΥ ΤΩΔΡΎΘΙ]ΟῸΒ ἴΟ 1ἰ8 τηϊπυίοδὶ Ὠἰδίογίοαὶ, 

᾿ΐοδὶ, Ὀϊοστδρδίοαδὶ, δη ἃ μοποδϊορίοαὶ ἀοίδ,]8. 
8 τίονν, δ που ἢ δαταϊηρ Ὠυτοδη ἱπαρογίθοιοῃδ 

οἵ ἰδληστιαρὸ διὰ οοῃοοὶ ἷβ ὙΘΙῪ αἰδοτγοηϊ ἔγοῖὰ 
(δὲ ἰΠΘΟΓΥ οὗὨ ρᾶσγίΐ8] ἱπβρίγαϊζουῃ ἰμδὶ δβϑβιιτηθβ ἰ0 
οδοοθα δὶ ροτίΐοτ ἰξ 5}}4]} δοοορὲῖ, ἈΑΚῚΣ ΟἸΠΘΙΒ 
89 διρτίοαϊοα, ἴδ156, δηά ᾿θρ6 Ὁ Ιν ἰδ 4}} [αἰ ὑπ π|], 
41] θεοπνεύστος, Δ}} χίνοῃ 0 Ὁ8 [Ὁ ΟἿΡ ὁ Ἰῃδγαο 0. 
ἴα τσ ΘΟΌ ΒΗ 688, σοηϑοϊυϊηρ ἰπ ἰΐ8 ὑοιΔΙΠγ [86 Ρἷο- 
ὍΔΙΥ ποτὰ οὗ Οοά, ἐπ6 Βοποϑὶ μυτηδῃ τϑοογὰ οὗ ναι 
ἅτ ϑοτίοα οἵ αἀἰνίηθ ἀοΐϊηρβ ἴῃ (80 ποιὰ, ἰῃ Ὡδίαγο, 

υἱβίοτη, δὰ ἰῃ {116 800]8 οὔ τηθῃ, ἰὼ ἩΒΙΟἢ ψὸ αἷνο 
ἴδο δρϑοὶδὶ ἤδη οὗ δ αἰτίπο τογοϊδύοῃ. ΤΠΠ8 τὸ- 
οεἰντοα δηὰ βστ) ποϊὰ ἴῃ 18 ἐστ Ὁ} Ὠστηδῃ δϑροοί͵ 
[6 ὈοϊἸοΥ ἱπ ἃ στοδὶ οὐδ᾽ οιδνο ἐγυϊἢ Θοττοδροπαϊῃρ ἴο 
ἧς '5 ἰττοβί σι Ὁ]6 ΤῸΣ 8}} βοῦογ, ἐδμουσδίδαϊ, ὑπ} }] τὰ- 
ἔἰοηδὶ βουϊα., Το Ὠυμδ ἰπ (86 ΒΙΌ]Θ ΘΟΙΩΡΟΪ4 [ἢ 6 
δοοορίαποο οὗ ἴΠ6 αἰνίηο; (86 οτΪΠΆΓΥ δὰ [6 πδ- 
ἅπΡ8]} ἴῃ ἰϊ6 11[6-||Κὸ Ὠλσταιϊνοθ ἀθιηδπβ Π6 δΌΡΟΓΙΠΒ» 
ἴσγαὶ δ (8 σοσωρίθιθηῖ, ἯἯὍὄᾧῤΡΗ566 ᾶῖὸ ἰοτοϑά ἰδ [0 Ὀ6- 
ἴεν οὐ ἴο δάτηῖϊν (δαὶ (Π6 ὙΟΥῪ οχίβέθηοο πῃ [86 ποιὰ 
οἵ δυςἢ ἃ γϑοοσὰ δο ἱκορέ, 80 αἰἱοϑιϑὰ ἰπγουρὰ [ἢ ἀσοα, 
80 ἱγίηρ ἴῃ ἴῃ6 ὙΘΕΥ͂ Ὠοδτὶ οὗ πυπιδῃ ΠἰϑίοσΥ, ἰδ 88 
ξῖοδὲ ἃ τρλγυοὶ (ὉΣ 80 γδαϑο", 88 ΒΥ Βαροζηδίθγαὶ ΟΣ 
τοϊγδουϊουβ πὶ ἰο 1 σοπ δίηβ ἔον [ἢ}6 8656. 

ἴς ἰδ (ὲ ϑυν͵θοῖνα ἐτα ἢ ] 688 οὗἩ (80 Ββοτίρίυγοδ 
ἴδεὶ (το ΐβῆ 66 ἐπ6 τηδίίον οὗ ἱπιοσρτοιδοη, ΤΏ στοδὶ 
ερὰ ἰδ ἰο κοί δ [2ὯὩ6 οοποθρίυδὶ απ οιροιϊ δὶ δἰδίοβ 
ποῖ (ἢ 9 πεοσὰβ οὐ ρίῃδ! ]γ γαργοβθηϊοὰ ἱπ ἐμ6 τηϊη 8 
οὗ (80 ὅγθε πατταίοσβ. ΤΏ6 οὐ͵οοϊΐνο ὑπιϊὰ ἐΠ6Ὺ τὸ- 
ῬγόϑασιΣ ἴῃ [86 Ὠδίυγαϊ ΟΣ Βρογηδίατγαὶ ὈΘ]ΟΏ ΡΒ ἰ0 [δ 
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ΚοΟ]ορἶοΔ] τοδδοηϊηρ δὲ συϊἀοὰ ἴῃ 18 ἰη! τΘΏοο 8. ὉΥ 
[86 ζΘΏΘΓΑΙ ἰτυῖ8 οἵ ἰμ6 Βοτίρι[υΓΣοβ, οὐ ΟΣ. ΚΠΟΥ-. 
Ἰούκο ἨΘΘ ΩΔΥ͂ παγο οὗ πδίυτο δηὰ οὗ αοὐ. Τδ6 ΟὨΘ 
ἰηϊοτργοίδιοι ἰδ ἰο Ὀ6 δοοογαΐϊηρ ἴ0 6 ἴδττβ οὗ τἱθ» 
Δοτίο δπὰ ᾿ἰδησιιδρο ἴῃ ἰδποὶς τ άθϑὲ β6Ώ86, [80 ΟΥΠΟΡ 
δοοοσάϊηρ ἢ0 “16 ΒΗΔΊΟΩΥ οὗὨ (11,7 ἰῃ 41} ὉΥῚ το 
Οοά τρδίκοα εἱηιβο] ἰσπονσει ἰο ἴ:6 ύτηδλη τηϊπά." 

ΤῊυθ δου ]ὰ νὸ δίῃ δὶ ἱηἰογργοίϊρ ἰμ0 βοιίρίαγο 
Ὠδιτδῶνο οὗ ἰὰ09 Βοοὰ, Ἦγ7ο αγο, δὲ δὴ ουϊπνατὰ 
σιουμπὰ, ἴδ6 ποιϊά-τῖάο ἰγδαϊιίοι οἵ βυοϊ δὴ ονυθῃί [Δ 
ξτιοαίον ἰμδῃ δῦ ἰουπάδίοη οὗἨ παϑίοσβ, οὐ οὔδηρθ ἰῃ 
πδίογο, τοοογάἀϑα ἴῃ ΔΏΥ Ἰ᾿δίοσ οὐ Ἰῶογο Ῥαγδὶ Ὠἰδίοσυ,. 
ΤῺΘ οἰδϑαίοδὶ βίοσγ, ἐμ6 [πάΐδη, ἰμ6 Ῥογβϑίδιη, οἵο., 89 
Ὅ6}} Κπόνχῃ : Ὀύὶ ἱΐ ἰ8 Του ΘΥ̓ΟΓΥ μΒοσο. [Ιἢ [Π6 ΤῸ» 
τηοίοϑξ δῃὰ τοοδὲὶ ἰδοϊδιϑὰ γορίοῃ ἰο Ὑδίοδ ἰμ6 ἴσανο» 
ἰὸρ Ῥϑῃοίγαϊθδ, ἔμογθ τωθοὶδ τ (δἷδ τγδαϊτοη οὗ 8 
Κῆοδὶ οδίδδισορηθ ὮΣ τδίοσ, δῃὰ οἵ δ “" τὶ ζῃ θοῦ 
[ὯΔ᾽ ΜὮ.Ο ΜΔ2 βαγοὰ ἴῃ δὴ δὶς, [{ 6 τἰοϊὰ πὲ} [00 
ΒΔΙῺΘ ΠΟΏΘΓΑΙ ἐδδίυγοθ, δηὰ οὔδῃ πὶ ἃ δαυγρτὶ 
Βὲγα ΡΥ οἵὗὁἨ ἀδίδὶ!, ποῖον ἰδ Ὀ6 ἴω ἰῃ6 π|ὶ1ὰ8 οὗ δὲ» 
Ὀοσῖδ, δύ το τίνοσ οὗ θου βογ Αἰτγίοδ, ΟΣ ἰῃ [6 8168 
οἵ 6 Ῥαοβο, Νὸο οἵδοὸρ Ἵονδηὶ ΟΥ̓ Ὁ τωδὰθ β0}} δῇ 
ἱπιρτοδδίουι οὐ ἔδ δἰμηοϊορίοδ] ΤΔΘΠΊΟΓΥ ; δηἀ ὮΘΏΘΘ 
ἷς Βυσνϊνοὰ ἰπγουρῇ ᾿τδδίοθ οὗ Ὠιἰδίογ 681 αἰϊθηοθ 
ἷῃ Ὑ81ΟΩ οἴδον ἴδοίβ, ΒΟΉΘΥΟΡ ρστοδὲ (Ποἷν ἰοο8] οὕ 
εὐἷθδὶ ἱηΐοσοδὶ, δυὸ αὐνονὶγ Ρουθ. Οπο οὗ ἐν 
οομοϊυβίοιιϑ ἰ8 Ἰῃου 8016 : οὐἰμον [0.0 οδἰδδίσορ)ο ὙᾺ5 
οὗ ταϑὲ οχίθηϊξ, τοδοιίηρ αἰταοδὲ ἝΥΘΥΥ ρογίίου οὗ ἰδ9 
εἰοῦο δ6 ῃοῖν ΚΟ, ΟΣ 1ξ ἰοοὶκς ΡΪδοθ ἴῃ 80 Θϑγϊοϑὶ 
μπηοδ οὗ (89 Ὠυτθδη Οχἰδίθηϑο, τ ΏΘἢ ταθῖ ΟΓΘ ΘΟἢ» 
βηοὰ ἰο 8 ΘΟΙΙΡΑΓΔΌΏΟΙΥ Β:04}} ρδτὶ οὗ τῃ6 φαγί, 
πὮθΠΟΘ οδοὶ Ἡδηἀοτίπρ' ῬΘΟΡΙῸ οδιτίοα ἧϊ, Ἰοοδ ἰζίηρ 
ἰι δθυπαγαβ ἰῃ ἐμοῖς οσσῃ ἰβίογυ, ὑποὶν ὀπτὰ βοορτγᾶν 
ΡὮΥ͂, δπὰ δβογϊ ἷπα ἴΠ9 ἀοιϊνογαηοο, ϑδοῖι οη6, ἰ0 [89 
δΔησοθίγαὶ Ὠοδὰ οὗ ἰμοἷγ ΟὟΤΏ γᾶσο. 

ΤΏΘΙΟ ἰδ ἃ ρτουῃμὰ οὗὨ ἰγαςἢ ἴῃ 811} [8686 βίἰοτίοϑ, 
Νο τϑιίομαὶ πυϊμὰ οδη ἀουδὶ ᾿ξ. ΤῈ ταοϑὲ βοθρίϊοϑὶ 
οὗ [86 Θογιωδῃ ογϊἰο8 Βανα ἔθ} ἐποτηβοῖνοβ σοι ρα! οὰ 
ἰο δάπνῖε ἰἰ8 δι διδηιδὶ νογὶγ. ΝΟῊ ἰοὺ ΔΏΥ͂ ΟὴΘ 
ΘΟΙΆΡΘΓΙΘ ἐπθῖὰ Δ}} πιὰ {πιῖ8 8.0] 1 π|6 βογὶ ρίαγαὶ πδιτὰν 
εἶνο, διὰ (μοι 1οὲ Ηἷ8 γθάϑοῃ, [ἰβ σμϑίοτγίοδὶ ἰββίθ, ἷϑ 
Ἰαάρσπιοπὶ οὗ ὑμ9 ἐγαῖθῦι] ἴῃ δίυ]θ, [86 βι] ΘΟ γ ΟἷΥ 
ΤΘΆ] ἴῃ οοποθρίίου, διὰ ἴμο 116 -1 ἱπ παγτϑιίοη, ἀθ» 
ἰογιΐπα Ἡμϊοἢ ἰ8 86 οτἰχίμδὶ, ΒΟΥΘΤΘΙΥ ΒΤ ρ1]9 ἰῃ 18 
Ἄοδαβέθῃϑϑϑ πὰ σγαηάθιγ, δη τυ μῖοῖ ἀγῸ [ἢ 6 ἸΟΘἢ ΘΔΕΥ͂ 
οογΐο8,----ὙΒΙΟΣ 6 186 οὐὐέξο »γίποορα, ρυθϑογυϑα (ὈΥ͂ 
βοὴ δίσουρ ἱπβυθηοο ἴῃ ορροβίοῃ ἴοὸ 186 οτά ΠΑ ΣῪ 
Βυτηδῃ ἰο ἀ6Π0Υ) ἴτομι στοίθβαυθ οχαρρογαϊίοη, ἔτοτα 
τα  ἰὨΐοδὶ ἱπάϊβποίμο88 δῃὰ οοπβιβίοῃ, ἴσοι ἔα ̓θθ 6ῃ1- 
ΘΙ ἸΒΗμτοηξ, ἔτοτι ἱπιθγροϊδιοὰ ἀδίοιτη εἶο8, ἔγοσα 4}} 
ἰδὲ οἰαγδοίογϊζοβ ἰπ6 βίογγ. πρὶ, ποηογτηλκίησ 
βἰγο--- δὰ προ δρὸ [86 βρασγίουβ αἀάεπάα, Ὀθδίγαγ- 
ἴῃς, ὉΥ 411 [1689 ΤρΔΙΪκ 8 οὗ [ον ΒΟΟΟΠΔΓῪ ΟὨδγδοίοσ, 
ἐμαὶ ΤΠΟΥ διὸ [16 ἔδγ- δ, ἀπ] γ-Θ66η, δηἃ τηοῃϑίγου δ» 
1γ ἀϊδρτορογἰοηθά ἱπιρτοϑβίουβ οὗ τρδῦ, ὑο 1Π6 Βοτὶρ- 

ΖΦΑΤΩΟΌΒ ΟΔΠΟῚ οὗὨ ἐδ 6 

οοἰ]οὰ ἔδο ἐμοοϊοκίοαὶ ἀχοέσθεῖς ἀι Ἰφρῃοτοδ διὰ ἀθῃΐοα Ἡδδὲ 
[9 τοοδὲ Ῥοϑουϊίαν ἴῃ ἔμ Β[Ό16 886 

196, διὰ ΘΙΛΌΓ 8 Ὑϑκὶ ὙΑΣὶοῖν οὗ ἰάθδα, γοΐ ὑσόθοσνς 
[πα ρα Ὀοσίμοΐη Ἃ 
ὈπΙίγ, ἰδὲ 0 ΟΡ ντί 
εἶνοι ἱξ ἃ ὑΐδοθ 'ὰ 89 τ 88 

ΣΟ ΟἿΟΣ ἵκ, 0 οἶδας βοσίϑδβ, 088 
ἸΔΥ͂ ΒΥ οἰδὶπι ἔο. Νοὶ 1058 δυδυταὰ πΌυ]ὰ 1ὲ 6 ἴμ8Ὲ ἰο ἰπιίῥατῖν 

Ὁμλοσ 6 1ἰϊαἃὰ 86 δὴ δοοϊἀοίδὶ ΟΣ ΔΙ ΌΣΊΓΑΙΥ βογίοα οὗ 
ΘὨ ππηοοππηοοίοά δα)]Δ 5, αἴξος ἴ᾽186 φῬγοϊουσιδδὲ 

ατἰ Ποίδπι, βἡτουμοθἃὰ οπ ἰδο ἐγιιοδὲ Ἡοτσζηοσίο 1ϑοηρσ, 888 
ἀοοϊάοὰα [1 ἕο Ῥοβϑοδδ δῃ ϑρίο πον δὰ δὴ δρὶο ἈΔΙΙΤΠΟΠΥ 
μά έρςς Ἢ 186 τὴ Ῥοοίλοαί ἰωσρίγατίοι ἔχοχω ΗΝ ιν ον. 



816 ΘΕΝΈΞΙΒ, ΟΕ ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΒΕΒ. 

(ΓΑΙ δεγαΐον, ᾿τΔ8 δὴ δοίτιδὶ δοοῦθ ὧ]] οὗ 4 δουΐ- 
αυὶπρ' δὰ ἔδπου-τοδιταϊηΐηρ ατηοίίοῃ. 
τ μο ΒΙΌ]Θ βίοσυΥ 888 ποίμίης οὗ 0:6 ποῃδοστοδὶς- 
ἴηρ δυουΐ ἱξ. [ἐἷ6 ἴοο [}} οὗ ἴ86 ονεγρονονίῃς γϑαὶ ἰἴὸ 
Δ,]ον οὗ βυςὴ ἃ βοοοῃάδγνυν δχοϊίδιωθωὶ οὗ ἐδ τοϊῃ ἃ διὰ 
6 ἰιαρὶπδιίοη. Τὸ οσηοὥοῃ ἱδ (ο0 ἰὐσὰ ἰο δάπιΐξ οὗ 
ΔΩΥ ὈΪδγ οὗ ἔδῃογ. [δὲ ἱδ οοῃίοσωρ δέου ἰῃ 18 ἠχοδὲ 
ΟΧΔΙ θα δἰδίθ, ματος ὩῸ τοοῦλ ἔοῦ δυγιπίησ Ὀσὲ (16 

βροοίδοὶθ Ὀδίογτθ ἰδ, δὰ ἰδὲ 8ἃ8 βδϑϑῦ ἴῃ ἴδ 
τϑηάοϑὶ ἔδδισοα. Ηθηοθ 80 ολίμι διὰ γοὶ δὸ Χ}}} 
οὗ δυϊλύοη, 80 ΒΟΥ ΓΟΪΥ οσμαδίο γοῖ 80 δυο. [1 
.8 ἃ (6 ηρ; ἔγοτλ [89 6γ6, δειὰ ἰξ βρθαῖκϑ ἴο ἐδμθ 900} 
6γ6 οἵ 89 ἐπουρμευ τοαάον, κἰνίηρ [86 ἱμυρτοδαίου 
οὗ δῇ ἃ δροοίδοῖοθ.Ό. ἘΠπ6 δἰγῖο ἰδτουριουΐ ἰς 
δάὐδριοα ἰο ργοάτοθ δθ6}} ἱξυρτοβδίοη. 1ϊ ἰβ ἃ ἐσ} 
αἴθοοϊ, ον» [00 πδιτδῖδνο 8 ἰὸ Ὀ6 88 ἃ τηοδὶ 
δα" 1 Βοιίου, ἃ Βιηοδὶ ἰηροδίουδ ἔοόγζογυ, οχδιϊ δ ης 

, 8 6|1Κὸ ροότον οὗ ραϊπεηρ δηὰ ἱπνοηιίου πἰλοσὶν ἰῃ- 
οοπδίϑιοαὶ ὑεῖ ΔΗ͂ διθαυ τυ ἰο προ ἰξ ὁαῃ ὃὉθ 
δεοτῖίροὰ. Τμ6 πείτον οὐ σοίδίοσς ἰ8. 0ῃ6 ΝΏΟ ϑίδιὰδ 
πῃ »ιδαϊδ γοδια, ΤῊΘ δι αροοίδοῖο ἰδ ρτοδδαΐ ἴὸ 
ἷ8 δδογρϑὰ ϑθῦδο οὐ ̓ ὸ Ὠἷα νἱνίὰ τηϑθογγ. Βο ἰδ 
αἰδλιι οὰ Ὀγ ἷξ ἰο δυσυρθλοθα οὗ ἀοδοιρείοη. 
Ἰοῦς εσροοίϑα, [6 οδέδδίγορῃο ἱβ δυδάθῃ ἰβ ἰ(8. δοζὼ- 
τ ὉΠ ΕΝ ἀοδοαπὰ ἔροτῃ 86 μοδύϑιϑ κὸ Ὀσγαὶ- 

ΟἿΒ ; ΟὨΔΕΘΙΩΒ ΔΣῸ δϑοῦ ἴῃ ἰδ οροηΐηρ οδσείὶ, 
διὰ βοοῦδ ἰββαίημ δΌτα ἰδποῖς δα ἰοετδηθδη γοδογυοίγα. 
Α ντίϊος π᾿ ἐπατρείοῦ, 1688 υλώρ, ἴων 100 δοῖυαὶ] 
806 :6, ΝῸ ΔΥ͂Θ ΘΟΙΣΡΑΣ ΒΟΏΔ Π6ΓΘ, ΟΥ ἱπάυϊρ- 
δὰ ἴῃ γϑἀυπάδηου οὗἉ ἰδδστιαρο. 110 Βοιρίατο Ὠΐ6- 
ἰοτίδι κί νοθ ἱξ 4}} ἱπ Ο)9 Ὀτίοῦ νϑτβθ: “ ΤῺΟ ἐουπίαΐῃβ 
οὗ ἰ86 στοδὶ δῦγϑ (ἰδ ἰϑθοσυ γδΌ 8) τϑεθ Ὀσοκθῃ 
(ἸΣΕΞ9., νϑῦθ οἷονθη), [89 πίηδονβ οὔ Ββϑαυθῃ ΜῸΤῸ 
ορομοί, ΤῈ δὐοσηρὶ ἴὸ γϑοοποῖϊο (μ18 πίϊὰ ΔΩ 
δεϊθη ΗΕ οοττθοΐθδθ ἰ8 ΤΌΣΘΟ ἰμδη ἰὐἰβίηρ. ΤῸ το- 
Βοῖνο ἰΐ ἰπίο ἃ ροθίΐοαὶ στροΐδρδου, οὐ ΔῊῪ γδοιοτίοαὶ 
Δεῖ βοο οὗ ᾿δηρύαρσο, ἰδίζοθ ΔΨΔΥ 411 1ΐ8 οτηοίϊίοηδὶ 
Ῥονοῦ. Ηθ βροδκδ δοοογάϊΐησ ἰο πἷἶα οοποόριϊοη 88 

υὑπἀοὰ οὐ ἴδ δβίαιθ οὗ ἰδ κηοπὶεάσθ. Ηδ ονί- 
ἘΥ̓́μδὰ {86 οἰὰ ἰάδα οὗ παίϑτβ δῦοτο (86 βστωδ- 

ΤΩΘῃ ὨΟῊ ἀοδβοοησΐησ [δτουρὴ [π6 ραγίοα Ὀαστίογ. 
Βον ἰ}}- υἀρίηρ ἴμο ἱπιογργοίδιοι τμδὶ, ἔοτ ΔΏΥ διηοὶοὰ 
ΣΘοΟΒΟΙ δ ἰίοι Ἡ18 πθμηραν ἰκιοτίοῦρο, πουϊὰ ΟὈ]Ϊο- 
Ταὶθ [06 ΓΔΡΚΒ οὗὨ ("ἷ6 ργϑείουβ βυ δ᾽ οοῖνο ἰσυῃδι)- 
Ὧ688, 80 [Ὁ}] οὗ ονϊάθποθ ἔον ἰδ σγϑαῖ δηιαυδγ οὗ 
186 δοοουηΐ, δηὰ ἐδ δου εν οὗὁὨ ἰδ6 δοϑῖθ 88 ϑοῦ- 
οοἰνοὰ δηὰ ἀοϑογί θά, οπὸ δ4]}-δοβογυΐης 
οὗ ροντονσ [8 Ὀοίοτθ πἷπι. ΤΏο ἀοϊαρο ἔγοιω δῦουϑ δηὰ 
ἦπ6 εγυρίομδ ἔγουι ἰδ δὰ ΘΥΟΙ ΙΩΔΥ͂ ὮΔΥΘ 
Ὁδοη ἰποὶρ οαῦδα, ΒΑΥΘ δὴ ἃ ΓΑΡΙΟἾΕΥ οὗ αδοοί ; 
διὰ τί! τμδὶ σταρῆϊο ἰουσθοα ἰδ ἰηΐδ βοὲὶ ἕοσι ἢ ἴῃ 
(06 νἱνὰ Ηοῦγον ἰαἀΐομα! ΤῈ αγῖς ἰβ δοὰ οἶθασ 
ἔτοτα [86 δαί (ΥΒΓΙ 55 Ὁ), διὰ ξοθϑ ἔογσὶ (51 
πα 8 (ογι}, ΘΘῚ ΒΞ, οα ἔδο ἔλοϑ οὗ 89 τὰ - 
ἴογΒβ. ὈΛΏΣ ΝΣ, (89 θοοὰβ ῥγϑυδὶὶ θχοθοϊηρν, 
ἽΝ ἽΜΚΌ,, δοηρος, βίζουροι.-- ἰσθμοῦ, δἰχίνοτ.--- 
ὉΠ] ΓΙ, “90 ἀπά ἐπογθαδο,," ΘΟὨΒΙΔΏΪΥ παχσίηρ, 
εταάσδ)] Ὀαὶ ἱγγϑαίβι 16, δίθδά ΠΥ νἱδὶ Ὁ]6 ἴῃ μοῖρ σίθ0 
88 τηορϑδβυγοαὰ ὈΥ (09 δΒαθτιογμοὰ ρῥ]αἶπβ, {π6 ἀἶβαρ 
ἴηρ ἈΠ|8, Ὁ} 0} ἴο [80 τοιμοίεβίὶ δχίβηϊ οὗ 189 υΥἱβί 016 
Βουΐσοι, Ὁ" Ὁ 2 ὌΓΦΙ, “ ἀπᾶαν ἰῃ0 ὙΒΟΪΘ ἢ θ6- 
γΘΏΔ,᾽ ἰν ἰδ τδίον ΘΥΘΥΥΏΘΓΘ 88 ΓᾺΡ 88 Θ7γ6 ΘΔ 866, 
9:6 ναδὲ βἰεγ- Ὀοπηδοὰ πναϑίθ, Βῃμουο οθδ δηὰ ἱ]Πἰπλλ 8] 
86 ἷξ δρροαγοὰ ἰο [89 ἀρβογυθὰ διὰ πνομάθγίηρ (Ὁ Σ9 
οὗ [29 ὁπ6 ἔτοπι ΏΟΒΘ Β6Ώ86 ΘΙ ΤΩΘΙΏΟΥΥ (δ 8 βίου 
48 δοπο ἀοπτ ἰο υ8. ΤΙ ἰ8 δὲ ΠΘ δαιο, δηὰ (δΐα 
ἦβ 811 ὑᾶῦ [86 ἱπίογργοίον οδῃ κοὺ ἔγομι Ἐΐ8 ἰαυβύδεο, 
ὙΒδὶ δ ΩΔῪ ματο ἐλουσλέ, τὸ κου πο, Ηθ 2 ΔῪ 
[δ ῦο δυρροθοὰ ἐμ Βοοὰ ἴο Ὀ6 υπίΐνοτθαὶ.Ό. ῬυγοῦδΌὶγ 

86 ἀϊά εο : Ὀπὶ παι δα πηΐνογβα γ ταῦσδὲ ἢδνὸ 668 
8 ΤΟΥ Οἰδετοηὶ ἰπΐηρ (ὧκ οοποορίίου) ἄτα {π6 ποῦοδ 
ἰηδιϊ: ΟἿΣ τηοάοτη Κποπίοῦρβα σου] ὰ οοπποοὶ Ὑΐδ [6 
ἰοη. Βο ΚΗΟΝ οὗ πὸ Ἰδηὰ (πὶ νὰϑ ποὶ οονεγο ΒΥ 
παῖοῦ : δ0 δὰ Ὀδθῃ ἰοὰ ἐμαὶ αοὰ τηδδοὶ ἴο 
τὴν ἼΒΕΙΒΕ Γερο Βὴς Βῦ ἜΓ Βὲ ἘΠ ἐτίοτὶ οὗ ιἰῃε δοοὰ 
ἯἮΔΒ ΠΟΟΟΕΘΑΙΎ ΤῸΓ ἰδὲ ΡΌΓΡΟΘΟ, δ6 ἀου (1658 Βυρροϑ- 
οὐ δο ᾿υάρστοοῃς ὀχοσυϊοά." Βαϊ τὸ ἴδ γο ΟἿΪΥ (0 ὁ, 
Δ8 ἰμίογργοΐουα, τὶ Ἡδδὲ Ὧ6 δοίι δ !}}γ καὺνν, ἰ:6 ἴδῃ» 
ἔαδκο ἴῃ π ἰοῖ δ .85 τοοογά θα ἱξ, [Π6 ἸΣΘΟΘΕΒΑΓΥ 608» 
ΘΟΡΌοΟΙΔ πιἱοἢ ἢ συρροβίβ, δη ἃ ὉΥ ποῖ ἐξ ττλϑ ἰϊβον 
διχσοοιθά. Ἧ7 6 δβαγῦϑ Ὧ0 τἰχῃὶ ἰ0 ἤοσοθ ὉΡοῺ πη), δὰ 
ὍΡΟΣ ἐδα ΘΟΘΏ6 80 Υἱν  ἱγ ἀοϑογί 6, ΟΌΣ τηοάθση ΠῸ- 
τίοπ, ΟΥ ΟΣ τιούογη Κυον]οίμο οὗὨ 6 φαγὶ πῖτῃ [6 
ΑἸρα δη Ηρ δίδγδα, [18 τουπὰ ἔσυτο, ἰὼ ὀχίοηϊ σὰ 
αἰνογδίοδ, 80 τσοὶ ὈΘΥΟΠα ΔῺΥ ἱκηον οάρα μα οου δὰ 
᾿δγὸ ροδϑοϑδϑὰ οὗ κα οοηοορίίοῃ π6 δουἹὰ ἢδγθ 
ἑοτταϑὰ [ζ ΔῪ 6 ἰδὲ δυο ἰάοα οὗ ἰοττοδιτίδὶ 
πΠΪγ γβδΙ ΠΥ ἰδ ἱποϊπαϑὰ ἰπ ἷ8 πογὰβ, δυο δ 

οαγίλ,--- ἀπᾶον ἰμ9 λοῖφ Βοανοῦδ," Ὁ ΘΌΣ 59 ἈΠΌ, 
-- αἰ 6 εἰσ τηουῃίαίηβ ὑπάὰος (6 τοὐὐοὲς Ποα- 
γϑΏ8:᾽ Ὀυὲ ἰδοη ἴδ φυσϑιΐου δεὶδοβ, ἢ ταὶ δοαὺὶθ 
οὗ Κιιον]οὰζθ δῖὸ ἴπογ ἰο Ἀ6 ἰπίετργοίοὰ }ἢ [1 π᾿ δῈῪ 
δ τηούοσει, οδἰΐωρ ᾿ξ ἐμ6 Δ΄ βοϊαἰθ 6:80 (αα ἴδ 6 δὰ» 
Ροεϊιίου [μδὲ δαοὶ δυθοϊυϊθ δοῦὶθ ᾽)δ8 ὀυϑ γοὶ Ὀθδα 
τοθολοα), ἰμθὴ ντ πιδίζο [ἷτ 8 ἸΏ6ξο σϑοθδιῖοδὶ υἱ- 
ἸΘΓῸΣ οὗ δουμὰβ ἩδΟ66 ἰηϊοιἀθ τοϑαπίηρς ἰΔΥ ποῖ ἴῃ 
δα πηάδοτείδηάϊησ, ΟΥ ἃ πεΐϊοῦ οὗ ποσὰβ γεργεδοηξηκ, 
ἰῃ Πμαὶν ἰσυϊαἰποῦα, ποῖ μοῦ πο οαιοϊζοηδ ζοὶὶ, τος 
ἐπ δροοίδοϊο (δαὶ ἰδ Ὠθίογο ᾿ἷ8 θγθ6. Α υϑὲγ αἰϊγὶκ 
οἴδηρο ἰῷ οὺν Ἐηρ δἰ ἰσαπδιδιίοη, δηιὰ ἰδὲ ἃ υοὰῦ 
}υδιιβαῦὶο 8 ἐπδν εἴοοιβ (μἷδ ᾿ἱπηρεοβείου οὗ πηὶ- 
γογβα γ. ΚΕ ὑμοὶ ἴον φαγιὰ πλογονοε 109 ψοεὰ 
ΟΘΟΌΓΒ, 88, ἴοΣ Θσδιιρίο, [δ εοὐοέα ἰανά, οὐ ἔῃ 7066 οὗ 
ἐλ ὡλοῖδ διῃὰ (10 δοα]θ, 0 ΟἿΣ ἱπδιίοη, ᾽δ δὲ 
0809 τϑὐποοα. Ἶδυδ τὸ δοιυδγ πανοὶ ἴὼ οὔ μίδοα,. 
οὗ, υἱῖ. 28, ΠΙῸ Ἴς ἰμδιοδὰ οὗ ν δὰ γοῖ ποίη 
τοῦθ οὐἱάφηϊ ἰδδη ἰμδὲ ἴῃ (ἢ 6 ργΓουΪΟΌΔ ομαρίετο ἐδ 
ἢγταὶ ποτὰ ᾽φ υδϑὰ οὗ [86 Εκθ6η-ἰοΥ ΟΥ̓ δηὰ (θ6 τορίος 
δϊδοοηῖ, [πὸ ᾿ἶἶχο τοδηποῦ 8 [8 ποτὰ ΓΙΌ ἼΝ ἀϑοὶ 
ἴῃ 106 δοοοπῃΐ οὗὨ 86 φθηογαὶ οοττυρίϊοῃ οὗ [Π 6 ΓΟ 
ὈΥ 16 ἰηϊοιτηδιτίαροδ οὗ ἴμ0 ϑοιμ 168 δηθὰ ἴδ 
Οαἰηϊνοα, οἷ. τί. 1: “ΒΘη τὰθὴ Ὀσσᾶι ἴο ταῦ] - 
ΡΙΥ ρου ἰδο ἴλοο οἵ (δ δἀδηιδῃ," ΓΙῸ ἼΣΣῚ ἼῸ 9523.. 
Ιε ἱδ ποῖ ΟὨΪΥ ἩΣδουΣ ΔΩΥ͂ νδγγαπὶ ἔγοση Ξοσὴρίυτο, 

ἰτοδρο ἰ πὶ ἰῃ ἐπθ ἔδοϑ οὗ ἴὴ6 ἔδὶγ ἰπέίδογθῃςοβ ἴο Ὀ6 ἀγαιω 
ἴτοια 1.8. δγίοδα ἰδηρύδρο, ἰμδὲ βοῶ δνα τοσδιάοᾶ 
[6 δι θα ]υνίδῃ μυτοδη γδοθ 88 δργοδὰ οτϑὲ πὸ πὰρ 
βυτγίδοο οὗ (9 φασι δοοοσαϊηρ [0 ΟἿΣ ργοβϑηΐ χθον- 
Ϊ ἘΘΌΔΙΙΥ, ἴοο, δρδϊμδὲ (9 ἱταρτεθείοῃ ἴο ὃθ 
ξαϊτὶγ ἀοείνοα ἔγοιω [π6 δοοουῃὶ, ἰδ (89 ἑάοι οὗ ἃ ναδὲ 
ΡορΡυϊαίζομ 88 ἴῃ ΔΩ ἯΑΥ ἴ0 ὈΘ οοϊηρατοα ὙΠ ἰμδὲ 
ὙΠΟ 65 δἰποθ οχίδιθα δηὰ ΟΝ οχίδίϑ. γ,ϑ ΚΏΟΝ 
ποιμίηρ οὗὨ ΔῺΥ ρῥδγδίοδὶ ΟΣ ἸΏΟΓΩΪ ΓΟΔΒΟΣΒ πὶ [ΩΔΥ 
διαγο δοοοϊογαίϑα οὐ; γοϊδιάοὰ [(, Το δοσιρίαγθ δἰσορὶ 
ΒΑΥ͂Θ, ἴῃ ἰὼ ἰπίσοἀποίίοι ἰο ἴδ δοοουηὶ οὗ 6 
ἐμαὶ τοδὰ ὄσρανι ἰο του ἶρὶγ, 559 ὉΠ, δυο 
ἩΡΡΤΙΒΕΤ ΕΙΣ ΟΣ ᾿Δὰ ποῖ ὈΘΘῺ ΥΟΙΥ͂ πυϊηοτοῦϑδ 

ὍΡΟ ἰηῃ οἰξπον 1ἴπ6, δηὰ ἐδδὺ [06 ὐϊχίυγο δηὰ ἰδ 
του] ρ] οαίοιι ογο, δὲ 186 βδσὴθ {ἶπ)6, σϑπδὸ δηᾶ 
αὔοος οὗ 6 δοττυρίίοη. Τα ἔδλίν ἰπέδγοσοο, ἰδ 6:6- 
ἔοτο, ἰδ, ἰδιδὲ 1 ὑοοῖκ ρἷδοο, ἰορεῖδοε τι ἐπΠ6 ᾿υάρτηοιβ 
Κ8δὲ [0] οτϑά, πρὴϊδεὲ ΠΟΥ ποτα γοῖ οομβησρὰ ἰο (δ ὲ9 

9 Ῥεοδκοιῖθ 
[δον διε ταδεὶ ὍΣ ἐθ6 ΜΠοις πὰ οὗ ἀταυτησοειί ἤος αϑᾶ 

πΏρη ΡΝ ΔΕΜΙΒΕΣ, ὁ πηγὴ ς “Το Βορίυτο ἀοπιδηᾶδ 
ΠΝ ΔῸΣ κἢν 1 112 Ὁ ἀοδὰ, σηὶ ἴον ἴδ δα ἐμλαδέξεα, 

Ἐοΐ ἴοΣ ἐδθ ας εἰν ; διυιὰ 1{ 888 ἢ0 ἐπέοεοδι ἐσι (86 ππὖ» 
ΨΟΣΒΑΙΣΙΥ οὔ πο δοοά ἱπ {δο᾽ 7, Ὀπὲ ΟὨΪΥ ἐπ ἐμ 9 τυ σϑαισὲ 
οὔ τὸ ἠξξνκαυίι οὗ Μ᾿ ΒΟ ἐξ ἐ6 ἐδ ἀχοοαέίοιι."-- Τ᾿ 1.) 
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σιοῖ, πβιαίοτεν ΠΙΔῪ ἤδτο Ὀδοη ἷτ6 οχίομξ. [ΐ γῶϑ 

δ ὁρεῦ, 6681} 7 ουἱεἰγαιοὰ ρατὶ οἵ (86 ϑαγίδ ΟΡΟΝΕΒ 

᾿ε μδὰ δἰτοὰυ Ὀθοόσωθ δἰδσὶϊθ ἰῃ 89 ἀδγβ οὗ 

βοιδῖνο [,Δαιοοὶ}, (0 πιο ἰμ9 ΘΑ τὰ ἴῃ [δος 

ἰσυβ Ὀδοὶΐ8 γοὶ ΠΕΣ Τηκεῦ Ὁ Ἡδμ ἐγόσ: 
τοτίης, ταϊρταπηρ,, Ρέθῃθ6 Μἰοῖ ὧδ 

ἔπὶ αἰτοῦ προ ἐστε βοοὰ, διὰ πὸ 1 μοδᾷ ἰφρέυκθα 
οἵ ὑχολκίησ Ὦρ (6 ατοράσίουβ ὑθῃΘΏΟΥ ὙΪς ᾿ 

τοκηϊ[οοἰοὰ ἐἰ86 7 ἰῃ [86 ρἰαίη, οἵ Βιίπαν. ΤῊ τοῖσο 

ἰδῆο8 ἰ0ὸ ἰοᾶαῦθ (89 ἐδωπαὶς οὐ ἰδο οἱὰ Βοιηθίδὰ 

οἵ ἰδο το πὰρ Εάθῃ, βῦονβ ἰΐβοὶῇ ἱμ Οαἰη᾽Β Ἶδῃ- 

κῖρο, θέα, ἱγ. 14 : “Βομοϊὰ ἴδοι δὶ ἀτλνίῃβ τὴθ 

ὑχιὶ (δίθ ἀαγ, ΠῸ ΕΓ 8 55, ἴτοτα (86 ἴδοο οἵ 

δὸ δὐαιααῖ, ἰδὲ 1 ΤΩΔῪ ὈΘΘΟΙΏΘ 8 ΤΆ ΘΡΟΣ ὙΠ δ Ὁ 

ὃ ἰμο(πἰἀ6) οδτί," δα ἀϊδεϊησυϊβη ἃ ἔγοπι ἴδιο (Δί μοτ- 

ἱεοὰ πῆετο ἴ86 Ῥτοιοοιϊϊης ἀϊνίπο ργθϑθῦοο (7.98) 

γι βυρροθοά 5}}}} ἰο ἅτ}. Οδΐῃ, Ὀοϊὰ διὰ ουὶὶ δὲ 
δὲ παϑὶ [εἷϊ ἰηἷ6, ΤῊΘ ἰΒβουρδὶ, οσθη ἐβουρῖι οοταίϊηρ; 
δα 5 οσι ἴω δὶ μόνύελμς ἘΡΒΕΊΏΒΗΝΕ, "88 
Δ ἱστὸς ἰ0 Ὠΐτα, δηὰ ἯΘ ΤΠΔΥ Τὶ δὺρ 
δι ἰο ἤ 88 5.8} ΤΠΟΓΘ ΒΙΡΟΏΡΙΥ ἄρμὶ ὅτ 
δ ἀοθοοαάδηϊδ, πθοῦλ ἰΠ6 δοοοπηΐ τοργθδοηὶδ 88 
κὶ! ̓ ἰνίης Ὡθαν (6 δοι ἰζοβ δὰ οοττυρείηρ ἐμοὶ ὉΥ͂ 
ἐμοῖς νἱοίἶγ. ΑἹ} τιογσιηοαίδ ἰῃ ἴδ6 ποιὰ 
δα δοῖθ ἤσοϊῃ ἃ δι ρου Δ ἱπηρυ}θ6, Ὁ ὌΡ 
ΒΡΟΡΙΟυΔ ὨΔΌΪ 8, διὰ δίγδη οὶ ομδησίηρ ἰδιοϑο χοϑα 
οὐπϊείοηδ οὗ Βυτηδῃ δοοί Θ(Υ̓ ἱπίο πρΐοὶ σβοθθ, ἩΒΘΏ 
Ἰεῖς ἰοὸ ἐμοτηθοῖνθθ, δῖ οὐυὸσ ἰοπϊηρ ; θοιβοση68 
ἐτρῃ πθοη ἐμεῖς ἰδ|ῖς 186 Ἰουπάοθὶ οὗ ργοβτοδδα δὰ 
οὗδηξο 88 ΕΥ̓ῸΡ ΟΟΙΩΪ ἔζοια ἰδοεηϑοῖνοα. ΤΏ6 
οὐατθο οὗ δὶ 8 τηδικοὰ ΌὉΥ δυοῖν ὩΘῊ ΤΠΟΥ͂Θ. 
ἸΩθπί8, ἙΠΔΟΟΟΌΠΙΘὮΌΘ ἴῃ ὑμοῖν πίη ἔγοπι ΔΏΥ- 
ἰδἴπσ ἴῃ ἴῃ0 ρτονίουβ ύμηδη (ὙΠ ἰοἷ᾽ ΤΩΔῪ ὈΓΟΡΔΌΙΥ 
ἴατο Ὀθαι ὑθηἀϊηρ' δἰΣΟΏΘΙΥ ἴῃ [ἢ ορροεὶίο ἀἰτϑοιο), 
γδὶ εἴδεστπαγάβ, ἴγοση [.}9 ΥΟΙῪ ἔδοί οὗ δϑαῦθηοθ, Βθότα- 
Ὧως ἰο Δ] ἰηδυοσιγοῖ  ἰηο (86 παΐοναὶ θοὸν οὗ οΥ̓ΘΏΙΔ. 
Αἱ 4} ἐνεηΐβ, [ἢ τ ἰδκὸ ἴπθ βοτίρίαγο ἰοχὶ ἴον ΟἿΣ 
κυρ, (οτο ἰ8 ἢ σζόδϑοῦ ἰο Ὀοϊΐοτο τμδὲ δηΥ οὗ [Π6 
δυο] ανΐδης (πὶ (Π6 ἀχοορύοῃ, ρϑγμδρα, οἵ ἃ ἴον 
βοϊϊίδτγ τονοτδ), δὰ ονορ ογοαϑϑαὰ [86 ἀοθογίδ, οὐ τϑῆ- 
{τοὰ ὕροη ἐδ 6688, ΟΥ ϑο᾽οα {10 τηουπῃ δίῃ, ΟΣ Ρ6- 
οἰσεϊοά ἴδ ἰηἰο ἐπ ἀθηβθ πὶ] ΓΏΘ6568 ἰδμδὶ δοραγαιθὰ 
δ μεἰϊῦνο δάδυθδὰ ἥοτα ἴδ ταδὲ ὑυπηονσι οὗ 
οαπ διουπὰ ἔθβθ. Ἧ 6 ΤΑΣ ἔαϊν]γ δΌΡΡΟΒΘΟ, ἰο0, 
[δαὶ [ξ τγᾶϑ οη6 οὗ 189 ἀἁ οὗ 6 ἀοϊυρο υαριθουῖ 
(ο ῥτουθης 8. τδοὸὺ Ἡδιοὴ Ὠδὰ 80 ἀοῃαπ)δηΐσοα ἰμοε» 
βεῖγοβ, οτ, ἰη ἰῃ9 ᾿δηρπδρο οὗ Βοείρίαγο, “"' οοττυριοα ἰκ8 
ΝῈ7,᾽ ἔτοῃλ Βργοδάϊηρ Οὐδ 80 δυσίδοθ οὗ ἰδ9 ρἷοθα. 
Βαὶ μον ἀϊδδροπὶ τὰ ἰδ τμθ (86 ταονδπιθηΐ σοδπιθ 
προ ἰθ τοοοσάοὰ Οθῶ, χὶ, 8, ππϑῖμαν πὸ γοργὰ 
ἴδ “ οοπίουπάϊηρ οὗ Ὅ ζ5ο19 πιαηοηδὰ 68 
ἴ8ο οδυβα οσ (896 οὔ]οί οὗ ἰῃ6 ἀἱσροταίοη. [ὲ τδβ, ἴῃ 
εἶδον τίου, θα 8 }}}7 δαροτηδίαγαϊὶ, ον, ἰδ 180 ἰαετῃ ἰδ 
Ῥποίεττοὰ, δ αχίγαογαίπανγῳ αἰνίηο ἰπἰοτνεηξίομ, ἀθ- 

ἰ(δο οουγβθ οὗ ἰδ δυτηδῃ τηουοζωθηξ ΠΌΤΩ 
πρδὶ [αὶ πουϊὰ μανὸ Ὀδθὼ δὰ ἰδ Ὀθϑῃ 16 8016} ἰὸ 
ἴδο αηϊδοράοηῦ Ὠυτηδῃ ἐθπά ΘΠ 0. ΤΏΘΥ ΤΘΓΘ βοὴ ρ' 
ὄσπῃ ἰηϊο (26 οἷὰ δάδσηδῃ ἸοῦΒηΘ66, ἰ0ὼ ὉΘ 

ὉΥ {19 Βδιηθ ἱπηρίοἰδοδ, πος ΟἿ (ὉΓΡ ἰδὲ 
εοπϊὰ ὕὈ6 Ὀοτηθ πὶϊὰ), ὈὰΣ ὈΥ δ9 ἀοἢ ἱ 
ὭρΕΒ ἴδδί ἀοτηδριοα οχιἰποιΐοῃ. “ ἩΓΒοσοΐοτθ [δ 
ἱωτὰ δοδιίοσοὰ ἐμθη ἔγοτῃ ἔβθποθ οὐϑν ἐδ9 ἴδοο οἵ δἰ] 
ἴδ εασι!." ὙἘῸ ΗΘΌΓΘΥ ψοτὺ ἷθ ἃ ὙΕΓῪ Βίγοηβ, ΟΏΘ, 
Ὁ ὙΕῚ, “ΗΠ ἄτονθ ἔδοσῃ δβυπαάον "--θ βαπὶ 
ἴῃ ἂν δηὰ πὶὰ9---Ηο Ὀτοῖκο ἐμϑῖὰ Ὁρ. ΟὐΙΡαΓο 
και. χχστῆ 8, Αοἱβ χυΐΐ. 96. Τμοῖν τοϊαοίϑῃοθ ἴὸ 
ἰδατὸ (δ6 οἱὰ Βοτηθ Ἰαπά, ̓ κο (μδὲ οἵ Οαίῃ ἐπ (86 δδις 
ἴεν Ὦπγα, ͵ 8 διότ ὮὉΥ ἰδ6 δοτὴθ πογὰ, δηὰ ἰμδὲ βίγοῃρ; 
Ῥαυοο 10 8ὺ οχρτοβεῖτο οὗ οδπίΐοῃ δηὰ δἰδετω ; χὶ, 4, 
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γα ἘΣ ΒΒ 9 ὙγῈ83 ἼΒ, “Ἰοδὶ τὸ 80 δοδίξοτϑά 
οΥὐον (6 ἴδοο οὗ μα τὐλοίδ οδυῃ," ΄-οῖμο πτὶάθ δαγίδ, 
180 πεκπόπῃ, ππθουπάοα οφαπ. Ἧ,76 τυυϑὶ ἰΔκθ [ἢ 
ἰδησυδρθ δοοογάϊηρ' ἰο {89 ἴδο] πρ ἀπὰ Κπονϊοᾶρο οὗ 
(δ09 ἄγ. [ὲἐ τὰ παδεολδαγτε Βαπη, 85 [δηβθ 
ΘΣΧΡτθθθοα ἰξ, Νο. 1δὅ, Ὁ. 364, {πο 1ΠΠ|τ ἢ 180]6 οχὶϊθ 1 
Ἐν δὰ βοΐγβ οὗἨ 186 ὑθΥῸΣ 665 ἐπα οεοΉ 

, οὔ τ) ἀπά ἴο58 οσῖϊο ἴῃ ἐΐρη6. Βαΐ ἱβουρὰ [9 
ἀμρρυδεΣ οἰοτὲ πθο δ βοσωι ϊηρ ΟΧΊΓΔΗΘΟΥ ἰ0 δίατι 
ἬΠ 'α απογσδανὰβ οαγτίοαὰ ὁ ὉΥ ἰζ8 Ιοτὸ οὗἨ πον ιν, 

ἰοῦ, πῆθθη Ὁποθ δσοί θα, οὐδοῦ θα β (ἢ) ἱπιρΌ]86, 
οὐδγοοζαΐπα (ἢ9 8686 οὗ ἰπϑΘΟΌ ΣΙ Υ ὉΠ} 10 ὈΘΟΟΠΊ6Β 
8 Ραδβαΐοι ἱπαιοδὰ οἵ ἃ ἀγοδὰ. ΤΊ, 858 8:6 ὕδττον οὗ 
δο πηκηοῦσπι σίνοθ ΜΑΥ, ἴπ:6 ΠΟ ἰπηροῦιβ ΒΟΟῚ 80" 
4αΐνοθ ἃ τρί γ ΠΟΤΟ ΒίσΔρΡῸ ΟΥ̓ΘῚ ἴΠ ΔῈ [86 (ΟΤΊΔΘΥ 
τοϊποΐδηο6, 88 6 διἱοδιϑὰ ὈΥ οἵποῦ δῃὰ τότ τι ο 61 
ΘΙΧΔΙΏΡΪΙΟΒ ἰῃ [6 ποι] δ ἰδύουυ. [ἷπ [η9 Ἰοῃᾷ 
εἰδχυδίίου οὗὨ (π9 τη 9 σοοχτδρ 681] Κηοῦνο. 
Ἰοάρο, δὲ ἰοδαὶ διῃοηρ ἰ86 ἘΠΤΟΡΟΔΏΒ, δὰ δου 
τοοϑάθὰ. [,ε65 τὰϑ Κκπόύγῃ οὗ 6 που] ἴῃ (06 ἀδγθ 
οἵ Βοὰδ δηὰ ΑἸσαΐῃ ἰμδὴ ἴῃ ποθ οἵ Ριοϊστηγ. Βαϊΐ 
ΒΟΥ δοοὴ δϊον [86 δἱδὶ ρίτοῃ ἰ0 Ὠἱ Θδπια δηὰ Οο]υπι- 
τε παρα ὉΥ ἰπ680 ἴο ΟἸΠΟΥΒ, τ8ϑ ἴΠ6 βίδίο οὗ [Ὠἰηρβ, 
ἰῃ ἢ, πΌΟΠΥ οπδηροὰ! ΤΊ ογδὲδ ἐσγταγιηι 
ἴσοτα Ὀοζδη ἰο ὀσχρδηὰ, δῃ 80 σδρί ΟἿ γ τγὰϑ8 [86 
Βονίσου οσίοη θὰ, ἰμδὲ 1688 ἐμδη ΒΑ] ἃ οδπίατῃ δά θὰ 
τοῦθ ἰο ἰδ6 ἱκηοπὶοάρο δηὰ οἰν  σοὰ οσσυραίίοη οὗ 
186 οαγτὮ ἰθδη ἃ ἰμουβαιὰ γοασα πλὰ ἀοῃθ ὈαίοΟΓτΟ. 
Τη 1668 δὴ τ ΓΟ γοδσβ δίϊος σοϊστηθυβ μα βϑθὴ [9 
ΕΠ 4.1} προ (80 δῇοο οὗἩ ἐδ Άτβι ὟΥ οδὲ [πὰϊ8 ἰδῖθ, Μδ- 
κα. ]δὴ δἀνδηοοὰ ἴο [᾽9 ϑου Πότ ΟΧΙΓΟΙΩΪΕΥ͂ οὗἁ [Π9 
᾿Ασαογίοδῃ οοπεϊησηςϊ δὰ δοσοταρ ἰδἰιοὰ [Π6 οἰγουτηπαν- 
καϊίου οἵ [86 ρφίορθ. [{ τᾶϑ ποῦ θθοϑίδβο [86 τιθῇ οἵ 
86 ἰοπιὰ δηὰ ἐπσοι ἢ οσπιατγὶθθ Ἰδοϊζοα Ὑἱροὸσ οὗὨἩ ὈΟΑΥ͂ 
οΡ τυϊηὰ, Ὀπὲ Ὀοοδυβο αο δ ὕτη9 Βδὰ ποῖ γοὶ ΘΌσθθ. 

Κο πᾶϑ ἰΐ τῇσι [86 βγδὶ ἰ ἀἰδροτγβίοῃ οὗἨ πηδῇ»- 
κίπὰ οοτωτηθηοοὰ. Βοίογθ ἴδ βοοί, (Π6.Ὸ 18 πὸ ουΐ"- 
ἄδηοο ἐμαὶ ἐσθ Εσγρί νγχὰθ Κποῦγῃ οὐ ἱῃ μι ἰοἀ---ἶσϑ 
τῆθδῃ Βοιϊρίυγαὶ ον ἄθῃοθ; δηὰ ποι δίαπαάϊηρ ἐδ 
αδβογίίοηβ οἵ Βυηβοῃ δηὰ οἰἤογθ, τ ἐλ ΐηκ ἷς ΘᾺ ὯΘ 
Βοσγη (ἴμ ἰδ ργοραῦ ῥΪ806) ἐπὶ ἰἢθγθ ἰδ ἢῸ τ} ]180]9 
ουὐΐάοποθ οἵ δῃγ οἰδμοῦ ἰκὶηα, ποι ϊης 88 (ΠΥ αἰά, 
ταδί, ἴῃ 86 τραῖοα Ὀοίχοθῃ (6 ΕΟΡὨταὺδβ δηὰ [89 
[πάπ8, (86 δὴ Ἰανίδηβ δὰ πουοῦ γοηίυγοὰ ὑροὰ 
186 τ|ί|ιΐὰθ ἀθϑογὶ ἰμδὺ ἰμίοῦν Ὧον δἰϊοταρίϑα (ἢ9 
Ἰορ ἬΔΥ ὋΡ 116 τίνογβ δῃὰ ὈΥ {πὸ πιουπίαίμβ οὗ [89 
Νογῖδ, Βαϊ ΠΟΥ ἴδ0 ἐτἷδοδ οὗ Ηδῃι διὸ βίγεδηγηρ 
ἄστη ἴδ Ῥογεΐδη Οὐ] ἢ, [0110 ο ΟἸΒΟῺ 88 ἰὲ πίη 
τουμὰ Βοιμθοτη Αγαΐδ, ἀθ}}} (ὨΘΥ τοδο 10 ὨΔΙΤΟΥ͂Ν 
Ῥατὶ οὗ [89 Βοὰ 868. 6 ΘᾺ ἐτηρυΐδο Βοο σαττΐαβ 
ΠΣ ΟΥ̓ΟΡ ἰηΐο Ὄρρογ Εργρὶ ον [16 διοίοηλ δ ορία, 
πθθηοθ ἐθοΥ δὅπάὰ (μοῖτ ὙΔῪ ἀοπτῃ ἰπΐο Μἰϊσταίμι (10 
ΝΔΙΤΟΎΒ), [0.6 ΘΟΌΒΙΤΥ οὗἉ [86 ἴοτγον ΝΊ]6, ἩἘ18ὲ οἴμοιθ 
βἰδτὶ οἵ διχαίη ἴον [09 γαϑὲ γορίοῃβ οὗ Οδηίγαὶ Αὐτίσδ. 
Οπα Ὀτδποὺ οὗ ἐΠ0 ΒΟΏΒ οὗ Φαρθοι αἰγοοῖ [Ποῖν σΟΌΓΒΘ 
ἴο ἐδο ἄσηϑο Νογίδοσῃ πὶ ]48, αηα ἰοποο αἰν]ἀϊηρ, ὈΘ- 

ἢ ἰδοὶς Ἰοπα τοδγοὰ ἰδγουκὶι ΜΙ 16 δὰ Νουίμοτη 
ὈΓῸΡΘ ἰὰ ἐ09 ο26 αἱγοσίέου, οὐ ἰπτουρὶ Μίαα16 Αϑὶ 

δῃά. ἰοταγὰς 9 Ατορεΐίοαι οοπεποος ἰπὰ ἴπ6 οἰδιον. 
ΑΌΟΙΒΟΡ Ὀταμοὶ οὗ [09 δδῖ89 (ΆΣΩΥ τόϑπὶ ἰδτροῦρι 
᾿Αβία Μίπον, οὔϑ ραζὶ οζοθαίῃφ δὲ ἐμ Βοβρογῦϑ (βοος 
πορος, 88 ἰῃΏ9 Οτϑοῖθ δἴνασυγασὰβ ἰγδηβιδιϑὰ (9 οἱὰ 
Ὡδιηθ, ἰῃ δοοοσάδημοο πὶ οὔθ οὗἉ ἰδεὶν (1068), 180 
διηοίοηξ Οχ-ἰογά, οἵ οδιι16- » ὝΠΘΏΟΘΘ ΠΟΥ͂ ΡτῸ- 
οοϑὰ ἰπὶο ἰδο ΤὨτγαοΐίδη δαὰ Πδιυθίδη ἔογεϑίϑ; τλἱϊδὶ 

ΔΈΟΙΒοῦ Βοδὶ οὗ ρίοῃθοιβ τωδίο ἐμ βοδῃ 8198 (Ποἱν 
βιθρρίῃς ῥίδοοδβ (0 Θγθϑθοθ, 1Παἰγ, δηὰ ϑραίῃ. ΤῺ 
Ροϊά βοῃβ οὗ Οδπδῶμ ὅδνο νουιγϑθὰ ἀροι δῖα, δηὰ 

ΔΙῸ τρρκίησ ἰποὶς ὙΔΥ ἰο (80 οχίγαιηϊε8 οἵ ἰῃ9 
Μοάϊϊοτταποδῃ δοὰ δγϑὰ ἰ0 ἰδθ Αἰϊδπῖῖο. [ἿΙὴ ἰδθ 
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ΖΩΘ ΔῈ τη 80 ἀοδοοηάδηίδ οὗ ϑδοσῃ ὭΘΔΤῸΣ [0 
1080 οἷά δοπιοϊαπα, ὈδιοΪγ αἀϊνοτρίηρ ἰπΐο Εἶδτ 
(Ρογαὶα) δὰ Αβδγείδ, χη οὐ ἢ δ᾽ ΤΠ Δί ὑρ ὑδὸ ΕῸΡΌγαΙΘΒ 
ἰο Μοβοροίδιιϊα, Ξ'γτῖίδ, Ῥαϊοδίίῃθ, δηὰ ἰδθῆῶοθ ἴο 
Νοσίβοσ Αταρία. ὙΠΟΙΟ 8 ΘΥΟΓΥ τοϑϑος ἰ0 ὈΘΙΐοΥῸ 
ἰῃαὶ υπάϑν ἐλιὶθ Τρ ἱπιρυϊδθ ἰμδὲ ἄγον ἰδμοῖω 
ἔτοιῃ ΚΕΪΏΔΓ, ΤΠΟΓΘ ΜΔΒ ἀ0ὴ9 ἱπ {πῸ ΟΥ [Ὦγ66 ΘοὨςυΣ68 
τοπαγὰβ βοι  ϊηρ ἰλ6 φαγὶ ἰΏδΔη Πδὰ ὈΘΟΏ ΔΟΟΟΙΏρ] 16}}- 
οα ἰπ [ὴ91,600 οΥ 2,000 γρασβ οὗ ἔνθ διϊοαλανίδῃ 
Ῥοτϊοὰ . δηὰ (ῃϊ8 (δοὶ δου, πβθῶ ἰδκοῦ ἴῃ οοπποοῦοι 
ΠῚ 18 ἀϊνίηθ σδυβδιἐγ, 6 ἃ συβήοϊθης ΔΙΘΤΟΙ ἰο 
ποθ πο τὨΐηὶκς ἰδδὶ (06 ΗἨΘΌΓΘΉ ΟὨΓΤΟΠΟΪΟΡῪ (068 
ποὶ ρσὶνθ [ἴτω δηουρη ἴοῦρ (89 στοαὶ Ὠἰδιοτίοαὶ] Ὀθ- 
ἰπηΐϊησβ (παῖ 80 ΒΟΟῺ τηδαθ ἐμοῖς δρρϑάσδῃοθ. ΤῺθ 
σον ἃ 48 ουὐὸῦ ζωοῦοα ὮὉΥ δέδσίβ, δηὰ τγδορᾶ, 1{|π 
ἱπαϊνίάυαῖα, οὔοημσηθα ἀ0 τογο, δῃὰ [ἷνϑ τοσο, ἰῃ 
ΥΟΣΥ Βῃοτὶ ρεσίοαβ ἔδδῃ (ΠΟῪ ἀ0 ἴῃ ΟἸἾΟΣΒ ΘΟΙΏΡΔΓΆ- 
νεῖν Ἰοην. 

Τρῖβ ἰ6 ἀποῖῖ ὈΡΟῺ ὮΘΓΘ 88 μανίηρ ἃ ὍΡΟΣ 
Ἴ 

Το απριδεὶα πὶ 
[06 ροκϊοη οὗ [0 δυπιδῃ τῶσο, δὰ [6 ΒΡ 
Ῥορυϊδιίοι, Ὀοΐοτο ἔδο βοοά, 
ποῦ 1Π6 ΠΟΙ͂ τρουοτηρηὶ '8 δηπουποϑὰ ἴῃ ἐδο χί τ 
οἰδρίον, δῃηὰ τῇοσο ΖΏΠΥ ἀοδογ θὰ ἰπ ἰμ6 χὶδ (860 
Θδροαίδ 1} τοῦ, 82), δυτηϊδῆθα [89 δίγοηζοδὶ ΓΘΘΔΟΏ ἔὺ τ 
Ὀε]Ἰονίησ ὑπδὲὶ ποιδίηρ οὗ ἰδ0 Κίπά, οὐ οη δυοῖὶ ἃ 
Β0416, δὰ δυοῦ ἐδῖζοη ὉΪδῸ0 Ὁροὰ {δ δασίὶ Ὀοίοσζο. 
“4 Ἐτοῖὶ ἐλδθα (Γι Ὁ) τόσο ρατίϑὰ (πόσο αἰϊνίἀοὰ, 
μαγς 9 ἰβοϊδίθα), (6 Ὡδίϊομβ ἴῃ ἴ8 θδσίῃ: δῇ [86 
8οοι] 

Ιμ ἴΠ6 δηϊοάΠυνίδη ρογϊοα ἐθογο βϑοὴβ ἴο Βαῦα 
Ὀεοῃ ἃ ἀϊβιίπούοι Ὀούπθοῃ γα δηὰ ΓΘ, Ὀπὶ [86 
ἔοττοον ποχγὰ μαὰ ποῖ δοαυϊγοα [86 χτοαίον ἀςβηϊ οῆθθδ 
οὗ αἴοσ υ ἴῃ (δοῖ, ἰξ τουϑὲ δανθ Ὀθθὰ υἱλοεὶν | ἷς ἰα "᾿ ἱπάοβηϊίο. 8. ΒαίοΙυ ἰηίογγοὰ ἴγοεα (86 ν᾽ θῖν 
ἴΟ δια ἙοΏ ρο]] 64 ἴο ἔοττω οὔ ἐδ ρυϊπιλεῖνα ἰογεϊοσίδὶ 
Ὠοϊϊοἢ8 οὗ τηδηκὶ πα. [ἢ ἴπ6 6.16 8ὶ Ἐἰση 68 86 σοποορ- 
ἰἴοη οὗὨἨ [86 φαγί τωυδὺ μαῦο Ὀδροη ἰμαὶ οὗ υπη]ϊπιϊ ἰοὰ 
οχιοηῖϊ, δὰ οὗ δὴ υπάϊνί θὰ τὶ]ὰ οσΥΣ γαβδίθβ. Νοιδίηρ 
ἴο [0:6 ΘΟΒΙΓΑΤΥ δὰ Ὀθοη τὰδάθ κηότη, οἰΐδοῦ ὮΥ͂ οχ- 
Ῥογίθποθ οὐ ὈΥ͂ γονοϊδίίοῃ. ἴ[{ νδ8 Εἰ ΡΥ ἰμ6 ὁοοη- 
ἴγαβὶ οὗἨ ἰδ6 δέν δῦονϑ δηὰ ἴη6 σγοωπα ὈδηΘϑία, Πἰ|κ6 
[6 σοποοροι ργοδβοηϊοα ἴῃ ἴῃ6 οδιϊοδὶ Οτοοῖς δηιὶ- 
(86 εῖβ οὗ οὐρανὸς ἀῃηὰ χϑών. ἯὯἴὔὖὀ τησδὲ οὙὐον ὈδδΡ {818 
ἴῃ τυϊηὰ ΒΘ πὸ διϊοσηρῖ, ΔΒ ὙΘ οὐδὺ οὐρὰς ἴο ὧο ἴῃ 
ἱπιοσργοίης, ἰο σοὶ Ὀδοκ ἰηΐο {πὸ Θομοθρί Ο.8 οὗ ἐδ9 
δηοσϊοοὶ πδιταῖίοῦ. [Ι͂ἢ ὯῸ Οἷδοῦ ὙΔΥ 88})8]}} πὸ ροὶ [86 
τπτρδρο οὗ ἡ ϊοἢ [86 Ἰδὴ 8 ἴῃ 6 ὨΘΟΘΘΕΔΕΥ 88 ΝῸ]] 
88 ἴῃ6 ΟὨΪ δἀδαυδὶθ οἢ, ΤΏοτο δα οἷ 6Υ6 ἢ 
ΘΟΙ16 ἴῃ ἴΠ6 στοαίον ἀθβηϊθηθαβ ποι ὈΘΙΟΩΡΒ ἰο 186 
ατθοῖ γαῖα, Δ ἰΒουρῇ ἰΠ6 Νοδοιίδη οοῃμοορείου, πὴϊἢ 
18 ἢσδυθη ΔΌΟΥ͂Θ δηὰ 18 ΔΌΥΒΕ ὈΘΊΟΥ͂,, ΓΟΒΟΙΩ ὉΪ68 ὙΟΥΥ͂ 
Τοῦ Οἢ [Παὺ ἩΒΙΘὮ ἷβ Ὀτοϑοηϊεὰ ἴῃ [6 Ἡοτηοτῖὶο οί, 
Οὐὖνει. ν. 184: 

Ἵ " ὡ 
ἐὐάδο φφύνν απαὶ ρτ Οὐρανὸς εὑρὺς ὕπερθεν, 

8.1} 1088 νγγδϑ ἷξ (ἴῃ οοποορίίοῃ, δὲ Ἰοδϑί, πδίθυοῦ το 
ἴδνο ὈΘΘῺ ἔπ δβροουϊδῖίίνο ἰδουρμι), (6 ἐεξἑωγίαη 
ἰάοα (560 Οἴσοτο Β υδὸ οὗ 86 ποιὰ ἐεέζε, ΒΟΡΌΒΡ. τἱ. 
11, ἐεἰζω πιοάΐα εἰ ἑκα εἰ ἐπ )ονεπέων οπιπία), 
οὔ Ὀοάγν, τϑοῖίδοῦ Βρῃοσίοδὶ ον οἰ δβογηίδα, γί ἴῃ ἃ 
Ἰιτοϊοα δρδοθ τὶ Θρδοθ 8}} διουῃὰ ἰ, ΤΏΪ ἴδ ποὶ 
ται οπαϊ  σίησ δραϊηδβὶ ἰῃ9 δυο οὗ Βοτίρίαυτο. Ὑ͵ὰ 
ταῦδὶ ἰπάρο οὗ (μἰ8Β οἷά πεὶῖϊοσΒ οοῃοορύθδοῃ ὮΥ ἰδ 
Κηον]οῦμο, ΓΔ] ΟΣ δυρροθοά, Μ|ΐϊοδ τὸ Παυθ ΠῸ 
ΤΟΔΒΟΣ ἴο ΤΙΣ ἘΠΕ ΤῸ ΠΟ ΚΟΥ ἐμξῆροῦ Ὁγ {παὶ αἱ- 
νἷμο δϑ[]δίυβ οὗ ἰγσυ ἢ δηὰ Βο]ποϑΒ ψ μος τηδᾶὰθ Ἠΐπὶ 
(86 ἴΑ1 1} Ὁ] τϑοογὰον οὗἁὨ ὑμἰ8 ποῃάου Ὁ} βοθῦθ. ΤΆ 
8 (8:6 Ὑ Ὺ στουπὰ οὐ ΝοὮ τὸ ἰγυδὶ 118 στρ ΐοαὶ 
δΟΣτ οί 88, 88 σοργοθοηηρ, ποῖ ἃ τ ΟΠ βη 108] Κη νν- 

Ἰοάρε (οοππηοοιοα Ἡΐ ΠΟ ΘΟΏδΔΟ-ἜΣροτίθαοα ΟΥἩ δοείπδὶ 
ΤΩΘΙΏΟΤΥ ἰη ἰδ 6 ΠΑΤΡΌΣ τπῖ ἃ υἱνὰ βοοΐηρ, ὙΠ 8 
δοτστοβροηαϊηρ νἱνίἀηοθδ8 οὗ σσπηοίίοι. 

ΤῺῊῺΘ ΒΔΌΙΘ ΙΩΔῪ ὕθ Βεϊὰ οἵ ΟΥΒΟΡ μαζί οἵ ἔδ6 
δοοοῦυῃξ, τΒΙΟὮ ΘΑΓΤῪ ΔῊ αἷἱν οὗἨ ΔΌδοΟΪα δ πη ἑ Το ΠΥ, 
ΑἸΤΟΡΙῪ ὈΘΟΔΌΒΟ ὙΘ ἱπίογρτοι ποτῶ ὮὉΥ {Π6 δυϑοϊαῖθ οἵ 
βοϊοπιίδο ποίου οὗὨἩ οὐ οὐὰὶ ἀδγ. Ἰῆυ5 186 
δὶ ο. ΔΙΤΟΔΑΥ γοΐογγοα ἴο, " ὑπάον {Π6 8016 Βοανϑῃ, 
ἷβ 8} ὈΥΓΙΔΡΥ ορίϊοδὶ ἰδησύδρο ἴος (86 νἱ᾽δί]6 Βοσν 
κοῦ." [10 τοῖσηςΐ Βανὸ ὈΘΟῺ τοραγαθα δ [80 τϑα] Βοτῖ- 
σοῦ, Ὀπΐ ἰἦ 80 ἰδ που!ὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἴῃ πτίοτ᾽β ἰβουρδί, 
᾿ἷ6 δροουϊδῦνο πούοῃ, δηὰ πὸ ἴδ τὸ στἰρὶι, δ8 
ἰπιογρτγοίοσα, ἰο δυρδεαἰο ἰμ19 ἴον νμδὶ δ δοίην 
δέεξ Δῃἀ οὐ ἀθη 0} τη 8:8 ἰο ἀδθοσῖθο 88 δοε!. [{ ΔῈ 
ὙΠ ᾿πμαῖδὲ Ὅροι {818 88 ἀρηῃοίίηρ δὴ: δ᾽υϑοῖυίο 
ΚΟ] ατίδη ὈΒΙΤΟ ΒΑ Δ Υ (48 Ἦ ογτάβπογι, Κεἰ, πὰ 26- 
ἙΘΟΌΌΔ δδτο ἀ0η6), ἰοὲ ἰδθτα ἰαγηῃ ἰο ἐπ 6 βαπιθ πογὰβ, 
Φοῦ χσχυΐ. 8, τθογο ΠΟΥ͂ αῖο δρρῆοϊ ἴἰο ἴδε υπάος 
διὰ (16 ᾿ἰρΗΐησ, δὰ οοπποοίοα τι οὗλον ᾿ἰδη- 
Κύδρο 8ὲ}}} τ οτο ϑυρθθιίνο οὗ οχίθης ἷπ δρϑδε. 
“Ἡδτῖς, [80 ἐροι Ὀ]ην οἱ ἰδ γοΐοο, πὰ (86 ἄθορ τηυϊεος- 
ἵπρ (211 ὑπαὶ ροοὶδ ἤοσίδ ἔγοτῃ ἷ8 του ἢ υμάος 

6 πῖθ010 μοανθηα, Ὁ" ὉΩΓΙ 52 ὨΠΌ, μὸ ἀϊγθοίϑια 
ἐξ, αινὰ ἐξ ρμανίηρ, ὙΠ ΣΕΓῚ ΤΥΏ2)3 9, ἴο ἐη πῖπρβ 
(ον οχίγοι 166) οὗ (6 εδτί.᾽) [Ιῖ 18 (86 Ἰοπρ τουοσ- 
Ὀοτδίηρ τοῦς ἴπδὲὶ ἰβ Ὠοασὰ 8}} τουηὰ ἰΠ6 » 8πἃ 
[80 νἱνίὰ βαδῃ πϊοῖ [ἴ0Γ ἃ τηοτιθηὶ ἸΙΡ 18 πρὸ ἴδ 6 
Ὑ8016 Βοτΐσοη. ἸΤΠΟΥΘ ΔΘ Οὐποῦ ραββαροθ ὙΏΟτΟ ἐπ6 
Θχργοθδίου τοῦ δϑο ἴο (δα ἴπ τοοτο (ἢδ8η (δα ἴπι- 
τηοάϊδῦθ βοῆθθ, Ὀπὲὶ ἱξ ὭΘΥΟΡ ρῸΘ68 Ὀεγοπμα [Π6 ΘΟὨΘΘΡ- 
ἴπ4] ᾿ἰτηἱς προ 6. ἀοίοττηϊποα ὈΥ̓ [6 ΚηοπΙοάραο, 
Γοδὶ Οὗ δυρροθοΐ, οὗ [86 αἰΐογος, οὐ οὗ ἰῇοβα ἴο Ὑδόσω 

δὐύτεβδο. ΑἈδ ἢ Ποῦ, ἷν. 19: ἰξ τοϑδὴβ ἰῆοτθ 
ΘΌΘΓΑΙΥ (86 ὩΔΊΈΣΟΙΒ ΓΔΡ δηὰ Ὡθασ, δοςουϊηρ ἴο [86 
δεορτδρ οὶ ἰάθα8 οὗ 19 ἔτηθθ. [118 δοβοϊαυΐ πηϊ- 
ΨΟΓΒΑΙΣῪ τυ] γοαυΐγο 08 ἰο δεϊΐονο (δδὲ ἴδογα 8 ποῖ 
δῇ ἰδ] ἰῃ [6 Ῥαοΐβο, ΠΟΡ ἃ τορίοῃ πη ἴ86 Ατοιῖς οὐ 
Τοιτ ἃ Ζοηθ, ἴὸ πρῖοῖ [80 96 πλῪ ΠΟΘ ποῖ ἴο 6 
ἀϊ . Ἀπᾶ βὸο ἴῃ Ῥοαυϊ, ἰΪ. 5ὅ, τοῦθ 106 Βδτη6 
πὶάο πογάβ, “"" ἀπο 106 Ὑ8ΟΪ6 ὨΟΔΥΘΏΑ,᾽) δ υβοὰ ἴῃ 
8 8.1}} πιοτθ ἜΠΟΣ πὐϑῆς οὗ (86 πδίίοῃϑ ἱγητοθαϊδίοὶν 
βυττουπαϊ 6 Φονβ, ἴ80 ἴῃ ΘὙΟΓΥ αἰχος 0Ὲ,--- 
διουῃὰ τοι ὁπ αἷὶ εἱάεε. ἀν ἣ 

ΤῸ ἃ αἰτοῦ ἸΩΆΠΏΘΥ ΔΙῸ Μὸ ᾿υδἰἸ1δοὰ ἴῃ ἴπ 
186 ἾΥ υπίνογβδὶ ἰθύτοβ πΠΟἢ τοϊδίθ ἴὸ ἴδ 
δηΐπηδῖβ, ΤΏΟΥ τ το 41} ἰδὲ (06 πδιταῖος πον. 
Ηϑὸ τοσαΐγοοῦ ἴδ6 ἀἰνίηθ σοτηπηδηὰἃ 88 τηοδδυγοὰ ὈΥ δἷ5 
ΚηοπΊοάρθο δηὰ δο:ΥἹ 5, δη ἃ Ἵχοουΐοα ἱὲ δοοοεέ- 
ἰηρῖγ. ΑΥ̓͂ 616 (Π6 ἔδτΆ ΠΡ δηΪ τ. 818 Ὁ πίον Βα 
Ὅδ βυστουμἀδὰ ἴῃ (86 αἰπίσίοί ποσο 86 νοὰ. ἴὰ 
[820 ᾿ΟΓΤῸΡ ῥγοδυσθοὰ ὈΥ ἔδ6 στοαὶ οδἰ βισορ ΠΟ, ἐδ 6 
ἰπδυ ποι οἷν δόσθ ἴο (6 δεῖς ; 88 ἴῃ δ] ΓΝ 
ΤΩΟΙΪΟΏΒ ὨΔίτθ (86 τηοϑὲ ἐογοοϊοῦδ ΓΙ: 
Κηοῦσι [0 δοοῖς [86 ργοίοοοη οὗἨ Βυτηδῃ βἤοἰνου. Οὐ 
ἯΘ ΣΩΔῪ ΤΑΙ ΟΏΔΙΪΥ ΒΌΡροΟΘο (ἰδίῃ ἐδθ δυρογηδίαγα) 
88 δ οαδοϑηἰΐδὶ ρδτὶ οἵ ἰ0 6 δοοουῃϊδ), ἐπδὶ ᾿ΠΟΥ ποτὰ 

Υ̓ | ἀοϊοττοίϊηοὰ ὈΥ ἃ ἈΘΟΌΪ ΑΓ αἰνῖπο ἐπδέϊποξ, Ὑ ὨΟἢ του]Ἱὰ 
Ὅσ, ἴο 106 Ιοτον Ὠδίογο, ἰῷ ΔΏΔΙΟΡΎ Ἡϊ 6 Ῥστορδοῦο 
ἐπείσλὲ αἰνθ ἴο ἐδ ἰσθον. 8.0 ΤᾺΣ 85 τῆοσο ἡδίησαὶ 

ἴπ|8 Δο ΘΟῃοοτΏΘα, ἐμοῖν ΘΟ ΒΟΡ Δ ἃ ΤΩΟΤΟ ἰπδίϊποι 
ἦτο δθῆ868 ἩΟΪ]α ἀἰβοογῃ ἐπ6 οοτηΐηρ οἢ Οὔ δ 6 ἀοϊυρο ἰῃ 
1:8 ὑογτοδί γί] δὰ δᾶσί δὶ δυτ ρύοσΩΒ ΒΟΟΏΘΣ ἔδδῃ ἴὲ τουὰ 
Ὀθούπια τηδηϊίοδὲ ὸ [6 υτηδη σοχηϊ οῃ, δηὰ 35 ἰδ ο 

Φ(Ι 16 ἴὯ0 ΔΡΌΘΑΣΘΏΘΟ 00 ΠΡΔΡὮ ΑΙ ἀοδον! θα, 1Ὁ 
ἴω οἴμοῦ ἰδηζυδῴο, ὅοὉ χχυὶ. 10: Ὧ8 ὉΦ Δ 
ἼΘΓΙ ὉΡ Υἷκ ΤΛΡΞΩ ἼΣ ΘΛ, “ ὙῈΘ οἱ οὴθ Β6 μδίὰ 
τολυϊκοὰ ὍΡΟΣ [86 ἦδοο οὗὁὨ ἴ8ὁ φαΐοτο, δὶ ἴπο ϑηδπς οὗ ἴδ 
ἸκδῈ ἸΏ 1(ὴ6 ἀδιῖίκηιθαβ,"- ῊΥ ἬΠΟ,Ὸ ἔλιο νἱδῖ0}9 ἀἰπουρϑοχε 1 
ἈΑΡ ΤΣ τὸς εὶς ἃ  Λ ᾿ 



ΟΕΑΡ, ΥὯΙ. 1--10. 

«ονὰ ἰονατὰδ ἴπ6 ἂὲῖκ Οὐ βυϊεν διουμὰ (8 ῥγοὶθοί- 
ἴπρ τοοῦ, ἰμοτοὸ που Ὀ6 ρίνοα υδὲ μδὶ πωρτοθδίοῃ 
οὗ τη ΐϊνογβδιεῦ προ 0 ᾿Ἰδηρθδρθ οΟΌΥΟΥΘ. ΤὮΘ 
«οὐνϊοϊοι Ὠ6 ὌΡΟΒ Ὠ[5 τοϊῃὰ οὗ [6 ἀἰνία οοπ)- 
τοδηὰ, ἰΒβουρὶ ἔτοσα ἰΠ:6 ὙΟΥῪ παίατο οἵ ἔΠ)6 0860 ᾿ϊτηΐ!- 
δὰ Ὁ; ἰδ Κκποπὶοάκο οὗἉ {δ Ιἱ Κΐηρβ ἱτωπιοάϊδίοῖν 
δουσπὰ ἷπι, πουϊὰ δχργθθα ᾿ἰδοῖ ἴῃ (πὸ δβδῖὴθ 
ξεποταὶ ἰδιϊοδ. Ηθ πῶθ αἰγοοίϑὰ ἰοὸ ἴδκθὸ οὗ ἴδ 
ΣΤΌΣΙΣ,, [80 σδίι16, (86 δοτασηοῦ ΟΣ ἀοτηοβίίο δηίΐτμδα, 

οἴδαι δῃὰ ὑποίθδη 5 1 πτλϑ ἴο Ὀ6 ὕγοηι αἷΐ͵ ὉΦῸ, ἃ 
ἰόγτ ζοθοταὶ ἰησδίοδὰ οὗ ἀϊδίγὶ δας νο, δηὰ ἴῃ 099 ἰδῖκοι 
οἴ 189 ΠΌΣΙΣ τογθ (0 ὈΘ ἰῃ Ρδἱγβ οἵ βρϑοῖθδ. Τῶι 
τορατάἀοα, [86 ὑχῶν ὑττόν τ εν (τυ ἴῃ ὙΥῈ ποήίι 
δεβδο οὗ ἰδ6 ποσὰ ἰγυϊδέυϊηοδθ. [ὲ ἰ8 β) οὔ ΟἿ 
ἐπι υΐαϊ, ἰῃδὲ ἴα, ἰξ χῖνοδβ 6 ἴδοῖ δηὰ [Π6 Βροοίδοϊθ 88 
ἴδ ἰ8Β Θοο διὰ ζεξί,---οῦ δὲ σαϊοωμδαίφα, ον πὶιὰ δαὶ 
Ἰοχίς8] διὰ αὐ πτηθεϊοδὶ ργθοϊβίοι ποθθ ὑθπάθθου, ἴῃ 
ἃ τοδέϊον οὗ βυοὶ ἱπάοιίθστηϊ παίθῃθδβ, που] ὰ μανὸ ὈΘΘΏ 
10 ρΡεοάσοοθ ἀϊείσυϑε γδίμοῦ ἰπδη (Π6 οομβάθῃοθ οὗἁ 
ἔλι, ατοαῖοσ ῥγοοϊδίοῃ πουἹὰ ἰατοὸ Ὀοισαγοὰ {9 
ΠΙΟΤῸ ΜΟΒ ΟΣ ΙΏΔΚΟΡ, ΟΥ ἐδ ΙγΘ6ΕΓῸ δβίογγ Ἃς! 16ς, ποὺ 
δρεακῖης ἤοσα ΔῺΥ σοῃοορίυδὶ! οσρογίοσοθ; πλδί, 
οὐ ἴδ6 οἴδονς μδηὰ, ἰ86 ἰαυζθῆθδθ οἵ ἐδι6 ὑθύτωβ, οὐθ 
ΝΏΘτΘ ἰξ ἸΟΟΚΧΒ |ἰκὸ Βγροσγθοΐο, ἰ8 ουἱάσμοο οὗ ἰδθ 
δοϊυδ Υ δηὰ ἰγυ  ]Πο88 οὗ ἔδο οτηοίίοη (δὶ ῥτὸ- 
ἀυοορὰ ἐμοῖὰ, ΤὨυΒ ἰπῸ ἱτηρτγοδδίοη τρδὰθ οἡ ἰδ6 
τοϊηἃ οὗὨ ἴ00 Ὀοϊονοὰ αἰδβοὶρ]θ ὈΥ ἢὶβ οοπβίδας οου- 
ὑπτορίδῆοιυ οὗ ἰπ6 ῬΟΥΒΟῚ δηὰ [δ6 δοίδ οὗ ἷἱβ δάογοὰ 
Μαβίοτ : “Απὰ {Π6ΓῸ ΓΘ ΙΏΔΩΥ Οἷον ἰπίπρΒ τ ϊοἢ 
Φεδυδ ἀΐὰ, 6 πιϊοἢ 1 ΠΟΥ ππότὸ ττὶςϑῃ ΟΥ̓ΘΥῪ ΟΏΘ, 
Ι[δυρροδο [δαὲ ποὶ Ἔυϑῶ ἰδ ποι]ὰ που]ὰ οοπίδίῃ ἰδ0 
ὈσΟκκΒ [μδὲ βρουϊὰ Ὀ6 τὶ οι." Ὑγδι πνογὰβ οουἹὰ 
Ἰὴοτο ἐγ (Ὁ}}}7 ΟΟΏΥΘΟΥ {118 ἱηπαγὰ βίδίθ οἵ βου]! 
“Ἀπάᾶ αἱέ Φυάοα, πᾶσα ἡ ̓ Ιουδαία, ποπί ουἱ 10 δὶ 
διὰ αἱ (80 ΟΟΥΔΙΓΥ τουπὰ δρουΐ 90 πᾶσα 
περίχωρος τοῦ Ιορδάνου, δηὰ πογο Ὀαρζοϊ.") Μαίί. 
ἷι. δ. “Αρὰ τοῖο ποθ αὑτῆς ἴῃ «Φογύδαί οσὰ 
ὅδενα, ἀσνουξ τηθῃ, ἔσο ΟΥ̓ΟΣΥ͂ στὰ ἐς παντὸς 
ἔϑνους, ὠπάεν ἰδὲ ̓ δαυεη." Αοίδ]. δ. ΤῊΘ ἰδῆρσυδζο 
ἴῃ ἰπ6θ0 ΟΆ5468 18 (6 ἐγμό δηὰ Ὠδίασγαὶ ὀχργοδαίοῃ 
οἵ οταοϊίζοη ρῥγοἀυοορά ὈΥ 8 ναϑὲ δηὰ οχοϊπρ Βρθο- 
12.1.0. ΗΟ τοσοῦ ΤΟ ἩΟΡΓὮΥ οΟὗὨ ουν ἐσιϑὲ ἰΐ ἰ8---- 
ΒΟῊ τα σἢ ΘΙΣΟΏΚΟΓ 8 οομνίοἰξου οὗ δὴ δγο- πἰἐποβϑοὰ 
δοϊδι εν ἀο68 ἰδ ργοάύσποσ, ἰμβδη ἰδ ποῦ] δυὸ ἀοῃο 
δὰ 186 ττίίοτβ Ὀθοη Ιροτο κυλτάἀοὰ δηὰ Θχδοῖ ἴῃ 

5 [ΠΙΟΤῸ 16 τὸ τηοπξοσι οὗ "' [86 τὶ]ὰ διιΐτοα]α δα ἱποϊυᾶ- 
οἂ" [ιἱ δ ΠΌΠΣ, 88 [δὲ ἰπ ἀ!οἱοῦν οοτησδοηίδίοσ, Μ ΌΣΡΏΤΥ, 
μοὶ] οὔϑοσυοα (ρ. 211). ὙὝΒΟΣΘ Ῥοτο “πο 20], δῃᾶ 89 
εζοορίπις ᾿ Το ἔσο ἑυοϊπάοα ἐδ9 Ὀϊτὰδ ἐστι (ὍΒΟΣΑΙ 
(πο Μου]Ἱά "Ὸ τιοοεῖ ἀοίσποσὶοδο, δῃ ἃ τῶο που]ὰ σηοδὶ π8» 
ΤΩΣΟΙ͂Ψ, οὗ ἱΠΟΙπδοῖνοβ, σοϑοσὶ ἴο (Ὧ9 δὶς ζ0᾽ 6} 6]067), δπὰ 

Ὑγ0}}-ἰκηότσιι ὍὯΟ τουϊὰ ΟΟΤΏΘ Ὁσιὰον 

[τ 8 Σαοθ, ὑπ ποῖ δηϊτηδ[ Γϑθοδ Ὑ8Ὸ 
πδᾶὰ σχοαυζχοδὰ ἑηίο ἴ0 τῖὸϊδογηθοδοα δὴ 

8 ἰο δον [δδξ ᾿ἴοπδ δάση ἕσζοχαῃ Ααὐτίοα, 

ἀϊδιτίοξ 

ου {9 
ΤΟΣ δ τὸ 

πρός ἴ8δὴῃ οομοθρίίοηβ Βανίηρ ἐμοὶ 
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ἰδοῖν πυτοοτίολὶ ῥγορογίίοθορ 990 ἰβ ἴΐ ἴῃ (86 τηρᾶθ 
οὗ τορτγοθοηίδιΐίοῃ ἰδὲ τὸ δηὰ 1ῃ (6 δοοουηὶ οὗ {δ 
ἢοοὰ. ἸΤΏΘΓΘ ἰδ θοσιθι ἷηρ ἴῃ ὑδΐ8 δυν᾽οοῖνε ἰσαι- 
ἔυϊηθθα ἴδ το ὑγθοίουβ [Ὁ ΟἿἍ (δἰ ἰῃ ἰδο οἱὰ ᾿ 
ἀοσυπι)οηὶ (πῃ ΔΏΥ οὈ᾽οοίίνθ οὐ βοϊθπεδο ἃ 
σου] ὰ πανθ Ὀθ6η; πἢδβὲ, δἱ ἐ|ὸ δΆτωθ (ἶπη6, 1 ΙΘΑνΘΘ 
Ὧ5 ρογίϑος! Υ ἴτοθ [0 ἄγαν, ἔγοτα οἴδον ἰάοαβ οοῃηθοίδαὰ 
πὶ ἰΠ6 ονοηξ, δυο ἢ ἱπίδγθῃοϑθ οὗ ὑπἱ σου! γ, οὐ οὗ 
Ρδυια ἶγ, 88 ἰϊ5 σοϊδίΐου ἴο οἴδιον ἐπ ϑοϊορίοαὶ ἰσυίῃ, 
88 Ὑ6]1 88 [0 ἰαῖοσ Κπονϑᾶρθ, ΤΏΔΥ ἀοδιηδηά. 

Ακρδίη : 1086 ραγίϑ οὗ [8 δοοουμπὶ υιϊσῃ τοὶδίθ 
186 Ργορδιοῖίο ἰγηονὶ οὐ [09 ῥγορθοῖῖο οοηνἱοῦοῃ, 
Ῥτοθοῃΐ, ηἀοθα, δοτηοίίησ ἀἰδγοηςϊ ἔγοπη ἴῃς ορίΐοαὶ 
τοργοδουίδιουδβ, Ὀὰὺ δῖὸ Ὡουοσίμοϊοδα ἰὸ Ὁθ ἰηΐοδε- 
Ῥγοϊοα δυρθδίδη 4}}}7 οἡ (1:0 βασὴδ ῥγϊῃμοὶρὶο οὗ ἱδιοὶγ 
δι )οσενο ὑσυϊ έ] ηοοΒ, Ἰοανίπρ [16 τὸς τ οὐ͵οσοῦνο 
ἐσυϊὰ ἴον πίοι (ΠΟῪ βέδπά, ον οὗ πιϊοῖ ἸΠ6Υ δγὸ [ἢ9 
ΒΌΤΩΔῺ ἴο Ὀ6 ἰῃἰογρτγοίθα ὈῚ τ μαὶ ἮΘ ἤδύθ 
οα]]οὰ (δ ΟΣ τοοϊμοὰ οἵὗἁὨ ἰβοοϊομίοιαὶ οχοροαΐβ. 
ΝοῊ {818 18 πιδὶ πὸ {Ὁ} ᾿ἀατμὰ ἔγοια (86 πογὰβ 
Εἶνϑῃ ἰο 18: Α τ χῃίθους δηἃ ΠΟΥ τηδη, ἱνίησ ἴῃ {6 
τοϊβὲ οἵ ἃ ργοίδῃϑθ διὰ βϑηδβυδὶ ζοηθγδιίοη,---α ΟΠ Ι͂Υ 
τη, Ὠοϊάΐϊηρ εἰσι οομτησηΐοη τὙὺὶϊ αοά, δᾶ οοῃ- 
ΒΙΔΏΝΥ ἰῃ δρίγιτυ8] οομῆϊοὶ τὰὶτῇ [6 Θδυί γ δηὰ 1ὴ6 
Ὑἱο δεουπαὰ ἶπι,-- δα ἱπρτοαδοὰ ὑροη ἰδ βου ἃ 
οουνίοιίου ἐπαὶ 6 αηὰ οὗ (116 ποτ], οὐ οὗ ἴμ6 γδοθ, 
5. Ὥθασ. [Ιἐ 8 50 Βίσοῃν, 80 ἀ66Ρ, δῃὰ οοῃβίδηϊ, ὑπδὶ 
860 ἔδοϊβ ἱξ ἴο οοΐὴθ ἕτοιι αοὰ. [1 ἀοϑθβ οοιηθ ἔτῸμὰ 
Θοά, [Ιἱ ἱ5 90 νἱνί ἃ, ἐμαὶ ἱΐ 18 ἴο πἰπι [ῃ6 δοίυ] ἀϊνίηθ 
γοΐοσα ἰο ᾿ΐα ἱητηοαὶ 8δ00}. [{ ΘΟΙΏΘ6Β 80 ὩρδΡ, ἰδὲ ὯΘ 

ἷῃ ἰἶμο ΘΏΔΣΡ ἱτρτοδϑίοη ΜΠ] οὮ ἰδ τη 65 [86 
ΨΟΓΥ ὕὔτωθδ ἴῃ μοι ἴ..6 στοαὶ οδἰδϑίγορ 6 18 ᾽ο ΘΟΣΊΘ, 
δηἃ 48 πηργοαδοα ὈΡΟῺ δἷβ βου], Δ8 ὉΥ ἃ ἀϊνίηο ἀΐγθο- 
(ἴοῃ, ἴδ πδὺ δῃηὰ [06 σζοδῃβ ὑβγουρῇ τι ΐοῃ δ απὰ 
δ8 ΤΆΠΙΝΥ ἃγῸ ἴοὸ Ὀ6 ργοβοσνοὰ, Τθὰβ “ παπᾶ οὗ 
ἀοὰ ἰῃ τοϑδρϑοὶ ἰο ἐδίηρβ οὶ 8 γοῖ βθοη, ἢ ῬγΘραΓΘΒΘ 
Δ δτὶς ἴον [86 βαϊναϊίοη οὗ ιἷἰ8 ουδ6 (ΗΘὉ. χὶ. 7), ὉΥ 
Μϊοῖ ἢθ σοπάἀοσιμηθὰ ἰδ ποτὶ, δῇ Ὀδοδηηθ δὴ ἢοὶν 
οὗ ἰδ9 τὶ ριϊθουδηθαθ πο 8. ὈΥ (ἈΠ. ΤΈΘ66 
ἀϊνὶπο σοηνί οι  ΟΏ8 ἃγο 41}} ἰγσυ Ὠ Ὁ}}γ (014, }ιι8ὲ 85 [Π6 
ΔΙῸ ἰχΌ  }}}γ ἔδὶς, δηὰ ρσίνθῃ ἴο υ8 ἔγοτῃ ἴ8:6 8686 Οὗ 
ΤΩΘΊΩΟΥΥ͂ Οὗ ἴδ τεῦ πατγαίοσ, 6 οδηηοὶ ἀουδι (δαὶ 
δ6 τἋαϑ [8 ἱτηρτοββοα, ἰπδὶ 6 τυ ἴδ] :, ἰμ80 ἢθ [88 
δοίοά, ἰδδὲ (86 Θνυδηὶβ [Ὁ] ονγίηρ οογγοϑροπαθα ἴ0 (9 
νἱνίὰ ἱϊπωργοβαίοι, δηὰ ἰδὲ ΠΟΥ διὸ τοοϑί ἐμ ΒΕ} 
Ὠδιταϊθα. Τθυβ Ὀοϊονίης ἴῃ {Π6 δυθ)οοϊνο, [ἢ 6 Θοῦ- 
γἱοσίοη οὗὨ δὴ οὈ᾽θοϊίνο βυροχιδίυταὶι, δηὰ οἵ ἃ αἰνὶηθ 
οὈ͵θοῦάνα τϑαϊϊεγ, δηὰ οὗ δ στοαὶ αἀἰνῖπο ρύτροβα οοῦ- 
ποοιβὰ πὰ ἰ86 ἰδίου οὔ 6 που]ὰ δηὰ ἴῃ6 Ομυγοῖ, 
ΘΟΠΊ6Β ἱγΡ δ δ Ὁ] ἰοὸ [8.6 δρὶ Δ] τηϊπα πανΐηρ (δἰ (ἢ 
ἰη 8 Ρϑρβοῆεὶ (σα ΘΟὨΒΙΔΏΪΥ ευροτὶπἰοηδϊησ ἰδ 
δαί οὗ δαγίῃ! ἰπγοῦρὮ ἃ οομδίδηϊς βυρουϊπιοηάϊΐης 
ΡῬτονϊάσθμοο, Ὀοΐ ζΘΏΘΓΑΙ ἀπὰ 

ΑΒ οοϊηραγοὰ πὶ οἴδιον βἰογίοθ οὗ [6 "ἀκ 
Βοοά, ἰε ἰβ 10:6 ὙΟΡῪ δἰ ΡΠ οἱ ΠΥ οὗὨ (Ὧ6 δοοουπὶ πριϊοἢ 
βατηΐδῆοθ [86 σον ποῖηρ ονϊάθῃοοῦ οὗὨ [18 πανΐῃρ ὈΘΘΏ 
δι δοίπδὶ 16 }] πρ ἔγουι 119 ουο. Μγίηβ, 80 οδ]οὰ, 
86 ΠπΟΡΟΡ ἰο]ὰ ἰπ ἐμΐθ ψΔΥ. 69 ἷβ Ὡ0 
Ἰγίωρς Ὀδοῖς οὗ ἰδότη, ργοδοιϊίηρ (06 Δρροᾶγδηοθ οὗ 
ΒΑΥΪΗσ ΟΥΟΣ ΟΟἸ1Θ ἴγοπὶ ΔΩΥ ΒΘΏΔΒΘ ΟΥ ΙΩΘΠΙΟΥΥ. 
ΤΏΟΥ δτίθο, τὸ ΚΟΥ ὑοὶ Ποῖν, Ηἰἶκο πιο] δοηρῈ 
δαὶ πότον μδὰ δὴγ ἱπάϊνίυλὶ οοϊροβϑοῦ. ΤΏΘΥ 
τοργοδοῦὶ ἰάθαβ, μούώοηϑ, βιγδηρ οἷγ ΘΟ Ὀϊηθα, Γαι ΠΟ 

τουπὰ ἴῃ ΔΗΥ͂ 56Ώ86- 
βροοίδοϊθ, γτϑαὶ οὐ βυρροθοὰ, [Ι͂ἢη ροσίίοδὶ ρἱοιϊατίαν, 
οἢ 180 οἴδον μδηὰ, οὗ ἰῃ τμοιογίοδὶ ἀϑβοτί ριοη, (56 
ἷ8, ἰπἀοοᾶ, 4 ἀἰδέποι Ἀβν ῥὐααν Ὀαὶ ἱξ 8. οη6 ἴον [09 
τηοδὶ Τὰ ατὶ οἰ 4}}} τοδθ ὈΥ ἴδ6 ττὶῖοῦ ΟΥ Ὡδιτδίοῦ 

ἱ ΗονοΥον δοσυγαῖθ ἰΐβ ᾿ἰπληΐηρ ΤΩΔῪ Ὅ6, 
δα [ξ οαντίοϑ τῖξὰ ἰς [8 οἴστι ἰοθεϊ πη Ωγ ἰδιδὲ ἐξ ΠΟτΟΣ 

οδπ9 ΖῸΠ, ΔΩ δοίυδὶ ΟΥ̓ ΟΥ̓́Θ ΡΟΒΔΙ10 φοοίης, 
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σα ΟΥ̓ ἀοδοηρεϊου οὗ (6 Βοοὰ ἰ5 πιοσὶ γνἱνὶὰ, 
«οὰ ἴῃ ΒοΙὴθ σϑϑροοὶβ σηοδὲ {ΣῈ ἰ0 Ὠδίῃζα, ΟΓΥ Ὑδὶ 
ΔὯΔΥ, ΥΟΙΥ͂ ῬΓΟΌΘΌΪΙΥ, δυὸ Ὀθθ ἰδθ δοῖπδὶ βἰδίθ 
οἵ ἐπίῃ μχθ---δυοῖ δ βδθοδ ΒΝ τοὶηρ διηοηρ ἰδ9 
ΟΥΔΏΟΙΒοΒ Οὗ (06 οἷπι, ΟΥ ἰδ ΒΟΘΌΔΙνοΘ ἘΡΌΠΙΠΕ 
ὧι (80 νυἱπογαγάβ: Ὀυῦ ΠΟ ΟΥ͂Θ ΘΟΥ̓́ΟΡ ΒΑ ς ἷι 
8 ἍἘΟΪ ἱπραρὶ ποὰ, πιϊδὶ [Π6 ρῬόπον οὗ ἰδ υ8 ἰτηδρίη- 
«Ὧν, διὰ οὗ (τ ραϊπίηρ ἰὲ ἴῃ ξε, 5 ΝΏΟΙΪΥ 
ἱηοορϑίϑίοης πὶ ἰδδὲ οτηοίίου πιο ὈοΙοηρΒ [0 
(86 δοῖυδὶ βροοίδοϊα οὗ βυοῖ δὴ ϑυθῃϊ. Ἐδρεοίδι 
ι8 ἐπὶ8 ἐσυο οΥ̓ ἰῃ6 Ιῃοτθ ἰδρογοᾶ, οὐ δι βιΐοδ!]ῦ 
Ροθεοδὶ, ἰῃ βυοὺ ἀοδοσίρ ώομδβ. Ονὰ δ ρῥἰοίυτο οἵ 
10:6 δουιϊιι πη ἷἰβ, ἱπάϑοα, τοδὶ δαϊηίγα "16, Ὀυὶ τὸ 
τοοορηίζα ἰπ ἰΐ ΟὨΪΥ 86 δίρηοβὲ βίν]ο οἵ ποῦ- 
ἀογῆι!, ἱπάοϑα, ἱπ 8 χρουρίηρ δηὰ ἴῃ ἰξβ οοϊοσίῃς, 
γοὶ πίϊδουιϊ ἰροϊϊησ, δὰ ῥγοαποίῃρ ὯῸ ἱπηρτγοββίου 
οὗ τϑδι ἰγ. 

Ιλ 9 Μοῖτιβ ονοῖδι 8116, 
ΤοΥΤΊὈΙ16πὶ Ρίοθα ἐθοίαϑ ἜΑ Τὰν γυ έτη ; 
ΒδτῦΌα πΤΆΥ}8 πἰπλοΐθ, οδηΐδ ἢ υἱξ ἀπ οαρ ἢ [6 ; 
Ἐτοηῖο σοάδμὶ ὨΘΌ0]85, ΤΟΣΥΒΏΪ ΡΟΠ θοΉ 16 τὸ ὐξονν, 

“Ἴ}ο βου ἢ τυ ῖπα 8165 αυτοδὰ πὶϊ ματηϊὰ πίησϑ, 18 
ἀσοδα ἴδορ οουοσοὰ τὶ ΡἱΚΟὮΥ ἀδυκηοϑδ; ὮΪ8 
οδιὰ [8 Ἰοδα δὰ νῦῖϊ ΒΟΉΘΤΒ, ἰμ6 βοοά ΡοὺΣβ ἴσοπι 
«ἷθ ΒΟΔΡΝ Παίγβ ; οἱου 8 8} ΠΡΟῺ 8 ὈΓΟῪ ; ιἷβ τῖημδ 
ἀπλὰ τοῦΘ 8 ἃγὸ ἀγρρίῃς τι ἰ.6 γαῖ. 96 Κπον αἱ 
ομδ6 ἰδδῇ ἃ τηδ 0 Ἡγὶ[68 ἐμ ΠΕΥΟΥ ΒΑ ἰΠ9 Ποῦ, 
ΟΥ δηγιΐης {πὸ ἰΉ, [{ ἰδ 41} ρΟΘΙΣΥ, ποὲ ἴῃ (86 ΒΙΌ]6 
δ[γ]6, 88 ἰ}}0 ὩΔη)6 18 ΒρΡΙ Θὰ ἰο ἐῃ8 τροτθ οδιηοίοῃδ] 
Ῥογίϊοη8 οὗ ἴΠ6 δογρίυγοθ, Ὀαὶ ἰη 16 ατγδοὶς β6η86 οὗ 
ποίησις, ποίημα, ϑοτηοιίηρ "παάε, ἃ Βοιϊίουβ οοταρο- 
δἰ οη δει βοῖα γ σοἰογθὰ δῃὰ ἰηνοηΐοὰ. ἕοσηθ ἤδυρ 
τοραγά θὰ ἰΠ6 ἰδαηρύδρο, ὅφη. υἱΐ. 11]-- ἴὴ6 πίπάονα 
οὗ Βοδυθη ᾽ δηὰ “(6 Τοπη δ: η8 οὗἨ ἰδ6 ξ ἀξεορ,᾽" 
ἃ3 οὗ [μ18 ροοιΐοα] οΥ τιοοτῖοαὶ κἰπά, ΤῆυΒ ΦθοοθυΒ 
ΟΟΙΏΡΔΓΘΒ (Π6 Κ'τϑὶ ἴο δὰ ““Θαδίουῃι ΟΣ ργΘβΒΊΟἢ ᾽,) ἀδηοῖ- 

18δὲ “1.86 ΠοανθὴΒ δο ὈγΟοὴ Ὁρ᾽) πὶτῃ δίογπιβ, 
δ: συθῃ ΜΌΓΡΕΥ Βρϑδ 8 οὗ ἷξ ἃ8 ἃ "" θοδυι 0] ἤρογο ; 
Ὀαϊ 411 δυοῖὶ νἱϑ 8 ἀσῖτδοι τοι [86 γϑαὶ ἄθι, 88 
ΔΏΘΥ αἰϑὸ 40 ἔγοτῃ 86 (τυ  Ἴ]π 668, οὗἨ {0 δοοοιηῖ. 
Ταὶθ οροηΐηρ οὗ [86 Βοδύθῃβ, δη ὰ Ὀγοδκίπρ ὑρ οἵὗὨ [6 
ἄσθθρ, ποτ γοδ ἰθ8 ἰο Νοδὶι, 80 οοποοῖγοα ὉΥ δΐπη, 
Διὰ 88 ΠΟ, ΘΒΟΪΥ τοϊαϊθαὰ δ8 ἴμ6 Πρ πρ οὗ (6 δὶς 
δὰ τΠ6 ἰθαρροδγίηρς οὗ [06 τηουπίαϊη8. Τὴθ ἀπῇ] 
ΒΟΘΏΘ ἰἰ861[ που] στοῦ δ το οἁ θὰ ουἱ βυοὺὶ ἰτωδρ- 
ἵηρθ 88 ἴῃοβα οὗ Οὐἱά, οὐ. βυρχοδιεὰ βυοῖι ἰδηχιυδρο. 
Τ86 ϑ'γγίδῃ ἐγδαϊἰοα, 88 σίνοη Ὁ. ὕύσιαν ἰη ἰδ ϑυγία 
2 6α, ξοἴλθβ ποδγοᾶϊ [0 [86 αἰτα ρ οἰ ἐγ οὔ [86 δοτίρέυτγαὶ 
Ὠδιταίϊτο; Ὀυϊ ΟΥ̓ΘΏ (Πότο, ὑΠ6 ΣῈ ΔΓῸ ῥδεὶβ οὔ Π6 γερτθ- 
δοιίδιίοῃ πιο τὸ ἴδοὶ ᾿πϑ πον οἱ Υ ΘΟ ἃ ΠΘΥοΡ Βᾶγθ 
ΘΟΙΏΘ ἔοι ΔΏΥ δοί!Ἁ] ογ6-Ἡϊποβδίησ. Το τἰδίηρ οὗ 
186 τίνοσβ, ἴον Ἄβχδσηρίβθ, ου υγῃ οὶ (ἢ 15 ἐγ ὁ ἀν 6115, 
τασδὶ ἤᾶγ6 ὈΘΘΠ 8 ΥΘΙῪ ἱπδὶρτιβοδηϊ ρϑσί, ἰἢ δὴγ ρασγὶ 
δἰ 4}}, οὗ δο βυἀάφῃ δηὰ ἰοιτίῆο ἃ 88 ἰὶ ἰδ 
δοὶ [οτίλ ἰη [16 ΒΊ0]6, διὰ δ8 1ξ τουδὶ βανο Ὀθθῃ, ἔΤΌΓΑ 
[16 ὙΘΙῪ πδίιγο οὗ ἰ06 ο886, σβθη ἰπ6 βοοὰβ ἔγοσαᾳ 
ΔΌΟΥ͂Θ Οδσηθ |ἰκα Ὀυγαίϊηρ οἰου 8 ον Μγαῖθ ἴδ, δηὰ 
ἴδ6 Ὀγοακίηρ δηὰ εἰπίησ οὗὨ [86 οδυίἢ δ ΒΟΘΏΘ 
80 ἀποτοην ἔτοσι δηγιησ (Δὲ οου]ὰ δαγο ὕθδα ὑτοὸ- 
ἀυσοά ὉΥ ἃ ἔγεβοὶ, ουθῃ οὗ {86 τηωοϑῖ δσχιθῃδίγο Κὶπά, 
80, ἴοο, ἱπ ἴΠ6 Ατδοίδηῃ ἰνδαϊ τίου, ἐπσυρὶ ἴῃ πιοαὶ 
ἐδΐηρχβ οἰ ΙῪ τοβοι Ὁ] τσ [6 δοσίρίυταὶ, τὸ δηὰ ἰδ6 
ΒΆΙΩΘ ἰΘΠΘΏΟΥ͂ ἴο ΘΠ 61} 18 ῃπηοηξ, Κ560 ἐὲ 88 ρίνοῃ ἐπ 
16 ἄογαπ, βαυτγαὶ χί, 406, ΤΘΓΟ ἴθ 80 8 τοϊηρὶ 
πιὰ ἴν οὗὨἨ 86 γοϊωδῃιΐο ΟΡ ϑοηπτηθηίδὶ πο ΒΠΟΒ 
106 ἸΟΡΘΗΔΑΓΎ ΟΥ̓ ΤΏΘΓΘ δύοτγ- δ κίηρ βιγ}6 οὗ ρεσγοῦ- 
εἷοῃ. [{ σϑργοδθηὶδ ΝΟ 88 μδνίηρ ἃ ἰουγιἢ δοη Ὑγἢ}0 
ἰδ δὴ ὈΠΌΘΙἰΟΥΟΣ, δηὰ ἰὲ δἰἰθιιρὶβ ἴο0 δ δὰ δβδοι- 
ἴῃρ βδοϑῦθ οί (8 1οδὲ οἰ, πῆο 8169 ἰο 186 
ῃῳουπίδίη, δὰ ἰΐβ ᾿τωρ]οσίης ἔδίμοῦ, 88 80 δκ ἰδ 

ὈοΤΊΘ ραδὶ δἷτη ὮΥ ἰδ6 δεραγαδης πδίοσθΌ Το Οαε)- 
δὴ 'β οὐ ἃ Ἰδοὰ ΟΟΡΥ οὗ ἴδ9 Ηοῦτον 
Ὠτταῖΐνο, Ὀαὶ ἴῃ 118 811 ργοροσύου 2 
Ἰοαὶ κἰρῃϊ οὐ ὙΤθο εὶς ἰβ τοργοθοηϊοὰ 88 ἃ βιδαάΐαηι, 
ΟΡ ζυγίοηρ, ἰὰ Ἰοπσίμ, [Ιἐ ἱδ ἰῃ ἐπ0 Ββδιὴθ ἮΔΥ ἴωου 
αν ἰσοαίϑὰ 9 τωοάεβὲ ΗΘΌΓΟΝ ΟὨρΟδΟΙΟΩΥ, Κοορ- 
πη 118 χοῃοδιορίοδὶ αἰνίδίοι ἴῃ ἔδο δοοουηῖ οὗ 6 
Κα; θγαιοδ Ὀείογο Χἰσιίῃταδ, θυ τυπηΐηρ ἰ16 ἀθοὶ- 
118}]8 δηὰ πυηάγϑαάβ ἰπίο ἐβουβδηδβ δηὰ πυπάνθθ οὗ 
Πουβδηβ ἴο ὙΠ} [Π6 οχοοδδῖνο δη υΥῷ οὗ 
τοῖν Δ] δηηδ]8. [ἐ ἰθ (6 ΒΙ0]6 τοοοτὰ πυρο)οὰ 
οὐαἱ Ὀγ ἴΠ0 ἰηβαϊοα Οτίοπίδὶ ἱτηδρί παιίοη, πὰϊοῖ ἐνετυ- 
Ὑ86ΓΟ, ὁχοορὲ ἰὴ ἴΠ6 0180 οὗ [6 ΒΘΌΓΟΥΕ, γ͵ὦ8 Ὁ ΓΟ": 
Βίταϊμοὰ ὮΥ Δ ἀἰνίηθ οἰθοῖς ὕροσὶ ἐδθ ἐεμάφθηογ οἱ 
ΘΔΟὮ πδίΐοῃ ἰὸ χἷνα 1861 ἃ συγ }ῖοα] δηθαυϊΐιγ. 
ΤΏΘτο 8 6 μοΐπὶ ἰῃ ἴ6 ΞοΙρυΓΟ πδστδῦγο οἵ 

ἐ6 Βοοὰ πμΐοῖ τουϊὰ βϑοσῃ ἴο οδί δ Ὁ} 8} ἰδ ἴδοὶ οἵ 
18 ᾿ἰτοϊἐϑὰ οχίοηϊ, ΒΔ ἱξ ποὶ Ὀδθῃ ἰὸς ἰδὲ ργοήθάρ- 
τηθηὺ οὗ πηϊνοσθδ πο 85 ἰηβυσποθὰ 80 ΤΌΘΩΥ 
οσοτητηθηίδίοτθ. ἴη τόσ. 19 ἐὴ6 ὩδΙτδίοῦ ΘΟΟΙΒΔ ἴὸ 
ΒΌΙΤΥ ἰοπαγὰβ ἔδο οἰἰπημαχ οὗ [20 Βοθη0: “Απὰ τὯ8 
ὙΔΙΘΙΒ ῥτανδϊοὰ ὀχοθθαϊηρυ, ΔΘ, Ὁ, δηὰ δ 
ἐδο σὴ 811}5 υπᾶον 6 οἷο Βοατθη ΠΌΤ δονοσοα. ἢ 
Τρ νόγβο [Ὁ] οσίπρ ἀχρ δἷπϑ ἀπὰ σο! ΓΑ 1.18 ὉΥ δῇ 
δααϊιοη δὶ ραγιϊσυϊαν : “ ΕἸἤθοη συ ἀρνεασὰ αἱὰ 
[86 παίουβ Ῥγουδὶ! (ἼἼ33., ἸΠΟΥ ποῖ βδδθοι σα] 8 
δίγοπῦ, ΟΥ, 85 ΝΘ ΒΑΥ, βἤδοῃ οὐ 118 ἀἄδε}), δηὰ (86 
8118 (ἰλὨ6 βαιὴθ ποτὰ, Ὁ, ἰδ08 τοηογοὰ τοῦ. 19) 
πΟΙῸ οονοσοὶ." ΝΟΥ ἰδία ἐμ19 ἱπ οορησοῖΐου πὶ 
γοΥ. 4 οἵ οἷν. γἱῖϊ: “Απὰ [0 διὲς γεδιϑα (Γ2Σ}}} ἴω 
ἴα βουθηΐῃ τ οηῖ, {Π9 βφυθηϊθοη ἢ ἀδγ οὗ "6 
τιοητἢ (δὲ ἴΠ6 Θηὰ οἵὨ ΕΘ το Β8, ὁ06 δΒυπάτγοι δηὰ 
ΒΥ ἀδγβ, οὐ δἱ μοίριηὲο οὗ ἰΠ9 Βοοῦ) ὕυροῦ ἴδ 6 τησθοῖ- 
δἰπΒ οὗ Αταγδὶ" (Ὁ ὙΠ ἰῃ 186 ῬΪΈΓΑΙ---οὐ οπε 
ΟΥ̓ ἐλε πιομηίαίης οὗ Αταταὶ ἱδκθ ἃ ἴπ6 πϑτηο οὗ ἃ 
ΤΏΡ ΟΥ τηουπίαϊ που ΘΟΌΠΙΣΥ, ΟὯ6 οὗ πὮ056 ῥθδὶς5 
δϊοστδγὰβ οδίδίηοα ἐπ Βαπηα ΟΥ̓ ὙΔΥ͂ οὗἁ οτηϊηοῦςθ. 5 
Ηδστα νὰ οὐ θην ἤᾶνὸ [ἢ ρἷδοθ ἤοτ πος ἢ ἴΠ6»α 
βἤοση συθὶϊθ τότ γοοκομπρά, δηὰ 1 Διτηἰπῆςθ5 86 ΚΟΥ 
ἴο ἴδ εἰσῶς υπηἀογβίδῃ οὗ πμεαὶ εἶιο τυΐῖοσ τηοδὴῖ 
ἴ0 ΘΟΏΥ͂ΘΥ 85 ἴΠ6 οχίοηϊ οὗ ἷβ Κηοπ]οάχο δηὰ οχρεσῖ- 
ΘΏσΘ, ἩδΒαῖοΥοΣ σαϊσιηιὶ ἤδτθ ὕθομ ἷβ Ορἱπίουβ 88 ἴο 
δηγιΐης Ὀογοπὰ. ἸΤθΟΓΘ 8 πΠῸ οὐἱάθπος πὲ [818 
π|8 ἴΠ6 εἰρἢ ροδῖκ οὐὁἩ Ασαγαδῖ (16 ἱπηργοβδίοῃ (τ Ὡ] 
ἴα 186 ΟΥὗὙἁ 106 ΡΪ].ΓΑ4]) [8 411} [16 οὐδοῦ παγ. Ὑδκίοσ 
81} {π666 (ΡΒ ἰηΐο οομδί ἀογδιίοῃ, ἰδ 6 Οσρ δηδεῖοι ἰδ 
τοοδὲ Ὠδίιγ8] δὰ οϑγ. ΤΠῸ ἃσῖς μαὰ αγθαὰ ὑρ ἰ86 
Ὀαδίη οὗ (09 Ευρδγαῖθα δὰ ΤΕΣ Ὁ }}} ἰξ στουπὰσὰ 
οὐ ἦθο δἰρϊαπὰδβ (μὲ ἑοττησὰ 118 ποσίδοτη ὕδηῖ οὗ 
θοτάον, δπὰ ἐπδὶ, ἰοο, ποὶ [ὯΓ ἔσγοτῃ ἃ ἰδηὰ οὗ ἰδς 
οἶἶνα δηὰ ἐδ ντἷπθ. Τὴ δβυττουηαΐηρ τηουπέίδϊηα, ος 
ἱσὴ Η111ν, μβδὰ ὈυϑΥυΪΟΌΔΙΥ ὕθοη ἴῃ δἰχῃι, αὶ δὲ οἱ 
ὕτη6, οὐ ἰυδὲ Ὀαοίοτο ἱξ, ἰμ6 } αἰδαρροασεὰ. Ὑ8οδβ 
ΔΙῸ ἴδ6 βΒδσιθ “Ἰρουμδίη8 Ὀθ66ΓΡ [6 ὙΠΟ16 βοανϑα ἢ 
τηρηἰοποα τος. 19. ΕἸ Ὁ 8 βίσοπς ποτο 1.6 
ἩΔΙΟΓΒ, δὰ [ῃ6 τηουπ δὶ ἢ πότὸ οονοσοῦ, θη [88 
ατὶ τοαρα, ἰΒ6τῸ ῬἯΔΔ ΠῸ ἰδπὰ δΔΗΥΠΟΓΘ ἴῃ δὶρὶτὶ, 
Νοδὰ δϑοοσίδίηβ (86 ἀθρὶδ ΟΥ̓ πηοδδυγοιηλθηΐ, ΟΣ ὉΥ͂ ἰ5 
Κπονϊοάρσο οὗ ἐΐ6 αὐ 8 ἀγδυρὰςΐ οὐὗἁἩἨἮ ἩδΙΟΓ, ὅπ δα ἱς 
ἀϊὰ οὶ ἤοαϊ ἀρδίῃ. μὸ ἰδ κοβ ἐμ18 σπλο 83 ἰὴο βυσωτοὶ 
οὔ τἴῦ6 δοοά, Ηδ6 ΣΩΔῪ παᾶῦϑ βυρροβοὰ ἴϊ8 τ Ώο16 οασίμ 
οογογοᾶ, 88 ἴαν δ "6 ᾿γὩΘῪ δηγι ἶηρ δρουὶ ἴδ. οασίξ. 
88 ἃ πθοῖο; Ὀαυΐ να τηυϑί ΔΚ πἢδὶ 6 δαιο, πε δὲ με 

ΚΦ κηον, δηὰ πῆμδὲ Ὧθ ἀοδβοιίυ68 86 δοταῖπρ δυο εν 
ἔτοτα ἰδ δχρουίΐοῃοο:. ἩΙμοοὶ δοῖὴθ δυοὰ νον πὸ 
ἢδγθ πὸ βίδηάδατὰ. ἴξ ΏΔΥ δ6 ϑαϊά, ἴοο, {ἰἰἱδὶ εἰ 
τηουπίδί οἱ ἩΔϊοῖ ἰδ6 δεὶς τοδιϑὰ ςουῦδὰ Ὡοΐ δᾶνθ 

5. [Β60 (8 Τρϑσϑίηδὶ ποΐθ οἱ ἰμθ60 τοσὰβ, δὶ ἼΠΙ, 
νῬαφο 308.--Τ. 1} 
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186 δῖχιι ροδὶκς οὗ Αγδγαῖ, ον οπὸ ἔγοιῃ ὙΠΙοἢ 
Ρϑωκ ν)δϑβ ἰὼ ΒΕ: δἴηοσ, ἴῃ [09 006 0896, [86 
υμαΐηρ Του ἢ τοῦδὲ ΒΔ Υο αἰδαρρϑδγοα το ἢ 

ρα, ἴῃ ἴδ9 Οὔδοῦ οδ8δ6, ἰΠ6 αθοϊδγαιϊίο οὗ 
τον αἰδαρροαγδμθοθ πουϊὰ ποῖ ἴδντθ Ὀθθὴ ἰγιθ. 
Αρδΐῃ, μδά τὸ Ὀθθὰ ἰ86 δἰ ῥρϑδκ οὗ Ατδγαί, (θη, ἰῃ 
(6 ρμοΐπς ἀονῃ οὗἁ [89 Νδίθσβ, ἃ ΤΥ ΡῪ ἴδγρθ ρδγὶ οὗ 
ἷξς πχυβὲ μβανο Ὀ6Θἢ ὙΠΟ ὈδΓα Ὀδίογο 1.6 ΟΥΠ6ΓΒ ὃθ- 

«ὔλπιθ Ὑἱβίθ]6 ( 1)12}, 28 8 ϑαϊὰ υἱὶῖἹ. ὅ ; Ὀυϊ (δῖ8 ἰθ 
ΔΟΘΊΣΑΓΣΥ ἴο ἴδ 6 πθοὶο ἱηχρεοσβίοη ἀογίγοά ἔγοτῃ ὑπαὶ 
ρΡατὶ οἵ π6 δοοουηῖ. ΑΙ] (μ680 ἀἰβίσου 168 (αἰ Βῆ σα!- 

᾿ 68, ᾿ὀΘ τησδῃ, Οἢ {ἰπ0 δο0 οὗ Π0 δοοοῦ"!}) ὈΘΟΟΏΘ 
ξτεδιν ἰπμογθδϑοὰ, ἢ τὸ ΒΌΡροδΟ ἴπδὲ ὑμ6 Ποοά γ188 
ποὲ ΟἿΪΥ δῦογϑ Αγδγϑῖ, οὐ. ΟὯ6 οὗ ἴθ τηουμίδίηδ οὗ 
Ατασγαῖ, θπῖ αἶβδο οοὐογοὰ ἰδ 8016 μίονε, δηὰ τιουῃΐ- 
83 Κπούσῃ ἰο 06 ἱπνοῖνο ἱπουδδηὰ ἰθοῖ, οὐ τοῦθ ἔῃ8Ὲ 
ὑπ ταῦθ, ἶσος (μδ ΔΗΥ ἴῃ Αὐτηθηΐδ. [ἢ ΒΌΘΝ 6886, 
Βοδίἀθβ ἔποτο Ὀδίηρ 0 βίδῃἀδζὰ οὗἁ τηϑδδυγοιηθῃϊ [ὉΓ 
186 βῆδεοι οὐδϊ8, ἔΠογο πουϊὰ δ6 8 δίγϑηροηθθθ δηὰ 
ἱποοηδιθύθη οΥ ἰῃ ἰπθ ἴδῃ εἷποθ ἐδ ἰρῃοοί 
τοουπίδὶη που]ὰ 6 89 τ ποἢ οογοτοά ὉΥ͂ Δ γἷϑο οὗ ΟὯΘ 
σεῖς ἀθονο ἰἰβ Βυχημνῖς 88 Ὁ δοοῃ. ΤῸ οχργοδδίοη 
ἱπορ 65 οχοοβδ, 88 τηθαϑυγο ἔγοτη ΒΟΙῺ6 ἰζηόπη οοπαΐ- 
ὕου, οὐ ἰζ "88 Π0 τηθδιιΐΐησ, Ηον αἰὰ (ῃ6 ἀδβουῖθος 
Κκηον 1} 

ΤῊΪΒ ΤΩΔῪ Ὀ6 δηβιπογοα ὮὈΥ βαγίηρ ἐπδὶ ΝΟΔὮ ΚΠΟῚ 
ἰς ἀϊνίποϊν, ταὶ ἰΆ, Ὁ 8 Καον θᾶὰρο δὰ 8. Το ΟΥΥ͂ 
ανίηρ 0 Ὀαδ᾽8 ἰῇ ΔῺΥ δοίῃδὶ Κποιίηρ, ΟΥ Β6Ώ8Θ6-.6Χ- 
ρΡογίΐδῃησθ. [ὑ τῦδϑ ΔῊ ἱπ ργθθαΐοῃ π|8.16 ὉΡΟῺ δΪ8 ταϊηὰ. 
Χον, παὰ 11 Ὀδοῃ 80 τοϊδιθά, ἴὶ που] Ὦδγο ὈΘΘῺ Ροῖ- 
(ΟΊ Υ οοηδίβιθηϊ αἱ [μαὺ κυ] θοιίτο ὑγυ τ (1.688. ΟΣ 
πὮϊο ἢ τὸ ᾿πδῖδὲ. Οἰδ ον Ὠΐἢ 8 ΔΓ6 [808 βία θα διηοὴρ 
186 ᾿πητηραϊδία δηἰθοοάρηίβ οὗ [86 Βοοά, Ὀυϊ {818 δρ- 
ΡΟΆΓΒ ἰπ ἴδ τηϊάδί οὗ {86 τἰν ]γ οροδὶ, δὰ ἴῃ ἀϊ- 
τοοῖ σοππροαίΐοῃ τὶ ἴδοι παυΐῃ ΘΥΘΓῪ ΔρΡΡΘΆΓΔΠΟΘ 
οὗ Ὀεΐῃρ ἀοβοτί θα ἔγοιῃ Βθη80θ. ΑΒ 8 ἰμἰηρ ὉΓΟΥΪῪ 
αὐκηόπη ἀπ ὑπχηοντδΌὶθ τιτποῦὶ δυο ἀἰϊνὶπο ἱπ- 
τηδιΐοῦ,, ΟΥ 898 ἃ ἴδος [Ππαΐ τηΐσι ἤᾶγτο ὈθΘΏ, Ὀὰΐ ἩΒΙΟὮ 
9656 ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΥ [8]16ἃ ἴο τοδοὶ, 0 σουἹὰ 6 |ἴκ6 
Ομ “ ἀο]ρμΐμα ἴῃ 86 δυρδαῦθοδῃ τ ϑαδ,᾽) ΟΥ [ὶθ 
ἐβρϑ ΟΑΙν 68 δ ΤΩΣ ἴῃ ἴ.6 νἱπογαγάβ,᾽, ὁχοορί ἱμδὶ 
ἢν Βὼ5 δὴ δἱἷὺ οὗ βίδιβιῖ 81 ραγίου υῖγ, τ ΟὮ, 88 
τπ ρίγοι, αὔδοίβ [18 ογϑαϊὶ, ἰοῦ 88 ῬτΟθΘ ΟΥ 
ΡΟΕΊΣΥ. - ΤΏΘΓΟ ὅσο οἰμοῦ ἐδ ηρθ ἰδ δὲ, οἢ (ἢ 9 Βυρρο- 
δἰ οι οὗὨ π᾿ ΓΑΙ Υ, τυσϑὶ αν θοῦ υἱλονῖγ Ὀογοηὰ 
ἐχροσίοποθ, Ὀὰξ πθΐο ἃγθ ΥΟΡΥ͂ ΘΟΠΒἀΘΏΓΥ δἰδίοα, 
αηὰ νἱνι]γ ἀφροῦ θά, ̓ π8ὲ 88 ἐπΐηρθ τοῦ 6 [δαὶ 
[411] ἀΐγϑοι υπϑπᾶϑνρ ἴπ6 οὈὐδοσυαδίίοη οὗ ἰμ9 ὁγο.9 αὶ 
Βρδοσα οὗ ναῖον οουοσγίπρ ἴῃ9 Θμἶγο μ] 009 που] ἤδνο 
Ιοῶ ῶο τρθαῃβ οὗ ἱ 186 ΠΡ Οἱ ἜΤΕΙ 
οἰουαὶΐου, οὐ ἴθ ροτίοα οὗ δραϊοιηθῃΐ Ὀοίοτθ [86 ἢ1118 
δραΐσι δρρϑδγοᾶ, Το ΨΦονεβἢ. ΘΟΤΑΓ θη ΔίΟΓΒ τηδἰ πἰδίτὶ 
[ὴ6 ρου βα ΠΥ δῷ οϑϑϑη 8] 0 ἐμ86 ποηονΡ οὗ δον 
δουρίατοθ. Βαΐ [ΠΟΥ ΔΙῸ οὐ (68 0 Οὐοσίοοῖ ποιἢ- 
ἴπχ, αι {Π6Υ ἰΒογοῖοτθ ᾿κοΘΏ]Ὺ 860 ἴΠ680 αἰ 1 σΆ] 68. 
Ιὰ οτος ἴὸ δγοϊὰ ἰδϑῖη, (Π6Υ αἰδεϊηυΐοι ὈδινθΘῃ 
παι ταὶϑ πο ἔτοϊῃ {6 δρὶτὶς οὗ ΡῥτΟΡΒΘΟΥ, 
ΓΙΝΕΑΞΖ9., δπὰ τρδὶ 18 πδργδαίϑαά ἤγοτη β6Ώ86, Γι Δ, 
οΥ οχσροσίοῃοθ. Ουὖγ ἘδΔΌΡΙΏ8, βᾺγ8 Μαἰπιοηϊθ8, γγοτὸ 
Ἰοὰ το τ18 ποτ ἴπ6 Κπον]θάρσο (αἴουναγάβ οὈίδί 6) 
δὲ τότ τοῦ πιουπίδίηϑ ἴῃ ατοοοο (Ευτορο, 86 
ΤΏ63}5) ΒΐρἬΟΣ ἰὩδη Αταγϑῖ, τ ἰοῦ, 6 [6118 05, γγὰ8 
ἴῃ ἴδ6 Ἰοτγοῦ ραγὶ οὗἩ 80 θαυ θΒρθοτο (1152), ποὶ 

5 (Θυοῖ, ἴοσ ἀχδιιρῖθ, δα (89 ΌΤΙ ἩὍΠ, τἱ μι. δ, ἃ 
Ῥοουϊέασ Ηοῦγον ἰάΐοτη, ἀσποξίηβ ταοδῦ στα ΡΒ: Α} Ὁ ἃ αταὰΑ] 
Σοὶ οσῃδίδπἑ δυραίάσποο (Υ]ᾳ.,) ἐδαηέ εἰ ἐε ἀδειμμργ ἀνε αριιῖ), 
ΟΓ, ἴ86 ροτγίοὰ οὗ υἱρμοκὶ ποῖος, πος οουὰ δαγτο δὰ πὸ 
τολτῖς ἴον 186 ογο, ἐζ ΓΠῸΥ οονγογοὰ ἔδ ἰχῃοδί Ἰαπὰ ὩΡΟῺ ἐδ9 
οασιδι, ἔπσαῖνο ἐπουδαπα ἔθοξ, ΟΣ ΤῸ 1185 {π᾿ τοὶϊθῦ, ΔΌΟΥΘ 
{8)Ὸ ΒΙ 5 νοὰλκ οὕ Ασδσγαὶ ἱ -Τ1.1,..} 
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αν ἴγοθ ΒδΌγου. ΤῸ οὐθγοοῖῆα (6 οὈ᾽θοξίοῃ, δ 
δορίδ [86 βίησυϊαν νίϑυ, ἰδὲ [Π6 τοδίϊπρ οἢ Ατασαῖ, 
[που δὶ πο Βοίρηι οὗ (6 Βοοὰ νθη [86 τγαΐοσϑ 
Ὀθοδθ ΘΟΥ̓ΘΏ, Δϑ δΟΙὴ6 {ἰὴ δίϊογυ {16 ἰἰσμοδὲ 
τοουπίδίηβ ὝΘΓΘ ϑυῦδτηογγοα, ΤῊΪβ8 βυθταθγβίοῃ, ΟΣ 
τα ΠΟΓ ΒΟ ροσΙ γβίοα, ἽΔ116 ἔγοσῃ ὑπῸ στοδῖ σοι τη Ο 0}, 
ἴδιο ἰοββίπρ οὐ ὈΟ τρ οὗἩ 186 "νγαίοιβ (ΠῚ .),---ἰὰὸ 
γἱοἰδηΐ οτυρίοι ἤοτλ Π6 Θανίἢ οαυδίπρ ἐμ 6πὶ ἰ0 ἀΔδἢ 
Δα Βυγζα ΟΥ̓ΟΡ 180 δἰρῆοδὶ ραγίβ, (ἢ 5 οονογίηρ [ὨΘτΩ, 
δαὶ ποῦ 88 8 ΘΥΘΏ Τη888 ΟΥ ὥ0μο.. Ηδθ πιαῖσϑβ ἃ (ἷδ. 
εἰποιίοπ, τ οἢ 85 βοὴ στοιηά, Ὀθίοοι 992, 186 
οδ]αΐηρ οὗ (μΠ6 νδίοσγβ, δηὰ “ΌΤΙ, ἰποὶν δραΐύησ Ιἔὲ 
ΔΒ αὔϊοσ 6 φοίϊηρ ἀοτῃ οὗ (18 πὶ] ἃ οοχητηοίϊοη, ΟΥ̓ 
ΠΏ ΘΏ 18:0 ΝΔΙΘΓΒ 68Π16 (0 8 ἰαγοὶ, ἰδδι {16 δὶς λαρ- 
»εποά ἰο δε (ἸΡῸ ἽΡ.) ονὸν ἰῃ9 τερίοῃ οὗ Ανασαῖ, 
δηὰ βοι 16 ἀοτῃ ὑρου ἰϊ. [Ὁ ΜγὸλΒ 4180 ἃ ραγὶ οἵ (δ]9 
ἡμῇ ὑτριὰ ΥἹΘῪ ἴΠδὲ [06 τγῖκ, ἰῃ σοπβϑαιθηοο οὗ ἰδ Ἰοδὰ 
δηὰ ἰἰ8 γστοδὶ βρϑοῖδο χρανίγ, ἀϊὰ ποὶ συν Βοδί, Ὀυὲ 
ὙᾺΒ ἰΠἸοὰ ὍΡ ὉΥ ἴΠ0 στοαὶ ἔογοθ οὗ {86 Ὁρ-Ρουτη 
ἩλίοΓΒ, δηὰ ὑμἷβ, ἢ6 0] 8, 8. πδὺ 18 τοδὶ ὉΥ͂ [06 
φορὰ τἱὶ, 18, ΣΦ 38 ὉΣ ΠΏ), “2 τοδηῤ ὡροι 
ἐδό ζαοε οΥ ἐλα υαίεγ," -αππόγονοῦ [116 τταίουβ ἀσουθ 
ἰθ ΒΟ ΥἱοτΒ, ἴσοι 80 ΒΟΌΘΣ δ δοτητηθηϊδίοῦ, ΔΓΘ 
ΟἿΪΥ οὗἉ γα ]ὺ6 88 δῃοπίηρ [Π6 ἱπιτηθπβο αἰ Που εἶ68 δὲν 
τοηαΐηρσ 188 ορίἱπἰοη οἵ υπίνογβδ ἐγ .---αἰ ᾽ ου 68. (δὲ 
ΘΌΤΩΘ ποὺ ΙΏΟΓΘ ἔγοπι ουϊδίἀ6 ΟὈ]οο(ΐ0η8 (Π8ῃ 
(86 ἴδοοϑ οὗ [86 δοοουηὶ ἰἰβεϊ, 1 ψγ6 ἀοραιῖ ἔγοσῃ [δ 
Ὀἰδίη ορῶὥςϑὶ) ἱπιογρυοίδοῃ. 

ΤῺ 8016 δγχζυϊηθηΐ ΤΩΔΥ͂ 0 ὈτΙΘΗ͂Υ διμητηθᾶ ὃν 
ἃ Οδιοίι] οοηδίἀογαιοη οὗἨ (86 ἴῃγθο πηδίη δβρϑοίβ οἱ 
(86 Νοδομίδῃ δοοουῃῖ: 1. Τὴ αἰνίπο σοτηπχιηίον 
τίΟΏΒ ᾿ψδγηΐηρ Νοδῇ οὗἁ ἴμ6 ἱπιροπαϊπς ἡστηοηΐ, δὰ 
αἀἰγθοϊϊηρ ἷπλ ἴ0 ῬΓΟΡδσΘ 82 αγίς ἔυῦγ τῃ6 βανίηρ οὗ 
ΗἰσβοὶΓ δηὰ ἢἷ8 ἤουβο. ἮΒοίθ ον (686 σΟΓΘ Τηδὰθ 
ἴῃ νί βίου, ΟΣ ὈΥ νἱνί ἃ ἱτηργαβδίοηβ ροὴ ὑπΠ6 τἱηὰ, 
ΠΟΥ͂ Δ΄Θ ἐγ Π } τοοοϊνοα δηὰ {γι Ὁ τοϊδιϑὰ, 
μδὲ 18, ἰγβηβαἰθα ἰηῦο Ὠυϊηϑη Βρ666}} ἃ8 Γαριβϑηϊις 
[86 οοποορριοῦδβ πὰ Κηοπ]οάρε οἵ ἴπ6 τοϊδίον ἰῃ σθ- 
δροοὶ ἴο ἴΠ6 Β0 6 οῖ3 οὗ βυοὶ αἰνίπο σοτητηυμῃϊςδίίοη, 
ΤῊ πυσηδη γᾶθθ ἼΟΥΘ ἴ0 Ὧθ ἀοβίγογοί, δηὰ ἴΠ0 δαγίδ, 
ΟΣ ἰαπά, {ΠΟΥ ἱπμαθίιθα, πτὰθ ἴο "6 οονεγθὰ πὲὰ 
νδίοσ. [ΙῺ 8πο}} πγηίηρ, Οοἀά αἷά ποὶ ᾿ϑδοὴ Ὠΐπὶ 
ΞΘΟΖΤΔΡὮΥ, ποῖ ρχῖνο Ὠΐτῃ [89 ἤρσπτο οὗἩἨ [Π6 οδιίδ, Πὸᾧῦ 
16 ποιοῖ οὗ (6 ὑπηόπῃ, ἔ τιἀϊομιηὶ τηου ἰδ Π8. 
2. ΤὨο αϊνθοιίοηβ ἴῃ τοβρϑοὺ [0 [06 απίμηα 9. ΤΏΘΒΘ 
Δ͵Θ ἴο ὉΘ ἱπίογργοίθα ἰῃ {6 βα6 ὙΑΥ, δηὰ πὶ} (ἢ6 
ΒΔΙΩ9 ᾿ἰπιϊ δίίουβ οὗ κπονιορθο δηὰ σοποορίίοη. Ηθ 
88 ἰ0 ἰδίκο οὗ {μ6 ᾿ἰνίην ἰπΐηρ (ΟΣ [Π)6 δῃΐπι8}8) ὉΠ 6 Ρ 
1.6 ἐπγθοίοϊ ἃ βρϑοϊβοδιΐου οἵ [Π6 δελόπια (188 6816). 
[9 [ΟὙἹ, δηὰ 6 ογοορίης ἐπῆρ. ΤΟΥ τ σὸ (ἢ9 
δηΐτοδὶβ πὶ ἩἰοὮ ἢ6 8 ἐἈΣ. αν, 88 ὈθΙοηρσίηρς ἰὸ 
ἐδ6 τορίοῃ ἰῃ ΜὨΐολ μ6 ᾿ἰνγοὰ. Ηρ νὰβ αἰάἀδθὰ ὮὉΥ ἃ 
αἀἱνίηθ ἰμδεπηος ἴῃ [6 οτοδίαγοβ, ΒΌΡΟΓΏΔΙΌΓΑΙΥ σἴν οι: 
ἴῃ 110 Ῥορίπηϊηρ, δὰ ὩΟῊ δυροχτιδίυγα! ]γ οχοϊ θα, 
Βυὶ ἀοὰ αἰὰ ποὶ τοδοὶ ᾿ἷπὶ Ζούϊοσυ, ποῦ ἐπὸ ταϑβὶ 
ναγίοὶν οὗ βρϑοΐθϑ, οῦ ἱβ {6 γθ Δ0Υ δυϊάθῆςθ ἐπδὲ δηΐ- 
ΤΩΔΪΒ οδΙη6 ἴγοιῃ ἴπ6 ἀϊδβίδωῃς ραγίβ οὗ [86 υπκηόπτη 
οδγίδι, βυοῖ 88 (6 σίγα ἔγοτὰ ϑουίῃογη Αὐτγίοα, ἐδ 6- 
οἰορθδηΐ ἔγοιῃ [πάϊ8, οὐ (Π6 Κδῆσαγοο ἴζοια Αὐυβίγϑ» 
ἴα. 8, ΤῺ6 δοίυδὶ ὁνοηὶ ἰἰβο ! Γ, ἀπὰ {818 υπάον ἔνο. 
ΔΒΡΟΟίβ : α. ΤῊ Ποοά 85 ορί(ΐοα!ν ἀοβου θοὰ ὮΥ βοεὴϑ 
ΟὯ6 ἴῃ {86 ῇῖς (Νοδὶ οὐ ὅμοη). Ηδγο ΝΘ ἤδύῦθ οϑῦ- 
ἰδίῃ ἀδὶδ ποῖ βϑοῖὰ ὈΠπλ βία κα ὈΪ9 ἴῃ [86 ἱπίοθῃ 68 
ἰο Ὀ6 ἀοάυοσορά ἴτοτα ποῖα, [{ τὰ ἸΟΟΚ β(0 δ "Πγ δὲ (86 
σΟΠΠΘΟΙΟΠΒ οὗὨ ουθηϊβ 88 ΠΟΥ ΔΓῸ τηοϑὲ ΔΓ ΒΒ} ΠΔΓ- 
ταιθα, (06 οοῃοίϊυβίοη ΔΡΡΘΑΓΒ αἰτηοδὲ ἀπνοΐα δῦ ]ο,, 
[παῖ ἰῃ6 τηουη δίῃ τηθπιϊοηρά, νἱ!. 20. ἃ5 οογογϑᾶ ὮΥ͂ 
βῆἤδθοη ουὐν᾽ῖ8, ἀμὰ τπαὶ οοπιθ ἀρϑΐη ἴῃ βἰριι, νἱϊ, ὅ, 
88 Β66η ἴγοϊῃ 16 8126 ὨΪΔο0 τ ΠοΏρΕ ΠΟΥ ἀἰβαρροαγοὰ.' 



ϑ ΟΕΝΕΞΙΝ, ΟΒ ΤῊΝ ΕΙΒΞῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΗ͂, 

δὲ 6 Βεῖρῃιϊ οὗ (μ6 Βοοά, δπὰ πβθη (86 διῖς στουπᾶ- 
δὰ οἈ ἴδ6 βονοηίθθηί οὗὨ [6 Βανθη ἢ ΤΩ, ἃτῸ (80 
βδσαθ “ Ὠϊχ ὨΪ18 πηᾶθν ἴδ 6 π οἷθ ἤοανθη,7 ἰδδὺ ΔΙῸ 
ταοηοποα νἱ, 19. ὅ7ὸ6 δῦ ἤθγθ πῶῆδὶ ΝΟΔᾺ δαῖσ, 
ΟΥ ΚΗΘ ἔγοιῃ 86786,---ἰ86 νἱ 810]6 οὈ͵δοὶΒ δγουπὰ ΐπὶ, 
180 ᾳτουπάϊΐηρ, ἴΠ6 ἀἰβαρροασίηρ, ἰἢ9 τοδρρϑδυῖ 
81} χοίδγγίηρ [0 ἐπ:6 Β816 ῬἢΘΠΟΙΏΘη8Β, 006 ραᾶτὶ ὈΘΙΠΡ' 
88 ΤῊ ΟΝ Ορ(ΐο8] 88 δηοίδον, δηὰ {86 Κπον)θᾶρο οὗ 
ΦΕΥ͂ ΟΠ6 Οὗ ἰμ686 ἔδοίδβ, 88 (ΠΟΥ ΔΡΡοῶΡ ΟἹ (80 ἔἴδοθ 
οὗ ἰ.6 παργδῖγο, δ8 τηυποῖλ γοίογγ 016 [0 Ἔχρθγίθῃοθ 88 
τιιαὶ οὗ ΔῺΥ οἴδορ. ὁ. ΤῊ ἱπίοστοα οχίθηί, Νοδὴ δὰ 
ΠΟ ΤΩΘΔΏΒ Οὗ τηρδϑυτίηρ ἰ.6 ἀἰδίαποο (0 πιο ἐδ6 δεῖς 
ἀπδοὰ, Ὧο ἰυάχο οἵ ἰὺ ἔγτοπι αϊ σδὰ ὯΘ 880 67- 
ἰαἰποὰ οὗἉ ἰΐ8 ἐοσταϊηΐ, [δὲ βίαγιϑαὰ ἔγοτ 8 ῃ]806 ΠΘΔΡ 
109 οἷα Εάἀοπ-Ἰδπά (1π ἔθ πεὶρδογμοοά οὗ (Π9 Ῥεον- 
εἶδτιι αυ}Ὁ), πὰ ἰὑ βδίγιοῖς ου ὁπ οὗ {86 τηουπίαίη οὗ 
Αὐτηθηΐα ἰὰ 186 που, ΤῊ οουἹὰ ποῖ βαῦθ Ὀθθὰ 
ἐδο ἰσὰ Ατγαγαῖ, ἴον 186 [86 16886Ὁ Αγαγδῖ, τ Βῖο ἢ ἷἰβ 
ΟἾΪΥ ΒΟΥΘΏ Σαΐϊοβ αἰδίδηϊ, δηὰ ἔους ἰμουβαηὰ ἔδαῖ, ΟΥ 
ὨΘΟΙΙΥ ἃ τῇ ]6, ἸΟΥΤΟΡ, τηυδὲ δανθ Ὀ66η ἰοὴρ υπμὰοῦ 
ἭΔΙΟΣ, ΟΟὨΓΓΑΓΥ ἰ0Ὸ {Π6 νἱνίἃ ἱτηρτοαδίου τηδὰθ ὉΥ͂ 
ΜΔ ἰ8 βαίὰ υἱί, 20 δηὰ υἱΐὶ, ὅ, [6 οουἹἱὰ πο αν 
Ὀθθὰ [86 16886᾽ Ρῥϑδκ, ἔοσ ἔπθὴ ἴδ Βῖρσῇ ον (ΟΙΥ ΓΤ ΩΣ 
τοῖοθ αἰδβίδη!) του Ἱὰ ἤδνὸ Ὀθθη οἰ ΘΑΥΥ ΥἹβί ὈΪ6, δηὰ 
ἴουν ἱπουδβαηά ἔθοϊ δῦοτθ ἰδ6 πδίδν ἀυτίηρ [6 πδοἷθ 
ἐἶπηθ οὗ ἐπ δυὶς 8 σοβίῃρ [10 τουδὶ, ἰπογοίοσθ, μᾶνὸ | ἱπα 
ὈΘΘΏ ΒΟΙΏΘ ὨἰκχὮ Ἰδη οὐ (8.8 ὈΟΓάΘΓΒ οὗ [.6 τηουπίδί ΠΟῸΒ 
τορίοη, δπὰ δὲ αυΐίθ ἃ ἀἰβίδῃοο, 3. οὐ Ε-., ἔτοτι οὐϊ δου, 
ΤῊΪ8 ἀἰδίαποο οὗὨ [6 δικ 8 βαϊηρ Ὀοίογο ἰδ ακτουμάοα 
(ἰακίμο ἰηΐο νον ἐὰο ἴδοι ἰμδὶ ἰοῦ τλ8 η0 Ἰδπὰ 

ὉΠ οἵ ἰδ 

1 θη Ὑἱβὶ 016 ἴτοτῃ 10 ἱῃ ΔΩ ἀϊγοσοῃ, δμουρὴ ἐδορο 
᾿ιδὰ Ἀδοπ ᾿υδὲ ὈοΐοΓ6) πουϊὰ ρὶτο ἃ βοοὰ νεϊο ἢ ὑτοῦ- 
ΔΌΪΥ οονγεγοὰ ἴμο οἱὰ δάδιηδῆ, ἱοροίμος πιὰ ΒΔΡγ- 
Ἰοηΐα, Αβδυγίδ, ἰὩ6 ποὶρῃ ον, Ῥδγίβ οὗ Ῥεσεΐδ δηὰ 
Μοάϊΐα, Μοδοροίδσαϊα, βγγία, Ῥαϊοδίίηθ, Εσγρὶ, Ασδδία, 
διὰ ἃ ροοὰ ροτίίοῃ οὗ Αβἷα Μίπον, τὶ Ῥϑᾶκα, μοσ- 
ὮΔΡ58, 66 δηὰ πόσο, Ῥγο᾽οοϊρ δῦουθ ἰ(5 βυγίδοο. 
Βυδδοαυσπὶ ονοηβ βοο ἴο0 σοηθττη [ἢ 8 νοτ, ΕΤΟΤα 
109 ΚΠ ΤΩ, τηοθηίαίπουβ τοσίοη ΝΏογο [δ 6 
δὶς γοείοά, 1:6 Νοδολ εθ δοοῦ ἰουπ ἃ (μοὶ τᾺΥῪ Ὀδοῖς 
δὲ ἃ ἰἴϊηρ, ἴοο, πθθη, 8δ8 ΔΡΡΘΔΓΙΘ ἔγοιῃ χὶ. 4, [89 
οοἂ πνῶβ ἰῃ ἔγεβἢ σοι ΓΔΠ06) 0 [6 Αἰ οἵ 

Βεπαν. ΤῸ (Πἷ8 {ΠΟῪ ποτα ἰοα ὈΥ {86 ρει το στὸ- 
ξαιϊου ὑθπ 6 ΏΟΥ (866 τϑυλδτῖβ, Ὁ. 817), διὰ τμοῖς 
δΥοσεΐου ὦ Ὀοίης αἀτγίνοη ἰπίο 16 οτσῶ, Ὁπ811}] 
ἴΠπογθ οδπῖθ ἰπδὺ το δεὶς Ὁ]6 αἰνῖπηθ ἱτηρυΐϊδο πδιοὶ, 
ἴον [186 ὅγας ἐἶτηθ, βοης ἰθοτὰ ΤᾺΣ δπὰ πίαάο ἴὸ {6 τϑ- 
τηοίοδὶ Το: οὗ ἴμ6 οασίι. Ἑδοῖ Ὀ]σηθοτίηρ ΤΆΤΩΣῪ 
σδυτῖοα τὸ τποτὰ [..6 δίοΥΥ οὗ [86 ἰοττῖ}}]9 ἱπαρτοοηῖ, 
Ἰοολύηρ ἰν ἰπ αἰδγουν ᾿Ἰδηβ ἱησ ἰο [6 ἰτϑβὰξ- 
ἄομβ οἱ ἐδοὶν ̓ φέμανβν δῃὰ μαρνς ΡῈ πε βω 
ΘΙ Δ μΐηρ 1 ἃ οἷν οὐσὐῃ τὰ γί 68] οὗ 
Ταβΐοη, Τηο ΒίΌΪο δοῃθ ρἶνϑβα υὰ 18:6 τοῦ 8 Ὁ]6 δο- 
οουηί, ἐτ ΠΥ δηὰ υἱνὶαὶγ ὑο]ὰ, οδττγίηρ, δυο σ7 
ταλτῖς οὗ Ὀοΐηρ δὴ δοίιὶ ογϑ- υἱἰοβϑίηρ, δηὰ ξατγηϊεῖν. 

ἰδο Ὀοδὺὲ ἀδὶδ ον ἀοίοττοϊηίης [18 ἸοοΔΙγ, 18 
ῬΙΌΌΔΌ]ο οχιθηΐ, 118 ἐσ ΟΠΓΟΠΟΪΟΟΎ, διὰ, νμδὲ ἴδ οὗ 
Κιοδῖον γαῖαὰθ ἰμδη 41} οἶβο, 18 ἐθθοϊοσίοαὶ Ὀοασίηρ, 88 

αἰνίῃο ἰὩογυθῃ θα ἰη [Π6 ΒΟΥ 
οὗ [09 ποιῖὰ διὰ οἵ ἰδ6 οἰυγοῖ.---Τ. 1,.] 

ΕΟΒΊΗ ῬΑΗΤ. 

ΤῊΕ ΟΕΝΈΞΙΒ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕᾺ, ΟΒΙΙ.ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΗΕΥΜΑΝ ΒΑΟῈ; ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΝΤΒΑΞΤ 
ΒΕΤΤΕΕΝ ΤῊΒ ἘΟΒΜ ΟΕ ΞΚΙΝ ΤΗΑΛῚ' ΝΟῪ ΟΟΜΕΒ ΙΝ. ΑΝῸ ΟΕ ΤῊΕΒ ΝΕῊῪ ΕΟῈΜ ΟΣ 
ῬΙΕΤΥ; ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΝΤΕΑΞΤ ΒΕΤΨΕΕΝ ΤΗΕ ΒΙΕΒΘΙΝΟ ΟΡ ΒΒῈΜ (Οὐ ΤΌ, ΤΗΕΟΘΕΑΟΥ) 
ΑΝ ΤῊ ΒΙΕΒΒΙΝῈ ΟΕ ΦΑΡΗΕΤῊ (ΟΥΙΔΌΒΕ, ΒΟΜΑΝΙΊΒΜ); ΟΕ ΤῊΒ ΟΟΝΤΈΛΕΤ ΒΕ- 
ΤΎΕΕΝ ΤΗΕ ΡὈΙΒΡΕΒΞΙ͂ΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΝΑΤΊΟΝΒ, ΑΝῸ ΤΗΕ ΒΑΒΥΙΟΝΊΑΝ ΟΟΜΒΙΝΙΝΕ ΟΕ 
ΤΒῈΕ ΝΑΤΙΟΝΒ; ΒΕΤΨΕΕΝ ΤῊΕ ΒΑΒΥΠΟΝΙΑΝ ὈΙΒΡΕΒΒΙΟΝ, ΟΒ ΤῊΒ ΜΥΤΗΙΟΑΙ, ΗΕΑ- 
ΤΗΕΝΊΒΜ, ΑΝῸ ΤῊΒ ΙΝΡΙΥΙΟΌΑΙ, ΒΥΜΒΟΙΙῸ ΒΑΙΤῊ ΙΝ 600 ΟΕ ΤῊΕΒ ῬΑΤΕΙΑΚΒΟΗΒ. 
ΤῊΒ ΕΙΕΒῚ ΤΥΡΙΟΑΙ, ΟΟΥ̓́ΕΝΑΝΤ. ΟἿ. ΥΠ|. 20- ΧΙ, 82. 

ΕΙΗΗ͂Τ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

Τῆς Σϊγες Τυρὶοαϊ Οονοπαπί. Το Ῥγὶπιϊεῖυε Ῥγεοερίς (Νοαολίαπ ;αιοε). Τλε βυπιδοὶ οΥ ἐλ αΐπδοιο. 

στ - ΠῚ 

Ομλρτεκ ΥΠ|. 20-ἸΧ, 17. 

20 Αμᾶ Νοβδῇ Ῥιυμ]αθα δὴ δἱίδι απο ἴῃ Τωοσὰ, δπα ἰοοὶς οὗὨἩἉ δυθυ ἡ οἰδδη θθαβὶ δηᾶ οὗ 
21 ΘΥΘΙΥ͂ οἶθδα ἴον] δηᾶὰ οἴδγοα Ὀυτηΐ οβδυὶηρα οἡ (ἢ 6 δ]ίδύ. Απᾶ ἰδο Ἰυοσὰ βιὰ 8 

βυθοῦ ΒΑ ΟΣ, ̓  8πα ἴῃ6 Τιοτὰ 8814 ἴῃ ἢ18 Ἠθδασί, 1 Ὑ1}} ποὺ δραὶπ οὔγβθ (Π6 στουμπὰ ΔΗΥ͂ 
ἸΏΟΥΘ [ὉΓ Ιῃ8ΠηἘ8 8αθ; [Ὁγ [86 ᾿τηδρὶ ηδίϊοη οὗὨ σωδηδ μϑαχὺ 18 6Υ]]} ἴγοστα δἷβ γουΐῃ [Ἀοσο, 

22. οχουείηᾳ} ; ὨΘΙΓΠΘΥ Μ{11} 1 ΔρϑῺ 8.6 ΘΠΥ͂ ΤΏΟΤΘ Θνοσγ  ΐηρ νίηρ 85 1 Βαγθ ἄομο. Ὁ Β116 
1886. δαυί τοπλδί πϑι ἢ [411 1μ9 ἄλγε οἵ ἐμϑ δασὲ}} βϑϑα(τὴθ δηὰ δδγνϑβϑὺ [{δὸ οσᾶας οἵ πδέυσο], δᾶ 
οοἷά «ῃᾶ μοϑί, 8δῃηα βυϊωσηθσ δηὰ σϊηίοσ," δηὰ ἀδΥ δηὰ ἰρμῦ, 8}}8}} ποὺ οβδβθ. 



ΟΗΑΡ. ΥΠΙ. 20---ΤΧ. 1-1}. 999 

Οπ. ΙΧ. 1 Απᾶ βοὰ [ΞΙομίπι] Ὀ]6βϑϑθὰ Νοδὶ) δῃηἃ Ἠΐ8 Βοη8, δῃὰ 86 υπίο ἔθθτα, Β6 ἔτι υ], 
2 δρᾷ συ] ρ]ν δμα σϑρ]θιίβῃ ὑπὸ θασίῃ, Ἀἀπα 6 ἔθδι οὗ γοὰ δῃᾶ ἰῃ9 ἀγαδα οὗ γου, 588} 

ὈΘ ὭΡΟΙ ΘΥ̓ΘΙῪ ὕθαϑὺ οὗ {6 ϑαγί!, δῃὰ ὩΡΟῚ ΘΥΘΙΥ͂ ἰΟὟ] οὗ [86 δ'., δια ὭΡΟΠ 4}} ὑπαὶ 
τπον [ἢ ΠΡΟῚ [ῃ6 φάτ, ἀπ ὉΡΟῺ 84}} (09 ἢβῆ68 οὗἩ ἴΠ6 868; ᾿ἰπὶο γοῦ Ὁ 8018 8Γ6 μον. 
ἀο] γοσθᾶ. ἘΥΨΟΥΥ πιουϊηρ ἐπὶπρ' ὑμαΐ ᾿νοῦ 8}.8}} Ὀ6 ταϑϑὲ [Ὁ γοι; ΟΥ̓́Θ 88 ὑδ6 βτθθῃ 
Βοτὺ Ἰιᾶγο 1 ρίνϑῃ γοῦ ἃ]} (μϊηρ8. Βυΐ 68} ψἈϊοὶ 18 ἰῃ6 116 ἐπθτϑοῦ [1 δου, ἐΐα δαὐσοα οι], 
ὙΙΟΝ 18 (86 Ὀ]οοὰ ὑμογθοῖ 88}} γθ ποὺ θεῖ. αἀμπᾶ βου γοῦγ Ὀ]οοά οὗἁἨ γου |ἴν68΄ 
[οἵ ὁδοὶ εἰτιρὶο Η19} Ὑ7}}} 1 σθαυΐτθ; δ (Π6 ἢδηᾶ οἵ ΘΥ̓ΘΣΥ͂ Ὀθαϑὺ Μ0}}} 1 σϑασῖγο 10 [ἔδκο νεπρβοᾶπου 
ὧτ ἢ}, δηὰ δ ἰὴ6 μδῃᾶ οὗ τηδῃ; αἱ 16 Πδηα οὗ ΘΥ̓ΘΣΥῪ ΤΩΒΠΒ Ὀτοίμοσ ΜΙ] 1 τοαῦσο ἐμὰ 

ὃ 118 Οἵ πιαπ, ὙΒοβο βμϑάδοιςι πιδῃΒ Ὀ]οοά, ὈΥ͂ ταδῃ " 88}1} ἢἷβ Ὀ]Ϊοοὰ Ὀθ 886α : [ὉΓ ἴῃ 
Ἴ τὴ)8 πῶδρα οἵ αοα τηδὰβ ἢ6 Ὡϑῃ. ἊἈπᾶ γου, Ὀ6 γ8 ἔγυϊ ἔα], ἀπ τυ ρ]γ ; Ὀσίηρ ἴοσίμ 
8 ΔΟΌΒαΔΗΙΥ ἴῃ {86 θη, δηα τι] Πρὶν ὑμοτοη. ἀπά Θοά Δ Εἰομμα] ΒΡαΚθ υηΐο Νοδῇ, 
9 
0 

φι νὼ ὧὐ 

δηᾶ ἴο 18 ΒΟΏ8 τ Εἴτα, βδυϊηρ [2.5], Απα 1, 6} 014, 1 βίῃ] 8 τὰν οονσϑηδηΐ ὙΠ ἢ 
γοῦ, δῃᾶ σι} γοῸ δβεθα δῇεσ γοὰ ; Απαὰ ψὴ ἢ ΘΥΘΤῪ ᾿ἰσίὶηρ ογοαίαγθ ὑμδὺ ἰ8 τ] γοῦ, 
οὔ 86 ἴον, οὗ [16 οαἰ.]6, δια οὗ ΘυοσῪ Ὀοαϑὶ οἱ ὑπ6 δαγίῃ σις γοῦ; ἔγοτα 41} (μαὺ ρὸ οαἱΐ 

11 οὗὁἩ [89 δὐῖκ, ἴο θυθῦυ ὑϑαβὲ οὗ 86 ϑδυίῃ [{λαὲ δμ)81} γοοοοᾶ ἥτοτα ἔδνοτὰ ἐπὶ ἐδ ϑαξατοἿ. ΑΔΑῚΙ σ1}} 
Θβίδ ὈΠ8}} ΤΩΥ οονθηδηΐῦ ὙΠ γοὰ; ΠΟΙΟῚ 81|8}} 4}} ἤθβα 6 ουαἱϊ ΟΠ ΔΩΥ͂ τροτο ὈΥ͂ ὑδ9 
γγδίοιϑ οὗ 8 ἤσοα; ποῖ 0 8881} ἰμιθτθ ΔΏΥ͂ ἸΏΟΙΘ ὉθΘ ἃ βοοᾶ ἰο ἀοδβίσου (6 ϑβδυίῃ. 

12 Απὰ Οοἂ [Εἰοδί] βαἰα, ΤῊ 18 [86 ἰοῖκθα οὗ 8 οογοῃδηὺ ]ΙΟἢ 1 ταῖζο Ὀθίνγθθη τὴ 6 
18 δηὰ γοὺ 8πᾶὰ δΥ̓Θυῦ ἡνίαν ογθδύυσο ὑμαὺ 18 τὰ} τοῦ, ἴὉΓ Ῥϑγροίι] ρϑῃθγδίοηϑ: 1 ἀ0 

βοῦ ΤΥ θον" ἴῃ ἰμ6 οἷουα, δῃαὰ 10 8}4}} Ὀ6 ἴὉΥ ἃ ἰοΐζαῃ οὗ ἃ σονσϑθηδηῦ Ὀϑύνγθθῃ τὴ ἃπὰ 
14 (η6 οδατίῃ. Απᾶ 1 58}8}} οοτηθ ο ῥ888, θη 1 Ὀσίηρ ἃ οἰοαἂ ΟΥ̓ΘΓ ἴῃ6 δατίῃ, ὑπαῦ {18 
15 Ὀοτ 81|8}} Ὀ6 8660} ἴῃ {86 οἱουὰ :Ἶ ΑΔΑ1 ν}}1} Γϑυλθτη ὈῈΣ ΤΑΥ σον θηδηϊ, Ὑ 10 18 θούΘ ἢ 

ΤῺ6 8ἃπα γοὰ 8δπα ΘΥΘΙΥ͂ ᾿ἰνὶηρ ογοδίυσθ οὗ 4}1 ἤθβ ; διηᾷᾶ {δ6 Ὑτδίθγβ 8}}8}} ΠῸ ἸΏΟΙΘ 
16 Ὀδοομθ 8 ἥοοά ἰο ἀαβίγου 4}} ἤθβϑ. Απμπὰᾶ σοῦ ὈΟΥ ᾿ΕΒ811 Ὁ9 ἴῃ [86 οἰοι ; δπὰ 1 ν1}} 

Ἰοοῖς ΡΟ; ἰδ, [μ80 1 ΙΩΔΥ ΓΟΙΔΘΙΔΡΟΙ ἰἢ6 ϑνουϊδδίπο οουθηδηΐ Ὀοίμθθη Θοἂ τπὰ ΘΥ̓ΘΙῪ 
11 Ἰϊνίῃρ σγθδίασθ οὗ 8}} Ηθββ ὑμδῦ 18 ἀροῃ (86 ϑασίῃ. ἀπά ἄ [Εἰομίμι] βαϊ ἃ πο ΝΟΘὮ, 

ΤῊ5 15 (ῃὴ6 ὑοκϑη οὗ ὴ6 οονεπδηῖ, ΒΟ. 1 ἤανο δβίβὈ]Π8ῃ6α Ὀούν θη τὴ0 δῃὰ δ]} β68 8 
ὑμαῦ 18 Ροη (Π6 Θδυίἢ. 

(: 6". νυἱϊί. νοῦ. 40.-- δ᾽ Ὁ-- τότε αἷϊ ὑἱε ῬΏΓε 7 (δλὲ οαἕζίε, απὰἃ ζγοιε αἴ ἰλὲ νεγε 70ιοῖ. ΤῺ ποτὰ ἀθηούθε βοϊϑοίζος. 

11 σασὶ ἜΒΕΟΥ͂ ΤΟΔῚ ΟὯ6 Οὗ ΘΥ̓ΟΙΥ͂ κἰ ηἃ ἀϑοτηδὰ ῬΌΣΘ δπιοηρ ἐμ οὐ] ; τ υ0ἢ 1686 οδΣὶ ἐδ ΒΑνο [818 Ἰαστβο ταδδηϊτιρ ἴῃ ἘΡΡΟΟΣ 
(ο ἔπο ἴον" (οΣ ἔδ9 Ὀἐτάδ), ἀταοπρ τόσ ἐμ ῬΌΣΘ 68 Δ οχορὶϊοὰ 1:9 ἐτρ το Ὧγ0 στη οηθὰ 88 
(ἐσοπέν-οον ἰπ ὩΌΤΑΡοε,, 1 Υ. χὶ. 18: Του, χὶν. 12. ΤΡ ΝΟΔΝ Ἀδὰ μδὰ ΘΥΘΙῪ Υ͂ 106 οὗ υἱτὰ ἱἰπ ἐδθ διὲκ Ἀλχάκες 
οὗ 61} τ 6. τοζαγάθα 68 ΡΌΣΟ), διὰ οδεσοᾶ οὗ ὁδοὶ ἴῃ δαοσίβορθ, 1 που]Ἱὰ ἐδ δα μὰν ΔΣι ἰζώτηθσιδθ αἰίασ. ἸΏΟΟ Νὰ 

ονἱἄσοσι εν 8 ξεἰεοίέοπ, ἀπὰ Βποῖι Ὧ80 οὗ ἐμο ἴαιτα Ὁ'2Ὸ ἘΘΣΘ ΤΩΔῪ ΒΕΣΎΘ 88 ἃ ρυϊὰθ ἴῃ σοαροοῖ ἰο 18 διιϊθοοάθηῦ 11.868, ᾽δ γα 
ἜΣ υ ΣΉΣ Ἂς ΝΙΝ θοσασλοσι κίμὰν οὗ 8]} δρϑοίθθ θονσι ἐο ΝΟΔὮ, δσιὰ ἱπδδδιθπα ἔπθ Ῥοτγυίοῃ οὗ [86 ϑασίδ νἱεἰθὰ 

{5 Ψες. 21. -ἘΠῸ Α νοσᾶ οἵα εὐφ ῬΘΟΌΪΑΣ ἴοστω, ἴκο ΡΝ 16. 1. 81. ΑἸΘΏ Ἐζγὰ σοϊρατσο ἰὲ τι ὉΔΌΝ, Ηοιδ. 
[. 4. Τῷι δοποίοα τοὶ ἐπέοπαῖνϑν [86 τοδί, στιοὶ οὗ σζοσο μα6, ΟΥ οοδϑδέίϊοι, Ὀπὶ οὗ ταξέφίαοίίοη,, οὐχ ΘΟΙΩΡΙΔΟΘΠΟΥ͂, ᾿ἀοἰίρὶις. 
Ἀ5 οαοτ 7 τεεῖί---οἵ οοταρ]ϑίο ἀπὰ ὕται ὑϊεὰ ἀοοορέδοο δον 186 δυκαοειθα Ἰδριαρο, ΖΘΡΏ, ἐἰΐ. 17, ὀχρσοδδίης Οοὰδ 

ξτοαὶ αοτίαδιοϊίου ἐπ δοτστιβαίοτα, ἸΏΞΓΙΣΕΣ ΠΝ, ἯΣε τλαῖὶ τοί ἐπ Λέε ἴουε. ΤῈο ποσὰ ΓΤ 2 ΟΟΟΌΣΒ Β6ΤῸ ἴοΥ ἐμ ἤτεῖ 
σα, διὰ ἐβ ον Δ ΠΕ τησατιὲ ἴο ΒδΥΘ ἃ ἐ οὐπηρειῖσε αἰ (0.9 τπδῦθ τ (ΝΟΌΔΒ), Ὀπὺ Ὀθοοσιο8 ἔμ6 Θοσώσηοῖ ῬὮΏγαδο (ΠΝ 

ΤΙΣ 12) ἴο ἀσηῃοὶθ ἔμ 6 ̓ μέραν ἃ οὗος οὗ ἰ)6 βδαοσίῆσο, ἴῃ ΕἸΧΟΔΌΒ, Ιοὐϊεσαα, αἴθ. Ἡΐδποθ (9 Νον Τοείδεηοας ΗἩΟΌΤαΙΒΤΩ 88 

ΘΕῸ ΕΣ ἘΠ Ὸ ΌτΟ εὐϑδεσῖ τη ῬΟΚΙΡΑ δε 2 ΟΟΕΥῚ ἘπΚΑ ΜΕΕς ἘΕΌΘΕΤ ΟΥ̓ ΘπσΙδυ, ραν Υ' 3, α εἰσεεῖ-διλοϊέηρ φαυοιν, ῬὨΪ]. 
πον τ οἱ κενή, 5 Ὁ Ὅστ- ἢ. 1 ἐπλα λων νἀ ρλιρρολμέωξες ΤΏ σον δὴ ἐπίοσργοίοσα ΠΟΤῸ, 88 Ὁδ14], ΔΙῸ 
αὐαϊὰ οὗ οὗ ΟἾΪΚΟ6105 τοσιάθτο βὉπΠ ΟΣ γ, Τὴε Σοτὰ ρδ δώ: ἐλε οὔἹεγίμρ ᾿ποῤμφπο ἀμ δὰ 
ποτ Ἢ βού: τὰ το προ τεέτς ἡ ἱρά λεῖα ἐδδι: Αὐδῆ ἄκρα δϑοοιθ ἃ ΠΟΣΤΟΣ οὗ [80 Ἰἐΐαταὶ 86:66. ΣΙΝ ΛΌΤι, 6 
βαγο---“Ὁ0 ἘΡΟΒΙΘΕΙ ΔΎΑΥ Ἡἱίι ὑξῳ δ ΒΟΟΚῸΣ δὲ αοὰ δΔῃου]ὰ 51π16]] οΥ θαἰ.) ὙΨΠῊ 411 ἐμοῖς σονόσαηοθ Σ ἐδοὶς οἱὰ Βετίρ- 
ἕωτοα, ἐδ :660 δον δ} τη οσρσϑίοσβ μϑὰ ροὶ ἃ ἰδεῖο οἵ τ ΡΠ ομοραν, δῃηὰ Ὠδσιοο ἐδποὶν ΡΒΣϊοπΐο ζαδὶ! ἀἰοῦδτιθθ, 88 ΘΥΟΣ τηδηϊοείοα 
ἦπι ἃ ἀδδίσϑ ἰο στωοοῦϊι ουᾶσ δὲὶ βιιοὶ Ἰδπβοδβο.--Ἴ. 

{8 Ὑατ. 2.-- ὁπ , Τομδεσϑὰ εὐὐη έν" -ἸΏΟΤΟ ῬΣΟΡΕΣΙ͂Υ ατπεη, που ρΡΕ Σὲ τοαγ ἱποϊαᾶθ ἰμ6 πὶπέοῦ, δα ὙῊΡ τὰν Ἰπουᾶθ 
ἔμο ορστίῶ.--Ἔ. 1.7 

[4 Οἱ. ἱἰς. τας. ὅ. ποθ οἾ25 ὈΘῸΞ, γον δἱοοά (7 (οΥ 7.07) ΨΟΩΤ δοιῖε. Μαϊτισηΐάδα τοηᾶοσα ἰὲ δ ΠῸ ὈΦῸἼ 
ὈΞΎ ΣΟ ἸΏ 23, νον δίοοὰ τολίολ 8 γόων δὐιὴδ. 1ΧΧ., αἷμα τῶν ψυχῶν ὑμῶν, δίοοά ᾳγ γοιεν εοιζε.--Ἱ, 1..} 

[5 Ὑε:. 6. Χ 2, Ἑ. Ὕ. ὃν πιαη. ΤῊΙδ ποαϊὰ δΘΕτα σβέμον [0 Τα ἶτο ἐδ ὕαττα ἼὩ., ὃν (λε λαπὰ ψ πιαπ, (Ὧ0 Ὁσυ2] 
Ἡοῖσον ΡΏΣΑΘΟ ἰο ἀδηοίο ἐπεισισηθηίδιν, Τα ἰξ πλ ἰο Ὀ6 ὉΨΥ Βύσηασι ΘΡΌΠΟΥ 18 γΟΙῪ οἶθᾶσ, αὺ [86 3 ἴῷ ΠΝ ΙΟΔΥῪ 
06 Ὀοέξέξαεγ ἐδίζοσι, δ ἷΐ “. Φοῦδ θ6ὰ ΟΔ ΠΟ. (ΑΡπ]-Ὑ αἰ), ἴπ 6 ἩθΌσονν Οτδυλσλασ, ἢ. 88, ἴο ἀδηθι διεδεϊέοπ,--- 70 
“απ, ὅπ ΡῬίαοε 47 πιαπ---ἰ{908 707 ἰζζΧζ4, οτ ὑἱοοα 7ῸΥ δἱοοα, 86 ἰδ ἰδ Θὺ σἰτοπρὶ ϑιὰ Το] ΠΕ ΟΧρτοδθοὰ ἴῃ ΤῈ νορβδλρυά ρας (μι 

Το τσοροεϊου 3, ἰπ ἐπ|9 Ρ'δοο, ἘΘ βαψα, ἰ8 ϑαυἱναϊδτ ἴο ὙἸἼΖ9 2, ὁπ. ἀοοσμδὲ φῇ δηὰ δ6 Τοίδσχβ ἴο 3 θδσω. χίν. 7, " αἱνθ 

ὯΦ ἐ86 :δϑῃ ΤΟ κπιοίο (ιΐδ Ὀσοΐμετ, 8ῃ. ἃ τ Ψ|}} Ῥαξ δίπει ο ἀεαίι, ἩΛΤΊΔδΣ Ὁ Ὦ92., γον ἐμ δοὰ] (86 11ὅ6, οσ ἐμ ρίαοε 47) Ἀἱδ 
Ὁγοῖδλοσ," Ἐχοά. χσ, 2, Ἴ9522 “2Ὁ3) , " δσχιὰ ἮΘ 586}} ὉΘ βοϊὰ γον ἰδ ἐμαξ,» 88 δἷδο, ΒΣΩΟΏΒ ΤΩΔΩΥ οὐδοῦ Ρ]δοοϑα, ἰο α6:. 

αἰὲν. δ. 3 ὉΠ ὩΡῚΣ διβΓΊη, ΠΝ ἰπείοδὰ οὗ “" ἀἰνίπίηρ ὃν 1Δ,.) 88 πι οἷς ἘΣΘ 6ἢ σοσείοσιθ διὰ ἐδ6 Ψαϊραῖθ, 6 οσἶτο8 
τὑτἰἶαξ ΘΟΟΙΩΦ ἃ ἸΏΟΣΘ οοὨ εἰδίοπι Γοπδοσίηρ : “80 ψΠῚ ΒΌΣΟΪΥ ἀἰνίπο 70» ἱἢ ἢ ΟἿ 352), ἐμαὶ 15, πα οὔξ ὃν ἀἰυϊπαίζοπ, ΒΟ 
826 [λ δὲ8 Ῥοβδβϑέβιοι ἔπε Ἰοδέ ορ. ϑ οἷ α180 ΣΘΟΙΩΣ ἦο βανο Ὅσασι ἐδ 6 ἱὰο6 οὗ [86 ΤΟ Χ, ἰὰ Οε:. ἰχ. δ, τ ΒοσΘ ἘΔΟΥ δγθ 



8394 ΟΕΝΕΈΒΙΒ, ΟΚΒἘ ΤῊΞ ΕἸΚΗῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΕΞΒ. 

βοίδίτς ἴος ΠΝ Ὁ ἀντὶ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, ἐπ ποίμνη 7ὸ᾿ν λέ δίοοᾶ, Αταῦα Ἐχραιίδηυθ τεάοτ ἰὲ ἴων! 53 ὦ 
ὃν ἱλε ιρογὰ, οΥ εογαπιαπα, ῳ" πα, ἰπϊοαϊίηρ ἃ ἡτιά εΐα] δοαΐοποθ. 80 ἔπ Τδυβτσα οὗ ΟὨϊκοῖοθ, ὃν (λ6 ιοίδηξεεκεῖ ἀοοογαάϊηρ ἰο 
{δὲ τοογὰ ψ' ἡμάρνκεπί, διὰ δὸ 8150 Ἐδδηὶ διὰ Αὐϑῃ εσα, Ὁ 19 ὈἼΝΩ, ὃν πιαν, ἰλαὶ ἐς, ὃν ἐλε υἱίπιδεεαε.--Ἐ. 1,..} 

[6 ες. 15.- 9 5, Ἴ“ν ὕοισ, Δ8 Ἰυ5ὲ Ὀοίοτο, τασ. 11, ὭΣ, “ν οὐυθῶδηϊῖϊ. Τῆο Ἰδιιρτιδρθ ΒΟΟΙΩΒ, ΟΣ (Π)6 ΥΟΓΥ ἴποϑ 

οὗ ἱξ, ἐο τα ρὶν α (ἰηρ ῬτΟΥΟΌΒΙΥ οχ σι, οδ]]Ἱοᾶ, ἔγοτα ἐπ ΣΟΣΘΑΣ ΚΔ 0}6 ΔΡρϑδυαποθ, {Π6 δοιο 97 Οοα, ἀτιὰ ἸΟῪ πρροϊηϊοὰ 
ΔΒ ἢ Βῖτῃ οἱ [δ6 ῬΣΘΥΪΟΊΒΙΥ͂ ὀχ δίς οοτομοπῖ. Ηδὰ [ζ ὈΘΘΩ ἃ ὯΘ6Ὲ οτϑϑίίοσι, ἐδ ἰἸαησύαβο ἸΤΟῸ] ἃ ΤΔΟΤΘ ῬΓΟΡΟΣΙΥ δυο ὑὕθοῦ: 
1 “111 παιδία, οσ δοῖ, α δοισ ἴ8 {80 οουά. 8666 τοσρδσῖκ (1 ἐὴ0 Ιπἰσοὰ. ἴο ἔἐδο ἱ. οἷ. Ῥ. 144) σὰ 1:6 τδίῃρον δῷ [86 συυω οὶ 
οὗ σοπδίδηου ἴῃ ὩλέΓο, ἤγοτῃ ἐ18 οοτιδίδοὐ δη ἃ ΤΟΘΌΪΑΥ ΔΡΡΌΘΆΓΔΙΘΟΟ ἩΠΘΠΘΤΟΣ (9 ΒῸΏ δΒῃϊηοξ οσίδ αὗἾΔΣ ἴδ6 γαῖ. ΕὰΣ 
ξισέδοῦ τίον 8 οἡ {πὶ9, απὰ ἴον [86 ὑρδιοες οὗ δλο9 Φοτ 8 οοτηπισηϊδίοσα, 806 δδο ποίδ, Ὁ. 8328.--Τ. 1.] 

[1 ὕοτγ. 14.-- 8 νοσθθ δῃου]ὰ Ὁθ οοπηροῖθα, ἐῃ ἐγαηδ)αζίοσι, τὶ [ἢ ἘΠ 6 ὁπ 10] τ 5. ΑΑ ἢ ἰδ γοῃδογϑὰ ἰῃ Ἐ. Υ΄., [89 
δΡροασζίπρ οὗ ἴμο ὈΟΤῪ 8 τηδάο {μ6 διι]οοὶ οὗ (80 δοῃιίδσοθ (ἐδβουφὰ ΔΡΡῬΕΣΘΏΓΥ (δὸ ργϑά οαίθ), Ἡμοσϑδθ (0 δοηυφδΏοο οὗ ἐμ 

οοπ)αποίίουι Ἷ, διὰ οὗ ἐμ ἔοῃδοα, σου ὰ αἰγὸ 86 δαζδοὸ ἐπ 8: Απὰ ἰΐ 6.}Δ}} οὐσῃθ ἰο Ῥαβϑαε, θα 1 ὑτίπρ [86 οἱουά, οο.) δὰ 
ἩΒΘΏΘΥΟΡ [89 ὉΟῪ ΔΡΡΌΟΔΙΒ ἰπ (80 οἱουᾶ, (Βα: 1 ψΠῚ ΤΟΙΔΘΣΩΡΟΣ ΤΩ οογδαδηῖ; [86 οοπ᾿τιποίξοῃ ΒΟΙΌΣΘ ἽΟΥ δατῖης δὲ 
1Ἰαῖῦδνο ἴοτοο.--Τ. 1.] 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. γεῖβ. 20-22, 776 οδεγὶπσ ἯΙ Νοαλ απά ἐλ 
ἀςοερίαποε απὰ ρ»γοπιῖδο οὗ “ζελου ΤῊο οὔσης 
οὗ Νοδὴ ἴβ ποῖ, ἃ8 α8 Ὀδϑὴ :ηδἰ ἰδ πο, ἰὸ Ὀ6 τεΐοσ- 
τοῦ Ὀδοῖκ ἴσοι (6 ἰαίον {ἰπι6 οὗἉ [86 Ἰανν, ἴο [86 ῥτἱμηΐ- 
εἶν ἰβίοσυ. [{ γτοῆροίβ 186}, Ὡόγϑουθν, ἴῃ [06 Γγ- 
τΠο]ορίοαὶ βιοσίοβ οὗ 116 δοοὰ (ὨΚΙΙΤΖΒΟΗ, Ρ. 368). 
Δὴ αἰΐαν ἴἰο ἴ89 Ζιοχὰ. ΤῈ δἰίασ ἰβ ουἹεὰ ΓΙΣΤῸ., 

ῬΪδοα οἵ βἱαγίηρ (86 υἱοϊΐπ), ἔγοτῃ ΓΙΏΤ, 48 ϑυσιαστή: 
ριον ἴτοιῃ ϑύειν. Τῆδιὶ ἴῃ βοὴβ οὗ Αἄδιῃ οἴοτοα 
Μἰ ποὺ δὴ αἸἰαΡ ἷβ ἃ ΤΏΡ βυρροεϊοη, Αοοογάϊη 
ἴο ΚΟ ἴδοτο γαϑ η0 πϑοὰ οὗ δὴ δ᾽ίδσ, θοσδυδο 
ΜἈ8. Ε0}}} ᾿γοϑθηΐ ἴῃ ΡῬαγδα δα ἴο θη. ἴῃ ἴῃ0 ἰυὰρ- 
τηθηῦ οὗ ἴπ6 Ποοὰ γγὰϑ8 Ῥδυδαΐβο ἀδειίγσογθᾶ; [Π6 ρἶδοθ 
οὗ [ιἷ8 ᾿γδβοῦοθ 88 πὶ άγαυσι, ἀπά ἢ Παα ἴδκθη 
Ἰν8 ἡῃγομα ἴῃ ἴπ6 μοᾶγοῃ, (μδὲὶ ἔγοτι ἰἤθῃςα, μοτοδῖδοῦ 
Πα πυρὶ γουθαὶ Ὠἰτη ΒΟ] ἴοὸ θη. (Οοιρ. οἢ. ἰΐ. ὅ, 7). 
ΤΟ 5 ἤρδυΘη Πηιδὺ ΠΟῪ ἴπ6 Ὠοδγβ οὗἩ [86 ρῥίουβ 
ΕΠ ἀρ {ΠΟ ΠΊΒΟΙγ 68 ; τΠοἷν οἰδεῖ ρΒ δὰ ὑποῖγ ὑγάυθγΒ 
τηυβῦ ΡῸ ὋρΡ οὐ ΐρῃ, ἰἢ [Ώ6Υ πουϊὰ τοδοῦ οὐ Ἐ 
(ἤγοπθ. ἴπ οὔγάδῃ ἴὸ ρὶνϑ 86 οἴὔεογίηρσβ {18 υρπταγὰ 
αἰγοοίίΐζοι, οἰοναίθα ρῥΐδοθβ σοῦ ἢἤχοαὰ Ὁροῃ, ἔγοτὶ 
πο [ΠΟΥ͂ τσ δϑοοπὰ ᾿ποδυθηναγὰβ ἴῃ το. 
Ησποὸ ἴΠ6 οἰδὝοτίηρβ ἀογίνοά ἐμοῖς παπηθ οὗἩ ὨῖοΦ,, 
ἔγοτα τὸς, [16 ἀδοεπαίησ, τοὶ 80 τωυο Ὀδοδυδβθ [06 
δοΐτοαὶ οἴδτγοαὰ νὰ8 ἰδϊὰ ροὰ {Π|6 αἸΐδγ, οὐ τωδάθ ἴὸ 
ἀϑορηα {116 αἰίαν, Ὀυὺ ταί 6 Ὁ θθσδαδα οὗἉ [Ππ0 δβοοηάϊηρ 
(οἵ [86 θαπηθ διηᾷ βῃιο 6) ἤγοιη ἰῃ6 δἰέδ ἰοπδσὰβ ] δά. 
ἰάνθη, (Οοτηρ. δυάς. χχ, 40 ; Φ6γ. χὶν!!. 16. ΑἸΩ08 
ἷἱν. 10). [Ιἢ {|κ τηδῆπθν 6} 280} ἰῃ τοϊδίΐοῃ ἴὸ Ῥδ. 
χχῖχ. 10; (ασοογαϊησ ἴο ΒΌΡΜΑΝΝ : ““ῬΓΟΡὮΏΘΟΥ͂ δηᾶ 
ΕᾺΙΒΙ πιο, ΡΡ. 80, 88). ΠΥ (δι 18 8 τηϑδηὶϊ {μδὶ [88 
το σου Β οΘομβοϊουβηθβ8, Ἡβιϊο ἢ οποθ τοσοίγοα αοα 88 
Ρτοβοηΐ ἴῃ ραγϑάϊΐβα, τυϑὲ ποῦν, ἰπγουρῇ ἰἰ8 ἀδιίχγοδθ 
ὉΥ͂ δίῃ, τϑύῦθγα πῇ δ ἰ8Ὧ6 ΗΟΪΥ Ομ6, αν οὔ“ ἀπο ϊηρ 
οἱ δἰχὶι, δῃ!ὰ ΟὨΪΥ Οσοδδβίοῃ δ! Υ γουθαϊϊηρς ὨἰΤΩΒ6} ἔγοτὰ 
δοάνθη, ὑμοστθ ποῦ]ὰ θ6 ποίπίηρ ἴο ΒΑΥῪ δραϊηϑί ἰΐ: 
Ὀυὺ 17 ἴῦ 15 τηθδηϊ ἃ8 8 11}6Γ8] ὑγβηβίον οὗ {π6 ρἷδοβ οὗ 
(6 αἰνίηθ ἀπο] ηρ δηὰ οὗἩ {π6 αἰϊνίπθ (ἤγοηθ, ἰὲ 
ὈΘΟΟΙΏΘΘ ἃ τα Ο]ορίζίηρ ἀδικοηίηρ οὗὁἨ ἴδ αἰϊνίηθ 
ἰάοα (β8ο6 Ῥβ. 189). Ομγίξί πὰϑ ρτοαΐοσ ἰμβδὰ πὸ 
ῬᾶγΔ 1 |8110}] Αἀδπὶ; ποῦν δι ἀΐηρ,, ἰῃ ῬγΆγογ, Πα 
᾿Ποά ὰρ ΐ8. 6γ68 ἰο ἤϑᾶνϑῃ (δΦοδῃ χὶ, 41); δηά δἱ]- 
Σοδὰγ 18 ἰὺ ἰπυἰτηαϊοα, 6η. ἱ. 1, ἰῃδι οτη ἐπ Ὀορὶη- 
εἰηρ, [6 ἢοδνθη, ἃ8 189 βυταθο 168] εἶστι οὗ 6048 
οχοθοάϊης δἰ ρἤμ685, δὰ τγοοθάρῃοα οἵ (6 ϑϑγί. 
Ταῦ, πονοτον, 86 ποτὰ ΓΙΘῚΘ τοδῪ ὮΔΥΘ ΒΟΙῺΘ Σθ- 
ἰαϊϊοη, δὺ Ἰϑαβϑὶ, ἰο {8:8 δϑοθηάθῃου οὔ ἰῃ6 νἱοιΐπλ ΡΟΣ 
θα. δἰίαν ἰβ βονῃ ΟΥ̓ 86 Θχρτοβϑίου ΓΙΌΣΤῚ ἴῃ [6 
ΠΡ. Τ| δἰκᾶῦ πτδϑ εγθοιοὰ ἴοὸ Φοβουδῃ, πῇοβο 
σΟΥΒἢΪΡ δα ΑἰΓΟΔΑΥ, δὲ δὴ θανιΐορ ρογὶοα, ΘΟΙΠ ΤΠ ΘΏ6- 
οα (εἰ. ἷν. 4. ἘνοΥγπθοτθ ππθη ΒΟ πὶ Ὠδα τθ- 
νοα]οα Δ π86} ᾿ῃ οἷα ὅγβὲ διιπουποοσηοδίβ, δὰ ᾿δά 

1808 κίνοῃ δββΌτθηοο οὗἨ ἨϊΓη301 δ ἴ80 ἐγυδίοα δηὰ 
[6 οοπϑίδηϊξ, ἵπογῸ 8 Φοῦονδῃ, [6 Οοα διρθῶ, ἰῃ 
ΘΥΟΡ [}]1ὸΣ αἰπθθποίηοαθβ. Α8 ΨΦοθονδὴ τουδὶ Ὧθ 68- 
ῬΘΟΪΔΙΥ ρροδᾶῦ ἴἰο ἰδ6 βανυοὰ Νοόοδῇ, δ ἰῃ6 οἕδ ἴἰὸ 
ὙΠΟ ἢ δὰ ΔΙ] Δ]1οὰ δΐ8 πογὰ οἵ Ῥτοχηῖβα ἰῃ ὑ86 
ΜΟΠΔΘΡῸΙ τοϊδίίοη ᾽6 ὍΟΓΟ ἰο διΐπ.---Οὗ σνοσν 
οἶοδῃι Ὀθ821.--- Αοοοτγάϊΐηρ ἰο ΕοΒοΌΙυ]ον δηὰ οἴδοσβ, 
ἯΘ τοῦδ τοραγὰ (818 88 τοΐογγϊηρ ἴὸ (86 ὅνο Κἰ πὰς οἵὗἨ 
οἴὔστίϊηρβ ὑπο ἴΠ6 ἰατν, ΠΔΙΉΟἾγ, ὈυΠΠ]ΟΟΙ, δθθορ, 
βοαίθ, ἀοΥοβ, ἱατῖ]9 ἀονοβ. Τηλθ, ΒουΟΥοΓ, 18 ἀοίησ 
ΥὙἱΟΪΟπο6 ἐὸ ἴπ6 ἰοχί. ὑποῦθ ΔΡΡΘΑΓΒ σαίμονυ ἴὸ δύο 

ΐηὶς Βοτα οὗ (16 οἰαββι δοαϊίζοη οὗ οὔθυϊη 5 δὲ ἀδίοις 
ταϊποὰ ἴῃ [6 ἸονΠἰς8] ἰατν. ΤῊΘ Ὀατηὶ οδοτὶηρ ΤΟττὴ8 
6 πυϊάα16 ρΡοϊηῖ, δηὰ 186 τοοὶ οὗἩ ἴΠο ἀἰβοτοηὶ οὔοι- 
ἴηρβ (οοτορ. οἢ. χχὶϊ. 18): δὰ 106 υπάϊνἰ δα ὉΠΙΥ 
ἷβ ὮρΙῸ ἴο Ὀ6 Καρὶ ἰῃ νίονσ ἸΤΏΘΓΘ ἰβ, δ 8}} ουϑῃιϑ, 
οομίδϊηοὰ ἤδγο [ἢ6 ἰάδα οὗ (6 πδηῖκ οἴδετγίηρ, ]- 
που ποτα 5 ποίἰῃς Βα] ἃ οὗἉ ΔΏΥ ρϑγι οἱ δι, ΟΥ 
οδίζης, οἵ (Π6 νἱοιΐτα οὔδσθὰα. Το οχίγθῃ)α ἰοῖϊ εἰὰο 
οἵ ("6 οἴδὝενίηρ ᾿οΓο, 88 δὴ οὔδσίηρ ἴῸγ εἴῃ δηὰ ρυῖ, 
γΔ8 (06 Ἠότοῖ ΟΥ ΡΟΪ]αϊΐοη οὗ {Π6 οδγοδβοθ οχροδοὰ 
ἴῃ (86 Βοοὰ (Ἰἰ6 (86 Ἰατηῦ οὗ 1.6 βδουίῆοα οὗ Νίοθοϑ 
88 σοτηρηγοα τ ἰδ 5]4ἴη Βγαί Ὀογῃ οὗ ἰῃ9 
1418) : 1016 Ἔχίγοτῃϑ στ ῃΐ βἰἀθ ἴῪ ἴῃ ἰδὲ σοπβοογδαῦ- 
οα ραγίδιείπρ οὗ δΒοβὴ Η Νοδὰ πο ΠΟΥ͂ ΘΟΤΩΣΩΘΏΟ- 

--Αὐὰ Ι,οτὰ (ϑο ον ἢ) δηλο]]θὰ ἃ ευσοοῖ 
βανοτ.--- [6 ΒΔΥῸΣ οἵ Ββαιπἰδοϊξοη, Απ δηίθσορο- 
ΤΩΟΣΡ ἢ ἶ6 ΘΧργοδδίου ἰοὺς (86 βαιἰββοὰ δοοορίδποα οὗ 
180 οὔεγίησ ρτγοβθηϊθα, 88 ἃ ἰγὰθ οὔδτγϊηρ οἵ [9 
οὗ 186 οῃ6 ῥγοβοηϊίηνρ ἰϊ.".---απὰ μβαϊὰ ἐπ δὲ Βθασὶ. 
---Νοῦ ΠΊΘΡΟΙΥ Ὧ6 ΜΑΊῚ ἴο ὲπιθ0 1 οὐ ὃθ ἱπουχὴς πιὰ 

ἐμοῖο ἰ8 8 ΣΊΟΓΗΪ, ἮῸ Τὴ8 ΤΡ ΒΕΥ ΒΥ, ΒΕ ΊΠΈΠΕΙ ᾿ 
ν Ὶ ὃ χοϊδίσοσς ἩΜΠῸ5 

ἱπάϊοδίοα, δοιὰ πρλοὴ οἴμλοσ ροσομῃες οὗ 
Βα τΊρΙτο ΠᾺΡ ῈῸ 80 ΟἸθατ: Τὶ οὔδοτα ἴο ΟΣ οοπθσηρὶ δίίοῃ {86 
ταοβὶ νἱνϊὰ οὗὨ οοπέσαδίθβ.υ ὙΏΘΓΘ ΟΟΠ168 ἴο0 τοϊῃ, οσι {86 Ο80 
Βδῃᾶ, 0 ρτοδβ 80 3 ποδδ οὗ [ὴ9 δηἰοάἐ]νίδς ποσὰ, οΥτες 
τοπάϊηρ ἀοΟΤΗ ΤΑΣ ΤΏΟΤΘ δηὰ ΣΏΟΣΘ ἕο εδσείῃ διὰ ἃ 

1ση 8.}{ν---ἶσι ἃ σψοσχά, ἃ 
ἴδῃ ἐπ ἰοποῦῖ 1119 ίβο]ῖ; Ἦ 
ἴῃοτο τἰδοα ἊΡ ἱπ 841} 118 στοὰ 
δαογίλοα, οἵὗ {76 ἀενοίέοπ ἴο ἰδδξ 
1118, 18 βυτω δοϊποὰ ἐπ ἴῃ ἥδτθ ἵτοτα ἐδο οἶὔεογοὰ 
νἱοιΐα. [ἐ ἰδ, τρόσοουοσ, ἐῃ9 { οὗ ὈΡΒ ΙΒ. ΟΓ Ῥεπὶ- 
(6ποα, οὗ τοαϊσηδίου ἴο Θ Ὑ11] οὗ Οοὰ 86 18ὁ χαζοῦ- 
αἱ σι]ο οἵ ᾿ἐἴο,---Α}}, ἴοο, ὉΣΘ Ομο ἯὮΟ τοδὰϑ ἴ8ο στοαὰῖ 
Βδασίβοθ οὗ Ηἰτηϑοῖζ ἴοσ 106 Βἷ;}8 οὗ 186 πνοτ]ᾶ, διὰ πῶο, δὶ]- 

Υ͂ χη ἕο , ἯΔ88 οὐδε :8.}}} Οττι- 
ἑείοπ οὗ Βυπιδῃ ἀεσηοχίς, δὰ οὗ ἐδ 6 

ἀϊγίμο μοίητιθαα, ἩΒΙΔᾺ ἦἕ δἰ ]οὰ “80 τέφαϊοσαδιραι οὔ δ." 

[80 δοοουῃξ δ6ΓῸ 

Ὦ ἐδ ἷσθμος ἴμδΣ 
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Πἰπηβοῖῦ; ἴδ πιθδῃβ τίμιον, ἣθ ἰοοῖκ οουη9εὶ τί, Ηἷα [ Ὀδρεκηι, οὗἩ ταΐοῦ (Π6 βοοά 8 ἃ ἰγρ6.5 Ἐποδοὶ ἴανε 
δοατὶ δηὰ Ὄχοουϊθα ἃ ΡΌΓΡΟΘΘ ἢ τοσοοάϊηρ ἔγοια, {μ6 | Βίγββϑϑ οἡ οο Αδι ΠΑ ἸΕῚΣ ΒΕ ΤΡ ΕΣ νπάλιθα, 

δ ετοοϊίου οὗ δΐ6 αἰνίηθ Ιογ6.--Ἶ ὙἘ;11 ποῖ διαΐῃ ᾿ οἱ ἤοηι λὼ γηιοίλεγ᾽β οομιδ; Ὀυΐ (86 ποτά ουϊάθῃ 
ΟὔΣΒ6.---ἰη πορὰβ δὰ Ὧθ ἀ0η6 ἐπ 8, Οση. 11], 17, Ὀαὶ 
δοῖι8}}ν δηὰ ἕἰῃ ἃ Πίρσῃοῦρ ἸηθΑϑΓΟ, ἴῃ [9 ἄδογθθ 
οἵ ἀρεϊτυσίοιῃ δη. γτἱ, 7,13. ὙΠῸ ἰΠ6 ᾿Δδ., [6 Γο- 
γα, ἰ8 ἴ06 ται οὐγδα τοϊγδοίθα, ἴῃ 88 ἴὯΓ 88 ἴῃ6 Βταὶ 

ἸΠΑΓΥ͂ ᾿υδίται ἢ οὗὨ [ἰ1Ἰὸ δαυίῃ ἰβ δἀτηἰ θα ἴο Ὀ6 
4 Ὀαρίΐδηη οὗἨ ἰδ6 φαγὶ. Ασοοτγάϊηρς ἰο Κποροὶ, ἰῃ6 
Ρ᾽δαδίπο ἔγάσγαῃοθ οὗἩ ἴῃ οὔετγίηρ 8 ποῖ ἐπ τηονΐης 
στουπα, αὶ τπλοτοΥ ἰδ οοοϑδίοη Ἂ τη ἷ8 ρτδοίουβ γθ- 
ΒΟΙνο. Βαῖὶ τῇῆεας ἀο068 (Π6 οοοδαίοῃ τηθϑη πθτο ἢ [Ιῃ 
80 ἴδτ 858 ἴπ6 βαυίην οὗ αοἀ τὰδ8 ἰδ6 βγβὶ πηου- 
ἱησ στουπὰ " ΝΟ 8 (πδηὶς άπ τὴς ἰμἷ8 Ἰδ ο Ὁ 
4180 8 Βοοομὰ σοουϊηρ βτουσηὰ (Βγτ 0] 6817, οαυδα 
τπεγζονγία) ἴον [186 ΡῬΌΓΡΟΔο οὗ Οοαὰ 468 δϊογναγὰβ ἀθ- 
ἰοστηϊηθὰ.---ΕῸΣ [19 ἑπιαρίτιαϊλίοηδ οὗ τπδη} Βοδχί. 
--- Το στουσῃὰ Βότοὸ ρίνοῃ ἴον Οοα δ [ΟυθΟΆσληοο δηὰ 
οοΟτηρδϑϑίοιθ ΒΘΘΘΙΒ ΓΟΙΏΔΙΚΔΌΪ]6. Οαἰνίη : “ Π 6 ἐπ. 
οοπδέαπεα υἱάείμν ἀδμδ ἀαοομδατγὶ βωρτα ρυωηπί- 
ἐκγεε λοηιίποηι, οαιϑαπι οοπδί ἐκ αἰεὶ, φιΐα με 
οογαῖΐξε πιρκπαπὲ νοκαΐωπι ῬΕΣ ἈΗΐο ̓ ἠῤμῃηωκῆσε λοπιηὶ 
σταέέατι, ψιοά ἱ ἐγα υἱὲ ποίϊἑ, εαπάεηι οατ- 
δαχὶ αἰεσαί. ἘΒοίχοοη ἰμ18 Βονογοῖ, δὰ 
ἴ8δ6 οπο οὮ. νἱ. 6, ἔΠ6ΓῸ 18 ἃ ποίο]ὰ αἰ δδυθηθθ. [ἢ [ἢ 6 
ἰατίος ἔμ γο ργθοθάθθ ἴπ6 βοηΐθῃοο: Φομονδ βδνν (δαὶ 
(86 νὶοκ οάμεβα οὗ τδῃ γγ88 βτεδὶ Ὡροὴ {π6 δδζίῃ : ἴῃ 
οσμησδοῦοῃ πὶϊ 18 ΘΟΥΤΌΡΙΟΣ οἵ δου] βἷη, [86 οὁΥ]1] 
ἱπια σ ἰπίπρ οὗ ἰμ6 Ὠυϊηδη Ποδτεί ἰδ ὶ , ἰο τοοϊςοηϑαὰ ἔῸΡ 
ΟΥ̓], ἃ5 ἐλ τα [ουαπίαία, Ηδοτγο, ποτονοῦ, ἰδ Ὀυγηῖ 
οὔξεσίηρ οἵ Νοδὴ ροοα Ὀοΐοτο. [πη οοπηθοϊΐοῃ πὴ 
(818 βαογίβοίαὶ ϑοσνίοθ, ὀχ ργοδδίηρ ἴπ|6 θοϊπρ οὗἨ κυ]! 
δὰ 186 παηΐ οἵἉ ογχίνϑῃοϑα, [Π 9 6Υ]} ἰτηασί παίίου οὗ 
ῖπ6 Βυπιδη ποδὶ ΔΡΡΟΔΓΒ 88 ἃ ΒυΌΓον οὗ ἰοτηρίδ- 
ἤοῃ. Τῇ ἱπηδίθ βἰξ Π0 88 ἰβ ποὶ ἀΐδθ,8ο "πογεἶψ, 
δ0ὶ δα ἴὲ βίαπαβ ἴῃ ογζδηΐο δοπηθοίου Ἡλΐ 86 δοίτιδὶ 
βἷη, 5 4180 σμίζ, [{ ἰ8, Βούγονοσ, ἀΐθοαϑθ ἴοο; διὰ 
Ῥγορίθοιυ ἴῃ [18 σοπηροίϊίου τὶϊα (86 ἀἰθροδί θη ἴῸΓ 
ραγόοη, δηὰ ὑπ ὈοίύοΣ ἀθαῖγο οὗ τηδῃ, ἰδ ἰξ τοβαγάἀ δὰ 
88 ἀἴδοαβδο Ὁ αοά, δῃὰ δ Ὀοίΐηβ, [μογοίογο, δὰ ορ͵θος 
οὗ Ηἷβ δοσηρϑββίοῃ. Μογϑονοῦ ἱϊ 15 08110 ΠΘΓΘ δ᾽ ΓΩΡΙΥ͂ 
Ὁ ἼΣΟ, (Π6 ἸῃγΟΪ ΠΙΑΓΥ ὉπΟΟΠΒοΪΟῸ5 Β6Π86 δη ἃ [τη8- 
εἰλδίίοι, Ὀαὺ ἴποτο (α6π. τὶ. 6), ἰὺ πτᾶϑ “186 ἱπ)ᾶ- 
εἰμαίζου οὗ [πὸ ἱβουρθία (16 ῬΌΓΡΟΒαΒ) οὗ 18 ποδνί," 
δηά, [ΠΟΥ οοΣΘ, ἃ τηδίϊον οὗ σοῃβοϊουβη 688 ΠΕΙῸ ἴΐ 18 
τοοξεάπεδε ζγοπὶ δὲδ νοιδ πρ, ἸΒοτο, ἰδ ἰ8 οπῖν υοἱεκεά. 
πεέξ8, ποίδϊπρ εἶδ Ὀὰΐ τοῖο κ πο Κο 688 [ὨΓΟῸΡὮ- 
ουξ διὰ σοπίπαδ!]γ. [ἢ ἰδ6 οἴἶθοοσοὶ οὗἨἩ ἴῃ6 Βοοῦ, δῃὰ 
ἴα (86 σδὲ οἵὨ [δ6 Βαοτβοίαὶ οδεσίης, π οι ΝΟΔΝ 
οὔδιβ ποῖ ΟἿΪΥ ἐπ ᾿ἷ8 οὐ πδῖηθ, αἱ ἰῃ (παὶ οὗἁὨ δΐ8 
ἕάτ ΠΥ πὰ ταοο, ἐμ9 συλὶ οὗἩἨ [86 ἱπηδίο βἰ Ὁ] Π668 οὗἁ 
[6 Βαμδη ΓΘ ΒρΡρθᾶσβ ἘΥρίοδΙγ ποδκοποὰ πῃ [ἢ 6 
ὥλτηθ ὝΔΥ 88 ἴῃ ἔπ6 ΘΥ̓ΔῺΡΟΙοΑ] ομυγο -ἀοοίτμο, 186 
οοπάετηῃδιΐοῃ οὗὁὨ Βογθαϊι ΑΓ δὶπ 8 ἰδ ΔΑ ὈΥ͂ 

ὝΗΠοὶ τ80.5 πο Ὧονν ορὶτί ! οὗ ββοσὶοθ δδοοπὰδ ἤγοτα {8:9 ὈΔΡ- 
ἐἰξοὰ εασίδ, Βδϑαύθϑῃ 5 τορεοθοηϊθα 88 ὍΘΣ ἄοπη ἰο Ὡλδοὲ 
Ὧδι6 γι θοὶ οἵὨ τϑοοῃπολἑδιίοι : Ἐ86 ἰπβηϊϊα ἀθδοομὰδ ὅο [89 
Βοῖία, δὰ ἐαασυτν δ ἰῃ γοστι βοδξοη οὗ (80 ΒοτίΡ᾽ΣΘ 
ἄος, τἰδοϑ [σου 1.8 ΤΟ Ι7 δοὶ οὗ Ἰον ] ϊοδ δηὰ εἐζ7-8 
τοϑοὶ. ὙΤΒῸ σαί Δ}} βΌΞΘ, ἰπῆτιΐθ οοτ ρα 5510} ἐδιζ6 85 ΤΟῊ 
ἐξα ρἾδοθ, δπὰ ἰδίδ 5 ὀχργοβοοὰ ἰἱπ ἐμ δὶ βίσ Κρ Ἠθ 

ΠΡ ΓΛ [56 οὐος οὗὨ τοδί," ἐγρισίης (πο εὐωδία 
Ὁ (2 Ὅος. ἰδ, 4) “180 ἐποοῖ ϑᾶτος οὗ Ομ τίδέ ἴῃ ἔμοια 

ἜΠ0 τὸ εδτοϑὰ.᾽ ν 
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80. δὲ : πὶ φᾷ αταοξέομδὶ ἐστ ]Ὸ]πιθ66 οὗ ΐ5 ἱπδρίτγαι οι 
τιδὰθ εὖτ βάονε ἐδο δἰσοπιμοδὲ πὰ (6 τηοδὺ οτημοίίουδὶ 181)» 
Καλρο υἱεμουξ ἤθασ οἵ ἰποομεί δίθῃοῦ οὐ διυξοϊραίθά οαΥ]]. 
“ Ἠον ρτοβδ ̓ ΘῈ γ8 [Ὧο πῇ ἐἐ (ἰδ τορτοδαπίθεου οὗ αοὰ, 
Γν Ὡρ ἔἶιο οὧον οὗ Ὀυχηΐπρ βοβὴ :᾽ ὑὈπὲ ἰδ ἰδ ἈΘ ΒΟ 
τ ρας δὲ ΘοάΒ ΒΟΙΥ δἰίασ (»α]. ἱ. 13). Τὸ [8 ὨΘ ὙΒΟ [5 
“ βτοαξ᾽ πὶ δὲβ Ῥὑτοΐδῃθ τοοοκοτυ οἵ ἃ δρί τ π8]}ν ἩΒΙΟᾺ δὲβ 
ΘΑΓΏΑ] φασι δἰ ζηοαα πξΟΣἾ ζ8116 [0 οοταρτομοπᾶ.-- ἴ. 1..} 

5 [Ὑ61Ὸ [8 Π0 ποοᾶ ΒοΤΘ οὗ Ἰδδοταὰ αἰξετηρίς ἐο σϑοίωουθ 
ΔΡΡαγοῃς ἱποομείδίοηροίαβ. Τ86 χταοδέ δίτῃ }}]6 διὰ ἀἰτοοῖ ἐπ 6 Σ- 
Ῥχοϊβέίοῃ οὗ Βοσίρί σΘ ἐδ ΘΠ ΣῚ Υ ἐμαὶ τ ΒΙΘῊ ἰδ τηοσὲ οὐχ» 
δοσυδέϊτο οὗ 1ΐ8 ὨΟΠΟΣ 88 Ἧ6]] δδ οὗ ἰΐω ἰγσυϊζ] 658. ΤῊΘ 

ΒΟΟΙῺΒ ἕο αδαΐίσυι (Ὧ6 Βαϊη6 ΤΌΔΘΟΙ 10. δρατίης ἰδ6 
ποιϊὰ ἐῃαΐ 8 κίνοῃ νἱ. ὅ, 6, 1ἴο; [5 ἀοοίττιοίίοι ; δηά ἴῃ ὈΟΤΏ 

ολϑὸθ ἔδοῖο 5 υδοᾶ ἴῃ δητη0 ῬΑΣΙΟ16 Ἵ2.» δοιὴο που]ὰ 
σαπᾶον 1ξ αἰλοισὴ; “1 Ὑὼλὶ ποΐ αραὶπ αχηΐίο, οἷς,, αίῃ 
189 ἱπιαρίηϑδτίου οὗ ἐδο Ὠθασὶ οὗ τωδῃ ἰδ οὐἱδ]." Οἰδοσε, ᾿ὶ 
Φαοοῦυδ, που]ὰ οοπηοοὺ 16 ὙΠῈ ἐμ9 ποσὰ ΝΠ ἼΒΣΣ 
70» πεαῆ καῖε, ἰπεἶταδ {πὲ ἐξ σῃοι)ὰ Ὥονασ ζωοτϑ Ὁθ ἄο;θ 
ἴον ἐι18 τθάβοβ. Βεΐ ποι πίῃ οὗ ἔδιο κίπὰ Πο]ρ8 ἰηο ἀϊ δ]68}- 
ἀν, ᾿Σθγθ Ὀ6 ΔΩΥ αἰ ΛἸοαΙ Υ. ΤΈΘΣΟ δσὸ Ὁμὲ ΨΟΙῪ ἴον Ρίδοοθ 
(8. τοῦθ “2 οἂπ Ὀ6 τομἀαγοά αἰλομρὰά. Ὅλο μᾶβδαροϑ 
αἰἰοὰ ὃν Νοϊάϊπδ τππιᾶοσ [μΐ6 Βοδὰ ἴῃ αἰταοδξ ον τν οαδ6 241] ἰὸ 
ὍΘΟΓ τὰ οὔ, [ἐ 8 κα ραγίίοιο ἀσποίμ 5 γδαδοῆ, δῃ ἃ δοϊῃθ- 
Εἴπιο8 ἃ πεοίένε, κο [6 ἔπτο δοῆϑοδ οὗ [ῃ9 Οσϑοῖ ὅτι δηᾷ (ὴ9 
ΙΔ ΟΣ ἴ)6 ἔπο ᾿ἰδὴ οοσ σοι οὴδ δέοαμξε ἀπὰ 
(λαί. ΤὩο ὅσα Ὀγοδοηίοὰ Ὶ 

διιὰ ἀἶδοαϑέ. ΜδῈ᾽ 8 ἀοΡταν  Υ, ἐδοζοίογο, [5 ἐπο οὐ]οοῖ 

νι} αχΣἰδὲ, δηὰ ΠΠΉΘΔΙΚΟΣ 
ΟἾΪΥ͂ ἐπ (16 ἀ!νίπο ταἰπᾶ, Ὀαϊ ἩΜΐοΝΝ ΓΘ ὩΘΟΘΕΒΑΣῚΥ Ὀχοδοὶΐ 
οἄ ἴο τ τῇ ἃ δυυοοοδείοῃ, Ῥγοἀῃοοά ὉΥ͂ ἃ οἰγουτηθίδ ποθ 
οπ ἔδο Βηϊΐο ΟΣ πσηατι αἰάθ. 1ὲ 1π ἰπ τοίοσομοθ ἴο ἐπι ΖΌΣΤΩΘΓ 
᾿μαὲ 89 Ιδπιρυιαϑο ἐδ πδοΐ, θοῃ. τἱ, ὅ, 86, πποτο 2 ἀοποῖθβ 
188 γόῦδον οὗ 186 . οτγο, ἐπ ̓ ἶχο τπηάθηουν, ἰδ ὁ χ- 
γΘδδϑδ [80 Τέ80} οὗ ἴδ ΠημοτΟῦ. ΝΟΔΒΒ Οἰθυίημ ᾿ιδεὶ πα ὰθ 
ἢ ἀ δγοοσ, ποὶ Θμδησίης αοἀ, αὶ ῥ᾽ δοίης πιδῃ ἰὴ ἃ ἀϊδοτ- 
δηξ τοϊδείουι [ο λεἷπι δ υνἱοπσοὰ ὉΠΔΟΣ 8 ομαπροὰ ατροοῖ. Ηρ 
δ {Π|6 »οὸν οτοδέῃσθ, 83 61} δ ἐμ σεέΐίν σγοβίητο. Ηο ἐκ 
ἀοργαυθὰ ἕγοσῃ Ηἷβ γοιίλ, Ὡοΐ ταοδυΐηβ, νὸ {ΠλΠπ|ς, ἃ ἰοβ8 
ΒΟΥ͂ΘΙΘ ἀοδοσ ρου οὗ μὲ β' π]πθδα, δα 86 Βοειμβ ἴο ἰπίϊ- 
τολίοϑ, θαΐ αἰνὶῃς ἃ ἄοοροσ υἱὸν οἵ τ, ἃ5. ἃ κγοδίογ οαϊαγαϊίν. 
1 16 ποῦ ἴ86 τγθτο Βα ὈϊΒασάϑηΐῃρ ΟΥ ψοσ] ἀ-  ατἀοηίηρ οἵ 
τοδποοὰ δηὰ οἱὰ δ66, 85 οοπίσαδίο ἃ υυὐτῃ ὑπὸ οΟἸΩΡΑΓαῖνΘ 
ἸππΟΟΘΏΟΘ οὗὨ οὨ]Πἀμοοῦ ; Ῥαξ {16 δοὺ 15 οὐ [πῸ οὐἱὶ Ι10 ἄσθν, 
ΔἸΔΥ ὉΔοῖς ἰπ ἢΪΒ. ὙΟΤῪ ἱπίιηοῦ. 10 ἰ: 100 ΒΕΓΟΙ ΤΑΣ, ΟΣ 
ἀἰφοοϑδδο, 1Πδὺ ᾿πἀυοθ8 [89 ἰατιστιακο, το δθοτωθ Εἶθ 
τορτοῦ ΟἹ ἰδ ρματὺ οὗ Το ἐν 10 ἢ δοὶ δὸ οα]αιτηϊίου, ΒΟ ΔὮ 
50 δὲ μὰ ἢ : ΠΟΙῸΣ ΜΠ]11 ΘΧΆΣ ετηΐξο οτ ΣΎ 
ἡνίης (προ ας 7 λανε ἄοης.)" ΤΊι ἴ5 λβ τῃουσὴ Ὺλίϑ παι 
δυιοία πέηι, ἴο 080 α ἐτηπαρ]δηίοὰ Ἡοῦυταίδτη οΙθο ΠΟ ΓΟ οΤὰ- 
Ῥὶογϑὰ οὗ τῆδῃ, οὐ δα ἰξ ἷ8 βαιὰ οὐ ανϊὰ, 1 Βαπ). χχίν. θ. 11 
ὝΟΙΪ] ἃ ποῦ ὉΘ ἃ ΒἰΓΟΏΡῸΣ ΟΧρτθθδίου, ΟΥ̓ ΤΊΟΓΟ Δ Ὠσοροραΐῃ! ο, 
τὴ [8δ΄ υποὰ Οεπ. τἱ. 8, ὁ απαά λετοας ρνέευεα αἱ δἰ μεατι.» 
7 [δ ποῖ, ἨΟΎΤΟΨΟΓ, δἰ ταν ἐπ ο ἰάοα οὗὨ ὨΟΡϑίϑβειιθϑδ ἑῃ νἱον 
οὗ ΤοϑΣ "8 ἱμοογγ αι δέ !τγ, αὐ Δ ΟΧΡΓΘεδίοῃ οὗ ΠΟΥ ἀπὰ ἰπ- 

ἴθ Οὐ ἸοΏ, δΌΟΝ 848 ἴμο οἰοβοβί ογι ἰοΐκχα ᾿ψ 111 πΠΟΓῸ 
δια τηοτο ἀἰβοονοῦ 88 δρουπαϊπρ ἴῃ (18 οἹὰ Ὀοοῖκ οὗ ἀσποείε, 
οΥ σὰ ἴῃ [86 τοΐάσὲ οὗὨ 186 ϑογασοδὲ ἐπγοαίοηΐηβ οὗ Ἰπάρτηοτιὶ. 
ΤῺΘ βτοδέηθϑα οὗ 8} δίῃ σουθα]β {Π6 ατοδίῦποδϑ οὔ ἔμ ἀΐ- 
γὶπο ΒΟΓΓΟῪ ΟἹ βοοοιπῦ οὗ. Ὅὕὴο δίπποσ, ἴοο, ἱπ δ]ουοὰ [0 
109] 1ξ, ἀπὰ τλβῖχο ἰΐ ἃ στοιιπᾶ οἵ ἰδ νἱοδάϊηρς ἴον (ογαίνοῃοεβ: 
86 86 Ῥπδίσηῖδξ ὑγαγα, Ρθ. χχν. 11 “ραγάοη της ἱπέσχμεϊν, 
79. (2) ἐἰ ἐξ σγεαί." Ἰῃ τθδὲ γαύδαρο, ἔοο, δοπιθ πουϊὰ 

τορᾶον 2 αἰδιοιιρὴ, ἴο ἐ.: 9 στοαί τποστίηρς οὗ ἴη 0 ἕοστο απὰ 

Ῥαίδοδ οὗ {16 δΌΡΡ) ἰολίίο. ΟὨτὶο ἀϊὰ ποὶ αἀἷο 0 δ:η}}} 
δὶ 8, 88 ΟΥ̓ΒΏΣΩΟΥ Ὧ611 καἰά. 

1 198 νοουϊαχὶν οὔ ὸ Ἡοὶν Βοσίρίτοα ἔδιι8 ἴο δοὲ Τογῖ ἢ 
Ἰγ [ἢ 8 ἐνορ βάρ τ γὸ Ὅ6 ΤΑΥ͂ Σου Υθ ΕἾΝ 08}} 

ἔμότα, πὶ [89 ἀὐνίηο αἰγίδα ῖοα, Νοπο Ὀυὺ ἱπερίγοὰ τσΐτοσχα 

Ἰγ ἰὰ νοσίϊοῃβ οὗ βογρίυτο τ] ἢ 80 
688 ΟΣ Ῥβδδ0Β ΟΥ̓ΘΡ 88 ἱπὰο᾽ϊοδίο, ἰκὸ Ἐσοῖς. χυὶ. 

τ1πδὶ ΔἸ Ὼ] ρυλεδν οὗ ᾿Ἰτορυγ  δπὰ υἱΐοῦ ἀΟΡΣΆΥΣΥ, ἃ8 δᾳ 
δΒοι ρα ἴῃ ἰδθ  ἰδίοτΥ οἵὗἨ ἰδ τηστοίϊτ οἱοῦθ δπὰ αὐοτίν ἈΌΆΙ» 
ἄἀοιιοὰ ποιῆδη ΝΟ δγτηθοϊἑξοὰ ἐπ 0 9 τ5ἢ δηὰ 1ενδε} 5 ἢ 

16. Α ἴοο διδιίἀΐουβ ἐδδίθ του] ἐογ Ὁ] [80 σραάϊηρ οὗ 
ὙΜ οὨδρῖθν, δὖ Ἰοδδὲ ἐπ ΔῊΝ ῬΌΡ]ο τα Ἰἰσίοτιδ δογνῖςθ, θὰ ἐξ 
[5 ἰηἷφ πιοδέ γονοϊ εἰσ τοργοκθηϊδι ὁ. (8 Βο1π16 Ἡγοι] ὰ δέ γ]6 11) 
ὙΓΒΙΟᾺ ἰδ [86 ΤΟΥΥ͂ ὑδηρ ὑὉπαὲ τολκοδ (0 ἀϊγνπ ΤΟΥΡΊΎΘΙΘ ΒΑ 
διὰ οοτορβδαίουι δὲ [Π6 οἱοβο δὸ ζ.}}} οὗ δ τη ϑὶτηρ ἱ 688, 
ἰαλόρονς φαΐ ΔΩΥ ΟΠΟΡ ΚΕἰπὰ οὗ Ἰαηρτιηρο εου]ὰ : 
“ΝΟΥΟΥΒΘΙΘΕΒ Ζ ὙΠ|ι γέπιθηιδεῦ ΤΩ οουοηππί πἰϊὴ ἴδ60 ἰδ 
186 ἄδγα οὗ ἸΏ γουί, διὰ 1 κι] αι "δ πίτὴ ἴΠ 66 ἃ 

ἐγαϑίβ ΔΌῬΟΔΥ 
ΠΣ ΐοϑα τοϑὰ 



Θ.0 ΘΕΝΈΞΙΒ, ΟΚΒ ΤῊΝ ΕἸΕΒῚ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΞΒΕΞ, 

ΓΘΆΣΒ ἰμὰὺ ᾿π8ὺ 88 εἰν 88 ἐπ. γμθεν ΘΟΙΏΘ6Β μὰ 118 
Ὁ] αν ἰταδρίπἰην, οὐ (ἢ ΒοηθΑ] ἱπιδρίπἰησ [παῖ 18 

“Ἔλίμπωῃ εἰρευιτα ἐν, ἐλόρν ἰτατα ἰδίου ἀρροαγο ἴδ 6 ἰη- 
πδίο β᾽ [Ὁ] 688.---Ὄ Ὠὲ1οὲ [8.9 Θθαχὶδ τϑυλδίποί.---- 
“ὁ ΤῊῺ9 ἴπγος βτϑί ραΐγβ οὐ ποσὰβ ἀο ποὶ ἀθῃοῖθ, 88 [86 
ον θε ἰπίογργοίογβ (860 Βδβοὶ) οχρδίῃ ᾿ξ, δὶχ Πα 68 
οὗ 18:6 γοὰγ τοοκοῃθϑα ΌὈΥ {πὴπόὸ τηοηΐδ8 Θδοὺ (8 αἰ βίοῃ 
ἔουμὰ ἰπ [π6 Ὑοάδ8 δηὰ (6 Αυνοβϑίδ), Ὀυΐ ὑπῸγ αἱ- 
τίἀο ἔδ6 γϑδν ἰπίο ἔγχο βαῖνθβ θϑοῖ, 88 {86 οἷά ἀτγϑαῖκβ 
ἀϊὰ ἰπῖο ϑέρος διὰ χειμών (ἰμ Ηροδὶοὰ ἐξ ἰ5 ἄμητος διὰ 
ἀροτος), ὩὨΔΙΏΊΘΙΥ [86 Βυχητηον (Ἰποϊααΐπρ' ἐπ 0 Δ ΌΤΏ), 
Ὀορίπηΐηρ τὶν 0110 ΘΑΡΙΥ τδίηρ οὗ ἴῃ Ρ]οἰδάθα, δὰ 
(06 πίηύον (ἰποϊυάίηρ [86 Βρτίηρ, 866 Φοῦ χχὶχ. 4) Ὀθ- 
αἰρηίηρ πιῖὰ ὑπ6 φαγῖν ϑοιϊηρ {(Πρκι πα, ΟὨἼτοη. 1, Ρ. 
241). οἰ σβοῦ. Απᾶ γοῖ τὴ διηι 6868 δ οὶ 
ἰδυϊοϊορῖσαὶ. ϑορα-ἐΐπιδ δὰ λαγυέεί ἀθηοὶθ ἐμ 6 ὙΘᾺΓ 
δοοογαϊηρ ἴο ἰΐ8 τηοϑὲ οὐγνίουβ βίη ἤσϑποθ ἔῸΣ Τη8Ώ. 
Ουἱά διὰ 'οαέ ἃτο δοοογάϊης ἰο [86 Θαυ[ογίυτα οἵ {16 
γοῦν, Ἰγίπς δὶ τ6 στουπὰ οὗἩ δοϑᾶ- ἴση δῃὰ παγνοδὶ, 
δηᾶὰ σομαϊοηοα ὈΥ̓͂ [86 ΓΟΙΌΪΔΡ σὨΔΗρΟ Οὗ ἰδροσα- 
ἴυγα. Αμριηιον ἀπ ιοὲπίοῦ Ὀγαβοηΐ (86 οοῃβίδπὶ δρ- 
Ρθδγϑῃοθ οὗ (818 σμδηρθ, (89 ΟΥ̓ ΘΓ οὗ πιρϊοὶ ἰ5 ἱταασοὰ 
ἴῃ [068 ΒΙῺ811 αηὰ οτά ΠΑ ΓΥ ΟἾΔΗρΟΒ οὗ ὅαν ἀμὰ πὶσλέ 
(αὶ Ὀοϊοηρ ἰο [δ ΖΘΏΘΓΑΙ οουΓ86 οὗ πδίυγο, Ὠ 6] ΖΒ ἢ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ ἰῃαΐ {ἢ]8 ὩΠΘῊ ΘΟΌΓΒΘ οὗ πδίΌΓΕ, σομβἰϑιϊηρ ἴῃ 
ἱπιογο δησοβ ΟὗὨ θη ρογδίυγο, ἰβ Ορροϑθϑϑὰᾶ ἴἰο0 ἃ “"ϑογθῆθ 
οΥ τιηἰηἰοτταριοα πττι (δὲ Ὀγονδ θὰ Ὀοίοτο {86 
βΒοοα." Τηδῖ [86 οδνί ἢ ἴῃ (Πα ῬὈτγίτοϊνο ρογοα δὰ 
ΔῊ ΟΥ̓ΘῚ ἰοΙῃρΟΓΑ ΓΘ ΤΊΔῪ Ὀ6 τοραΓ δα 88 ΥΟΓΥῪ ρΓΟῦ- 
ΔΌΪ6 ἢ Ὀὰὺ ποῖ πδὲ {ῃ6 Βοοά, ἰῃ {88 τοβρϑοῖ, ηδὰθ 
ΔΩΥ βυάάσῃ ἰυγηΐηρ ροϊηϊ, ΔΙ Που ἢ ΒΌ ἢ δὴ ΘΡΟΟἢ ἴῃ 
(86 φαγὶ} 8 1 τηιβὶ, δὺ [6 βδσὴθ ἰἦμηθ, ἀθηοίθ {116 
Ὀορίπηΐης οὗ ἃ οὔδηρο. Αἱ δἱἱ ὀυθηΐβ, ("6 ὨΘἿὟ ΟΥΟΓ 
οὗ πδίυγθ 18 ποὶ ἀδθηοίοα 88 ἃ Ιηθγθ ἱπιρογίδοϊ δαγὶ, 
ἴον τ18 ρυγβοα φασί π|ὶ}} αοα Ὡθνοῦ δραίη οονοῦ 
πὶ ἃ βοοά. 6 ἐἰσϑοῖ δα γα Ὁ ΓΟΙΊΔΓΕΒ: “ΤΠ 6Υ 
8το αοὐ᾽Β ἱβουρη!8 οὗ ῬΡ6806 Ὑ οὶ μ6 ρῖνο8 ἰο ΝΌΔΕ᾽Β 
ἴπηθῦ Ῥογοθρύοῃ 88 8 δηΒΟΡ ἰο 18 οἤδγίηρ : 88 
ΘὕὍἢ ΠΟῪ ΘΥ̓ΟΙΥ ΟἿΘ ὙΠΟ ὈΓΔΥΒ ἰὴ 11} ρζοίβ ἤγοσα ἐδ 
ἰιρατὶ οὗ αοἂ δὴ ἱηπαγα ρογοορίίοι {π8ΐ 18 ᾿ὈΤΆΥΟΥ ἷ8 
δηβιγοτοὶ. ἢ ΤΠ6 ἀουθ!οά ἴοττω, Ξ)Οδὲ δὲ, μ88. δ ἴῃ 
18. ᾿ῖν. 9, (ὴ96 ρόοποῦ οὗ δὴ οδίβ. ΑΒ δὴ δβϑίδ ὈΠ18}- 
τηθῃΐ οὗ 106 ΠΟῪ ΟΥΟΡ οὗ Ὡδίιγο, {1118 ῬΣΌΓΩΪδΟ οοΥ- 
ΓΟΒΡΟΙδβ ἴο {16 ογοδίνθ ἩΟΣᾺβ οἷ. 1, 

2, 774 δίοδδὶησ 4 Οοά οἡ ἐλθ πεὶσ ἀλωπιαπίίν, ἐΐ8 
ἀοπιϊπίοη, ἐδ γγεοάογι απα ἐΐ8 ἰατδ (οἰ. ἰχ, 1--Ἴ). 
Τὴθ Ὀοποαϊοίίου οὗ Νοδῇ δηὰ ἢΪ8 ΒΟΏΒ, τοῦ. 1, οοστο- 
ΒΡΟπμαδβ [0 {μ6 Ὀ]οβαίηρ οὗἩ Αἀδπὶ δηὰ Ενγο, ἱ, 238. [Ιῃ 
{κ τδηηον, ἰ86 σταηὶ οὗἨ ἀοπηϊηΐοη οὐον {16 δηϊπηδὶ 
ὙΟΓΪ ἃ ΟΟΥσοϑροη 8 ἰ0 [ῆ6 δΔρροϊησησθηΐ ποτ δχ- 
Ῥγεβϑοὰ, 76 ἀϊδιϊποῖ ᾿ἰσθῆβθ Πογὸ ρίνϑῃ ἴοσ {Π6 
δία γηρ οὗἨ η6 Ὀραϑίθ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΒ [0 οἷν. ἱ. 29, ἀῃὰ 
οἷ. ᾿ϊ. 16. ΤῊΘ ῥγοβι οι οὗ οαηρ Ὀϊοοὰ οοστο- 
ΒΡΟΠΔΑ ἴο 86 ῥγοβϊ ἱοη οὗ [16 ἰγοθ οὗ Κποπίθαρα. 
ΕἸΏΔΙΥ, {1||0 οομιτηδη ἃ δσαίπρὶ τηυσάοσ ἢΔ8 σοἰδίΐοη, 
πὶ πουῦ ἀουδί, ἰὼ 186 ταυγᾶδν δοτωσαϊ θὰ ὉΥ Οαίῃ 
(οἰ. 'ἰν). εἰ ἴζβοι : “Αἴοῦ ἐμαὶ [16 ραηθγαὶ γοὶδ- 
ομϑ οὗ παίαγθ, ἴῃ γ᾽ οὗ δβυοῖ ἃ γτυΐῃ 88 8 ἢδρ- 
Ρθηθὰ ἰπ ἰμ6 Βοοά, ἃγὸ πλδάθ βοσυσγα ὈΥ ργοσζωΐβθ, ἰῃθτα 
86 ρίνθῃ ἰ0 ΠΠθὴ ὩΘῊ Ρ᾿γϑίοαὶ, οἰ μίοδὶ, δὰ ἰοραὶ 

οουεηδηί ὁ εἰεγπέίν. ΤΌΘΩ Β41} (ποὺ γεπιοπιδέσ ὨΥ τα ΥΒ, 
δρᾶ ὈΘ δυπαπιθά, δὰ ποι βθα]ὲ πον ὑπαὶ 1 δὰ ἴν Τογά, 
ιμαξ ἴδοι τδυοδὶ γϑπ εν ατιὰ Ὀ6 οοηϊουπαθὰ, πα ΠΟΥΟΣ 
ΟὔΘη ΤῈ Ὁ Του ἢ ΔΗΥ͂ ΣΔΟΓΘ ὈΘόδΏδ6 οὗ [ΠΥ δθδσηθ, Μ ὮΘῈ 1 διὰ 
Ῥδοϊθοὰ ἐονγεαγὰ 860 [ὉΣ 2}} ἔπαὶΡ ἔοι ἰδοῦ ἄοπο, δας ἢ 
Αἀοπδὶ ΕἸοΟΙΐπι, γ᾽ Πογὰ πὰ ΛΠΥ αοὐ." Ὁ8ὸ Ηοῦγον ἐδ, 
ἰλδογα!γ, τολοη 1 λα τιαᾶφ αὮ αἰοηϑηκοηὶ (59 ἽἼΩ32) 
ἴον ἴπσθ, οὐ 8 οουεγέηρ ἴον ἴ8 806. Ἑδξοῖς. χυί. 68. [6 ἷἰβ πὰ 
Πλ680 δίσζοπρ' οοῃίγαρδίδ, -ἰῇ 10.656 ἀρρατοπξ ἐποοηβἰϑίθμο 68, 
85 ΒΟΙῺ6 ΜΟΙ 64} ἔῃοτα,-- ἰδὲ [Π6 ὅτοαξ μόνο πὰ ρϑίμοι 
οἵ ἴδ Βοστίρέαζο ἀρροδι.-- Τ. 1,..} 

ουπάδίοῃβ." --ΑΣ ἃ ἔμο ἔϑασ οὗ ψου.--- ὕουν ἔραν, 
88 ἰ80 οἴἶδοοι, ἐξ ]Ώ. ΤΏ οχοίἐΐπρ; οὗ ἔξαγ δῃὰ ἴοττος 
ΔΙῸ ἴο 6 [06 Τη6Δ}8 Οὗἁ Σ8Π᾿ 8 ἀΟΤΪΠΙΟΏ ΟΥ̓ΘΡ [δὨ6 δηΐ- 
ΤηΔ 16, Ἀο ἰσβοῖ του Β: “1 ἰ6 Ὀθοδῦθθ 186 οτὲ- 
Εἶμαὶ ΒΔΙΤΩΟΏΥ ἰδδὲ ὁη060 αχίϑίοα Ὀοι ἜΘ τδῃ δὰ 
ΟΑΐΌΓΘ ἢΔ5 ὈΘΘῺ ΤΔΙΚΘῺ ΔΊΎΔΥ ὉΥ ἰδ6 [4}}] δὰ 1.8 οοῃ- 
Βοαθθηοοδ. Ασοοοτγαϊΐης ἰ0 (Π0 πὶ}} οὗὐ ἀοάὰ, χηδὰ ἰβ 
Β1}}} 1086 Ἰοτὰ οὗ πδίυγο, Ὀυϊ οὗ πδιαῦτο ΠΟῪ δ δὴ 
ὈΠΎΠΠΠΪπρσ βοσυδηΐ, ἰο Ὧ6 τοϑιγαϊηοὰ ὉΥ οβοτγὲ, ἰο Ὁ0 
βυδ᾽ υραϊοὰ ὉΥ ἴοτοβ. Νοὶ (Ὠτουρδουΐ, μονγονοσ, ἰδ 
ΠΑΪΌΓΟ (Ππ8 δηϊδροηίβιϊο [0 τηδῃ ; ἰΐ 8 ποὺ (ἢ 6890 
πὶϊ 4 ρογσώοῃ οὗ 6 δηΐϊμλδὶ ποῦ], ποσροὶγ, 80 
ἀοταοδίο Ις ἰ8 ἔσθ, ἰθοΓΘ [88 οόσρε ἴῃ ἃ 
Ὀτοδοὶι οὗ 186 οτἰμίηαὶ παστηοῦυ, αἱ ἰϊ 18 ποῖ ΠΟῪ ἴον 
16 ἔγβὶ ἔπηθ, δὰ (86 τηοϑὲ δ βίσι στρ οὗ 186 
ογοδίυτγο ἰδ δρδίηβὲ 118 ἀόοόσὰ οὗ ρου} ΠΥ (Βοαι. 
Υἱ, 20). Μοχγϑουοσ, ἰξ ἰ8 Θογ Δ ἢΥ ἰδ6 οδ56, {πδῖ, 
180 ἱπηβυρῃοο οὗ ἐΠπ6 ζδα» οὗὨ τὴδὴ Ὁροῃ {86 δΔηΐτη 818 8 
ἤυπἀδτη θη: 8}17 ἃ ΠΟΣΊΩΔΙ ρᾶγϑ δαὶ 8] τοϊδιώου. Βαὶ δ 
ΒΟΥ͂ΘΓΟΣ ᾿η ΘΏΒΙΥ οὗ ἐμπὶ8 18 ᾿παϊσαίθὰ ὈΥ [6 ποτὰ 
ἀγοαά. Κνοθοὶϊ Ἔσρ]αΐῃϑ ἰϊ ἔσο ἴ86 ὕκοῖ, (δὲ ὮΘΏΘΟ- 
ἴοσιἢ [86 δηΐπδὶ ἰβ ἐῃγοδίθηϑα ἴῃ 118 116, δῃᾷ 18 ΠΟῪ 
Θχροβϑὰ ἴο 6 δαῖΐη, ϑίποο 100 1068 οὗ (868 πατγπιοτιὶο 
τοϊδίίοη Ὀδίπθοῃ σδη δηὰ [6 δηΐτοβἹβ (1 πϊο 186 
ΒΌΤΩΔΕ τηδ᾽οδίυ δα ἃ τρασίοδὶ ροῦγον οὐοὺ (μ6 Ὀοδ8δι), 
(8:6 οοπίταβέ θέν οῈ ἐδ6 ἰδσλα δηὰ ἐπ τ]]ὰ, Ὀοένσεθα 
186 ὕγί ΠΥ ἱπποσοῆοο δηὰ ἴῃ6 Βοβί]ο ἀτγοδὰ οὗ τ} 
ἩΠῸΟΡ δρϑοΐοβ, δα ἱπογοαϑοα τοτο δηᾶ τόσο, ἀπίο 
[86 ὕτηβ οὗ {Π9 Βοοὰ, ΝΟΥ͂ ἰ8 ἱϊ ξοττωδ!υ δηὰ 16 ρ 81} 
Ῥγοδβοηίοὰ ἴῃ {116 ἸλαξαδΕΟ Ἧὸ δ:Ὸ σοῃβί θην. Μδῃ 
8 Βομοοίογι ἢ 1604}}7 δυϊδποτίσοα ἴο ὀσχϑγοῖβα ἃ ἑοσοϊοὶς 
ἀοτηϊηίου οὐοῦ ἴῃ6 Ὀδαδίδ, βίῃϑα 6 οδἢ ΠΟ ἰοσοτ ταὶὸ 
το ἴδτο 186 ΒΥΤΩΡΔΙΌΥ οὗἁ 8 αρίἰ τυ] ροόντοσ. 
Α]5ο {π6 δδίϊηρ οὗἩ βοβῃ, πιο δὰ ἀου1}655 οχἱβιοὰ 
Ὀθίογα, 18. ΠΟΥ͂Ν ΖΌΣΤΩΔΙΙΥ Ἰομχα] ποὰ ; ΕΥ̓͂ ὙδΙοὶ ἔδοϊ ἱὲ ἷπ, 
δι (Π6 ΒΔ1ὴ6 (ἰπγ9, οοἴηηοη θὰ, Α ᾿ἰπιϊ δέοι οὗ ἰδ6 
ῬὰγΘ Κίηαβ ἰβ ηοΐ γοῖ οσργεβθβοῦ, μθω, μβονοτοτ, 
ἴθοτο ἰ8β δαἀδὰ, ὈῚ ὙΔΥ οὗ δρροπάϊχ, αἱ ἐλαὲ ἐξοοίλ 
(ἰμδὶ ἰδ, ἰβ διῖνο), [Π9 ἀδδὰ οῶγοδϑθ, οσ ἐπδὶ ὑτὩ οὶ 
δι αἰοα οὗὨ ἰϊβο}ῇ, 8 ὁχοϊυ θα, δὰ πὶ ἰὰ 4}} εἸιδὲ 15 
οἴδηηδίνο βθῃοσγα νυ. ΤΏΘΓΟ ἰ84, ΒΟΎΤΘΥΟΡ, ἃ αἰδεϊηςὶ 
τοδιγοοι ὑροι {ἰδ β6β-οαἰΐησ, ἴῃ ἰμ86 ρχοβὶ ἐτῖοι 
οὗ 6 Ὀ]οοᾶ: Βαϊ Άὁβῃ τῦὴὶδ ἴδο 9 ἐμποσϑοί---- 
ΠΘΙΠ ὐσϑο Οχρ δἰ ἰδ 85 τωθδηΐηρ, “ἰδδὶ ἰμοτο πὸϑ 
οσυϊἄθῃ ἰῃ6 οϑϊΐηρ οὗ 6 Βεβὰὰ στ μοὴ ἐπ διΐπιαὶ 
88 γοῖ δἰΐνϑ, πῃβἰαἰη, δηὰ πιο86 Ὀϊοοὰ Δα ποὶ θδθῃ 
Ῥουγεᾶ ουἱ,--ὭΔΙΔΘΙΥ, Ρΐθοοβ ουξ ουΐ, δοοοταϊηρ ἰο 8 
οΓπ16] συβίοτῃ οὗ δριἰαυΐίγ, δηὰ 8ὲ}}} οχιβύην ἵπ ΑΌΚ- 
δυπΐδβ. Ασοογαϊηρὴγ ἰθογο τὰβ ἰοῦ ἀάθη, σΘΏΘΓΆΙΥ, 
[86 οδίίης οὗ βοὴ ἱῃ πίοι {Ππ6 Ὀ]οΟα 8.}}} γεταϑι πο." 
[ιἴ18, ΒΟΘΥΟΣ, τοτΘ (0 {πΠ6 ρυγΡοβ6 ἴ0 δσχρ]δίη (818 
ἰοχὺ δοοογάϊΐηρ ἴο [μ6Υ. χνὶ!. 11, 14. ἴδῃ ὈΥ͂ (ὴ6 Βατ- 
8.8 Ὀσδοίίοοϑ οὗ ἃ Ἰαΐοσ θαυ αγουΒ Ὠοδι πρηΐβτη, οὐ ὉΥ 
ΒΔ ηἾο41 ἱταὰϊοη. “ ΥΟ [(5 116.) ἰπογοίοτο, 
ΤΏΘΔῚ8Β ὙΠ 118 δο], ΟΥ Δηὶτηδίϊηρ ῥτγὶποίρία, δὰ (δ 15 
18 Θσρ δίηϑα Ὁ. 1158. Ὀ]οοὰ, δοοογαϊῃρ ἴἰο τὲ6 
οἰιοὰ (θευϊ χὶϊ, 28); αἴποθ (6 Ὀϊοοά ἰβ 6 Ὀαβῖβ, εἶν 
οἰοσηοηῦ οὗἩἨ 1Π6 πογυο.} 16. δά ἴῃ 818 Βθηδα, 8 βου], 
Το Ὀἱοοά ἰΒ 1π6 δΒυϊά-ποῖνο, ὑῃ6 ποῦν ἰ8 1.6 ςου- 
βιιτιοϊρα Ϊοοά. Τῇ ῥτομοη οὗἩ Ὀ]οοά-οαῖὶρ, (88 
ἔχβὺ οὗ 16 8Β0-681}164 Νοδοβιίδη σοτητηδπαβ (866 6] ον), 
ἷβ, ἱπάροά, δοπησοῖοά πὶιὰ μα τλογαὶ γοργοραϊϊου οὗ 
ΟΥΌΘΙΟΥ [0 δΗΪΣΠ818, 88 ἐῦ ΤΩΔΥ ῬιοοΘοα ἰοὸ ἐ6 σιυῖϊδ- 
οι οὗ ἐδ ᾿ἰνίηρ ; ἰξ 16, ἐμαγοίοσο, αἶβδο οοπῃθοιοα ἢ 
6 ἀγοίδηοα οὗ ΓΔ Βοβὴῃ (ἽἹ Ἅ22,, ον ᾿ἰνὶπς ΒΘβἢ, 
1 ὅδῃ. 1). 1ὅ, Κηοθ61}) “Τα δ ]οοῦ ἰ8 τοσαγ θα 89 
ἐ86 Βοδί οὗ ἰδ6 βοι], ον ἐμ6 116, δῃᾶ 18 ἐσθ ἀδηοϊοὰ 
ἃ8 ὯΏ3), οὐ [π6 δοὺ] 1861} (1ον. ἷ. δ), 85. [6 απέπια 
»εωγρεγοα οἵ ΥἱΡΩῚ, ΖΕΆ. ἷχ. 848; ονθῃ δ8 Βαγα ἴω 53 
8 Ἔχρίαἰπϑὰά ὉΣ (86 ἀρροβι οι 15:3. Βαὶ ἐν! 18 θ6- 
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ἴο Θοὰ, ἐμο [μοτὰ οὗ 41} Ἰὲθ, δηὰ τουδὶ, ἐῃογο- 
ἴοτο, Ὁ6 Ὀγουσίιξ ἴἰο δίπι, Ὁροῦ ἷ8 δἱἕασ (θθαΐ. χίΐ. 
47), διὰ ἢοΐ Ὀ6 οομδυχηθὰ ὉΥ πιδη.}} Κηοῦοὶ. ΤῊΪ8 
ἷο, ἰμασοίογο, [86 δβοοοπὰ ἰάθδ ἰῃ ἰδ6 Ὀτοδ  Ὀἱ(ἰοη οὗ 
(86 Ὀϊοοὰ. Α5 1ἴ. τιυδὲ 86 16 οὐἡὁ 89 Ὀθαδϑὶ ρῸ 

ἴο ἀοά ἱἐἰβ ογθδίογ ; οὗ, δ8 1 ἴῃ (80 νἱοϊ τὰ 
οὔδγοα ἰῃ ϑϑοιῖβοο, ἰὲ ταδὶ ὈΘΟΟΙΏΘ 8 Βγιη 0] ἰδαὶ {Π0 
80} οἵ τιᾶῃ ὈΘΙΟΏΡΒ ἰοὸ αοά, ὑἱπμουρὮ ΙΏδΔὴ ΠΊΔΥῪ ΡΔΣ- 
κα οὗ ἰδ δηΐϊμημδὶ σρδίογ! γ, ι ἷ4, 189 Βεβῃ. 
Β0Π δἰγουρῸΡ ἰ8 ἴΠ6 τοβιγ οἰϊΐου δαὶ (ὉΠ]οτ8: Αὐὰ 
δΒυχο ον γοῦν Ὀϊοοὰ οὗ ψοὺυσ 1ἶνοα.---“ ΤῊ βου] οὗ 
86 Ὀθοαϑῖ, ἴῃ [86 Ὀ]οοά οὗ [86 Ὀσδεὶ, ἰ8 ἰο Ὀο0 ἀγοϊἀ θά, 
δηὰ τῃ0 500] οὗὨ τηδῃ, ἴῃ ἰμ6 Ὀ]οοά οὗ τηδῃ, 8 ποῖ ἴοὸ 
Ὀς νἱοϊαἰοα.᾽"" εἰ Ζϑοῆ. Αἱ (86 στουπὰ οὗὨ ἐΠΐ8 ὁ0ῃ- 
ἰζαβϑὶ, Ββοπονον, 1168 [Ὧ6 ΤΩΟΓΘ ζοηογαὶ οὔθ, ἰδδὺ ἰῃ6 
δἰαγίωρ οὗ 116 ὈθφδΒ1 18 Δ] οὐγοὰ πΏ}]86 (86 δἰδγίηρ οὗ 
Δ 8. ΤοτὈϊ]ἀοη.--}}} Ζ τοαῦυΐτθ; δαὶ ἰβ, 186 
οοστοβροηάίησ, Ρῥτορογιομδίθ οχρίδιοη ΟΓ Ῥαπίβῃ- 
τηθηΐ Μ1}} 1 ἵροϑο ὉρΟῺ ἴδ6 βδγου. Τῃ6 ὀχργοαβίοῃ 
ἘΠ ὩΣ Ώ29, ΚπΟθΕΪ ἐχρίδίῃβ 88 τρθδηΐηρ “ 7ῸΓ ΨΟῺΡ 
2Ζομἶ4,)) ἴον (Π6 Ὀοδὺ οὗἩ χουν 16 (οοτηρ. ἴ[μδν. χχνΐ. 4ὅ : 
Ῥεαὶϊ. ἱν. 1ὅ; Φο "Ὁ χἱϊ!. 7). Αοοοταΐϊηρς ἰο 6  Ζβο ἢ 
δηὰ Καὶ! 5 Ἔχργοββο ἐμὸ γοραγὰ μδὰ ἴον (89 ἱπάϊνί ἀ- 
ὯΔ]. Απὰ (Πἰβ8 ΔΡΡΘΆΓΒ (0 Ὀ6 ὩΘᾶΡ [ὴ9 ἐτυϊδ, ΤΏΘ 
Ὀϊοοά οὗ τῇδ 8 ἱπαϊν 0 }}}γ γοοϊοηοα δηὰ ναϊὰ 
δοοογαΐηρ ἴ0 [86 ᾿παϊν 0] Βου]8.---Αἱ ἴλ9 Βδυᾶ 
ον Ὀϑαδβί---- ΤῊ ΤΏοΓΘ ρει οὐ] ν 168] τορσυϊαιίοι 
ἷ8 ἰουπὰ ἴῃ Ἐχοῦ, χχὶ. 28. Ηδστγο, μη, 18 δγβὺὶ μίτϑη 
ἃ ἰοχαὶ στουπὰ [9ὁτ 186 γυτϑυΐϊς δηά ἀοδιγαοιίου οἵ 
ΒΌΓΠΔη ΤΣ ΘΓΟΌΒ δη Ὠυγίυ Ὀοδδίϑ, 58:11] ἰπότὸ 8 
Θχργοθδοα, τΟγΘΟΥοΓ, ὑπ6 8] αγίηρ οὗἁὨ [ἰδ αἰπρὶο Ὀϑαϑί 
εὐδὶ μαὶδ ΚΠΠ1|οὰ ἃ δὴ. “1η [86 οπδοίσηρηϊδ οὗ ὅ50- 
Ἰοῃ δῃὰ Ὦγδοο, δῃὰ δυοὴ ἰῃ Ρ]δίο, μοῦ 18 ἃ βἰσοϊϊαν 
ῥτουίβίου." Ὁ 6111250}).---ΑΟὠπᾶ δἱ ἐλ9 Βαχὰ οὗ τωδι, 
-ἰ πὶ ΟΝ, Ὀτοῖδον ταδῃ, ἐδ 8, Εἰηβπιδη , ΘΟΠΡ. 
Οἱ χἱϊ. ὅ; 8ο, ἹΠΣ Ὅς, δ ῥσβίτωϑη, οἷο, ΒΥ [86 
ποτὰϑ ΠΝ Ὁ ἰδ ποῖ [0 06 υπϑοτβίοοά [π6 ποχὶ 
οὗ κίη ἴο 16 ταυγάοτοα τηδη, πῆοβα ἀυὶγ ᾽ξ ττᾶβ ἰὸ 
ἐχθουΐθ {πΠ6 Ὀϊοοά- οηροδηοο (ὕου Βολίδη, Τυορὶ, 
Βδυτσηρατί θη), 88 μ6 0η6 ἔτοσα πιβουι αοα τοχυΐϊγοα [86 
Ὀϊοοὰ ἐμὲ πα8 βῃοάὰ, Ὀυϊ ἐ.6 τουγάογος ᾿ἰπηβοὶ, [Ἃη 
ογὰον ἰο ἱπάϊοαίθ [86 υππδίυ γα μθβ8 οὗἉ τουγάοῦ, ἀπά 
ἰξ ἀθὲρ ἀεβεγὶ οὗὁἨ ρμβϑηδιγ, Θοι ἀδθηοίεβ εἶτα (116 
Ἰλυγ οΓοΓ) 88 ἴῃ 8 8ρ60141] Β6η86 86 Ὀτγοίδποῦ οὗἁ {116 
τουτάοτοῦ." Κποροὶ. Βαβίἀθβ (μϊ8, τρογθουϑσ, ἰβογθ 
δ ἰοττηϑὰ ἔγουῃ Ὦ "δὲ (19 δχργοβδίοῃ ὀυεῦν πιαπ (Π6- 
Πσδοῖ, Κ οὶ). Ανονν πιαη, δγοίλον πιαη.--- 9 1ἴ9 
οὗ σρδῃ.--- ὅπ ἰβ δι ρμαϑἰζοᾶ, ἸΤμδγϑίογο ΦΌ]οττα, 
ΘΏΡΗΔΙΟΔΠΥ, ἴ86 ἔοιτηυϊα : Ὁ Βοδοόνον δηοάοῖι 
τοϑιἾ ὈΪοΟΐ, δηὰ δὲ [Π}0 οἷοβθ δραίῃ ἔθοτο ἰ8 ομοο 
ἸΏΟΓΘ »παπ (Δὲ 1) ῬΓΟτΩΪΏΘΏΙΥ ργοβοηιοα.--- Ἐν ΣΩΔῺ 
Β[411 Ὠἷβ Ὁἱοοὰ ὍΘ δβῃϑα : ““ παιηοὶγ, ὈΥ 1π6 ποχὶ 
οὗ Κίπ ἰἴὸ {86 τηωυγάογοά, νΒΟΒ6 τίραν ἀπὰ ἀσὶγ ὈοΙᾺ 
ἴδ τσᾶ8 ἴο Ῥαγβαθ ἰΠ)8 τηυγάθσγον, δ [0 β᾽αΥ τω. Ηρ 
8 ΟΑ116ὰ ἘΞῚ ΝΆ, (80 ἀοιιαπάον οὗὨ 86 Ὀἱ]οοᾶ, οὕ 
ἴ86 Ὀϊοοά-ἀνοηρον, Το Ηρῦγον ἰδ ἱπηροδοὰ ἐδ 
ΡΕΠΔΙΥ οἵ ἀθϑῖμ ὑροπ ἴΠ|6 ποτηϊοϊὰο (Εχοά, χχί. 12 : 
μου. χχὶν. 17), το (06 Ὀϊοοά ἀνθῆρος οαττὶοὰ 
ουαἱ (Νυτοῦ. χχχν. 10, 21): ἰο Ηἷπλ τῶ88 (Π16 τηυγάθγοῦ 
ἀοϊνογοαὰ ὑρ ὈΥ ἴδθ οουρτνοχαθίοη ἴ0 Ὀ6 Ρυΐ ἴο ἀφαιῃ 
(σαι. χῖχ. 12). Αἰηους ἰδ6 οἷά ΗθΌτενβ, (6 Ὀϊοοά- 
ΤΕΠΡΌΔΠΟΘ Μ88 (06 υ8δ08] πηο66 οὗ ρυπίβϊηρ τηυγάογ, 
Δ ΜΔΒ Αἰ50Ὸ ῥσγδοιϊβοα ὮΥ ὨΔΏΥ ΟἴἸΘΡ παξυῃηβ.᾽" 
θε  σβοῖ δηὰ Κ δ] ἀϊβραΐθ ([π6 τοϊδίίοῃ οἱ ἐμἱβ ρ88- 
ΒΑρῸ 10 ἐμ ὈΪοοά-Ὑοηρθδηοθ. [{ 18 ποῖ ἰ0 ὉΘ Τηΐδαρ- 
Ῥτοβοπαθα, 1. ἐμαὶ Βθγθ, ἴῃ ἃ Ὑΐϊάον Θ6η86, ΒΤ ΔΗ 
ἰδ. ἢ, δϑοίηρ ξ 18 ΔΙ τ ΥΒ ποχὶ οὗ κίῃ ἰὸ (89 τηυτάοτοά, 
8 Δρροϊπίοα [0 6 {μ6 ἀνθηροῦ; δηὰ 2. ἐμαὶ [88 δρ- 

Ῥοϊητηθηΐ οσίθη 5 θογοηὰ [86 Ὀ]οοῦ- Το ροδησο, δηά 
ὈΘΟΟΙΔΘΒ [86 τοοῖ οὗἉ [6 τηδρίβίοσί αὶ σίχαῦ οὗἨ μυπίβ᾽» 
τοθηΐ. Οἡ ἴῃ6 οἶδὸρ δδῃά, ᾿ξ οδιηοῦ Ὁ6 ἀδηϊοὰ ἰδδὲ 
ἰῃ ἐῃθ9 ρδίγίδιοδδὶ γα δι 0ῃ8 οἵ [80 οἰάθῃ ὑἶπὴθ ἐξ τῶβ ἃ 
Γαηἀδιηοπίδι ρῥγποῖρίθ ἰδδὶ 89 ποχὶ οὗ ἰκΐῃ τσοτὸ ποὶ 
ΟἿΪΥ ᾿υδβροα ἰπ (80 ἐχοοποῃ οἵ ἴδ ἴδ οὗ Ὀἱϊοοά, 
δαξ οα δοοουπῖ οὗ ἰὯ9 παῃΐ οὗ 8} {ἰθυηδὶ, τοῦθ 
Ὁπᾶον ΟὈ]χαίου ἰο ρεσέοστωη 86 οἷοο. ΤὨ8 ῥγὶπι- 
ἔνα, αἰγὶ μα] γεβαποιομοα συβίοτα, Ὀθοδτηθ, ἱπ 118 1466] 
δὰ ἐπρῦδ ἰἴα αἶτος ἔρπ0Ὲ, πὸ ἜΤΟΣ Ῥυρίϑμηι ἐπε 85 
τηδρίδιοσί δ! ἰθὰ ἰῃ ἴΠ0 Μοβαῖὶο ἱπδβιϊτυ 0 }8 
(θυὶ ποῖ 7] κερὶ ἰῃ τοἰπὰ [06 ῬΙΟΟΣ ὙΡΒΕΌΑΗΡΟΝ 
ἬΘΓΘΔΒ, ἴῃ ἔδ6 αϊγθοίίοῃ οὗὨ οσπιὰθ μοδιπουΐβιη, πε 
βύτα ὅν 186 πιῦσα ον ουθἢ ὍΡΟῺ ἰ6 τοϊδίίομβ οὗ ἐδ 9 
τουτάσγον, ἰδ Ὀθοδπὴθ ἰἰβοϊ ἢ ἃ τουγάἀθγουβ ἱπηρυ}86. 
οι σϑοῦ τοσοδυκα, ἐμὲ Οοὰἃ 886 ΠΟῪ ἰαἰὰ ἰῃ (9 
Ββδηαβ οὗ τηθῃ ἰδ8 ρϑῃδὶ ἔοσοο ἰδδὺ Ὀοϊουροά ἰο Ὠΐτ 
ΔΙοῦθ, Ὀοοδῦδθ 6 88 πὶ άγανγῃ 8 Ὑἱβὶ Ὁ] ᾿τθθ- 
6500 ἕτοιῃ [Π|6 φδυίῃ,---δοοογάϊηρ ἰο ἴπ6 νἱοτν, ὈΘΙοσΘ 
οἰϊοὰ, οὗὁἨ 8 ἰγδηϑίονς οὗ {ἰμ6 αἰνίπο ἴὥγομθ ἰοὸ (09 
ΒΘΑΥ͂ΘΏΒ.---ΕἾΣ ἐπ [9 ἑτιδῆο οὗ οἃ τδὴϑ Ὧθ 
ΣΩΔΊ..---Τ 5. 18. ([ῃὩ6 Σεδβοὴ 1ἴῸς (ἢ 6 οοτημιδηὰ 11 
Ταῦρον. [ἢ τηδῇ ἰδ 6ΓῸ 8 δϑβαι]ϑὰ (6 ἰτηαμο οὗ αοὰ, 
[86 Ρογβομδι ἑν, {Ππὺ τ Ὠϊο οοπδ(ὐο8. 1ῃ8 ΤΟΙ δἷτα 
οὗ δΐ5. οχίβίθηοο, δ μουρσὰ ἴἰῃ6 ἑππαρο ἰἰϑο ἢ, 88 δυσὶ, 
8. ἱπν]ο]8 016. Ϊῃ τηυσγάρν [86 οτίιηθ ἰβ δραίηβε (89 
δρὶσῖϊ, ἰὴ πΒΙΟΣ {Π6 αἰνίηθ εἰ πατηδηδηΐρ γονθδ]8 ἡβώνι 
διὰ 80 18 ἰδ ἃ ΟΥἾΠΩΘ ἀραίπδί ἰπ0 ὙΘΥΥ͂ Δρρθδσίηρ ὁ 
Εοὰ ἴῃ ἰδς ποι]ὰ ἰῃ 118 τηοδὲ υπίγογεδὶ ἔογτῃ, οὐ 86 ἃ 
Ῥτγεϊυάο ἰο ἰδαὶ ταυτάον τ ΐοῖ τγ88 σοτητηϊ θὰ 
186 Ρογίδοὶ ἔοόττῃ οὗ τηδὴ (0 ἰτωδσο οὗ ἀαοὰ ἰῃ τωδῃ), 
ΖΔΟΝ. χὶΐ, 10; Φοδα 1, 10, 1δ).--ἰΒὉ ὍΘ γὸ ἐτυΐϊ. 
ξπ].---ΤῊ σοπίγαδὲ (0 ἐδ6 ργοοθάϊης. Το σδὶαθ οἵ 
Ὠυμηδη 16 ἔογ 8 118 Ὀοίης πτδίϑα, δῃη ἃ οοϊησηδηὰδ 
1.9 ογοσ]γ ἱπόγθδδο.-- ἑοσῖδ δρυπάδηιν ἰῃ 
ἴλ6 οασὶῃ -- -ἴὴ (λ6 δργοδαϊηρ οὗὨ τβθῃ οὐδὸν 86 θα, 
δῃά ουλ οὗὨ 8 ΘΌρρΡ]168 οἵ ἔοοά (ὈΥ πβιίοϊ,, 85. 1ὲ ππϑγο, 
[89 118 οὗὁἨὨ [86 οδγί ἰβ ἱγδαηδίοσιηοά ἰηΐο τδο 1}8 οὗἁ 
ΤΩΔΏ) ΔΙῸ ζουπὰ (Π6 Θοπαϊ 008 10 ἐμ6 τηυεἰρὶϊοδιίοα 
οἴ ἴ6 Ὠυπιδῃ σᾶοθ. ΤῊΌΒ οὗ, 6.6 18 ΟὨΪΥ͂ ΔῊ 
Δρρδγϑηΐ ὑϑυϊο] ΟΕ Υ ἴῃ ἴ86 γογϑθ, ποῖ δῃ δοίυδὶ οἢ6. 

8. ὕοτθ. 8-17. 726 οουσπαπέ 97 Οοὐ οἰδὴ, Νοαλ, 
εσίίλ δλὲδ ταοε, απα ιοἱἐλ ἰλ6 τολοῖό εαγίλ.---[ο ΝΟΔΕᾺ 
διμὲ ἴο [6 βου τὺ Ὠΐτι---ϑο]οτηη οογθηδηϊηρ, 
ἔοττη, ΤῈΘ 8028 ἃγὸ δ ἀγοββοὰ ἱορϑίμοῦ πὶϊ ΝΌΘΕ ; 
ἴον 106 ΟΟΥ̓ΘΩΔΩΪ ἀνα 1]8Β ΘΧΡΓΘΘΒΙΥ ἴος (6 πθ0}6 Βυ- 
ἸΩΔ) ΓΔ06.--Αἱὖ 1, Ῥομοϊὰ 1 οαἰδὈ Ἱ Βἢ.---ΤῊΘ 
πογάβ, απά 7, ( 9) 1) ἔοττη ἃ οοπίγαδὶ ἰο ἰδ οἰδί πηϑ 
οὗ ἀοὰἂ οἱ ἰδ ΠΟ Βυμηδηγ 88 δὴ ἰηἰγτοἀυοίΐοη ἰ0 
10 Ῥτοϊηῖβο, Ασοογαΐϊηρσ ἰο Κηοῦοὶ, αοα μδὰ 68- 
{ΔΌ] 186 ἢ δογοηδηὶ πὶῖὰ ἐδ6 δηϊοα ανϑη8. Νοῖ, 
ἱπαροά, ἴῃ (86 ἸἸγ6ΓᾺ] ΡΟΒΒίΟΠΔ Π6ΡῈ ΘΙ Ρ]ογοὰ ; 
δἷποο ἰξ τὰϑ δίϊενς τω ἢδαὰ μαὰ {16 τ οὐ ταῖ ̓  ἂ 
ἀοϑίγογίης ἱπάρτηθηί, Αοοογαάϊΐηρ (0 6 Βαμα (Κπο- 
Ὀ6}), ἐπι λιόπαν ἴῃ οἷ, Υἱϊ!, 21 Ῥγοβθηϊοα (86 
ΤΩΔΙΟΣ ἴῃ 8 ὙΔΥ Οἰδότοης ἴγοτη ἐμαὺ οὗ (86 ΕΟ οὶ 
Β6γθ. ΟἸθασὶγ, βονονοσς, ἀ068 (Π6 οὔονίηρ οὗ Νοῦῖκ 
[Β6το τηθηὐϊοησά, ἔπττι 8} (86 οσσαδίοῃ 10. ἴῃ6 δ τΟ 
ΤὐΒΏΒΔΟΙΟΣ (δὲ Γ0]οτγα πὶ {8 Ρ]Δοθ. ΤῊῺΘ αὐηρααν: 
οὗ ἃ οουθῃδηΐ τὶ Νοδὲι ἰ5 αἰγοδὰν ἱηιγοάαπορα, δὴ 
δηηουποορὰ οἷ. νἱ. 18 ; ἱξ βίδῃδβ ἴῃ ἃ ἀθυθορηιθηῖ 
οομαϊἰοπϑὰ ου ἐπθ ὑγοβοσυδίίοη οὗ ΝΟ Β ἴδ", 7υϑὲ 
88 ἃ Βἰπῖν ἀθνοϊοριαθηῦ 18 8.}}} τηοτο ουἱἀοπὶ ἰῃ 86 
116 οὗ ΑὈγαῦδτῃ (860 948. ἰϊ. 20-28). ἘΚ 61] τοταδυῖ8 
1μαὺ “Δ ὈΝΠΘΙ ἰ8 ποὺ δαυϊνα]θηὶ ἴο ὩΣ ΤΣ, 
ἐμαΐ ἰα, ἰ᾽ ἀοο8 ποῖ ἀδηοῖο ἐδ ἔογημδὶ οοποϊ υὐϊηρ, ὈὰΣ 
186 ΘΒ Δ ὈΠ ΒΗ ϊηρ,, οοηΒττοίηρ, οὗ ἃ οοτϑηδηί,--ἰη ΟἿΒΕΣ 
πΌΤΩΒ, ἰδ6 ἐμὰ ΡΑΎΡΝ οὗ 9 σονθπδηιίηρ Ὀγοσηΐδο Ἦ 
(οοταρ. αοῃ. χχίϊ. τ αςη. χυϊϊ. πὰ χν.). οἰ Σϑ ἢ ς 
ἐΤΏργΘ ὈορίΏΒ ὨΟΥ͂ ἰμ0 οσδ οἵ (16 αἰνὶπμο ἀνοχή 



828 ΟΕΝΕΞΙΗ, ΟΒ ΤῊ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΡΈΕΒ. 

(βοπι. 11. 26) οἵ προ Ῥϑαὰὶ ῥγεδομιϑὰ ἐπ Τγβέτίδ [ δὰ : ἐδ ὉῸΝ π οὶ 1 ραὶ ( ὭΓΘ } ἔῃ [ι6 οἰοὰ ἴῃ τῶ 
ἰΔοἰδ χὶν. 1δ).) [πη 18 τηοϑὲ βροοὶδὶ βθῆβα, [818 δγὰ 
Ὀσρίμβ πὶ (16 οτίρίη οὗἨ Βοαιῃοηΐθπι, ἐμαὶ 8, ἔγοιῃ 
[6 Βαυγιομίδη ἀἰδρογθίοη. ὙΥ Δ ἃ τρῦ ἔὉ]Π685 18 
(80 δηΐπιδὶ σοῦ] αἰδὸ ἱποϊυάθα ἴῃ {π|8 σονθηδηϊῖ, 
ἴον ἴδ ἰ8. δἰ ἰβιὶς,----ἱ γογβα ϑιἰο ; 16 ΚΟΘΡΒ. Ὑ ΒΟΥ 
Ρτοαοσηϊπδηὶ {Π6 ἙΠΔΓδοίοσ βι16 οὗ σοΙῃρη βίου ἔον ἴῃ 6 
στοδίυγοὶυ ᾿ἰΐ6 ὑροὰ (λ6 δϑτγί]), δ οι ἢ τῇδ ἔοστωβ 
[19 δε ἶσα] αὐ ἀ]6 ρΡοϊπῖ, τὶ ἢ τ αἰ οἢ [ἢ 6 δηΐγμδὶ που]α 
δηὰ [ἢ ἰκοβίηο8 ἃγὸ οοπηδοϊοᾶ. Τἢθ οονθηδηὶ ἢ 
186 Ὀοδδίβ ϑυ 5815 ποῦ ἴον ἰἰβοὶῖ, δηα, ἰῃ γοβροϑοὶ (ο 18 
Βαίυγο, 8 ΟὨΪΥ ἴο 6 Δικ ΒΥ  ἴ04}}γ.---5}} 41] 
ποῖ Ὀ6 ουὲ ΟἿ ΔῺΨΥ τηοσο.--- ΤΠ 8 ἰδ {πὸ ἀϊνίῃο 
ΓςΟΥοιιδηΐ ὈΓΟΠ Ἶ30---Ὡ0 ΠΟῪ ἀδΒΙΤΌΟΘΙΟΠ,---Ὧο οηὰ οὗ 
[86 νοῦ ἀραίη ργοὐυσοὰ ὈΥ 8 βοοά.--ν Ῥοτσ ἢ 
[89 οἹουᾷᾶ, ἐξ 5411 ὈΘ ἃ ἸοϊκθΏ.---ἰῃ ΟΥΘΙῪ 
αἰνίηθ οονοπδηὺ ἔπογο ἰ8 ἃ αἰνίηθ δίσῃ οὗ ἰῃ6 οον- 
Θηδηί : ἴῃ (118 οονγοηδηὶ ἰδ ἰβ δαϊα : "π.,) δοὺ ἀο 7 δεὲ. 
Ἀσοοοταϊΐπς τὸ Κποῦεὶ τἢ9 ΓδΙΠΌΟΥ 8 οδιοὰ ἀοαΒ 
ὕον, Ὀδοδυβο ἰἴ Ὀ6]οη ΡΒ ἴο ἐμ6 ἤδάνθη, ΟοἀΒ ἀνο!] ην 
μ: ἴκ 'ἴΘ. ἃ πηογΘ οοττοοὶ ἰηἰογργοίδιϊοη ἴ0 δα Υ, ἱΐ 

Ὀδοδυδο ἀοα ἢ45 τηδ66 ἰξ [0 Δρρϑδὺ ἴῃ (16 Βρανθῃ, 
88 {Π|0 βίστι οὗ μἷβ οουνθπαπί. αἀοοογάΐηρ [0 {Π|6 ΒΘΙΏ6, 
[Π6 δυῖδπον οὗ (86 δοοουηὶ τιυδὲ Ὦδνο εηἰογίδἰποὰ {Π6 
δυρροαί(οπ ἰδὲ ἴδογο δὰ ποόΥοῦ Ὀθθὴ ἃ ΓΑΪΠὈΟῪ 
Ὀσίοτθ (86 [ἰπηθ οὗ ὸ Βοοὰ, οἰ ἐἰΖϑοῖ ἰ8 οὗὨ [ῃ6 βϑῃθ 
ορίηΐοη." [ἱ ἷ8, ἰηἀοοᾶ, ἃ Ῥῃθηοιμθηοῦ οὗὨ τγοϊγαοιϊίοπ, 
Ἡ ΟΝ ΤΩΔΥῪ 6 Βυρροκροὰ οἵ ἃ []] οἵὗἩ ταῖοῦ, δπὰ δοσηθ- 
ἄὔγηθθ, αἰἷβο, οὗ ἃ ἀϑν-1801Π}|πρ τοϊβ.Ό. Βὰς (86 ἴδ 
ἰδ Ὁ]9 δηὰ οὐογαγοιίηρ ΓΑΙ ΠΟῪ ΒΌΡΡΟΞΟΒ {Π|6 τγαὶῃ- 
οἷουά 88 ἰΐβ8. πδίυταὶ οοπαϊ οηΐῃρ οδιδο. 6 δυο 
ΔΙΓΟΔΟΥ τοιηδγκοὰ (δαὶ ἔγοαυ (ἢ 6 δρροϊηίτηοηὶ οὗὨ {16 
ΓΑΙΒΌΟΥ, 88 116 βίχζῃ οὗ [6 οονοπδῃῖ, ἰζ ΟΥ̓ ΠΟ πη Δ ἢ 
Τοϊοννβ ἐμαὶ ἴὃ Ββαὰ ποὶ Ὀδίοτθ οχίβίθα 88 ἃ ρῬῃθῃοσαθ- 
Ὠοη οὔ παίαγο ((ἢ. 1ϊ.). ΤῊΘ Βέδισυ πἰραϊὶ, ἰοο, 18 τησὰθ 
[86 βίχζῃ οὗ ἃ ῥγοσηΐβο ἔοῦς Αὔγδθδῃ (οἢ. χυ). Καὶ] 
8 ποὶ πὶ]]ΐησ ἴο ἰηέον ὑπαὶ Ὠἰ μοτῖο ἰΐ δὰ ποῖ ταϊποά, 
Ὁ ΟὨΪΥ͂ ρΓοβοπὶβ (86 οοποοίυγο ἰπλὲ δὲ δὴ ϑαυὶοῦ 
Ῥοτϊοά (86 οοῃδιϊυὐΐοη οὗ (86 Δσῃ βρῇ ογΘ ΤΩΔῪ ΠΑΥ͂Θ 
Ὀδοη αἰβγουι.---Απὰ 1 τῦῦ] Ἰοοῖὶκ ἀροὶ ἐϊ ἰθδὲ 1 
ὯΛΘΨ ΤΘΣΩΘΣΩΌΘΙ --- ΑἹ ΔΕΓΒΓΟΡΟΙΛΟΤΡ ἰβίηρ᾽ ἔοττα οὗ 
Θχργοββίοῃ, Ὀὰὲ ἩΜΙΟΙ 1ἢἰκ6 ΟΥΟΡῪ ΟΙΒΟΡ Ἔχρυγθϑδίοῃ οὗἁ 
(86 Κιπὰ, οὐὰῦ ρἷνοβ 08 (09 ἴθῃοῦ οὗἩ ἴδ αϊνίῃβ 
1πΠοῦ Ἦν ἴῃ ἃ ϑγτο 0168] Ὠυτοδῃ ἔοττο, το ἰὲ ἰβ (}9 
οχργοβϑβίοη οἵ [86 βοι ο ϊϊ χαϊίηρσ, οὐ οὗ ἐδια οοῃβοίουβ 
οονομδηῦ {γα [Δ] 688, 88 πηδηϊ δβιθαὰ ἴῃ ὑἰμ6 οοηϑίδης 

ἸῺ Βἷθ Ῥγοβθῆοθ, ἴοο, βαῦθ {ῃθ6ῦ ΡΟΣ 
Δ} τηοϑὶ Θββοῃ αὶ εἰ στ βοιποθ." (οι Οογδο)., 

ΓΝΟΤΕ ΟΝ ΤῊ ΑΡΡΟΙΝΥΜΕΝΤ ΟΥ̓ ΤΗΕ ΒΑΙΝΒΟΥ ΑΒ 
ΤῊΕ Β΄ῸΝ ΟΥ̓ ΤῊΣ ΟΟΥ̓ΕΝΑΧΊ.---Ἴ τοσαγά ἰο (δἰ ἱΐ 
ΤΩΑΥ ὈΘ γ{6}} ἰ0 σίνο [86 νἱϑνβ οἵ δοιῃδ οὗ [6 οἱ δ γ 
δον δα οοΙηπλοηΐαίογβ, ἰἢ [ῸΓ 80 οἰμθς ρβύγροβο, ἰὸ 
8Π0ΟΥ ὑΠπδὲ τιμαὶ 18 ΓΟΔΙΪΥ 1Π6 τηοβὲ ΘΘΒΥ διὰ {π6 πιοϑὶ 
ὨδίαγΑΙ ἰπίογργοίδιίομ ΘΟσλ68 ἔγομη πὸ ουϊδῖἀθ ῥγεβ- 
δυγο Οὗ δβείθῃοο, Ὀαὺ 8 (αἰτγ ἀδάιο 016 ἔγοπη (6 σϑτῦ 
ἸοίίαΡ οὗ 10 ῥαββᾶρθ. ΤῊῸΒ γϑαβοὴβ Μαϊτηοηΐ 68 
τοβρθοίίηρ ἴδ: “Εὸν 00 πογὰβ ἄγ ἴῃ ραβδί (ἰπηθ, 
ΩΣ ΩΡ Ὧδε, ΤΥ Ὀον λαυό 7] βεὶ (οὐ ἀἰὰ 56.) ἰῃ 
(06 οἷουά, ποῖ, 7 αὶ ποιυ δείἐϊπ, οὐ δθουξ ἴο βοΐ, 
ὙΓΠοἢ που]ὰ 06 Ἔχργθββοϑὰ ὈΥ͂ ἸΤΝῚ2 “28ξ, Δοοογαϊπρ 88 

. 86 Βαὰ Βαϊὰ ζιβὶ Βοίοτο, 103 "εξ ὙΞΙΣ ὈΛΉΣΠ, 
116 οονοπδηΐ το 77] ἀπὸ ποῖ ΘΒ Δ Ὁ 5 ίηρ. Ἀ1οτο- 
ον (86 ἴοττα οὗ (86 ποτὰ “ὩΦΡ πῖν ον, ΒΟ ν8 
ἐμαὶ (μοῦ γ͵δβ βοιῃοι ίηρ ἰοὸ εἴτι 50 οδἰ]οὰ ἔγομη ἴΠ6 
ὈορΙπυΐης. Αμὰ 80 [π6 δοτίρίαγο τυϑδὶ θ6 ἰηἰογρτοῖ- 

4.(Τ}θ ορἱπίοη οὗ ΤΟΙ ἐἐκϑοὶ 18 ποὶ 8ὸ Ὁγοδὰ δα ἐἰ)8. ΤῈ 
δοοῖμᾶ, γαΐθον, ἴο Βοϊὰ {πδὲ ἔμ ταϊηρον ἐχέεφα ἴῃ Ὠπέατο 
Ὀεῶ το ἴ)6 Βοοῖᾶ, Ῥπὸ μαᾶ ποῖ σρρειγεά, ὁχ. δοσομηΐς οὗ ἴδ9 
φύδοῃσο οὗ 1η6 οοπαϊξομδ, δ8δο0 ὈΒΊΙΤΖΒΟΣΙ, Ὁ. 278.-Τ΄ 1.] 

αν οὗ οτοαίίοπ, δἢ}8}} "6, ἔγοταῃ {818 ἀδυ, δῃ!ὰ μθῆοϑ' 
ἴοτί, [Ὁ δ βίσῃ οὐ (Ὡ6 σουθῃηδηὶ θεν Θδἢ τη6 δηὰ γοῦ, 
80 (αἱ ΘΥΘΓῪ {{π|6 (μδὲ [ὁ Δρροϑαγε, 1 νἱ}} ἰοοῖς ἀροῦ ἱξ 
ὉΠ ΓΘΙΏΘΙΏ ΘΓ ΓΩΥ͂ σου οηδηΐ Οἵ ρμοδοο. [{ἰϊ ἰβ δεϊϑὰ 
1Βοη, ποδὶ 18 τοδὶ ὈΥ ἰμ6 ὈΟτ 5 Ὀοΐῃρ 8 βῖσει, δῆτε 
[δδὲ ἰδ 18. |κὸ πῇῆδὶ ἰ8 βαϊὰ θη, χχχι. 48, ἰὴ (16 οὐγ- 
αῃδηΐ Ὀο 66 Φαοοῦ δά Πιδυδη, ἽΦ ΓΙ ΣῈ ΠῚ ΠῚ Π ̓ 
ἴο, ἐλ ἤδαρ ἐὲ α εοἰίπεες, εἴο., οΥ Οφη. χχχὶ δὲ, 
ΓΏΧΕΣ ΓΞ, απὰ ἰλὶδ ρίαν ἐλαϊϊ δὲ α τοΐδηιεδε, εἰς. 

Αῃἀ 80 αἶβὸ 66ῃ. χχὶ. 80, Ὑ1ΡῸ ΓΙ ΓΊΣΞΣ ΣΞΟ ΤΌΝ, 
δευέπ ἰαμνιδς εἐλαῖξ λοις ἑαζα ἤγοπι τὴν δαπά, ΓῚΣ 
ον α ἱίπεδα. ἴῃ 16 Ἰωδῆποῦ δυογυ ΐηρ (δαὶ Δρ- 
ῬΘΔΓΒ 88 ἰπυ8β ρυΐ Ὀεΐογο το, ἰ0 σδυβο ποτ ἰὸ ἴθ. 
τ ΘΙηὈΘΥ᾽ ΒΟΙΏ ΘΙ τ; Ργοσωϊβοα οὐ σουθηδηϊοα, 8 οδιοὰ 
ὩΣ. Απὰ 80 οἵ ἰδο οἰγουπηοίαϊοι ; Θοά βᾶγ8, ἰἰ 
86.811 Ὀ6 ἃ δίψῃ οἵ ἴμ6 οονομδηῦ, ΓΛ ΤΟΊ, Ὀοίπϑδη 
τὴ0 δῃὰ γου. Τῇυ [μ6 Ὀονν ἰπαὺ 'β πον νἱδί 6, πὰ 
[80 ὈΟΥῪ ἰμὰὶ τὰβ ἰῃ Ὠδίατο ( Σ 923) ἔσο ἴ6 Ὁθ 
εαἰπηΐησ, οὗ ἔγοτα οὗ οἱὰ ( ΘΞῚΣ Ὁ) ἃσὸ οπα ἰῃ τ} 8, ὑνδὶ 
[86 βἴψτι ΒΊΟΝ ἰδ ἴῃ (Πότ 18 ὁη6." Ηδ ἴχθη ργοοοοὰϑ 
ἴο ΒΑΥ͂ ἰμδὶ ἰμογὸ διὸ οἷος δπὰ τωγδβιΐο ἰηϊουργοὶλ- 
ὕομβ τηδάθ ὮΥ ϑοῖηθ οὗ ἴπ86 ΒΔ έηβ, Ὀυϊ (8. ρτοεὶ 
οτἰῶο ἱβ βαϊϊββοά πῖϊὰ [86 ὁοὴθ ἰμδὶ π6 [8 γίνει. 
Αὔρδῃ ΕΣὰ δβαὺβ {πδὲ [ῃ)6 τηοδὲ οοἰουταιοὰ οἵ δ6 
Φον δι Βα Όἷπβ Π6]4 {Π|6 βατὴθ ορϊῃΐοῃ 88 Μαὶϊπιοηϊάθβ, 
ὨΔΙΏΘΙΥ, ὑμαὺ (86 ΥταΪ ΠΟῪ νᾶϑ ἴῃ πδίυγο ἴγοπι {16 Ὁ0 
εἰμπίηρ, ἰπουρὶὰ ἢ6 Εἰπηδ6}  Βθοτ8 ἰο αἰββθηί, 

“ Απὰ [ κπ|Π]1 Ἰοοῖς ὑροη ἰὲ ἴο τοσωοτοῦοσ ἴδ6 
ὈΝῚΡ ΤΣ, ἴπ6 οογθπδηῦ οὗὨ οἰοτηίγ." [ωεἰ αϑ ποὶ 
Ὀς ἰγουθὶοα δοιξς {Ππ6 δι γοροραιΐξων, θαϊ τοροὶνο 
(16 ργοοίουβ ἱπουρδί ἴῃ 8}} 118 ἱποσ ργϑββὶ Ὁ]6 ἰαπάοι- 
ὯΘΒΒ. [δηρ6 τποϑὲ ὈΘΔΌΓΠΙΪΥ ομδγαοίοτίζοθ δυο 
ΤΩΌΓΌΔΙ ΓΟΙΩΟΙΙΌΓΔΏΟΘ 8ἃ88 6ΥΘ Ιηροίΐϊηρ ὁγο. Ἧς 4]} 
Κηον ἰδδὲ Οοὐ δ ΣΩΟΠΊΟΓΣΥ ἰδ ῖζοβ ἰῃ ἰἢ6 τοί] υπΐτοιβα 
οὗ Βρδοθ δὲ ΘΡΟΣΥ τηοϊηθηΐ οὗὨ {ἰπ|6: αὶ [ΏΘΓΟ ἃ 6 
ΒΟΙῚΘ {πὴηρΒ ὙΔΙΟΝ 6 ΓΟΙΏΘΙΏΌΟΓΒ 88 δβἰδηάϊηρ οὐἱ 
ἔγοτα ἰ86 ρστοδὶ ἰοίδ!γ. Ηθ ΣΟΙΠΟΙΩΌΘΙΒ (πο δοὶ οἵ 
ἢ, δὰ (ὴ6 εἶχζῃ οὗἨ [δι ἢ, 89 6 γοσῃθι θοΣ8 ΠῸ 
οἰἶον ῃυσηδηῃ δοῖ, ἢ0 οἴδον δηϊν6 Ῥῃθμοσθθοα, ΜῚΥ 
Ὅ6 ποὺ Ὀοϊΐονα ὑπαὶ (Ποτα 8. ἐμ 6 ταυζυδὶ το- 
το τϑηοα ἰη ἴἢ6 Εὐοδατγίδι ἢ ΤἼΘ “ γοπιέπιδεν πιὸ 
ἴτω} 168 “1 π|}} τοπλοηθος 866.) ΤΈΘ ογο οὗὨ (δε 
Ἐράδοτον Ἰοοκίῃρσ ἱπίο ἐῃ6 δγὸ οὐὗἁ {π6 ὈΘΙΙΟΤΟΓ, Οὗ 
Βοιἢ τηοοϊΐϊηρ ἴῃ ἴΠ6 ΒΆΠ.6 Τ ΘΠ ΟΥἿΑ] : 118 18 ΟΟΓΊΔΙΪΥ 
8 “τοδὶ Ῥγόβθηςο," πθδίονος 6186 ἴΠΟΓΘ ΤΏΔῪ ὃδ οἵ 
ἀορὶἢ δηὰ σου βίςτΥ ἴῃ ἰμαῦ τηοβὺ Ὡπαἀϑιηθηΐδὶ ΟΠ τδ' 
εἶδα τὶ ἐο---ῖμ6 ἐυδηρο] οὶ ἘΞῚΣ ΓΛ ΤΟΣ, ον εἰφῃ 
οὔ (86 ονοτ ϑίϊηρσ οονγθηδηί. 

Το Ηθῦτον ὨΔΝ ἰδ ποῖ υϑοὰ οὗἉ τρἰγδου]ουϑ εἰσπδ, 
ῬΓΟΡΟΥΙΥ, σίνθῃ δα ὑὉτσοοίβ οὗ τηΐββίοη οὐ ἀοοίσίπε. [{ 
15. Ὡοῖ 8 οΘουππίοτδοιοη οὗ παίυταὶ ἰατ, ον ἐδ Ὀτίηρίπα 
8 ἸΘῪ [Ὠϊηρ ἰπΐο παῖπγθ. ΑὩἿΥ ὅχοα οὐἦθοϊς τηδὺ Ὀδ 
υϑοὰ [Ὁ 8 βίζη, δῃὰ Βογὸ [8.6 γτϑτγ οουθηδηςὶ ἰἰ86] , ΟΣ 
ἃ τηοϑί ἱτηρογίδηϊ ρατὶ οὗ ἰΐ, θοΐησ 18:6 ΒΔ ὈΣ 1 οὗ 
Ὡδίαγα, ἴμβοτθ 8 ἃ τηοβῇ βι σι κἰηρ ΘΟΠΒΙΒΊΘΠΟΥ ἴῃ [88 
δοὶ ἰΠδὲ [86 δίσπ οὗ Βα ο ἢ οογβηδηΐ 8 (Δ ΚΘῚ ἔγΌΤα ΠΔ- 
ἴπγο 186}, Τπ6 ΓΑΪΠΌΟΥ, 6ΟΥῸΡ Δρρϑδσίηρ ἴῃ [86 
“ἰ βῃῃΒηϊη6 δον σταίη, 18 106 ὙΘΤΥ δυτοῦοὶ οἵ οοηδέαπ- 

. [0 ἰ4 βοϊοοίοα ἴτοτη 811 οἰ ῦβ, πος ΟἿ]Υ͂ ζὸὺγν ἴδ 
Βρίαμαον δηὰ Ὀσδαίυ, Ὀυϊ [Ὁ (6 γε ἐν πὶ 
ὙΒΙΟΙ ἰδ ΘΏΘΟΓΒ 8, ΘῈ Τρ Ἰοοῖὶς ουἱ (ον ἰὶ ἐδ 
βίοτιη. ΝΟΔῊ ποεαϑὰ πὸ πίἰϊσιθβδ οὐ {86 βαυροσηιδίυγαὶ. 
ΤῊΘ ᾳτοαὶ ἴῃ πδίαγο, ἴῃ τμδὶ ΘΑ ἀρῸ ὙΏΘΏ 4]} τὰδ 
ἩΟΠΔΟΡΙ], 88 σοραγά θα 88 τηβῃ οϑῦωρ ἀοὐ οαυδὶιὶ 
πὶ ἰῃ6 Βυρογηδίυγαι. Βοβί 68, ἴῃ ἰμ6 βοοὰ ἱ 
(Ποτο 8 ἃ δυ δον τϊῖΠ688 ἰο {86 Θχίσϑογαϊηδιγ. 
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ΤΏΟΙΟ ΜᾺ τδηϊοα, ἰδδῃ, οὶ ἃ τοΐγδοὶθ δ γι ΟἿ δὲ δῇ 
αἰϊδείαἑίοι οὗ δ τηοδααρθ, οὐ 88 ἃ δίρτι οὗ ὈοΙΙοὗ, κὸ 
(86 ταΐγϑοϊθθ ἰῃ (19 ΝΟΥ πὐην στρ ητὶ (πῆθῃ «νῶν υὐτῇ 
ἃ ὨΘΟΘΒΒΙΔΥ ἴῸΓ Ὀὑτοαϊκίπρσ υρ [Ὧ6 ἸΘΙΠΆΓΩΥ οὗἁ παδξιγαὶ- 
αι), φεὶν ἃ Υἱνϊὰ »ποριογίαί ἴον τ: 6 σοηβοιυδοη 
ταῖδον ἰμδὴ ἰ6 στοδεου οὗ ἢ, Τῇ Ηθῦτον ποτὰ 
ἴστ᾽ πιῖγδο]6 18 ἸΏΟΓΘ ΡΓΟΡΟΡΙ͂Υ ἐξ, ἱΒβου ὮΝ ἰξ τΩΔῪ ὉΘ 
υϑοὰ εἰτηρὶ ἴο ργοάέσῳ, 1ϊκ6 [86 ἀτοοῖς τέρας, ἴῃ ἀΐδ8- 
ἀποιΐση ἔγοτα ἴῃ6 ΝΟῊ Τοδιδπιοηὶ σημεῖον, Ὑΐοδ ἰβ 
ΡΓΟΡΟΙΙΥ ἃ »γος οἵ αἰζεδίαξίοι οὗ ἃ τοϊγδουϊουβ Κίηα, 
Τέρας ΕἸΤΟΡῚΥ ΤΟΔῚ Δηγ ΐηρ ποπάογίιϊ, ὙΒοίμον ἴῃ 
Ὀδίυτο ΟΥ ποῖ. Ξϑιροτγθι οη σοηγναγίβ βυσ ἢ Δρροϑγ- 
ΔΏΟ63 ἰηΐο ροτγίθηίδ, ΟΥ βἷζτιβ οὗ βου ΐπρ' ἱπηροπαϊηρ, 
Ὀαὶ ἰπ {π6 ΒΙ0]6 Οοαἶἷδβ ῬθΟρὶθ ἃτθ ὀσργθβϑϑὶγ ἰο]ὰ 
“πρὶ ἰ0 Ὀ60 ἀἰπιηδυοὰ δὶ ἰδ εἴδη οὗ [86 ΒΟΔΥΘΏΒ 88 
ἴδ6 Βοδίμθῃ δι.) Φ06γ. σ 1. Τθο πορὰ ἱδοῦο υδοὰ 
δ (λ18 βατια ΤΟ ΝΣ ἴῃ (ἢ 6 ρἷαγαὶ, θὰΣ δοοοιητηοδαδιοα 
ἰο δα βοβίμϑῃ ρογνογείΐοῃη. Τὸ [86 Ὀ6] σνηρ [Βγ86}1168 
(δ εἰσῃβ οὗ ἴμ6 Βοδυθῃβ, θύῃ (που βίγϑηρθ δηὰ 
ὉπύπυΔ), ΟΓῸ ἴὸ 6 ἀδὰ 8δ8 ᾿οΚ ἢ οὗ [Πποῖὶν οουθ- 
δδηῖ ἀοἀ Δῦονο πδίυγο γοῖ τυ] Ὡρ ἰὰ πδίυσα, δηὰ ΟΥ̓ῸΡ 
τορῸ τη σ (1 6 ογάογ οὗ ἰ1ἰ8 Ῥῃοηοιωθοθ, ΤἸΤΏΘΓΟ ἰ8 8 
Ρεββᾶσο βοϊηθϊμηο8 αυοϊοὰ ἔτοτα με, Ζ. χὶ, 231, 28: 

σιν ἐοικότες ἄστε Ἐρονίων 
Ἔν νέφεϊ ἾΣΟΣ μερόπων ἀνθρώπων. 

ἜἾμάκο (Π6 ταΐπθονβ πηϊοὺ Ζουθ δχοὰ ἰπ ἔπ 6 οἷουά ἃ 
δἷσῃι ἴ0 τη Οὗ ΤΔΩΥ ἰΟὨ 68.) Βαϊ τέρας {Π6ΓῸ ΠΔ5 
ἰδο δοῆβο οὗὨἨ ῥγοάϊμυ, οὐ ἰδ σῇ Υ ἀθῃοῖθ ἃ νοῃπάοσγί] 
δηὰ Ὀοβα Ὁ] οὐ͵οοί, ὁ σδποοῖ, ἐΒογοίογθ, οοσι δίῃ] Υ 
ἰπἴος ἴτοτα (88 ΔΩ ἰγδαϊ θη] σοοορηϊ οι οὗ 186 
ἐτεαὶ εἰχη-δρροϊητίηρ ἴῃ Οδηρεῖα, 50 Ῥὶαΐο αυοῦθϑ 
του Ηοϑϊοὰ {Π|Ὸ ζΘΗΘΔΙΟΡῪ οὗὨ [τ'8 ([88 ταί ὈΟΥ), δ8 
[86 ἀδυσθίον οὗ Θαύμας οὐ ῬΟΙΔΟΥ, 88 8 δοζὶ οὗ 
Ροοίΐοα! διραπιοπὶ ἐμαὶ ΟΠΟΡ ἰδ (86 ρῬδγθηὶ οὗ 
ῬὮΙ]οθορ ιν, 88 ̓Ἰπουσὴ {Π6 γα ον ποῦὸ ῥἰδοοὰ ἴῃ τ1Ὲ6 
ΒΘΑΥΘΠΒ (0 ΒΕσωυϊαία τηθὴ ἴῃ [86 ρυγρυὶϊ οὗ ουγίου 
Κηον]οᾶσα. Βαὶ ἰξ ἰ8 [80 τοὶ ἐρίου 186 ἐδπδὶ 18 ῥτοτω- 
ἰπσηὶ ἰπ (8 88 ἴῃ 41} (ῃ0 ΒΙΌ]6 δρρϑαΐβ ἰο (6 οὈβοι- 
Ταιϊϊου οἵ παίυγο. [ὑ 18 Τὸ ἰ)6 δαρροτὶ οὗ (ΔἸ ἴῃ [89 
Θοὰ οἵ πδίιιγό, " 1δὲ τἴἶἪο ΙΩΑΥ ἴοοῖ ὕὑροὶ ἰδ δηὰ 
ΤΟΙΠΘΌΌΟΥ 7 δηὰ {Π|8 18 δ ΓΑΌΪΥ ΟΧργοδβοὰ ἴῃ ἃ 
ΚΔ οὶ] ἀοχοϊοΥ ἴὸ Ὀ6 ἐουπὰ ἰπ {πὸ Τα υΐο 
Αϊάἀιβολῖη, ἴοϊ. 8, αηὰ πο τᾶ ἴὸ Ὀθ τοοίϊοὰ δὲ 
ΕΥ̓́ΕΙῪ ΔΡΡΕΆΣαΠΟΘ οὗ (86 ταϊμθον, ΠΣ" ΠΕΣ Ἢ 
ΝΣ ΣΌΣ, “' ΒΙοβδοα Ὀ6 ἰῃοὰ Φοβουδὰ οὐν Οοά, 
Κίηρ οὗὨ οἰοΓη Υ (ον οὗ (86 ποῦἹά), ουοῦ τηϊπα] οὗ 
[ῺΥ οογοηδηῖ, [Αἰ [Ὁ] ἴῃ [ΠΥ οονθηδαί, ὅστα ἰὼ [ὮΥ 
πο," οοῃρ. ῬΒ. οχΐίχ. 89, Ζόγουεν, Ο Ζογά, (ἢ 
ποτὰ ἐδ εοἰἶθδα ἐπ ἀεαυεη. Τὴθ Ταγχυσα οὗἨ Οηϊκοῖοθ 
(ταμδϊδίοβ θη. ἶχ, 18: “ Αμπὰ ἰΐ 88.811 Ὀ6 8 εἶμι, 115 
ἀπ ἡ 2Ὶ ἼΘὉ, Ὀούτοο; τὴν ἰογά ἀρὰ (86 οαΥ ἢ. 

ἴ ἰδ ποὺ ΠΏΓΘΑΒΟΏΔΌΪΟ ἰ0 ΒΌΡΡΟΘΘ ΒΟΙῺΘ ΣΘΘΓΘΏ6Θ 
ἰο (815 ὑἷδοθ ἐπ ὑπαὶ ἀἰβίουΣ ρδάθασο ΗδΌ. ἰϊΐ, 9, 
ΘΌΡ ἼΣΘΙ ΓΙΛῚΘ, τοοϑὺ ΟὈϑοῦΓΕΪΥ τοπάοσοα ἰῃ ΟἿΣ 
ἘΆΟΙΔἢ νογβίου, δ ἸὮΥ ὈΟῪ γγ͵ὰ8 τηδάθ αυἱΐο παϊκοᾶ--- 
(6 οδίὴϑ οὗὁἨ [86 ἐἰτγῖ068---ἰΠ6 ποτὰ.) ἘΠ Ὠΐ ἐσδη8- 
ἰαο8 ἰξ γευοαϊδά, πιαδ πιαριὶζεεί. ΙῈ 8 ΘΟΙΩΙΏΟΩΪ 
ἰδουρηϊ {πᾶς 4}1 (Παΐ 18 βαίὰ ἴῃ [δὲ δ] τὴθ οπδρύος 
88 τοίογοποθ ἴ0 οὐοπὶθ ἰμδὺὶ 001 ΡἾδοθ ἀυτίηρ [ῃ0 
ἐχοάυβ, θα. ἴΒοτοὸ 18 σοοὰ στουπὰ ἴον ραἰνίηρ ἰὑ ἃ πῖάοῦ 
ΓΆΈΡΘ, 50 85 ἰ0 ἴα ἴῃ Οὔδον αἰνίηθ ποπάοτβ, ἴῃ ογθα- 
ὕοη δυὰ ἴῃ {Π6 ραιγίλτο] Ἀἰβίοσγ.---Τὶ 1..} 

ῬΟΟΤΕΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΕΙΟΑΤΙ, 

1, Τῆιοτο ἀγὸ 186 τηοβί ἀϊβιίϊποι ἰηἀοδιΐοῃβ ὑπαὶ 
(8 Βοοὰ, 83 ἴα ρτοαίοθὶ Θροοῖ οὗἩ ἰδ ρῥυίυἱἶνο εἶταο, 
Ὡδθ ἃ ἰυγτίης Ροϊπξ, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴδ6 βρίτϊξι8] 116 

Ψ] γδϑ ἐδ βορα-ὉΟσ 825 νὑοϊ 88 
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οὗ Βυτηδηϊίγ, Ὀσπὶ 4ἴ8ὸ ἐπ 118 ρῃγβί αὶ τοϊ αἰ οι Α,----γοα, 
ἰῃ ἴΠ|6 ΨΘΣῪ [6 οὗ {π6 ϑαγίῃ ἰ(861,, ΟἾΪΥ 18 τῆδὺ ποῖ, 
πῃ ἴμ0 βγϑὶ ρἶδοθ, τοχαγὰ {Π1|8 ὑπσηΐης ροΐϊῃξ 88 ἃ 
βυδάσθῃ οἰδηρο οὗἁ 41} γ᾽ διίοῃβ ; ἐπιϑὲ 88 1{{|}9 85. 186 
[41]1] (6. 1.) ϑυ ἀΘΏ}Υ Ὀτουρας ἴῃ ἀδαίῃ, οὐ δ ἐδ8 
οοῃΐαδίοα οὗ ἰοπρυθδ ῥσγοαυοοὰ ἰτωσηθαϊζαιοὶγ (δ6 
νι θϑργοδὰ αἀΐνογβηθθ οὗἁ . ΑἈΠᾶα, ἰδ (89 
Βοοοῃα ρῥΪδορ, ἷῦ τουδὶ ἢοῖ ὯΘ γοραγαθα δ5 ἃ 
οἰδηρο οὗ 4]} 1018 ἴὉΣ ἐΐ8 γόογβοὸ. ΤΏθΓΟ ἰβ ΒΡ» 

ἴο βατθ Ὀθθῃ 8 οἴβδηρθ οὗ {16 αἰτηόβθρίθγ (θοη- 
οαγηϊηρ [86 ταΐῃ δηὰ [6 ταὶ πΌΟΥ, 566 ἀῦονθ). Αἱ α]} 
ογθηΐβ, (20 Ῥδγδαϊβαὶ 8] ὨΔΙΤΏΟΩΥ ΟὗἩἨ (6 αν Βαᾷ 
ἀοραείθα δὲ δὴ ϑδυθ ον ἀδγ, Βαϊ, οἢ [Π6 ΟἾοΣ δδηά, 
ἴδοῦθ ΘΟμλοῈ8 ἴῃ ὩΟῪ 8 ΙΏΟΓΘ Οομδίδηϊ ΟΥοΣ οὗ ἰῃ6 
ΔΟΘΡὨΘγίοδὶ γοϊδίΐουϑ (οἷ, Υἱϊϊ. 22). Αχαΐῃ, βοπλθ 
Ὀδγτα οδἰοὰ ᾿ξ ἃ βαδάθῃ ἴῃ ἴδ9 ἀυγαίΐου οὗ 
Βυτηδη 116. Βαϊ ἰο ἐμΐ8 ἱ ορροθοὰ ἴδ ἴδοὶ ὑπαὶ (6 
δροὰ ΝΟΔΒ ᾿ἰνοὰ 8ὅ0 γϑατβ δον ἰδ Βοοὰ, [δ ἰθ 
ονἱάθηῖ, Βοπόνον, ἐδ ἀυγίηνς 116 ρμοτίοὰ οὗ ΝοδἢΒ 
Ἰἴ6 ἐδ Ὀγθδϊχίηρ [του οὗὨἨ ἁ ἀθδίὰ ἴγοσα ἐδθ ἱπῆϑν ἰὸ 
(δ)6 οὐἱοῦ [Ὁ δὰ πιλάθ ἃ ργϑαὶ δάνδῃοθ. Απὰ ἰὸ 
(18 (80 ἔδθαν ποῖ ἰδ βοοὰ Ὀτγουρῆς ὑροῦ 186 
Ομ] άγοῦ δηὰ σγδηο]άγθη οὐὗἨὁ Νοδὰ (οὶ ὑρου εἷτα- 
Β6 1) ΤΩΔΥ ΠΑΥ͂Θ γγ6}} οομ εἰ Ὀαϊο. Α5 ἴδγ 88 γοϊαίθϑ ἰ0Ὸ 
189 ἱποτεοαβίηρ' ἔθσοου οὗἨ 1ἴ86 πὰ Ὀοδδὶβ ἰονδγὰθ 
τοι, 6 στουηὰ οὗ ἰμοὶν ρτοδῖον οδιγαῃμχοιηθηὺ δηὰ 
ΒΑΥ οδηηοί Ὀ0 ζουῃὰ ἴῃ Ποῖ» ἀοἰγόγδηοο ἴῃ 
0 αὐκ. ΑἸγοδν δα ἐδ6 τωγβίθυϊ ουδ ρδγβδαϊβδαί αὶ 
ῬοδΟΘ δοίγοοῃ τδὴ δηὰ Ὀοαϑὶ ἀοραγιθὰ πὶ [86 
[Δ]1, Μογϑονυογ, [16 πψογὰβ : "411 βοβὴ μδλὰ οοτγυριοἃ 
1ζ8 π|λῦ,,) (οἰ. νἱ. 12) ἱπάϊοαίο ὑπαὶ ἱοχείμον υἱτἢ 
ΤΩΘΠ Β ἱπογοδδίηα πο 688 [26 δμιΐτηδὶ πουϊὰ μδὰ 

ΤΟΤΕ ἰοτοσίουβ, Βαυὶ ἰζ (Π6 τηοάο οὗ 116 88 
ογοϊορϑὰ διμοῃρ στ θα τηδᾶθ ἐμ6 οαἰΐην οὗ θ 68} (πὰ 

ατίπκίηρ οΥὗἨ πίη6) ἃ χγοδίον πϑοϑββὶιυ ἴοσς ἴἤθτὰ ἰμδῃ 
Ὀοίοτο, ἴθ δ᾽οηρ τὶ ἰ}6 βαποιἰοηΐηρς οὗ {{18 ὩΘῪ 
ογάον οὗ 110, ταυϑὲ δοσο μβᾶνϑ Ὀ6θὴ βδποϊξοπθα δ͵80 
[80 οἶαδο, Απὰ κο ουί οὗἁ ἰδ ῖ8 ἰϑτὸ τουδὶ ἰᾶνὸ διίβοῃ 
ἃ βίδίθ οὗ πᾶν Ὀθίγθοἢ ΙΔ δηὰ ἰἢ6 δῃΐϊ)8] που] 
Μ ΙΟΉ που] Πανθ [ὉΓ 108 ΘΟΠΒΘαΌΘΏΘΘ 88 ἴπόγο 
ΤΩΘΑΒΌΓΘ Οὗ ΟἸΙΒΟΟΙΩΔΙΎ ἴδΔΡ διωοὴρ (6 δηΐῃ)δὶθ ("δὶ 
ὝΘΓΟ ρΘΟυΪ ΔΥῪ οχροβοὰ ἴο 1, 

2. ᾿τητηϑάϊδιο ῦ δου 6 βορὰ, Νοδῖὰ! Ὀυἷ} Δα 
ΔΙίδν ἰο Φοδουδῆ, εἷθ οογοηδηὶ αΘοά, τῶῦο δὰ βανϑά 
ὑπ, ΤῈ 1ἰνΐησ πουβηΐρ (σιξι8) γγὰ8 ἢἷθ Βτϑὶ 
σΟ ΣΤ, ἴἰ8)6 οεξζωγα οὗ [86 Ὑἱπογαγὰ νγὰβϑ διὶβ βοοοῃὰ, 
ΤΏ Δἰίδν, ἰπ Ε{| ΤΑΔΏΏΟΓ, γγχα8 ἴδ αἷσι οὗὨ 1186 δ: 6 68- 
ἔγαὶ ΖΆΠΠ, 88. ἰδ Ὠαὰ ὁομμθ ἀόνῃ ἔγομι ῥδγδαΐϊβο δηὰ 
Βδὰ Ὀδθϑὴ ἱγαπετηϊ θὰ ἱΒδγουρἢ μ86 ἀκ. Τηΐβ (Αἱ ἢ 

εἷστι οὗ (6 Διίυγθ 
ἐβοοοτοῦ δηὰ ὑπὸ Διΐατο ομυσοῦ, Ὁ 89 δὴ δἰίδγ 
οὗ ἔαϊί, δῷ δἰίδν οὐἨ ῥγδυογ, 8 δἱίδ οὐ ὑδβδηκβ- 
εἰνίπρ, ἴον 1 τγᾶβ οτοοίοὰ ἰὸ ϑϑοιόνδῃ, Βαϊ ἷξ νγγαβ 
8180 δῇ δἰΐδι οὗ οοῃξοββίοι, 8 ΒΟΚΏΟῪΪ οπὶ ἰδδὶ 
δἷη δα ποὶ αἰθὰ ἴῃ ἰδο Ποοὰ, ἴμαὶ Ν δὰ δἷ8 
ΒΟΌΒΘ γ͵ὰϑ γοῦ βἰ [Ὁ] δηὰ ποοάρα ἴ[Π16 βγιαθοϊο Βαποιὶ- 
Βοδίίοῃ. [πὸ (ῃἷθ 6886, ἴοο, τγὰϑ 186 οἰεντίηρ οὗ δῃ 
δηΐτηδὶ 1861} δὴ οχργοβϑίου οἵ [86 ργϑαῦδθν δ δου εΥ ἰη 
ἴδ Βδαυῖῆοο βίποο ΝΌΘΔΙ. δὰ ρῥγθϑογυϑὰ ΟἿΪΥ 8 ον 
ΒρΘοΟΪΠΊ 68 οΟὗὨ (9 οἴδδῃ δηΐπιαῖὶθ. ΤῊ 9 γϑϑαϊηθθβ ἴῃ 
106 οἴἶδοτίπρ πδϑ ἱῃ ἰδδὺ οδδὸ 8ὴ δχργοβδϑίοη οὗἁ δἷ5 
ἴδ ἰῃ βαϊναϊΐου, τβογοίη, δ]οπρ τὶ ΔΒ ᾿γαγον ἔον 

δια οοτμραβαίοῃ, ἔπ 6 ΓΘ τὰΒ ἰηϊαὶὰ 8 ΒΡ! ]οδ ἢ 
ὉΣ ἷθ Βουδ6, ἔογ (086 ΠΟῪ Πυϊηδηΐϊν, [ὉΓ [[}6 ΠΟῪ 
ποιϊὰ, Ηΐ8 οἴοτίηρ τγδαϑ ἃ Ὀυγης ΟἹ οτίηρ, ἃ πῆ Ο]0 
Ὀυσης- Οδθιίηρ (Ε{4}1}} ΟΡ δὰ δϑοοηάϊης ἴῃ ἴ86 Ηδπιθ 
(οἰαδλ, 88 Δ ΟΧΡτοβϑίοη ὑπαὶ 6, Νοδῖι, ἀἰὰ {βΟΓΘΌΥ 

γοὶθ Εἰτηθοῖ πὶ 8. τῇ016 ΒοῦΒο, ιἷ8 ὙΠΟΪΘ γ8οθ, 
δὰ νυν (πὸ ποἷ6 ὩΘῪ οδγέδ, ὑο 1π0 Βογνίοα οὗ ἀοὰ, 
ΤΏ αἰπρὶο εἰηάδ οὗὨ οδείηρ οτο 81} ἰηοϊυἀοὰ ἰπ {19 
οομίσαὶ οδογίηρσ, [Ιὑ ν͵δ8 ἐπ18 δθῆ89 οὗ [ὶϑ οδοσχίηβ 



880 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΚ ΤἸΒΕΕ ΕἸΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ. 

ἩὮ1ΟὮ τηδὰθ ἐπ6 δἰγοὴρ Ὀυγαϊξ οὐον οὗ ἴδο Ὀαγηϊηρ 
βεδι, ἃ ""διοοῖ βατοῦ ἡ (Ὁ; ΦοΠΟΥδ ἴῃ 8 πγοίδ- 
Ῥδουῖς8] βθη86. Τ6 δἰὐοδιδιΐος οὗ ΟΥ̓ΔῈ τηΔΙκ 68 ἱξ 
δυϊάοπὶ ἴῃ Ὑπδὲ β6η86 Νοδὰ οὔδγοα ἃ. [Ὁ Οσργοββθα 
Ἷ, δὴ δυογίίηρς οὗἩ [16 σᾶγθα ἔγοιῃ [86 στουηά, 2. (86 
ἔρος (8αῖ (86 ΠΙΟΥΘΟΣ ΔΑΣΎ Δ᾽ ΓὉ]π688 οὗ τη νπτγῶ8 ἴὸ 
δι οδ͵οοὶ οἵ (Π6 ἀϊνγὶπθ οοπιραβδαίοη. ΤῈ} δἰ] ἐθῃ- 
ὁΠΟΥ ἰν ἐϊ8 σομποοϊΐοῃ τὶτ (Π6 δοὶ οὗ εκἷῃ 8 συ, 
ὑυαὶ ἰῃ ἰξ5 σοῃποοίίοῃ πὶϊ [86 ποοὰ οὗ βαϊ γτδίϊοῃ δηὰ 
βαϊνδιΐου ἰ(βοὶ ἢ, 10 18 8ἢ οἵ], [86 δοτγοϑὶ οἵ αἴβοδδθβ δῃὰ 
βυδοτίησ (566 δΔΌΟΥΘ) ; 8. [86 Ῥτοιηῖδο ἐδδὲ ΦεμοΥδἢ 
ποῦ]ὰ ποῦ δρδίῃ ἀσβίγου ΟΥΘΓῪ [ἰνΐηρ (Βἰπρ; 4. [9 
6α Δ Ὁ] Βητηοηΐ οὔ ἃ οοῃδίδης ογάορ οὗ πδιιΓ ; ΒΌΘΙ 88 
ΔΠ6 ῬΓΟΒΡΟΣΥ οὗἁὨ [6 6 Ὠυτηδη το ἀριηδηαοά. 
Ου ἰδία ρσοπιΐβο οἵ ΘΟΙΩΡΘΒΒΙΟΏ [ὉΓ δίῃ] 
τηθη, δηὰ πη ϊοῖι Οοὰ 88 ΨοΠοΥδ ἢ ργοπούῃορθ, ἴΠ ΓΘ 
ΠῚ ἀρὰ ἰδ τοῃονπθὰ γτοϊδίΐοη ἰπῖο Δ 1οἷ,, 88 
ἘΠοἢ τα, ἢ6 θη οΓΒ ἡ ὶτἢ 41} Ὠαταδηϊ νυ, δὰ (ἢ 6 ογθδέυσο 
ποι]α σοπποοιοα τἱῖ ἢ ἱξ, ΤῊΪΒ γοϊδώοι 18 ἀθποίθα ὈΥ͂ 
ιδηίδ τηδὰθ ὈΥ αοὰ ἴο πιδη, δηὰ ἀθιρμδπαὰβ πῃ οι ἢθ 
ΤΉΔΚΟΒ οὗ πδη, ἩΠΟΡΘΌΡΟΙ 90]]1οὐγ8 [6 658} Δ τηθϑηὶ 
οὗ ἴ[86 ΕἸοδιίβείς οονοδδηϊ τὶ ΝΟΔῊ δηὰ 4}} νην. 
Το ατδηίβ οἵ 604: 1. {Π6 τορο οι οὗ (6 Ὀϊοδϑίηρ 
ὌΡΟΣ ΝΟΔῊ Ἀηὰ ὈΡΟῺ Δ8Δ]] πἷβ ἤουβο, 85 Ὀδίογο ὌΡΟΣ 
(Π6 δηΐπη818: 2, (Π 6 τοπονοὰ στδηὶ οἵ ἀοταίηΐοη ΟΥ̓ΟΡ 
(Ὠ9 ὈδαΒί8 ; (86 βΒδῃοίίοη μίτϑῃ ἰ0 ἐδθ οδίδηρ οὗ β6Βἢ. 
ἴῃ οοπίγαβὶ πὶ (πο86 ργδηὶβ ὑπλὺ ρσυλτιδηΐθθ [88 
Θσἰβίθῃοο δηά πε}}- δοίη οὐ [86 Ὠυπλλῃ τοο, δίδπα 
[06 ἀδιπδηαβ ΟΥ οἰδίτηβ τωδὰθ ἴῃ σοϑροσὶ ἴ0 δυϊηδῃ 
οομάυοί, Τῆ6 ἢτβὶ ἰβ (86 δνυοϊάδηοἝε οὗ ἐπ9 οδιϊηρ 
οὗ βΒεβἢ ψῖ [26 Ὀϊοοά, ἩΠΟΓΘΌΥ ἴΠθγ6 8 ἰοχοῖθοῦ 
69 4] 186 ἃ ἰ(Ὧ0 Βαλποβοδιίίοα οὗἨ {π6 ϑη)ογτηθηῖ, ἰδ 9 
δυοϊάδποο οὗ βαυδρθπο δ 8ἃ8 δρδίηϑε πδίυγο, δηὰ οὗ 
ΟτΌΘΙ ΕΥ̓ 85 ἀραϊπϑὲ (η6 Ὀοαϑὶ, 7ῃ6 βοοοῃηὰ ποῦ ΟἿ 
ον Ὁ] 45 [86 βμοδάϊηρ οὗ Βυτηδῃ Ὀϊ]οοά, Ὀπὶ σοτησοδη 8 
8.50 (86 Ῥυπίβητηθηΐ ΟΥ̓ τηυτγάον, ἱΐ ογά δὶ [890 τη Δ- 
Εἰβίγδου στ (Π6 δποτγά οἵ τοϊτ αυυΐου, Βυὶ ἰξ οχ- 
Ὀγοδβοα, δ (86 βϑῖὴὼθ [ἴτηθ, ἐπδὶ (ἴ6 Ὠσπτλδηθ ΟΥ̓] 
οΥζϑηἰζδιίοη οὗ τθι τηυϑὺ ὮΔΥ͂Θ ἃ ΤΏΟΓᾺ] 8818, ΠΔΙΏΘΙΥ 
[9 δοκηοπὶοαρτηθηΐ (πδὺ 411 τῇϑῃ ἃγθὸ ὕὈτοίθοῦδ 
(ΠΝ ΟἿ ΟΥΟΡΥ ταδῃ, δἰ Ὀτοῖμο Ὁ τηδη), δῃὰ πὶ 
(εἷ8 ἀραὶπ, 8 τοὶ κἱουβ Ὀαβίβ, ΟΡ {80 ΤἈΪΠ ὮΝ ἴῃ ἃ ραΥΒΟῚ- 
δἱ αοά, δηὰ δαὶ ἰηνίο Δ Ὁ: οὗἩἉ Τ06 Ὠυτδὴ ῬΘΓΒΟΏ- 
ΔΙ προ τοϑὶβ ἴῃ ἰΐ8 ἐπ) Κἰπβτηδηβηΐρ πὰ 
(οὐ, Οἱ {18 ζο]ἸογΒ 8.6 ΘΒ Δ Ὁ ἰΒησαθης οὗ [89 οου- 
δηδηῖ, ΚΞ:1|} ἴδ 18 ποῖ τηδά6 δ᾽ ἱοροῖμοῦ ἀθροημάθπὶ οἢ 
[80 Θδ Δ] Ἰβμτηθηὶ οὗὁἨ [86 ῥγθοθάϊπρ οἰδίτηβ, [ὺ ἷβ ἃ 
οονθηδηὲ οὗ ργοπηἶδα [ῸΣ ἰΠ6 Βραγΐηρ᾽ οἵ 4]}} Πἰτΐηρ (δαὶ 
ΤΌΘΟΙ 68. Ὀογοπὰ ἰδ 9, Ὀδοδῦβο ἰδ ἰ8 τηδὰβ ποῖ ἴῸ. ἰῃ- 
αἰνίἀυδῖα Ὀὰΐ ἴῸΣ 411, Ποῖ ΤΩ ΘΓΟΙΥ [0Γ ὑπ6 ΤΩΟΓΔΙ]Υ δ0- 
οουπίδοϊς Ὀὰξ ἴον πίη β, ΟΣ ΤΩΘΓΟΙΥ ἴοσ τοθ Ὀαὲ 
αἶδο ἴον (88 δῃΐπιδὶ ποιϊὰ, Νοιπιμβίδπάϊησ, Ὠον- 
οτθν, (18 ὑγδῃβοθηϊηρ ὈΠίνουβα Ὑ οὐὗὁὨἨ ἐμ6 ἀϊνὶπο 
οονοηδηί, ἰΐ ἰβ, ἴῃ γαῖα, τηδὰθ ομ (80 δυρροαπίϊίου 
ἴδαἱ (αἰ ἰπ [86 στδοθ δηὰ οοτιρδβείοη οἵ Φοϊιονδῇ, 
ΡἱοΙΥ ἴῃ σοβροοὺὶ ἰο 186 Ὀϊοββίησ, [06 πδῖθο δηὰ (ἣἢθ 
᾿πλᾶρο ΟΥὗἨ ΕἸΟΔΐπι," 888}} οοτγοβρομὰ ἰὸ (86 ἀϊνίῃθ 
Δ ΕΠ] πο 88, δηὰ ὑπαὶ τθη 8}4}} Βηὰ οοηδοϊαιίοη δηὰ 
ΘΟΙΩΡΟΒΌΓΕ ἰῃ ἐδο δβίζτι οὗ 16 ταί" ΟὟ, ΟὨ]Υ ἴῃ 88 ἴὰ τ 
ΔΒ ΠΟΥ Ῥτόδβοττο ἕαϊτ ἴῃ Οοα᾽ 8 ποτὰ οὗἁ ρσοχηΐβο. 

8. [π (Π6 ργοοϑαϊῃρ ϑοοίοη χὰ τηυϑὲ ἀἰβάηρτ ἢ 
Ὀοίποοῃ δὶ αοα ΒΑγ5 ἰπ Ηἷβ Ὠοαγὶ, δηὰ τυὴῆδὶ Ε0- 
δἰϊη ΒΑΥ8 ἰ0 ΝοΔ δπὰ μΐ8 βοῦϑ. ΤῺ βγεῖ ποτὰ, 
ποῖ ἀουθ. 1688 ΔΘ ὈΥΙΠΛΔΥΙΥ ΘΟΙΩΡΓΘΗΘΏΒΙ 8186. ἴοὸ 
ΝΟΔῊ ΟὨΪΥ, 8 ἴ6 Ἰουπάδιίίοι οὗὨἨ (πο βοοοη, ἘῸΣ 
ΟοαΒ ζτδοθ ἰβ (μ6 σϑηΐγαὶ βοῦσζοο οἵ 8Βἷ8 ροοάῃοββ ἰὸ 
ἃ δἰπιῆι! που]ὰ, 889 οῃ (86 αἱ 46 οὔ ταϑῃ 89 Βο᾽ ον 
ΔΙῸ [06 σοηίγαὶ στουμὰ ἔον ἰδ ργοβεσναίοι οὗ 1} 
ΜΟΥ], 88 ἰΠ6 0 Ροΐηὶ ἰο ΟἸιγίδὶ ἐμ δϑοϊ αἴθ ϑϑῃΐγο, 
“0 που 8 γϑάθοζηδσ, μαυίησ, Βον τον, ἷ8 ργόβοσυ- 

ἴης 16 ἐπ ἔμοθθ ΠΟ δῦ ἷβ ΟἾΤη, 88 ̓ιΐ8 ποσὰ ἰδϑιὶ- 
β66: ΕΟ τ Ἧο τουδῖ, ἰμαι, 

ἱ {ηχυΐθῃ Ὀοίπτθοη 1}6 ποτὰ οἵ ὑ]αδαίησ, 
ΠοΝ κα ἐενεσα ΝΟ, ἀπὶ ἢ ϑτὰ, ἍΜ δ αι 1 2 τ ἢ 
Ὠατηδηΐ ἴῃ ρσϑηογαὶ, δὰ ἐδ ποτὰ οὗ (80 οοτοηδὴς 

09 | πίοι οταγδοοὰ δ]] ᾿ἰνίηρ (οἷι. ἰχ, 10) 
4. ΤΠο ἱποιϊ ὔσϑ οὗ 119 ὩὨΘῊῪ Βυτηδηῖγ: 1. Αἱ 

189 Βοδὰ βίδῃὰβ (πὸ αἰίδν πὶ ἐϊ8 Ὀυγης οἴϊοτίησ δ8 
86 το ]ο ροίΐῃς ἀπὰ σοτωπηοποίπα ροϊηΐ οὗἩ οτα 
οδοτίηρ, δ Θχργοββίου οὗ (θην ἰμδὶ [86 16 πϑῖς 
ἀοά ραγνο, ὙΒίο 6 φτδοϊου δὶ βρδᾶῦοϑ, πο ὯΘ 
ΠΟΒΟΟΓΔΊΠΥ ῬΥΌΒΟΓΥΘΑ͂, 5}184}} "6 οοπηδοοσϑῖθὰ ἰὸ ἦτ, 
δηὰ οοπϑυτηοὰ ἴῃ ᾿εἷβ Βεσυῖοθ 3, Τ)ὴ6 ογάοσ οὗ πλ- 
ἴυγο, δηὰ, πῆδιί ἰδ ΨΟΣῚ ΓΟΙΔΓΚΑΌΪΟ, 88 ἐμα οταϊμαῃοθ 
οὗ Φοδιόονδῆ, τηδὰθ ἀδροπάθης οα (6 Τοτοβοῖπρ οτος 
οὗ 8 Κὶ τὰ οὗ στδοο. 8. ΤΒ6 ἐρὸν δυθ ιν οἵ Ὁ 
ΤΩΔΙΤΙΔΡῸ ὈΪΘββίηρ, οἵ [06 ΘΟΠμβΘοτγδ 0η. Οὗ ΤΠΔΙτΙΔΡῸ, ο 
[80 ἔδιἶγ, οὗἨ [86 ἀϊδρογβίοη οὔτηθῃ. 4. ΤῊ6 ἀοπιῖη- 
ἴοῃ οὗἁ πλδπ ΟΥΟΡ {86 Δηΐπιδὶ που] ἃ, 68 ᾽ξ ΘΟ Ότδοοθ ἰἢ 6 
Κοορίηρ οὗὁὨ οδιῖθ, [86 οἶδβθ, τωδῃ! ]ά ὑ86 οὗἩ [δ9 
Ὀθδβίβ. ὅ. ΤΏηο Βοϊάΐπρ 88 βδοσοὰ ἴΠ6 Ὀ]οοά---ἢθ 
Ὀ]οοά οὗ [π6 δηΐπηδὶ ἴον (86 δἱΐίδν οὐ Θοά, (86 Ὀϊοοὰ 
Οὗ τΏδῃ ἴον {6 ῥγίβιυ βοσνυΐοθ οὗ θοὰ; [86 πε)» 
οι οὗἩ 86 Ὠυπιδηΐϊαι, 5 οὗὅἨ 6 Ὠυτοηδηθ οσυΐατο δηὰ 
Ογάογ, θϑρθοίδ!γ οὗ {π6 ταδοἰδίσδου, οὗ (6 βΡοὴδὶ διὰ 
λυαϊοῖαὶ οἴἶδηοο (ἱποϊυάίηρ Βε! -ἀρέσμοθ δῃὰ 
ἀοίρδηδῖνο ψαῦ)λ. 6. Τῆο ρστουπάϊηρ οὗ ἐμ18 Βυταδηϊίδς 
ΟοὨ {δ6 τοϊϊμίουϑ δοκπον]οάρσιηθηξ οὗἨ {μ6 δβρίσίμιδ] 
ῬΟΓΒΟΏΔΙἰγ, οὐὗὁἨ [6 τοϊδίϊΐοη οὐὁὨ Κἰμϑυθηδηὴ {λιαὶ τδπῃ 
ὈΟΔΙΒ [0 Οοὰ, οὗ ἔΠ6 ἴγαίεγῃαὶ γοϊαϊΐοη οὗ τωθῃ ἴο θδἊ δ 
οἰδιοῦ, δι, οοῃβοαῦθηιγ, [86 στουηάϊηρ οὗἨ (6 βἰδία 
ΟἹ ἐδμ6 ᾿αβἰ8 οὗ γε! σίου. 7. ΤῊ δρροϊηϊθηξ οὗἹἉ (86 
Βυτϊηδηίϊζαιίου οὗὨ (6 δασίῃ (σοῦ, 7) πὶ ἴ86 οοτατηδηὰ 
ἴ0 τλθῃ ἴ0 του ἀρῚγ οα [Π6 φδγίἢ--- Ῥγορ ῦ, ὑροι ἷἱξ, 
δηα ὈΥ̓͂ ΙΏΘΔΩΒ οὗ 15 ΑΒ Τηθὴ σηυδί Ὀδοοθα αἰνίηρ 
Κγουρὺ ἰδ6 6 οὗ ἀοά, 80 (86 φδασὶ ἢ τυδὲ θ6 
δυμηδηϊχοα. 8, Τὴ)6 δρροϊη!τηθῃξ οὗ ἰδ οονοῆδηὶ 
οἵ ἰογδδγαῃοο, πιΐο ἰοχοῖμοῦ τὶ} ἰδ6 ΒΟΟΌΓΙΥ οὗ 
18:0 οτοδίαγο- τοῦ] ἀραίηθι ἃ δοοοπὰ ρἢγβὶ οὶ Ποοὰ, 
ΘΣΡΓΘΒΒΘΘ 880 {86 Βοουγί ἐγ οὗὨ (6 τλοταϊ που] ὰ ἃιχαϊηδι 
ῬεΣΙ ΒΕ ηρ ἴῃ δ ἀοίυρο οὗἁὨ ΔΗΔΓΟΏΥ, οἵ πὶ ἐδ βοοάβ οὗ 
Ρορυϊασ οοτημμοὔύοῃ (ὈΒ. χοὶϊ). 9. Τὴ6 δρροϊησσηοας 
οὗ ϊο δίψῃ οἵ [δ οονοῃδηί, οὐ οὗ ῃ6 ταϊῃ οΥ δ8 Οοὰ ὃ 
ὈΟῪ οὗἨ Ρ6δοο, ἩΒΟΓΘῸΥ ἵμότο 8 αὐ {110 Βδπγο [ἴπηθ 6 σ- 
Ργοθϑοα, ἰῃ [Π6 Βγβὶ ρίασο, ἐμ6 οἱονδίίοῃ οὗ τ θη δῦονϑ 
186 ἀοϊβοδίίοι οὗ [ἢ 6 ογοδαίυγο (βἴηοο (ἢ 6 ταϊμονν 8 ποῖ 
ἃ αἰνιηἰγ, Ὀπὶ ἃ 5'ζτι οὐ Οαοἄ, δῃ δρροϊπίσηοης πιο ἢ 
ούϑῇ ἐδ ἰΔοἸαίγουβ ὨδίοηΒ ΔΡΡΟΑΣ ηοὶ ἴο ᾿ᾶνθ ἩΠΟΙΥ 
ἰογροίϊίβη, πίθη ΠῸΥ ἀθηοῖο 1 Οοα δ Ὀτίασο, οὐ αοὰ 8 
ΤΩΘΗΒΘΏΡΟΥ); ἴῃ ἔπ6 βοοοπὰ ρΐδοθ, ἐμοῖς ἱπεγοἀποίοι 
10 [80 ΒΥυΥΠΌΟΪ 6 σοτργο:θηβίοη δηὰ ἱπίογργοϊδιοη οὗ 
Ὡδίυγαὶ ῬΠοῃοσηθηδ, Θτ ἢ ἰ0 ἰπΠ6 ΒΥτη οἰ ζίησ οὗὨ ἔοιτη 
δη οΟΪοσ; (γα ϊγ, δὶ Οοαἀ Β ΘΟΣ ΔΒΒίΟἢ ΓΟ ΘΙ 6:8 
ΤΊΘΕΙ ἴῃ ὑποὶν ἀδηροιβδ, 88 ἱπαϊοδιθα Ὁγ (πὸ ἔδοῖ, ἐμαὶ ἴῃ 
186 αἶχτι οὗ ἰμ6 ταϊμυοῦν δὶ ογ6 τηϑοίβ ἐμοῖς οὐ; ουτίῶ- 
Ἰγ, [86 5ο ἰῷ ὮΡ ἃ εἰσα οὗὨ σαὶ δηὰ το, νι ἰοῦ, δοῦν 
γί ἢ (8 ΔΒΒΌΓΘΠΟΘ {Πα ἴῃ 6 φαντί π1}} ΠονοΣ ἀραΐῃ ὉΘ 
ἀτοπηρὰ ἴῃ παῦον, ἱπἀϊσαίο5 αἱ ὑμ6 βαστηο {ἶπι6 118 ζαϊαζτο 
ἰγδηβίοστωδιίίοη δῃὰ ρ]ογ Βοδίίοη (μγουσ ᾿ἰσῖξ δηὰ ὅγο. 

ὅ, ΤῊ (6 ταϊ ὨΟῪΤ οουθῃδης 8]] τηθῃ, ἰη ἐμ ῖν ἀ681]- 
ἕηρβ πὶ ὁδοὶ οἰβοτ, δη, αὖ (6 ξϑῖὴρ {ΐπι6, πῖϊ 4}} 
ΔΕΪΠ1ΔΙΆ, παν ἃ ΘΟΙΏΠΟΩ ἰηίοιοϑὶ, ὩΔΠΟΪΥ͂, ἰῃ {δ6 
Ῥγοβοσυδίίοη οἵ ᾿ἰἴ6, ἃ ΘΟ ὈΓΟΙΟἾΒ6, οὐ τ 6 δέϑθασ- 
8166 οὗ 86 ἀἰνῖπ6 ολτΘ ἴοὸσ ἰδ, ἀμ ἃ ἃ σοσησηος ἀπ 
ἴῃ 186 βραγίηρ οὗἉ 116, 

6. ΤῆοΟ οἴξδγϊηρ 88 δοοορίαῦ]ο ἰο Οαοα, διηὰ ἐδ 
ῬΓΙΟΡΘΙΐο βἰ χηϊβοβησο. 

ὙΠΟ ΕΣ τοῦ ΒΟΠΑΒΗΥ ΨΥ ποῖ ἀο ὨΟΣῸ ἃ 4]} ; δῖ οοῖτϑι 
δβροῃά ἰο ἐδ9 ἀσητηδηῃ ᾿μεηϑολλεῖ ; Ἡ1|5Ὲ οὖσ Βυτηδτιξίαγχς 
δπίδτω, οἱ δοοοῦῃςξ οὗὁὨ 118 Δῦυ5ο, του]ὰ ὃὉ9 δὲἰὲ}} τῦσδο. Τὶ ἐδ 
ἀοδιησϑὰ Ὁ πλδὲ 2011ὁτα.--1. 1..} 



ΟΗΑΡ. ΥΠὴΙ, 230--ἰΣ 1.17. 

ἢ. Τὸ ἀϊερυΐοα ἐΟΟ ΤΌ ΒΕ ἸΟΘΕΙ͂ΒΗ. δίῃ δύο 
ψαιϊοΌ8}} οτἱσίημδίοα ἔγοσῃ ποῖ αἰβιϊη κυ βΐτρ (8 ἵνο 
ορροδβίηρ τοϊαιϊίουβ. Ἰμεδ6 δγο, [18 γοϊδίίοῃ (0 δοίιδὶ 
εἴη͵, Ἐοτα. ν. 13, δῃὰ ἴο ἰ)6 ἀδδὶγθ 0 (δ᾽ νογϑῆοο, 
Βοιι. Υἱὶ, 238--2ὅ. 

8. Το 1.8] οὗ ἀΐγοοὶ ρόνγγονρ οὗ τωδῃ Οοὐδὺ ἰδ 
Ὀο65.5 18 οὶ ἰδίῃ δνδΥυ, θυὶ βεαιποά, διὰ ὑμογθροΣ 
τεραϊγοά τγουρὶὰ ἢἷ8. τηοάϊδίὶθ ρόποῦ, ἀοεϊγτεα ἔγομι 
(δι ϑυροτίονι ον ποῦ ἢ6 Θχογοίδοθ δὲ ᾿υηίβσωδῃ, 
ββῆοσ, ἔον]ογ, οο. πῃ ἴο 1.6 βγεῖ, οοζωρδζο 
[μΑκοκ᾿Β “᾿ ϊδοΟ]]δηθοῦβ ὟΥ εἰσ," νο]. ἷν, ῥ. 189. 

9. ΤῊ ογαϊῃδῃοο οὗ [86 ρυμιθητηθπὶ οὗ ἀοδιδ [ῸΓ 
τοῦτον, ἱηνοίγοϑ, δὲ [δ 6 δδιηθ ἔπη6, (16 οτΐπδηοο οὗ 
(06 τοδρ βίσγβδου, οὗ [56 ᾿υα οἶδ] βοωίθηοο, δηὰ οἵ [86 
ΡΘΌΔΙ ἰηϑῇῖ᾽οῦοη. Βαυὶ ἴῃ 86 Ὠιἰϑίοτίο81 ἀοτοϊορτμθηὶ 
οἵ Βυτηδηῖ, 100 ἀδαί ἢ. ΡΘΏΔΙΕΥ͂ μδ8 Ὀθθη οχθου θα 
πὶῶ ἴοαγίυ Ἵσχοοθῖθ δηὰ [8166 δρρὶϊοδιίοῃ (00 ϑχϑιὼ- 
ΡΪο, ἰο ἴδ6 οτίτωο οὗ (μ6}); δἶποθ ἴω (18 τᾶν, βϑηθτ- 
Δ}1γ, 8}1 Ὠυμδπθ βαυδρεο88 δηὰ ΟΥΌΘΙΥ [85 ἰρὰ 
ἰδ [Π6 Ραμίνα οὔϊοθ. Ετοτα (18 18 δχρίδίηθὰ (86 
Ρτοὐαάϊοα οὗ [06 τοράστιι στο δου στο ἰἸπδὶ 
σδρὶ 8] ρυἰβηπιοηῖ, [Ὁ ἰβ ΔΗΔΙΟβΟΙΒ ἴο (Π6 ργα)υάϊοθ 

ἱπδὶ (86 Ἔχοοτηπηθηϊοδίίζοῃ, δηὰ δἰταΐϊαν ἰηδιϊζαίο8, 
πΏ ἢ υχηδῃ. ἱστιογδῆοθ δὰ ἔυγ ουΒ πἢυμηδη 264] ΠΔ 9 
80 ἴδαγί 7 ἀρυδβοα. Ὑοὶ 8ι}}}, 4 ἀϊνίῃο ογάϊῃηδῃσο 
ΤΏΔΥ ποὺ ὃθ 86 δϑῖ.θ ὈΥ̓͂ ΟΡ του ϊοοβ. [0 Ὡθοαβ 
ΟὨΥ ἴο ὈῸ ΓΙ ΒΕΠΥ υπάογβίοο δοοοσαϊης ἴο ᾿(8 οὐ 
Ἱποϊιδιίοη πὰ ἰάθα. ΤὨ6 Γυπάδιηοηϊαὶ ὑυϊποὶρ] 6 [ῸΓ 
811 ἐπα 18 (8. ταὶ [06 τωυγάογοσ, ἱβγουρὰ [ἷ8 οῃ 
δοῖ δῃὰ ἀϑϑὰ, ᾿ιδ8 Τογίιιθα δὶβ τἰσμὶ ᾿ἢ Ὠυμηδῃ δβοοὶ- 
οἰγ, διὰ ἱῃσυττοὰ [δ ἀοοτῃ οὗ ἀοδίῃ. Ϊ1π δίῃ {.η18 
εἰ ποῖρ!]9 τἯὰ8 ἢγδὶ γϑα]ζοά, ἰη [δὲ͵ ὈΥ͂ [0.6 οὔγδβο οὗ 
δά, 'ὸ τὰ8 ὀχοοϊωτηυηϊοδίοα, δηὰ ἀτγίνρῃ, ἴῃ δβ6]- 
δαπβητηθηΐ, ἰο ἴΠ6 ἰδηὰ οὗ Νοά. ΤῊ 8 18 ἃ ῥγοοῦ, 
ἐδδὶ ἴῃ 186 ΟΠ γ βίδα Βυτηδηϊατίδη ἀρνθὶορσωθαὶ, [86 
ῬΥΪΏΟΙΡΙΘ ΤΩΔΥ Ὁθ τοδιῖὶσζοὰ ἰπ δηοί μοῦ ἔοσια ἰμδὴ 
ἐβσουρῇ ἴμο ᾿ἰΐοτα!, οογροτοαὶ βμθααϊηρ οὗ Ὀἱοοά ̓ ς 
[Δα κ᾽ ἐγοαίδε Οὐεδοίεἰἰολα ίγελα αἷς Θἱπηδιία, Ὁ. 
12). Τὸ τουδὶ ποῖ, ἱπάοοά, μ6 οΟΥ̓οσ]οοκοά, [μὲ (86 
ΤΩΘΏΠΟΣ 8 πΟὶ ΙΔΘΓΟΙΥ οὗ ρῥυξηρ ἰο ἀδαί, Ὀὰΐ 4180 
οὗ ὈΪοοα-ὁῃοαάϊησ, δῃαὰ (μδὲὶ [86 Ἰαἰίοσς 18. ὁ ἰοστῖβο 
τπιοάθ οἵ δρθθοὶ, νίοδο τδεμΐμ ΒΒ ἐδο Ῥορυΐδρ 118 
ἩΪΟΟΙΥ ποράρά, δῃᾶ, ἰἱῃ ΤΩΔΩΥ͂ τοδϑροοίβ, 811}} ποοάβ. 
[αῖποῦ: “ ΤΏΘΓΟ 8 ἰ89 Κταῖ σοιησηδηὰ [Ὁ ἰδ ο1- 
Ρἰογτηθαί οὗ [π6 βϑουϊαῦ βορὰ. [Ι͂ὴ ἰλ9 πουὯϑ (ποτὸ 
8 Δρροϊηϊοα [6 δοοι δῦ τηλρίδίτου, δηὰ (86 σὶρ δ8 
ἀετίνοὰ ἔγσοπι Οοά, Ὑδϊοῆ ραϊδ ἰδ6 δ'νοτά 18 
δη5.᾽) ΕΡΟΣΥ δοὶ οὗ πιῦγαὰορ, δοοογάϊης ἰὸ {16 
Νοδοίδη ἸδἮ, Δρρθασθ 88 ἃ ἔγαϊτοἰάθ, δα, αὐ 86 
ΒΩΙΩΘ ἰἰπ16 85 184100 ἀραὶηδί (οὐ, 

10. Το τ8ῖ8 6: “ἴον ἰῃ ἐδ ἰτοδρὸ οὗ αοὰ 
τηδθ ἮθΘ Τη8},᾽) 88 8180 [0 [86 Φαῖαθθ ἰἰϊ. 9, 
845 ἴ.6 δρρϑδὶ Ὀδθο τρδάθ, ἰο βῆον (μδὺ ουὐϑῇ ΔΗ͂. 
[86 1811 {πο ΓΘ ἰβ ἢ0 τηθῃιίοῃ οὗ ΒΏΥ 1088 οὗ ἰδ αἀἰνίπθ 
ἴωδρο, θαΐ ΟἹΪῪ οὗ ἃ ἀδγκοηίηρ δὰ ἀϊβογάο οἵ {δ6 
δᾶϊηθ. ΟἸΒΟΓΒ, ἀραΐῃ, μανοὸ οἰϊοα [06 ΔΡΡΘΡΘΏΓΥ οΡ- 
αράν: ἰδυρσύαρο, (Ο]088. ἰδ, 10, δῃὰ ϑἴ γα δῦ ρα δββδρθ 8, 

ὁ ἴω {185 {ΠΟΓΘ 888 ποὶ δἰ γαγ8 Ὀδο Κορὶ ἰῃ τοϊπὰ 
ἐ.6 ἀϊδᾷησξοι οἵ ἰῃ9 οἷον ἃ [οβ ὈΘΤΘΘ [ἢ 6 
οοποοροῃ οὗὨ (Π6 ἵἱτηδσθ ἴῃ ἰϊ8 16 Γ 860,86 (1Π0 δρί τὶ τ- 
ὯΔ] πδίωτο οὗὨ ᾿Ώ8ῃ} δὰ (069 ἿΏΟΣΘ σοβϑίσοἰθαὰ Β6η80 
(186 δρίγι41 οοπϑε απο οὗ π)8). [ἢ 11 τδπηοῦ 
δου] ἃ ποτα Ὁ6 πηδάς ἃ διγίμον αἰδιποίΐοιῃ. ὈΘΕΎΘΘΏ 
(00 ἀϊεροαπίϊου οὗὁ Αἄδῃλ 88 οοῃίοσιηϑα ἰο (86 'τηδ6 
φαῖνε ἐπ, οὐ αὐίον ἰῈ6 ὙΡΕΚΟ δος 186 παρα ἰἰβοὶ δα 

Υ͂ ἀονοϊορεα ἰπ Ομ γῖβὲ (( 89 ΟΧΡυθδΒ ἱπλδρθ, Ηθὺ. 
τ111,}, 88 αἶϑο ἤηΔ}}} Ὀοί ποθι (09 παίυγϑ] τοδῃ οΟηδβί ἀ- 
ὁτοὰ ἴῃ ἐλα αὐδίγαοσί, ἴῃ ἰμ86 ΘΟὨΒΟαΌΘΩΟΘΟΒ Οὗ ὨΪ8 ἴ8]], 
8η4 [Ὧ6 ὨΔΙΌΓΑΙ τηδῃ ἴῃ ἐλ6 Θοπογδίδ, 88 ἮὮΘ ΔΌΡΘΔΓΙΒ ἴῃ 
[δ6 οροσϑίοη οὗ {πὸ σταξία ργαυδηῖοπαε. ΤὨϊ8 ρογίοος 
ἀονοϊοροαὰ ἰπλδρθ οουἹὰ ποῖ ἰιαῦο Ἰοβί, [Ὁ ;6 

49] 
ἔβαν... 

δὰ ποὶ αἰξαϊποὰ ἰο ἱέ6, Νοίον σδπὶ Τθη ἴο8ο {ἰι 
ομοΟ]οχίοδὶ ἱπῆασὸ 88 βτουπάρά ἴῃ ὑπὸ δβρίγιιυ4] μὰ» 
ΤΌΣΟ, ὈΘΟΔΌΘΟ ἰδ οοηδε 68 15 Ὀοΐηρ; Ὀυϊ ἰὺ ΤΩΔΥ͂ 
ἀδείεοῃ δηὰ αἰβίοτί τ, Τὴ ἱπιασο οὗὁἨ αοα, Ββονσονθῦ, 
ἴῃ [8.0 οἰ ἰδ] βϑῆδο, {π6 αἰνίῃο τηϊηὰ (φρόνημα πνεύ- 
ματο3), {μ18 ἢ6 δοίῃ δ]! ἰοβὲ ἰο (86 ροίϊμὶ σθθτο [860 
9ταίία ργαυεηΐοηδ Ἰδϊὰ ΒΟ]ἀ οἡ Εἰμὶ, δηὰ τηδάς ἃ ροἰπὶ 
οὗ ορροδίου Ὀοίτννοοι 8 στδάυδὶ γοβϑιοσγδιίου δηὰ 
[86 [8]1] ἐπ αδείγαοίο. Βαὶ ἰο Ὑἱιδὶ ἄσστθϑο 1818] 
οὗ ἀοά ἴῃ ΖΔ]16ἢ τδὴ δὰ Ὀφδοοπλο Ἰοϑί, ἰ8 ϑβόπτῃ ἴῃ 
{8 ὙΘΡῪ ΑΔΓ δρδΐηδί τηυγάοῦ, ΜΔ ΐος ΟΧΡΓΟΒΒ68. ἰῃ6 
ἱπδ]οπδῦϊθ, ροῦβομδὶ ποτγίμ, ἰδδὲ ἰδ, ἰδ πουὶβ ἐδιδὲ 
οΟὨΒὶβίβ ἰῃ [8.0 ἰτηᾶ 6 88 8.}}} Ὀρϊοηρίηρ ἴο τρδη, δὰ 
ἴδυθ, ἰῃ οοπίγαδι πῖϊὰ τηδὲ ΤΩΔΠ ὈΘΟΟΙΏΟ ΟΘΟΠ» 
βοΐουβ οἵ ἰδ [011] οοῃϑοάιθηςα8 οὗ διΐ8 β' 1] οοτταρ- 
ἰἰοΏ δοοονάϊηρ ἰο ἴ)6 πογὰ : τῇῆδὲ πτου]ὰ 1 ἢδνο Ὀθθὼ 
πιίθους ὑμοοὺ ποδὶ που]ὰ 1 Ὀδοοσηθ πὶίμουῦ ἐδ 66 

11. 10} ιδ͵8 οδδρίος 88 ἴ:6 ΒΔΌΡίηΐςαὶ ἰχαὰϊ- 
οι οοπηθοίοα ἐμοῖς ἀοοίσίο οὗ {μ6 βούθῃ Νοδοηϊο 
Ῥγθοθρίδβ. (ΒΌΧΤΟΆΡ: ζαχίοοη Ταἰπιμαϊξομηι, ατοϊο, 
Οον, 3). ΤΒΟΥ ἃγὸ: 1. 226 μα ποῖα; 3. ἀς δεποάϊο- 
Ἡβαε σῶν) Ὑ  κ ρνρβης ἱ » 4. ἀ4ε βεογία- 
ἑίοπε,; ὅ. εβιείοηθ δαησιδπδδ; 6. ὧδ ταρὶπα; 
Ἴ. δ πεεηιῦγο ὧδ απἰπιαϊὲ υἷνδο ε0. ποκ ἐοἰϊρνάον, Ὑπὸ 
ΘΘΡΙΟΡ δαυρροαϊτίοι, ἐμδὶ [86 ΑΡοδίο! δὶ ἀθοσϑο (Αοἱϑ 
ΧΥ.) πδὰ τεϊδίίοῃ ἰ0 ἐμΐβ, δῃὰ ἐμαὶ, δοοογάϊηρῖγ, ἰῃ ἐν 
δΔΡΡοϊηίσηρηίβ, ἰδ ἀφηοπιϊπαιοα [86 Ὠθαίβοη ΟἿ ϑ δ 
88 Ὀγχοθοί γίοδ οὗ 06 σαῖθ (οἢῃ Ἡδοτα ἰδ 5δο- οδ]]οὰ 
Νοδοβιίδη ᾿αἸν8 ΓΘ τυ ρΟΒ64) ἰδ αἰπρυϊοα ὈΥ Μσυκε, 
ἰῃ δ ““ ΟΟΙΩΓΩΘΕΪΔΙΥ Οἢ (06 Αοἱδ οὗ ἐῃ9 Αροβί!ε8᾽ 
(ρ. 278), ᾿δουρῇ ποῖ οἡ βαι βέβδοίοσυ στουμπάβ. ΤῊ 
τηδίίον οὗἁ οἰϊοί ᾿πίογοϑὶ 15 [ἢ 6 γοοοροἑίοῃ, ἐπαὶ ἰη ἢ 6 
Ιδγϑ 8): σομθοϊουϑη 688 ἔΠ0Γ6 Ἧ85 8 Οἷθδν αἰδβιϊποιίοη 
Ὀοῖπτθοη σονοδὶοα ῥδιίγίδσο δὶ ργϑοθρίβ δὰ [ῃ6 Μο- 
βαὶο ἰδ. δυοῖι ἃ αἰδιϊποιζοι ἰβ 8180 δχργοδϑοᾶὰ ὉΥ 
Ομ γίδι, Φδοδη υἱΐ, 22, 28. 8.0, ἰοο, ἀἰά ἐδο μον ἰἰς 8] 
ἸΔῸΡ τηᾶῖα ἃ ἀἰϊδιϊποιΐουῃ Ὀοίτθοη δυο Ὀγοοθρῖβ 88 
6 ΓῸ Ὀἱπάΐηρ ΠΡΟῚ Δ᾽ [608 (ργοβοί γίοβ οὗ ἴπ0 ρεῖ6) δπὰ 
ΒΌΟΙ 88 ΤΘΓΟ Ὀϊπαϊηρ ὑροὴ 186 ον (1ον. χυϊὶ. 14; 
806 δίδείωενξ, Αοἱδ οὗ [16 ΑΡοΒβέ]ο5, ὑ. 316). [ἰ }108 
ἴῃ 106 ΥΟΙῪ παίυσο οὐ {ἢ} ΟΆ86, {πΠ8} ἰῃ Αοἱδ χν. (ἢ 
βουρηΐϊδ ρῥγοοορίὶ οὗ ἰδο ἰγδαϊτίοη, δοοουϊηρ ἰὸ ἐΐθ 
τον δρροϊπιησθηΐ, δ αἰνίἀθὰ ἱπίο ἔπτο (πδηιοῖς, 
δυσί ΘΏ06 ἔγοτα Ὀ]οοά δηὰ ἔγομι ὑΐηρ8 βίγαηρ θα), 
Δη {πδι, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ΟὨΪΥ [8066 8 ΟΔΙῺΘ ἰηΐο ἴδ0 
ἤθῃογαὶ υἱόν, ἴῃ σοϑρϑοῖ ἴο τ Ὠΐοἢ Ὠοδίδπϑῃ ΟΠ ΒΔΏ8Β, 
88 ἴτγϑοῦ Ομ τἰδύδηβ, πυϊρῃὶ Ὀθ9 114 Ὁ]6 [0 ζδ1]. Ιἐ ντλβ, 
ἷπ ἔδεϊ, ἃ τηοποίποίβες ραιγίδυοθδὶ συδίοτω, τ ΐοὶ,, 85 
[86 οχργοβαΐίοῃ οὗ {86 μαισίδγοδὶ ὑυἱοῖν δὰ Πυτηδῃθ- 
ὮΘΒΒ, ὈΘΟΔΤΩΘ ἐμ 4818 οὗ (09 Μοβαϊο ἰδν, δῃηὰ οἢ 
{15 Ὀδβὶβ τηυβὲ {πΠ6 Βοαίποῃ ΟἸ γιϑιΐδηθ ἤδτο ΘΟμλθΘ 
ἰοροῖμον ἴῃ οἰ οὶ] δββοσίδιίοῃ, ἰξ, ἰὰ ἐμοῖν ἔγοθάοιῃ 
ἔγοια (6 ἀορτηδβ οὗ (10 Μοβδῖο ἰανν, (ΠΟῪ πουὰ ποῖ 
Θμάδομονρ οὐ [86 ΘΠΌΓΟΪΪΥ δηὰ ϑοοὶδὶ οοπημηυηΐοι 
οὗ (80 δονίδῃ ΟἸ τ βυδηΒ (860 ΓΑΝΟΕ: Οἰδολέολία ἀἄδ8 
Α ἐδϑολοη Ζεϊέαϊζέογα, ᾿ϊ. Ὁ. 187). ΤὨ6 ῥγοβι δἰ θα 
οἵ ὈΪοοά-οαἰδηρ Ὧ85 ἈΦΡῸ ΠΟ ἸΟΏΡΕΓΡ ΔΩΥ͂ ἀορτηδίίο βἷμ- 
πἰἤοσδηοο, θὰΐ ΟἿἹΥ δὴ οἰμιίοδὶ. Το ατϑοῖκ Ομητοὺ 
τηϊϑίοοῖς (διΐ8 ἰπ 118 τιδίπίθμδηοο οὐ ἰδ6 Ὀσοδ δἰ ο 
{Τπείδοις Οουποῖ, 692), ὙΒΟΓΟδΘ, (π6 ἯΝ οδίοσῃ 

ὍτοΣ, ἴῃ [6 οἰδηροᾶ τγοϊδάοῃβ, οὐ ἴΠ0 ΘΙ ΡΟΓΑΓΥΥ͂ 
δΔρροϊπίσησηϊ ὈΘοοσὴθ ΟὈδοϊοῖο. 

12. Οχ 180 Βυτηθο]10 8] εἰσηΐβολποθ οἵὗἩ 116 ταίη- 
ὈοΥν, Β66 ὮΕΙ, Ρ. 2171, αηὰ ΓΑ ΝΟ ΕΒ “ Μί906118- 
ποοῦβ Ἦ τἰἰηρΒ,᾽ ἰ, Ρ. 277, ἔγοσαῃ συ ἱοἢ 126} 1280 ἢ 
εἶνοβ ἰμ6 0] πίη ραβϑαρο: “ΤῊΘ ΓΑΙΠΌΟΥ 8. 1Π0 
οοἰογοᾶ ρίδποθ οὗ (6 βὕῃ 88 ἰὃ Ὀγθδκβ ογίἢ ἔγοσῃ (86 
εἰρπὶ οὗ οἰουάβ : ὲ ἰδ 18 ἐτϊτ ρὉ νον ἴΠ6 βοοάδ---ὦ 
8οἷδὺ Ὀθδπι, ἃ ρίδποο οὗ Ἰρμὶ Ὀυγηΐ ἰπίο [86 ταϊη-οἱουὰ 
ἷπ βίψεη οὗἉ 118 βιι θη ββίομ, ἰῃ ΟΥ̓ ἰ8ὸ Ῥγοϊοοϊοη οἵ 
4}1 ἰνΐῃσ ἰθτουρσὰ [86 ταϊρὰϊ οὗ [16 δυπ, ΟΣ ταίδιος ἰ;σ 
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οοτηρδββίοῃ οὗ αοα." Τὸ τ}18 δἀὰβ8 Ὠ6] ἰΣβοὶ : 6 Α8 
ἐς ρα ΐθ ὼΡ [6 ἀατὶς ἰἕῃδὲ ἰυδῖ ὈοίοτΘ ΜΒ ἀΐθ8- 
σπαγχίηρ ἰἰ86 1 ἰῃ 865}68 οὗ ᾿Ἰσῃιηΐηρ, ἰς ρσῖνοθ υΒ δὴ 
ἰάοα οἵ ἰῃ6 νἱοίοσγ οὗ οὐ δ 'ονθ οὐοῦ (86 ὈΪδοῖς δηὰ 
ΒΟΥ τγδί ; οτἱρίπαῦπρ δὲ ἀοο9 ἴσοι ("6 οὔιεοῖβ 
οὗ 106 βηῃ ὕροὶ (86 540]6 σδιὶῦ, 10 τορτεβοηΐδ (0 1} 
ΒΟΏΒΟ6Β ἴπΠ6 τοϑϊῃοβ8 οὗ ἴ86 ὨΘΑΥΘΗΪ Ἰἰρεῦ 0 ῬΘ6η6- 
{γαῖ (μ6 ΘΔΡΊΏΪΥ ΟὈΒΟΌΣΙΕΥ , βρδπηθὰ δούγοθη ὨοαΎθῃ 
δηὰ ϑαγίῃ, ἰδ δηποῦπορβ ρθδοο Ὀδίνγοοῃ Θοα δη τηδῃ : 
διομῖηρ (6 ὨοτίΖοπ, ἰὑ ῥγοοϊδίσηβ {πὸ 4]}-οσ Ὀτδοίην 
ὨΠΙ γΟΓΈΔΙ ΠΥ οὗἨ [86 οονοηδηὶ οὗ γτδορ." Ηθ {6} 
αἰΐοθ βοῖμθ οὗ ἴπ6 τι γί μῖοαὶ ἀοδ πο πΒ οὗἉ {Π6 ταϊῃ- 
ον. [ὑ ἰβ σἈ]]16ἀ ὈΥ ἐπ6 Ηΐπάοοδ, (6 ποδροῦ οὗ 

.] 

᾿Αβοῃ-Ὀγῦοκο, “ ὀγίάσε 977 Αδόη; 
1116 δοαγι οὐ “ὁ ὈΟΓάΟΡ οἶος ΤΟῦΘ. ΤΏ ὅσο, Ὀ6- 
εἰ68, ΤΥ εἰρηϊβοδηῖλ ῬοΟρυΐδΡ βὰ 0 
ὙΠῸ [18 ΔρΡΡδάγδηοθ. ΕΝΟΒΕΙ,: “ 186 οἷά ΗΘΌΓΟΥΒ 
Ἰοοϊκεὰ ὕροῦ ἰΐ 88 ἃ στοαΐ Ὀδηὰ ἰοϊηΐηρ οάυθη δηὰ 
οδγίδ, δηὰ Ὀϊηπαΐηρ ἰμϑ Ὀοΐ ἰοροῖμονῦ ; 88 [π6 ὕὑθοκ 
Ἶρις ΘΟΙΏ6Β ἔγομι εἴρω, ἴο (6 οΥ Ὀἱπὰ," ἸΟῪ τηδάο ἰὶ, 
τδοτοίογο, [Π6 βἶρτι οὗ οογοηθῃὶ, οΓ οὗ ἃ γοϊδίίου οὗ 
Ῥ6δοο Ὀοίτοοη ἀοα ἰη Ὠθδγρῃ, δηὰ ἴἢ6 ΟΥΟΘίΓΟΒ 
ἐδ οασῖ. [ἢ ἃ δἰ ταν δ πηθῦ ἴῃ6 ὨΘΔΥΘΏΪΥ Ἰαδῆον, 
θη. σαν! 12.) Οἱ {8ῖ8, Ππονογ 6 688, ἰξ τασδὲ Ὀ6 
τοιηδυκοα, (μαι Ἰὸ ΗΘΌΓΟΒ ῬΟΓΘ ΘΟΠΒΟΙΟΌΒ οὗ ἰῃ6 
ΒΥΙΩΒΟΪ6 Βοηϑ6 οὗ (Π0 ἀοδιρηδέϊου ; ποΐ δο, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, 
[86 ατθοῖχβ, τβὸ τόσο ἰδίοῃ τὴ ἰπ6 ΓΔ016 τηθγεῖὶγ. 
ἴῃ ᾿Κ τυϑημοσ, ἰοῦ, ἀἰὰ ἐμ6 Ηδῦγον υἱοῦ τοδὶ ΡΟ 
8 αἰνίμο γτονοϊδίίοη. Ηον ἔδν ἰ86 τοῦ Ὠθτωδῃ ἰπέον- 
Ῥτοϊδοῃ τὺ Ὀ6 πὶ|άθ οὗ [86 ἐτυΐῃ, 18 βΒῃοτῃ ὈΥ͂ (6 
ἴδοϊ, ἐμαὶ οἰαδββίοαὶ δπιαυΐον τοραγά θα {π6 ταϊὩ ΌΟΥ 88 
ἴον [88 τηοθὲ ῥαγί δηπουῃποίηῃρ “σταίη, 16 ἩΪΠΕΥ 
δἴοστη, δηὰ νῦν." 

[ΝΌΤΕ ΟΝ ΤῊΞ ΑΝΟΙΚΝΊ, ΤῊΚ ὕΚΙΥ͂Σ ΑΝῸ 
ΤῊΣ ὈΝΟΉΛΔΝΟΙΝΟ ΔῊ ΟἹ ἨΟΜΙΟΙΡΕ.---ΤῊο αἰνίῃθ 
Βίδίιίθ, τοοογἀθα ςὮ, ἰχ, ὅδ, 8 ΘΟΙΩΣΩΟΏΪΥ δβϑαϊ]οὰ ὁ 
Εἴθηηοε {πὲ ΔΘ ὯΟ 1688 Δῃ δΌυ8δ6 οὗ ἰδηρῦδρο, ᾿ΠΔῃ 

ΑΥ̓͂ ΔΙῸ ἃ ΡΟΣΨΘΓΒΙΟΙ Οὗ τοβϑοῦ δηὰ οι ρίυσθ. ΤῈ 
ἰδκίηρ (Πο 116 οὗ δ ΣηΓΟΣῸΓ 18 6416 γουθησο---Ὅ0 
αἰδεϊποίίοῃ Ὀοΐηρς τοδὰθ Ὀεοίνοοιῃ ἰδ ΐ8 ποιὰ, Ἡδοἢ 
ΘΥ͂ΘΣ ἀοποὺθβ βοσηθίίπρ ΔΩΡΤΥ͂ δηὰ Ῥδσξο δηὰ 
σεησέαποο, ἩΙΟΝ ἷβ (6 ΤΘΟΌ1 Δ] οὗ 2μδέέοα, ΒΟΪΥ, ἰῃ- 
ψ εἰ Ὁ16, δηὰ ἔγϑο ἤτοι ραβδίοη. ΟἹ (8 8 ἴδ]8ο στουπά 
ἴδοτο 8 Δῃ αἰϊοτωρὶ ἴο βοὶ ἔπ Ο]α Τϑαϊδιηθηῖ ἰῃ ορρο- 
δἰἰΐοη ἴο 16 Ν ον, ποῖ Βϑἰδηϊησ ἴΠ6 ΟΧΡΓΟΘ8 πΟΡΩδ 
οἵ Ομ γῖβὲ ἰο [86 οοπίταιυ. ΤῊ Ῥουσογβ6 τ ἐΒΠ ΟΣ ΘΓ, 
δηὰ (86 ἀχυτηοηΐ στουσηάοα ὑροι ἱΐ, ΔΡΡΙΥ Θαυλ!γ το 
811 Ρυμπίϑῃτηθηί, δισοἱγ βυοἢ---ἰο 81} τοι υῦνο π8- 1 Βοῆ 
ἶσα, ΟΥ 0 ΔΩ δϑδοσζίίοη οὗ ἰδὺν ἰῃδῇ 18 ποὶ τοϑοῖϊνδθϊθ 
ἰηΐο (86 τηοτοϑὲ Θχρϑαϊθῃογ, Θσοϊἀΐηρ δἰ οροίμον (89 
ἰάβδ οὗ ἀεεογί, ἀπὰ γοἀποίηρ' {86 ποίίοῃ οὗὨ οὐΐσηθ βὶτη- 
ὈΪ ἰο (δαὶ οὗ ταϊδο ἑοῦ, οὐ ἱποοηνθηΐθῃοθ [6 ἰδυ8 
ὈΘΟΟΙΏ68 ἰΐβο! ἢ γευόπρθ ἴῃ [πὸ ἰονγοϑδῦ δηὰ τοοϑῖὶ ρδγ- 
ΒΟΩΔ] 5680 οὗ {6 ἰετη. ᾿βοδγαϊηρς (16 ΠρθΟΣ ΟΣ 
Δοβίγαοῦ ἰυδιϊοα, αἰνίπρ Ὁ ὯῸ γΪδοο ἴῃ δύχηδῃ ἰδνν, 
βουοσίπρ (9 ΘΑΓΌΪΥ ρονοστλθηῦ ἩΏΟΪΥ ἔσοια [16 
αἰνίηο, (86 Ρτοοθοάϊηρ οαἰἐδα ῬυπὶβὨταθηϊ, οὐ ἠυϑίϊοο, 
ἷβ ποι μΐπρ; ΤΏΟΥΘ ΠῸΟΡΣ 188 ἰδ6 δβοιηρ [80 ΤΙηΘ ΤῸ 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ σοι γϑηΐθηοο οὗ {16 τηδ]ογίεΥ, ο811οὰ βοοϊοιν, 
διξαϊηϑί (μδὲ οὗὁἩ [ῃ.6 Β1γ8116᾽ πυϊη 6 8 ποτα Βυοί 8οοὶ- 
ΟἿΥ (8118 οτἰσαΐηδ]α, Τμΐβ Β48 811} [0:6 ῬΘΥΒΟΏ ΔΙ οὗἁ 
τόνοησο, Ἡποίμον πὶ ραβϑίου, οὐ πιϊθουΐϊ: ἩΒΟΓΘΔΒ, 
086 δϑοείγαοὶ ᾿ἰυδίλοϑ, τὰ ἰζ8 τρογαὶ στουηά, δηὰ ἱἰ8 
ἰάοα οὗ ἱπίγίμαῖο ἀθϑοτί, δ οὔθ Θβοᾶρ68 (6 οἤδυο. 
Τηἀπιδίοὶυ οομηοοίοα τὰ (818 8 1Π6 χαρϑοῃ σοὸ- 
δροοϊΐπρ 86 ἴτυθ ἰάθα δὰ βαποίίοῃ οὗ μυϊηδὴ ρσον- 

4 [Ρ]αίο, ἔῃ {86 ὥσγαίγῖυδ, ᾿ΠΟ ΠΥ οομσιθοὶδ ἰδ τὰ 
δερθ αἰρομοι.- ὄφρ ὧ πρεας, ἐπᾶ ΕἸτοα [89 ἑάοα οὗ τεϑεξεη.» 
φε7 (Ηοτταοα], οΣ ἐπίεγργείαζίοι.---Ἰ. 1..} 

Θτατηοηϊ,---Ὑδοῖθον ἰδ ἐπ 88 8 τοοσὰὶ βτουπηᾷ, ΟΥ 
ὙΠ ΘΙΠΟΣ ἴξ ἰδ ποιΐηρ ἶσ ΟΣ ἴδῃ Πυτηδη ψ]118, πὰ 
Βύχηδῃ δΟΠΥΘηΐθη66, ΟΥ̓ ἩΒδΐθυον ΟὟ δηὰ ουοῦ 
Βιδηααταὰ ἰδ ΤΏΔΥ 6 οδἰϊϊηδίο. 1 [106 πιυγάογοῦ 
Ρυμίεμοὰ πῖ1ἢ ἀφίῃ ΒἰΠΡΙῪ Ὀδοδῦβα 6 ἀδάθγνοθ ἰΐ, 
Ὀοσδυβο αοἂ μ48 οφοπιηδηαρὰ ἰδ, δηἃ (86 ταλρίϑιγαὺθ 
δηὰ [πΠ6 χοῦν ἀσὸ Ὀυϊ οδυσγίηρ ουὐ [Πδὶ οΟΣΩ» 
τοδυια, (Π6 ἢ 411} (Π6 Ορροβὶϊθ τραϑοῃΐησ δἀνοσίεὰ τὸ 
4118 ἱπηστηθϊδίου ἰοὸ 1860 στουμά. [1 848 ποῖῖμοῦ 
ἴογοα ΠῸΣ γο ουδ ΠΟΥ. 

ΤῊΘ Βάτλ6, ἴοΟ, ΤΠΔΥ͂ ὯΘ Βαϊ ἴῃ τοϑροοὶ ἰοὸ σηυοὺ 
οἵ 186 τραδοηϊηρ ἰῃ ἕανοῦ οὗ Ἴοδρὶ ἰδ] Ῥυμβητηθπὶ, 80 
ἴλτ 88 ἷΐ ἰβ στουπαθα 0 ΤῸ Θσρϑα θηογ, δηὰ 8 ποί 
Ὀδοὰ 48 ἃ 6ΟἸἸδίογαὶ αἷὰ ἐο ὑπδὺ δἰρῆον ῥγποῖρ!α ὉΥ͂ 
ἩὨϊοΐ ΔΙ0}6 δυθῆ ἃ {ΓῸ6 ΟΧΡΟΟ ΘΏΟΥ 68} Ὀ6 δυδίδἰηοί, 
ΒΒουα ἴξ ὁτθη Ὀ6 οοῃοοάοὰ (μδὶ {5 Εῖρθον ῥγίῃα- 
ὉΪΘ ἷβ, ἰπ ἰἰβοϊῖ, δηὰ Ὁ 18 οὐσῃ βακο, δῦονθ ἴῃ 6 
οὗ Ὠππηδη φογογησηθηῖ, 8.11} τηυϑὶ ἱξ Ὀ6 δοϊςη ον] ροὰ 
ἷπ ̓ ατβρτυάθηοθ δ8 βοιῃηθι ΐηρ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰοὸ Ὠο]ὰ ὕΡ 
[δαὶ Ἰοτγοῦ ἀδραγσηοηϊ οὗ ΡόΟνοΓ δηὰ τιοινο νοὶ 18 
τ ΘΓ  ]Ϊγ δάσηϊοὰ (0 4}1 πὶ ἰς, Βοέοιτηδιίξοη 
διὰ ργουθη του ὙΠ στο ὑ6 οἴεοίοα πάθον ἃ [6 
αἶΔ] βυβίϑτη Ὑδι ἢ ἘΠΙΘΟΙΣΙ, δηὰ ουθη ὨΟΒΈΏΠΟΙΥ (ον 
16 γ οδῇ ὍΘ ὯῸ πΟΌϊΓΔΙ ΠΥ Ὠ6Γ6) βμυ 5. ουΐ 41} Ἰῃογαὶ 
ἰάοδα. ἸΤΉΟΓΘ ΤΏΔΥ Ὁδ ἃ ἵπρ τοίογτῃ ἴῃ β0οδ 
6886. δαὶ ὁ ὯΔ8 πο στουπὰ ἰῃ ἰῃς οοῃβοΐοποθ, δ6- 
δϑυδο ἰξ 8 δοοοιρβηϊοὰ ὈΥ ὯῸ οοῃγνϊοϊίΐοη οὗ ἀσβοσί, 
(ο νὴ] ἢ δυςὴ ἰηυθηοθ5 τουδὶ Ὀ6 ὙΏΟΪΙΥ δἰΐοη. ΤῈ6 
ἀείεγγίπο ῬΟΎΟΥ, οη [86 οἵαν Πδηᾶ, τουδὶ σοηδίδη  ῦ 
1ο86 ἰδ υἱζοῦ, 88 [80 ἔθγτονῦ οὗ [6 ἱῃν δ᾽ Ὁ]6 [ϑι108 
ἔλοΒ ΔΎΔΥ ἱπ (6 ἱρηουίηρ οὗ [06 ἰδτ, δ [ΠΟΤ ἰα 68 
118. οἷδοὺ 'π {06 δΟΙ ΤΠ Υ ἐπδὺ Ἰὰ68 οὗἩἨ ραπίβατηοης 
ὙΠΟ ἰβΒ Ὀυϊ [86 παστὶπρ οὗ ορροκῖϊα οομνϑηΐθηςοθ, 
διὰ [86 οΟἸ] ἰδίου οὗἉ βίτοηρον ἩϊῚ θά κοῦ Πθτδι Μ|1}]9. 

Μοη δῖ ῃοΐ ἸΠΟΓΟΙΥ ροττηϊ θὰ (0 ἰακα ἴδ6 |1|6 οὗ 
πο τηυγάοστου, ἢ (ἢ6 ρμοοὰ οὗ δβοοΐϊοιΥ γραυῖΐγε ἱξ, αὶ 
(867 τὸ οοτηδπαραὰ ἴο ἀ0 80 πποοῃαϊ οη8}}ν. [πὸ 
ΠΟ ΟΥὟὮΘΓ ὙΔΥ 68 ἴδ6 ΘΟΙΩΤΠΠΣ ΤΥ ἰ(86 1 οβοδρα ἐπ6 
ΔΎΓΓΙΙ ΤΟΒΡΟΠΒΙ ὈΣ ΠΠ γ. Β]οοα τοδίβ ὑροὺ ἴθ. ΙΡΌΠΙ͂ 
ΤΏΔΙΚΟΒ ἴῃ 6 ὙΔ80Ϊ]6 Ἰαπὰ μα} 7. Α νοΐοα ογῖθε ἴὸ μθᾶ- 
τοῦ, ΜύγαΟΡ ὕηΔ 76 8 ἃ Ρο] υὔοπ. ΝΌΙΩΡ. χχσνῦ. 
88; Ῥμ. ονἱ. 88; Μ|ο. ἱν. 11. σι 18 τ1ῃ6 δβίγοῦρ 
δῇ οὗ ἴ86 ΒουρίΓΟ 88 τὸ δηὰ ἰὺ ἴῃ Οφησβίβ, ἴῃ 
ἴ8δο βιαῖαϊο οὗ [86 Ῥοπίδίουος.---ΤὮ0ἢ) 18 ΟὨΥ 8. Ρδῖ- 
ἰσυϊατ δρρ]ἰοαύδοη οὗ ἰδ6 βϑῃογαὶ Ἰαν--- δα ἴῃ ἴδ 
Ῥτορδοῖβ. Βυσῶ, ἴοο, 18 [80 δσργοβϑίοῃ οἵ δὶϊ δηϊ!- 
αυλιγ---Ὧὧο θϑίγοηρ δηὰ οἶοαγ ἰπδὶ ἯἫΘ ΟΔ} ΟὨΪΥ τοχατγὰ 
ἐξ ΔΒ δὴ δοδο οἵ ἐμίθ Βὲ}}] τηογθ δηοΐεμΐ σνοἱοο---ἰῇ 
τριγέρων μῦϑος, 88 ΔΕΒΟΉΥ.Β Β.γ}08 1ζ ἴῃ δ Ρ6588 06 

ὉΓΘ Γοίοιτοά ἰο, Νοῖο, ρ. 357. Τὸ Οσὑθοῖκ ἀτγδ- 
τηδίΐα Ροοίτγῃ, τὸ 6 Ξοτίρίυτοθ, ργθθθηῖβ ἴθ Δ8. 1Π6 
οτῖτηϑ ἱποχρίδοϊο, ον δὶ ἢ ΠΟ 16 6860 βδ δου τᾺ8 
ἴο Ὀ6 τοοοϊνοὰ : "" ΜόγΘΟΥΟΣ γὰ Β888}} [Δ 6 Ὧν δειϊβῇδο- 
ἰἰσῃ ἴον 186 ἴθ οὗ 6 τουγάσγον, ἮδΟ ἷβ σΌΣ]Υ οὗ 
ἀοδί!.᾽" ΝΌΙΌ. χχχν. 81]. 

τὰ πάντα γάρ τις ἐκχέας ἀνθ᾽ αἵματος 
ἑνός, μάτην ὁ μόχθος--- 

ΤΙ ΑΥϊΑὮ 411 σοὶ ἢ ἴῸΣ Ὀ]οοᾶ, ῸΣ 0π|6 τηδη 8 Ὀ]οοᾶ--- 
"ΤῚ8 ἃ}} ἰπ ναΐπ. ἤξδσε., Οκοιρᾶ. 518. 

Απὰ {8 ροἶνοθ ἰδ86 δῆϑιγεγ [0 δῃοίθϑν ἔδ]β8 
τηϑηὺ: [{ 8 ΟἿΪΥ ἃ ΔῊ ἔον 1:6 6 8, ἰΐ ἰ8. βδιὰ, 
ΤῊ ἄγδι τοξυϊαϊίοη 15 ἐουπὰ ἰῃ {18 ῥῬαββαρθ, νἘ]Οἢ 18 
οογίδί  αηΐνοτθαὶ, 1 δηγθιηρ οαη 6 6811. βυςῇ. 
6 νγᾶϑ 7υδὲ αἴτον (μδὺ τωοδῖ ἔδασιι ῥιαάρτοθοῦ τ ΐοὰ 
δὰ δόοη Ὀτουρθξ ὑροῦ (86 Θαυῖ ὈΥ Ἰυ8ὲ δηᾶ τηῦτ- 
ἄογ. [Ιὑ ἰβ ποὺ ἃ ργοάϊοϊζου, Ὀυΐ ἃ βοϊϑηῃ δβίδϊαυϊθ 
ταδὰθ ἔον 6]}, δῃὰ ἰοὸ 4]1, πδο (ἤδη οοῃϑιϊ θα [86 
Βυϊηδη Γᾶ. [Ὁ [845 ἴμ6 δἰγοηροδὶ δβρϑοί οὗ υπΐγετ- 
ΒΑ γ. ΤῊΘ ΤΟΔΒΟῚ ἴον ἰΐ, ΠΑΙΊΟΙΥ, [Π|6 8688 11πιο {86 
ἱπιαρὸ οὗ αοὰ, ποῦ ΟὨΪΥ ΘΙΩΌΣΑΟΘΒΘ 481} δασί!] Υ ΒΌΠιδΙ. 
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ἢν, Ὀπὶ οαγτῖοθ υ5 ἰηο [86 δρί τί [8] δ ἃ Βα ρΟΓΏΔίαΓΑΙ 
ποιϊὰ. ΤΏ ρδγίσυϊαν ἰδ δοσσαγὰβ τηδὰθ ον [Π6 
δον τοίοσβ ὑδοῖκ ἰὸ {πἰ8 Ὁ σου  γ 1π (μδὲ γοροδίθὰ 
ἀροϊαταιίοιι τ ἰοἣ Ταλῖκ68 ἰξ (ὁ ἀἰδθν ἔγοτη 41} οἶος 
Φοπῖδἢ ἰδτβ (μδὶ ἀο ποῖ οοπίδίη ἰδ: “ ΤῊΪΒ 8841} Ὀ6 ἃ 
αἰδίαϊο ἰὸ γοῦ ἴῃ 8}} γοῦν ρίδοθβ, ἱπ 41} σοηογαίίομβ.᾽" 
ΤῊΘ Ιαηρτιαρθ ἰδ ἀηϊγογβαὶ, (Π6 ΓΟΑΒΟῺ 8 απίνουβδὶ, 
(δ) ΘΟ ΒΘ] ΠΘΠΟ68 ΟὗὨ ἱπιρυηἰεγ δῇο ὑμίγοτβα], 

ΒΘ, ἴοο, τὰϑ [8:6 Ββοητηθηΐ οὗἉὨ 811] δηαυϊίγ, ἃ 
Εἰ ΐπρ νγγθ ἃγὸ ποῖ ἰ0 ἀοβρίϑο ἴῃ Θμἀθδυουπρ ἴ0 906 Γ- 
ἰδίῃ πιδὲ ἰβ Τυπάδεηθηίδὶ ἴῃ ἰπο ἰ(6848 οὗ οἰ ἷςθ δηὰ 
ἡατϊδρευάθηοο. ΤΟ ἰδ ἴῸΓ [6 οδρίὶἐΔ] ῥα βῃσηοθς 
οὗ ποτηϊοάθ τγδϑ ϑυοσυ Βοτο. 16 ΥΟΓῪ Βυ ρου 0.8 
δοηποοίοα πὴ ἰδ, δα βῃονῃ ἴῃ [116 Οχρίδίοσν 6 γθ- 
Ἰδοῦ 68, τὸ οὐϊάομοο οὗ [Π6 ἀθθ0 86286 οὗ 86 Βαπηλη 
τοϊπὰ, πδὲ ἰἷο οτίπθ, δον 4}1 οἴοσδ, τιῦδὲ Βα ἰὲ8 
δάοᾳαυδιθ διοποιηθηΐ ; δηἃ ἰμδὲ (μΐ6 οοὐἹὰ ΟὨΪΥ ὉΘ, 
18 ἴοσ 11ἴο, Ὀ]οοα ἔον Ὀϊοοά--- 

φόνοι φόνους αἰτούμενοι. 

Ετνθὰ ᾿π ἴπ6 ς486 οὗ δοοίάάθη!8] Βοιηϊοϊθ, δὴ Ἵσρὶδ.Ὰ 
[ΟΓΙ Οἰοδηδίηρ νϑ8 ἀοιηδηἀοά,. ΤΏο80 ἰάθ88 Δρρδδγ 
δοιηθίτηςθ ἰῃ Βαγαἢ δηᾶ τουοϊίηρ ἔοττηβ, Τὴθ ἰδῃ- 

18. ΟΟΟΒΒΙΟΏΔΙΪΥ ἰοντὶῆς, ΘΘρ ΟΣ ΔΙΥ 85 ἰδ ΔΡΡΘΑΓΒ 
δ ἴδ δῃοΐθηξ ἐαροαν ; Ὀυΐ 411 {{||8 ΟὨ]Υ ΒΏΟΥΒ ἐπ 
βσοησίη δηὰ ὑπίνοσβα! υ οὐὗὁἨ (80 [δοϊΐηρσ, ἐοροίδον 
αἰϊὰ ([ἢ6 ἰππαῖθ 86η86 οὗ ἰυβΐοθ οὐ νοὶ ἰδ 'τϑ 
κτουπὰο, Ασίβιοιϊθ τϑοζουβ 89 ραηϊϑῃτηθηβ οὗ 
τουγᾶον ΟΥ̓ ἀοαίῃ δἴροηρ (06 γόμιμα ἄγραπτα, ἐΐ6 
ππΐνοτϑαὶ ὁ ἀπ πτι θη ΔΒ.) 88 (ΠΟῪ δγὸ βιυ]οᾶὰ ὈῪ 
ΒΟΡὨΟΟΙ6Β ἴῃ πὸ Απέέσοποα, 464, ΑἸπουρὶ,, ἴῃ δα Ἰδύ- 
ἐδτ [(ὴ6 τϑίδγθῃσϑ 15 ἰο 086 (8 οὗ Ὀυτγίαϊ, 
δηἃ {86 ΒΔοτο 688 οὗ ἰδ6 Ὠυτηδῃ ὈΟΔγ.---Ἰ 1688 ΟἸΟΒΟΙΥ͂ 
οοππῃεοίοα τὲ ἰμ6 ῥεἰγυϊεῖνο ἰδ ἀραϊηβί τουΓοΓ 88 
ἃ Υἱοϊδιίίοη οὗ [86 ἀἰνῖπο ἴτηδσο ἴῃ Ὠυτηδληϊίγ. ΑἹ] οὗ 
(8195 οἶα58 οὗἁἨ ογάϊῃδῃοθθ δ΄ΓΘ Ἐροΐζθ οἷ 688 ΨΕΙῪ δῃ- 
οἷοι, Νὼο τῆδὴ ΚΙΗΘῊ ἔτοπὶ ἩΏΠΘΏΟΘ (ΠΟΥ͂ ΟΔΠ16, ΠΟΡ 
Π6Σ [ΠΟΥ Πδὰ [οἷν οΥἱρίη, 

οὐ γάρ τι νῦν γε κὰ 
ζῇ ταῦτα, κοὐδεὶς 

Νοὲ ὩΟΥ,, 5ΟΥ͂ γοσίοσαδν, Ὀθσξ ΟΥ̓ΘΤΊΠΟΙΘ 
το 666; ΠΟ ΣΩΘΏΔΟΣΎ ἔσγβοῖχθ Ἐποὶς Ὀὐσέϊι. 

ἔς, ἀλλ’ ἀεί ποτε 
ἐξ ὅτον ᾿φάνη. 

Τὸ ἴΠπὸ βάτηδ οἴδοῖ 008 1ὴ6 ὈΒΙΠΟΒΟΡΒΟΡ αὐοίο ἐπα 
ἔἴϊποβ οὐ Ετορϑάοοϊοβ, περί τοῦ μὴ κτείνειν τὸ ἔμψυχον, 
“ἢ ἴδα αὐτὴ οὗ ἰακίηρ 1ϊζ6,᾽) οὗ βἰαγίηρ {πὲ πῃ] ἢ 
[28 808} ἴῃ ἰζ,- ΟΥ̓ τοῦθ ἰπ [Π6 ἰδησιδρσο οὗ {11 
Ηεοῦτονν Ῥῶσαϑθ 83 ΔΓ, ΝΌΤΔΡ, χχχὶ, 19. ἘῸν 
(ἰδ, 6 88 Υ85----ἸΔΙΏΉΘΙΥ, ἰῃ6 ῬαπΙϑμσηθης οὗὁὨ Ὠοχηΐοὶἀθ 
ὈΥ ἀδαι}---ἰΘδ ποὺ [06 ἸΔῈ ἴὰ ΟἿ6 Ὀἶδοθ, δηῃὰ ποῖ ἴῃ 
διηοίδος, 

ἀλλὰ τὸ μὲν πάντων νόμιμον. 

866 ΑΒΊΞΤΟΤΙ ΕἾ Πλείογϊίοα, 1. ἱ, οὗ, χὶ, ΟὐἸΩΡ. 8180 
ΒΟΡΒΟΟΘΙΣΒ: «Ἅ447α, 1848, δηὰ (86 Ο' αΐρυδ 7γγαη. 867. 

Τα “Ὀ]οοά τοσϑηρα,7 οΥ ταίμου, ““ἴἢθ Ὀ]οοὰ 
ΤΟΏΡΘΔΏ6Θ,᾽) 88 Ὁ βῃου]ὰ 6 ολ]Ἱοᾶ, 26 δίιάγαολο, 
ὯΔ58 80 Οὐΐουδ βουπα, ὈΘΟΔΌΒΘ ραΐη8 ΠᾶΥθΘ ὈΘΘη ΤΑ ΚΘ 
ἴο δσοπποοὶ συ ἢ δ οαΐουβ αββοοίβίζομϑ, Ὀυὺ ἴδ 18. ΟὨΪΥ 
ἃ τοοᾶδ οὗἉ ἀοηῃοίίηρσ [85 δίτοπρ; ἰπηδίρ ἰάοα οὗ ̓ υϑι166 
ἀοτηδηαϊηρ τοι δυϊου ἰη ἰδησυδρο ΘΟΥτ ϑροπαϊηρ ἰὸ 
186 Βοττοῖῦ οὗὨ (16 οτἶταθ,---ἰἢ6 ὁπόσην οὗἨ τΒΙΘὮ, 
δοοοταϊηρ (0 ἴδ6 δοτίρίυγο, 18 ποῖ ΒΙΤΩΡΙΥ (δαὶ ἴὑ 18 
Ῥτοάποιϊνο οὗἨ ἱποοηυθηΐθηοο--- δῖα δηα ἀορτί ναϊΐοη 
ἴὸ [πὸ ᾿πάϊν 0.8] δὰ 1055 ἴ0 δβοοίοίγ---Ὀαὶ τΒδὲ ἰὲ 15 
ΔΕΒΆΪΠΙ ἡ ρ᾿ ἰ(..6 ᾿τηλρθ οὗ ἀοὰ, ἐδ ἀἰϑε Πρ  Βἷπρ' ΘΒΒθ πο 0 
οὗἨ Βυτηδηΐϊγ. 800 δαὶ ᾿ξ ΒΘοὴ8 ἴο 7υΒι γ τ[86 Βαὺ- 
δΐη5 ἴῃ Ὑδὶ τοῖσῃς Οἰ ΠΟΥ 89 δΡΡΟαΓ 8π οχίσαναρσδῃς 
Βα Ωρ, πδιηοῖγ, ὑμαὺ “ὯΘ6 τὙΏΟ ΒΑ Υ8 006 Τηλῃ ἰπίθη- 
ἐξοπα!γ ἰδ 88 ὑπουρὰ Ὧθ πιὰ 5β᾽ δίῃ 811 τβϑθῃ.᾿" Ηδ 88 
Ἀ558116 ὦ ὨΙΤΩΔΏΪΥ ; 88 [ὯΓ 88 1168 ἴῃ Ὦ18 ΡΟΥΘ, δ6 ἢ) 

δἰπηθὰ δὲ ἰΐ 9 ἀοδίσυσίίοη οὗ ἐπ0 Βυτωδη το. Τ4 
Βδιὴ6 ἱποῦρηΐῖ, Κογδῃ, ν. 8. 

ΤΏΘ ογἴτηθ οὗ τυτάοῦ ταυδὺ Ὧ6 ρυπβηοάᾶ, [86 Ἰληὰ 
τησδβὺ 6 οἰθαμβοα ; δηὰ 80 Ὀοΐοτο ογρδηϊζοα βυγλϑῃ 
Κονοσητηθηὶ ἢδὰ, οΥ οοὐ]ὰ δανθ δὰ οχἰβίθηςο, (ο ἃ 
Βα Ποϊοηΐ αχίθηξ ἴοΓ ργοιαρί δηὰ τι μποαϊοαὶ ἰυα οἱ Δ] 
ΡΓΟΘΘΒΒΘΒ, ἰὺ γ|δϑ ποῦ ΤΩΘΓΘΙΥ͂ Ροττηϊιιθὰ, Ὀυΐ οη͵οϊηοὰ 
ΠΡΟΏ, [086 Ὡθϑγοϑὲ (Ὧ6 ἰταηβδοίίοη, (0 οχοοαῖο 106 
ἀϊνίῃθ ϑοηίθῃοο, ΤΏΟΒΘ γΠ0 τογὸ ἀἰβουοάϊθηϊ (ο {Π 18 
ΘΟΤΩΤΠΔΗ ὦ Ὑ6͵ΓῸ ποτ βοῖνοβ ϑἰδίηθαὰ τὴ ὈϊΪοοᾶ, οΥ 
88 Ἰοηρ 8 ἰδ γδβ υποχοουϊοά, Ηδησο [86 ῬῃΓΆΒΘ 
ἘΠῚ ἘΝῚ, προ ὈΘΟΟΤΏ68. (6 βΌΠΟΓΑΙ ΠΆΤΩΘ [ὉΡ 
1η0 ωγδΏ ῦ ΟΥ̓ ὈγοδέσιΗοΥ ἃ ἩΆΘΙΟΘΘ ἰδ ἢδ8 ραβϑβοὰ 
ἰπίο (6 ἰδν Ἰδησυδρθο οὗἨ δἰτηοβὲ 811 οὐ απ] δοάθϑ. 
Ηδ ἴδ αἷβο Ἵδ᾽]οὰ (6 Βοάβοϊοοι' οὐ γεβομσρ. ἴη (18 
ΒΘΏΒ6 ἰΐ ἰα ἰγαπβίδιτοα ἰὸ ἴ86 ατγοαὶ Βράθοσμδθγ, ΟὟΓ 
ποχὺ οὗ Κίῃ, [86 ἀνθῆροῦ οὗ [86 πρὶ γίϊυ 8] ταυτάον οὗ 
ΟἿΡ ΓΆΟΘ, 88 δραϊηβι ἰπ6 στοδὺ ἀθτηοηΐς Βοιρϊοϊἀθ πΠῸ 
ἷα 681. ἃ ἀνδρωποκτόνος ἀπ᾽ ἀρχῆς----ἰ΄ ἃ ΤΩΔΏΒΙΔΥΟΡ 
ἔγοτα ἰδ δορί πηΐηρ,7) ΦοΒη Υἱϊ!. 44 ; ΘΟΙΏΊρΡΑΓΤΘ 880 
ὅοὉ χῖχ. 26. τοι [6 οὐ πη 8] εἷάθ οὗ ἰυϑιΐο6, τὸ 
ΤΩΔῪ ΒΑΥ, (Π18 ἴοστη, ΟΥ̓ ἃ ΨΟΡΥ͂ ὨΔΙΌΓΑΙ ἰγλ ϑ 0} οὗἁ 
ἰάθα3, 8 σαττίθα ὑο 186 οἷν], δηὰ 8)ὸ ἴμ6 Οαοοϊ, ΟΣ 
Βοάθοπιογ, 18 6180 16 ποχί οὗ Κίῃ νῶο Ὀυγ8 Ὀδοὶς [0 
Ἰοβῖ ἱπῃογί δ ῃ06. 

δοιηθσωοθ ἔμ οὐ]οοίΐοι ἰὸ σαρίϊαὶ Ῥαηἰβηγηθηὶ 
ΔΒΒΌΠΙΘΒ ἃ Οἱοῦβ ἴοηθ, δηὰ αυοίοθ ἴδ δοτὶρίυγαὶ 
ἀϑοϊασδου : “7 66 ἰ8 τηΐη6.᾽ 8466, ΒοΤΟ νοῦ, 
ἐπ6 το ἰπίοσργοίδιίοη οὗ {πὶ8 ρὮγαβθ, 858 γίνῃ ὉΥ͂ 
[ἢ6 Αροϑίΐα Εἰπλβοὶῦ, Εοτη. χὶϊ. 19, δπὰ ἴῃ τα ἱτηπλ6- 
ἀἰδίο!Υ ἔὉ]]}οὐγα ἴῃ ΟἾ. χΙδ!.., ἀοους 16 ἸηδρίβίΓΒΟΥ 88 
ογάἀαϊποα οἵ αοὰ. 1ὺ ἰ8β ἀοα ΒΒ ἰαβίϊοθ, Ὡοὺ ΣΔΘΓΟΙΪΥ͂ 
ἀο]οραίθα ἴο, Ὀαὶ ἱπηροδοά ἀροπ, Ὠσταδη δοο θυ, ἐμ 08 
ΤΔ Κη ἰδ [06 ὙΟΥΡ ΔΏ 0 Π65818 ΟΥ̓͂ (δι γευσησα πῃ 
ὙΠ οἢ 1ὐ 18 80 Βορ ἰδ ϊς !]γ οοπίουμἀθα, ΤΠ οὐΐουθ 
ΓΙᾺ, ἰδ ἸΏ Ὀ6 ταροϑίοα, ἰ8 ἔᾺΓ ΤῸ ΔΡΡΪ]]ΟΔΌ]6 ἴο 
{πΠαὺ ἀοοίτπο οὗὨ Ἔσρϑαϊθῃου σἱοῖ, ἴῃ ἀἰβολγαΐπρ [ἢ 6 
ἰάοβ οὗ ἀοϑογῖ, 88 ποίβίῃρ ἄθοροὺῦ οὐ βγιλοῦ ἴο Ὀυ11ἃ 
ὍΡΟΙ ἴπδη ἰδ6 Βηἰδιίηρ πούοηβ οὗ δυπηδη ΘΟΏΥΘη- 
Ἰθηοα, δη4 [Π|6 δηϊαρσοὨϊβτη οἵ Ὠυτηδη Ὑ1}18. ΤΊΙΘτΟ ἰ8 
ὉΠαουδύσαΪγ ρίνοη ἰο τηθη στοδὺ ἐγοθάομι ἰῃ ἀδίοστη- 
Ἰηΐηρ [16 ἀοία 118 οὗἩ [υτίρτυάθῃοο, δὰ ἴῃ Εχὶηρ [Π|0 
ἐτααδίίομϑ οὗ ρυηίβῃμηθηῖ. Ηδγο, ἴὸ ἃ οογϊδίη οχ- 
ἐδηΐ, ἜΧΡΘΑΪΘΏΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ ΘΟΙ16 ἴῃ 88 ἃ τηοαϊ γίησ ἰη8π- 
Θῃ66, Βδιτηοηίζίηρ πιὰ 86 ἰσθμοῦ τοτγαὶ ρυΪηοἶρ]ο 
ψὮΟἢ σδηποὶ Ὀ6 Κορὶ ουἱ οὗἁὨ ἰανν πὶ πουΐ ἀοπίγου 
411 18 ΒΟΑΠΕΥ, οοηβοσνίηρ ρον, Βαὶ Βοῖὰθ ὑπ ῖηρ8 
86 [ὙΠ ἀδπι ΗΔ] ; δηὰ ἰΠ6Υ οδηποῖ Ὀ6 ομδηροὰ Ἡ}- 
ουὖἱ ψοβκοηΐηρ 4]1 [Π 6 βδποιϊοῃβ οὗἁἨ Βυτϊηδη βΌνΘΓΙ- 
τποηῖ. ΑΤὰ [686 8 {86 Ὀυηἱβητηθης ἀσα ἰο [6 
οτἶτηθ οὗ Ὀ]οοά-Θῃοδαϊηρ. Οοα 8ὲ8 χοα ἰΐ. ΤῈΘ 
διδία, ἱπάοϑα, ΤΑΥ͂ αἰ 6 Υ. ἰδ ΤΑΥ͂ οομίοτηη ΟἾΒΟΡ 
ΒοΟἷΔ] οΥ πο 68 Βανίηρ ἃ ᾿ἰἶὸ ἀϊνίηο ἰηβιϊ [108 :; 
Ὀπὶ ἴῃ 80 ἀοΐηρ ἰὺ ἀἰθοατάβ [18 οσσῃ ἰσμοδβὶ ἰάθα, δὰ 
τοὐθοῖβ ([ῃ6 ΟὨΪΥ͂ ἔουπάδιϊζοῃ οἡ ὙΙοΐ Ὁ ὁ8η ΡΟΣτΙαδ- 
ΠΟΏΥ γοϑῦ, [ς Ὀυ1Πὰ8 8] ὁπ υτηδὴ π|}}8, δῃὰ 
[μαι 5. Ὀυϊ]αηρ οἢ ἐ86 βΒδηΐ, 

ΤΏ ΓΟΔΒΟῚ ΠΟΤῈ ρσίτγοῃ : “ον ἴῃ (86 ᾿τηᾶρο οὗἩ Οο 
ταλθ 6 Τη8η.᾽᾽ Βοοιμϑ ἰ0ὸ ᾿ᾶΥΘ 8}. ἰπίθηλιγ οὗ τηθδῃ- 
ἱηρ νιοὶ ΟΡ Ό1 48 5 θοΐησ οσομβησά ἰο (86 8ρίτἰτια] 
ΟΓ τωτηδίοτίαὶ. [0 ρΡοποίγαϊθϑθ οὐδ ἴῃ6 ΘΟΥΡΟΥΘΔΪ ΟΥ 
οὐζϑηΐο πδύιγο, 88 ΠΔΗΡῸ ΔΡΡΘΑΓΒ ἰ0 ἰηδτηϑίθ, ΤΠΘΓΘ 
8. ἃ Β6Ώ86 ἴῃ ἩΆΪΟΘΝ ἰξ ΤΩΔΥῪ 6 8818 ἴο ἰπθογο θυθ ἴῃ 
186 ὈΟάγ, δηὰᾶ, ᾿ῃγουμἢ ἰδ, ἴἰο 8 αἰγθοῖ!Υ 85941180]6. 
ΤΏ πυτηδῃ ὈΟΑῪ [[86}} ἰ8. ΒΟΙΥ, 88 [86 τοβί ποθ οὗ 
[86 βρίτιι, 88 86 ἰθ ρ]6 ἰὴ πη ἢ (18 αἰνίηθ ἱπηαρο 
8 ΘηΒη τὶ θα, πὰ [του ποῖ ἰδ ἰ8 τοβοοιοα. Οὐπι- 
ῬδΙΘ (6 ναὸς Θεοῦ, 1 Οον. 1, 16. Ξϑοιοιδῖπρ {Π|κ6 
118 Βροῃβ ἰ0 6 ἱπρ]]οὰ ἴῃ ἐδ6 ΒίσΆησθ. ΘΧΡΓΟ5» 
βἷοῃ ἘΣ2 ΔΊ, α8 1ξ οοσῦτθ, ΚΌΤΩΡ. χχχὶ, 19, δηὰ 



384 ΘΕΝΈΞΙΞ, ΟΒ ΤῊΞ ἘΙΕΒΒΗῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΕΞ, 

ποῖ ἰδ ἰΔοπδσα! πὶϊὰ [86 δποίοηϊ Ατδοΐδηι ῬΡὮΤΑΔΘ 

υμ᾿ϑ. εἰχϑ, δβ Ἰουμά ἰπ ἴμο Κοόγδῶ, 866 Βαταί, 
τ δῦ, μὰ κὴὉ ω»ὴὉ ι(ἀχϑ 5. “Βὸ ν8ὸ 

ΒΙαγ8 ἃ δου] οσοορὶ Ὁγ ἃ βου], (μὲ ἷβ, 1Π]688 ἴῃ 
γοι θαϊἑδὌοη [Ὁ ἃ δου]. ΤὨΪΒ 18 {π6 ᾿ἰ6ΓᾺ] δ6ῃ86, 
ΒΊΓΔΩρΘ 88 ἰδ ΙΏΔῪ βουπᾶ; Ὀυΐ 2 ΤΩΔῪ Ὀ6 ἰδίκθῃ 
ἤθγα ἴῃ [ἢ9 ζΘΠΏΘΓΑΙ Β6Π86 ΟὗὨ ΡΕΓΒΟΏ, 88 ψυχὴ 8 υϑοὰ 
ἴῃ ΒΘΥ͂ΘΓΆΙ ραθβαροδ οὗ 0 Νὸνν Τοβίδιηγθηῦ---ἰ ἢ 800] 
Ραΐ ἔον [86 πΏΟ]6 Ῥογβοῃδγ. ΟΥ᾽ [μ6 ΓΘ σὰ Ὁ6 (Π6 
ΕἸ" ρδῖα οἵ βοσηθ βυοβ ποιὰ δϑ ὉΓιδὲ, 86 ἰδθοσιδοῖο 
οὗ ἐμ βου], 81} 8888} ὩΡΟῺ ἩΒοΝ 18 δὴ 48880}} Ὁροῦ 
πὸ 800} ἐΐβο!. δηὰ [}]18 τδγ 4180 Ὀ6 86 ὀχρίδηδίϊοῃ 
οἵ 86 ΗοΌγοΙ ρῆγαβο ὯὍΣ9 ΓΙΣΖΏ, δὲ ΜρΠῸ βτοϊοι ἃ 
800]. ΟὐἸηρατο Θ6π. χχχυΐϊ. 21, 83 Ἀ22) ΝΡ, 
“Ἰρὲ 8 ποῖ βγῖΐο Ὠἷπι (ΦΌ86 ΡῈ) [86 8ου].) Βυϊ ἷπ ἃ 
81}}} οἴοβθὺ Β6η86 [06 ὈΘΑΥ͂ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΟΔ|16 ἴπ6 ἐπιασε 
οὗ 186 βου], (6 τοδοοίίοη οὗἩ ὑπὸ βου], ούθῃ δ8 ἰδθ 
8ΟῸ] 8 (η6 ᾿ἱπηδρθ, οὐ ἐπ 186 δρο οὗ αΟο, Απὰ 
1} 18. ἔα ἶβἢ 65 ροοὰ ρτουπὰ [Ὁ δυσὶ ἰσαπβδίον οὗ 9 
ΒΘΏΒΘ, Οὐ (0 ἰπδὺ ποῖ ἰ8 τηοβὲ οαϊπαγὰ ἴῃ ἰἢ6 
Βυμηδη οοπδιαϊΐοη. 76 ΤΔῪ ἔγδοο {86 ΔΗΔΟῊ οἵ 
{6 ἰάθα δὲ βυγυϊνίηρ οὐθῃ ἰπ ἴ86 ΟὙΘΟΚ ΡΟΘΌΣ, 
ΠΟΘ (86 Ὠθτδη ὈΟΔΥῪ 8 δἰ γ]6 ἃ ἄγαλμα ϑεῶν. 
ἘΕΙΡΙΡΕΒ: “ΒΟρΡ δῆ δ," 616, ἩΠΟτΘ ἰδ 18. ἀρρ]οα 
ἴἰο ἴπ0 ἀδοοτηροβοὰ δηὰ τηουϊδογίησ γοιηδίηβ οἵ {Π6 
Ατρῖνο τγαγτίοῦ τ ΏΘΏ σαγγίεα ἰο [ἢ 6 ἔΙΠΟΓΑΙ ΟΥ̓́ΤΕ : 

τὸ σὸν ἄ πόλεος ὁ 
πρὸς τὸ νβρισθέν. ἘΘΕΌΜΑΣ 

Το 106 6. 6)]- ἐδίηθ ἰσοδσὸ ὈΘΟΣΡΙ τσ Σ 
ΔΠΟΣΡΟΙ αὐ μος 

ἴα. Βροόίκοῃ οὗἁὨ 88 βδοιῃϑι ΐηρ βδοσοὰ ἴοὸ (16 ῥδίσοῃ 
ἀοῖγ οὗ [πὸ Αγρῖνϑ ϑίδίο, 16 ἃ βίαϊιϑ οὐ ἃ βῃσί πο. 
ξ66 δἷδο ΡῬυαάτο: Ῥλαάγω, 2601 Α. Τὴ οχργοβδίοῃ 

Ὁ ῺΣ ΓΙ ΤΩΔῪ αἷἶβο μδῦϑ βοῖῃθ οοπηθοίΐζου πὶϊ {116 
ο]ὰ ἰάθα οὗ ἴδ Ὀϊ]οοὰ 88 (6 δοαὶ οὗ ἰδ ϑουὶ, τεραγά- 
οα 88 γτοργοβοηϊηρ ἱΐ, δηὰ (8 ἱπάϊ ΓΘ οῦ ἴῃς [86 
᾿τηᾶρο οὗ Οοά, ΔΗΥ͂ Υἱόν, πο ΓΘ 18 ωρ ἰοἃ βοπιο- 
᾿ς ΠΟΙ ἴῃ Βυμπμδηΐίγ, δηἃ ουθὴ ἴῃ ἰῃ6 ὨυπΊΔῺ 
Ὀοαγ---δοτηοίηρ ἴῃ ἰδ ἰσα:βοθηΐηρ τηδίίον οὐ τοδίο- 
ταὶ ογρδηϊζαιίΐοη, δηὰ πὶ ἢ 18 μοὶ ἐππ8 ἱημογοης ἴῃ 
ΔΩΥ͂ οἶμον ογχδηΐο 116, ΟΣ σογρογθδὶ δίσυοίυσο. 

Βαυὺ [868 τηυγάθγογ, ἴ00, ἰδ ΠΥ Ὀ6 Βαϊά, 18 τηδὰθ 
ἴῃ [86 ἱπιᾶσο οὗ Θοά, δηὰ ἐδβογοῖογο βῃοῦ ἃ 6 Ὀ6 
βρασοὰ, Τῇδ ΔΗΒΎΟΥ (0 ἐπι18 18 Β'ΤΩΡΙΥ (δ9 οἰϊδίώοη οὗ 
1Π6 αἰνῖπο οοτηδηὰ, Ηἰϑ 16 18 ἌΧΡΓ 881} ἀδιηδιάοα, 
Ηδ6 ἰβΒ Ὠ“ΤΙ, ἀνάϑεμα, οη6 ἀογοίθα, 8.69 1 ΚίπρΒ χχ. 
42: “Βεοδῦθθ ἐμβοὺ ᾿δϑὲ βοτὶ ΔΌΎΑΥ ἽὉ 7 Ὅς, [86 
Σοδιὶ Οὗ ΤΩΥ ἀοοτα (ΟΥ οὗ τὰ ἀοοτηΐηρ), (ποτοίοσο 8}}8}} 
18Υ δουὶϊ᾿ 6 ἴῃ ρἷδοα οὗ 18 δου], 192 ὉΠ ΠΣ Ὲ2. 
560 ἷβο “ΘΓ ὮΞ, “186 ὈΘΟρΪθ οὗὨ τὴγ ἄἀοοτι,ἢ Ἷβ. 
χχχίν, ὅ. Τὴδ ἡπάϊοΐλ] Ἔσχοουξου οἵ 86 ταυγάθγογ ἷ8 
{ΓΌΪΥ ἃ δαογίοθ, Θὰ οχρί ἴοι, τ μδίουου τὺ Ὀ6 Οὐὗ- 
οοἰοὰ ἰο 80} δῷ ἰάθα ὉΥ δ [8186 Πυπηδηϊατγὶ δηΐδταὰ 
ΨΥ ΏΪΟὮ ΒΘΟΙΩΒ ἴ0 Βαγ6 ΠΟ ἐβουροῖ Ὠον ἰὺ ἰ8 ὈΟΙ ΕΠ Ως 
ΒυχΉΔΉΪΥ ἴῃ 8 αἰίοῦ ἱσπιοτίηρ οὗ δηγιδίηρ ἀθουο τηδε, 
οὗ οὗ ΔῺΥ τοϊδιίϊοῃ θεοΐμγϑοῃ ἰλ6 Ὠυτηδη δηὰ ἐδο οἰθσηαὶ 
πδιϊο6. 

ἨΥΒῊ 88 (ΏΘΥ ΠΙΔῪ Β6ϑῖλ, γὙὸ ποορὰ ἰΐε8ο ᾿ἰάδθβδβ ἰοὺ 
ξἶνο [86 ὨΘΟΘΒΒΔΣΥῪ δίσθηρί 10 ΟΌΓΡ τοϊαχίηρ ᾿παϊοΐαὶ 
ΤΩΟΤΆΙ ΠΥ, δα ἃ ΤΠΟΓΘ ὨΟΔΙΔὮΥ ἰοη6 (0 ἰδ6 ἱπαϊν 08] 
Διὰ βοοΐδὶ οοηβοίθποθ. ΤΏ δρθ ἰ8 ἴδϑι ροΐῃρ ἱπίο 
(86 οΟἾΒαΣΡ αχίσοιῃηθ, δηὰ οὐἶπιθ, εβροοΐδ!ν [6 οτἶπιθ 
οὗ ὈΪοοά-ϑποδάϊηρ, 8 ἱπογοδαίησ ἴῃ ἴΠ6 ταϊΐο οὗἨἩ ΟἿ 
ΒΡΌΓΙΟΙΒ ἰομοΓθ8658. ΤῊΘ ὨΑΙΒΏΠΘΕΒ ἰβ ΠΟῪ ΘΧΒΙΟΪ- 
ἴῃς 1ἴ8 ΟἾΒΕΡ διὰ σζογτο ὈΥροου 08] Ῥθαβ0. ΤθοδΘ 

ἩΐῸ Ἐροὰκ τ τὰ οοπίοτηρὶ οὗ ἐπα αἰνίπο ἰατν, δΓ6 δοἢ- 
δΙΔΉΥ τα Πηρ δὶ βοσί οἱ δ (9617 ἴῃ στ ταίτιΑ] ἰπ (ἃς 
Ῥαπὶβῃτηθηὺ οὗἁὨ οτΐπιθ, δῃὰ δϑ Ὄβρϑοίδ!]υ τηδιρτιλπὶ 
δηὰ τουθηροία ἴῃ ἀἰβομαγρίηρ [Π6 αἰνιηοῖγῦ Ἀγ Ὲ: 
ἀαίγ οὗ ὀχοσυϊηρ π5ὲῖοο ρου (86 τιστάοτοι.---Ἶ. 1, 

ἩἨΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΕΑΟΤΊΟΑΤ, 

866 (16 Ποοίτίηα] δὰ ἘΠ Ϊ δ]. ΟἿ. υἱῖϊ. 930 που]ὰ 
Ῥγοβοηῦ ἃ ροοα ὑοχὶ Ὁ ἃ νἱηρ βοτηοη. ἴῃ 
σοπησδοίϊζοῃ τὶ (ἢ νοὶ 21, ἰδ του] Ὀ6 58υ1ΔὉ]6 [Ὁ δῷ 
Θχροαπϊου οὗὨ ἐπδηκίσϊποθα, Ὅν. 21 που]ὰ Ὀ δἀδρί- 
οὐ ὑο ἃ ΒΟΙΙΏΟΏ ΟἹ ΌΙΏΔΗ δἰ ἢ 1668 ἴῃ ἴπΠ6 Πρδὶ οἵ 
186 ἀϊνηθ σομηραβδίοη. Ἠον Οοἀ  βροακίηρ ἴῃ δΐ8 
Ὠοατίὶ το οοθ ἰῃ [06 ἱπποιτηοδῖ μοατὶ οὗ (86 ὃ. 
᾿ίσσορ. γον. 22 που ]Ἱὰ Ὅθ δυϊ 8016 [ὉΓ ἃ τοργοδοηία- 
ἄοῃ οὗ {9 Θοῃποσίίοῃ Ὀοίτγθοῃ ἰδ Κίηρσάοτι οἵ βτλοο, 
διὰ (Π6 Κίηρσάδοτῃ οὗ μδίατο τῖϊὰ 119 ἴατβ. ΟἿ, ἰχ. 1, 
Α τρδυτίδρθ- Ὀ]οδβαίηρ δὲ (6 οοἰοὈγδιίοῃ οὗ ἃ ποϊὐάϊηρ. 
ὙοΥΒ. 2 δπὰ 8, Τὴ πογίδ. δηὰ ββδογοάηρθβ οἵ (δὲ 
ΟΓΘΔΙΌΓΕΙΥ 119 ᾿ οὗ 186 διΐτηδὶ, οομπβοογδίοη 
οὗ 4]1 δη͵ογταθηὶ γέ. ὕὅ, ΤῊ ΒΟΙΥ οδτηδίοη οἵ 
Βυτοδη ᾿ἶἴ6. ΤῊΘ οὨΐαῦ ροίπὶ οὗὨ νίοιν ἴὰ {86 πβοῖο 
βοοὔοι ἴδ 86 οονοπδηὶ οὗ Οοα πῖ( Ν᾽ οδἢ 88 86 {γ08 
οὗ 41} οονοηδηίδ ἰμιδὶ (Ὁ]1ΟῪ ; αἷποα (ΠΟΥ͂ 41} τοϑὺ προὰ 
16 τοϊδιίΐοη οὐ αοἀ ἴο ἴδῃ ; 81] δὲ οἵ Οὐδ 
ἔἦγϑο ἱπβιϊ τα ὔοῃ ; 8}1, τωοόσϑοόνοσ, α8 δἰ ἶ 417 ρογξοῦεὶ 
ΔΙΠ ΔΉ 665 (ἴον {Π|6 ΤΔΏΠΟΣ Οὗ ἃ ΘουΐΓδοῖ), 8ΓῸ δῃ ἰῃ- 
[οΡομδηρθ οὗἁὨ αϊνίπο Ῥγοπηΐβοβ δῃᾷὰ δυτοδὴ τοτβ, οἵ 
ἀἰνίηθ οἰδίπιβ δὰ Ὠυπιδη (αἱ οἷ ; 811 ΔΓ Βδογδιηθη αν 
βοδϊο ἃ, Ηον αοἂ Ὀἱηὰβ ᾿ἰπιθ61} ἴῃ Ὠΐ8 δασγαιηθηίαὶ 
εἶρτιθ, δηὰ ἱπ ἔστη ΓΌΪΥ ΤΟΙ ΘΙΔΌΘΙΒ ἴῃ 6 Τηδ8ὴ ὙΠ10 τὸ- 
ΤΟΙ 6ΓΒ τὰ. ΗΟΝ (δὰ ἀἰνίπθ ογὰ οὗἉ ρτϑοὺ δῃὰ ἴδε 
ΒΌΠΙΔΗ 6ΥὙ6 οὗὨ ζδ| [ἢ τηοοὶ δδοῦ οὗμορ ἴπ ἰπ6 δβϑογᾶ 
τηθηῖ, Τῃ6 γαϊηθον, [86 ΟΧ ΣΟ ΔΓΥ ῬὨΘΠΟΠΙΘΠΟΣ 
ΟΥ̓͂ βοδυθῃ, δηὰ, οὐ (μδὶ δοοουμῖ, δὴ ἰτηλρο Οἵ {6 
αἀἰνίηο Κἰπάμ658, οοσηρδβδβίου, δηὰ ἐτπθπβῃ:ρ. 126 
Ἰκμο οὗ λ6 ΒΘΑΨΘΗΙΥ βυῃ ἴπ [86 οοΟΙοτθ οὗ (86 ΘΒ 
ΓΑΙΠΌΟΥ,. : 

ΒΤΑΒΚΕ: ΟἿ. Υἱῖ. 206.0 ΤΊΏο Ὀυϊαἴπρ οἵ {86 δἰααισ, 
ῬΓΟΡΔΟΌΪ προ ἔδο τηοπηίϊδίηϑ οὗ Αγαταῖ, Νοδὶὰ ταὶ 
υοᾶὰ (μὰ 688 Ὀδίοσο 81} δασίμ]Υ Ὀυδβίποθβ [ὐ 8 
ποῦ βαϊἃ ἰβγουρὴ νῆδὶ το ἀοα τηδᾶθ ἰχηοπη ἰὼ 
ΝοΔὮἢ ͵8 δοοορίδπορ οὗ (86 οὔδσίησ, Υ ὁ ΤῃΔῪ οὐ» 
ἠαοίατο ἐμαὶ ἴμ6 οδογίηρ γγ88 βοῖ οὐ γο ὈΥ ΞΓθ ἔτο 
δοανοη (θυ ἐπ6 Ἔχρτοββίοῃ οὗὨ βαϊἰβίβαοίίοῃι Βδγὸ 00} 
Ἰοντβ [16 ἀροῦν οὗ 186 οβογί πρὴ).---- 6.. 91. ΘοΠοοΠι- 
ἴῃσ (6 ΔΌυδ6 οὗ [ῃ686 ποτὰβ ἰῃ [86 ΘΧΟΌ ρϑοα οἵ ἴῃ 
(ἰῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΔΥΒ ἀοοθ ἐδ οἰοεταθηΐ οὗὨἉ τὰ] πο 68 ἴῃ (Παη 
ὈΘΟΟΠῚΘ σοΐβδρργομοηοα).---ΟΕ, ἰσ, 1, Βϑοδυδο θεΐοτα 
180 βοοὰ αοἀ ν8 ρζογοϊκοὰ αἱ [ὴ6 εἶπ οὗἉ ποῦ 8617, 
ἰθ ὈΘΟΟΙΏΘΘ ὨΘΟΘΕΒΑΙΎ, ἰῃ σοηπδίἀογδίίοῃ οἵ ἴδ6 ἴ 
ἀΐερῖδυ οὗἉὨ ταί, ἰο βῆον ἰμδὲ ΒΘ 8 ἠοὶ Βοαίῖ!8 ὑο δι 
Ἰδυσβα] οοπηθοίίοι οὗὨ τδὴ διὰ ὑτγοῦιδῃ, πος ἀ068 δὸ 
οοηάοιηη, θὰ  ταίθογ ἀοαίατιβ (του ἐξ (86 τι! δρῇ- 
οδοῃ οὗὨ {80 δυτηδῃ σϑοθ, Ὑπογοίογο, ἴῃ (19 ἰεσὶ 
θ [π6 τηδιτίαρο-ϑίδίθ Ὀγαϊβοα δηᾶ οοϊοδγαιοα, εἴῃοὸ 
ἐδογοουΐ ον ποῖ ΟἹ [86 ογάοσ οἵ ἰδ6 ἤδγ ἐπὶ 
[86 ποτὶὰ, Ὀὰλ δἷ8ο ἐμοὸ οχἰβίθποο οὐἁἩ ἰμ6 οδτγοι.-- 
αι. 8, δυδί 85 ΟΥ̓́ΟΙῪ ΒοιΌ ἄο68 ποὶ ΒοΓΥΘ ἴον ἰοοὰ; 
80 430 ἰβ ποὺ δυδσγιίηρ ἐβοσγοίο βοσυίοοδῦ]ο ἰμδὶ, Ὁ7 
ΤΩΘΔΏΒ οὗ 116, ΤΑ ΟΥ 68 Ὅροι [06 οδσίῃ.--- Ἴἴ1 ἐσ. 4, ΤῊΝ 
αἶτη οὗἉ [86 ῥτγοδίἱ οι ἰβ ταδί η]γ (μδὲ [π6 ΜΔΥ οὗ οἴ: 
ΟἸΕΥ ΤΥ Ὀ6 Ὀδιτοᾶ ἰὸ τιθῃ.---Ὗ ον. 6, ΤΉ ΤΩΔ ΙΒ 80) 
8 αοἀ ΒΒ οτάΐπδηοο, αηὰ ἀοτῖγοθ ἔπ6 βυοσὰ ΠῸΣΙ π0 
οἶμον δυϊβουῖν (Βοπι. χίϊ. 14). διδεῖκο ρῥγϑίεσθ (86 
γίον ἐμαὶ (Π6 ταῖηρον πα οχίαιθὰ θδίοσθ {86 δορά, 
88 ἴῃ Ε||κ6 ΤΆΔΠΠΟΓ ὯΘ ΒΌΡΡΟΒΘΕ, (μὲ Ὀοίοτα (6 Βοοὰ 
ΤΩΘᾺ τηΐϊμρηῦ οδἱ οὗ 868}.---ον. 1δ, ΕΥΤΗΣΕ : 
186 Βοτίρίαγο βαγ8 “ Οοα τοπιθιηθοιΒ,᾽ ἰδ τηεδ 5 ἰδ] 



ΟἼΑΡ. ΙΧ, 18-29. 

Ὅὸ ἴδσοϊ δῃὰ δγὸ δοῃβοίουβ ἰπαὶ 26 ΤΟΙΔΟΙΏΌΟΙ ἰδ, 
ΘΆΓΤΙΘΙΥ, ὙΠΟ ἢ6 οὐϊνγαγ ἢ ῬΓΟΒΟηΐΑ ὨἰτηΒ61 ἴῃ δυο ἢ 
ἃ ΤΩΔΏΏΟγ, ἰμπδὲ πὸ, ἰπογοΥ, ἱδκὸ ποίΐοο ἐμαὶ ἢθ 
(Εἴη κ8 ἰἤογοοῦ. ἸΤΘΡΟΙΌΣΟ ἰὺ 811 ΘΟΥη686 ἴ0 (8: 85. 
Ῥτοβοηῖ συ γ86} ἰοὸ ασὰ, 80 ἀοο8 6 ῥτγοβϑοὩὺ ἰπιβ τ ἰ0 
ΤΩ. 

Βοηβὄρεβ : Αδδρ Οοἀ Ἐ σατϑο οἡ [Π6 Οοοδβίοῃ οὗ 
16 1}, πὸ πιϑοῖ πὶ ἰδ ΟὔοσίηρΒ οὗ Οδΐη δηὰ Αδοὶϊ; 
δραὶῃ ἀο οὔοείτις; δη ἃ Δ11Δ οοπησοῖ ἐδειηβοῖνο8 τ ἢ 
186 πιάϊοἶαὶ συτδο οὗ ἰδ Βοοά.---“ ΤῊΘ Ποτὰ πιρο]]οὰ 
ἃ δνηοοΐ βδύον,,, ἴῃ (0 ΗἩΘΌΓΟΥ, ἃ ΒΔΥΟΤΣ οὗἁ τοϑί (γαδί- 
ἴπσ, οὐ Βαιἰβίδοϊοη) ; (" ἰὸ ἀδηοίοβ ἐμαὶ αοα τοβὶβ 
ἔγοια δἷβ Ὑτδὶδ δηὰ δ85 ὈΘΟΌΣΩΘ ρῥγορἰεἰδιοὰ." Γ.α1867). 
Ἰμοτζοίοσο ἷβ ἰδ ἃ βανοῦ οὗ βδι(ίἰβίδοι: οη----ἃ σἤοδθ ΟΧ- 
Ῥτοββίου ὑπδὲ Ὀθοοσλο8 χοα ἴῃ 18 δρρ]οαϊίοι ἰο ἐδ6 
Ὀαχιί-Οὔξπείηρ,---᾿ δοιιονδὴι δραῖο ἰο εἶδ μοδγί,᾽" [δαὶ 
ἶβ, [6 τοβοϊτοῦ ἢ Εἰτηβοῦ, [ἢ {Π6 οτοδίΐοη οὗ τηδῃ, 
οἰ. ; 26. ἰΐ, 18, δηὰ 4180 ἱπ ἢΪ8 ἀρϑίγι οι, {Π6Ὸ 

838ὅ 

ῬΓϑοθάθδ ἃ ἕοττωδὶ ἄθογθ οὗ αοᾶ; διά ῃ0 ἴθ88 4065 
186 ἀνία σουη861 ργοοθᾶθ (86 οογομδηΐ [ῸΣ τ 8} 8 
Ῥτγοδβογυαϊΐοῃ. ῬΓΑΥΟΥ ἨΔ8 δ΄ νᾶγ8 σοπηοοίοα Μ|Ὸ (ἢ 6 
ΔΔοιίδοο; ἰῃ ἴδοῖ, ΘΥ̓ΟΕΥ Οθσΐηρ ἨΔ8 ποίμΐηρ 6180 
ἰθδη δὴ διῃ οάϊοα ῥσάγοῦ.-- Ἡγλὲϊο ἰδλς εαγίλ, γοηιλαῖη- 
εἰλ. Τθοτο 8, ἱποτοίοσο, ϑυθ ἴο (6 ϑατίῃ ἴῃ 1 
Ῥγοβϑοηὶ βίδίθ, ἃ ᾿ἰπιϊξ ἱπαϊοαίοα (2 Ῥοῖ. 11]. δ, 7, 10; 
Ἰβαϊδῃ χνΐ.; σου. χσ, 11; χχί. 1).-ΟὮ. ἷχ. 1, ΤῊΘ 
Νοδοδίδη οονθηδηΐ 8 8, οουοηδηὺ οὗ ΕΘΗ ΐπι, ἃ οονθ- 
πϑεὺ πὶ (ἢ6 υπίγοῦθαὶ πδίασο, ΠΌΙΠΟΡ δη45 ἴῃ ΟἿΣ 
βοοῦοι [86 ἱπαυρσυταίίοη οὗ 8ὲ ογάδν οὗ ἱηδίγιοίίοι, 
ΟΥ̓ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, οὗ ἀοίδῃςα (ΝΟ οὔεγίηρ, ἴῃ 6 
Ὀϊ]οδείηρ οὗ ἴ86 ἔτ τγ, ἱπαυστισαίίοη οἵ ἰἢθ ὙΒΟΣ 
ἐγ80}).-- ΚΤ ἐσ. 7, αοἀ ἄσϑαβ τοὶ Ἰοτθ ἀραίδ, αὶ 116. 
ΤΊῊΏΘ οοὐδηδηὶ 8 σθαι  ὈΠἰβῃοᾶ, ἴοτ 88 τοδὰθ τὶν 
Αάδτὴ ἰὲ δὰ ἴδ] θὰ, ἀσοοτγάϊηῃρ ἰο δ] νη (6 ταΐῃ- 
ον Βαὰ οχίϑίοα Ὀοΐοτθ, Ὀπὺ ΝᾺ8 ΒοΘ δρδὶῃ ΟΟΏ86- 
οταϊοα 88 ἃ εἷριι δῃὰ δ ῃ]θᾶρο. 

ΒΕΟΟΝῸ ΒΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

ΤΟ ευεϊαίίοπ ο77 δὶπ απᾶ ὁ Ῥὶείν ἕν. Νοαλ᾽ε Ταριὶΐη--- Τὴ6 Οἴὐγε6 απα (δ6 Μἰοδεῖπο 9.7 ΝΝιοαλ--- 
Τὴε ἐωογοϊὰ Βἰδεεῖπρ, απὰ ἰδ6 Βίεεδίησ ἐπ (δ6 Ογδ6 ἰδεῖ. 

«-.....«Ὁ......ϑ..0 

ΟἬΔΡΙΕΒ ΙΧ, 18-29. 

Απᾶ ἰἢθ6 βοῃβ οὔ Νοδῇ {Πδῦ σνγϑηΐ ἔουί οὗὨ (86 δὐκ σοῖο ϑὅ΄δοι, δηὰ Ἡδση, δηᾶ 
ϑαρμοίῃ ; δῃὰ Ἡδιὴ 18 (8 ἔἈΓΠῸΓ οὗ ὕδπαδῃ. Τῇθδβὸ δγὸ {886 ἴσθθ 80}8 οὗ ΝΌΔΕ ; δπᾶ 
οὗ ἢπ6πὶ ντὰ8 [86 Ὑ{Ἐ0]6 ϑαυὶῃ οὐδυβρσοδᾷ. Απᾶ Νουα θαρδη᾿ ἴο Ὀ6 8 υβοδηατηδη, δηᾶ 
᾿ἰ6 Ρ]απίθα ἃ νἱηθυδσα, Απαὰ ἢ6 ἀγδηὶς οὗ {μ6 ψ1Π6, δ γγχὰ8 ἀγα θη; δῃα ᾿6 γγχὲ8 ὑῃ- 
οονγοτϑα τι ἢΪ8 ἴθ. Ἀἀπᾶ Ἐϑῃ, ἰμδ6 ἔδίμοσ οἵ Ομηδϑη, βαὺν ὑῃ6 Ὠδκθάηθ85 οὗ δὶ8 
ἴα Π6Υ, δηα ἰο]α ἢἷ8 ὑχο Ὀσοίμγθη βου. Απᾶ βθπι δηᾶὰ Ψαρῃθίμ ἰοοῖ ἃ ραιτηθαῖ, 
δηὰ Ἰαϊὰ 10 ΠΡΟ Ὀοΐὰ {μοῖρ βῃουϊάθιθ, δπᾶ γϑαῦ Ὀδοκυγασα, δα οονοσγθα (ἢ 6 πο 688 οὗἉ 
ἰμοῖν [Δ Π6Γ; δηὰ {ποῖν ἔδοθϑ σοσθ Ὀδοϊκτγαγάᾶ, δηα (ΠΟΥ βανν ποὺ [ΠῚ ἔδυ 6 ΓΒ ΠΔΚΘΟΉ 688, 
Απᾶ Νοδὶ δύσοῖζο ἔγομ ἢ18 ὙΣ]ῺΘ νὰ εἶθον οὗ ἰεἰοχίοαἰίοπ, δΔηἃ ΠΟ ἩΠδὺ 18 ὙΟΌΠΡΘΓΙ 80} 
84 ἀομθ υπίο ἢ. Απά ἢθ βαϊὰ, Οὐτβοα Ρὸ δηδϑη; ἃ βοσυδηΐ οὗ βοσυδῃηίβ ̓  88}8}} ἢθ 
Ὀ6 απίο ἢἷ8 Ὀγθίμσθη. Απᾶ δ6 βαϊά, Β]ϑβεδὰ Ὀ6 (ῃ6 Τιοτὰ αοα οὗ ϑδϑιι [Τοβοναν, αοὰ 
οὔ [80 Ἰδπιθ, ΟἹ ὙΓἘΟ Ῥγοθοσυθα [89 πιατθο] ; ΔΠα ΟἌἑἼδΔἢ 888} Ὀ6 ἢἰ5 βουναῃῦ. Ἃἀοα 5}}8}} ΘΗΪΔΓΡΘ 
δδρμοίῃ ἢ [ὁπὸ προ δρσϑαᾶβ δυσοαὰ], δῃἃ Ὧθ 8}}8}} ἄνγ6}} πὰ (86 ἐδηΐβ οἵ ϑβϑιι ; δηᾶὰ σδῃῆδϑῃ 

28 8..8}} 06 18 βούνδῃί. πᾶ Νοδὰ Ἰἰσθὰ αἷοσ ἰ)6 βορὰ ἰῃσθθ μυμᾶτοα δῃὰ ΒΕ γϑᾶσβ.. 
29 Απᾶ 8}} 6 ἀδγ8 οὗ ΝοΔἢ πγοτο πῖηθ Βυπατθα δπὰ ΗΓ γϑδγβ; δῃᾶ ἢ6 ἀϊδα. 

(1 Ψ ες. 30.---ΤῸ ἽΝ ἢ δος ΤῊ ΤΙΝῚ, χαπδοτοᾶ “διὰ ΝΌΔΗ Ῥοβασ ἰο Ὁ ἃ Βυθθαπάσαδῃ,"--πιαη φῦ ἐλε αἀαπια, οΥ 
διαπ 97 ἐδὲ ργ, ΔΣΤί ι. ἐξ ΘΑΠΗΘΕ ῬΔΕΒῸ ΒΑΕ ΓΟ ΜἘΔ ΒῚΕ ΒΕΓ Ἐπιδ. Ἠ6᾽ ἩΚδ Ὑτπου βρα, ἩΒΕΡΑΤΟτΥ, ΚῈΣ᾿ ΠΡ 
μακπτΐτιρ οὗ ἴέ δοοά, ποι 6 δῃὰ οἷν Β018 δὰ ἀδδοοηάοὰ ἰπΐο 180 ἸΟ'ν ὁουπέτν.---Ἐ. 1.] 

[5 γα. 25. -Ὁ ὩΣ ἼΩΞ, “ἃ εεγναπί ψ' ἑοεγυαπίε,""--α Ἠοῦταίκπι ἰο ἀοηοίθ ἔμ ἐμίσει Υ οσ ἀορταάαιἑοτι οὗ σδηδδι᾿ 
εεενὶξιᾶο--Ἔδο Ἰογγοσὶ δηὰ νἱΐοδί οἵ ΒΟΣΥ ΔΒ, ΟΥ, 88 ἔπ 0} ΑΙῸ δοσνασάδ οπασχϑοὶοσίεοὰ, "Δ εισεγθ 47 Ἰοοοὰ απὰ ἀταιοοῦα 7 
τραίεν,} ἰᾺ ἀἰκεϊτισξίοσι ἔτοτα {86 οτάϊπασγ δυνήπρδίίοη οἵ ἃ οὐπαυοτθὰ ρϑορὶθ. ἘῸΣ σϑιῃδσῖ οσὶ ἸΏΪΡΓῚ Ἴ22, “ λέβ ψΟΏΝΡΕΥ 
80αι,, οΣ Π({1ὲ δοηι, διιὰ ξα τοΐδσϑιοθ τὸ Οδ:8Δὴ ΔΙΌ; 6, 6066 Δρνοσιϑὰ Νοῖδ, Ὁ. 887, οῃι ΝΟΔΉ 8 στσϑο ἀπὰ Ὀϊοδείηρ.---Ἐ. 1.} 

[2 γες. 37).-- Ἃ ----  Ῥ", “λα ἐπίαγρε ὕαρλείδ." ἤξωγορε (εὑρώπη), ωοὐἱὰε- 7Δοεᾶ, εείεπείοε, ἐραοίουε. ΤΉ κὰ}- 
86 ἰζ τοοίτϊ οἵ 1Π6 δοτ οὗ 58 2 τ 1 τὰ ἘΞΑ ΟΣ ὡς τῆ δα παρα ιτοτ κάλ, θὸοἴπαδε καῖνοονα ρε ἀερουῖσεσ τοι, ρεεῖτς, Ἔδτς ἐῷ δανῆστο πατῆν ἔπι: 

καρ ὑταᾷι λιν ΡΠ  ΒΑπΙΟ εὐρύπη, θὰ ἀπεσπατα ὃ, δοουχάΐηρ ἴο ἐμαὶσ 

[4 ας. 321.--- 95", “απᾶ Ἀλὲ ἐλαῖ ἀιοεῖ!,"" εἰο. ὙΟ 5}}Δ}} ἀπο} ΤἘΠὸ δονυίδῃ δυϊμοσίξῖοα, πὶ ἴον οχοθρέζξοσιβ, 

ΥΑΥ, τϑὰς στη ἀνθοῦν το λα ΝΑ. τ γλυνυῆς τὴν ΤΑ Ἐν οττὶ πῶς ΤΩ τατον: δ τὰ δὴ ὅτ: 
νοτὰ ΤΎΣ, λώ τρλς ον ΓΙ) 3) (ϑλεκέπαλ), ἀατίνίπιρ 1ὲ ὥοτα ἐμί6 γασγ νοτν 9}. ὙΒυ8, (λ6 Τάγβύσα οἵ Οπκοῖοβ, 

ΤΉ ἘΣ ΘῺΣ ΤΡ) Ξ ΤῸ ὙΠῸ ΔΊ, “ΗΟ ΑηιοκίπαΆ [οΣ ὑπάνοεϊπέηρ) 5Ἐ6}} δθἑᾶθ ἕω ἐμ ἀνοοϊπέηιρ, (πιαϑἈ ον εἈ) οἵ ΒΒμετα.» 
Βο 0 Ασα ο, Βοίδ οὗ ἴδο Ῥοϊτγρ)οῖ. δσιᾶ οὔ Ασαῦα Ἐσραῃΐδσιτε, μὦ ιωκ5} ΚῚ ὅ)599 δυο». «Ἡἰς Σέρλ ἐμ ἢ 

ἅτ ο}]} ἰὰ ἐμο ἰοπίε οἵ ΒΏΘΣΩ."» 8.06 ζατέδος, δρροηδοὰ ποίο, ἢ. 387. οχι ἔδο Ὀϊοκαίηρ οὗ ΝΌΔΆ. -- Τ. 1.] 



ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΕ ΤῊΞ ἙΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. 7Τλε ϑσπέβοαποα ὁ (λὲε “ελουϊεις βϑοίδοη. 
ΤῊ βοοοπὰ οὐθηΐ ἰῃ ἰδ6 16 οὗ ΝΟΔῺ δἷδεσς (6 Πουά 
ἱβ οὐ! θη} γ οὗἉ 1.6 ἰχιιοδβὶ Στ δηηρ ; 88 ὰ8 (Π6 ται, 
ὩΔΙΛΘΙΥ, ΝΟΔΒΒ οδθιίηρ δῃὰ (σα Β δ] βδίηρσ δηᾶ οου- 
Θηδηῖ. ἴὴ {π6 ἢγβί ἰγβηβδοιΐου ἰὮ6ΓΘ τὸ ἀρ πολιὰ 
(16 στουπα-διΐατοβ οὗ (86 ἢθνγ οοηδιϊυθοι οἵ ἐδ 
ΘδγίΝ, 88 βοουγοα ἈΥ̓͂ (6 οοὐοηδηὶ οὗ αοά πίϊῃ 116 
Ρουθ Νοϑἢ. [Ιὴ (Π6 ῥγοϑϑῃξϊ βθοίίοῃ νὸ ᾿θδτῃ (16 δὰ- 
γΆΠΟΘ Οὗ ουϊίυτο, Ὀυῦ τὸ γϑοορτιΐζθ αἷδο {π6 σοῃηυ- 
Δ06 οἵ Ββἷπ ἴῃ (Π6 ὨΟῊΓ ΠΌΣΩΔῺ Τδοα; 861}, δἱοηρ τὴ 
18 Θαγ] ον οοηίγαβῦ ὈουΘ η Ρἱο(Υ Δηα ῬΟΓΥΘΥΙΒΘΏΘΒΘ, 
ἴΠογΘ ΟΘΟΙΏ6Β ἴῃ ΠΟῊ (86 ΠΟῪ ΘΟ; ΣΑβί οὗ ἃ Ὀ]εββοὰ 
116 οὗ σιγὰ 88 σοσηραγϑὰ ἢ ἐπ γε σίου 116 οὗ ἃ 
ἀἰνίηο σμέζωδ, οὐ πογβῃΐϊρ. ἴῃ τἢδὶ ΝΟΔἢ δΔΥΒ οὗ δἰβ 
ΒΟΏΒ, 6 τοδὶ (6 ρτουῃά-ΌΓΤΩ 8 οὗ 1.0 ΠΟῪ βἰδίθ, διὰ 
οὗἩἨ 186 ποι]α-ἰβίονί 8] ρασίιἰοη οὗ τωδηκί πη. [Ιη 
Καοθοἢ 8 τοργοβοηίϊδίίοη οὗ ἰδ, (δἰ Πίριθε 18- 
οᾶποο οὗ (6 βοοίΐοηυ ἱβ ὙΒΟΪΥ οδδβοοὰ, [Ιἢ (86 
ΟΌΓΒΘ ὉΡΟῚ Οδμαδῃ (δοοοταϊηρ ἰο (18 νον), δηὰ ἴῃ 
18 δΔρροϊπίτηοηῦ ἰ0 βουυϊυάθ, (Π6 Φοϊιονίβὶ που]ὰ 
εἶνο δῃ οσρίδηδίίοῃ οὗ {86 ἔδοϊ, (αὶ τἴμ6 Οδηδδηΐιθ8 
ὍΟ͵Γ6 δυδ) υραϊοα Ὀγ 06 Ηρῦτονβ, δηὰ (δαὶ Ῥῃωηϊ- 
οἶδῃ βοίι [6 γβ διηοηρ ἰδ6 ΦαρΒοι [65 " ΔΡΡΘΑΡ ἴ0 ὮΔΥΟ 
;.Δα 8 δἰτηῖϊαρ ἔαίθ, Βυΐ ἰπδὶ (Π9 συγ ΜὙ88 ὑτῸ- 
ἠουποοὰ ὑροιὶ ὕδπδδη, δπὰ ποὺ ὑροὴ Ηδηι, τγ88 ὃὉ6- 
οΔυ86 οἶμον Ηαχϊΐο πδιίομϑβ, δυο α8 (80 ἘργυριδΏΒ, 
Οἴ6.,) γα Γ6 ποΐ ἴῃ (Π6 Βδᾶτηθ ΟΥ̓] οδβθ. Κ11]], ἴὰ 8 ἠοῖ 
Οδηδδη, Ὀυὺ Ηδτ Ὠἰτηβο αὶ, τῺΟ ἷἰβ βοῖ ἔουτ ἢ 88 {ῃ6 
ΒὨΔηλοἾ 688 δα ΠΟΥ οὗ [86 συ, (9) θϑοδυβο (6 τιον 
τοῦ γοίδν οοτίδ ἢ 8. Δ Π16 1638 ὑβαρο8 οὗἨ [6 Ηδηγὶς 
ὨΔΙΪΟΠΒ ἰο {πεῖν ἤτβί δποοϑίοῦ, ΝΟΥ͂, ὁπ ἴῃ: βίσηρῖὶθ 
Βαρροϑί(ίοη οὗ ἰμ6 ἐγ ἢ οὗ ἰμ6 ργϑαϊοίοη, δηὰ οὔ ἰδ6 
οοπῃθοίίοῃ Ὀοίτγοοη (δ6 συὶὲ οὗὨ (6 δηοοβίον, δπὰ (86 
οοττυρίίοῃ οἵ δὶβ ἀφβοθηδηϊβ, (18 σομβίγυ 0. τηυδὶ 
[Ὰ}} τὸ 116 στουαμά. Καοθοὶ οἰδοδ ᾿ξ 88 “δὴ δῃοίθηϊ 
ψἱ ον," (αὐ ἴῃ 6 ουτδίη 985 οὗ ἰΠ0866 ἯΠΟ διὸ ἀἰβιϊρυϊπηοὰ 
τ τηθῃ οὗ σΟοά, δγὸ ρονεσ δῃὰ οἴἶβοὶ 88 πὸ }} 88 ἰῃοὶγ 
Ὀϊοβϑίηρ. 

2. εν. 10... Ἐν ἴδοζα τυῶϑ ἴῃ9 τῦο]ο θασχὶ ἢ 
ΟΥ̓ΘΥΒΡΙΘΔΩ͂.---Α πιαΐη ροΐπὶ οὗ οὖν μαγγαϊΐοῃ. “ΤῈ6 
δοοοῃᾶ οὐϑηῦ ἴῃ ἴδ ᾿ἰΐδ οὗ Νόδὰ δῇογ ἴῃ Βοοὰ 
ΒΏΟΥΤΒ 18 (ἢ6 σΟΙΤΩΒ ἴορ ἴΠ6 αΐϊυτο ἀσνθὶοριθας οὗἉ 
ἴ06 Βυπδῃ γὰρ ἴῃ ἃ {ῃγοοίοϊα ἀϊγοοιΐοι, το ἴθ 
Ῥγεβρυγοὰ ἴῃ 186 σμδγδοίοσ οὗ δΐ8 ἔἴγϑθ 8018.) Τὸ 
113 ὁπἃ (16 τοροι οι οὗὨ [μοῖῦ πᾶπῖοα. ΤῊΘ τηοπί θη 
οἵ ὕδπδδῃ ἱπίγοάιοοϑθ (Π6 ταθηίΐοη οὗ (δ6 Ἰδαπὰ ἰῃ ἰδ6 
ΓΟ] ΟΡ γογϑθ, δ ἀϑοὰ ἴον (19 ἱπηδιϑἰδηίβ οὐὗἁὨ (86 
ἰδηὰ ; 88 ἴῃ οἷ. χ' 9ὅ ; χί. 1, δῃᾷὰ οἱ ραββαρϑδ ἴῃ 
Ἡ ΠΙΟὮ. οἰἴ68 δῃηὰ ΙΔ ἀβ ΔγΘ ἔγοαυ θην πδιηθα ἰηβιοδα 
οὗ ἐποῖν ρορυϊαιίοη,᾽" Κεἰ]. 

δ. Ἄέγβ, 20, 21. Νοαλλε Ἡγοτῖ, λὶδ Πιδωϊσοποῦ 
απὰ λὲς Εὐτον, ΤῈΘ ὑγαμῃβϊδίΐοη : “" δῃὰ Νοδὴ 
ἴο 6 8 Βυβθβπαπηλῃ, ἰΒ τσ} βοὶ δά Ὁγ Π οἰ ἰζβοὶ 
δῃὰ Κοὶ!. ΤῊ ποσὰ ἴον δυβοδηάτηδη 888 ἴῃ6 δγὶὶ- 
οΪ6, δῃὰ ἴβ, ἱμογοίογ, ἰπ δρροβίοῃ πὶ Νοδῆ. 
ΝόΔἢ, 88 μυθυδμάτηδη, Ὀθρδη ἰ0 μἰδηΐ ἃ τἱπογασά, 
ΤΏΘ ἀρτίουϊατο ἐμαὶ μδὰ θθοη ἰπίοσταριθά ὉΥ ἰδ6 
βοοά, ΒΘ ἀραΐπ σδιτίθβ οἢ, δῃὰ χραῖκοβ ἴξ τωοσο θοτῃ- 
ΡΪοῖθ ὈΥ τΏθ8η8 οὗ (86 Ὡ6ν ουϊΐυτο οὗὨἩ ἐδ γνἷπθ. Αατ- 
τηθηἷδ, τῆ οτο μ6 ἰαπάοα πῖτἢ 1Π6 τὶς, ἰ8 δὴ ἀποΐθπι 
Κπονσῃ γί πο- απ, “ὙΠ6 θη ἰδουβδηὰ (ΧΕκ., ἀπον 
4, 4, 9) ἐουηὰ ἰῃ Ατταθηΐδ οἱὰ δηὰ π]} βανογοὰ 

[ΤΠο Ῥμαπἰοίδτβ, 88 οὲἂ ἤοσο ἐδ σδῆδδῃς- 
ἐΐοβ δὰ Βιάοπίδηβ, τΌΓΘ ῬΧΟΌΔΟΌΪ δλεπιΐίξδ, δ ΠΟΥ Θ 
{8Πὸ ΒΒεταὶεο Ἰὰ πὶ δια 188 τηλᾶο ἐΐ ἔἢ6 ἶδῃ οἵ ἐδο 
Ὕ0]9 αἱκέτὶσξ. 19 οοστοσροσὰφ ἰο Ὑ δὲ 19 σαϊὰ Ὦγ Ἡοτοάο- 
(08 διὰ δίταῦο, ἐπδὲ ἘΏΘΥ σῶΣηθ ἥτοτῃ ἐπ Ῥοσαίδσι Ὁ} --δο 
Ἰοχιὰ οὗ Βιύπδς. ἐλο οἹὰ Βοσαδ.ϊδηὰ.---. 1.] 

ὙΠΠ66: ΟΥ̓ΘΏ δ ἰπ8 ἀδγ ἐδ Υἷἱβὸ Κυον ἰθοτῸ, γῖο. 
ἀυοίπρ πίπο οὗ ρτϑαὶ βσοβι]θῃοθ, οβυὐύθὴ δὲ (6 Βεῖγδι 
οὗ ἴουν τἸπουδαδηὰ δος δῆονο δθ Ἰονεὶ οἵ 1:0 βεὰ 
(Βιτστεκ : ΟΘορτΑΡὮΥ, χ. Ὁ. δδ4), ΤΠαὶ (16 σαϊίατο 
οὗ ἐῃθ νίῃθ οδὴθ ἔτοσῃ αδὶβ ἰ8β πο] Κπόπῃ, ΤῈ8 
Ογθοὶς ταγι δϑουῖρθεβ ἰΐ ἰο Ῥυοπγθυδ οὐ Βδοοίῃ, 
Τοργοδοπίίηρ ἰξ, δου οι 168, 68 ἀοτγοιὶ ἔγοι 6 [ἢ- 
ἀἴδηδ, δμὰ δραδίπ, δα θεϊοησίηρ (0 (6 ῬὨτγγρίδῃα, πθο 
ὙΘΓῸ τοϊαϊοὰ (0 ἐἰδ6 Αὐτηθηΐδηβ (Πι0Ρ. ὅσ. 808: 
ὅ1Ὲλ8Βο, 10). Κυοροὶ. Τμδ βίοσυ ἀοβίψτδίοθ ἃ {}}} 
οἱ ἴΠ6 πογί πνεῖ, δαὐδοοηὶ 0 06 Οτοδὶ Αταγαί, διὰ 
ξαγηϊθίηρ (06 τοθδῃϑ οὗ ἰζ3 δβοοηΐ, δδ {16 τορίοῃ 
πΌοτο Νοδὰ βοὺ οαἱϊ ἢ18 νἱπθ- ]δηὶβ. ΤΠ Υἱ οἵ 
Ατρυτὶ (Αρογτὶλ, πο ἰὰ 1840 τῶϑ ἀδβισγογϑὰ ἴῃ δὴ 
ογυριίοη οὗ Ατσαγδί, βιοοὰ ὑροὰ ἰδθ οἶδοθ τεξειτεὰ 
ἴο. Ἐτγοααθηΐ Ρχο᾽ οί ο:Β οὗ βίοβοβ, δπὰ οαἰρουτὶ 
Βίγθδιῃβ οὗ ἰανα δηὰ τουὰ, ἤἴδυο, ἴῃ ἰὴ τοῦπο οἱ 
ὥσθ, ἀοδίγογρα 41} 89 ζογΣ]16 δοὶ] οἵ Ασαγαὶ (Κ. Κοσε, 
ἴῃ “Ῥίρουβ ας Βοοῖς," 1862, ρ. 28). εἰ ϊσεοὶ. 
ΤΏο πίηθ-ασάθῃ οὗ Νοδὴ ἴ8 ἃ πιὰ τεῆθχ οἵ ρμδγδιΐβ 
ἴῃ ἴπ0 ποιὰ οἵ (16 (8116 Ὠυπιὰπ το: δηὶὰ (ἢ 8 
Θη)ογιμοηῖ, ἴῃ 18 ΘΧΟΟβδΊ ΨΟΙΥ δἰ} 186, 0 πιεῖ 
Νοδὴ θὰ 186 τΔΥ, δι μουν Ὧδ τγᾶβ ποὶ παῖ οἵ ἰ 
οἴἶοοῖ, Β48 ὈδοοΙΩΘ ἃ σοῆοσχ οὗ ΑἀδπηΒ δη)ογιηθηὶ οἵ 
([Π6 ἴγοθ οὗ Κποπ]δᾶρο; πιὰ (ΐ8. αἰ ἴότοποο, δ0π- 
δνοῦ, ἐπαὺ ΝΟΔΒ οττϑα ἴῃ ἱρποότζϑῃοο, δηὰ τοὶ ἴω τἴ}6 
ἔοττα οἵ οδοῃβοίουβ ἰσαηβρτοβϑίοη. [ηἰοχἰοδίϊοη ὃν 
ὙΠῸ ΙΏΔΚΟΒ ΤΏ ὴ ἶδχ ἰῇ τοβρϑοὶ ἴο0 βοχυδὶ βίη; διὰ 
τιῖΐθ οοπηροίίοη ἰ8 σΘΏΓΥ ἱπαϊσαϊθα ἴῃ (86 ἔδοι (δαί 
Νοδῆ, 88 Β6 ἰδ υπρυλγάθα ἰπ 88 ἐοηΐ, οχροϑοὰ ΐπν- 
ΒΟ] Γ ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἰο ἴδ ἸΑῊ ΟΥἨὨ τηοἀοϑίγ. [ἢ [86 οἰτὺτ 
οὗ (Π6 ἔδίμοῦ ἔμβογο του 8]8 1561 [6 Ἄοματγβδοίογ οἵ (88 
ΒΟΏΒ. 

4. σεῖβ. 22, 23, 7λ6 ΜΒελαυῖον οὗ (δε βοιμ. 
Ηατ ΒΒ οοπάυοὶ τ, δὲ ἢγβί, ἃ βἷῃ οὐ οτηϊβείοη. Ἧδ 
ΒΔῪ (16 ΠΑΙΘΏ688 (80 Β.8:)6) οὗ [ἷ8 λίθον, δπὰ 
οἰ Π6Υ ἰυτηοὰ ΔΎΔΥ Ὠΐδ ΟΥΘΒ ΠΟΓ οογογοα δῖπὶ; (μαι 
86 ἰο]ὰ ἱΐ το πἷθΒ Ὀτοίδγοη πἰϊβουΐ, δηὰ (ἰδ πῶϑ ἢ 
βἷῃ οὗἨ οοτῃησηϊββίου, Ηἰ Ὀοδανΐίον μα {86 αἰαγδοίος 
Ὠοὺ ΤΏΘΓΟΙΥ οὗἉ Ἰυδι[Ὁ] ἔδο! ρ΄, θὰϊ ΟΥ̓ υἱΐοτ δ πνο οθθ. 
Π658: ῬΠΟΓΟΔΒ {πΠ6 δοὶ οὗ [26 ὕτο Ὀγοίμοῦβ ργοβοηίϑ ἃ 
Ὀοδυ  }}} υἱν ἃ ἰτηαρο οὗὨ ἀθ᾽ίολον, Ὀοΐῃρ δἱ (86 ΒΆΠ|0 
{ἶπὴ6 δὴ δοῖ οὗ τῃοά ϑιῦ δηὰ οὗ ρίοιγ. Βδτεγεδοδ, 
Ῥίον, δηὰ οἰ δβ  Υ, δρο, ἴῃ οἰ] άγοη, ἴῃς ἴἤγοα ἴουη- 
ἀδίομῃβ οὗ ἃ πἷρμος 118; ἩΏΘΓΘΔΒ ἰη ἱτηρί ἐγ δῃὰ δ86η- 
ΒΌΔΙ δαβϑοοίδι 0 η8, ἃ ἸΟΘΙ ὑθῃἀοΠΟΥ τουθδὶβ [830]. 
Ουὶ οὗὨ ἴδ νἱγίιο8 δὰ ἴὴ6 γίοοϑ οὗὨἩ [86 [ἈΠῚΠΥ ΟΌπιῈ 
ἴδ νἱγίι 68 δῃὰ ἰῃ6 νἱοοβ οὗ πδιϊομα, δῃὰ οὔ [86 ποηί. 
Αἱ ἐνῃ ΒΆΤΩΘ ἴἶτηθ, {Π6 ΣαΔΠΠοΥ ἴῃ ἩΓΒΪΟΝ εν πὴ πος 
σοῦ ὑΠ6 ὁΔ86, ῬΓΟΒΟΙ(δΒ ἃ σμαυτηΐηρ᾽ ἐπηδρο οὗ ργπάοποδ 
διὰ αὐἱοὶς ἀοοϊδίοη, ΤΈΉΘΥ δ8εΐ2Ζ0 186 ἥκει δεδὲ τοῦθ 
(δαξ οομηλο8 [0 μδηᾶ, δῃὰ πδὲ νγαβ (π6 ΠΡ ΤΣ, βργοϑ 
ἰϊ ουΐ, δῃὰ 88 ἐμὸν ρὸ Ὀδοκπασζὰ πὶ ἀνοσιοὰ ἴδοδδ, 
ἸΔΥ δ ὑροῦ 86 παϊζϑάῃϑβα οὗ ἰμοῖνγ [Διδογ. ; 

ὅ. Ἄετα. 234-29, Νοαλε Οὐγϑε απὦ Βίειν. 
ΗΠ ἐπὰ.---᾿αἰὐὰ ΝΟΔΗ δἸσόκο ἔτος εἰς ὑΠ86 
ἐδιδὲ 18, (86 ἰπίοχίοδίξοη ἔγοτα νεὶπο (866 1 ὅδσι, ἱ. 14; 
ΧΧΥ, 8).---,ΑΟΑπὰ ἴκηοῦν.--- ΤῊΪα ΒΘΟΤΩδ 0 διρροϑ6 ἰδεὶ 
εἷβ Βοη8 δὰ ἰο]ὰ πη, πριίοι, Πούσουθν, ΓΔ} ΒΑΥΘ 
Ὀθοθ οοοδδίομοα ὉΥ ἷ8 δοοαὶ [86 τοῦο (με 
σονεγοὰ μη. ΤῈ τ 016 ἴηρ,, ΒοίγοΥογ, πιρϑὺ 
Βαγα οοσηα ἰο Ἰίρῃ!, δπὰ ἰδδί, ἰοο, ἴο ̓ν9 οὐτῃ ἔσται 
αἰίοη.---ἘΠ15 ΟΌΣΙΧΟΣ δοιὰ (Ἰ θγαιγ, 15 ϑοη, {6 ἵν 
116, οὐ {86 1688; Β66 οὗ, Υ. 82).--Τ!ο. οὔοοῖ Ὁροὴ 
δἷπὶ οἵ (9 δοοουπὶ 8 δῇ οἰδναϊδα ργορβοίίο βίαίβ οἵ 
δου], ἱπ πμΐοῖ ἰδ6 Ἰδηρθορο οἵἩ [16 866 ἰἈκεβ ὸ 
ἴοττῃ οὗὨ ρορίγγ.---Οπσαϑὰ Ὀ9 Οαμδδυ.-- ΤμῈ ἱβαὶ 
ἐμαὶ 6 ἀἰά ποῖ συχβο ἴδ ου!Ἱ-άοον Ηϊπιθε! , δαὶ [8 
801, 8 ΘΣΡΪαἰποὰ απσαυ, δοοογάϊηρ ἴο Οτίρεη, ἴῃ ἃ ΠΕ: 
Ὀγοῖν ΜΙάγαβΉ, ψπΐο δ5Δγ6 (πὶ [86 γουῃρ ληβλῃ 
μεὰ ἤγεὶ βροϑὰ ΐδ ἴῃ (δὶς οοπαϊΐθοαυ, αὐ 
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οοἱὰ ἴὲ ἰο εἷἰο ἔδίδον.-- --Οἰ θα δὴ διδὶ ΤΩΣ οχοροδίδ. 
Αοοοτάΐϊης ἰο Ηδνογηΐίς δηθὰ Κοὶϊ, 8}} (16 δοῦῦ οὗ 
Ἡδαι πεσο ἱποϊαθαά ἰῃ (86 οὐτβο, ὈθΣ ἰ06 ουγϑα οὗ 
διὰ Μ͵ῶλϑ οοῃοθῃίγαιρα οη. δπαδη. οὶ! δῃηὰ Ηθηρ- 
δίβι εις πὰ, τροσθουοσ, ἃ την ἱπ ἐΠ|6 ΠΆΣΩΘ 1532, 
ἩἘΙΘἮ ἀ068 ποῖ Ιηθδῃ, οτἰσί Ώ811Υ, α ἴοι οομπῖγῳ, Ὀὰὶ 
180 εεγνθδε. “Πδτα ζᾶ γο ἰ0 δἰβ Βοη ἴΠ6 ὨδΙΏΘ οὗ ΟΌΘ- 
ἀἴδπος, ἃ πη πιο Π6 ἰτα561 αἰά ηοϊ ττγδοιβ6.᾽" 
δ πιο ΟΡ ΒΌΡΡΟΒΟΘ ἰμαϊ Οδηδδη νγἃ8 δγοδὰγ [0]- 
ἰοπίης .ιῖ9 ἔδι μου Β Ἰοοίδιθρβ ἰμ ἱτηρί ον δηὰ πίοϊκοά- 
Ὧ6 38. Αοορογαϊηρ ἰ0 Ηοΐηδπη δηὰ ἢ 6] 128 οἢ, ΟδΏβδη 
δλὰ [86 σΌγΒδ ᾿τροδοα ὈΡΟῺ ἷπὶ Ὀθοδυδθ ἢ6 88 (ἢ 6 
γουπηρεδὲ 80ὴ οἵ Ηδχῃ (οι. χ.' 6), 48 ἤδπη 'τὸβ {86 
γουπρσοϑὶ βοη οὗ Νοδῆ. “ἼἼ [6 ζτοδί ΒΟΙΤΟῪ οἵ Βοαγὶ 
πιο διὰ Πεαὰ οὐσοδαίομπθα ἰοὸ ἢἰβ [δίμορ τγὰϑ ἴ0 Ὀ6 
ρΡυπβηοα ἴῃ ἐδ βυβετίπρ οὗ ἃ δἰ τη αν Θχ ρου ΘΠ 06 ἴτΟπΣ 
δα ον γουηρεδβί 80η,} ἘΕἸΡΆΙΥ ἀοοθ ΚοΙ! γεὐθοὶ 
(195, ΤῊΟ οχροκίοῃ οὗ Κποῦοὶ τὸ ἤαυθ δἰγοδαῦ 
εἴϊ6α : δοοογάϊησ ἴο ἰδ (6 Ἰαῖον οοπαϊίοη οὗ {86 Οδ- 
ὨΔΑΏ 65 γΓᾺΒ ΟὨΪΥ δηἰοαἀδιθαὰ ἴῃ 18}6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ΝΟΘΒ. 
Βοῖοξγο 41} {δίηρβ στοσδὶ τὸ ΠΟΙὰ ἔαδι ἰὸ (8, (δὶ 1Π6 
ἰδῆρστιαρο οὗ Νοδὲ ἰ8 8ὴ δοίιι8] ῬΣΟΡΏΘΟΥ ; δηᾶ ποί 
ἸΏΘΓΟΙΥ ΔῊ Θχργοββίοῃ οὗ ρῬθυβΟΔ] ἔθο ηρ, Τδὶ ὑ86 
αυοπίίοη μ45 ποίην ἰο ἀο π|ῖϊ Ῥδγβομδὶ [66] ν᾽ ἰβ 
εν ἀθηΐϊ ἔγοσα (86 ἴδοι, ἰαὶ Ηλι) τᾺΒ8 ποῖ ῬΘΓΒΟΙΔΙΙΥ͂ 
οσυτδοὰ. Αοσοταϊησ ἰο 86 παίυταϊ τοϊδίίοηϑ, (ἢ 6 
σΣοπμροβὲ ἀοϊμ]άγοι πουὰ ὃ6, ἰῃ ἃ βρθοῖ8] τη8Δ}- 
ΠΕΡ, ἔδυοσιίοβ πὶ (86 ρταμαίαίμοσ, 1 πον, ποί- 
πὶ Ὠϑιδηάϊηρ (818, ΝΟΔὮ συγβοὰ 8. σταηαοὨα, (δ- 
ὨΒ 81), 1ὺ ὁΔη ΟὨΪΥ Ὀ6 ὀχρ αἰποά οἢ 86 ρτουηὰ (μαΐ ᾿η 
τα. Ῥτορμοίϊο βρίγὶϊ Ὧ6 βὰν ἰηΐο ἰῃ6 ζαΐυτα, δμὰ δαὶ 
ἴη6 νἱβίου μδὰ ἴον ἰΐβ ΤΟΣ οὗ ἀδραγίατο (Π6 (μϑῃ 
Ργοβϑοηῦ πδίαγαὶ βίδίο οἵ ὐβπδδη, ἮΥ 6 ΤΩΔΥ 8180 88Υ͂. 
ἰδὲ Ηδπιβ ξαΐατθ "1188 οοπίαἰηθα ἰπ (η8 ζαΐατο οὐ 

10 Ὀοξὰ Ὀτοίδο:8---αὶ! διὰ ΚαΟθοΙ ἰοὸ (μοἷν ἀοϑοθηᾶ- 
δηίβ. Το ἀοδοθηάδηϊβ, ΠΟΝΟΥΘΣ, ἃΓΘ γοργοθοηιϑα ἴῃ 
[Πὸ δηοοβίουῦ, δηα, ἰμογοίοτο, 0 ὀχρίδηδίίοη οἵ (19836- 
πἰαβ ρἶτοβ [Π:6 ΟὨΪΥ͂ ΟΙοαν 1ἀ68.----Ο᾽ οὐ 5811 Θ]ασ 9 
Φαρμοίδ, [ογ, 88 1Δῦρθ σοηάοσβ 11], σ“οα αὶνο 6.» 
Ἰαγαοσωθηῦ ἴὸ ἴῃ ομϑ το δργϑαᾶβ δοχοδα.--- 
ἴῃ ἴδ 6 ἰγαπβιδίοη τὸ γοίδίῃ [86 Ὀ]ΑΥ͂ ὑροῃ ὉΠ6 ποτὰ, 
δηὰ [Π6 οχρίαπαίίοη οὗ ἴ86 πασὴθ Φδρῃοίῃ. Κοὶϊ οχ.- 
Ρἰδίηϑ 86 πογὰ (τωϑδιίηρ Πἰ ΘΓ ΠΥ, ἴῸ ταῖκο σόοι, ἕῸ 
ξὶνο βρδοο [ογ οὐ δργοδαϊηρ) 88 τρϑίδρβοσίοαὶ. ΤῸ 
ΤΩΔΪΚ6. τΌΟΙ 8 Θαυϊνα]θηὶ ἴο ἴμ6 Ὀθδίοτωθηὶ οὗἩ δμδρ- 
ΡἾΠ6Β8 δηὰ ρυοϑροῦγ. [Ὁ τουβὲ 06 ΟὈβογγοα, μΒοτ- 
ονον, τὲ ἰ86 παιὴθ ὅθι, δῃα [ῃ6 δ] οδϑίπρ οὗ Βῇοτω, 
ἀοποίοβ {86 ἰρῆοϑι οοποόπέγαίίοπ; Ἡ ΌΪ8ὲ ἴῃ ορροϑεὶ- 
τίομ ἰο (819 (Π6 πδὴθ Φδρβοὶα δῃᾶ [πὸ Ὀἰοβδίηρ οὗ 
Φαρδοίῃ, ἀθηοίοβ [8 δίμοδὺ ἐπραηδίοη, ποῖ ΟὨ]Υ͂ 
ΞΟΟρτΤΆΡὨΙ ΔΙγ, Ὀπαὺ 8180 ἰῃ σορζαγὰ ἴὸ {μ6 βργοδὰ οὗ 
αἰν  ΠΖαιϊοι ᾿Βγουσῇ ἰδ 6 φαγί, πὰ 1ζ8 οοπαυοβὲ Ὀοὶὰ 
οὐὔγαγαὶν δηὰ ἰηιθ]]οοί ἢ γ, ΤΉΪΒ ἰ8 ὑπ 6 δρίγιυδὶ 
ΤΑἰββίοη οὐ Φαρῃ οι δαὶ ἴο ὑπ8 ἀδΥ--- δηλ ὶγ, [86 
ΤΟΔῚ] οοπασθοϑί οὗ ἰῃ6 ποῖὶϊὰ, ΤῈ6 ομέέγ6 118 οὗἉ 
δαρΒοίι, 88 δυτηδηϊίαγίλη, βοϊθη ἰΗο, βίαπαβ ἰπ ἢν 
ταοῃίουΒ οοηΐγαβι τ] ἢ {86 σνέμδ, οὐ ταὶ οηΐδιῃ, οὗ 
ΒΒοῖα, ὙΤποτοίογα, ἰοο, τηυδὺ ΦΑρἢ 6. }}}8 Ὀ]Θββίρ' ΘΟ 6 
ἔγοση ἘἸΟ ΐπ).---ΑΑπμᾶἃ ἢ 6 8811] ἄτσοὶ} ἰὼ 86 ἐθηΐ 
οὗ Ββμοσ.---ΤῊο πογάβ8, δ δλαϊΐ αἀιοοὶϊ, ἀτὸ ὉΥ βοιωθ 
(Ομ οὶ, Ῥαῖδο, Βαυμαρατγίθῃ) τοξοιτοὰ ἰο ΕἸΟΒί τ. 
Βαὺ (818 δὰ αἰγθαὰν θθομ ὀχργθββθα ἴῃ {6 Ὁ] βίῃ 
οὗ Ββῆοιι, δὰ μαὰ ἱμεογοίοσο ποιμίης ἰο ἀο υἱτὰ 186 
Ὀ]οαβίηρ οὗἨ Φαρβείῃ. Ὑμδῖὶ ἰβ βαϊὰ τοϊαΐθϑ ἴο Ἅ4- 
ῬΒΘΙΣ ; δοά μα΄, ἴοο, ποῖίμος ἰὴ ἐδα δθη86 ἴμαὲ [Π6 
δρ οἰ 1068 8}}8}} 86:16 διηωοηρ (Π6 Β'μουλίίος, οὐ ἐπαὶ 
(ΔΘΥ 5888}} οομαῦοῦ ἰμοπὶ ἴῃ τοῖν Ποηλ68 (ΟἸοτγίουκ, 
γι ΒΟΙΙΘη, ἀμὰ οἰογ8), Ὀὰὶ ἰμδδὲὶ Φαρμοὶ 8 ἀτγ6}} 
ἱπρ ἱπ ἐπα ἰδ οὗ Κΐβοιη 818}} 00 ἰὼ ἐμ δηὰ 8 δπδβδη; ἐδ διῖυτο οὗ (86 τοπιδίηἰηρ' Ηδγηΐοβ Βα Ἰεῖ | ̓ξ 

πηἀοοϊάοα, τἱἰϊοῦῦ συγβο δμα πὶϊποῦϊ Ὀ]οβϑίηρ, ἃ]- 
(δοῦρα ἴδ πδηΐ οὗ ὈΪοβεῖηρ Ἧ8ΔΒ 8 δἰ συ βοδηΐ ομηθη. 
Ηδά, βονανον, Νοδὰ ἰαϊὰ (ῃ6 ουτβο οὐ Ηδῃι, 4]}1 [86 
8008 οὗ Ηδλτῃ που]ὰ αν Ὀθθη ἀεοηοίοα ἴῃ 6 τηδῃ- 
ὯῸΣ ΠῚ} ΠἰηλβοΙ ἢ. οὐ 88 ΠΟῪ ἰδ 'β ΘΟΙΏΣΤΊΟΏΪΥ 88- 
βυτηθὰ τμδὶ {ΠῸῚ ποτα, ἱδουρὴ πιϊπουΐ βυβηοϊοης 
δτουῃὰ (866 ὈΕΚΝΙΤΖΒΟΗ, Ὁ. 281) ἸΤΠοΓΘ 8 Ὧ0 Ῥ]ΑΥ 
ὍΡΟΠ ἴΠ6 πδῖὴθ Ομηδδῃ, 88 ΠΡΟῚ (Π|6 Ὠδῖη6 Φδρδοίι 
-- ἰδϊηρ Ὑηϊοῦ 18 ἴο Ὀ6 ποίρα, Βυΐ ἰμδὶ ἴῃ ἰπ6 
θοδανῖον οὗ δῆδδη ΝΟΔῸ δ ιδὰ ἃ ρμοϊπϊ οὗ ἀδραγῖ- 
Γ6 ἤονῦ ᾿ἷβ ῬΓΟΡὮΘΟΥ͂, ἯΘ ΙΩΔΥ͂ Ὑ76}1] δαεβύτηθ ὑὶιἢ 
ΗδΩρΒίοηθοΓς.--Α βοσνδηῖΐῖ οὗ δβοσνδηῖδι τπαὶ 8, 
τ}6 Ἰοναϑὶ οἵ βοσυδαῃίβ, [1 ἴ80 ἰδηρτιασο δα ᾿δὰ ἴῃ 
ΤΊΟΥ ΔΙΤΟΒαγ [86 ἰδοῦ δχιοττηϊ πηδίΐοη οὗ μι Οδῃδδῃ- 
ἰΐδα, ἐξ τηῦσδὶ ἢδνο δὰ ἃ ἀἰδογοηϊ δέγ]ῖ6. ΤῊΘ ἔοστη οὗ 
[λ6 αχργοββίουι, ἰμογοίογο, ἰθβϑιθοθθ ἰο [86 ἀρ οὔ ἰῃ8 
ὉΤΌΡΒΘΟΥ. ΥΥ̓ 6 τηυϑὲ 4180 ΘῈΣ ἰῃ σηΐηὰ, ἰμδὺ (6 Γ6- 
ἰαϊίσῃ οὗὨ βοτνδῃΐ ἴῃ 818 οᾶβὸ ἀδηοῦθβ Ὧ0 δδβοϊυΐο 
τοϊδτίοῃ ᾿π [86 σΌΓΒ6, οὐ ΔΩΥ ἀονοϊοροα βἷδνο τοϊαϊΐοη, 
ΔΩΥ͂ ΙΏΟΓΘ ἰδδῃ {16 τοϊδίϊοη οὗἨ βογνΐοβ ΜΠ10}} 88 1π|- 
ροδβϑὰ ὕροὴ Εϑϑυ ἰῇ τοθροοὶ ἰὸ Φαοοῦ. Τθοῦθ ουϑῃ 
[68 ἴῃ ἰδ ἃ ιάάοῃ Ὀ]οββίησ, ΤΏ σοσϊλοῃ Ὠδίυγοϑβ 
ταιδὲ, οὗἨ ὑδοτηβοίγοβ, ἰδ ἃ ρβοβίΐοῃ οὗὨ ἱῃίδνϊουι!ν , 
τὰγουρη βυθοταϊπδιίοῃ ἴο 86 ΠΟΌΪΟΡ οἰδγϑοῖθῦ ἃγΘ 
ΠΟΥ δανοα, ἴῃ 6 ἀἰδβοὶ ρ!μ6 δηα οὐυϊϊναῖίοη οὗ [ῃ6 
Βριγι!.-- -ἘΠ]οαπϑαὰ ὍῸ ϑοδονδῆ, αἰοα οὗ ΒΏΘ6Ὼ: .--- 
ΤὨθ Ὁ] εδίηρ ὍΡΟΣ Κ'ἤθπλ 88 [86 ἔοττα οὗ ἃ ἀοχοίομγ 
ἴο Φοδοναῖ, ἩΒΟΓΘΌΥ, δ Γαὐθ ον Ὧ848 τοσηδυκοα, ἰ ἰ8 
ἀἰϑὲϊ συ θηθα 88 ἃ πηοϑβὺ δρυπάδης Ὀ]οβδίηρ, ἢ] Οἢ 
ΠΩΔΙΪΥ το 65 118 ἰρσμοϑὶ ροϊης ἴῃ ἐΠ.6 ὈΓΣΟΙ 86 8666, 
ΠῚ Φοδονδὰ 18 τη6 ἀοἀ οὗ βοιιν, ἔθη 18 ϑὅμῃ!θπι [86 
τοοΐϊριοηὶ δηὰ [Π6 Βοὶν οὗ 8}1 [8:6 ὈΪροβϑίηρβ οὗ βαϊ γδίΐοη 
ὙΔ10ἢ Οοα, 48 “ες Βονδῆ, ὑγοοιγοβ ἴος μυτηδηΐγ.᾽ Καὶ οἰ]. 
-- Διὰ ΟδϑδδσΣ 88.411 Ὀθ δἱ5 βοχνδ;ῖ.--- Τὴ νοζὰ 
59 (περι αγῖγ ἘΠῚ) ἰβ ἰδ κϑῃ Ὁ Οδβδαΐαβ 88 ἃ ροοίὶ- 
08] οχρτγοθδϑίομι [Ὁ ὃ; Πο  ἰζβοὶ τοέδσβ ἰϊ, 88 ρίαγαὶ, 
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υηϊὔπρ πὶ Ὠἷπι ἰῃ τοὶ ρίουβ οοτημγυπίοι (Ταύτῃ 
Ψοηδίμδη, Ηϊθγοιγιωῦβ, Οδ] νΐη, αηὰ οἰ βοτ8). τἶν οΡ- 
Ῥοβίίθ ἰηἰογργοίδίιου (Μ|ς 6 6119, σοβοηίυβ, θ6 ὟΥ οἰΐα, 
Κηοῦεϊ, απὰ οἰμθγ8), ν  ἰςἢ Ἔχρ δίηβ Βῃθια Βογὸ (82) 
88 Τηθδῃΐηρ ᾿ἰύο ἢν παριδ, ΟΥ ἤανι (ἀ 16}]} ἰῃ (Π6 ἰθηΐϑ 
οὗἨ ΣΘΠΟΥΤΏ), ΔρΡρϑᾶτβ ἰο δύο ὑσγοοοοαθα ἔγομι ἃ πιΐδ- 
ΔΡΡΓΘΒθηβίοῃ οὗ (6 ργορβοίϊο βἰρείϊβοδηοο οὐ ἴδὸ 
ἰδησααρθ. ΤῸ ἀν }} ἰῃ (6 ἰδηΐβ οὗ ΒΥ οπϑ, Κποδοὶ 
ΒοΙ 8, οδῆποιὶ σηθδῃ ἴουβ σου πΐοη. ἸΤμδὶ 
ποῦ] Ὀ6 ἐτασ, ἰἶ [86 ομὸ τοίογγοα ἴο δα ηοὶ ἱπιπιθ- 
ἀϊδίου Ὀθέοσο Ὀδθοὺ ἀοηοίοα 88 δὴ οὔβογτοσ οὔ ἰδ 
ἴχυθ γοϊϊσίοη, Τμαὶ [86 Ψαρμοιύοθβ, ὑμαὶ 18, τῃ9 
ασϑοῖκβ, θαυ ἀστοὶς ἴῃ ἐμ ὑδηΐβ οὗ γτθῦονῃ, ἰ8, ἴῃ [ἢἷ8 
τοϑρθοῖ, 8 τηδίζοσ ὈῪ (8617 τ]. Ὠδὰ αἰγοαὰν Ὀθοα 
βοὺ Τουτὶ ἴῃ Δαρῃοι 8 οσσῃ ὈΪ βδίηρ, 88 τ ρ θὰ ἴῃ, 
δὶ ἰβ βαϊἃ οὗἨ .ἷ8 ὀχραπδίοῃ. Α9 {ῃ6 Ὀτοίμοτβ,, 
ὙΒαίονοΡ οοπίγαϑὺ ἰθθγο ταῖρῃξ ἤανθ Ὀδοὰ ἰη ἰμοὶγ 
οδδιδοίοσθ, δὰ Ῥθθῃ ομθ ἰῃ {μοῖρ ρῥἱ ον ὑονγαγάβ ἱμοῖσ 
[Δί Βον, 80 τηῦβὲ {πεῖν ροβίθυ τ Ὀδοοσὴθ Ομ ἴῃ [ἢ Ϊδ, 
(8αῖ ΠΟῪ 8881} βη 817 ἜἘχοθδηρο πὶ! ΘΔ Οἢ οἴμος (μοῖρ 
Γοβροοίίνο ᾿]θββίηρθ---ἰῃ ΟἴΠαΡ τόγάβ, (παὺ Φαρμοὶ 
8.411 Ὀτίηρ ἰπΐο (6 ἰθηίβ οὗ Ξθοτη ψῇμδὶ 6 [388 τῸᾺ 
ἴγοϊῃ (86 ποῦ], δηὰ, ἴῃ γϑίαση ον ἰΐϊ, βΒβασο ἴῃ [86 
Ὀ]οβϑίηρ οὗ ἰμ6 Ναῃηθ---ἰῃο παῖ Φοβόναῆ, οὐ ἔμ6- 
τὰ το] ρίου.---Απὰ ΝΟΔΕ ᾿ἐνϑά.--- Τὴ 1μ6 Ατπιοηΐδη" 
Ἰορϑπά, Ασποὐοίθη, ἴῃ ἐμ ρ]δίη οὐ ἰδ Αταχϑᾶ, 83. 
[86 Ὡϑηη6 οὗἉ 8 μἷδοο οὗ Ὀαγίαὶ, ὙΠῸ ἴμ0 ἀθαὶἢ οὗ 
ΝόδΒ, (86 ἐδηὶὰ Ἰποῦθον οὗ π6 (δποδιορίοαὶ ἰδ 0]0, 
ΟἿ, γν., πη ἐϊ8δ σοποϊυδβίοῃ, 

[ΝΌΤΕ ΟΝ ΤῊΣ ΟΥΕΒΕ ΟΥ ΟΑΝΑΛΑΝ- ΤῊΝ Β0᾽- 
ῬΌΒΕΡ ΟΥΚΒΕῈ ΟΡ Ηλμ---ἼΠῈ ΒΙΕΒΒΙΝῸ ΟΕ ΚΕΝ 
ΑΝῸ ΦΆΡΠΕΤΗ. ἋὍοῃ. ἰχ, 24. 4πά Νοαλ ατοοῖδ ὕΈοπι 
λὶδ υἱἷηε, απά ἔπειο τολαΐ πὲς ψοιρισεδέ δον δαΐ ἀοηδ 
ππίο ἀἶπι. ΥΌΛΗΙ, ἩΧΧ, ἐξένηψε, ὈθοΔίγ6 ΓΌΠΥ ΘΟῺ- 
βοΐουβ οὗἉ μὶβ σοπάϊιίοι. Οομαρ. 1 Οὐγ. χν. 24. 515, 
ἄπειο, δοοάπλα δοηδέδίο οὐ. Ιὲ ἰα τοὶ 1ῃ6 ποτὰ δαὶ 
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888 ΟἜΝΕΞΙΒ, ΟΒ ΤῈΕΞ ἘΠΗΆΒῚ ΒΟΟΙΚ ΟΕ"; ΜΟΒΕΒ, 

ποῦ]ὰ δαγθ ὈΘΟΘΏ οηρ]ογοὰ μδὰ Πο ἰοαγδὰ ἰΐ ἔγοσω 
186 ἰμξοττηδίίοῃ οὗ οἴματβ, [ἐ ἀσποῖοα ἱπιδ ]!ροηοο--- 
ὉΥ ἰδ Ἔγα, 88 18. νἱ, 9.,---γ (86 ἰουοῖ, ἀ6ῃ. χίχ. 88, 
--οχρογίθηοθ ΟΥ̓ ΔῺΥ δεΏ86, Ὠσαϊ. χὶ, 3,---οῦ ὈΥ [86 
χοσοίδα οὗ ἰ86 τοϊμὰ δὲ ζο] ον δυσὶ Θχρουίθποο, 
Φαάσ. χίϊ, 21. Ἡαὰ ἄοπο ὡπίο λέηι, 5 ΓΙΌΣ. Τΐδ 
ἷ8 βοιῃδίίηρ ταοτο ἴδῃ 8 ΟἸηϊβϑίομ ΟΥ 8 Ὡδρὶθοῖ, 
ΤῊ ποσὰ ἰ8 ἃ γθγῪ Ῥοδὶ ἦσο οὔθ. βοπιοίεἰῃρ Ὁητηΐδ- 
(Δ κδ0]6, βοιῃοι ἰηρ ΘΙ δΏΔΙΩΘΪ Ὠδὰ Ὀθα ἀ0η6 
ἱἱο ἰμ6 ο]ἀ τηδ ἴῃ δἰ8 Ὁποοπϑβοίουδ βίδίο, εἰμ ον ἰδ6 
εἰσὶ ρρίηρ ΟΥ̓ Ηἷβ τοῦδ, ΟΥ ΒΟΙΩ6 δοὶ οὗ δῦυϑε οὐ τηοοῖς- 
6ΤῪ οἵ βυςοῖ 8 παίατο τμδὶ 10 ὈΘΟΟΠΊ6Β τηδηϊξοβὶ ὑὼ ᾿ΐπὸ 
ἰζωτηοαἰδιίθὶυ Ομ ᾿ἶ8 ΤΘΟΟΥΘΓΥ. [1 ΤΩΔΥ 6 τοπιδεϊκοα, 

ἰοο, ἐμὲ “τλὲ ΤῊΣ ΤΩΔῪ ΤΏΟΓΘ ῬΓΟΡΘΥΙΥ ὯΘ τοῃδοτοά, 
ἱπαθβη το} γ, α βἰτε τολιολ, ον ϑοηπιείλίπσ͵ υὐλίολ, ἷδ 
γοπαηροδὺ βοὴ μδὰ ἄοῃθ υπὶὸ δίτ, Βαϊ ΝΟ νγγῶβ [86 
συϊρτῖς ὃ ΟΥ̓Δ ΐδβ, ἰοο, [86 ρδίσίδγο δ ἀρρϑᾶγβ ἰὸ ἢδγὸ 
Ὀδοῖ ἱπη πη δι οὶ Υ ΒΘΗΒΙ 016, οὐ ἰὸ πᾶνὸ ἱσατηθαΐδίοὶν 
ἰηζοττοὰ ἕἰξ ἔγοταῃ βοιμοϊίησ ἢ6 τηῦδὲ ἤν ΚΠΟΝΏ οὗ 
ἔα πυρροβοά ρογροίγαϊου. Ηθ βθϑιηδ ἰ0ὸ δυο πὰ Ὡ0 
ἄουδ, Νοὸνπ Ηασπι μαὰ ἀοπθ ποιιίηρ ἴο 85 {Δί 6 Ὁ. 
Οχ ἀϊβοονθγῃ οἵ δὶβ βίδιο ἢ6 ἢδϑίθῃβ ἰὸ ὨΪἷ8 Ὀσοϊογδ, 
ἰδ ἸΏΔΥῪ Ὁ6 Ὑἰ1ἢ (86 βδᾶπλο 8114] ἱμύθη οῃδ ἐμαὶ ἐμὸν 
ΤΏΟΓΘ ὈΓΣΟΙΏΡΕΥ͂ οδιτίϑα ουἱ. ΤῈ εἰσῶξ ΔΡΡΘΔΙΘ [0 
βιανο Ὀθοη δοοϊἀθηίαὶ ἀπὰ ἱπνοϊυπίδγγ. ΤῸ πογὰ ἰβ 
ΑΝ), ὧδ δα, ποῦ ὉΣἈΠ, λδ ἰοοξεά αἱ, δροείαυϊ, 
ἐϑεάσατο͵ σαζε αἱ, ἱσλρὶ γῖηρ ἰηϊογοβί, οιηοίίοῃ. 
ΤΏοτο ἰδ ἰῃ (86 δοσουῃΐ η0 ἱπεϊηδίίοη οὗ ΔῺΥ οὗ ἐμαὶ 
δοοδηρ, ἀσμηοᾶποῦ {Ππ|δὶ ΒΟΙΏΘ ΠΟΙ ΘὨἰδίοτβ ΒΔΥΘ 80 
ἘΡΌΙΟΝΕΥ οδαγρϑᾶὰ ὕροῖ ηἷπι. Ηθ εδῖν δηὰ ἰοἱὰ διΐ5 
τοίβοσβ. Αἱ 4}} οὐθηίβ, Ὠἰβ ἔδλυϊὶ, ἰζ ἔπ 0 ΜἨΔΒ ΟΏΘ, 

ἯΒΒ ΒἰΓΩΡΙ 8} Οτϊββίοη, τιϊο ἢ βοθΒ ἰ0 ζ8}} 4110- 
ἐοίμον βμογί οὔ 189 ἔογοϑ οὔ {π6 νογὰβ 19 ΓΙΌ, λαά | ΤῸΡ 
ἄοκε ὠπίο λἀίπι, τερατὰ θά, ἴοο, 88 δοιηοί ΐηρ οὐνίουβ 
οΟΥ ἱπιπηθαϊα ον ἀἰβοουθγαῦο ὈΥ (86 Οη6 γῆ ἢδα Βυδῖοτῦ- 
οὰ 186 ἱπάϊχηΐςγ. ΤΏΟΘΓΙΟ θθοηβ ἴο Ὀ6 ἃ ολγοῖμ! ἀνοὶά- 
8066 οὗ ραυιου ατῖγ. ΤῊΘ ἰδηρσύαρο ἢΔ5 δὲ ΘΌρἢ6- 
τηϊδες Ἰοοῖς, 88 ἰδουρῃ ἱπυϊπιδίηρ βουηοιἰπρ ἴο0 νἱϊθ 
δηὰ αἰτοοίουβ ἴο 06 ΟΡΘΏΪΥ ὀχργοββδοά. ΤΏ τοραγά- 
οὐ, Θνογγι πος δϑοῖὴθ ἰ0 Ροΐῃξρ ἰὸ ϑοῖῃθ νδιίοῃ δοὶ 
ἄἀοῃθ ὈΥ͂ ἐδ0 ΥΘΙῪ ΟἿΘ ὙΠ0 ἰ8 ἱτπητηοαΐαίο ! Υ παιηϑαὰ ἰπ 
εἶἰο βονοῖο τηδἹοὐϊοίώομ ἰπαὶ ἔοϊϊοπα: “Οὐυγοοὰ Ὀθ 
Οδηδδη." Ἧο νδ}ὸ (86 δον οὗ ἤδη, 88 6 
ΔΒ '80 ἰῃ6 γουπροδί 80} οὗ ΝοΟδἢ δοοοσαΐησ ἰο {Π6 
Ὅ60}}-Θοἰ Δ}  βῃ οἃ ΒΠοσαῖ ἶο ῬΘΟΌΪ ΔΕΙ͂ ὉΥ τ Ὡ]ΟὮ 4]} 
[δ ἀοδοομάδηιϑ διὸ αἰἶκθ οδ θὰ ϑοῦβ. Βοδὶἀθ ἐδ 
ἔδηοτγαὶ ἀραϊρηδίίοπβ, βοη8 οἵ Ιδγϑοὶ, ϑδὲ ὙΦ 2, 
ΒΟη8 οὗ ΦΔυάδὶ,, οἵο., 8606 συασῆ ῬΑ ΟΌΪΑΡ ΟΑΒΟΒ 88 
Οοῃ. χχὶχ. ὅ, σοῦ [ῦδη ἴθ οδ]οὰ (δ9 δοὴ οὗ 
ΝάΑδογ; Εζγα νυ. 1, Ὑθοτο (16 Ῥγοροὲ Ζδομδγί δ ἰβ 
οΔ]]1 9. {Π6 βΒοη οὗ Ἰάδο; τθΟΓΟΔδ, ΔΒ ΔΡΌΘΔΙΒ ἔγοσω 
Ζδολ. ἷ. 1, Βθ τδβ δἷα ρταπάβοῃ. ἸΏΤΓῚ "52 8. τϑῆ- 
ἀεγοὰ ἴῃ οὖν Ερ 6} νογβίοῃ, ᾿ἷ8 δοΉ, ἴο 
ΤΆΔΙΚΟ 1 ΔΡΡΙΙΟΔΌ]ο ἐο Ηδη), ου (δ δβυρροκίοι ἰδὲ 
86 τ͵ἀϑ [86 πιϊἀ 16 80}, γοῦηρος ἰθδὴ ΒὮθΏ. Βαϊ 

ὑδηρ εἶπ δὲ δὴν σϑῖϑ, οὐ ἴζ 1:6 ἰαπρσυδρσο πουϊὰ 
Δὸν ἰΉ, Βαΐ 186 ἴοττ ὩΣ οδῃ ΟἿ ἀοποὶθ ἐδ 

, γοωησον (ποτ) ποῖ υδοα οὗ οὁπὸ οὗ ἵπο, δηὰ βίἰδηά- 
ἴης ἰπ οοπίγαβὲ τί 51.12. Βιαπάϊηρ αἴομο, δ ἴὲ 
.«ἀ068 ΒοΓα, οὗ ἴῃ οοπηροίίοῃ πὶ ἴὮγΘΘ ΟΥ ἸΏΟΓΟ, ἰξ 6ΔῺ 
ὉὮΪΥ Ὀ6 τοηαογοα ηεἐπέηια, (16 ἐξξζϊθ ὁπ αἰβιϊποῖγοῖγ, 
ἼὯΠ6 Ἰοδβὶ οὐ γουηροδί οὗἉ αἱ]. ΤΏ ἰουτὴβ δῖὸ ἀογί νοᾶ 
ιἴσοτα (6 ΘΑΣΙΥ ΒΓ δίδιθ τὶ τ ἰϊ6 αἰ σραγγ οὗὨ δρ- 
ἰῬΘΑΓΆΠΟο ἴῃ βῖΖθ, ἰδουσὴ δέου σὰ 8 γοϊδϊ πο οὐ ὑἰγδῃβ- 
οττοα ἴὸ ΘΧΡΓΕΒΒ ΤΩΡ ἰπηίουγ, ἃ8 Π6 1,αὐΐπ 
ἽΜΟ7ΟΥ δὰ ΠΗ ΜΟΡ ἴῃ ἴκὸ σδβοβ. ΤῈ ῥυ γ 8560- 
οἰδίΐοη, όπου, ἰ8 ποὺ τ θΟΪγ οί, δὰ (18 ταδίζοθ 
6 ἰθσῖῃ ϑυοὶ ἃ ἰδνοσίί ἴ0 Ἔσργϑδδ [86 γ6 77 γοῦπβ- 

οδὲ ἴῃ ἰῦθ ὕδιῖν, πῖρ0 ἰδ 88 ἴ6 ἐἐτἶδ ομ6 Ἰοῦς 
δῆλον ᾿ὸ [68 ΣΌΣ Ὡεμὰ εἷπο. 
80 Βαπ᾽απιίη, ἐνϑὴ πθθα ΒΘ ταῦ ἐἸσθο γ-(Ὦ γθ9 γοϑσδ οἵ 
86,6, ἨῸΒ 501 ἸΌΡΙΙ, ἰθο 616 οὔθ. Το όσα, ἧς ἷἰθ 
ἔσθ, ἀαποίδα οοτηρατδεῖγσο ἰπηϊοεὶΥ, γοὶ Εἰ} ἐδ ἀ6- 
εΕἶνοδ [5 οἰγιοοϊορίοδὶ ἐπ ρμδεὶβ ἔγοτα [86 ἔδοὶ [Βδὲ ἢ6 
8 Ὁ“ 21 Ἴδα, τηλνγέτος͵ ἴ!6 ἰαίο-.Ὀοτι, (86 ΟὨ ]ὰ 
οὗ οἷά δρο, δῃᾷ δβὸ 5}}} ἰπουρδὶ οὗ δβ ἰδς {1|16 οὴ6 
οὗ ιδο ἔδυ. Το [86 ἔδλίθοῦ, ὀδρϑοίδιγ, οὐ ἴο ἐδ6 
δροσερὸ 8Δῃ ορίϊποὶ οὗ 118 Κίπαὰ τοδὶ πβ 8]} ἰδ 
Ὅγ66. δασῖι, τοδὶ ΠΟΥ, τδϑ (6 τοϊδίου Ὀδίνθθη 
ΝΟ δηὰ (86 γοῦῃρ ὕδηδδσι, ὑπ] Ηἷβ τὴ]Ὲ αὔαδο οἵ 
ἰξ οαδὰ οὔὧἱ [86 φτοδῖεσ δαυθυ εν οΟὗἁὨ τρδ᾽ αὐ] (Ἰ0ῃ, 
80 Ῥαγνίὰ, ἰο0, τ,Αϑ Βρϑοῖδ!ν Ὡδιηθὰ δῆ ἢς δὰ δι. 
τἰνοὰ δὲ τουδὶ τολημοοῦ, Τη6 ΟἾΔΕΣ ΒΟΠ8 οὗἩ ὅ68566 
δ΄ 04110ἀ οΟ]] ΘΟ νοῦ ὉΠ ἼΔ, δῃ ὰ ἂγὸ πδιηθά, τηοτε- 
ΟΥΟΡ, Βγβῖ, δοοοπὰ, (Πἰγὰ, οἰς., Ὀὰϊ οὗ Ῥανϊὰ 1 15 βαία 
ἹΏΡΙ ΜΗΣῚ Π6 πα [86 [1116 οὨ6, πιέπέηιμα, γουχιροδὶ 
οὗ 4]}. ὅθ6 δἷϑο θῶ. χχΐσχ. 18, ἢ σθ, ὍΣ 8, δέτωϊδ 
δδδοοϊδιίοῃ οὗ ἰάϑδβ, Ἀδοβμεὶ ἰβ οδεὰ ΓΙΣΏΡΙ ἼΠ2. 
(γ 116 ἀδυρδίον, ἐβουρἢ ἴῃ ἰΒαὶ οδδα ἴΠογὸ πετὸ 
μαυϊ ἔνο οὗ ἴδοι. 

Ἐνονυ ίπηρ Ροΐηϊβ ἰο ΟἸἝΠΔΔΗ 88 ἴπ6 τουὺπηροβὶ 
δ0.), δὲ {μδὺ ἰἴτωο, οὗἨ 811 (16 Νοδοδιὶς ἔδπῖΐσ. Ηδ 
ὍΔ8 (ἢ ἀϊγοοὶ οὈ]θοὶ οὗ (16 ουγβο, πϊοἢ, ἰηϑἰοδὰ οὗἁ 
δϑδοδηαΐϊης (ὁ ἴ06 δίῃ Γ, ΘΟ ΓΑΙ ἰ0 Θυογυ τ σ᾽ οἷδὸ 
οἵ ἴδ. ἱκϊηὰ πὶ ἴ86 ΒΙὈ]6, νγὰϑ 8ὸ ΠΥ δοσοπιρ ϊϑιοὰ 
ἷπ Οδηδδηβ οσῃ αἰγοοὶ ἀοβοοηδηὶβ. ὅ.0 οἴθδγ [β 118, 
ἰδδὲ βοτὰ οὗ ἴμ6 Ὀοβὺ οοτητηοηίδίογα, ἱποϊυαϊηρ, τηοαὶ 
οὗ [86 Δοπνίβῃ, δι! θβουρὰ 8.}}} ἱκοορίησ Ηδπ 88 ἴδ6 
τοδίῃ ἢ ἰῃ ΘΟὨΒΘαΌΘΏΟ6Θ οὗ (δ 6 οΪὰ ργοροξϑοβδίος, 

γοδοηῖ 88 ΡίΑγΙης, ΔῊ δοίΐνε ρμᾶγί ἴῃ 180 
᾿υβίῃοδα. [ζ ἰ8 [06 ουγτοηὶ δον δὴ ἰταάϊιίοη, ἐπ δὲ ἢ 
βγβὶ ΒΑῊῪ ἰῃ6 οχροθιγο δηὰ ἰοϊὰ ἰὸ ἰο ἢἶ8 ἔῃ γ. 
ΟἸδοτΒ δϑοῦῖθο ἰο Ὠΐτη ἃ βῃδιηϑίν δοῖ οὗ πυυξ]δίΐοι, 
ἔγτοταη πθοηοο ἰὸ 8 ἰπουχῶϊ σδῖὴθ (μ6 οἷ [Δ0]0 οἵ 
Ξδίυσῃ. “1 τὰϑ Οδηδδη ἰδδί ἀϊὰ ἱἰ," βᾶτβ Αὔϑθῃ 
Ἑστα, “Δι Ββουρσὰ ἴΠ6 Βοτίρίαγο ἀο68 ποῖ ἴῃ ποτὰβ το- 
γο8] τῇὴδὶ ἰξ νδϑ. Ἐδβηϊ δἷἰβὸ ρίνοθα 86 δίοτγ οἵ 
τοῦ ἰ]διΐου, Ὁ Δ ΛΟἿΝΣ ὩΣ, ἀπὰ Πα τοίοσβ ἰο [Ὡς 
Ββδῃ:ποάτγίη οὗ ἴῃ6 Ταϊηθ. Τὶ τηοϑὲ δοῦυϊα οτίτϊς, 
Βδολϊζον, μοὐ ΟὨΪΥ δδοῦὶ 68 (Π6 δοῖ ἰο Οδῆδδῃ, πῇ θ Π Ὁ 
0 ᾿νϑ ἃ ρον δχροβιζθ ΟΣ δηυίΐη οἶβο, Ὀσὺὶ 
δοαυϊα Ηδιλ οὗ 811] ροδὶἶνο ὈΪαῖηο: “ ὠμίά Οἴαιι 
7 ραίγὶ Διο Νιλὰ ; ἰαπέισπ ζγαίγίδιιδ ἀδ ρμαίϊτὶε 
»γοῦτο πμηβοῖι Κεἰ.) βόλια. ΕΙΘΏΟΝ,, Ρ. δέ. 

Βδσω ἘΠ ΕΝΕ το Ὀθδα οΕἰϑὰ ἴπ6 ψουν σεν 808 ἴῃ 
τοαρϑοὶ (0 βὅδιοσα, 88 Ὧ6 τὼὸ ἰδ6 οἱάος ἰῃ τοθρϑοὶ ἴὸ 
δαρδοίδ, Ὀὰὲ (18 πουἹὰ ποὶῖποῦ δδνος ἰὸ ἸῺ Ὁ 
Ἐ6ΓΘ6, ΠΟΡ βαΐξ (86 ον γ ἱπιοπἀοα αἰδιποιῖ γθηοθο 
οὗ [80 ἀοεϊρῃαοη, Οὐ (16 οἴδοῦ μδπά, δ6 νῶβ ἴῃ 
ὯΟ Β6Ώ86 ἐπ έηιμ8 ΟΥ ὍΠ᾿688 ἴΠ6ΓῸ ἰδ ἩΏΟΙΙΥ 
ἀϊαροχαγάθὰ {π6 ογάοσ ἰῃὰ ψΒοΣ (86 Ὡδτοθθ ΟΟΟΌΓ δὶ 
ΟΥ̓́ΟΣΥ τηοηθου οὗ (86 ἴὮγθο: ἔοι, Ηδτο, Φαρδει. 
866 ὅφῃ. ν. 82: νυἱ, 10; Υἱῖ, 18: ἰχ. 18: χ' 1. Τὶ 
ἩΟΌΪἃ τρλῖκο ἷπη ἰῃ6 τηϊ 419 ομ6, δὲ 84]}] ουδοια, 
Ἡδοίδον βθοτη οὐ δαρμοὶδ τΟσΘ 85 ἴδνο εἰά- 
οδὶ, Τὴ ἀοϊοσειϊηδθοι οὗἉ ἴδ86 ἰδίίος αποβύώοῃ που]ὰ 
ἀοροπὰ Ὦ ἰδο ἱπιοτργοίδίου οὗ ὅδῃ, νυ. 83, δπὰ 
ΣΧ. 231. “Νοβὰ νπῶϑ ὅνο δυμπάγοα γοδῦθ οἱὰ δῃὰ Ὀεξεὶ 
Βμοτα, Βατι, δυὰ Φ ρδμοὶ." 1 ἰβΒ ποῖ δὶ 41} Ἵοτθϊ0]ς 
δαὶ (6 ὈΐΓ(Β οὗ [086 δοῃδ δβίιουϊὰ αν Ὀθθα 80 
ὯΘΕΡ ν δαπι ῥὰ ἐρόνς ΔΠ6Υ 411 ἰοοῖς ῥΪΐδοὺ δί, οὐ, δνδῶ 
δοουϊ, ἰὴ6 6 ἩΏΘ ΝΟΘΙ 8 ὅγε δυτπάγοα γοδγὰ 
οἷά. [ὑ ἀρρϑδᾶσβ ἤγογῃ Οδϑῃ, χὶ, 10, [δὲ ὅμβοϊῃ τῶ 
όχι δοουὶΐ (ἢ ἴπη6, ἵηγ πη δϑοιὲ ος Βυπάτγοα 
γοδι οἷά δἱ ἐ:6 δοχίπηΐην οἵ {86 γοῦν δῆεσ ἔἐμο Βοοὰ. 
Νον, ἱἴ τὸ γοπάον ὅδ, νυν. 82: “Νοϑῖὶ τ ὅνο Ὠθῃ- 
ἀγϑὰ γοδῦβ οἷά, διὰ [δὰ Ὀοροίνει,᾽" οσ, πβεῶ Βο δ 
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ὑπερο ίσιν, δἷα,, τηιδκίηρ [π0 Βοτίθθ Θῃὰ δὲ δαὶ ἐἶτης, 
σὩοΣ 18 ρογίθο γ οοηδίϑιοης τί (π6 Ηοῦτον ἰἀΐοτα, 
ἴδοη ἴ)6 δγευ πδιηθὰ που]ὰ ἀλω τ ἀβια γρς 
γοῦπηροδί, 88 ἰδδὲ Ὀοχοϊέεδῃ, ΤΛΆΓ 6 ἀκδίο. 
Η ἸΔΘΥ τούτο δ]} ὑοσῃ δἴϊογνδγάβ, (86 ἰηΐογθηοο που]ὰ, 
ἴον ἴδ δδιὴθ τϑϑβοῖ, αν Ὀδϑῦ ᾿υδὲ ἐ80 ΟἿὮΟΙΡ ΤΑΥ͂. 
Ὦ ἴανοσν οὔ ἴδ δγαὶ νίον, ποῦ τουλὰ ταᾶκο Φαρθ οί 
180 οἱάον, 1μοσθ ἰδ 86 σεῃάουΐηρ Ἡ ποῖ οὺν ἘΠΡΊ ἢ 
γογβίοι ρίνοα ἰο θη. ΣΧ, 31: ἐβηφαψῳ  α 
«ἶς ἐλ εἶδον, ἱπειοιὰ οὗ ἐλ οὐδεν δνοίλεν οὔ «α» 
ἐν βοξιο οοχωσωθηϊδίογβ πδνὸ ἑδυογοὰ (ἢἷ8 οἡ [6 
ιουπὰ ἐμαὶ βμοπι τῦδὲ μαυ Ὀθθῃ Ὀοτῃ ΔΙ͂ΟΣ ΝΟΔᾺ 
πὸδ ἔνο Βυπάγοιὶ γϑϑσθ οἱ, ὈΘΟΑΌΒΟ 5 ΟΥ̓́Τ. 68 ἷ8 
δἰδιθὰ δβ θεΐῃρ ὁπ δυπάτοἃ γραγα, {ΠῚ Ὸ γοασβ (Ὁ) Ὁ 
οὗ ἰδ βεοοῃᾷὰ γϑαγ, οσ, 838 ἴῃ ἀ0Α] ἔοστα ΤΟ τ βιίγο:ρὶ 
ΠΏΡ 168, Ὀδύνθθῃ οὔ δηἃ ἔτχο γ68Γ8) δίνουν ὑπ6 βΒοοά. 
Βαϊ Ὀοβιὰ65 {Π6 τηἰπυΐο {81 ηρ οὗὨ δυςἢ δὴ ἰηίδγρτο- 
ἰδύοη, ἰδοτὸ 18. ἃ στδιηηδιΐ αὶ αἰ που ΠΥ ἴῃ [0.6 ὙΔΥ 
τ ΟὮ 15. ἱπβαρ τ 6. [πη [6 ὀχργεββίοη ὯΝ “ΓΔ 
ὙΥΞΣΙ, [86 ὑπὸ βγβὶ ποτάβ θείης ἴῃ σορίτηθῃ, (80 
ερίἐμοὲ ΞΥἼΣΠ ταυβὲ θεϊοηρ ἰο [16 Μ80]6 88 ἃ ϑοζὰ- 
Ῥουηᾶ : οαρλοίλ᾽ε δγοίλον, ἰλ6 οἷάδν; οἰ ΟΡ 80 ἱΐ 
που]ὰ ὉΘ Ιἴκὸ τρδκίηρ [86 δα᾽οοϊγο ἰῃ ΕἸὨρ ἢ 
τ} [06 ρμοβδοβδῖίνθ ο886δ. Οοωρᾶσθ Φυάκοθ ἰἰ. 7, 
»ΓΠΜῚ τῆσλ ΓΙῸΣ Ὁ ὅ2, σύεγν σγοαέ τοτὰ 977 ἐλο 
Ιονά; 1 ϑατο. χυὶ!. 28, ΒΥ Ἴ2ΓῚ τς Ξεεῖος, 5. Κα 
λὲδ εἰάεν δυγοίλεν, πθοτο ἴῃ 6 Ὀγοποῦῃ ΘΟΣΤ ΒΡΟ 8 0 
τὸ ποῦ ἐπ τορπηθῃ, δη, οϑροοίδ !Πγ, δυο 6868 88 
δυάρσοι 1. 18; 111, 9, τρο ἀγ ργθοίβοϊυ ᾿Κὸ τη ΐβ, 
Ἰορίοθ!! Υ δηὰ ρταπιπιδίϊοα!γ: ἸΏ 5559 Πδς, 
Οαἷεδ᾽ε γομπρον ὀγοίλον, ποῖ, ἐλ ὄὀνγοέλον οὐ Οαϊοῦ 
ἐλε ,. 80 [8Γ ἰδ6 Θ6ΏΒΘ ΤΩΔΥ Ὧθ Ββαεαϊὰ τὸ 8 
χοᾶ ΟἰοΑ γ, Ὀυΐ 4δ16 ζδὶν Ἰηΐθγθηοθ ἔγουλ ἰδ6 
οομίοχί, δηὰ ἰδ ἰδοὺ ἐμαὶ ἀρρθδσβ ἴῃ ἰδ (δὶ {Π|6ῸῸ 
ΜΟΤῸ ἰὮγοο Ὀτγοίΐδεοσβ, υουϊὰ βοοθλ ἰο ρίὶνο ἰὑ ηοΐ ΟὨΪΥ͂ 
8 σοτηραγαῖνο, Ὀὰς ἃ Βυρουϊδεῖνο Β6Ώ86: ἐδ δγοίδδν 
οὔ “α ἐδ εἰ(ον οπα,---ἰταρ] γίηρς (θὲ ἴθ 6γΘ τοΓΘ 
πο Ὀγούμοῦθ οἱάος ἔθη Φαρθοί, δηὰ ἐμαὶ ὅῃθια γγὰ8 
(6 οἸἀο8ὶ οὗ ἰβοω. [1 νὰ Ἰοὸκ αὐ ἴπ6 τι μοΐο οοπίοχί 
(Η2πὰ δηὰ ἢΪ5 ΕΘΠΟΑΙΟΕΥ δανίηρ Ὀδοὰ ἰυδὲ ἀϊδροθοά 
οὔ), νῷ δ)8}} 866 ἰμδὺ ἴΠ6 0 ταϑ ὕζοσο σϑᾶβοι [Ὁ {86 
δε ΟΥ Β βαγίδς 1818 ἴδῃ ἴον τ ΓΟ τοοποπίης 
ἴπαι Κοιι τνῶβ οἱάδθὺ [88η Φδρῃοθιῃῆῃ. Τῶ680 σοῃβί οῦ- 
δἰίομβ πουϊὰ βοϑὺι ἴο σχ ἴ86 ροβίτίοη οἵ Ηδη δ8 (88 
το 616 ϑοη; δ πουρὴ, πιϊπουῦ τμθιη, ἰδ πιϊσ δ ΠδΥΘ 
ὈΟΘΏ ΤΓΟΆΒΟΠΒΟΌΪ διριοα (Πδὺ Ηδπὶ Εἰ τ8617 τγτ8ϑ {Π6 
οἰάοδι, ἔτουλ ὑπ6 δος ἰῃδὲ Ϊ8 ἀσβοοπάδηϊβ, πὶτῃ {16 
ὀχοορίζοη οὐ Οδηδδη (1688 6 ΠΙΔΥ τοοκοη (δ6 
ῬΒαοἢ οἶδ ΠΒ διότ (861), 80 ζοί (86 Βίασγί, ἱπ Εἰβίουυ 
δηὰ εἰν! ἸΖαϊίοη, οὗ Ὀοὶἢ ϑθοτα ΑΡ κ(ἢ ττΑ οι ΕΝ 

Α ΥΟΣῪ Β(1Ὸ οηὐ ἂρ 6 ὮΥ͂ΡΟ 
ἰδδὲ Ἧνε γῆὴ δον τα μέτα ἰπϑίοαα οὗ Οδηδδῃ, γίϑοθ 
ἤτοσα ἰδ πα; οὗ αἰ]υδίου, ἴῃ 411 οἴδον ραγὶβ οὐἁὨ [9 
ϑοσίρίαγο, ᾽9 ΔΩΥ͂ ΒΌΘΝ Βδνθορίης τη] ϊοιΐο 88 ἴῃ. 
γοϊνῖην 81} δι Β ἀσδοοπάδηίβ. ΤῈ δοοοιιρ ἐἰβῃτηθηὶ 
οἵ (6 συγθα ὕρὸς Οαμβ8ὴ ἰβ πηορηϊοποὰ οἴἴκῃ, ἀπά 
(ο ἰγοαποηϊ δ υδίου 0 ἵμοῖὰ 88 ““ΘΉΤΟΙΒ οὗ ποοὰ 
Διὶ ἀγδαῦσοτβ οὗ παίο,᾽" 18. ΟὨ]Υ δῷ ϑιιρῃδῖϊο τορο οι 
οὗ ΝοδμΒ ποάβ, ὈΥΞ9 ἼΩΣ, δεγυαπέ 07 δεγυαπί 
--ποῖ 2ζανό ο7Γ εἰαῦυεα, ἃ8 Βοτηθ πουϊὰ ἰδῖκο ἱξ, Ὀὰξ δὴ 
ἰηϊοηδῖνο Η ἰαΐοπι ἴο ἀθποὺθ {8.6 τηοϑὲ Θοταρ] οὺθ 
Ἤν φυηαθα, βυοΐι 88 16 Οὀπαδηΐθβ ψθγὸ τϑάυοοβ ἴὸ 
ἴῃ ἄδγβ οὗ Φοθιιαα δὰ βοϊοζηοη." ΗΟΥ αἰ ο 

πουἹὰ δαοῖ ἰδηρτιασο βανο βουπδοά, δδὰ ἰἰ 
ὈδΘἢ δΔρρ θὰ, δὺ ΔΏΥ (πιὸ ἀυτίηρ [6 παιϊσῃδὶ οχίϑῦ: 
6006 οἵ [86 δότε, ἰο 1860 Ἰοτά] Υ ἀθβοοηάδηίβ οὗ ΟἿ}, 
ΜΠ] σταῖπι, δὰ Νίτηγοὰ ἢ “ 5841} 6 βοσνδῃύ ἰο (ποη,᾽" 
25, ἃ οο]] σάτα ἴθστι ἴον [86 ἀββοδηάδηίβ οὗ ΞΒ θη), 
πο Πδὰ ἰυδὺ Ὀδρῃ Ὀ]οδβοὰ. ὅ'ο ἰβ ἴδ ἰβίκοῃ ὮΥ 411} (6 
δον δ οχροκίνοτθ, τ 8Ὸ 186 δηἰοοδάρηϊ ἴῃ 
ΟΡ. 26 Δ8 Ὀοΐπρ ὅμθηι δ]οῃθ, πὸ οἴβοὺ Ὀοίηρ τη 6ῃ- 
ἀσῃοά οτ ἱπιρ]164, δῃὰ ἰπ νοῦ. 21, 85 Ὀοΐπρ ὅμθιπι δηὰ 
180 αοἀ οὗἁἨ βδοτα πῖιο βου ἀνγ6}} ἰῃ εἷ8 τθηΐθ. 5366 
δ15ὺ ἀκβενιυβ, ζελγσοῦ. Ρ. 221. Ιπδίοδά οὔὨ πμανίηρ 
ΕΥ̓ΘΡ ὈΘΘῊ Βοσυδηΐ ἰ0 βἤθμ, οἰ 6 Ρ ἱῃ {Π6 ΡΟ] 168] ΟΥ 
ΘΟΙΏΣΩΘΓΟΪΆΙ Β6η80, ΜΙϊζγαίτη ἢ6]ὰ τῃ6 βγϑο 65 [Ὸν 
οοῃΐαγίοα ἰῃ Ὀοπάᾶδρο ; Οὐδ ((Π6 ΔΕ ορίδηβ δηὰ (89 
[μα Ὀΐπι8) οοηαπογοὰ ἔδοτη (806 2 ΟὭτοΙ, χὶΐ. 8: χνὶ, 8); 
ὑπο πδέίοῃ ἰμαὺ ΝΙτητοῦ ἰουπάρα βαοϊοὰ ἐποῖν οἱκί68 
διὰ Ὀγουχαὶ (μοῖρ ἰαπὰ υὑηᾶον ἐγ θαίθ. [Ιηβιοδὰ οἱ 
Ὀοΐπρ βουνδηΐβ (0 Φδρῃοίδ, ἴπ6 ἀοδβοοηάβηίβ οὐ Ηδτὴ 
ἼΘΓΘ ἔουῃ θυ ρἶτοβ, Ὀυ]άΐϊαρ ᾿τηθηδ6 απὰ ρορυ- 
Ιου οἰκ68, ἢ }18ὲ [86 Βοῃβ οὗἨἩ ἰῃ6 γουηρονρ Ὀτγοίδον, 
τ (πΠ6 ὁχοορίοι οὗὨ πο Μοαϊουταμοδη οὐ ψαγαηὶς 
᾿ἰπα, τοῦθ τοδιγίηρ' ἴ86 ἄθηβ σ|]ὰβ οὐὁἩἨὨ Μί4416 δὰ 
Νογίβοσῃ Εστορθ, οὐ 86 δίθρροβ οὗ Οδηΐγαὶ Αβῖα, 
ΟΥΟΣ δἰπκίηρ ἰονγοῦ δηᾶ Ἰοτοῦ ἰηΐο Ὀαγθατίβτη, 88 θδ ἢ 
ὝΓΑΥΟΘ Οὗ οι 88 ἀτγίσοη δυίῃον οη ὈῪ ἴοβ6 ἰπδὲ 
[ΟἸ]οπτοὰ. 'ΓΏΘ τλοτο δδ᾽εοὶ γϑοθ, 88 βοῖὴθ πουϊὰ Ποϊὰ 
ἴδοῖα, ᾿ΟΓΘ [(ἢ6 ΡΙΟΠΘΟΙΒ οὗ [Π6 τον] 8 οὐν !ζαθίοη, 
δανδποίηρ, τρί ἸῪ ἴῃ ἀρτίσα]ιγα δηὰ [ἢ 6 δγίβ, ογρδῃ- 
ἰζίηρ φονογησηθηΐβ δατηγϑ Ὁ] 6 ΤῸΓ {μεῖς ογάδθς ᾿βουρῇ 
ἀοθροῦς ἱπ ἔοττη, ἀϊσρίηρ, 66.418 δηὰ Ἰακοα ἴο ἔδγι 176 
(86 ἀφδοσγὺ, δυουΥ τ Βογο ἰαγηϊηρ ἰ86 τὰ φαγιὰ ἰμίο ἃ 
Ἰυχυγίαη ρσαγάθη, τ ἰδὲ (86 θαυ Οοτηοτίναβ, δῃὰ 
ἴ8ο89 γιὸ ὉἸ]ονσοὰ το ἰῃ ἐποῖν πὶ ] ΘΠ 658 Τ ΆΤΟΝ 
ἴο 180 οχίσοιηθ ποδὶ οὐ Ευτορθ, τσογὸ [Ἀ]]ΠἸηρ ΤΤΌΤΩ 
ἴγοῃ 0 ὀΟρροθῦ, ἔτοϊῃ Θόρροσ (ὁ βίοῃθ, ἔγοσα ἰδθ ἱπη- 
Ρ᾽οιηθηὶδ οὗ [δα οἢ, δηὰ οὐὗἁἩ [86 διῖς δὰ ἰοτοσ- 
ὈΌΣΙαοΓγβ, ἰο ἰμ6 τυαάο Ηἰηὶ ἀχϑθ δῃηὰ Ὀοὴθ ἱηΐνοϑβ ἰπαὶ 
ΒΟΙῺΘ ΒΑΥ͂Θ ΤοζΑΓἀδα ΔΒ ΓοπιαΐηΒ οὗἩἨ ρτο-δατηΐίθ τη Ώ. 
ΤῊ6 Μαγΐζοβ ρΡῸ ἄοπτῃ ἰο Εργρὶ, ΟΥ αϑοοπὰ [ἢ6 
ἘΡΉγδῖθϑ, ἃπὰ ΠΟῪ βΒοοὺῦ Ὀρτίβο ἴῃ6 ῥγτγδιηΐάβ, (89 
ἸΤΏΤΏΘΏΒΘ δἰχυοίυτεα οὗ ΤΠΘΌΘβ, (86 ρα]δοοβ οὗ Βδῦγ- 
Ιοῃ δηὰ Νίμονυθι, ψπ]δὺ ἰλ6 οἰδδν προ ο θα τϑῃάοῖ- 
αγΒ οὗ ἰμ6 ν|1ὰ ποοᾶβ δηὰ τοδγβθ8 ὑπσοσο Ὀυϊ] ἀρ 
τοῦ 8 ΟἹ Ρ1Ϊ68, ΟΥΟΡ ἰδῖχθβ δηὰ ἔδϑηβ, ἰ0 ρῬγοίθοϊ 
Τμοπιβοῖγθ8 ἔγοτῃ ἰ86 πὶ} Ὀδδϑίβ, οὐ βογάϊηρ 'ῃ σᾶνο8 
πὶ (6 δηΐγηδ]8 ἩΠΟΒΘ ὈΟΠΟΘ δΓΘ ΠΟῪ ἴοαμ"α τηΐη- 
εἴην σῖτὰ μοῖρ οσσῃ. οι τδϑ (οἷν 688 ΠῚ] 
ἴδογθ τηϑὶ ἰδθτλ δρϑίη ἰπδὲ ῥγίτυϊ νο οοπίγαὶ ᾿ἰρδὶ, 
Ὑ οἷ Πδὰ ὈΘΘῚ ργοϑογνυθά, δϑρϑοίδ! νυ ἰη {Π6 Κ'Βοταϊ ες, 
δηὰ δα ΠΟΥΕΡ ζῸΠ6 ὙΠΟ οὐἱ πὰ 1ῃ0 Ηδιρΐτΐο δηὰ 
Φαγναοηῖο ᾿ἰπο8. Ἔτι 1818 Οτοοὶς ΟΡ Φανδηΐο ὈΓΘΠΟΣ 
οὗ [86 δαρμοίδδη ἔδχ νυ, ἱβουρἧ ονοῦ Ῥγοβοσνίηρ ἃ 
Ῥοβίοη 80 τιυο Ερθον [Δ ἱδαΐ οὗἨ (μοἷν ΝΟΥ ΠΟΤῚ 
οοπϑδησυίηϊϊ ([πΐ6 οοτηΐπρ ἔγοτα (μοῖν Μοάϊέοσταηθδ 
τοῦθ ἔχη ϑῃὶπρ στοαίοῦ οἰπεῖορ οὗ ἰπίθγοουγδο, δηα 
Κοορίπρ ἊΡ δὴ δοο}ββί Ὁ]6 ῥγοχίγοϊ ἵν Ὀοΐπνϑευ [86 
Οἰδεγοηῦ ΡῬΙομθουΐηςς παυοθ δηὰ ἰδ6 βουγοθ ἩΒΟΏΟΘ 
1860 ἈΑΕΡΝ ἀοεῖνοά, Ὠϑυϑγι 6 1688, ἐμοὶ θυ ἰοϑὶ σμζέ- 
Ὁ 76, ἕγοπι {Π6 Ἐργρὶΐδη8 δὰ Ῥμοοπιοΐδηβ, 88, ἴῃ 80} 
Ἰαῦον {ἰπηθ8, {86} τεοοϊγοα μοἷν Εἰρηιοβὶ σιίμες ἴγοτη 8 
ΒΒοιαἶ 6 ΒοῦΓοΘ. ΤΏΘ τίῖβοβδί διρωοὴρ ἴ06 Οστθοῖκβ ουδτ 
ἰσβοϑα ἐδποὶν θεδὲ ὑδηκΚίηρ ἰοὸ ἴμ6 Ἔδϑι, ἰμδὶ ἱ8, ἴο ἃ 

θρϑοδ!ν σίνοσι ἐο ἷπι ὮΥ ἐδ Ιϑταοὶἐἔοα, ἃ9 Ὀοίης Ὀθδὲ ΏΟΜΕ 
10 ἴδοσῃ, ΟΥ οαἰ]οὰ αν τοτῚ ἰο ἔδοτα, ἐμπτυσρ ἷβ δῸΣ ; 

1539 ἼΩΝ δΗΓῚ ΓΑ, “δια, ἐμαὶ ἴ8, ἴ8ο αἴ μεσ οἱ 
Οδδδδ,) ΟΥ Ἠδτα, ἐμας ἴα, ΔΌΣ Οσπδασι,---δοοογάϊηρ 0 8 
ταοίμοὰ οὗ Ὡδτιοίηρ (πὶ μ88 ΟΥ̓́Θ οἃ διοοηρ [89 Ατϑ» 
Ὀΐαυδ, ἀστῃ ἰο {πὶ9 αν, Δ6 ΑΌυ Βοῖοσ, ΑὈΌ τ]ὰ, ΟΣ, ἃ8 ἐπ 
ἐδ ο886, ΑὈπυ-Οδσδδσι, οσο Ἐπ6 θοιὶ ἰ8 Ὀοΐίοσ ΠΟΤ, ΟΓΥ 
δὴ ΟὈϊοσὲ ΟΥὗὨ ὭΘδΣαΡ ἰπίοτοσὲ ἰθδῃ ἐδθ δι ΠΟ ἰ8 ἐδ 
τπδιηϑᾶ ΔΥ͂Σ Ηἰπ).--Τ' 1.} 
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ΘΒοσοϊο οὐ δυο οτἰ χη. ΤΟΥ τ το τον ορὶ ἴῃ 
ὡοπηροίίοη 8 ἰῸ ρῥγιανϊνο σης ἀπᾷ ρῥτίϊἶνο 
δρ τἰΐαδὶ υἱζονῦ, δῃὰ (μΐ8 νδϑ ὑμ6 οἰνϊοῦ τοδϑρϑοὶ ἴῃ 
τῇ οἢ ἔμ γ αἰ οτορα ἔγοτα ΟἿ Φδρῃθίθδῃ δῃοοδίογβ ΒΟ 
ὍΘΙΘ 80 ΘΑ ἰοβὺ ἴῃ ἰμ6 ττοοάβ, δηὰ τῆο δὰ ὯΟ 
[τ 68}} οιωδηδιοη8 ἔγοιῃ (18 οϑηἰγαΐ {{{8 ἀπε} Ἰοηρ ἴον, 
τ θοη ἰΐ 84 Ὀδοὴ τοπουγοὶ ἰ0 ΤροΤῸ ἴδῃ 18 ρυπϊ ἄν 
ροπογ ὈΥ͂ ἴΠ 6 οοτηΐηρ οὗ ΟἸγϑὶ δα (τ ἰ δι δη ἐγ. 

ΤῊθ ἀρρ]οδίίοη οὗ {μ18 ουτβο ἰο ΗἨδλπὶ ΔΒ ΘΔΥΪΥ 
τδο ὮΥ̓ σοϊμπιθηϊδίοῦβ, θὰ [18 ΘΩΟΓΙΠΟΌΒ Θχί μΒΙ 08 
ἴο {πὸ τοῖα σοπίϊηοηῦ οἵ Αὐτγίοα Ὀοϊοηρβ ἰο αὐυλὲθ 
τλοάοι τἰπιθ8. ΤΏ ἔἤγβί, ἰμουρῇ Βανίηρ 80 [1116 
δαρρογὶ ἴῃ {ἰ6 Ἰοίιον οὗ ἴΠ6 δοτρίατο, δὰ δοζὰθ 
ὈΪδυβὶ}}] 6 στουπὰ ἱπ {π0 υπίλνογδϊο οοηΐγαδε ἱμπδὲ 
ΗδπλΒ πορ]θοῖ, ΟΓ σΒΓΘΙ ΘΒΒΉ 688, ᾿ργοβϑθηίβ ἰοὺ {Π 6 ΡΐοΥ 8 
οατγηθβίμοϑϑ οὗ 18 ἔνγὸ Ὀγοίγθῃ ; δηὰ 1}18 ΣΏΔῪ ρὶνο 
ΕἾ16 ΓΟΆΒΟ0) ΜὮΥ 6 18, ῬΟΥΓΒΟΏΔΙΪΥ, Ποῦ Θατβοα ΠΟΣ 
δ]οββοὰ, [10 ἀστινοά οοΟυ ΘΏΔΠΟΟΘ, 8180, ἔγοσαι 1:6 βυ - 
Βοαᾳυθιῖ πὶ κοάης8β8. οὗ {Π6 στοαῖ Μασ ῖο ὨδιΐΟΙΑ, 
απ ὑπαὶ οοιβίδηῦ δηίδρουίθπι Ὀοίοοη ἔποῖλ δηὰ 
ἴ5ταρὶ ὙΒίο ἢ ΔρΡΡροασΒ ἱπγουρδουῦ ἰδ6 ΒΙ0]6.ἁ ΤῈΘ 
βαςοῃα ἔτεϊ ϊπος ΒΟΘΟΙΩΒ δἰπηοϑὶ ἩΏΟΙΥ͂ ἄυ6 ἴ0 οογιαὶῃ 
ἰἰϑιοτὶς Ρ!θηομιοθμα ἰμδὺ μανὸ ργοβθηΐθα {ΠΟΙ ΒΕΙ 68 
βία [6 αἰΒΟΟΥΟΣΥ͂ οὗ Απιοσῖοα. Ὗ ἢδὺ ὯἢδΔ8 ἑδνοτγοὰ 
εἰν }5 ἠΛοπάομογ 848 ποὺ ὈΘΟΏ Δ]Ο}6, ΟΥ̓ ΤΔί ΠΥ, ἐπ 6 ἀθ- 
ἔδρησο οὗ δἰ υγΥ, 88 Βοῖηθ πουἹὰ δ.]ορθ; βίῃδθ 6 
αν βυρροτίρα 1ξ, πΠκ Ὦτ, ζδῆρσο δὰ οἰθοῦβ, πὮΟ 
ΔὈΠ ογτθα τὸ ἰάσα οὗ υμηδη θομπάδρθ ἴῃ 4} [18 ΦΌΓΙΩΒ. 
ἴι 48 Ὀσοη, ταῖμογ, {86 ἀρβῖτγθ ἰοὸ ρίνγο ὁ πουϊάϊγ, 
ῬΟΪοαὶ ἱπρογίδμοθ ἴο ἴῃ 6 ϑογρίυγαὶ ργοαϊοιοΏ8, 
ΟΡΡΘΟΙΔΙΥ τῇ ΘΔΓΙΥ ΟΠ68, (108 τιλρηϊγίηρ {86 β'οτὶρ- 
ἴτ68, ἃ9 (ΠΟΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΟ, δηὰ [Ὀγη βϊηρ τοι) ῦὶς 8 0]6 
ονυϊάθησοβ οἵ {π6 ἐγαϊῃ οὗ τονοϊδου, ΥὙΟΥῪ ΤΟ ΘΓ 
ΟΙἸΔΗΡΟΒ ἱπ 1Π6 το]αιΐνο ροβίἰΐοη οὐἨ σοι πο 8 ἃΓΘ 
δβοἰζοὰ ὕροι ἔον {π|8 ρύτροβο, ἴο ἰ86 ἱσποτγίῃρ οὗ οὐὔ- 
βουγίησ ἴμ6 ἔτὰθ αἰρη ον οἵ (Δ Ὀἱνίμο οτα. [1 15 
βαξοϑὲ ἴ0 τοσδγα ργορΠΘΟΥ͂ ἃ8 Ἔσο ν Ὀεΐηρ ἰη [86 ἀΐγοοὶ 
ἰἶμ6 οἵ 6 σμΌγοΙ, δπὰ τὸ υᾶρο οὗ τΠ6 τοϊδεϊνο ᾿τὼ- 
Ρογίδῃποθ οὗ που] -ἰδβίοτ 81 οἰ δ ροδ ΒΟ]ΟΙΥ ΟΥ̓ (818 
βίδμῃάασά. Εχοσρὶ 88 δἰδηάϊηρ ἴῃ υἱβὶ }]6 γοϊδίάοῃ ἴο 
(6 σμοόβοῃ ρϑορὶθ, [80 οἰόοβθὰ σμυγοῦ, οὐ ἐὸ ἱμαὶ 
εχίγναογάΐϊδπανῳ αἰνίπα ἀοίηρ ἰ 186 πουῦ]ὰ τ ΟΝ ἰ8 
βιγὶοὰ γονοϊδιίοη, [86 στοδίοθι Θαγ ΒΙῪ του ]υ 005 
Βατα ΠΟ [ΠΟ0Γ6 ΒΌΡΘΙ ΘΑΓΆΪΥ ναὶ πὰ δδνο [0 Ὁ5 
1Π6 αἰΞδοηϑ:0}8 οὗ Αὐγίοδῃῃ οὨϊοίβ, οὐ ἰὅὴ6 ψ8Γ8 οὗ (06 
Βορίδτγοῖν. Τὸ ἴΠ6 αἰνῖηθ οὙο, οὗ ἴὸ (86 ταἰπὰ {πα 
αυϊάοα τ6 ΒΙΡΙοΔ] ἱπδρίγαϊ ΐου, υτηδῃ Ρο 168, 
ὙΠ ΟΙΠΟΡ οὗὁἨ ΤΟΏΔΓΟΙ 65 ΟΥ ΓΟΡΟ]οΒ, δηὰ 41} Ὠυτηδῃ 
ΡΟ] θα] σἤδηροδϑ, ἐπὶ ἐλόπιδοίυες σοπδίάεγεα, οὐ οαἱ οὗ 
{}}18 νἱβὶ Ὁ]6 τοϊαοη, τυδὲ Ὀ6 ΥΟΡΥ͂ ᾿Πβὶ τι βοδπὶ [Ὠΐ ΡΒ. 
ΔΦυαροά ὈΥ͂ διοὶ ἃ συ], Ττοΐδη πᾶγα, Ροϊορουμοαίβῃ 
ΑΓΕ, ΟΥ ἴ80 ὙΔΙΒ οὗἨ ΒΟὨδραγίο, [811 ἴῃ ἱπιρογίδποο 
θεῖον ἴ[ῃ6 ψδγβ οὗ σδῆδδη, οὐ Ηΐγδη)β βοηϊηρ οοϑᾶδν- 
ΓΑΒ ἰὸ Φορρᾶ ἴο0 δἰἱάὰ βοϊοσηοῃ ἰῃ ἴῃ οοῃβίγαοίίου οὗ 
{86 ἰοσταρΐα. 

Ις 8. [Π19 ΓροΙς τ Οἢ μ85 4130 αϑοοιοα [Π6 ἰῃ- 
τοτρτοϊδιίοη οἵ Νοδ ΒΒ Ὀϊ]οβαίηρ οὗ ὅμοια δῃὰ Φαρθ οι, 
αδθη.ἶχ. 26, 27, Ἐβρβοῖβ!!ν [86 τοτὰ8 ΞῸΣ ἼΒΤΊ Ὁ 291, 
απά ἣε ἐλαῖϊ ἀιοεῖϊ ἐμ (λὲ ἰεπίδ ὁ ϑλετι. 11 8 Βοσμὁ- 
τρδὺ ΣΟΙΔΑΓΚΔΌΪΟ ἰΠδὺ [86 76 18} δας πον 164 8ου]ὰ 
ὕδνο σίνοη δῦ 5668 {ῃ6 ΤΟΓΘ δΒρὶ γα], δα οὐ θη 
Θυδη φρο] 1], ἰοογρτοίδιο ΠΟΤΘ, ΜῊΝ 80 ΤΒΗΥ͂ ΟΠ τἰ8- 
ιἰαῃ σομητηοηίδίοῦβ ἢδΥΘ ὈΘοη ἰομὰ οὗ Ἡΐδὶ ΤΥ 6 
δα! οὰ (Π6 ΡΟ] ἐἶσ 81 ΟΥ δοθοῦν ἄξρθοὶ οἵ {}|6 ὑσορῆ- 
ΘΟΥ͂, γαξουτίηρ ᾿ξ, 88 ΤΏΔΏΥ οὗ ποτὰ ἀο, ἴο 188 Τη6γ 
Ὀτοάοιηΐπαποο οὗ ΕἸΌΤΟΡΟΔΩ ΡΟΥΘΡ δηὰ οὐ ΓΘ ΔΊΟΠ 
τς Αδβἰαῖίο παϊίοῃβ ἴῃ 686 Ἰαϊίοῦ ἀΔγ8. Τὸ δβιιρροτὶ 
1115 (πον 18 ΘΑΓΟΪΟΒΘΙΥ δδδυτηθα δὴ οἱ μηοϊορίοαὶ Υἱο Ὺ 
ὈΠΙΘΏΔ)}6 ἴῃ ἴη6 ψ]ὰ6 οχίθηϊ σίνϑη ἴο ἰ, ἘΕἼὌΓΟΡΘ ἰβ 
Δαρδσιι, ϑθοτα Αδῖα, δαὶ Αὐτῖοα, Α 41} οὐθηΐβ, (86 

ΘΕΝΈΒΙΞ, ΟΚ ΤΠῈ ΕἸΚΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΕΒ. 

ῬΓΟΡΏΘΟΥ͂ 8 δυρροθοὰ ἰο δΒοὲ ἔογί ἰὮτοο ΕΥ̓ΡΟΔ, οἴω» 
Ὀγδοίηρ 811 τηδηκίὶ πᾶ. [0 ἰδ ἐβουχὶιε ἴο Ὀ6 στοαὶ ἴὸ 
πὸ ὈΟΠοΥ οὗ ϑογρίυτο ἰΠδὲ ἰξ δου] αἰθρίαυ δι ἢ ἃ 
ῬΔΙΟΘΟΡὮΥ͂ οὗ Βίβίογυ Ὀθδσίης ὉρΡΟῚ {86 τοσηοῖία, ἰδίτοΣ 
ΔΡ68, 88 Ἰῃουρἢ [}}}8 ΓΟΙῸ ἃ ζγοδίοσ τὨϊηρ ἰμδη ἔμδὲ 
βχοὰ βρίτγιτυδ! ιν οὗὨ νἱον ὙΒΙΟΝ 8 [86 Βδὴθ ἴῸΣ 8Δ]]} 
δρο8, δηὰ [ὉΓ 1688 ΟΥ στολίονς ἰογγιοΥ ἴῃ δρᾶοο. [ἱ 
8. ΘΟΒΥ͂ ἰο δπὰ ονθΐβ Μἰοὶι ἅτ τορδγά θα 18 δβυρροδοὰ 
ΙΒΙθοα. Το Επο] δ ἴῃ Ιηαϊα, ἐἰδ6 Ετοδοὶ ἰπ 
Τοπααίη, Ορίυμη τὰτϑ ἴῃ ΟἸΐηδ, Ἐυδδῖδ ἑοσοίηρς 18 
ΜΔΥ ἰηΐο Οοηΐγαὶ Αϑἷα : ἰὺ ἰβ 81} Φαρθθι ἀπο !]ηρ πὰ 
τ0ὁ ᾿οηίϑ οὗ βετη ; 1 '5 1.6 (Ὁ18]} περ οὗ [16 ϑετὶρ- 
ἴπσγο8. ΤΈΘΓΟ 18 Δ ὈΔὰ τηοτὰὶ ἱπῆυθηοο ἴῃ 115. Αἢ 
ἱπιογοδὶ ἴῃ π6 ργϑαϊοίΐοῃ, ΟΥ ἰῃ 1.8 Βυρροδοὰ ἱπίογρτο- 
(δύο, ὈΪπαὰβ 186 τηογὰὶ βοη86 (0 [16 ΘΠΟΣΏΝΜΥ οὗ 
ΒΟΙῺ6 Οὗ [86 δοὶβ ὈὉΥ τ ΠΙΟΝ ἱξ ἰ8 ἱΒουρσῆῦ ἴο Ὀ6 νοτὶ- 
βεὰ, Μυοὶ οὗἨ ἱΐ, τλόγοονοῦ, ἰ8 ἔλβδα οἰ ποίου. ΤῊΘ 
Βη 88} δι δ] υσαιίοι οὗἉ {πὸ ΗϊπάοοΒ, ἰπβίοδα οἵ Ὀοὶπςς 
Φδρθοι ἀπο! ηρ ἰῃ (86 ἰοηἰ8 οὗ ϑίιοσα, 18 ποι μην 
ΤηΟτΘ ἴδδῃ Φαρθ οι ἢ ἀπο] ηρ ἰὼ (Π9 ἰοη (5 οἵ Φδρθοίῃ, 
ΤῊ Ῥο] εἶς 41 ταοάθ οὗὁὨ ἰπιογργοίδιϊοη 889 δδήοοιοα 
Οἴοῦ Ῥγορμοοῖθβ οὗ ἴμ6 ΒΙΌϊα, δηὰ (ἤδθγ 18 σθββοὴ ἴὸ 
Ὀεϊΐονο ὑπαὶ ἰδ ὯΔ8 ὈΘΟΘῺ ΘΒΡΘΟΙΑΙΪγ ὈΪΪηἀΐην ἰῃ ἰῃ9 
Βιυαγ οὗ 106 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒ6. [ζ ργοςδδάβ, οἴζοῃ, Ὡροῦ 
1Π6 ἰάρα ἐμαὶ ονθηῖδ ἩΔΙΟΙ Βθοῖ ὙΘΡΥ͂ ᾿ΑΤῸ ἰο 8, 
ΕτοΔΌΥ ταδρπβοα 88 ΠΟΥ αῦθ ΟΥ̓ ΠΟΆΓΙΘΒΒ ΟΥ ΟΠΘΣΕ 
Ρογαροοιῖτο ἐηθυσηοοθ, πιυδὲὶ ἤδνο 1116 Βα] το είν 
ΤΆΠΚ ἴῃ {86 αἰνίῃθ οβϑισησαϊίουθ. Νόον, ἴἢ6 βογὶρίαγοω 
ἰοδοὺ υδ, πὶ ἰξ 15 ΟἾΠη68 ἀἰτ  ΟΌ Υ [6 ΤΟΥ Γβ6 566 
χὰ χτνὶ, 1ὅ, δαὶ ἰΒ βαϊὰ δῦουϊ “" (ΐηρβ ᾿ἰσθοαὶ ἴὰ 
[6 δἰσῃξ οὗὨ το," τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλόν. Οτοδὲ 
88 (ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ δοϑῖ ἴὸ 08, ἐπο  ΤΩΔΥ͂ ΠᾶΥ͂Θ ΟΟΙΏΡΔΓΕ- 
ἔἴνοὶν 1.116 Ὀδαγίηρ ρου τἢδὲ τ ΠἸΟὮ 18. (6 ἀροοὶδὶ οὗ- 
76οὺ οὗ [86 ἀϊνίπα σᾶτα ἴῃ Πυτηλ ὨΪΒΙΟΓΥ : πὲ (Ποῖσ 
ΟΥ̓ΘΓ-ΟΒΕΪπηλία ἔδνογβ ἴπο ἴ4]86 ἰάθβϑ, ἰδὲ {86 σΠΌΤΟΝ 
ἰ8 ἴον 186 ποιϊὰ, δὰ ποῖ 1ῃ6 πογὶ]ὰ ἴον ἴη6 οβυτοῖν, ἡ 
ΤΉΘΥ ΤΑΥ͂ ΟΥ̓Θῃ ἢὮδνθ πιυοἢ 1685 ἴο ἀ0, [Π8η 8 ζΈΠΟΣ- 
81} ἱτοσίηοα, πίῖὰ [86 δἰχμοδβι βοουΐαῦ ργορτοαββ οὗ 
τηδη κί. Ομ ΡΟ] ἰςα] οὀγυρίοη τηαΥ͂ Ὀ6 ἴῃ 6 οτὸ 8]}- 
ἴῃς ἋΡ οὗ ἃ νδουὰπι ὑτοάυσοα ΟΥ̓ δῃοίμογ, Ἰοαυίησ 
πηεβοοιοα [6 ροπογαὶ ἰβιοτί αὶ ΟΥ̓ΘΏΠΘΒΆ, ΟΥ̓ τη εῖτ 
ΟΥ̓́ΘῺ 1688 ἀοβδοιϊίοι (ΤΌΣ {δ 6 σὍΠΘΓΆΙ ΘΟΌΓΒΟ οὗ {πη »8 
[ἤδη οἴ ΒΟΓ οὐθηίβ οὐὗἁ βϑοιΐη ΊῚΥ ταῦ οἢ 1653 ΒΠΟΥ͂ δη 
τοδρηϊίυᾶα, 

Νονν, ἴπ ἀϊβιἑποιΐοπ ἴγοιῃ (86 Ροὶ σαὶ, ἔπ τα 8 
πθαὶ Ια ὍΘ οΔἰ]οὰ {Π6 βρὶ γι Δ] ἰηϊοσργοίδιϊ οι οὗ 
{818 ΟΡ  δηοίοηῦ ὈΓΟΡΠΘΟΥ, 48 χίνθῃ ὈΥ Βοια οὗ [ἢ 
Ὀοβὲ Ομ γβιϊδῃ οομητηθηἰδίοτ (β866 ἐῃ6 ΓΟΐΟΓΟΠΘ68 ἴο 
(θη ἴῃ ῬΟΙῈἾ᾽ 8 “ΒΥΠΟρδίβ," δῃὰ ἰδ0 δὲ ἱ 
ϑαογα οὗ Θιλβϑιῦθ, Ρ. 1998), δηὰ ποῖά, τὶ ϊ ἢ ἴον ὁχ- 
οορίίοῃβ, ΟΥ ἰΐ9 “968 δυϊμοτῖἶο8β. Τὴ6 Ταγσύτα 
οὔ Ομϊκοῖοϑ ἱπίογρτγοιβ (86 Ηθῦγονν ὉΥ͂ ταδκίηρς Ὁ ΦΊΡΣ 
{86 δυδ)εοὶ οὗ Ἰ22, διὰ τϑηάουθ ἰδ βδγδαρῃγδβοα!γ, 
Φ: ΟΣΘῸΣ ΠΙΡΣΞῸ 295), Ηἰ8. Βμοκίμδῃ δ} 
ἀνγοὶ! ἴῃ 186 ἀπε] τσ οὗ Βδοῖα (ον οὗ ἴ)9 Ναῃμο). 
Μαϊτηουϊάοθ, Βαβῆὶ, δηὰ Αὔθη Ἐζτα, 4}1} [Ὁ] ον ἐλ ΐ8, 
1πουρἢ ΤΟΥ 8190 δ] δ ἴὸ 8 ΒΘΟΟΠΔΡῪ Β6ΏΒδΟ: ἔμδὶ 
δαριιοῖῃ βῃουϊὰ Ἰοαγῃ ἴῃ ἴπ6 βοιοο δα οὗ ὅθι), τ ϊ οὶ 
9. 8150 Ἔχργοεβοά ἴῃ ἐμῆς Τάγζπμ οὗ Φοηδίμδη. Τα, 
Βονονον, ἰ8 ἰουπα δα οἡ (6 ἰοττιον 1468 οὗ {6 ἀἰτὶῃθ 
ἱπα πνοὴν ᾿ἰσμϊ, ἰμ τπ6 Ὀϊεδδβίηρ οὐὗὁἨ πιοἢ 4}} παύου 
ΔΙῸ υΟἱιἰτηδίο Υ ἰ0 Βῆδιθο. 80. ἴ06 Φυάκίοο-ΑγΆὈἷοὸ 
ττδηρ]διίσῃ οἵ Αὐδὴὺβ Εγροηίδηυβ: Ηἰΐδ Τὐσὴς 4}}4}} 
ἀν 6}} ἴῃ [86 ἰδοηὶβ οὗ ὅμσῃ ; ἰδ6 πογβ ἐϊσὰξ δὰ 
ΒΘ ΚΙΏΔΗ Ὀοΐπρ ἱπιογροβοα ἰὼ δνοϊὰ [6 βϑοζηϊῃςς 
δηἰ ΠΡορΡοσμουρ δη. Τη6 τοπαοτίηρ, ἴδ 6 ΒΒ οἰεῖ πα, 
8 Βδυζροδίοα ἴο ὑΒ6ῖ, ΤΩ οΟτθΌΥογ, ὈΥ̓͂ ἱπΠ8 οἰγτοοϊοσίοδὶ 
οομηθοξίαι Ὀοίτγθοι 9) (ΞΔ 85), [86 σοὺ Βοτο [ῸΡ 
ἀπο πρ,, ἀπὰ ΠΡ Ὁ, (26 ΒΒοκίπδῃ : 85 ἐἘβουρ ἢ δαοὶ 
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ἰδησααζοα 88 τὸ ἴατο Ὀσαί. χὶϊ, 11, Ὁ ἸῸΘ 25, 
διὰ ῬΒ. Ιχυσν. 10, ΣΝ ἫΞ2 25:9, οδτηθ ἀἰ- 
τοο ιν ἔγοσα 1818 ραββαρθ. ϑοσῃϑ Ὁ γβιΐδηι ΟΠ Θῃ- 
«ΑἸΟΥΒ ΟΔΥΙΤΥ ἰδ 18 5.}}} ἔδγί πον, σοσορηίζίηρ 1016 ΒΔΙῚ6 

ΟἸΟΡΥ ἴῃ ἴπ6 Οτοοῖς ἐσκήνωσε (τοοῖ, Β Κὶ Ν) οὗἁ 
Φομπ ἱ. 14. βαγοὶ [06 ἴδοι μβα8 Ὀθθὴ δο. Οοὰ ἢ88 
ΠροοΐΔ}}γ ἀνοὶς ἴῃ [86 ἰδη18 οἵ ὅθι; “Ηο μαι μὰ 
μὲβ ρἴοσυ ἴμογο." ΤΏ Κ'Βοιλῖζο ΤΆΓΑΣΥ 8]0Π 6 ὑτθ- 
δοσυοά ἐδα ρῦγο τοοποίμοίβεη 88 δρϑίηβὶ ἰδ 6 ΕἸ ΑβΊο 
ῥϑηϊποίβτη δηὰ (86 ὟἮ οϑίοστι μοὶ γυμοΐϑηα ᾿γΐηρ' Οἢ. ΘαΓ ἢ 
βἰάα οὔ. ἔνθα {Π|ὸ Ατα ΐδῃβ δηά 89 ϑυγίδηβ Κορὶ 
ἐπ ΠοΙ͂ν δανες. Αἰ ΟὈοΒοα Ὀγδηοἢ ἢδα (Π6 ΒηΘΚΙηΔἢ, 
8ε νἱ 10 16, ἀἰνίηθ Ῥγοϑθῃσθ, ὑΠ6 ἰοταρ]6, {μ6 Ῥγοιηΐβθ, 
δορὰ 86 ἴγΡ6 οὗ ἴ:9 Μοββίδῃ, ΤΏΘΤΟ ἷ8, ἤπαν, [ἢ 6 
Ῥγθβοηοα δηὰ ἀνε ]ηρ οὗὨ ἰῃ9 Μαεββίδῃ τὶ ἢ [86 δρί γῖϊ- 
ὉΔ] [5.86] ἀοτῃ ἰο [118 ἄγ. Το ἱπιογρτοίδίίοῃ, ἴοο, 
τησδὶ Βανο ὈΘΘΏ ΨΟΤΥ δηοίθηξ, δηἰοςοαρηὶ ἰ0 ΤἈΓΌΤΩΒ 
δηὰ ἸΤδιπιυάβ, 88 ἰδ βοϑῖωβϑ ἰὸ αν οο]ογοα δυθιυ- 
ὙΠ6ΓΟ (ἢ 6 ΡΟΘΟΥ δηἃ ἰδηραδρο οὗ ἰμ6 ΟἹ Τ᾽ οβίδιηθηί, 
Ηδσιιοο (δαὶ ἰγοαυσθηϊ ἱταΆσογυ οὗ ΟΟΟ ᾿ἀμῥιμρι! πίῃ 
δἰ Ρϑορῖθ, οὐ {μ6 ὀοῦγοσθθ ἴῃ ἀχργθββίου, ὑμουρἢ 
6βϑθη 1 8}}}7 (6 βδιὴδ ἰὼ ἱμουραῖ, Ηἰβ. Ὀοΐηρ Βὶ8. ρθο- 
ΡὈΪο᾿8 “ἀν 6} ρσ-Ὀ]Δοο ἴῃ 41} σορλθγαι 008." 8661 Κίη 
γἱ. 18. τἱϊ. 29; Εἰχοά, χχν. 8: Ῥβ. χο 1; Εζα 
χ, 9; Ζοοδ, υἱῖ. 8. ϑυοὶ νῶϑ ΚΚ'Βοση 8 Ὁ] βϑίης 
Βοτθ ᾿ἰου δ  οχργοββοᾶ, ἱπουρὰ ΟἰοαΥΎ ἱγαρ θα ἰὰ 
ἴθ Ῥγουϊουβ σογβα: “ Ὀ]οββοά θὲ [026 Ιιοτὰ αοΐ οὗ 
ὅΒοα ({π6 5816), πιο ἢ τὰϑ [89 Ὠἰρηοδῖ στοὰ οὗὨἁ 
ΒΆΣ ἱηρ,, Ὀ᾽αθδοὰ Ὀ6 Κμοαλ ὨἰτλΒ6 1, (86 Ῥθορὶθ τ ῇο86 
Αοὰ ἰ8 Φομονδῃ. Ῥβ. χχχίϊ, 12: οχ]ῖν. 1δ. 

Βιι θοβίά68 118 Βογίρίυγαὶ δη ἃ ουδηρο οδὶ ΒίηοΒ8, 
ιδἷθ8 ἰπιογργοίδιίοη [ιδ8 [86 βίσοηροδὺ ρτϑιιτηδίοα] 

τοάβοῃβ, ὕπο γογὺβ ἴῃ Ηθῦτον, ἴκὸ 2" δὰ 92", 
)οϊμφά ὃγ (86 οοηϊυποίΐου, τοῖον ἰλῖκοη σορυϊδνοΙ Υ 
οὐ ἀιδ᾽ υποιίνοι (ἐμαὶ 18, τ οῖδοῦ τοηἀογοα ἀπά οΓγ 
ὑω), πιυδὲ παν [06 ΒΆ126 β,ΔΙ ΓΑΔ [108] Βα 766ῖ, ἈΏ]688 
ἃ ἸΕῊ ΟΠ6 ΟἸΘΑΥΙΥ ἱπίογν 68, ΟΥ ὑΠ6 Θοηίοχὺ πεοδᾶ8α- 
τὶν ἱταρ ϊοβ ἰ. Νεμορ οὗὨ ἰβοϑὸ οὀχοθρίϊοηβ οχίϑὺ 
ποτα, δηή, πίθους ἴμσπι, ἰὰ 8 ἱστοζαϊ αν ἴο πλαῖζο {116 
οἰγεοεί οἵ ἴμὸ ἔγϑι νογὺ (80 τὰ ἀπ οὗ 86 Βοοοῃά. 
Ἡς (οὐ) 1}} ἐπέαγγε Φδρθοίἢ, δὰ Π6 Μ1}} ἀμοὶἑ ἰπ 
(μ6 τδη8 οἵ ὅβοω. Τα οοηὐναϑὶ ἰ8 Ὀθύ θη {86 ὑπὸ 
δοίδ οὔ Ὀοΐῖγ, (6 οηϊασρίηρ---ἰ(θ ᾿ηάνο]]} 1 Πρ---8ὴ 
δι ρα ἰδαὶ Βοοιῃ8 ἀοιπδηαρα ὮΥ (6 Ῥϑτα  ] 6} 18ῃ], 
θαι 18 ΠΟΥ Ἰοβὲ ἴῃ ἰδ6 οἰμοῦ νογϑίοη. [1 ἰὰ 'β (86 
δΆτη6 δι )θοί (086 οὐδ ἴθ ἰΒαγθ το ὑπο ΟὉ- 
7εοῖβ: δηὰ ἴπνο ἀϊϑιΐμοῖ ὈΪ βδίηρβ βίβπα πη βιγκίην 
οοπίσαϑὶ, [ἰ 8. ουΐοῦ ρτοτί δηὰ ἱπῆοῦ Βδουθ 688, 
Ἴπο δβίδίθδ, τπόγϑόνοῦ, δὰ ὑπὸ αἰβροδί 0.0}8 ἃγὸ ἀθ- 
βοτὰ : Φαρι οί, [86 ἰοτοΐχῃ τούογ, ὅῆθσω, [86 Ὠοπιθ 
ἀενοῖοο, δϊάΐηρ; τ ΔΙ ἴῃ 1116 ο]ὰ αὶ μ6Γ-ἰδηα, ῥτο- 
δεγνὶηρ [6 

βαετῖα οὶ, δατισίοθα 9 Ραΐίσο8. 

δαρβοιὶδ 18 ὑο πᾶνὸ δηϊγροτηθηὺ οὗὨ (δι ΟΥΥ, δηὰ, 
αἰ τἰγμαίοϊγ, ποῦν ρονοῦ; ὅΒοιῃ, ἱμουρὶ Βπ|4}}, 18 
ἴο μανὸ [6 βρϑοΐδὶ αἰ νῖῆθ Ῥγθβθῆοθ δπὰ ἱπάνθ Ὡρ. 
Ηδ ἷβ ἰδ αἰνίπο ἱπμοτγίίδμοθ (β66 Ποαϊ. χχχίὶϊ, 9) 
διῃοης [86 παίέοηβ. 

ΤῊΘ ΙΏΟΓ6 ΒΟΟΌΪ ἱπιογργοίδιοῃ Ὧἢδϑ, ἰηἀαρὰ, 
Βοῖῃ6 Βίγοης ῬοΪπὶβ οἵ δβϑοσηΐηρ οῃΐ, ἩΙοὮ ΤΩΔΥ 
ἴδοι [06 Βϑῆϑὸ πὰ ἰδ)6 ἰτηαρσίπδίίοῃ ; Ὀυὺ ἴῸ [6 
γαϑ0, 88 ὍὙ6]1 ΔΒ ἴον ζαΐίλ, Βον τοἢ ρτοδίου 18 ἴΠ 6 
ἰάφα οἵ δας ἀϊνίπο ἱπά το! ς [ΒΔ ἐμαὶ οὗἨὨ δὴν ουἱ- 
παρὰ 68, ὙΠοίδοΣ οὗὨἨ ροτγγοῦ ογ ουϊίατα, ἴῃ (86 
τοἰδιίοπϑ οἵ τηδηκίηα Οὐχ οαίτηαὶθ οἵ οϑυϑθθ, ἃ8 
στοαὶ ΟΣ 8118]}, ουϑῃ ἰη ἰμοὶρ ϑδυίῃ]ν δϑροοὶ, ἰβ τηυοὴ 
αἴοοιοα Ὁ δὴ δἰνοι-Κποπ]οᾶσε οἵ ὑπὸ οἴεοὶβ πιὰ 
τ Ὡοἢ ΠΟῪ Ἀγ 8εόπ ἴ0 Ὀ6 σοηπθοοῖϊρα, ΑΒ 8 Ἰοοῖΐς 
θροεῖς ΠΟΥ͂ ΔΡΡΘΆΣ ΦΤΘΟΔΟΥ τηᾶσηβοὰ ἰπτουρὶὶ [86 

τοϑάϊΐατῃ οὗ δυο βοαυθησο. [Ὁ 18 ᾿ἶκο 186 χαϊηἃ οοΥ- 
τϑοιηρ (86 ρογβρϑοῖῦνα ΘΥΤῸΓΒ οὗ (86 δἰρειι ἴῃ τοβροσὶ 
ἴο 8ἷΖ6 διὰ αἰϑίδηοο. δαὶ ῬΒΙΠΟΒΟΡὮΥ οὗ Ηἰδβίοσγ, 
πιὶϊϊοη ἴὔγοα δυπάγοα γοᾶγβ Ὀοίοτο ΟἸσῖβίὶ, ουθῃ 
(που ρἢ ἰξ μδα Ὀ66ῃ χηοτὸ δοῦυΐα ἰΠ8 ΔΩΥ͂ ἸΩΟά ΘΓ ΡΓῸ- 
ἀποίίου οὗὨ [πο κΚἰπὰ, οουἱὰ δαγνο ρίνοη 86 ἴτὰθ ρίδοθ 
οἵ 16 Δεν δὲ Ρθορ]ο οἵ ὑπαὶ ἄδγ, οὐ πσου]ὰ ουθῃ ἤδνα 
(ΔΙ ἢ ΔΏΥ ποίϊοο οὗἉ ἰῆθη), οὐ τοραγάθα {Π6πλ 88 ἢαγ- 
Ἰῃ 6 ΒΩΥ ΓῺ ΒΙΠΟΩΩ ἴΠ6 ρΡοίθηϊ οδυ 86} 168 οὗὨ {Π6 
ποῦ} ΗΟΥ͂ 8ι}8}}, ΠΟὟ βϑοϊυἀ θά, ἢον υπγθοορηϊζοα 
ἰμοῖν ΘΑΡΊΠΙΥ ροϑίοπ δὲ ἐμαὶ πὸ} Νοίδίηρ βῃογὶ 
οὔ ρῥστορβοίΐο ἱπδίσιν οουἹὰ ἀΐβοονον τ ῆδὶ ἴθ η ΔΚ 
οοηῃσοαίοαὰ [ΠΌΣΩ 8}} (6 ᾿ἰθατηΐης δηὰ νυ ἰϑάοιῃ οὗ 86 
δ56,--ἰὴο ἀϊνίηο Νάτο δπὰ ἴδ αἰνίηθ ῥγθβοῃςθ, 
υηϑδρυγοὰ οἡ ΕΥΡυδη τηοηυμηθηίθ, ππάποισ ἴῃ 
Αἰδοιΐδῃ ἰθιρ] 68 (866 Αὐοἰβ χνὶὶ, 28), Ὀυΐ ἀπο Πἰησ, 
88 ἃ ΓΟΒΟΙ͂ΤΟ ΡΟΉΘΡ, ἰῃ (6 Βοαᾳιοδίογοαἃ τοηΐ8 οὗ 
ϑΒουι.---Τ. 1,..} 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΠΙΟΑΙ,. 

1. 8660 (δ6 ὑγθοϑάϊης Απποἰδιϊοηϑ. 
2. ΝΟΔὮᾺ {18 ΘΗΪΑΓρΡΟΓ δηα {1}6. ΘΠ Οὗϊον οἵ Βυχηδη 

συ]ίατο. Το ἀδηροῦβ ΟΥἨὨ ῥτορτοθβ ἰῃ οἷν  ]χαιο. 
Μϑα Ὀοοοπιο ἱπιοχί σαίθα νὰ ἴΠ6 βιαοοοβ8 οὗ ὑμοὶγ 
ποῦ ]γ οβογίθ-- -οαρθοίδ!]Υ ἰπ (Π6 Ὀοχπηΐηρς,. ΑἴοΣ 
[86 παίϑιβ οἵ (με βοοὰ ἰδο νἱὴ οἵ πῖὶμθ. ἴὕὕπαον ἰδ 6 
βδοζδιηθῃΐ οὗ (ὴ6 γαϊηθον, ΝΟ 88 Ὠυβθαηἀπιδη δα 
ψἰπογαγ -ΚθΘρογ, ρύορσοθ 86 δἱοσαθηὺβ οὗ ἴπ6 ΝΟ 
Τοβίδιηθηΐ Ββδογδιηθηΐ, Ὀγοαα δηὰ πίη. 

8. ΤΏ νἱῆο ἰδ ἃ τη] γοῆοχ οἵ (π6 ἰγθο οὗ Κπον]- 
οἄρο; ΒΟΥ ΝΟΟΒΒ βἷῃ ὈΘΟΟΤΩ6Β ἃ χοἰ χαϊοά ὅσαι οὗ 
{89 βίῃ οὗ Αάδῃ). 

4. Νομβῇ, τοὶ 811 ἐῃ6 'τνδίϑγβ οἵ 189 Ποοὰ αἰά ποὶ 
ἤδστω, τοοοίνοα δυτῦ ἱβγουρῇ ἰη18 δράβα ἰηάυ]}- 
6Π00 ἴῃ ἃ ΒΠ18]} Ἰηϑϑβυγο οὗ Ὑΐωθ. 6 Ὠἰβίογσυ οὗ 
Αἄδπὶ ἰδδοῖοβ υ8 ἴδ6 Βρογοάποβθ οὗ Ἰἰ πη αὐΐοη, ὑΠ 6 
Ὠιἰδίοτγ οὗ Νοδὰ ἰθϑοθθθ 08 ἃ ΠΟΙΪΥ͂ ΘΔΓΟΙΌΪΏ 688 ἴῃ ΓΟ- 
Βροοί ἴο Τηϑᾶϑυγο ΟΥ ἀοστοθ. Μοάογδίοῃ νγὰ8 ἃ ἴπη- 
ἀδιηθηῖαὶ ἰδ οὗ 106 δποίθηῦ ΟὨΐμοδβα, 88 (86 ῥἱοὶν 
(δαὶ ργοϑοσνοᾶ βῃοῃ δπὰ Φδρδμοίὶ. 

δ. ΤΏ ἱπμοἰγααῦα οοπῃθοϊίο Ὀθύνγθθ ἰπιοχὶ οσδιϊοη 
ΟΥ̓ τὶῃο 8δηα βΒοχιδὶ ὑηρυδιά θη 689, ΟΓ Βοη508) ἰηἀ0}- 
αότοθ ἰὰ [Π6 5[η8 οὗἨ νοϊ]υρίπουβηοβδ (606 [816 Ὠἰϑίονν 
οὗ οὐ). 

6. Το τοι Βο}β οἵ Νοδῖ, 786 Β'ρῖ6 οοῃίγαϑὶ: 
Οαΐῃ δηὰ Αδοεὶ, οὐ οί θββ σωξέεγθ πα 8 ΠΟΙΥῪ σμέζιωδ, 
ἀονοῖορβ ἐΐβοὶ ἴῃ ἃ ΤοσΘ τη 8} [0]8 οοηϊγδϑὲ : ΒΏΘΙΣ 
δηὰ Φαρδοίῃ, ἤθη δὰ Ἡΐ, Φαρθ οι δὰ Ηδῃ. 
Εὸν [00 ἰηιογρτγθίδιίοα οἵ {ϊιεϑθ οοπίγαβίβ, 866 }ι8ὶ 
δον, [Ι ᾽ἰ6 ονϊάρηϊ, Βονονογ, (μὲ δὴν ΟἸ τβ 808 
ΟΥ̓́Θ ΠΟΤ ἀνοτ ον ΟὨΪΥ [86 οοπίγαβϑὶ οἵ Οδίῃ δηὰ 
ΑΒ]; ἰδαὺ ἰ8, ἐΠ6Υ ἀο ποῖ τϑοοχηίζο (δαὶ ἰδ ᾿ἰπ6 οὗὮ 
Φαρθοιὰ μδὰ Ἰ το νγίβα 118 Ὀ]βδβίηρ ἴσοτῃ αοα, Δ Βουρἢ 
ΒΘ ΟδΔῃ ΟὨΪῪΥ ΓΟΔΟὮ ἔδο Ὀοβδὶηρ οἵ ὅθι δοσ γγθδῖ 
τΔΏἀοτίἢ ἴῃ ἴθ Βθδγὶ οὐ (86 Ὀγορ θοῦ, Φαρδοὶ 
[458 ΔΙτοδαν ἰδίῃ υρ δἷ8 δροάθ ἰῃ (6 ἰδηὶβ οἵ ββιϑσω, 
ΜΏΘΏ, ΟἹ ἴπΠ6 σΟὨΙΓΆΤΥ, Κθοτχ Πἰγηβο! ἢ, ἰπ 186 υῦ6- 
Ἰενίηρ ὅθ νγ8, Ὧ48 ὈΘΘῚ ρίνθη ὑρ ἴο ἃ ἰοῃρ- βίῃ 
Δ]1οηδίίοη. 

ἡ. Ξδοιῃ δηὰ Φαρῃοὶδ δ’Ὸ ΣῪ ἀἰδογοηὶ, θα 6ΓΟ, 
ἴῃ ὑποῖν ῥἱοίγ, (86 τοοῦ οὗ δυϑγΥ ἰάθ8] δηὰ Βυτηθῃθ 
ἰομάομου. 86 ρϑορὶθ δῃὰ κἰηγχάοιαῃ οὗ (ἢ ἷπᾶ γα ἃ 
Βιυ Κὶηρ ἜΧΒΤΡ]6 οὔ [(Π9 ἱπησθηβθ ρόποῦ (μὲ 1168 ἴῃ 
10 ὈϊοΒϑίηρ οὗὨ (1141) ρἱδὶγ ; Ὀυΐ ἂ [Π6 βδῖὴθ {ὖπὴ6 
ἃ Ῥγοοῦ ἰδμδὶ 8114] ρἱϑὶγ, νἱμουῦΐ Ὀοΐης στουμαθα ἰὴ 
Βοιηθ ίηρ ἄδορον, σαπηοῖ ρρόδοῦνο οὐ θὴ ἰῃ9 τοδί 
οδὲ οὗὨ Ῥθόρ δ ἔγουα (Ἀ]1}}1πρ ἰπίο ἀθοδυ, {6 δὴ οἱὰ 
Ὦοαβο, Ὀοίοτα (Ποῖτ ΒΙΒΙΟΥΥ Θῃ (8. 

8. ΤΟ ὈΪοΒδιηρ οἵ ἥμιθι, οὐ [86 (Δ1(ἢ ἴῃ δα] σαι 0Ὲ, 



942 ΟΕΝΕΒΙΒ, ΟΕ ΤΗΕ ΕἸΒΕῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΒΑ͂, 

8}4}1 δνδὶϊ ἴον {π6 σοοῦ οἵ δδρῃοῦν, ονθη 48 [Π)0 ὈΪ688- 
ἰησ οὗ Φαρθοιν, Ἰνυταδηϊίατίαη οὐ 6, 8.41} ἱπ [ἢ 
ϑιιὰ αΥὐδὶ] ἰὸν ὅποῖῃ. Τῆθδο ὕπο ὈΪ θα ημΒ διὸ τγϑεὶρ- 
ΤΌΘ], δηὰ ἴἰ ἴδ οὔδ οὗ (ἢ6 ἀθοροδί εἷζτβ οὗ βοῦλοὸ (18- 
ΘΆ86 ἷπ ΟἿἿ {ἰπ|68, (μδὲ 686 ΕἾΤΟ 8.6 ἴῃ 80 ΙΩΏΔΗΥ 
ὝΔΥΒ οαἰγδηροὰ ἔγοῖ οὁδο οΟἴἤοΓ, ουϑῃ (0 ἴδ οχίοπὶ 
οὗ ορϑῃ Ὠοβιγ. ὙΒαὶ Οοἀ δ)δ5 ἰοϊηθὰ ἰορείδογ, 
Ἰοὺ ποὶ δη Ρυΐϊ δδυπαου. 

9. ἴὸ ἰβ ἃ (ϑδαυῖι δρυβοὸ οὗ αΟοαἀ ποτὰ, ἩἙΘΏ Τηθῃ 
ῥοίον ἰὸ (6 συγθο οὗἨ Οδῆδδὴ ἴῃ ἀθίδῃοθ οὗ Ασρουτίοδῃ 
Β'ανο- γαδῆς, δηὰ δἰδυθ- Ο] ρ.---ϑ ἰδ ἀοηθ ἱπ [ἢ 6 
Βουϊῃοτ ρον οηδ οὗ {5)6 Ὀπηϊιοὰ Βιαῖοθ. Ἐον ἴῃ ἰδ6 
ἢγϑι ρἷδοοὺ, Οδμδδὴ ἷἰβ ποί 86 ΒΔ10 ΔΒ Ἠλτ: ἴῃ 1Π6 
δθοοῃὰ ἢΪ]8066, [86 Θοποσρίίοι οὗ ἃ βοσυδηὶ ἰη ἴἰῃ6 ἀδγ 
οἵ Νοδὴ ἰβ πο {μαὲ οἵ ἃ βἷδνϑ ἰῃ τῃοθ τ {ἰπ)68 : ἴῃ 
6 (ἱρὰ ρῥἷδοο, Οδηδδη ΒΒ βοσυϊίαὰο 8 ἦπΠ6 θογυΐοα οὗ 
ὅποια, ἰμογοίοτθ οὗ [86 Ῥυηίηοο οὗ Βδοιη, (Πδὲ 18, Ὧ6 
Ὀθοοτη68 {116 βογνυδηὶ οὗ ΟἸἾτίβὲ, δηὰ ἰὼ ΟΠ γῖϑὶ 18 τθ6 : 
ἔουτὮ]}Υ, 88 βοσυδηὶΐ οὗ βδοση, δηὰ βογυδῃΐ οἵ δδρμοίι, 
Ἦδ6 ὈΘΟΟΙΏ6Β 8 ἀοπηοδίΐο Ῥαγίηου ἴῃ (Π6 το] σίοη οὗ 
δ τω, 88 γὙ6}} Δ8 ἰπ ἰ)6 οἱ! ΠἸζαῦοη οΥἁὨ Φαρ]ια θη 
10:6 οΟΙΒΟΡ βίάθ, βοπόνον, ἰς 8. ἃ συ βδρρτθθηβίου οὗ 
1ῃ6 οὐὺγβθ 88 δσ ἢ οἱ ἐθὰ ἰῃ ᾿ἰἰϑίοσυ, Ὑθθη ἐπα 66ϑθη 18] 
ΘαΘΔ]  Υ οἵ 411} πιο Ὀοίΐοτο Οοὰ ἰ8 τοραγάθὰ 68 ἃ ἀϊ- 
γοοῖ δοδίγδοῖ ΘαΌ ΔΙ Υ οὗ τηθὴ πῃ (Ποὶρ ΡΟ] τ 4] τοΐδ- 
ἤομβ, Τηΐθ οοημθβ ἰτοτη ποὲ ἱδκίπρ γἱργ ἰηΐο 
δοοοῦηξ (6 αἰνίηθ ἱπάρτηθηῖϊδ ἱῃ Ὠἰβίοτυ, δηὰ τὴ0 
βτδαυ δ ηθββ οὗ {Π6 που δ τοἀοτηρίίοη (866 οῃ. σΣ. 
12). ΤῊΘ τϑϑαδὺ 18 γοξοττοὰ ἰο ΜΊΟΗΕΙ, 5 “ Ηἰ ΞΟ 
οὗ ἴπ6 Ουγθβοά ἤδοοα οὐ Εγδῆσο δηὰ ββραΐῃ  (Ῥασίβ, 
1847), 88 δἷβο ἐπ 6 “ Ηἰβδίουυ οἵ ἴδ Ουγεοὰ ὙἸ]αροβ᾽" 
(Βο]οαϑοτί, Ρατίὶδδλὸ Βυΐ αποὰ ἰδίου θ8 40 ποὶ νγοϊρἢ 
ΤΊΘΓΟΙΥ ΟἹ Οδηδδῃ, Οὐ ουδῇ βΘΏΘΓΑΙΪΥ οἡ δι. ΤΉΟΥ 
ΔΙῸ ΔΙ ΤΑΥΒ ΘΟΟΏΟΙΩΪΟ, ὑπΠδἱ 'β, ἐθ ΡΟΓΑΓΎ, ποῖ Ῥοτροῖ- 
08] ἀοοτη8. ΤΏΘΥ δῖὸ αἰϊδίγιοἱδ ἰῃ ὙΠ οἷ. ΠΌΤΏΔΉ ΟΟΙῚ- 
ρδβϑίοῃ 8}.8}} νοΐ ἈΡΡΘΑΓΡ 88 ἃ ὑορῃδῦ δηῃπουποίηρ [86 
ταγηΐηρ ΑΤᾺΥ οὗ πὸ ἀὐνίηθ πτδίδ, ΟΥ 88 ἃ Ὀγίοδὶ ἰη- 
ἰογοραϊπρ ἀραϊηβί ἴ0, 

10. ΤῊα Β0ῃ8 οὗ ΝΌΔΕ ἀ0 ποὺ ἈΡΡΘΔΡ ἴο οἷοδὺ ὋΡ 
(6 ἐδοὶδ 'ἴῃ τοϑροοὺ ἰο {π6 τδοϑ- [οὐτηδίίοηβ. [0 ἰβ 
αυΐία ουϊάθηὶ, ἄοτονογ, [μαι Ηδπὶ (186 Βοῖ, ἰ86 ἀατῖο, 
{Ππ6 δου ἢ 611} ΓΌΤΤΩΒ ἃ βροϑοΐαὶ διὰ {πὶ πιὰ {116 
ΦΕιἰορίδη ἴγρο [6 Μαϊαγδα βίδηἀβ ἰη οἷοϑο γοϊαϊίοη. 
Θὰ {118 βἰὰα ὑπο γθ θδοοσαθα ον άθηξ ἐἶθ Ὑ8ΟἾΘ ΒΡΟΥ͂ΤΟΣ 
οὔ 186 116 ἔτγοτῃη παῖαγο, 88 {ΠῸ βρί ἰδὲ] 18 ὈΘΟΟΣΩΘΒ 
διιυθοσνυίοηΐ ἰο ἴθ, ΥὙΒΔδι, ἐμογοίοσο, Ὁ ἰβ ῬΑΓΟΥ δ 
ἱπιρογέθοι ἀἰϑιϊποοη ὙΠΟ τὸ τοραγὰ ἴΠ6 ΞΒοιϊτο 
διὰ 186 Φδριοίδὶο ταοα (186 Ῥϑορὶθ οὗ γϑῃοῦσῃ, 88 
οοηβίβάηρ ἰῃ (ἢ 6 Ὥδπηο οὗ ἐΠ6 δόξα τοῦ ϑεοῦ, αῃὰ 
(6 Ῥοορῖα οὔ {πῸ ουϊνατὰ δηὰ θοϊ]ὰ αἰβρογεῖομ οὐδὺ 
186. ΘατίὮ) 88 μβανίηρ ὈοοΟΩ6 Ὀϊοπάρα ἰῃ 186 Οβιιοδ- 
δίδῃ, ἴξ ἰ8 8180 ἴῃ ρῥδγί ἃ ὑγοοῦ οὗ [86 ἴδοι (μδὲ οου- 
ΤΌ Ὑ ἴῃ [86 ἰρῆσν θρ γι 8] ἐΘΠἀΘΠΟΥ͂ ΤΩΔῪ σδυβο 
ΥΟΥΥ͂ ρτοδὺ οΟὨίταβὶθ ἴο 086 {πΠΘΤΏΒΟΪΥ68 ἴῃ ΔΙ πγοβὶ ἱπ- 
Ῥοτοορ 016 αἰδποιίίομβ. [{ ἷβ, Βονγονογ, αυΐΐα οοπ- 
Βἰϑίθης πὶιἢ 1Π6 παίωγο οὗἉ [86 “" ουϊβρτοδλαΐηρ,᾽ [παῖ 
8, οὗ Φαρδϑίῃ, ἰμαὲ τ 118, οἢ (ἢ ΟὁΠ6 βἰἀθ, ἢθ Σζδῦ 
Ὀδοοτηθ ὁπ6 τὶ} ΚΠοπι ἴῃ {Π6 Οσυοδβίδη, Ὦθ ΤΩΔΥ, ΟἿ 
186 οἰδοτ, γοργοϑοης (9 Μοηρο]δη, δηὰ ἴῃ ἰπ6 Ατηοτῖ- 
68, ΟΥ̓ΘΏ ΙΏΔΚΘ ἃ ΠΟΔΡ ΔΡΡΓΟΔΟῊ ἰ0 [Π6 τδοο οὗ Ηδτω. 
θὰ ἴδ αυοβίίοη οὗὨ τϑοθϑ, 866 [ΑΝ ΟΝ Β “ Ροδὶϊ. Πορ- 
τηδίϊς," Ρ. 824, Οπ 6 ἰμοοοσγαίίο δἰσηΐβοδηοο οὗἁ 
ϑῆοια, δι, ΖΦ ρΒ οί, οΘοραγο ΠΕΣ ΥΖΒΟΗ, Ρ. 982. 

11. Τῇ ἔδει ἰῃδῖ Νοδἢ ᾿ἱνοὰ ἰὮγοο Βυπάτοα δηὰ 
ΠΥ ΥΟΔΓΒ δον (6 Βοοά, 18 ἃ ῥγοοῦ ἐπαὶ [Π6 Θοβτηΐοδὶ 
οἴδημα Μ ἘΪΟΝ τῦῶβ Ὀτουρῦ οἢ ὉΥ 186 βΒοοά ἴϑ ποῖ 0 
06 τοζαγαθὰ 88 βυάθῃ ἴῃ 41]}] γοβρεοίδ---ποὶ, αἱ ἰοδϑῖ, 
ἴῃ 18 το δίοη ἴο Ὠπτ)δΔη 116. 

12. ΤἼδ ροοίΐο8] ἔοττη οἵ ΝΌΔἢ 8 Ὁ] βδῖηρ ΒΒ οντβ 
ἐδαὺ Β6 Βρδκα ἴῃ ἃ Πίρἢ]Υ γταρὶ βίδίο οὔ δου], ἰῇ πθὶοἢ 
[0 ΔΒ 88 ὨΌΟἾ οἰονδιθὰ ΔΌΟΥΘ ΔΩΥ͂ ραβδίομδία, ἰὩ- 

Βυϊηδηὴ ἩΤΑῚ δρδίπῃδὲ ΟδΏΔΔΏ, 88 δΌΟΥΘ ΔΠῪΥ παῖς 
Βυμπιδη ΒΥ ρδίηΥ ἴος εἰ. Τὴ6 ἕοττη οὗ ουγβα δὰ 
Ὀϊοβαίηρ, πόσο Ὀοΐδ δγὸ αἰ γ] 6} 7 στουπαρά, ἱπαΐοαὶθ 
8 ΡιορὨοτ6 ὈοΒοΙαΐης οὗ 80 οὔγθο δηὰ Ὀ᾽οδϑίησ, 
Ὀαΐ ποὺ 8 ογεδίίηρ, τουοῦ 1688 ΔΏΥ ΔΙΌ ΣΑΓΥ ΟΥ τηδρ- 
ἷ.8] ργυοάυςξοῃ οὗ (δ)6 δᾶσθ. 

18. πὸ ἐθῇονῦ οὗ (19 Νοδοβιίδῃ Ὀ]οθδίησ ἰη 8 ᾿ 
Μοββίδηϊο εἰρηὶ 66, ὁδῃποῖ ὃ6 Γηϊδίακοη, [ἱ σοῖς: 
προίϑ ἰἰϑο ἢ χὰ [06 πδῖὴθ ϑθο. Τη6 Ῥγοῖθ 
δηπουηῃοορὰ 4 διίυγο Ββαϊνδίΐουῃ ἰῃ πὸ δορὰ οὗ 
ποηδῃ ; ἰδ0 ἰδησυδρὸ ἢθγ οοῃῃθοίβ (6 Ββδιὴθ Ἡ1Ὴ 
(6 Ὡδιὴθ οὗ Οοἀ ἩΒΙΟΝ τὰ ἰοὸ ὕ6 οῃἰγυδίοα ἰο ϑὅδοση. 
ΘΗ Θῖη 8 ἰο ὯΘ 16 Ῥτόθοσυον οὗ [86 βδπο οὗ οὐ, οὗ 
Φοπονδὴ---ἴἢ6 ργόθοτγνοῦ οὗ δἷ5 το] ρίοη, οὗἁ δΪ8 γονοἷδβ.. 
ὕοη. ὙΠ (818 οδῆοθ 'β 6, 88 [86 (δουρηίυϊ, [6 
οομ οι ραν οΏ6, ἰο ἀντ6}} ἰη ὑδηίδ, τ π1]δῖ, ἰῃ ΒΟσὼθ 
ὙΑΥ͂, (οἄ 12 ἰο Ὀ6 ρ]οτ βοὰ ἴῃ ἷπ, ἃ ἔδεὶ πίοι ΝΌΘΕ 
68} ΟὨ]Υ͂ ΟΧΡΓΟΒΒ ἰπ {(Π6 ἔοστῃ οὗ ἃ ἀοχοίοῦυ. [π {πῖ8 
ὝΔΥ ΒΏΘΤα ὯΔ8 ἰξ 88 18 ἰλδὶς : 1. ἰὸ συῦΐο οτος Οδῆδδῃ, 
δηα ἰο οἀυοδία ἢἶπὶ 85 (86 τηλϑίοὺρ [06 βογγδῃὶ ; 2. ἰὼ 
τοοοῖγο Φαδρηθί ἢ δΒ ἃ μαίΐδγιῃδὶ συοδί ὙΠῸ τοί: ΓΒ δίπος 

ἴον μκοοὰ--ἰ6 ροοῦβ 
οἶα. 

14. ΤΊ,Θ πυσλῦοῦ οὗἨἩ ΝΟΘἢ 8 80Π8 18 ἰ;τοο, ἰῃ 6 πυχα- 
Ὅογ οὗ [86 ϑριτίι, ΤῊ ϑβρίτγιι π|}} σοὶ 186 νἱοίογυ ἴἢ 
": Ῥω υμὰ ̓υ ΔῊ Ὑ ἰδδὶ Ὠῶ5 Ὀδοὺ Ὀδρίζοι ἐῃ 

6 Βοοά. 

ἩΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

Ξοο 186 Ποοίτίηδὶ] δηὰ ἘΠΗΐοΑ]. ΤΏ ἴοττῃ οἵ 116 
ἷῃ Νοδὴ: 1. ὙΠογοΐῃ βἰμ]αῦ ἴὸ ἐπα οὗἨ Αἀδτὰ ὃ 
2. Ἡδοτοΐῃ εἰσι ἶδὺ ἰο τμδὶ οὗ ΟἸγίδὶ ἢ 8. Ὑδποτοῖῃ ἴὲ 
ΟΒΒΟΑ͂ΒΟΝ ΒΟΙΊΟ Πρ ῬΟΟυΪΑτ, ἰδὲ ἤ69 Ὀοίνγοοα ᾿Π τω 

Ὀοΐῃ. ΝοΔἢ᾿ 8. πίηο- οὐ] υγ6---ἰἢ 6 δἷστι οὗ ἃ πὲ βίορ 
ἴῃ ΡγΓορτοββ ἰῃ ἴἰῃ6 16 οὗἨ Ὠυτηδηϊ γ.--- Το σἷὴο ἴῃ 118 
βὶρτιιίβοδποα: 1. ἢ ἰῷ Ῥου!]ουβ ἱπροτέ : 32. ἴῃ 1.5 
ἰσθον βἰ σι βοδηςο.---ἀοα Βα ῥγου θᾶ ποὶ τ ΓΟ 
ἴοῦ οὔὖῦ ΠΘΟΟΒΒΙΥ, Ὀσΐ 8180 [70 ΟΌΡ το ΓΟ το δῃά 
ἐοϑνθ Ἵχλαγαϊΐοη. ΤΏ6 τότ τεβηθαὰ ἰδ σἹΕἔΕβ, 50 
τη ἢ 1.6 τοτο οὐρῇὲ {ΠΟΥ ἴ0 ἀγα 05, δηὰ τδῖο υ8 
ἴοοὶ {πὸ οὈ] ραϊίοη οὗ ἃ τάοτο τοῆποὰ 16. Νοδμἑβ 
ὙΓΟΘΊΚΠΘΒΒ 118 ΘΟ ΘΟ. ὙΠ ἢ 8 ἔγοοδοτυ, ΗΒ βίσυρ- 
ξἰο δῃὰ ἱπαυΐγγ. ΤῊ ταις Ι] 668 δηὰ ἀϊθοϊ ρ] η6 οὗ 
ἴμο πρὶ γί ἰδ [86 ΟΠἹῪ ἐδίησ (μὲ σΔη ῥτοϊθοὶ 5 ἀσδίῃδὶ 
(Π6 ἰηἰοχσίοδιϊοη οὗ (86 861:86.---ΗΟὟΥ Οη6 ΒοΏβυδὶ οσ- 
6688 158. οὐοῃηῃοοϊοα τὴ δηοίδον.--- ον 186 δ᾽η5 οὗ [86 
οἰὰ μανϑ ἴον (μοῖγ δοῃβοαῦθῃοα {86 κἰῃδ οὗ ἴπ6 σοῦην. 
Ἰτωρί θυ (ἰστουογθῶσο, Ἡδηὺ οὗ ἃ ρίουβ ἔδ8:), ἃ τοοὶ 
οἵ ΘΨΟΕΥ͂ ΟΥἹ], οαροοΐδ! γ [Βοθ6 οὗ δῇ ἱπη ρῸΓΡ ὑθῃ ἀθυςγ. 
-- οἱ ἃ τοοὶ οἵ δυογυι ίησ ὩΟΌ]6. [ΙὉ Ὧ85 ἱπὸ 
ὈΓΒΠΟΒΘΒ: 1. ἀσοΥΟυ 1688 ; 2. ΙΩΟΓᾺ] οὐ] ἰναιΐοη, ΤΟ 
ΒΑΙΤΊΟΗΥ Οὗ Κῃθηη δηὰ Φαρβείῃ. Ο, ἰῃδὶὲ πότ 5ξὸ ἴῃ 
οὖν ἔτθοβ. ΗΟ [ΠΟΥ Βῃου α πιπτυλ]Υ 766] {πὸ ΟὉ]1- 
δϑιΐοι ἴ0 οονον ἱμοὶρ {δ Π γ᾽ 8 ὨδικΘΠ658 ; ἱμπδὶ ἷβ, ἴἢ 
8. ο886, 1Π6 ἤδῖτη οὗἁ [Π6 Θαυ]ΐοσ ἔτ ἀπὰ ἰγδαϊ θη. 
ὟΝ μδὶ ρἱοτίουβ εἴοοιϊβ του ἃ σοσὴθ ἔγομι [6 ὨΔΙΤΏΟΏΥ 
οὔ Ομ γβίδπδοπι δηὰ οἷν! ]}ζαϊΐοη ἢ μοι, Ηδηι, δοὰ 
Φαρα: 1. Α}} ἴγθο ἀϊδεϊποὶ σμδυδοίοσθ δα ἔγρο8; 
ὥ. τοβραγάθα 88 {Π00 ῬΑΥΙΘ, ἰΠ6Ὺ τὸ ΕὖὟὄῚΟ ΒΟῺΒ οὗὨ δ]655. 
ἱπρ, ὁη6 ΟὨ]ὰ οὗἉ ἰδ ουγβο: 8. 88 016 ὕὑτοῦῃ. (Δ- 
ὩδδΔὴ ἰὯ6 Βοτναηὶ οὗ Ξ'δοῖη δηὰ Φωρῃοίθ. Ψαρδεῖι 
106 συοϑὺ δηὰ 86 ἀοτηοϑίο ἱπτηδὶθ οὗ ϑὅδοῃ).-- Τῆς 
Ὀ]οβδίηρ οὗ Νοδῇ : 1. 118 τηοβὲ ὉΠ νΟΥΒΑ] δἰρτιίβοδηοο; 
2. ἰια Μοβαίδηΐο δἰ ρη βοληςθ.---ΝΌΔΕ 5 ἰΟΥ͂, ΒΟΙΤΟΉ, 
δι σοηδοϊδιίίοη δου {πΠῸ βΒοοάᾶ: 1. ΤΊ ἱ 
ΤΟ: 3. (080 ΠΟῪ αδσγοϊορτηθης οὗ 6Υ]1]; 8. 
βῖρβδὶ οἵ ἰ:6 ραισίδγοϊδὶ [δ᾽ 1}, 

ΞΤΔΒΕΚΕ: 7πεγίαίωδ δαί, ποῦ σμοῦ υἱδδοφαε ἐεϑεῖ, 

6 Ρῖθ' 
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δεῖ ὑποχρεγίωα πισπδετα αδεμηιεπά. ἘΔΒ1).---- 
οαὴλ αὐ ωκίμε λογαι εδνιείαίοπι πυάαυϊέ γεηιοταῖία 
μα, ΦιΣ ἈΕΓ δέχοοπζοβ ἀππη08 οοπίθχεγταί. ἘΒΐθτΟΙ.--- 
θυεηι ἑαπία πιοίο8 ἀγυαγθηι πον σἱοογαπί, α πιοαδοο 
υἱπο υἱοίμδ 6εἰ. ΕΡΗΒΑΚΜ (Ναίδ}}8 ΑἸοχαηάθν ἱ, Ρ. 
228: Εὐγιείας ἧσε πολ εοἴωηι ἑἱπποζία ε6Ἅ οἱ ΗΟ 
ΜΔ ἩἨΪϊοτουγτηῦβ ἰπίογργεῖβ ἴθ ῥ]δηϊξπρ οὗ [86 
τίμα οὗ 16 ρμ]δηίϊίηρ οὗἩἨ 86 Οπυγοῖ : ΝΟΔἢ Ἔχροθοά, 
δα ἐπίογργοὶβ οὗ ΟἸγίδὲ ἡ (6 σΓοθΒ: Ηδη, οὗὨ [ἢ9 
Φονϑ, δηὰ 80 ὁῃ, ἴῃ ἃ δἰ πηϊανΡ σπλῆπποῦ Αὐριδίΐ 6). 
(Α8 ἰς ΒδρΡΡΘΏ8 ἴὸ Ῥθορὶϑ ἴὰ βίϑθορ, τῆθη ἔΏ6Υ ὈΘΟΟΤῚΘ 
ΜΆΣΤΩ ; (ΠΟΥ ὉΠΟΟΥ͂ΘΥ ὑΠΘΙΏ ΒΟ Υ66. ὉΠΟΘΟΤΘΟΪΟΌΒΙΥ ἴἰ0 καὶ 
αἷν; δηα 80 ἰῇ μδρρεποὰ ἰο Νοδ.) ἸΤῈΘ δβἷη οὗ οχ- 
6085 σδηηποῖ ὯΘ6 Θχουβοα ὮΥ͂ [Π6 ΘΧΑΙΏΡΪΟ οὗἩἨἁ ὠΝοδῇ. 
ΤῊΙΒ ἰγαηβστοβδίοῃ αἰά ποῖ, ΒΟ ΘΥΟΡ, οδδὶ ἢϊπὶ ουΐ οὗ 
06 ζταοο οὗ ἀοἀ : ἴοῦ τ 866 ἰῃδὶ πῃ [86 Ῥγορβοίϊο 
ερὶτῖς ΒΘ ΔΩΠΟΌΠΟΟΒ [06 ἔπίυχο ἀαβιηγ οὗ 5 ΒΟΏ8, 
πορϊο ΘΟΡΙΔΊΏΪΥ οοὐἱὰ ποτοῦ μᾶνο Ὠδρροηθὰ ἱζ (86 
ϑρίγῖὶ οὗ αΟοἀ δῇ ἀσραγίϑα ἔγοσῃ ἰπι. Βιυιὶ 0 π6 [{6 
ἰ.58 ΒοΟΪἀ8 ἱτὰρ ἴῃ ἐπ 8 τοβροοὺ πιδλὲ [ΠΟΥ ΒΑΥΒ, 
ὨΒΙΏΟΘΙΥ, (πδὺ ΠΟΥ͂ ὙΠῸ ΡῸ ἴοο ἔδυ ἰῃ ασουβίηρ [ἢ 0 

ἢ (ΠΓΟῊ ΔΊΓΑΥ ἰῃ6 σοῃϑοϊαϊΐοη ποῖ ἐδθ 
ΗοΙΥ Βρίγίῖς πα8 ἀδοτηθαὰ ἰδ ὩΘΟΘΒΒΑΡΥ ἰ0 ρὶνο (86 
Ομπαγοὶ ἴῃ ἐδ6 ἴδοι {παῖ ἔπ 6 στοβϑίοδε βαϊη β 40 βϑοϊὴθ- 
πιο8 δία Ὁ] 6 δα (Ὁ}}] (ΡΒ. χχχίν. 9).---Τὴ 6 ΠΟΌΪΟΡ 
16 εἴἶῷ 1ἈΠ6 πογβα 86 δῦυβθ (1 ὅον. ἶχ. 7: ϑίγδοΒ 
χεχὶ, 8δ: 1 ΤΊ. γ. 28).---Ηᾶτὰ : ϑὲο ἐπ δάσο εὶ 
αευΐο ἑπίον' ἐατὶ ραιίοος αἰαδοίμδ ὠπτιδ δογυαίιι 68. 
Οδινίη.- --ΗΕΡΙΝΟΕΚ: Τ1Ὲ6 βργοδάϊηρ οὗ δίῃ ἰ8. [ϑὲ 85 
ΤΌ Οἢ Δ ΕΥἹ] 48 {π6 ροτροϊγαιίοη οἵ β'".- ΝΟ: ΤῺ6 
συΣ56 τσὴ οὶ ἔογι ἢ ΡΓΟΡΟΙΙΥ, ἀρδίηδε {π6 Ββρὶ γι ἰδ] 
ἴῃ 6 ΠΏ, 48 ποιοὶ, Ὀοογθῃδηῃα [ΠΟΥ δὰ ὈΘ6ΘῺ ἀθοϊαγοὰ 
ἴο αν Τοτέοίοα οἰοστιδὶ 118, Ὀυῦ ὈΓΟΡΟΥΙΥ δραϊηδβί ἐπ 
ΘΟΥΡΟΡΟδΙὶ ΟὨΪγ. ἣο ἰδ νδδ, (μδὲ διοοηρ ἴἰ8 6 Οδῃδδῃ- 
[68 ἐμοῖο ΓΘ ΒΟΙῺΘ6 ἩὮΟ ὝΘΤΘ δοίΌΔΙΥ ὈΪοδὶ (66 
816 εἰἰοὦ 8459 Θχϑι 08. ἰδ 08868 οὗ ΜοΙο Βοος δὰ 
86 ΑἸ Ῥοοπῖ 68), Εσνθῃ αἱ ἰη15 ἀλΥ, ἰΐ ἰβ ἰσθ ἰδὲ 
ΦλρΒοΓἢ ἀν 6118 ἰὴ [Π6 ἰδηΐδ οὗὨ Βιθιι, βίῃοο {86 ῥτγοπι- 
δορὰ Ἰαηὰ ΠΔ8 οοθ ἰπῖο (Π6 μαηὰβ οὗ [856 ΤΌΤΕ ἰῃ- 
δβἰοδα οὗ [ῃ6 δα δυ] δὴ, ΤῊ ΔΌΡΘΑΥΒ 8180 ἴῃ 
δ ΤΟΓῸ Βρί τ 18] ΤΩΆΠΗΘΡ, βίηοθ ἰῃ ἴη6 Νὰ Τ᾽ οϑίδιηδῃς 
μοδίθη πὰ 268 ἤᾶτνα ὈΘοοσὴΘ ΟΣἿ6 ἴῃ ἰποΐγ οοηγου- 
δίοῃ ἰο ΟΠ γίϑι. (Νοδ δ Ἰοὴρ [1 δἴϊον (ἴθ βοοὰ ἷ5 
ταργοβθηίθα ἃ5 ἀοβίκηοὰ [0 ἰμδίγυαοσί Ἀ18 Ῥοβίοσ Υ ἴῃ 
(6 Κπον]οάρο οὗ αοὰ.) 

ΘΠ ἜΒΙΚΑΘΗ : [Ὁ 8 ΤΟΡΙΔΥ οὗὨ γοσρᾶσκ, (μι [16 ἔίΠοτ 
οὗ Ῥτεοπιοίμουϑ ἰῃ ἰδ Οατγοϑοΐδη [ᾺΔ016, δῃηὰ ὙΠῸ γ88 ἃ 
ἴδληξ, Ὀ6δτθ (ἢ 6 Π81)6 Οὗ Φαροίῃβ.---ΒΌΝΒΕΝ : Ὑ6γ. 18 

ἰ6 ἔ6 ἰεἰτοαυοοη ἰὼ δὴ οἷά ζδγαγ ἰγδά θη ο0η- 
Ἄοογηΐϊηρ [6 ἱστονοτοΠο6 δη( ἀἸαΒο αὐθὴ 658 ἴῃ ἰἢ6 ἔδτα- 
1γ οἵ Ηασω, νῖθ αρθοΐδὶ γοΐθγθμοο ἰοὸ Οδηδδη. 

Ολυτπε ΗΑΝΌΒΟΘΗ : ΝΟΔἢ ΒΒ δυϊηδὴ δίῃ τοραγἀοα 
85 ΘΣΧΟΌΒΘΌΪ]Θ, σίνοβ οοοδδίοῃ (0 Ηδπι δ ἱποχουβαῦ]8 
δἷη. ΤΠ ΟΌΓΒΘ ΟΟΙΏΘΒ ΤΩΔΙΠΪ ὉΡΟῺ Οδηδδη, δίποο ἱξ 
Ἧ ΔΒ σ8ὲ ἰῃ Ὠἶδ γδθθ τῃδι (Π0 πχοδὶ ΒΏΔΙη61688 δηὰ υῃ- 
ὨΔίαΓΑΙ ΔΟοΙαΪπδίοη8 ργοναὶϊοα, Αἱ {86 ργοβοηὶ ἀδῪ 
ἐδ ἰαϑὲὶ ἰγῶοθ οὗ (818 ροορῖίο, ἰοχοίμογ πιῖὰ ὑποὶγ 
Ἰδίη6, [48 ἀἰδαρροαγοαὰ ἔγοσῃ ἰ6 οαγίῃ. ΤῈ ἰρμοδι 

ἀἰδύποϊοη 8 {πὶ πηΐοῃ αοά μαίδ ἀρροϊηἰοὰ ἴον 
Βθοτα. [Ιἰ 8 ἰδ ργοραρδίίοη οὗ ἴῃ6 ᾿επσάοτῃ οὗἩ σοὰ 
ὉΥ͂ Τ]6Δ}8 οὗὨ 8 ἀοβοοιῃμάδηίδ (Φοἢη χ. 16). {ΎΤῈΣῈ: 
Απὰ 580 ὑδ6 76 νδ8 ἃ γ68] ΒΟδῃη 4] ἰῃ ([Π6 0886, ἰῃ (πδὲ 
ἡ οη Ηλι βίυτα ]ο "5 ̓ ἷβ ἔα ῃΠο Σ᾽ δ ἀΓΌΠΙΚΟΠΏΘΒΑ, 
᾿θ ΤΡ οα ἷπὶ ἩΤΟΏΡΊΥ, δηᾶ ουθῃ ἰοοὶς βαδίσῃ 
ἴῃ ἷθ 8 

ΒΟΗΒΌΡΕΒ: ΨΔΑΙΕΞ. ΗἨΣΕΒΕΒΟΘΕΕ: Ηρτγο νἰ]] 100 
ΤΟΥ͂Θ βαν, (πἷ5 8 ὑη6 ἰοχὶ [Ὁ πιὸ: Νοδ Ὀομανϑὰ 
Ἡἱπ86] Γ ἴῃ ἃ βο( (8 δῃἃ ὉΠΒΘΟΙΩΪΥ ὙΔΑΥ͂, δηὰ ἰῆ6Γ0- 
ἴογθ ἸΔΔῪ 1 ἀο ἰ86 βεηθ. Ἡοϊὰ, Ὀγοίδουύ. ΝΟΔΗ 
ΘΧΌΠΙΡΪΘ ΒΟΓΎΘΒ ποῖ δὶ 81} γοῦν ἵπτ, ΟἾΪΥ ΟἿδΘ ἰῃ 
δὲ 16 δὰ Νοδὰ οὐογβιιοῦ {π6 τηδῦῖ : Ὀυὶ δον οἷ 
Ἰιδϑὲ θοῦ δἰγοδαν ἀθπο 88 τ υοἢ ἢ ΝΟΘὨ αἷά ποὶ ἀ0 
ἰῦ ῬΌΤΡΟΘΟΙΪΥ οὐ τἰϊηρὶγ. ΤΏΘ Ἰοάβοι (ποὺ τί ἴο 
Ἰοδσ ἴτοπι ΝΟΘὨ 18 ποὲ ἀσΌ Κοπηθδα, θαΐ ἰο χυτὰ 
ὑγθο ἢ ἔγομῃ ἀὐυἸοηπιοθα, (πὶ που τολγοαὲ ποὶ, 
Κπγουσἢ 818. ΟΣΘΙΊΡ]6, Θοσπ6 ἴο0 τηϊδομίοῦ, ἀηα σαΌδο ἃ 
βοδηδὶ, Ἰουϊάδὲ ἴποὰ 6 ἰογι, 80 Ἰοὺ ἰξ ἸΟΥ͂ τθ- 
ταδῖὶπ, ῬῬ]οαβδδηΐ ἀγίηϊ, δηὰ Ὑθοϊοδοσοθ ἴοοὰ 
λον ποὺ ἴο ἴδο6, γτίπηὶς δῃᾷ οδὶ, ΟὨΪΥ͂ ἰοσχζοῖ ποῦ 

διὰ ἰδΐηο μουν οὗ ἀοαίθ. Νοίίμον ἔογχοὶ (Π6 
ἀοδίῃ οἵ ΟἸ"σῖϑί . οἱ 1 ἷ8 δοοουῃΐ ἰΐ πδδϑ, (ῃδι ζοστωΥἶ 
186 ἱπηδρθ οὗἁ (06 ΟΓΌΕΒ γ͵Ὴαβ τηδὰθ ἴῃ {π᾽ Ὀοϊΐοιῃ οὗ [ἢ 
ἰδηκατά, 1,οὐ ἃ τῇδ οι ἴο ἐπ6 ἰΔ0]6 88 ἴὸ ΔῊ 
ΔΙΚΔΥ, δα γ8 Βουπδαρὰ, [Ιη (6 ΘΔ Π688 οὗ ΝΟΔὨ (6 γ0 
8. ΘὨΪΠΠἀ]ο ἃ 1Π6 τὐἱοϊκοάποϑβ οὗ Ηδτῃ. “ΤΉ ΘΠ ΒΔΓ 
Ηδπι." [ονϑ ΟΥ̓ ΓΒ; δα (ΕΔπ)), ἰπβίοδα οὗὨ γε] ηρ 
.υῖϑ ἐδ ἢ 6 ν᾽ Β ΠΑΚΘἀΉ648, ΟὨΪΥ [86 ΙΏΟΓΘ ΟΡΘΏΪΥ͂ ΘΣΡΟΒοῦ 
ὙΠ Ὧθ δαὰ Ἰεῖδ υποουογοᾶὰ. ΑΒ ἃ 800 ἢθ ἰγ8ῃ3- 
Ἰβριρας Ὡβὲὶ ἷ8 ἔΆΛΒΟΣ ; 80, 88 ἃ Ὀτχοίδον, που]ᾶ 
6 ὈΘΟΟΙ.6 (86 Βοθο6 οὗὨ πἷδ Ὀτοίμον.---Οαὐ ΙΝ : ΗΪβ 
κε Ὡς ποὺ ὀσχοῦβο ἢ. Ηθ ΜΔΒ ΠΟ ΤΆΘΓΟΙΥ ΤηΪβ- 
οὨΐονοῦβ ὈΟΥ͂, ψγο, ἴῃ ἷα ἱποοπαβίἀοσαίο βροτὶ Ὁο- 
ἰταγϑὰ μἷ8 οὐγῃ ὑπουρ ἢ 68 0.658, ἴῸΓ ἢ6 δὰ δἰγεδαν 
ἄοῃθ Ὀεγομά ἢΐ8 μυπάροα!α γοδγ. {ὑὺτῆσπ: ἘΥΕΙδ, 
ἴᾺ οἴδιον σαβ68, {86 θογυδηΐ [48 ΟὨΪΥ͂ 006 τηϑδίθσ, ἃ- 
πϑϑὴ δ6Ὸ ἰβ {π6 βογυδηὶ οὗ ἵνὸ ἰογῶβ, ἰβοροΐοτθ 
ἀουθὶγ ἃ βοσυδηῖ. (1π (δ)ἷ8 δύ, ᾿Ἰηάθοά, ἰδ ἰβ, ὑδεὶ 
ὉΥ Βθομι 86 18 ἄγαν ἴὸ ῥἱδίυ, τὰ ]]δὺ ὈΥ Φαρμοίἢ 6 
6 οἀὐυοσαίοα ἰο 4 μυτηδη οἷν! Ζαίϊοη.})---Ἴ 6 εδἰη8. οἵ 
Ηδτα, 88 ἴ0 ἀδδορ δβίδίη οὗ ἴ[π0 Ηδιιίτἷο τοθ ἰῃ ροῃ- 
6ΓαΪ, ἘδΡΒΟΡ οὐ [86 τεῖνον οὗ [6 δοττυρύοῃ 
οὔ ὕδῆδδῃ, δπὰ [Π6 ουἱ τορυϊδ οι οὗ (6 Ῥμοωπίοἶδη8β 
δὰ (δε Βδρ  ἢἾΔη8. 

Ολυγν : μαι ἢ ΟἿ 45 {816 Πἰρθοδὲ ἀν οὗ Ββοῃοσ. 
ΤΠογοίοσγο ἰὶ 158 ἰμδὺ Νοδὴ, ἰπ Ὁ] βαίηρ ὨΪπΊ, ΟΧΡΓΘ5568 
δἰ 561} ἰῃ ρῥταΐϑο οὗ αοάὰ, δῃὰ ἀποῖ! ποὺ ρου ἴδ6 
Ῥοσβόοῦ, Ἦ ΒοηονοΣ ἰδ6 ἀδοϊαγδίίοη τοῦθ ὑὸ βοτὴθ 
ὑπυϑυδὶ δηὰ ἱπιρογίδπῦ Ὀγθ- τ ΠΘΏΟΥ, [86 ΗΟΌΓΟΝΒ 
ἰυ8 ονοσ δϑοθηὰ ἰο (86 ργδίβο οὗ (6 ]. 68).-- 
Φαρῃοί: σὰ μἶνεβ 6 οηθῃξ ἴο {Π|6 - 
{ῪΎ0τηξε : Κἴησο ΑΡγβῆδσι, ἴῃ 5 ΔΙ Ο.ἢ γοδρ, δὰ 80 
οοὐ δηὰ Ἵσοϑθης ἃ θοῦ ν ἴῃ ΝΌΘΗ, 6 τῦβὲὶ ἤδΥθ 
δα ααυΐία ἃ στον ἴῃ ἀοοίσίπο δὰ τοὶ σίοη.--- ΗΠ Ἐα- 

ΒΕΒΟΚΕ: Εδδγ ποὺ {{}6 ΟΓΟΒΒ, δίῃοθ ἤθτο ἰδοῦ Βαδί 
Ὀσίοτο (60 016 ὙΠῸ ὍοΓΘΟ ἰὺ [Ὁ πἷἰπο μυπάτγοα διὰ 
ΒΥ γϑϑσβ. 
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ΤΗΙΒΕῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

Τὴε Εἰλποϊοσίεαϊ 7Ταδῖο. 

ΟΕΑΔΡΙΣΆ Χ. 1--39. 

1 Νοῦν {686 στὸ ἐἢ 6 φΘΠΘΓΘΙΙΟΙΒ ἐωκρνώμει οὗ (Π6 8οῃ8 οἵ Νοδὴ ; [λον ποθ] ἢ θη, 
«Ἢ Ηδαηι, δηὰ Φδρμοίῃ ; δῃὰ υπΐο ὑπ 6 πὶ ὙγΟΓῈ 8018 ὈΟΤῚ δῇζοσ {π6 ἢοοά, 

“ἢ, Τρ δαρμοίδιοα (τοτβ, 2-ὅ). 

ΤΙε 50η8 οὔ ἀρ ἢ ; ΟὐοτηοΓ {δο ΟἸπιπιοτίδηβ, ἐπ ἴμο Ὑδασίβη σμασβοηεατα ; Οτίσαθα], Ὡηἃ ΜΘΡῸΡ 
Βο» (Ἀ]555], δηἃ λίδααί [Μολ68], δπὰ ΨΦαγδη [1οπἰαη5], απὰ ΤῈ} 4] [ΤΊρεσοα!]}, ἀηὰ Με ΒΘ Ο ἢ 
ἄκρωι . 84 ΤΊΣΑΒ [ΤἈτδοίδλη)]. Απα ἴΠ6 8οη8 οἵ ἀοτημοσ᾽; Αδμ κα πδΖ ' [Θότπιαηα, Αϑε], πᾶ 
Ἰρῃ δίς [Οεἰια, Ῥαρμϊδροπίδσι), δηα ΤΟρΑΥπιδὴ [Αἰτασμίδθα)., Απα [06 808 οὗ Φαναηἦ; Ε)}}- 

ΒΠ8}ι᾽ [{Εἰὶς, Σοϊϊδμ 6], δῃἃ ΤΑΥΒΏΙΒἢ. [Τατέϑαστιε; Καοδοὶ : Εϊσκοαμς , ἘΚ {τὴ [γρτίαπιο, Οατίαι]), δηὰ 
5 Τοάδπιτα [Ῥαγἀβαίαπε, ΒΥ {Π686 ἼῸΓΘ [|6 1868 [ἀπϑιογε ὁπ ἐμ ἰδϊατιὰθ ἀπὰ ἐμ9 οοδεσία) Οὗ {ῃ 6 

(Ἰθ} 6168 [189 Βοαδίμβοα  αἰντα θα ἢ 1 ἰΠοὶγ Δ} 8; ΘΥΘΙΥ͂ ΟὯΘ δου ἢ18 ἰοῃ ρίιθ, ἃ [6 Γ {161 ἔμ ταὶ- 
1168, ἴῃ {861 πδίϊ 8. 

2, ΤΠ Ηδαιίίο8 (γογ8. θ--20). 

Αμπᾶ (6 βοῃ8 οἵ δι ; Οἰιβὰ [Ζιλιορίϑη6], δια ΜιΖζγαϊτ ἡ [Ἐργρέίδη], δἀπὰ Ῥ]ὰὶ 
[᾿συΐαη8], δηὰ Οδπδδ | Οαδμραπίίοε, :ον]απᾶοτθ), Απὰ (ῃ0 δοῃβ οὗ Οὐ; ὅδθα [ΜϑγοἊ 
δηὰ Ἡδυ δ} [Αὐγαείηίαπε,, δη ἃ Θϑθίδ [2Ξιἰορίασις ἐπ Βδθοί μα], δῃ ἃ ΒΔϑτη δ [Ἑδδίοττι Αταδίαπε], 
δηα ϑαθίθομδ [δι ορίδτι Οαγαυηδυίδη) ; δ πα [6 808 οὗἉ Δ; Ξζμεῦα δῃηὰ ἢ θάδῃ 

8 [Ββαδαατι απὰ Ἡδᾶασιϊς Οπβ} 68, στ ἵμο Ῥατείδιι συ], Απα Οὐ8ὲ Ὀαραὺ Νιτησοά [π νὴ] τεθεὶ]: ἢς 
9 Ὀερδη ἰο ὉΘ ἃ ταὶ Υ ΟὯΘ ἴῃ [86 Θατί!. Ηδ νγβ [8ὸ θθοαπιοΪ ἃ τη ρ Ὠυπίου Ὀθίοσθ 0868 
Το"; ψΒΘτθίοσθ 1ὑ 18 βαϊα, Ενθῃ 88 Ν͵πιγοα ᾿ 86] {86 τη] ΡΉ Υ ὨυπίοΣ Ὀδίοσα (86 ἴμοσαὰ. 

10 Απᾶ {π6 ὈορΙππηρ οὗ ἢ18 Κιηράοπι τγὰ8 Β δ) βάν τ ποτα 9], δὰ Εταοὶ [Οτοδοο], 
11 δπὰ ᾿οοδά, δῃὰ Οὐδ] πη ἢ [Ἐτορρμοι), ἴῃ (Π6 Ἰαπὰ οὗ Κ'ῃ παν [Βαργιου)], Οὐ οὗ μὲ Ἰδπὰ 

πὐθοῦ ἔου ἢ ΑΒΒΒῸΣ ἢ ταν τπρ, δὰ Ὀυ]ΠΔ6α ΝΙΠΘΥ ἢ [αἰὲν οἵ Κίπυ8], δηᾶ [Π6 ΟἸΥ ἘΞ ΒΟθοΙ]Σ 
12 [αἱ τλδιϊκοίδ], δηα Οδίδῃ [Ξοιδοὰ διὰ Ομ δ] Δ0ᾺἈ ; οοταρ]σείοι], Απὰ Ἐδδοα [419] Ῥοίνγοθ ΝΠ ο- 

13 νοι δηᾶ Οὐδ]δὰ; [ἢ Βδ1η6 18 ἃ ρτεδῦ οἰγ. Αμὰ ΜιΖζγδιτ) οἶα Τμυαϊτῃ [Βοσρεσβ Ὁ Μιδασῖία- 

1 ΘΟ 

πἰδ ταοοϑ}, Δ ἃ ΑΠΔΤΉΪΤΩ [᾿πβανϊίαπίς οἵ ἐμ Ὁε]14], δηἃ 1.6] τα [Ἰάργατα οὕ Ἐργρε], δῃἃ ΝΙ8ρῇ- 
14 {10 [πιϊἀάϊο ΟΥ̓ Ἰοτσοῦ Ἐργριζαπ6], Απμπᾶ Ῥαίηχαβια [ἀρρὸς ἘσγρεδηἊ), δὰ Οὐδβ] ἢ τη [σμοϊοίατιε : 

ουῤξοῦ τ Ὠοτὰ οδὰθ ΡΠ Ἰβύ1πὶ  οταϊαταπὲβ, πϑῖν οοσροσβ , δὰ Οδρμιίοσὶ πὰ ἐΈΡΒΕῚ Οτοΐαμεῖ,. 

15 Απᾶ Οδῆδδῃ Ῥεραὺ Κι άοη [8ίδομίδῃβ, 86μ6:3] 18 βγείθοσῃ, δηᾷ Ἠδίμ [Ἐιϊθϊος, ἰατταεΐ, 
160 Απά {μ6 Φοθυβίιθ [σοῦπα, δ ἀσιβαῖθι, ἐμτοδμέίης.ἤοοσ), δηῃὰ {ῃ6 Αὐηογὶίθ [ἰπμαυϊρατίς οὐ ἐμ6 ἈΠ|6], 
11 διὰ {π6 ΟἸγρβϑιῦθ [οἱαν, οἵ σρασβὴγ ϑοἱ"]}, Α πα 116 Ηϊνιΐθ [Ῥαραπαβ 7], δπα {Π6 Αὐἰκιξθ [ταμαρὲν- 
18 πη οὗ Ασΐα, αὖ [86 ἴοοὶ οἷ ἹΘΡαποιΐ, δηα 86 Θ'ἴηϊα [ Βίπηδ, ὕὑροσὶ Τεθδποα ], Απᾶ {6 Ατνβδάϊιο 

ΑΤΘ 215 ὁπ 116 ἰϑδηὰ Αταᾶοβ, ποσί οὗ Τιρο 6], δη {6 Ζοχμδυ δ [᾿Ἰπμαθεξασιιο οὗ Βἴτηγτα, σα ἐμὸ τ ϑείο ἢ 

ἴοοι οἱ ΙφῬαμοι], δηα (ῃ6 Ἡδιηδίμ (6 [Ηασιδίμ, οα ἐδ ποτέμοσῃ δοτάος οἵ Ῥαϊθδεϊῃθ] : 84 Δι θυυγασὰϑ 
[19 τσοσο [6 Δ }}1}1659 Οὗ [ῃ6 Οὀ,Δδη 65 ρτοδαὰ δρτοδᾶ, Απᾶ {16 Ὀοτγάοσ οἵ {86 Οὐ μδδη168 " 

τῦα8 ἴτοτη Κι άοη 88 ὑποὰ οοτηοβὺ [0 ΘᾺ [εἰὲν οὔ ἐμὸ ῬΒΠΙσ πο], απΐο Οδ:ἃ [αἱΐ οἵ Ῥμὶππείποα, 
διτουβμοϊὰ}, 88 που ροσδί πηΐοὸ βοάοτῃ [αἱἐν οἵ ϑυσπίηρ]), δηἃ (ἀοτηοσσδἢ [οΠγ οἵ ἔιο ποοὰ], δπὰ 
᾿Αἀμπιδῇ [ἴπ ὅλο (οντ  οτΥ οὗ βοάοτη, Αἀδτλδῃ 1), ἀπ ΖΘὈΟ τη [οἱὲν οἵ ξ 8:6 1168 ΟΥ ἩΣΘπδ65], βου υπΐο 

20 1,ἅ5}8 [οι ἐδο ϑαδέ οἵ ἐμο οαᾶ 868, δασίῃ οἷεδ), ὩΤΉ68Θ 816 {Π6 80}8 Οὗ Ηδπι, δου {Π|6}Ὁ ἔΆπηὶ- 
1165, αὔϑν {π6ὶγ ἰοηρίοβ, ἴῃ ὑΠ 6} ΘΟ Ὑ168, 8ηα 1 {πι6ῖτ παι! 8. 

8. ΤΈο Ηοτοΐ(68 (ν6 ΓΒ. 31--81). 

21 τὐηίο [θη αἷβο, {π6 ἔμ  . οὗὨ 41} {1:6 σάτα οὐ ΕἸΌΘΓ [ὁα 1δο οἶδας εἰά6}, (πΠ6 ὈΓΟΙΠΘΙ 
οὗ Φαρβϑίῃ {μ6 δ]άθνὺ [1άπξθ, ταογὸ ϑοστϑοῖ!ν, ἐσαπβίδίοβ, οἱὰογ ὑσοῖμας οἵ ζαρβοίβ), Ἔυθὴ [0 ἢΐπὰ ὝΘΓΘ 

22 “Π]άτθη Ῥοση. ΤᾺ6 ομ!]άτθῃ οὗ Ξμθπι; ἘΠδμὴ [ΕἸγταδθασιβ, Ῥογεῖδτ], Δ ἃ ΑΒΒΠῸΓ [Αδεστίαο], 
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δὰ ΑὙΡμαχϑᾶ [Αστδρδοδιεία, τὰ Ἰποσίμοσῃ Αδοστίδ, ζοσίσϑαβ, οὐ ἑοστέοσυ οὗ ἐβοὸ Ὁμαϊάζβυ)], δῃὰ [δ 
23 ἰὼν ἴῃ Αεἰα Μίροσ], ἀμ ἃ Ασϑτη [Αταποβαμ ἰὼ Βγτια, Βἰξααπάοτ]. Α΄ πα {16 Ομ] άγθη οἵ Ασδ, 

5. [Αἰωιοε ἢ πιδεϊτο ὁοσπγ οἵ 200], απ Ηυ] ἱπηρεῤεν, δα Οοίμοῦ [Αταθίαθ]), δπα Μαβὴ 
24 [Μμοαδος, δγτίαι)]. Απᾶ Αὐρβαχδα ᾿θραδῦ ὅδ δὶι [θη ζου}]; δπα ὅῬ818}} Ὀθραὺ ΕἰΡΟΥ [ἄοπι (δὸ 
25. οἴδος εἰᾶο, αταίρτατε, ῬΠρττα}. Απὰ ἀπίο ΕἾΡΟΣ ὙΤ6ΓΘ ὈΟΤΉ {070 ΒΟΠΒ: [8 Π8π|6 οὗ [Π|8 ΟΠ 6 Ὑ788 

Ῥεῖορ [ἀλνιείοα}; [ῸΣ ἰὰ ἢ18 ἄδγβ τγὰϑ (86 θασίβ αἰν!ἀθα; δηὰ 18 Ὀγοί θυ 8 Ὥδηιθ Ὑ788 
26 Ζοϊκύλῃ [ἀϊαιϊτιϊελνοᾶ ; ὉΥ ἔλε Αταθίασια οδ]]ϑὰ Κδοβίδῃ, αποοδίος οἵ δ! 189 Δγδδίδῃ ἐγίρθ)]. ἀ πὰ “οκίδη 

θοροῦ ΑἸτιοάαᾷ [πιρκευτοὰ]}, ἀπ α ΞΘ] ΘΡᾺ [Βαϊαραπίαπα, οἰὰ Αταβόδη ἐστί δ ΟἿ Ὺ αἴσῃ, ἄσα ποτ οὔ ἐμ δινοσὰ ἢ, 
δηὰ ΗΖαυτηδυθίὰ [Ηβάσαυιείμ, ἰπ 8. Ἐ, Ασδθίβ, οουτὲ οἵ ἀοα:}}, δηὰ οὐ ρῃωηοὶ οὔ 180 προοσι, οα 

27 (μο Πποὰ 8.4}, ἀπ Ηδάοτδηι [Αἰγαπιϊέθα, σπι ἐμ δου ξμι οσαδέ οἵ Ασγαδίβ], δ ἴ0Ζα] [βαπα, α οἱἱγ ἴῃ Ὑϑοοα 
28 δηὰ ὈΙΚΙΔΒ [ὁ ἀμμιτῖοι ἐα Αταῦία, ρίαϑο οἵ ραϊαν ἐτοα}, Αὐ!ὰ ΟΒαΪ [ἰὰ Αταδία, εἰτίρροά οἱ ἰοανοα], δηδ' 

ΑΒ πιδϑὶ [τ Αταδία, βμέμοσ οἵ Μδ6), ἐμο Μιωσδυβ1]), δῃὰ Θῆ θα [ϑαῦσοδηδβ, πῆ ἐδοῖν οαρίταὶ οἱἐγ, Βα θα], 
29 Απᾶ Ορ)ὴγ [ἰὰ Ανδῦία, ὑβοῦβθ!Υ οἱ 89 Ῥασεῖδει θυ}, δῃ ἃ ΗΔ] ἢ [ῬτοῦδΌ!γ Ομδαϊαπ, ἃ ἀϊοισισὶ Ὀσένγοαα 

Βατοο ἀπιὰ Μϑοοῦ, οσ 180 ΟἈδα]οίδ, οτι (86 Ῥότᾶας οἵ σίου Ασα], δια Οὔ : 811 {η688 Ὑ7ΘΤΘ 8008 οὗ 
30 Φοκίδβῃ. Απᾶ {μοὶν ἀνο!]ηρ τγαϑ ἔγοια Μϑβίια [δοοοσάϊτια ἐο Θοφθαειίίυα, Μοϑοῖνθ, ὁ (μο Ῥαγεῖδιι 

συμ, 48 ἰβοὰ ροαδβϑὺ απο βΐδβρθδγ [Ἐϊπιγαγίο τογαὶ οἱἐγ ἴῃ ἐδο ᾿ράϊδη Βοα, Ζμαϑιν], ἃ τωουηῦ οὗ (86 
31 οδδε. Τῆθδθ 8.6 [86 Βοη8 οὗ β΄'ξθῃηι, αἴΘΥ (Π6ῖγ ἔβτ}}168, Δ σ ὑπ ῖν ὑοπῥαθ8, ἰῃ {Ποῖ Ιδη 45, 
32 δἴγογ {πὶγ ηδίϊοθβ. ΤΆ686 δὰ [9 [ἈΠ11}168 ΟΥὮὨ (Π6 Βοῃβ οὗ Νοδῇ, δἴϊζοσ {861 ρϑῃδγαι! 8 

ξαποαορίθ8}, ἰῃ ἰΠΟἿ Ὁ ΠδίΟΏ8: δα ὈΥ͂ [630 ὝΤ6ΙΘ (86 παίίοῃβ αἰνιἀβα ἴῃ (ῃ6 Θασίβ δίνβυ 
ἰμ6 Βοοά, " 

(1 εν. 8.--Ὧ, αοτλος (α ἈὝ ΕΒ). ὙΏοδο το 08] Ἰοςίο σα ΔΙῸ Τουσιᾶ αἀχίοσῃ δὶ Τ 6}. οοτουἱησθὰ ἰπ ἐμ Ὠἰκίοσν οσιὰ βΘΟΘΤΡΌΥ 
αἴ Ἑυτο : ἈΒΌΠΟΘΕΤΙ ΒΟ ΘΕΥ Το »ἷο "δὰ Ἰαδ [86 τοῖς οἵὗἵἩ ἐποὶνς πιδτηθ ἔγοτα 9 Ῥομπίῃδ, οὐ ΒΙδοῖς θα, ἰο 1σϑ» 
Ἰδυὰ : ΜΗ, ἘΜΗ., ἘΧΝ 61 ᾿ἀῥαξίγον δὰ δ ρκιύρρδν ἘΠΠῚ εν ἐπὶ ΘῈ Μν Θέτπαπε, ΟΥ̓ΒΤ, 

Οἰπεδνί, Ομπιῦτί πιδεγϊαπα, Ἡμνεδ 6 ατδονῖα μεδνία, ΟΥ̓͂ΔΥ ἢ 8}} οἰγταοϊο  8}}}7 
Ἐπ τ Ὁσυς ἔθοσο (6 ΘΛ ῬΤΟΌΘΔΌΣΙΣΕΥ ἱδδὲ ἜΒΟΥ ἭΟΘΙΟ ἸΟΙ͂Σ Ὁ [Π0 δδσῃηϑ οἱὰ Ῥοορὶθ, οὐὸσ ἀσίγομ σου Ὗ δα ασὰ ὮὉΥ δυο» 

δοδεῖτο ᾿νανοα οὗ χτοϊσταίοῃ. Ἰ3τ, ΑΔΆΈΚΚοΣ δα, ὉΥ σοί δι μοαεὶδ Ἰδὲ, ΑἸΚΘΟΙ88, ΑΧΘτ Δ, ΣΏΔΥ ὃὉ6 ἐ86 ο]Ϊὰ πδσχιο [ὉΣ ἐὴ 

Βιδοὶ οΥ 19 ΘΟ ΠΕΥ] ἰξ, ΤΌ Θσϑοῖο οα]]ϑὰ ἱξ ἴοτ Ὑπΐοδ ἐμοῦ δοοοσάϊηρῖγ ουμπὰ ἃ τηϑδηΐηρ ἴῃ 
οἷς ὑἴως τος τὰ βου νὰ β᾿υλφρυλδν. κοῖς ϑΒ τος ΘαΡΒοσαϊκοὰ ἰο εὔξεινος--ἰὨθ Ἑυχίηο.. Ὁ. ιη ͵ 

[3 Υοες. 4.---, σιοαη, ζαναη, Πιοαπ, ον. ὙΒΟΣΟ οἂπι 0 τὸ ἀουὺὲ ἐμαὶ ἐπ 6 15 ἄἀχϑθοθ, Οοπιρασο Ζοοὶ ἰν. 6; Ἐδποὶς, 

χετὶ!. 15. Τ.η. Υἱὲ, 21. Τί 18 (86 Ὡᾶχοο οσ ραϊσί δὶ ορὶἐποὲ οὗ ατϑθοο ἰπ (86 οορτιαῖο Ἰδαύθσβοθ, 86 κίνοα ἴο ἐὲ ἐπ υἱοξοσίοαὶ 
. ᾽ ᾽ 

ἴοστηβ : Βγτίδο, 111κ. . Ομδ]ὰ. 255, Ασδαῦ.., ιξ 2) διὰ 4150 ὉΥ͂ {80 ατγοοκβ ᾿μουθοῖτοα, Τμ ΘᾺ ἐμον πουϊὰ Ῥγοδοηΐ 

ἔδ6 πλτηϑ ἰπ ἰδ οἱ, Οτἱοσιἐα] ἥοστω ; 8 ἴῃ οὐδοες οὗ ΑδΟΒΥῖυα, πβδη ἐμ τοοῖμοσ οὗὁἨ Χασγχϑα [8 τωδῖθ [0 6811 ἐβοτα 
Ἰαόνος, αχιὰ ἐμεὶν Ἰατιὰ γῆν Ἰαόνων (πο 176), διὰ ἷπ δϑοῖδοσΣ με ῤῥαῃ δθ8, διὰ δ' Ἰαόνων χέρας. Κ66 6150, Ηξπον., ἰ. ὅθ, 58. 

τὰ}. ν. Ἔλλας. ὩΣ ΤΊ 7) ἰδ βοῖϑ ΗἩΘΟΓΘΎ οοΡἕθ8 551 . ῬΔΙΟΣ ἐθὸ ΤΧΧ χοᾶ, ἀπᾶ σοπδοτοὰ Ρόδιοι.--Τ. 1. 

[ Υε:-. 5.--Ὑ Ὁ, τοεγὰ μαγίεα. Ἀζαϊτοοηϊᾷοθ δΑγ5 ὑπὶ8 ἰοῦ ῬἨΔΔ δρριϊοὰ ἰο {η6 δεαρμιοίἰίοα ὈθοδΌδο οὗὨ ἐπαῖν ἔὰσ 
τονΐηρ, ἩΠΙΟΝ ρατίοά ἴδοτα ἔγοσῃ ὁδοῦ οὐμοσ ἐπ σορασϑίθ [δἷ698 διὰ οοαδία; ἩΓΒΟΣΘΒΔ ἰΐ ἰδ τοί εοἰὰ οὗ Ηδση᾽ δ ἀοδοαπάδῃΐ, 
ὈοσσΌδο (ΠΟΥ ΟΙΘ ΠΘῸΣ ἴο ΘΟΟὮ ΟἿΟΣ, ἑοστοίηβ ἄσηδο δηὰ οοπβτιοι ρορυϊδίϊοι.--Τ. 1..} 

[5 7ατ:. 6. ὈΠΛΧῸ. ΤῈῖβ ἀ0Δ] τδηλθ [Δ5 Ὀθδῃ δυρροδεὰ ἰοὸ ἀδηοίθ ἐμ νοϊ 64] ἀἰν δου οἵὗὁἨὨ ρροσ διὰ Σζόπον Ἐδγρίῖ. 
Τὶ πουϊἹᾶ βοῦϊῃ τ οτΘ Τἰκοῖγ ἴο δυθ δ Ῥ δαὶ : ΤἘὴὸ Διαντγοιοε--ἰ(Ὦ9 ἔπ0 ΠΔΙΤΟΤΕ, ΟΥ ἐπθ ἀοιδίς παγγοιοῦ-- 
80 εἰχαδία. ὙὙηδὲ οοὐἹᾶὰ ὈΘ6 ΤοτΟ ἃ ἢγνο οἵ Ἰοῦᾳ διῃΒᾷ ὙΟΣῪ ΤΔΙΤΟῪ 5ΠΡ οὗ ἰοσττίζοσν, Ἰγὶπα ἢ). ὈΟΓᾺ δἰάθα οὔ ἐμ 
ΝῊ, τὴν Βυπαᾶχοί τοῖο ἴῃ 1 δυδ νοεῖτε σηὶῦ ἃ ἄρας Ο δο ἴα ἐτοαὰ . 1ιἴ εἴχασιαο ἰδαῇΡ Βοϑοδτ ΠΙΪΟΣ Βμου]ᾶ 
Βαν οἵ ἐμ9 πατηο, δα ἐξ ἰδ τη ἩποΐδοΣ ἐξ 6 ἩΘΟΣΘΤ ΟΣ Ἐργρέΐϊδη. 1} ἰβ ῬΈσοΙΥ Ηθῦσον, απ πὸ οἴοΣ ῬΣΟΡΟΣ Ὡδῖωθ 
ἰ 86] ΠΔΙΤΟΎΤΙΘΔΔ, ΙΒ τηουπηἰαίῃδ οὐ ἀοδοσχία ΟἹ 

ἀἰδοσσπὶ διὐγιδίης 
οὕτοο δε Κ ἴο Ηἷπὶ 88 18 ΘΟ. ἾοΣ πὰ ῬΡορσίοίου. ΤθΟΙΘ ἰ8 ΓΘΔΒΟΏ ἴο ΒΌΡΡΟΘΟ ἰπαὲ ΜΙϊκνταὶπι τα οὶ Ὠἷδ δα σ] οδὲ Ὡδταθ. 
Ὅ85 ταῖθον ἃ ἐοττί οτία] ἀοεϊστιδτίου, αὐζοσασὰβ ρα ΘΏΘδΙ ορ08}}}7 πᾶ ἘΝΟΣΙΟΔΗΥ βἀορίθἃ. ΤΏ οτίφίηα)ὶ πδτὴθ οἵ (μὲ γα 
βοε ον τοὺ πανο Ὀθθη Θερέ, Οὐρί, οΥΣ Ομρλέ, ἴγοτα ἩΒὶοῖ οασαθ [86 ΟΥἾΒΟΣ ῬΟΡΌΪΔΣ ϊσοκέϊο, Αἱεγνπτοος, Ἐθσγρί.--Τ. 1. 

[6 ας. 9.---" λίρλίν δυηΐεν (πβοῖδασ οὗ πιθὰ ΟΣ Ὀ6αδὲδ) λιν 5 δρίγε με Σονὰ," 10 Ὄχρτοϑα δἰβ πιοίοσί ιν ὅοσ 
Ὀοϊάπδεδ απ πίἰοϊχοάποσα, 86 δογλϑὶ ἐπι ρ᾽ ΟΥΟΣ Ὀσῖοτο ἐδο ἀϊνίτθ Ῥγόδοσοο ; δὸ θαᾷ, ἐμαὶ αοἄ οοὐ]ὰ ποὶ ἐδῖκο ᾿ἷκ ογοα ἴτοσα 1. 

Οοίορασο υἱὲδ ἐΐ αοῃ, νἱ. 10, ἔθ τ᾿ 8019 ϑασία οοστυρὲ, ἘΛΡΝ Ὁ .-. 1..} 

“Ὁ {φ9ΨὉὲε-. 11.-τ ον ἀπο, Ιπ δυρροτῖ οἵ ἔδο Υἱὸν ἐμαὶ “ἘΝ Βοτὸ ἀαποίοα {86 ρίαοε τολίλογ, ἱπειοδᾶ οὗ θεία (80 

ξυδ)εεῖ οἵ 8ὸ να Ὁ ὡς ἢ , Μαϊπηοτιὶᾶοα σζοΐογα ἕο ΝΏΣΩΡ. χσχίν. 4, ὅ, ΠΟΌΣΞ “39 ὙΠ ΧΕΙ δὲδξ νὴ ) “διὰ ἐξ πασιξ ουἱ 

(ἰο) Ηαξασ-αδάασ, δὰ ραδοϑὰ οὐ (0) Αβιροσδὴ :᾽" αδἷδο ἰο ΝΏΤΩΝ, σσχὶ. 88, 5 Ν ἸΦΩΠ Π9Ὁ ΔΕἽΦ Σ Ὁ; ,“Αὐᾶόορ, 
Κπιρ οὗ Βαβῆδη, ποπὲ ου] (0) Ἐπχαοὶ ;᾽ ἐπ ποίεμοῦ οὗ Μ ΟἿ ὀαδοα 18 ἔπ 6 Γ0 8 Ὁσϑροαίἐϊσῃ,. ΗΘ Σοΐεχα δἷδὸ ἰὸ ἈΠ ΟΘῺ νυ. ὅ, 
ὙδΒόῖο “ΑΘΙΒῸΓ ἀπὲ [ἢ9 Ἰαπὰ οὗὨ ΝΙταΓοᾶ " ΔΥῸ τιοσιἐομοᾶ ἑοκοίδος.-- Τ᾿ 1..} 

ΘΕΝΈΒΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΒ ΟΥΝἨὨ ΤῊΞ ἘΤΗΝΟΙΟΘΊΟΑΪ, (Ὁ, 287: αἶθο πο Ὡοΐοβ ἴῃ ὈΕΙΙΤΤΣΒΟΗ, Ρ. 629. 83.006 
ΤΑΒΡΝ ΝΒ ΟἘΝΕΑΙΟΟΊΟΑΙ, ὙΒΕΒ ΟΝ α]ρο {86 δτιίοϊοβ, Βαδοὶ, Βδυγίου, ΝΊπουθμ, απὰ Μ680- 

Ῥοίδιοΐδ, ἴῃ ΗΞΗΣΟΟΒ ἤρα! -Επογοϊοροαϊα. ΙΑΥΔΕΡΒ 
1. Τῆς 7κιεγαίμτνο.---8Ῥ 66. Μαιπον, Ρ. 19: [Π6] δοοουπὶ οὗ “Ἐχοδνδίίοῃβ δὲ Νίπουον," ἰοροίθοῦ 

ὃ ποτ, Ρ. 1109: ΚυβτΖ: “ Ηἰδβίοτγ οὗ 16 ΟἹὰ | τὶ ἐδο ““ Βοδοτγίρείοα οὗ δ Υ ἰβὶἐ ἰο ἴῃ 9 σμαίδαιπ 
οδἰδπιοηςῖ,᾽) Ρ. 88; Κνοβει, ρ. 107: [Ὀ. 108: | Ογβιλδηθ ἰῃ Καταϊδέδη, δὰ 10 (86 Φοσίαϊ οὐ  οὐ- 

ἃ 1] δυὰ πο] ατταηρθὰ ΒΌΓΥΟΥ 860 ἴῃ ὨΚΙΙΤΖΒΟΗ, | διΐρροτα οὐ ϑαίδη.") αθιτηδῃ οὗὁὨ Μοίΐβϑηθρ, 1,οἰρβίο, 
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18569ϑὲ.0. σοῖο Ὀοϊοηρ αδἷδβο 6 “ἘΚ ΙΠΟρταρΐοδὶ 
ὝΤοΙΒ, οὐ ἴθ. Ναϊομδὶ Ομαγδοίοσίβιοβ," εἴς : [8:8- 
τΒ δηὰ Βιοίηθ αι, “ Φουτηδὶ οὗ Ῥορυΐας Ῥεγοδο- 
1047." Βοιῆη: θυτίον, 1859. Βογγρθδυε, Ετ θα γῖο Β 
τοῦ Εδύπιοι, γογίδηάδγ, δα οἴ γβ. 

9, ΤΏ Ὀαδῖ8 οὗἩ ἐδ6 σοϑηθδιορίοαὶ 8016. Ασοοτά- 
ἱῃῷ ἰο Ἠδνοτηκ δηὰ ΚΕ εἱϊ, (6 ἀοσυτηθηϊ 88 ρτουπά- 
Θὲ οἱ σοῦ οἱὰ ἰταάϊοιι, δῃὰ μδὰ ἰδ πῃ 1806 
(πιο οὗ ΑὈγδβδαι. Αοοογϊηρ ἰο Κποῦεὶ, ἰλ6 Κη 
ϑρο οἵ (89 πδοῃϑ ἐμδὶ ἰβ σεργοδοηϊοα ἴω ἰδ, μδὰ 18 
οτρίῃ, ἰπ στοαὶ ἷῃ [86 οοπηροίίοῃ οὗ ἐπ9 Βο- 
Ὀγοτβ ὙΠῸ (6 Ῥηορηϊοῖδηι Ομμδδηϊοθ. ΟΠ ΣΒΟΣ 
φοδῖρηβ ἰΐ8 οοτοροβί οι ἴο [86 ἀδγβ οἵ δοθβῆυδ. ΤῈ 
ἡκδῃ οὗ ἃ ὲρὴ δι αυϊ εν ἕοσ (μϊ8 ἐδ0}]9 ρτοβεηξ ἰμθπν- 

νοῦ ὉΠΙΗΪ δ ΔΚΔΌΪ ἰῃ ἐϊδ ατουηα ἔρδίαγοα. ΤΏοΣΟ 
Βοϊοπς μεθ: 1. ΤῊΘ δ:}8}} ἀονοϊορτηθπὶ οὗἁὨ ἴδο “4- 
ΡΒοίμδη Ἰἰη6; οἡ ὙΔίοδ ἰδ ΤΩΔῪ Ὀ6 τοιηδγκοά, ἔπδὲ 
ΠΟΥ ποῦ ἰΐ6 ρϑορὶθ πὶϊὰ πϑοτα 86 ῬΠΟΘηΪοἰΔῺΒ 

ἰδἰηοὰ τς τηρεῖ βροοΐδὶ ἱπέθγοοῦζθο ἃ. 6 ροεὶ- 
οι οὗ 86 ΠΩ ἰορίΔΏ8 δὲ [80 οδά οὗ 6 Ηδιίίεθ, 
11:16 εἰδίοτίο8] ποιύςα65 οὗ Νηροά, 85 δἷδο (6 δυρροεῖ- 
οι ἰδὲ δοάοτῃ πὰ Οουλογσδὴ ποῦ βοὴ οχιβιϊης: 
8. ἴ86 ἀϊδοοπύπυδηοε οὗ 86 Φον Βἢ ̓ ἴπ6 πὴ Ῥεϊος, 
83 Ὑ6]] ἋΒ ἴῃ6 δοουγαῖδ ΤΆΤ Πἰαγ ἐγ πὶ [86 ὈΓΔΏΘὮ- 
ἴηρ οὗ 180 Ατδρίδη Δοϊιδηΐνοθ, 0 μαῦθ 88 σωῦοἢ 
ΒρΡΘΟΘ βαδβίρπιϑα ἰο ἰμοτ 8]0}6 88 ἴο 411 ἐμ6 Φαρμο- 
ἰζοθ, θη ον 6 σοταγλθγοίδὶ ΡῬῃοπίοἰδηβ ἰΠ6Υ ποῦ Ἱὰ 
6 οἵ ἰοαδὲ βἰρτιίβοιμοο. Τ6 18Δ0]60 ᾿ηάϊοδίθθ νυΐουβ 
οἶγοὶθβ οὗ ἰγδα! Βοἢ-- ἸΏ ΟΓΘ Ὀπίνογβ8] δῃαὰ τροτο θ06- 
οἷαὶ. Τ|ι6 δαρδοίδδη ὑτοῦρδ δρῬοδσ ᾿οδϑὲ ἀ6Ὺ 
Βοδίἀθϑ ἐπ βονδῖ ΒΟΏΒ, (6 στη οἰ] γοη οὗ Φδρθ οι. ἢ 
δ΄ ἴνοι ΟὨ]Υ ἴῃ (πο ἀοδοοιιάδηίδ οὗὁ ἀοπιοῦ δηὰ ὅ4- 
τι, ἰῃ [86 ρΘΟρΪΘ6 οὗ δηϊοσίονῦ Αδἷδ, δηὰ ἴῃ [16 ἱπῃλ}}- 
ἰξδη!8 οὗἨ [Π6 σολϑίβ δηὰ ἰβίδηαβ οὗ (ἢ 6 Μοα  ΟΥΓΒΏΘΔῺ 
868. Μαρορ, Μαβαὶ, ΤΏΡΑ), Μοϑμ οὶ, δηα ΤΊΓΑΘ 8.0 
οδετίοα Ὠ0 λυ μογ. ΤῈΘ δ ]6 οογ 868 ἃ ὙΘΓῪ ΘΟΡΪΟΌΒ 
ἐγδαϊίοη οὗ ἴῃς Ηαδγΐθα. Εἰγθὶ, (Β6 6 ἃἂγθ στη ϑῃη οηθὰ 
[6 ἔσαν 8008 οὗ Ηδιῃι, ἐποῃ ὅνο 8018 οὗ διἷ8 δγβίΟΤΗ, 
Ουδῆ, (θη ὑπ ἔττο Θ0η8 οὗ Ἐδατηδῆ, πὸ Του σι ἢ δοὰ οὗ 
Ουδῃ. ΤὮοδο το ἄσγο, ἰμογοίοτο, στοδυ γα ἀοὨ ]άγθῃ 
οἵ Ηδιῃι. Νίτωγοὰ ἰδ ποχὺ ργοβοηϊθα 88 ἃ βρϑοΐδ!ὶγ 
Ῥτοιαϊηθηΐ 80} οὗ Οὐδ, ἸΤΏΘη ΖῸ]]οΥν8 86 δοοοηα δ0ῃ 
οἵ Ηδη, Μισγαΐμ, πὶῖὶὶ εἷχ βοῦβ. ΤΏ εἰχί, Οδ5]- 
Ηΐτν, 18 αραίη ργοβοηϊθα ἰῃ ἰ86 ταοηϊΐοη οὗ (6 ῬΏ1]116- 
εἶτα δηὰ Ὁδριοτίσο, πῆῸ ἃγα, ὑμογοΐοτο, 8130 ἡ 
Κι ἀομΠ]άσγοη οἵ ἥδ. Ῥδυΐ, (86 ἔουσίδ βοὴ οὗ δι, 
58. [09 ΟΣΪΥ ΟἿ6 ἯἘΟ ἰδ οαστίϑαὰ Ὧ0 ἔδυ μοῦ. ΤῈο ΒΠΒ, 
Οδηδδη, ΔΡΌΘΔΥΒ ἩΪῚ οἰσνθῃ ΒΟΏΒ: ὨΔΠΊΟΪΥ, Βίάοι, 
16 δηοοβίον οὗ ἰμοὸ ῬὨοηἰοἶδηβ, δα (πο 548 οὗἁὨ ἰῃ6 
οἴμον Οδῃδδη 8 ἰτἶροα. ὅμοσα, δηδῖγ, πδ8 ἔνε 
ΒΟΏΒ, οὗἨ ποτὰ, ᾿ ΑΒΑΒΌΓ, ΜΕ μὰ, δΓῸ 
Ὧ0 ἔλγίμον ἀονοϊοροά. Το ᾿ἶπ6 οἵ .ἷ8 ΒοΏ,, Ατϑπι, 
ΔΡΡΘΔΙΒ ἰῃ ΟΣ ΒΟΏ8, στα οὐ ρου οὗ ὅμοια, Οἵ 
ΒΟΏΒ οὗ ὅδιοτω, Ατρβασδὰ ἰδ ἐγεδαιθα δ 8 τοοδὲ ἱσηροτίδῃηὶ. 
ΤῺ 11π6 σ068 ἤτοι ὅβοῖὰ [Ὡσουρὴ Ατρβασδὰ δηὰ ἕδ- 
᾿ἰδῃ, θυθὴ ἴο ἐ89 χτοᾶ ἀομὰ, ΕΌεν. ΕΡΘΓΡ ἔοστηϑ 
186 ταοϑέ πηροτίδηϊ ροϊηὐ οὗ σοπηθοίοα ἴῃ ὑπο Κ'Βοταῖ- 
ἴο ̓ ἴπ6. ὙΥ ΤῸ ἢϊ8 δου Ῥ6]ορ ἔΠ6 φασὶ ᾽8 αἰνὶ ἀοα . ἰῃδὶ 
ἷ8, ἰοῦ ἰ8 ἑοστωϑὰ ἐδ βίτοηρ στυοποίμοίβεο, Αὔγα- 
Βαιιΐο ᾿ἶηο, ἰῃ οοπίταβι πιὰ ἴῃ6 ᾿ΐπθ οὗ δἰ Ὀτοῦδπος 
Ψοκίδη δὰ ἴΠ6 Ατδοΐδη Φοκίδηϊοβ. ΦΔοκίδῃ ἱβ ἀθνοὶ- 
ορϑὰ ἰῃ (δἰγίθοῃ 8018, στοδυ τη ὁ] το οὐὗἩἨ βμοιη, 

Ετοτὴ 18 ΒΌΓΥΘΥ ἴδ ΔΡΡΟΔΙΒ: 1. ΤὮδε (86 806 
[48 ἃ αἰεδὺ βηᾷᾶ {[}} υἱονν οὗἨ [6 ἴΐγοα ρτουπὰ-γροθ 
οΓ Ροϊηία οὗ ἀορατίυτο οὗ (16 Νορδοβλίδη Ὠυτηδηγ.---- 

᾿Βδθαι, ἤδη, Φαρμθίθ. [0 Ββονονοσ, ἱηνοσίβ (ἢ οσὰον 
οὗ [Π6 πδζηθ8, Ὀθοδυϑθ θη, 88 ἴῃη6 δησοϑίον οὗ {δ 
Ῥθορΐο οὗ {π6 ῥγομηἶβο, ἴθ (ΐΐ6 ῥϑουϊίαν μοΐῃϊ οὗ δἷτὰ 
ἴῃ (πὸ γτοργοβοηϊδι δΝόοη, Φδροία, πόνσναρ, δοσηθ 
ἢγβι, Ὀϑόδυδα, βίησο [6 Βἰϑίουυ οὗἨ [βγϑοὶ βίδπαβ ἴῃ 
Ὠραγοδῦ ΓΘΟΪργΌοα] σοπηθοϊίοη πὴ δαὶ οὗ 0 Ηδῃ)- 

ΟΕΧΝΕΞΙΞ, ΟΒ ΤΕ ΕἸΕΚΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΕΞ. 

ἰϊ68, [6 δαρἢ οι 68 ἴῃ [18 τοδροοῖ ἰδῖκο (80 Ὁδοῖς 
ἐτουμά. 2. ΤΊ [Δ0]0 688, ἴῃ 1 τ β μη οΓ, ἃ οἶθδ 
τὶ ον οὐὗἩ ἴῃ ποαγοδὲ ἀοδοδθοδηϊδ οἵ [86 ἔῆγθδ 808Ὲ 
οὗ Νοδῆ, οὐὁἨ ἰδ6 θουθΏ 8008 οὗ δαρϊνείδ, οὗὨ ἰδ ἴοαι 
80:86 οἵ Ηδπι, δηὰ {π6 ὅνθ δοὴβ οὗ ἔβο. [1{ ὑτθ 
βοῃΐδ 8, ἰποτοῖοτο, (Π6 βἰχίϑοῃ ρρουπά-ἴοστηβ οὗ οοπν 
τηρποϊηρ πδίϊομδὶ ἰοστηδίίομβ 8. [ἢ 186 οδ8ὲ οὗ ἔνα 
ΒΟΏΒ Οὗ δαρμοῖι, ὁπ6 δοὴ οἵ δι, δὰ ἴἴγοθ θοῺ8 οὗ 
Βοτι, 86 ΖΟΏΘΔΙΟΡῪ ἰδ ποῖ οαττὶοὰ Ὀεγοηὰ ἐδ6 
οὐ] άγοπ. 4. ἴῃ τεϑρϑοὶ ἰὸ 86 Φαρμοιἰίοδ, ἃ ἀοδα 
Ὡοῖ, ΚΟΠΘΓΔΙΪΥ, ρὸ Ὀογομά [Π6 στα] άγθῃ ἢ δσθο 
Δ)6 Ἠαγηϊίοβ ἰὲ ρϑββθο8 ἐδπγουρῃ [δ6 κτλάομῖν, 
ἙΔΔΙΏΔΏ, ἰὼ ἰδ6 στοῦ ἀομΠάτοα : Βο, ᾿ἰκοπῖδβο, 
τγουρσὰ (86 σταμαοι δ! ἐ0δθ Οαδ δ ίτὸ ; Ὡσθοηνρ 
0 ϑμοριϊίοα, σου Αἰ πδατια, τὶ ρεύξόοα ἴο [86 
ξιοαὶ- στοαῖ- τη ἀοὨ]άσθη, δὰ ἴποδο, ἱπγουρὰ (86 
Επσα  ΕτοΑ Έτκα ας ΠΠΙ Φοϊκίδῃ, δσὸ οδιτὶεὰ οὔθ βίορ 

ἴδον, ὅδ. ΤΏ ἰδῦϊ6 οοουρίοϑ ἰἰβ6}} 1οαϑὲ σι (88 
Φαρμοίμδηβ. Ὀογομᾶ ἴμ6 Μοάοθ, (6 Ρϑορὶςε οὗ ΜΠ|ὰ- 
ἀ]6 Απἷδι απὰ [6 δαβίοιτι πδιϊοΒ ΚΟΠΘΓΑΙΎ ΟΟΤΩΘ ὯΟ 
ζατίθος ἰπΐίο [06 δοοουηΐ. ἴξς δὴ ΒΟΤΤΟΥ͂ΟΣ, ἴο 
δδνο 1116 Ασα ἰασὶ τὶ (6 Ῥηοηϊοίδηβ ῬΤΟΡΟΥ, 
Βίῃοθ ᾿ξ ΟὨΪΥ πλδῖκοϑ τησπίΐοῃ οἵ 5'΄᾿ἀοῃ, πε δὲ ἱἰ ἐχ- 
δἰ ἱ(8 ἃ [11 δοχυδὶπίδηοο τί ἴδ6 ΕΚΥΡὔδηβ, τι [0 
ἱπμαρ ϊδηὶδ οὗ σδηδδη, δὰ τ ῖϊ (06 Ατδοΐδη ἰγῖθθα. 
ἴῃ 18 δου δν ἴοττω οὐ ἴῃ [Δ0]6 1166 8:6 πηδτ οὗ ἰὼ 
ΥΟΣΥ ἱρὴ δηϑαυΐϊΐγ. 6. Ιὲ οοπίδίπβ ἰθγοθ ἔπ ἀδιηθη- 
(1 ροοκταρὶ ἶσα] οὐ ηθ8, ομθ Ροϊ ἶοαὶ, πὰ Ὀεξιὰθβ 
ἐμΐδ, δὴ ἱτωρογίδης ἱποοοσϑοθ  πορυδρῆϊο βοίϊοα. 
ἐλ ν μού; 1. Το ταθοιίου οὗ ἴπ6 βρτοδάϊηρ οὗ 
(86 Φανδηΐίοθ (Ἰοη 88) ΟΥ̓ΘΡ ἰδ6 ἴβ]68 δηα οοδϑίβ οὗ 
(δὲ ΜοάΙ οττδηοδῃ ; 2. ἔἶο βργοδάϊηρ οὗ ὑπὸ ΟἌμαδη- 
ἰϊο5 ἴῃ Οδῆδδῃ : 8. [6 οχιθηβίοη οὗ ὑῃ6 Φοκιδηϊοβ ἔῃ 
Αταδία. οϊδοαϊ; Το τὲ ἑουπάϊηρ οὗὨ οεἶκ168 (οτ 
βἰδί.8) Ὁ Νίηγοὰ, Τ7ἠοοογαξίο; ΤῊ αἰν] βίου οὗ [δ6 
πουὰ ἴῃ ἴΠ6 τἴτη6 οὗἉ Ῥοΐος, (6 δποοείοῦ οἵ ΑἸ ΧΆΒΆΤα. 

Κυτὶ γεδοζωσοθπᾶβ (86 [0], 88 ἔπ Πα ση θη δ] 
ροἱυοιβ ἴῃ ἀθοίἀϊηρ Οἢ [86 πδτρ68 ἴῃ ἰμ6 δἰ οϊορὶ- 
6Δ] ἰδ0ῖο: 1. 76 Ὡδιη6Δ ἀθηοῖο, ον (6 τηρεῖ ρατῖί, 
ἔτοῦρα οὗ ΡΘΟΡΪΘ, τὮΟΒΘ Πδῖηθ 8 οαττίϑα ᾿Ὀϑοὶς (0 ἴΠ6 
ΔΠΘΟΒΙΟΥ : {86 γδ66, ἰοχοίῖμοσ τ ἢ (816 δη οοϑίου, ἔοστα- 
ἴῃρ 086 υπίίοὰ οοπορρίίου, 32. Μογθούβν, (86 ὁ 
ἀοδίκηδίίοη ἴον ἃ Ἰδηὰ δηᾷὰ 118 ἱπηῃδοἱδηΐβ, ταῦδὲ μοὶ 
Ὧ6 ΤὐβΑρρτοβοηἀρα ; ἴὺΣ δχδιηρῖθ, ἰῃ6 Ὠδη)68 (ἃ- 
ΠΆΔΗ, Αγααι, εἰσ. ΟΡ ἔγοτῃ ἐμ ἰδηὰ ἰοὸ δια 

6, δηοὰ ἐδοι ἔγοτα {19 Ῥεορίθ ἰὸ ἴ)9 δηοοδβίοσ. 
8. Ἷὰ ογδὶ, {6 Δ 016 Ῥτοοθθὰβ ἔγοσῃ ἐδ δέαζειδ ἐπ 
φυο οἵ ἴθο ῥγεβθῃϊ, βοϊνίηρ [86 Ργοῦίοτα οὗ πδιίσμδὶ 
οτρίῃ ζοϊτδὶν ἴῃ τ[ῃ6 ἯΔΥ οὗ ονοϊυϊδοπ (πη ἔὸς 
ΤῸ ΠΡ 1617}, πὶ ταδίο τ! ἴῃ ἐπ 6 ΜᾺΥ οὗἨ τοαυοσίου, 
ἴπ ἐπαὺ ἰδ οαττῖοθ Ὀδοῖς (0 ΠΏΣ [06 παιίουβ ἐδιδὲ 116 
αὐἰι δίῃ ἰἢ6 Βογίσζοσ οὗ (86 οοποοϊνίης Ὀομοίάοτ. ΤῸ 
ἰδαβὶ νοκίιΐοη, Βοτσουθῦ, Βαγ Βο]α8 οἵ 186 δοῃ8 οὗ 
Νοδὰ δἱτηδοϊῖ: μιὰ τὸ θύλνν ἡπδϑ ἐξ τὸ ἘΡΡΊ ΡΟ ΠῈΣ 
πομοαϊορίοθ οὗ [16 Βμετοθο Ὀσβδοηρ, τορασὰ, 
ἴδοη, ἴο 6 Βοῦγορθ οὗ (86 8016, τὶς αδἷδὸ γθσρασῖβ: 
“ορβοίμον πῆι Ηοηρβίθηθοῦς δηὰ οἰ ἰζβοῖ, πὸ το- 
δδτὰ 186 ΒΟΌΓΟΕΒ οὗ {818 οἰ βηο] ορῖοδὶ ἰδ 0]6 ἰο ματθ 
Ὀδδη ἰδ ρῥδισίδυοδδὶ ἰτβα ἤθη, θοτομοὰ ὈΥ ἰδ 
Κηοπίομα οὗ (86 πδίΐοηβ ἔπαὶ δὰ γοδομϑὰ ἐδ 15τὰ- 
οἰϊτο6 ἰυτουρὰ ἴπ6 Εργριϊδοβ. Ηοηρβίθηθοτῳ μαδὰ 
ΔΙΓΟΔΑΥ Ὀορὰῃ ἴ0 τηᾶῖζα δυδίϊδοὶα, ἰπ Ῥγοοῦ οὗ {δὶ 
οτἱ κί, ἰῃ6 ἱκηοπίοᾶρο οὗἨ ἐμ ρβορὶθθ ἐπὶ ντὰ8 δσ- 
Ῥγοθϑθᾶ οὐ ἴ:6 ΕΥρ δη τηοηυτωθπίβ, ἴπ δϑαῖρο, 
18 οοτηροαίϊουι (88 ἃ οοῃβιποην οἰοτηοις οὗ Θεθεαίαὴ 
ἴὸ δροαὶ ἴδ6 γοϑγ 1000 8. σ., Κποθεὶ τασδὶ πδει γα γ 
τοχαγὰ (Π0 οἰ μποϊορίοαὶ Κποπὶθᾶρε οὗ ἰμ6 ῬΒαηἰὕδηβ 
85 118 ἐγ Βοῦτοθ. ἢ ΟἹ ἰδ0 δἰ ηΐβοδηοο οὗ ἐδὸ {Δ 0 ]6, 
(δε βδιη6 πτίΐον (Κατ) τοιραῦκβ: “ΝΟΥ ἐδδὲ 19 
βδοιοὰ Ὠἰδίουυ ἰβ δοουί ἰοὸ ᾿ϑαῦθ (Π0 πδιξοῃβ ἰὸ ΡῸ 
(οῖς οὐ ἯΔΥ, ἰδ6 ῥγοδοσυλο οὗ {δ οῖῦ Ὡδταθ9 
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ἰπαϊοοίαα, ἐδδὲ ποινι δίδιυιϊην ἐΐδ, ΠΟῪ δτὸ τοὶ 
πο] Ἰοαὶ ἰο ἱξ, νὰ μὲ (ΒΟΥ τὸ ποῖ ἐογκχοίξοη ἴῃ 
(86 οουμδοὶ οὗ 6 ἰογνα. ταν ὐτλμο εν 
(6 ΟΙὰ Τοδιδωοθμὲ Ὠἰδίοσυ οομαοίδιδ ρμασιϊσυδσὶ 
ἐἱα, ἐδδὶ δ ῥτοθθηϊδ 80 ΟΟΙΏΡΙο(ΕΙῪ ὑπινρλταρθς εἶνε 
εαἱ ροδέιίουι τ αἱοῖ [5γδοὶ Βοϊάα διροῦρ ἔδο Ὀδίϊοηβ οὗ 
88 οδιί. [ἐ ἰ8, Συοσ ουοσ, κθ {τ ρεϊυϊνο Ὠἰδίοσυυ 
ΟΥ̓ΟΙΥΝ ΠΟΓΟ, ἴω ἀἶτθοῖ οοηίτγαδι τὶ ἐπ ΡὨ] ΟΘορμθτ68 
δηὰ τη γἱῦβ οὗ ἴΠ6 Ὠοδίμοη.᾽) [Ι͂ἢ τγοϊδοῃ ἰοὺ ἔπ ἡρότι 
[δὲ μοησοίογι ἢ [Π6 ὩΔΕΟἢΒ δῖὸ ἰὸ Ὁ0 βυδοτγοὰ ἴ0 
ἐμοὶ οὐσὰ ῬΔΥ,  αΟὶὶ τοιηΐπκ 08 οὗ Ασἱδ χῖν. 16: 
τοϊδιΐίοῃ ἰοὸ [86 Ῥγοβρϑοῦ οὔ ἰδεῖν τοϑιοσδου, ἢ6 ἀθ- 
βοτίῦθϑ [86 οἰ πβοϊορίοδὶ ἰδ 0]0 δ ἃ ρτορασαίϊΐοι ἴον 
ἐδο Ῥτογηΐδθο οὗ [6 ὈΪοαπίησ τδ οὶ ἰ8 0 σῸ ἐοτί ἢ το τὰ 
ἔδο Ῥτγοζηΐδοὰ σδοθ οὐδὲ δὶ {80 γδοϑϑ οὗ {Ππ0 ϑαγὲδ (οἷ. 
χἰΐ, 38). Εν ἴδ6 εἰδιοτίοαϊποδα οὗ ἐδ 6 δἰ 0 }0 δδ 
1016, Κι ΑἹ ρεοδοηὶδ [86 [ΟἸ]οπτίηρ δυχυμδηίβ: 1. 
(λεγο 8. Ὧ0 {800 οὗ ΔΗΥ͂ Βυροτίον εΥ οἰδίτοθαὰ Ὁ. ἐς 
ΒΒσιΐ 66: 2, ὯΟ ἰγ800 Οὗ ΔΩΥ ἀδσαίχη (0 811] ὉΡ ΔΏΥ 
μἱδιοείοα] Κᾶρ6 ΌΥ σοη᾽θοίιτθ Οὗ ροοίϊο ἱηνθηίίοῃ. 
ΤῊ ἰθ δϑϑῖ ἴῃ [86 στοδῖ αἰ ΠΤ ΠΟ6Β ἴῃ [Ὁ 6 Ὡδιτδίοῃ 
84 Τεβρϑοίθ {89 ἱπαϊν! 04] δ0η8 οὗ Νοδἢ ; ἴῃ ΟΏὯΘ (886, 
ἴοτο ἷ5 πηρηϊου τὰ ΟὨΪΥ ἰὼ ἴδ δοοοῃὰ; τθ6ῃ 
δρεαὶη ἰο (πο ἰπϊτὰ δηὰ ἰουτ τοθσοθθὲ ; οὔ ταλγ 80 
Δηοοδίοτθ δΓΘ ρϑυιοΌΪΔΥΪΥ τηθηϊϊοηοὰ ; ψΑἰ]δὲ ἴῃ οὐ μος 
6,568 ἰὴ πδιΐοῃδι αἰβιϊποείοπα αἰοῃθ δτθ βροοϊβοὰ ; 
80 ἰδέ ἰπ τοδρϑοῖ ἴο ΤἸΏΔΩΥ Πδιηθ8 ἯἮΘ ΔΙῸ Ὁμδδὶθ ἰῸ 
ἀροδάο τϑοῖδος ἰὲ ἰδ [86 ΡΘΟΡΪΘ οὐ ἰ}6 δησοδίον ἐμδὲ 
ἰδ τοϑϑδηῖ (0 06 ἀσηῃοίοα : δηὰ (8 8 ΘΘρΘΟΐΔΙῪ δὸ Ὁ6- 
αᾶυδο, ΟΥ̓ ΓΘΔΒΟῺ ΦΘΏΠΟΓΔΙΥ οὗ {Π6 Βοδῃ πη088 δπα υη- 
το ΔΌΣ Υ οὗ δηοίοης δοοουυΐ ἰμδὲ δνὸ θοῖηθ ἀΟΝΉ 
ἴο υὐ ἤτοι οἶδας Βοῦγοοδ οομοοστίην (06 οτἰκίη δηὰ 
ΘΟτΣ ΘὨοΙΘΩ δ Οὗ [80 ὨΔίζοΟηΒ, ΤΏΔΠΥ ὨΔΙΔ6ΘΒ ΟΔΠΏΟΣ 
08ὸ δδιῤδίδοίου:!υ ἀοιοιτηίποα δ ἴὸ νῆδὲ ρθΟρ]ο [ΒΟΥ | ̓ὉΥ 
ΤΟΙ Ὀοϊοῃρ,. 

χκαῖμει 106 οοΣ Δί οὗ [18 οἰ μῃοϊορίοδὶ ἰδ ]6, 
ἴδοτο αν ὑὈδο τοδὰθ (0 θ6ΔΣ [89 ἰδοῖδ οὗ ᾿ἰησυΐϊδεο 
αἴϊηϊίγ. Τῇ Ῥμορηϊοῖδηα δηὰ ἴμ9 Οδηδδηΐιθθ ἃγΘ 88- 
εἰσιιοὰ ἰο Ηδηι, Ὀυΐ ἰμοῖν Ἰαησύαρο ἰ6 Θοτϊεο. ΤΌΟΘΣ 
ΔΒογὶ 68 [ἢ18 ρμοακϊου οὗἉ ἴμ0 ΡΘΟρ]Θ δἰογοβδαϊ ἃ δὼ 
186 Ηδρνΐίδθ ἰο ἐμ 6 8} πδιΐοηδὶ ἢδίγοί, δπὰ που] 
τοξδγὰ ἰὶ δϑ ἔαϊὶϑο. Βαὲὶ οἱ ἴ86 ΘΟΒΙΓΆΓΥ, ὁ τουδὶ ὉΘ 
τοι οσοὰ ἰμπδὶ ἐδ Φονδ, ποιπί δὶ ἐμοὶ 
ῃδιίοηδὶ μαιγεοᾶ, πότος ἀδηϊοα [Ποὲρ Κἰ πατοδηβῆρ πιὰ 
τ86 Ἐκ οτηϊῖοα δπὰ οἴμοσα, Κηοθοὶ βοῖνοθ 86 οἶιο μές 
Ἰορίοαὶ το απ ὈΥ͂ (80 βαρροαίοι [δὶ [6 Ολπδδη- 
ἰζ.8 πο ἌΕΤΕΊΟΣ 0 ἰμδὺ ΘΟΌΒΙΓΥ τοϊρθλ ᾿δύθ τθ- 
οεἰνοά ἰἢ6 ἰὼο ἰδῆσυδρο ἔσο Θμοεηΐϊοθ νΏΟ 
5 ῬΓΟΥΪΟΟΘΙΥ δβοιι]οὰ ἐθοσο. Αἀά ἴο (δΐ8 ἰδδὲ [Π9 
ἴηι οὗ [86 Ῥῃαιηίοίδηβ δηὰ Ομδηβδδηΐξοθ νὶ|1} 86 
Βαυπιδῶο πδιίομδ οὗ ἱπ6 δου (ἢ δϑϑῖῃδ ἴ0ὸ 6 66 ΔὈ}1δ}.- 
οἂ (υπτξ, ν. 90; Καυκεν, ἢ. 286). Αβ ἴὸ πδδὶ 
ΘΟΏΘΟΣΙΩ 11:6 Εἰδηηϊ68 οἢ ἴμ6 Ῥογβίδη ΘΟ} , πὸ τηυδὲ 
ἀἰδιάπρυϊκα ἰμοῖλ ἔγοπι 89 δδθίθσῃι δρμοίίς Ῥθε- 
εἶδιβ. Βθδίαοβ ἰῃθ86 μὰ )οϊορίοδὶ αἰ δή υ 268, ἰθθΓῸ 
.λ5 ὈδδΩ ϑοῖ ἰῃ ορροαϊου ἰ0 ἴμ9 οἰ ποϊορίοδὶ ἰδ0]6 | ἔοι, 
1856 Βγροίμεεὶβ οἵ δυϊοομιμβοηΐο Ὠυτηδῃ σϑοθθ. 9 
δδν δἰγοδὰγ βροίϑὴ οὗ {μἰβ. Απά ΒΑΥ͂ ΒΟΙΏΘ, 
ΒΟ, ἰῃ [86 Βρ806 οὗ ἔουῦ μυπάτοα γοδγβ, ἴσο ΝΟδἢ 
11 ἐμ6 Ῥαϊγίδρομδὶ ἰἶσαθ, σου δυοὶ δ ἑοσσηδίίοη οὗ 
τδοοθθ ἢν Ὀ66η Θομῃρϊοίοἀ ἢ ΟἹ [δὶ ψγὸ ᾿Ὑοῦ]α γθ- 
τολτῖς, ἰῃ (06 ἤγοῖ ὑΪδοθ, ἐπδὶ [86 Ατοθιΐοδη δηὰ Μδ- 
ἸΑΥϑ. ΤΌ 68 ὮΑΥ͂Θ ΟΠὨΪΥ͂ ὈΘΘῚ ΚΗΟΤΤΩ δίποθ [86 ἐΐπηο οἵ 
τοοάοτῃ γόγδροϑ οὗ ἀἰβοονοῖγ. Τηθ ΜΟΏρΟΪ Δ ΓδΟΘ, 
ἴοο, ἀο63 ποῖ οοπὶθ ἰηίο Π6 δοοουὲ ἰὼ (890 ραἰτίδτοῦ) 
ἃο. Τθοσο ἰδ, [μοτοΐογθ, ΟὨΪῪ 6 οομίσαδι Ὀθεθθῃ 
(.ο διισαβίδη δηὰ 186 πιμϊορίο. ον ἰ806 οἰοαγίης 
Ρ οἵ (δῖ αἰ ΒΒ Ώ]Υ, ἰὰ ἰ8 αυδοίθης ἰὼ Ὀοίο: 1. ἐπε 

ἀἰδδγθηοο, τοῦ, ἴῃ (ἢ 0 ΠΙΡΥΕΥ τοῖ 
Νοδὰ, ἱπαπηθαϊδίο οηδυοὰ Ὀοίπθθῃ 58 οἴη 
μοι οὐ (86 000 εἷά46, Δη ἃ Ηδτὰ οἱ (ἢ6 Οἴδον ; 2. ἐδο 

Ῥγοργοδεῖνο δβρϑοΐδ  σίηρ οὗ [86 Ηατΐο ἰγρα ἰῃ 6Θοη» 
τβομα πὶ 10 Ηδιυν ἶο αρὶ πα] θά ΠοΥ ἰονδρὼδ 
[8 ραϑδίοῃιαὶ δηὰ ἐϊ 9 βουδυδὶ ; 8. [δ0 (μδὲ ἰοοῖκ 
Εἰκοο ἴα [800 Βιαδιϊῖο {709 ἴῃ ἴϊδ οτίῃδὶ γιοϊάϊηρ οὐ 
ὉΣΤΩΣῪ ἰ0 {Π6 οἴδεοὶ οὗ 86 βουίμογω οἰπιαίθ, ΤῊΘ 
Βδιϊῶο {γρ6 ιδὰ, τρογθουοῦ, 118 τί νογβαὶ Βρθ ΘΓ 88 
[86 Δ. μίορὶο γαοο; ἐμ οοπδιαὐθὰ [18 ἀονεϊοροά 
ξμιώ, ὡτὸ ἐπ τόνοι πε δὲ εἰηρίὶο Ὀτδηοθθθ, οὐ (86 οἴδοῦ 

ὉΚῸ 8 ργορτοδθ οὗ ΘῃποὈ] ηρ, τοϊχῆς τοαἶκθ 
Ἀιβνῳλὴν τἢο ἴ6 Οδυοκκίδη οὐ ναϊΐζοη." Ἰ]ιδὶ 

πρκῇ δο Φδρηοίδ, Βονοναγ, ἰπ ἐμοὶν ΠΟΌΪΟΡ ἰϑηάθη- 
ΟΥ̓, δῃουϊὰ αηΐϊο πῃ οὔθ Οδυοδβίδη ἔοστη, 18 μοὶ (0 ὮὉθ 
πορθοτοὰ δὲ. ΤΟ ρτοδῖ αἰδδσγεμοθ οί (ἢθ 
Βμοτηϊἶο ὑγρὸ διὰ 86 Φορμοίμδη, δ οχιβέσν πὶιΐῃ 
ἴδ0 Οδυοδδίδῃ, ἰδ, ποι διδηαΐηρν, (2117 δοϊζηονὶ- 
οὐρεὰ, βἴποδα, βοπόυος, [86 5Βοεοίιο {γρ06 ἰῃ ἰΐ ἢ0- 
Ὁ16Ρ Ὀγδηοδθῦ, ΙΏΔῪ ΙΏΔΙΚὸ ἰγδηβί 008 ἰὸ (Π6 δυο» 
δἷδῃ ; 80 Δβο ΙΏΔΥ δορδγαιξοἢ 8 ἴσοι [09 Φαρδοίῖο 
δηὰ Ηβοιιο ἔοττω, ροεθδρθ, [86 Μοηροϊ δῃ διὰ [89 
Ασρθσίοδῃ γϑοθθ, ἱἢ ΘΟμϑοαυθῃςθ Οὗ 8 Θοτοη ἰθ1» 
ἀΘΏΟΥ (800 ΚΌΞΊΣ, ἢ. 80. “ἼΤΒο Ὀἰγοοίώοῃ οὗἨ (}9 
Νοδομιίαω.᾽) 

Τόσο μανθ δἰδο Ὀὕοθῃ οὐ᾽θοϊθὰ ἰὸ (16 {809 
οΘὨγοΒοΙορίοδὶ αἰ συ] ἶδ0 . ἴῃ 50 ΓᾺΡ ΔΒ ἰΐ [ὈΥΤῚΒ 8 υχἱὰ- 
ἀϊο ροΐηι ἴον ἰΠ6 δϑδευτηριίου οὗ δονίδη δὰ Ομεβίδη 
Θδγοθοίοαγ. Ασοοοσαΐης ἰ0 Βυηδον, [80 ἰΐγσωθ Ὀαΐοτο 

ἐπναοθηὶίο. 
8 ἱπαϊοούοα, ἰξ τηδὺ ὍΘ ὑτῸ} 

βοϊὰ, ἐμαί ἰ18 ἸὨΠΔΡΝαμἕδ τσ ἯὟ δὲ δι18. ΘΑΡΪῪ ἔτηο, δηὰ Ἰο ΚΣ 
κρλυϑρϑαθουρ μεθ μς ἸΟΥΡΟΣ 6. ἕη 109 υτηδη 608616θ. ὙΠ οΙΟ ἐΐ νγὰϑ 

ὑμῶν τ μρὶὰ ἐπε γεότασίαι ΤΣ ἐδμοὶσ Ἡλγν οὐ ἔπε τμσες ὀὐτὸ τ νός γάραννβιὺν ες 
ὉΔΔΌ2᾽" (ἀπάνθ  ὈΘΟΟΙΏ68Β 8 ὨΔΠῚΘ τς 81} παὶπ 

το ὉΥ͂ Ἡοτοῦου 
Ἂρ πγα ἰονοι Ὧο» 

180 δοοουπῖ 

6 ἴοσ- 

ἐσαποϊδιϊοι,-- μίξιν τε τούτων τῶν 
ἐὰν ἰρμαρνὼ τ τοῖσι προβατόυσι, Ἡεβον. 

διὰ εἰνλε ν αν ϑῷ ΟΣ 
Ὦὶ κασεοὶ α Πα ΔΗΥ͂ τα τε ὍΓᾺ 

ἴδιο ) τοὶα τ το κ 

ὌΥ γγηψρσρ ὑμφσαγω » 1τἢδ ἰδ, Ὀ6 ταϊδοᾶ ἘΙΡΗΟΣ 
ΒΟΔ16 ῥππαταλψερὀφγαηνκαν Ἡβνάρδὰ τι ἧς 

τας φτρὶ μρουξηος τ ε ἰϑάπροο 

σαροχίοτ νυν, διὰ δ 
δοιιίοά ΝΑΝ ἰῃ [18 ΤΟΙ 

ΠΠ- ᾿ ἰδουὰ 688 0 ει ΟΣ 
μεγὲ Λὴ (ἀξ ἐμιαέ ἰδ ἃ ατἰξοσίο οὗ ΘΕΝ ΠΟΙ 
ὩΣ ἐμ 8 Οαποβεία, οσ Οἱσοαδοία. ΤῺΘ 
οὗλον Ταγίασ ἰσίροβ ἐπαὺ ΘΥΘἢ ΠΟῪ τόϑσὰ ἰἐβ τ{45, ΠΥ ΤῊ 

ἔπ ψΠὰ μοσσον οὐ ἐδ ταῖς κα πορία ποεῖτεν ἀῖν ἐσϑα 
διὰ πὶ θΟΙη0 χἰδᾶδ Οὐ ΕΣ ὀμίννρε, τὸ δ ἐδρανμαρῖς 

οὔ Βούποῦ βῃἃ οὗδεσς οὗ Οοησταὶ Αὐίοα, ἰῃ 
1.6 οὰ ἘΑΥΡΕΔΏ δηὰ ἩΌΤΩΔΙ δ. 688 66 ποῖ δντ 

[2 ΤΊ δἰὲνο ᾿πσουμ Αταοΐδη ᾿Π δτιοῦ. οὔξ, ΟΥ θοδπ ορὲ 
᾿ναβραμῶν οὔ Φαρησῖι, Ὑδοὸ ναπξ ποσέδ, το σθ ἰδο οασὶὶοδέ οὗ 

δῖον. ἀδυ, ὉΥ͂ 108 
Βουΐξδοτα δηὰ Μοδἑοστδηθδῃ δέσεδτω οὗ αἰν παι οι 
ἑὰς τι ἐξ ἐδ ΟἸσσδη οὐδ. Ἐνσῃ 186 ἢ ρτθδα 8 
στϑοῖιθ--οΐ ἔδο δε οσὲ Ῥοϊαεεῖ, ΤΑ ΘΡΟΙ͂Υ, Ὀπὲὶ [80 ἸοΐοΣς Π6]"» 
᾿δθδυ ἈπῚ ΤΌΣΔΟΡ ΝΡΕΟ ΕῈ βρτς 189 Ὀδσίδτθ, 

μον τ ρα τ ἐταστιος οἵ ἔ:6866 οἱὰον δρϑὰ ΤΏΟΣΘ ᾿τ- 
ΤΈΘ 

ἐμ ἐφῚ ἴο τηοϑὶ ἜΝ 

οχ:βίθῃοσ.-- Ἐ. 
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ΟἸείδὲ τουδὶ Ὀ6 τοοκοποᾶ δὲ 30,000 γεδγα,---Ὡδιροὶγ, 
40 ἴ)ο Ποοὰά, 10,000, διὰ ἔτομι 8:6 βοοὰ ἴο ΑὈταδδιι, 
7.000 (866, οὐ ἰδ ΘΟΒΙΓΑΓΣΥ, ὈΕΙΙΤΖΒΟΉ, Ρ. 29]). 
ἸΤαϊκίης (δ686 20.000 λλρρλῃ [6 δηϊο- Ὁ τἰϑιίδη Βυπηδὴ- 
Ἶεγ 1ο868 [86] ἰῃ 8 Ῥαδολω ταηπίηρ ἰπτουρὴ 
ΤΩΔΏΥ ἰΠπουβδηὰ Υθ 6 ΓΒ οὗ δὴ τπ᾿ϊδίοτίοδὶ, Ὀθδϑὶγ ὁχ- 
ἰδίθηοο, τβοσοὶ (86 Βυϊηδη δρίτγὶς ἔδιδ ἰο Βηὰ δὴγ 
τοοοχηίίου οὗ ἐΐ5 ΒΟΌΠ ἐγ. 

θο  χαοῖ, ἰῃ ὶ68 δαἀτηΐγα Ὁ] βοοϊΐου οὐ [6 οἰδηο- 
Ἰορίοαὶ ἰ8Ὁ]6, τοπιδεκα, Ὁ. 2386: “700 ᾿ἰπ6 οὗ [δ9 
Ῥτοχηΐδο πῖ1ἢ} ἰζ5. ομοθθῃ γδοθ, τοῦδὲ Ὀ0 ἀἰδάπηρυϊδηοα 
ρα 186 οοηἴαπίοῃ μι " [ἘΣ ΤΠ γον ἷδ ΠΡ ἘΣ 
οὗ (εἰ ὁ ροδθαὶ οδδγέ, δηὰ ἱπ δοοοιύάδῃοο 
πὶ πἰήοι, ἱξς [5 οοπδιγυοίοά. [ἐ ἰδ ἃ [ππάδιηοηίδὶ 
οδαγδοίοτί βιὶς οἵ [δγϑοὶ, ᾿μδὲ ἴΐ 8 ο αἴ γδοθ δ]} η8- 
ΤΙΟΏΔ δῷ ραγίδικουβ οὗ δ ᾿ἰϊκο βαϊ γαϊΐοη ἰῃ δ ρασοϊΐρα- 
Ὅοῃ οὗ Βορο δπὰ Ἰοῦϑ,- - δὴ ἰάθα ὑπμοδρὰ οὗ ἰῃ α]]} 
Δηι αῸΣ Ὑ Ὀοδίάθ. ΤῈῸ ἩΔΟΪΟ δηοίθης ποιὶὰ Ὧ88 
ΒΟοιΒίηρ ἴο δον οὗ ἤϊκο τί νογβα νν τὶ {818 [Δ 016. 
Το οϑυι ἢ -ἀοβοτ δηφ δοσίζοῃδ οὗ (Π6 ΕΡΙ6 ρμοσῦι οἵ 
186 Ηἰπάοοθ, διὰ βοῖρθ οὗ ἴ)ο ῬΌΓΔΗΔΑ, ξὸ τοδὶ} 
ΔΒΙΓΑΥ͂, οὐ ἴῃ σεϑροοὶ ἰο [πάΐα, τ Δ1]δὺ ἰἢ6 Ὡοαδγοδὶ 
᾿δῃὰβ ἃγὸ Ἰοβῖ ἴῃ [86 ψῖ1ἃ δῃηῃ!ὰ τιοηδίΓοΟΌ δ δοοουπί ἰμδὶ 
ἱβ αίνε οὗ πο. ἸΤποὶγ δγαδίοτῃ οὐὗὁἨἩ ἐμ6 βούϑῃ πουϊὰ 
ἰβἰδηὰβ (ἀσίραε) ἰδὲ 1ΔΥ δτουπὰ (16 Μοτα,, δϑοῖῃβ οὐ- 
ουρίοα τὶϊὰ (6 που οὗ ζοάδ δπὰ ζϑοὶ γαῖπον ἰθδη 
αὶ (μ6 πογὶὰ οὔ δ. (1ΛΕ8κν, ἰῃ [0 ““ Φουτηαὶ οἵ 
Οτγίοηίδὶ Κυοπ]οάρο,," :. ἢ. 841. ὙΊ5ΟΝ, Τ΄6 Ῥώλπω 
Ῥωγαπα). ΝονΒογο ἰ8 ἴμοτθ ἴο Ὀ6 ουπὰ Β0 υπίαυθ 
8 ἀοτίναιίίοη οὗ (ἢ ὩΔΌΟΠΔΙ ΠλΔ886608, ΟΥ 80 υηΐνογθαὶ 
ἃ ΒΌΓΥΟΥ͂ οὗἨ 106 Ὡδίοηδὶ οοηθοιϊίΐοηδ. Α ἴηρο οὔ 
δβοραία! στθεπ πὶπαβ ἐμροῦρἢ (80 αι ὰ ἀοθεσί οἵ {μΐ8 
οἰ οϊορίοδὶ σορὶ τ ρῥγοδϑηΐδ ἰη ρογϑρϑοῦνο [δ 
Ῥτοβροοῖ (Πδὲ (Π6860 Γδτ-Θσυπάοτοὰ τΑΥΔ οὗ [6 ὩΔΙΪΟΏΒ 
8.16}}, δὶ 119 ͵δϑί, οοῖὴθ ἰομοῖπορ δἱ [06 μοδὶ πῇ 
Φοβουδὴ [88 τηδεκοὰ, Τμογοίοσο ἀθοθ Βαυπραγίθῃ 
δοιρ]οῖθ [86 βαγίῃρ οἵ Φοθιδῃποθ τόρ ΜΏῦ]]6σ, “" ἰμδὶ 
δίΟΥΥ 85 ἰ(8 Ὀορὶπηίηρ ἰῃ ἐπ|8 οἰ πο ορίςδὶ 18 016, 
ὙΠῸ ὁ δοοοῃα ΘαΌΔΙΙΥ ἰσυο, “ἰδὲ ἴῃ ἰξ αἷδο, δ 
1:5. οἰοπίηρ, Ἰἰπγίῖ, 5}8}} ἰδίοσυ βπὰ ἰδ οπα." 9 
ΤΩΒΥ͂ Ὁπάογναϊαθ (δἷβ ἰδ δϊ6 [ἢ πὸ ουϑγίοοῖ ἐμ ἔδοὶ 
τῃδί, ἴῃ ἰἰ8 αοὐυδ] Ὠἰθίοτίο 8] δηὰ οἰ πποϊορῖοαὶ χτουηἀ- 
[δαΐαγοδ ἴξ ργοδϑηΐα, δια 0} 108}}γ. 8 ππίνοσβαὶ ἰτολρσο 
οὗ [9 ΟὯ0 Ὠυμηδη ν ἰπ ἰἰ8δ σομοδιορίοδὶ αἰνίβίοηϑ. 
ὟΝ ΙΩΔΥῪ Ογεσυαὶυθ ἰδ, ΟΥ ταίδοσς, βοὶ ἃ ἴδίϑο υδ]ὺθ 
ὍΡΟΣ ἰξ, πϑη τὸ αἰϊοπηρὶ ἰὸ ἰγδοθ ὑὈδοῖὶς ἰ0Ὸ ἱξ, τὶ 
[1] οομβάθποορ, 411 (86 Κκονσι πίη ΠΟῪ ὉρΟῺ [86 
οδυίῃ. Ενϑῃ (86 Ὡυσοῦονρ 70, 88 [86 υπΐνογβαὶ δγτω- 
8Ὸ] οὗ πδιίΐοῃδι οχίϑύθησθδ, σδ ἢ ΟἾΪΥ Ὀ6 ἀφἀυοσα ἴτοπι 
δ ὉΥ͂ Δ δε ϊβοῖαὶ τηοιμοὰ ; 48, ἕο δχδιωρῖίο, ἰῃ Ὠὲξ- 
ΚΙΤΖΒΟΗ, Ὁ. 289. [ὲ 8. ΟὨΪΥ ἰπ (06 δγτθθο  !ο8}] ΘΟΏ80 
[δαί [Π|6 σΔἰΑ]ΟΖῸΘ ΤΩΔῪ ὈΘ τοζδγάθα Δ8 διηουῃεϊηρ ἴο 
(815 συ οΓ. 

Νοίῖδονς οδὰ τὸ ἀογίνο (ἰδ βυδαϊνίἀϊηρσ ὑδ6 ὯΔ- 
οπβ ὑο δυσί δ πα] εἰ ρ οἷ οὗὨ παίουαὶ Ἰἰΐο, ἔγοπχ ἐΐπ6 
οοηδιβίου οὗ ἰδηρτιαροθ δὲ Βδθοὶ. ΤὴῸ πδίυγαὶ δυὺ- 
αἰνίβίου οὗἨ (86 ρϑορὶθ [88 βοιμοίίησ οὐ δὴ ἰάθαὶ 
δβρθοῖ; {π0 ἱποτοδαδοὰ ἱπιρυ]8ο ρίνθῃ ἴο ἐξ δὶ Βαθροὶ 
διά ἰϊβ οτἱρὶπ ἰῃ δὶ, 76 τορασὰ ἰΐ, ἰμογοῖογο, δ ἃ 

5 [Το τοοδὲ βοοϊυδοα 19 ἴπ δποίαην ἐἶπηθα, ἐἢ 9 ΟἿΪ 
ὁὯ8 Τοππϑειη κι δηὰ πὶ ἸΏοτα ἰὰ ἐμοὶν ΠΕΟΣΤΙ δ 

“ἰἄεα, αὐτιὰ ἔε ἀκάης, ὅγοσῃ (ἢ τ ΣῪ ΘαΣ] οδὲ οὐ 
860 απ, χχυϊϊὶ. 14, ατπὰ οαυϊοσ, α6π. 11. 16: “4 ἴῃ ἐπ99 διὰ ἐπ ἘῊΥ δοϑὰ δῃ δὶ] 81} ἐμι6 δα πα θα Οὐδ δασέδ ὸ Ὀἱοδαδά.» 
ΤῊΪς σοί ΠΥ Ῥχοδβοιιϑ [86 9 οπ δ πδίϊοσι ἐπὶ ἃ τηοδὶ τοζηδτίς- 
ΔΌΪ]Ο Ἰίσῃιί, ἀοτηδηέτιρ 6 διέθηείοι οἵ 4}} ψηο ἰδ }}ς δρου 
186 ῬἘΙ ὉΡΟΡΕΥ͂ οἴ μοίο , 8ηἃ Υ̓͂ οὗ ἴδοδθ πὸ δΓῸ 
Ἰοηᾶ οὗὨ ἀοδοτὶ οίπρ [86 Οἷὰ Τοδίδιηδπέ 89 ᾿Ἡναῤπομ δὴ οὔ» 
ὍΑΤα, ΠΕΑΙΤΟΊ,, δὴ ἃ ΧΟ δὶ γϑ ϑοουοσιγ. ΠΟῪ υπίνοσβαὶ ἐδ 9 
ἱπῆπθποο οὗἩ Θτθοίδῃ σα ατο δοᾶ Βούϊδῃ ςοπαποδὲ, γοὐ ποὶ- 
ἴδον οὗ (ποτὰ Βδὰ πβδ τηδγ ὉΘ οα]]ϑὰ ἃ ποσὶ ἀ-ἰἀθα, οσ δηγ- 
ὠὐΐης ἶκοὸ (116 λΓοσείασιἶο οοποορίίοῃ.--Τ. 1,..] 

ἘΓΌΣΡ ἀποοτ, ὍΓ ΟΙΘ᾽ ὈΚΒΌΟΙΘΕΙ ἸΔΒΕΙ͂ΘΟΝ. Β.ΑΕ τΗΝς 
οἰ πποϊοχίσδὶ ἰΔὉ]9 ὑγθοθεβ ἱμδίθαὰ οὗ ζυ]ονίηρ ἰδο 
ΒΒΌΟΡΥ͂ οὗἩ (πθ0 ἰἸοπου-Ὀ]ἀΐη. Κυτίς ἰγοαὶ (86 δἰδ- 
ἰοτγ οὗ ΒΔθοὶ δϑ ϑαγίϊογ ἰμδη [δαὶ οἵ ἐδ τορίϑιον : δπὰ 
Καὶ! ἰοο, που]ὰ βθθπὶ ἱπο!πϑὰ ἴο ἰἀδηεν (μ6 ἀἰγογδὶεν 
οὗ [6 παίΐοῃδ πὶῖἢ ἰδ 6 οοπέυεϊοι οὗ 68 Φ. 107} 

Αὔον ἴΠ680 ζοῦογαὶ Γϑρδυκα, Το τὶ οὔ- 
βοῖνϑβ ἰο ἐδ τοοδὲ ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ ὈΑΙ(ςΌΪΑΓα. 

ἘΧΈΘΝΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

1. γε. 3-ὅ.---Το “αρλοίλἐίε:.---(ἰοτηοσ.---Τ6 
Οἱρεδνῖ, 86 ἨῸῚ1] δ (9 ὕὑισν οὐ γα ἴῃ ἮΝ αἷκα, 
δηὰ ἴῃ Βγοίδζῃθ, ἃ ἰ0 Ὀ6 τορζαγαϑα δ8 ἰῃ γοεϊδίξου 
ἩΠῚ} ἰδ0 ΟἸπιπιοτίδηθ, ΤΉΘΥ γοργοϑοῖς [06 ποσί - 
μοδίοσγῃ Ρογίίου οὗ (6 δαρδβοίμπαη ἱοττίοτγ.--- ρος 
ΔΡΡΟΔΙΒ 0 ταργοδϑηὶ ἐΐθ ΝΠΟΪ6 ποσί μοαϑί, 88 (06 
Βογ(ίδηδ, ἰῃ τ. πιοδὲ βοπογαὶ τᾶν, ἀσποῖς (16 ογοὶθ 
οὗ [86 ποτίποδϑίοσηι πδίοηθ. “ΤΏ6 ὶ ἴον 
[86 πιοδὶ ρασί, ᾿ΐο ἴο [86 τοδὶ. ΤῊ οἰΐαῦ ρδορὶθ ἴῃ 
[86 ΔΙΤΩΥ οὗ Οορ, Εσεϊκ. χχχυϊ. 2, 8; χχχίχ. 1, ἰβ 
Ὀλὲο, ἰδδὲ ἰδ (Ὡ0 Εοραὶ, οὐ Επβαίδηβ." Κπυοροῖ, 
---ἼἸαδαὶ] ἰθ9 Μοῦθα, πῶθο ἰὩΠδΌΐΣ (86 βου δὰ 
Βουϊδποοί.---ὅάνασι, Ὀοϊοησίὶπρ ἰο ἴπ6 βουίδ, [86 
Οτϑου- [8118 ἐπι διῳ πδίίομα.--- ΤΠ ΌΡΑ] διὰ Ἀ6.- 
ΒΈΘΟἿ 88 γ)ὸ] δο Τοβάστηα, ἱππδοϊείηρ (6 τυ 16 
ἐγδοίδ: ΟΥ ἀδϑογρίδηβ, Αττηοηΐδηθ, Ῥοπέῃϑβ, 
1.9 αἰριτίσιὶα οὗ Απἷα Μίπον μϑῃθγα γ.-- -Ο ΟΣ Σ᾽ 6 
Βο;δὶ ΑΒΗ κϑηδς ἰβ τοΐοιτοῦ (0 ἴὴ6 Οοττηδηδ, ὉΥ͂ 
οἰποτδ ἴο Απἷ Μίπον, ἰμὸ Αδίοῃοβ.0 Αβἢ ΘΩΔΣ ἰα 6χ- 
Ρἰδίηθὰ Ὁ Κποῦεδὶ δα ἀδῃοιϊζηρ [ῃ6 τϑεθ οὔ Αβερῶ. 
ΤῊο οἰάσδε ϑοὴ οὗ 86 Θεττηδηΐσ Μδηηυβ τῶδ οδ οὰ 

οαπίναϊεηὶ ὑὸ Ααἰκ, Αδβοδυίοα.--- ρὲ ἰ5 το- 
ἴο ὉΥ Κυοῦαὶ ἰοὸ ἰδ Οεἶϊα, ὉΥ Φοθορῇυδ ἰο τὰ 
Ῥδρ]δροηΐδηδ ; ἰῃ πιο ὑπόγο 8 δῸ οοπίτδαϊοιϊίοη, 
δ'ποθ ἴῃ6 6116 αἷϑὸ ((16 Οδὺ}2) "δὰ ἃ ἤοῖηὴθ ἔπ Αδίδ 
(ἀἸδδ..---' ΤΏ Αἰτηθηϊδῃδ (0 ἰδ18 ὅδ 
681} {μοεηβοῖνοθ ἴ6 Ηοῦδο οὗ Τιογροῖι οὐ ΤΒοτΚο- 
τηδιεὶ.---δ0ὁΘΤΌΤΣ οὗ θανδῃ: ἘΠ116α ἰ8 τοίεστεὰ (ὼ ΕἸῚ5 
διὰ ἴο ἰμ6 ΖΕ οἸΐαπβ, ΤΑΣ ἰδὮ ἰὸ Τ δηἀ 4150 
ἴο {89 Εἰ ΓΌΒΟΔΗΒ, Ομ, μουοσι  61688, Π οἰ ̓ἰσϑοὴ ΒΟ] 8 
ἰ0 ἰἰᾶνο Ὀθθὰ 'ῃδπιίΐοβ: ἘΠ σα ἰ8 τοίοστοὰ ἰὼ (86 
Ογρσγίδῃδ δηὰ (8}6 Οδσίδηβ, ᾿ϑοάδηέσα ἴο ἴπ6 ᾿αγάδ- 
ὩΐΔΏΔ. 

2. Ἄοτβ. 6--230.---7Τλ6 Ἡαπιΐίεει. Τπὸ ἰἤτθα βγδὶ 
ΒΟ. οὗ Ηδῃ βοιἰοὰ ἰῃ Νογίμβοτη Αἰτίοδα. 1. ΤῊ 
Ἐπ ορίδηβ οὐ [19 ὑρροῦ ΝΊΪο; 2. [6 Ἐρτριίδηβ οὗ 
[0 Ἰοτγεῦ Ν1]6; 8. (89 Τὐῦγαπα, ποϑὶ οὔ (86 Εργρ- 
ἴαη8, ἱπ ἴ86 οδϑὶ οὗ Νογίπογῃ Αἰγίοδ ΤΊ ΟἾΔ 65 
ΔΡΡΘΟΑΡ ἰὼ δδνα τοῃουοα ἔτομλ ἴπ6 Εἰσὶ ποι μβοδλδὶ 
(οβδ:9), ραβαϊῃρ οὐδσ [ηάϊδ, ΒαΌγ] οηΐδ, δηὰ Ατγαθῖα, 
ἴῃ ἰλοῖν οοῦγθο ἰοτασὰβ (06 βουϊῃ : ἴου “ἴῃ ἔχθδθ 
ἰδ ὰβ [86 δηοίθηϊβ γϑοορτιϊζοα 6 ἀδυϊκ- οοϊοσοὰ ρϑορίο, 
πῇ τῸΘ ἃ ἰοὰ Ὀν (ἰἰοπὶ 88 ΖΕ θορίδης, δὰ 
ἯΟ δάνο βίησο, ἰῃ ρδγὶ, μοῦ βῃϑα, τ} }]18ὲ 8 ἴθ ἕδνα 
ἱκορὶ ἐμοῖν γἷδοο ἴο 1)18 ἀδν." ΚηοδοΙ.---Ἀδὲσγοῖτνα, 
κα ὭΔΙΩ6 ἀοποίοθ παγγοισίης, ὁποίοείσ ; ἴ1Δ ἀυδὶ 
ἴοστῃη ἀοηοῖθθ (06 ἀουῦδῖὶο Εμγρὶ (ρΡρὸῦ δπὰ ἴοπορ 
ἘΠΥΡΌ); Αἴγυπτος 'β ὈΓΟΌΔΌΙΥ ἴγοτα Καδἢ- δ, Ἰοηὰ 
οὗ Το οἷα Εργυράδη πδῖηο ἰδ Κοιν, 
(νι τοΐϑτομοο ἰὸ Ηδι)).---ΟἝΔΩΑΣι.---Βοϊποοη ἴδ6 
Μεοαϊ οστδηθδη 868 δηὰ ὑμ6 τοδίοσι δῆοσγε οὗ Φογάδῃ. 
-- Το πδοο Ρωηὶ (Ῥυῃηὶ), Δ Ἰοὰ ἰο φόνος, Ὀ]οοά, διὰ 
φοινός, Ὀϊοοὰ-τοὰ, ἀδηοῖοα (6 ῬΒοηϊοαϑ ἴπ {μοὶγ 
οτὐκχίπαὶ Ἠδζοΐο οοἱον.-- -Ῥ σα οὗ Οὐδ. 866Ρ4.-- 
Μοειοῦ, ποῦ, δὲ οὔ {ἰπ|6, δοοοτϊπρ ἰο Φοδορῃυδ, 
ἯΔ8 ΟΟ]]οἀ βοῦα.---ΟἼαν 18.---ἰὰ ἴἢ6 Εοριπαρίηϊ, 
Εὐϊλα. Τῇο Μδογοῖδηδ (οσ σὴς ᾿ἰνίηρ), ΕἸ ορίδΏΣ. 
οὗ η6 πιοάσσγηι ΑὈγδαϊηΐα.-- -ϑαρξῖα,---ϑαυθαίϊα, ἃ οἂρί- 
.Δ) οἱΐγ ἰπ Βουίοτη Ατγαρα. “Τὸ 18 ἀδγ ἐδογο ἐξ 
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κα Ὑαοοα δὰ Ηδάτοπιδυς α ἀδτὶκ τδϑο οὗ τοθῖι ὙΠῸ 
τὸ αἰδιϊποὶ ἔγοε [6 ἰρὨϊ- οοἱοτοὰ Ατδοίδηβ. 80 ἰὶ 
ἷα αἷθο ἱπ Οτωδὴ οὐ ἰδ Ῥοσγβίδη αὐ" Κηοθεὶ. 
--ΔΕΑΙΛΔΉ.---᾽βοριυδρίη! : Ῥέγμα, 'ἰῃ ϑουςΠοαβιθτῃ 
Ατδῦϊα----τηδη. ΤὭΘΓΟ, ἴοο, ἰΠ6ΓῸ δζὸ Οὔδοῦτγο ἰηαϊ- 
οδίουβ οὗ δδιηδῃβ 8008 σε θα δῃὰ Ὀοάδῃ.--- 88 Ὁ» 
ἔφ .--- Πασὶς-οοϊοτοὰ τοθη ἢ (16 δαδὶ δα οἵ 1ῃ6 
Ρεγβδίδὴ (ὑὐυἹῦ ἷἱπ Οἰδσγδγηδηΐδ.----Αδἱάθ ἴγοτῃ ἰἢ686, 
Νιιπγοα 18 Α1δὺὸ τοδθ ῥγομιϊμοης 88 8 δοὴ οὗ (ΒΕ, 
τοῖβ. 8-12, Κοοθοὶ ἀβ 818 δεοίΐοῃ 88 ἃ ὅθῃο- 
τὶδιϊο ἰμιογροϊδιίου, δὰ 8ὸ ἀοεἊβ οἰ ἐζϑοῦ. ΤῊ 
Ὠδῖη)6 “96 Ποτδὴ, ΠΟΜΘΥΘΣ, 88 ΟΟΟΌΣΤΙ Πρ ΠΟΙῸ, 5 ὯῸ 
ριοοῖ οὗ δυο δ ἴδοϊ ; ἰΐ Θοτθ8θ πδίυγα! γ ουὖἱ οὗὨ (0 
δΟΟΟΣΩΡΦΏΥΪΩΡ ι ι. Τμὸ ΟἿΪΥ ἱἐπὶηρ τοιρδγκα- 
6 ἰ6, (δὶ Νσηγοὰ ἱβ Ὡοΐ παιηϑὰ ᾿ἰπ ἱτηπηθάϊδίο οοι- 
δοϊίου Ἡῖ ἢ {89 οὐδοῦ 8018 οὗ Οὐδ, Ὀυλ ἰδδὺ ἐδ ἐπο 
ΘΟΏΒ οἵ Ηδδιηδὴ ρῸ Ὀοίοσα Ὠΐτη. [{ ἰβ, ΠΟΎΘΥΘΡ, ΘΑ5Υ 
Θδοῦρἢ ἴὸ Ὀ6 υπάἀογϑίοοα, ἐμαὶ [6 Ὡδιταῖονῦ τ ἰδοα 
θγβὶ ἰο ἀΐβροθβο οἵ {δμὶ8 ἰοϑϑϑῦ σαΐογθῃςθ" [ηϊοστρ- 
(ἰοῦβ δίγδν ἰο ἰξ τὸ οὗ γοροδίθαἃ ΟὈΘΟΌΓΣΓΘΏΟΟΘ ἰῃ (ἢ 6 
(Δ δ6, 48 18 [8:6 0386 4130 ἰῃ Οἴδοῦ ζοποδιορίοθ (1 ΟὮν. 
ἃ. Ἵ; χχλῖ!. 4, 22).-- ἘἰΘ τὰ ἃ πΗ πρῖοσ.-- 
“ Τὴ9 ΔΌΓΠΟΣ ῥγϑϑϑῆΐϊδ ΝΙΤηγοὰ δϑ ἴῃ6 80 οὗ ΟἾΔΉ, 
Ρυιηρ Βἰπὶ ἔδε Βδοὶς Ὀσίοτο [86 ἰἰπη0 οὗ ΑὈτϑδι, 
δὴ δδηΐηδ Πΐτη ἰ0 [80 ορίδη σαοα. ἴῃ ἴδοΐ, ἴῃ9 
εἰδδαῖςαὶ τίου γοοῦβηΐζθ ὐ Πἱορίδηϑ ἰῃ Βα γ] μία 
ἴῃ 100 οαιοας ἔπημοθ. ΤΌΟΥ ΘΒροοΐδ]]γ, οὗ δῇ 
Φιορίδη Κίηρ, Οερμοῦδβ, το ὈΘΙΟΩρ ἰο [Π τη γιδὶ- 
64] ἐἰπιο, δηὰ πο γ9 ἷ8 τηοῃἰοη οὗ ἃ ἔγδοο οὗ (πὸ Οθρ}}6- 
πἰδῃ}5 85 αχἰ βίϊῃρ [0 [89 ποτίδ οὗ ΒαΌγ]οη." Κηοροὶ, 
ἴπ [8Ὠ6 εχργοδβίοῃ, “" ἢθ ἴο Ὀ6 8 ΒοῖῸ, ΟΓ" ἃ 

σ᾿ Ομ ὩΡΟΏ (ἢ6 οδείἢ,,,) [Π6Γ6 8 ΠΟ Οοοδδίοη [ἴὉὉ 
ἱπρ Βἷπι 8 “" ροβιίαϊ!]ανίασι 1διηθοὶ ἢ (Π 6} 1256}}}. 

ες (86 τυῃίοϊ αἴης οὗἩ δὴ ὀχιγδογ ΠΑΡ ΡΟΤΟΡ 
οὗ πὶ} διὰ ἀδοὰ, ἴῃ ἴδ6 λοι τηοηϊοηοά, ἰπδὶ ἰὸ Ὁ6- 
ΘΆΙΩΘ ἃ ΓῊΙΡΏΪΥ Βαηίοσ ἰῃ 1Π6 ῥγθβθηοο οὗ Φοπῃονυδῇ. 
Το δΒυπέηρ ΟΥ̓ ΤΑΥΘΠΟΌΒ ὈρΑϑὶδ Ἧδϑ ἰῃ [Π6 ΘΑΓΙΥ 
ὕϊωθ 8 Ὀδηοδοοῃξ δοὶ Ὁ ἴΠ6 πηδ το. Ῥονογῇ} 
ΒΠΠ ΑΤΩΘῚ ΒΡΡΘΟΡ δ [Π6 ΡίοῃθοΓΒ οἵ οἱν]ζαιίοη : ἃ 
(δοῖ πεῖς οἰ ΘΔ Ῥγοοϊδίιηβ ἰιβοὶ ἴῃ ἰμ6 τωγίὰ οὗ 
Βογοῦϊοδ. Απὰ δοὸ ἰδθ οχργοβδβίοῃ, “ Νγοὰ τᾶ 8 
τοὶ ΒΕ Βυηΐον Ὀοίοσθ Φοιονδῆ,᾽) ΓΩΔῪ τοθϑη, ὑπαὶ ἢΘ 
ΝῺΒ ΟὯ6 ΝΏΟ ὈτΌΚΟΘ ἴθ ἮΔΥ ἴον (6 Ζαΐυτγα ἱπδιξια- 
ἤοπδ οὗ ποσβδϊρ δῃὰ ουϊίαγο παϊοὶ Φϑμονδὴ ἰηϊοηά- 
οα ἴῃ {Π6 εηἰάδὶ οἵ ὁ τ]ὰ δηὰ υὑπουϊιϊναϊθὰ ηδίασο. 
ΤΏΟΓΟ 18 δηοίμος ἱπίογργοίδιϊου: ἢ6 ΜἋδ 80 ταϊρὶ! 8 
δαηΐος, πτεηλ ΑΝ πεέηας Ὁ ὙΓΏΟΤΩ, ἰῃ ΟΙὮΟΣ ΓῸ- 
δροςίδ, ποίμΐηρ ἰβ ἀϊδιϊησυΐθῃθά, ἢΘ τῶ γϑοομηϊζοα 88 
«0ἢ (Κπορεὶ; 6 286 }}}); Ὀαΐὺ 18 Βϑϑῖηβ ἴο Ὁ8 ἰὸ 
αν 11:116 οὐ 50 τηθδηΐίηρ. Καὶ! μοί λϑὲ ἰο (6 
ἐγδαϊ οι δὶ ἱπιογργοίδιίοη : ἐπ ἀδἤαποθ ὁ. «δλουαλ, 
δια, δὲ {Π6 δασὴθ ἰΐτηθ, ἰδίκοθ (80 [ἰζ6 γα] δθηθ6 οὗ 
δι ΐτ8]- υπίϊηρ ἰῃ οσοηποοίΐοη ἱ 0} [ἢ ἰγορὶθ8] Θ6Ώ 86 
οὗ Βαπίΐηρ τηθη, 80 (δαὶ 6 ΟΧρ δἰ ηϑ δ, τί Ηδγάον, 
83 9 Δ. ΘΗΒΏΔΡΟΣ Οὗ τηδὴ ὮὉΥ ἔγϑαιιὰ δηὰ ἔοτοο. 
Νοῖίδος τ[ῃ6 Ἔχργοβδβίοη ἰ[β οὶ ἢ, μὸν [86 ρῬγονοῦὺ: “ἾἶΚθ 
Νιηγοᾶ, 8 στρ πυπίον Ὀαίοτο ἰδ0 [οτὰ," }υδι1868 
(818 γεν. ΒῪ βυοἢ 8 ργουθῦῦ, {Π6 ΓΘ ΤΏΔῪ Ὀ6 ἀδηοιϊοὰ 
4 ὈΓΒΙΘΟΎΟΓΙΙΥ, Ηογουϊθδῃ ρίοπϑοῦ οὗ ουϊαγο, 85 ν)ο]] 
85 ἃ Ὀ]ΔΙΩΘΎΟΓΟΙΥ δηα υἱοϊθηΐ ἀοβροῖ, [ἡ ὑγαίῃ,, {16 
οἶ696 οὗἩἨ [820 Δ1Π1418 88, [0Γ ΝΙτητοῦ, ἃ Ῥγοραγβδίουγ 
ὀχοζοῖβο ἴοσ (86 βΒι ] υσδίίοη οὗ θη. “ον Εἷη δηὰ 

{ἢ Δίαϊτηοη! ἄἀο06 ΒΟΟΣ ἰο ρἶνο δ Ὀοϊίος οχσρ δηδέΐοσι οὔ ἐμ ἷ8. 
Ἦδ βαγε Ὁ] 

ἵπο 1686: Ὁ! πέλεν 
ς μα μῦν , ΠΟΣοΐοσο [ἢ0 

βαϊ! ἢ Εἰσὶν, βπὰ " ΟΌἢ ὁ ΝΙσισοά,᾽ δυὰ ποῖ; 
}ο ἐδοτ οὗὔὗὁἨ ΟἼΘ. τογΟ Νίτὰ δηὰ Βοῦα, δὰ ΗἨδυ λἢ,᾽ 
Τμδὶ μι Νιτητοῦ ἀοθ6 ποΐ οοτηθ ἔστι [Π0 σἱμηο]ορίο8) σορίδεον 

ἘΡ᾿ΞΙΣ ΝΕΣῸ ΔῈ ἀτπι τοῦ δος σε ες δι τὶ Ῥόσθο. ΙΕ εο δρΡΡ 66 ἐδ ὁ δα 16 Ρῖθο ΟΣ, 
ἴο οἶος αἰτοῦ ας οδυοα. -- Τ. 1,..} 

ιῖ8 οοτηρδηίΐίοηβ, [ἢ 6 οἶ856 γᾺΒ 8 ἐγδί πἰηρ [ὉΓ ντδγ, δέ 
ἯΘ ΔΙ ἴ018 ὈὉγῚ ΧΕΝΟΡΗΟΝ (ΑἸ μηοσείε, Ὁ. 1.), (86 οἱ 
ὨΘΓΟΘΒ Ἤ6ΓΘ Ρυρ 18 οὗ Ομΐγοι, δπὰ δο, μαϑηταὶ κυνη- 
γεσίων, αἰδοῖρ]68 οὗὁἨ ἴΠ6 οἢδ86." οἰ Ζβοἢ.---Α ἃ 
189 οὗ μἰ5 κί υράοτζα τσὰκ ΒΔ4Ρ6].--- 
ΚΝΟΒΕΙ, : “" Ηἰ8 γε κἰηρσάοιῃ ἧπ οομίγαβὲ πὶῖ Ηΐβ 
δοοοῃά," Ταΐδ, Ὠονονογ, ἰ5. ὩΟῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ἰῃγοϊνοα 
ἴῃ (80 ΟΧΡΓΟΒαίοΏ, “10 Ὀορίπηϊηρ.} [ ἀοηοῦοδ 
τοῖον (80 υδεὶβ. Ιῃ ἔπππ8 ρ]αυίησ (06 Ὦδτο, Νιηγοὰ 
ΘδἰδὈ δηθὰ, ἰῃ (πο θγαὶ ρΪ]δοο, ἃ ΕἸ ΠΡΌΟΝΙ 1[μδὲ διὴ- 
Ὀτδοθὰ Βδ06], ἰδμδὶ ἰ5, Βδογυϊοη, Ἐγθοῖ, οὐ Ογϑοῖ, ἰῃ 
(80 ϑουϊινοδὲ οὗ Βα υ]ομΐδ, Ακκδα (πῃ σοβροϑοῖ ἰὸ 
εἰϊπδίίοα ᾿Ακκήτη), ἴῃ ἃ πουίμοσηι αἰγθοιίοη, δηὰ ἴῃ 
[56 Νογίμοδβι, Ολ]πθῃ, ἴῃ σοδρθοῖ ἰο ἰθγτΊ [ΟΥ ΟΟΥΓΟ- 
δροῃάϊησ ἰοὸ ΟΠ] ουἑβ, οὐ Καβίρῃοη, οὐ ὑπὸ οδϑιὶ 
ΒΏΟΓΘ οἱ {Π6 Τίχτθ. ΤΙ ΘΒ Δ Βητηθηὶ οὗἨ δὴ 6ῃ)- 
Ρἶγο ἰγδηβίοστηϊηρ {16 ρδισί το] οἰδη- σου γ τη 8 
ἴηῖὁο ΟὯΘ ΣΠΟΠΘΓΟΝΥ ἰ8 Ὠοὺ ἰ0 Ὀ6 ἱπουρὶῦ οὗἨ 88 ὮδΔρ- 
Ρεοπίηρς πίϊμουΐ ἴοσοθ Τδὸ Βυαμίον ὈΘΟΟΠΊ6Β ἃ δυῦ]- 
ξϑίογ οὗ τβθῃ, π οἶμον πογάβ, Δ Θοβαθθιον.-- -Ουἱ οὗ 
τιδὶ Ἰαπὰ τυϑοὶ ἑοσῖδ Αβδμυχ. [[ὼ8ηρ6 ἰταμβὶαἱθδ: 
Ουξοξίμεαῖ ἰδ ἃ τυϑηξ Ὧ9 ἑοσί ἢ ἰοτσυαγὰ Δεβθυτ.) 
--ὴο Βορίπδρίηϊ, Ὑ υϊσαῦθ, δὰ ΤΩΔΩΥ ἰηίογργοίθσβ 
(πῖδον, (δ᾽ νη) τοραγὰ ΑΒΒΠῸΣ 88 [8.6 ζτδωτηδίῖο 8) 
δυδίοοϊ, δηὰ ρῖνο ἴδ [Π6 Β6Ώ86: ΑΑΒΠῸΣ τοὺ ΤΟτὶ ἢ 
ἔγοτῃ Βμίηασ. Οἱ ἴμ6 σοπίγαγυ, (89 Ταγρυτ οὗὨ ΟὨΪ6- 
οβ, Ταγζυση οὗ Φοηδί δ, δη ἃ ΠΩΔΏΥ͂ ΟἿΒΟΡ δ οΥ 68, 
ἐέμβεν ραν, Βοϊύσβοῖι, Εποθ61) ἢδνο τἰ ΠΥ τοσοσ- 
ηἰζρα Νἰταγοα 88 ἰ86 δυ)οοὶ, 5611, 11 ἀο68 ποῖ 866πὶ 
ο᾽οδν, πθθη ΚηΟθοΪ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ὑπδὶ Νιισοά πδὰ Ἰοδι 
εἷ8 γβὶ κίηρσάομι ἴον (86 βδῖίο οὗ ἐουηάϊηρ 8 5860- 
ομα, Μόοτγϑονοσ, ἰς ἰ8β ποῖ ἰο Ὀ6 βυρροξοὰ ἐμαὶ ἢδ 
ὈΔΓΟΙ͂Υ οχιοημάοα κἷθ τὰΐθ οὐοσ δ Ὁ ῃδϊ οα ἰοττὶ- 
ΤΟΤΥ͂ ἴον ἴ[η9 ρΡΌΓΡΟΒΕ οὗ οο]οηϊσίησ ἰϊ. [ὑ τῦλϑ γαΐπον 
οὨδγδοίογίβιϊο οἱ Νίτηγοά, ὑπ 6 βῃῃου]Ἱὰ βϑοὶς 8.}}} 
ΤΩΟΤῸ ΒΙΓΟΏΡΙΥ ἴο ἈΡΡτορτίδῖθ ἴο ὨἰπηΒ6 1 1πΠ6 οσουρίοα 
αἀἰαιγίοι οὐ Αβϑυτία ὉΥ ἴἢ6 ΘΒ ΔὈΪΒησηθηϊ οὐὨ οἰτ68, 
ΤΏ ἤτθι οἷν νγᾶϑ Νίπονοι (αὶ (18 ἀΑΥ ἴΠπῸ τυΐῃ- 
ἀϊδιτὶοὶ ο8]]οὦ Ντηγυά), ρον ἰῃ6 0]466 Ὑἤογα ἰδ6 
[γοὺβ ἤονβ ἱπῖο ἴἰμ6 ΤΊρτίϑ; ἐπ6 δβεοοῃὰ νὰβ Βοθο- 
ὈοΙὮ, ΡῬΓΟΌΔΌΪ οδϑὶ οὐὗἁἩἨ Νίπονοδ ; [86 τη ϊγτὰ ΟΔΙΔἢ, 
ποτιμπαγὰ ἱπ ὑπ ἀϊδιτοὶ οὗἨ Καϊδοδη, ἴῃ ποῦ 
ἴδοτο ἰ8 Του (ἢ6 ῥ͵]δοθ οὗ τυΐϊῃβ ο811.ὰ Κιογβαθδὰ : 
(δὸ ΤΟΣ ν͵αϑ Βϑβθη, θοίτθοη ΝΙΠοΥ ἢ πα ΟΑ]ΔὮ. 
-- Τθ δδσηϑ ἐβ ἃ ακτοδὶ οἱῖν.---Ἴὴὸ Βγβὶ βυρροδιοα 
Β6Ώ30 ΠΟΙ] βϑοῖὶ ἰ0 ἀδῃοῦθ 88 ἴΠ6 ρστοδὶ οΟἰἰγ, 
ΟΥ 88 ἴΠ6 μκτοδῖονς οἷἵυ ἴῃ τοϊδίίοη ἴοὸ 6 οὐπογθ παυηθα 
ὙΠῸ ἢ. Οπ ἰπ0 ΘΟΠΙΓΑΙΎ, τοσλλνῖα ΚΉΟΕΙ] : ΗΘΒ6Ὼ 
δ ΠΟΥ ΘΓΘ οἶδ τηοηϊοηρδαὰ 88 κηοῦσῃ ἰρ δηϊα γ, 
Δα οοὐ]ὰ ποί ροβϑί Ὁ] ἤᾶτθ Ὀδθη 80 αἰβι συ βῃθα, 
88 ἴο Ὀ6 σ8}16Ἁ ἰῃ (5 Βῃογὶ ΜΑΥ ἐδ ᾿ἰξάι εἶϊγ. Ἐδίἢ- 
οΣ ἀοο8 (6 Θχργϑδβϑίοῃ ἀρηοίθ (6 [00 οἱτ169 (Κ6η 
ἰοβϑίμοῦ, 88 τηδκίηρ ΝίΏΘΥΘΙ ἰπ [86 τίὶάοῦ δθη86, δῃὰ 
ποῦ, ὈοΐΪῃ ὉΥ ΒΕ ΓΟΕ δηὰ Αϑαγτίδηϑ, 88 (8 
Ὀτίο ΒΥ οΔ]16ἃ [06 γ͵οδὶ οἱἱγ.᾽" ἀμ τον ἴο Κιοβίδδ, 
ἱξς δά 8 οἰγουμηΐογομοθ οὗ ἔουσ Ὠθη δηὰ εἰσιν 
βίδα (ἐποηϊγ.ουΣ Ἰοαχας8), πίθϊ ποῦ ἴθοτο ποῖ] 
δῴτοοβ Π0 (ἴγ6θ ἀδγβ᾽ ἰΟΌΓΠΘΥ οὗὁὨ Φοηδὰ ἰ1ϊ. 8 ; ἰΐ 6- 
Ὀτδοοα {η0 αὐδτηίον ἰουπαοα ὮὉγ Νἰπιτοά, ουἱ οὗ ναοὶ 
ΐ στὸν ἰῃ (Π6 ὕτη65 (ῃδὺ 0] οντοὰ ΝΙτασοά, πο [9 
Αϑδυτίδη Κίηρβ σγδυ ΠΥ οοτη ποθ ἰΠ6 ΟῸΣ οΪΔοοβ 
ἴπῖο 950 ἩΒΟΪΘ; ἰδ8 (0 τμοΐθ οἱἐγ νγὰ8 ῃἡδπιϑᾶ Νίη- 
αὐτο δον 115 τηοδὲ βου! βο τ Τα δηοίοῃϊ 
ΔΒΒΟΣ 003 τοθρσοίΐηρ 186 οἰγοῦϊι οὗἨ ἐπ0 ΟΥ̓ ἃγῸ ὁ0ῃ- 
διτηϑὰ ὈΥ ἴδ ὀχοδυδίίοῃ5. “ΤΉ 686 ἴουγ οἷκ165 6οΥ- 
ΤΟΒΡΟΠΩ, ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ, ἰο (86 οχίοηβῖνο γυϊη8 οἡ (Π6 Θαδὲ 
οὗ 186 ΤΊ χτίδ, ἰῃαλ Βανὸ ᾿δίθὶΥ Ὀθθὰ τηϑᾶς ἱκηονγῃ ὉΥ͂ 
ΤΑγασὰ δηὰ Βοίίδ, παιηοὶγ, Νουϊ -Φὰπὺ8 δπὰ ΚαυΪαπά- 
Βοδκ, ορροβίίθ Μοβυὶ, ΚἈογβαρδα, ἔνο ἰδάσιιθδ ῃοτί, 
δηὰ Νιίχηγυά, οἰκηὶ Ἰεαρυοδ ποτ οὗ Μοβυ]." Κεῖ]. 
366 8͵50 (80 ποίβ (ρ. 112) οἱ 186 δρτϑϑιηθηὶ οἵ Βδν- 



850 ΟΕΝΕΞΙΗ, ΟΒ ΤῊΞ ΕἸΒΚΒῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΒ. 

Ἰΐπϑοι, ΝουΝν, δὰ οἰδοτθ, δ ορροδεὰ ὮΥ 
6 οοηὐοοίϊατοθ οὗ Ηἰἰχί ρα δπὰ Βυηδοη.--- [ὯΦ δοδι8 
οὗ ΜίΣνοία: 1. Σιυᾶίπι. Α86 ἀϊδιησυίοινοά ἤτοι 
9 Κ'Βοιλτο [κιαΐπι, τοῦ. 32; ΜΟΥ͂ΘΓΒ τορχᾶγάδ ἰξ δὲ 
180 οἱὰ Βοεῦον τδοὺ οἵ [ϑνυδίδῃ ἰδδὲ δβοϊ θὰ ὮὉγ ἐδθ 
ϑγτεῖβ,---8Ὸὸ οδ᾽] δὰ δος (86 τοδῆμος οὗ οἵπος οοἹ]Ἱϑοῖ- 
ἧνθ πδιηθ8 οὗ 06 Νδυτγὶ δηΐδη τϑοοα. Ἀοοογϊηρ ἴῸ 
Κηοδοὶ ἰξ γδδ (6 Βιπιοιιία [ιυ ἀΐτη, πο, δῆοε 86 
Ἐκπγρῶδη ἰηγνδείου, τογο οὐἹἹοὰ Ηγκροα, Ταῖθ ἰδ ἴῃ 
1.6 ἔκοο οὗ ἰδ6 ἰαχῖ, 3, Απδυνίτα, ΤΈιΐδ ἴ6 τοΐοστοὰ 
ὉΥ Κυοβμοὶ ἰο 6 Ἐργρίίδη Ὠεῖα. ὃ. μονα. 
ΞΞΕαγρύδς [λὈγασβ, ἢοὐ 10 Ὀ6 δοηΐουπάοα πὶ ΝΒ, 
ἴὍ6 Πγαηδ ῥτοροῦ. 4. ΝΑΡΒ[ΟΝἶτο. Αοοοταϊης 
ἴο ΚηοΡΕΙ, [86 Ῥϑορὶο οἵ Ῥμίμδῃ, 86 ροὰ οἵ Μοπι- 
ΡΒ18, ἴθ ΜΙ|Ὰα]6ς Ερσγυρὶ; δοοοτάϊηνς ἴἰο Βοοδασὶ, ἴὐ 
αῴτοοδ ὙΠ} Νέφϑυς, ἴΠδὶ οΘοπηθοῖβ πὶῖὰ ἐδ 6 ποτ Π6 1 
ἘΣ ἘΠΕ οὗ ᾿μῳ Ρ, ἘΑΤΌΤΈΕΙΣΣ. ΤΠ ΔὈϊηἰ8 οὗ 
δίδτοθ, Μογὶ 64 δηΐ ἰο ὕρρον Εὶ 

οὐ ΤΏ οθδῖ8. 6. ΟἈἝ δ᾽ ίσα, Τα ΟΟ]ομΐδηβ, ἡβὴς 
δοοουϊης ἢ Ηχπουῦ., ἰϊ. ς. 106, Βαὰᾷ ἐμοῖν ἀοβοφηὶ 
ἔγοτα ἰ88 ἰἰδηβ. ὙΤῊΪΒ ΤΩΔΥῪ ὈΓΟ ΔΌΪ ὕὈ6 δοϊὰ 
οὗ οη6 Ὀσϑδηοὴ οὗ ΜίΖγβδίτη : ἩθΟΓΟΔΒ (δ6 οτἱ κί ΟΥ̓ [89 
Οὐδ ΐτ68 ὑποιηβοῖνοβ τοῦ] δϑοῖῦ (0 ροΐπεὶ δοῖς ἴὸ 
ΟΟἸ ἢ ἷ8 (θ66 ἄφῃ. ἰ1.).---Ουξ οὗ τυδοσὰ οδσλο ῬΏ 1» 
εἶσα.--- ΤῊ Π8Π|0 ἰβ. Θχρ Αἰ μΘα 88 τηοδηίΐηρ οταίρτδηία, 
ἴτοα ἴἰμ6 ΖΕΙἰορίδῃ τογὰ ζαϊΐαδβα. Αοοογάϊηρ ἴὸ 
ΑἸ208 ἶχ, 7; Φεῦ. χὶνὶ, 4, (6 ῬὨΠΠΙΒ 65 τοὶ ἔοσε ἢ 
ἔγοιαῃ Οδρῃΐοσ. 7 6 Τη ΔΎ γϑοοῦοῖϊο Ὀοϊὰ (μ686 ἀφοῖὶδ- 
τα  Οη8, ὈΥ̓͂ Βυρροδίηρ ἰδ8ὲ (6 Ὀορίπηΐηρ οὗὨ ἐδ 8βοῦ- 
(Ιοπιομὶ οὗ [6 ῬὮ ΜΠ Β.1Π68 οἢ 18}6 ΘοΔ8ι-] 16 οὗἨ Οδλμδδῃ, 
.ιδὰ Ὀθοι ἃ (Δ 5] δ σΟΙοΩΥ, Ὀυΐ (πδὲ (18 τγῶ8 δἴδει- 
ναράβ δίγοησί ῃοησὰ ὈΥ͂ ΔῺ ἱπληλίσταιϊοι ἔγοιῃ ΟΡ Ιου, 
δηά (μοὴ ἰδοὶν ὑθυτίιο γῪ ἈΑ Ῥμεδι, πιὰ (86 ἀἰδροδβοββίοῃ 
οὗ {π6 Ανΐτα, Βουϊΐ, ᾿ἱ. 28.--᾿Α΄Ατᾶ Οερδίιοχέηε,---Βγ 
οἷά Φον 8}} ἰαὐθγργοίοσβ [680 δγὸ ἀθϑβογ δθὰ 88 Οδρ- 
ρμάοοίδῃηβ ; (Π6 7 δ΄ σορασγάρα ὃγ Εν ὰ δ Οτοίδηβ. 
Βοιῖὰ διρροβὶ ὥοθῃβ την ἷπ ἀφηοίϊίηρσ (6 ΘΟΌΓΒΘ 
οἵ πιϊρσταιίου ἰδίῃ ὈΥ ἰδ6 ΟΔρὨίοτίι.--- [) Ὁ δοσι5 
οὗ Οαδμδδῃ :----  Νοιπιδίδηἀΐηρ (0 5μοιχϊείο ἸΔῃ.- 
δυῦρο, ἴπΠ6 ῬμΟπίοίδη Οδημδαμπὶ 88 ἀγα Ὦθγο γϑοκοποὰ 
διοπρ ἰΠ6 Ηδηλοίο Ὠδίΐομθ, δῃιὰ σαυδί, Ἰμοτοίοσο, 
ἰἰᾶνο δὰ τμεὶν οτἰκίη ἔγοτα 86 βου. [ἢ ἔδοὶ, δῃ- 
Οἰοπὶ πελίογβ δἰδττη ὑπαὶ (ΠΟΥ οδῖὴθ ἔγοτῃ 9 Ετγ- 
ἐπγδῃ ὅδ, ἰπδὶ ἷβ, ἔγοτῃ {6 Ῥογβίδη αὐ ἐο 186 
Μοαϊἰοσταπθαπ, Απάὰ ψ|8 (18 ἀστοοθ ἔμ τηγ ΠΟ] 06. 
ΜΏΪΟἷ. τ Κ68 (86 Ῥῃοηϊοίδῃ δησοϑίοσθ, Αζϑθος δηὰ 
ῬΒΟηῖχ, δίῃ, Ῥδσ ἰο Βοῖυδ ἰῃ Βαδγὶοπία, δηὰ 
ῬαΓγ πὴ} κυρίου (Πδηδὺβ ἰμ6 ἐπ δὶ »» Κυο 
61. 1. Ζίδομ, ΑἸΙδβουσὶι οτἰρί παν ἰδ πθσηθ οὗ 8 
Ῥϑγθοσ, (μὲβ ἀοοθθ ποὶ ὁχοϊυδο [8 γτοϊδιίοῃ ἰὸ ἰδ6 ἴδ- 
ἸΏΟῸΒ Οἱ 80 ο8}16, "ΠΣ, ῥσἰ παι γ, ἐὼ ΙΔΥ ποῖ: ἰξ 
ΔΡΡΘδσα, βονονοῦ, 0 ἀθποῖθ δεμίηρ 85 τὸ}} 85. Βυηί- 
ἷησ ρτοροῦ. βιάσῃ τῶϑ (86 οΪάδεὶ οἰἐγ οὗ [89 ΡΒαωηΐξ. 
οἶδηβ. 2. Εἴοίῃ. ΤῊ αἶϑὸ διδηὰβ 88 (89 Πδιὴθ οὗ 
ΡΟΓΒΟΏ, ἩΏΘΓΟΔΒ ὑΠ 9 ἀοπδίρηιδιο;β οὗἩἨ [6 Οδηδδηΐίοβ 
ἰδαὶ Ό]]οΝ δαᾶτθ ἰδ6 ἔοττη οἵ Ὡδίϊομδὶ δρροὶ]αϊ οη8, 
Τὴ {μἰ5 ρΡοεἰτίου οὗ Πείδ, ἰοχοῖμος πὶ Βάοῃ (Ὠ9 
βγβίθοστι, (ΠΟΥ ποῦυἹὰ δρρϑᾶν ἰὸ Ὀ6 ἀοηοίοα 48 [186 
ΡῬΘΟΌΪ δ ροΐηϊ οὗ ἃ οὗ 09 Οδπδδηϊβη 1ἰ6. 
Τη6 Ηϊϊοθ (οι ν65) οὐ [Π6 811}. οὗ Φυάδᾷ, 
8πα οβροοΐαῖγ ἰῃ 186 πεὶμθογῃοοὰ οὗἩ ΗΘ ΌΓΟΙ, ποτ 
ΟἿΪΥ 8 Ὀτγαποὶ οὗ [06 ρτοδὶ οτίρίῃδὶ ΗΪἐθ ἔλυε 
ἐδ στον τισι 8 ΕΚίηγε νἱΐ, 6). ΤῊ ΚΙιπι αἷδβο, 
δηὰ [86 ἱ δ΄, δοοοτϊηρ ἰὼ ΘΟΙΏΡΓΟ- 
Βουάοὰ ἴῃ οὐδ ὭΔΙΘ. 8. ΤὨ6 τοι φρῖρρας Ῥίσιδη. 

88 ἴἰ.6 ἱπμδοξίδηίβ οὗ ἴδ οἷά Φοῦυβ, δον βα- 
οἴ. 4. Το Διμροσίῖϑα. ἡ (86 ἢ}]}-ἰδηὰ οἵ δυάδῃ, 
διὰ ου [86 οἴδιοῦ βἰά9 οὗ Φοτάδῃ, [86 τοὶ μοὶ ἔδυ γ 
οὗ [8 Οδπδδηΐίοθ. Ἐδπογοίοτο ΤΩΔῪ Πποῖγ πϑη6 Θ- 
Ὀτδοῦ 811 Οδηδδηίο (οἰ). χν. 16 ; χινὶΐ, 22.) ὅ. 186 

σα κδεῖϊοε. ( ἦ 
11); Βοῖν γοϊδ σε ἰο ἐδ)6 38) 
δ ὙΘΓῪ υποοτίαη,. 6. ἘΠ νίϊζοα (οΣ Ἐξον 86) ἰπ 
ϑίοδιοσι (οἰ. χχχίν. 3), δὶ Οἴθϑοι (}οδὶι. 'χ. 7), διὰ 
δὶ (ὁ ἴοοὶ οὗ Βογοου (Φοδὶι. χὶ. 8). “ΤΟ ὅτο ἰδεὶ 
8008 οὗ δπδδὴ ἀποὶῖ ποτέ ναγὰ ἰη ῬΒαίοία" Κπο- 

--} 
τορηξ δὰ οἷν, χΥ. 19--1, ἰΠ6 Κομποείίοα, δπὰ ἐδ 
Κασπιουΐίοβ, δῖ ἱ 

ἩὨοσλ ἰΠ6Τ6 ΔΙῸ 6ι.}}} ἔδυίπορ πδιηϑὰ 1:6 Ῥογοζῆδα. 
ΤῸ ΒΔ) ΤΩΔῪ ῬΓΤΟΌΔΌΪ ὃ0 Βα οὗ ἰδο Θοδδα- 
εἶχα, [ἢ 1 βεαζα. χυυϊ. 8. ΤῈ Βυδίηη δοὰ 
Ἐσαΐτα, οἷ. χίν., 6 (0 6  Σδο}) μοϊάβ ἰο ὈῸ ποὲ ΟἅἍ- 
Ὡδδιηΐΐδα, Ὀυὲ 8 ρϑορὶθ οὗ 8 ἰαίδν ἰηισοἀποιΐοη (ρΡ. 800} 
ΑΔ ἱτητηϊσταίίου οἵἁ Ηοιηΐϊοα τοιδῦ, ἴῃ ἱγαϊῃ, Πᾶνα 

οἵ Ἠαναΐϊοα ἰπὶο Οδβδδὴ.--- 80 

180 δοῦ8 οὗ Εὔον ἰ6 Βιοιιῖῶσ ᾿ἷηο οὗ (δ ὁοδοοι- 
δι οὗ Αργδβδη δϑορασϑίϑδ δρδίῃ ἱπ Ῥοϊερ, πδσωοῖγ, 
ἔτοτο Φοϊείδσι οὐ πὶβ Αγρδοΐϊδη ἀθοοοπάληί. 1. ἘΠῚδιο. 
άπ ϑαδι ὑπο τηοθὲ οδδιοεὶν Βυοιιοβ τδο ἀποὶς ἔγοσα 
{δ Ῥ 

[16 παρ (οπὰ 9). Τοῖς Β5μοτη ες Ἰαποτιασο 8150 
υπάοσποηῦ ἃ σἴδηρο, δηὰ Ὀδοδιηθ ἔογεῖσῃ ἴο ἴ86 Η6- 
Ὀτον. 8. ΑΥΡμβαχδῆ, Τῇοὶν ἀπο] ηρ- ΡΙαοο τὰ 5 ἴῃ 
Αὐγαρδοιβ, οα ἴΠ6 οδδὶ κἷάθ οὗ (80 Τί στὶς, ἴτγοπι 
ΜΌΘΟΝ (ΠΟΥ δργοδά ουἱ ; ὉΥ Επταϊὰ δὰ Κποροὶ ἴτ ἴδ 
ἴτογΡ 88 τοίουτίης 10 ἴδ 6 ΟΠδΙ ἀβοδηβ, πὶ ἢ 
Ἰ αἱ], βογοσαγ, ἡ ὐπὸ 85 υησοτίαἷη. 4. ὕυᾶ, ΤΏΣ 
1, γάϊδηβ οὗ Α5ϊ6 Μΐπον, γοϊδιθὰ ἴο [86 Αδδυτῖδῃβ (8ϑες 
ἹΚπιτ, Ὁ. 114: ΌΥ ΚΝΟΒΕΙ, ὑπΠΕ6Ὺ δο γοξογγοα ἰο ἰδὸ 
Οδηδδηίίο δὰ Αγδρίβη γδοθ8). ὕ. ἄσωμη. Ασγδιηξο- 
Δ8, ἰπ Ξὺγτία δηὰ Μοϑοροίδτηϊα.--- Ἰ[Ἰ) δοῦδ οὗ 
Ατασι : Ὅς δηὰ Οἰοἴμοσ, ὈγΟΌΔΌΪΥ Ατδυΐδῃς; ἘΠ} 
κρῖναι ὙΡΌΡΜΟΙΣ 5 ἐἰτιῳπηκρις ὅσον μαι ΑΣ- 

.-ἰἼ 0. ΠΔΙλ68 δῃ Ξεππς 
7ονὶλ δυὰ ἐσ οὐογὴ) ἀοῃοῖο ἰδθ ΔΙΣΟΘΟΥ ΟΟπ)- 
τοθηοίηνσ απλεταιισο οὗ ἴ)6 ΑΡγδδδιηὶς τόθ. Τῆθ 
ἔπνο ΒΟ} 8 οὗ ΕΌΘΡ διὸ οδ]οὰ Ῥοῖος (ἀὐσνέδῥοη) δπὰ δοῖ- 
(δὴ (αἱπενἑολοά, δνιαϊἢ. ὙΨΊ ἴηοπὶ ἰθότο ἰδ ἃ ἀϊνὶ- 
δβῖίοη οὗ ἴμο ΑὈταδδτηΐο δπὰ ἰ86 Ασδίδη ᾿ἴποα. Ῥεῖος 
5 106 δηοοϑίοσς οὗ {86 ὅτοι. ΤΉ 5 18 [8 ΘΧΡΙ δυο : 
πῃ (8 ΠἼΊΔΠΠΟΡ ὙΠ ἰΐ ἰπδὲ “ἴὰ ἢ᾽8 ΟΔΥ 16 Θδγὶ ΜῸᾺ2 
ἀἰνί οἀ. Ἐδοτὶ ἰπίοσργοὶ ἰ(δ8 ὀχργοδδίου οὗ ἃ οδὶδϑ- 
σορἧθ ὑπδὺ ἴοοὸῖκ ῥἷδοο ἰῃ ἰδ ὈΟὰΥ οἵ [86 
ῬὮΟΘΟ ἔογτ 8 ἴΒοὴ νἱοἱΘἶγ αἰνἀοὰ ἰηΐο [86 ᾿δὲον 
οου ἰποηἰδὶ τοϊδίΐομδ (ἢ ἷθ ἰσοαῦβο οὐ ἰδ0 “ Οὐρίῃ 
οὗ Ηοαιϊδοπίεηι," 1809). 6] ἰσβοὰ ἰπίογργοὶδ 1ὲ 89 
τοίοστίηρ, ἰὰ σΘΏΘΓΑΙ, ἰο [56 αἰνίαίοη οὔ ἐπ φωλπῖος 
Ρορυϊδιίοι : Καὶ αἰ] ὀχρ  αἷῃδ ἰὶ οὗ ἴδιο αἰνϊ βίοι (δαὶ ἰοοῖ 
ὈΪἾδοθ ἱῃ δοῃθοαύθῃοο οὗ (86 Ὀυϊάξτρ οὗ ἰμ6 ἰοτοῦ οὗ 
ΒΔ061.5 Κηοῦοὶ τ ίοσβ (6 ἰδησύαρο οὗ ἐπ θαρδγα- 

4 (Το:ϑὶς τγου]ὰ δοδϑεὰ ἐὸ Ὅο ἐἢο ἰποσζργοίδεῖοι ποῖ ταραὲ 
Υ οὐτατησπδ ἐϊδοὶζ ἰο ἐδ υἱδῖτ σοδάος. Τρ αὐνλεῖσαι 

οὗ ἐλ οδσί 16 σοΐοσγοὰ ἰο δ δοϊπμοίμίσιρ ϑαδὲὶ ἱπιοστι ἔγοξα 
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ὅσα οὗ ἰδ 6 ἵτο ὑγοίδοσβ, Ροΐος δηὰ Φοκίδη, ἰῃ νηοῦ 
ἴα ΒΟ. ὝΥ 10 ἰδο δου. 

ἄϑττα οἵ [80 ἴδοϊβ ὮΥ 
ἩΔΙΟὮ πὸ οασίδ, ἐμαὶ ἰβ, (6 ρορυϊδοι οἵ [86 φασί, 
Βεσδτηθ ἀν οα ἴηϊο δυααίξπι ἀτνὰ Ηοδιμοιίβπι. Ἐὸτ 

ἔ 

ἰαησίεα, {10 ἀρχαὶ , ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἴῃ ἐποϑεοίμαζ 
εἰγινίπσ, διὰ, ΠΑ Πγ, Τογαῦ, [Π6 ἐοίζογίησ, ἰδ 6 ΟὯΘ 
ΠΟ ἰδιτίοδ οὐ ἰῃ6 τὰγ. Ἰποθη ΘΟΠ]68 ΑΌτγδτα, [86 
ρις  ῥρρᾳβδ πὶϊ ποῖα [86 τοὺ οὗ [δ ργομιίαθ ἀ6- 

Υ Ὀερδ. ὙὯἼὋο δδυθ πὸ διοδίίδιίίοῃ ἰπ ἰδίην 
ἴδοδο ὩΒΓΏ6Β 48 δὺ [86 ΒΑΠῚΘ {ἴὴ6 ὨΐδίοΟΥ ΑἹ] δη ἃ αγτη- 
ὉΟΗ͂ΘΑΙ --- [8 9 δου! οὗ δοϊχῖδη : 1η ἴδ οἷν ταῸ ΠΡ] οἱ ἐγ 
ἴδογ Ῥγοδοτὶ 8 ΓΟΣΩΔΓΚΔΌΪΥ οἶθασ ἄρογο οὗ [16 Ατδοΐδῃ 
ἰῦεβ. ““ΤὨΪϊγθοα ΠΆΤΙΘΒ, δοπιθ ΟΥ̓ ἩΝΙΘΝ σδῃ δι}}} 
6 φνοἰϊπίοα ουὶ ἰπ ὈΪδοοδ δηὰ αἱδίσίοιυ οὗ Ανδθΐδ, 
ὙἘἢΠὲ ΟἸΟΓΒ ὮδΥθ ποὶ, 88 γοὶ, Ὀδθῃ αἰδοογοτσϑα, ΟΣ 
δ ὈΘΘΏ ἩΒΟΙΪΥ οχιϊηρυβοα, Κποθοὶ. ΟὈΒΟΟΣΗ- 
ἱπρ ἐμοῖς βέσὶἶθ, δὰ ροσῆδρβ, ἰοο, ἰμοὶν στοοσχίηρ ἴῃ 
ἐῆ ὍΏΟ ΜΘ ἰᾳ Αὐδοΐδ Ὀοίορο ἔποση, οοτ- 
Ῥᾶτο ΚΝΟΒΕΙ, Ρ᾿. 128 -- ὁ Ὀομὶ Ἐζδ δι, ΒΟΏΒ οὗ 
Φοκίδη, οὐ Φοκίδηϊβο, ἔοστῃ ἱμεὶγ Ἰοαάϊηρ ρμοΐπὶ οἵ 
γίον ἴῃ ΝοΥογ οσαδη. 1. Αἰτηοάδᾶ, Τῃ6 ΠδτηΘ 
ΕἸ Μοδάδα ἰβ ἰουῃὰ δηοης 186 Ἀγίπορα οὗ 86 70 Γ- 
που ῖοβ, ἄνϑὶ ἴῃ Υ ϑιηθῃ, αὐὰ ἕδη ἴῃ Ηρθάΐοσ. 2. 
ἸοΡΆ, ἴἰθ:6 βδ:6 848 δ} 186 ΑΙ ΔΡΟΉΔΠΒ ἴῃ ἃ ἀἰβιγὶοὶ 
οὔ οιοη. 8. Ἐξαξαχιηδ [80 θ61|6 88 Ηδάγσα- 
ταδαΐ (οουτὶ οἵ ἀρδίἢ), ἰῃ βουϊποδδίοσι Αὐγδοΐα, ὉΥ 
[6 ᾿πάΐδη Οὐοοθδα ; 80 Ὠδιηθὰ Ὀόσαυβὸ οὗ 186 0ῃ- 
ΒΟΑΙΩΥ οἰϊπιαῖο. 4. ϑοχοβ, 0:8 οὗ (Π6 ΠΠ0ΟΠ, ΜΟτ- 
ΒΒ ΡΟτ οὗ ἱἰμ6 τροοῃ : βουϊῃ ἔγοτα Ομδυϊδη. ὅ. Ἐὰ- 
ἄοξαωσα. ΤΏ6 Αὐἀτδιίίοα, ἢ ἴδιο βου οοαδί οὗ Ατῷ- 
υἱα. 6. ὕσαϊ!. Οὐο πιὰ β'δηβδδ, 8 οἱἱγ οὗ Ὑ ρθη. 
Ί. ὉΧΚΙΔΉ, πιοαηΐηρ ἐλδ ρῬαΐηι; ῬτοΌΔΟΪΥ ουϊναῖον 
οὗ (86 ραϊ]τη-ἶγοο ; ΤΠΘΥ ΤΟΔΥ Ὀ6 ρἰδοθὰ οοη)θοίαΓΑΙ ΠΥ 
ἷπ ἰδ  ὰγ Ναάΐγαῃη, δοουπάϊΐηρ ἰη ἀδίοδ. 8. ΟἹ αἱ, 
ΡΙδοεά Ὀγ Κηοδοῖ τ Οὐαὶ δηὰ 1ὴ6 Οἰορδηΐῦθα. 
9. ΑἸΐσλοὶ, Ἐδίμον οἵ Μδοὶ. 5 πηβοίογηιηοα, 
10. Βοῦρα, Ἰἴ1ὸ ΒαΌΞΘΔΏΒ, ἃ ἰσδϊησ ρϑορὶθ Ἡΐοθ6 
σαρίϊδὶ οἷἵγ ἰ8Θ Ματῖαρα. 11. Ορδμῆὶίν. Ῥίδοοὰ Ὁγ 
Καιοῦοϊ ἰο [86 δουϊῃτοβὺ οὗ Ατδρίδ, ἰδ9 ἰδηά οὗ ἴῃ 6 
Ἡ Ἰπυγατίϊοθ, [1,6ϑϑοη, Εἰον, δηὰ Ὁ Πἰσϑοῦ, γόσηοῦθ 
Ονρβδίνγ ἰο 6 ᾿πουτηβ οὗ [86 Ιπάσ8, Εον ἴῃ6 αἰ δδτ- 
ο ΥὙἹΟΥΞΒ, 866 ἀὀδοηΐαθ, [ἐ που]ὰ δρρϑᾶγ, δον- 
ΟΥ̓ Ρ, ἴ0δι (Π6 ροΐηϊ οὗ ἀορασίυτο ἴον ΟΡΒΪΡ τυυδὶ 58}}}} 
Βὸ δουρὶ ἰηῃη Αταρῖα, 12. Ἐξαν ϊα, Ὀἰκιτίου οὗ 
Ομδηΐδη, ἱπ ΝΟΣ ὙοΙηΘΣ : ὈΤΟΌΔΌΪΥ 4180 “0]0- 
τἰζοὰ ἴῃ [πα (906 ὨΕΕΤΤΖΒΟΗ, Ρ. 808). 18. ΦΌΡΑΡ---- 
Ἀπᾶ τοῖς ἀὐοῖπρ γα του Μῖ6584.---Οοη- 

ὩΣ ΣΝ διιὰ ν 
αἰνίσίοτθ. 860 Βοσπλξβτ: εᾳ.--Ἴ. 1. 

28. ἘΌΤΕΣ ἮΘ δανθ ἔσταν οἴ ἴαν ἴοστηδ ἐπ ἐδο Ασαδίο 
ἀϊαϊοσξ, Βδοπνίπα ἐδ ἐδ τγὰ8 Δὰν ἀονίδιίρ ἤγουν 86 Ηο- 
ΣΟΎ, οΥ π5 ΠΟΉΡΟ ἤτοτο ἰὸς τ ΟΥΟΣ ΙΩΔῪ δανθ ὍΘΘΣ (88 

οοεηίπρ ἰμοθ6 πυπάοίοττηϊποα Ὀουπάϊην αἰδίτίοι 8 οἵ 
Μοβλδ διὰ βορθῃδυ, 00 Καὶ!.---Απὰ Ὁ ἴδοδ0 
σοτο ἴδο ποἰίουα ἀϊν[θἃ.---Α ῥγοραγαϊίοη [ὉΓ 
τ δὲ [0]οὐτᾶ, 5666 89 παχί ομδρίον. 

ΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

869 ἐπ Εχοροίοαὶ, 
1. Τὸ τεϊσίουδ εἰχηϊθολποθ οὐὗἁἨ ἐμ9 οἰ μποϊορίοαδὶ 

ἰΔ0]9 : 1. Ῥογυβοῦδὶ οἰδγδοῦθσβ ἴοτιη ἴῃ Ὀαβὶβ οὗ 116 
Βυμπιδη ποσ]ὰ ; ἰδ χοϊδδοηυ οὗἩ ἀοὰἃ ἴο πυτηδηΐγ ἰ8 
οομαϊομοα ὈΥ [86 ροζβοδαὶ σοϊδίξοη οὗ ἀοὰ ἰο ροι- 
8ΟῸΔ] Ὀοΐηα. Τδ6 τουθϊδίου οὔ βαϊναϊίου, {μου οίογο, 
ἰρυδ αἶϑο (ὁ ἰδ ὍΡΟΩ ἰἰδεὶῖ ἃ ρσετθδιορῖοαὶ ἔογιω. 
ΤῈΘ ΟἸΒΠΟΙορ 68] Δ0]6 ἱ6 6 ἐχιοημ θα στουπά-ου] πο 
οὗ ἰδ τοϊδξου θεΐίσθοῃ αοα δηὰ δυτηδηίϊίγ, δηὰ οἵ 
(δοδο ἰδδὲ τὯθη Ὀθαν ἴ0 056 δῃοίμου. ΤῈ6 βϑῃθδ]ο- 
Εἰοδ ΔΘ ἰγθ98 οὗ δυπιλὴ [1 ἐπὶ αοἀ ὯδΔ8 ρμἰαηϊοά. 

σὴ, 
(6 ΒΟΠΘΔΙΟΩΥ οὗ Ογίδε, 4. Α8 (}6 Ὀγβηοδίης οὗ ἰ86 
ἴγθθ Ὁσί μοῖρα! γϑοθθ Ὁ]δοὺθ ὑμότω ἰῃ ουῃίγαδὲ, 80, ἴῃ 
8 δρϑοΐδὶ τδῆηογ, ἰβ (8 1.9 6186 Ἡΐ (ἢ.8 ὈγΑΠ οἰ Ὡρ 
οὗ 106 Ηδινΐϊο τοῦ ἱπίο ἰδ Ὀοίζθγ ᾿π68, δὰ ἴῃ ἰδ ο 
Οδηδδηίιο8; δηὰ 80 8180 {16 Ὀγαποίηρ οὗ ἰμ0 ΒΠομ- 
ϊοα, οὐ ἰδμδὶ οἵ [8:6 ΒΟΩΒ οὗἩὨ Εον ἴῃ τ86 ᾿ἰπ6 οὗ ι89 
ἀοδοοηάδηί οἵ Τοἰκίδῃ, διὰ ἰῃ 186 1π οὗ [μ6 ργοχιΐβρ, 
ὅ. ΤῊ εἷσηα οὗ ργορδγαίίοῃ ἴοῦ (Π6 ἰδίϑν οδι]ηρ οὗ 
ΑὈΥΒἤΔΙη δ’Θ ΔΙγοδαυ οοηξδίὶποα ἴῃ 0.6 ὩδΙΩ68 οὗ ἷδ 
ΔηΟΘΘϑίουΒ ἔσο ϑαδῃ δηὰ Εοῦ οηγαρά. 

2. Οκ [ἢθ6 πδιὴθθ Ββαθ6] δῃὰ Νιίηδνυθῆ, ΘΟΙΏΡΒΓΘ 
[δ0ο ΤὨΘοΙορίοαὶ ἀἰοιοῃδγῖ68 : οἡ {π6 ὨἰβίοτΥ οἵ Βδθοὶ 
δὰ Νίπονθῆ, 8660 6 ἰδίοτοα] τοῦ 8. ΚΥ 6 τωυδὲ Ὀ6 
ΘΔΓΟΙ.] Βόγο, ποὺ ἴο οοπίουπα ἰμ6 Ὀσρίπηΐησ οὗὨ {8 
ΥΟΥῪ ΟΪά οἰδγ, ἱποϊυάϊΐηρ ἴῃ 18 ἐῃ9 Βανυ]οηίδη ὑοῦτοῦ, 
πὶ ἰἰ5 Ἰαῖον που] ἀ-ἰδίοσγί 8] ἀθνοὶορπμθηξ, πα ἰἰϑ 
αι ϊησ ἰοῖο τυ, Νν γί 6 1688, οσοη (μ6 τυΐῃβ οὗ 
ἴδ᾽ ΟἿΟΥ δὸ 8ὲ}}} 8 ἱπα Ἡΐιθ88, ποῖ ΟἹΪΥ͂ ἴῸΓ 
186 ΔΙΙΒΙΙὴρ οὗ ἰδ6 αἰνίμθ ρῥτυοάϊοιϊΟη8 δηὰ ἱμγοαίθα- 
ἰορβ, ὈῪ [86 ῥγορδϑία, Ὀυϊ αἷϑὸ οὗἨ (89 Ὠἰδιοτίοαὶ οοῦ- 
ΒΙΒΊΘΏΟΥ δηὰ ἰγυ πο 58 οὗὨ [1.686 ΥΟΣΥῪ ὨΔΙΓΑΙΪΟΏΒ ἴῃ 
Οδϑμοδία. ὕὐθη [0 φοορταρῖοδὶ γι ί ΟῺ 8, 
Θδρϑοίδιν 86 εἰϊυδοῃ οὗ ΒΑΌΥΙΟΣ οα [Π6 ΕὐΡΊΓΙΣ, 
δηὰ οὗ Νίπονοὶιι οῃ (6 ΤΊ χτίβ, ὀοσαρδτο [06 Ἰῃϑρ8 
ἴδο ο]ὰ ποιὰ ἰπ 6 ΒΙ] 6. 6ιϊδα οὗ Ἦ ο]δηἃ διὰ Δ οἰ- 
ΘΡΏΔΕ ; [1 Ηϊβιοσοο- ἀδορτδρΐοοὶ Αὐἴδα οὗ ἰ86 ΟΙὰ 
ὙγοΥά, Ὁ Κίοροτῖ; (86 Αἰἷδα οὗ Κυϊδοδοῖϊ, δηα οἱὰ- 
68. Υ, ἱπ Χοηορβου δ ὥτοο, Νίμουθ ἰΔῪ ἴῃ 
ΤΌΪΏΒ ; δοοοσάϊηρ ἰὸ βέγδθο, ἱξ ρουβιοα τὶξμ (89 48- 
δγτίδῃ Εἰτορὶτθ (606 ἰῃ ΗΚΒΖΟΘ᾿Β “"" Βοα]-Επογοϊοροῦΐα"" 
[δ6 αγιΐοὶ]θ οἱ [6 Βυΐηρ οὗ ΝίΠον ἢ). ΒΔΌΥΙΟΣ γ788 
ΤῸ ἢ Ὀτοίκα ὈΥ (00 Ῥογείδῃ Κῖπρα, οδρϑοΐδιγ ὮΥ 
ΧΟΙ͂ΧΟΒ: ΑἸθχδηῦος ἐδ 6 τοδὶ πουϊὰ μανὸ χεβιογοὰ 
ἴξ, Ὀὺϊ σου αυῦθα ΟὨΪΥ ἰδ) ΤτηογΘ ἰο 18 ἀοδίσιοείοι : 
19 Τουμπαϊηρ οὗ 86] Ἰαϊὰ ἰξ ἰῃ τυ μβ. ΑΑ58 ϑ6]δ- 
οἷα 1ἴοα ορροκίἐθ ἰοὸ 80 τυΐμ8 οὗ Βαθγίου, 80 ἀοθυ 
Μοὶ ἰο ἰδοδο οὗ Νίρονθι, 

8. Κ;τΑΒκε: ἴῃ {16 Ομδρίον τὸ 866 (()6 οτίρη οὗ 
ΤΑΒΕΥ͂ ὩΔΊΪΟΠΒ ἴῃ 411} ραγίβ οὗ [89 ποι]ὰ, διὰ ἰμογείογα, 
[86 Ροτγος οὗ [86 ὈἸσβαίηρ πιϊο ἢ αοὰ, αἶνον [6 Βοοά, 

Ῥο- [ δὰ γοηοποᾶ (0 τῆθῃ ἰῃ τοαροοὶ ἰ0 (μοῖρ τη} ᾿ γηρ 
δῃὰ ῥτοραραίίου ; δῃὰ 80, ἤῃΑ}1γ, γγϑ Ἰθᾶγῃ {86 {δι 6 18 
ἔτοτα ποῖ ΟΠ γὶβὲ ὰ8 Ὀότῃ δοοοσαϊηρ ἰο ἴμο9 Β66ῃ. 
Νείίδον Νοδὰ ποὺ ἷθ Β0η8 Ὀοζϑί ΔΗΥ οἰ Βρτίπρ ὑὐπώμ: 
ἐδ ἔἶπιο οὗἉ ἴ:6 Ποοά. ΤῈ ΒΆΙΩΘ ΤΩΔΥ Ὧ6 οοπ͵θοία 
ἰο Ὀ6 πο οἵ [86 δΔηΐπγ818 τ Β]οἢ σοσο δαυϊ Ὁρ πιΐ ἴσῃ 
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ΟΕΝΈΘΒΙΝ, ΟΚ ΤῊΝ ΕΠΕΞῚ ΒΟΟΚ ΟΡ ΧΟΒΕΒ. 

ἷπ 8 ἀδιῖκ ἀσπροοπ, δηὰ δϑ ἴδ τοῦθ ἰῃ (δ χαϊάβὲ οἵὔἵ 
ἄρδδιῃ.-- ΝΟ Κ: ΜΔΗΥ τοδάοσ, ἩΏΘη ἐΠΟΥ ΟΟΙΩΘ (0 
{18 ἴομ:ἢ οὨαρύδν, δαῦτο ποὴΐ [0 τοραγὰ ἰὲ δ οἵ 11{{|0 
ΨΑΪῸΘ ; ΕΟ ΓΟΑΙΪΥ͂ ἐΐηκ ἰζ 0 Ὀ6 βαρογβυουβ, ον οὗ 
"1116 86, ὁ; δοσουηὶ οὗ 80 ᾿ΔΔΗΥ͂ ὈΠΙΚΠΟΊΤΗ ὨΔΙΊΘ8, 
Βαϊ, ἴῃ γα, τ νὴ ἰο τορηγὰ ἰξ 88 8 τὶν ὩΟΌ]Ὸ 
σοπὶ ἷπ τ1ῃ6 ογοσγα οἱ ΗοΟΙΪΥ τίς, 189 |κὸ οὗ πδῖο 
188 ΠΟΥῸΡ Ῥ6Θῃ, ΟΥ ὁΔἢ Ὀ6 ΒΏΟΥΓΩ, ἔγοτα ΔΩΥ͂ ἩΤῚ 08 
οὗ 1.6 οἰὰ Πποδίμοηΐβια ἰμδὲ γοὶ ἴο τ8."-- 
Οσβιλοπ: ΤΊοτο 8 πὸ δοοουῃὶ οὗ δηιαυῦ τ] οὮ 
Βἶνεθ υβ 80 [Ὁ]] δπὰ 8ὸ βϑῃογαὶ ἃ ΒΌΓΥΘΥ οὗ [86 δῃ- 
εἰπὲ Ὡδίϊοηϑ, 88 1158 οἰ Ὡποϊορίοαὶ Δ]; 88 ρροδτθ 
οἷ ἰΠ6 ἴδοῦ, τῃαϊ (π0 οχδοίηοδα δηὰ ἰγυ οὗ ἰ86 

ΠΑΪΟΙΑ] αἰ βί0.}8 88 ργοθοηϊθα ἴῃ ἰ0 6 βδιῃθ, δ΄Θ ΟΥ̓ Γ 
ἸΩΟΤΟ δηὰ τἿ0ΓΘ οοηβιτηοὰ. Τῇθ μορίου δὰ ἨῸ 
οἴδον γοϊαι(οηβ ὕο ρϑορὶθ το τοῦτο ἔογεϊ μη ἐὸ ἔδμοσω, 
(δδῃ [086 οὗ γὰγ δὰ ἰγδάθ, τὶ (06 δἀαϊθου, ΡθΓ- 
Βαρβ, οὗ ἃ οογίδίη δου υ οὗ τοὶ κίουβ ἢ 
κῃον]οᾶρα, δηὰ ουϊΐαγο: εἶνο οὗ [δῖ6, ἢον- 
ΟΥΟΣ, οδοὶ παιΐοη τοδί ποα δυϊ ὑρ πἰξΐῃ ἰἰβ6 . 
[ἢ [Π6 ΒίΒΙΟΓΥ οὗἩἨἁ τογοϊδίοη, οὐ (886 ΟἿΟΣ δηὰ, Ὀ6- 
ἴογϑ {86 παγγαῖϊνο οὗἩ ἰδ ἀἰδρογβίοῃ οὔ {86 πδιϊομϑ 
δίδῃ ἀβ 106 ρτγοιηἷϑθ ἰπαλ Φδρμ οι 6..4}} πη 8 Ἰιοῖα ἰῃ 
[86 ἰσηὶβ οὗ Βἤ ΘΠ). ---ΒΌΝΒΕΝ : 50 τηποὶ ἴθ ΠΟῪ ΟἾΘΆΓΣ, 
δὶ 1826 τϑοοβ οὗ βμοιι αγτ {16 ΘΒ οταί 65 οὗ ΡὨ]]οΙοσΥ. 
ΤηΪ9 8 ποῦ ΟἶθΆΣ δἱ 81} : ̓ π8ὲ 85 ἢ {116, ἰῃ ἤδοὶ, δὸ ἐδπδὶ 
[86 ΟΔ}}}ς ΕὙΔΠΚΒ ταυϑὶ Ὀ6 οὗ Βομηδηΐο οτἱρῖὶπ, Οοζα- 
ῥδΙΘ ἴῃ ΟΠ δΓ ὈΙηθαβ ἴ86 ἰοασῃοὰ οχρίδηδύοῃ οἵ [6 
ἝΩ ΟΪορίοα] ἰδ Ὁ]6 Ὁ Βυαπβοη. ὅδγβ ἰμ6 βδιὴθ δυϊμου- 
«([γ (νο]. ἱ. ρᾶγὶ ὡ, Ρ. 68): “Ὑὴιὸ δ μποϊορίοδὶ [ΔΌ]6 ἰδ 
[86 πιοβὺ Ἰοατηθα δποπρ 8}} 1η6 δῃοίθηῦ ἀοουτηθῃίβ, 
δηὰ {Π6 τηοδὲ δηοίοπηε διποηρ {6 ἰοαγηθὰ. ΕῸΡ ἱγδ- 
Διο ΡῬγοαοπιίηδῖθβ [ὯΓ δῦονϑ γοβεδγοῖ, ἱπουρὰ τῃ6 
«αἰἴον ἰ8 φοῦ τδηϊΐησ. [Ιἢ 1[8 σοΟΓ6 ἰδ χηυδὲ Ὀ6 γοραγά- 
41 89 ϑαγ] ον (Π8ὴ ἴπ6 ἰη6 οὗὁἨ ΑὈτγδηδὰ: Ὀυὺϊ ἐδ ΐ8 
ΗΑ ἴτ0 Ἰηθᾶῃη8 οχοϊυάδοβ 100 ἰάρα ἐμαὶ Μοβοθ ΤΏΔΥ 
ΠΑΥ͂Θ Ιηδθ ἰηγνοδιϊ ζαῦϊοη8 τοϑροοϊϊηρ 11. 50 ΒΑΥΒ 
ϑσηπῦρκε : “ Ετοπι 1πΐ8 Ομ δρίδγ τηυβὺ [86 πῖι0]9 υπηίΐ- 
ΨΟΓΒΑ] Ὠἱδίοτυ οὗἨ (ῃ6 πουὶὰ ἴδϊκα ἰἰ8 Ὀορὶ πὶ ηρ." Τὸ 
(Ὧ0 βᾶτπη6 οἴἴεοι 20). σοῦ ΜΏ]16υ. Οἰϊδίοη οὐ [ἢ8 
ηἰδιοσῖοα) σαίϊδιοριοβ οἵ Ηθδίμοη παιίοηα, 88 ἸΠΘΥ δθ 
ἔουπμά ἰὰ ἰμ6 ραΐδοθ οὗ Καθ, ἃ τυΐῃ οὗ π9 οἹὰ οἱἐγ 
ΤΏθῦΘ5, ἰπ Βοιπαϊ δὰ, δηὰ οὐ (ῃὴ9 Ἰηοῃυτ θη οὗ Ῥοῖ- 
46ρ0118. ΤΏο86 δδνο ἱῃπσουρῃουξ ἃ πδίϊοη 8] οἤδτγδο- 
ον. Νἰπιγοα δ οὔδθθ οὗ [9 Ὀοαβίϑ νῶ8 [86 Ὀτγίὰρθ 
οἵ ἰτβηβί τοι ἰο {πΠ6 υπίησ οὗἁὨ τηθὴ (76Γ. χνὶ. 16: 
ἴλλπι. ἰἰϊ, δ2 ; ἷν. 18; Μεῖι, ἰν. 19: ᾿υΐϊκα ν. 10). 

4. Οπ {86 πυμρογίηρ οὗ ἰΠ6 ΒΩΥΘΏΓ πδιίίοῃβ, 
ἰοῦ 1πΠ6 ΒΔΌΡΙΩΒ τα ουλ οὗ ἐπΐθ 8016, 88. 6- 
᾿ἰσϑο ἢ ἔαγίος οοηδβίγαοίβ ᾿ξ, 860 Και; Ρ. 116. δ. 
᾿ϊισαοῖ ὑγαοο8 ἃ χαϊαιΐοη ὑδίνγθθῃ (0 5ΒουΘὨ Υ ΡΘΟΡΪΟΆ, 
δηα (Π6 ΒΟΥΘΙ(Υ͂ αἰδοίρ θα, [μπἶκο χ. 1, δηὰ ἀοεὶμτιαύθβ 
[80 Πυπη 6 Ὁ 88 ἐμαὶ οἵ {π6 αἰνὶποὶγ-οτ δηθὰ τωῦ- 
ΡΙἰοΙ οὗ (9 Βυπιαη. ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ, αἷβδο, ἐδ Πδπ6 
οὗ (86 δερυπαρίην Π48 τϑίδσοποθ ἴὸ ἔμ6 ᾿ιθα ἤθ ἢ Ὧκ- 
ΠΟΏ8 ἴον Ποῖ (86 ΑἸοχαηασίδῃ ἰγαηβδοῃ οὗ ἐπ 9 
ΟἸΙὰ Τοδίδιηθπί νγὰ8 ἀδείρηθα. " Κὶ εἷ] ομ᾽εσίθ, ἐμαὶ [86 
ὨΌΤΑ ΟΥΙὯρ, οΔἢ ΟὨΙΥ͂ ΘΟπ|6 οὐ ΟἸθδῃ δπὰ τουῃὰ ὙΠΘΏ 
ἯΘ Ββῖὶρῃ) (6 ὨδΠη6 ΟΥ̓ Πδιίΐοη8 ἰο βαϊδῃ δηὰ Εογ. 
Βαὺ β414}} ταὶ ἢν ἢδνθ δοίυ δ! μαὰ τῆογθ βοηβ. Απὰ, 
Ὀοβί 68, ἐξ ἰβ ποὺ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ {πὲ [Π6 ΒγτΩ ΟΪ 64] Πυτω- 
ὈΘΓΒ ΒΒουϊαὰ αἰ Τα 8 ΠΣ ΘΓΑΙΥ σοττοβροηά ἴο ἴδ Ὠἰδίοτ- 
ἰοα]. Τΐδ γθαυθηΐ δρρϑάγαμοθ οὗ [86 ὩΣ 86υ- 
ΘΗ ΤΌΒΟΪΤΟΘ ἰἰβοὶε ἰηΐο δοΐὴθ ΘδυΪ βυτωθοὶ ϊΖίης. 
ϑϑύβθη 18. [0 ὨσΤΆΡΟΡ οὗ Οοα᾽ 8 ποῦ, ἱποϊαάϊηρ .ν 8 

Φ [116 85 οεβδηξίαῖ ἴο δὴ πη δοτεξαπϊηρ οὗἨ ἐμ6 ὨΪΌ]16, 
Δπᾶ οὗ ΒἰδίοσΥ πῃ ΚοΏΘΓΆΙ, ἈΦ ἰδ Ἠοτηοτ᾽ 8 οδίδ]ομτο, ἰῃ ἐμ 9 
4θοοπὦ ὈΟΟΪΚ οὗ 0 Πίδα, ἴ0 ἃ ἔσῃθ ΚΩΟΝΙ οὗ [0 Ηο- 
ἴλοσὶο ροστηδ βηα {86 Ἡοτηοσίο ἰἶσθθα. Το ΒΙὈ] σαὶ σέποοὶ 
ἔτι ΠΟ ΤΏΟΤῸ πηΘΥν ΔΙΌ [80 Ομ 6 188} ἐμ οἰαδβεὶοαὶ δίπάοσΣ 
ὅϊο οἶδας.-- 1. 

ΠΟΙΥ ἀΔΥ οἵ τοδί: ἴδω 8 (6 Ὡυταῦος οὗ ἐπ 6 Ῥοσῖδος 
Βυαμπμδη ἀονοϊοριηοθῦῖ : ἰπ6 ΒΟΥΘΏΪΥ παιΐοηδ πόζα, 
τποτοίογο, 86 δηκίγο ουϊδρτοδάϊηρ οὗ ἀ048 Ὠοδί, υὰ»- 
ἀδν ἷδ συ ]ο. 

δ. ΝΙΩΓΟΘΒ ἀοδροιίο ρόοσοῦ, δ ἰοδβϑὲ 1 πὸ ἱπᾶρο 
ἤτοι [Π6 ΠδΙηθ, ἮΔΒ ἀϑποίεα 88 ἃ σϑῦθὶ]ΐο, 88 8 σον- 
οἰυῦὔοπ, [Ι{ ρματίοοϊῖς οὐ Ὀοΐῃ ἕοσιηβ οὗ τονοϊθοη 
διζοαϊηδὲ ἐπο αἀἰνίηθ ογάϊπδηοο: 1. Ετγοτῃ δῦουϑθ ἀουσ- 
δὰ; 2. ἴγοῦλ ὈΘΙΟΥ ὈΡΉΎΔΙΟΘ; οὗἩ νῃΐοι [86 ἔχβι 
ΒθΘΏΙΒ, ἴῃ ἰτυϊὰ, ἴο αγὸ Ὀθ6Ὼ [80 οἸ ἀ68ὲ, 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΛΙ, ΑΝ ΡΒΕΑΟΤΙΟΑΙ͂, 

Ιὴ 6 Βοια!]οίλοδὶ ἰσοαϊσηοηξ οὗὈ π6 οἰ πη οϊορίοδὶ 
(Δ 016, τὸ τουδὶ, οὗὨ 41} (πΐησθ, ἀνοὶὰ οἰ νι τΔΥ ἰὸ πῶ- 
οαοσίδὲῃ δηὰ οἰγιλοϊοσίοαὶ δηὰ ιἰβιοσίοδὶ οοῃὶ 
10 οοηϊδίηδ, βουγουθῦ, Θπουσὰ Ροϊπίβ οἵ οογίδίη!γ ἰῸ 
τη ῖκο ἰξ ἃ ραχο οὗ ΗοΪγ Ὑ τς σἱοῖ ἴῃ 18 διὰ ἰηβίστο- 
ὥοη. Ἰδογοίο Ὀοίοηρβ [86 ἐπγοείοϊ αἰνίβίοῃ οὗ {86 
ὩδίίοηΒ δοοογυΐϊηρ ἰο (6 Ὡδῆλοθ Φαρμοῖῃ, δι, δυὰ 
ὅμοιαι, [86 νῖάο, πίάθ, που] -πιδηδογίηρ οὗ Φδρδϑῖι, 
ἴῃ πρϊοῦ (86 ριδηδοι)άγθη δηὰ στοδι σηοαι- ρβτασιά- 
ΘΠ] άγθη ἀἰδαρρϑαρ ἔσοσμ [86 Ὠοτίζοη οὗ (9 ᾿μοοοτζαιὶο 
ΘΟΠΒοΙΟΙΒΏΘΒΒ ; [δ ΘΔ ΕΪῪ Υἶρθ, γοὶ τοδὶ δηοίθηϊ ἀθ- 
γοϊορτηθηὶ οὗ (00 Ηαπιϊίῖο συίιγο, υἱἢ 8 οοττυρ- 
ομδβ, ἢ ἩδΟΒ [06 ἀροῦν Οαἰηϊ το ουἱίασα Οὔοα 
ΤΩΟΓῸ ΓΤΑΪΥΤΟΙΒ ἰ[50]ἴ; (86 ΓΟΟΙΡΓΟΟΔΙ ἱπιθΓοΟῦΓΒο οὗ (ῃ6 
ΒΒοσλίίο 5 δηὰ {μ6 Ηλι 68 ἴῃ (86 ΘΔ ἔἶτηθ : θη], 
109 σταάυα!ὶ, γοὶ δὺς 6 ῃἘ108}}} ἰδιοτῖο8} ργορδσγαίος 
ἴον (80 οἰ οὗ ΑὈτδδδιω, δαὶ ἴοῦ ὑπ6 ΜΝ οϑβίδηὶς 
(ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ ἰπ {86 Ἰἰυο οὗ ὅθι. [1{ (6 βϑύτωοι :β 
ἀοδίσηοα Ὑἱϊ τοΐογσομοθ ἴὸ (06 οἰ ποϊορίσαὶ ἴδ], 
(86 θοδὺ στουπὰ ΤΙ} 6 Γι γη 9 η04 ὮΥ ἰδιείηρ ἀΐτοςιγ 
ἢ. χ. 1, οὐ θουϊ, χσυχὶϊ, 8: οὐ Ὀοίζον 5011, ϑοης Νὸ 
Τοδίδιηθης ἰδχὶ τηοϑὲ Βρρσοργδίθ ἴου ἢ 6 ῬΌΓΡΟΒΟ, 88 
Μαῖϊ. χχνίϊ!. 19: Φοδῃ χ. 16: Αοίϑβ χίγ. 10, 17: χν. 
18: χυὶϊ. 26: Ποτ. χὶ, 83; Ερἢ. ἰἰϊ. 6; 1 Ῥοῖ, ἰν..6 : 
ον. χχὶ, 22.---ΤῊο Ὀδρίίϑηα οὗ [Π6 Βοοά ἃ ἰογογηη- 
πίης ΘΙ ὈΪογηδίὶο Ὀαρ(ΐϑη) οὗ 06 ὙἢΟ]6 Ὠυτηδη Γ80θ. 
Α8 ἀοἂ Κηονβ ἴ.6 πδιὴηθ οὗ {δ βίδγϑ (ἔδὲ ἰδ, ᾿μοὲς 
τηοδὺ ἰβιουῖοσ θείην, Ιβαδἢ χ].), 80 ἀ068 6 1Π|ςουτῖθδ 
ἸηοὟν [6 Ὠδηιθ οὗ 81} τῶοϑῃ δηῃὰ οὗ 8]} γβοθβ (δαδϊι. 
χχὶΐ, 82).,». Το ἰδμοοογαῖο, Ὀδ᾽ἰανῖπ ΘΟ, ΒΟ ΟΌΒΠΘΑΘ 
αι ονον ρῥγονϑὰ ἰ(96 17 ἰο 6 αἷἰϑὸ ἃ διυμηδηϊδείδη 
ΘΟΙΒοΟϊΟυΞη 688, ΟΥ ΟὯΘ (δὶ ΘΙ ΓΔΟΘΒ 8}} Πυτϊηδοϊιγ.--- 
ΤῊο Βἰχθον βζυίϊοδηοο οὗ Ὠἰδιογῖοδὶ ἰγαάϊου.--- ΤῊ 
οοτωτηθηἀδίίοη οὗ [86 ποῦ] 8 ὨἰΒΙΟΓΥ ἴπ τῃ06 ὨϊΞΙΟΣΥ 
οὗ ἀο(δ ἰκἰηράομλ.--- 80 τοϊδιίοη Ὀδίπ οι ἰπ6 ᾿ἰβίουυ 
οὗ οὐδ κἰηρσάομιλ δηὰ {πὸ νου] ἰιἰδίοτν : 1. ΤΊς 
οοηίγαδὶ; 2, (6 οοπηοοοι; 8. [86 τ 7 (ἴῃ ἰζ5 
ἩΪΟΟΡ ΒΘΏ586 18 106 π|0]9 πΟΣ 8 ἰΒΊΟΥΥ 8 ΙΒΊΟΣΥ 
οὗ [89 κίπράοιῃ οὗ Οοβ).---Θ'ΒοΠλ}8 ἰβίοτγ, [09 1δδὲ 
ἴῃ 100 ποι]ὰ, 1ΠῸ ὅγδι ἰπ ἰδ 9 ἰεἰησάοιι οὗ ἀοὰ.---ΤῊὁ 
οἰδοί δπὰ (πον δρροϊπίπχοηὶ ὑο Ὀ6 βαϊναί(ίου ἴον 81]. - 
ΤῊ ἀἰϊδποιοι : 1. Ατηρ ἴδ Βοη8 οὗ Νοδῖ; 3. οἵὗ 
Φαρβοίι . 8. οὗ διὰ ; 4. οὗ 5861 ---ΝἸ το Β ἔπ γθο- 
ἔο]ὰ ροβίοῃ: 1. 4.8 ἴδ6 ῥἵοῃσοσ οἵ οἷν] ζαιίοι ; 2. 85 
ΟΡΡΓΘΒ80Ρ Οὔ 6 Ῥα ΙΓ ΔΓΟῊΔ] ᾿ἰθογίϊ68; 8. 88 [86 ἱπηβῦυ- 
τηθηΐ οὗ αοἀ ἴον ἴΠ ἀονοιορπηοης οὗ ἰῃς που]ὰ.----ὸ- 
Ἰερ, οὐ [πο ἀἰνϊ ἀΐηρ δῃὰ ἴλ6 παϊησ δραίη οὗ Βυτηφηὶίγ. 

Βομβόρεξβ: ΑἸ] (086 Βοη8, [86 ἰδ Ῥοβίθε εν 
οὗ Φαρβοία, [86 γεῖϊοῖν δὰ ἀδεκ βοῃβ οὗ Ηδιω, Βον- 
ΟΥ̓́ΟΡ (ὮΘΥ ΤΥ ἦνο ἴῃ ἰοπροσαὶ ϑορδγαιϊου, ΔΓ 8]} 
8111 Οοα Β οἰ] ἄσϑη, δὰ Ὀσοίβοσβ ὑ0 ὁ.)6 δϑῃοῖδεσ. 

[Εχουπβυϑ ΟΝ ΤῊΣ ΗΞΒΒΕῪ ΟἨἩΒΟΝΟΙΟΟΥ---ἼΣ 
ΒΤΑΤΕ ΟΣ ΤῊΣ ΡΕΙΜΙΤΙΥ͂Ε ΜΕΝ---ΤῊΣ ἘΔΡΙΡ ΒΕΟΘΙΝ- 
ΝΙΝΟΒ ΟΡ ΗΙΒΊΤΟΕΥ. Το Ὀτίοῦ ἨΘΌΓΘΥ ΟἸΓΟΠΟΪΟΡῪ 
ἷδ ὰ 43 8ῃ οδ͵θοϊίίοι ἴ0 {Π6 Ξοτὶρίατοα. Ησυοθ 
[Π6 ἰοΠ ΘΠΟΥ͂, ΘΟΥ̓ΘΏ δΙηοσς 6] οΥθτθ, ἕο ῥγοίεσ ἐδ6 
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πυμιθοτβ οσίνοη ἴῃ ἰ8δ9 Βορίυλρίηί. ΤΠοΓΘ 8 ΒΔΓΑΪΥ͂ 
τῶ δῃουρῃ, ἰδ 'ἰ6 (Πουραῦ, ἴον 186 ρστοδὶ [ἰβίογί αὶ 
δοιησοθιδοιθηΐα, δηὰ ἰῃ6 80810 οἡ ΜὮΪΟΣ (ΠΟΥ͂ Δρ- 
ῬΟΔΣ, 80 ΒΟΟῺ αἴϊος [80 Βοοὰ, Οἰδογϑ, κὸ [μϑρβίυϑ 
διὰ Βυηδοη, που]ὰ βῸ ΥΟΥῪ ἴὰς Ὀογοπὰ (806 χχ,, 
ΘΑΓΤΥΪηρ ὉΡ 186 Βυϊδη ΟὨΓΟΠΟΪΟΣΥ, δηὰ ἰμδὲ οὗ 16 
Ἐρσγριϊδῃ ΤΩΟΠΑΓΟΙΥ δοηρ τὶϊὰ ἱΐ, ΠΥΘΠΤΥ ἰπουβαηὰ 
ὙΘΆΓΒ Ὀσίοτο ἴΠ6 ἔἶπιο οὗἁὨ ΟἸ γῖδβῖ, απὰ ἔποῖνο ον ἤθθῃ 
Ἰπουδαπα γοϑτβ Ὀοσίοτο ἴῃ βοοά, Τῇ τααΐη στουπὰ 
οἵ ἐνΐ8 ΠΘΟΥΥ ἰβ οὐ 80 ταυοῖ ἐπ6 τπηουυτηθηΐβ8, ἰπουρσὴ 
Βαυπϑοη Ὧ4Β τουοἢ [0 ΒΔῪ δοῦν {ΠΣ Σὰ, 88 8Π δϑϑι0- 
οῃ τεβρθοίϊηρ; ἴῃ Θδγοϑὺ σορ αἰ ἴο δη ἃ βίον ρῥτορ- 
[688 οὗ {86 Ὠυτλδη το. ἘΝ τορδταὰ ἰ0 ἴηὴ6 τηοηι- 
τοϑηΐβ, ΟὨ Ὑ ΒΙΘὮ 80 ΤῸ Οἢ ΓΟ Δη06 ἰ8 ρἰδορά, ἴΠ6γὸ 18 
ποῖ ΒΡδ06, ΠΟΡ ΟΟΟΔΒΙΟΙ, (0 ΒΑΥ͂ ῃυ0Ὦ ὮΟΤΟ. ΤΏΟΒΘ 
πῶο τοῖον ἴο ἐπθπὶ ὙΠ πηοϑὶ οομβάθηοο ἢδνθ ἴο 8ἀ- 
τὴἶ! ἰμδὶ (πο γ ἷἰβ γτϑδὶ αἰ ου ἐγ ἴῃ ἀοιοττηϊηΐπρ {Ποἷγ 
τποϑηΐτρ 885 Ὑ76}1} 88 ἰποῖν Ὠἰβίονῖοδὶ αὐἱποσί γ, ΘΥΘἢ 
1 ὙἰΡΌΟΠΥ ἱηϊογργοιθα, [δ [5 πιδὰθ ἃ αποϑίΐοῃ, ἴοο, 
ἩΒΟΘΙΠΟΥ, ἴῃ ΙΏΔΗΥ ΟἈ868, (ΠΟῪ ΤΟΡτγοβοηῦ βυιοσοβϑίνο 
οὗ σοἰοιπροσαμθουβ ἀγηδβίῖοθ. ἩΤΠοῖγ ὈΔΙΓΟΠΏ 688 ἴῃ 
τοδβροοὶ ἰο αἰτηοϑὺ Θυογυ  ]ηρ 6186 Ὀὰὺ ΠΔΙ63, ἀοίγβοίθ 
ἶβο ἕγοτῃ (μοῖρ ΟΠτΟπΟΪορίσ4] ἰοβύηοην. [ἱκ6 16 
ΟΠμαδάρδη, Ηΐπάοο, δηὰ Οΐηθ86 βἰδιίϑθιηθηΐβ, [6 δ ΓΘ 
Ὁδταγ δηγίηϊος οἶδ Ὀὰΐϊ υμθοτ8. ΤΈΘΓΟ 15 1116 ΟΣ 
800 Πρ ὑρ οὗὨἨ (6860 ὈΪΔΠκ βιδι βιϊοαὶ σὴ 
δηγὶ πη ἮΚῸ 84 νοῦ δῦ] 11{6.}Π|π6 ἰξίογ. Ηδὰ 
ταῦ οἱ ἰΠ δὲ 18 Οἢ [Π6980 Ιηομυτηδηΐβ Ὀδοη ἤοπῃὰ ἴῃ (Π6 
οαεῖγ ϑοτιρίαγοβ, ἰὺ που]ὰ ἢδνθ τηϑδὰθ ἰμθὴλ (ἢ Βοο᾽ 
οὗ [6 186] δηὰ {ἢ γδίϊοδ θέ, ΤΉΘΓΘ 18, ΠΟΤΤΘΥΘΣ, 
οὔθ οοποῖδο δυρυσηθηῖ, τ οἢ,, 1 τἰ ΠΥ οοπδίἀογοὰ, 
οὐχ ἰο ἀΐδροδα οὗ (86 τῖνοϊθ τηδίίορῦ. Ἐργρὶ νϑ 
ἰα!τοα, ὑπὸ ἰῃπουδδηὰ ἴὮγοθ υπάγοϊί γΟΒΓΒ ΔρΟ, ὮΥ͂ 8 

τοδὶ ᾿πίο ]ΠἘροοὶ ατθοκ, ποΒ6 νΑ] Δ Ὁ]6 Ὠἰδίογυ ἢ 88 
δοηθ ἀοππ ἰὸ 08 ομεἶγο. [ἢ ΓΑ 81} παιταῦνο οἵ 
πϑδὶ ἢθ ΒΑ, Δ8 δ6 ΒΑῪ ἷΐ, δηὰ οὗ τὰῶδὶ ἢ ΠοδΙα, 88 
86 Βοαγὰ ἰἰ, Ηογοάοῦ!ϑ ἰδ ὀχοο θὰ ὮΥ Π0Ὸ πτίΐοσ, 8ῃ- 
εἦδηΐ οὐ πηοάστῃ. ΒΪδβ ρδΐῃβ δηὰ 6] 1} ἃΣα αἰἱοδιϑα 
ὈΥ ἰδοδα ἱπητηθΏδο ἰΟΌΤΏΘΥΒ, ἩΏΟΒΘ οχίθηϊ πουϊὰ 06 
ἀδοτηθὰ δ ποπᾶάθρ, ὄσθὴ πὶ 4}1} 106 ἴδοὶ 168 οἵ 
τηοδοση ἔγανοὶ, ΝΟῊ [18 τηοβὲ ογϑ  Ὁ]6 τί 688 ΒΑῪ 
ἴδ.656 ΟΠ ΠΊΘΏΪβ ἰῃ Ἐποῖγ ἔγροβἤΠ688, δι ἃ τ 6 ΠΟΥ͂ 
ἯΟΓΟ 88 1η00]]σί0]9 ἰο ὑπο Εσγρἕδη ῥτίοδίβ, 88 πουὰ 
δ6 ἴο 18 ἴπ6 οοηίθη!δ οὗ ἃ ηοάσογῃ ὁρηϑυ8, ΤΏΘΥ (ἀ6- 
ΟἿΡΌΘΡ [ῸΓ Πἰ μα ἢ 686 ὨἰοΓορ  ΥΡΒΐο8, ΠΟῪ 80 ΡυΖΖ)ίησ, 
δηὰ ρῖνο Ὠΐτη, 88 ἀοαυςζοὰ ἱπογοοσα, τμαὺ [ΠΟΥ τ» 
ἀογβίδπα ἰοὸ θ6 {Π0 ΕγΥρδη Ὠΐδέοῦγ. [{ 18 οοηἰαϊποὰ 
ἴη πὲὶ8 δοοοπὰ ὕοοκ. ὕδῃ γ ΟΥ̓́Θ Υ ὀχροοὶ ἃ ὈθρίίοΥ ἰῃ- 
ἐεσργοίδιοη ἰδδπ ἴδ Οὁη6 ταδὰθ ὑπάθὺ δι οἢ οἰγουπ)- 
Βίδῃ σα, δηὰ ὑπᾶορ ἰμ6 ἀϊγοοοι οὗ βυοι οοτηροίοης 
δυϊάο5.} ΤΏΟΥ μαὰ ΘΟΥ̓́ΟΣῪ τηοῖνο 0 ῥγοϑοηῦ {πεῖν 
πδίίου ἰῃ ἰἰβ τοοϑὲ δηϊϊαυῦθ δηὰ ἱπηροβίης δϑρθϑοί, 
κηυονεΐηρ, 48 ἰΠῸῪ ἀουδέϊοδα αἰὰ, ἰμδὲ 186 ἱπαυΐγοῦ 
85 ΟΟἸ]Θοἰἶπρ' τηδίθυ 818 ἴῸΓ ἃ ἰβίοσυ οὔ ἴ86 ποι]ὰ, 
88 1Π6ῃ Κηονγῃ, [10 (ΠΟΥ οττϑα δἱ 4]}, ἰ6 σου]Ἱὰ τηοαὶ 
πκοῖγ ὕᾶγο Ὀδοη Οἡ ἴη6 δἰάθ οὗ δὴ δχοδβϑῖὶγθ ϑηίϊ!- 
αὐἰγ. Απὰ γοῖ, (86 ΘὨτΟΠΟΙΟΡΥ οὗ Βογοαοίαβ 5 πιδΥ, 

5 189 ἘφρΥΡεδη ΟὨΣΟΠΟΙΟΔΥ Πότὸ ἐπίαπαοὰ ἰα ἐμαὶ ψΒΙΟὮ 
απ Ὀ6 τηδὴθ ουἱἵ, ἐὨουρἃ ἰπδν ΚΘπΘΣΑΙ ἩΜΑΥ, ἤγοσα [ἢ 
οὐδ π6α οὗ βοΐ.) ὨἰδίΟΥΥ 85 ἀοείγοα ὉῪ οτοάοϊα5 ἔγοτῃ [ἢ 6 
τοοπττηοχεῖδ, ἀτιὰ [ἢ 6 Ὁ » ᾿χχέοτρτοίδείου οὗ ἔμότη, ἱοχϑῖἢ» 
α' νἰί οἴ Σ δοοομηίδ, ἐσ  ] οη4] οΣ οἰμβουνίθο, τυ ἢ ἘΠΟΥ͂ 

γὸ 0 ἶσα. ΜοποΒ γὼ8 ἴΠ6 δτοὺ Ἰκἰηρ, ΒΟ δἰδῃ! ὰθ ΒΎΤΆΥ 
δὲ ἴμο Ῥερίηπίηρσ οὗ εἶδ Ηἰδίοτγ. ΤῊΘ ποχὲὶ ομΘ 

οὔδην Ὠἰσίοσί 8] Ὡοίθ 15 Ἀῖ 80 δὰ ποῖ Ὀοοῃ ἀοϑα 900 
προς Ηοτγοάοίῃθ γ͵188 ἰὰ ἢ, αηὰ στυδὲ μανὸ Ὀθθη 

ἴδοτοσγο, δθοπὲ 1,850 ψδασα Βοτο ἐμὸ {πιο οὗ Ομτίσε, ΑἹὶ 
ἕλε τΠ6 ρεϊοδίβ δὰ Ὀδέινσθοῃ [680 ἔν χὸὺ 8 οοῃίαἰμϑὰ ἱπ 
ἔλρστῦϑ ΤΟΙ], ανίτις ἐμδ6 Δ το παι οὗ 830 ΙΩΟΠΆΤΟὮ8, ὙΌΣ, 

τθα], ἃ Τποτιβαπα γϑασῶ, ΟΣ δο, Ἰγου]ὰ Θαδὶ]ν αὶ οὗ, ὁ 
180 κι Ἰοη, οὗ οοὐοιπροσβηθοῦβ ἀγιδδιίον, ΟΣ ζγοαπθῃΐ 

οἷ δ, σθοΝ δ Εβγρὲ τουξὲ πανὸ δὰ δα ἯῸΟΙΪ 88 οἴμοι 
ἰἰρῆν τδάιμάπα χαΐχυδ ἴο ΟΣ;9 ΟΣ ἔνο γοῦσδ, δι: ἃ τοδτιν οὗ ὯΔ 
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πὶϊμοῦῦ ΔΩΥ στοδί αἰ βου γ, 6 τλϑάα (0 ἄρτοθ τὶ ἃ 
[μδὲ οὗ {π6 ΒΙ]0-- ΟΡ ΔΙ] τὴ ἢ (Πδὶ οὗἉ ἰμ6 Βορίυδ- 
ἴπί. [ἢ τορδιὰ ἰο ἴπ6 τηοηυτηοηίΐβ, βυοἢ ἃ Υἱθῖν 

Βῃου]ὰ ὈῈ ἀθοπιθὰ οοποϊυβῖίνθ. Ηογοάοιυβ ἴ8, αἴιοι 
811, [86 στοδὶ ἢἰβίοσί δὶ δι ΠΟΥ Υ ἰπ τοϑροοῖ ἰὸ 186 
δη(αυ τυ οὗ (86 Εργριΐλῃ ΤΩΟΠΔΙΌΒΥ͂ ; πὰ διὸ ἰβ Π| 39] 
ἴο τειηδίη 80, βίποθ ΜΘ ὮδΥΘ ὯῸ ΓθΆΒΟῚ ἴο δχρϑοῦ 8ΗΥ͂ 
ἰπίοτρτγοίαϊί οι οὗ (686 Εἰ ΘΛ ΥΡὨΪοΒ ὑπαὶ οβολροα 9 
ΘΑΩΟΡ ΒΟΔΡΟΝ, οὗ (86 ἴῃ 16 ]ΠἸσόηοα οὗὨ 8. μι 6}}-ἰη]οτταθᾶ 
ΔΗ ΖΕΔΙΟῸΒ 8 ΓΠΟἴΟΤΒ. 

ΤῊ οἰδον στουπά, {μαι 5, 1:6 ἩΘΟΟΕΒΙῪ ΟΥ̓ ἃ ὙΘΤΥ͂ 
Ἰοῦς ἔπτηο ἴο Ὀτγίηρ δρουϊΐ δβι19}} γϑβο 8 ἴῃ τἢ6 910. 
ῬΓΟΡΤΟΘΒ οὗ τηδηκίηα, 18. ἃ ΒΠ6ΟΥ αϑϑυτορίίΐοη, τῃδὲ 
ΤΩΔῪ δῦ ΟΠ6Θ ὉΘ τηρὶ ὈΥ̓͂ ΔΥχυμηθη(8 ἄγαν ἔτοτ [86 
ἰμ τ 815 ἀϑρθοῖβ οὗ [08 6486. [0 Δ}}] ἀθροη 8 ὕροῦ 
[186 Πγροίποβίβ ἢ ἩΒῖΟἢ τὸ βἰαγὺ ἴῃ τοβρϑοῖ [0 
{π6 σομαϊίοη ΟΥ̓ [π6 ῥτγαϊῦνο "πη; δπὰ τἢΐ8. ἴῃ- 
γοΐνοϑ, γβί οὐ 411, δὴ ἱπαυΐγΥ 88 ἴὸ (6 ρτγίγαϊ γϑθ 
ηβαῆ, ΟΥ ἴπ6 -“ργίπιμδ ἤοτπο, οὐ ἩΠΟΙΠοΓ ἴΏ6ΓΘ ΟΥΟΡ 
ῬΟΔΙΥ͂ 8 ΒΌΟΘΝ ἃ ἀἰβιϊποὶ ἱπαϊτίυ], (86 Ποιὰ οἔὗ 8 
ἀϊπιίποὶ τὰθθ, Βανΐηρ ἃ Βαρογῃδίαγαι Ὀορὶπηΐηρ δὶ ἃ 
ἀϊβιϊπος τχοτηοπὶ οὗ πη. ϑοιηθ, γἢ0 ἔδνον (ἢ6 νἱθὺ 
ΟΥ̓ ἴ86 ἸΟῪ τ  ἶνα οοηάδίου οὗὨἨ τηδ, ἴτοτλ ἩΒΐοΣ 
δ βίτυχρ θα 8] ΟΥἿΥ ὉΡ ἰηο ἰδηρυδρο δηὰ δ ἀἰβίϊποὶ 
Πυτηδη ΘΟΠΒΟϊΟΙΒΏΘΒ8, τη Κίηρ ἢΐ8 ΔΡΡΟΆΣΔΩΘΘ ἱῃ ἢΐ4- 
ΤΟΣῪ ΟὨΪΥ δίϊον ἢθ Παά θοῦ ΤΩΔΩΥ͂ ἀΡῸ8 ὑὕροὴ (ἢ6 
ΘΑΣὮ, ΤΩΔῪ δι}}} ὨΟ]ὰ ὑο βοιμϑιἰηρ {|κ6 ἃ ογϑαϊίοη οὗ 
{86 ΒρΘοΐο8. Ὀυΐ ᾿ορίοΆ}}γ ἰὑ ἰθ νοΎΥ αἰ ΒΊοα]Σ ὑο 86 ρ8- 
Ταῖθ ϑυοἢ ἃ ἀοοίγηο ἔγοιαῃ ἰδ οἵἴοτη)-ἀδυθορτηθῃξ 
{ΠΘΟΣΥ, ποῖ, ἴῃ ορροβίοῃ ἰὸ [86 αχίοτα ὧδ πὲλὲζο 
φλέ, οὗ, ταῦ 8. οαθί γαἸθηῦδο 1, ἰδὲ πιογὸ σαπποΐ 
σογδ οἱ οὕ ἴε88, σου]Ἱὰ Ὀτγίηρ ἰμ6 ΒΙρμοδὲ 16 ουἱϊ οὗ 
(86 Ἰογοβὺ [ΌΤΤΩΒ οὗ τηδιϊον, δηὰ τβκο αοα Ὠϊπ86] 
(δαρροβίηρ ἰδ ἢ0 δοκπον)θάρε βοπλοι προ ὑπο ν (ἢδί 
ΠΆΣΩ6) ἴ6 Θῃὰ ἰπβίοδα οὗὁὨ ἰπθ Ὀορίθηίηρ οὗἁἨ παίιγθ. 
ὁπ (6 οομίγασυ, [Π6 οὐπλἰϑϑίοη οὗ ἃ ογοαίϊοη, ἰῇ ΔΩΥ 
ἐμ 6} αἱ 0]16 δθηβα οὗ (πα ποτὰ, 18 [η6 δάπηϊββίοιι οὗ ἃ 
ἀϊδίοις ἰἰπλο, 4 ἀἰβίίηοι τλοιηοηΐ οὗ (ἴθ, τ θη ἰἢ6 
ΧΠϊησ οτοαϊοα θορδὴ ἰο Ὀ6, ΜΪοΪ. ἃ τλοσαθηῦ ὈΘΙ[ΌΣΘ 
ΜΒ ποῖ. ΤὨΪΒ, ΒοΟΎΘΤΟΓ, 4069 ποὺ ἀοιηδπὰ 86 ἰάθδα 
οὗ δὴ ἱπβίδπίδῃθοιβ οοζαΐηρ ἴσομι ποίμίηρ, οὐ νυ Θἢ 
6. πουο, οὗ οδνοτυιΐηρ ὈοΙουρίηρ ἴο, οὐ οοῃπροίρα 
ἢ 109 ὩΘῊῪ οχἰϑίοηοο, Ὀυΐ ΟὨἹῪ 186 ΠΟῪ διὰ αἷ8- 
εἶἰποί, Παρ ππηΐηρ οὗ ἱπαὶ πο ΘΘΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ ΤλΔΚο5 ἐξ 
ωὐξ ὁ ἐδ, ἃ Ὁ6 Ὁ, ῬΘΟΙΪΔΡ ΟὨΕΥ, Βοραγαῖθ ἔγοσα 
ον ἱησ εἶδθ. Τὸ ΔΡΡΙΥ {18 ἰο τιδῃ, 186 οτἰχίῃ 
οὗ 818 ΡὨγδβίοδὶ, ἷβΒ ΘΑΥ Ὦ]Ψ, ΤΩΔΥ͂ ᾿ἸΔΥ6 ὈΟΘΘῊ 885 ΓΘ- 
τηοῖθ 88 ΔΗΥ͂ ζϑοἸ οροΑ] ἰπθοῦν οὗ Ἰἰἔθ- ρογίοαβ, οὐ 8 
ὈΪΡΙ1οΑΙ ἱηιογργοίδιίοη βυρροβοα ἰο Ὀ6 ἴῃ δοσογάβῃσθ 
ὙΠ ἰδ, ΤΊΔΥ͂ 810. [7 τὸ δά (86 ἰά68 οὗ στοσίῃ,, 
ΟΥ Βυσσοβϑίοι ἴῃ ογθδίϊοη, 88 ρου ΟΕ Ὁ σομδίϑιοηϊ τι ἢ 
ΒΌΡΟΙΙΔίΌΓΑΙ δίδυίϑ τοραγάθα 88 ἰηϊθγσυθηΐηρ δα οσὶ- 
ἰδίην (9 δι σοοϑϑῖνα ργοΟΘΒ86Ά, [Π6ἢ τηϑη ΤΩΔΥ ΒΑΥ͂Θ. 
Ὅθο; Ἰοηρ σομιίηρ ἔγουα ἰδθ οανίδ, τοι ἰμ6 ἀδοροβδὶ, 

οοπδρίοσαουβ Ῥοΐπίδ ἰὰ ἰμ6 Εσγριϊλη δου, Ἐπ} 1,40ὺ 
Ἡγίεέ. 5 ὍΣΟ [ἴἢ6 οαἷν ἀεί ἴου οὔσοπο- 

τοϊοηα ἴο 811] Ὁρ (δὲς 
ΘΑ ΡΑΥ, οἴ 
δοουν 10,000 γοῦσγα (ϑθὸ0 Ἡξδοῦ., ἰΐ. 1 
ον ἀομεὶϊν ἀπο ἴο Τὶ πδιΐοσιδὶ 
0 ἐδ9 δαπθ ΘΧΊΓΑΥ ἰ χοοϊκζοπίησ. ΤΟΥ ἡουπά {1116 οΣ 
Ὡοιϊδίηρ οὗ Σοοοτὰ ΟΣ σῃοπυτωρτῦ 0 οΟΠϑστῃ ἐξ, ΟΥὉ "ΒΕΥ σα - 
ΚΔ τουἹὰ πανὸ ρίνοι ἐδ ἕο 186 Ηἰδίοσίδη. Αγ μδὲ ἔθογ. 
(611 εἶτα, ἐδαΐ ἀπείτις (πὲ νογοα οὗ 800 ξεθογεθοῦε, {89 ΒΌΣ. 
μιδὰ ἐνλοο σίϑοιι ΝΏΘΤΟ ἢ6 πο πβοίβ, πὰ ὑπίοθ βοῖ ΘΟ ἢ6 
ὩΟῪῊ χίϑοθ, ἰ8 ΘΠ ΟΟΡᾺ ἴο βῇον ταὶ δὐΞπίογ! 681 τα] ὈΘΘΠΝΝ 
ἴο [8 ΘΙΣΡΑΥ͂ ΔυΣ Όογ5 ὙΠῚῺ ποι ΒΟΥ που]ὰ 8]} Ὲ 
ψαδίο οχίοςϊ οὗ ἔσο. 8590 ΒΑ ΣΝ ΒΟ Κ᾽ 8 Ποχοάοίξυβ.--Τ, 1.) 



304 ΘΕΝΈΞΙΒ, ΟΚ ΤῊ ΕἸΕΒΊ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΜΟΒΕΒ, 

ῬΕΗΒῸΙ τὸ οαγίϊι, 88 ἷβ βαϊὰ Ῥβ, οχχχῖχ. 1ὅ. ΤῈθ 
Ὁττηδίίοη οὗ ἴ86 Ὠυμηδὴ ἢ γΒῖο4] ΤΏΔΥ δᾶνο Ὀορτιη 
ἴῃ [86 οαν]ἰοϑὶ ίδροδ οὗ ἰ86 κτίσις, οὗ ποσ  ἀ- Ὁ] ϊησ, 
ΤΏο πογὰβ ἽΣΞ ΤΌ, “))0Όπι ἐλε ἀμεί,,") ἸΟῪ ἀδῃοῖο 8 

οοραγαιϊγοῖυ αὐἱοῖς οἵ 5101. ΤΘ οαϑϑῃ δ] 
ἔξω ἴ6 βαιϑβθὰ οἰ μοῦ ΜἨΔῪ ; βίησθ δ ΟὨΪΥ ἀσπιδηβ 
ἵπὸ ἰδίηρθ---α ἀυ2] ἀογ σδοη οὗὨἩ ἐμ οοτορ!οἰδὰ μα- ΕἾΤ 
ΤΩΔΏΪ, διὰ δὴ ογάογ, ἰδὲ 8, 8 βυοοοδδίου, πθϑί μον 
δ πδῖίυτο οὐ ἴῃ ἰἶπηθ (οΥ ἰῃ ὈΟΐΒ), τοῖον ἰ0δῃ δὴν 
Ῥτϑοίαδο ἀυταϊοη. Εσθῃ {86 ΟΟζητοο. ποϊΐου οὗ δῃ 
ουαϊπαγὰ ρῥἰδδϑίΐο ἰοστηδίίου οὗ 186 ὈΟῈΥῪ ἱτωρ ϊοα ἰῃ0 
80 οὕ ἃ ὈγΓουΪοῦθ ὨδίαΓΘ ἰῃ ἃ ὈγΟΥΪΟῸΒ τωδίοσίὶ ΟΣ 
τοδίοτία Ἱθ----ἰ δὶ ἴδ, 8 τ;δὸ οὗἁ [Ποῖ δοοογάϊηρ 0 δυο 
Ὠλίαηγοβ. Τότ ἰβ ΘΑϑΘ δι} [Π6 δδιὴθ ἰάθδ ἴῃ {9 
δι ρ ογτηθηὶ οὗ ργουίουβ στόσίῃδ δηὰ ργοοθθθοᾶ, 88 
ἴῃ ἰδδὲ οὗ ργονΐουβ πιδίοσγίαὶ, δ (Βουρὴ τὰ 1[Π6 ΘΟΏ- 
Φορίΐοη οὗ βυοὶλ δι οοοβαίοῃβ ἴὮΘΓΘ ὩΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ ΘΟΙΏ6Θ 
(μδὲ οὗ {ἰπιο, Ἰοῦρον οὐ βοτίεσ. ΗΟΥ͂ ΤΩΔΏΥ͂ βίθρβ 
ἴθοτο γ ΓΘ ΜΘ ὁδηηοῦ ΚΏΟΥ ; Ὀαπὶ ἰῃ ἰῃυ8 Ὀτίησίηρ ὑρ 
[06 Βυτηδη ἢ γδῖοαὶ [σου ρ ἢ ἸΟἾΤΟΡ θιγυοίη 8] (ΌΤΓΤΩΒ, 
[ΠΟΓῸ ΙΏΔῪ ζδνο ὈΘΟῚ ΟὈΓΎΒΡΟΙΪΥ Δρργοχί πηδίίοηδ ἴ0 
106 Βυηδη, ἸΟΩ Ὀδέοτο ὑπο 6 τῶλ τοδομοᾶ ἰμδὶ δυ- 
ΤΩΔΗΪΥ ΡῥΓΟΡΟΡ ἰπῃ πὨϊοΐ πδίυγο δηὰ βρίγὶς τυ ϊϊ6. 
ΜΙ οαὶ βοϊθηϊδο οοτηραγίδου δὰ ἀεἀυοίοι, [86 
αἰτορίοθι ἱ 90. οὗ πδίυζα [6 ευδῆοίους ἰο 
ἴΠ6 ᾿πβουρδι (μδὺ τὴδη δ Ὀυλ)Ὲ ἀΡΟΙ ἰγρ68 ἔγτοταῃ ὈΘΪΟῪ 
ἴτη, ΘΥ̓Θἢ 88 ἢ6 ἰ5 ξογτηδα ἰῃ (Π0 ἰσηαροὸ οἵ ἰμδί τ Βιο ἢ 
ἷδ δῦονο δ. [1 ἐδοῃ βυοῃ ἃ υἱοῦ οὗἁἨ Ββυσοσδαὶνο 
νοϊαϊίουβ ἔγομι (86 ἀυδί, ἰπϑίοδα οὗ δὴ ἱτηγηοάϊδίθ 
ουἱϊπαγὰ ρῥ]δβίΐο ἑοστηδίέρη οἵ ἴῃ Ὠυτδη οδυίῃ]γ, ὈΘ 
δοὶ ἱποοηπίβίρης τὶ ὅδ ΘΟΙΩΡΓΟ ἢ η81|Υ6 
οὗ βοεγίρίυγο, γὸ Βῃου α ποὶ Ὀ6 βἰδγιϊοα δἱ {89 ἱβουρὰς 
οὗ ἔποσο μβανίης ὈθθῺ δηιγοροί 4] [οττη8 Κὶ οὗ νδσίουβ 
ἄσορτοεβ οὗ δρργοχίτδέίοῃ, βοῖὴθ οὗ ἰδοπι, ῥδγθδρθ, 
ἰδῦζονς ἴπδῃ ΔΩΥ͂ ΠΟῪ ἰοσπά ἀροῦ θαγίδ, δηὰ ἩΠΙΟἢ 
ΤΩΔΥ δυο ροΓβιι6α, Π|κ6 Βοῖηο οὗἁ [8 ΑΓ ΘΓ ΟΥ ΤΔση- 
τοῦ ἢ ΒΡΘοῖοΒ οὗ σωδιητηδ) δ. 1 [06 Θχρ]ογδιϊοῃβ οὗ 
βοΐίϑιιοα δατο Ὀτουρὰλ ἴο ᾿ἰσίν ΘΩΥ͂ βοἷῖ Γϑηλδίηβ, ΟἿΣ 
ἔα ἢ ἠοοὰ ποῖ 6 ἀϊδίαγθοα ὈΥ (06 αμυοϑίϊου οἵ (ποὶν 
ἐνημαθα φατε Το ἰπιοσργοίον οἵ ϑογίρίασε ἰδ 
110 σοποογῃρά, οἰἴμοσ ἴῃ δϑδἐττηίηρ οὐ ἀδηγίηρ βυοὶ 

ἀἰβοογοτίοα. Ῥ βδίονος Ὀ6 ὑποὶνρ ἀδία, γὸ δνθ ῃοί 
γαῖ οοΙΏ6 ἴο ἴ86 ΠυΓΟΔΏΪΥ Ῥτοροῦ, τ Αἀδηνο Νυ- 
τοδηϊγ, ἰπδὺ Βυτηδηϊ υ ποῦ; ΟΝ γίϑὺ δβϑυτηθὰ δηὰ 
Γαίβοθ (0 ἃ 8.}}} εἰψῇονῦ βρετο. Τῃθ δηΐμηδὶ που]ὰ ἰθ 
οὶ γοῦ δυγτραβϑϑοὰ. Βυὶ ἔμότο ἐδ α πιοτηθηΐ τ ΘΏ (ἢ 6 
Βυμηδη ΓῸΘ ΠΟῪ ὍΡΟΙ ἴδ6 φαγί Πιδὰ 18 αἰβίξῃοι Ὀ6- 
οἰπηΐηρ, διὰ {μδὲ, ἴοο, ἰῃ ἃ ργέμιμδ λόπιο,---ἰὰ6 “Βγαὶ 
Αἀδπηὶ "---ουθὴ δ5 [ἤθτγθ ͵ἴβ 8 "" ὩὨΘῪ ΙΔ}, ἃ ΠΟῪ ἢυ- 
ΤΩΔΠΪΥ, ὑπαὶ ἰ8 ἴο δᾶνο ἰἰ8 Πη 8} οὗ οοτωρ οἷοι ἴῃ ἃ ᾿᾿ 
ϑοοομὰ Αἀάδῃ, οὐ ἰδαδὲ Αάδιὴ (ἔσχατος Αδὰμ), ΔΑ 86 
ΔΡοβί]ο ς8115 εΐπι, Τρΐβ Ὀορίπαΐης οὗ Βυτηδηΐ ἀροιῦ | ἔπθοι, 
ΘΑΓΙ τὰδ ποὶ 8 ῬὨγεῖςδὶ δοὺ τρθγοῖύ, οὐ [80 ΤΔΟΓΘ 
οομρἰοἰΐοη οὗὨ ἃ Ῥἢγεῖοδὶ ὑσόζγοθα, [{ ἴοοῖς ροΪδοθ ἰῷ 
[86 Βρί τ τυδὶ δρθοσο. ΤῈ ἴσυο ογοδίίοη οὗ τη 88 
ΠΟΙ ΤΏΘΓΕΙΥ ἃ ζογηιαζίοη, ΟΥ δὴ απόηιαΐίοη, Ὀυΐ ΔῺ ἐπερί- 
γαΐξίον, ἃ αἰτοοί, ἀϊνίηθ ἱπαρίγαϊοι (ἀφη. ἰΐ. 7); δπὰ 
ὯΟΥ ἴδοτὸ ἰ8 νιρδὶ ὈοΙΌΓΟ ττδϑ οὶ, ἃ ΠΝ 2, ἃ ΠΟῪ 

5. (Ἴπότο ἰδ 80 τύποδ οἵ οασίοδ το δσιὰ παῦοδε ἴῃ 
ἘΠ 6 δὃὉ Ὧ06 οὕ [89 κἰτοΐα ἐσῖρο οὗ δηϊσ δὶς, ἰδὲ τὸ γονοὶῖ 
δὶ ἐο ἐποῦυχδξ οὗ ΔΏΥ οοπχτιδοαύίοι τὶ Ἐθοσα, οὐασὶ 86 ἃ ᾿ἰπὶκ 
ἰὰ {09 πιοτὸ ῬὮγαὶ ΤῊΘΙΕ ΒΕΓ ΓῸΦ ἘΓῸ δ0 ΒΡαττα, ἘΠῸΥ 
τὸ δυςΐ 8. ΤΩ6716 Σηἰτη ΕῪ οὗ τοϑδο ἙΣΟΌΒ, δοίΌΔ}}Υ 
ἰοτοτ ἔμπη ἐπ9 ΒΟΌΟΣ ᾿πιδίἐποῖ οἵ οἴμος κὶτάε, ἄμ ὅς οὔ - 
ΨψαΓὰ ΣΟ᾿ΟἸΔΌΪΔΙΙΟΘ ΤΉΔΙΚΟδ ὯΒ [86 τηοτο ἀἱολαὶτι 189 οἵ 

ὨΘΓΆ]. 
δηΐπι Δ)» ἐϊοο ἀτουπὰ 06, ἐπὶ! του]ὰ οἰδτί]ο Ὁ8 Ὦγ 15 υτοδαι 
"Ἰοοῖὶς 192} τὸ "ναἃ δϑοη ποίδίπρ οἵ δο [πὰ Ὀσζοζο.--Ἴ. 1,..} 

ἐἴηρ ρου δασίδι, ποῖ βία ΡΥ βοιιοιδΐησ ἷσθον ΡΒ 
168}1γ (ουσὰ ἀνθ (δὶ ποῦ]ὰ τραυΐγο 8 ἀἰνῖπθ ἶν 
ἱετνοηςοη), Ὀὰΐ δὴ ΘΕ ΠΥ ἀἰκίϊποὶ 85 οοῃποοίοα τὰ 
8 ἰσίίεε οὗ δὰ ἰὑγὰ] που ὰ. Τπΐδ Αἀδπιίο τοδη, 
1805 ἀἰνίηοὶν γαϊβοὰ σαὶ οὗ πδίογο, διὰ ἰοὰ δῦοτνο 
[9 ΡΌΓΟ δηλ ιν, ἰ8 (ἢ6 οὐθ οὗ πδοῖ ἴθ6 ΒΠῖ6 

6Β ὍΒ 80 ῬΑΙΓΘΌΪΑΡ δὴ δοοοῦσὶ. Ηδ νδϑ [06 οὔ6 
ἯὮ0 ὅγαὶ δ Ό τα ἰ0 8 {ΓῸ6 ΓΔΌΟΙΔΙ Ὠσ ΔῊ οοηδεΐοῦξ» 
1668, ΤΉΌΒ ΤΏΔη “ ὈΘΟΔΙΩΟ ἃ ᾿ἰνίηρ δου]. Τ6 6π}- 
Ρθδϑίβ ἰβ ἴῃ (86 πιαππον οὗ [6 ἱποτοδιἷπρ: Ὀαπὶ ἰὸ 
αἰδύπρυίδι ἰτ τῈΟἾ1} ἔγοτα (86 απέπιαέίοη οὗἨ ΟἿΟΣ 
πὰ ἩὮΟ ΔΘ δἷβϑὸ Ἵδ᾽ οὐ ΠῚ ὍΡ9, ἴ06 ποῃάγουβ 
σγοῃὶ 6 ἀοδοτί θα ἰῃ Οἰδδὺ ἰδηρτιδρθ 88 8 ϑοδιϊην, ἃ 
[οτταϊηρ ἰῃπίο 8 ἶσον {γρα, Ρδιϊοσῃ, ἰάθα, οὐ ἵτιδσο, 
-- ,.οἱ Ἀγ ΑΙσΔΙγ, Ὀὰὺ Βρὶ τἰϊ81}}γ. Το Δ11-πυροτίδης 
διῖῖοὶο οὐ ἔδιιὰ ἰδ (6 ἀυΔ] δυοοοβδίου, ἩθοίθοΣ ΤῸ. 
Κεγὰοὰ δα δὴ ογὰοσ ἰῃ ἔπη, ΟΥ 88 8Δὴ οτάογ οὗ οοῃδ- 
ταϊΐου πίϊμουΐ τοΐδγθποθ 0 Ὅσας : “ βγδὶ (86 παέωγαΐ 
(τὸ ψυχικὸν, (86 δηΐϊτ8]), δοσνατὰβ ἰδὲ τοὶ [8 
δρ  τἰζιλ] "" (τὸ πνευματικόν). ΕἾγδί ὑμαὺ ΜὨΪΟὮ ΟΟΓΉ69 
ἔτοιι πδίυσο (τὸ ἐκ γῆς χοῖκόν), “ἴσο (Π6 φαδσγίδ, 
ΘΑΓίἢΥ,᾽ βοοοηά, ἰδδὶ “ἢ ἢ ὈοτγΘ [16 ἱπλαβ οἵ ἰδ 
ΒΟΑΥΘΏΪΥ,,, Κ οὐ οὗ “(86 [οτὰ ἔγοτα Ὠοανθη. 

Οοττοϑροηαϊηρς ἰο (Πἷ8 ἰ8 (Π6 Βροοῖϊθο ἀοδίσιδίοη 
ὉΥ σοὶ Τη8ῃ 8 αἰδιϊησυϊδηοὰ διποορ ἴδ6 οτοαίοα 
οσάοσβ. Τμὸ δηΐπιδὶβ δηἁ ῥἰδηΐβ δῖὸ τηδὰθ ὁδοῦ 
ἈΠ ὈὉ, αἴλον 18 1, εἶδος, ἐροεῖοα, ὕοτπι, ἀδπούίησ 
ἀἰδδγοποθ ἴω ογχζδηΐο δἰγυοίυγο, δα ᾿πογοίογο βϑοζῃθ- 

Οἱ πμδιοὶν ουξισαγα ΔΒ Ἔχ ἰ Ὀἰθοα ἴῃ ἰ(8 ᾽δϑὲ ΔΔΙΥ 
εἷα, Ὠοτονοῦ ϊἀάδῃ ἰδ ΤΩΔΥ Βοϑῖὰ ἴο [Π|0 ὈΣΤΔΔΓΥ Οὗ 
δογυδιίου οὗ (6 βθϑθ. [δ ἰ8 ποί (ο Ὀ0 ἰδουσῃὶ (Βδὶ 
480 Βοείρίαγο πγίξοσβ, ἰη ἰμοὶγ αἰτηρ ον, ἱπιαπάοα ἴο 
δροδὶκς βοϊθῃι β6}}}} οὐ ῥὨ ἢ] ΟΒΟΡ ἢ 6811}Υ, Ὀπὶ 8 ἀοορος 
[ΟΥΤᾺ ἯΔὴ δηϊδα ἰῃ [Π6 6486 Οὗ ζηδει, δηἃ πΝὸ δδνο ἰδ 
ἴῃ 8 γο}δυκδΌ]θ οἴἰδησο οὗ ἰδυρῦδρο, Μίδῃ ἰ8 ποσμοσθ 
δδία ἰο Ὀ0 ἈΠ) "5, ῥωχέα ρανναξ δθθπε, ΟΣ δοσιωκάνανι 
δρόοίεηι διᾶπι, Ὀαὶ ὙΔΘπ ἐπ ]8 ΠΟῪ ΘΓ 8 ἰὼ ὮὉΘ 
Ὀτουρῆϊ ἰηἴο 186 ζοβτηο8, ἀοἀ [8 τοαργοβϑθηϊδὰ 88 ϑαγ- 
ἰῃρ ἴὸ δἰπηβοὶ ΐ, ΟΓ 88 (ποῦρἢ δἀάγοββίηρ ϑοζῶθ ὐριος 
αϑϑοοίαίθ ἴδῃ παίπγθ, “μοῦ 18 ΠΙΔκ6 τηδῃ 5 ΌΞΙΣΣ 

ω ΘΙ δ 8 ΥΟΤῪ πτοαὶ αἰ σα] ἐγ ἐπ οοπδηΐηᾳ (δὲς 1λὸ- 
Ἐπ ὑὐηιὶ μὴν Μὰ  φλράρ᾿ υεαρν αν ῥὴι; Ὄπ τν ϑνετος σκαῦν 
οδσηδίοι, ΡῈ ἰω ἐὴ9 αοςί οὗ [6 οοτῖπρ οὗ Ομ σίδὲ δὲ 89 

ἘΡΙΙΕ ο φεβ. 1ὲ πιλιδὶ τοίοσς ἴο ϑδϑσζη 
ΘΟΙΔΕΌΩΥΟ οὗ ΒυταδηΣί ἢ τη 6 Ὀερὶππίηρ, οίοτο 06 
δηὰ ἰὼ ἔδι9 ΥΟΥῪ ὈχΌΘΟδΒ οὗ ἘΒ6 Ὀθοοσηΐμρ' τλη. Οἰδλοσϑθ 
ἐξ πουϊὰ ΦΌἸ]Ἰον, ἐμδέ Ὀδίοτο βυοῖὶ Ὠσίοσ[ 68] δά γϑυης, σαδσὶ Π2 
δι 
ἀφὶν . Μὰ τ ἔαοποιονν, μι0 ὉΠ ΕἸΥΒΕ τ" 

ἀϊφιξποίοιι, ΔΤ Ὡς ψυχὴ φῦσα, ἔδε ϑ00|Ὸ ΠΣς ἘδΡς 

Μοδοα, 6 ΤἸοαϊδῖ, τόξο ΟἿΪΥ ὨΔΙΌΣΔΙ πλδὲ 
Βανίως δ μῶν μρρδὲ, ἐΡ ΣΉ] ἀθοδὲ Ἰδέτο, 
πὸ ἩοΟΌΪὰ δυο ἐπὶ νΟ ΣῪ δέσ 66 ΘΟὨΒΘΗ ΠΘΤι66, 

ζωοποιοῦν, τοδί ὉΘ τερετοα αὖ 
ἐδ φῶς φώτιζον πάντα ἄνθρωπον, "10 ὐἱαδί τμδὲ 1ἰρλ σι 
ΘΟΥΟΣΎ ταδη οὐσοίηβ ἐμδίο ἕ.6 ΜοΥ]ὰ ̓ οὗ δοΒὴ ἱ. 9, πιδιστις, [ἃ 
ἐδ ὑοβίπείπᾳ, δὲ ὑϑου δν οομοίξξαξίοι τ Βῖ6 ἢ. ΤῸ ΣΔΑΥ͂ (8]]} 
[6 οοτηρϊοἰοᾶ τδη, δὰ τ ίοϊι ἨΔ ΠΟΥ͂ΟΣ ἩὙΒΟΙῚΥ 1οδὲ 88 ἃ 

ἐν ῬΟΥ͂Σ, ΒΟΉΘΥΟΣ ΤΠΟὮ ἐξ ΣΩΔΥῪ Βδτὸ ΤΩΒΤ- 
᾽πὶ ἐδ οἰ οὶ 6 Ἰαἀοοὰ καινὴ κτίσες, 

8, πιδιο ογϑαίίον," 3 ΟΟΣ. Υ. 17, ΟΣ 
ΣΩΔΏ," Ὀπὲ τπΐφ ἰδ πιοὲ ̓ ποοτιδίκίοσιξ τὰ 
ταιϊοη, ἃ 
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ΔΟΝΥ ἧπιασα." ἸῈς ὉΌΣ, (πετοίοτο, ἰπ ἴμ0 6886 οὗἁ 
ΒαϊηδοΥ, ΤΏΔΥ ὉΘ δαϊὰ ἰ0 τρδΐζο (86 1, οὐ ἰῸ οοὐπιθ 
ὦ ρἷδοο οὗ ἰξ. Ἀι οἴδιαρ ποσγάβ, ἰὺ 8 86 θρὶτίιδὶ 
ἴωδρο πογο, διὰ τοὶ [16 Ὀδγοῖοδὶ ογζδηϊζαίοι, (μδὲ 
[Δ Κ65 (6 δρόοὶδε; διὰ τηοδὶ ἱτωροτίδηί ἰ8 {πὸ ἀἷ5- 
ἐπούοσ ἴῃ 411 ΟὟΡ γϑαϑοπίῃμβ δϑουΐ ἐπ δβδϑϑῃίὶδ) 
φπονέδε οὗ Ἰυϊοδηϊγ, δηὰ τιμαὶ τηοδὲὶ ἰσ  Υ σοῃδὲϊ- 
(αἰοα ἱϊ. 

Ετοῖὰ (δΐθ μνὶ λοιιο, ἰὮυθ ἱπϑρίγοά, ἰδυ8 
θ6 416, οοσθθ8 811} οὗ Βυτηδη κίηὰ {πὶ ονγοῦ Ἦδ8 Ὀθθῃ, 
οὐ ἰδ ΒΟῪ ὑροὸῖ ἴἢ6 οδυίῃ. Τὸ δρΡΡΙΥ πὶιδὶ 8 Ὀθθῃ 
βαϊὰ ἐο ἐο τηοτὸ ἀἶγοςῖ δυδ]οοὶ οὗ (δι 18 ποία, ἔδιοτο 8 
θ6το {86 ἀοοίδῖγο δῆδινος ἴ0 ἐμδὲ ν᾽ οῪ ὙΒ1Οἢ που]ὰ 
Γορτοθοῦ ἸΏ8ΔΠ 88 ΘΟ ΘηΟἷηρ ἰπ (18 Βανδϑὸ δβίδίθ 
τοζασθαὰ 88 ὈΑΔΓΟΙΥ πὰ ἱτρΟΓΟ ΡΌΙΥ τίβίηρ δῦουθ 
(06 δηΐμδὶ, ΤῊ ἱπαρίγδαιίοι ἰβ ἃ στοαὶ δηὰ ρ]ογίουβ 
ἘΡΕΙΠΡΙΠΕ 1ν ἰθ ἃ ΠῈΝ αἰνῖπο ἔογοθ ἴπ [80 οδείι, 
ΤῊ6 [81] ἀοο8 ποῖ δί ὁὔοϑ ἀοδίτοΥ ἷὲ, ἰπδουρὰ αἰνίηρ 8 
ἰοδάΘΏ0Υ ἴ0 δρίγἰΐυ4] ἀοαιῖι, δηὰ βρὶ γι ϊυ4] ἀθραΣΘΓΘΟΥ͂, 
οαστγίηρ τι} ἰδ ἃ ρἢγεΐοαὶ ἀθοϊϊπο. Ἐνϑῃ ΤΣ (μΐ8, 
βοποτοῦ, (6 ῥτἰμλίἶνο ἀἰνίηθ ἱπιρυΐδο ἱῃ [9 ἔγβι 
τοϑῶ, δηὰ ἴῃ ἴδ0 ὅγϑὲ σηθῃ, τρδῖκοϑ ἔποσῃ δοιρϑίίηρ 
γοΤ Οἰδοτοπὶ ἔγοῖα πρῃδὶ 8 ΠΟῪ 08]104 ἴῃ ΒαναρῸ 
ἰδία, δηὰ πιϊοὶ 18 ΘΥ̓ΟΓΥΝ ΒΟΙΘ ἰουπὰ ἰ0 Ὀ6 [06 ἀτορδ 
οὗ 8 ὁπ06 μιίσίιοεν οοπαϊιίοα, (86 δοὶίῃρ; ἱηαἰοδα οὗἉ [89 
τ αίπς δύῃ, ἀγῖπα ΘΙ ΌΟΣΒ ἴδε ροΐῃρ ουἱ, ἰηδιοδὰ 
οἵ 1πΠ9 Κίπα]ηρ ετοπίηρ ἤδημθ. ΑἸ] ρμδδὶ δηὰ 
ρτοβϑοιΐ ἰδίο ΣΎ ἸΏΔΥ 6 σορβαθηι γ ΟὨΔΙ]ϑηροὰ ἰο 
Ρτοθοπὶ ἰὯ6 ΘΟΠΙΓΑΣΥ 0886. ΔΙῺᾺ δαπιδη ἰγῖθοα, 
ΜἘΟΪΥ ἰοῖδδ ἰο ὑδπαηθοῖνοθ, (06 Βίρσῃοῦ ἸΔῈ ΠΟΥΟΡ 
οοίαο8 οὐὖὲ οὗ ἰμο ἰογοσ. Αρρδιοὴηὶ δσχοορΐουβ ἀ0 
ὄνοσ, οα Οἶσθα οχασαϊηδιίοη, οουϑττη 86 ὑπ νογβ 
οὔ [86 τυ] ἰῃ ταρδγὰ [0 ραγισυϊδὺν ρθορ]οθ, πα δὶ 10 
οἰαΐτα τἰδὲ 15. πιδὰο ἴον 186 τον ρα ύθῳ ῬΙΓΟΚΤΟδδ 
(8 ΟὨΪΥ Ὀ6 ὑγχροὰ ἰῃ ορροβίϊΐοῃ ὉΥ ἱχυονίηρ ἰ86 
80 αἰ οὗ τονοϊδιϊΐου ἰπδὶ ᾿ΔΥ͂Θ ΘΥΟΣ ΒΙΟΉΘ 
ΒΟΙΩΘΉΘΓΟ, αἰροοὶ]γ οὐ 6ΟἸ δίθγαγ, οὐ 86 Βυϊηδη 
ῥδ ἢ. 

ΤῊΘ Ηἰρ στγοαιϊνο ἰτωρυΐδα ταδηϊ οβυϑὰ {86} ἢ ἴῃ 
ἐδ Απιοαϊϊανίδη ρογίοά ἴῃ ἐδ γοαίδίδηιοο ἰο ἴμ0 ἀοδιἢ- 
ῥτἰποῖρ!ο, πμίοι, ᾿βγουμὰ [86 Βρί γί αι, (86 1[81}1} Βαὰ 
ἰπτοἀποοά ἰηΐο [86 Βασηδῃ ὈὨγβίοδὶ οὐζϑηϊσδίίου. 
Ις διιονοά ἰξδ6}} ἴῃ δ ταρὶ 17 ἀονοϊοροὰ, ἰδουρ 8 
δυο 4] οὐ βοϊ-οοστυρέξησ οαὐνὶ σαιίοι, ἰῃ [86 1ἴηο οὗ 
Οαΐῃ, δπὰ ἴῃ δὲ Ἔεσίτοιηθ ἰου χ Υ ἑν ἰῃ [π6 ΒΟΙΪΘΡ 
οἵ ϑοίῃ. ὙΗΔ ὁ ὑτδποῖ οὐ [Π6 ᾿διίδν ἰδ ραδβοὰ (ἢ 
δοοά, ἱπεραίγοι, ἰδ ΤΩΔΥ Ὀ6, Ὀυὰὺΐ πηϑροῦῖ. ΤΠ ῥτο- 
βετυοὰ τδοϑϑ, ἰθῃϊηρ ἀρσαΐπ (0 ἃ ΒΕΘΏΒ04] οὔδ- 
Β66Β, τοοοίγοὰ ἃ ΠῸῊ αἰνίπο ἱτωρυδα, πο ΤΩΔΥ 4]- 
τοοϑὲ Ὀ6 τοβαγά θα 88 γοβοι  ὈΪπρ' ἃ βοοοῃὰ βυροτγαϊπαῖθ 
ἐόν βπίτι τ τδϑ ποὶ ἰγτ ἀάσαλκα οὗ πακρθον "ππ 

ἷ νίρον, ψωκὰν ὈΠΊΔΗΪΟΥ ΒΟ πο ούϑη ἰῃ ἰἰ8 
α σῤρεσύ δος 11 τδϑ πο δρί τὶς οἵ ἀϊδοονογυ, δβοηΐησ 
βιοσι οὐὸσ ἴδ ἔδοο οὗἁ ἐπ6 Ὀοίονο πηκπονσῃ θαγί. [1 
πὸϑ ἐμ ῥἱοῃθοσίηρ δρὶτῖῦ, ονον Ἰοδάϊησ ἴἢθπὶ οχ [0 
τοδί ὩΘῊ ΒΟ. ] τη Ὠΐ8, 0 ΟΥ̓ΔΓΟΟΙΩΘ ΠΟ Αἰ ΠΠἸΟΌΪ ἐἿ66, 

ἱπ ατοαὶ πο κ8, 8}} [8:6 τοοῦο δειουπαϊηρ 
σοπϑίάον ἐπ6 1ἰ{|16 ΠΟΥ Ῥοββϑββϑϑᾶ οὔ υγδὶ 

ΒΥ ὯΘ ΟΔ]16ἃ κεΐθηοο. δὶ 8 ἃ οοποορέϊοι 
νὴ ὑπαὶ οὗ Ὀυ]]αΐπρ ἃ ἰοπος ἐμαὶ δου τοδοῖ ἀπο 
186 εκίοα, διὰ τοδκο ἰμθπι ἰηδοροηάοπὶ οὗ [δ6 τηπίδ- 
οδδ Κρ τ Τ ΟΣ τού ἬΥ Ἣ ἡ ἃ 
(δουρῆι, Γ᾽ ἸΔΟΤΟ Βοΐοηςδο ἔΌΓΠΊΒ, 
αὐτὸν βτδγοα τηδηκίη, βμουίηρ (561 6.}}} ἴῃ (Π6 ῥτθ- 
ἐσπέξουβ οἰδίτηθ οὗ ον ὑτοδαὶ Κυονίοαρο, 80 Ὀοδδῦ- 
ἵπρ, γοῖ 80 8138]} ἰῃ οοπιρατίδοι τι ἰπ6 τοδὶ υῃ- 
Κποτσι, δὰ βὸ {{{||6 δΌΪο ἰο τοϊϊοτο ἰδ ἀθορ-θοδιϑα 
ὁνῖ16 οὐ οὖν ἴδ]16η τσϑοθ. “60 ἴο,᾽ βαϊὰ {δογ, “ Ἰοὶ 
Ὁ Ὀυϊἃ 6 οὐ δπηὰ δ ἰονον,᾿" δ8 8 ἀδίοῃοο δρδίηδβιὶ 
μβεανο. [{ νπ2 [06 βαῖηὴθ ἰδηρῦδρο (πδὺ ὙΔ8 δἵνονι- 

ἴο 

πὮθῃ Ἠ6 

πῶτὰβ γϑιϑοδοσα ἴῃ {Π6 Ῥτγομηοίμοδη Ὀοδδὶ," δηᾶ (δαὶ 
ἯΘ 51}}]1] Βοιῃθ 88 ΠΕΔΡ ἴτοιη ἃ ρο 688 βοΐθῃ 
τδυη ϊρ ὑπαὶ ἰξ “ὯΔΑ δηρ  ]ἰθὰ βρ8οο δηὰ (ἴπη6, 
ἰδιδι 1ὰ [8 ἀἰβαιτηϑὰ {μὸ μην : 

Ἐχὶροῖ οὐἱο ἤπ]πλθι-- 

[δὲ ἴ τι] γοῖ ἀορτίνο ἰΠ 6 ὀοοδῃ οὗ [8 ἰοττοότε, δηὰ 
ἰηἰγοάθοθσ, δὲ ᾿ἰαϑὶ, ἐπδὲ τὰ] ΘΠ Γὰ οὗἁἨ Πα τη δολίονθ. 
ταθοΐ ΜΒΪΟΣ π|11] ταὶ δὴ ἱπαθροηάρηϊ οὗ ΔΩΥ ΡΟΊΤΘΓ 
δύονθ οὐ πὶϊμουῖΐ Ὠΐτη. 

1 τῶϑ Ὀπ 8 βῃογὶ (16 δήϊον ἴπ0 Βοοὰ, πἜρΘῃ 
οτΘ ΔΡΡΘΘΓΆ. {118 ὩΘῪ δογοὶο βρ τ, {π|8 ναδὲ δυ)ὺὶ- 
ἴοι, ἱὰ (06 ΤΟΥ οροηΐϊηρ οὗ ἴ86 που] β Ὠἰβίουγ. 
Βοτρίατο αἷνοα Ὁ8 Ὀπὶ ἔον ρμοϊπίὶβ ἴῃ ἰ8δ6 ρἰοείαγο, θαὶ 
ἴπ686. δῖ τηοβὶ ἐὰ ϑρρρε Νιυτοῦ, “180 τ ΒΥ 
δυπίον Ὀσίοτο ἰδ6 ἴωοτὰ͵," ἴησ (86 Κίπσάομι οὗ 
Βδθγίου ἢ δβοιι]οηθηὶϊβ ναρί αΪΥ ὙΠ ΟΤΊΒΕ ἱξ οὐ [89 
ὌΡΡΟΣ τς ἐπλνομι 1009 ἀοβοοηάδηϊδ οὗ Ηδι δγοδαγ 
ὌἼΡΟυ ἴμο ΝΊΪο; (ἢ Βοῃ8 οὗ δανυδὴ ποηάϊηρ ἐμοὶν ΔῪ 
ὉΥ [86 ᾿ἰδ]απὰβ δπὰ οοδϑίβ οὗ {6 Μοὶ οσταησθδῃ; ΤὙτΟ 
δηὰ 5ίἀοη ἰακίηρ τῃοῖν ρδοθ “δ {16 ΘΗ Υ οὗ 186 
868," 28 ἰπουσὰ Υ Ἰοοκίῃγσ οὔ ἴο Ὀδοοτηο “ὁ ἰ}6 
ΤΩΘΡΟ δὴ οὗ ἰὯ6 ῬΘΟΡΙΘ [Ὁ ΤΩΔΗΥ 131.8. [1 τΔΒ 
[86 {ἰπ|6 οὗ ἴἸὸ ἰοποτ- υ Πἀογ, {π6 Ὀγγδια- α όσα, 
1:6 χτοδὺ οἱτγ.υ 6 γΒ, ἴῃ 6 οταρὶτθ-ουῃάστθ. ΑἸοηρς 
πὶ [86 υἱοηθοῦίηρ δηὰ οοϊοηϊζίηρ πρὶ τὶς, [ΠΏ ΓΘ ψὰ8 
δἷδὸ 86 δββοοίαι ἐν ἰθηάθπονυ, 80 αἰ ἤογοηὶ ἔτοπι ΔΏΥ 
ΚὨΐηρ τὸ ΠΟῪ 8660 ἴῃ ΒΗΥ͂ ΙΠΟΘΘΓΏ βαναρίδιη. ἸΤΏΘΓΘ 
ἯΔΔ, 4180, ἰῃ Υἱσογοῦβ χογοΐβο, [ἢ 6 ρονοσητηθηΐ ἰάθδ, 
οὐ 86 χογνοσῃθηΐ ἰηβιϊποῖ, 1 ΔΩΥ͂ ῥγοίου ὑπ ἰὸ 
ὭΔΙΩΘ ἷξ, Ἰοδάϊηρ τῆστὶ ἰο ἴοττῃ ρτοδὶ ΡΟ] 66, δηὰ ἰο 

ἴῃ ρονδγητηθηῦ Ὁ 50 ΠΕ οὗ ἃ αἀϊνίπθ οὗ 
ΒΌΡΟΣΏδίΌΓγαΙ ἡδίσγο. 76 ΤΏΔῪ 08]] 10 ΒοτΟ- ΟΓΒΉΪΡ, 
Ὀπὶ ἰδ τγᾶαϑ βοιῃοίδης γουγ ἀἰδογοηῦ ἔγοτα δηγίμίηνσ 
ΠΟῪ ποτ ἰπ βαναρο ἰτί 68, δηὰ Ἰαὰ ἴο γοϑυ δ υὸ 
ἰοτῖν ΠΟΤ 88 οὐὸρ ζΟ] οσίηρ ἔγοι ΒΌΟἢ ἃ βίδίο. 

βυσὰ ποῦ (Π6 ῬΥΪΓαἑΕἾΥΘ ΤΘΠ 88 (86 Β΄ ΌὉ]6 Ῥγ6- 
ϑϑηΐβ ἰἤθτα ἰ0 08, ΔΙΙΠΟῸ ἢ ὑπ οἷγ τῦοτο που ἷγ στοδί- 
ὯΘΒΒ ὙᾺΒ ἴο ἰΠ6 Βοτίρίυτο πτίζοῦβ ἃ ὙΏΟΪΥ βυ οτγαϊη- 
δίο δυῦ᾽εοὶ. βθουϊαῦ ὨΙΒΙΟΥΥ οοηβττηβ ἰἢ6 δοοουπί. 
ΤῊΪΘ ἱξ ἀοσϑα ἴῃ ἔνγο ἯΔΥΒ : 180. ὈΥ ἰἰ8 δ᾽ 1606 88 [0 4}} 
Ὀαΐοτο. Τἔτωθη δα ὈΘΘΏ 80 ΤὩΔΗΥ͂ ΔΡ6Ά ΟἹ ἴἢ6 οατγίζι, 
πθδῦ 6ΓΘ ὑπῸγ ἀοίηρ᾽ 81} (ἷ8 η6ῦἢ Ἐ μδὶ ἰγϑοθθ 
δαγο δ 0γ Ἰοῦς οὗ (μοῖν οχίβίθῃο ἢ Αὖὐ (Π6 πιοβῖ, ΟὨΪΥ 
ἃ ΤῈ ΔΙ ἱστοῦ Ὀομοθ ἢ οΓΘ ἀπὰ ἰβογο αἰβοογογοα, 
δῇοσ 106 Κοοησθὺ ϑοδγοῖ, δπὰ ἰῃ δοὲ (0 πῆοθο 
Γοαὶ δηι( Ὁ Τηθ0 οὗἁὨ δοίθποθ δῖο 811}} οοπιοηΐηρ, 
Ἧ)9 δεῖς ἴῃ γαΐῃ ἴον [ῃ6 τωδγίκϑ οὗ ἢ οὗ οὗ δῷ 
ἐγδηδίἐοη εἰαθ. Α βδροδκίηρ βίἸδηοο, ᾿κο ἰπδΐ ΜΔ] 
ΒΘΟΙΩδ ἰο0 ΘΟΙΩ6 ἔτοπι ἴμ6 ὈΪΔΠΚ οἰδιαρον οὗ ἐ86 στεοδὶ 
Ργταχηΐὰ, ργοοϊδί πη ἔπ αὖ τοδη, (86 Αἀδιχΐο οὐ ΝΟ ΐο 
ΤΏΔΕ, 8 ὯὩοΐ Τὰ οἷον ἔπαπ [86 ῥγτδγὶ 8,---ἶ πο 
1 ουδαη ἃ γΟΔΣΒ, » ἃ {116 τλοτο οὐ ὁ {1116 1688. 
1 τὸ ΡΑΥ πὸ αἰϊϑηϊοη ἰὸ {19 βυἰκίησ ἔδοῖ, οὗἨ ἰδ6 
δἰτηοαὶ ἰοία} δΌΘΘΠΟΟ ΟὗὨ ΔΩΥ ΒΌΠΙΔῊ Γοιηδίῃβ, ἰΐ ταϊρῶξ, 
Ῥοσῆδρβ, Ὀ6 δαϊὰ, ὑπαὶ ὨἰβύουΥ ΟἾΪΥ ΘΟΤΩΤΏΘΠΟΘΒ Ρ 
6 ολοῦζοσοο τοῖα ἴπθ ἸΟΏΡ δάναρο δβίδίθ, 
ἐδοροΐοσο, γχῖνοδ ὨῸ ὑθδίϊη ΩΥ [0 [0 ΤΙΔΗΥ͂ Δ068 Ο 
δαμπίδῃ Οχίβίθποθ ἰδδὺ στηΐσῃς ᾶνα ὈΘΟΩ Ὀοίοτα ἰΐ. 
ΤῊΐϊ8, Βον νοῦ, ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἃ βυδάθῃ οιροσζϑηοο, Βαοἢ 
88 Ἡου]ὰ βϑοπὶ ἴ0 ἀοιηδηἃ ΒΟΙῚΘ ΠΟῪ ΡΟΊΤΟΙ, ΒΟΤΏΘ- 
(Ὀΐησ ἰκὸ ἃ ἀἰνίπθ ον αὖ ἐχέγα ἵτωρα]βθ, πηξοὶὶ ἴῃ ὑπ 6 
δζ08 Ὀαΐοτο, δὰ ποῖ ττου]ὰ ποὶ στον αἰδῆον---αἱ 
Ἰοδϑὲ ἰῃ 06 του !]ουδηο88 δὰ δρραγοηΐ δυρθγηδίι- 
ΤᾺΪΠ668 οἵἉ ἴὑ---τοτὰ πμδὲ ἰμ6 ΒΌΪ6 (6118 18 οὗ 8 ΠΟῪ 
ἀτοδίίοῃ οὗ δυτϊηδηΐγ. [11 που] ἱπιρὶγ βοιμοιίην 

“Ὃς δὴ κο ῦ κρείσσο εἰ μόμ λα μν ΝΣ 

ταυδρτώφη νὴ Ἰὼ Ποσειδῶνος σῦν 
τ πεν αὶ Αεόλέφρρς Ῥγοι. ποῖ. 9190, 



856 ΟΘΕΝΈΒΙΝ, ΟΒ ΤῊΝ ΕἸΕΞῚΤ ΒΟΟΣ ΟΕ ΜΟΒΕἉΙ͂, 

οοτΐηρ, ἰηῦο 186 Ὠυϊμηδῃ τηονοτηθηΐ, ρβτΟδΪν δοοοίογαί- 
ἴῃς τ, αὖ Ἰοαβέ, ἢ ποῖ ἩΒΟΙΙΥ οτἱ σι μδπρ, [τ που]ὰ 
6 βοιμοίἷηρ υπμάἀονεϊοροί, ΟοΥ ΥΟΥῪ βυάάθη! Υ δηὰ 
Βίγαηο Υ ἀονοϊοροά, ἔγουῃα νῦδιὶ ποηΐ Ὀεοίοστο, Απὰ 
119 Ὀὐΐηρβ ὺ5 ἴο (Π6 βδοοροῃὰ οὐ ροβὶ να ονϊάθῃοθ οὗ 
ὨἰἰϑίοτγΥ. [ἢ ἰὺ (68.658 ὈΥ ἴἴ8 8 ἴφῃςο, ε{}}} στηοσο ἴτω- 
Ῥτγοββῖνο 8 Ὁ σμοὴ ᾿ξ ὈορίΏ8 ἴ0 Βροαῖϊς, ἀπὰ {8 ἷβ 
αἱ (16 τη6 ψ δι] Βοπχοίίηρ ἰτ Βυτδῃ δοίϊοη ἀθοιηϑὰ 
ΠΟΐδοϊο, οὐ ΜΟΓΊΠΥ ΟΥ̓ ΓΟ ΘΙΏΌγΔΠοΘ, ἀομιδη 8 ἰἰβ 
γψοΐοο. Τὴ βίγοηρ βεϊ σοῃβοϊουβηθβθ ἩΠΙοἢ 8 116 
τοβϑαϊ οὗὨ δνακοηθὰ δοίΐοῃ ἱπητηθαϊδιοὶ Υ βοθῖβ ἐἰβ 
τοοογὰ, ΤΊ οὐβογνδέοῃ οἵ ραββίῃρ {ἴτη68, οὐ οἶγο- 
ποίοργ, Ὀοσΐῃ8 πῖι} τ. [10 18 1818 σοτητηθησοσηθῆὲ οἵὗἉ 
τηοτοιηθηΐ ἰμαὶ ογοδίθθ Ὠἰβίουυ, ποῖον ἴῃ πὶ εἰηρ 
οὗ βοπιο Κὶπἀ ---  ἰο ἢ τΏοτα 18 ροοα τοδβοη ἐὸ Ὀ6]16 790 
ἯΔΒ ΔΙΊΟΏΡρ {116 ΥΟΓῪ Θαν] οϑὶ (Βίησθ, δῃα οδ] θα ουἱ 
ὉΥ τ} 18 γ ΥῪ ἀοιμδπὰ [ὉΓ ἃ γοοογάϊηρ τη ϑαϊιπι--- ΟἹ ἴῃ 
1:6 τηραδιιγοὰ ἰδηρυδρο οὗ βοῃρ, Οὐ ἰῃ [Ὀττηδὶ ἐγδαϊ- 
ὕοηβ, νος, ὨΟΜΟΥΘΓ σαριθ δηᾷ Ἴὀχαρμογαιοὰ, ῥτο- 
Βοηΐ 8 Θχργοββῖγο οοπίγαϑὺ ἰ0 ΔῊ Οἱζου}] Υ Ὑγοοοσἴη 
8. Ἰ6 ποθ. 

ΤῊ ὨΙβίοτυ ὑπαὶ ὑμ8 ὈορίΏΒ 0 Βρϑαῖϊκ δδ5 ῃοὶ [Π9 
οχϑδοίμθ85 οὗἁἩ τηοάθγῃ Δ Πη4]8, Ὀαὶ, 18 οοηρδσοὰ πὶ(ὰ 
πραῦ ταν μαγς ὈθΘΩ οὀχροοιθα οἡ ἴΠ6 ΟΕ {ΠΘΟΤΥ͂, 
18 νοΐσϑ ἰβ ἰουὰ δπὰ οἷθαγ, [{ δογηθβ ἠοί πὶ τοῦϊς- 
ἰοσϑὰ ἴοόποα, ἱπαγιϊουϊαῖα δηᾶ υηϊη ο]]} 1016. 108 υἱ- 
ἰδγδῃο6 8 ΤΠΟΤΘ ΘΙ Ρδιϊο ἴῃ [86 νου Ὀορίπίηρς ἰδ 
ἰῃ βοπηθ οὗ (ἢ6 Ϊ4 ΔΡ68 ἰδαὶ ζοϊϊον ἱ. ΒοῪ 
τι οὗ) ΠΊΟΤΘ αἰ ΒΕ ΠΟΙῪ βίδηα ουἱ ἔθ ἤτϑὶ ῬΏΔΓΔΟΠΒ, 
Ἡ ΠΟΙΟΥ͂ οὗ βασγοα ΟΣ βοσυ αν Ὠἰβίοτυ (866 Ηξποῦ,., ἰϊ. 
100, 101), [δ (86 ἰδίοῦ βῃδάονϑθ ἃρορ (86 τηοηῦ- 
Ιηοηϊ8} Τηα οαυ] οϑὺ Ὠἰβίοσυ Ὀυγδίβ ὉΡΟΏ 8, 88 ἱΐ 
σογο, [Ὁ ὈορὶηΒ τὶ τηθη ἀοίηρ ρτοδὺ ὑπέρ, γα βίηρ, 
Στ 45, θυ] αϊην οἰεἰς68," (Οὐπαϊηρ βίδίθϑ. 1ΐ ὀρθῃβ 
πὶ ἴἰπ6 Ἐσγρθδῃ δηὰ Βαθυ])οπίδη οηρίγοβ, δηὰ 
1παῖ, ἴοο, ΔΒ ΠΟῪ ῬΟΎΘΙΒ ἴῃ {]||68ὲ σίρον, δῃὰ ῥσο- 
δοηϊ ΠΡ ΟΥΟΥΥ͂ Δρροδγδμοθ οὗ γὙουίΒί} ρτοδίῃθββ. 
ΤΊιΘ ΡΙΌΡΟΙ ΠδιΏ69 ρίνοη ἴὸ υ8, ὙΒΟΙΠΟΓ ΟΥ̓ ΤὩΘἢ ΟΣ 
Ρίδοοα, ἤᾶνα ποίη οὗ (Πα ΟἸουαγ, παν ς 8] δδροοὶί, 
Ὀυὺ ϑίδῃα ουὔῦ τὶ 411 (π6 αἰβιϊποίμοββ οὐ σοῦ 18Ὁ]0 
16, [1,658 18 Κπονῃ οὗ [86 τηοδὶ ΘΔΣῚῪ Εδδὶ, οὗ [πᾶ 
αὐὰ ΟἸιΐπα, Ὀπΐ βυδήοϊοηῦ ἰ9Ὸ ταῦγαὴς {6 Ὀσ] οὗ, (Βδὶ 
ΌΥ 6 Οδῆροβθ, 88 ν0}} ὃἃ8 ὈῪ ἰπ6ὸ ΝῚ]6 δὰ (ἢθ 

 [ΕΟῸΡ μτοιαῖ οἰ(ἴ68 δτὸ σίαγίοα πῃ [86 τοτΥ “ θορϊηδΐη 
οἵ ΜΕ νον Ἰϊηρίοσῃ, Βαῦθ), επὰ ΕΣΘΟΝ, ἢ Ἀοσοδά, ἀπῇ 
ΟΑἸΩΘΒ ἰπ ἔπ ἰατιὰ οὗ ΒΗΐπα," τη. χ. 10. ΤῊ ἰ8 ΘΟῃ- 
Βιπιοὰ ὃν Ἡεσγοδοΐπβ. ΗΘ οὗ ἰξ 88 8 ΤΟΤΩΆΣ ΚΑΘ 
ῬοουλδγῖιΥ οἵ Αβεγχία πῃ δί6 ἀλυ-- 9 ΠΏΣΩΟΣ Βπ 4] στοαῖς 
Ἐρίιτ Ι τὩ δΠ|0 αι ἩΠΕΣ το σε ἯΤΟ. ̓τϑὴ ὀάτμμηρν Τὴ μλδηι 
δατὶΐ 68, 8} ἃ Ῥοορὶο 80 ἃ Ῥδδδβίοσι [ὉΓ 518 
διττιοϊ το ῖ---θοθ ἨξδΒοῦ., ἱ. 178. Βαπ͵ δου χυβαχὰδ ἐδίβ 
Ἰῦαθ ὨΌΣΩΡΟΥ οἵ ἱτηροτίδῃς οἰ ὁ 88 ὁΠ6 οὗὮ "" 18 τηορσὶ αἰσὶ Κ- 
ἐπ ἰθαΐοχοϑ οὗ 80 Αβδυτίδη ἘΠ ΒΕΠΙΕΙ Ὁ ἫἨΘ δβῆον, ἴοο, 
ΒΟΥ ΤΟΤΩΑΣΝΑΌΪΥ ἰς 15. ὀοτϑττηοά ὈΥ 180 τιοάοχτι ἀἰδοονοτῖοδ 
διμοιρ (ἢ6 ταδὶ Αβαγγίδῃ ΣΌΪ: ὁ’ ΡΟΌΡΟΣ αγουτα Νὶπ6» 
γ 0 ποῖὸ Οδ]δὴ (Δ᾽ πεν αν), Βοτ ρίησο Οα : ἢὺσΣ ἷ 
(ΚἈλοτεαδαα); Τατοΐβα (δλεγίγκδλαπ); ΑΥΡΟ] (Αγδέδ ; 
κοῦ “σλαπιαπιεκὺν κῃ ἃ Αβόῆυν (δλΐγσι). Τόπος ἄοπῃ, ἴ80 
ὈΔηΜ5 οὗ ἴῃ. ΤῆΊρτὶβ ὀχ ί Ὁ] δὴ δἸπλοδὲ ὈΠΡΌΓΟΪΚΟΩ 1ΐπὸ οὗ 
ΤῸ Ϊ 5 ἤγοτῃ Τοὶςστῖ τ ἰοὸ Βασμαδᾷ, ἩῈΣ16 Βα Ὀυ]Ἱοηΐδ δπὰ Ομ] 68 
16 [το αὶ κἰπἀαοᾷ πὶ τηουπάβ ἤγοτη ποσί ἢ ἴο δοι ἢ}, 
{πὸ τοσηαη5 οὗ (ἢ στοηλξ σαρὶϊδ]δ οὗὁὨἨ τ ἢ το τορᾶ ἴῃ ἔπ 9 
ἐπβογίρθοπα. Αααΐπ, ἰῃ ἌΓΕ Μεοροροίοτωηϊβ, οί [6 
ΤΊανῖθ απὰ ἐπ9 ΕΠΔΌΟΥΣ, Μῖν. Ταταγὰ Ἰουῃὰ ἔπ το δοτ ἢ“. 
ἘΣΥ ςογογοὰ πΊ ἢ τηοιυ δ, 6. ΓΟΣΛΠ ΔΤ οὗὨ οὐτΐ68 ὈΘΙο μία δ' 
ἴο [86 ΘΟΑΥΥ͂ ΑπκντΙ8Ὼ Ῥοσϊοᾶ." ΒΑΝΙΣΚΒΟΝ 5 Ἠοτζοἀοίτα, 
γ0]. ἰ. Ρ. 248. ὙΤΠόδ6 ρῸ ὑδοῖς ἴο {89 νοτῪ ξρ ἰρυ νυς οΥ̓͂ 5» 
ΓΟΓΥ. ΤΠΟΥ το Ηἰδϑίοιηυ. ὙΠΟΤΘ 8 ΠΟΠΘ Ὀοζοσο (ἢ 
ἸδοΓΟ 8 0 Ὠἰπίογί σα] ρδοθ ἴῸ ἐμ ότῃ ἰπ ἰαΐοσ ΒΏΠΆ]5, ἩΠΟῺ 
ἴησ89 ΘΙ ΓΟ ὈΘΡΆΏ ἴο ΘΟΓΏΣΩΌΪΩ, α8 πον ἀἰὰ αὐ ἃ ὙΟΥῪ ΘΟΣΪῪ 
Ρογο, 85Ξ|0 οψοσυίτρ οὐπ βττηβ {Π6 1ᾶὰθα, ἴπδῇ ἴΠ6 Ἀγτὰ» 
ταῖϊάφ απ {Π6 σγοπὲ δἰσιοῖϊ ΣῸ5 οὐἨ ΤΉ ΟΌΟΒ δη ἃ ΜΟΙΙΡΉ 5 ὃδ6- 
ἴἸοῃρ Το ἴπο τότ Ὀσαίηπίηρθ οὗ Επυρεϊδη ἰϑίοσγ. ΟΥ̓ 81ὁ 
Ἰ]Ο υτ στ ΟΥ̓ ἢ 6 ὉΣΊΤΩΒΟΥΑΙ] πιθη. ΕἸῸΠλ 6860 ΓΏΪΏΒ ἔπον 
Νὰ βΒροαῖς ἴο τπι8 οὔα Ὀονίοα οἵ μτοοῦ ποϊοῃ, οΥ̓͂ ἃ γαδὲ τη ὉὈΪ- 
ΘΟ ΒῸ ἸΔΛΟΏΪΥ τηδηϊίοδιης ᾿θπο ἢ, ἀπά Ὀοίοσο τ ΟΣ δὶ] 6008 

δοϊχιοα οτοῦ 6}} ἐδο δασίι.--τσ', 

ἘΠΡΉγαίοδ, 8 γουηρ ὨΌΤΩΔΙΏΪΠΥ ΜΔῚ σἰνίηρ ονϊάθ;ο8 
οὗ τοΐρϑτυ ὈΟάΙΪγ ρον οτβ δὰ εἰσι δρὶ 4] 6ὴ ἱ 
αἰδδτγοηί, ἰηάοοα, ἔγοσῃ (Ὧθ ὑτοβοηῖ, δῃηὰ ργθιθηηῦ 
ΒΟΙΏΘ ϑροοίβ βίγβηρθ [0 ΟἿν τηοάοΓῃ οοποοριϊοπᾷ, τοὶ 
ΨΟΙῪ ὉΠ|Κ6 τ[ἢ6 βαυαρὸ ϑίδιθ, οὕ ἃ γίδο τοι βυον 8 
διδῖο, δὰ βιιοῖ ἃ τίβθ Ὀθοῆ οὐδὺ βῆονσι ἴῃ ΔΗΥ 66: Ὑ 
οὐ ἰαίδν Ὠἰβίουυ οὗ ἴμ6 που]. [ἢ Ὀτίοἴ---(Π6 γαῖ ᾿18. 
τοτῖο8] ΔΡΡΘΔΣΒΏΘΟΒ οὗ ΤΏ ἢ ὉΡΟῺ [}|6 Θαγί ἀγα δἱ Μδβ" 
πίῖὰ (Πἷ8. ἸΠΟΟΥΥ οὗ Ββαναρίαση. ὅσο ἢ} ἱηδοροπάρηςι 
ΘΠ ΟΡ ηΚ 5 88 ὅτ οοπίοηἀρὰ ἔος ἀο ποῖ ὨΟἿ ἐδῖθ 
οἶδοο, δηὰ ποῦν δα γ6 ἰδίθη θ]8οο πὶιιέη ἐπ {ἰπ68 οὗ 
ΚηοτΏ ᾿δίουῦγ. ΤΏ βδναρο οομαϊ οι, 88 Ὧ88 ὈΘΘῃ 
βαϊὰ, δπα οδηηοὶ ὯΘ ἀφοηϊθα, ἰβ 0η6 ἜΘΟΣ 5[}}κηρ ἸΟἾὟΘΓ 
δηὰ Ἰονοῦ, υ8}}} αἰὰ 18 Ὀτουρὶς ἰοὸ ἰδ ἴγοιῃ Υἱοῦ: 
86 δὶ {6 ΘΔΥΥ ἐΐπηὸ τοίογγοα ἰο ἰοῦ ΜΔ8 0 ΒΌΟΝ 
αἰὰ οχοορὺ ἴτοπὶ 8 ΒΌΡΟΙΤΔΙ δ ἃ βυρογηδίηγαὶ βΒοῦγοσ. 

Οη οαἰΐπον υἱοῦν, Τὸ 8ΓΘ σοιῃρο!]οα ἴ0 δαμὶξ {Π8 
ἴδοϊ οὗ ἃ ρτοδὶ Ὀορίπηΐηρ οὗἨ Πυπηδη  Υ οἱ ἐμ δϑασίδ, 
ΤῊ ρῥυσοϊ εν τη ΜἨΔ38 ἃ Βρ] Θ᾽] Ὀοΐηρ---ποῖ δβοΐθῃ- 
ε1ῆ6, ὯὨον αν! το, ἴῃ οὐν τού γῇ Βοηδ6 οὗ (86 ποζὰβ, 
Ὀυΐ ροπβϑβοϑβίηρ τοδὶ βρόντον, Ὀοΐ οὗἨ ὈΟΑΥ͂ δηὰ βου]. 
Ηὸ ἰιαὰ 41] ἰο ἰοδση, γοὶ ἰραστηθὰ τηοδὶ γαρίαἶϊγ. ΚῸ- 
ΒΟΔΙΟΪΝΟΒ δΔΙΠΟΏΣ [6 οΟΡ δὲ τη ηυτη Ώ (8 ΒΟΙΠ ΘΕ ἾΏΟδ 
δι ΟὨΪΒἢ 1.5 Ὁ. (86 Βυργοδίϊοηδ {Π6Υ οὔδν οὗ ἃ ἱππονὶ- 
οὖρσο βυρροβοᾶ ἴο Ὀοδίοπς ΟὨΪΥ ἴο τηοάύοτηῃ ἐἶτηθθ, ΟΥ 
ἴο πη ϊοῦ, πῃ ΒΟΙΏΘ 68569, Τηούστῃ ἀἰΒΟΟΥΟΙῪ δῇ Ὡοῖ 
γοῖ τοδοῆθά, Τθγο 8 Ὀγουρῃὶ οὔἱ ονϊάσηοο οὗἁὨ τὸ 
ΒῸΪΠ5 ἴῃ (Π6 δγίδ, ἰῃ τωδηυΐδοιυτοα, δηὰ ἴῃ 1Π|6 65] 
ΡΪουτηθοὶ οὗὨ τρθομδηΐοδὶ δά, ἰδὲ τὸ ἢπά ἴξ τοῖν 
ἀπῆουϊο ἰο δοοουπὶ ἴοσ. 1 τὸ σαπσοὶ Ὀο] αν ἰΒοτα 
[0 ἢδγα ΘΟ ἔγοπη ὈΓΟΟ63868 οὗἩ ἰηνοδιϊραιοη Κι ΕΥ̓ 
βοΐ θη ἔς, ἰΠ6 ἢ τηῦβὲ τὸ δβοτὶ 6 {Π 6 ἴο ΟὯΘΡ ῬΟΝ- 
οτΒ οὗ ἃ πἰρὶι ογάδγ, δὰ ἰπ ποῖ πτὸ ἴα] ἰ0 5ΌΓΡΑΞΒ 
ἐῃ6η1---ΘΌ ἢ 88 6 6ἢ ΟὈΒΟΤΎδίίου ΔΊΤΔΚΟ ἰ0 ΘΥΟΤΥ οὖν 
τγατὰ Δρρ σβιίοη οὗ δια] ἔογοοδ, τηοδὺ δοιὲθ ΒΟΉ Δο8, 
δηἃ ὑηγίνα θὰ τυδηῦδὶ βκἰ}}, ΙΓ ἰς ττὰβ {[Π6 ρτεδίσοαθ 
οἵ ἴογοα δηὰ τηδστϊϊυάο, ἰὶ τγὰ8 ρστοδίηθββ δ.}}}, δαὶ 
ΔΒ ἫΔ5 ΠΟΥ͂ΟΡ δἰἰδίποα ἴο ὈΥ̓͂ ΔΗΥ͂ ΒΑΥΔΡῸ Ὀοορὶὸ ἴα 
ιἰβίοτίο8] ἐπηοβ. ΤΉ 686 ΘΑ͂ πο δα στοαὶ δίσηβ, 
ΠΟΥ διιοιηριοὰ ἔοι (Ὠΐησθ, δη ὰ ΠΟΥ δοοοιρ μα 
τότ τρία]. 6 δνθ ΟὨΪΥ ἰο ἴδκο {8 νους, ἰοσῶ- 
βΒοά Δ8 1ξ ἰβ Ὁ Βογρίυγο δηὰ {Π|6 ΘΔΓΙΥ͂ ὈΓΟΙ͂ΒΠΘ. ὯΪϊ4- 
(ΟΥΥ, ἴο δοοουπί ἴον πδδὶ ΘΟΟΏ8 80 ΟΠ στα ἴὼ 
ΒοΙη6 ττίΐογα, δηὰ τῃΐο Ὧ48, ἀγάγῃ βοτὰ ἴο ἱδοὶν 
Ἰοπς σὨγοῃοϊορίθα. ΑΒ γοιρδυκοα ἰδοῦ (Ὁ. 817), 
1:6 Ηἰβίοτγ οἵ Βυϊηδη Ῥγορτοθδ 885 ουὐὸσ ὈΘΘῺ ΟἿ οὗ 
ΒίΑΓ8 δὰ ἰτωρυΐθοα. ΑΒ ἴῃ (80 φοϑοϊορίοδὶ δροϑβ, 80 
8150 πὶιΐη Ὠἰδίοτῖ 8] ἰἶτπηθα, πο το δ ροσῖοῦδβ ἴῃ 
ἩΠΙΟΝ τοῦτο Ὧ885 Ὀ66Ὶ ἀοηθ ἴῃ ἃ [0Ν σΟΏΟΓΘΙΣΟΏΔ, 
ἴδη, υπᾶδν ΟἴἢΟΡ οἰγουτπηδίδηοοα, 48 ὍΘ ΘΟΟΟΙΙ 
ὈΙΙΒμοα ἰπ ΠΔΩΥ σοηϊυτίεα. ΤΏυΒ ἴΠ6 της ἐπὶ ἰῃ- 
τοσνθηθα Ὀοΐπθοη ἴπ6 βουρίατὶ Βοοά δηὰ ἴδ 6 ἢγαὶ 
τηθηϊίου οὗ (86 Ερνριίδῃ ΤΩ ΟΠ ΠΘΡΟΏΥ, οὐθῃ δ8 σοοϊκουϑᾶ 
ὮὈΥ 16 κδογίου ΘΠΓΟΏΟΪΟΩΥ, ΓΟΔῪ το Ὀγοῦρς οἱ [89 
ποῦ! δ ἰδίοῦυυ ἔδβίον (δὴ οὗ οοτηρδζδιῖνο ἴοι- 
ΡΟΡ, βυοῖ 858 δυὸ δρροδγοὰ ἴὴ ἰῃ6 να δῃπδ]α οὗ 
ΤΑΔῊΪκϊ Πα. 

Αγαΐπ, ἴποτο 8 δὴ ἰηϊσί δὶς αἰ συ ἰὼ δυο 
ΨΊΟΥΤΒ 88 δαὶ οὗ Βυπβοη, τ ἢ, θη ΟἸΟΒΟΙΥ Θσχατ- 
ἰηφᾶ, ᾿Ῥγθϑϑηΐβ ἃ στϑαῖθῦ ἱπουθὰ! ὈΠΙγ ἐδ δου 
οὗ ποῦ ἴδ ργοίδββοϑ ἰο αἷνο (6 ὀχρίαπδίΐοη. Αἀ- 
το ἰπρ δυο ἰάδδ οὗὨ ολογρθῦοα ΔίοΡ δρο8 οὗ Ὁ ῖ9- 
ἰουῖοδὶ βαναρίϑηι, δι}}} [Π6 αποϑίίοηβ ατίβο : ΤΏΥ γα 

46] Ὡοῖ {818 Ἰηοῦο ὑηΐψογβδὶ δον ἰΐ δὰ οοωσαοῃοοῦ" 
ιν αἷὰ ἰξ ποῖ Δρρϑαν ἴῃ οἴοῦ ρδσγίβ οὗ [86 οδύῖὴ 
ὙΨῺΥ ἀϊὰ ἰδ οατὶν ᾿ἰμῆϊ οουβηο ἰἰ861 ἴο ὁη6 ῬΘΟΒΪΘ 
ἴοῦ 80 Ἰοὴρ ἃ (ἴπη6, τηδκίησ Φἤξεγαῖπι Ὠἱδέοτυί ον 
δαὶ ἰδ 8 ΕΡΟΡΡΒΡΊΒΗΣ δηά οἰγτοοϊορσίοδ! !γ, (86 
ΔΟΥΤΟΊΟδ, ἃ ᾿ἴπλι6 ᾿πηΠ]6Ώ86 ἴῃ Ἰοησίδ τὶ (6 δοδηῖοσὲ 
Ὀγοδαῖ ἢ υτίησ ἰμοβε δβθοη ᾿πουβαηὰ γοάγα, οὗ 
ΤΏΟΤΟ, ΟὗὨ τροπυτϊηθηίδὶ ἰδίοσῃ, 4}1} ἐμο τοδὶ οἵ ἰδὲ 
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β ΔΒ ἴῃ σομρδγδιΐνο ηἰσθϊ. ἘΞ Δ] δ θ ἃ ἰπδιἰ- 
ἰπὔοτμδ, ἃ ΓΟ ΣΌΪΑΡ ΤΩΟΘΔΙΌΒΥ ἴον ἔδῃ ᾿πουβαηὰ γΘΔΓΒ, 
δὲ ἰοδαὶ, κίησ ἀπῃ φόνου ἴτοιὰ Κίησ, οὐ ἀγθΑΘΥ δο- 
οοεϊησ ἀγηδλδϑίγ, 8 ρο ἶσα] δἰαῦθ ἈΠΌΓΟΚΘΙΩ Ὁ 8 
ρΡεοὰ ἰἰγθο Ἐπηθ8 88 ἰοῦ 848 [06 τ8Ο]6 δογίθβ οὔ 
Αβδυτίδῃ, Βαγίοηίδη, Ῥογαίδη, Ἐοτηδπ, Μοημροϊϊδη, 
δυιὰ Τα 18} οπιρὶγο9---δοοῖλὶ ογάογθ υπϊπίογτυρίοα Υ 
ἰδηδιηξιϑα, τοοοσὰβ οὗ 41} {18 ργοβογνϑᾶ, Ἰῃποηυ- 
τοοη δ αἰϊοδιϊην 10} [{ ἰ8. ἱπονϑαϊ]6 ἰη ἰ(86}{---τοῦοἷ 
ΤΏΟΓΟ 80 ὙΠΟ ἯΘ ΘΟ δίοΡ ἴΠ6 οοῃάϊΐοη οὗὨ 6 τοβϑί 
οὗ ἐῆ0 οδγίῃ, δὐυθ [1:6 ἠθδγοδὲ ραγίβι [ἡ Ἐργρί, 
ἰδ Ἰπουδαηά γρασϑ οὗ ρονογῃμθηῖ, οὗ οἷν] Σδίοη, οὗ 
δἀνδῃσοα δρτίσυ!]ίυγο, οἵ βοοὶδὶ ογάογ, δῃὰ 411] Π18 
ἴπὴ6 ἀτόθοθ, 1ἰδῖγ, δηὰ ὄσθὴ αδίδ Μίηον, ἴῃ ἰοίδὶ 
ἀδνγκηθ89---αὐἰ μη δοϊ (6 α, οΥ ἴῃ (86 Ἰοτγοβὲ ὑπ! βίογί αὶ 
βανδαρίϑιῃ  [{ 16 ὙΘΓῪ Ὠαγὰ (0 Ὀο]ονο {{π|8, [ἰ ῥτοὸ- 
30η18 8 Ππηᾶῖνοὶ σταδίοῦ (πη ΘΏΥ(ΐηρ τοοογάρα ἴῃ 
Οαποβίβ δρουΐ [86 οτἱ χίῃ διὰ ϑασὶγ οσοπαϊίοῃ ΟΥ̓ τωδῃ- 
ἰππά---ἰρσγϑαῦοῦ ἴον ἴΠ6 ἱππασί παιίοη, ΔΓ στοδίογ [ον Π6 
τοάβοῦ. Ἐσγυρὥώδη ἰβίογυ σψουἹὰ 6 11 δὴ ΕΥριδη 
Οὐδ  ἰδὶς βίδηαϊηρ ἰῃ ἰῃ6 ἀοϑογὶ, δρί πα] Ἰπρ ὑρ ἴο 8 ναϑὶ 
μοῖοῖ, τ Ἀ118ὲ 4}} ἀτουηὰ νὰ8 ἀοβοϊδιΐοῃ ἰῃ {16 Υἱθὴν 
(δὲ μοὶρὶ ργοϑοηίθἃ. ϑιιοῖ δὴ δηθύαυγ ἰῃ [18 ΟΠ 6 
Ρϑορῖθ, βου ὰ τγϑ γθβϑοῖ ἴγοτα ἰΐ α φυίογέ, δῃὰ οου- 
ποοὶ πιὰ 10 [80 τηοάοτῃ οἷαἰπλ οὗ ῥτὸ που]ὰ 
ἴγον ουὖἱ οὗ ρΡτγορογίώοῃ 411 [86 οὐδοῦ οδαρίογβ οὗὨ 
πἰδίοσγ. Ι{ τουἹὰ Ὀγίηρς ἰμ6 Βοζηδη οταρίτο ὈΘΙΌΓΘ 
4160 ἀγα οὗ ΑὈγδἤδτω, δ τη Κ6 οὐν πἰημοίθϑη ἢ 66 .- 
[ὈΓΥ δηιοραδίο ἰἢ6 ΤΙΓΟἾΔΏ τᾶν. 

Τῆοθο. ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΑ ΪΟ 5 ἀὁ ποὶ ΟὨΪΥ δυρρογὶ ἰδ6 
ΒΙΌ]6 σΠΓΟΠΟΪΟΡΥ 88 ργοϊοηροϑα ἰῃ ἰδὲ ΟΧΧ,, Ὀυὶ δΓ- 
πἰδῃ δῇ ἀγχυμπθης ἴῃ ἔδγοσ οὗ 86 8}}}} βῃογίον ἨΘΌΓΟν 
τος κοηΐηρ. Ταϊηϊηρ (6 ῥτἰμα ΕἾ 6 τη 88 [86 ΒΙ 16 
ΓΕΡΓΟΒΟΏΪΔ ἔστη, δηά ἐπ 6 ἰδιίονυ σῖνοθ δια ἷθ ἰἰτὴθ ον 
81} (δὶ 5 τοοογὰρἃ. Οὐῃμο πιτἢ (19 (Π6γ6 ἰδ 

ΕΟΥΕΒΤΗ 

ΔΏΟΙΠΟΡ ἐπουρῖ. ΗΟῪ οδιηθ (5 ἩΘΌΤΟΥ ΟἾΡΟΏΟ: 
ΟΩῪ ἴο ῥτγοϑοὶϊ βιιοῖ 8 ΘΧδΔΙΏρΪ6 Οὗ ΤΟ ΘΒΙΟΥ͂ 88 60}}- 
ρΡαγοα Ὑὑ ἢ 16 οχίγανασδηὶ οἰδίτη5 0 δηιὶ αὐ Ὁ τῆλε 
ΌΥ 4] οἱμον παιίίοῃϑῦ Τῇῃ6 618, ἀο Ὁ 11658, ἢδΔα, 88 
ΤΏ6Π, δἰ γα] δ᾽ Πα 0081] ργῖάσ, εμάπαν: τῇ οτλ ἴ0 ΤΩ Δ ΡΠ 
τοῖν ἀρὸ Ὁροῖ ἴΠ6 φαγί, δηὰ γι ἰδ ὑπρ ἴο ἱπουδδηὰ8 
δηά τηγτίδα8 οὗ γοᾶτα. Ηον ἴδ ἰΐ, {παῖ 186 Ῥϑορῖὶθ 
ἬΠ|086 οί] ΓΡΟΟΡᾺΒ ρῸ Ὀδοῖς πὸ ἔατίμῃοϑὶ πατα τῇ6 
Ὀτίοίοβιὶ γτοοκοπίηρ οὗ 41}}7 ΤῊΘ ΟὨΪΥ ΔΏΒΤΟΥ ἰο (818 
'8, [δ ἩΠῚ5ὲ οἰογβ ογο ἰοἴν ἰο ἐμοῖς υῃτοβισαϊηδθα 
ἔδποΐοθ, ἐ}18 βίσδηρο πδίοη οὗ ἴβγϑοὶ τγογὸ ὑπάὰθὺ ἃ 
γον ἀθηιδὶ συϊάλῃσο ἴῃ [ἢ 6 τηαῖοσ, Α αἰνίηθ οἰ οοὶς 
βοϊὰ ἐπ6π Ὁδοῖς ἔγοχὰ 118 {Ὸ1Π} 7. Α ΒΟΙΥ͂ γόβογτα, 
οομΐης ἴγοπι ἃ οοηβίδηϊ βΒ6η86 οὗ ὑπΠ6 ἀϊνίηθ ρυρίίαρσο, 
τηδθ ἴθ ἴθοὶ δῖ “πὸ ἃγθ Ὀυΐ οὗὁἨ γαβίογαδυ," 
Ὑ8115ὲ (6 ἰηβρίγδίίοα [δὶ σοὨ ΓΟ] 16 ἃ ἐμοῖν ἰδίου Δ} 8 
ἀἴτγθοι !Υ ἰδυρῶν ἰμθῖ ἐμὲ τηδὴ δὰ Ὀδοὴ Ὀυϊ ἃ βῃοτί 
σπαθ ἀροὰ {π6 ον. ΤΏΘΥ Πδὰ {86 δδῃ16 τηοῖϊΐνο 
88 ΟἰΟΓΒ ἰ0 8.56 }] οὐὐ {πο ῖν ὨΔΙ]Ο8] ὙΟΑΓΒ ; ἰμαὶ (ΠΟΥ 
Ἀδνα πού ἀοῃο 80, ͵ἰβ ὁῃ6 οὗἉ 16 βίσοῃσοβι ον θη 68 
οὗ (Π6 αἀἰνίῃθ δυι μου οὗὁὨ ἰδοῖν ϑοτίρίατοθ. Απὰ 
ὮΟΥ͂ ἔδὶν 5. {Ππ|οῖν τοργοϑοηϊδίίοη ἢ Ἐργρὶ, ΒΑΌΥ]οη 
Αβδγυτία, ΤγΓο, ῃ6 οδυὶν Ψψενδηΐς βου] οτηθηΐβ, αἱ 
Βίδυιηρ δοῦν {Π6 846 ἰΐπι6, δηὰ ἔγοπι ἰΠ6 βαῖιθ 
αὐλοῦ οὗ δ ᾿δίθ ἰδ Ὀϊϊοὰ ραγῖῇ : {118 18 στοά! ]6, 
ῬΓΟΌΔΌΪΟ, τρλκὶηρ Παιτηοηΐουβ δαοιοὰ δηᾶὰ Ὁτγοίδῃο 
ἰἡβίοσγ. 06 οὐδοῦ τὶν οὗἨἁ ἰὰ6 Ἰοῃς δηὰ ἸοηΘΙΥ 
Εσγριΐϊδῃ ἀγηδβίϊοβ 18 τιοῃβίσγοιβ, ουὐ οὗ 8}1} ΡΓΟΡΟΊ. 
(ἰοἢ---ἰογβα Ὁ]6. δὰ {π6 Β[}]6 ρσίνοῃ ϑιυοῦ ἃ ΟΖ, 
ὨΔΙΓΟῊ, δοίξίαγῳ δια γ οὗ ὑοῦ ἐπουβδη, ΟΥ 
Θνθη ἴθῃ ἰπουβαη, γοδῦβ, ἰο Π6 ῬΘΟΡΪΘ ὙΠΟΒ6 ἢΪ8- 
ΟΤΥ ἰδ Τ ΔΙ] ΔΒΘΌΠΙ68 [0 Βοὶ [Οτίῃ, τ που], ἀουδῦ- 
1688, ΒΑΘ 68116 ουἱ ἴ86 Β0οΉ οὗ ἰο86 086 5οαρ ]ο 4] 
ΓΘ ΠΟΥ͂ 80 ΘΑ81}γ τοοοῖνοβ ἴῃ 6 ΖΔ Ὀ0]Ο 8 ΘΟΠΓΟΠΟΙΟΩῪ 
οὗ οἶον δι] 0}8.---Τὶ [..) 

ΒΕΟΤΙΟΝ. 

Τὴδ Τοισον ο Βαδεῖ͵ ἐδ6 Οοπμδίοπ οΥ͂ Ταπρσμασεα, απά ἰδλδ Πὶδρεγείοπ οὐὁἨ (δὲ Νατὶς 8 

«----..... 
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12 Απᾶ {μ8 ψ 016 δατίϊι νγᾶβ οὗ ὁῃ6 Ἰδησυαρα [1], πᾶ οἵ οὁῃ68 βροβϑοὶν. αἀπὰ 1( οᾶπιθ (ο 
Ῥᾶ88, 88 ὑΠ6Ὺ Ἰουγσπογοα ̓, ἔγτοτη [ῃ6 δαϑι ἢ, (μαὶ ὑΠ6 0 ἰουῃὰ ἃ Ρ]δίῃ ἴῃ ἴμ6 Ἰαπά οὗὨ δ ΨἼΠΆΣ, 

8 δηὰ ἰῃϑὺ ἀνγοὶῦ ἰδόγο. Απᾶ {πΠ6Υ βα]ἃ οὔϑ ἰο δῃοίμον, 6ὁ ἰο, Ἰδοῦ ὺ8 πι8κθ ὈπΠΟΚ, πᾶ 
ὈΌγῃ ἔμοτα ὑπογοῦρ ΪΥ [Πἰταταῖιγ, ὑο ἃ Ῥασηίηβ]. Απᾶ {ΠπΠ6 0 Βαᾶ Ὀτίοῖς [ῸΓ βίοῃβ, δῃὰ 5] 1126 μαᾶ 

ἣν» ΠΟΥ͂ ἴοΓ ταοτίδσ [ οὐτασπε]. Απά {Π60 8614, αο ἰο, ᾿Ἰοὲ τ8 Ὀυ "Πα ἃ8 8 ΟἸΕΥ δηα 8 ἕονγθσ, ΤΏ ΟϑΘ 
[ΟΡ ΤΙΔΥ͂ ΤΘΔΟΪ ἀηΐο ΠΘδύΘῃ ; δηὰ Ἰοὺ Ὁ8 τλδ]ζο 18 ἃ ὩΔΠ1Θ [α αἰβτιαὶ, εἶᾳτι οὗ τοποπῃ]}, 168 γ786 6 

φὡῷ ὁ .- Ου ὧι 

βοδίζθγθα δοσοδα ὕροη ὑΐθ ἔλοθ οὗ {}|6 σχῇ] ϑατῖῃ!.. Δπηᾶ {Π|Δ Ιμοτὰ σϑῖὴθ ἀν ἴο 886 
{1|6 ΟἷἵΥ δηὰ (86 ἴονγοσ σι {Π6 Ομ] άσθ οὗ τθὰ δὰ Ὀυϊάθα, Απὰ 1(ῃ6 Ἰμογὰ βαϊά, 
Βε0]4, {μ6 Ῥθορὶθ 18 οῃ6, δπὰ {ῃ6 7 ᾶνβθ οπ8 ἰδηρααρθ; δηὰ (818 {Π|6 0 ὈΘρίη ἴο ἀο: διὰ 
ΠΟῪ πού ηρ; Ὑ71}} 06 τϑϑίγαϊ ποα ἔγοτῃ ἰ]οῖ, συ 10} {Π6Ὺ μαννα ἱπιδρίπθα ἰο 40. 
8 9Ὸ ἄονγῃ, ἃπᾶ {Π6γο σοῃίουπα {μ6ῖγ ἰαπρύαρθ [σα ἐμ γαῖ δροὶ], ὑπιαῦ ΓΠΟΥ ΠΙΔΥ͂ ποὺ ὉΠάοΓ- 
εἰα πὰ ομ6 δῃ οί Πθγ᾽ 8 βΒρθθοῦ. 8.0 (η6 [ιοτὰ βοαϊίογοᾶ ἔποῖὰ δρτοδὰ ἔγοπι {μθη06. Ὁρο (ἢ6 
ἔλοθ οὗ 81} 1886 ϑαυίῃ ; δῃᾷ {π0γ Ἰδὲ ο΄ ἰο ὈπΠὰ (6 οἷἱγ. ὙΠΘγθίογθ 18 {π6 πϑιηα οὗ 1 

Οὅο ἰο, Ἰού 

ς8}1ὁ6ἅ Β40 61" [τσ 5353, ἀϊνίδίοῃι οἵ δροϑοῖ, οσσιδαείοιι ; σέβας ααριαπιβείοῃιβ : 33 53, βαίθ οἵ Βοῖυβ, ὉΩΤΣ, 
οὐσίῖο οἵ Βεῖπ8], Ὀδοδιθθ ἰῃ6 Τιοτὰ ἀἰὰ ἔμθγθ οοηίουπα {π16 ἰδηριαρθ οἵ 4}1 (89. δϑγίὰ : δῃᾶ 
ἔτοπα ὑμθηςα ἀἰὰ (86 [ιοτὰ βοδιιοῦ {Πθτὰ δρτοδᾶ προῖ {ἢ 6 ἴμοθ οὗ 8}1 {116 Θαγιῃ. 



858 ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΚΒ ΤῊΝ ΕΙΕΒῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΕΞΒ, 

[" ον. 1.-- ΠΣ 25 ΠΣ ΠΩ, οπε ἰζρ ἀνὰ ον ιϑονὰβ, Δ ἌΘΟΣ 8Δ8 ΟἿΣ ἘΏΦἸΙδΏ ΟΔῺ Οὐχ ἴο ἰέ. ΤΥ, 

νεῖλος δι καὶ φωνὴ μία πᾶσι; Ψαϊδ., ἰαδίέ ὠπίωϑ οἱ ϑεγπιοπιο εοτσιάσπι; [86 Βγτίδο, ων ὄολοῦοο ρ- λα", 
58 τοῆρσθθ απὰ ὁ86 ΕΡΘΘΟΣ ; δῃὰ δὸ ἔμο Τδσρυσ οὗ ΟἸκοῖοε, ἽΤΙ 5 3 ἽΠ Ἰῶ 5, Βο Οτοοῖ πχίϊοσε ἀοδοτὶδο ἔμοδα 

πο δροοϊ 6 κατιο ἰδυρυδρο 88 ὁμόγλωττοι διὰ ὁμόφωνοι. ΒΔεμὶ ἰπίοτρσοίϑ Ὁ Ὁ δὲ σοΐδστίπρ (0 ἐδ6 ἐδβοιρηΐα δυὰ 
ΘΟ 8616 Ταῖμοσ ἔδδσι ἐο ἰδηρτδρο, τορασ ηκ Δὲ 86 ὀχργοαδοὰ Ὁν ΣἼΩ : ““ΤΉΘΥ ΟΘΆΣΩΘ ἴῸὸ 8 Ὁπὰοχείαπαΐαρ,᾽" οἐ “ἰπίο 

ΟΒΔ οὐτ 26], ΠΝ ΓΙΧΣ ΝΘ; 1η νοῦ ὙΕΣίαρα ἀρτϑοδ τι ἶσα, Ἰζδιι δε τοαῖχρο ἃ ἰδϑοσοὰ ἀὐδέϊπιοίλοι Ὀοΐποεσι ΠΏ 
διὰ ὉΠ Ἴ, 100 δτεὶ οὗ ψλΐο ἢ Βὸ τοΐογο ἰο ἴμ0 δα ὐὐοσξλνφ δ᾽ θτηθμὶ [πὰ ἀρϑοοδ, ὑσοὰυοίπα ἐμὸ Κτασοπιδίοαὶ γόνα, [86 οἶδες 
ἴο ἔδο οδήοοέϊγα, οὐ ἔα ποσὰδ ΔΒ ἴ) πεαέίε» οὗ Ἰδυσυδρο. Τὰ Ῥχοοῦ, δ οἱΐϑϑ σον Ραδδαβοθ δ Ῥ8. χἰΐ. ἃ, ΠΣ ΣΠΙ ΓΕ 

. ἢ φ΄ Μαιίετίεε ; Ἑπχοὰᾶ. νἱ. 13, ερπούγουνποίφοα ἰὼν; ῬτοΥ. χίὶ. 19, ἐέρε φ΄ ἱσῖλ, οἱο. ; 16. χχσ , 19, ΠΡ ΣΡ, ἀδὸρ ῳ ἂρ 
Βιυὶ [πθδ6θ ΟΧΘταΡ] 65 ΟὨΪΥ͂ 88ονν ἰδὲ, ΒΘ ἰΠΟΓΘ 16 ὯΟ οοπέγαδὲ ἰηϊοσιΔοὰ, ΤΠ Ὡ, δΐβ, ΤΌ ΔῪ Ὀ6 ἰδ θη ΘΌΠΟΣΑΙΥ Σ Ἰαπισῦοδρο 
(κὸ ἕησμα, 1μΒ6 ἐοτρτιο ; 560 Τα. 9, Ὀ6]Ο), ἱπιοϊ πάΐπρ ποῖ ΟὩἿΥ ποσὰδ δῃὰ ὑσοπυσοίδίίοῃ, Ὀπὲ 8Δ}} οὗ ποῦυσδε διὰ ὄχρσζο- 

εἷοη ἐμαὶ Ὀϑοῃββ ἰο ἐξ. Τὸ βδον τ δὲ Ὁ 32 διὰ ΓῚΣ Ὦ δζὸ ποὲ ἰδυϊοϊοχίοδὶ πόσθ, Β9 ᾳυοίΐαα ῬΒκ. Ἰἰχ. 18, να}. ἜΞΞ, 
[δο τσογ οὗ 16 ]ν 1ὲρ8. Βυὶ ἐμία 'ϑ ποϑά]οθα. Τί ἴθ οἷοδσ ἐμὲ ἔΔΟΥ διὸ ποῖ ἰδυίοϊορίοδὶ. ΤΉΘΥ ὄχτο ἔπο ἀϊεκεϊηοὶ ἰάθθα: 
διιὰ γοῖ το τῶν ἀουδέ Ἡδοῖδοσ ἐθόζο ἱδ ἰπ απ θα ΒΌΟἢ ἃ ῬΒ᾿ΠΟΘΟΡ 641] ΔῈ Ὁ εἰ ἃ8 λυ] θη πουϊὰ οὐὐ, ἱβουσῖι τ οεὲ 
ἔσυο ἰδ ἰϊδο} ἢ, δπὰ τηοδί ἱπιροσίασιἐ ἰο Ὀθ οοπείἀοσεὰ ἰὼ 18:0 δοίθῃμοθ οὐ Ἰδηβρθδρο. Το σοί (που που] Ὀ6 ἔδο οὔἶδγ σᾶ, 

ὩΔΙΏΘΙΥ, ἐμαί “ΞἽ (λόγος) ἀσποίοι ἐμο συ ὐθοίίγο, δὰ ΓΒ Ὦ ἱύρ, ἴ)9 ουϊπασγὰ οσ οὈ᾽θοῦντο ἰὰ ἸΔΏβΌΔρΟ ; αἴτιοο ἐδο δχεί ἰς 

Ὁποὰ οἷα ἱποιρῆδξ, ἐσ, δυ δος, ἐμαὶ τ Βο ἐξ ἐαργεξβεα, Δ8 611 85 0 τοζὰ οὐ ἐχργειίοῃ. Ἴδα ἸΘΤΤΩΒ ΠΟΙῸ ΔΙῸ πιοεΐ μον 
τουϊοϊοχίοαι, ΟΣ ΒΕ μϑ οαι, Ὀπὲ δΒυρρ)οσροῦίαὶ δῃὰ ἱπέθηκῖγσο. [1 [6 1:6 ὉΠΙΤῪ οὗ ἰδηρῦλρο ἀοϑοσί θα ἔῃ (Ὧ6 τοοσὲ ΘΟΣΏΡΤΘ- 

ΒΘΩΒίγ 6 ΤΩΔΏΠΟΣ : οη6 δέρῃ, ἔμδέ 16, ομεὲ Ῥυοπυποίαίίοη, αῃιὰ [89 βδσωὸ ποσὰ (Ὁ ἼΓΙδΣ Ὁ 3, ΘΥΕΓῪ 086 οὗ ἐβετὰ (ἐδο ρἴπσαὶ 
ΚΔ Ὼ ἀἰδέτ Ὀπ ΕἾ γ6}}}, δὲ ἰ6, ΟὯΘ ἸΆΣΩΘ ἴοσ δδοὶ ἐμίτπιρ, δ ἃ ΟὉ}9 ΨΔΥ͂ οὗ δροδϊείης ἰ. ὙΓΒΘΏ ἘΌΟΥ δἵὸ νυὲ ἴῃ ἀΐγοσξ οοΏ- 

ἴγαδῖ, τλθὴ ΠΩ, ἰπδιοδὰ οὗ ἐδο δυυῦυϊοοῖϊῖδνο οἰ ποτέ, 86 δι θη τοδὶ δία, ποῦ ]ὰ ἀστοί πο γῸ δουπὰ ἴπ ἀϊκέλησξίοη ΥΓΟΤΩ 

86:56, 88 ἰῶ ἐδ ΡῬῃΓΑΦΟ ΩΡ ἼΞΞ, 1ε. χχχνί. δ; 3 Εἰηρε. συ. 30; Ῥτονυ. σίν. 33--ϑρθθολ 47 ἢ ἐέρα, ἔμδὲ 18, τβεσε 
ΟΙΕΡΙΣ Ὀοαείλης, δουπὰ πίξμβουϊ δ6186.---Τ, 1,..} 

{23 Νος. 3.--ΣΌΣ ν Ἰἐΐοσβ!ν, ἰπ ἐμοῖς ρεδιίνρ ρ. Τὶ ἰ6 υϑοὰ οἵ [8:0 ἐδ κὶτρ Ρ (Π6 δίακοι οὗ ἃ ἰϑῃΐ (ϑδο ἴξ ἰῃ ἰἐξ ὑυίσπδσγ 

6 Ώ86, [8. χχχυὶ 12), διῃὰ ἰδ ἐμ ρἱοίογί δ] ἀοδοσίρεννο οὗ ἃ ποπηδάϊο 116, 1κ ἰδ Ασδθΐο . εἰ Ὀεοὰ οἵ 16 

τΔΤΟ ἰπς ἦπ 80 ἘΠ ΘΕΤΕΘΕΝ ΚαῸ δαφροδίδ ἤστὸ ἐμ6 ἰάοα οὗἨ 8: ἐῃοδσορρλοπὶ. ὙΏῸ ἀοδοοηδηΐ οὗ Νοδα Βαὰ ἰἐ ποσὶ ἱκορὲ 
"οὐ ἴδον πὶ ἐμοὶ τουϊπμε.---Ἱ, 1,..} 

ι5 ΕἼΣ -- τοπάοτοὰ οι ἐλε Σαεῖ. Αστοοτΐδ, (86 διρροδοὰ Ἰδπάϊΐτρ. Ὁ] δοο οἵ ἰδ ασῖκ, νγδϑ βοσί "νοεῖ οὐ βδέπιοσ. ὙΤπὶς 
86 θὰ φτπθ ἴο ΒΌΡΡοδΟ, ἐδδὲ 18:6 ΘΘΙῚῪ ΒΌΤΩΔΙ ΧΒΟΘ τηϑᾶθ ἃ ἀούοΌΓΣ ἐΠΣΟΌΡΕ διὰ β5ὸ ὝΟΤΟ ἱσαυθιἔὁον δαδέ πο [ἢ 
ΟΆΖΩΘ ἰο0 Β,ΪΏΔΡ. ΟΥΒ βανὸ τορασά θα [89 δὲϊκοτηουηίδίῃ δ αἰξυδίοα [0 86 ἃ υἱοῦ τ πὶ ἢ οδπ ΟἿ]Ὺ ὈΘ Ἀβρμγι ταδὶ 
ὈΥ ἘΠ ΠΡΗΡΙΩΝ [86 δηλ οὗἨὨ [6 ΑἸτηστιΐδιι Ασαγδὺ ἰο Ὀθ] μα [0 ἃ ἰαΐοσ οἂ, 88 ἃ ἰΣϑ 500. ἤγοτῃ δὴ οἱάοσ δηἃ τζοσο δοϑεὶ- 
ΟΥἿΣ τορίοῃ (866 ἰοχξ, ποῖο Ὁ. τον ΤΏ οστἱρίηδὶ ϑογίρίαγο ἀοοα ποῖ, οὗ 1δο] 7, ἀοιογυτηΐηθ [86 ἰοσαΐξίοῃ 85 οἰἴδος δϑαδὲ οσ πεεὶ; 
80 ἰΒαῦ τ8ῃ0 Βασμλσίίδσι τοσβίος, [δὲ τοῦ κοα ἐξ βοσθηαὶρ (ἢ ΟΘΥ]0}) δ ποῖ ἐο Ὁθ χοῤοοίοά, 88 τὶ 1617 8166 ΟΥ̓ δστιστὶ, ΔῈ 
τηοἵἷθ δα [89 Υυϊμχαΐο Ἰοοδίέοι ἰὰ Ατὐταθηΐδ, οσ [ἰὴ Τασχῦυι δηὰ ϑγχίβο τηουδίδίηβ οὗ δγάν, οσ [6 Ασδϑίδηι λΓουμπὲ υὰϊ 

ὝΠΟΓΟΥΟΣ ὑπ δῇ ΤΩΔῪ δᾶνὸ ὈθοΏ. ἘΔΕοΙὶ βοοτὴδ ἐμ (οΟ αγτο τορασἀϑὰ ᾿ξ θη ΒΘ ἰπίογυσοίδ ὉΠ Ὁ 888 )ουσπεγίωρ ἔγοιω 
ΠΡ ἍΠ ἀποπηίδίῃ Οὗ δ ἘΔ), τιδηἰἱοτθὰ δ᾽ ΔΡονΘ, οὮ. χ. 80. ΟἾΣΘ που] σοι οὶ ὈΠΡῸ δακι χαχὰ, ΟΣ ἰο ἴμο οαδὶ, σοῖοσ- 

τίμα ἴο βιος Ῥϑαβαροα 68 Οοῃ. χἰϊὶ. 11; ΝΌτΩΌ. χχχίν. 11] ; 72 οβδῇ. υἱὶ. 3; Φυᾶρ. γἱ11. 11, οἵο.» ἰῃ 8}} οὔ τοι, οχοορ ἐμ ἢτεί, 
[86 ἕδγῃι ἀοποῖοδ ροείίοπ ἰπεϊοδὰ οὗ ταουΐϊπα ἀϊτοσοη, δρὰ δ, ἰοτ ΌτΘ, Ὁ9 τορασα θὰ 89 ἀείοστοίποὰ ἔγοτη ἐδὸ κίδτι ἀ ρο! ἢ ὁ. 

ΣΘ8] ΟΥ δοουσηοᾶ, οὗ (8:8 ἸΔΙΤΔΙΟΣ ΟΥ ἀοδοσίρεῦ. Βοοδδεῖ σοχζαγὰβ ΠΕ 88 Δ ὩΆΙΠΘ ΟΙΥΟΣ ἰο 81} ἐδ ΟΟΌΣΙΣΥ Ὀεογομὰ ἐδθ 

ἙἘπΡὨγαΐοβ δηὰ Τί ρτίδ, ἰπἀορεπάσαῃξ οὗὁὨ μι Ῥοπἰξίοτι οὕ ϑοῖθ Ῥατίβ οὗ ἰὲ ἴῃ σοξρϑοῦ ἴο οἶος ῬδΥῚδ οσ ἰ0 σοδίοῃβ σσξι (6 οἴδιος 

βἰά6. ΤὨ186 που]ὰ δβϑοτὰ ἐμ9 Ὀοδὲ ὙΔΥ, 17 τὸ τοῦδὲ σοπὰθν ὩἼ Ὁ ἴτοστῃ ἴ)6 οαδί. Βαϊ (679 16 Δ ΟἿΟΣ 686 ἕο ἐδ τοοῖ, 
ἩΪΟΩ ΠΙΔΥ͂ πο] Ὀ6 τορασἀοα 85 ἱπίοπἀϑὰ μΒοσο. ΤῊ ὈΣΊΣΩΔΤΥ δ0086 ἐδ απίς, δφ,ογε; οΥ ἐπ Ἴγοηὶ ο΄. Ἠδδοο ἐΐδ δρριἐοα ἴσῃ ἰο 
Εἴπλο 88 Ἧ6]1 δ8 [0 βδρβθθ. ΤΏ οἷά ΘουΠὙ ἰδ αθασιγασὰβ οδ]]ϑὰ ὑπ Ἐδεῖ, δηᾶ δὸ Σ Ὁ 5 Ὀδοοσμοθ ἃ ποσὰ οἵ 1008] ἀϊτεοοι. 
ΤὨΪΐθ ῬΥπι σΎ βοδὸ οὗ ασπίεγίογίίψ ρἴγοα τ ἰὰθδ μοσὸ ἀοτοδῃ δὰ, τ μοὶ ἐδ ποῖ 8ὸ πιο ΔῺΥ Ῥασεσαϊασ ἀϊχοοϊίοσι (86 

ΘΟ ΤΑΡὮΥ ποῖ Ὀσΐηρ {89 ἰμίπρ οἰἱοθν ἴῃ τον), δ ἰ( ἰδ [86 βθποσαὶ ἰάθα οὗ Ῥσορτοδα. Α8 ΠΟΥ Ἰουσποσ οὰ οπισαγά, ἘΠ. 
φίρλι ακεαΐ, ἴῃ ἐμοῖς ποταράῖο τοτί 8--- [ποσὰ ο.6 ὀφζογε ἕο διοίδοσ, οὐ ἤγοτα [88:6 }]8δοὸθ ὈθΐΌΣο ἔθοτη ἕο ΟἿΘ δὲ}}} ἔβτίμοσ ου-- 

[86Ὺ ἡουπά ἃ ΠΣ 3, οὗ Ρἰαΐῃ ΘΟ ΤΥ. Θ6ῃ ΧΙ]. 12 δϑασαδ ἰο ὉΘ πἶκὸ εὶδ, δϑ ἃ τῶδυ Ὀ6 τουδοσοᾶ [πὶ ἐδ9 δατὴθ ἯΔῪ : ΑΡτὸ- 
Ἀδῖὴ δῃᾶ Τοἱ ρασίοὰ ; ἐμ ἥοστωοσ δοϊἐϊοὰ (395) ἴῃ 186 Ἰαπὰ ἩΒΟΙΟ ἘΏΟΥ ὙΟΙΟ; ΟΣ ΑὈΣΒΏΔΙΩ δίορρεα, 88 ἯῪΘ ΒᾺΣ ἐπ ΖΆΤΩΠΙΑΣ 

Ἐπ] 8}, Ὁ Τοῦ 7ογπενεά οΝ, ΕῚΡῸ ΣΦ, ΟὈΠΙΡΆΣΕ Χὶ. 3, 15. ἘΣΩ 51, ακπὰ λέν εἰορρεὰ λεγε (ἴῃ ΒθθμαΣ), τ ΒΟΣΟ 

Ὁ 51 16 ἴῃ ἃ δἰταί]αν οοπίσαβε ἴο [89 ποτηδάΐο ποσὰ Σ93". ΟΥΓ ἐξ Τηδὺ 86 ἐδῖίκθῃ 88 ἃ ποσὰ οὗ ρμοβίἴοσι : μ9 μἐϊοβοὰ Ἀΐς ἐεπὶ 
δαϑέγασὰ. [Ιπ (ΐκ ρδοο {μ6 Τασρίσα οὗ ΟὨΪΚοΙοα ἴι88 ΛΟ Ἴ, ἐπ ἰλο Ἑαεί, τορατάϊτιν ἰδ δὲ ἀϑυοῖρ νοαϊξίοσι. 80 

αἰϑο 1:9 Αταῖνο ᾿ ὃ κα ᾿ ὦ - ΤᾺ ΣΧ, ἐμο ψαϊραίο; ἀδὰ 189 Βγτίδο ταπᾶαε ἐέ γον ἰλ6 Ξαεί.-- Τ. 1,.} 
[ὁ Ῥότ. 9.--- 3} ΠΡΟ ΤΣ δὲ Ἢ οΔ]]οᾶ [6 τιαταο Βαδεῖ, 58 ὨΝΦ) 3, ῬδοΔΏδο ἔβοτθ 6 οοηγυμνάδα (Ὁ0α16] Ξ: Βα] 561) {88 

ΔῈ οἷο. Ὑδοτο ἰ8 ἀἰβλου εν, δοτηοεϊτηοθδ, ἔπ [86 οἴ γτλο] οδ αἶνος ἰῃ ἐδ Ἠϑῦσον Βίδ]6, Ὀὰξ ἐμΐδ βοατωθ ἕο ὈῸ ἃ τὸς 
παρεαλμας Ἐν ΟἸ6 8} διὰ σοηκίδέοπε οθθ. 18 θϑοῖηδ δίσδωρο ὑμδὶ ΓΤ. [δηβα δῃου]ᾶ αῃοΥν Ηἰπη 5617 ἰΠοπιοϑά ἴο [89 οἴδιοσ ἴαγ- οἱ ομεὰ 
ἀοτγίναίίοςι, τ ον σοι] πλοῖο 11 πιοαπ οἰΐδοσ ἐδο “ μαΐο οὗ Βο)],᾽ οσΣ “" ἴηο ραίο οὗ Ἐ]." Ναδιδιίηρ οἰἐέθα ἤγοσα [6 χδίθ ἰο τοὶ 
80 τροσὲ ΘΟΣῚΥ ΤΥ, ἐποῦδἢ ἐξ ολπιο ἱπ αὐ ΤΑ Σαβ, “αδὰ {λ9 ζαῖο Ὀδοοτηΐπρ ἴδια ἐπηροστίδηξ ὑ͵δοθ οὗ ΕἸ διραλσλρ ας ἱμάιϊείδ!ὶ, 

αὐ ῬοΙ ΓΕἶοα] Ῥγοοοάασθ. ΒομοἰΠσια [9 τ αἘῦ ἰὰ σαγίπρ (Βδὲ 5513, κω, ὅοτ βαίο, ἰδ οομθηφὰ δἸοπο ἰο 89 Αταθίο, οἵ αἱ 
[8 Βμεταΐείο ἐομρτοβ. 16 ἰβ 6: τ γον Ὀκηόπῃ ἰο ἔδο ΗΟῦτΟΝ, δὰ 71} 16 ΟΥῸΣ ἔσυπά ἴῃ ΔῺΥ τοῖν ἰαΐο Βγτῖδο, 1ξ οασηθδ 
ἕγοσα ἐ8ο οοτωρασδιϊνου ἱποάθσῃ Ασορίο τδθ. ΤΈΏΘΤΟ 8 σθϑβουι, ἴοο, ἰο σϑραγὰ δῷ» ποενὶ μείδηάίῃρ, ἃ ἀοτιθξ σχρτγουσδὰ ὉΥ 

ἘΔΥἸηΔοΣ (ΒΑ ΤΙΙΝΒΟΣ : Ηοτοᾶ,, ἡ. Ὁ. 347), 88. τη δ6πλ0 τὶ ὮΣ5Ξ . ἐδ ἀεϊδοὰ ῬΟΊΤΟΣ, ΟΥ̓ ῬΟτΕοΏΔρο, [δὲ ἌρῬϑδσε 4}} οτοὸσ 

ἐδο Ἐπδὶ,--Βαϑὶ, 1ογὰ, Μαδίοσ, δὰ πρίοῖιι Ῥδοοτλθ8 8 βΌΠΘΣΕΑΙ ΤΙΔΙ16 ῸΣ Το ΒτΟ ΙΒ, ̓ἰκὸ ῬΏΔΣΘΔΟΒ ἰπ Ϊὰ (80 ΒΑΡΥ- 
Ἰοπίδῃ, ἱξὲ Ὀθοοσηοδ Βοὶ οσ. ΒΟΪῈ8; δῃὰ ἴῃ αὐάϊτίοι ἐο 186 ῬΠαντιοίδτι Β881], οὐ Βαϊ, (ἀρρεδιίπα ἰῶ την ῬΒατμοίδηι διὰ Ο(!ς- 
τα ρίπἾδη ΡΓῸ ὭΒτηΟ8, διε ἢ 88 ἨδηηΡαὶ, Αὐσση 8}, οἷς.), τὸ δηὰ 8 ἐγυΐδα Βοῖυδ (860 Ὗτπα. : “8. ἰ. 621), ἃ Σὺγάϊασι 
Βο], ΘΌΣΏ δἰδὸ νυ ἢ ὁ Νίπηθ (ΗΈΒΟΡ., ἱ. 7), ὈοδΙ 68 (ἢ. 6 ΘΟΙΏΤΩΟΙΙ, ἀφ ὑϑοδο ΔΡΡΟΙἸδίΐοι οὗ ἴλ6 1Δ0] ἀΘΙ Υ̓ 80 πτοσετρροί. 
Τὼ τἱον οὗ ἴΠ 680 ἕροίδ, ἔμοσο τη δὶ Ὁ60 το)οοΐοα {89 ἰάθα οὗδῃῃ ΘΑΣΙῪ ΒΑΌΥΪΟ ταοῃδγοῖ, ἴο τ Βοῖλ ἐδ 9 πδτηο 88 ΟΧΟΪΌΣΣΤΟΙΥ 

Εἶνε. ΤΏΘΥ δϑοῖὰ ἰὸ δύο υδοὰ ἐ86 ποσὰ ἐπ ἔπ 6 ρἴΌγσαὶ, 85 86 ῬΒοίείδηδ ἀἱὰ (ὩΣ, Βδδ! χη), δὰ {8 δοδουχιΐα 0 ε 

ἐΠο ἴοττω ἰξ ἰβῖκϑα, 85 οχργοσϑοὰ ἴῃ ΟὝσϑοκ, ἴῃ (86 Ῥεγες οὗὨἩ ΖΞδοπτινα, 661, βαλὴν ἀρχαῖος. ΤΠοΌΘΗ τἱ δ ἃ εἰ συϊασ οὐοοῖνο, 

ἐξ σατι 86 ποξμέπρ 1088 ἔβα 1.ὉΣ 2 (Βααίτπ), οτ, 88 ἔι9 πᾺ019 ποιὰ Β6 Ἔχρτοδβϑοὰ ἐπὶ ἐμ ἰαίοτ Ἠθῦσον,, 12 Ὁ ΡΠ ΤΌΣΞ. 

Το τοδῖκο (18 ΤΟΥ δηοίσηϊ πα ΤΩΟΙΩΟΣΒΌΪΘ Ὡδτὴ9 53 (Βα. 61) οαυϊτναϊοῃί ἰο 186 Ατδδὶο ω ῳωδνσΤ Μ ὍΣ ὮΝ3 οὐ ὉΣΞ »»}Ἡ 

δΧαίε ψ' Βεὶ οΥ Βααϊ, που]ὰ Ὁ0 στον αδἰσαϊσιηρ ΘΕΣΤΩΟΙΟΔΎ 88 Ὑ.90}} δὸ μἰδίοσγ. Ἠδὰ δυὸ 8 ἀοσίνδοι ὑεθ ἑοταμᾶ ἕω {86 
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Β016, ᾿ὸ νσου!ὰ ἀουνοδο μανθ Ὅθθαὶ ΘΟΣ ΘΣΩΡΓὨΟΏΔΙΥ χοὐοοιθά, ΌὈΥ δοῖμθ γὴο 80 50 ΤᾺΣ ἴγομι ἐδο Β10]9 ἴο κοί 1ΐ, Νοίδιιᾷ 

68; ὈΘΊΡΟΙΘ ἀἰτοοὲ απὰ οομδίκξέοιϊ ἐπδὴ ἐΐ6 οἰ τ ΟΙ ΟῪ αἰτοπ ἐπι Θσηοοΐδ. ΤῊς τοῦ 992 ἐδ [δ 6 βδσαθ πὶξὰ 186 ἰπέσηαίγο 
ἴσττα Ὁ 53, δαϊδαϊ, ἄσχα πιδοι 853 ἐκ οοϊαπιοὰ αἴλασς δοοοτοίης α ἄχϑὰ δυὰ οἵδερσχοπουσιοοὰ πᾶσθθ. 5393, δαϊδεῖ, ἰδ Ὁ 

86. ] ἱπῖοτο ἐτυα εν οὶ τον φαρα 
ΔΙῸ ἐδοὸ δδῖη)0. Βαγδατίαπ αἰἱά ποῖ, ο 

ΘΕΝΕΒΑΙ͂, ΡΒΕΙΣΜΙΝΑΒΥ ὈΙΒΟΌΒΒΙΟΝ. 

1. 7.6 ἰἰογαίμγε; ΜΒιδοίιοογῖ, Μαιζον, Ὁ. 10. 
Τη0 ργεϑοηΐ ποῦῖς, Ὁ. 119, πθοσο ἴΠ9 {{|6 οὗ Νὶθ- 
ὈΠῊ γ᾽ 8 ποῦὶς βΒῃου]ὰ Ὧθ τοῦθ ΘΟΥΓΘΟΙΥ ρίνοη : “ ΗΪ8- 
(ΟΣ οὗ ΑΒβδὺν διὰ Βδροὶ." Βουϊϊη, 1858. Κυξτζ: 
“ἩἨϊσοτΥ οὗ (86 Οἷα Τοδίδιμου:.") Ηλσα, οἱ [16 
“τσ δηὰ ᾿δηρυδρο οὗ (6 βοοοηὰ Κιπὰ οὗ Ου- 
παϊζοστα ἱριϊοηβ." Οοἰηρου, 18δὅ, Φ. ΒΒΑΝΡΙΒ, 
οῃ ἴῃς “Ηἰβιογίοδὶ Βοθυὶδ ἔγοτα (ἢ 6 Ποοϊρμογίηρ οὗ 
(86 ἴδῃ [ηϑοτὶριίουβ.᾽" Βονϊΐη, 1866. ΕΆΒΕΙ: 
“7 }ο Οτὶρίη οἵ Ηραϊδβομάομι δηὰ ἰμ6 Ῥγοδίοαι οὗ [8 
Μὶδβαϊου.᾽" Βαγίωθῃ, 1869. Το ]αῖοδι: Κασικν: “ ΤῺΘ 
Οοπξιβίοη οἵ [υδηρταροθ δὲ Βδθ6]. Μαΐησζ, 186]. 
Ἐχρίογογβ οὗ ἰδο τυ ΐηβ οἵ ΒδΌγΙ οα, οϑρθοίδν ΕἰοΣ, 
Κοι-Ροτίογ, [αγασὰ, αν ηβοη, Ορρεοτγί. 

2. 7. λἰδίουν οὐ ἰδὲ διίάίπσ ἐδ ἰοιοόν αἱ Βαδοὶ 
Ὅγηῖδ ἰἦδδ ἰἰηιὶέ ἰο ἐλὲ λιδίονῳ ο7 ἐδδ ργὲπιδέίυδ ἐέγγδ. 
Ὁ ΤΙΔΥ Ὅδ τοραγ ρα 88 ἰΠ6 ροηῃοϑὶβ οὗ (Π}6 ἰδίοτγ οἵ 
[6 Βυατηδὴ δβίγι νἱησ ΔΕΘΡ 8 [8186 οαϊνγαγαὰ πηΐϊγ, οἵ [ἢ 0 
ἄοοσῃ οὗ οομδιβίοῃ ἰδὲ ἀοα ἰμογϑίοσο ἱπηροβοὰ ρος 
ἰς, Οὗ [86 ἀϊβρογβίοῃ οὗ [826 Ὠδιΐοῃβ ἴη(0 811 89 ποιὰ, 
δηὰ οὗ ἰδ6 Τοττηδίΐοῃ οὗ Ὠϑδιβοηάοιῃ ἃ8 αἰ ΓΘΟΙΥ οΟη- 
Ὠδοὶϑα {μον , [ἢ [6 ῥιοροῦ ἰγοδίτηθης οὗ (ἰἐΐ8 
(δόγο σοῦλ68 ἰηἴο οΟμβί ἀογαου : 1. 186 το] Δος οὗἉ [Π9 
.εϊσιοτγίσδ] ἔβου -σΟΠΒΙΒί ΠΟΥ οὗ [86 τοργοϑοηϊδίίοι ἰοὸ 8 
πρΐνογθαὶ ΒΥΤΩΌΟ]ΪΟΑΙ δἰ σηΐδοδηοο ἰοῦ ἰδ0 Ἡϊϑίοσυ οὗ 
[86 ποι], δηὰ ἰο 115 βρϑοῖδὶ βϑυγωρο 1108] εἰρη βολποο 
ἴον [06 Κίηράοτι οὗ ἀοά ; 2. [πο τοϊδώου οὗ ἴΠ6 ἴδοὶ 
ἰιϑ61 ἰο [6 οοτηλοι ἰβίογὶ δὶ ἱχποτ]θᾶζο, 85 τγ6}} 88 
ἴο ἴδ Ὠἰβίοτγ οὗἁ ἴπ6 Κίησάοπι οὗ αοά ; 8. Π6 τοϊδιϊοη 
οὗ (δε σοῃτουπάϊηρσ, ὑποτοίη γοργοϑοηϊοά, ἰο {μ6 οτἰ χίμαὶ 
απϊὶγ οὗ [πΠ6 Ὠυϊηδῃ Σ806 ἴῃ ἰΐ8 ἰδ 83 Ὅ6]] ἃ8 ἴο 
ἴδ ΤᾺ ΕἸ Ρ] ΟΣ Ὑ ἰπαὶ οἰ μηδ} ν ἸΔῪ ἰπ πυσμλδῃ ΒΡΘΟΟὮ : 
4, [6 Ὠἰδίογίσαὶ δηὰ διο;δθοϊομίοδὶ ἐθβιϊπηοηΐθ8 ; ὅ, 
(89 τοδοοίίζοη οὗ [0 ἰδίογί δὶ ἤδοὶ ἰμ (9 τηγιῃΐοαὶ 
βιογίθβ. 

8. Κυτίζ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ ταδίηἰδΐηδ (ΗΠ βέοσυ οὗ ὑπο ΟἹὰ 
Τεθίδιησπί, ᾿. 96) δραϊηϑὶ Ἡ. Α. Πδῃῃ, ἐμαὶ ἐμῖ8 
ῬΪδοθ ἔογτηβ (86 ὈΟΌΠ θούνϑοῃ ἴδ6 ὨίδίονΥ οὗ [ἰῃ0 
τυ νο πλθ δηα [86 ΠἰΒΙΟΥΥ οὗ (6 ΟἹὰ Τοδβίδτηοῃς, 

ΘΏΙΪΥ ἰθ (89 ἰβίοσυ οὗ ῥτίμηουδὶ τοὶ ρίοι αἰβίίη- 
συϊδηοα ἔγοτα [0 ζΘΠΘΓΑΙ Ὠἰβίοσυ οὗ (86 ΟΪὰ Τεδία- 
τοθηὶ ὈΥ͂ ἀοβηΐξθ τηουτηοηίϑ, ὩΔΙΔΘΙΥ, ὈΥ [86 οΟἤδΓδΟ- 
ἰετίβιίο ἔδδίαγο οὗ ἰμὸ ψαΐίλ ἐπ Ὡγοπιῖδο, ἃ8 ργοβοηιοα 
ἴὰ [86 ρβιοῃοδιορίοθ, ὉΟΘΕῚ ἡ ΒΟ 10} ΑὈΣΔ Δτη, 88 
[6 ὑγρο οὗ 186 ραίτὶ Το] σίοη, βἰδηἀβ ἰῃ σοῃίγαδβὲ 
Ὑ 11} ΜοΙοάαΖοῖκ, ἔπ ΤΥὦῥ᾿}6 οὗ ἰδθ ῥσἠπι εἶγο το ρίοῃ, 
--οὐοη 85 ἴΠ6 τηογηΐπο ἐπι] σῦ οὗὁἨ [ῃ6 ὩΘῊ [χη 
ϑίδη δ ἱπ οοηίγαδὶ τὶ 06 ονοηΐησ ἐπ} ρὰὶ οὗὁἨ ΤῈ 6 
οἷά. Απὰά 80, ἴοο, δοοογάϊηρ ἰο Οἱ. 111, αηὰ Βοιμ. ἶν., 
ἰς ἰϑ οἱ Μοδβο8 πδ0 18 (19 Ὀορίπηΐηρ οὗ (πΠ6 οονθηδης 
τοϊ σίου, θυὲ ΑὈτΔἤδιη. Μογοουοῦ, ἴῃ [06 ὨἰΒίοτυ οὗ 
186 Ἰοπογ- θυ ]Παΐπρ ΤΠ 6 ΓΘ 18 Ὀτουρμὶ οὐν ποῖ ΟὨΪΥ ἰδ6 
ἐτουμα ἴοστα [Ὁ {μ6 ἰϑίογί σαὶ οοπῆραγαιϊΐου (Π6 
ΜΟΙ] 18 ἰ0ὸ δϑβυτηθ, Ὀαΐ αἶδὸ [86 οοηΐταδε Ὀθίγθοη 
Βοοιποηΐβηι δὰ ἴμ0 Ὀσρίηηίησβ οὗ [ῃ6 ἱΠΘΟΟΓΔΟΥ, 
Βον ἰδ βαῖκθ οὗ (ἢ15 δοπίσαδι, δοοογάϊμρ' ἴο οἂν Υἱε,, 
ἴδ δΒοοίζοιι ΤΩΔΥ 58[}}} Ὀ6 τοραγάρα 85 μεῖο ἴηρσ ἴο [860 
ἄγδι ρογίοα ἔγτοσῃ [0 Ὀοριπηΐϊηρβ οἵ ἰῃ 6 Ξ' Βοος Ρ8- 
αὐτο μα] ἴδιο : ΔΙ δουρσὰ πῆθη τοραγάϑὰ ἰη 186} δΊοῃο, 
δὰ υπᾶδν (Π6 ιἰβίοτ!οαὶ ἔοστηῃ οὗ νἱϑῦν οὗ ὑμ9 ΟἹὰ 7Το6- 

ΦΙΔΟΙΥ Ἦϊκο ΟἿΣ νοσχὰ δαδδϊοα, Δῃὰ [ἐξ Θ06:80 οὗ οὐπιζπδίοτι ἱβ ῬΤΟΌΘΌΪ δϑοου δ Ὺ 
ἀντὶ ξ τα διὰ ΤΕ ΤΣ ἐἰς ΤΡΩ͂Ν ἀκ Ὑ6] δὲ ἴα 

ἰδιηθηΐ, ἰξ Δρρθᾶσβ 88 δὴ ἱπίγοἀποοη 0 ἰδ ΒΙΒίΟΥ 
οὗ ΑὈγδδτη. 

4. Τὴε ρεμεδὶς 9. ἐλ6 ἀμηιαλ εἰγὶυἱπρ αὔίον ἃ 
ἴδε ομέωαγτὰ ὠπὶΐν, οΥἹ ὠπὲϊογηνίῳ απ οοπγογτιέίν. 
ΑΒ ἴα (86 εἰδύογυ οὗ δίῃ, [Π6 ἄτβὲ Ὀορίμηΐηρ οὗ ου]- 
ἴυγ6 ἴῃ [86 Ὀυ]αϊηρ οἵ οἰ[ἦθ8, ἴῃ (86 ἀϊδοογοσίοϑ δὰ 
ἱλνθη ἴο:β οὗ (ἢ6 τηθλπ8 οὗ ἡἰτίῃρ, οὗ ατί, δὰ οὗ 
ἬΘΔΡΟΣΒ Οὗ ἀοΐδηοο, γοσθ Ὀυτίοα ἴῃ ἰμοὶν οὕγῃ ΘΟΣ- 
τυριίου (βίποθ ἴῃ6 σοιτὴδ οὗ ου]ίασα, ΠΟΎΓΟΥΟΣ ἰδ τ- 
ἴα] ἰπ ΠΟ 86 1 768, ΓΘ ΟΥ̓ΟΓΉ ΒΟΙπιοα ἰπ (μοὶ ὈΠΡΌΔΪΥ 
ὙΟΓΣ(Β]ΘΒ5Π688), ἀμ Δ8 ἴῃ (86 ᾿ιἰβίονυ οὗ Νὶ [09 
Ροβίαϊ]ανίαη Ὀδρὶ Εἰ ΠρΒ οὗἁ οἰν" ]!Ζαίίοη, δηᾶ οὗ ουὖῦὖ 
ταῦτα ΡΟ] Δ] ἰπβιϊ 8, τότ ἀδιϊκοηοα ὉΥ ἰδ ἰη- 
αἰοαίίομβ οἵ ἀοβροίίο νἱοθῃο6, 80 δἷἴ5ο, ἱῃ (86 βίου 
οὗ [λ6 ἰοποῦ-Ὀυ] ἀϊηρ, τουδὶ τὸ ἀἰδιϊησυ ϑ ἰ.6 παίυ- 
ΤΆ] βἰγίνίης οἵ [6 Ὠυμιδῃ τὰοθ δῇζον δὲ οδϑϑηϊίὶ) 
Ὀπὶτγ, ἔσοιη ὑμοὶρ δοογσδίοη ἰῃ ὁ ὑὈοϊὰ δηὰ νυἱοϊθος 
οἴδογί ἰὸ οὈἰδίη δὴ ουϊπαγὰ ΘΟὨΒΙΒίΘΏΟΥ, δὴ ουϊπατρὰ 
ὉΒΙΟΣΤΩΪΟΥ (ΟΥ ΘΟ ΟΥΤΩΪΥ͂ ταὶ βογ) ἴοὸ 6 οαἰδὈϊβμοὰ 
δὲ 1} οοδβί οὗ (π6 ἱππνασζά υπἱὲγ. Ὀ ΣΙ ΙΤΖΘΟῊ ΒαΥΒ 601- 
ΤΟΟΩ͂Υ (ρ. 810): “186 λίγ πίοι μὰ δἰ Ποτίο Ὀουπὰ 
ἰοροῖμογ [ῃ6 Βυγλδῃ ΓἈΙΆΪΪΥ ΔΒ [0:6 ΟΟΙΏΠΥ οἵ 
οὨΘ αοά, δῃὰ οὗἁ ὁη9 αἰἱνίπο πογβηὶρ. Τ|}8 ὉΠΟῪ ἀἰὰ 
Ὡοὺ ΒΑΓ ΙΒΙῪ ἰἤθτὰ ; ἱπΓΑΡΪΥ (ΠΟῪ Βα ΑἸΣΟΔΑΥῪ ἰοβὲ ἰὲ ; 
δηὰ ἰδοτοίοσο ἰΐ ψἂϑ ὑμδὲ (ΠΟΥ δίσουα ἴοῦ δηοίδθυ. 
Τοτο ἴδ, (Βογοίοσθ, δὴ αἱ Υ αὐἰΐγ, πῃϊο (Π6Ὺ 
βουσὶ ἰο τοδοῖι ἰπγουρσῆ βυοὶ βο {ηνϑηϊοά, βοΏϑ08), 
ουΐγδιαὰ ΓΘ ηΒ, ἩΔΙΪδὲ [Π6 ὙΟΥῪ ἰπίησ (ΠΟΥ ἰδαγοὰ 
1Π0Υ φῬγοαϊοιοα 88 ἐποῖν ρυπίβῃτηθηῖ. [ἢ 1ϊ8 ΘΒΒΘΠΟΘ, 
ἀἰεϊοῖνα ἰδ τ ἃ Τιϊδηΐο μοδυθη-ἀοἴσγίηρ ππαοτίδι- 
ἱηρ."}" Το ἡ πτᾶγὰ Ὁ010} οὗ ἔδί ἢ ουρπξ ἴο Βανθ ὈΘΘῺ 
[86 οοηΐτο οὗ ψταυ τυ, ἰ.6 τῦ]θ δηᾶὰ ἐμ6 πιϑᾶϑυτθ οὗ 
τοῖν ουὐνατὰ υηϊΐγ. ΤΏ ἰδιοσίοδὶ ἔοστῃ οὗἁ μοὶ 
ἰτυ9 πὶ ᾿δ ἰΠ|ὸ τοϊϊσίοῃ οἵ βου; ἰΐδ δομοζοὶθ 
τοῖα ]ο ρμοϊηὺ τγῶϑ ϑβϑιι μιμηβο ἢ. 1 βουῃαβ, ὑποτγοίοσο, 
Ἰ|κ ὁ ἀουβῖγο 8]]υδίο ἰο ἰο ἀοδθρίδοὰ Ὀϊοδβίηρς οὗ 
ϑΒοῖα, 6 ἰΠ0Ὺ ΒΔΥ: 60 ἴ0ο, ἰοὺ υδ Ὀυ}ὰ ἃ ἰοτοῦ ἴῸΓ 
ὍΔ, διὰ τηλῖθ ὑπίο Οὐγβοῖνοθ ἃ παρ (8 ΚΞ 61}. 
θα, ὑμογοίογο, ἰδθ ον: θυ ] ἀΐηρ, [86 [8180 ουὖ- 
παρὰ ἰάοα οΟὗἨ ὈΠΙΔῪ 8 {τπιβέγαίο, ἰδ ἰδ ἰ8 ἴδαὶ 
ΑΥδΒδτὰ πιυδί ΔΡΡΘΟΣ ὉΡΟῺ ἴδ Βίαρθ 88 16 οἴοιϊνο 
τοϊα]9 ρμοϊπὶ οὗ Ὠυτηδηίΐνγ, δὰ 6 Ῥγθραγοῦ οὗ [80 
ὙΓΔΥ͂ [ὉΓ [86 Ὁὶ. (μδὺ τ88 [0 ὁΘοθ. ΑὈτϑΉβηι ἔοστοϑ 

5 [71Ὲ.6 ΠΊΟΓΘ ΘαΓΟΏΠΥ ἔπὸ ῬδοῦϊἑΑΥ ἰδησταρα οὗἉ {815 Β8- 
Ὅο] Αἰ ἀγοὰ ἐδ οοῃηδίδοχοα, δπὰ 66 γ ἰζ Βολνοη-ἀοΥγίησ 
Ἰοοῖ, τ. 6 Το 9 ῬΣΟΌΘὮΘ ΜΓ1} ΔΡΌΘΑΣ {16 νἱ᾽ ον ΒΟΡΟΟΤΤΙ ἣν 
Βγγυασιῖ, τ ΒΙΟΝ γορασα ἰξ 84 186 οτὶαίὶα οὗ ἴ186 Ὠοδίδοι δ Ὁ 
οὗ ΤᾺΡ ΟἿ Τλ6 ΕἸΕΌΤ ἈΚΉ ΠΕ Ὁδ0 . ΤῈ νὸσ οἵ ἰδ 
ΤΑΣ 88 ῬΡΓΟΌΔΌΪ ἐδ δβαῖθ, ἐμοῦ ἢ ἱξ αὐ πὐφὰς 8.88 ἀπρὶ)ῖ- 
οδΐο οὔ ἴδο ὁνϑηὺ ᾿π πο ατϑοὶ τ ΠΟΙΟΘΥ. Ἰδιίασ, ον. 
ΘΥοΣ, δοίης δοὲ ζοσὶι 88 ἐΐ 6 ἴΟΣΘ διηοίοπῃξ ϑγασῦ, πιδύ, τ} 
ΒΟΤΩΘ ΤΟΒ80Π, Ὀ0 τοδοστοὰ ἰο ἐη6 απίοαἑ! νη το ]] οι ἀ6- 
βοτὶ υθᾶ ἐπ α6η. νἱΐῃ, ΒοίἈ οὗὨ ἐδ 660 ταῦδε Βδνο 
ϑοῖπθ Ηἰδίοσίοδὶ ἑουπἀδέίϊου ἴῃ δοΐιδὶ ἤσπιδη  ἰδίοσγ ; ἔοὼσ 
ὩΟΙΐΩ οαπὶ ὈΘ ἸΏΟΣΘ τ]ὰ ἰῃ {{86]1, ΟΥ τῆοτο ἱποοιιαὶοίοπὲ πὶ ἢ 
τμαὶ τὸ ΚΠΟΥ͂Σ, ΟΣ ΤΩΔΥ͂ σοποθῖνο, οὗ ὅπ ϑασ]ϊοδῖ ἐπ κίτρ, 
ἔδδη ἔπ οθ9 σορσγοβομίβιϊοῃβ οὗ ΔἸ] οΌτΊ04] τΑσα οὗ τ᾿ ΒΊΟΣ βοτὰ θ 
τ ΟΥΒ ΤῸ 80 ζοι ἃ. [πὶ ἔδο ἔχε ροσίοὰ οὗ πυπιδε ΣΩΘᾺ 
ἯΘΓΟ [00 ΤΟΣ οσουρίθὰ πὶ ἐδ ὁ αοἰμαὶ, ἀπὰ ἰὴ ἱθ 
βῆονσι ΌΥ̓͂ {116 ΥΟΣΥ ἐἰοπ 8 οὗ {πὸ ἔοστα τ ΪοΣ ἐΐ 88» 
ευτηθὰ ἰῦ Ὠἱδίογγ. γι ῃ.τοδιείηρ ασιὰ ΔἸ] οροτίσί πο οδτοθ ἐπ 
αἴϊοσνασαβ. ΤῊΘ ὙᾺΣ οὗ ἰάοαβ, οὗ Ἡ8ΙΟΔ ΒοΏ19 δῆτ ϑ 
ἃ Ῥχουΐουδ ῬμἱἸοβορ ἰδία, ΠΟΤΟνοΣ ἀτυάθ. Τμὸ αἷαδὲ οὗ 
ατϑαῖ Ῥἢ γϑῖ68] οομντι δος πᾶν ΒΑγΟ δυκροδίϑα βοιῃθ οἵ {8}: 689 
δὲοχίθβ : Ὀυἐ {86 δοΐβ] ΟΘΟΌΣΓΟΣΟΘ οὗ βτοδὺ ουθηίδ ἐπὶ ΒΌΣΩΔΒ 
ἰδίοσυ 'ταξ ἐμοῖσ ἵὥοσο Ῥσοῦδ 10 κοῦτοο.--Ἴ, 1..} 



400 ΘΕΝΈΕΘΒΙΗ, ΟΕ ΤΗΕ ΕἸΚΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΕἙΑ͂, 

186 ᾿μοσοστγαίἷο σοηϊγαβὶ ἴο ἔῃ 6 Ἠδδίθ θη το γ- Ὁ] ϊηρ, 
δίησο τμαὶ (ἰπη6, Βοτγονον, ἰῃ6 δἰγὶ νίηρ οἵ Πυτη Δ Ὧδ- 
ἴυτο ὯΔ458 ΟΥ̓ΟΡ ΔΚθῃ ἴῃ οἶμον ἀἰγθοίΐ θη, ΠΔυΊΘΙΥ, ἴὸ 
Θδ Δ Ὁ] ἢ ΌΥ ἔογοθ ἴη6 ουϊναγαὰ ὉΠ ΟΥἮὨ Πυχηδηΐγ δἵἱ 
[6 ΘΧρϑῃβα οὗ ἴῃ ἱπτναγά, δηὰ πῃ οοπιγδαϊοιΐοι ἴο ἰΐ : 
1818. 88 Δρροᾶτγοα δ Μ]} ἰπ [Π6 Ὠἰδίοτυ οἵ {π6 ποσὰ 
ΤΩΟΏΔΓΟΒΙ6Β ἃ8 ἴῃ πὶ ΟὗἨ [86 δἰθγαγομίοβ. ΤΏθ Ἦἶδ- 
ΤΟΥΥ οὗ Βαῦοὶ δὰ [18 ἀλίν κπα ἴῃ (6 οἰΐγ οὗ Οαίῃ, 
118 δγίαροὶ ἰπ ἴπ 6 Ὀυϊ]αϊηρ οὗ [6 ονογ, 118 θοσϊ πηΐῃ 
πῃ ἴΠ6 ΒΑΌΥΙοὨἷδὴ το] ἀΤΩΟΠΔΓΟΩΥ; ὃυϊ ἰὼ οηὰ, 
δοοογαΐῃρ ἰο Ηθν. χυΐ. 17, 18118. ἴῃ [16 “Ἰδβϑὲ ἐἰϊπη6." 
ΤΏΘ οοηϊγαβὶ ἰο (8 ΕἰδίΟΤΥ οὗ δῷ ουϊναταὰ ἴοΓοο- 
ὉΠ 8 Τουτηθα ὈΥ͂ ὅμοιη, ΑὈγϑῆδτ, Ζίοη, ΟἸγίβι, (89 
ΟΒυτοἢ οὗ Ὀο]οναγα, 86 Ὀτίὰα οἵ ΟἸμτἶβι, δοοογαϊηρ 
ἰο Βον. χχὶ. 2, 9. "ὃ 

ὅ. Τἧε σοποδὶδ οὗ ἐλε ἐμ ῥβκ μὰν ἢ ἕο τολιϊοῦ, {ΐ τοαϑ 
ἀοοπιεά ὃν Ο΄οά. 6 δαττωηδὶ τυ ρ] οἰ, 88 οοη- 
ἰαϊποαὰ ἴῃ [06 υηΐῖγ οὗ 106 Βυχηδῃ Γδοθ, ἰ8 ἴο0 6 τὸ- 
κατα φα 85 116 Ὡδιυ ΓΑΙ θ8515 οὗἨ {6 οτθηὶ. 76 οδῃ- 
ποῖ, 88 [ὰ8 Ὀσοι αἰἰοτηρίοα ὈΥ Οτίροῃ δηᾶ οἴδοτγε, 
ἀοτίνα ὅπ οὐρδηΐο αἰνίβίοη οὗ 16 παίίοῃβ ἱπ (μοὶν 
τηδηϊ 01 σοπίΓαβίβ (δὰ [π|δὲ 88 1010 (Π6 ναγίοα σαυἹἷ- 
ὈΙ ον οὗἨ ᾿Σἴ6 ἴῃ ἰμ6 τοῦ) ἔγοτῃη (86 [Ἀ]} Τηθγοῖγ, ΟΥ 
ἴτοτῃ μυϊηδὴ οοττυρίίοη. Τὸ ἰμὶβ οδοῖ ἰΐ 8 πὸ] οὔ- 
Βουνοα ὈΥ δο] Ζϑοῖ, (Βαῦ “νυ πίϊποῦς (μδὲ ἀἰνίηθ 
δηα τοἰγὺου]οῦβ ἰμιοτροβὶ θη, ὑπ οπο οτσὶπαὶ 1Δῃ- 
ἕυδλρο, ὉΥ νἱγίαα οὗἩ [6 δουηάδηςο οὗ ρὶδδ δῃὰ ῬΟΥΤΟΙΒ 
ἐηδι ὈοἸοηρ ἰο υτ Δ Υ, πουϊὰ ἤδγο τυ Τπγουχ δὴ 
δἀνδποίηρ, ΡτοΟΘβα οὗ ϑην οὨσηδηῦ, βρ᾽ τ 8}}Ζατίοη, δπὰ 
ἀϊνογδὶ ιν." ΤῊΪΒ8. ροστηΐῃ αὶ του] ρ] Οὐ ἤόττηβ, {Π6γὸ- 
(ογο, (86 Οἴδοῦ βάρ, οὐ. [86 δἰρίον, βρί ταδὶ εἰάα, ἴῃ 
1Π6 οοηζαυβίοη οὗὨ ἰδΔηρύδροθ:; Ὀσὺὺ (18, ἴοο, γὝοαυι τηιδὶ 
ἀἰδιϊη σι ἢ} ἴῃ 118 ροποβὶβ δὰ ἴῃ [8 πον] -ἰβίονῖοαὶ 
ΘΟὨΒΟΠ ΘΠΟΟΒ. ϑΐηοθ {πῃ6 ΒΑΡΥΠΟηἶδη ἰοποτ- υ ] ἴῃ σ 
ἀσποῖθϑ ἴῃ6 ροηθβὶ8 οὗ ἴΐ6 Παίο Δ] βορδγδιίΐοϑ 88 
[6 ρσομοϑὶδ οὗ ποαϊμοπάοτα (δαῖ ποῖ {Π6 ΤὩΟΏΒΙΓΟΙΒ 
ἀονοϊορτηθηΐ οὗ ᾿Ὠοαι πο ομ ΜΐοΝ σοθ8 ου ἱμγουρὰ 
[0 8968}, 50, ἴῃ 1 τρδπῆθῦ, ἀο068 ἷἰξ ἀσποία ἰἢ6 
ἡρλοΝ οὗ ἰδὲ ἐρϑϑο-οοπίουπαϊηρ, Ὀαΐ ποῖ [8 τοδί 
Θγοϊορταθηΐ ἰῃ ἰῃ6 οοὔτδβα οὗ {1π|Θὸ. ΤῺ8 μοῃ 6818, 

Βοπγονον, [8 0 Ὀ6 οσοῃδίἀογοα ἴῃ σοίθσουοο ἰὸ ἐπ [0]- 
Ἰοπίης Ροϊηἰβ: 1. ὙΠ (86 νἱοϊοηὺ εἰσι νίηρ; δος δὴ 
ουϊπαγαὰ ὑ8}γ {Π6γ6 18 οοπηθδοίοα (86 σγυδηίησ οὗ ἴῃ 6 
ἀϊνογαίίγ. 2. ΤῊΒ υἱοϊοηΐ ΒΌρρυθδϑίοῃ 68}}9 οαΐ, ὉΥ 
ὝΑΥ͂ οὗ τοδοου, ἴΠ 6 οὔοτγί δηᾶ ἱπίθπδὶγ ΟἿ {86 ἀΐνου- 
δἰ γἱης ἰθπμ 6 ΠΟΥ, οὐ 1.6 σοπῆϊοὶ οὗ Βρὶ τα, 8, ΟΣ 
{818 Ἄοομῆϊοὶ οὗ Βρίτ [8 ἔμοσο ἀθυθῖορβ ἰἰ86], α130, (86 
οοπίγαβι οὗ υδυγίπρ υἱοβ δηὰ τηοῦθβ οὗὨ δσχργοββίοῃ. 
4. Τι6 ἀϊδβονάογοα δῃὰ Ὀγοόΐθη ὉΠ ὈΘΟΟΤ68 αἷδ- 
δοϊνοὰ ἱπῖο ραγίΐαὶ ὑπὶτοβ, πἰο ἔοστη ὑμοτηβοῖ γοα 
διουπα [80 πιϊΔ 10 ροϊηίβ οἵ ἰγῖθαὶ δη γ, δηὰ 80 
ἴοττα ἱῃ 6" ναι νοσὰβ. ΤΉ ΖΔΓ ΟἹ ἴῃ6 ὕτὸ- 
6688 οὗὨ αἰΒβοϊαἰΐοι, ἴῃ [86 δίῃ δηὰ γυΐδ οὗὨἨ {86 βιγί [6 
αἴνοῦ δῇ ουϊγαγὰ υπϊΐγ. Βυΐ Ὠδγθ ΘΟϊη68 ἰῇ [86 
αἰνίηθ ἰυσστασηΐ ἰπ 118 τηϊσασυ]οῦβ ἱταροβίκίοη : [86 
Βρὶ γί ἵβ, [16 τλοάθ8 οὗἁἨ οοποθρίΐου, [86 τηοᾶθ8 οἵ ὃὸχ- 
Ῥγοββίοῃ, ἰῃ 9 ἰοηρσυο8 ὑπο πλβοῖν 68, ἃΓΘ ἃ}} 80 οοπίομπῃἀ- 
οἀ, ἰμδὺ {θοῦ θΘΟΟΠΊΟΒ ἃ ροσγίθοι Ὀγοβοῦ οὗἉ υὐἱγ, δὰ 
Τηογο ὅπῃ (818, 8 ὨΟΒΙ]6 ϑρτγϊηρίησ δραγὶ οὗὨ υηΐοὺ- 
ἰατοὰ οἱθιηθπὶβ ἰῃδὶ δὰ ὕϑθῃ Ὀουμῃᾷ ὕρ ἰῃ ἃ οστοορᾶ 
αὐἰΐν, 50 αἀΪἃ [6 ἀϊνίηο ἀοομλ Θβι Δ} 18} ἃ ρθη θϑὶβ 
ἴῃ τῃ6 οοηΐαβίοη οὗἉ Ἰδηρτιηροϑ---ἃ ρα Π66518 τ ἢ αἴϊοτ- 
τατ8, ἰῃ [86 οουτϑο οὗ ἤπιθ, οᾶταθ ἴο 118 11 ἀδυϑὶορ- 

Βε Τῇ  ἰλε αἱ ἦε "6. 77: σοπεδὶ8 Οὗ ἐλ αἰδρεγδίοπ οΥ ἰδε ρεορῖίε8 ἐπ 
αἷΐ ἰλὲ ον, ανια ΟἿ ἰλὲ ζογηιαζίοπ " ̓Ἀλϑλθνι 
ἐλαὲ ἥγοπι ἐλόποθ δεσαπ. Ιὰ ορροβί(ἰοπ ἴο {π6 Θθῃ- 
ἐγὶροίαὶ ἴοτοθ οὐ ᾿υτηδηϊυ, ἱπηραϊτοῦ ΌΥ 18 οτα 
ΒΆΡΕΙ βίοη δηὰ [86 ουϊπαγὰ αἰ οηαίΐηρ ἰοπ 6 ΠΟΥ, 
ΘΟΠλ68 ΠΟΙ͂ ἐῃ6 γοδοίϊΐοη οὗἉ (8ὸ τῃοῦυϊά οοηΐτ πρὶ 
ῬΟΝΟΡ βοὺ ἴγθο ὉΥ͂ ἴ06 βοηΐθηοθ οὗ σοά, ὅο. οοηι- 

τήοποθ [86 πδίουαὶ ΟΏ8 οὗὨ δηϊ υϊν, βοι Ὡ 6 
ΔΌΤΑΥ ἴγοτα [Π6 σομίγα οἵ σοπιτηυπὶεν, ξοττηϊηρ ἴῃ (8 
8 σοῃϊταδὲ ἴ0 ἴπ τηϊρταϊϊομβ οὗὨ [πὸ (τ βιΐδη ἐἶτηδ, 
οἷν τααϊηἰαΐη {πο ἷσ σομποοίίΐοη πΊὰ (86 σοηῖσο οὗ 
Βυτηδηΐν, (86 Βοβὲὶ οὗ τῃ6 (γίβυύλη οἰ αγοῖ, [πα 
δτοδίον δηὰ βυλλ] ον τᾶν ϑ οὗ τιϊστα θη ἀο (δ πδ8- 
1018 βοδίϊοσς δυγοιὰ, δῃαὰ στὸν νίάο]ν ἀἴνογβα ἴῃ [Π6ῚΓ 
ΒΟρδγαίθ ἰδ η 8, δηὰ ἰπ (6 τηϊάϑὺ οὗἩἉ {Π6 νίοννβ ἩὙΔΙΟῺ 
{ΠΟΥ δδθη : δηᾶ ἰηἷ8 ἴο δυσὶ ἃ ἄορτοο ἰμῦ ον οῖγ- 
ἭΠΟΓΟ [ΠΟΥ [056 (ΠΘΙΏΒΟΪγ65 ἰῃ δ΄ ῬΡΟΟΌ ΑΥ]Ὺ ραραπίϑιϊο 
δυϊοοϊ Βοηο σΟμβοίουβηοβδ, Οὗ, 88 Σ ΤΥ 6 ΦΟΏΘΓΑΙΙΥ 
δἰ γϊοα, 84 βοῦν θ ̓ἰἴθ οἵἩ παΐπγο, Τδα Ἰΐηο οὗ ὅ'δοπι 
ἰδ Ἰειϑὶ αὐδοίθα Ὁγ ὑμ6 ἀγανίηρ οὗ (δΐ8 οοη σα] 
Ρονοσ. [ὑ οχίθηδβ ἰ(βοὶ ἢ ΒΊΟΝ ἔγοτα ΒδΌσ] ΟΣ, ἰῃ 8 
ΒΠῚΔ11] ἀσρχτοα ἴο {86 οαϑί, δὰ ἱπ στοδῖ μαζὶ ἴο [86 
βουΐμιττοδι. ΤΏ ταδί βίγοασῃ οὗ ἰῃ6 Ἠδῃ 68 ἰδ Κ68 
8. Βουϊυ ποδίοσῃ αἰγοσοίίοη ἰοταγὰβ Οδῆδδη δπὰ Αἰτίοδ : 
δηΟΐδΟΣ βίγοατα ΔΡΏΘΟΓΒ ἰ0 μᾶγθ τυγηοα ἐ(β οὶ οδδῖ- 
ΜΔΡΟΪΥ οὐοῦ ῬοΓΒΆ δηὰ ἰονασὰβ [πάϊ8Δ. ΤῈ στοαὶ 
βίσϑασῃ οὗ 1ἴπ6 Φαριθι [68 σῸΘ68 τι πουι ἢ πγδγα, ἱπ οτ- 
ἀον ἴο ἀϊτίἀα ἰἰθ6 1 πιο 8 θδίοτη δὰ 80 δαβίογῃ 
οὐττοηΐ: 8 Ρατὶ, ΒΟΥ͂Σ, ἴῃ 8411} ΡτΟΡΌΠΠΥ, ἰδ κίησ 
8. 8{}}1 τῶοσὸ πογίμογῃ αἰγρούίοῃ, Ἀη}}, ἐγουρ ἢ ὩΡΡΘΟΓ 
Αεἷδ, ἰδ σθδοῦθϑ ἴῃς Νεον ἸΥοσὰ, Τμ6 τηοβὶ ουἱάϑης 
αἰνίβίοῃ οὗ (9 Και θα ἰβ ἰηΐο ἴὔγθο μαγίβ, νοῦ 
6811} τοβϑοὶ (που βοῖν 8 ἰῇ ἴθ6 ἰὮγθο πτδῖη ΘΒ θγαΣἴο 
ἰδησυᾶροα. Τμ6 ζαηπάδτηοηΐαὶ ϑορδγαιοη ἢη6 ΒΌΠΟ 
ΟὨ ἰπῖο ἩΪὰΟΡ Βορδγδίϊ 8: [ὉΓ δσϑῖωρὶθ, ἱπίο [ἢ 6 
αἰνβίοη οὗ ἴ6 Ιηἀΐδη δπὰ (ἢ 6 Ῥογεΐίδῃ Ασίαπβ. ΤΈθθ6 
αἰνίβομΒ δῖο, ἴη, ἰῇ ἃ στοαὶ ἄσρτοο, οἴἴποθὰ ὉΤΚ 
ΘΟΠ Ὀἰμδίίουβ ποῦ Ῥγοσοθάθὰ ἔοι ἴῃς δοηίγοϑὶ 
Ὀαϊτθθη Θδυ] θοῦ δηὰ δῖον τοὶ στα 008 ἰῃ 16 βΒϑιὰὸ ἀϊ- 
τοοϊϊοη, 80, [Ὁ οχδῃρῖίο, ἰῇ δαβίοστη Αϑὶα, 16 4α- 
ΡΒ 68 ἀρΡΡοαν ἴο ματα ξυρογυθηθᾶ ὑροὺ {πὸ ΕΠ λΠ}- 
ἰϊ68, ἰη Αϑα Μίηου δῃὰ Ῥογεῖδ ροὰ ἴμο ΞΠοιηΐτοε; 
δΔηά 80, ἰῇ ΤΩΔΗΥ͂ ΑΥΒ, Ὦδγνο ἴ.6 ΘΕΟΣ ΟΡ Φαρῃ οι 
[οαϊαγοβ Ὀθοι Οὐ ουΪδ ἃ δὰ βοὺ δα ὰθ ὉΥ 86 Ἰαῖοσ. [ἢ 
Οδῆδδη, οὐ {86 οἴμοῦ δαηὰ, (6 Ηδιΐΐοθ Δρροδν ἰυ 
Ὦδνο βΒυρογγοηθα Ὅροι (9 οτἱρίῃδ) ΘΒ δυΐες ἱπαδΌϊ- 
Δη(8 ; δῃὰ ἴῃ 6ῃ, ἀξαῖπ, αἱ ἃ ἰδίου: ἀδίθ, (6 1ϑγδοὶῖίοϑ 
Βυροτνοπθὰ ὕροῦ ἰδ6 Ηαπιϊάο Οδηδδηΐιοϑ. 

ΤΏ τηοδὶ ἀΐτοοῖ σοηβοαθοποῦ ΟοὗἁὨ ἰμΐ8 αἱξρογϑίος 
οΥ̓͂ (86 παιίίουβ 88 [86 ἐοτγτωδίίΐοῃ οὗ σϑοϑϑ, ἴῃ τοὶ 
αἰδδγοηὶ [δοίοσβ οοδροταίοα: 1. ΤΠ6 ἔλιδΥ ἴγρα ; 3. 
ἴα ϑρί τυ] αἰτοσίίοι ; 8. (06 οἰϊτηδὶθ ἴῃ 15 δίσοῦξ 
οἴδοῦ ροὰ (Π6 Ὀμγβίοαὶ στοῦῃα-ἔΌγΒ τ οὶ ΤΟΤα 
γοῦ ἴῃ τιοῖγ βίδίο οὐ οὔ] 1 }κὸ βοχ ΠΥ. Α ἔσσῖ μοῦ 
δομβοαυθηοθ ΜᾺΘ ἴμ6 ζοττηδίίοη οὗ οἰ βηορταρηῖςαὶ 
οοηὐΡαβὶβ ἴῃ εἰν! ΠΖαϊοη. [ἢ τοΐθγσθηθο ἰὸ ἰ}ἷ8 ἘΠΟΓΘ 
τουδὶ 6 αἰδιϊησυ βῃρὰ : 

1) ΤῊΘ σομίταβὶ θούποθη (86 ΒαΥ ΡῈ ὨδίΪο 15 ΜΒΟ 
Βαὰ 16 υἱνου Υ ἀπ ϊσίοτοαὶ, ΟΥὨ ῬοΟΓΘΟΟν θομδ- 
ταϊοα ἔγοσῃ ἱἰπ6 οϑηΐγαὶ ΒΌμΔΗΪΥ͂, δηὰ (86 Ὠϊδιοσῖοδὶ 
ὨΔΙΪΟΏΒ. 

2) ΤΏς δοῃίγαβὲ οὗ Ὀαγθατῖδπ ὩΔΙΪΟΏΒ ἯΏΟ [ἴὉΓ ἃ 
Ἰοηρ; ἔἶπλθ ργοβοσνοα 8 βίδία οὗ ποραιϊϊνε ᾿ῃ ΠΟ ΓΘ 9 
88 σοΙηρατοα πὶ} (Π6 ἡδιϊοῃβ ἰΠδὶ σγσορο ὙΠΕ1 [86 
ΘΟΙΏΤΉΠΪΥ οὗὨ οσυϊίυτο. 

8) Τὴ οοπίταβὺ ῥτοβοηίθὰ ὈΥ̓ ἴΠ6 παιίοηβ δῃὰς 
ἐγίροβ οὗ ἰβοϊδίθα ου]ίατο, ἃ8 σοσαραγοὰ πὶ ϊὰ ἴμ6 Θδπ- 
{γΓ411Ζοἀ οσυϊίατο, οὐ [δὲ οὗἩἨ (Π6 τον! ἃ ΤΟ Αγ ἢ 168 88 
ἰξ δρρϑασοὰ ἴῃ ἐβ ἰδίοβι ἔοττα, ἰἢς ασθοο- Βοσηδῃ- 
Βυιηδηϊ Ατῖλη ΒΡΏοτΘ οὗ οὐ] το. 

4) ΤΏ οοπίγαδὲὶ ργοδοηϊθα ὈΥ ἴπ6 πδίϊοῃβ οὗ [18 
σοη γα ἰχοὰ σείων, ΟΥ 88 ἰὺ Βη8}}}7 δρρεδτεὰ ἴῃ [86 
ατοο- Βοιοδη- υπηδηϊατίδη οι έμγο, 88 οοτϊηραγοὰ 
ὙΠ} ἴῃ 6 ΘΘΏΪΓΑΙ ἰμοοογαιϊΐς ῬΘΟΡΪΘ οὗὨ σου] ΟΥ̓ τὸ- 
Ἰρίοῃ. 

Τὴ6 ᾿ἰαδὺ δοῃίγαϑὶβ γονθ8), 88 ἰῃ6 Βασοῃα ΘΟΙΒ6- 
αὔρῃςθ, ἃ ἀουθῖα οουπίογπουκίηρ ασαϊηδὶ (89 Ραχϑῃ- 
βίο ἰβοϊζαίίοη ; (06 'τϑίὶ 15 ἃ ὑθπάρῃου ἴοὸ 86 οὔξΥ 
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πηΐΐγ (ποτ  ἀτοοπδιοῦγ), (89 οΟἱδοῦ 6 ἰθπάθποΥ ἴἰο ἴ86 
ἵππος ἀπὶϊν (ἸΠΘΟστ8 67) Α ἰδἰνὰ οοηβοαῦθῃοθ ἯΔ8 
1:6 τδλλγ ὑοῖ σοοη ἴδοτω. 

ῃ, 7Τλε τοίαδίοπ οΥἩ ἐλδ λξείογίοαϊ ᾿ἀιβῥ νενόυρήνρν 
αΓ ἰλε Βιδίξοαϊ τερτεεοηίαξίοη ἰο ἰΐ5 ἐγπιδοί σαὶ εἰσπὶῇ- 
μέ μρ ὉΥ ἰλδ ιἰπὶσεγεαὶ ᾿ἰείονῳ οΥΓ ἰδ τοογϊά. Τὶ ἰ8 

 ἰο ἀοίοττηΐηο ἔθ σὨγοηοϊορίοδὶ ογάον οὗ ἰδ 
ἰοπον- υ !ἀΐηρ ἴῃ 6 ΒΙ]11641 Ὠἰἰβίοτν : ἰδ '8 8}}}} τοῦθ 
ἀἰδίσαϊς ἴο κχ 118 ρἷδοθ 'ἰπ [86 πηΐσογβδὶ βοοῦϊδὺ πἷδ- 
ΤΟΥ. [ἰ 8, ΒΟΎΤΟΥΟΓ, ΙΔΟΓῸ ΘΑΔΥ ἴ0 ἀ0 (πὲβ το 6 
Δλδγη 6 ἰπδι (6 ὨἰΒίοτΥ οὗ [86 τοτον-Ὀυ]αΐηρ ΜΔδ 
(δαὶ οὗ ἃ στδάυαΠν οἰαρδίηρσ ονθοὶ, τ Ὠΐ ἢ '8 ὮΘΓΡῸ 81} 
δοιργομβοηἀαὰ ἴῃ (8 ρογτηΐ 8] ἰγαπϑὶ οῃ-Ροϊηύ (48 [86 
οοιητδηοίηρ, ἰυτηΐσ- ΡΟ Π0), ΘΟ ΟΓΤΩΔΌΪΥ ἴο [86 τϑρ- 
τοβοηϊλεϊοι οὗὨ ἰδ6 τοὶ σίου εἰδιογίσο-Θυτα Ὀ011081 ἢΐ8- 
τουΐοσταρθγ. ΕΟ] οπίησ [8.6 ἱπαϊοαίουβ οὗ ἔμιο ΒΙΌ]6 
ἔδοῖ πὸ τιιϑὲ αἰδιϊηρσυ θα ὕπνο ροτίοάβ: δγβί, (Π6 
Τουπάϊης οἵ Βαροϊ, ἰπ οοῃβοαιθηοο οὗ δὴ πῃροῦϊυ 
σοα γδ Ζαιίοη ἔΆ ΠΟΥ οὗἁ ἰδ ἔγϑι ῃυϊηδῃ γδοθ, δπὰ (Π6 
οδιδδίσορῃθ οὐἁἩ (ἴθ οοτητιθηοίηρ ἀϊκδοϊαἰΐοηῃ ἱπδὶ 
ἸΔΟΓΘΌΥ ΟΔΙΩ6 ἴῃ ; ΒΘΟΟΒΑΪΥ, (89 ἀοδροίίο ἔουπάϊπρ οὗ 
1.6 Κίπηράοτι οὗ Βαδοὶ ὈΥ Νίτηγοά, 48 οοπηοοίρα ἩΣῈ 
ἃ. Αἀὰ ἴο {}|ἴ8 ἃ ἐμὐταὰ, πο ἢ 8 ἰῃ 116 ΤΩΔΏΠΟΣ δὺ- 
(οεϊδαᾷ ὈΥ ὑπο ΒΙΌ]6, πδηλοῖγ, ἴ86 ἔυγίθοΣ ἀονοϊοριιθηὺ 
οἵ Βδθοὶ δ8 ἰξ οοπιἰηυδὰ ὁπ ἰη βρὶΐε οὗ (6 αἶδροι- 
βίου, δπὰ ἰοὸ ὙΠ Ο86 ἴποα5 ἰδο βἰοτίοϑβ οὗ ΝΙΠῸ8 
διὰ ϑοτοϊ γα τηΐβ, 88 Ὑγ6}} δα 80 που] ἀ- ἰδύογῖοδὶ σαΐῃ8 
οὗ Βαργίου Ὀθαν ἰοβεπηοηγ. [Ιἐ ἷβ ἴῃ ροτγίδοι δοοοτγά- 
δΔῆσο πὶ 6 (Πδοσταῖΐο ἰδίου ΟσΤΑΡὮΥ, ἰμδαξ οΥ̓Θηΐδ 
πὩϊοῖ ΟΟΟΌΡΥ Ῥουϊοαβ ἀτὸ σομιργομοπάθα ἴῃ [86 βοῖ- 
τοΐῃ δα] ρμοϊη β οὗ μοῖρ ρϑουϊαν ὁροοῦβ. Α8 {18 8 ἐῃ90 
οΆ86 ὙΠ| [86 ἰοττοῦ- Ὀυ] απ ρ;, 80 ἀ068 ἰξ 4180 Βοϊὰ ἔτι 
οὔ (86 οοηζυείοη οὗ ἰδησυδσοβ, δηὰ (16 ἀἰβρογβίοι οὗ 
[186 πδίΐοῃβ. ἴπ γοχζατὰ ΠΟΥ (0 (ἐι18 σογιηΐηὶ ρῥοΐηὶ 
ἐβρθοΐδιγ, ἴὸ [85 Ὀθθὴ πΓΟΏΡΙΥ ρῥἰδοθὰ ἱπ [86 ἀΔΥβ οὗ 
Ῥεΐορ, 'ἰπ δυρροβοὰ δοοογσάδηοο τὶ πμδὲ τὰϑ βαϊα, 
οἢ. χ. 2ὅ, σοῃσοτηίης ἴΠ6 πιοδηίΐηρ οὗ (88 Ὥδῖὴο Ῥοΐορ. 
Κεῖ] σοιρυίο8 ἐμαὶ Ῥεοος Ἧὰ8 ὈΟτη ΟὯ6 δυπάγοα 
ΥΈΔΙΒ δ (δ Ποοΐ, δηὰ ἄγαν ἔγοτα ἴσο ἴδ 6 το Γ 
ςοποϊυδίου, ἰμδὺ “ἴῃ (Π6 ΘοῦγΒ6 οὗὁὨἨ Οὁη6 Ὠυπάτγοα δῃὰ 
ΔΕΆΥ ἴο ομθ δυπατοα δῃᾺ εἰμἢ Υ γοδγβ, δὰ ἴῃ (ἢ6 
τρϊὰ βυσσοβϑίοι οὗἉ Ὀἰγίθθ, ἴ06 ἀοδοσῃμάδηϊβ οὗ [89 
ἴδγτθθ 80η8 οὗ Νοδῃ, γῇῆο ἬΘΓΟ δγοδαν πιστὰ δηὰ 
8 Ὠυπγοα γρᾶγβ οἷά αἱ [86 {ἴπ29 οὗ [86 Βοοά, τουδὶ 
δλγα ΔΙσο δα Υ 50 στ ΔΟΥ τυ] ἰρ] 16 ἃ 88 ἐ0 τον ογοᾶ- 
1016 τοῖν ῥγοσοραϊηρ 0 Ὀυ114 δυο ἃ ἰονγον 7 (Ὁ. 120). 
ἴῃ γεϑροοῖ τὸ ἴδ {μἱτὰ ἀοείκιιδιοα ρογίοά οὗὨ [86 ἰονγοσ- 
Ὀυϊϊάϊην, 6 Ζϑο ἢ (8 ΤΟΙΔΔΡΚΒ ἴῃ τοϊδίΐοη ἴὸ ἰδ9 
ΒΙδ ἴσα, ἱπίογρτγοίδιίοη οὗ (9 πᾶσηθ Βδθο] (ἴον ΒαΪΌοΙ, 
8 Ὀ[ΠΡ6] ἔοιτω ἐπ σϊοῦ [6 τβὶ [δηθὰ [88 δ] ὴ 
οὔ): “ὙΒΘ ἤδη Βαροεῖ ἀδποίοϑ ἰδ9 που] ον τ ΒΟΣΘ 
ΤΏ6) ὈΘΟΔΆΣΩΘ Οἰπρογβοά ἰηΐο ὩδίΟΏ8, 88 [06 πδπι6 6- 
τδαίοτη αἀφηοίοβ (ἢ6 οἷζγ οἵἨ Ὗαοὰ, ψβογο [ΠΟΥ 8.0 
διραΐῃ Ὀγουρδῖ τοροί Ὁ Ὧ8 ΟΠ6 ἔαπαἱϊγ. Α8 100 ὭδΙὴθ 
δεγιββίογω ΟὈ δ ἢ {Ππ18 8686 ἰῃ }6 ᾿ἰρδ ΟΥὮὨ ΡΓΟΡΈΘΟΥ, 
80 ΒΘ 186 ΠΑΠῚΘ ρσίγοῃ (0 Βδῦοὶ, Ὡ0 χηδίΐζοσς τ οί Ὁ 
πὶϊἢ οτὐ τ ϊουϊ ἴἢ6 ἀσαΐίρη οὗὨ (16 τβὶ πδῆιοσ, ἃ εἰρ- 
τἰδοδηὶ Ὠἰογο οἰ γρὶι οὗ ἰπαὶ Ἰυάρτηοπὲ οὗ αοὰ πρὶ 
ΑΒ ᾿π ΘΥΤΟΥΘἢ ἴῃ [Π6 ΥΟΙῪ Οτμίη οὗ [818 ποτὶ ἀ-αἰ(γ, 
δηὰ οὗ {μδὺ ἰοῃαθῇοῦυ ἰοὺ 8 ὉΠρΡΟΟΪΥ ἀπὶίγ πίοῖ ἰξ 
8Ὲ8 οτοῦ τηδηϊξεοβίοα, Τηδὶ 6 ὨστλΘ, ἴῃ ἰῃ6 ΒΘΏΒΘ 
οὗ τὸ που] -ΟἸΕ 1861}, ταν ἀοηοίθ βοσροι ΐηρ εἶ86, 
θ ποῖ Ορροβοά ἰο ἰπϊ8, Τὸ Εἰγιηοϊορίσυτῃ Μαρη πη) 
ἀογίνοβ ἰδ ἀπὸ τοῦ βήλου, δηᾷᾶ 80, δοοογαϊηρ ἰο Μαδυ- 
αἱ, ἀο ὑπ᾿ Ἰρασηοᾶ Ῥογϑίδηβ δηὰ Ναρδίβεδαπβ. [ἡ 88, 
δοοουσ]γ, ὈΘΘἢ Οσρ᾽δίηθα 88 (86 σαΐξ οΥ {1:16 λοιωώο, 
ΟΣ, δοοοσγαΐῃρ (0 Κποθοῖ, (Π9 οαδίίε οὗἩ Βεῖυβ (ἢ θαμαὶ 
ἰο 3 οὐ 2, οὐ 2 ἴον 5.2). ΒΟ  πρσ᾽8 τὸ- 
ταατὶς (δὲ δαὸ ἴῃ [86 Β6π86 οἵ γραία 8 Ῥϑου αν ἴο 186 
Ασγδδθίδη ἀϊδοςί, 8 νϊξμουΐ στουηά ; ἱξ ἐν ταὰὶ 88 08 

Αγδιηδίο 88 Ατγαρίο. Τι,6δ τϑγῸ 52, ἑπέγαγε, ἴκὸ ἘΞ 
αδοεπθγα, 8 ἃ ὙΘΤῪ οἷά ἀεοτίναινο ἔγοτη δ, ἐπέγσ, 
Βαὶ Βα πβοη δηὰ Ορρογὶ αν ΒΒοῦΤη, οὔ ἰδ6 δὰ. 
μουν οὗ (δὸ ἰπβογίρίίομβ, ἰμδὲ (86 πᾶῖηθ οὗ {1 ροά 
8 Ὡοῦ δῷ, Ὀυλ δὲ ([ὰ880 Βαυγϊοηϊαῃ Ῥμωηϊοίβη 
Κτομοβ), δηὰ 53}, ἰδβογοίογο, ἀδποίθα ἐμ6 ραίθ οὗ 
ΕἸ. Ιὑ 6 ἀονεϊορπιοηί οὗ Ποδιπθηίΐδη, ἰῃ 8 γοϊὲρ- 
ἰοῦβ δϑῆϑθ, δηὰ, ἐμβογοΐογο, [06 ἀδυϑιοριιθης οἴὨ ἰάοἷ- 
δίσυ, ἰδ τορδγάϑα δ ἃ ρτδάθδὶ ργοοοδδ, [89 Βοδίῃθῃ- 
18} ὑθῃἀΘΏΟΥ δὲ (δ6 ἐϊπιο οὗ Νίμηγοὰ οουἹὰ ποὲὶ ἢαγτθ 
Ὀϑθα ἔδν δαναῃοθὰ. [8 τῇοσθ αἰρίδηι Ὀδρίπηΐηρ ἷ 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἰο Ὀ6 ρἰδοοᾶ ἴῃ {16 γΘΓῪ ἰτηθ οὗὨ ἐδιθ οδἰδϑ- 
ὮΟΡΒΘ; ἔον (86 οοπἤηδίου οὗ ιηἀδηιοπίδὶ τοϊρίουδ 
ν᾽ ΟὟΤΘ ΓΩΔΥ͂, ἴῃ φΌΠΕΓΡΑΙ, πΓηἶδἢ οὗ ἰἰθο} δῇ οδϑοπείδὶ 
ἔδοίονῦ ἰῃ ἰμ6 οοῃξαδίου οὗ ἰδηρυλρθα. 

θη (δο εἰξυδίίου οὗἉ [μο0 Ἰδηὰ οὗἨ Βμίπαν δηὰ ΒδΌγ- 
ἴοῃ ἐἶ8 βἰὰθ οὗ 00 ΕἸΡὨ ταῦθα, οοϊρατο πῃ Μδιηυλ]β 
ἴον ἰ80 ο]ὰ ὨΘΟΡΤΔΡΩΥ ΌὉΥ Εοτγθϊσοῦ δηὰ οἰδθυβ. 
Οομποοεηίηρ (6 τυΐηδ οὗ 80 οἱὰ Ι, διὰ Βεαροὶ 
ἰιϑοϊ δ, οορατο ΤΥ ΙΝΕΒΒ “ΠοΔ] 1, οχίοοη,᾽, (μ6 ““ Ηΐο- 
ἘΟΒΑΙΥ ἴον Ομγβδῃ ῬϑΟρΪθ,᾽ δηὰ ἩξμβσΣοα δ “" Βοδὶ 
Ἐπογοϊοροάΐα," υπάϑὺ (86 δείξοϊο "" Βαροὶ."" [π᾿ Κ 
Τοῦ Ὦ Ρ. 312; ΚΝΟΒΕΙ, Ρ". 1327, διὰ 
[80 οδίαϊορυο οὗ ᾿ἰξογδίατο ἰθοτο μίνϑῃ. 

8. 77:6 ἐρεεοΐαϊ ἐσυπιδοῖΐο εἰρηπϊοαηοι οΥ Βαδοῖ 
ἐλο κέπράοηι ἀρὰ Ηδοτθ ας νΑβδαρλα ε ῤτιναφυ λῳ 
ευϊδῃοᾶ [86 ΤΟ] οπτίης δίδλροθ: 1. Το εἰ σηΐβοδηοθ οὗἁ 
ἴδο ἰοτον-υ ]ἀΐησ ; 2. ἰμ6 ΒΔ 6] οὗἨ Νἰτηγοὰ, οὐ {890 
ἀοαροιίο ἔοττα οἵ διπιρίγο, δηὰ ἰΐϊδβ ᾿ϑηθῃοῦ ἰὼ οοῃ- 
αποδὶ ; 8. 106 εἰχηίδοδηοθ οἵ [86 τοῦδ -ἸὩΩΟΒΔΤΟΙΥ οὐ 
ΝΟΌΘΘΒδάποζσαν ; 4. ἰμ6 ΟἸ]ά Τοδιδιμθηὶ βυιο}16 
ἰηἰοτργοίδιίοηυ οὗ Βδροὶ (Ρβ. οσχχνί!. . 18. χίν. : ζ6γ. 
Ἰ, ; θδῃ. ἱὶ. 87: υἱΐ. 4 ; ); ὅ. Το Νεν-7ο8- 
ἰδιηθηξβ δροσδϊγριίο Βανγίου (Βον. χὶν., χνΐ., χνἱἱλ. 
ΤΕγουρδοαῦαὶ ΗοΪγ βοτίρίαγθ, Βαῦθὶ] ἔοστοθ ἃ πουϊὰ- 
υἱδέοτίοαὶ δη ιϑαὶβ ἰο Ζίοῃ. 

9. Τἦ6 γοϊαξίοι οΥ λ6 οοπουπαδησ, α8 Ῥγοϑοηζοα, 
ἐλ ον σίπαϊ ἐνεἶέν οΥ ἰδλ6 ἄμηιαπ τασε, α8 αἶδο (ο ἐΐδ 

ογίσίπαΐ πιμἰἐρίξεὶίν αα ἰψὶπρ αἱ ἐλ γουπάαξίοπ ΟΥ̓ 
λωσπιαη ΤῊ πὸ ρΡ01608 ὈΥ πδοἢ ἰῃ6 οαἰΔ8- 
ΟΡ οὗ (ἢ ΒρΘΘΟἢ -οΟὨ ΟΠ ΠΡ ἃγὸ ᾿ἰγηϊιοὰ, ἃγθ 
[80 ΤΟΙ] οπίηρ : [π ([Π6 Βτδὶ Ρ]δοθ, θυθη δον [86 60}»- 
δαδῖοι οὗἁ γα ἀμελχι ἴδογο οχίϑὶβ ἃ ΠΠἀδτηοηἴΑ] ὑηΐιγ ; 
ἴδοτο ἰβ {Π9 Ἰορίοδὶ υὉ } οὗὨ [89 στουῃἀ-ἴοστηβ οὗ ἰδῃ- 

(νογῦ, δβυαραϊδηξενο, οἴ6.), (16 τβοιοσί 81 Ὁ} 
δι ἡκαϊαιίνο τοῦδ οὗ οσργοβϑίοῃ, 86 6 χὶοϑὶ πη 
οὐὗἨ κιπάγοὰ ἑαπάασηθηίδὶ δου άβ, [ἢ6 σταιητηδεϊοδὶ 
ὈΠΙῚῪ οἵ κἰπάτοα 6 ἔΆΠ]Π168, δυο ἢ 85 186 
Βμοιηϊές, [829 [Ιηἀο-ἀοττηδληΐο, δὰ (ἢ6 ιἰβίογί δὶ 
απἰΐγ ἴῃ [86 Ὀ]οπαΐηρ οὗ ἀἰβογοηῦ ἰάἀϊοσηΒ ; 88, ἴὺυ 
ΘΧϑιηρία, ἴῃ [86 κοινή, ΟΥ ΘΟσοσηοῦ ἀἰδ]οοῖ, 6 ΓΘ ΔΓΘ 
ὈΙοηἀοα ἴδο τηοϑὲ ἀΐνογδο ἀΐδ!θοὶβ οὐ (86 ατϑοκ : 80 
ἴῃ [Π0 Νον-Τοβίδπηθηὶ αγοοῖς, ἰῸ 8 οογίδίη οσχίϑηϊ, (9 
ἩΘΌΤΟΥ δηὰ οἱ ατοοὶς  ἰῃ ἰῃ6 Βοπιδῃ ἰδηριδροΒ, 
δ, αοετηδη, δὰ Οοἰίο ἀϊαϊοοίδ: 8ο, δἷβο, ἐπ [86 
ἘΏρ 9}; ἴῃ 10 Γυΐπογαι ΗἰρὮ Οἰοττηδη, ἰοο, ἰδ ογθ 
δῖ αἰδετομς αἰδ]οοὶβ οὐὁἨ Οοσιδηγ. ϑϑοίθποθ ἰδ 68 
ἴον ἰ(8 τϑοομοιϊϊηρ τϑάϊαπη δὴ ἰάθαὶ ὑ} }} ἔγουι (ἢ 9 

ἱηρ οὔ (δ0 ΒΟΡΑΓΔΌΏΟΙΒ ; ἰδ τἢ δ ἃ τοδὶ 
ὈΠΙΪΥ, δηὰ 80, ἤπα!γ, ΟἸὨγίδίομομπὰ δηὰ ἴῃ Δῖ0]6, 
Ιὼ [06 δοοοῃὰ ρΐδοθ, βονόνοσ, ἰξ τηυϑὲ Ὀ6 δοκηονϊ- 
οὐχοὰ ἐμαὶ ἰπ (1:6 οτἰ κί] τωλη! Ὁ] ἀπ 688 οὐὗὁὨἨ μυτηδλη 
ΡοΤοῦ δῃὰ Υἱοῦῖγβ ὑθ6 0 ἯΔΔ δίγοδαγ ἱπαϊοαιοά ἃ τηδηΐ- 
ζο]ϊάποαθ οἵ αἰδογοηὶ τηοθ8 οἵ Ἔδχργοβϑϑίοη.. “1ἢ- 
ἀοεά,᾽" βγ8 οὶ ἰζϑοῖ, “ ὄνθη ἱ {18 ποπάοτγίιϊ ἀϊνίῃο 
ἰηἰογροδίἰΐοα δὰ ποὺ ἰδκοῃ ρἷδοθ, {Π6 οὔθ ῥυϊγαϊεἦνϑ 
ΒΡΘΘΟΣ πουἹὰ ηοὺ Βᾶνο σοπιδίμθα ἴῃ βίδρηδης ἱτητηο- 
ΠῚ γ. ΒΥ τϑϑβοι οὗ ἐδὸ τ οθπμοδα οὗ ἴτ6 οἱδβ {μδὶ 
ΔΓ δβίογϑὰ ἰὼ Ὠυτηδηΐίγ, ἰὁ πουϊὰ Βαγθ τυ ἰπγουρἢ 8 
ῬΙΌΘΟΒΒ οὗ ῥγορτϑαβίνο βο θην ομσηθηΐ, δρί τὰ 



οι, ἀονοϊορταθος, διὰ τοδηϊδοϊὰ αἰνογαὶιγ; Ὀὰΐϊ ὨΟΝ, 
ἢ [6 Ἰἰηστιί δια ὉΠ Ὺ οὗ Βυμιδη Υ Μὰ Ἰοεὶ, 
οῖδον ὙΐῸ 1(85. ὉΠΠῪ ἰὰ αοα, δὰ τὶ ἱξ, αἰδο, (ἢ 6 
ὉΠΪΥ οὗ δὴ 4]}-οβηίηρ οοηβοϊουξηοββ, ἰΠ 616 σδτπθ, 'ῃὰ 
ἔδο ὈἾδοθ οὗ 15 τι] ΠΡ] Οἱ ΕΥ̓͂ ἱῃ ὈΠΙΕΥ, ἃ Ὀτοδκίηρ ὕρ, 
8 οἰοδνίηρ δϑυπάθν, ἩΏΘΣΘ 81} ΘΟΠΏΘΟΙΪΟῺ ΒΘΟΙΩῚΒ ἰοαῖ, 
δυὶ ποΐϊοι, Ὡονογμο θα, ρου ἢ ἃ ἰδουδαμα ἱπάϊοθα, 
Ῥοΐπίδ ὑδοὶς ἴο 86 ἴδοὶ οὗ δὴ οτἱσίθδλὶ οὔδηθθα. ἘῸσ, 
86 5 ΒΘΙ ἢ πρ βαᾶγα, οοηδιδίου οὗ ἰδῆρυδρο ΟὨΪΥ οτἰρὶ- 
πδίοθ σθθτονος αἰϑοογάδπι οἱοτθηθ πὰ οἢ οδμσοὶ 
διιδὶπ ἴο υλίογ απ ἰυδὲ 89 ᾿Ἶ{110 οὐσοα ἔγοεη 080 δΏ- 
οἴδμοῦ. [πὸ ΘΥΟΓΥ ἀσγοορὶῃς δροοοὺ (86 οσἰρὶηδὶ υπὶΐγ 
ὝΟΓΚΒ ΟἿ, ΟΥ̓ΘΏ 48 ἰμ0 Δ ΠΣ Υ Υ ΒΏΟΝΒ: ἃ 

ταϑηῦ, ἰδ6 δου Ατοογίοδη 1 Ἶδῃθ ΔΣῸ Δ ἴῃν, 
88 ἐγ θ66 ἰιδί δὴ σῦν ὈΘΟΟΣΏΘ Βδίϊουθ, δὰ τ ϑΐο 
819 γοὶ ἃ ᾿ἱνίης πὶίμοθα αὖ ἃ οὐσαρ]θὶθ δπὰ ἰησνἱἐδἷδ 

ἴῃ δο- 

ὈΘΙΌΓΘ 8]} ει 1Δ6 οϑηξοδὶ Ἀρὰ Ὁ μη ὑρυσὰν μυρο ον τας Ὁ βμερ σὰ πεῖν οὔ 

Βίδῃαϊησ. ὑδηρυλροῦ ΘΣρτοθεῖτθ τρδίπὶν οὗ ἴδ δυὉ- 
ἀράς ἸΔηρ ΡΟ οὗ οδ]οοῦνο, ἔοδὸ οὗ δὼ 

ὉΟῸ8 αἰνθοίσιοββ, διμὰ ἴῃοδο οἵ δου οὐ ἱωροη- 
ἰουϑ δοθοτισηοἀδέοιῃ, τουδὲ γ ΟῚ δοὺπ ρῥτγαϑαὰξ μεοδῖ 
σομίΣΑϑί8. 

ἴῃ γορδιὰ ἰο 86 οείρίηδὶ ποῖ ρεθ- 
οδὐδὰ (πὸ σοηῃίσβίοι, δηὰ πβαρεύχτθο κτουπὰ, [86 
Ἰοαυηϑὰ τθθη οὗ [0 Ζοπίδιι ιγμδροόχαθ, 
(δοῖι, (86 στο ἐδΊΠΟΓΒ, ἃ8 Μὰ δ ΤΏΘΗΥ οτἐΠβοοΣ 
ΚΠΟΟΙορίδη8 (ἀμοηρ 1.6 τού τ τὶ ἢ δοίηθ ᾿ἐηὶία- 
ἴοι, Ῥαάσγοδα, Ηδυογηὶ, γου οείδον, Βαυσιχοσίθη), 
8ανθ Ἔχργοεθοα (Π6 ορὶπίοι ἰδδὲ [6 ΗΘΌΡΟΝΤ τδδ ἐδο 
Ἰδηρύαρο οὗ (86 ῥεϊταϊἶῖνο ὕτωθ δηὰ οἵ Ῥασδαΐϑθο, δῃὰ 
ἐδαΐ ἰὰὸ ντὰβ ὑτορδραίθα δῇν ἰ8ο ἤοοὰ ὮὈγΥ [ἢ γδοθ 
οὗ Εροτ. Οἱ ἐδθ ΘΟΩΙΣΑΤΥ, δονονον, ἰὸ ἰ6 οὐδοσνοὰ 
δὶ ΑΡταῆδηι ἰλἰπι 8617 αἀἰὰ ποῖ οτί κί! αροαὶς Ηο- 
Ὀτον, Ὀὰαϊ Ατγδιημαΐὶθ." “ΟἹ {{ὶ8 δοοουης,, β8γ8 ἢ6- 
εἰχϑοῦ, “τὸ τουδὶ τορασὰ δ8 Ὀοίίον στουπμαοα (6 ρο- 
δἰἰΐοη οἵ {π6 Κι γτίδο, Ασδιημδίο, διὰ Ῥογαίδη τσὶ 
ἴδδι ἔμο ϑγτίδο, οὐ (89 Ναρδίξοδῃ, τγᾶϑ 6 ῥσίταϊ ὖνο 
δροόθοῖ, δηὰ ἰμδὲ ἰῃπ [6 οοπδλδίου οὗ ἐοησιο8 ἰὲ νῷ 
81}}} γροϊδϊποὰ δὲ (80 ἰδησυδροὸ οὗ Βαυγίοη. Βυὶ, 
τρογοουοῦ, ἰμδ6 Ηπομλίεο ἰῃ 16 ζοῦοταὶ δοοοριδίίου,᾽" 
Ὧθ ΘΟΠΕΪ 68, “ σδηποὶ ἸΔῪ οἰδίτο (0 {παὶ ρμοτίοοοι 
ΜΈΪΟΙ τῦβύ ἤανὸ Ὀοϊοηρεὰ ἴο {16 ρτί πα ἶνθ ϑρϑθοῖ. 
Ἧ79 δπὰ ποιμίπρ ἴο υγχὸ δρδίηδὲ ἐμ δυρροαϊου τμδὲ 
ἐδιο οτἱρίῃ δὶ ̓Αβεύκαν δὲ ΒΌΘΝ, ΙΏΔῪ ὮΑΥ͂Θ ὈΘΟΟΙῺΘ ἰοδὶ 
ἷλ ἴβοβο (δὶ δύθ ιἰβύοσί δ! ποτ" (ΠΕΙΤΖΒΟΗ, 
Ρ. 816; Καις, Ρ. 119) Νονυθεί 6 6β8, τὸ ἀο οὶ ὈΘ- 
ἰΐίονο δαὶ (͵8 βδαρροείοῃ τϑοοΐῖνοθ δΔΏΥ βίγε: σιν ἔγοσι 
ὙΠΔὶ 8 ἃ ΤΩΘΓῸ ῥτγοὐααΐοθ, Ὠασιογ, ἰμδὲ ἰὴ τοϑροοῖ ἴῸ 
(9 οἰσυοσίπγα (μ6 ραγδάϊβο τηῦδὲ ἴδ γὸ ὈΘΟΘᾺ 
ἃ ΥΕΓῪ Ῥογίθοὶ οὔθ, Τὴ ΒΡΘΘΟΣ οὗὨ ΠΟΙΪΥ ἰμβοοθῦοο 
8.68 πὸ ποοά [ο ῥγουδ ἰ(β οἰαίτηβ [Ὡγουρ ἢ ἔοττηβ ἀονοὶ- 
οροῦ τὶ στοδῖ ὀχδοίμοθθ, ΑΒ ἴ86 5'Βοιιίο τοῦθαὶ 
ἔογεδ 116 ἴῃ [86 το ]ο Ὀδένθοα ἐδ 6 τροποδυ δ ΐο 
οδαγδοίον οἵ [86 ΟἸΐποδθ διὰ ἐδὸ ροϊγβυαίο οὔδτ- 
δοίον οὗ {Π6 [πᾶο-οζιηδηῖο ; δἂ8 (86 ΟΔΡΙ πἰὰ 

Φ ύνωλι οοὐἹ]Ἱᾶ, αἱ 819 ἶταθ, Βα τ Ῥθθ 50 »τοδὲ ἀϊ δὸσν- 
6.100 θ6π ΗἩΘΌΣΟΝ πὰ Ατατηδίο Ἐναπ ἴῃ ἔδο ἄπγα οὗὮ 
Φαοοῦ δπὰ 18 
βὲποθ ἐπ ΟΥ̓͂ ΠΡΌΘΩΣ 
ΥΟΙΥ πἰηρ οὗ 95.8000᾽Β γτϑαοϊάθῃιοδ. ΑἸἴοσνασάδ, ἘΠ οη 
ΠΟΥ γνασίθὰ, ἐ6 χαγο ἔτγο ἀϊδοσχαπιξ πιδτλθθ (355 διὰ 
ΝΠ Ὁ 2, Θ6ῃ. χαχί. 47) ἰο ἐμ σπομΌσηθηξαὶ ΒθδΡ 
οὗ εἴοτιοα ; Ὀπξ ἐπ δὸ » ΒΟΥ ῬΤΟΌΔΌΪΥ ΒΟΏΡΆΡ 88 ΤΩ 0} 
ἀἑνοτεὶξυ 84 ἴπ9 πὰ ἐμοῖσ σοορϑοῦδγθ ἀϊδ)θοὶθ ἀπεσς οἐτρα κεύεθαν ας 

[ο- ] οὗ 

ΟΕΝΕΞΙ͂ΙΒ, ΟΚ ΤῊ ΕἸΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞΒ, 

ἰδοτηδοῖνοθ, 150, ἱπ ἃ ἰκὰ ἄοστθο, ἔμδὲ ἱτυρεοδεοα 
ἰγαυαθαϊδίθηοβα, οἵ ον Βαρλαι ἢ οἵ (λὸ Βοη δι 9 

Ῥτοδοηιδίοη οὗ [0 ϑβρὶγἰζυλὶ, οὗἨ (λ6 βρίειυλ] τίη οἵ 
[86 βϑιῃβίθ]ο, δο, πϊϊποαυὶ ἀουθὲ, ἀο [ΠΟΥ 116 δρθαδὶ!γ 
ὮΘΑΡ [0 [ἢ6 στουη-ἔοττηῃ οὗ αἰ δοτοηὶ Ὡδὕου Δ) ὑοπσιιθ8, 
ἴῃ τοδρϑοὶ ἰὸ [86 τεϊδίου οὗ ἔδο αἰ δγοπὶ 
1Π6ΓΘ ΠΙΔῪ Ὀ6 οοΟΙαραγοὰ ἴἢ6 [Ὁ] ονίωρ Ἡτὶτϊπρβ δὲ 
Βροοίδγ ὈοΙοηρίης ἴὸ [ὴ6 δυθ᾽οοί, Πδιμεὶγ : ὈΣ: 
ΠΙΤΣΒΟΕ : “Φοβοδυχυη, ἢ ΕΥΕΒΡ : “ Οὐποογάδῃοο : ἢ 
“ Τγρδιίθοϑ οὗ Καηίο,᾽ ΕΒΝΕΒΤ ΕΕΝΑΝ ; 506 ὨΕΙΤΤΖΘΟΗ, 
Ρ. 682, Βροαὶά68 ἰμοθ6, Κλυσεν, "ἡ. 10 (Ἰτὸ Ηοῦτοῦ 
ἷπ 18 ρου δῦ ομαγδοίος αἰδηὰβ ποδγεδὶ ἰοὺ 06 οὐῦ» 
οορίϊου οὗ ἰδ6 ῥυγγολινο ἐρϑθοὶ 

Ζδλη, ἴῃ δἷβ ὑγοδίϊβο (“ΤΏ Κίηρσάοπι οὗ Οοὐ͵" }. 
90), ργοϑϑηΐθ ἃ οἰϑὰσ ἰάϑδ οἵ [89 ἰξγ οἵ ἀϊδετοοὶ 

“ ΤῈῺ6 στοαὶ “1ληρυαρο Αἰϊλϑ᾽ οἵ Βαϊθὶ 
ἷᾳ ἀραὶ οἵ ἔδ6 τροδὶ ΘΑγ Ὁ] οομδί ἀογοὰ ῥηπο:- 
Ρὶοα (Ῥασίβ, 1826). Αἴδοσ ἃ Κϑθῦυ ἱῃνοθιϊ ραιοα ἀϊ- 
γἱ βίου οὗ ἰδοσυαρσο δηαὰ ἀϊαϊδοῖ, Θ Ἂἀδβί τιδίοβ οεἰρὰὶ 
δυπάτγοα διὰ εἶχ ν 88 βροΐζθῃ ΟἹ (80 οατιδ, 
ἐπχαφῃ δδγιίδτγθο ἴῃ Ρ6, οὔ δυπάγεά δηὰ Πῆγ- 
ἰὩσὸθ ἴῃ Αβδίδ, ὁ δυπάγοα δηὰ δίϊοος ἱπ Αἰτίς, ἴθυν 
Βυπάγοά δηὰ ἱποηιγεῖτο ἴῃ Αταοσῖσα, οὐ Βυηάτεά 
δὰ βουθηίθθῃ ἰῃ (86 ΒΒ ρογίίουι οὗ (Π6 που]ὰ ; διηὰ 
γοὶ δὲ (ὲβθ ἀδ  τωυδὲ ἴῃ6 το0]6 βιμι 6 ἰδοη δἱ ἃ 
Κιοδίος ὨσθΟΡ, ΘΒρΟΟΐΔΙγ ἴῃ ΘΟμΘΘαΌΘΠΟΒ Οἵ ΤῸ: 
ΒΘΔΙΌΪΕΒ ἰῃ Αἰτίοδ." Κουΐοῃ. [ἱησυίθοο ἰηγνοβίρα. 
οηβ ἰδδὶ Ὀοϊοις; Βογα δᾶγὸ οοῃηθοίθα τ] (86 ΠλΙεδ 
οὗ Βεγάον, Αἀοϊυην, γαῖεν, ΚΙαργοῖι, Βαϊοὶ, Ἐεωῦ. 
βαὶ, Ὗ. σοι Βυμθοϊάϊ, ἐομ!οίομοσ, Β6γϑ86, Βορβ, 

αὐμὶ δον ᾿ Κιοί 84}}, Ῥοιὶ, βοδοῖι, Εταϊὰ, Εὔγαι, Βυπδοι, Ἀεσ 
ΜΌΙΟν, θομοθ, Ορρεσγὶ, δυς, διὰ οἰβοσβ. [ἴὼ ἴλτοι 
οὗ [806 οτἱρί παὶ υὐϊγ οὗἁ 88 δραϊπεὶ Ροϊΐ 
διὰ οἰδοῖβ ὙὮῸ ο8]} ἰδ ἰῃ αυοδβιίοῃ, 806 Κλυμξν, ἢ. 
ῶ6 ; “ Ττοδιῖβοβ ου ἰδ Οτίσίῃ οὗὨἨἉ [δησυάσοα," Ὁ. (88 
ΒΔΙΩ6 δυίΐδοτ, Ὁ. 106. . 

10. 726 λίμονὶοαϊ " απά δηλ ορσίοαϊ ἀπ ῤηθμας 
ἐλο 7αοἰ ὁ οοπ δῖον ΟἹ ἰαπρώαροε. ΒΌΝΒΕΒ: 

ἀπ οῤ δο ο ῬΒΙΟΙΟΡΥ που Βδύϑ Ὀθϑῃ οι με δὰ 
ἴο βοὶ ἔοσί 88 ἃ ροβίυϊαίθ ἐμθ βυρροδίοη οἵ 8056 
βιοῖς αἰνίδβίου οὗ ἴῃ Αβἷβ, ββρβοίδγ οα [80 

ἃ οὗ [6 τοϊδου οὗ ἴδ6 ἔδη ἰδηζυλχο ἰὸ 
9 δ'Βοιυϊίο, ονοῃ 1 ἴ86 Β[0]6 πο αϑευγοὰ τὲ 

οὗ ἰδ0 ἰσυϊῃ οὗἩ ἰμΐ8 ατοδὲ Ὠἰβίοτίςδὶ ουθηὶ, [ἱ ἰβ 
ἘΓΌΪΥ ποράογδιϊ, ἴδ ἰ8 ταίτον οὗὨ δϑιοπίβαυμθηί, [118 
ἸΏΟΤΘ ἔδδῃ 8 τῆθγ δδιουηάϊΐηρ ἔδοὶ,] [Ππι βοτμοεί πῇ 
80 ῬύΓΕΙΥ Ὠἰφίοτί 8) [πὰ γοί αἰν!ηοῖγ βχοά], βοιροίδίης 
80 ΘΟΙΟΣΙΩΔΌΪΘ (0 τϑϑϑοῃ, [δηἃ γοὶ Ὡοὶ (0 ὃθ Οὐπ- 
οοἰνοὰ οὗἨ 88. ἃ τῶθτο πδίυσαὶ ἀθυθιοριηθαί], ἰ8 μα 
τοϊαϊοα ἴ0 τ8 ουἱ οὗ (86 οἸάοδὲ ῥσγίγαθνδὶ ρει, δπά 
ἩΠΙΟΝ ὯΟΝ, ἴοὸς [9 βτβὲ {ἴτωθ, ἰΠγουρἢ ἴδ6 ΠΕ 86 
6806 οὗἩὨ ΡΒ ΙΟΙΟΩΥ, 88 Ὀθοοταθ ΘΆΡΔΌ]6 οἵ Ῥείηρ δἰ 
ον δ! δαὰ ἘΜΜΙΟβορμί σαν δσρϊ αἰηθὰ." Βείποθι 
(ῖ8. Ὠδίοσυ δηὰ 86 ρτουΐϊοιιβ ομδρίεγ τουϑὶ 116 (80 
Ῥυϊσα εἶνο Ἡἰἰβίοσυ οὗ ἐδ δδϑίθσῃ Αβίβδιϊοθ, παγιεὶγ, 
186 ἰἰγηθ οὗὨἩ ἴ6 ζοστηδίίοη οὗ 89 ΟΒίμοβο ᾿δηχῦδρο, 
τπδὶ ῥτίγηξεϊνο βρϑθοῖῦ ἐπδὲ [ι88 ὯΟ ἰοτταδίϊν ποιίβ, 
δαὶ ἰδ, πο ἰπθοοιίίηρ ἔοσωθ. ὍΔ ΟἸίη686 οδα ΒΑΡ 
[Δ Κ6 ΤΙΝ 88 ἃ γα ἷ08] ἰδηρθδρθ, θα ϊ ΟἹΪΥ 88 8 ΤΟΙ 
δηοίθῃξ δηᾷὰ βιγικίρῚΥ οποίἀθά ται βοβίίοη. ΤῸ 
[86 1ἰηρυϊβιϊς ἐοϑετηουΐο8 ἔλθ γα τΔῪ δ6 δ ἀρὰ {με ἔδοὶ 
ἰδὲ ΒΑΡΥΙΟΙ Ὀοοδπιο (89 οἱἀοϑὲ που] ἸποΠΔΡ ΝΥ; 
ἴΠ6γὸ ἰδ αἶβο [8 γ Ὺ δηοίθης ἔδτηβ, δηὰ {86 ἔμοὶ (δὲ 
186 ἰηδυσηοθ ποι πρὶ οὐἱὐ ἔγοτα ΒΔΌΥΪΟΣ [85 1ὰ 
(6 πιοβὲ γα ϑὰ ἔοττοβ ροσυδδθὰ (89 ν 800 ΜΙ ΒιΟ 7 
οὗ ἴδο πον], ἴο ΒΑῪ ποίην οὗἉ ἰἰ8 σίδηΐ τΌ}8 
ἔμιο ἀοβοϊδ οῃ παϊοἣ 888 80 Ἰοπῷ τοϑίθὰ δ8 ἃ ὑπ᾽ 
ταρηΐ ὙΡΟΗῚ τ τ. ἘΥΘΕ ἘΝ 

11. τεὐγγογίϑο ὁ ἰλε σοΉ μοι 97 ἰσασυσῦα 
αὁ ζοωυκά ἐκ ἰλδ ἰραΐ δίογἷδε. 8.06 ὈΚι ΤΕΒΟΗ, Ρ. 
818; Πιὔσκεκ, Ρ. 878; Εὐκπβιῦβ, Φγσαραγαίο, ἰζ. 



σΒΑΡ. ΣΙ, 1.9. 868 

146,4 ΑΒυρεεσυδ: “βοζηθ [δὲ ἐϊ6 τοϑὰ Ὑ80 ὅγεὶ Ϊ ἐπουρἢ δὲ ἃ Ἰαΐοσ ρογίοά βυοὰ ΟΟΟΌΓΣΒ ἴῃ ἃ 
σκαιθ ἴοσί ἔγοι ἰμ6 οασίι, Ὀϑίπρ οομδάρῃς ἐἱπ ἰποὶν ἷ ὨΥΡΟΣΌΟΪ 64] 8689.---ΑΔαὶ 1οἱ τὦ ΤγΔ]ΚΘ ὉΒ ἃ ὩδΙηΘ, 

668 διὰ ν διὰ ἀοδβρίδίηρ ἴπ0 κοὰδ ἷπ | ---ἼΠο Θχργοβαίου ὈΦ 9 ΓΙῸΦ ἀδηοίοβ 86 δρροΐην 
υνεῖς ἔδλησίοα οδἰϊπιδου οἵ ἐδοὶν οσσῃ ΡΟΤΤΟΓΒ, υπᾶθγ- 
ἰοοῖὶς ἐο Ὀυϊὰ 4 εἰρχὰ ἴοπον ἴῃ [86 ρῖδοθ σθτο Βαῦγ- 
ἴοπ ον ἰκ. ΤΏΟΥ πουἱὰ ΔΙΓΟΔΟΩΥ ᾿ἰδ ΥΘ τδ0θ ἃ ὨΘΔΡ 
ΔΡΌΓΟΒΟΣ ἴἰο ἰπ6 Ἡδανθῃβ, πδὰ ἠοὶ [Π6 τ ῖη 8 ΘΟ 6 ἴο 
6 Βεὶρ οὗ [86 ροὰβ δηὰ ογογίαγηϑα (μοὶ ἴΟΤΟΥ. 
ἴι8 ταΐπβ αν τοοοϊγοα [06 Ὡδτοθ οὗ ΒδΌγίοη. Νίθῃ 
ολὰ ΒἰΓΠοτγίο ἔρητα Ὀαϊ ἀπ δα νοο θαι ὑπὸ τ 
δ Ῥότροθο οὗ ἰδ0 ροΐβ, ΒΡΟΘΘΟῚ Ὀθοδίῶθ ἀἱἷ- 
ΤΟΙ: ἰο {ἐ8 ὈΘΙΟΩΡΒ 6 τὰς ἰδδὶ Ὀσοῖο ουὐδοο- 
ἔπϑθα Κγοηοθ δδὰ Τιίδη. 

ἘΧΒΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Ὑαβ. 1 δὰ 2. Τθο βοι ϊηρ δ ἴμ6 Ἰαηὰ οὗ 
Βδῖπον.---ο τ οἷο Πδι ἰ5, πὸ τοῖο Βυ- 
8 τῷ οα.-- ἿὯ6 δηρβῦδρο δα ΟΣ Θ ( 
τοτο Π ΟΓΔΙγ, ομϑ ἣν διὰ οἱό ἰἰῃᾶ οὗ τ υζαν). 
ΤῊ ἔοστη δπὰ ()6 πιδίογὶδὶ οὗ ἴδῃ ὝΟΣΘ ἐδ6 
Βαὴθ ἴον 4}. Ἐτοαι ἴδ ἘΠασὶ Το 678, 
κοτσαχὰδ ἴμ9 Ἐἰδλδῖ. Οὐ τολυρίη, ἘΕἰϊδλειισαχὰ).--- 
Ῥτοτὰ [86 ἰδπὰ οἵ Αταγδὶ, βουϊμοδεὶ (Ὁ Ὁ 88 080 
ποτὰ : ἰῃο Ἰδηὰ οἵ, οὐ ἴτοπι [86 Ελδι).---Αἱ υἷδῃο. 
-- ον ἰδοπι, δ [ΠΟῪ οϑσῶθ ἔγοσα ἰἢ6 πἰρ]δηά8, (0 
Ρὲαῃθ πδϑ ἴῃ ἸΟῪ ΘΟΟΠΈΓΥ, Δ γ8]16} ρ͵δῃο (ΠΣ Ὁ3).-- 
ΒΒύσκαν, [6 ββ1ὴ6 δῷ Βαῤγὶουΐα, ἱμβουρὴ οχιθηάϊηρ 
ἔσθ Σ πογίπατὰ.---Αὐνὰ ον ἄνσοϊ [8οχο.---ΤῊο 
᾿βθμῤολβς λς ἴον 186 Ἀ1}] ΘΟΠΒΙΓΥ ἀοο8 ποὺ ΔΡΡΘΑΡ ἴὸ 

γὸ Ὀεοϊοηροά ἰὸ 86 γουῃρ Βυτηδηϊγ. πάθον ἐμθ 
ποοδὶ οὐνίουβ ροίΐηιβ οἵ νἱονγ, οοῃνθῃίθῃοο, ΓΡΌ ΠΟΥ, 
δοὰ ΘΆΒΙΟΡ ΟΔΡΔΌΪΙΥ οὗὁἨ οὐαί, δοοῖὰ ἴὸ μᾶνθ 
εἰν ἴἰο ἰμο86 οἱ] οὗ πδίῃγθ ἃ ρεθέίθγθιηοο ἴὺ 
ἴδιο ρἱαίΐη. Ενϑῃ αἱ ὑῃΐβ8 ἀὺ ἀο [0 υπουϊναιοα ἰη- 
ΒΔΕΣιδηΐ5 οὗἨ [Ππ0 1116. βοτροι 68 τηδηΐἔοδι [ἢ 6 βδσηθ 
οδοῖοθ. ἴῃ (18 τοδρδοῖ Βαυυίοη δὰ ἴὺν ἔῆθτα {86 
οὔαστα οὗἁ οχ δ ογ ἤδεΥ ἔγυ ]Πμ6 58. ΖΔῊΝ (“ Κίηρ- 
ἄοτα οὗ αοἀ,᾽ ῥ. 86) χἶνεβ οχίσαοϊβ ἔγοτλ Ηρροογαίθβ 
δὰ Ηοτγοάοῖαβ 'ἰῃ Ῥ»τοοῦ οὗ ἰδ} βίωρυϊαν ργοάυοινο- 
8665 οὗἁ [5 ἰδηὰ οὗὨ (Π6 Ρδ]πι, ὙΠ ΘΓΟ ἰδ ταί γ᾽ 618 
ὕοτα ὑτο πυπάτοα ἴ0 ἔδτοο μυπάτοὰ ἴο]4, ΤΏΘηΟΘ 
σᾶσηθ ἰυχυτγ, πμϊοῆ τὰϑ [0] οτοα ὉΥ ἰδ6 ουἱναίίου 
οὗ [6 ρᾶγδαϊβαῖοδὶ ψαγάθῃβ ((ἀἰἀγάοσιϑ οἵ δ'ϑιιγδχηΐθ 
δὰ 84 δίο οἵἁ Βοηβυδυ, ἰοχοῖμον τ ἢ ἃ Βοηβυ 8] τὸ- 
Ἰἰσϊουδ πουβὨΐρ. 

“Φ. Ψοιβ. ὃ δὰ 4. 74 διίϊαΐπο 977 ἐδε ἴοιεν. 
--ΤοΥ παϊὰ οὔθ ἴο διοῖδοσ, 60 ἴο.---ΕΧρτοδεὶνθ 
οὗ δι δηϊτολίοα, ἀοοϊάθα υμάοτιδἰκίηρ,---δὲ ὯΔ 
ΔἸκο Ὁτίοῖϊ..- Το ῥ]δίη νψῶϑ ἀοβοίΐοηϊ ἐπ βίο 8, 
ΨὮΘΓΟΔΚ, ΟὉ [06 ΟΘΟΠΙΓΆΓΥ, ἰδ δρουπαθα ἴῃ ἃ ΟἸΔΥΟΥ 
8011] νι ἱοῖ που βόγγθ ἴον τηδκίησς Ὀγίοικα, δὰ ἃ8- 
ρδ δια, πο γ͵ϑ σοοὰ ἴὧῸΣ τηοτίασ. ΤΟΥ Ὀυγηὶ 
ἔδοτα ἴ0 βίοῃε ἰῃϑίθαα οὗὨ τ ΓΟ Βαγάθηίηρ ἴμεπὶ ἴῃ 
[6 δυπ, ἩΒΙοὶ οἰ ΘΥ 130 88 [0.8 ΤΏΟΓΘ ΟὈΥΟῸΒ ῥτγϑο- 
(.6.---᾿Απὰ ἴδον παὶὰ (αχαΐπ) 0 ἴο.---Τποὲν δυο- 
Θο88 πῃ Ὀγορασίηρς τοῖα ἴον ὑποῖν ἀνε] ρ8 σπου - 
ἀροὰ ἴμοπὶ ἰο ρὸ ἰατίμβου. ΤΏΘΥ τοβοϊνθὰ ὑροὰ ἰδθ 
θυϊαϊηρ οἵἉ ἃ οἰἐγ, δηα ἃ ἔονσοῦ ἩΒΟδ6 ἰὸρ ΤᾺΔῪ γοβοῖ, 
οἰδ. Αὐ (Π6 ᾳ“τουηῃὰ οὗὨ ἰμῖ8 ἔποτο οὐ θην 1168 189 
πρρτοβϑίοη οἱ ἱπητη 81 88 ἀοτίγοὰ ἔγτοτῃ 86 Βαῦγ- 
Ἰοπίδη ρίδηθ, πιο δοϊυλ!γ, ἰὰ ἰΐ8 ( οχίθῃϊ, δ 
ΒΟΙΏΘ ἴγαυθ! ]οτβ ἤδγο ἀοβοσί θα ἰΐ, σίνοϑ [00 ΘΟΒΟΘΡ- 
ὕσῃ οὗ (6 δα] μ6. ΤῈθ νἱβί]9 ταὶ α16 ροΐηὶ οὗ 
ἴδο δα πιαϑὶ βατο Ὀθοη (ἢ (ΟἾΤΟΓ, βίδῃϊηρ ἊΡ 88 
ἃ ίχη οἵ πηϊγ ἴον [86 τ 8ο]6 Ὠυτοδῃ τδοθ. Αδοοσγά- 
ἴηρσ ἴο [56 τορτοϑοηϊδίου, ἱπογοΐοτο, (86 τ ογὰβ, “ ἜοΥΘΏ 
ἴο [6 Βοδύρῃ,, που]ὰ τρϑδὴ ἰδὲ (09 Ποᾶνθῃ Μδμπγ8 
τορατοὦ 868 βοιηοι ἰηρς ἰμδὺ οουἹὰ Ὀ0 τοϑομοα ς δ]- 

ἴα οὗἨ Βδθ6] ΘΥΘΥΥΉΒΘΓΟ, ἩΒοίμοῦ ΠΡΟΣ 

}} ἱμίο δὰ ἱγωπιον. 

ἴηρ ΟΥ οϑ 6 Ὁ] 8ῃϊηρ [ῸΣ Ομ 08 861} δ βίζῃδὶ οὗ σϑθ νη, 
([α ἱχἱἢ. 12, 14; ζ26Γ. χχχὶϊ. 90) ΤῈ εἶχε οὗὨ δοοὰ 
ΤΙΥ 8.4}} 0 ἴον ἰβοῖα, δὲ [1109 βδτὴθ ἰΐϊωθ, ἃ βὰσῃ οἵ 
(οἷν ἕλιηθ, δὰ ἰδ, ἀουθεθαθ, πουϊὰ ἴΠ6} ρμὶνα 
ἐποτηθοῖνοῦ ἃ ὨΔΠῚΘ 8ἃ8 ἃ ρϑορίο.---ὡδαῖ τὸ 6 δβοδῖ»- Ρ6ο 
᾿ἴοτοῦ ΑΌχοϑα.---ΝΟὶ ΟὨΪΥ 48 δ τἱβίὉ]6 βἴψτιαὶ, Ὀὰϊ ὈΥ͂ 
180 φἴοτΥ οὗὨ ἰἰ9 ἔλτπιθ 28.2}} (06 ἴοτονῦ μοϊὰ ἰδϑσα ἴο- 
βοίμοσ. ΤΠ 8 5. [ὁ ὀχργοδβαίοῃ οὗ 186 ρο 08) δπὰ 
Ῥορυΐαν ἔθοϊϊηρ οὗἨ δηξαυ ; ἰῃ ἴῃ ῥγὶὰθ οὗ 89 Ὠδ- 
ομδὶ βρίγίς ἰἢ6 ἰμαϊνίαυδὶ '8 Ἰοϑὲ ττὶτἢ 18 δὺ 
δηα δὶβ οομβοΐθῃοθ. δας 8 (80 οδδιεδοιογίβιο ἔϑω» 

[86 ΕΌΡὮ γα» 
(66, ἴὴ9 ΤΊΡοΓ, οὐ ἴ6 βοΐα, Τ6 ἱπαϊνάυαὶ τὴ! εὲδ 
σον οιίοηδ, ἷ8 ἔγοοάοσῃ, ἈΪ6 ῬΟΥΒΟΏΔΙΥ, ταυδὸ Ὀ0 
ἩΠΟΪΥ βδοτι δορὰ ἴὸ ἴ86 πδιὴθ οὗ τπιοἰοτταϊ ἐγ, ἩΒΟΙΟΣ 
οἱ κυϑ υδεθρετιο Θοοϊοβίαϑα ἐὰρς ἘΠ μὸ 8. βοα πρλ 

οὶ Υ ἰο δὰ Υ, δυθὶ ΤΆ ΎΥ, ὅσο Ὁ 
του, ἱπάϊνίἀ μι} 17 Εἰδηὶο ἀπαοτιακίην, Βαξ ἴο ἔδ6 
δταὶ ἱπισοἀποϊίου οὗ (δὲ δἰ μοἰδιϊοδὶ δὰ δητοιτθ δ 

᾿ Ῥεΐποῖρ!]9 νοι οῦ]ὰ ποὺ Σπ τ Ϊν ὑγουιοῖο 86 ὑΓῸ5- 
ΡΟΣ δοὰ δι Ποῦ οὐ [820 Ὑ80]9 ἱπ οομποούοι π|ιἢ 
10 το }}-δοίηρ δηὰ ἰδ ἔγϑοάοσα οὗ [86 ἱπάϊνϊ 2] ροῖ- 
800, Ὀὰξ 4150 ΤΠΔΚΘ (86 ἐπαϊνὶ 08] δὴ ἱπτ Ὁ ΑΓῪ 
Βδοιίῆοο ἐό εἰμεν ἩΟἢ ὈΘΟΟΙΩΘΗ͂, ἰῃ ἰμδὲ ΝΔΥ͂, 8 
ἴλ]186 ὉΒΙΓΥ, 88 τοὶ] δὲ ἃ ἴδ166 ἰᾳοἱ ρμἰδοϑὰ οὐ ἰδθ 
ἴδτοῦθ οὗ ἰδο |ἰνίηρ ἀοὰ,---δηαὰ (Ὠἷβ τ οῖμον ἰδ ὈΘ 
680 Βαῦεὶ, Ἐοτϊοα, ἴμ9 Οδυσοῖι, οὐ “κα γτδηὰθ 
πϑιίου,"" ΟὐΣΤΗΣ: 

ὕχ 1986 Ἰονοὸ 8}4}} 

ΟΥ ἯΘθ ΏΔΥῪ δ(ορὶ 88 ἃ νΑΓΙΟῸΒ τοδαϊΐης, 

ὝΠΝΟΣ Ἰοτὸ οὗ ΚΙΟΣΥ͂ ΤΩ κὁ6 ἔδει ΟἿΔ, 

ΤῊ αποπίοι ΠοτῸ γοϊδίοθ ὑὸ ἐμο ἀοεϊταοίίοι, ἴῃ ἐΠοἷν 
ΤΟΙῪ Ῥγίῃποΐρ!οθ, οἵ ἴ).6 Βιηιθταϊεῖο 9811 τὸ τοὶ σίου, δὰ 
[80 Φεαρμοίηΐο ἐθμάοοΥ ἰοὸ οἱ! ]ϊζαϊζοη, ὈΥ ἃ Ηδιηϊιΐϊο 
οοπέοπῃάϊης οὗ τοῖχοι δρᾷ ουϊατο, ὑο 180 οὈδβίσγυο- 
οι οὗ ἐμθ ἔσο ὑγορτοβθθ οὗ ἴδ ποιὰ δπὰ οὗ [80 
βίδίθ, ὈΥ γεϑοϊ νης ἴμ6 οομδτα οι οὗ Βυσηδῃ Εἰ βίουΥ 

ὶ Ηδιλῶο πδίαγα! στο, ἌἈ 000 
ἴο Κυοβοὶ, [π᾿ ἩΒΟΪ6 εἰχηϊβοδηοο οὗ [86 ἔδοι ὈΘΟΟΙΩ6Θ 
τοθοϊνοὰ ἱπίο οὔὸ τίου. “Το υἱὸν (06 8878) [0 
δαῖθον ἱπιρυΐδθ (0 ἐοτη δῆ [09 Ἵουθηΐ, δίποο ΒδΌΥ- 
Ἰοι, ἐμὲ πιοδὲ βρι οπαϊὰ οἰνγ, 85 ἰλὸ Οὑθο κα τορδτὰϑα 
ἰις (Βκβον. ἱ. 178), ἀἰά, ἰμάοοα, τεὰοππὰ ἰο [89 ἔδλπηθ 
οὗ ἰδ Ὀυϊάοτβ, αὶ, δὲ 1}.}6 βδιὴθ ἰἴτωθ, που ὰ ὑΒΟΓΘΌΥ 
ἔαΓη ἢ ἃ ῥσγοοῦ οὗἁ ὑδοὶν ἱπιρὶ ου5 ῥυτὰ." Απα γοῖ, 
οὐϑὴ ἰῃ Κποῦοϊὶ, (86 ποι] -ἰπιοτίοαὶ βυϊδθίγαϊατα ἴῃ 
186 ΤΟΡΓοΘοὨ ΘΟ. ὙΘΙῪ ΟἰΘΑΙΪΥ ΔΡΡΘΑΓΒ, θη 8 
ΒΔΥ͂Β, μὲ “ δοοοταΐηρ ἴο Βοσοβθθ δυὰ ΕἸροϊοτηυϑ, 
ἰδοτθ Ἦ6ΓΟ βίοσίϑθ διῃοὴρ ἔμὸ (Δ᾽ ἀϑοϑηθ [μδὲ [8038 
ΠΟ ΤΌΣΟ Βανοὰ ἰῃ μα βοοά, πο (ΠΟΥ οαμλ6 ἴὸ 
Βα υ]οιΐα, δραίῃ τοϑίοσοὰ ἐδθ ρἷδοθ, διὰ δβρθοίϑ 
Ὀυΐδ ἴθοτο ἃ ἰσῇ ἴοτοῦ. Εὸν ἰδδὺ ρυγροβθ ἴἢθγῸ 
ταθῦ ἰοχοίμον ἰῃ Δ Υ]ομΐα ἀἰγογῆθ τλ85868 οὗ ΡΘΟΡΪΘ, 
οἰς.) Ηϑθ ῥγοοθθαβ [ο Β8Υ, τπογοουοῦ, ὑμαὺ ΒΔΌΥ]ΟΙ 
ἴῃ Ἰαίον πὴ68 Ὀδοϑῆλθ ἐδ οϑηίγὰ] ροΐηί οὗ (ἢ6 πᾶ- 
(ἰοηβ, (δαὶ ἰδ νσαϑ, Ὀθβί 68, ἃ ὙθῦῪ δηοσίθαὶ οἰζγ, πα] 
ἔπο ἰδοιβδηὰ γϑαγβ Ὀοίοτο ϑδϑιλίγδιοΐβ ἰδ νγὰ8 θυ} ΤῸΥ 
(9 δϑοὺ οἵ Βεῖυβ, δῃὰ ἐϊΐπδί, Ὁ τϑϑϑοη οἵ 118 δυβο 

ἱξυᾶο, [18 ἰθιρ}]9 οὗ Βοϊυδ, ἰδ ἰσῃ ἰοτθσ, δηᾶ 
ἐξ ἡϊεβο δ ΤΏΟΓΆ]8 γίνης ἰδ [86 Δρρδάγαποθ οὗ ἰδς 
ΥΘΣΥ Βοιηθ οὗἉ βἷῃ (Οσκτιῦβ, τ. 1, 86), 88 τυ} }} 88. οὮ 
δοοοιῃὶ οὗὨ ἰΐβ ἤδίηο, ἰὲ δὰ δ ρβϑουϊίαν βίηθαδβ ἔὺγ 80 
βοτίρέσσαὶ δυϊμοτ᾿Β παγγαϊϊοῃ, 16 δγγαθο}} ἃ] δἰς- 

δ κο ἕο οσο.᾽ 
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πἰδοδηοο, Βόπόνοσ, οὗ (Ὧ6 δρρϑδγδῆοο οὗ ΒΟΥ οΩ, 88 
τοδῖίον οὗἉ μοῦ, 8, ἴῃ (818 ἯΔΥ, ὙΠΟ οὔβμβορά. 

8. ὕοῖθ. ὅ-8., 77: ἐπίεγυεπέϊοπ ΟΥΓὙ σὕζελουαΐ, δὲ 
ἐομπεεῖ απά ἐῇῖῆ᾽ αοἱἰ. ΟΥ̓ ΒουΣ ἰπ6 ᾿οῦυρῃςξ οὗὁἁ δὴγ 
Φομογνί θεῖο ἀοσυπηοηῖ, ἰὸ πουϊὰ Ὀ6 τον οοποοϊνοα 
δαὶ (86 [τυδιταιϊίο οὗ βυσὶ δὴ υὑπαογίαϊκίηρ πσδὲ 
Ῥτοοοϑὰ ἔτοιῃ ἀοὰ 88 Φοβουδἢ, {6 πον δὰ ῥγὸ- 
ὑδοίον οὗ ἴ6 αἰνίηο κίησάοτη. Τθ6 οοηιίπο ἀοιοη 

4 (τ. δ.--Πὴ Π ἸΑ3), 4πὰ Οοὰ οαπεε ἀοισ. ΤΏΘ Ταν- 
δύτα οἵ Οπῖκοῖοϑ ζοπάογ ἐλὶθ δ ἌΒΔΏΝΝ, ακπὰ «“ελουαλ τσαε 
πεαπύ εεἰεά, οὐ τογοδϊοὰ δὶ Ζ, 8ο σιοκὲ οὔ {}6 οΟΥΒΟΥ 26 - 
δι ΔΌΛΟΣ [195. ΤΈΘ ᾿χρδβθ τὴ ἰάθδ, ἜΟΡΕΙΗΤ, ἴσοτα δ ἢ 
Ῥαδδδροθα 685 Ἠοβοϑᾶ νυ. ἰδ. Ἡ ΘῸΡ ΘΧΡΓΘΘΕΙΟΙ ΘΘΟΣΒ 
ἴο τορσοϑοσὶ Οοὰ 85 τεύίασ, διιὰ Ἰοασῖς [86 ποσ]ὰ ἰο ἐϊδοὶ)ΐ: 

“ὈΡῸ ὃς ΓΙ ΘΟ ἢ ΠΕΣ 1 ὧοἱ! ρο ανπὰ νείωγῊ ἰο '᾿ὲΚ 
ἐπρημ 8ο ἴῃ ἐμ βούδηϊ τοτθθ, Ομ κοῖοδ τοπιάοσ ἰξ, ΟΌπι6, 

με δε γευεαϊεά. ΤῊΘ ΑτδΌΐο ζοί]ονσα ἐδ Ταάχαυμι, ἀπὰ δε 

ιἀτ9 [»ἱ.5. ΟὐΣΡασθ δὶϑο Μίοδῃ ἱ. 8, ΣΙ “2 

ἼΔΝΣ ἸΟῚΡΘῸ ΣΤῚΣ", “Εος 10, δομοναα βοθα ζοσί ἢ 
δοσα ἰδ ρίαδα, αὰ οοῦλθα ἀοτσῃ δῃὰ τᾺ]}}.8 π 6 ὨΙΡὮ 
Ἴδοθθ οὐἠἨ (μὸ δι." ἜΠ6ΙΘ ἷβ 8 πρίσιν ἐπ ἘΔΡ 

βοβαιοπιο"ε ἐπξοτρτοίδεοιι οὗὨ ἐπὶ τμϊοῆ ἰδ ἰδοϊχλπα ἐπ ταοαΐ 
ἱδη οοσισηθηίδίοσε. ““1ἰ σοργοδοηΐ Οοὰ;,᾽" ΒΘ 86Υ8, 

“88 οοταΐπρ ἄονσι ἤγοσα δἰ ἐΠ ΣΟΙ οὗ πιοσοίθα, Ὁ ΌΤῚ Ἢ ἐξ 2, 
ἴο δὲδ ἰὩτοτθ οὗ ἡυρτησιί,᾽"" 1 ἽἼΠΠ' δ ὍΘ, 85 ἘβοῦβὮ [116 0:8 
610 ἰπ ἐμ 0 ΘαΓΟΏΟ ὈΡΡΟΣ ΠΟΔΥΘΙΘ (ΟΟΣΏΡ. 8. εχ δὶ, δ), δπὰ 
{)ο ΟἾΒΟΣ ΠΘΕΙΤῸΣ ἴοῸ ἐδ ΒΡΈΟΣΟ οἵ (λιὶδ ἐπ ΓὈΌ] τὲ ϑασίι,---ἰ τὴ - 
ῬΙΣίμε Δ150 ἐμδὶ 109 ἀὐγ!πιθ ΣΏΘΣΟΥ ἐξ ΙΔΟΙΤῸ γεξί γε, [688 νὲπὶ- 

Θ ίο ἴδ 50η86, ὈΘΟΘΏΒΟ ΣΏΟΣΘ ΠΌΠΟΙ) δηὰ αἰ υδοὰ, ἸΒΟΌΡὮ 
606 ὈΥ̓͂ {86 ὁγ6 οὗ διῖτἢ 88 665 τὰ Ὥροσ ἴη9 ᾿πιιδὲ δῃρὰ 
89 Ὁπ͵υδῖ, πμΐ]οῖ αοἀ᾽ 8 ἠυδρτησηίαδ πῃ 106 ποι] δ.Θ στροσο 
πιαη7εεἴ, ταῦτ Θχίσβοσ ἐΠΆΣΎ, ἸΔΟΣΘ ῬΘΙΡΘΌΪΟ ἴο ἐμιθ ΒΘΏΘΘ, 

Τὸ ἰ5. “816 είγαπρε ποσὶ," ΣΠΌΨ Ὁ ἍΤ, [6. χχυ δ. 21; ἸΏ Κ9 
Γν22) , “δὶ ατίσδοσα σι ἀοίπρ ΤΏΘ οοσησηθηίατΥ οὗ 
Ἄθοπ Εξγα οπ Ἴ", α6:. χΧὶ. ὅ, 18 ΤΟΙΥ πο ἸΟΣΊῊΥ : “ ΤῊ δ 

6 ἔδυ εαϑίἃ, ὈδΟΔΌΒΟ ΟΥ̓ΘΤῪ ἰπΐηρ (δαὶ ἰδῖκοθ Ρἷδοθ ἐπ ἐδ 
που]ὰ δείοιο ἀοραπὰβ ἔγτοσα [09 ῬΟσῸΣΒ (δὲ ἃσὸ αὖονε; 86 ἷ9 
6668 ἰπι πριδ ἰ8 βαἱὰ (1 βδζω. 11. 8) Γῦ 9 Ἴ 9 ἸΣ2Τ" Ὁ ΛΟ Σ ΓΙΌ, 
ἕτοτι [6 Ἡδανδῃ5 οὐδπ δ 819 Αἃ οἂσ Επρα δ 7οΣ- 
αἷοτι ἰΐ ἰδ εἰ ναῃ ὙΕΣΥ ῬΟΟΣΪΥ, αοἰέοηε ατὰ ιοεϊρλεά). ὙΓΒΕτο» 
ἔοτο ἀοᾶ 8 βαϊὰ ἰο γίάδ ρον (λὲ λεαυενε (Ὁ ΛΟ ΓΙ 39}, 
Ὥσαϊ. χχσχίϊϊ. 36); ἴον (πὸ (89 βου ρ ΣΟ δροδῖκβ ΣῈ} 1.6 
Ὧο οὗ πιο." ἘΠ τΐ6 οἰἐδίξου οὗὐ ΑΌΘΠ Ἐπτσα, 
Ῥα. ἘΝ  ἘῊΡ ΜΠ ΘΙΔΕ ΎΊΟΘΙΣ ὁὰ {16 ἨοδΥΘΏδ ὮΥ͂ 
δὴ πδχηθ 4 Ὦ,᾽" ΔΙ ΒΟΏΡΆ ΤΩΘΗΥ ταοάστιι οοτασπσηίαίοσβ ἀΐβῖοΣ 

ἕτοτα ἴμ9 δ ον Ὰ ἰὰ ἐμεῖν τεσ οσί πα οἵ ΔΘ. Ὑ8ὸο τ  ἀΐτς 
οἵ ἴ6 ἩΟΔΎΟΙΙΒ 18 ετριεἰαρὰ, ὍΥ (06 δοτησηθηδίοῦ οἱ ΑΌΘΏ 
Ἕδτ,, 86 τοϊογτίης ἰο [89 οὕ οΣ ΒΡΏΘΓΟ (δοοοταϊπρ ἴο [}9 δδίσο- 
ἰορίοαι ἐθομηῖοβ), ἐπ πολ ἔμθσθ ἃσὸ ἸὩμογθως ὑμ9 ΕἰρθοΣ 
ΟΣ ἰτρδΐο εαωμϑαζεέοι, δα ΒΟ Ταπολτη δαγ8 ὈΤΘΟΦ 

δ ου]ὰ Ὀ6 τοτιδασοὰ ἐὼ {89 γασδὸ δῦουϑο ᾳυοίοά, 1 β6ῃ,. ἐἱ, 8 

(Ὅο0 Ταποπῦς : ““Οοτησαοῃϊ," Ι͂ἌΑτὰ. {. 13), οΣ ὉΪΩΌ, ἀο- 
ρον: ΟΥ̓ ὡήχρηε οδυθΔἸ 08, 88 10 ἰο ὀχρ]αἰπθὰ ὉΥ δΐἴτὰ 
8001 ΧΙΙ. 15). Βἰπλῖασ ἱπίοσῃ σοί ίοσιδ ἃσὸ ρίγϑῃ Ὁ 
ἐδὸ Φοπίδἢ οοτησηθηΐξαίθσε οὗ δος ψοσὰδ 88 ΓΞ , ΕΣ. ἢ, 
Θὸ ἰο ποιυ, ζεὶ μὲ ρο ἀοιοΉ. ὙΏΟΥ ΔΙῸ ᾿δοὰ ἰο Οριθδϑ ἐδ 
τιοδὺ ἀϊτοοῖ ορροαϊίίοτι Ὀοίτθαμ ἯΔΥΒ δηὰ (δου ριίδ οὗ 
Σοῦ ἀπά (οπ0 οὗ Θοἅ, βαγα Βαθοὶ Βομοίοιαο: “1 ἐδ 
ΣΤ ἽΔ23 ΓΙῸ, ΤΑΘΑΒΌΣΟ ΖῸΓ ΤΩΘΑΔΌΣΟ ()α; ραγῶ. Τα 

ὯΒ ὈΣΙ ἃ ἀρ, ΒΔ} ἔμογ, δηἃ βοιῖθ ἔμ ὨΘΆγ ΟΣ ; 16 ὲ τ 90 ΟΟΊΟΉ, 
δδγβ αοἂ, ἀπὰ ἀοΐοαϊ ἰποῖν ἑτωρίουβ ἐμπουρδῖ.᾽ Οἷδον ΒδὉ» 
Ὀΐῃ 5, ἀιὰ Φοπδἢ » ὮδΥΟ 8 τηοϑίβοὰ οὗ Ἰαΐἢ.- 
ἐπιᾷ ΒΌΟΘΝ Ῥ8Ε ὉΥ 8 ΥΟΣΥ οομοΐδο γοῖ ταοϑὲ εἰφαίβοιαι 
Ῥῶγαδα, 18 τροᾶθ οὗ τορσϑθοῃεϊτρ ἘὨΐ τ 58, ππογὰ πο, 

80 6111 ΦΉΣ 15 9 6 Δα ρ9 ΟΣ “ὁ ἐοπριδ οὗἁ ἰδ9 
ονοπῖ," οΥ ἴμο δοίϊοιι βρϑακίπα. ὙΒῸβΒ ΒΟΡΌΙ ΤΒΠομῦτα 

οδιασδοίοσίσοβ ἐμ6 ποσὰβ ζἸδξ "Ἵ δὲ Ὁ ΚΑ ἐλε Ζονὰ ποῖ δεὲ {ϊ, 
τ 

Τδτα. 11}. 86, αο (Ϊ.5}} δ] )ῆ .δο ἴοπβτιθ ΟΣ ΒΡΘΘΟΣ οὗ 

ἐδ οοπάϊξίουι (8 6 ΒιρρΡοθϑά Ἰαπρτιαρο οὗὨ 86 πίοκοᾶ βοι[0Π8 
}.εὲ Ὀοΐοτο ἀοϑοσί 6), ΒΟΟΣ τορασθα 88 δούυ}}ν υἱίοτοὰ 
ΟΥ̓οΙ. ΤΏ Βαρο, οὐ δρέαζε ἴὰ πῆ δὲ 6 ἀοεξ, 1 τηοδὲ ἀἱ- 
Σοοῦ σου ταγίοΥ ἕο ἔδο ΨΥΒ δῃὰ ποηρί οὗ τῶθη. ΤΈΘ 
σνϑηΐ (ὁ 6 πατταιθὰ ὉΥ ἔπ βαογοὰ Ὠἰϊκίοτίσῃ ἐ8 ἐπὸ ἀἰνίσιθ 
τπϊεγυερμοη ἴτι οουσι οτδοξίοι οὗ υσοδὴ τ οκοάμποας δᾶ 701}γ. 
0 τὸ ἐμιολιμχί Ὁ1α, ἐΐ πϑοϑαϑαχῖῖν ἐποϊπὰθ86 δόλο δίαίοιποῃξ οὗ 

ἀὐνίῃϑ ὑπο δ ΟΣ ῬΌΓΡΟΒΘΒ, 88 ἐβορασδϊο νασίδ οὗ ἐδ 

ΟΕΝΕΞΙΙ͂, ΟΒ ΤῊΞ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΩ͂, 
ἴθοσειπκειυτανψεεσθες. 

οὗ Φοβονδὴ ἴΌΣΤΩΒ ἃ σταπὰ σοηίγαδί ὑο ἴπ6 το ΠΙ0Ὲ8 
εργὶείπρ οὗ ἴη6 ΒΑΌΥΙΟΙΪΔῺΒ τὶν (μοῖς ἴοόπτος. ΤῊΦ 
Προ (ΠΟῪ Ὀαϊ]1ἃ, 80 τους ἄθαροῦ, ἰο Βρϑδὶκ δῃίθτο 
Ῥορδιβίοα ΠΥ, τηυβὲ μ6 ἀοβοοηὰ ἐπὶ Ὧ6 ΤῊΔῪ τὶ ΠΥ 
Ἰοοὶκς ἰπῖο 1Π6 τηδίϊοσ. Μογθουθν, ἢ 9 οχρτγθιβίοη σῸ 
ίο, 88 αϑοὰ ὮὉΥ αοά, ἰοττηϑ δὴ ἰγοηῖοδὶ οοπῖγδαὶ ἰοὸ [06 
ὑπο [ο]ά σο ἰο (ΓΞ, ΘΟπη6 οἱ, εἶνε ἮΔΥ ὨΟΝ), 88 πϑοὰ 
ὮὈΥ ἴ6 Βα Υ]ομίασβ, ΤΠ ομ6 0}}18668 ἴ[86 Οἰμον τπὰ 

γε ρεεία. ΤῊΪΐδ τηυδὲ Ὀ6 ἄοτι9 δέξου ἔῃ 9 τῆδῆηος οὗ τα, οἵ καὶ 
αὐπσοί Ὀ6 ἀοπο δὲ 4]}}. ὙΈθδο αἰνίηο ῬυτρΟδοΣ Ια δείξ δ, 
τπογοίοσο, σοργοϑθηϊοα 88 δροακίησ. ἸΘῪ ἀο θροδκ: 
δορὰ (ἷδ 18 νὴ δὲ ΠΥ ΒΑῪ τηαοασῖ ἐσ δίς} 7. 11 8 δ:δ]ο- 
βου ἰο ἐθὸ ἔγοαυοηϊ ὑδᾶλὸ ἐπ Ἡοζαοσὶο ατοοὶ οὗ φημί, ὦ 

ΒΡΟΘΙκ, ἴοτ οἴομαι, ἕο ἐδίηῖ ; δηᾶ, ἐπ Ηοῦτον, οὗὁἨ ἼΣἜἼ, τοογὼ 

ζοσς ψὰ ἐνὶ ΟΥ ἑλίηρ,---α Θὐῃμοοξίοη οἵ ἰά664 ὙΔΟΣ ͵5 οὈτὶσοϑ 
ἐπ [89 118} ἑΛίηὰκ ἀπὰ ἐλίηρ, δ αἰδὸ ἰπ [8ὸ Οοστηδῃ αἱπρ 
διὰ ἀεμηάεη. ΤῊ Ἰδτισυδρο οἵὗ ἴπ0 ονοπί, ἰζ ἐξ που]ὰ ὕ6 αΣ» 

Ῥτοδεῖνο, σοί ὉΘ οηδεδοίασίκεϊο δὰ ἑάϊοσηδίίο. Το ΠΩ ΠῚ, 

«70 (0, ὍΣ ΔΊΔΕῚ ΤῈ ΤΊΣ ὉΥ Β' ΠΥ ΕΥΘΈΡΟΗϑΟ ΡῈ ἘΠΟΎΜΤΙ οἱ ΓΕ, 

ΤΟΣ, Δῃὰ ποΐ δ'οπθ οὗ 1.6 ΒΌΣΩΔΕ πιθ"» 
ἀΐυσι, Βυὶ ἴῃ Βοος πΑσταί 98 84 ἔποδο, Ὡοςὐτρ ΘΟ. } ὑαείεν 
ἀοδεσίρθο ἐδ τμοϊοσίοδὶ ἱασῖ [δὴ Γλιὲθ Τοστη]δ οἵ [89 

ΘΔ δῖο 
ΟΣ δεῖ μῆο. ὝΠΟ; τὸ στα ἐδα οὐὐθοϊξέος, τὸ. δῃῃο:)]ὰ οὺ2» 
εἷος ΒΟῊ ἔδσ ἰξ ροεα, Νοΐ ΟἿΪῪ 18 ἴδοῖτο δὶ ουὐἱ ἴδ ᾿ 
ἐπουσδῖ οὗ δὴν ἀϊτγοοί ἀἰϊνίσιο ἰπίατνοπέζου ἰῃ (δ6 πολ 
ἰδίοσυΥ, Ὀα} 6160 ΘΥΟΥῪ ἰὰθι ἩΏΔΙονΟΣ Οὗ δὴν ἀϊνίῃο δβοίίσῃ 
ΟΣ ΡΟΣΒΟΣΔΙΠ ΠΥ. ΤΟΟΚ δὲ [80 απ οδίϊος, ΘΒΣΟΙΔΥ, 814 πὸ ΔΘ 
οοσαρ ὶ]οὰ ἰο δδὺ ἐιαὺ ἐιἐηκίηρ, ἴῃ ΔΕΥ͂ δΌΟΝ ὙΑΥ͂ 85 πιὸ ἐπἰπξ, 
διιὰ ΘΥΘΏ ἀποισιηρ, ἴῃ ἐδ 96Π86 οὗ ΔΕΥ Ῥδσιου δσ εἴπου 
οὐ δίῃ ρ ἄσιῖξο 88 Βπϊΐο, το δα (ΣῪ δη Πτοροραῖ ἢἷὸ δχς 
οσχοΐβϑα 86 σοσθοτῃ {ει ἰδ 

860, οἰα"" Ηον ὯΓ Βαγο τὸ ΡΡ ἔῃ 1686 τοϑθροοία, Ὀοχοπὰ 
(8λοθ86 δἰτῃρ}]9 “ὁ ΘΟΣΥ ῬοορὶοἾ" Ὑδί δάἀνδηίαρο [89 [ἢ8 
τοδὶ σϑϊλουβ οοτπσοθη δίοσ ΟΥ̓ΟΣ πόση ἰσὶ ἐΐ6 ὯΞ6 οἵ 82 

(μδὶ Θ: δ εἰπε ἰο ἐμ οὗ Οοὰ, οΣ (ΔΚ 
οὐ ἴμδ οἱθ 

ἐπα ρ ἰΘα δῃὰ οβϑο Δ} 

Ἐβασ ; δἰποθ ΒΕΓ 81} ἐο γιγρτοσρ Ο;Θ ΔΔ ἴοΟΥ ΔΠοίδοΣ ; 6ΓΘ 81} δρϑε, 81} Ἰνυταδῃ 
τα ετὸ ΥΟΙΥ ΤΩῸΟὮ ΟἿ ἃ ΡᾶσΣ. Βαϊ ΜὮΥ, 1 ΠΊΔῪ Ὁ τρῶν 
σου πο γ9 ποῖ αν ΘΟ Ὡδοᾶ ΤΟΙΊΩΒ ΤΏΟΓΘ βΈΏΕΓΑΙ, δἢ 
ποῖ που ]ὰ ποῦ δγὸ δτιρποεκίοα 
χταϊσθε αν Ὀθαπ δἰτα Ρν δα, Θοὰ ὑμπεγυεπεα ἴο ργεοενὶ [88 
ΒΟΟΟΙΙΡ ἐδητηθηί οὗ 6 
ΟΟΌΓΘΟ οὗ .8 “ΘΠΘΣΑΙ 
ἐπὰ [η8 πο] 4, ὧν 8 ὁπᾶὰ, ΤΏ16, ἐξ ΤΏΔΥῪ Ὁ ἐδουρὶ 
πουϊὰ δτο δουπάοὰα Ὀοΐέοσ, δηὰ Ὀσέξου ὑσοδοσυδὰ ἴῃς ἀϊθ Πῦ 
οὗ (}6 Βοείρξυσθ. Βυΐ πῇμδὺ ἰδ δὰ ἐπέεγοεπίζοη, Ὀὰΐ ἃ ΟἿΣ 
Ῥοΐνοδη, ἀπὰ 8 »γευεπέίοπ Ὀπΐ ἃ βοίῃᾳ ὈΘίοσο, διὰ ἃ ᾿ 
ἕπσ, οἵ ἃ ῃγουίαάεξησε, Ὀπὲ 8 'οοὸ ἡπιίο, Δ οοπιΐηρ ἄοψτι ἴὺ 
506 Μδαΐ ὅμο σὨ ]άσοιι οἵ ταότι τὸ ἀοἰημῖ γ,0ὸ σαΐῃ ποιῖπῇ 
Ὀγ ἐμοῖα. Τηδίθαὰ οὗὅ Βοὶρίωρ {80 ΤΑ ΙΙΟΣ, ΟἿΣ ταηοϑῦ ΡΒ Ἰοδορὶ- 
ἰκὶ [86 σαῦϊοι πες οὗ ᾿τογηυσαΐ 

τάτρατν ἐχαδροα μαὰ διὰοὰ ουξ, οΓΥ οραϑοὰ 
ἕο δϑοοὶ τ ΘΟΒΟΘΡΌΠΔΙΙΥ, ζοσ Οἵ ΟΣ ἸΑΣρΌΔρθ ΘΟΌΔΙΥ τορτὸ» 
δβοχιίβεϊνο οὗ ἰδ9 ἰάοα, τὰ 5 ὁχοθ τς πῃ ἐμαὶ τινά - 
τιθδδ ἰῃ ἩΔΊΟΩ ἐστὶν ἅτοὶ 5 ἐμαὶ ψΕΐοΒ τὸ ταοεὶ ποοὶ, ΤῊΡ 
ἐδ ἐδο υρσοσίέτο διὰ οποῦνο ΡΟΎΤΘΣ, στοϑΕἰπβ πτοσὰϑ 80Π|0» 
ἐδέτβ τι ΓΘ ἔμδσι Δ Ὀἰ σα σΥ εἰ 0.8 οὗ μτικπόνῃ αυδηῚ 265, κ9 
Ἐδο ΧΥ 5 οὗὅὨ ἐμ δἰ οῦγαϊβί, τβογθ ἐμὸ ἑδίηρ εἰψηἰβοὰ ἴθ 
ΣΩΘΙΤῸ ὨΟΪΟΏΒ, ΒΔΨΙΣΙΒ ΤῸ ΣΩΘΔΏΣΩΡ ΟΣ γα] δ ἘΣΟΟ ΤΕ ΕΙ 

δπίδαὶ ΘΑΌΔΏΟΏ. 6 πὸ 6 δαυξλι!!υτίθτα οὗ 8] ποῦ 
γ9 ἔδο Β1010 ἴο ἢκ ῬΒΠΟΘΟΡΒΙΟΑΗ τ “ {86 ἐπ θη, 15» 

16}}} οοῃἀἱοι5 ἔμ Παἰΐδ ἢ μι ἀΐγη}6 ΡΟΥΤΕΙ Ὁ 186 οοΠ" 
» Βαυΐοαγ ΠΟ δασύτης Ῥσὶποὶρὶθ ονοσ ἰσητοδποιῖ ἐπι Ὠβίχο. Σ 

δαλ ζω ἔ δέος ἐδο Βετρίατο καγβ ἐμὲδ : “186 Θοὰ οἵ 0] ἰ8 δὲν 
ἀπο ἐπρ-Ρ]δοθ, απὰ μμάοσηθδίῃ αγθ ἢδ0 ονὐοσίδοιἰηπρ διτοᾶ, 

ὈΣῚΣ ΤῚΣ Το [86 ἀτπὶς οἵ αἰδτα εγ, (80 ἀσταβ ἐμαὶ μοὶὰ Ὁ 
[ὴ8 ποχϊὰ. Τμο ἀἰνίτιο πίβάοσα μας δδορίοα ἐδὶ8 εἰγ}]0. " 
ἐξ ἃ τηοᾶο οὗἉ ἀϊοίξοιι ΘΥῸΣ γοῖ οαυδὶ ἰο Δ οἶδεσ δ8 
τορσοφοσιίαϊίνο οὗ ἐμαὶ ψ δίοὶ ἰ6 οἷσι σεν 1Π68Ά 016, εἰ! 18, 18. 



ΟΗΑΡ, ΣΙ. 1-9. 

ασηδ ἰἱ ἴλοηι.-- ΤῊ ἸΔΟΥ͂ Ὀοσρίῃ ἴο ἅο, 
διὰ ἐγξωυαμαμν Πεμρο Ψ1 'Ὀὸ τχοπίζαίϊπϑὰ ἔτοσω 
Κδλοη.--- ΤῊ 5 τοτΐῃἀβ τι οὗ [86 ἀροϊαγαίίου : «αν ἐξ 
δροοπιδ ἰἶκ6 ομδ οὗ μθβ. Ὅπάες [86 ἔοστη οὗ δρρυθῇθῃς- 
δῖοι ἴῃογο [65 δῷ ἰγοηΐοδὶ Ὄσργοβδίοῃ οὗ [8 οοῃβοίουβ 
φαγί δι ΠῚ οὗ 186 ἀϊνίη9 το]6.---Ατα πο Τοχὰ δ 6 
ἄοτσιι.--- 6" Πἰσβοῦ ΒοΓΘ δρδΐῃ σοι πβ τπ8 (μδὶ (80- 
οοτάϊησ ἰο Ηοδῖτηδῃ) Φοϊονδῖ, αἴοῦ τ[δ6 ἰυάρστηρηὶ 
οὗ 106 Βοοά, μβαὰ ἰγδυδβίοστοα ἢἶἷδ ᾿Ὥσουθ (ἰ0Ὸ ἰδ0 
Βεδτθη, Καοὶϊ, Ππούσονογ, ΘΟγγοοῦ δηἋβ, δί Ἰ1θδβδὲ ἴῃ 
(ἰδ υἷδοθ, ΟὨΪῪ [86 δι μγορορδίηϊο οχρνγοβδίοῃ οὗ {16 
ἀΐτνίπο ἱπιοτροδί οῃ.-- -Β θῇ ο]14, [6 ῬΘΟΡΪΘ ἐδ οἱιϑ.-- 
ὩΣ, οοπποοίτοπ, οοπιπιμηϊέψ. ΤΏΘ ὈΘΟΡΪΘ, 85 ἃ οοσὰ- 

τ πη Υ, ΡὨγδῖο δ ΠΥ δ  - πο! ἀϊηρ,, ἰ5 οδ]]οὰ “ἿΣ (ἔγοπι 
ΓΔ, ῬΓΟΌΔΟΪ ἴῃ [06 8636 οὗἩ πιουπα-ἰ κε, ἐχίεπαϊπο, 
φιοεϊἰπσ 5)} 10:68 ῬΘΟΡΪΘ, 88. δὴ οἰλίοαὶ οοϊαπυ Υ, ἃ 
ϑιδῖθ, 88 οοῃδ ξεαϊθα ὈΥ͂ δὴ ἰάθβ, ἰᾳ οδι]ϑὰ ὉΦ, ἴτοτα ὉῸΨ 
ἴο Ὀἰπὰ ἴΠοσ, [0 αβϑϑοοΐδίο).--- [ὭΟΥ ορίς ἴο ἀο. 
“ρα πείρας οὗ [86 πρὸς ΒΑὉ6] ἰπ (86 ποῦ] 5 

ἱ Ῥο τοαϊχαϊποὰ 
ἴχοχα ἴθ :.-- πὶ συ, ἴἢ ἰηΐογροδθ ποῖ, ἐδ 
Ρτοδροςὶ 18 οροῃοῦ, [μὲ ἰδ 6 ῥτἱάθ διὰ οουβάθῃοο οὗ 
05) ὙΠῚ δάνδῃοθ ἩΠΕΠΓΠΠ οχίγοιηθ ὑδρία τὺ ἰοπαγὰβ 
(6 ἀοδίτυσίίοι οὗ ἔγοοδοτη, οὐὗἨ ἐδ ρογβοῃδὶ [ἰΐθ, 
οἵ ἰδ6 ἀϊνίπο βορὰ δηὰ ἄομι.---“θὲ τυκ ο ἀοτσὰ 
δὰ ἴδοσο ᾿οοπίουμα Ἰδαηχυδχο.--- ὕρου 
ἐδ6 ἀεβορηῖ οὗ Φοδονδὰ ἴῃ ἷ8 Ὀσμοϊάϊηρ, ἔμ Γὸ ζ0]- 
ἰοῦγβ 5 ἀδβοθηΐ ἴῃ 18 σου 86],---91 )8.---Απα ΠοΓΟ, 
μος τὴς δοοογαϊηρ ἴ0 6 Πἰσϑοῖ, ἀθο5. Φοθονδὰ ἱποϊυὰθ 
1 Βίταδο ἢ Ὠ18. ΔΏμΟ]5, (06 Ἔχοουΐοτβ οὗ 88 Ρθῆδὶ 

᾿γρτιμει Ηδστο, 83 οἰβδθν 6 ΓΟ, Δ ἱηαρργορτίδίο ἰά68.--Ὁ 
ὯΔ οοπίουπά,---Κηοῦς}] που]ὰ υυάογβίαπὰ ὮΥ 

ὉὉ3 ἰο δεραγαίε, δῃιὰ δοοογάϊησ!ν ἐγαπβὶδίοδ ΒΑΌοὶ δ 
ΤΩΘΘΣΪ ΠΣ δορδγδοη, Βαξ ἰπΟΓΘΌΥ 18 [186 οοποορίίοῃ 
οἵ {1:0 δεῖ οδιτίϑα ἰπίο [89 πτηοδηΐηρ. ὮὨδι ἰβ βοίὰ 
ὧοεβ ποὶ γοΐδγ ΒΡΟΡΘΙ͂Υ [0 8 βορδγδίίοῃ τρογοὶν οὗ ἢυ- 
ΓΔ ΒΡΕΘΟΝ, ΤΏ τοδπηθν ἰη τοὶ ἰξ ἰ5 οοίουπάοα 
5 ποῖ ἀοϑοσῖ θα. Αοοοτάϊης ἴο Κορροῃ, [9 ταΐϊγδοῖὶθ 
τουδὶ ἴδΥΘ οομρβίδιοὰ τ Ὲ0]}Υ ἴῃ δὴ ἰησαγὰ ργοοοβϑ, ἰμδὶ 
ἷδ, ἃ ἰδικίηρ, ΔΥΔΥ οὗ (Π0 ο] 4 δϑϑοσίδιίοιϑ οἵ ἰά 688 ΘοΏ- 
ροίοα πῆι πογάβ, δὰ δὴ ἱτητηϑαΐδίθ ἱτηρ  δηϊίηρ οὗ 
ΠΟ δῃη ἀΐνθγβα τη οάεβ οἵ ϑσργοββίοπ Ὁ ἊΑοοογήϊησ 
ἴο 1μ]1ςπἰπδὶ], Ἠοδζοδη (Α. Ἐο ἀμ οῦ᾽ ἀπ οἰδθγ8) ἐλ 

εἰξοσαῦϊο ἴῃ δὴν οὗ ἐΠο086 ΘΟ. 86. ΟΥΤΩΒ ἴῃ ἩΠΙΟΝ 411 ΒΌΤΩΛΗ 
ΤΑ δε 16, που ρ ἢ δέ .}} Ὀ6] ἴο ἴδ πρὶτ- 

τ ἐν ο ἠγγρσοι μεὴμεορ βωδιῶν ἐξ ΔΒ ΒΟΣΩ μαι {Γ0]Υ 
ἐς. ἸῬΡΔῸΪ] οὔοοῦ μοδιὰ ἐδ ἀἰνίμο 4688 Γοβδοὰ 1π (μοὲσ οὶ 

οὐλανὶ ηῤμβσμὸν ἀΥνΝρ, μγειοὺα να δια  ψόμαμεν τιν΄ ῥτχαν τὸ τ τας ο ΟὟΟΥ ΒΌΪΟΓΟ. 9 
οὗ ἰδο Β͵10]19 16 ἐδο "θεὲ ἐμὲ οουὰ 

ΠΥ 

3 , αοά ἐμαὶ ΟΥ̓ δζθ 
ΜΉΣ ΤΣ δὶ 88 ἐμεΥ Ὅσο. Τὶ 1,1] 
- Φ [Τῦ6 δοῦδοα οἵ Ποιοίπρ ἱορεῖλεν Ἡ ΠΟ. Οασπθηΐυ8 ρἶνοδ, ΟΣ 

» διοεί παρ, ΔΒ ὮΘΓῸ Ῥχοδαιίθα, ἃΣὸ Ὡοὲ ἰὈππὰ ἰπ 

ΔΕΥ Ὅδο οὗ ἐδ τοοῦ Δ οὗ ΓΔ, πὺξ δτὸ δοοοιωσηοδαίϑα, Δ85 
ῬΣΈΠΙΑΥΥ δ6Ώ 806, [0 

πον ἐλιααινς  ἰλκαρα ἴο ἀθάποορ ἐξ ἥγτοσῃ ἰδ} βοσδ0 οὗὨ ἐπέεγίογέϊψ, 

ΓῚ β π' 8 Ε 

411 οἴμβετϑ- -ὙΝ}1οὲ ὮΦ πουἹὰ ἀοῃοῖθ αδϑοοέαέέοθ. Α οοτῃ- 
ταῖν πίξπσι 6017 ἐπ ἰδ {πὴ ῦὸ ἀσρδοίδ, οἵὗἩὨ ουξιχατὰ οχο]ιεῖο 
διὰ ἐτιποῦ Ὀἱπάϊΐτιρ.--Τ. Τὰς Ἢ 

ΤὝΒΟοΝ Θαϑ!γ ἐπΐδ ἰ6 ἄοπθ, ὙΠ ΒΟΙΠΟΥ ὉΥ͂ Δ ῬΟΊΤΟΣ Ῥυτοῖν 
γασείαι Ἰ ον ἀἰϊνίπιθ, [6 Θ60}} ἴῃ 180 ολδ66 οὗ τ 1Οδ, ἬὮΟΣΘ, 

τηϊηὰ σὸ οἶϑασ, ἐδ οοπσιθοῦξζοῃ 
ΤΟΟΘΔῚ ΟΥ̓ΡΆΣΙΦ ἰδ 

Ἰοδέ, ιἱ5 υἰθϑ 008 
αἴτει, 0 δηοίμοῦ, οὗ ἔλὰὁ ΘΟΠΠ 

ποσὰ ἀσιὰ ἐὴ9 Ὡδαδὶ 
ζ ΘΘ 

98. ΒΘΟΙΏ8 δτοοδὲ ὙΒΟΙΥ͂ ὈΓΟΘΉ ὈΡ. 

ἔποοι ἐδ δπἃ [ὴ6 ] υἰΐϑθ ὩΏΉΟ 

τουδὶ ἴᾶνθ ὈΘΘῺ ἩΒΟΪ δὲ οαὐπγασὰ Ῥγοοοθδδ, ἃ 608 
αβίοῃ οὗ ἰΠ6 ᾿ρ5, οὗ ργοηυποίδοηῃ, οὗ ἀἰδ]οοίδ . τι ἱδὶ 
Βοδιίζον ΒΟ] 48 ἐπδὲ αἰ ἥδείηρ τιθδπΐϊορβ τοῦ οοπηθοιθα 
ἡ [Π|πὸ τογὰδ οὐ ϑοαμβ. ΤΏ ἰϑίοτγίοαὶ βγτιο οδὶ 
ΟΧρροδδίοη, ΒΟΉΘΥΟΓ, ΤΩΔῪ τλθϑῆ, ροεΝΔΡ8, ἰθδὲ [Π6 

οὗ ἱμπταγὰ δ᾽ οηδιίΐου δηὰ νδπδιίοι, [6 στουμὰ 
οὗ νυἱιοι ΙΔΥ ἴῃ ἰδ ταδηϊο᾽ ἀπο88 Οὐ αἰβροβίι 8, δηὰ 
[δ τοοϊργοοίυ οὗ δρίγίϊδ] ἰοηάἀθηῃοῖοβ, θοσοδιηθ χὰ 
ἴῃ ἀνοτδο ἔογτβ οὗ βρϑϑοὶ δηὰ τηοάθθ Ὀΐ θχργοββίοῃ, 
ΕΥ̓͂ ΓΟΔΔΟῚ οὗ ἃ βυδάδῃ οδιαβίσορηθ Ὀγουρδῦ Ὁρου ὑμόπὶ 
ὮΥ αοά, Τὸ οδιμοηΐδῃ ΒΘΟΥ]οΟπΐδ ἰθΠΘὨΟΥ͂ ΓΘ’ 
Βοοῖδ ἰἰ86 17 811}} ἰπ 86 οεϊστηδίϊοα!, οαργί οἰ οὐ} 7 τὰ Γγ- 
ἴπς ἀἰαϊοοὶβ οὗ 1.9 βδῖὴθ ρθορὶθ, πλιϊοῖ ἰ8 ϑοιῃθ! Γλ68 
ἰο Ὀ6 τοιπιδυκοά ἰῃ αἰ δθγοης ἀυδγίοσβ οὗ {86 ΒΆ 6 Οἰ(Υ͂, 
ΟΓ ἐπ ἴδ9 αἰ δυοης ροδβδδηίσυ οὗ [ῃ9 5816 ΘΟΣΩΙΔΌΠΙΥ, 
Ὀυϊ το ταυδὲ Ὦδυθ οδροοὶδ!} 7 μα ρΪδοθ ἰὴ (ἢθ 
ταις. ἐξ σαρίθευ ἐγ δ τ ἐρνπρυύπρς ̓ άδιναρια ἢ εἰλρια στρ 

Θ ἔεττα οὗ [6 ΒρΘθοὶ Ὁσπαϊησ τησδῖ, 80- 
Θογϊηρῖγ, βανὸ βθονσῃ ἰἰβο] ἢ 88 ἃ αἰβοδδοὰ δοιίΐοῃ 
ἩὨϊοῖ ἰἢ6 [4}}] ἰηἰγοάποορα ἰηΐο 6 οτρχί αὶ ἱπηδὶθ 
βοστω οὗ βροϑοῖὶ ἀϑυοιοριηθηῖ, " ΕῸΣ ἃ ἰοπᾷ, ἐἶτηθ ἱξ τϑ- 
τηδί πο ὨδίυΓΑΙΥ ἰδίθης ἰπ 1.0 Δ π}}}}7 οἵ Νοδδ, Ὀυὶ 
ταδηϊ οδιοὰ ἰἰ8 [011] ρότσον ἴῃ (86 ἔτη οὗἩ [6 ἰοττοῖ- 
Ὀυϊαϊησ ; δηὰ ἱπθὴ ἰδο αὔδοϊ οὗ ἴμδὲὶ Θροοὶ ὑτοὶ 
ἰδεῖ ἢ ἢ ἴθ9 Ὑ8ο]6 ἰβίοσγ οὗ [88 κε πμν ὁ 
11|Κ6 τδῆθον, ΠΟΉΤΘΟΥΟΣ, ἯΔ8 ἰῃ0ΓΘ ἃ ΘΟΌΠΙΟΥ ἱπῆπ6ῃο6, 
ἰοο, ἔγουι ἴπ6 ἀδγα οὗ ΑὈγδίιδστα οωνγασά. Αοοορϊης 
ἰο Καυιεν (Ρ. 220), [86 πριΐγβοϊθ οομπβὶδίβ ἰἱπ ἰὨΐα, 
“ Πδὲ δὲ ἐμαὶ ἰἴτηθ, δηὰ ἴῃ [0δι οῃ, ἰδοῖθ τγὰβ ἰῃ- 
ἰγοάπορά ἃ ᾿ἰησυίειϊο ομδηρο ποῦ, ΔΙ Πουρ ἰδ πουϊὰ 
ανϑ πδίυγα!!ν ΘΟΠι6 ἴῃ ἴῃ [86 οοὐυΓΒθ οὗ (ὨΐηρΒ, πουϊὰ 
ΒΘΥΟΓ61055 δᾶγο σοαυΐγο ἴον 18 (8 ἀονοὶοριθης 
οἴδορ οομάϊιϊοηϑ οὗ δρδοθ διὰ ἰἴγοῶο ἰδ [0866 Ργθ- 
βρη οα," [1{{Π|6γὸ 18 τοϑδηξ ὈΥ (818 ΟὨΪΥ ἃ τοράοσῆι 
Δοοδ]ϑγδίίοι οὗ α πδιογαὶ ἀδνοϊορσηθηϊ, (00 νἱοῦγ ἀ0685 
οὐ Βαϊϊβίγ. ΕἸΖΒΕΥ Ββαγα ΚΑΒΕῚ (ρ. 81): “Α οοπέουπά- 
ἴηρ οὗ Ἰαηρστιαροβ ῬγΟΒΌρΡΡρΟΒβΘβ ἃ οοηζιδίου οὗ (89 Θο;- 
Βοϊουβηθ88, ἃ βοραγδίϊοῃ οἵ [09 ογίηδὶ βρϑϑοῦ ἰηίο 
ΤΩΔΏΥ, ἃ ἀἰβοσάοῦ δηὰ ἃ Ὀγοδοὶ ἰῃ (6 οτἰχίμαὶ οοτὰ- 
ΤΏΟἢ ΘΟΠΒΟΪΟἸΒΏ6Β8 ἱπ ιἰο αοἀ δηὰ {δα πουῖϊα, 
---Ἶ μα ΕἰούογΥ οὗ [86 ἰοποι- δυἰ]αΐηρ 8 186 ιἰδίογΥ οὗ 
[86 οτἱρίη οἵ ποδί οηΐβηι." --Θ0 ἔδο Σιοχὰ κοαϊίοχοα 
ἴδοι δρσοδά,--ουἱ οὗ ἰδοῖν ΘΟΙΏ6Θ ἐΐδ ἀϊ- 
τοοῖ ὀρροδὶϊ6.---Απὰ ἴδον 1οδὲ οἵ ἰο ὈυΐἸὰ.---Τῃδὶ 
8, 8ἃ8 8 ΘΟΙΩΣΩΌΙΣΥ οὗ [26 Βυμηδῃ γϑοθ Μῖτ (Πδί αἷ8- 
εἶἰποῖ ἰθμάθῃον. ἦμο ἴάοδ, βοτγοτον, ἰ8 ποί ὀχοϊυάοά, 
δαὶ 16 ΒΑ Υ]ΟΠΙΔῺΒ τὸ τοιδίηθὰ Ὀοιϊηᾷ Κορὲ ΟἹ 
υϊαΐηνς ΒαΡο]. ΤὮθ δυσοθδδ οὗ {8:6 Θῃιογργίβο ΜΔ 
ἐγυβίγαῖοα, δὰ οὶ δηδλίορουβ δηὰ Ἰἰτηϊϊϑα υπάοσίδ]ο- 
ἴηρσβ οὗ [ῃ6 δΒαπιθ ὑῃ ΘῈ ΟΥ̓͂; ἰΐ ΔΡΡΘΔΓΑ, [Ὁ ΘΧΘΙΏΡΪΘ, 
ἴῃ (06 ρνοδὶ ψου]ὰ τηομδγοΐθδ, ΤΠ Κταὶ ἀΐβαρ- 
Ροϊηϊπιθοῃξ, ΠΟΊΤΘΥΟΣ, ΔΒ ἃ ἴγρ6 οὗ Δ}} ΟἰΘΓΒ, 85 (ΠΟΥ 
Βιοορβϑίνοὶ Υ Ὀθοοῖὰθ δρρδγϑῃς ἰη [8:6 σαἰδβίγορθβ οὗ 
[686 ποτϊὰ τρομασοὶ 68, δηὰ {86 ἰαϑὲ (1 8}} [την π|ὶ}} Ὀθ 
ἴουμά ἰπ ἰδ6 Δ}}] οἵἨ ΒαΌγ]οΏ, ΔΘ τοοπ οποα ἱπ ἰἢ6 
ἈΡοσάΪγρθο. ““Τμαὶ ἐπ δἰστυοίυγο ἰἰ861} νγὰ8 Ἰαϊὰ ἴῃ 
ΤΌΪΩΒ ὈΥ 8ΔῺ οχογοῖβο οὗ αἰνίηθ ρόπτοῦ σι ϊοὰ δἴϊος- 
παῦὰβ ἰοοῖκ ῥΐδοθ, ἰ8 ἰο18 ὑπ, ἱπάθοὰ, ὈΥ ἐδ6 βἰυγὶ, 
Ὀπὲ ποὺ Ὀγ 186 δουρίατοα." 6 1280}. 

4. Ὑ͵ οτοίοσο ἴδ ἐμ ὩΆΣΩΘ Οἔ ἐϊ οαἹ]οἃ ΒΑΡο)]. 
-Ἱπ ἀοτίνίηρ, 16 πδῆλθ ἤτομ δα, μαίο, σαίο οὗ Βοὶ, 

Ἐίοσιδ] διὰ ρορτϊαῦ ἀοταηροπηθπ δ ΣΟ ΤΏΟΤΟ στᾶτο, θυ ἰδίου 
Σοοοσὰδ Ἃ ἐπδέ δυσκοϑὲ [ἢ 6 ΑΙ ὅρος 88 ἴ89 

19, Θσραπαου. ΟἿσΣ δὴρήκεα δὰ 

ἶσα, δΙῺ8}} 
ταΐξ 58 φώαν υς ἀθ6}13] οὗ δΌΟΝ πἰδίοση 8, ΟΣ βΆ ΒΡΡῚΣ 

ουοηΐδ, Ἡμποῖθποσ γορασᾶθα 88 ΒΕ ΡΟΓΠΘίΏΣΩΙ, ΟΥ 88 
τοῖπ ἐμο86 ὩΔΙΏΤΑΙ οΔΌθα  ἐἐἰθ6 οὗ ἩΔῚσῊ το [Δ }}ς 80 

ΤΩΣ, πὰ γεῖ, ΘΟ Ραγα γον, ΚΙΟῊῪ δὸ 1{{{10.-1..1..} 



ΘΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΒ ΤὯΞ ΣΕΙΒΗ͂Ὶ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΗ͂, 

ον ΕἸ, (μ6 δαιμόνι οἵ (δ τεϊ σίου ἰοςογρνοιδιίοω ἰδ | ἰπρ, δηὰ δοοογάϊηρ ἰὸ ποι ἴ86 ὄγει ὈυΠάϊηρ οὗ Βπε 
ποῖ θχοϊυάοά, 28 Κι ΕΙΙ, ΚΌΡΡΟΒΕΒ ἰῃ ιἷ8 ϑδοοομὰ ποῖθ, ἢ. [ Νίιπητοὰ ἰβΒ οαττίθὰ Ὀδοῖ, ἴῃ ἣδδ δηϊα γ, 423 σοσοσα- 
119. “ΟἾΪ τὸ τουδὶ Ὦ Ὀοίποδῃ [δ 6 
ἐἶου οἵ [δ6 ὑονδε υϊάΐηρ ἀπὰ ἐμο ἀοοισσῦοε οὗἉ [}9 
ἰαίον Βαῦο] ἐμαὶ τᾶ δ}} Ὀυΐϊ ου,, δηὰ πίονι, ρεοδ οἷν, 
ἴον ἐιι6 δεσὶ αἴδον ἰδ ἀϊοροταίοι οἵ {80 πδέΐοηδ, οδῖρ ἴῸ 
Ὀ6 1.6 δοδὲ οὗ ἃ μοαϊιϑηϊδἢ ποτγειΐρ." Οσποοιβίης 
(μ6 αἰχηίβοιηοο δὰ [86 τηδίοτίδὶ οὗ ΒαδὮγ- 
ἰοω, ἴῃ οἰαδαῖς 8] τυΐϊνοσθ δρτοὸ τ [86 ΟἹὰ Τοδία- 
ἰδιιδηὶ,---Σ ἀχαιηρὶο: Ηξβοῦ. ἱ. οἷ. 178 ; Κ'Ῥ.5 180, 
16: θιοροκυα, ἰ,. 7: ΑΒΒΙΑΝ, «Ἅ4ἰ62. Υἱ!. 11. Οὐκ. 
Αἰσ2. ὅ,1, 3δ: Εσδτλτη. αὐ Ὄνονψε. Ῥοτγίοσ. 100. 
Αοοονάϊηρ ἴο ἐδότὰ (μ0 Ὠαρο τὸ}}8 οὗ Βδθγίου ᾿ττοῦο 
ὐϑᾶο οὗ Ὀυτης Ὀτίοἷκ, ΔΒ ΘΙ αἷϑὸ ἐδ ᾿Ἰβοουὶ 
εἰτυσίυτο οὗ [06 ἰοσηρ]ο οὗ Βοῖμκ, δὰ ἐδ9 ε 

Αοροταϊΐηρ ἴ᾽ο οΏ6, ἰ09 εἰγουτηίετοῦοθ οἵ [86 
ΟἿΌΥ διηοπηίοα ἰο 480 διδάΐα, οὐ 60.000 Ρδοϑδ; δο- 
οονάϊηρ (ὁ οἴδιοτα, 88ὅ οὐ 860 εἰδάϊΐδ ({πτ]0}8), τρδῖκ- 
ἴησ, ἐμογοίογο, ἃ ΟΌΣΠΟΥ οὗ ἤγοιῃ 18 ἰο 34 ΒΟΌΓΑ. 
Τρ Ὀυϊαΐηρ ΟΥ̓ πιοδὶ ἱιηρογίδηοο δ ἔπ: αυδὰ- 
ταοχοϊδν ἰορ]ο οὗ Βεαῖυδ, ὁδοὶ δἰάθ οὗ τοι ττδδ ὕνγο 
ἔατϊουρϑ ἱπ Ἰδηρί ; οὐ οὗ (8 ἔποτὸ διοδο, ὮΥ ι 
ἰαστδοοβ, ἃ δοηρ, τοδαδῖνο ἰόντος, Ἡδιιοῖ, 
10 Βοτοάοξιδ, νγϑϑ οὨ6 ἔυσϊοηρ ἴῃ Ἰοωρτ δηὰ Ὀγοδάια, 
διὰ, δοοογάϊπρ 0 Βίσεθο, ομο αἰδάϊαμῃ; (ἔπδὲ ἰ8Β 600 
ἴοϑοι) ἷσ!. Τη6 δοοουῃίδ οὗ τοοο τ ἔγαυ 6 γ8 διμοῦηι 
ἰο ἃ οοηθετηδιίου οὗ [6 δποίθηὶ δἰδίοσωθῃία. Τὴ το- 
ΤΩ ΔΒ οὗἁἨ (Π6 ἰ6πιρ]6 οὗ Βοϊυδ ἐμαὶ τᾶϑ ουθσίγοσ Ὁ 
Χογχοδ, διὰ ΠΟῪ οδ]Ἱοὰ Βἷνβ Νίτωγοά, ἔοτιηι ἃ παρο 
τιουηὰ οὗὨ τυΐηβ, οομείπίηρ οὗ Ὀσγηΐ δηυὰ πορυγηὶ 
Ὀγίοϊκεβ, οδιμθηϊθαὰ ραγὶὶγ πίδι ᾿ἴτὴθ δηὰ ραγεὶν στῶ 
Ὀϊασπιθ. Τ Ἡμοΐθ ρμἱδίη οὗ ΒδΌΥΙοΙ ἰδ οογογοὰ 
φῦ τηουπ δ οὗ τι ὈΪΒἢ ἔγοτα ἐἶ 6 Βασθθ τηδίϑυὶδὶϑ (Β66 
Κπν-.Ροδτξε: “ ΤΎδνοὶα,, το. ἰ. ἢ. 801; ΒΟΟΚΙΉΘΗΔΜ: 
ΤΑΙ ἰῇ Μ Ρ.472. ΙΑΥλπρ: “ Νίηο- 
νὴ δῃὰ Βα γίοη," υ. 874: δηὰ ΒΙΤΕ ΕΒ ΟΘΟΘΤΔΡΏΥ," 
χί. Ρ. 8716). “ΤΏ δηοίθηΐδ, ἴον ἰδ πιοβὶ ρασί, ὈΘ 
(86 Ὀυϊάϊηρ οὗ ΒΑΌΤΙΟΣ ἰο ϑαοτηϊγαμΐα, Ὀαὶ ἰδ οδῃ ΟὨΪΥ͂ 
Ὀ6 ἰτθ οὗ 1186 οχιοηδίου δπὰ ἰοτ βοδίοη. Αοοογαϊηρ 
ἴο 1.6 δῃηοίδηϊ ἱηπδοσὶριίοῃδ, ἴῃ 6 ΟἿ νῶβ οἷον ἔπη 
αὐἱδ (Κποῦοὶ σα ἰδο ἀσμεοδιορίοιὶ 1016, ἢ. 846), δΔηὰ, 
δοοοταϊης ἰο οἷ. χ, 10, ἰξ τηυδὲ Βανο Ὀθθ δἰγοδαγ ἰῃ 
οχἰβέθηοα δὲ (86 ὕτωθ οὗ Νίιησοά." Κηοῦοὶ. [ἴῃ τὸ- 

ἴο 1Π6 αἱΐγ, 800 δἷδο ἩΞΒσΣοΟ Β ἴδαΐ- 
ἰδ, διιίοἱο “ Βδθοὶ,"" οἱ ἐδ6 τυΐμδ οὗ ΒδΌγ ου,, 808 

ὈΕΙΊΤΣΘΟΗ, Ὁ. 312, πί (ἢ ταΐθγοοο ἰο 1:6 δοοοῦῃϊ οὗ 
186 ἔσαν ον, δδ68 Εἰοῖ, Τῃὸ Ανδθΐδηδ τορασὰ [86 
ΓαΐπΒ οὗ ΒὶιΒ Νίγοὰ 88 ἰδ Βαυγὶοηΐδη ἰόντος ἐδδὲὶ 
45 ἀοδίτογοα ΌὉΥ͂ γα ἴγοτο βοαυθῆ. οἰ σβοῦ, το 
δἱ θγϑὶ τορανἀϑὰ Βίγβ Νίμηγοὰ δ ἴθ ἐθορὶο οἵ Βοῖυβ 
(458 Βαν)] ποι, ἰ00, δΌΡΡΟδ68), ΓΟΙΏΔΥΝΒ ὨΟΥ, οἢ [δ 
οοπίγαγυ, ἰδδὲ ἰἢ6 ἰοτηρὶο οὗ Βοῖυ βἰοοὰ ἰπ [86 πχϊά- 
6 οὗὈ [86 αἰὲν, Ὀπξ ἰδδὶ Βὶτβ Νί πιροὰ νῶϑ αἰϊυδίοὰ ἴῃ 
4.10 δοδυτὺ ἀν κα όον ἴπο ἀμσε τ τες Βαυΐ ΠΟΥ͂, 
Δοοογάϊησ ἴο Ορροσὶ ̓ Β βυρροαϊ οι, ΡΡΔ »ηδαὴὲ 
ἰοτοον ΟΥ̓ ἴαηριασεε, αὐὰ, ἰμοτοίοτο, (Π6 με τι 28 
ΤΌΘ ἴῃ (8 ἔἴδτον ἐμαὶ ἴ526 Βίτα Νιητοὰ Πδὰ ὈΘΟῺ 
ΔΙτοδγ ἴῃ 188 ΨὉΥῪ δηοίθης τηθ, 86 οὗ 
(56 ΟΠ ΔΙ ἀξδῃ δϑίτοϊ θοῦ, τί πο ἐδ ἴοτοσ οὗ [δ6 
Βροϑο -οοηίουμαϊηρ, δἰδηὰδ ἐπ ἰἰἰδιοτῖοδὶ οομηῃθοϊί οι. 
10 δϑοβ ἰδίου! ἰο δυρροθὸ ἐμαὶ [80 ἐονγοσ, τμϊο ἢ 
ἯΔΒ8 ἰ0 ἀδῃοία ἐδ οδηίσο οὗ (6 οαγίι, δῃουϊὰ Ὀθ 
Ῥἰδοοὰ δὲ ἃ σοἱ]οβ ἀἰδίδηοο ουἱδίἀο οὗὨ [6 οἱἐΥ τ ΐοὶ 
88 ἰδίου! Υ 85 [0 οδΔρ Δ] οὗἨ 86 ϑδσιδ. 
Μογϑονοσγ, {π|8 ἰοῦ ταϊρίι, δὲ ἃ ἰδίοσ ἀδυ, δ Ὀ6- 
σοῖλθ ἰδ οτος οὗ Βοῖυδ. Βυηραι, πονογίβοϊεδα, ἀθ- 
οἰάοα ἕον Βὶτβ Νπηροὰ {π|.8 τοίθγσθηοο ἰο ἘΔ ΠβΟ), 
δηὰ [ἢ Ὠδῖηθ Βυρρογίθ ἰδ6 σοποϊυδίοη ὑπαὶ [δ 6 τγαὰὶ- 
ὕὥοῃ βρϑακβ ἔονς ἰλΐὶβ ρἷαοο, Οὗἁ βρϑοΐδὶ ἱπηροσίαποο, 
Ὀφείάοβ, 

ὕομδ. ὅθε ΕΔΒΕΙ, ἢ. 40. 

ὈΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΥ̓ΤῸ ΕΤΉΙΟΑΤΙ, 

ἔτ τλνο τ8ο ἘΡΓΟΠΡΗΙΝΥ ὑπμββωυμος ἌΜΙΟΕΟΟΣ 
ἴο τὶ βἰειαῦῖο οὐδ κίηρ οὗ {86 γοῦηρ, Βυτοδηῖγ 
δῖο 106 ᾿δίον σῃ πΠΌσΘπίδ] ὈυϊἸ ἀΐησ οὗ [860 
οὗ ἰδῦο [πάϊαηδ, οὗ Οτϑθοα, δπὰ οὗ οἵδοσς ἰδῇ ῖκὸ 
[6 τ γἱο]ορίο8] πγαδίθσωβ οὗ τς οἰν ] σοὰ πδίξοσιβ οὗ 
δηι ἀπ} γ, [ΠΟΥ͂ ργοδϑιΐ 8 ἰδιογῖοαὶ οοπιγδϊοξοῃ οὗ 
ἃ ἰανογὶ(δ τωοάογῃ υἱόν, δοοονϊηρ ἴὸ πο ἢ ἰλλ6 τπολ6 
᾿υπιδη τδϑο πδαὰ ΟὨΪΥ στδ υ}}γ ποτϊιοα 1561 οὐξ οὗ δῷ 
δ ΪΠι4] ΟΥ ὈΘΑΒΕΪΥ βίδίο. 

2. ΤΏο ΘΠδγδοίοσ δηὰ [86 (6Ἰ  ΟΙΟΩΥ οὗ μοδαϊδποιπίδσω, 
ΤΏ δαβϑῦοο οὗ μβοδιαηΐβτη ἰδ εἰν Κίηρὶν ομδγαοίοσίξοὰ 
ἴῃ ΟἿΣ ΠΑΓΤΔΕΪΟΏ 88 ἃ αἰσοαδοὰ οδο ]δίίου Ὀοΐνγοσσι [86 
αἰἐτδσίοιυ οὗ ΒυπηληΪ Υ 0 ὉΠΙΥ, οὐ (6 οὴ6 Βδιηῶῦ, 
δηὰ τὸ τ ὉΠ ρ οἱ ΟΥ̓ δηά υπγοσισαϊποα αἰκτηδτη οστοσεις 

ουϊπνασὰ Ὁη ΠΥ 
πδιΐοηβ. Τηΐα ἰδ ῖκοβ πὸ ἴοσπιη οὗ δ ἀἶ- 
το δοστηθηΐ οὗ ἰ.0 Βδτὴθ ἴῃ ἃ ῬΘΟΌΪΔΡ ΘΘΏθ6 : ἰδ ὯΘ- 
οοἴθδ, ἰῃ ΟΠΟΡ πογὰβ, ἃ ΒοδίΠΘηΒὮ, Ὡδίΐοσδὶ, Ὁ 
Ιοοὰὶ οοπδεὶ δὴ ἰαἀοϊδίσουβ, δῃιοομίποςῖϊς 
ΘΟΒΒΟΪΟΌΒΏΘΔΕ, ἩΠᾺ πὴ ἴἢ6 ποίουμδ οὗ δ 
Ὡδίίουδι δαγί ἢ διὰ ἃ ῃἡδὲϊοπδὶ ἤοδυϑῆβ, ὙΝΙσὲ, ἦππ 15 
υἱῦον ἀϊδογάογ, ἴὲ δίῃ Κα ἀότῃ ἴο ἴδ6 ΤΩΘΓΘ ργοϊυτοο 
ἩΒΙο; τοραγὰβ ΘΥΟΓΥῪ ὁ πὸ κὶ ἐμ ΤΗΣ (ζόνεί, 
δῃἃ ῥῬγοοθϑβ, δὲ ἰδβί, ἰο ἰδὲ δοδοϊαΐο Ὅσο υβί σοῦ 88 
ΜὨοΝ σΔΌΒ6Β 86 ἱπβδοίίδηϊ οὗ Π6 ἰδϊδηὰ ἰο νὰΐ 
ἀεαῖδ. ΔΩΥ ΟἿ6 ἴτοπι δὑσοθα, δηὰ ἰ6 Βυβῆγωδη ἰο 
τὈροδίοι ΘΥΟΣῪ Ὠ6Ψν οὐτηοῦ ἩΠῚῚ ἰδ ροϊδοηθα δυτοῦν. 
ἴὼ {8 816 ΤΩΔΏΠΟΓΣ, ἔγοζῃ ἃ 8 δῆσον ἃ 
Ῥδηιῃοίδεο οὐρά γε μί βοὸς εν ἶ 5 μέ; ἀο- 
οἰἰπίης οἵ [80 βρίτῖς πο νη). ΑὮ ἴοο, 
(6 ἀϊδογεης που] τοοηδγοῆϊθθ ΓΔ ἢ ἃ Ῥσοοῦ ἐδιδὲ 
[9 αἰδολδοὰ οδηϊσροίδὶ ἀσανίηρ ἴῃ ἴῃ6 ποιὰ ὠνοὶ 
ΠΟΤΚΒ ἰῃ ἰπὺο ἢ [δὲ ὁ6 ἢ (6 πάθΒοῦ. 
ὕρνου [6 ἀονῃ οὗἨ ΔΩΥ͂ δ00}) που ]α- ΟΡ ΟΣΥ, 
ἴδοτο 0] δρδίπ, ἴῃ νδιϊοῦδ ταγα, ἃ αἀἰϊδδοϊπέξου 
διηὰ ἃ αἰδροσγείοιι οὗ οἱοβοηΐβ. ύνϑῃ ἴω ἴπ6 ᾿ἰδίο νῦν 
οὗ 180 Ομυτοῦ ἀο νὸ πὰ ἃ βῃιδαονυ οὐ ίης οὗ (ὰ 
ΒΆΤΩΘ ὈΓΟΟΘΘΘΒ; δηά γοῖ ἰΐ ἴδ πδὲ ἐπ|6 ἰδαὶς διὰ [86 
ἀδὲϊγ ποῦκ οἵ 16 οβϑϑηιδὶ ΟἸυγοὰ ἴο τωϑαΐαῖθ σθοτα 
δηὰ τηοτο ἴδ ἴσυο ἀσνοϊορταοηί δηὰ δρροδγδηοα, Ὀοὰ 
οὗ υηΐϊὴγ δηὰ Ὑδγὶ οἱ ῦ,, διροηρ {8:6 πδθοῃβ; [μου σἢ ἰδ 
ἰτυ ἰὲ ἄοοϑ {μ}8 ἰπγουχὸὺ ἰδ6 ᾿ἰχὶ δηὰ ἴον οὗ ἐδ 
(οβροὶ 298 ἱξ κοϑϑ οὖἱ ἴτοιλ ἴδ δρὶ τ 1] Ζίοσι, ΟΣ ἐμοὶ 
ἔτι κίπσάοτα οὗ Θοὰ ποῖ 85 ἰἰΒ οτραῃίσδξοει 8 
86 Ομυτοῦ. ΤΈΘ ὑστιθ σϑορεοοὶυ Ὀοΐπθαξι συ ἐγ δϑὰ 
ἀἰνϊ βίοι οομδιξξιῖοα ἐἰ ᾿πἶδ οὗ Βυτοδηῖϊγ. Τδο ἔλϊδα, 
[ονογίβα, ὀχασχογαιθα γϑοϊργοοίυ, ποῖ ἰϑη 8 το δ 
ογοσδισαίῃϊηρ, δηὰᾶ, δὲ {86 δδῖιϑθ ὕτηθ, [6 αἰνίδιοΣ δε 
ἀϊδβοϊαΐοι οὗ ὈοΐᾺ ἰδοδο ἱπβυοηοοθ, 8 ἐΐ8 ἀὐβοαδε 
διηὰ 118 ἀςαιίῃ. Τμὸ βισϊνίης οὗ (6 νον -Σησμδγοδιῖθα 
Ὀτοδκβ ἄοτσῃ ἀρδίπδὶ 86 ρόοτοΣ οὗ (80 πδοεΐοσιδὶ πὰ 
νἱάυδ) 66. Ακραΐη, [1.6 παδϊζομδὶ ἰβοϊδοηδ ἀγὸ ἱπίδε: 
τιριίοὰ διὰ Ὀγοίκθη ὉΡ ΟΥ̓ ζ:6 ποιϊὰ - τοοπφτολιέθα, 
Βαυὶ ἀἱδρογαίου δδ5 ἴΠ6 δρϑοΐδὶ αὔθδοϊ ἰο ἀϊδετί Ὀτιῖο [86 
ΟΥ̓, ἰο ἀἰδιλοσο ες. ἡ τὸ ῬΕ ΛΘ ΌΜΟ ΒΟΟΡΟ 6 Ὑπύεταξοι 
ὍΡΟΣ δηοίδοσ, ὑπ} [Π6Γ6 ἰδ δνναϊκοποα ἰῃ 41} ἃ ἰδοϊϊηρ 
οὗ 6 ποϑὰ οὗ ἀοϊϊγογαηοθ δὰ πηϊΐγ. Ηρδγο Ὀεϊοῦς 
[86 οἰπποχτδρθΐο δπὰ {ἐπ ἘΠοΟ ΕΣ δγαΐοιηδ. ἴὴ 
τοδρϑοὲ ἰοὸ ἐδ ἢγβὶ, δου ρδτο ΑΝ ΚΒ “ Μ δοοὶ ἰδ δΟῸδ 
τ ύηρε," ἱ Ρ. 14. Οἱ ἴδο ᾿δδὶ, 866 δ ἰγοδῖδθε 
απ Ῥὶε Οεεείεζιεῖ. Οαἱλοϊξεοδε Χιγολεό αἷε Θέρμον. 

δ (86 ἱποοτίριίοῃ οὗ Βογβίρρα, 88 σίνοῃ Ὁγ ] δέά. 
Ὀρρετῖ, στ μίοι ἰπισοάποοδ ΝΟΟυΟ ΒΔ ποΣΖαν 88 βρθδὶ- 8. ΑΔ ἴδ τ γδ οὗ ἐμ6 ΤΊϊΔη8 γοβοοσία ᾿ἰ8οἱΓ ἴῃ 89 
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αοαεῖΐΐνο ρμοιΐοῦδ, 860 ὧοο8 ἰξ αἷδὸ ἴῃ ἰο ΒδΌυ])οπὶ κῃ 
ΌΝ αν-Ὀπ αΐην. 

4. ΕΔΛΒΕΙ, ἢ. 44: “ἸὩ δ ΣΔΠΠΟΣ ΤΩΟΓῈ ΟΥἩ 066 ἀἷδ- 
ἰοῦ τοδυϊκοά, δίθοο ἴδ ἔπηο οἵ Βαροὶ, 8 ΘΥΟΣῪ 
διδιίοω, δῃὰ ὀυ ΣῪ βτοῦρ οὗ πδοόέοῃδ, μβδὰ δρτοϑὰ οὐὸσ 
ἰδ [18 ροσυϊίον νοΐ (18. χχυ. 7) τ ἰοιὶ 886 ἱσαρτοχιδίδὰ 
διμὶ ρουοίσαϊδα ἰδ6 ποθ Ὡδύξουδὶ δο:δοϊ οΌδτι668. 
Ἐτνοα ἴῃ [06 ρεδϑοηὶ δρὸὺ οὗ ἰδμ0 πονιϊὰ ἀοεθ πἷ6 Γγ6- 
τοίη, ποὶ γαῖ Ὀγοκοῦ ἱΒΓΟΌΡὮΗ, ΤΟΣ ΑΙ δηὰ δρί τι 41}γ, 
ΒΥ ποῖ πδίδομβ, Ὀσπὲ ΟὨΪΥ ὉΥ ἱπαϊνἰ πΔ18 οαἱ οὗ ΟΥ̓ΟΙΥῪ 
πδιίΐοη, τῦο ἰὰ ΟἸτίδὲ πᾶνο διιδἰῃη θὰ ἰο 1:9 ραγίξοὶρα- 
ὥοιυ οὗ ἃ ΠΟῪ δηὰ ἀϊνίηθ ΒΟΉΘΥΟΘΣ, 
θοίηρσ ἐδ6 ΤΟΥ σοῖο δῃα δοαγὲ οἵ βῦοι! "δίϊουβ, δὰ 
ἰοττοϊηρ τε ὁπ δηοίθοῦ ἃ Ρρϑορὶθ ἰδ ἃ ροορὶθι ΕῸΣ 
δι ΟὨ δὶ δἰ 4066 τη8ὴ ἅνγαῖκο ἴ0 ἃ υπίνοσβδαὶ ἐθθδσ- 
ἰπσορές δοπβοίουβοθαβ" [Τὺὺῦὸ ἱπάοοά, Ὀπὶ Ομτοὶ, 
δοοοτϊηρ ἢ Μεοιι. χίϊὶ., ποῦ δον ἐπ. 6 ΔηποΣ οὗ 

ὍΔ}1γ ᾿Ιἰδοὰ ὉΡ Ἐοίοτθ ἰδμ0} δῖ 
ὙΟἾ τοσηουθα ΟἹ ἰΟΓΏ ΔΥΔΥ. [ἐ ἰδ ποὶ {86 ἱπαϊνἰα- 
8415 δηὰ ὑπὸ πδίϊοηβ ἐπδὶ ἔοττα ἴμ6 οοηίγαδὲ ἰπ {80 
Ῥτοβϑθηΐ οουγϑο οὗ [6 ποτὶ, Ὀυὶ [86 χταίη ((Π6 6160) 
διὰ ἐῃο οἰιαβδ ἱπ ἐδ: πδίΐοῃβ,---ἰη ΟἾΒΟΣ πογάβ, [89 
οοηίσαδὶ Ὀοίπϑοῃ ἐδ6 Ὀο᾽ϊονίηρ δὰ (89 υπροϊϊονίης 
---ὐοἴποοῃ ρθΟΡ]6 δῃὰ ρϑορίϑ. 

ὅδ. ΤΊα Αὐγτένῃ ταν ὡς ἴῃ 186 ΓΌΪ]6 οὗ ἴδ ἀϊνίῃθ 
τσ ΘΟΌΒΠΘΕΒ (866 οἷ. 11]. 22) ἀρρϑδιβ δχζαὶπ ἴῃ ἰδ 
ΒΙΒίοΟΥΥ οὗ [86 ὉΟπογ- Ὀυ]Πἴησ, δῆσον ἰζδ σταπάσαι αἷα- 
ΟἾδΥ ἰπ ἴδπο ῥεἰμηϊἶνο ἔτηθ. [δ ἴα ἰπαὶ ἔγοσα (86 [8186 
κισὶ νης δον [6 140] οὗἩἁ δὴ ουϊπαγὰ πδιΐομδὶ ἀπ ίϊγ, 
ἐμαὶ αοα δβυῆδσβ (0 ρὸ ἰοτί ἐδ ἀϊδρογβίησ οὗ [86 π8- 
ὕοηα. ΥὙΜΙδουΐ ἀουδί, ἴοο, 8 [Ὦ6ΓΘ δὴ ἰγοῃ!οδὶ ἴΌτοο 
ἴῃ ἰΠ6 ἸἩΤΟΓὰ8 : “δι! ὩΟῪ Ὠοίἷησ Ὑ|1] Ὀ6 τοϑιγαϊποὰ 
ἔροια ἵπθαι ᾽ (νοῦ. 7). 

ΥΙΟΥΥ ; δῃὰ ΠΟΥ νδδὲ ἴθ Ὀαποῆῖι ἐπδὲ ἔγομι ἐΏΘΏ 66 
868 ΟΟΤΩΘ ἰο Ἰηδῃ] 

8. “10ὲ τ Ὀυϊὰ τ8 ἃ ἸΟΟΣ δῃὰ Δ ΚῸ 18 8 
πϑιη 6. ΤΏ δηιποιῖίο τοϊδιίοθ το τὨΐ6 πδίο- 
ποτὰ οὐ ἐποῖγα Ὀοτο ἰοὸ βθοιι ((Π6 ὑπρ τῆν 186 ἀο6- 
ἰδίου ἰδδὶ ἀοἅ μοὰ ρίνοῃ ἴὸ Ὠἰπὶ Βο βΒοπὶὰ 

ἴδιο Ῥοΐδιξίαὶ οδηΐθαὶ ροίηϊ οὐ δυϊηδηΐγ, ΤΙΔῪ 
αἷνο Ὁ0 ἰβάϊοαὶοὰ Ὦγ (80 πδῖιθ ΝΙπιροὰ (Ἴ29., οοταθ 
ΟὮ, ὭΟΥ ἰοὶ 08 τοῦο]}. Απὰ 60, δοοοσάϊηρ ἴο ἔη6 Υἱὸν 
οὗ Βοο9, ΤΔΥῪ ἰΠ9 τδοθ οὗ δι δαγνὸ Ὀδθοοῖιο 
πῖϊ ἢ δρθοΐδὶ σϑὰὶ ἴῃ (1158 ἰο τ ῦ- 0] ἀὴρ, ἔον [ἢ6 ΤΟΥ 
ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ πεβκεηίηρ (10 Ῥτόρβθου. Βαΐ, ἰμθῃ, 
1μεἱ πουϊὰ Ἰεδὰ (ο {86 οοποϊπαΐου οὗ ἃ ναυύΐδηοο τὰ 

δοϊϊάϊηρν οὗ ἴπ6 αἰἷγ δο!, Ἧ͵αο τουδὶ, (μογοίοσο, Β80- 
ῬΟΔΟ ἰδδλὲ ἴῃ (86 υπάοτειδησίπρ τηοηποποί, οἷ. χὶ,, 
πο Ηοτ 66 ποθ οἱἶδον ἱπίδλιυδιοα, οὐ ἔπδὲ ΤΏΘΥ 
ὝΕΙΟ εἰϊοηοοὰ. Τδο ἰοχῖ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, ΒΌΡΡΟΘΟδ δὴ ὑῃ- 

ἀεεριαπάϊης οἵ ἴΠ6 ταοθῦ. Ἧ7Θ ΓΌΔΥ, Ῥοτῦθρα, ΔϑθΌπι8 
ἰθδὶ, ἰβ ἴθ ἀοαϊσηδιίου οὗἨ ἰδ6 Ἰοτου, ΒΠΟΣΣ ΠΥ χιλ, 
Δ ΒΥΙΩΌΟΪἾΟΔΙ1Υ ἱπάϊοσαιθα, δὰ ὑπαὶ οἡ (μΐβ δοοσαῃὲ 
μὲβ τοῦ που]ὰ Ὀ6 βαϊαῆοὰ. ΤΆορο που]ὰ γϑϑυὶὶ, (μ6ῃ, 
ἃ ἀἰϊδιϊποὶ οΘομβοαθθηοα Ὅροι ἰπὶ8 ἔγϑο ἔθάθγαὶ οοὐ- 
ορεγαου οὗὨ ἰδ ΓδοΘδ, ἰῃοτθ [0] οτϑὰ ἐμ6 
ἀρβροῖῦο οχαϊιδέίου οὗ Νίιτοῦ, πιο οοπίτὶαϊοὰ, 
ΤΟ ΟΥοΡ, 0 Παδίδῃ ἴδ ΒΔγ]οηΐο ἀἱκϑοϊαϊίοη. ἯγΚ[ἶἢε 
ΤΩΒΙΚΟ τηοΓὉ ἀἰδῆσυϊ! [86 το τὸ ἰδῖκο οὗ (Π0 ἔγϑπδδο- 
ἤο ἩΏΠΘΏ ΜῈ ΓΔΘΟΒΌΣΘ [6 ἴῃμο88 οὗ (Π6 ἸΟἾΤΘΡ 
Ὀοΐοτο ἴδ9 ἀϊδροτγβίοα ὉΥ (19 ἰδίου τηδρυίίυδο οὗὨ (6 
ἴοπος οὗ Βοϊυμ, οὐ οὗ ἰδ6 Βτίβ Νίῆσοὰ, ““ Μοθορο- 
ἑδιηΐα," δὲγ86 Βυηθοη, “ἷ8 δονογθοὰ (το που ἰο 
βου νὶτι γυΐῃβ δὰ Ἰοοδ 68 τὶ το ἐδ Ὡδῖτθ 
οὗ Νιτογοὰ ἰδ ΘΥΟΥΥΝ ὮθΓ6 οοθῃοσίθοα ; ἃ8 ἰη ΒΑΡγϊοηΐδ 
80 αδἷδο ἱπ Νίπουθι, ᾿γίπρ ἤμγίθοΣ οἱ ἐπὰ οαδεναρὰ 
ἔγοσ Ὅρροῦ Νίοθο ; ΟΥ̓́Θ [08 ΟΘΟΥΠΕΓΥ οὗ {86 
ΒΙΡδθ8 του ῃ δ ἰὴ ϑοῦτοθ οὗ (86 ΤΊ κτίβ, δῃὰ 
80 ἴδ ρατὶ οὗ ΑἸτηοοΐα πμϊοῖ Ἰἰοα ποῦ ἔτγοσα ΝΙΠ6- 
ΤΉ ΒΗ ποαὶ οὗ [560 ἰαἶο δι, δδ6 15 Μουπὶ Νίμι- 

ἨΟΜΙΤΈΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ οτος οἵ Βαροὶ ἰῃ ἰΐα Εἰδίοτίοαΐ δηά βχυγαιῖνο 
βἰηϊδοδηοθ: ἃ ἐἷΐο υπἀοτίδκίης, Δ ἈΡΡραγοηὶ δ0- 
ΟΟΒ8, 8 Γγυδίσα ΡΣΡΟΒ, ΔῊ ΘἴσΘΓΏΔ] βίζῃ οὗ ΔΓΏ- 
ἱπᾷ. 2. Το τοροδιίηρ οὗ [6 ΒΙὴ9 ἰἰϊβίοσγ ἰῃ {80 

1208] δηὰ δοοϊοαίδδιῖσδὶ βρθογο8.---ΤῊ9 βρὶ τι] 
ἰδίοσυ οὗ ΒδΌΥΪΟΣ ἰὸ ἰὼ Ἰα θαι Δι] Β]]ρ δοοογάϊης 

ἴο τὰρ ΑΡοσδῖγρθο. Τμὰ οοηπἤυδίοη οὗ ἰδηρυδροβ δὲ 
Βαδθοὶ, δηὰ (ὴ6 βοϑῃθ οὗ ἴἰπο Ῥοῃίοοοδι δὶ ϑγυβδιοσῃ, 
--͵ἊΒεοῦοὶ δυὰ Ζίοη.---Βαῦο!, οοη[ιδίοη ; «Φ ΓΌΒΘΙ ΟΣΩ, 
Ρόδοθ. σμιγβιϊδηϊ γ, αοαβ ἀοβοοὴὶ ἰὸ οαγίβ, ἴο 
τπίΐο ἀρσαΐη (6 ἀϊδοοτάδηξ ἰδησυαρσθθ. ΟἿ ΒΔ η ΕΥ, 
ἰῃ τὶ ΤΑΥ͂ ἰΐ τη ῖκο8 {ἢ 6 986: 1. ἴῃ ἰδδὶ 
ἔγοσα 81} βρί σἱἱ8 ἰδ τωδῖοβ οὔθ δρίγί: οἵ 116; 23. ἔγοιῃ 
41}1 ρϑορίθα οὔδ Ῥθορῖβ ; 8. ἔγοπι 8}} πὶ ἰποβϑίηρθ, 950 
οομίοαδίοπ οὗἁἨ ἔδί(μ, ὁ ἀοχοίομῃ, οῃ6 βδὶυἱδεῖοη οὗ 
στο. 

ΕΎΔΕΚΕ: Ξυρροαίιίοη, ὑμᾶς βτδὶ δἴλοσ [89 βοοὰ 
ΤΟ ἀγο ἴγοια Αττηθηΐα ὑοταγὰβ Ῥογϑίδ, ἰΠ6Ώ οδδῖ- 
ναὶ ἰοπατὰβ Βαθγίου, ΗΣΡΙΝΟΕΕ : ῬΓὰθ Αἰ πη ΘΥΟΣ 
δἱ {6 εϑί, Αυνδυίοο δηὰ διηἱτίου πδνο 0 Ὀουῃ 8 
(ον. χχίϊ, 28 : [μὐκο ἰ. 61). 

ἐπηα ΤῊΘ ᾿ οὗ τΠ6 λα Μάνα μοι τ πὰ ϑερν 
(οἸὰ : 1. 1ο ρστδεγ ἐδθ ραδείοη ἴοΣ σίουυ πΒ]Οἢ Ὑ 
ἸΏΔΚΟ ἰζρο! ἃ Ὥδῖηθ: 2. ἀοσβοποοῦ οἱ Θοά, τοδοιίπς 
οὐοα 0 [ἢ6 Βοδγϑῃ, δ8 βοδὶ οὗ μπδοϊίαϊίου : 8. {πδι 
1:6 τοῦσον τοΐρῃϊ Ὀ6 ἃ ροϊηί οὗὨ ππίου διὰ οὗ γοῃᾶθζ- 
γΟῸΒ ἴον [06 πὮΟ1]6 Ὠσπιδη το. ΒΑ ἤΏΘΕ8. ΟΥΟΙ 
δοραγαίθδ: 80 ΑΘ ἰΐ Π6ΤῸ: ΟΥ̓́Θ δηὰ Βαϊ ν ΔΙ0Π}6 
οομδξευϊο ἰδ ἴτυθ δηὰ οηᾶυ Ὀοπὰ : Ὀὰΐ (υἷο ἰδ 
ἔουπὰ ΟὨΪΥ ἰπ ἰδο Κίησάοιι οὗ ὭΘΥ͂ΟΣ ἴῃ {6 Κἰῃρ- 
ἄοτα οἵὗ εἶο ποιϊὰ. Α8 δογο, 80 ϑυοσηοτο, 8 Βαῦ6] 
(86 πδῆιθ οὗἁ ρῥτίάἀβ, οὗἩ βῆον, οὗ νϑδίῃ αἴοσυ, οὗ πϑ- 
ομδὶ δου υμχείίου, οἵ ἴγαυὰ δηὰ ὑγυδῆογ προ ἰἰπ6 
οασίῃ. ΑΒ ἰὴ ἐδ ΐ8 μἷδοθ, δὸ ἴβ ἰξ δι πσαγθ (6 στρ στη 
οὗ ᾿πβοΐθῃοθ ἰονδρὰβ αοὰ, οὗ βοδιΐῃρ (ὁ θάνῃ, οὗ 
“ὁ χηρϊχίης 18 ἰὭγοῦΘ διροησ (89 5418, δῃὰ, ἂὲ ἰδὸ 
ΒΆΙΩΘ ἐΐηη6, οὗἨὨ οΘομδιδίοῃ, οὗἨ ἀοϑοϊδίίοῃ, οὗ Θοα᾽ δ ἀδ- 
τἰεἶνο ἰΡΟῺΥ ἰῃ νἱον οὗ 86 αἰδηὶ ῥγοϊϑοίβ οὗ τβϑῃ 
(οοτΡ. 13. τὰς Βον. χνἱἱὶ.).---ΟΚΈΙΔΟΗ : Ἴππος τὰ 
ΠΟ ζοιτηθα 86 ΒΕΔΙΡΙΥ δορδσγαιθαὰ ἕλτω ο8 οὗ ἰ 
πιδιίΐομβ, οδοῖ. οοηδηϑὰ ἰο ἐἰβεὶ δίομθ, δμὰ βίδηάϊης 
ἴο οἰδοῖβ ἴῃ δῇ ϑβϑϑῃ8}}7 Βοβιῖϊθ το δέοι ; δ οὶ τασδὶ 
ὨΟῊ 086 διά ἀενοῖορ ἰδ οτῆὶ ρϑου δῦ ρόνοσ. Τ86 
016 Ποαῖμοῃ ποσὰ ΚΉΟΥΤΒ ΠῸ ΤΔΟΤΘ ΒΏΥ ὑπ] οὗ 
τῆ Ἠυτηδη τδοο, 11} δμδ]]γ, ἰδγοῦρσὶ ἰθ Θοκρεϊ, 
τἸηΘ ἢ ἀσείῃ γοοορηΐζθ ἴΠ9 (δοὶ ἐμαὶ ΠΟΥ ΔΓ αἷϊ οὗ ΟΏ9 



ΟΕΝΕΞΙΝ, ΟΕ ΤῊΞ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΡ ΜΟΒΕΞΒ. 

Ὀϊοοά, (μὲ (ΠΟΥ Πᾶν 81} οὔθ ψγθδαὶ δοϊτηοῃ Ἡδηΐ, 
διὰ Ὦδγνο ἴον ἰμοῖν ἔδίμος ομο αοά,---Π0}, ἰῃ βδοτσὶ, 
106 Ἰδησυᾶροθ σοῦ (06 ῥεὰθ οὗ δαδοί ϑεραγαίοα 
Ὀοσδοῖὰθ δζδίμ υπἰϊοὰ ἴῃ ἴδ6 ον δῃὰ Βυτλ } οὗ 

Ὠ, 
- ΟΥΤΈΒ ἨΆΑΝΡΒΌΟΘΗ: [Ὁ 8 ΟΓΙὮΥ οὗἉ τοτδικ ἰδδὶ 

[86 τλοάσγῃ σοβοᾶγο 68 ἰπίο ἰδηρθαρο μᾶνο σοοοχηϊζοα 
186 οτρσί μα] θη Υ οὗἁ τηοϑὶ ἰόντα τα βμοδα ἴο οὔ6 
ΘΟΙΩΙΊΟῺ Οτίρ δ) βροθοῦ. Τὴθ ρμυπᾶ δῃηὰ μδτί- 
ἵπρ οὗ 86 Ὡδ 0.8 15 ἀοὐ᾽ δ ον τοῦ. ΑΒ ἴδαῦοῦ Ἠδ8 
1}}0 ῬΘΏΔΙΟΥ ἴον [Π6 βίῃ οὗἩ ρασγδαάϊΐϊβο, 80 18 βερδζγαίίοη 
1.6 Ρυμίϑηγηθηί Ὸ Ὁ {118 δἷῃ οὗ ργϊἀθ. [πὸ Ὀοΐἢ 68368, 
ΒΟΤΘΥΟΣ, Ῥγῶ8 ἴΠ6 Ρυμπίβῃτησηὶ δὲ ἰῃ9 βδζῃθ ἔτηθ ἃ 
Ὀϊαθθίηρ. 

ΒΞΟΗΒΟΡΣΒ : [0 ἰ8 186 Βρί τίς οὗ Νιιαγοά ἐδδὶ ἰῃ- 
βαῖεοβ Βυτη ΒΥ ἴῃ (6 ρῥ]δηο οὗ Βαγίοα. ΤῈ τοῦτον, 
88 ἰδίοτίοαὶ ἰδρὶ, ἰθ ἴὸ ἔοττα ἐδθ δροίδοοδίβ οὗ δυ- 
ΚΩΒΗΪγ. 

Ύτπξε : ΤΏΘΥ ἤδγθ ΠΟ ΘΟΠΟΘΙΏ {πδὲ ΘΟ Β ὩΆΣΩΘ 
ῦ6 ΒΑ]Πονθα, Ὀὰΐ 411 ἐμοῖν οῶγο δηὰ ῥ᾽ διηΐηρ ἰυττιδ 0 
1818, (δαὶ ὑπ ὶγ ΟὟ ὩΔΙῺΘ ΙΏΔῪ ὈΘΟΟΙΣῺΘ στοδὲ διὰ 

οοἰοὈταιοα οὐ (ῃ6 οδ τῆ. ΤῊΪ5 ΟἿ δηὰ [ΟὟΤΟΣ οὗ τ 
͵5 ἔπ πἀασοη  Δ}}} ποι ΐηρ οἶδ ἴδῃ δὴ ουϊνδγὰ δγις 
Βοῖδὶ συ θδιϊςαῖθ ἴον [0 ἱπποῦ απο Ὀδίοτο αοά, δὰ 
ἴῃ αοὰ.---ΕΟΟ8 : [1 '5 σγϑ0]6 ἴμδὶ Ηδτὰ δηὰ 8 Β0Ὴ 
Οδηδδη βου ὰ ἤδνὸ Ὀθότι ΘΕΡΘΟΙΔΙΥ ΣΘΑΙ ΟΌΒ ἴ0 ΠΐπΔΘΥ 
κΐα ΟΟΌΏΒ6Ι οὗὁἨὨ Οοά, δοοογαϊηρ ἴο πῆς ἢ ἃ ματα ἀ686- 
ἘΠῺΥ γὲὰ8 ἴ0 Ὀδ(Ά}} ἰΠοτ---ἰ(μδὶ ἴθ, [ῃδ᾽ {Π6τὸ ββου]ὰ 
Ὀ6 ἃ βοραγδίίοι οὗ (6 πδίΐοῃϑ, 80 ἱπδὶ Οδπαβὴ Ἐἐδουὰ 
ὈΘοοτΩΘ ἴδ 6 δογναηὶ οὗ βδοτῃ δηὰ Ψαρῃοίἢ.---ἰ Ὑτηξκ: 
αοὰ οοτμοβ ἀοππ, ἔπδὶ 8, Β6 ρῖνοϑ. βρθοῖδὶ ποϑὰ ἴο 
τοῖο, ΒΘ 6685695 (0 Ὀ6 ἔτ οατπρ. ΗΪ8 σουμϊηρ ἄρνα 
ἀοποίο8 ᾿ΐβ γονεϊδίίοῃ οἵ Εἰτηβοὶ , ἢΪΒ δρροδγίησ ἱπ ἃ 
ΠΟῪ διὰ ρστοδὶ δοὶ, ἩΒΘΙΠΟΡ ἰδισθη ἰπ [06 Β686 οὗ 
ταὶ ἀποϑ8 οὐ δουογῖίγ. “Ὁ ἰδμδὶ του πουϊάβὲ τοδὰ 
106 ΒΘΔΥΘῺΒ δηὰ οογοῶθ ἄονῃὔ (13. ᾿χἱγν.).---νὖῊ ἐσ. 7. 
ΤῈ Ββαϊνδίίοῃ οὗ σρθῃ ἰ8 ἃ τηδίίον οὗ ἀθϑρ ΘΟ; ΓΚ ἰὸ 
οὖν [τὰ - [86 ὈΟΌΠΟΔΙΥ δ που]ὰ Βοὶ τὸ ἔποσὰ ἰδ [6 
Ὀδετῖοῦ οὗ ζτδοὺ δηὰ οοιηρδβείοῃ.---α. Ὁ. Ἐπυννα- 
ΟἾΚΕ : Ηυπιδὴ ΡΪ]Δὴ5 δῖὸ οοηΐουπαοα ἰδδὶ ἴπο ἀἰνῖπα 
ογὰου ΣΊΔῪ Ῥγοοοϑὰ ἔγοτῃ ἰἤοτω, ϑ'΄υοἢ ἰ8 [π6 ΘΟΌΓΕΘ 
οὗ 6 ποιά δ πἰβίοσγ. 

ΕἸΕΤΗ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

7λε ταῦο Ὁ βλεπι. Τὴ Οοπιπιοποοά ἀπὰ Πηπἰογγερίοα Μἥρνταξίοη ὁ Τονγαΐ ἰο Οαπααπ. Τ7Ὺλο Οὐεπεεῖ 
97 ἐλε Ουοπίγαεδἑ δείιοοαπ, Ἡφαίλοπάοηι απὰ (λ6 σεγηιπαὶ Ῥαίΐγῥαγολαζέδηι. ὶ 

, «---............ 

ΟΘΈΡΛΡΥΕΚ ΧΙ, 10--39. 

1. Οδῃ δον οὗ ὅδοτι---ἰο ΤΟΣ. 

10 ΤΙ|οδὸ δῖ [06 βϑῃθσδί!οηϑ οὗ σμθιῃ : ϑ'δθῃχ ὰ8 ἃ Βυηαγρα γϑδῖβ οἷα δηα θοραὶ 
11 Ατρβαχδά᾽ [Κποροὶ: Ῥγοβδθὶγ, μἰββϊασὰ οἵ Ομδ δα] {070 ὙΘΑΤΒ δα (89 Ποοὰ. Απὰ ὅπ 6πὶ 
12 Ἰνοὰ αἴνογ 6 θεραὺ Ατρῃδαχδὰ ἤν μυπαγθα γϑϑῦβ, δὰ θαρϑὺ 8008 Ἀπ ἀδυρηΐοσθ. Απὰ 
13 Αὐρβαχαᾶ Ἰϊνθὰ ἔνθ δηὰ (ΒΙΓΕΥ Ὑϑδῦβ, δὰ Ὀδραὺ δὴ [φαπάϊπα)]: Απα Ατρῃαχϑά 

Ἰνοᾶ αδὔἴοσς 6 Ῥαραὺ δ] δὴ ἔοῸΓ ὨυμαΓοα δηα (ἢγθ6 γϑδσθ, δα Ὀθραὺ Βοηὴ8 ἀπά ἀδυρ ίοτβ. 
Απᾶ 86] 8ὴ Ἰἰνοαὰ {ἸΓΥ γοδῖ8 δηὰ ὑοβεί ΕἸΡΟΡ ἦ [στ ἴχτοπι ἔμο οἴδας εἰ, ρἐ]ρτέσα, εταίβταμ]. 
Απᾶ ϑβαϊδὰ Ἰ᾿ἰνθὰ δῇοι ἢθ θδαραῦ ΕΘ ἰοὺ πυπάγοα δπᾶὰ ἰἴσθθ γϑᾶσβ, δῃα Ὀοραὶ 8018 
δηὰ ἀδυσμίθτθΌ. Απὰ ΕἸΌΘΙ Ἰινθά ἴΟῸΓ δηᾶ {μι Υ γοᾶγϑ, δηθὰ Ὀθραὶ Ῥαοΐαρ [ἀϊνιείοη] : 
Απὰ Εθοῦ ἸΙινσθᾶ δῇιθσ 6 Ὀδθραὺ Ῥοϑίθρ Ὁ Βυπατοᾶ δηὰ (μἰσὶγ γϑαγθ, ἃμὰ Ὀαραὺ 808 
διὰ ἀδυρῃίειθβ. Απάὰ Ῥαῖδρ ᾿ἰνσθὰ {δίστιγ γϑαγθ, δῃὰ βοραὺ Ειϑὰ [αίαιάδμι», φἰεοὰ] : 
Απαὰ Ῥεῖερ Ἰ᾿ἰνθᾶ αὔον "6 Ὀεραὺ δα ὕὑχο δυπατοα δηᾶὰ πΙηΘ ὙΘΑΓΒ, 8πα Ὀοραΐ ΒΟῊ8 
δῃὰ ἀδυρηῖοσβ Απᾶὰ Ηρα Ἰ᾿νϑὰ ὕνο δηᾶ {ΠΙΥΥ γοατθ, ὁπ Ὀαραὶ ϑβθγυρ " [νἱμο-υσαπὶ] : 
Απαὰ θα Ἰινϑᾶ αἴϊον 6 Ὀδρδαὺ ϑασρ ὑγο δυπάτοα δηᾶ βούϑῃ γϑδῦθ, δπὰ Ὀδραὶ β0ῃ8 
δηῃα ἀδυριίοτθ. Απὰ ϑοσυρ ᾿ἰσϑᾶὰ (ΠΙΣΤΟΥ͂ γθδτθ, δ ὑαραῦ ΝΆΒΟΣΙ [(οϑαιίμ : γαπίϊης [ : 
Απὰ ὅδσυρ ᾿ἰνϑὰ αἴϊοσ ἢθ θαραῦ ΝΆΒΟΥ ὕπο Βυηᾶγοα γϑδγθ, δηὰ Ὀοζαὺ Β0Π8 δηὰ ἀδαρη- 
[6185. Απὰ Ναθον Ἰίνθα πίη δῃὰ ἔνθ  γαδῖθ, δηὰ ὑοραὶ Τογαὶ [τατηΐπε, ἰατιγαις ] : 
Αὑᾶ Νδδογ ᾿ἰνοᾶ δέϊοσ. ἢ6 θαραῖ ΤΌσΔᾺ ἃ δυημᾶάτγοα ἀπ πἰηθύθθη ὙΘΆΓΆ, δα Ὀερδὲ 80Ὲ8 
84 ἀδυρηΐοτθ. Απᾶ ΤόΤΔἢ Ἰιγϑα ΒΟΥ ΠΥ γ 6818, δηᾶ θαρδϑῦ ΑΌτδτη [Β|ρᾺ ταίμου}, ΝΆΠΟΣ 
[569 τες. 3], δηἃ Ηδγδη Ἶ ἀοϑουίπο : Μοπίαμι]. 
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2, ἸΤοτδα, ἷ8 δου δηὰ Επγϊσταϊίοη (νυ σβ, 37-- 32). 
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Νον ἰἢ656 δ.Θ [ἢ φησ 018 οὗ Ἰϑτδῃ : ΤΌΣ Ὀαραῦ ΑΌτδπ), ΝΔΠΟΣ, δηὰ Ἡλσδῃ ; 
δα Ἡδιδῃ Ῥοραῦ μοῦ Ἶνοῖ!, ουπιοοαϊοὰ]. Απὰ Ἡδταπ αἰθα Ὀαΐογθ [{δο ἔμοϑ οΥ] 8}8 Ἀ Π6Γ 
Τοτα, ἴῃ ὑμ6 Ἰοπᾶ οὗἩ ἢ}8 παινιν, τὰ τ᾽ Γ[έρβε; δαπι6] οὐ (86 Οιδ] 68 (Ὁ υτῶ9). ᾿πὰ 
Αὐταὶ δπα ΝΆΒΟΥ ἰοοὶς {ποπὶ τυῦῖγοϑ: [ἢ 6 πα οὔ ΑΡγϑη)Β Ἡ16 νγ88 ὅϑαγαὶ [ὑτίμοβββ] 
δῃᾶ {μ6 Ὡδπιθ οὗ ΝΆ ονἶβ τὶ θ, ΜΊ ΔΝ [περι], (Π8 ἀδυρμίες οἵ Ηδγαπ, {Π6 Δίμ6. οἵ 
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80 ΜΙοδῆ, δπᾶ (89 ἰδίμοσ οὗ 1βοϑδὰ ὁ [δρίατ, ϑϑοσοϑε]. Βαϊ β'δυαὶ νσαϑ ὈΔΙΤΘη ; 816 "δα πο ο}}]α, 
81 Απὰ Τοῖδὰ ἰοοὶς Ατϑτα ἢἷ8 80}, δᾶ 1.οἱ ἰὴ6 βοὴ οὗ Ηδγβϑῃ, ἢ18 80} 8 βοὴ, δῃαὰ ὅῥαγαὶ ἢὶξ 

ἀδαρἢίθυ-Π-Ἰανν, Ὠ18 80} Α ὈτδπλΒ τὶ; δηα {Π6ῪΥ̓ πτθηῦ ἰοσὰ ἢ ἢ (Θὰ ἔγοιῃ Ὅτ οὗ ὯΠ6 
Ομ άδεβ ἰο ρὸ πηΐο {8 ἰαπά οὗ (ὑδηδδι ; δῃὰ ὑΒ6Υ σϑῖὰθ υπίο Ηδγδῃ δηα ἀὐνοὶῦ {Π|6ΓΘ. 

32 Απᾶ {86 ἀΔγ8 οὗ ΤΟΥΔἢ γ6 16 ὑνο ᾿μπατθα δπὰ ἤνθ γϑᾶτβ; δῃὰ Το γδὴ αἰθα ἰῃ Ηδγδῃ. 

(" Υας. 1.--Ὑ 9 1. Ασρμαχρά,--ὑσοπυπαίδιοι ἀδειτϑὰ ἴτοτα ἰδὸ 1,ΧΧ,, Αρφαξαδ; δοοοτάϊπᾳ ἰο ἔμ ἩΘΌΣΘΥ 
γοϊπεϊσις, Ασραχεμαδ {ὲ [6 ἃ οοπιρουπὰ, ονἱἀ θην, οὗὨ πβίομ Ἐμο Ῥσίποῖραὶ ρασὲ ἰβ ἼΩ9 , ἔτοσι τ μοι ἐμ Ἰοΐος ὉἼΤΩ9, 
Ομοϊάσαμθ. 1ὶ που]ὰ δρρϑῶσ, οῃῃ ἴμ:660 δοοουῃΐδ, νὸ 6 {09 ΠΆΣηΘ οὗ 8 ῬΟΟΡΙΟ ἰγδσιδίαττοα ἴο ἐμοὶῦ διηδοδίογ, 88 ἴῃ ἸΏΔΩΥ 
οἷδον οβϑϑδ. Ατηυηρ ἴ80 ΘΑΣῚῪ παΐϊϊοῖα Πδτηοδ ἮΟΤΘ ῃσῦ χο(, 859 [ΏΟΥ ΘΣῸ Ὑ1|}} 18 πὶ τη 6Γ ἰἰτηθ6. Τδὸ Οὐχί παπιθ ττ88 
ομδηρϑαὰ 70. βὸ 6160---δοῖηο ἀοοά ἢ τηδῃ δα ἀ016, ΟΣ Βο16 ᾿απᾷὰ 6 Βαά βεϊι]ρὰ, ἀπὰ ἰδὲ ὈδοΟΙΩ03 5 ἘΡΡΕΠ Βλσι 
ΪᾺ . ΒΟΣΔΟΙΙΣΩΘΒ [10 ΘΑΣῚΥ ῬΟΤΒΟΣΔΙῚ Ὡδιθ ἰ6 αἴτϑη ἴἰο [Π6 ΘΟΌΙΤΥ, ΒΠ 6 16 ΟΟἸ68 Ὀδοὶς ἐπι 8. ΟΠ ΔῊ μοι] ΤΌΣ. 85 8 
ἀοαϊκηδίοι οὗ 109 διιεϑοίοσ. ΤΏῸΔ ΦοδΟΡΏΠδ ς οὗ 1)9 ὅγο ρῥσχίγηϊεϊνο “" ΒΒοση ες Ῥϑορίθ, [89 Σἰανέΐεε (ον Ῥογείδι 
[9 «δεγτίαπε, [ὰ9 Αγαπείίεε (ΟΣ ΒΥΤΙίΔῺ8), [80 Σγαίαηε (τόσα 04), δὰ ἰδ9 4γ»ρλαχααίίεξ, ὨΟῊ ο8]1]6ὰ ΟΒδ]ά654:5."--Τὶ 1ὼ 

. ΤΏ6 1119 οὗ Βθοτα ἴῃ ΑΥΡΒδχδα βϑότο ἰο δ ὺθ σοζαδίτοὰ ἃ Ἰοτι ἘΣΘ δὐοσ ἢΠ6 Βοοὰ ἴῃ (06 ὌΡΡΟΣ 

Οὐ ΓῸ ; δηὰ ἰΐ τον Ὀ6 ἀοποίοὰ τδοΐδος (ἷσ Ὀτα πο ἢ οὗ 186 Βηοτηϊίθδ, τότ ἩθοσΩ ΑὔΣΔμ δι ΜᾺ αἰ ΓΟΟΠΥ ἀοδοοηάθα, Μασ Φ 
πὶ [δ6 (λῤτῃς τοῦ πο οὗ {ῃ6 ὨΌΣΩΔη Τδοο ἴῃ ἐδὸ ρ]δη οὗ Βμΐηδτ, ΟΣ δὰ στῃηθοῖ, ἐζ Δν ἐς, ἴο ἀο ἡ Ὀυϊάϊηρ 1.6 
ἴονας οὗἨ ΒΩῦοΙ (506 τεχρδσῖκο οἵ [Δτιρο, Ὁ. 867). ἘΟΥΒ ἀοδοοπ δῖ οαπεέ ΟὐΕΥ {Π6 σίνος, δηἃ Ὀσομδη ἴδὸ β'Γεῖ πὴ αΥ Δ  0}}8 ἴο 

[86 δουῖ. ΤῈο ποσὰ 3.9 ΣΩΔῪ δα ΟΥ̓Σ ἐῃ τόδροσὲ ἰοὸ οἰέποῦ αἰάθ, δῃὰ 80 1 ταϊσης Ὀ9 δΔρῃ]οὰ ἰο ὁμὸ (μὲ ποπὶ ΟΥ̓́ΟΥ, ΟΥὉ 
ἴο οειὸ ἐδδὲ σοιηδίηοαᾶ, ΤΏ 16 βαβαῖ β ΟΥ̓ΘΥ Ὀεΐηβ 8 ΣΩΘΤΩΟΤΔὮΪ6 οὐδ, ἐδ 9 ΠΡΙΠΑα τοῦς ΟΟΣΩΘ ΨΟΙΥ͂ πδίυσα]]Υ ἤσοσῃ ἰδ, 
ψσίθοΥ )ὧὁ κρίνος ἴο [η6 διῃοθδίοῦ" ἯΏΟ δίδυγοᾶ, οσ ἴὸ ἐ:9 ἀοδοθμάδβχει (δ ὙΠῸ Ἰοῖξ 1μ6 οΪαὰ οουπέτγ. Εδοὶ εἰὰθ του] Ὀο ἐγαπϑ» 
εἰρλταίεπεοίαπ ἴο [86 οἶδοξ, ἢ ἃ δὸ ἐσ] Υ 25 ὈΠΛΩΦ, ΟΥ Ἠοθγονσα. 1 που]ὰ ὈΘ ΨΟΤΥ ΤῊ ΟἿ 88 Ὸὀ δρϑδκ, οὐ πιϑοὰ ἴο βρϑδῖ, 
οὔ (λ6 οἹὰ οουπέγίοδ 86 ἐσ: δι] δηϊο, ὁ ἐ0 ΟΥ̓ΟΣ κἰὰο οὗ, ΟΣ οὐΌΣ [80 Αδαμ το; 186 ἨΘΌΣΤΟΝΥ 39 ΒαΥ τ ΘΥΟΙΥ͂ ΔΡΡΌΟΔΣΔΏΟΘ 

οὗ Ὀοΐηρ οἰγτηοϊορί 17 ἔμ6 βάσηθ τι [86 ατοεὶς ὑπέρ, ἀοττηδε ὥδεν, διὰ ΟΣ βδχοῖ οὐέγ, ΟὈσρασο ἐπ. χὶν. 18, ΔΟΣΘ 
ἭἜἼΣΣΠΙ ὈΞΝ, Αὕγαηε ίλ6 Ἡοδτειυ, ἰδ τοπὰοσοὰ ᾿Αβρὰμ ὁ περάτης, Αὗγαιι ἰδλὲ ραξεεηρεν.--Ἐ.1..} 
ον. δ ὁ.:-- 33." Ὁ. βοχῖο που]ὰ τοδοσὲ ἐὸ (Ἀ6 ῬΣΙΣΩΔΓΊΥ δΒ61Δ0 οὗ Δ οὐ “Ὁ ἰο κοῦ [19 τηϑαπίῃρ ἐπίαπρίεα (του χῖοῖκ- 

Κοίου), ἴο ταδῖκο ἰὲ οοζτθεροπὰ ἴο βοὴ οἴμοσ ἀεσί γδίίουϑ τ ΒΟ ΔΙῸ δαποθὰ ΒΟΤῸ δ ἀοποίϊπρς οἰἴμοσ (ἢ 6 δάνδποο, οσ [80 
μέρ ῥφνν τὶ μα οὔ {818 ὀαΣῚ ΒΒ ον ἶ0 τηονοσηοαξ. Βυΐ Ὀοσίὰοα ἴΠ6 διλτέσιθαδ πὰ Ὁποοσία τὺ οὗ βΌοδ. ἀογί γαϊίομα, [Π 0 ἸΒΙΤΩ69 
ἴδγ δοϑηλ ἴο ἐπι ϊοαίθ οουἹὰ ΟΣΙΥ͂ δνοὸ Ὀσοα ρἴνϑῃ ἰοσα ὙὮ6Ὼ ἐδθ ἤβοϊδ οὐ ἩΔ|ΙῸΣ ΠΟΥ͂ ΔΙῸ δυρροθοὰ ἴο ὮὉΘ 
ετουτιἀοὰ μδᾶ δοαπίτοα ἃ εἱπίοτί δ] ἱτηροτίδηοα. Οαϑοηΐαβ που]ὰ τοσοῦ ἰξ ραΐπεεξ, 8 γοῦτς; υἱπδ-δλοοί (ἴτοτα ΔΩ, ἴο νὶπά, 
δπισία. Ἰο πιδιρθ- δἐνίτ ΘΟ] ἃ ὈΘ τόσο παΐασαὶ διὰ ΘαϑῪ ἐμ δη (μῖ6. ΟΟτΏραγθ ὈΛΔΥ, Θαη. χΧ], 10, 13; 9ο6ὶ ἐ, 7; δηὰ 
πὮῶδε 16 βαϊᾷ ἐπὶ ἐῃ6 Ὁ] οἵ Φοβορῇ, σοῃ, χἰχ, 22, Ὁ 12 ἘἸΟῚ Ὁ, ΤΥ  Ό]μοϑα Φόβορα, βοὴ οὗ ἔγυ αι] ποδε---οὺΣ 
ἐσασιϊδίίοι, α νέγν 7γὐγ μὲ δουρλ.--Τ. 1,..} ᾿ ὰ 

[4 ος. 29.- - 2 Ὁ Ὁ, Ιδοϑὶ. ΤΏ σον ἢ ἱπίουρσοίοσα, ΟΠ ΟΣ, ΒΥ ἐμαὶ Ιθοδἢ δηὰ βαγδὴ σόσὰ (86 δβαῖηθ. ΤΈῸδ 

Ἐδεῖὶ -- Ἴδοβι, ἰδδὺ ἐς Βασι, δὸ οδ᾽ θὰ ὈθΟδῸ 86 85:9 τῪΔδ ἃ ΘΟΟΙΘδα (π9" Ὁ) ὃν ἐδὸ ΗοΙΥ δρίσιξ, δὰ Ὀοολυδο 41} σαξοᾶ ὍΡΟΣ 
1με Ῥοδοϊν,᾽ [0. ψΏ ΟΣ Ἀ6 τοῦτ ἰοὸ Θοῃ. χἰΐ, 14. ΤὮο τοοῖ 39 Ὁ (δέδ, ραξα ὩΡΟῊ) 8 αυἱΐο Θοτάτηοι ἴῃ ἔἶο Εν τῖασ, (86 οἰ ἀσϑὲ 

ὉΣΆΒΟΣ οὗ [6 ΒΒοριίξῖο, ἐΒουβὰ [ὁ ἀ068 ποῖ οὐτὴθ 1 ἐδο ἩΘΌΣΟΝ. 1 ἰδ τονίνοα, δὰ Ὀοοοσοοδ ἐγοηποπῖί, ἰὰ ἴμπὸ ΒΑΡ Οἱ ἶοαΙ. 

[ ες. 14.-- 

Ιὲ ἐδ ϑαυϊναϊοπὲ ἰο ἐδο ἨοῦτΟΝ ΠΡ ,) Ῥτορδοῖ οσ ὅθασ. ΑΌδΏ Ἑξτγὰ δδ8 ἐδ ϑάσῃϑ ἑηἰοσρσείδείου. -- τ. 1.} 

ΤῊΣ ΒΙΟΝΙΕΊΟΑΝΟΕ ΟΕ ΤῊΒΡ ΟἘΝΕΑΤΟΟΘΙΟΑΙΣ, ΤΑ- 
ΒΕ ΟΒ ΤΠῈ ΒΗΕΜΙΓΤΈΘ. 

ΤῊ ΧΟΠΘΔΊΟΩΥ οὗ ἰδ Ξθθταΐο8 18 ΤΘΔΠΥ 8Ὲ ΔΡ- 
Ροῃμάεδρο ἴἰὸ ἰμαὲ οὗ ἰμο ϑοιἱῦοθ, οἰ. γ.) δῃὰ πῃ {818 
ἯΔΥ ΓΌΓΙΩΒ ἃ ΘΠ ΘΑἸορίοδὶ βογίεβ οχίθπαϊηρ ἔγοτλ Αὔδτὰ 
ἴο ΑΡγδδδιη. [ὲ ἰ8 οοῃἰπυθὰ οὨ [86 Ἰἰηθ οὗ Νῶδος 
(εὐ. χαίϊ. 20-24), ὁπ ἴδαϊ οἵ Καίαγδα (οἷ, χχυ. 1-4), 
οἵ ΙδὨσηδοὶ (οἷν. χχυ. 12, οἵς.), οὗ Εδβδυ (οἷ. χχχυὶ. 
1, 616.), οὐ ἰδὸ ᾿ἴἰπο οὗ Φαοοῦ (οἰ. χὶνὶ. 8--27}, οἵα. 
(8ε6 ἴδιο δγίϊοϊο : “" ἀθμῃμοδϊορίοδὶ Κορίϑίον," ἰὼ Ηκε- 
Ζ00 8 οαΐ οἰοραάί4.)}) Αοοοτγάϊην (0 Καοθοὶ (μΐδ 
016 [88 Νὰ ς τε οἵ δὴ Ἀπαλνεν οὗ ἀπούτασνρ σον 
Βοτιρίυτο (Ρ. 129); γὸ 819 βαιϊίβῆοα ἰο ἀραὶ χηδίο ἱὲ 
88 ἀρμίνης Ὁ τ δι ϑιΐο, βίησθ ἐξ ΘΙ ὈΓΔΟΟΒ ποὲ ΟὨΪΥ͂ 
Αγ μδτ δ τδοθ, Ὀὰι Αἰ80 186 Ὠθαγοϑδὶ ὈσάποῦοΒ οὗὨ ἰΐ 
(δεῖ δἱ ἃ ᾿ἰδἱοῦ ρμοτϊοά Ὀθοδὴθ μβοδίηθῃη, 786 ἰ60]}6 
οὗ [6 Κ5Ξ'Βοιιϊΐοβ δ ΓΔΟΟδ ἴθ ΖΟΠΟΓΑΙΟΏΒ, 88 ἀο068 
(}9 180 ]6 οὗ ἰδ6 βοιίμἰι.8. ΤῈθ ἥκοι (ΘΟὨ ΟΣΤΩΔΌΪ ἰοὸ 
[6 ΠατΑΌοΓ (68) ἀδποίοβ ἃ Ρεγίθοὶ ἀονϑορχαθμῖ, πο 
ΓΌω5 ουὔὐ ἱπ ΑΡτγαίίδτω, (86 "δίδον οὗ ἔδο ΓΔ} 0], 
τορτοϑοηϊηρ, ΔΒ Ὧ6 ἋΟΟΆ, ἃ ὨυΠΏθΟΥἾ688 σᾶοθ οὗ [[6 
Ὀοϊϊονίηςς ουὐ οὗὨ 411 Βυμηδηΐϊγ. ΑὈταΒδι τηυβὲ ὮΘ 
τοοκοῃοα δοόγὸ τὶ ἰδ6 ἰρηιῃ, 88 ΝΌΔΩ ἰὴ οὗ. νυν. 1 
8 οἷοδγ, ἴοο, (δδὺ 1}}18 (4016 18 ἀοδβίρῃοα ἰὸ ἱπαϊοδίθ 
86 στοπί, οὗ 6β 8 Ὁ} 1Βητηθηὶ οὗ [86 ῥδίτίδγοθδὶ (δι ἢ, 
ἰοροῖθον τ ῖτ 18 ῥτοπίουβ ἰδίου. Μοϑὶ ἀἰβι μοι 
8 [ἢ}}14 οχργοββϑα ἴῃ [86 τηϊγχταίϊουθ οἵ Τοσϑὴ,---ὐὰ 
ἰπ ἴμ6 ἱπάϊν᾽ ἀπ4] Ὡαπη68 οὗ ([Π6 Ρδιυ ΔΓ ἢ 8. 86 
δοῖ οὗ Ατρδαχϑδα, βδδὴ, ἴΠογο 8 δῃηῃουπορά 8 δέπά- 
ἱπσ, οἵ τηϊβϑίοῃ, ἴῃ ΕΡον [Π6 επιϊσγαΐξίοι, ἴῃ ῬΟΪος (80 
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αἰυϊδίοη, οὗ 86 ᾿πμεοοτγαιΐος ᾿ΐηθ ἤτοι (86 υπιμοοογδίϊο, 
ἴῃ δὰ ἰμ6 αἀἰνίῃθ ἐπ ἴῃ ϑογὰρ (μΠ8 ὁπέαησίὶπῷ 
ΟΥ ἴῃ τοβίγαϊηὐ οἱ ἴ80 ἀδνοορτηθηὶ, ἰῃ Ν δοῦ ἃ οοπ» 
᾿ῆὶσέ οὐ ἃ εἰγίυϊησ, ἰὰ ΤοΥΔἢ ἃ κείέίηρ ομέ ἔτοτῃη (89 
Βοδίβοῃ νου] τ Δ1ΟΒ ἴῃ 18 ἰδγτυἱηρ; ΘΟΤΏ68 ἴ0 ἃ βίορ. 
Ἀπα β0 ἰ8 ἴ86 ὙΑΥ͂ ρῥτοραγοά Ὁ. Α τα δτλ᾿ 8 ἀδραγίυγο. 
Ὗ 6 σδῃηοί πιδἰπίδίη, πὶ Κηοδοὶ, (μὲ (8.686 Β,θιη- 
ἰσ ραίσίδγοςβ τηυδὺ ἤν Ὀ6ΘῺ 8]} οὐἩ ἐμοῦ Βγει-θοσγῃ. 
ΤΉΘΥ ἃγο, ἰδγουσμουΐ, (6 Βγβῦ θοτΏ ΟἿΪῪ ἴῃ (ἢ 6 5689 
οὗ [86 ρῥγοιχῖβθο. Βυπβθη ἰμίογρσγοιβ {0 ἤᾶσὴθ ΕθΟΓ 
88 ΟὯΘ ἯὯ0 ΟΟΙΏ68 ΟΥ̓ΘΡ ἴ86 Τίρστιβ. Βυΐ ἴῃ ἃ υἱάὰδὺ 
8636 ΕἸΡΘΥ ΤΩΔΥ 4180 τηθδῃ ρμἱϊρτ. Τθο πδίηθβ θα: 
δὰ ἥοτυρς 6 ᾿ηἰογργοῖβ οὗ Οάθδβα δὰ Οδγοΐηθ. Αϑ. 
οοταΐηρσ, Ὠοπονοῦ, ἰῃ {86 ταϊἀδὲ ΟΥἩἨ ρδύβοῃδὶ ὨδΙη68, 
(686 880 ζωυδὲ παῦθ Ὀθοὴ δχργοϑϑοὰ δ8 ροσγβοῃδὶ, 
ὩΔΙΏ6Β, ἔγοτλ νΠϊσὮ, ἱπάθοα, {08 πᾶτλοδ οὗὨ σουηίιτίοθ. 
ΤΩΔῪ ὮΑΥ͂Θ Ὀαρὴ ἀοιίνοα, Οπ ἐδ ἰπιογροϊαίίοι οὗ 
Οαΐμδῃ ἰὼ ἴδ Ξοριυδρίηϊ, δὰ ποῖ ἰ8 ̓ πονοᾶ ὉΥ 
ΓΚ6 (οΒ. 11. 86), Θοΐωραγ Κποθοὶ, 88. δἰϑὸ οὰ {{9- 
γΑΡγΪηρ ἀαία8 οὗ [6 8:68, 88 γίνῃ ἴῃ [86 ΞαΙ δε Δ 
ἰοχὶ δῃὰ ἴῃ 86 βορίυδρίης, δ ὨΌΟΌΟΙΒ γα ἢδνθ 
Δ6ΓΘ ἃγὸ 600, 488, 488, 464, 289, 2839, 280, 148, 20, 
διὰ 17 γοδτβ. Ἀδεσα, ἴοο, 88 ἴῃ ἴῃ 0850 οὗἩ ἴδο0 
βοιμῖ 168, 6 οδῃ ροὶ Ὧ0 ΒΥυτΆ 0] 108] δἰ κυ βοδποθ ἔγομλ' 
1860 τοβρϑοίνθ ΠυΙ Ὁ ΘΓΒ, ΑΙ ΠΟ ρ ἢ ΚηΟΌδΙ ἰβ ὑπ] ηρ 
ἴο τϑουρηΐζο ἐμοὶν Βἰβίοτίοαὶ ομαγδοίορ. [ἢ σοΏ 60. 
ἴοι, Βονονον, Ἡὶϊὰ 106 σϑηθγαὶ 0.8] αἰτηϊηυςίοι. 
οὗ μ6 ροπνον οὗ Πΐδ, [Πθγὸ ͵β οἰθασὶν τοβοοίθα {86 ἰπ- 
αἰνίάυδ! ἀϊθδγοηοο; ΕΡον ἤγνοβ ἴο ἃ βτοδῖοσ δρὲ (Δ. 
Ῥοΐὰ ἷ8 ἰογοίαί οσβ, Ατριδχαὰ δηαὰ ὅδ]. Νῆοσ, 
186 ρδπίίηρ ((μ6 ἱπιροιασυ8), ἀ68 ΘΔ ῃ]1ο8ὲ, Αοοοταϊηρ᾽ 



870 ΟΕΝΈΕΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΞΒΞ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ. 

0 Κυοθοϊ, 86 χοποδίορίοδὶ ἰ8Ὁ]6 δὐὐνζοοθ ἔγοσῃ ἐδ 
τ γ ἶσα] ἰο [86 ρΡοποὰ; δὲ Ἰϑαδὲ γ δδνϑ 
ΠΟ βυδοϊοηὶ στουμπάβ, 86 ἰδίπϊκβ, ἰὸ ἀθηΥ (0 ΑὈτγδδμδτὰ 
δηὰ διὶα Ὀτοίμογ δ ἰιἰβίοσί αὶ οσίβίθμοθ. ΤΏ 8816 
τηῦδὶ Πο]ὰ συ, δἷϑο, οὗ ἷ8 Χδίθογβ, ἩΏΠΟΒΘ ὩΔΙΊΘΒ, 
σὶτὰ (μοῖρ ᾿ποοσταῖίο ομδιδοιονβιοα, τηυδὲ αν ὃ6- 
Ιουψοά, πυἱιπουΐ ἀουδὲ, ἰο [86 τηοαὶ Ἰαβίηρ ᾿μοοογδιὶο 
τουλἱηἰϑοθποθβ. Τ06 ἰΔ0]6 Ὀδίοτο 08 8 ἀϊδιησυϊδποὰ 
ἔροσα {86 δι δ ο ὈΥ͂ Ὀοΐπρ 1688 [Ὁ]}, ἴῃ ὑδιδὶ 11 ἀἰτί68 
106 ἰδ.{ἰπὴ9 οὗ ὁδοὶ διοοδίον ἰηϊο ὑνὺ ραγίβ, ὈῪ [89 
ἀδίο οὗ 89 ἰποοογαίῖο ψ01|δὲ ἱξ Ιοανοα {10 
Βυσησηΐηρσ ὉΡ οὗ ὈΟΪΒ ὈυΙθΟτΘ ἰο ἴΐὸ τοδθσ, “1 
τοῦ. 26 1815 σΟΏΘΑΙΟΡΎΥ, ἰδὲ κα [π0 ὁη6 ἰπ οἷ. τ, 82, 
οοδοϊυ 68 πὶϊὰ (6 ἱῃρ οὗὨ ἰδγϑθ 8οῃ8 οὗ Τόσθθ, 
δβἱποὸ δ}} {π686 αν δ κἰ σιΐβοδηοθ ἴον ἰδ 9 ἽΜΙΟΙΥ ἴο 
ΘΌΠΩΊΘ: ὩΔΙΏΟΘΙΥ, ΑὈΓΑΙ 848 ὑπ δῃσοοδίονῦ οὗ [6 οἷθοὶ 
τοῦθ, ΝΠΟΣ δῷ [06 σνδη δίῃ οὗ Εοῦθοοδ (θΟΏΡ. 
τον. 39 τ ἢ οὗ, χχὶ!, 20--28), ἀ!ὰ Ηδγδη δ [Π|6 ΓΔ 186 Ὁ 
οὗ 1μοἱ (τον. 27). Καὶ, Τα (80]6 'ἰὰ ΚΙ ΙΤΖΒΟΗ κίνεβ 
08 ἃ ποοὰ τνἷονν οὗ [πο ϑογίεϑ οὗ Κ'Βμομλο ἔδυ ]ἶοα (ρ. 
824). Αοοογαϊηρ ἴο Βεγίμοδαυ πο βερίαδλρίηι 16 τὶρεῦ ἰὼ 
1ιδὁ ἰριοτροϊδιίοῃ οὗ Οαἰμδῃ. ὈΕΣΙΤΈΒΟΗ αἰδραΐοβ δ ; 
ΘΟΏΡ. Ρ. 822. “ΤῈο ΑἸοχδμπαγίδη ἰγδηβίδίου ἰωδογί. 
οὐ ἐμ 8 πδτὴθ Ὀθοϑαδο 86 Οτοηΐδὶ ἰγδαϊεΐοιδ παν 80 
ΤΑῸΘὮ (0 ΒΔΥ ΟΥ̓ ᾿νΐτ 88. 8.6 ἔΟΌΠΑΟΡ οὗ δδίσοποσωΐοδὶ 
δοίθῃοςρ ; 8η4, (Βογοίογο, [Π6Υ ΓΟ ὉΠΝΠερ ἰο ἰοανθ 
Ουΐ 8ὸ ἴδιηουβ ἃ ὕδ!6. ΤΏΘΓΟ ΤΩΔῪ δῦ ὈθΘη ἃ 
Ὀγοίθον οὗ βαϊδη, ἱβτουρὴ Ὑῇοσὰὶ ἰμ6 τηδῖῃ ᾿ΐμθ τϑ 
ποῦ Ῥτοραγσαιοα." [126.0. ο᾽ Σοῦ ρἶνοα ἃ ΓΟΘΒΟῚ 
ἴον ἰἴ8. ποῖ Ὀοίηρ “816 186 το] ἀοιῇ, ΟΥ ομογδιϊοῃδ 
οὗ ΑὈτδῆδι, ἔτοσι [06 ἴδοις ἰπδὲὶ (ἢ6 δυῖηοῦ τδῖκ 8 
το Ὠἰαίοτγ οὗὨἨ ΑὈτδθδη Ὠἰμβ6] 8 ἴδῦζο δηὰ ργίῃοΐραὶ 
Ρδαγί. Τμδῖ, πονονογ, που] ποὺ μᾶνὸ ῥγονοπίρα ἐδ6 
δβοϊϊη Εὑπὸ οὗ ΑὈγΠδμ 8 Εἰ ΘΜ ΕΊαΙ διρίοσγ. Βαϊ 
ἴπ δα οἢ ἃ τοργοβϑοηϊδίίοη ἴἤογα τυρΐ ἤδγο Ὀδθθῦ, Ρ61- 
ΒΔΡΒ, 8ῃ ΟὐὈϑουτίηρ οὗ [Π6 ἰάδα [Πδὲ (ῃ6 βορὰ οὗ Αὔγα- 
δ ἰῃ [ἢ Ὠδίαγαὶ 86η86 ρΌ68 [του (86 πτῆο]ο ΟἹ ὰ 
Τοδιδιηοπῖ, πε ἰδὲ, ἰπ ἃ Βρί [8] 86 η86, ἰδ ρογυδά 68 
(89 Νὸν (866 Βοπι. ἰν. οἵ. ὕφῃ, 1). 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ 

1. ΟἿ. χὶ. 10-26.--- ἸΏ δ᾽: τῦδβ εὐ πδεν ἐμόρητ. ἀν γεν 
οἱΔ ---ὅ66. (0 οομῃηρυϊαίίοηδ οὗ Κποῦοὶ δηὰ Κ οἱ] .--- 
Τ σο γϑαγ οδἷνοσ ἴδ δοοὰ.---ΤῊ 5 τουδὶ Ὀ6 υηάοτ- 
βἰοοὰ οὗ [16 Ὀορίπηΐηρ οὗ [6 8οοὰ.--Απὰ Ῥοραῖ 
ΒΟΏΣ διὰ ἀδορηϊοζδ.---Ξ'90. [86 οἰΒΠΟΙ]ορί δὶ ἐδ Ὁ]6 : 
δἰἶβο, γϑὺ. 17. “ον [Π6 βδῖ οὗ ἰγδοίπρ 186 ᾿ἷπϑ οὗ 
ἐμ Φοϊκίδηϊ 68 ἰὴ διῖθοῦ μδὰ δἰγοδαγ ρίνϑῃ, ἴῃ οἷ, 
Σ. 21-2ὅ, 16 ρδίσγο Δ] βουΐθ8 ἴτοπι βοια ἰοὸ Ῥοΐορ : 
6 τοροδίβ ἴἪ ὮθΓΟ, ἩογΘ Ὠ6 που]ὰ ἰὰγ ἀότῃ ἔπ} 
186 ᾿ἴπο ἔτοσα ϑὅ'δβοιη ἰὸ Αὔτδδδι, πὶ ἢ (86 δἀάξιίοη 
οὔτ᾽ 2668."--ΑΥΡΒεαχδὰ.---- Αὐτδρδο δ ἶδ, “ ἴῃ Ὠοτίἢ- 
ΘΓ Αβϑγτῖδ, [86 οΥὐἦσίπαὶ ϑοδὶ οὐ ἰδ οοἰϊοσῖνο Οδ]- 
ἀξβδὴ ἰδτγ. Κηοθοὶ. “16 πὸϑ ἴ86 ποπηθ οὗ ἐδθ 
Χαλδαῖοι δἀπα Καρδοῦχοι τηδηϊοηοα Ὁ ΧοΠΟΡΒΟΩ δπὰ 
ίτΑΆΌΟ, 88 Ἴἴ16}} 88 οὗ (Ὧ6 τηοάοτῃ Κυτγά8.} Τθ6 πϑιὴθ 
ὑτΐτοΓ ΓΟΐΈσΒ (ῃ)6 ὩδΙλοδ ἐπαὶ [Ὁ]]ΟῪ ἴο οἰ[ἦ68 οὗ ἱοττὶ- 
ἰοτίθβ, ἴο τϑο τὸ δἰϊδοῦ πῸ βροοίδὶ ἱτηροτίδῃοο, 
Βἴπορ ἰῇ ΔΗΥ͂ 6880 ἰδ0 ἀἰδίτίοί ἤοτο πουἹὰ 06 1μοτ- 
φοῖνοθ ἀοτγγοα ἤτομα ἔθ 6 πδζηο8 οὗ ὯΔ. 

ὡ, γοτβ. 271-32. Το ζαρηιῖϊῳ λᾷ 97 Τεναλ. Αο- 
οογϊηρ ἰο ΚοΙϊ, ἐμἰ8 δαρογδου ροη ταυβὲ ΟἸΌΤΔΟΘ 
(η6 ἰϑίΟΥΥ οὗὁἨ Ατϑδδσω, 80 (μδὺ (86 ἰμοϊοάοὶ οἔ 
ἸβὨμδοὶ, οἢ. χχν. 12, δὰ οὗ 8880, οἢ. χχν. 19, οοὺ- 
τοβροιὰ πῖϊὰ ἰ, Βαΐ ἰμοη, ἰπ [6 πρὶ τἰτπα] τοϊδίοη, 
ΑὈταδδπι πουἹὰ ὃ δυδοτάϊπαϊο ἐο Τόγδ, ποϊοἢ οδη- 
οὶ Ὀ6 δυρροθθά.--ΑΔηὰ ἘΐαζαΣ Ὀθμαί.---ἰ Αοοοτὰ- 
ἰἴπρ ἴο {μ6 οοῃϑίδῃὺ ρ]δη οἵ Θοηοείβ, ἰῦ 'ἴ8 Βασα το αϊθὰ 
ιοὗ Βατδη, (86 γουμροδὲ βοὴ οὗ Τόγαι, ἐμὲ μ6 Ὀορμδὶ 

ἴμοῖ, θϑοδιδα Σ,οἱ τϑηὶ πὶ ΑΌταδδι ἰο ὕδμδδη (οἷ, 
ΧΙ, 4), δ Βδγδὺ ἀϊοὰ Ὀαΐοτο ἰδ ἐλέδπον Τοταῖι, 
ΨΒΘΓΘΌΥ (μ6 διὰ πρΐοῖ του]ὰ δδνθ τοϊδϊποὰ 1,οἱ ἴω 
ἢΐ8 ἔδιδον πὰ τῶϑ Ἰοοβοὰ." Ἐοῖ ---Βοέοσο ἰδ 
ἑαῖδος ΤΟΣΧΔΏ.--- Υοροεΐγ, ἐπ λί ργεβθοποθ, Β0 (μδὲ ἢθ 
τουδὶ δγο δοϑὴ ἰὶ : ἰξ ἀοοθβ ποῖ, ἱποσοίοσο, τοϑϑ 
δΔΙΙΏΡΙΥ ἐπ δίς ἐγ 6ἐηι6. ΤἸμῈ ἤγαὶ σδϑὸ οὗ ἃ πδίαγαὶ 
ἀρδίὰ οὗ ἃ βοῃ Ὀδίογο {8:6 ἀδδιἢ οὔ 5 ἔδίμοσ, ἰ8 ἃ 
ὩΟῚ εἶχε οὗ ἐμελιργοῦ: τοοσίδ ἶιγ.--«Ὅχ οὗ ἴλο ΟἾΔ) 
ἀφΦθε.--- ΤῊϊδ τισδὲ οἰἴπον Ὀ6 δουρσὶῤ ἴῃ [6 πδπιο ὅν, 
Μδοδ Ατημνΐδηυδ 608115 Ῥ7εγϑέοιωμ Οαείεϊίωνη, Ὀδίτθοα 
Ῥαΐσα δηὰ Ν᾽ βὶ ἷβ, ποὶ δι ἴτοιῃ 8, οὐ ἴῃ 
Ογνλοὶ (Ατταρυίΐδη, ὕττεμδὶ), (86 ο]ὰ παπιὸ οὗ Εθαβα, 
ἸΟῪ οΔ1οἡ ὕτίλ (θο0 ΕΊΚΡΕΕΥ διὰ Ἦ ΕΙΒΕΒΉΒΟΕΧΝ: 
“ ΝἸΠονθἢ δηὰ ἰἰ8 Τοιτίοτυ, ἡ. 7)" Κοεὶ!. οἰϊέσβοι, 
ΘΟΥΓΘΟΙΪ Ῥοτῆδρα, ἀοοϊάοβ [ὉΣ 186 645811}6 τσ τηϑῃ- 
δομοα ὉΥ Ατητηΐδηυδ, δι ἐπουσὶ, ἀουθίίεαα, (6 ὕτν 
ἴῃ ΟΌΡ ἰοχὶ δδΔ8 Δ ἸἸΟΤῸ βΈΠΟΙΑΙ, ἰοετίτοεῖδὶ, δᾶ, αἱ 
ἐδ δᾶζὴϑθ ἴπηθ, δυο οδὶ τοϑδηΐσ. “ ΤΏ οἱὰ ὅεπ- 
8 διηὰ οοοϊοαίδδείοαὶ ἰηἰογργοίδίλοα τοϑὺδ " ουαὲ οὗ 
ἈΝ ἢ (6γ6), τωοδεΐησ ἴπδὲὶ ΑὈτδῆδση, 88 δὴ δοίχη ον. 
οὖρον οὗ (}6 οῃς Θοᾶ, δῃηὰ ὦ ἀδηΐον οΥ 186 ρμοὰδ οὗ 
ΝΙγοά, τδϑ οὐδὲ ἰηἴο {Π0 γϑ, Ὀὰΐ 'ΜῊδϑ τοϊγδουουδὶῦ 
Ῥιοδοσυοὰ Ὁγ οὐ." οϊσβοῦ. ΤΏ6 βδια πτίΐοσ 
δηάβ ἐπογοίη {ΠῸ ἰάθα ἰμδὲὶ ΑὈγδη δι ἨΔΑ Ἀ]ποἰκοὰ 88 
ἃ Ὀτδηὰ ἔτοτλ (06 το οὗ Ποδιπομάοπι, Οὐ ἔγοσω 18 
ΒρΔΙΒοαΝ ἤιγσγ. Ἧ͵ο πουϊὰ ταῖν βύρροθα, οὨ ἴδ6 
ΘΟὨΊΣΔΓΣΥ, ἐμαὶ ὉΥ Ὅτ ͵8 τοοδηὶ ἃ τορίου ἴὰ Οδαϊάδο, 
ψ Πογο [0 δῃοίοης τηοποιαίδιϊο δγιῃ 0} } 81 υἱὸν οὗ 
[8.6 ΘΔΥΘΩΪΥ Ἰἰσῖν 8 ἀπὰ θδυμοα δὰ ρμαβϑϑϑὰ οὐδεσ ἰπῖο 
8. ΤΥ 641 Βοαϊ ποηΐβὶλ πτογδῖρ οὗ {Πι6 δίδυδ, δῷ ἃ τοῦ- 
βῃὶρ οὗὐ ἰρῦ δοιὰ ΕἾγΘ: Ὑδογοίογο ἰξ ἰδ ἰδὲ ἴδο 
ΒΊΔΙΤΥ οδυθῃ ΔΒ ΒΟ ἰὼ ΑὈΥΘΠΔΙΙ 88 ἃ δυτῦοὶ 
οὗ μἷ8 θαϊϊονίηρ ῬγορθΩΥ (οἷ. χν.), νΏΣϊδς, ἔον. (86 φῶ - 
ἐπϑὰ ΟΠδ᾽ ἀδοδηβ, ἰδ νδϑ ἃ τορίοι οἵ ἀϊνίπο (ον ἀοἰδἶοα) 
ἴογοοδ. Κυοδοὶ οχρίδὶπδ ἰῃ6 ττοτὰ ΔΒ τηϑδηΐηρ Ἀἕοωσέ 
οὗ ἰλὲ Ολαϊάασαμα. ἘΒαπ] δου ΠΟ] 5 ἴο {86 τεδάϊης 
ἼΝ 88. δαυϊνδίθης ἰὸ “2 (οἰϊ5). ΤΏ ἰηϊογργούπς 
ἰϊ οΥὨ Ἰίσθ δηὰ ἔγθ ἰβ Ὀοίὰ οἰγτοϊορίςλ! ν δηὰ δο- 
(ΌΔ}1ν ἴ(δ6 τόσο οογτθοί. “ΤῈ ἔην οὗ ΤΈΣΣ δὰ 
[18 Βοπηα ἴο {86 πογίὰ οὗ Νι το Β κίησάοπι (1π ποτγίϊε- 
οδϑίογῃ Μοβοροίδυῃ δ), δῃ ἃ πογβρροα δίγδηρα σοάς; 
88 ἷΘ οἶα ν ἔγοῦλ Ζοβὶ. χχὶν. 9.) ἢ 6 σβ οὶ ---- Σαΐσδη. 
“-Β} Ψοβορῆμδ, ἴδ6 Ταϊιυά, ἐδ6 Ταγρυ οὗ Ψοηδ- 
1δη, δηὰ οἰδοῦα, [18 Ὡδη)6 8 ποϊὰ ἰο Ὀ6 οὔθ πὶ 
ΩΣ. Οἡ ἴδ οἴδον Βαπὰ, Κποῦοθὶ ργοροῦν τοιμδεῖκβ 
(δαὶ δοοονϊηρ ἴο οἷ". χσ. 13, βδσδὴ 'νῶδ ἰῃ6 ἀδαρθίεῦ 
οὗ Τοτδἢ, δμὰ, δοοουρϊης τὸ οἷ. χυὶϊΐ. 11, οὐἷν (68 
ΥΟΔΥΒ γΟΌΠΡΟΥ (88) ΑΌΓΡΑΒΔΒ : Β[6 οΟὐ]α Βοὶ, ἰποτο- 
ἴοτο, αν Ὀθθὴ ἃ ἀδυρδίον οὗ ΑὈΥΔΉ ΔΙ ΒΥ 
Ὀτοίδονρ, Ιὲ ἰδ ὙΠ γ88 (6886 ἴδδὲ ἰῃ6 Φον5, ἢ 
ἀοίοτοῦοο ἴο [δεῖν ἰδίον ἰδτν, δουροϊ ὈΥ τηθδπ8 οἵ (δἰ9 
Ὠγροίδοεΐβ 0 ΟΔΙΚΘῺ δΔΒ τυ οἢ 88 ΡΟΒΒΙὉ]6 Ατδῖχδι δ 
Ιπατοδηδἢἷρ τὸ βδσαῃ. οἰἑἐσθοῖ δδδύσοθθ (ῃ6 ρμοβϑὶ- 
ὈΝΠ γ ἰδὲ ασθη Μ͵ὰ8 ἃ τῦοῖ Οἱ δΡ ΠΑ Ὀγοί ον οὔ 
ΑὈΡΔἤ το, δὰ ἰμδὲ ΑὈΓΆΒΔΣη, 85 δἷδο Ν ον, μιδὰ 
τοδιτ οὐ οὔθ οὗ δὶβδ ἀδιρλίοσθ. Αοοογάϊησ ἰο δ οου» 
Ἰοσίτο οὗ Εἰ πα]ὰ, 1βοδὴ 8 τηϑηδοηθα Ὀθοβδῦδο δῇ6 
Ὀοοδίοθ [οὐδ νίίθ. Βυΐ ᾿ξ Τ0ΔΥ Ὀ6 ἰδδὶ Ι5οβ ἢ ΜΔ 
τπουρῦ πΟΡΩΥ ἰο 6 ἱποογρογδαίϑά ἰπ ἴδ τποοοταῖς 
ἐταϊἴοα Ὀδοδῦδο εἶθ ΔΒ ἃ οδη ΟὗἨ διϊηθοοο, ἃ 
ΒΘΟΓΟΘΒ ᾿ἶἶζο ΜΊγίδιη, δοοογάϊηρ ἴὸ [86 εἰν ίδβοδίίου 
οὔ ΒοΡ πᾶῖῆθ, Κηοθοὶ δἰϊαάοθα ἰο ἰδ6 ἔαςϊ [αὶ ΑὈτα- 
δ: δὰ ἷβ εἰβίδν ἰὸ τῆ, ψίϊπουΐ οδΙπσ ἴο ταϊπὰ 
(δὲ β)6 τἨδβ ἃ μα] [-αἰβίονς (οἰ. σσ. 12), οὐ τοῖσϑι οτϑῖ 
μδυ Ὀδθῃ ἢἰβ δαορίθα βἰδίορς. 8.0 δἷϑο Β6 δαυβ ἰδιδὶ 
ΝΆΠΟΣ ταλττὶοὰ δὶβ πἶθοθ, δηὰ ἰμδὶ ἴῃ 6 τδηθοῦ 
ἴ8δλο δηὰ ϑδοοῦ ἀἷὰ ποῖ ΤΩΔΙΤῪ δΓΔΏροΓα, Ὀυϊ (νοεῖν 
οππ ἰἰηάτοα, Ηδ δοοουπὶβ [ῸΓ 8 οἢ 180 
οὗ ἃ ρθουν ἔα δὔδοιζομ ἰῃ (86 βουβὸ οὗ Τότ 
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ἐβ εἴ 8, 4: χχνί. 8ὅ : χχυ]ΐ. 46 : χχυϊ. 1); .δὲ 
ἔδτο ἶοθ ΟΥ̓ΘΓ 

Υ͂ οἴδο; (Βεετσεν : “"" Ἔγδαυοῖδβ," 1. ἡ. 22). 
γόνον, οὗ δυο Κιπαγϑὰ πραγτλδσο [ἢ 
ὉΤΘἢ διὰ ΑὈτδθδιο, 8 ἃ ἰπϑοογδῖῖο 
δῖο ἴΠο οἰ !άνοη οἵὗὁἨ ΑὈτΔμδτα ρἰδοοὰ 

ΟἹ αἰτηΐαν (0 {πδὲ οἵ ἰδ6 ομί μάγοι οὗ 
Α8 ἴον ἴδ δον, ἴποτγο τοῦθ, ἴπ βζ6ΏΘ6ΓΑΙ, ΠΟ 

“ ἀρδυρσθίοῦ οὗἉ τρθ," ουἱ οὗ ἰδοὶν οὐ ἰτασιοαϊδὶθ 

ἘΠῚ ἐξ ἔν τοξ ἰ : 
κιράτοα, δὸ ἴοσ [8.6 βοὴδ οὐ ἐδ ἐπιθο ΤΆ ὑπο ΤΟΓΟῚ 

Β 
δία δ5ο:.--- ἯΙ ουϊ ἀουδὲ δδ6 τ }6 τοιροναὶ ἃ τγοὶϊ- 
Εἰοὰβ ἰδποοσσαῖο ἰμα Αἱ 411 ονϑῃίδ, 816 ἀΐ- 
Υἱπ ῖν δοοοιορ ἰδνοὰ πίιϊμάτανταὶ ἔγουλ ὕτν οἵ 1.6 Οι4]- 
ὦδ68 ταυδὲ τη68ῃ ἸΏΟΤΘ 880) Δ᾽ 676 ῬΡΟΥΪἀθη αὶ κοΐά- 
806, 88 Καὶϊ δυρροβοβ.--- πὰ μον τνοΐὶ ἑοτίὮ 
τὶς ἔδιοτα.---ΤῊὁ ποσὰ ὉΠ (τεπἀοτϑᾶ, πίθα 1861) 

Δ τῊΔΥ 6 οαδίοδὲ πηδογδιοοα 88 
τοεδηΐηρ τοἱέλ οπη6 αποίλεγ. Οὐ [86 οἵδοῦ πδαπὰ, ἢο- 
Πισϑοῖι τοστηπηὰβ 08 ἰδδὶ (86 ΒυβΧ ΤΊΔῪ Πα ἃ τοβθοχ 
δΕΏΒ6, ἱπείοδὰ οὗ 8 τϑοίργοοαδὶ (οἷ. χχὶϊ, 8). ΤΪ8 ἰδ 
186 ὙΟΙΥ αποδύοῃ, 88 οἰδογνῖθο ἴἰ86 βοηίοποο νοῦ Ἱὰ 
06 ᾿πάσβηϊϊο; [Π6 Ἔχργοαβδίου, ἱμπογοίογο, τουδὶ πη 680 
ποὶ ΟἿΪΥ πὶ ΟὯ6 διηοίμον, Ὀυὲ ὃν ἐλεηπιδοῖυεδ ; ἰδιαὶ 
ἴα, 186} πὶ πάγον 85 οὔθ πηϊϊοα, ὀχοϊυκῖνο οοζησηῦ- 
πῇ. Βοδίαδβ ἰηἷ8, ἔποτθ ΓΘ 0 0 Ἰη068 οὗ ἰαἰκίηρ 
ἵ. ΚΚεῖϊ υπάονγθίδηπβ οὨἹΚ [οἱ απ βάν 88 ἴ86 δυὺ- 
7εεὶ οὐ [86 νοτῦ, δῃηὰ, (ποτγοίοτο, τοίου ἘΣ τὸ ΤΌΘ ἢ 
Πα ΑὈτγδῆδιη. ΤΟΥ τὸ ἰὔγθο (Ὠΐηρθ ἴῃ [86 ΜᾺΥ 
οὗ (μἷ8: 1, ΤΊ6. πιιθάταπίηρ (ον χοΐηρ ἔογί ἢ) που]ά 
Ὀε βοραγαίβα ἔγοστη [86 ὑγουϊουβ ᾿ηιγοάποίουΥ χα ργοϑ- 
ἴοι : Τεγα ἰοοΐ Αὔναλαπι, οἷς., ψὈΪΘἢ ν1}} ποῖ ἀο ; 
2. ἴὸ τνουἹὰ Ὀ6 8 ΤΠΙΟΙΒΕ ΔΕ ἔγοτλ ἰδαὶ πδίοι Ἰαδάβ, 
δηὰ {86 δοοοιιρϑηγίηρ πουϊὰ Ὀδοοσθ [6 ρῥγηοὶραὶ 
Ρατβοτιϑ: 8. Αδγδμδὴ που] ἰδγὸ ἴοὸ Ὀ6 τοραγάθα 88 
ἃ οο-Ἰοδῦογ, Ὑμίοι 18 ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἢ πδὺ 8 βαία : Τεγαλ 
ἴοοῖ ΑὈγβδηδιη. ΜΌγΘΟσΟΣ, ΑΡγδῆδσ, Γοχζαγθα 88 δῃ 
ἱπάοροηάἀοηϊ Ἰοδᾶάον, ποῦ Ἱὰ μᾶνο Ὀθθὴ Ὀουηά ἰῃ ἀμ Υ 
ἴο ζὸ ἔσο οἢ τ οη Τ γα Ὀτοκα ο ἔγομι ἰδ ρ]]- 
ταρο ἴῃ Μοδβοροίδγηῖα. οἰ ἰσδοῦ, οἡ 86 οἶμον 
μεοπά, ἰοχοίδος τὴν} Φαχοὶι!, ΒΟΒΘητ Ό]οΓ, διὰ οἴἤοσϑ, 
τεΐετβ ἰ06 τόογὰβ ἐΐεν τοοπέ γζογίλ, ἰο ἴ.6 τιρθογβ οὗ 
ἴ(δς ἔδε!ν τὯ0 ΔΓΘ Ὡοὲ πδιηθὰ, ΠΑΡΊΟΥ, (ΠΟΥ πος 
ἴοεῖ πῖ ἰζο860 πδιηϑα ; ναὶ {18 18. ΟἸΘΑΣΙΥ διζδίηοι 
6 οοπίοχι, ΒΥ [9 Θχρτγοδβδίοῃ τοὐέὴ ἐΐοηι, ἰὸ που]ὰ 
θ6 ΙΏΟΓΘ οοσῖοεῖ ἰ0 πηάογείδης, εοἱέλ ἐΐοδα, ἸδΙΆΟΙγ, 
νι (86 Βτει -Ὡδυιοὰ (Τόσα, οἱο.), σοῖς ἔοσί ἢ [8059 
ἦπδὲ του ουε!υ τηδηοηθά, ΟΥ παιηοὰ ἱτητηθάϊδίοὶγ 
αἣεν ἰδ6πι. 1,Δίογ, ἰ5 Ηδγαη ἀοηοίοα 88 [86 οἱζγ οὗ 
Νδδον (οὮ. χχὶν. 10 δϑ οοτωραγοά πίϊῃ οὗ. χχνυὶϊ. 48 . 
χχὶχ. 4 δῃὰ χχχί, ὅ8). ΕῸΓ οὐδὸς ἱπιουργοιδοῃϑ 500 
Κυοῦεϊ.--Ασὦὦ ἴον οὐχ ποῖο ΕΐασαΣ.---Τ ΓΔ ἢ 
ἰπϊεηἀοα ἴο γΚὸ ἔγοτα ὕν ἐο ὕβδμδδῃ, Ὀὰὲ Ὧθ δίορϑ ἴῃ 
Βδγδῃ, ἩὨογοίογο ᾽θ α͵80 τοίδίπθ δ 18 ξϑορίο ΘΓΘ. 
᾿Αοοοναϊΐησ ἰο Εποδοϊ, (16 τηοηὔοη οὗ (δηδδη ἷ8 δὴ 
δηϊἐοἱραϊΐοη οὗ [6 ἰδίουνγ ἐμαὶ [0]]Ον:8.---Ἐξασαςι.-- 
ὕαγνγα, Ολαγγαν, ἰΔῪ ἷπ Ὡἠονγι μποδίοσπι Μοβοροίδιμϊα 
(Ρδάδῃ ασγδῃ, χχν. 20), ἰθῃ ἰοάρτοδ βουϊποιδὲ ἔγοιι 
Ἑάροβα, ἴῃ ἃ δυο γορίου, ᾿πουρὴ ποὶ δρουπαΐης ἰῃ 
ναΐος. Τῃο ΟἷΕΥ ὨΟῪ [168 ἰπ τυϊηβ, [{ νδὲ (86 οδρὶ- 
[2] οὗ ἐδ Οδοίδηβ, προ δὰ Πεῖθ 8 ἰθιηρὶο οὗ ἰδο 
Μέοοι κξοάάοοθ, το ἰΠ6Υ τοξοσγοα ὑδοὶς ἰ0 {86 ἐἴπ10 

οὔ Α τβθδῃ. [Ὁ ἰἰβ ποϊσπογδμοοά Ογαϑαι8 88 δ᾽ αἰη 
ὉὈΥ [Π|ὸ Ῥασιλιίδοβ. οσο ΕὮΠ οὐ ἰῃθ βυδήθοϊ, 866 ἴῃ 
ἈΟΗΚΌΡΕΕ, Ρ. ὅ830 : δἷϑδο ἱπ Κποροὶ δηὰ δἰ ἰζϑοὶ.--- 
Ασὰ ἀἰοὰ ἐπ Ἐξαταν.---Τ γα τγ͵ὰ8 ὑπὸ πυη- 
ἀγοὰ δῃὰ ἔνο γϑδῖβ οἷὰ, [1{ Αθγδῆδη, ἱμογϑίογο, τὰ 
δουθηΐγ- νο γϑασβ οἷά τ ΏΘη δ6 τηϊχταῦθα ἔγοτη Μο80- 
Ροίδιηἷα, αἰκὰ Τογδὶ ΜἨΛᾺΒ ΘΟΥΘΏΪΥ γροατθ οἷὰ αἱ ᾿ηἶϑ 
οἱγίδ, (Πϑη τησβὶ ΑὈτδμαπι δδνο Ββαὶ (Ὁσίἢ βἰ ΣῪ γοατθ 
Ὀοίοτο ἴμ6 ἀθαῖ οὗἨ Τογδῃ. Απὰ {ἢϊ8 18 Τ ΡΥ ἱτηροῖ- 
ἴδοι. ΤῈΘ μδὰ ἃ γοϊϊσίουβ τηοῦνο πἢ ϊςῇ 
που]ὰ ποὺ δῖον πίπη ἰὸ πδὶϊ 180 ἀραῖ οὗ οἷς 
ἴδ μοῦ. Α8 ἢ 6 ἰσβοῖὶ σοῦμδυκβ, [ἢ ΤΩΔΠΉΘΡ ΟὗὨ ΓΟρΓΘ- 
βαδκδαύδς ἷπ Οσηοδὶθ ἜΡΟθΟΝ, οὔ τεῖν ΣΟΥ οὗ 106 
1665 ἰϊηροτίδηξ ροβοηδϑεθ, Ὀοΐογο τοδί ίησ (06 τηδίη 
ἰδίου. 1.6 Βαιηδγίϊδη ἰοχὶ 888 βοὺ ἴ:6 δζθ οὗ 
Το δὶ 086 δυπατγοὰ διὰ ἔοτίγ-ᾶνο, υπάον τΠ6 ἰάο8 
[δ᾽ Αὔταμδηι ἀἰὰ ποὲὶ δοὶ οὐὐ οὐ [ιὲβ τηϊρταιίου υη8} 
δον ο ἀοδί οὗ Ηδιαη. Τὴ6 σοργοθοηϊδιίοη οὗ 
Βιορδθῃ, Ασὶβ νἱΐ. 4, οοπηθοίδ ἐϊθοὶ ἢ τί (86 ροπογαῖ 
ΘΟΌΓΣΒΘ οὗ ἴῃ πδιγδϊοη. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΈΉΠΟΑΤ, 

8'θ δρουο: ΤΠ6 εἰχηυίβοδησα οὗ ἴδ ρσοηθαϊορίοδὶ 
1Δ0]6 οὗ (δ0 Βμεοιηΐίοα. ἴ δὰ 

1. ΤῊ ἀθόγοθαδδε ἰῃ (Π6 οσίδης οἵ διπηδη 6. [Ι͂ἢ 
[80 τηδηϊ οὶ] ποδιθηίηρβ οὗὨ ἰδ6 ἰχθοϑὶ ᾿ἢ δ θη Ὁ γ- 
δη06, ἴῃ ἐδ ρροθοδίορυ οὗ ὅδϑῃι, ἰΠ6 γ6 δϑ, βου υ - 
1068, αἰδιπσυγ ΟΌΘοσνδῦ]6 ἃ Ὠυτ ον οὗ Δοσυρὶ ὈγΘδ ΚΘ: 
1. ἔτουι βῆ ἰὸ Αὐρθαχδά, οὐ ἔγουα 600 γϑδγβ ἴ0 488 - 
ἃ. ἴγοιῃ ΕΌΟΥ ἴο ῬοΙος, ον ἔγοιῃ 464 γϑαῦβ ο 389: 8. 
ἤοσ βοῦς ἴἰο Νδῆον, οὐ ἔγοτα 230 γϑδγβ ἰὸ 148 : Ὀ6- 
γοπὰ ἀπ μὴ ἰαδὶ, δραΐῃ, ὑποτθ οχίθηὰ [ῃ9 ᾿ἶνϑς οἵ 
Τό πὶ Ὠἷα 20δ, δηὰ οἵ ΑὈγϑῆδεη πὶ Ηἷβ 17 
γοασθ. ἘΔΥΓΠΟΡ Οἡ ΤἯἨἘΔᾺ αν [8886 τῖϊῃ 180 γϑδγα, 
δοοῦ 147, δῃ ἃ Φοβερὴ 110. 80 φτδάυλ!ν ἀο68 ἐδ6 
ππλδα ἰοστὼ οὗ ᾿ἰἴδ Δρργοδοὺ [16 1ϊπηδ βοὶ ὉΥ̓͂ (86 
Ῥμαϊπιίοι, Ῥβ, χο. 10. Μοβϑβ γτοδομϑὰ ἰῃ9 αζὸ οὗ 120 
γεασβ. Τἢ6 ἀθδαϊγ 6 Δ ΟΥ βΌ68 οὐ 81}}} ἱπ (86 ὈοαΐγῪ 
ΒρΡΏθΓγθ, διῃουσὶ (6 οουπίογ- πογκίηρ οἵ βαϊ νδιίΐο 
.).85 οΟΙΩΠΘηΟΘα ἴῃ ἴ{π6 δρί για]. οὶ, πιὰ ΟἴΏΟΓΒ, 
βιὰ [06 οδῦδοδ οὗ (18 ἄξδογοθαδο ἰῃ (6 οδ 
οὗ 186 Βοοά, δηὰ ἰῃ [16 δοραγδίίοῃ οἵ ΠΌΠΙΒΗ ΕΥ̓͂ ἱπῖο 
γδσϊουδ ὩὨδΔΕΟΏΒ. 

2. 9λαίάωα απά ἰδ Ολαϊάααπε.----Ῥ'60 ἴμ6 ΤΉ Θο- 
Ἰορίοαὶ θᾶ] [μοχίοοῃβ, ὀδρϑοΐν Η κε σοο ΒΒ Εἰ ποενοίο- 

6) ΤῊΘ οηἰϑ οὔ ἴ)6 Οδαϊθβθραῃ: ΑὐἱΒον, 
88 ἴ ἴῃ 86 ΟΠῃγοπίοου οὗ Επδοθίυ9, πὰ 

(86 ΟΒΡΟΠορτδρΐα οὗ Κγπο6 108. ΤὨΪΒ ῬΘΟρ]Θ βϑϑσῃ 
0 Ββαῦθ Ὀθθὴ δδυΐγ, διὰ, ἰῃ δὴ δβθροοὶδὶ 86ῆ86, ἃ 
ποπαογίηρσ ὑγῦ06. Θ ῬΥΙΘΘΕΥ σαδίοβ οὗ Ομ ἀξραπδ 
ἴῃ Βαθυ]οηΐδ τησδὺ δανο σοῦιο οὐἱϊ οὗ ἴ, δΒιγαῦο 
διὰ οἴμοσθ ἰσδηδίος (86 Ἰδηὰ οὗ (δ6 ἀξδῃ8 ἰὼ ἃ 
τορίου ἰῃ ἰοισος Βαγίοηία, ἰῃ {19 ΤΩΔΣΒΏΥ αἰδιτίοὶ οὗ 
106 ΕΌΡὨγαΐοθ ΠΡῸΡ ἴΠ6 Ῥοσβίδῃη ΘΟ}: (6 βᾶπιδ 
δαΐδον, μονσονοῦ, μὰ 8180, 88 οἰθτβ ανὸ ἀοῃθ, ἐἢ 9 
8οδὲ οὗ ἰμ9 Οἰιδι ἀβθδὴβ ἰῃ 86 ΟἸμδ᾽ ἄβοδη Μουηϊδίηδ, 
ὙΘΟΙΎ ΠΟΔΡ ἰ0 ΑἸοηΐδ πὰ ἰἢθ ΒΙδοῖς 8ὅοα. ΤΏο 
ῥτοραῖ δοτὴθ οὗ ἐμθ ΟΔ)] ἀδοββ ναϑ, ἰδοσοίογο, δὲ [ῃ6 

ὝΔΙΟΣΒ οὗ [6 ΤΊρτίβ. 
8. ὕν ἰῃ Ομδι θα. 66 δθοσσ. 
4. 0ῃ ἴδ ἱπαϊοδίίοῃ οὗ δ ατϑαΐ γοὶ υδὶ ῥτο- 

νἱδὶοῦ 0 Ὁ [06 ναγίδῃοο ἰμδὺ 88 ἴἰ0 ἔδῖκο ρἷδοο Ὀθίνγθοη 
1806 τοῦ οὗ Εἶδον δηῃὰ (9 Βοδίμοι, 860 6 Ε χορβρϑίοαὶ 
δηὰ Οτ θα]. ΤΏ Ἰδίος ΒΙὈ] σαὶ δοοουηίβ οὗ Τόταὶι 
δηά (9 ἔοτείδι μοι οὐ Αὔγαθδπι Δρρθᾶγ, ἱπ ζϑηργαὶ, 
ἴο οὐ ἰδοὶνγ ἔοτῃι ἰὸ {π6 τϑοὶ ἱηήποηοα οὗ 
᾿1βγϑο 81} ἰγδαϊΐοα δπὰ (86 [βγϑο} 8} οχοροθὶβ οἵ 
[8 Ὀοΐοτθ 08. Αοοογάϊηρ ἴο ἐπ ΙδΔηχιαρο 
οὗ βίορδου, Αοίϑ Υἱΐ. 2, Αθγδθδῖο Ἠὰϑ δ᾽ γοδὰγ οδιϑὰ 
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αἱ ὕτν ἴῃ Ομ] ρα. Ἧ͵ὦ 6 τουβὲ, ἰμογοΐοσο, γτορασγὰ Ὠΐπὶ 
Ὧ5 (Π9 ῬΓΟΡΟΡ δυίδον οὐ ἴδ6 τηϊβτγδίίοη οὗ 818 ἔδί μον, 
Τόσα, ΤΏΘ ρδδϑαρο, “ζοβῇ, χχῖν. 2, δοοοζαϊηρ ἴοὸ 
ὮΝ Αγ τ 8 ἰοτοίδίμοσβ, δὰ Τογδὰ ἴΔ}}γ, 
ἀπ ῖς Ὀογοπὰ (86 τῖγον (6 ΕἸΡὨγαίθ8), δὰ δογυϑα 
οἰμον ροΐβ, ᾿δ8 βροοὶδὶ σοϊδίΐοῃ ἰοὸ {διἰ8 ἔδοὺ οἵ 
ΤοΡΔἢ ΒΒ βυδογίπρ Ὠἰπ.861 ἴο Ὅ6 ἀοίαἰποὰ ἴῃ ΒΔΓΔΩ.--- 
ΤῊ, τ οπ,, ἰ8 ἴο Ὀ6 δΕο υηάἀογβίοοα, (δὶ ἰῇ σΟΠΒΟΟΌΘΠΘΘ 
οὗἨ τ1π6 υπΐνογβαὶ ἰηϊοοιίοῃ, ἸΔΟΙΔΙΊΣΥ ἢ ἰο ἐδ ὉΡ 
ἰϊ8 Δ0οθ ὙΘΤῪ ποδὺ ἴο {Π6 δἀογϑιίίοη οὗ ἴδ6 οπο αοὰ, 
δ8 Ε{}}} χηαϊηϊδϊ πο ἴῃ ΤΟ ΡΆΒ᾽Β. ΤᾺΠΙΔΥ (866 (ἢ. χσῖσχ. 
82, 88, 8δ: χχχ. 34, 27; δηὰ ἰο [818 ὈΘΪΟΏρΡΒ τδδὶ ἷ8 
Βαϊ, “ἢ. χσχχὶ, 84, δϑουϊ (6 ἰογβρῃία οἵ [,804η)}.Ψ 
Ὗ 6 ΤΩΔΥ γ}}}] βυρροβο {μδὺ Φοβίνυδ, ἔτοπὶ ἢΐ8 δίογῃ, 
Ἰοζαὶ βἰδηα-ροίϊηϊ, Ἰαάρσοα δπὰ σοηδετηηθα ἐμαΐ τχΐηρ- 
Ἰΐρ οὗἩἨ πογβῃΐρβ, οὐ ἰμδὲ ἼμδΕν ῬΟΓΒὮΪΡ, 88 ΒΙΤΟΏΡΙΥ 
85 Νοβεβ ἀϊὰ [6 βοιηρ, ἃρ οἵ 186 κοϊάθῃ οὐ. ΤῈθ 
[16 στοὺρ οἵ Ὑδῃάογοῦβ, τοῦ. 81, 80 ἴο. Βαγθ 
οτἱρί παι ἴτοτὰ 8 δἰγα δὶ γ οὗ ἔθος Ἡποἢ, δοσ 
Ἰοῃξ; οομβίςοίβ ἱπ [86 1ἴη6 οὗ ΕοΣ, νῶ8 ΠΠΔ}}Υ ἴἰὸ ἐθδὺ 
156] Γ αὐτὰ ἔγοτῃ (Πΐ8 οοη͵θοίυγα! οδρίϊδ] οἵ (89 ρα 
δηὰ ΕἾτο τουβδίρ ἴῃ ΟΠ Δ] μα, δηὰ, ἰῃ ἰμδὶ ταν, ἴγοιωῃ 
Βοαι Βθηἶδηλ δ᾽ ορσοίμοσ, ΤΠοὶν αἷπὶ γΔ8 : 
ολ..86 ἴποτο, ραγὰν ἔγοπι ἱμοὶν ἀφοϊ ον ἰογοῖσα δβίδίο, 
ΡΔΡΓΥ ὈΥ σοϑβϑοὴ οὗ (μοῖρ δηϊδροπίβιι ἰὸ {86 Ηδινεἷο 
τοῦ, ΠΟΥ͂ πουϊά 6 ῥτοϊθοίθα ἔγοπι 89 οοῃίασίοῃ. 
Βαυὶ Το οαπποὺ μοὶ Ὀογοπᾶὰ Ηδγϑῃ, δηὰ ἰὸ [818 οί 
ΟἾΪ ἄοοθ Φοβδυδ τοί, Ὀὺΐ δἰϑὸ (86 Ἰαΐθσς Φον Βἢ 
ἰγβά του τοβροσύηρ Τόταῃ. ΤῸ (18 υἷδοο, πθοτο ΒΘ 
δοι 1] 68 ἀν, ΤοΥυδ ἢ ΒΟΘΠΒ ἰὼ Ὦᾶνο ρσίνδῃ [ἢ6 ὨΔΙῺΘ 
οὗ ἷ8 ἀοδὰ βοῃ, ἴῃ Ἰονυίπρ τοι θ ΤΆ Π06, Δηα ἰΐ ΤΑΥ͂ 
Ὦανο ὈΘΘῺ [818 ὩΔΠ16, 88 γ76}} 88 (μ6 αἷς Ἰαηὰ δηὰ δρ- 
ῬΑΓΘΩΣ ΒΟΟΌΣΙΟΥ, ἴ8ι Ὀουπὰ Ηἷχι ἴμ6το. ΤΏ οἰγουτω- 
βίδῃοθ ἴῃδὲ ΑὈγϑμδπ), δοοοταϊπρ ἰο νοῦ. 82, ἀοθβ ποῖ 
Δρροᾶγ ἴο ἤν ἀερδιίοα Ὀοΐίογο 6 ἀθδίῃ οἵ ΤΌΣΗ 
(στ ποῖ, Βοπόνον, [86 Ὠἰδίοῦυ ΟἸΒογΒ6 ἀ068 οὶ 
ἌΤ66), 815 Ὀθ6ῃ ἱπίογρτγοιθα ΌΥ ΚΘ ῃοΟ]] 5 δα Οἱ ΒΟΥΒ 
83 ΣΡ ᾽ γησ μαι ΤΟ ΓΔ ἨΔΒ 5ρ ΥΠ 8}}}7 θα. Α ἸἷΚο 
ὈΠΙΘΠΔΌΪΟ ὁ οΥτΙ8ἢ Προ 688, νον ΗΟ του μχῖνοθ 
0.8, ΑΒΒΌΠΙΊ6Β [ἢδὲ {80 7ὅ γΘΑΓΒ πο ἢ ΔΓ δϑοτὶ θα ἰὸ 
ΑὈτΔΒδΙΩ, οἢ, χὶϊ, 4, ἀγὸ ποὶ ἴὸ Ὀ6 ἀδίαα ἔγοιῃ 58 πδίυ- 
ταὶ ῖγί ἢ, Ὀυϊ ἔσο ἴῃ6 εἶπ)θ οὗἁἨ ὮΪ5 ἀο σόῦβηοο ἔγοτη 
[06 (ἀτΏδοο οὗ ἤγο, πο τγ88 ἰἰκ6 ἃ πον Ὀἱτί!. Βαϊ 
[δαῖ ΑΡγαμδτὰ ἴογο Ὠἰπηβ6 ] ἀν Ὀσίοσα ἢἷβ [Δ ΠΟΥ Β 
ἀραῦδμ 88, αἱ 41} ουθηΐβ, [86 ᾿ωρογίδην τ {Πδϊ, 
ἴῃ ἴδ βιτῖίο θοίπτϑοῃ 5114] ῥ᾽ γ δηᾶ {Π6 68]1 οἵ ΓΑΒ, 
Ὧ8 ΟὈογοα [6 Ηἷρσῃον τοῖο. Τὴ ΓἈΠΪΥ ργοῦρ ἰπ 
Βδγδη, μουονοῦ, 18 ἰπυ8 αἰϑι που ]γ ἀσποίοα, Ὀθοδῦδβθ 
τ ὩΟῪ ἔοστηβ (116 Ῥγου βῖοη4] θατί] Υ Πποτηοβίθαα οὗὨ (ἢ 
πΔηἀοτίηρ ραϊΆτοΠδ, ἀπ ὈΘΟΔιΒ6, 450, 88 (86 Ἰαῖδν 
ΒΙΒΙΟΥΥ ἱπίοσπιϑ 8, ἰδ τγὰϑ ἴὸ ἤιγηΐβῃ πὶνοθ οὗ {ἰκθ 
τιοοσγαίϊο Ὀἰσὶ ἔον ὑΠοῖν ΒΟΠ8. 

δ. Ἰιοροηὰβ οοποογηίηρ ἴδ6 τηϊρταϊίοη οὗ ΑὮτγα- 
ἴδ. ἕο ΒΑΉΜΕΕ, “ ΤΠ ΉΘΌΓΟΝ τϑαϊ ἰοη5 7 (Βνο8- 
λα, 1861, ρ. 24). Αοοογάϊΐηρ ἰο ἃ Βοῦγον Μιάγαβῃ 
(Βαῦθα 88, 'πὰ Ηϊογολγπλυ8), ΑὈταθδιυ, δὲ ὕτ, τῶϑ 
οαϑὺ ἰπὶο ἃ ἔπσγηδοο οὗ το, θδϑοδῦβο ἴθ πουἹὰ ποὶ 
δάοτο ἴῃς ὅτε ποι τῃ6 ΟΠ] ἀξθαπδ πογβῃϊρροα, Ὀυϊ 
ΔΒ ΤΟΪΓΒΟΌΪΟΙΔΙΥ ργοβεσσοὰ Ὁγ αοά. ΗΪΐΒβ Ὀγοίδοῦ 
Βάγαη, οὐ 16 60. ,) ὟΔΘ ΟΟμδυμπηροα, Ὀοοδαδ6 ἢθ 
Ὑὰβ ὈΠΤΟΒΟΪνοα Ποῖον ἰὸ δάοτο ἰμθ γα οὐ ποῖ, [1 
ἯΔ8 Νηγοὰ πὴῸ διαὰ δἷπη οὐδὲ ἰηΐο [δ ζΏγηδοΟ. 
Ηδτο ὈΘΙΟΠΡΒ, 8180, {86 Ττοδῆδο οὗ ΒΕΕκ, οπιἸοὰ 
“ΤῺ [1016 οὗὁ ΑΡγδμδπι, ἀσοογάϊηρ ἰὸ ἔΠ6 “ον 181} ἰγα- 
αἰιϊοπΒ.᾽ 1,οἰΡ., 189. 

ἨΟΜΙΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Α5 ΑΓΔ] δ 1118 οὗἩ ἔδίιἢ} ἀνθ ὶορβ [1861 ἰπ Ὠἷ8 
Ῥοδίοσγ, 80 αἰά ἰξ Ὦδγα ἰἴα τοοὶ ἰῃ ἐμ 1ἰἴ οὗἉὨ δἰ8 ἔοτο- 

ΤΑΙ Π6.8.--- Εν ἰδο ᾿τ8 οὗἁ 81} χστοδὶ τηθῃ οὗ ἀοὰ τοδὶ 
ὍΡΟΣ ἃ ῥγουϊουβ ἰάθη Ὠϊἰδίοτνγ.---ΟΟτηραγίϑου οἵ ἴ86 
ἵπο ᾿ἴποθ οἵ ἴδίἢ, ἐπδὲ οὗ οὶ ἰο Νοβῖ, διὰ ἴσγοσα 
ϑδο ἴ0 ΑὈΓΔΏΔΙ : 1. Οὐ ΑΓ Ϊυ, οὐοΡ 1688 (δὲ ἰδϑοὶ 
τοἀυσοα ἴο ΟὯΘ ῬοΟΪπί) : 2. ἱμνγαγαϊγ, ΟΥῸΣ 
[ ἰηΐησ δί 1δϑί ἴο 1.6 ΟΠ 6 ἯὮΟ τηδῖζοϑ [86 ἰγδῃ δι}. 
Του ΝΘ μαϑϑοὰ (Ὠτουρσὶι 80 οοτρυρίοὰ τῶςθ 
δὰ ἱῃπτουρσὶ 890 βοοᾶὰ: ἰδυ8 ΑὈγδδδαι τοδάρ τ. 6 
ἰγδηβ εἴπ (Βγουρ ἢ Βοαι μθαΐδτα, ]-- -Ἴ Θγα μ᾽ 8 ταϊρταοι 
ἴο Οδηῆδδῃ: 1. 118 βρὶ γι θὰ Ὀοριπηίηρ; 32. 118 {Ἀγ 
ἴο 9Ὸ οῃ.---ΑὈτδΏδιη δηὰ ἷβ Κίπβιρθη: 1. δ παλ 
ΡΓΡΟΌΔΌΙΥ 16 διῖπον οὗ μοῖρ τηονοσαθηί: 3. {π 6 γΥ. 
ῬΓΟΌΔΌΪγ, [6 σδυβ6 οὗ ἰδ ἴῃ ἰῃ Ηδγβϑη.-- - 6 
ἄἀρδῖι οὗ οὨ: ἄγη Ὀαίοτθ ἰὴ δγοβ οὗἩἨ {δμοῖν μδατοῆϊδ 
(νθν. 38)..---ϑα γα ΒΒ Ὀδστθῆηθδθ, [06 Ἰοης δηὰ εἰϊθης 
ἐγίδὶ ἴῃ ἴδ 116 οὗ ΑὈτδμδση. 

ὅτλδκε: Ὑὴὸ βοι6 8, διροος πῇοτα ἰπα ἱτῸ6 
ΘΕυγΟΣ ἰ8 ρῥτεβογνυοὰ.-- - Οὐδ ΤΘΙΠΟΙΩΌΓΑΠΟΟ οὗ [86 
ἱσρῃίδουβ δοϊὰθβ ἴῃ ιἷβ ὈΪ θαίην.---ΟΞΙΆΧΡΚΕ: Α 
Ογβύδη πῆ μ6 ͵δ οδ]οὰ, τηυδὶ, ἴοσ 10:6 βᾶϊο οὗ 
Θοά, Ιθᾶνο ἰΟΥΓΪ]Υ μἷ5 δι πουϊαπὰ ; Ὧθ6 τηυδὲ ἔὌτβα κα 
81} ἰδὲ 6 Ἰονθδ, 8}} ὑμδὶ ἷβ υἹοδείηρ ἴὸ το ἰῃ τ86 

Ὀ6- ἰ ποῖά; Ὧθ6 τηῦδὲ 90] αοὰ οὐδ ΘΠ, ἀπὰ ΟἿ] 
ποτα Ηθ ἰοδά 5, 

[Εχσυεβυβ ΟΝ ΤῊΣ ΟὈΝΕΌΒΙΟΝ ΟΥ ΔΝ ΆΟΣΒΈ.--- 
Τμαῖ ἰθθγὸ τγὰ8 Π6ΓΘ ἃ Ββυροζηδίαυγαὶ ἱπίοτυθηιίίοι τ86 
ἰδησύυλκο ΟΥ̓ βοτίριυγο π1}} ποῖ Ῥοστοῖδ ὺ5 ἰἴὸ ἀουδῖ, 
Ὗ 6 προᾶ ποῖ, ΠΒΟΉΘΥΘΓ, ἰσου Ὁ]6 Οὐγβοῖνοθ πὶ τὴ 
ᾳυσβίομ ΒΟ ἴδν δδοὶ υδγιοῖυ οὐὗἨ ὨυπΊδσι ΒρΘΘΟΣ 18 
οοπῃοοίθα ΜΊῈ ἰΐ, ΟΥ Γομαγα, 88 Θβϑο Δ} αἰἴεοίηρ 
189 δυχυσηθῃῖ, [86 ρτοδίῃθβ8 ΟΣ 8:28 1658 οὗ ἰδ πτω- 
ον οὗ ἰδσυδροβ ΠΟῪ Βροΐζθῃ ὕροη ἴδ6 δαγίῃ. ΤΟΣ 
8, ἀοΌΌ]6ΆΆ, ΠΏΔΩΥ ἃ Ἰ068] ἰαγζοι, ὑῃ6 γϑβυὶ: οὗ ᾿βο- 
Ἰαϊοῃ, οὐ οὗἨ υπηδίυγαϊ ταϊχίυγοβ, [δαὶ ᾽Δ5 Ὀαπὶ 111116. 
ἱ{ δογιΐηρ, ἰο ἀο ὙΠῚ} δὴ ἱπαυΐγυ ἴῃ τοβρϑοὶ ἴὸ {18 
τοδί δηοΐθης δηᾶὰ ποι] -ἰβίοσί οὶ οὐοηῖ, [τ 18. 80 
ἀἰδῆσυ!ν ἰο ἀοίοστηΐϊῃθ νμδὲ 18. δ ᾿ἰδηρσιιδρθο ἴῃ ἀϊδιΐπο- 
οπ ἴγομη ἃ αΐδ]θοῖ, οὐ τηθγὸ ᾿οσδὶ ψαγί Υ οὗ ἰάΐοσῃ 
δῃ ἃ φτοηῃυποίαιίοῃ, ἰμδὲ δυο 18.898 88 ἰῃοδο οὗ Βαϊδὶ 
δηᾶὰ οἴ 6ΓΒ οδ μᾶγο Ὀαΐ {0116 ΡΒ]]ο]ορῖοδὶ τα]υθ. ἘῸΣ 
81 6βϑθῃ δ] ρΌΓΡΟΒΘΒ οὗ δυοῖὶι ἰμαθῖσγ, ἱβογοΐογο, ἰμθ τὸ 
ἷβ8 ὯὨῸ πορᾶ [ο οχίθηα ΟΌΓΡ νἱονν θοχοημα [πὶ αϊδισϊοὶ 
οὗ ον ἴῃ τ Β]ΟὮ ΔΗρΌΔΡῸΒ. ΠΟῪ ΟΣ βεϊηρ, εἰ ΟΣ 83 
ΒΡΟΪΓΘᾺ ΟΥ̓ ἰη ἰποῖν 1 Οταίαγο, σϑὴ Ὧ6 ΒΙΒΌΟΣΙ ΘΔ] ΟΥ 
ΡΣ οΙ οί Αγ ἰγαοοὰ ἴο ῬθΟρ]68 οοῃῃοοιθα ψτϊὰ ἰδ 
ΘΔΣ Ιοδὺ ΚΤ ΟὟ ΔΡΡΌΟΒΙΔΏΟΟΒ Οὗ (86 ΒυπΊΔη τϑορ, ἯἿ6 
ἵνα ἐπ18 ἃ ΤΟΥ τ]ὰσ βοορ θη πὸ ἰηοϊπἂθ ἴῃ ἰὰ 
ΟΠ ΠΟ δηὰ Μ|ὰΔ]6 Ευτορο, Υ οαίοσῃη Αδἶβ, διὰ 

Νονίβοτῃ Αἰτίοα. Προ ΡΒ: Ο]ορίοδὶ βοίθῃςθ, ἐμπουρἢ 
γοῦ ΤΟΥ ἱπηρογίοοι, ἢ88 ἰουῃηά στοαὶ ΘηοΟΌΓαροτηθηΐ 
ἴῃ 15 ἰηαυϊτίοθ, δηὰ πὶ! τι 18 αἰδίισίοἱ Β85 1ξ ὈοσπΩ 
0 τηϑῖζο ουἱ, τὶ ἢ δοπιθ ΟἸΘΑΓΏΟΒΑ, τ Ὦδί τουδὶ ΠΥ 
66 [86 Θδυ]οδὺὶ αἰ ν᾽ ϑοἢΒ οὗἁ ἰδὴ 86 τεϑυὶὶ 
τἰιὺ8 ΖΔΓ, 88 εἰδίοα ΌΥ βοὴ οὗ (ὴ6 ᾿αἰοβὲ δηὰ Ῥεβί 
τυἱῖοτβ, δ88 66} {86 τοοοχη οι οὗ ἰδγθα ρθῦογαὶ 
ἔαγλ 168 οὐ στοῦρϑ. ἴῃ ρίνίηρ, ΠΔΤΏ68 ἰοὸ ἴ8686, (Ποῖα 
48 4130 ὈδΘὴ τϑοορτιίζοα, 0 Βοηα οχίθῃς, [Π6 οἴ Πη0- 
Ἰορίοϑὶ αἰγίβίου βυρροβθᾶ ἰὸ Ὀ6 τῶδάβ ἔγοσῃ (ἢ Β0Π8 
οἵ Νοδὴ , δῃὰ βθῆοο βοῖὴθ πατθ Ὀθθὴ ἱποϊξηρα ἰο οΔ]} 
ἴποτὰ [86 Φαρμοίμῖο, ΘΒδυλ ἶο, δὰ Ηδτηϊς (Βαηβεη, 
ΚΙὨδτηΐθλ δηὰ ἀρ ϑιμανν Ι: τῶϑ ΘΑΥΪ ρογοεϊνεί, 
Βοπόγνογ, [παῖ ἰ86 οἴπηοίορίο δηὰ 1ἰηρσυϊδεῖς 1 π68 ἀ0 
πού ΘΧΔΟΙΥ σοττεθροπὰ οὐοι ἴῃ δα 5δΒοτηϊεϊο : δυὰ 
1Πογὸ ἰβ8 8|}}} πῆοῦθ οὐἤὁἩ δϑογγδιίου δῃὰ ἑηἰογβθοοῃ 
Ἡἰτ εἶ [ἢ6 Βυρροβο 1᾿πλλῖβ οὗἩ 186 ὑπὸ οἴβεσα. Τμὲ 
Ατβὶ στοὺρ 888 τῃογοίογο Ὀθθῃ ςδ)]οὰ (Π6 [π6ᾶ0-Ὁ 6» 
τηδηΐο, δῃὰ οἵ Ἰαίθ ἴμ6 Αὐίδῃ. [Ι͂ἢ (0 ἰϊγὰ 106 ὑοττα 
δυΐτίο μ88 Ὀθθη ΘΘΏΘΥΔΙΥ ἀτορροὰ ἔοτ ἐπεί οἵ Τα" 
τδπΐδῃ. Τ6 ΚΘΏΘΓΆΙ σΟΥΤΟΒροπ θη 06, ΠΟΥΤΘΥΟΓ, οἶνος 
τ ἢ ΘΟΘΓΘΏΔΠΟΘ ἴο ἰΠ6 ὅταὶ Θἰμποϊυρὶ δὶ Ὡλσρΐπν. 



ΟΒΑΡ. ΧΙ. 10-82. 97: 

Βυὶ νβδίουου τηοίδοὰ Ὀ6 δἀορίοα, ᾿ξ ἀοο6δ' ποὶ δἴδοὶ 
(Π6 τηδίη οἰδγδοίοτίβιίοβ Ὀο]οηρίπρ ἴο δδοὶ οἵ ἰἢ6 
(ἄγ. Τμοδα ΤΩΔῪ 6 18 δἰδίθα, ΤΏ6 μος 18 
86 5:81] οϑὲ, ἐῆ6 πιοϑὲ, υηΐχυο, ὈΟΙῺ ἴῃ 116 τηδίίοῦ δπὰ 
ἠζ8 ἔοττη, [86 τηοθὶ οῃαυτίηρ, [6 ταοϑὲ ΘδϑιΥ γϑοοβ- 
εἰσοῦ, δῃὰ δβανίησ ἐπ6 Ἰοθθδὶ αἰνογα Υ ἰπ ᾿ἰ8 βούοσγαὶ 
Ὀτδποθοβ. ΤΏ ρτοῦρ ἰοττηοὰ Ατίδη, [πᾶο-(ὑθττηδῃϊο, 
οὗ Φδρδοίμαπ, ἰβ 1688 τηανὶγοὰ ἱπ 41}} ἰῃ686 οἰαγδοῖδυ- 
ἰδιῖςβ, τ(πουΡὮ τοις Θηουρ οὗ ἔθοτὴ ἰ0 τη οἶθαν 
[86 ἔαγΔ ΠΥ το δι οἱ ρ ἰῃ 41} (86 Ὀοδί-Κκηονσῃ ὈΓΔΗΟὮ- 
65. Το ἰηϊτὰ ἰ8 80 αἰδνγοηὶ ἔτγοηῃ Ὀοΐῃ ἴμ6θα, ἱΐ 
ΒΟΟΙῺΒ 80 αἰἱονῖγ Ὀτοίκ ἢ ὉρΡ, (μαὶ Ῥνϊοδδγά, δηὰ Οἵ ΟΡ 
ΡΣ οΙ οί αῖθ, πᾶν σίνοῃ ἰδ, 88 ἃ Ἡδοΐθ, ἴῃ ἸΔΙῚΘ 
ΑΠοΟΡΒγ] δῆ, υπΐηρ ἰϊ δἰ ΡῚΥ 89 ἃ οΘοῃυθηΐθηοθ οὗ πο- 
τοοσῃοίϊδίατο. ἸΤθοτο οσχὶβὶ, ΠΟΎΟΥΟΥ, τσ κα οὗ ΑΒ Υ 
ἴθι βου ἰξ ἰο Ὀ6 βοηλοί ΐηρ τον [ἤδη ἃ ΠΊΘΓΘ διὈΐ- 
ἸΓΑΥΙΎ βορδγδίθα σοδϑβ (ΒΘ Μὰχ Μῦϊ: "ἘΠ “ υδηρυδροθ 
οὔ 1. θεαὶ οὗ αν," ὑρ. 88, 90, δὰ ΒΑΎἊΙΝΒΟΝ : 
“Ἡργοάοίβ,᾽ νὸ]. ἰ. ὅ24). Τὸ τῇδ 86 οὗ κθο- 
ἰορίοδὶ δηδιορῖοθα, ἃ8 Βυπβο 888 ἄοπο, ἰδ6 ΞΒοι ἷο 
ΤΏΔΥ Ὅς Κοποά ἴο [86 ῥτίπι ἶνα γοοῖβ, [86 Ατίδῃ ἰὸ 
[86 βὲγδεϊβοὰ οττηδύουβ, Ὀτοίκοη, γοὺ ργοβοητηρ τυ ἢ 
οἰδδγῃραβ οὗ ουιίηθ δηὰ ἀϊγθοίίοῃ, ἰΠ6 Τυγαηίδη ἰὸ 
οοπἤιϑοα γοϊοληΐο τηδβ868 ργοΐθοϊθα ἤἔγοσῃ 8016 ἔΌΓῸΘ 
ὈΠΚΠΟΝΏ, ΟΥ ΒΟΪΠΆΥΥ Ὀου]άοτβ βοβδίίογοὰ ἤογο πὰ 
ἴθ ΓΘ ἴῃ Αγ ἱπο ΧΡ Δ ΌΪ6, γοὶ ΒΟΥ Ὠρ; ΠΑΡ ΚΒ οὗ 186 
ἰος δ ττῖοβ ἔγοια Ἡθησο ΓΠΘΥ σδλθ, ἀμ ουἱάθποθ οὗ 
Βοτῃθ οτἰκχζίπαὶ σοττοβροηθῃοοθ ἴῃ ἐπα ΥΟΓΡῪ ἱστορμυϊδτὶ- 
698 οὗ (Πποῖνρ ἰταοίατο, ΟΥ ὙΘ ΤΩΔΥ ΘΟΙΏΡΑΓΘ [Π6Π} 
ἰδ ἔγϑθι, Ο ἃ ἰορὶθ δ.}}} φῃῦγο ἴῃ 18 εἰτιοίαγαὶ 
ἴοττη, ἰῃμουῦρὶ Ὀγοβοοιτπρ ἰΟΚΟΏΒ ΟΥὗἁἨ σδίδβιορ 68 ὮΥ 
τ οἢ 11 ὯΔ8 Ὀ66η αἰροιϊοα ; [Π9 δοοομα, ἰο πὶ 46-βργοδα 
Τα, ποτα ὙΠ016 ΔροδἰθοίΓΆ} ΤΟῊῪΒ δηὰ δυθῃσθβ 
δ11}} ΒῇοΥν ἃ οἷϑαγ σοβδγοῃςθ, ὙΠῚ1δὲ οὐδ ἴῃ6 ὈΓΟΙΚΘῺ 
διιοθοβ, [816 σΟΪυΏΏΆ, ἀἰβροοὰ οαρί(815, αίνο ονὶ- 
ἄσησα ΜΥ̓͂ πῃΐοθ πὸ ἃτο δϑῃδοϊοαὰ ἴο τηλῖτο ουϊ {16 
ὈΠΡΙΒΗ Ρἶδα ; ἴπὸ ὑπινὰ, ἴο βοαιίαγοαὰ στ οῦηα8 οὗ τ Ὁ- 
Ὀϊδἢ, ἱπ ποι βῃδιίογοὰ δ᾽ δΌθ, ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ δβίδιηροὰ 
ὈΤΟΚα, δηά δίῃ ταῦ οὐὗἨ βοῖηθ Ἰοἰπίῃσ σοιηοθῃΐ, 
δΔΊομο (65. ΠΕ ἴο ἃ βιγυοίατα πανίηρ ΟὨΟ6 ἃ ]0081] πη γ 
δὲ ἰοβϑὶ, ἐβουσῃ ποὺ Θχ Ὀϊἰηρ; {{{|6 οὗ ἱηπτατὰ ρ]δπ 
Δηά ΒΑΡΊΟΩΥ. ΤῸ ἀτὸρ 411 βυςοῖ βρσαγοθ, ἰῦ ἸΏΔΥ Ὀ6 
βαϊὰ τΠδὲ [16 Κ'Βοιηϊ εἶς ἢΔ8 ργοβοσνοα τ δαὶ 88 τηοϑὲ 
οηάπτγίηρ οὗὁὨ (6 οτὶρίηδ) γ“ογπι, (86 Ατίδῃ πρδὺ '"γ88 
τοοβὶ ρμοσιπαηοηΐ οὗ ὑπΠ0 οτρίηεὶ ηεαξέεν, 1118. ἴῃ ἐδ6 
Τυγδπΐδη [48 Δ ΠΟῺ 411 [μὲ νγὰβ τωοδὺ ἔγδηρίθ]ο ἴῃ 
(16 ΟἿ6, οὐ πιοδί θαβϑιὶυ ἀσίοττηθα οὐ ἀοίδορα ἰῃ 86 
οἰδον. 

Νον ἰο δοοουηξ ἴον δυοἢ ἃ οοπαϊοι οὗ ἰδηρβ ἰῃ 
Ἰδλυρτιαρο, ΟβρθοίΔ ΠΥ ἴῃ ἐΐ8 Θαν] οί ἀρρθᾶγϑηοθ, ͵δ 
Θα04}}ν ἀἰθῆου!, τοῖον τὸ Βυροι681Ζ6 (π6 Ὀτίμαὶ- 
ἔνο σαουσιηθηὶ 88 ἃ ᾿ΘΠἀΘΠΟΥ͂ (0 σΥΟΡΆΓ ΟΟΒΏ 658 δηὰ 
ἰ0 ἃ οοῃβοαυθηῦ ὉΠ Υ οὗ Βροϑοῖ, ΟΥ 88 ἃ ἰδ ΟΥ ἴῃ 
86 ορροβῖϊβ ἀϊγοοϊζοῃ, οὕ 88 Ὀοΐηρ Ὀοὶὰ οοτηδἰποα ἰῃ 
8) δἰἰγδοϊίΐνο δπα σορυϊβῖνο ροϊατῖγ. ΤΏ ῬΠΟΠΟΙΏΘηΔ 
ἴῃ οδοὶ δῃὰ 41] ἀὸ δἱ Ὑδὺ ἩΠ|Ὲ ΘΥΘΙΥῪ Βυοὰ ἱπαἀυσίίοι, 
ΤΏοτο ἰ8 ἰῃ ἰδ6 ΟΠ6 ΖΆΓΑΙΙΥ ἃ δίγδηρεῖν ῥγοβογνυϑα 
παϊΐγ. Τθοτο ἰδ πὰ δῃοίθοῦ ἃ ἰοί δ! αἰδδγοηὶ ροοῦ- 
Ἰίασὶ  οὗὨ ἴοστη δβίδιηροαὰ ὑὕροὴ ἰΐ ἔγοτῃ {ἰπι68 (ἢδὺ ρΓΘ- 
σοάα 41} βίον δὶ ΤΩΘΙΏΟΤΥ : ἱξ ἰ8 [Ὁ]1} τ ογὸ ἰδ γϑὶ 
Βοοῖηβ ἰ0Ὸ 6 δοδηῖΐ, ἴτθϑθ ὙὮΏΘΡΟ 116 ΟἾΠΘΥ 8 ὑ6Ώ86 : 
ξοια οί Γ1 68 ̓υϑὺ ἰΠ 6 τούογβο," Βανἱης 88 ἃ ὙΠ0]6 ἃ ἰοοῖ 

ὈΔΥγΘΠο55. ΕΥΕΙΝΟ ΤΥ ΘΧΩΤΉΡΪΟ, 
[16 Ἰετπῦ ΒΟΥ, ΟΥ τϑίθμοσ, ΟὨΪΥ ὑὮ 9 τυ αἰτησπίλγυ ρΡΘΌΣΒΙΟΘ 
οὗ ΔῈ Υ ονίδενυθ οσσ δα υ]αποίδνο τλοά Δ} 1γ, ἐπ: 16, ἴπ οὐὐπαγὰ 

80 ΘχοοϑϊηρῚΥ ἔογοίστι 88 πόνον ἴ0 Ὀ6 τηΐδίαϊζοη, γα 
αἰ δὴ ΘΟΌΔΙ]Υ ἀῃπη δίας Ὁ]6 ΆτΩ ΠΑΡ Υ, ΟΥ ἕάτη]] 
᾿ΠΚοῃ 688, οὗ 1.5 ον, πὶ ΐη τ οἷ [06 ΤΔΩΥ ἀἰβο μαι, 
ἴπ68 διηοηρ ἰἐ8 αἰ δγθηΐ ὈΥΔΉΟ6 8 Πθνοῦ οθλοο (ἢ 6 
δΊΓΟΙΡ' δΔη ΒΘΘΙΙΠΡῚΥ ᾿ΠΟΓΔ]080]6 δἰ 68. ΤΉΟΥΘ 
ἰθ ἃ (υἱγὰ δὸ τηᾶγκοὰ ὈΥ͂ δῇ δἰπηοβὲ ἰοίδὶ αἰββοϊ υἱΐοῃ 
(μδὲ [8 γΘΥΥ Ἰοοθθηθθβ τοῦ] ἀ βϑοζῃ ἴο τηδίκθ ἰΐ8. ΟὨΪΥ 
οἶδδδὶ γίηρ ἔδδίαγα, τόσο ἰδ ποῦ ἐπαὶ οοτίαΐη ἰηαΐσοθ 
ἴουπά ἰπ ΘΥΟΤΥ͂ ὈΓΑΩΟὮ (βυ0 ἢ) 68. [ῃ6 πυτηογα]8 δηὰ 
ΒΟΙῺΘ ΡΓΟΠοΙλΐΠ4] ἔοστΩβ), ροϊῃὺ ἰὼ ἃ δοιατην εν οὗ 
οτἱρίη, τΠδὺ ΔΡΡΘΑΓ 668 οὗὨ δοττοθροπάρφηοθ, ουθῃ 
ἷπ 8 ἐγδοίαγοθ, βυσχοβὺ δ Θουθτηοῃ αἰδογραηϊζίηνρ 
οδἰδδίσοριθ. Ὑ᾽οσίης ἰμ686 ἰπγθα [Δ π}}}168 ἴῃ) ἐμοῖς 
το δίίοηβ ὑο ϑδοὶ οἰβογ, τα πὰ δαὶ ἔμ6γθ 'β ποῖ ΟἹ] 
Βορδγδίίοη, δηὰ ἰμαὶ οὗ Ἰοῃρ βιδπάϊηρ, Ὀὺὶ στοαὶ ἀϊ- 
ΥΟΡΕΙῪ οὗ βοραγδοη. ΤῺΘ ὉΠΕΙ͂ΒΟΙ οἰοανίησ ἀαἴο8 
ἔγομλ ἃ τηοϑὲ δηοίθην ροτοα, Ὀεοίοσο μὩϊοἢ ποίην ἰδ 
ἱκηογῃ, δηᾶ ἴῃ ἐΐ8 σϑῆογαὶ ἀδρθϑοῦ σϑιλδὶπη υπαδοοιοα 
ΌὈΥ ἔθ. Τῃο Ηδη εἷς, ον Τυγαηΐδη, βθοῖβ ἴ0 Παῦθ 
θη οοπἔυδοα δηὰ ἰππηυ] που ἔγουλ ὑπὸ Ὀϑρϊηπίην. 
Βυοἢ ἰ8 δα] ἃ ἰο Ὀ6 118 Δρρϑᾶσδαποο οἡ [6 θδυὶγ ἐγ] ἢ 
Καλὶ ἰηβοσ ρΡΠ]ΟΏΒ τηδθ ἴἰο δοοοιωσηοάδία (ἢ ἱποοη- 
Κταουβ ρϑορίθβ ἴῃ ἰῃ6 Αδδγτίδῃ διηρίγο ἯΏῸ δὰ, ἰῃ 
ΒΟΙΏΘ ΤΔΥ, Ὀ66η Βοῖθ δηὰ {πότὸ τοάχζοα Ὀοίπθοη ἴῃ 6 
Αγίαθ δὰ Ξποαι ἰο Ροτγίίοπϑ. ἤθο ΒΑΎΕΙΝΒΟΝ᾽ 
“ Ἡεφγοἀοίυβ,᾽ ἰ. δ27. Αραδίη, 86 Κμοπιο, τμου ἢ 
οἶὐθηθηλ68 ἰῃ οἷοθο οοπ συν, Β65 ΡΣ οἱ ποῺθ οὗ (Π6 
οβϑοη ΐαὶ ἔδϑτο οὔ ἰῃ6 Ατίδη, ποὺ [86 Ατίδῃ οὗ 16 
ΒΒοιηΐς. ΤῊ Οογτηδῃ δηὰ Αγαῦϊο δγὸ 88 ἀἰβιίηςι ἰῃ 
τποάσγη {{Π68, 88 δηοίθηΥ ἰἢ6 ατοοῖκ δυὰ Ηρῦγον. 
ΤῊΘ τηΐμοῦ βροοϊῆο αἰνίβ᾽ομδ ἴῃ Θδ ἢ ἔδυ! Υ ἤδντο γὰ- 
τὶ ἃ τηογο οὐ 1688, θὰ ἴἢ6 στοαὶ οποίος αἰ δγοποθϑ 
Βανῦθ γοπιαϊποα [86 βΆσΩ ἴγοτῃ 26 ἰ0 ἄφο, 81}}} βΒῃσον- 
ἴὩ 0 βἷρῃϑ οὗὨ ὑϊοπάϊηρ, οσ οὗἨ τααΐυδ]ὶ ἀσνο]ορπηθηὶ 
ἰηΐο 80Ππ|6 ΘΟΙΏΤΩΟΠ ΟΟΙΡΓΘ ΘΠ ἀϊηρ ΚοπΒ, ΔΟοΟΡΪη 
ἴο 106 ὈγΟΟΘΒ8 οι ΒΌΏΒΘΠ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴο ΠδΥ͂Θ ῥγὸ- 
ἀυορά δυο ΟὨδηροβ ἰπ [86 δῃςθ βίοτι σα] {ἰἸη 68. 
Ὗμαξ [88 βἰδιηροά {Π|ὸπ ὙΠ ἔδδίΓΟβ 80 δποίθηί δηὰ 
80 αἰνογθε ὃ Νοιδίηρ οὗ Δὴγ πόῦσῃ πδιίΌγαΙ ἀθνθ]ορ- 
τηρηΐ, οἰἴποῦ οὗὨ οὔθ ἴγογα ἱδμθ οἴδον, ογ οὗ 4}} ἴγοτῃ 
ἃ. ΘΟΙΏΙΏΟ. δηϊοοθαρσῃηϊ βίοοϊκ, ολῃ δοοουηΐ ἴον ἴ, ΙΓ΄ 
Βἰηΐβιω, οὐ ΟἸξοδίδη ([86 Ὥδῖηθ ρίνθη ἰὁὸ [18 ἢγρο- 
(μοιῖοαὶ Ὀορίπηΐπς οὗἨ υμηδη βρ660}), ἀσνείορεα 
ἘὨδραΐδη, δπα ΚΙδτηΐσση β'οτηΐδη), δη ἃ θη δηλ Ατὶ- 
δηΐβη), ΠΟῪ ἷ8 Ὁ (μδ΄ τὸ Βπά ποιιΐηρ 116 11 ἃ8 δοίυδ] 
ἔδλοϊ ἴῃ Ὠἰβίογί δὶ τἰπ65, δὰ ὯῸ τηλτ8 οὗ ΔΩΥ͂ ἰγϑηβὶ- 
(ἰοη-Ῥοτίοα ἰπ τ[ἢ8 ἀρο8 Ὀθίοστα ἢ βαγοῖν, 1 Βυπβθη Β 
ἔδυογὶ ἴθ ΘΟΤΩ ΡΑΥΒΟΏΒ Ὀ6 ροοά ἔοΣ δΔηγίμίηρ, γὸ οὐρμὶ 
ἴο Βπά ἰῃ Ἰδηρσυᾶσο, 88 ρβοϊορίβίβ ἦο ἱὴ [ἢ γοοῖςβ, ἱΠ6 
Υἶδ1 016 ΤΩ ΔΓ 5 οΟὗἁὨ ἴῃ:6 ῬγοΟΘΒ8, οὐ ἰἢ τ ὅτ Ἷορο]]οὰ 
ἴο δαορὶ ἃ ΠΘΟΓΥ οὗ βυδάφῃ οὗ οτιρίΐγο ὈγοακίηρΒ ἴῃ 

Τοοὰδ] ἴοχτῃ, 
διὰ οδοοι ον οχρσοβοοᾶ Ὁ 
Τι ἰδ ἴπι0 5816, ΟΥ̓́Θ ὩΟΎ, 

τοοδὲ ΘΟΡΙΟΙ Ὧ50 ΟΝ ϊοδορμῖο, ΚΈΠΗΓΟ κοῦ ΟΟΤΩΣΆΘΓΟΙΆΙ, 8.9 
β ἰὰ Ἐηἷβ σοσροοῖ, 

δ απ ὃΘ (Δ στοιοίδ, ποϊηίηρ [πδὺ σα 6 
τοεηξοοα 88 ΔΓ ΔΡΡΓΙΟΒΟΝ ἴο [6 ΘΧΌΡΟΤΑΠΕ ἤοστηβ οὗ ταοδ}} 
[ο ὃὉθ ζουπὰ ἐπ ἴπ0 Οτϑοῖς ὅπὰ 1δῆη ούοῃ ἰῃ ἐδποὶγ ϑατὶϊθαξ 

. 10 Βαβκορί ἰο (86 τηου]ὰ ἐπ τ Β1ΟΣ 1 τα ἤτεϊ συσι. 
8ο 8180 ἐη ἐδ οἵ ἐΐπιθ, (π6 ΒΒοΙ 10 5111} Ῥσθϑαῦν 
1. φρπρρῷ Σι Κοορβ [8 ἔπο ἔθῆθοβ πστηοάϊῆοα ἰπ ἴογτω, 
βουρῇ ἐξ δε νδυδ οἵ ἀδσῃοίίιρ 41} ναγίϑίθϑ οὗ ἐἶπιθ, το] ἷγο 
οσΣ ΒΌΒοϊ ἴο, (δδὲ ΔῺΥ ΟἾΠΟΣ ἸΔηροβρο ΟΔ ΟΣΡΓΟδΒ. ΟΟΠΊΡΕΓΘ 
ἰδ πιὰ (6 Οτοοῖς δπὰ βαηβοσὶϊ οορἝ οἸ 1688 οὗ ἰΟΙΏΡΟΓΆΪΙ 
ζοττὰ 9; ΠΟΤ ΒΛ ῸΥ ὈΟΣΏ τὸ ἐμου, δῃὰ ἢον ἔγυ αι], [ἢ [6 ΟΠ 6 
οΆ86, ΒΟ ὉΏΥΙΘ , ΒΟΙ͂Υ Θ᾽ ὨΟΌΟΓΣΏΪ ὈΑΣΤΘΏ,, Ὸ ΤΑΥ͂ ΒΗΥ, 
ἐπ ἐμπὸ οὐμβοῦ  Βαγοῖγ, 9π0 ἮΔΟ δυο ἢ γ σο Αἰ ἀογ8 ΒΌ ἢ ῬΠ6- 
ποι Θ8, 88 ἔΠ 686, τηδῖ δάτηϊξ ἐπαῦ ἐποΓΘ ἴα ἔη 6 ὈϊΓίῃ πὰ 

ἵν οἵ δβοῦχιθ Οἶμαῦ ρον ϑῦ--- ΟΠ 6 Ὁ 82 ἵδινοσ- 
ΒΟΥ͂Σ ἤδη (δαῖ οὗἩ τηπίυδ] ἀογοϊορτηθμξ, ΟΥ̓ ΤῸ» 

αἰ ρυοῦϑὶ ὔδηρο, Βούονον Ἰοπα (6 γογίοάα ἐδαῦ τλΥ ὯΘ 8» 
βδυταρα ἴον ἐ 88 ἃ Θομυθηΐοποθ ἴο ὁδ 1ῃθοτὶο5..-Ἱ. 1.) 



4374 ΟΕΝΕΞΙΚ, ΟΒ ΤῊΒ ΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΈΞ, 

(6 ὁ86 ὁδΔεὸ (πῆοίθον νὰ 0411} ἔβοῖὰ διροζηδέιγαὶ ΟΣ 
αχίγαοταΐπατῳ τορίϊοτβ Ὀαὺὶ [116 ἴο ἐδ) ἀγρυπαθη!} ἩΒῪ 
Βῃου ὰ ἃ βίῃ]δρ ἰάθα ὈΘ Θὰ 88 ἱγτδίο:δὶ ἴῃ ἔλθ 
οἶδον. Τθιυδ ἴΠθΓ6 ἃσὸ 50 ᾿ϊρσοΐθο ΤΑΥκα ἰῃ Οτοοκ 
διὰ Ηοῦτγον (τρανὰ 85 ΘΟΓΙΥ ΓΟργ ΔΕ 68 οὗ {πῸ 
πτοδὶ ἔβα 1168), οὐ ἰὰ ϑγγίδο δηὰ ϑέδηρβογίιϊ, βῃοπίηρ 
[δαὶ δὲ διν ἰἰπιθ [Π6Υ ΟΓῈ 8 ΟΟΣΩΣΏΟΣ ᾿Δηρύδρο," ΟΣ 
ΔΏΥ Ὀορίπηίηρ οὗ πιιῖαα) αἰ νΟΓΘΠΟΥ 88 ἰγδοϑὰ ἀότπ- 
ΝΑΓΩΒ, ΟΥ ΔΏΥ ΟΥάθηο68 ΟὗἁἨ ΘΟὨΥΟΓΡΘΏΟΥ 88 ΜΘ [οἷ- 
Ἰον ἐθοτ ἊΡ 186 δίγϑαπι οὗ ἔϊηθ. [ἢ [δοΐῖ, [Π6Υ δίδηὰ 
ἴῃ τιοδὲ ἀἰγθοῦ οοηίγαϑὶ ἰπ {πεῖν ον] ]ο8ὺ δίδσοθ; ουὐθα 
88 189 ΓΓοβ} ρϑοϊορίοαὶ τυρίυτο τουϑὲ ρῥσοβϑηῖ, ἀουδί- 
688, 8 τηογὸ ἀϊδιϊποι Ὀγοαίζασο ἰθδῃ 8 δονσῃ δον 
δε8Β οἵ ποὰρ δῃηὰ δργδδίοῃ. ἮΒΘΩ ἰϑίογυ ΟΡΘΏδ, 
ἴη686 ἰδηρτιαροθ βίδη ἃ δΌΓΌΡΟΥ ἴδοι οδοὺ οἰδοσ. 
ΤῊΪβΒ ΤΩΔΥῪ ὃς Βαἰὰ πλθ δοῖὴθ ἄθρτθο οὗ οοηβάθῃςθ, 
ἴοτ οὖν Κπονίθαρα ποτὸ ἰδ ποὶ δοδηῖγ. Ἧ 9 μᾶνθ [80 
Βμοιαΐεὶο 41} δἱοὴρ ἴγοϊα ἰδ)6 ΤΣῪ ἀδπσῃ οὗ ὨίϑίΟΥγ ἴ0 
οὔν Ἰαῖοαδὶ ἰτηθθ. 106 Ασγδθΐο οὗ ἰΠ6 Ῥγοθοηΐ ἀδυ, 
οορίουβ 88 ἰζ Ὧ88 ὈΘοοπιο ἴῃ ἐδ ἀογίγδινυθ γοοδὈυΪ ΔΓ, 
ἱΩ δ8 τὶ ὰ ἰἱὰ ἰΐα Βιοεοϊῆς ἐρδίαγοβ δ ἐμθ οἱάοθϑὶ 
Κπόνῃ Ηδρῦτον. ΤΏΘΓΟ ἰ8 ΒοῖΩ6 ΓΟΆΒΟΙ ον σαρδγαϊης 
ἰξ δα τοϊδίπίῃρ ουὐϑὴ β|}}} τηόσο οὗ [Π60 ῥτγἱπυϊνο ὑΥρ6. 
ΤΙο ατϑοῖς 'Μὰ8 ἴῃ 1.8 ρονγίϑοιϊοῃ, ἰῃ τ[Π0 ἀΔγα οὗ Ηο- 
6, δηὰ 48 Ηοπιοῦ ἐουπὰ ἰδ. [{ 888 ΠΕΥΟΡ ὈΘΘΏ ΒῸΓ- 
ῥϑδβϑβϑὰ βίῃοο ἱπ δὶ] ὑπαὶ σηϑδίκθβ (η6 ρίοτγ οὗ γε ὑπ 
88 ἃ Βρ᾽ ΓΙ [8] δἰγυσίυγθ, ἴῃ 118 οἰαθαὶ Ποδ 018 ἐ ο ουῖ- 

σατὰ {πίη 0Ά, ἰῃ ἰΐ8 81}}} ἰσθον οἰαδδιβοδίίοι οὗ 1.688, 

4 {Τ|ι8 15 καϊὰ σποσθ ΘσροσίΔ}}} ἐπ σοίοσοσπιοο ἴο [89 γόγιε, 
οὐ ψμιδὲ ταδὺ ὉῸ οα]]οὰ {πὸ δοιὶ οὗ ΘΔ ἸΔηρΌΆΔρΡΟ γοβροσίτοϊν. 
ΟΥ̓ (πο τισίίεν, ΟΥἨ νοςβ)ἰδοὰ 88 ἴὲ ΣΑΔΥ͂ 60 ἐγ οῦ; 
{δότο ἐδ ἃ κοοᾶ ἀ68] [μδὲ ἰδ ΘΙ η. ΤθΟΤΘ ΒΓΘ ΣΩΔΏΨΥ ΓΟΟΐΒ 
ἴῃ ἴδο Αὐίβδῃ δὲ ἄἂσὸ ουἱάθηίν [λ9 δᾶτηθ τ] ἐμὸ θσηϊιΐο, 
ἩΒΘΠΟΥ σοπηπ ας ἔγοπλ 8 Θοσώσηοτι ΟΤ] εἰοοὶς οὗἩ βδουμθε, 
ΟΥ ἔγοταῃ ἃ Ἰδαῖος Ὀοσζοπίωρ ἵγΌΪΩ οἴμοσ. ὙὝοοταάακ Ῥαδ8 
ἔχοι οὔθ ἰδῆριδρο ἴο ΔθοΒοΓ, οὐ οτἰ κί μδὶ τ 081 πέέοσϑπιοοδ 
ΔΙῸ Ὀτοίοα ὌΡ, ἰῃ δὴ ὑτωτοθῃ8θὸ νασίοίυ οὗ Ὑδυδ; ναί ἐμὸ 
δἰγποΐυγαὶ ὍΠΗ αὴν ἈΠΤΙΘΊΟΙΠΕ: μὰ Ὁ} τὸ Π08 ἐδθ ἀρ γὰν 
δοίοσίξίῃρ ρυϊηοίρ]ο ο ΓΆΣΕΥ ; δὸ ἐμαὶ ἰΐ 58 Ὧ0 Ῥδιδᾶοχ 
ἴο αϑἔστοα ἃ βοπογὶς Ἰάδα να Ἰδησῖδρφο, ἐπ τοι 186 στϑδῖοσ 
φαγὶ, ΟΣ ϑυασι 8}} δ: δχετἰσυϊαϊθα βοιιη 8 μδὰ ΤΡΜΑ γξρρηκεῦθει 
ΟΥ ᾶγο αἰνοο μἷδοο ἴο οἴμοσβ. ὙὝΒΘΣ τὰ οοτπιίἀον 86 γτοδ 
ΤΟΙ ἐν ΟΥ̓ το ΓΘ ῬΒοποῖς οὔδηοθ, ξτοῦρῆ οορηδίθ ᾿οίίοσα 
ΟΥ̓ [8086 οὗἨὨ ἴπ6 βασὸ ὁσρϑῃ, Πσουχη ἐγδπβίβοτι Ἰοέΐατα, Ὁ 
Ὑ80586 ἱπίογνυομίίου, ἔθθτο ͵ἰθ Β ῬΑΒαδμο ἵἔγοσα ΟἹ ΤΆΣΩΣΥ ἰηΐϊο 
ΔΙΟΙ ΟΣ (88 ἐ αῃὰ ν Τα ῖὸ ἃ ἐγαπεί ου ἤροτα ἰδ6 ἀδηίδ]α ἴο 
ἀπο συϊίζατα!α, δὰ τὸ ΟΣ υ ἤγοτη [δ 6 ρυςευΓΑΙὁ ἴο {πο 18.014}. 
ΟΥ ἸΠγουσἢ Π868] οοταὈἱϊπδείοηδ, Βυοἢ 88 τ δὰ φεῦ, ΒΊΟΝ, 
ΟἹ ἀἰβροϊ αἱΐοτι, ΤΩΔΥῪ ΟΑΥΓν ἐδ ΒΥ}180]9 ἐπ ΤΠΙΘῪ αἀἰγϑοϊίοι 
οὗ οἰτ πον οἱοπιοπὲ 11} 861} ἀΐξω αὐδηΐίίοβ, ἔμ τη δἰεῖηρ, 88 ἱὲ 
τοτθ, ἃ Ὀσάρμο Ὀσΐποοη {ΒΟ Σ-- ΒΘ Ὑ1ὁ ὍΘΆΓ ἤη τοϊηὰ μον 
δου δ τοὰσ οὐ πῃ (86 "ϑαϊπηΐηρ οὐ εἴ [δ0 οηὰ οὗ πογὰβ, 
ΘΠΈΓΟΙΥ αἰθαρΡοΑσ 8, ΟΥ ΘΑΔΙΥ δαχηιϊ ἰηρ ἐπ ἐμοῖς δι θη" 
αἰοὰ βΒἰαἴο ἰδ βιυ δε υἱΐοη οἵ οἴοσβ ὈΘΙοημίτια ἰο ἃ ἀἰβθογοης 
ΟΣΡΆΠ, ΟΥ ΠΟΥ͂, ἴπ τὴ τηΐὰά]ο οὗ πνογᾶσ, ὑ8λ σοτηρτοδβίοι οὗ 
δΥ Δ Ὀ]ο 5 Ὀτίπαίηρ ἰοχοῖμοῦ ΠΆΓΒῊ Θοτη Ὀἱ ποίη, οσυβῆθ8 οὐῦ 
Ἰούζοτε ἰῃ Βοτ 6 οΆ868 ( 4 }ν ἱ ἐμὸν 6 φυἰίατα 8), οΥ ἱπ- 
ἐγοάμοοβ 8 πο οἰοσηθπί ἀοιηδηθοᾶ ὈΥ͂ γε ρα ἀπανρος 060336 ἴο 
ΜΟΠΟΟΓ δὲ [80 ΨΑΣΟΙΥ ἀπὰ οχίροϊ οὗ νοϑδ] Ομ δηροϑ. 
ΤῈ 'ἰα ΘΟ0Ὼ ΒΟΥ ἴῃ γατίουβ ΔΒ ΒῺΥ ΟὯΘ Ἰοίίοσ δἱσηοεῖ, οσΣ 
δ Ὀΐο βου! , ΤΑΥ͂ Ῥ858 πο αἰσηοδῖ ΔΥ ΟἾΠΟΥ, δηὰ ον [86 
δΆταΘ ποτὰ, 88 ἰγδοϑὰ [σοῦ ἢ ἐξα ῬΒο;ΟΙ͂Ο ΟὨΆΣΙ θα, Ῥσοδϑθι δ 
8. ΔΡΡοδιΘΏΟ0Θ ἰῃ 0.6 ἰδηρτιαχο τ88ὲ Ποὶ ΠΥ 6 ΘΥγ6 ΟΣ [16 
ΘΓ σψοιυϊὰ σϑοορπὶξο ἱ ἃοῖμοσ. Τὸ ἴαῖκο ὁΠ0 ΟχΧϑΏ 016 ὑμδὲ 
ΤΩΔΥ Ββίδῃᾷ [ὉῸΣ δῇ 1Ἰπσίταίϊίουι οὗ βοτῃθ οὗ 1} τηοδῦ ἱτηροτίαπε 
οὗ δ ομδΏρβοθ, ΤΟ, [0 δἰρμξ οὗ βουῃὰ Δ]06, ΟΣ ὉὈΥ͂ 
ΒΔΗΥ͂ οαἰπαχα τοδτῖσβ, που] σϑοοῦρηϊδο πο 1,δὐΐῃ αἶδςε ἐπ ἐπο 
ἙΤΟΠΟΣ Ἴοιν, οὐ [86 ἘΠΉΒᾺ σα (ἐδασὴτ, δάκρνν ἴῃ ἰδ9 Ταί 
ἔαον, ἰαογίπια, ΟΣ 186 ἱρὴ δα ἴῃ ἐἰδο 1,.αἰΐη εαρι ἀπὰ 
[0 ατϑοκ κεφαλή, ᾿που ἢ ποξῃϊηρ' σϑΣὶ Ὧ6 ΤΊΟΤΟ οοτίδί ἢ ἔμαπι 
(Βοὶς τοϊαἰοπδηὶρ 85 ἰσβοοὰ ὈΥ ἐμὸ γβοσιοὶ!ο Ιασσα, ἜΔ6 τοῦ] 
ὝΟΏοΥ ἰ5 δαὶ ἴδ οθηροα ἱπ Ἐ818 ἀορασίσωοηϊ πάτο τοὶ 
Ὀθοῃ φτοαίοῦ 8 ΠΟΥ͂ ὅτὸ ἰουμὰ ἰο Ῥ6. [Τὺ ἰδ [Π6 δ0Ὲ] οὗ 
Ἰδυσυδρο, [6 υπγίοϊἀϊῃρ τἰρ ΕΥ̓͂ οὗ 18 ζόγια, [θδῦ, ὍΥ ἰΐ6 
δεβοοίαἶξίοτι, ρσονυσπῖθ ἐμ αἱίοτ ἀἰβοοϊ υὔδοσι πὰ ταπἰδέϊοι οὗ 
1Π6 πιαίεγίαὶ. Τί οοπβοσυδ πηι, ἴπ {18 τοδροοῖ, 15 Βῃοστῃ ἴῃ 
[6 ο886 οἵ ΙΔη ἀλπδὲ ΓΘ ΠΊΟΓΟΙῪ κρόκῃ, [1ἐ ας ἐδ 
τηοκὺ οοτηρὶοθ εἴἴοοί ἐπ μοϑο [πδὺ μαγθ ἃ πτἰ θα δηὰ μετ» 
οἱ Ἰλογταίυτο.---. 1.] 
ΓΤ δυυβηρομοηῖΐ, ἰὼ [89 ταϊπᾶ, οὗ [ΐημδ ἰο Ὅθ παπιρὰᾶ, 

ῬΟΙοΩρ5 ἴὸ (δ 9 Τυττοδίϊοη οὗἩ Ἰαρύυδαθ, 88 0} 86 ἢ 6 Πησὴ- 
ἰπα, 1ζ ἐξ ΤΩΔῪ Ὡοὺ χαίδοσ Ὀ0 βαϊά ἴο ὕὉο 86 τοοδὲ ἱπιρογίδιςξ 

ἧπ 118 ρεοοϊαίοι δῃηὰ τἰσῆηθδο οὗ ερίιοῖ, ἰὼ τ ρεῸ. 
[ουῃὰ ρῥτοδοιϊδιϊομ οὗ τηοχαὶ δῃμὰ ἐοοίδοιῖο ἀἰουἐτοιίον, 
---ο-ἰὸ {18 τοθρθοῖ ΟΥῸΣ ἰῃ δάγδροο οὗ [6 ρθόρ]θ τῆὸ 
ϑρα ἰὑ--ἰἰὴ (0. οἰοεηθηίδ ἰξ οοπίδιπρὰ ἴοσ (86 Θσρεοθ.- 
δ'ου; οὗ ρμἱϊοβορὲς ἐπουρθὺ τ βϑῦουθν 118 δίογοο διιουϊὰ 
ὍΘ τοαυϊγοὰ ἴον ἴμδὲ ρύυγροδο, δηὰ, πὶῖ86}}, ἴῃ ἐδ 
τη ΟἸ ΟαϊΟΌδΙΙ688, 8.6 ΒΟ ΧΙ. ΠΥ, δηὰ [86 ΘΧΌΡοτδθοθ οὗ 
δ(8 γοοὉ] ἴοστωβΊ. Τ}Ὸ Τμαυογαϊἀΐδη ἀτθοὶς [8115 θοον 
ἦς ἰὼ 4}} {Π6890 (οείδίη!γ ἰδ δὰ οὶ τίβοῃ 
δῦονθ ἱΐϊ. [1 ἰδ [06 ᾿ἰΘῃηάθθογ οἵ ἰδαῆσπερο, ποθ ἰοῦ 
ἴο ἰἰϑοὶῇ, ἰο ἀθο πο ἰη 86 διέγι δυῖ68 ταοϊἰοηθὰ. Το 
ΔΘΒΟΓΏΣΟΌ ΤΩΔῪ ὑὃ6 μαζασάθα ἰδὲ ἰῃ6 οὐἱάεωοθ οὗ υϊιδ 
ἴδοι ἰ6 Ἔχ ἰδἰ θὰ ἱπ τοδὶ τποάοσῃ ἰοΏρτιοα. Μοτε οὐ- 
ΡῬίουβδ δὶϑ [06 ἀουθί]οδββ, θοιος δαδρίθα ἰοὸ ἃ ᾳυϊοκ 
ΡοΪ εἶοα], ϑοοΐδὶ, οὐ ὀοσαλθσοΐδὶ ἱ ΘΓΟΟΌΣΒΘ, ΟΥ ἴο οδε- 
ἰδίῃ ἰοτμβ οὗ αν Ἰζαίοι ἴῃ ψΐοὶι ἃ ζγοῖος οοσωσοὺ- 
ἈΪΥ οὗ δοὔοῃ, οσ οὗ υπαογαιοοα οὐμγοηίοεδὶ ῥχο- 
οοθαΐηρα, τοϑῖκεβ ΠΡ ἴον [86 πδηὶ οἵ ρίοίοείὶ δπὰ 
ἀἰαϊοσίοαὶ οἰ δυτιοδ8 88 ἱπμμογοηΐ ἰπ 86 τοξὰβ ἰδοσ- 
δοῖγοθ---θαϊ ΟΥ̓ΟΓΥΤ ΏΟΓΘ, ἴῃ ὑἐποὶν οἷ ποχῖὶ δἰδίθ, ὑσο- 
δου ίίϊπα ἃ ἰδοῖ οὗ ὑπαὶ νἱνιποδα, ἰμδὺ ὀχηυϊκῖδο βῃδά- 
ἱὴρ οὗ ἰάραδ, δὲ ροναῦ οἵ οδεηοῦου, νοὶ δδίοσν- 
ἰδ 66. ̓ ἰῃ (6 ΘΑΤΙΥ ἰληβααξοε ἦνεὶ τιθη δομθα, Το 
ἰοη 6 ΏΟΥ̓͂, ἰὰ ἔδοί, ἰΒ (ΟὟ ἰηΐαση, ΟΣ ἃ ἰδλῃστιδρο 
οὗ Ιοοθθ δεγυξισασυ δυεη οἶδ, ποῖ ΔΊΤΑΥ ἴγοπλ ἰξ.Ό 48 
βαυδρίκιη 8 (06 ἀγορδ οὗ ἃ ἕοττοοσ πἰσηθν ον σαί οι, 
ΒΟ δηϊδια 18 186 τοσηδίηρ οὗ 6, Βοδυίηρ ον]- 
ἀθῦοο οὗ αἰἱγί ἰοῦ δηὰ ἐγδοϊυσο : 1815. ΒονΟΥοῦ 
ΘΟΡίΟυΒ ᾽ξ ΠΔΥῪ Ὀ6, ΟΥ ΠΟΉΤΟΥΟΣ δαδρίοα ἰΐ τδΥ δ ἰὸ 
ἃ ἸΩ6Γ7Ὸ πΟΙΙΪΥ οἰ] σδύώου, βαοὶϊ δὲ [παι ἰῃ τ! 086 
ΟΒίμοϑο βανθ ἰοπν ὈΘΘῺ δ ἸΟΏΔΣΥ, ΟΣ ΒΊΟΥ {8} ἴῃ ρ, 
δηὰ ἰο ποῖ ἃ μοάϊοδα συϊίαγα, τὰ 6} ἐΐ8 δοΐθῃοο, 
8 ΟΥ6. ἰθῃηΐησ, ΤΏΘΓΟ ἰδ ἴῃ ἰδησυδρο βοοσζαίοη, δὰ: 
ἀϊοη, Ἰοοβθῆραβ, ἀϑοᾶν; Ὀὰϊ ἯΘ ΓΆΓΟΪΥ Βδηά, 1 πὲ 
ΟΥΟΣ βηα, 'ῃ ΔΩΥ͂ ΒΡΘΘΟΒ ἰδδὺ 85 ἰοὴσ ὈΘΘῺ υϑοΐ, ΄ 
ΜΏδ᾽ ΙΩΔΥ͂ ὈΘ {{Ὸ]} οΔ]]6ἃ στον ἴῃ [09 δοῦδα οὗ οἵ 
καμία νυἱρον, οὐ ἱμπταγὰ βίγυοίλισαὶ μδσιηουγ." Τμδὶ 
γοῦπρ δηὰ νἱβοζοῦὺδβ οομδι ἰοῦ τ ΒΙΟᾺ 'σ αἰδοονογοὰ 
ἴη [86 Θαγ οβὲ Ατίδῃ δὰ ϑ'Βμοσηϊιλο ἸΏΟΥ τουῦϑί 
Βανο γοοοϊνρὰ ἰῃ ΒΌὴ6 ἮΔΥ ἴοτ ΤἩΙΟὮ ἰδ ἰ8 συ γγ αἰβὲ- 
σους ἴο δοοουῃὲ ΟὮ ΔΩΥ͂ ὨΔ[ΠΓΔΙ ΟΥ ΟΥΓΪΏΑΡΎ στουμπάβ. 

οὗ [89 Ὡδιηίηρ ἱϊδο. ΤὨΐηρ, ἰἢτιδ τορτιστοα, ΤΩΑΥῪ δ 
ἱγίἀοὰ ἰηΐο ἔῆγοθ βΈποσοὶ οἰδδθοα: 1. Ουϊπεγὰ βου δα 
οὈήθοίδ ; 3. βοξοσιδ, ΦΌΒΠΓ 66, οτος ΒΡ ΕΝ χὰ οὗὁὨ ὑμοὶτ 
πδιηδιρ, δι ἃ ἐλθιθοῖνοα ἀοῦλδῃ 
ἀοπξ παπλΐπα ; ὃ. τασοϊαί δοί δπὰ εἰαῖθα, ἐβουρμία, ἐλέη 
ἔπμα, οπιοξίοτια, οἰο., ΤᾺΣ ΙῺ τὸ" 

ἴο ἴδ80 γεί, ἰἐ τῦδν, ἰπάϑοᾶ, Ὀ6 καϊαὰ ἐμαὶ Ὡβέτισα Ἰλδῦνα 

ΨΏΟΙΙΥ ερὶ σι.) οὐ τ ΐο, ΒΡ ἷ 
ἄγατῃ ἔσο πίίπουῖ. ἯὟΥ6 διιὰ 1} (8ὲ8 ποτῖς ἄοπο [Ὁ ὉςΣ 
ΨΠ6Ὶ ΨῸ ἃτο Ῥοσῃ. ὙΤθο Θαυ]οδί ἰδηρτιοσος ΒΆγο 1ϊ δ τὶ τά: 
ἸΥ 88 {86 ᾿Ἰδιοδξ, τῆοσθ ΥυἱυἹὰ}γ, ἯῸΘ ΤΩΔΥ βδν, ἐΐ τοὶ οαἸτίοὰ ἴ0 
80 νὶὰθ δὴ ὀχίοῃϊ ἰῃ ἐμ9 οἰδραιβολέίομ οὗ οαξν ασὰ ΟὈ)οκῖδ, 
ΤΏΟΥΟ ῥχοϊουῃὰ, 88 ἈπμαΙ γεὶβ σου] βμον,, ἰῃ (86 ἀἰδι!ησίους 

“ΒΑ ὐρο ἔξ τε, τίρμ τ τε κὸνς ΤΡ Με ἀν κρ εν αι ξηυδω, τουδὲ ΘΒΟΘΉ. ΘΥ͂ ῬΙΌΟ ΒῺ ΔΣ» 
ΒΨΡΟΣ, ἱἴ τ 81Ὸ ποὶ τῷ φϑρὶς Κ{Π] ἑασέμοσ ἐδ ϑασὰθ ἀϊτῖρο ἐδδεῖ.. 
ἱσιρ οὐ ἰπϑρίσγαϊϊοθ. ΤῊΘ Ῥ,ΘΠΟΠΊΘῺΒ 110 ΘΥῸΣ Ῥαίοτο ἃ; 
Ἐποὶς ΘΟτα ΠΟΤ Σο88 βου Ἱὰ ποὲ ἀϊτηὶ ηἶϑ} ΟἿΣ ποηὰες δὲ ἕδο 

γὺ ὙΟΣΩΒ ββν τ τ μασι Β8}1}1 τουλδι πὶπιρ 8 Ἀ ΓὺῸ» 
ΒΟΣΥΟ δίοσθ ἴοσ 86 δἰσμοσε Ῥδΐϊοθο ἰραῖν ἐπ ροῖοετεν διὰ 
ονασι βοϊαμ ἶδοε 86. ὙΤΒΟΥ διὸ οα]Ἱοὰ ὁ [16 Ἰαισυδροδ; 
Ῥυΐ μδὲ ἡ ΒΊΟΝ δότλθ ποῸ] ἃ ΤΩΔΚῸ ΔΣ ἢ ἰο τραί δ86 
Ἰοῦς απὰ ἰπειῖν Ὀθεη ἀοοτηοὰ [μοὶν κα (χ οὐποκίοη, ἱδ [89 
γα ΙΥ στουῃὰ οὗ ἐμοὶγ 6 Χο ο ]6:ο6.-- ἢ, 1. 
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Ουπνοπίίοι πὶ] ποῖ ὀχρίδίη ἰϊ, 88 ῬΊαίο ΒΑῪ Ἰοῃ ν᾽ ΔρΡῸ  ἀΐπάσγ ἰπ ἰ(8 εὔεεί, Ἰόττονοσς χοδβοσαίθα 'ῃ ἰΐ8 ὁΔ088]- 
ἴῃ τὴ ΤΟΥ ἀδπη οὗ ῥὨ]]οΪοσίοαὶ ἱπαυὶ 
ἰορίο ᾿μϑοεὶθα [ὉΠ δἰϊορϑίοῦ 0 δοοουῃΐ ἴον ὑμο ὅτβὶ 
ποάβ, 10 ΒΔΥ ποίλιϊηρ οὗὁἨ ρτδσωιηδίϊο.] (ὈΣΊΩΒ ; ἀονοῖ- 
ορτοδηί 8 Τουμπα ἰο ὯΘ ΤηἜτὸ οληΐ, σὶ ὯΟ ΓΕΔ] ἴη- 
τὰν ἴἴο ἰδ Τηγδίοῦυ. [86 οτἰρχίπδιην Ῥγοοθεβοῦ 

ἩΌΟΙΥ πὶ (00 δρῆθτο οὗ ἐπ δυμμδη, [6 
πυαδὶ ἯΘ ΒΌΡΡΟΒΘΘ δοῖμθ ἰπβώπονθ Ἰορῖο, δοζῃθ ΒΘ 
ἰι  Πσοῦοθ τὺ ΒΘΙΟΥ, ΘΟΠΒΟΣΟΌΒΏΘΔΒ, δηὰ ΒοΙμ6- 
ΒΟΥ ὈΟΙοησίηρ ἰ0 106 Γδοθ, ΟΥ̓ ΤΒΟΘΒ, ΓΑΙΘΡ ὑἐπ8ὴ ἰὸ 
(86 ἱβαϊνἰα 1 (υἷ6 6 αἰ ΒΠσο]ν ἴο οοποοῖνο, ΟΥ ἰὸ 
πηδοθιδηαὰ, ἰθθ ἢ ἴπογο ΓΟΤΩΔΙΏΔ [ὉῸΓ υ ἰδὲ πῃϊοῖ 
ἸΔΡὰΪΥ ΒΌΓΡΔΑΘΟΒ 'ἱξ ἰῃ ποπάοσ, τ ἰδὲ 11 0118 βῃοσὶ οὗ 
ἰξ ἰπ ΤΥ ΒΙΘΥΥ, Ὡδιλογ, (86 ἰάοα οὗ δβοῖιθ δὺ οσίσδ 
ΒΟρΡΕΓΏΔΙΌΓΑΙ ΡΟΟΡ ΟὯ6Θ ΟΡΘΟΓΔΌΠΩ Οἢ ἰδ6 ὐτΏδῃ 
8081 ἴῃ ἰ8 ΘΔ γοῦι}---ἩΒΟΙΠΟΣ ἰῃ ἴΠὸ ἢγβέ ογθ- 
δου, οὐ ἴῃ Βογθ δυθδδαῦθης ΘΔΕΪΥ δβίδροβ οὗ τὸ- 
τρλτϊκ Δ Ὁ]0 ἀσνοϊορηγθηί,---δὴά ΠΟΥ͂ ΟΟΙΡΑΓΔΏΨΟΪΥ 
ππκηότῃ." 

Ποη πὸ βίυαγ ἰδησυλρθ ΟἹ [86 τιδρ, [86 ἀἰῆ- 
ΘΝ οὗ ΔΩΥ͂ πιϑγὸ ἀδυοιοριαθηΐ ΒΟΥ Ὀτίπρίηρ Ομ 6 
οἵ ἔπο86 Ἀπ} 68 ἔγοτῃ 1.9 Οἴμον, οὐ Ἰτοτ 8 ΘΟΙΏ ΠΟΙ 
οὐξίηδὶ βίοοϊς, 18 στο !γ ἱπμογοαϑοὰ. ἯἘΥ Ἀ1δὲ 186 Ατὶ- 
δὴ δι ΒΠοσαϊ το Ὀτγοθθῶϊ, ἰὼ (6 ταδίη, οοτιδίη ρθο- 
Εἰδρ θοαὶ δ] οὐσπθηϊβ ΤΟΪΘΥΔΌΪΥ αἰδιϊποῖ, 0.18 Ηδτιηϊς 
οὐ Τυγδηΐδη ΘΟῺΡ]οτηογαΐο 18 ἔουηὰ αἰδροτβοα ἴῃ [ἢ 6 
τοδὶ τόρ αν ἸηΔΏΠοΥ. [Ὁ 18 ΟΥ̓ΘΥΥΝΠΘΓΘ ἴῃ Βροὶδ 
ἰδγουρθουϊς 186 τορίουβ οσουρίοα Ὀγ 86 τλογο οὐζϑηΐοὸ 
ἔλα Π168 ; Βοχηθιΐπλθ8 ἰὴ δρογϑάϊο εἰ οίοτα,; 88 ἴῃ Ῥαγίβ 
οἵ Ἦ εδίοστι Αβὶβ, ϑοιωθίϊ πη ἀγίνοῃ ἴδ οἱ ἰὸ 186 
ΘΟπῆη68 88 18 [86 6.86 ἩΠῈ (Π0 ΕἸπηΐς δηὰ [δ Ρ Ἰαη- 

6, οΓ, δαίῃ, ποαρμοά πο ΘοτΏοτιϑ, ἢἶτ6 6 ΒΑΒαυΘ 
ἴῃ ρδίῃ, ἰγίηρς μοῦ ΘΘἢ 00 ὈΓΔΏΘΒΘΒ οὗ [86 

Αήδη, (0 Βοσαδῃ δηὰ (86 Οοἱΐα. 
Ηδὰ νὸ ἴοιπὰ τοοῖτβ Ἰγίῃρ᾽ 'π δυο βίγδβῃρε ΜΑΥΒ, 

ἧξ που! δ ὁὔδα δυο ὈΘΘΏ βαιἃ : ΠΟ δῖον ἀδροαϊϊίπν, 
20 Ἰοὴρ αἰϊγϊὔοη, μῸ 14] οἰ ονδιοῃ ΟΥ ἀδργοβϑίοῃ, 
.λ8 ἀοηθ αἱξ {μ18.0. ΤΏΘΥ ὨΠΔῪ δᾶνο δχογιοα ἃ τηοαΐ- 
ἔγίηρ ἰηθυδηοο . Ὀυΐ ΤΠΘΥ͂ δ ποῖ δοῃηθ βυβοϊθης ἰὸ 
δοοουθηΐ 0 ΤὮδι ΔΡΡΟΔΓΒ.Ό. Ηργὸ Ὧδλ8 ὈΘΘΏ ΒΟΠῚΘ 
ετυριἶϊγο ΟΥ Θχρίοβίνο ἴΌγοο, ΒΟὴΘ δὺ οσίσα ΡΟΤΟΥ, 
πΠΟΙΒ6Γ ἴγοτα δθουα οὐ ὈΘημοδίὮ, βαάάοι ἃπὰ οχίγδου- 

Φ(ρὶ9 ποῖ οχίσαναρδῃξ ἰ0 διΡΡοβο δοσηοίίηρ 1κὸ ἔπΐκ 
δι δὶ ἴΠ0 στουσιὰ οὗ ἐπαὶ ταγδίοσίου Ῥσοῦθ88 Ἡ ΒΙΟΝ 
ἯΟ 656 τ ΠΟΌΣ που δον, ὈΘΟΔΏΒΟ 80 ῥαμές ἀτμες τρίζει ταρίὰ 
πρρ μα βόε οἵ τι Ἄρδνω ΤΙΒΕῸῚ τηϊηᾶ, ΕἸΡΌΡΕΣ θ 
Τλδτο ἸΘΑΣΉἑτιρ' ΠΆΣΩΘΒ οὗ ουὐὐναχᾷ, Β6}510]16, 1π- 
ἀϊνίἀυδ᾽ ἰοΐηκμε--ἴῃοτο 8 ΠΟΙἢ ΤΩΝ ΤΩΟΤῸ δίσγαηβο ἐπ 
[δὲ ἘΔ ἐπὶ ἐθδοδίηρ 8 ἴο Δ }|κ,---Ὀπὶ (Ὧ6 αὐἱοὶς δοὶξ- 
ἱλᾳ οἵ ἔμοδε εἰδάσα τοϊδιΐοσβ οὗ ̓ιέη 8, ΟΣ σϑῖθος οὗ ἐμβουρὩὶ 
δυουίΐ [ἢ (ἰἄϑθαδ οὗ [89 800}᾽ 5 οὐσσῃὶ πὶ ἢ ἩΒΙΟᾺ ἐξ οἱοῦἑι65 

5 811 ΟΣ ουὐινεχὰ Ἰορΐο 

παπιροσ, ολ80, δΌσίδηοσ, δεϊσι αΐθ, αὐΔ γίπρ ἄσρτθϑο, 
γο τηοαδ)τν, οἶσθ σοϊαϊλνο δη δΌδοϊίθ, ἐἶτὴθ δα 

Ῥίοϑοηΐξ, δπὰ ἔπυτο, οὗ ἐἶτπιθ 88 οοπέϊπποτα δᾶ ϑυϑηΐ 
ὯΔ], Κηουίπα ποιδίπρ ἰηἀδοσὰ οὗ ἐμιθδο δα ᾿ϑολδ οὶ Ὠδσηθ8, 
ναὶ ρταδρί πα ἱπισιθα αἴ} Υ 186 [ἀ685, δῃὰ ϑοοίῃα, ὑυἱτἢ ΒΌ ἢ 
τολσιηρ αἸοἴστιθθθ, Ἐ86 δἀδρίδ δ ἔο Ἐποτὰ οὗὁὨ οασχίοϊπ 
ἴοτπα οὗ ΘΥΡΓΘΒΟΙΟΏ, 8 ΙΔ ΓΘ ΤΟΥ ΘΕΟΣ, ΡΟΣΒΘΡΒ, οσΣ ἐπ 6 
ἰαἰπίοτε ἰβοσίοι, δπὰ ἐμαί, ἰοο, πὶξἢ πὸ ουϊπατγὰ ἱπαϊταῖνο 
ἰλάΐοοϑ ἔτοτα ἐμ:6 Β6Ώ86, 51 ἢ 88 ΤΩΔΥ δἰὰ ἰῃ (6 ᾿θασπίης οὗ 
ἐδ ὨΔΠγ68 Οὗ ΠΊΘΤ6 ΒΟ6Π51}]6 Θθηρείϑ. ΤῊΪ8 ᾿πἀοσᾷ 5 τοηᾶοτ- 

ΒΟΤΟΥ͂ΘΙ ΘΟΤΏΓΔΟΣ ἰδ ΠΥ 0. 70 πόνο ἀο ἱΐ Ὀαϊ Οοη06. 
Α]} οἴδιος δοηπἰϑίποη οἵ Ια σπαροα, ἰὰ δά α]ὲ γοᾶσβ, ἰδ ὉῪ ἃ 
μῆλτῳ οὗ τ ΕΣΔΟΓΥ͂, οΘοπλραγίϑοῃ, πὰ σΟΏ ΒΟ Ο.8 Τϑαδο  ΠΡ-- 

ΟἴθοΓ πογὰς, ἃ βΈγ ΘΕ} Ὁ βοϊθη ἶθο Ῥγοοθεα, βονονος οογίδί ἢ 
Υἱοη9 οὗἁὨ ἰΐ ΤᾺΔΥ 6 οὐ Ποἃ τῃο Ἰοκγηΐηρ οὗ ἃ ἔοτοῖμηι 

Ὡρῦθ ὈΥ͂ “186 ταοίΒοὰ οὔ πδῖαγο᾽ διὰ οὐ ἱ , Βοχῃθδ- 
τος ἴῃ ἴῃ: τ8οθ δπαϊοβοῦβ ἴο ἘΦ. 8 Ῥτοοθββ ἰὴ ἐδ ἐπάϊ γα] 
ἰδίλῃς δοι], τῦλν Ὁθ, ποΣ ἐστβ ὁ Π8}}}, Βα ἴο ΒαΥθ 
οδδτδοίασιζοα [8ὸ ϑαγἰοδὲ ἈΠΌ Π. ΔῈ Ὠἰ 5ΊΟΤΥ ο . 1Π6 
δυτο οἵ ΘΥ̓ΕΣΥ εγείθπι οἵ δγιϊβοὶαὶ Ἰάπιρτιασο, ἱμουρὰ εαἰ- 
ἐπιριοὰ ὙΥ 1μι9 πιοϑὺ ῬΕΣΙ Οδορ ΐοδὶ τΐπιά8, εἰᾶᾷοά τ} 
Ἰρθοαὶ » Βδοντσα ἐδαξ ποῖδδαν οορνομείοι ποὺ ἐμαὶ ἑα θα 
δὰ δυγιμίπα το ἀο σίι ἐδ οσὶσίη.---Τ. 1.] 

: ΟὨοϊῃδ.  ἰ{γ, δὰ ΒΟΉΎΘΥΘΡ 70 ΙΩΔΥῪ 80}]6 μδὶ σα 6} 1} γ, τ βϑίοΣ 
ὨΔΙΌΓΆΙ ΟΥ ΒΌΡ6 ΒΙΓΏΡΙΥ ἱποχρ !οδὈΪθ, οὐ ἀἷ- 
νἷηῆθ. βυοῖ ὀσυρενο ἔογοοϑ ἃγὸ ποὶ ὀοηῆηρα [0 τοοϊκᾶ 
διὰ δἰταὶβ, οὐ (0 βυάάθῃ ουδηροθ ἰῃ τηδίοτί αὶ οτρδηὶ- 
σοῖο, ΤΏΘΥ ΠΑΥΘ ΤῊΣ δἰβὸ ἰῃ {86 δΒρί γί[.4] ποιὰ, 
ἴῃ [86 τηογοσηθιὶδ οὗ ΕἰδίΟΥΥ, ἴῃ (ἢ Βου]β οὗ τηϑῃ, ἱπ 
ΤΘΙΩΔΙΚΑΌΪΟ Οδηροθ δηὰ ζοσττωδίίομβ οἵ Ἴδῃ 
ΤΏΘΣΘ δῖθ δρίγι [8] ὑῃϑηοιηθηδ, ἰζ [86 ΤΟΥΤῚ ΤΩΔΥ͂ ὈΘ6 
υδοῦ, [ῸὉΓ πδὶ ἢ τὸ οδπηοὶ ΟἰΠΟΓ86 ΘΔΒΙΥ δοοουῃξ, 
ΤῊο ονϊάθηοθ ὮΟΓῸ οὗ ΔΩῪ δαοὶ ἰηὐογνθηϊησ ΡΟΥΤΟΣ 
ΤΏΔΥ ὈΘ 1088 δ(γκησ, Ὀθοδῦβθ 1688 δἰδυι]ηρ ἰὸ (86 
δοηδε, ὈὰπΣ [0 {116 661 δῃὰ γούθγοπὶ γεαδοη, (ὮΘΥ ΤΩΔΥ͂ 
Ὀ6 ΟΥ̓́δα ΤΠΟΪΘ ταδυϊκοὰ ἰμδη δηγίΐης δηδίασουβ ἰ0 
ἴδϑπι ἰη 156 ουὐδον πογ]ὰ οὗἁἨ τρδιίθυ. ὅτοαὶ οοῃμδιβίο 
26 δγίβϑῃ ἰὴ ΟΌΓ (Πθο]οσίοαὶ σϑδϑοηΐηρ ἔτοτα οοηβη- 
ἵηρ (6 ποτὰ ηιγασιδομδ ΒΟΪΟΙΥ͂ ἰο δοὴθ δυρροδοὰ 
Ὀγϑδίκαρο οὐ ἀσεβοοίίου ἷπ [6 παίατϑὶ βρῇ ΓΘ. 

70 ΒΔΥ ἰδ ἰοδδί, ἐπογοίογο, ἰδ ἴ8 ποὶ ἱσταϊομδὶ 
ΟΔΓΓΡΥ [818 Υἱοῦγ ἰπίο ἴ116 ΒΙΒΌΟΥΥ οὗὁὨ Τηδὴ Γ οἃ 88 
αηᾶον ἰδ6 ἰμθποποο οὗ βυρογηδίυγαὶ, 838 ν|}}} ΔΒ Ὡδίῃ- 
ΤΑ, ἀροποῖθβ, Αμπάὰ [δ05 ΠΟΙΟ, 88 νὰ οοῃίοαρἾδία 86 
ΤΟΙΏΔΙΚΔΌΪΟ ροβίἐΐοη οΟὗὁὨ [86 ΘΑΓΙΥ͂ Ιδηρτιαρσοθ οὗἨ [δ 
νοῦ ἃ, δηὰ Θβρθοῖαἶγ οὗἨ [80 ἴδγοθ στοαὶ ἰδγα 1168, 
ΒΟΙΏΘ ἔοτοο ἔγσοιὰ πίϊῃπουϊ, βυδάθση, οστυρένο, Ὀγϑακὶηρ 
ἋΡ Δ Ῥγουίουβ τηουοιηθηϊ, ΟΧ ΣΔΟΓΟΪΠΔΡΓῪ ἰὼ ΒΑΥ͂ (ἢ 
Ἰοαδβί, πουἹὰ "6 [Π6 οδυβαὶ ἰάοθα βαυρσαοβίθα, ούϑῃ ἱ [ἢ6 
ϑουρίαγο δα βαϊὰ ποιμίηρ, δθουΐ ἰδ. Α γτίηϊεἶνθ 
ἕοττηδίίοῃ 88 Ὀδθῃ Ἰοῖΐ οοϊμραγαύνου θαΐ 1110}6 αἷς 
Τροϊρα ; 411] δσουμὰ ἰΐ, οαϑσὺ δῃὰ ποδὶ, δἃγὸ ᾿ἰἰησιυΐιο 
ΒΡΡΡΘΟΔΓΔΠΟΟἑΒ ὈγοϑοηςὩρ ἴ8.6 τηοσὺ ΠΠΙΠΡΕ οΟὈίΓαϑί8 
ἴο {16 Βγϑὶ, δῃηὰ γοὶ {Π6 τηοϑὲ ΓΟ ΔΙ 8016 Δ π}}}} 11|κ6- 
ΠΟΒ868 ἰ0 ΘΔ ΟἴδοΓ : οἰβον ὮΘ ΓΟ, 88 8 ἰΠἰγὰ ο488 οὗ 
Θ᾽ογωθηΐδ βῆον, (86 οσυρῶνο οὐ Βοοάϊησ ἴοτοθ [88 
1.}..). ἡ εὐ ηέλος: τ λα (ταρτοσηίδ, δηα βοδίνογο 1Π 6 πὶ 
ἴα δὰ πὶάθ. ΠΟΙΟΥ͂ οδῃποὶ δοσουηῦ ἴον ἰΐ ; Ὀαὶ 
ΜΠΘΏ Μὸο δίυαΥ 86 ἰοηΐῃ δηά οἱονθηΐῃ οὗ Οδποβὶβ 
ἴῃ πθδὲ ἸΠΘΥ ΓΑΙ ΓΙ ἱπ ΡΥ 88 761} 88 οἰ θαυ] Υ ΘΧΡΓΟΒΒ, 
Ὑ6 ὮδΥΘ γον δ] α ἰὸ ὺ8 δὴ δῃοίθηϊ οδιυιβαίίοη δἀθαυδῖθ, 
ΔΙομο δἀοαυδίο, 6 ἸΩΔΥ͂ ΒΔΥ, ἰο ἴπ6 δἰηρσυϊαν οἴἶδοι 
Ρτοἀμοοα. ΤῈΘ] 6 οὗ [86 δοοουῃὺῦ 8 ραΏΘΓΑΙ, 
88 ἴῃ Οἶδας ραγίϑ οὗ δουϊρίαγο ἩΏΘΓΘ 8 τηΐρ  Υ σηδηρθ 
8 ἴο Ὀ6 ἀοβογί δα, ἀπΐ νουΒδ] ἰη [18 ἀϊγοσὶ δηὰ οοἸ]δἵ- 
6.1 Ὠἰδίοσί οὶ οἶδε, πιπουῦ τοαυϊτίηρ υ8. [0 τηδίη- 
ἰδ δὴ δὺυβοϊυὐθ Ὁ ογβα Υ ἴῃ {π6 ἱποίρίοηΐ τηονο- 
τοθηῖ, ΕἾΟΠῚ ΒΟΠλ6 Β.ΟΝ ΩΟΏΘΓΆΙ ἰοτη8 ἴὰ (ἢ6 οοτῃ- 
τοθῃοοιηοηὶ οὗ ομαρίον χὶ, ἰδ ταῖσμς βθοῖω, ᾿ἰπαθοα, 88 
᾿πουρῇ ΘΥΟΙΥ τὰδὴ οὗ ἰπ6 Βυμϑῃ Τὰ06 ὙᾺ8 ἴπ {88 
Ῥΐδμα οὗ Βμίπαν, δηὰ αἰ γοο  οηραροά ἴῃ {86 ᾿τηρίου 
υμαἀονίακίηρ ἀοβογίροα, Τακίηῃρ, δόνγονογ, ἴ86 ἔπ ὺῸ 
σπαρίοσβ ἰοροίμον---)δηὰ ἰὰ 8 ἴοο πιο (0 ΒΑΥ͂, 88 
τοοβὺ σδοΙϊῃηχηδηίβίογβ ἀ0, ἴῃ {86 ΥΟΡΥ͂ ἴδοθ οὗἁ [86 δγ- 
Ταῃροιμλοηῦ, ἐμαὶ 1ἴῃ6 Θ᾽ ΟΥΘΏἢ οποίον 18 ἩΠΟΪΪῪ ὈΣΪΟΡ 
ἴο ἔπι ἐρη ---ἶσο σηυϑὲ οοποϊπθ ἐμαὶ οὴθ [ἰἴη6, δὲ 
Ιοδδὲ, οὐ (Ὡ6 βοὴ οὗ ὅδθπηι, ἰμαὶ οὗ Αὐρϑαχϑά, {ῃ8 
ΔΠΘΟΒΙΟΣ ΟὗὨ {16 ΟΠ  ἀξβδηβ, δπὰ οὗἨ Ἐθου, [86 ΤΩΟΤῸ 
ἀἰνθοῦ ρτοσϑηϊίοσ οὗ [6 ΗΘΌΓΟΥΒ, τουδὶ ποὰ ἰὼ ἰδ6 
ὌΡΡΟΥ ΘΟΛΩΙΓΥ͂ οὗ ἴπ6 ΕῸΡΒγαῖοθ, [Ι{ ἰβ αὶ τὶν ἴο 6 
Ἰηξοττοα, ἴοο, ἰμαῦ 86 Ψοϊκίδῃ ταϊστδοη ἐὸ Αχαρ 
δὰ οοτωμηθησοά, οδιιγίηρ πὶ Ὁ 186 ΒΒοιηἰἶο 616- 
τηδηὺ ΟὗὨ ΒρΘΘΟΣ ἴο τιοαϊ (Υ οὐ ἰγδηβίοστη ἰἢ.6 ΟἸΒ 6, 
πβοίδον ἱπιτοἀποοα Ὀοίοτο οὐ δου ἰξ. ϑοπιθ οὗ (86 
ΒΟΙΒ ΟΥ̓ Φδρμοίι ΤΥ πᾶνα ΒΙΓΟΔαῪ βοὺ ΟἹ ποδὶ δηὰ 
οδϑί, ἴῃ [ποὲν Ἰοηρ πδιδογίηρθ ([0 ὄγθθοθ δπὰ [ηάϊδ 
ΡΘΓΡὮΔΡΒ), π }]8ὺ Βίάοη, ἃ ἀοβοοπάαμπῦ οὗἩἨ Ηδῃ, μαὰ 
οὐ δ ὑμῖ8 ΘαΥΥ ΔΎ, ἐουπάοα ἃ τηδγιἐἴσηθ δϑί!16- 
τηθηΐ, δηὰ νϑηίυγοὰ ὕροῦ [6 Β0845. [Ὁ 8 ποῦ ΘΔΒΥ͂ ἴ0 
υηάἀοτβίδηἀ ὙΠῪ [86 παγγϑϊΐοῃ οὗ [86 ἰδηΐμ ΟὨΔΡΙΟΣ 
Βιου]ὰ Ὠαγο Πα ἰϊ8 ρ'δοθ Ὀθίοτθ ὑπαὶ οὗ [86 Θ᾽ νη ἢ, 
ὉΠ]668 ἃ ρογίίουῃ, δἱ 1θδϑὺ, οὗ [6 τῃοϑοσηθπίβ {Π|6Γ0 
τοοογαὰθα, μδὰ Ὀδοη δηϊθοράθῃς ἱπ ἔτηθ. [ὲ 18 ΟΟΓᾺ- 



870 ΟΕΝΈΘΙΚ, ΟΒΚ ΤῊ ΕἸΚΞΕῚ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΜΟΒΈΞ. 

ΓΠΟΠΪΥ͂ δα ἃ ἰμαὶ [6 ἰθηιῃ 18 δ οἰ μδίοσυ ἰῃ τοαροσὶ 
ο πρδι ἑοϊϊονα, Ὀυϊ (18 18. ποῖ δἰϊορϑίμον βδιϊϑίϑο- 
ἴΟΥΎ. ΑΒ δα βῖογν οὗ [6 στοδῖον βοαίιουϊης ΘΟΠ68 
δῆλον {Π᾿π οἰ βῃοίοσί 641 αἷν βίουβ ἴῃ [Π6 ογάδγ οἵ Ὡδι- 
ταιΐοῃ, ἰἴ τηᾶν 6 σοπδίβϑίθ Υ τη δορὰ ὑπαὶ ἰξ ΜγΔ8 
ΒΌΡΒοαυδῃς ἴὸ βοῃθ οὗἉὨ ἴδοι, αἱ ἰθαβῖ, ἰῃ (6 ὍγαοΥ 
οὗ ἰἴτηθ, Ὁ }Π5ὺ τΠ6 βϑοσηΐπρ υῃίνογβα ΠΥ οὐἁ 1Π6 ἸΔη- 

ἸΊΔΥ δ6 ΘΧρΙδἰποὰ οπ ἰῃ6 νγτουπὰ οὗἁὨ [6 τηδρ- 
πἰϊααο οὗ (6 ἰαῖον ϑυοπῖ, δηὰ ἰἰ8 πογρ ἀ- ὔἱὰο οἴἴδοῖ ἰὴ 
186 Ὠυτηδῃ Ὠἰϑίουῦ. Α ο]οβο ὀχαιηϊπδίοη, μον αΥου, 
ΒΏΟΥΒ ἰμαΐ, ὄσθὴ ἰὼ ἴμο αἀϊοσὔοηῃ, (18 τηΐνογβα ΠΥ ἰ8 
ποῖ 80 Βιἰγσὶ 88 Βούὴθ ἰηἰογργοίδ 008 που] τοακα ἴδ. 
Αἴοι [686 δαυ ον ἀσραγίαγοῦ, 88 ἯὙ6 ΤΊΔΥ͂ ΒΌΡΡΙΥ ΠῸΤ 
ομαρίον χ., ἰῦ ργοσθϑάϑ ἴο ΒαΥ͂, “{π6 ὙΠ οἷ6 οδτἢ ([Δπὰ 
ΘΟΙΌΓΓΥ) τγ88 (γ60) οὗὨἨ ὁ86 ἰδηρυλρα δηαὰ οὔθ βρϑθοὶ." 
7. δὰ ποὺ Ὀδοὴ Ὀτοϊϑα τπ0, ἰΠουρΡὮ δ ΠΊΑΥ μᾶγο Ὀ6- 
συμ ἴο "6 αϑδοιθὰ ὈΥ͂ ὀδιι868 τ] οἢ πσουἹὰ ἡδίυΓΑΙΥ 
Ῥτοάιυοα οἰδηρθ8 οὗὨ αἰδοῖ, “Απά ἴῃ ἐλεὲν ᾿ουγποΥ- 
ἱπ, οὐ “88 ἐδεψ ἡουγῃογοὰ οπισραγά (2), {λὲν 
[ουμα 4 ρῥ]αΐῃ ἰὼ (80 Ἰαηὰ οὗ ϑ|,πη8γ.) “.Α5 {λὲν 
᾿ουτπογοῦ," ιἰμδῦ ἴθ, 88 τοϑῃ ἰουγπογοά οπιοαγά, οτἵ 
ταϊσταίο ποτα δὰ τοῦτο. ὟἜ ΠΟ οὐ ΠΟΥ͂ ΙΏΔῺΥ {ΒΟΥ 
ὝΌΓΟ ἰ8 ποῖ καὶ, δηὰ [8686 ἱπάδῆηΐϊία ργομουῃβ ρῖνα 
Ὁ3 Π0 τσ ἰοὸ Βα ἰδαὶ ΘΟΥ̓ΘΓῪ ΠΏΔῃ οὗὨ ἱΠ6 ὨυΠΊΔῺ ΓΆΘΟ, 
84}1] οἵ Νοδοβιίδῃ ἱκίπὰ, τοῦθ ἴῃ ἰδ 18 ρμ]αὶη οὗ ῬΒίηΑΓ. 
Τθοτο 18. ἴπΠ0 δἰγοηροϑί ῥγοοῦ ἴὸ {Π6 οοπίγατγ. ΥΘ 
οδηποῖ ὑεϊΐϊονα ὑπαὶ ΝΌΔη τᾶαϑ ἰθογο, δ πουρὴ ΒΟ 
᾿ϊνοὰ {πἰτο δυπάτοα δα σὰ γΟΔΙΒ δῇογ ἐπ6 Ηοοά, 
οὗἩἨ 1πᾶὶ ὅθ τὶ πτ88 ἴθογο, προ ᾿ἰνοὰ οὔα Ὠυηάγοα δηὰ 
ΒΩΥ γοᾶγϑ Ἰἰαίοσ, δηὰ οὐδ ἴῃ ἴΠ6 ἀΔΥ8 οὗ ΑὈγβἤδεη. 
Το 1466 ἰ8 ΔΌΒοττθηΐ {παὺ 0Π6 80 ΒΙΡὮΙΥ Ὀ 586α οὗ 
ἀοά, «πὰ ἴῃ “ πψῇοβα ὑθηὶβ (οὐ δαὰ ρῥτοιῃϊβοα “ [0 
ἀν} " --ὅμοπι, (6 Ν πο, [86 Ὀγόβογνοῦ οὗ [86 ΠΟΙΥ͂ 
ΒΡΘΘΟΝ, αηὰ {6 αἰτγοοὶ δ 6818 οὗἁ ἰμιδὲ [4186 “ὭδΙλΟ "ἢ 
ψιἱ6ἢ 1656. Ὀ0]4 τοῦ 618 δουσῶξ [0 τηδῖζο ὑπο ἴΠοπὰ- 
Β6|ν03---8ῃου ἃ πᾶν δὰ δὴν ραγιἰοἱραίοη, οὐθ ὉΥ 
118. ρτόβοησα, ἰῃ 80 ὕῃΠΟΙΥ 8 ργοσοθαϊησ. ΑΒ 11{||6 
ὁδῃ ἵν δοϊΐονο ἰῦ οὗὨ ΔΩΥ οἵ ἴδ ᾿ἴπη6 ΠῸΠ] ἩΔΙΟὮ ολπλ6 
ΑὔὈγδμδι, οὐ ον η οὗ τοῖν ποὲ τοιηοῖο οοπδαπσμὶπὲὶ, 
186 Φοκιαυῖία Ατϑθίαηβ. ΤῊΘ βϑῖηο (βο ηρ Δγ1568 
τ Π6Ὼ πο (11 οΥἨ [86 ῥίουβ ἔδίμογβ οἵ ΜΟΙ Ζοάοῖ, 
κίησ οΥ̓ ὅδ! οπι, Ἰκΐηρς οὗ τὴρ  ὐθουβηο88, πὰ π0 δά 
οομϑοογαίθ Ἰιΐτα ἃ ρυΐοϑὲ ἴο ΕἸ ΕἸίοη, [πὶ Μοβὶ Ηἰρἢ 
(οάὰ οὔτ᾿ ΗφΑγοηβ (866 ὅρη. χίν. 18), γῆ 18. ἢθτγὰ 80 
ΟἱΑϑρῃουουβὶν ἀοβοα." ὙὙὀπξὸ ποῦ δου, ἴδοι, [παι 
δοιηροβοά {818 βίγδηρα δββο Ὁ]ΪαρῸ ΟἹ ἴΠ6 ῥΪΑίῃ οὗἁ 
δηϊπαῦῦ. Α ναϑὶ τυυϊϊυἀθ ἀουθ1685, ἃ τλδ) ΟΥ̓ οὗἁ 
Νοδἢ 8 ἀοβοοπάδηϊβ ρογθαρϑ, γοῦ 81}}1,} 88 18 τηοϑὶ 
ἸΠκοῖν, 4 οοἰϊμυΐοε σορέίηι, ἃ ξαϊουίησ οὗὨ (Π6 Ἀδὰ, 
το ὈοΪ]ἃ, (86 δἀνγοηξυγοιϑ, ἴτοπὶ ΟΥΟΓΥ ΓΆΤΑ γ, Ὀὰϊ 
πἰτἢ (δ Ηαπιΐῖο οδαγδοίογ ἀθοϊ σα] Υ ργοἀοταϊηδηῖ ἢ 
ΝΙμγοάίδῃ, ρογΏδρΒ, ταϊσῦ [ΒΟΥ 6 οΑἸ]]οἃ τῖτἢ ΤΏΟΓΘ 
Ρτγορτγίοιυ, 1 τὸ ἰδκὸ [16 οοηϑίδην Φον 9 ἰΓΛαΙΟ ἢ 
[αὶ Νιιηγοά νγγα8 ἐμοῖς Ιθδάοῦ ἴῃ το ] οη. ΤῊ πο- 
ὈΪον 805 οἵ Ηδτ ἃσὸ ἰο Ὁ6 ἀϊδιϊη κυ 8). ἔτοπι {Π 630 

ΦὙΒυ5 ΒΔ5}}1} ἰμίοχργοῖβ (μοὶς ΣΞ ΤΊ, “60 ἴο, πον οί Ὁ 
ΟἸταῸ ἴῃ6 Πττμδιαθηὺ δηᾶ ταϑῖεθ τὰν Ὡροπ [86 τηοβὲ ΤΙΑῚ Ὁ 
Μοϊομίζεδοις δῷὰ ἢἷβ Τοτοϊλί οτβ ποσο, [πὶ Δ]} ῬγΟΌΔΌΪ  Υ, 
Οαμδαπίίοθ. ὙΠόγο τηΐϊσῦ ὕὉο νἱοῖν απὰ ζαϊ [ἢ ον ΔΙΒΟΏ Δ 
(8686, 85 15 ἐμιίδιηιορα, αδογπχαηγάς, μα ἰῃ ἃ {πιο οἵ 8.11} χτοδῖ- 
ΘΓ ΘΟΣΤΏΡ ΟΣ, ἐπ ἔμο σκεοὸ οὗ πᾶ}. ὙΠῸ ττὰϑ ἃ ἀϊτοοῖ 8:0 08- 
ἴΣθ85 οἵ οὐτ ἴοσχὰ Σ μας Ῥαμ] βαγα (Π οὐ. νἱὶ. 8) οὗ λῖο]- 
σμχοῦο κ᾽ 5 θοληρ ἀπάτωρ ἀπηὰ ἀμήτωρ, " ψΠΒοιῦ ΤΔΊΒΟΣ πὰ 
τίξποιῦι πιοί!οΣ,᾽ 13 ποῦ ἱπίομοα ἴο ἀΟΩΥ δἷς ΒΑΥΪΩΡ ΔΣΥ 
σαί μὶν ̓ ἰποαρο.--͵. Ι,ω 

κ {τὺ οριΐοι (μδὲ [πΠ6 πο ἰπ 80 Ῥ]αΐη οὗ Κ'ΕἾΠΑΥ ΌΤΘ 
τοῦ 1ἴη6 σ]ιοϊὶο ατδη γῆσο, Ὀπὴ ὨΓοάοτΣ ΠΑΙ͂ Ηδαμλίύεβ, 
ΟΣ 10] ον ογα οὐ Νιπεσοὰ, [8 τλβἰηίαϊποὰ ὈΥ͂ Αὐπρτιϊίης, διὰ, 
διιοὴς τη οΥ ΔΌΪΒΟΣ [168, ὌΥ Γαΐ μοῦ ΟμἸν. 8860 2180 
06 βροουὶ οὔὐὁἨ δοβερηῦθ (“ Απΐ,᾽ 1. 4. ψὴῆο πιακοβ Νίιης- 
ΤΟΙ τ κιοιὶ Ἰοδᾶεσ οὗ ἔλα Ἡ]ιοῖο σϑθο ]οτβ σον}, -- 

Βα γ]οπΐδη Ηδιηϊεα. Το ἑουμάο ν᾽ οὗ (6 Ερσγράδη 
ἸΟΠΔγοἢν, δηα, ροῦῆδρθ, 6 Αὐδρίδη ΟΥδῃ 68, δὰ 
ἰη 8}} ργοῦδΌ γ ροπο ἰο ἐμ οἱν γοβροοῖΐνε βου οσηθηίδ, 
ΤῊΘ ΥΟΓΥ Πδῖηθ, Νἰτηγοα, 5008 Δ ἀοτοηος Ὀοίπθθα 
πο, [Ὁ 18 ποὺ (ῃ6 Πδιῃθ οὗ ἃ σου ίΓΥ, οσ οὗ δ ίδιο- 
Ἦν οὗ ἀφβοοηάδηϊβ, κα {πΠ6 ΟἿὮΘΓΒ ταθηςοηοα (ΘΏ, Σ. 
8; ἃ ίδοι οἵ πῃ ϊοῖὶ Μαϊιηοῃίάθ8 (Δ.κ68 ποίΐοθ (866 
ΤΩΆΓΩ. Ὠοΐο, Ρ. 849) ψ Βοὴ ἢ6 68}}8 αἰϊοπίίο ἰο 86 
ΤΟΔΏΠΘΡ ἴῃ Ἦν Ὠοἢ Νίτοῦ 18 ΘΠ ΠΟὨΘα ἱἰΓΤΟσΌ ΑΓΙΥ, 88 
ἴε τοτο, οὐ ουἱϊ οἵ ἐπ6 ᾿ἴπο, δος [6 οἱ ϑοὴ8 οὗ 
Οὐυδὴ Βαὰ Ὀδδη ἀϊβροβοὰ οὗ Ηδθ νὰβ ποῖ, {|κ {πότ 
ἃ “ΩΑΙΠΟΥ οὗ 8 ΡΘΟρ]6,᾽" ὁ ραϊγδυοῖ, οὐ δῃοθϑίοσ, Ὀθὲ 
ἃ Ὀο]ά δαἀγνοηίυτον, ἃ “ τα ΚΟ υηίονῦ οὗ ἢ Ὀοσίοτα 
ἔμο [οτα," οὗ ἰπ ἀδβδποα οὗ ἴμῈ ογὰ, γ8ο ρμαιϊμογοὰ 
ἰοροίμοῦ, ουαἵ οὗἁὨ ΘΥ̓ΘΕΥ͂ ΡΘΟΡρΙΘ, 086 ὙΠῸ ἩΘΤΘ |ἴκ6 
Ὠἰτβο ἢ, ποῦ ἴο δοίι]6 (06 ποῦ], ὈὰΓ ὕο Ῥγατραὶ ἰἰ8 
ΡΟΔοοΙα] βοι ]πθαϊ ὈΥ̓͂ Θηρασίηρ ἰῃ ὈοΪὰ δηὰ γϑοίσ! 688 
ΘηΟΥΟΥῖδο8 οὗὨ δὴ ὀρροβίϊβ παῖυτθ. Ηἢδθ "ΔΥ Ὁ δεϊὰ 
ἴο παν γϑργοϑοηῖθαὰ [116 διηρίγο ἰουῃαϊησ, ἰηδίοδα οὗ 
186 γἱαπίίησ, οΟΥ οοἰοηἰζίηρ, ἰδμάθπου. Ηρ νῶϑ (86 
ρΡοϑβιαϊανίαῃ Οδΐη, δὰ ἴμβογο πουἹὰ βθοπὶ [0 Ὀ6 ἃ δἰρ- 
ἰδοδησα ποῖ ἰ0 ὃ6 αἰθγορσατγαθα ἰη πῃ (δοὶ [Βδὶ Πο ΓΘ 
ἴδοτο ἰδ ρίνϑηῃ (0 ἰ}}9 του ] ουβ του! ὰἀ6 τμδὲ Βϑι6 
ὨΔΙΏ6, ὈΝΓΙ 22, “' ΒΟΠΒ οἵ τηοῃ,᾽ ποι, ἰπ [18 ἔβαι- 
Ἰπΐῃθ ἔόστη, ἰ8 υϑο4 Οἴτῃ. νἱ. 4 (Ὁ ἼΝΓΙ Τ123}) ὑο ἀεποίβ 
[86 ρούϊοαβ ἰῃ ἀϊβποι οι ἔγοι [Π6 τηοτο ρίουσθΒ. Τῇθ 
Ἰῖπα ογὸ ἱπαϊοαΐθ, Ὀούπτοθη (ἢ 6 Β0η8 οὗ Οοα δηὰ ἐδς 
“ὁ ΒΟΏΒ Οὗ ΤΙ}, »͵ὰ8 1688 ἀἰϑιϊπεῖ, ροτθαρβ, ἰδλη ἐπαὶ 
ψοἢ 88 ἀγάπῃ Ὀεϊγοοη ἴπ6 οι 68 δηὰ ἐπα (αἰη- 
ἴϊ68, γαί ἰὺ 81}}} οχἰβϑίθα ἴο βοῖὴδ οχίθηϊ!, τηδκίησ ἃ αἱ. 
υἱβίοῃ Ὀοίνοοη ἰἢ6 Ὀαίῖῖον ὑσαποΐθ8 οὗ 86 ΘΒ ΘΟΕ, 
τ ἢ δοιλθ ἴγσγοιχ Ὀοϊ (6 ΟΥΠΟΡ ᾿ἰπο68, δηα 1}}}8 ναβὶ 
ΤΑΌΡ]6 οὗἩἨ (Π6 δοῆβυαὶ δηά ὑπροᾶϊγ. Τῇ ρταπιπιαί- 
σαὶ ἔογια οὗ (86 πᾶπ|ὸ Νίμπιγοὰ (16 ἰδ ΤΟΥΥῪ ἀπ αΞι8] 
ἔον ΒΘ ἃ ΡύγροΒο) Βῃ 79 ἰμδὺ ἰξ μδὰ 8 ρορυϊϑγ, ἰη- 
διοδὰ οἵ ἃ ἔδυ, οἱ χίη, [ὑ ἰ9 ἰ(ῃς ὅτβι Ῥογβοι Ρἱυταὶ 
δαΐατο }ιβεῖνο, ἼΠ23., “ σοπιθ ἰδὲ ὧς τεδοὶ." 1 πα 
(0 παιομπνονὰ οὗἨ {86 ἰτηρίουϑ Ἰοδάον, αἰλογνγαιῖθ 
εἰνοϑῃ ἴἰο ἷμη 85 ἃ {16 ὈΥ ἷ8 δρρίδιυάϊηνκ ἔο]Π]ονγογα: 
“οἱ ὺ8 ὕτοδὶς Φο ον Β Ὀ8η65, οἱ ι.ϑ8 σαϑὺ Ὠὶβ σογ 8 
ἔγοτῃ 8, [οἵ 8 Ὀυλὰ 8 ΤΟΣ [δὴν 8811} σϑϑολ Ηΐτη 
ἴῃ τὴ Ηδανοηβ. 

Οἱ ἐδιΐβ ἱπιρίοιιβ μοβι οὗ Νιμιγοὰ, ργοάδοτηϊη ιν, 
ΔἸ δουσὰ ποὶ Β016}γ, ΗἨδγμϊίο, [611 οϑρθοῖδ]ν (86 δοδῖ- 
ἰοτίηρ, πὰ οοηΐουπάϊος Ὀΐονν, Κ 86 Ὀοϊδ ἔτοσῃ 
Ὠσάύθα δἰμχθὰ δὐ ἰδο σγϑῦο] ϊουϑ ΤΊΔῺΒ : δα ἤθηθα 
1818 τδΌῦ]ο οὗὁἨ ἰοηρσυοβ οδ]]οὰ δυο οὐ Τυγαιΐδῃ, 
ΟΥ {π|686 ΔΙΙΟΡΕΣ]Ο σΟΙρ]ομλογαῖθ8 πο ΡΗ]οΙ ορίϑ 
βηὰ 80 τοιαγῖα ΐθ 85 δοτηραγοὰ πἰϊὰ (86 δηδυγὶης 
ὉΠ οὗὨ ἴη6 Κβοπιϊο, αηὰ τμ6 ἀϊνογθιθοα, γοῖ Ὡππνδν 
{ΔΚ 80]6 Ατίδη τοδὶ ουϑὶρ. ΤΏΘΘο 7 πογο, ἀοαῦε. 
688, αὐδοιϑα ὈΥ {μὸ βῃοοῖς : οὔθ οὗὨ ἴἴθῖι την ΔΥῸ 
δὰ τηυοὴ οὗἁ 118 δυθθοααρηῖ τηοαϊβοδίίοῃ, ἢ τοὶ ἰὼ 
οὔρίι, ἴτοτὰ ἰδ; Ὀὰῦ οα ἴδε Ηδιο Ὠοβὲ [611 (86 

Φ ΓΙ πνὰ8 ὁ ἱμουρῖιὶ Ἀν βκρννοι δὲ ποὶοϊοὰ, γε μανέπᾷ ἰ 
ἐξ ἃ κιμὰ οὗ ἴοσγθο δι] τίν. 186. οὐὐἱὰ 186 Ἰᾶοϑδ οὗ 

πὰρ 10 ΒΟΔΎΘΙΏΒ, ΟΥ οἷν, Ὀ6 οα]]οα ἱσταῖϊομδ), οὗ ἃ 
ΒονονοΣ υπδοϊοῃ δο, ΤΟΥ σοαδομοᾶ ἱηδυσάνοιν, Βαοοκιδχι- 
Ἰγ, ἯΓΘ ΤΑΥ͂ δΑΥ, ἴγσοιω δοῆθα δηὰ οὐδεσταϊίου. Τοῖς Ἰἰσπυϊυδᾶ 
οχροσγίθμοθ πῶ8 ποῖ αραϊηδὶ ἰξ. 1ἰ δῃοτοα 8 ταδὲ δι θὲ. 
Τὸ σᾶ ποῖ 8ὴ υπάογία κίτα οὗ δανταάσοθ, Ὀὰΐ οὗ τουτὶ ροοθοαδοὰ 
πὶ [η6 ἰά68 οὗ δοιηθ ον κοί πα δροτὸ Ὡδῖασο, δηὰ μαυΐτν 
τη! σἢ οἵ ἐμαὶ δρίσιἐ τ μι ἢ, ονοῦ αἱ [86 Ῥγοξομ ἀδΥ, οἰἰδσϑο- 
ἐογζο 5 ϑοῖῃθ ἰχλτιὰβ οὗ δοϊοιι 180 ἱὴ (9:6 ΣΟΙΊΆτίκα, Ῥ. 
855). [{ τω ποῖ (8 πκυοοθδα ΤΔΘΓΟΙΥ ΟἹἨ ἴδ πὰ 
(ἔγοτα τυ] ἯΛ ΔΙῸ γοὺ 88 ὯΖΣ 895 οσοῦ), ὕυυὲϊ 6 ἱταρους 
1 πουρσῦ, μας Οοὰ ταοδοΐ ἴο οοῃμουθηάα, δὰ ἴὸ εἰσὶ κὸ ἀοτσῃς, 
ΨΒΘΏΘΨΟΥ ἐΐ 8ΤΌΒΟ ἷπ ἴ8μὸ τοἰϊπὰϑ οὗ τοῦ. Ηἱϊδέοτν ἰδ 81} οὗ 
ονοτττοῦσῃ ΒΘ 60]; δῃὰ ἱξ ἰδ 5Β[}}} ἴο ὃ6 ἰοξὲϑὰ τ ΒοῖΒΟΣ ΟἿΣ 
οχοθδβεῖνο ταοάο τη Ὀοϑδίίηρ δὐουῦϊ πμδὲ 15 φοίτα ἴο Ρο δοδιέονυ- 
οἀ ὉΥ ἐαεθοον ρτόξεθευ, κα ἀπαυνῖθογ, Χ͵ Ζοστα δι ὅσο" 
ιἶνο 6486.-- , 1. 
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δἰοῦθ ἔπδὲ ρστουηὰ ἰδο ἰὸ ροπάου. “ἘῸΡ ἰδοτο " 
Φοδβονδὴ οοπίουπαοα (86 οἴ 8]} ἰμο ϑδσίὶ 
(ἰαν ὦ οὐ οομπέγυν)]. Ταῖβ ΝΙταγοάϊδη ΒΔΌ6] οὗ ἰΟὨρτι68 
πτουρθὶ πιοτθ οὐ [688 οὗἨ οοῃἤιβίοη ΘΥΘΤΎΝὮΘΓΘ, το Κ- 
ἴῃ, ἴ6 Ὁ ΘΥΒΑΙ ΠΥ ἴῃ (6 εὔἴοοι ταῖμοῦ ἴπδὴ ἰῃ 186 
ποτηθάϊαϊο οδυ δα! }γ----ἃ γἱ ον ῬΘΡΙ͂ΘΟΙΥ οοηδίδβίσηϊ πὶϊὰ 
(0:6 δοῦδοτεβὶ ἱπιοτργοίδοῃ οὗ [86 ἀγί[688 ἰδιυμκιδρο οὗ 
ΠΟΙ ϑετιρίυγο. 

Τμ6 οδυδβαῖνο ἡρδραίν ἯΘ ΤΩΔΥῪ ὍΘ] 66, γγ7ὲ8 
ῬΕΪΠΙΔΓΙΪΥ 8 βρί σι 81] οθ6. [1 πδϑ ἃ οοῃίουπαϊΐηρ πο 
ΟὨΪΥ οὗ {πεῖν ραγροθοβ (39 ΓΑ ἸΦΌΓΙῸ,, ὅτε. τἱ. ὅ)--- 
{δπ8 ἰηἰγοἀπείησ οοηδιβίοι, τηδάποβϑ, ἡ δηὰ ἀϊβοογά, 
ἰπῖο ἱποῖγ οδιῃρ--- αὶ 4160 οὗἉ (μοῖτ ογάϊμασυ ἐλ ΚΙ ηρΒ 
δηὰ οοηῃοοίνίηρπ, τῶν ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας, 
Ηοδ. ἱν. 13, “ τοροδίης ἴο [86 ἀἰνίΐηρ Ἰ᾿ἴῃθ οἵ δοιΐ 
δὰ ερέγεί,) ψυχῆς τε καὶ πνεύματος, Βο]αἴπρ Ὀδοῖς ἰΠ6 
ἀϊνῖπο γί, οὗ τοδβϑοῦ, δηὰ τπ8 ἰηιγοἀποΐηρ ἀΐθοτὰθν 
ἰηΐο (δ6 δδηδὲ δηὰ (6 υὐίογδηθο [σου ἢ 8. Ὀτΐοῦ 60Ὲ- 
[αϑΐου ἴῃ τἴ86 δρέγίί. 10 ἀοταησοα (μοῖρ πογὰ-ἔοστοϑ- 
ἶοπιϑ ὉΥ 8 ὑγουίοιιβ ἀδσαηροιηθηὺ οὗ ἱμοῖν ἐπουρμίβ. 

ΤΏη6 αἰ ΟΠ Υ αἰϊομάϊηρ ἰδ6 ΤΏΘΓΘ ΟὈΐοΡ ΥἹΘΊ, 
ΠΟΓΟ, δυΐβϑθ ἔτοϊῃ ἃ πα δι θη δ] οὐτὸῦ π ΟὮ ΤΩΔῪ ὯΘ 
ἔουπια δυϑὴ ἴῃ δοῦυΐϊο ἰγοαῖίβοβ οὗ ῬὨ]]0]Ο,γ. Ὑ οτὰβ 
ἂἀο ποὲ τορτγοδοηΐ {πὶ ηρᾺ, ΔΒ ουΐοσ οχίβύθη οοβ ΤΩΘΓΟΙΪΥ͂, 
δοοογαΐηρς το ἴῃ6 σοτηηοη ποίΐοῃ, Ὀυὶ γαῖ ν τολαέ 106 
ἐλέη αδοι λίπε. ΤΏΘΥ δγὸ ἴῃ ἐγας ἢ ΒΥ Ὀ018 οὗ ΟἿΣ 
οσι ἱππον ποιὰ 88 δὐὝοιβα Ὁγ (16 ουΐον ποι]ὰ οὗ 
ἐδΐηρβ δτουπὰ υ8. ΤΏΘΥ ἰγδῃ [0 03 οὖν ΟΥ̓ 
ἰπουρθιβ 85 πὸ} 88 Π6Ὶρ υϑ ἴο τηδ|κθ ῃοτὰ Κπουτα ἴο 
οἴδοτβ. Τῇ6 δηΐπ)δὶ ἢὰ5 0 Βυσι ἵππον ποι], δπὰ 
(δεγοΐοτγα ἰτ [8 (μὲ ἢ6 σδῃηοῦ 186 ΒΡΘΘΟΟὮ ἰο τοργοϑοῃς 
ἦς το Ηἰτηβοὶ ἢ ΟΡ ἴὸ ΟΥΘΡ δηῃΐπια]8. ΤΕ Ϊΐ8 πουὰ 6 

τὰ (99 “2: 7ῶὧν λεγε. ΤῈ τΑΑῪ ἀσμοίθ γασΐ οἱ οἰγοι» 
εἴαπιοε 88 Ὑ6]} 85 ρἷαοε. ΚῸΡ ἱλενε--ἶη ἰπαΐ ονθῃξ, οἱ ἐπ ἰπδί 
θυπξαδίαπ. ΟὐΟἸαραῸ ῬΒ. οσχχχίϊὶ. 8, Ὑβοσο ἔπι ῬΑΓΙΪοἷ6, 
ὈΘ, ἰο ποοὰ ἰῃ πὲ (δι ΒΑΙΩῸ ΜΟΥ͂ ἰο ἀαποίθ ἐμ ὁρροαίθ 
οοπαξίου οὐ Ὀσοί ΒΟΥ ἰονα, απὰ {86 οφροαϊίο εϑθοϊ 9 

πὴ ΤΣ Ὁ 52, “)ὸν λεγε δϑβουδὰ οοταταδιιᾶϑα ἐμ 
δΙδαείπρ, Ἔυοῃ ᾿ἰΐθ ΌΣΟΥΟΓ ΤΟΥ 9 "᾽ ποὶ ἴῃ ““ Μουπὶ Ησι- 
ΤΌΟΤΙ,᾽" ΟΥ “πο πιουηταίη8 οὗ ΖΙΟΏ,᾽ πο γοῖγ, πὶ δ Ὀοΐοτβ- 
ἕως ἰο 118 ΒΟΙΥ αϑοσίζοι οἵὗἩ Ὀσοίμοτν Ιοτθ.Ό ΟΟΙΏΡΘΙῸ 1 Φοδπ 
δι. 14.--ΤῸΙ,. 

ΥΓΕῸΣ ἃ ὩοΐδΌ]9 ΟΧΠΙΩΡΪΘ6 οὗ 866 2 ΟἾγχΟΙ. χα. 28, 
ὙΠ ΟτΟ 1ἢὴ9 Βοδίϑ οὗ Ατωπιουι,, οἵ Μοδῦ, δῃὰ οὗ Μουπὲξ βοῖς 

οαἶνα, δαὶ, αἴο βυδήθη}γ ξυσπιοά 
Ῥτοίδιιο ΒΟ. Θυθηίδ 88 

ἐδικίης τη ΠΟΥ͂ διὰ ΤΠ ῃ, τι ατοαῦ ἀστηΐθθ ; οδδβϑα οὗ βυὰ- 
᾿ττοι ον 4 Ὁ1]9 οοπἤακίοιι, αἰνίπα τἶδο ἰο Βοϑ ἐν δα 

6 δ δίρηῃ!. ΤΏΘΥ ὯΣΘ (8110 ραπίοϑ, ὙΒοΐῖποΣ [Π6 ἔοττα 
ΣΩΘΑ͂ΣΒ ΘΙΤΠΘΙΥ μπίσεγραὶ ἀἰδοτᾶθγ, ΟΥΓἩ ποδὶ '᾿τῶδ δοχαοίἑτθα 
οἈ]1οὰ “πὸ νταὶ οὗ Ῥδπ᾽" (Πανὸς ὀργή, 500 ΕΌΒ:Ρ. “Μο- 
ὧφα,"" 1169), Ὀτίπρίτρ τηδάτοδδ ὉΡΟῺ σι ἱπαϊν  ἀπΑ] ΟΣ ἃ σὉ]- 
4ξξαᾶο; ἐξ ἀοποῖου βοτιοξμΐῃας ἐπΟΣΡ 68}16, Θτθιι ἐΐ ΜΘ σϑῦιι8θ 
ἴο 6811 Σὲ επροσηδίισαὶ. 860 ῬΟσΥξκῦ: 2ὲ ϑίγαίερ., οἷι. 1; 
ΔΙΘΟ 8 ΨΟΙΥ αἱγί Κὶτρ ἱπ τὴ6 “. ΤΟΥΡΝΤ," ΧΧ. 846, 
Ὑ1ΟΣ δδονσ, δ 4}} συθηΐ, ἔπ 6 δοτωσηοσι οἱ θῇ ἱἢ δυοῖ δυᾶ- 
ἄδσι τηδη 688 ΚΑ} }ἐτις Υ̓ΒῈ τυ λυ68 οὗ τλΘΏ, Τ᾿ ὨΔέΘΥΟΣ ΣΏΒΥῪ 
δῸ ἐπὸ σχρ  διδίος οἵ ἱξ: 

μνηστῆρσι δὲ Παλλὰς ᾿Αθήνη 
ἄσβεστον γέλω ὦρσε παρέπλαγξεν δὲ νόημα. 

Ασροπρ [89 συξέοτα ῬΔ1185 τουδϑοὰ 
ὙΜΠ48 Ἰδορ ας ἱσγοργοδβαί]α, δὰ στδὰθ 
Ἰδοὶν σαϊπὰ ἰοὸ παηὰον ἴΣ. 

ἘτοΏ ὙἜ6ΤΟ ἴποτο 15 ποίηση αἰδνε ἑτιο ἐο ἐδθ 60:86, ΠΟῪ 
ΣΩΔΗΥ͂ ΘΧΑΙΠΌΪΟΒ ἈΣῸ {ἢ 616---Π ΟΥ̓ ΟΔῺ ΒῸ οἰϊοὰ οὐϑα ἔγοιη Υ 
τοοάσσῃ {ἰτη68-- ἩΒΟΓΟ ὅδ τηϊηἂδ οὗὨ Δδδο  Ὀ]196, 

ὁτηθα. 
“1 ἃ ευδάσυ βευϊέν, ἀπὰ δοὲ ἰῇ ἃ ΣΩΘΉΠΟΣ 
νατὰδ Ὁτιποοοτιηθ Ὁ19 ἴο ἐπεταθοῖγοα, Ὑ7 ΙΔΔῪ ὀχρ]αΐπ ἰὲ ΔΝ 
ἯἮὯΟ ὙΠ; Ὀπὲ δὸ δἰσοηρ 18. {19 οοηγίοίΐοη οὗ κα δὉ οχῖτα 

ΒΟΙΏΘΠΟΥΉ Ορογϑίηρ ἰπ δΌΟΣ οπ566, ἐμδὲ ἐξ Ὧδ5 
ταΐο ομο οὗ [86 ταοδῦ Θοτήτπηοει οὗ ἐτύτοῖυς γος ει οὐ 

»τίμε ἀεπιοπίαί---“4 [ο66 ὙΒοῖὰ Θοά που]ὰ 
χες πλοῦ σοδὰ."--Τ.1.} 

ΤΟΔΟΣΥ δι οὰ ἴῃ σοβροοὶ ἴο ποσὰβ σοργοβοη δίῖτθ 
οὗ τθουρν δἱοπθ: διϊΐ ἰΐ ἰβ ὑσὰο αἰβὸ οὗ ἐπαὺ ἰαγρθ 
οἶδϑβ ὑμδὶ βοοῖω ἴἰο βίδπὰ ἀΐγθοί!υ 0. ουὐπαραὰ βϑηβὶ 16 
ἩΠΐηρΒ »ὲΡ δὲ. Ἡδτα, ἴοο, ἴη6 ποσὰ οδ]]οά [Π6 Πβτὴς 
ΤΟΡΓΘΒΘΏΪΒ ΟἹΪΥ͂ τοι οἱ ΟἿ {86 ἰπίπρ πατηθὰ, Ὀσὺ ΠΟΥ͂ 
δηα ᾿ΥΥΠΊΑΥΙΪγ, δοτηα ἰδ ἰπκίηρ, οοποοϊνίησ, ΟΥ Θπι οἰ 0Ώ, 
ἴῃ οὖν δΒοῦ]α, οομηοοίθα πὶϊὰ ἴδ6 τπίηρ, δηὰ αἰνὶπς 
τθο ἰ0 8 παϊηθ." ΑΒ ῬΤΌΡΟΓΡ ΠΔΙΠ6Β ΔΓῸ ᾿αδὲ οὗὨ 4]}, 

5 (ΤῸ ἤχει ἐδίηρ Δαποίοα ἴῃ ουΐπγατὰ ἰαημπαρο ταῦσὲ 
ΕΤᾺ 2: βοτηθί ίης ῬΌΓΣΟΙΥ ἐπ ψασζὰ ; ἃ ΘΟ βοίουΒ δἰαίο οὗ 
βουϊ, α ἰπου ρον ΟΣ 8 οτποίίου, τ π6) ἀδτηπτιοἃ δ ουϊταχαᾶ 
εἶτ [ἢ βοταθ ἃσ ϊσ]διθὰ δου σοργοθοπευρ [{, ποΐ δε Όϊ γα» 

Υ͂, ὍὯΟΣ δοοάοῃ Δ}}Υ, Ὀπὺ ὉΥ ἃ οοπβοίοτα βέποδα ἴὸσ ἱξ, βΌΘΝ 
88 οἶδονῦ βουσιὰβ ἀο τοὺ Ῥοββϑϑα, δῃὰ οὔ ψιΐον 6 ΓῸ ο8. ΠΟ 
ΣΔΟΙΘ ὃὉ0 αἴνοι Δ ΘχΡΙδηδίίου ἔμδη οὗἩ [ἢ 6 ΟΘΟΙΤΘΕΡΟΣ ἀθσι 09 
ποΐτοαε ἃ ἱμπουκῃξ, ΟΣ Δἢ οτηοίΐοι, δηὰ δὴ ουἰιαγὰ ἰοοκ. 1ὲ 
16 86 Σθὰ], δπὰᾶ, αὖ [Π9 δδῃθ {ὐπιθ, 88 ἐπ χ Ὁ] 08}10, 88 6 ὨδΣ- 
ΤΩΟΣΥ ὙΠΟ δ 61} ἴο ὮΑΥ͂Θ ὉΪδοθ ὈΘΘΟς ἃ ἔδοὶἑτικ, ΟΣ 8 
άθδ, διὰ αὶ τὰ τοοὰ]8. Ἑτοτα [.6 ὈΓΪΙΠΊΒΙΥ τοοίϑ 
ΤΟΡσόδϑῃ ἐδ οοδ ποοϑὲ ἐπέστίσε. ϑέδ τος, δα ἃ ΜΕΊΩΝ τὰ Βὲ ὉΘ 
ΟΟΣΩΡΔΙΔΕΪΥΟΙΥ 10 ἰΏ ΠΌΤΟΙΣ, ΟΟΙΔΘ6 (86 Ὡσχύ οτγάον οὗ 
ΠΔΙΏΘδ, ὩΆΣΩΘΙΥ, [Π0866 οὗ φυδ θα δοὰ δοίδοηβ οὗ ουὐπδσᾷ 
ἀδέπιμο σορδχγ θα 88 ὯΔ. ΕἾοπι ἐδ οδο, ἰη 86 ἰπἰτὰ 
ἈΠδοο, ΟΟΙΏΘ ἐδ ὩδΙηθα οὗ ουἰϊναχὰ Τασωβοῖΐνοα, 85 

γψίσπρ δυο απ, 66 οΥΣ δοίϊοῃβ, δηἃ δ5 ἀδυοίοα ὉῪ [ἤοτὰ. 
δῖον, ἰοδοοᾶ, ἐμβουσὴ δὲ}}} ΘΕΥΥ, ἰπογθ δεΐβο τλοίδ- 
ῬΒοχίοαδὶ ποσᾶξβ, οσ ποσὰ ἀοσίγοἃ ἤζοσω {86 βοοοῃὰ δπὰ ἐμίγὰ 

δοῖ ; Ὀπὶ [8.680 ἀ0 τιοὐ Ὀ6ΙΟΤβ' ἴο Ἐπ ὔμδω ὐνγπεαθ  γερίρου φρρμω 
τρλ καὶ ποῦν 5 

ἀδίως. ΤΩΝ 18 6Χ8 
Ὅ6 δβευσοθα ὉΨ ΒΟΧΏΘ 

ἘδΌ]ση ἰπ πἰ6 δργαςῖ- 

ἃ ὈΟΣΤΌΘΡΟΏ. 
8, δὶ, οα ἐῃὴ6 ΤΟΥΘΤΒΟ ΏΘΟΣΎ, Ἰλδευδαθ, θ 

Ὅὸ σὐῃτμοὶ Ὀο]ίονο ἰξ ἰο Ὅσ. 

οομοοσεηίσρ [Π6 ταγείοτίουα " ΕἿΝ οὗ ἰοηρκτιοβ."" Τὸ ἔθϑομοβ 8 
δὴ ἷπῃ τ ζλοῖ, ἐβουρὴ σϑυθαϊίηρ ποίιίηρ οἵὗἁ (8 πδέυσϑ 
ΟΣ Ιροῦθ. ΑἸ ΒΟΌΣ ΣΩΙΤΔΟΏΪ]ΟΏΒ, ἐξ στησδὲ Ὀ6 ζουπᾶοθὰ οὩ 
βοτπούπεστια ἴῃ 80 οββοι 4] Βυτηδη δρὶ τ [4] οοποίξ ἱοὩ. 
ἸΏΟΙΟ ΜῸ8 8 ΓΟᾺ] ἸΔῸ Βοζο. ΤΕ ἱδ 6 Ὁυζούδῃο Εἰ ὶηρ 
ἩΠῈἢ ἃ τοουὺ θδοσοὰ στὴδ ἔγοδὺ ἐξ δ) 8 ἃ τῶοσο ἐπδθτλδέυταίο 
Βα ΌΪΘ, ἀοεϊατιοὰ ΟΣ ἴο δεϊοι θη ΟΥὁ οΘοηήουπά ὅδ 9 ὉΠ ΌοΙ ον. 
ἰπα νοβοϊάοτβ. [τ ψδ8 (80 ἐγὰο ουέπαχὰ Θχρσϑδείοῃ οἵ δ: 
οἱογαίϑα ἱη νασὰ εἰαίθ. ΤῈ ποτὰβ υἰξογοὰ σηπεΐ μᾶνθ ὍΘΘη 
Ὡοῖ ΟὨΥ δε ουϊαίο (δὲ [6, Ἰοσταοὰ οὗ τοννοὶβ δσιὰ οοχδο- 
Ὡδι8) Ὀθξ {ΠῸ]Υ Σορσοδαπίαεϊγο, ΤΉΘΥ ΤΟῚΘ ΠΟΠ6 οὗὨ 61 
ἄφωνοι (τοΣ. 10), ΟΥὙ Τηαγ9 φθογγοί, δοιιπᾶξ, ΟΥ ποίδεε. ΤῊΘ 
δὰ ἃ ὕθ8] δύναμες τῆς φω (ναΣ. 11), 8 ἔγιο "’ ῬΟΤΟΣ ὁ 
Υ 39 αῃὰ ἐδ οου]ὰ ὈΘ ποίπΐπρ' 6180 [ἢ δὴ δὴ ἐπ ῃοτοχὺ δ81- 
1.668 1 ἐδ πίῖοσϑηοο ἴὸ ὁ 186 σπίσδηοορα βίαίο, ποῖ 
ΒΟΌΘΥΘΙΪΥ, ΤΟΣΟΥ͂, ὈῸϊ πὰ 15 αἰγογα 168 οὗ οοδίαἰἷο ἰὰ68. ΟΣ 
σοοίϊΐουῃ. ΤΟΥ ΨΟΙῸ τοὶ τιηδοσαίοοα ὈΥ 16 ἈΘΆΓΟΓΑ, Ὀ6- 
ὁΔ0906, ἰπ ΠΟΥ ογάϊηανν δἰδίθ, ἔμποσθ τἨΔΔΔ ποίη πίε θη 
ἔδαπι οὁ0 αἰπρ ἴο 1. Ἐνϑη ἴῃ0 τπἰίθσοσθ οοὐυἹὰ πο 
{ται δῖδίο 16 ἱπὶο ἐ8ὴ 6 δοίσοοι ᾿ορίο8] ᾿δηβταρο οὗὨ [80 νοῦς 
ἡμῳ 14}, ΟΣ πηδογείαπαϊηρ. ΤΟΥ ΤΟΙῸ ἀετῷ ἐν πνεύματι, 
αι {λ6 ἐρίγίί, ἀιιὰ ΟἿΪ]Υ ἴῃ ἐδὸ δρὶτν οουὰ (6 Ὁ Ὀ6 πηᾶοῖ»- 
εἰοοὰ, πὸ ἐ9 ποσζἅβ μοὶ Ῥαὰ] ποαχὰ ἰῃ ἰδ δηἐσβηοοσὰ πβὲδέθ, 
“ἰ φροίῃον ἱπ (86 Ὀοάγ, οὐ οἂὔΐ οὗ ἔθ Ὀοάγ, ἢ6 οουἹὰ ποξ 
611. ῬδῈ] οοσίδιη!ν ἄορα ποῖ τηϑαπ (0 ΑΘΏΥ, οὐ ἐπι μιόρ, νῷ 
19 στοδίσιεδ οὗ [ὴ9 Ϊ αἸἰὲ ἴπ δὶ ΒΘ δαᾶγα, τοῦ. 10, 
Ὁπὲ ΟἿΪΥ ἰο δοΐ ἠοσίὰ [89 στοδίοσ ουὐϊνασὰ πὩδΟ Ὦ]Τ 688 οὗὨ (6 
ῬΤΟΡᾺ οδδσίσπιβ “1 ὑπδηὶ αοὰ,᾽ δ βαγβ (τόσ. 18) “ἴ 
εἰ γαρεῦγονν 68 ΙΏΟΓΘ ἴδιδι γοῦ 8}1.}) Ηδ ναϑ οὔσῃ ἴῃ 

βἰδίο ἐμδὲ ἀϑιηδσιἀϑα [μΐ5 Θ ἴο ΘΣΡΤΘΔΒ ἰἰ8017 ἴο 
{86}, [Ιπ τοδρϑοῖ ἐοὸ ἔμ οοπηῃθοίΐοη οἵ 18 0Δ89 
ὙΠῚῈ [9 σοΠΟΙΑῚ δσρτισησθηΐξ, ἔ 9 ΘΠΒΙΟΘΥ Ὠοϊὰα ἰδυ5 ἢιτν, 
ὩΆΙΩΘΙ͂Υ, ἐπὶ ἐμλ86 οοδίδεϊο πὐίοσδΌοοα τ Γο τ αὶ Τὸ ἐδ. 

ποσᾶδ. ΤΈσΥῪ σορσοβοη θα δὴ ᾿υγϑσὰ βρί τι ἰδ] δἰδίθ οὗ 
ἐδπουρδξ, ΟΥ οσαοίοι, οὐ Ῥοΐδι, ἔγοτῃ ἃ σοαὶ ἱπιοσϑης δίσιοαϑ ἴο 
ἄοϑο. 6 τῆδΥ, ἘΒμοΓΟΐΌΓΟ, τα ΔΙ οοποίϊτιὰθ τπδὲ 8 δἰσηΐ- 
ΔῸΣ οὐετοερ συ Πσδοο Ὀούτθαι, οσὰβ διὰ ἰὼ 688 ὍῈΒ δ ἰδ Ὀδ6- 
ξἰπαῖπρ 81} Ὠτσηδῃ . Ἠδᾶ ζηδῃ σοχηδὶπϑὰ ερίσὶἑτιδὶ, 

ἰδ οοῃποοίΐοι σου ιθ. γθ ΟΠ ΠΠΒα " ἀρ γρ ρα ρρρεν 
γοᾶ, αηὰ Ἰοβαϊηρ ΘΥῸΣ ἴο 8 ΔΡΡΪ οι οι ὁ 
τ ἴο ἐδ6 ἐπ Ώρ8 ΟΥ δοΐδ Εἰ στ έδοῖι 88 1ΐ ΒΟΟ ΤΊ 

ἰο πεῦϑ χυἱὰοᾶ (ἢ ἢγοὺ ὨππιΘ ΠΣ Υ͂ ἰπ (16 Ὡδτιοΐπρα οὗ απΐτοβ]α 
ἔχοτῃ ΒΟΣΩΘ ἐπ͵Πε} ὉΠΟΘΕΤΙΟΙΣ ΒΗΡοδτθδυ ἐτὸ ποορὰ, Τΐ8 
Ἡσίσαϊενο ΚΝ ΟΓ βου ἐν οὗ Ἰηἰπί οι Ὀδολσαθ ἀδιίτουθᾶ ΤΥ 



978 ΟΕΝΈΞΒΙΒ, ΟΕ ΤῊΣ ΕἸΕΞΙῚ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΒΈΒ. 

Φ 

80 ἴδοθο παῖη68 οὗ ουϊνανὰ οδ͵εοοίδ πησδὲ ἤλγο δοῖλθ 
δον πορὰβ ἀομποίίηρ, δοϊΐοῃ οὐ αυδιΐέγ, δὰ ἔτοσω 
οὶ [Ποῖρ Οὐ Ὠδηλίηρ,, Ὁ21685 δαρροθοὰ ἰο ὈΘ ῬΏΓΡΟΪΥ 
Δι Ὀϊίγαγυ, οου]Ἱα αἰοηθ ματὸ Ὀθοη ἀοτοὰ, Οτὶ χίμϑ!ν 
ΕΙΘΥ Βηυιϑὲ αν ὈΘΘῺ 811} ἀεθοτίριΐνο, ἐπὶ ἰβ, ἰΠ6Υ δὰ 
ἃ Ἰοϑδηΐηρ Ὀογοηα ἰδποὶγ τ 6 1Ὸ δ σϑῆδο. [πῃ 
᾿οὐορθβιας 88 ΒΟ ὈΓΙΓΩΔΙῪ κΚ8 Ὅδγτο δορὰ οὶ 

τηούσστι δνθ πογὰβ ]οδϑὲ γἰ γί μθδα δὰ 
Θσηοίνα ροότγοῦ, ἐμουρἢ 811}} γουλδί ηἰ Πρ 86 ἃ οοῃγοηΐοηὶ 
οἰδϑαὶ γί ποέαέίΐοπ. ΤΊΌΒ ἰῃ ΘΔΥΪΥ βρϑϑοὶ ἴἢ 6 πδιηθ8 
οὗὨ δηΐϊπηδὶβ, (ὉΣ δσδίῃρ]ο, πταῦζο 81} ἀεβοσρῆγο. Ἧ70 
δυὰ ἰὲ 80 ΟΥ̓ΘΠ ΠΟΎ, 88 (ἌΓ 88 Ἧ6 ΟΠ ἵἴτδοθ ἰποῖο ἴῃ 
406 αἱρνηϊβδεδηοῦ οἵὨ πεῖν τοοῖδβ. ΤΆΉΘΥ ἱμναγίδου ἀθ- 
ποίθ βοιμοί πίηρ πἱοῖ (ἢ 6 δηΐτηδὶ ἄοεδ, οὐ δυϑετε, οἵ 
ἐδ, οὐ δ δυρροδοά ἰο ἀο, ἰο δυδον, οὐ ἰὸ ὯΔ 
ΘΥΟΣ ἱσρὶ γίηρ θοπιθ Ἰαάρτησηὶ οὗ 6 Ὠυπηδὴ τηϊηᾶ 
τοδβροοῦηρ ἰδ; δηὰ ἐμΐ8 οογγοβρομὰβ ἰ0Ὸ τδδὶ ἰδ δαί ὰ 
ἴω ἰδ Βειρίατε οὗ {π6 διαίμηδὶ 6 Ὀείηρ, 
Αὐδτι ἴο δ66 (Ὁ ἼἘΔΡ ἕον Αἄδτη ἴο δθα, ἑπάξα, ἀεοίἀο) - 
δὲ πδτηα Βμουϊὰ Ὀ6 ρίνοῃ ἰο δδοῖὶ οὔθ. ΤῊΐβ πδῆιθ 
ἰδ ΟὐΥ̓ΟΣ ἰδίδβη ἔγοιῃ βοιῃϑι ίπρ' ΤρΟγ6 ζοησγαὶ, διὰ ἰἢθ 
Ὠδιη6 οὗ ἰδιδὶ ἔγοζω δου ἱρ᾽ ΤΊΟΤΘ ΚΘΏΘΓΑΙ δ.}}}, δπιὰ 
50 ὈΔΟΚ ἔτοῦλ ἴδ6 οοπογοὶθ ἴο ἴδ τδοστο δῃιὰ ἴὩογο δὺ- 
ειτδεῖ, ὑπ} νὸ δγὸ ἰοαΐ ἴῃ [.6 τογβίοτυυ, διὰ οοιροὶ]οὰ 
ἴο δάιηΐϊ ἐμαὶ ἴπόγο 8 βοπιϑι μην ἴῃ οὐυγβοῖνοδ, δὰ ἰῃ 
ἰδηρσύαρο, προ ἰξ ἰδ οὶ ΘΑΒΥ ἰο υπἀοιθίαπὰ, Ἧ᾽6 
ΤΩΔΥ Ὀ6 δΌΓΘ, ΒΟΤΤΟΥΟΡ, [δὲ ἴῃ 4ἃ}} 1.686 ὈΥΪΞΩΔΡῪ ὨΔΙΏΘ5 
οὗ δηϊΐπηδὶβ ἴμοτο ΜᾺ Βοῖὴθ ἀεδοτίρείτο, ἰπουρὰ 
ἴῃ ΤΏΔΗΥ ἰΐ ΏΔΥ μᾶγο ὈΘΘῺ Ἰοως ἰοσέ. [π ΒοΟΙΏ6 οδδ68 
ἰδ ΘῈ}}} δ ϊηοθ ἀϊπαγ ἰπγουσὶϊ (9 πϑὰρ οὗ ἔτη διὰ 
πδδρ6, ΘΏΔΌΠΪ Ηρ 8 [0 ἰμΐον ἰδ υπίτοσβα}]γ. ΤΏῸΒ δέγά, 
ἯΘ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 οοΓίΔίὮ, τοοΔῺ8 δοιηθι εΐηρ᾽ τογο ἰδδη δέγα, 
διὰ 18δῃ ἀοσ, ΘΟΥ̓Θῃ δ8 7ζοιοὶ͵ Λιροὶ͵ σοφοί, 8}}} σδε- 
τἶοϑ τὰ ἰδ δόλο (ἈΑἰηὶ ἰῦδχο οὗ Ἀνψίησ, διὰ ολίοη, 
λωπά, κύων, οαπὲς (οανο, οαπογμδ, ΓΙ), δαρροδίδ] λὶο 
[πο οἰδαγ, τἱηρίηρς, βου κο ϑουπὰ δαὶ ἀδποίοα ἐδο 
δηΐτηδ] ἰπ {116 οαν]οϑὺ Ασΐδη βδροϑοῖ." Οοπηθοϊοα 
τὶ (Π 5 ἴμογο ἰδ δηοίδος ἰπουρῆς [πὲ μδ8 ἐτηροῦ- 
ἴδῃοθ μεῖθ. Τθο βσδὶ ἐσωργϑβδίοῃ ἰβ ἐμδὶ ΒΟσΒΕ οὲ ΤΟΥ ΪΣ 
[80 Πδιγ635 οὗ ἰδίηρβ, τηυδὲ Ὀ6 οἱάον ἴῃ Ἰδηχυλρο 
ψοῦῦθ. Εχατϊπδύώοῃ, ΒΟΉΘΥΟΓ, δον ἰαδὲ 86 οοῃ- 
ΆΓῪ 88 ἃ ἰδεῖ, δηὰ ἔπθῃ ΜθΘΨΟύ806 [δὲ ἰξ τουδὶ Ὀὰ 80, 
ἱζ πδῆηθβ ἃγα Ὡοΐ δγΌΪΓΑΣΥ, Ὀὰξ ΟΥΟΣ ἱτηρ }7 0516 ΔΟ- 
οῃ οὐ αὐ! οὗἨ ἰῃ6 ἰὨΐησ, δηὰ δὸ δὴ δηϊδοδάδῃς 
ὨδτΙηΐηρ οὗ (δαὶ δοϊΐοῃ οὗ οἢ. Βαὲὶ ποὶ ἰο Ρὺγ- 
δύ ἰμι18 Αγ, ἰὰ 18 ΘῺ ἰο ΒΕΟΥ (δδὲ ἐδ σρτίην | αι χοὰ 

διδν ἜΡΒΒΟΑΙΙ , δὰ ΘΟΣ πα ἑπτΐηρ ἔδο τοἰπἃ οαἰνασά, 
πὸ θη απ, ΤΟΣ δια τῆογο, ἴο ΣΩδ ΚΘ ΤΟ ΤΟΓΘ ἈΣ- 

Ἠξέσατυ εἰβτβ. ὉΠ 8}} μία, ἔποσο ἐδ δυίάσμοϑ ἐμπδὲ ἴῃ [89 
Θδυ]οσί δρϑοο οὐ τΩδπ ἴΏΟΥΘ 88 ΙΏΟΣῸ οὗὨ υἱνἱπθ88, ΤΠΟΣΘ 
οὗ ἃ οοπβοίοῃβ ᾿ἐνίηρ οὺ ΘΘΏ τογὰδ «δὲ 
ἩΔΙΟΣ (δον εἰμι! δεά, Δ οδοσπασάδ οχίσίοεἃ ψῆθη 141.» 

ὈΟΘΟΔΙΏΘ ἸΠΟΤΘ ΘΟΡΙΟῺΒ δχμᾷ Το τοϊχοϑά, [ΓῺ ἐδέη ΤΥ 

ΟΣ, 8} 

γοχαϊ θα ἩΒΙΘΝ ἃ ἸΟΤΟΣ 

ΟΣ ΟΟΠΒΘΗΌΏΘΙΟΘ, 8 ρτοδίοσ χυΐσ οὗ Ἰδτηρτιασο [Δ ΘΥΟΣ Θπτηθ 
ἥγοτϊῃ δ οἴδοχ ϑυϑῃέ ἐπ Βτηδῃ Βὶ , 1 Π6ΣΘ ΔΙῸ ΘΧΆΣΩ- 

ΘΕΟΌΡὮ ἴο ΒΟΥ ΠΟ ϑοοῦ (᾽6 Ὀοσὶ Ὀοοοΐηδδ 8 
Ὦ ἷπ δ ΟΡ ΌΒΙΕΥ ἋΣ ὙΕΙ͂Υ δὰ ΤΏΘΤΙ, δι} 88 ἰΠξονθα 

διὰ οΥἱ] οἀνοηξυζοσα, ΗΘ γΠ85 ἃ αἰτη ]ὰ Γ 88 ὙΘ ΤΩΔῪΥ 
οοποοῖτο ἱΐ, ΟὨΪΥ ΟΣ ἃ ΥἈδῖ ΤΕΥ ΕΟΔΊΘ  Τ' 1 

Φ (ΤΊῊΘ ὨΔΠῚΘ εἶναπ ἴο δ οουἹὰ πονοῦ, οὗ οσΌΣθα, 
ὈΦ ἃ 7011} ἀοϑασίρεοη, 1ὶ 16 (Π6 βοϊδοϊΐοι οὗὨ ϑοσὴθ Ῥσϑὰοεῃΐ- 
πδαΐ ἰγαὶξ, βοιϊοῃ, οὐ δδΌ, δα 80 ἀἰδέϊη κυ ομίτρ ΟΣ πανης 
οεδίασο. ΤὨ 5 ΤΥ δ᾽ ρ ἀἰ ογοιΐ ῬΡΟΡΙΘ. Τὰ οὔθ 
ἴοπατιο ἐπθ ΚΆΙῈ6 8 ΤΩΔΥ ὍΘ ἀδηοίοα ἘΥ͂ ̓ ἷ4 οοἷοτ, ἱΥ 1ὲ 
ΒΒ Βοτπεὶ Π1ΠῈ ΒΟΌΜΠΑΣ ̓ ἴὮ ΔΩΟΒΟΣ ὈῪ ἐδ ΤΔΣΙΤΙΟΣ οὗ πογὸ- 

ΟΡ ὈΓ 8 ὈΌΣΤΟΥ Πρ ῬΤΟΡΟΓΕΥ͂, οὐ ὉΥ δία πιο μοᾶ 
ῬΓΩ͂. ΤΒοδο αὐ δγομῦ Θοποο  Υ 8 ΤΩΡ αἷνθ 

εἶδε ἴο ἀἰοταμξ πδῖηδα; δπὰ γοὲ 17 ἔδμο δοϊΐοτια δὸ ἔορσθ- 
βεπίοα ὈῪ [6896 ΠΆΤΩΘΒ ΒΑΥ͂Θ 10:9 ΒΆΙΩΘ ΟΣ Εἰτη να. γ 6] σοοίϑ 
ΤΟΥ ΣΩΔῪ ἢὈ6 ἱπάϊοδγο οἵ ἃ ζοζοοίοσ 181γ.--Ἰ. 1} 

Α ] πιο, σοϊδιΐτο οσ ἃ 

οὗ ἰδησυδρὸ ἰβ ἐπ τ ἐβουκδῖ, (μ6 οοποοϊνίην, εἶνε 
αϑδοὔοῃ, 85 1Π0 δοΌΓοΟ οὗἨ Ὡθδι68 ἴον (δΐηκα, διὰ ἴος 
[86 τοϊδιίοῦδ οὗ {ΐρμα. Οοπίυκίοη Βοτὸ ἱπ ςοπίησίου 
ἱδγοπρδουὶ, ἀπιὰ ἐδἱ6 πουὰ Ὀδ τουοὶ τθοεγὸ ορεεεῖνο 
ἴῃ ἃ τουἹπὰθ δυ8 εδοοιοὰ τ8δὴ ἴῃ δὰ ἰηάϊνί πα]. 
Βγϑαῖκ Ὁρ ἰδ6 Θομιπιυβί οὗ ἐπουρὲλ δηὰ ἴδ 6 οὐεω- 
ΤΩΌΒἾΥ οὗ ἰδηρτιαρο ἰδ Ὀτοΐσοι ὉΡ, οτ Ὀορὶπϑ ἴο Ὀταοὶς 
ὌΡ δ ουρ πίΐῃ ἰξ. Ιἐ εὔδοιϊδ ποὶ ο"]γ δ: τοδίζον Ὀυὶ 
186 ἕοστη, ἰΠ6 δουϊ, ἐδο στδσωσοδέῖολὶ βιτισίασο" Οο- 
ἵῃρ 8}}}} ἀοορον, ἰὲ οὐδηροβ ἐμ τοοὰθ οὗ Ἰεχίςαὶ ἀδεῖ- 
Υδὔοῃ, ΟΣ 6 ῥσοοϑδθ ἰῃγουρσὰ ἩὲοΣ ΒΟΏΘΟΘ 
ἐδι ΤΙΟΥ ἘΚΙΕΕ ΜΙ ΦΙΚΙΟΙΕ Α" ἘΡΡΟΤΕΚΕ ΤῸΠΙ8) ὑ0τ88 ἔτοιω 

ῬΤΙΣΛΔΙΥ ---ἰἶμο ἱππαγὰ οἰγτοοϊορίοδ, 88 ἐΠ6Υ ΤΑΔΥῪ 
6 οΔ]ΠΠοα, τοὶ ἀγὸ οὗ πιογο ἱτηροτίδηοο ἴῃ ἀφίοττηΐ.- 
ἴηρσ [16 αθληϊο6 οὗ ἴδδη (16 οὐὐπαγὰ ρμὲο. 
ὨΘΌΟ οἰγιμοϊορίοα οὐ τυ οἢ βολθ ρ ἱ]οϊορίδι8 αἰτηοσὶ 
ΘΧΟϊπαίγ οὶ ἱπολαὶ, πὰ ποῖ τὸ 90 66851}} 1οβ8ι---ἃ}} 
Εδ)0 ἸΏΟΣΘ ΘΑΒῚ]γ δηὰ γσαρίαἱγ πῆθα (80 τότ δρίσ τοδὶ 
Ὀομδ δῖὸ ἰοοϑοά. ὅ.ο, οὔ ἐδ οἵδεσ μβδηά, ἰδ τοδὶ" 
ἰαίηίηρ δοσυγο δϑαίηδι τηυϊδιίοη (86 Βίρηιον ἰάοαβ (δας 
ἀπεῖϊ ἴῃ ἃ ΘΒΡΘοἱΔ}}γ 18 τοϊ ίουβ ἰάοδα, ἰ8 
τοδὶ ΘΟ δογυδίγο ὈΟ( οὗἁ ἰδ τηδίϊοσ δηὰ ἕοσω Τδὺ8 
ΤΩΔΥ͂ ἯΘ6 δοοουηΐ͵ ἰΏ δοιλθ ἀορτοθ, ἔος ἴθ ἯΔΥ ἴῃ 
πΒΙΟΣ ἴἰδὸ ΚΒοιοῖίο ομἀυγοὰ ἴῃ δβοοκ ἰδδὶ Ἰεδ δἱὶ 
διουμα ἰὰ ἰποδὸ τωδϑθοα οὗ ἰδ πο ΡὨ1]ο]ο- 
εἰδῖβ 981} (06 Ηαδσωϊῶο οὐ Τυγδηιδη. ΤΏΘ στοαὶ πδτοθ 
οὗ ἀοὰ τὸϑ ἴω ἰὲ ἴῃ [8] πιοὰϊ οὗ [δ9 ἱ ΤὨοδΟ 
οἴδιον γετηδικδὉ]6 δρροϊ]δίίουδ οὗ δείέγ, ΕἸ, ΑἸ]δο, 
ἙΊοδι, ἱ), Αἀομεὶ, ΕἸ ϑιδλάκὶ, ΕἸ Εἰίοσι, ΕἸ 
Οἴδσω, παντοκράτωρ, ὕψιστος, ἀιώνιος, Ὧδνο θαι ἴο ἰξ 
᾿κθ 6 τοοῖς οὗ αροᾶ, γὶνίηρ δοῦν ἰο ἰζ5 οἰδον το- 
᾿ἰκῖουβ ἰάθ88, τ }]5ὺ (1680 ἀσαῖῃ μδνθ οηἰοτοὰ οχίθῃ»- 

Ρο 
τὶ κί τις ΤΩΔῪ τοοοΐγο δὴ ἰ]υπἰχαίίου ἔχοσα ἴῃ 6 ΒΡ ΠΌΤΟΥ οΣ πῖοδὲ 

8Δ6 τοοκοποὰ ἤγοεσπ ἃ 

ῖ τον παρετίϑ 

τὐρὰ αν νὴ ἀἰνῖδε α ἤκοαιιαν τ τος ἰοῦδοα, ο 8 ο ἴδο ἵτο ΓΝ 
“Ὲ κώρχορα ΤΩΆΥ ΒΟΕΙῺ ἴῃ ΠΌΣΙΟΣ, ἀο- 

ὃ ὉΣῸ βροα ἰπ ΟἿΟΣ 

πὶηρ Ῥγέϑονοε ἩΠΣΟΝ τοΔΥ Ὀδοδοῖοθ 
διυδοϊυῖθ ὙΒΟΆΘΥΟΣ [16 τιδσταίΐουι οσ ἀδδοσίρείοη ἀδτοατκᾶς ἐξ. 
1 ἴη9 1πἀΔο-Θογτοδσιίο ἐοησυοα, οὐ ἔδο οἶδος Ὠδυᾶ, δ ΣῸ ἐπ 
8 ἄχοὰα υγοδαῃὴΐ δὰ ἃ χοα ἔοτζῃ [ὉΣ ἰΐ, νοῦ πὶ} ὩοΣ ΔΙΙῸΝ 

τὰ ἦι ἐδ δϑοεισορίίου οὗ ἃ Ῥοσίΐοδιὶ 6. 
ἐπ δα ΕΥΘΔΙΟΙ ὩΌΣΩΡΟΣ οὗ δη)86 ΦΌΣΤΩΒ δ ΓῸ ἀοὰ, 
μμαν ἴοσ [16 σὸν Ῥγοδο;ξ, δειὰ Τπίυσο, βίσαρὶν, ὈὉπὲ ἴον ἃ μασὲ 
δᾶ ἤαϊυτο ἴο [Ὧ9 Ραδί διὰ διδοῦσα γον, Ὀοαλάθα δὲ 
ἐπηάοβυιῖίο ΟΥ δοτίεί ἴοι. ΤὮτδ ἴΠ616 15 βηβλε 
᾿Ἡὐξμμβαννναις {8680 ΟΠΛΟο5. ΕΟΟΠΣΒῚ ΕἸ; ἐπάοοὰ, Ἰμουρἢ 
0116 ποσθ Ῥγθοίβίου ἔπδσι ἰ6 ἡουπὰ ἴὰ ἴ[89 ϑ'ῃοχαὶο--- τ λεοῖ 

οἰοχίδὶ διὰ ἀσασυδέξο ὕρόπτοσ. Ὑδοσο ἐδ Ὡο 
βορὰ Ὁγ [86 ΟΥΟΟΕ τες ἕοττηδ, 

ἰδκῖ ΤΌΔΥ ποῖ, {πὶ ΒΟΙΩΘ 8. Ὄσρσοδδοὰ Ασαίο : 
ΜΕ δὲ ἘΝ πρληθς ἰὰ ΨΒΙΘΝ ἐμ δύ᾽ δδὶδα ἠέ τὶν δ 

{867 ἰδ ἃ ͵οδα οὗ 

ἯΘ ΙΩΔΥ ΘΑΥ, ὈΥ͂ ἐξ ὁπ 8 μασίίοϊϑ, οσ 
Ῥομὰ ἩΡΟῺῚ ἰΐα ἢΪ8Δ06 ΤΘ ΟΓ ΔΙ͂ΟΣ, αἰγοδ ἃ βγοεΐοσ γί ν  ἀτιθσα 
οὔ ἡδστωϊίοῃ. [4 ἰδ ἱησ ΠΟῪ ΒΌΟΣ ΒΟδ ΣΙ 668 οὗ τοὰο 
δηὰ ἰσῃιθὺ ὁδόδροδ οομδηπίου δοιὰ διπ ὈΙΡΌΪΥ ; δπὰ γοῖ ἔδατο 
6 8 ΟΟΣΩ γ9 δαί οὗἨ {8186 τρΐο 6 οοποϊεῖνο.Ό. ὙΤΉΟ 

Ἰοξῖοσβ οὗ γρίως πίθιοῦξ ΔῺΥ ᾿ Αὐρύηα, ΗΝ: Ῥυπο- 
τυδίοι, ο δι ΟἿ Ῥδδ, 
δα ἐεσιδρά, ΟΣ οἶδιιβδα. Ἔκτα ἴμο ἐξεϊοίπα πο Ὁ οοῖ τὸ 480 



ΟΒΑΡ. ΣΙ; 10-82. 

εἰνοῖγ ἰπὶο 1 οὐλὰς Ἀρ  πέρ δῆ ἐῳ μραιαελαιν, ὩΟΌΣδ δηὰ 
νοι, οομδοσυΐηρ, ὁ ἀραίηδὶ ἐπ οοττυρίίοι δοὰ ἀθ- 
Ἡαριπρ ῥέων 18.086 πο δροῖ ἰδ, δηι ὰ αἰνίηρ ὁτεῃ ἴο 

Αταρίο δὰ ὅγγίδο Ὀγδησδθα ἃ ΒΟΙΪΥ δήὰ σεϊϊ σίου 
ῳροσὶ Ὀογοεα δογιλίης Ὀιοδϑεῖδαὰ ἐπ ΔΩ διοίθης οὕ 
διοάσστῃ ἰοῶστπο. 611 δη ὰ πογίμῖγ πᾶτὸ 6 Φον 8 ἢ 
Βεθΐὶβ οαἰοὰ 1ὲ ὉΡΩ͂ 105, τὉ00 ΒΟΥ ἰοηκαθ. 
Ὁγυ]γ ἴἐ [8 δο, πβοίμον τὸ τορδαγὰ ἴξ 85 (0 οὔρίπδ) 
Νοδοδίδῃ οὐ βοιπαίίηρ ἰδίου ργοϑοτυϑὰ δηϊΐγο 
ἔγοτῃ ἴ.6 πτϑοκ οὗ (86 ΒΔ 6] οοηξυδίου. 

Ηοπ 1τηἷ8 σι γον ϊπλῦῪ Ὀτοδκίης ὑρ οὗὮὨ ᾿Ἰδησυδθθ 
τοοἱκ οἷδοθ το ΠΙΔΥ ποὶ ΘδϑΥ ΚηΟΝ, (0 Τοδῖῃ- 
ταἰηϊης [8 Ῥοδα ὉΠ, δὰ [(8 δίσοηρ ΡΓΟΡΘΌΪΙΥ, 88 8 
[βοὶ, αδὰθ ἴτοιι 06 ΟΧΡγΘΘ8 ϑογίρύυσαὶ ἀθοϊαγαίξζοῃ. 
ΤΏοτο ἰδ Π0 ἀδραγίσηοῃϊ οὗ Βυτηδη ἰπαυΐγγ ἰπ πο 
ἯΘ 80 ΒΟΟΏ ΟΟΠ6 [0 ἰδ6 Τηγδίοτί ου5 δῃ ἃ ἱποσρ! 8 16 
48 ἴῃ (δἰ οὗ Ἰαηρταρο. ϑοπιθ παᾶνθ τοδίπἰδίηθα ἰΐδ 
οποταδίορίο οτἱρίη, Δ8 μδβ Ὀδϑῶ ἰαίδὶ Υ ἀ0ῃ0 ἴῃ 8 ΥΟΣῪ 
οἷοθαν δπὰ δ ΐθ ἰγοδδο Ὦγ Ῥιοΐύ. εἰϊπου. 1 818, 
βοπτόνοῦ, 5 σοηβηοᾶ ἰο Τοοδὶ τοβοιι ϊδησοθ ἔῃ ἴΠ6 
ὈΔτΩΟδ οὗ βοιιηἀβ ἐΠΘΙΠΊΒΕΙΤΟΘ, ἐδ δοσοῦπίβ [ὉΓ ΟὨ]Υ ΔῊ 
Ἐσοθο πρὶν 5π|81}1} Ὡσαρον οὗ ποτὰβ; ἰἦ οαιτὶοα ἔδε- 
ἴδον, ἴο βυρροθοὰ δηδιορίοα θοῦ ἰΠ6 πδιηθθ οὗ 
Θοτίδὶ ἢ δοίβ, οσ οδοτγίβ, αηὰ πὸ οδοτὶ οὗἨ [Π6 ΟΥ̓ΔΠ8 
ἴῃ Ῥγοποπποίησ ἴδπσοπι, 10 (Δ Κ68 ἴῃ ἃ ΥΟΓΥ͂ [ΟὟ ΤΉΟΓΟ ; 
Ὀογομὰ ἐπ ΐ8 ἰὸ που]ὰ 6 ἐπὶ ἰάθα οὗ δβοῖὴθ ἱπμογοηῖ 
δίηο685 ἴῃ δουῃὰβ πιο ἢδΔ8 ὈΘΘΏ ΔΙγοδαῦ  οοπδίἀοτρὰ 
ἴα ἴδο ποῖβ, Ρ. 211, δῃᾷ ἰὸ π ϊου (86 Ὥδῖιθ Οποιηᾶ- 
τορὶο ΤΩΔΥ 6 σίνοη ἴῃ 115 τί ἀδβὲ βοῆβε : Ἰπου ἢ (ὨΘη, 
ἰπδιοδὰ οὗἁ 186 οδδίοβί, ἴ πουϊὰ Ὀ6 ἔπεα ᾿οδϑὲ 
ΟΧΡ᾿ Ι ΔΌ]6 οὗ 411, 80 " Ὥρα ωνθλυμο βγμιριῤμὶ 
ἴο Βηπὰ {Π6 ἰηπίηνσ οὗ Βρϑθοῖ, Υ ἰὰ ἰῃ9 
ὭΔΙΏ65 οἵὗἉ δηΐ ἴη ὃς ἰτοϊδ οι οὗ δ ΐπ)8]} ΒΟΌΠΩβ : 
ΟΥ ἮΘ ΙΩΑΥῪ ΔΟΒΌΡΑΪΥ ἴτδοο ἰδ ἴοὸ 8 ΘΟΠΥΘΩΟΠ4] ΠδΠ)- 

6 ἐγσαῃ ἴμδὲ [Ὸν [86 ἰηἰ ἰδίου οὗἉ 

Ὀγοσοθ8, δηὰ ἰἢπ8, δὶ Ἰδησπαρο 
88 ἃ Ὑϑῃϊοϊα οὗ γαίΐοηδὶ, ἰμδί ἰβ, οὗἨ ἰοσίεαὶ ἢ βου φὮι. 
Βαϊ ἔον υτηδὴ τοϊῃ 8, λόγος͵ δροδοῖῆ, ἀπ ἰοροδ, γδαδοηι, 

Φ [ΤῈ [8 19 οὐ 80 ἐπρροακϊξίου ἐπὶ ἐπὸ δοἐξο ([ῸΣ ΒΗΣ 
ἀϊθοότγοτοθ ἤογὸ Ὀοδετνοϑ ἔδο οατιὶοδὶ ἩΘΌΓΘΥ, ΑΥΘΌΐΟ, ΔῈ 
ϑγτίρο, 18 οΥὉὨἁ Δ 11{{16 00 ΠΕΛδΘΙ ΝΑΝ 186 Ῥγίσαλειγθ ΝΟ ίδα 
δροοοδ ἐμδὺ ὁδλο οὐΐ οὗ ἴῃὴ9 ἃσὶζ. ΤῈ Ὀοδὲ δισυσωδηὶ ἴοσ ἰΐ 
ἷΖ ἰμαὶ τθοτο ἰδ ΠῸ δισυταδὺ ἴο 6 οοῃίσασυ. 17 10 δοοὰ 
οἴδοσς 86 ΔῺΥ Ὀδίίοσ οἰδίτ οἢ ἐπ ποσὰ ῬὨΣο]ορίοδὶ πᾶ, 7 " ᾿ προρσοΣ δὰ κο Β͵0]6 ἰδίου ΠΥΘΘΕΥ ἔλγοσα [19 ἰο ΒΔῪ ἰδ6 Ἰ64εῖ, 
Ὧδδι {15 οἵ ἐἶο δῇὶς οομπεππϑὰ ἐμ6 Ῥυτοδέ ἰη [89 
ἴη6 οὗ Βδοσω. Ὅ16π5, Βονόνοσ, ἰἱπ Ὠΐσ Δ. 

Ῥιοδομίβ ἃ ΒΟ ΘΘΕΙΟΑΙ τοϑσπὶ ᾿πδὺ ΟΣ ΔΙΩΥ 
Θδοῖῃ δ [0 ᾶγὸ περ, ἸποΌΡΕ, ἴῃ ὦ ἰξτῶαν ποῖ Ὁ6 ἀδοτηθά 
οοῃοϊυδίγο. Ηρ ἱπδίδίβ προ ἐδ9 δδὺ ἐπτουχδουΐ ἐμὲ 
δασαΐν, τἴλο τηοεὺ ἰαιρογίατι! τοοἀϊβορίίοτ οὗ 1.1.6 τοῦῦα] ἰὰο8, 
δῖο σαϑο ὉΥ τονοὶ 8 ἷπ ἐδο τοοί ἐἐδοϊζ, διὰ τοί τ σοὶ 
ὉΥ δα ἐτίοιδ ΤΠΟΓΘ ΟΥ̓ 1088 ἸΟΟΘΟΙΥ͂ ταδὴθ ἴο ἃ τοοῖ, ὕτοῦ- 
ἰπᾷ ΟΣ ὉΥ ρα] δι οΏ. 18 ἔγοϊῃ ΟΠ6 τοοῖ, Χ-ἐπὶ (88 

π πἰϊπουῖν νόον 615), τὸ ᾿δγο Καίαϊ, Κοίεϊ, Καίοὶ, 
κΚιμίαὶ, κίαξ, κιεοῖ, καὶμὶ, Κίἐεἰ, καδεὶϊ, ἶ ν οἷο.) ῬΤΟΔΘΙ Πα 

ἀἰδεϊηοί ποτ ἰάθβα, 160 πιοὰϊ δοδίΐοῃ οἵ ἔδ6 ἰά68 
ἷᾳ ἰᾳ 18 τοοὶϊ, ποΐ 5 οᾶ ἰο ἰξ, 82 ἰῃ ἰδ πὰρ.» ἀθγσηδηο 
Ἰδηχυᾶροδ, ΌΥ ἃ στηοΐμὶ ΟΣ ἴθῃιδϑο Ἰοῖοῦ ΟΣ δΥ]]4 016, [ΘᾺ 
ἔγογα βοτηοὲ 8 τί ἃ πίϊθουξ. ΤῺΘ ΔΌΓΠΟΣ ΘΟ ΠΘΟΐδ 
υἱοῦ 6 τριαϊηϊδίηδ, ἰδὲ [269 γΟΝΤΘ]Δ, ἃ ἀἰϊπίϊποῦ ἔγοσῃ [89 
σομδοηδηίδ, σορσοδβοὴῦδ [Ὧθ ΣοτῸ δρὶσίἐπδὶ οἹοταοπὲ ἴῃ Ἰδη- 
ει τὴς Ἐσοτ ἴπΠ6 ἂσχυτησηῦ ἰπ ἐΐπ ἀοἐαὲ] [9 τοϑὰοσ ἱδ σοίοστοα 

ΥΟΙῪ 8.0]0 ψοσγῖς ΔΌοΥΘ Ὠδιηοά, Ρ. 78.-- . 1.} 
Τ (860 [89 ἀϊδεϊποίίοπ [δὶ ῬΊαἴο τρδῖκοθ ἰῃ [8}6 έαϊοστιε 

ἂὧε Σερίδωε, δ: 895, Ὁ), Ὀοΐποοιι ἔμο ἰλέπρ, ἰἴα δρίγίτυδὶ ποσὰ 
οἵ λόγος (Ἡ ΙΟὮ ἴδ, ἰη ὅποΐ, (86 γϑαδοσι οἵ [89 ΠΕΚ ΟΣ ΤΌΔΕ 
ΜΒ] Ὁ ταϑῖκοα ἐδ τηδὲ ἐξ ἰ ὧοσ ἐμ ταϊπὰ, ἐξδ οοπιδεϊξα εἶπ ς 1466), 
διὰ ἔδο ὅ 8} 8 γοσ8] πᾶσιθ σϑρσεθϑϑῃμίαίνθ οὗ ἐδ διρὶσὶ 
;Δλὶ ποχὰ ἱ --1.1.} 

ττα, Ϊ ΤΑΥ͂ Ὀ6 Ῥοἰμιϊοὰ ουἱ δηοῖδμος αὶ 

90 

8ΙΘ 026; διὰ ἰδ βοιΐουβ (πίοι, τῸ ὁδηποί δορδ- 
Γαίο ἰδσπι, (Δ κοα Ὀὺὶ ἃ ον δίορϑ ἴῃ ἰμὶβ τηγβίοτϊουδ 
δοδσοῖ Ὀδίογθ 86 ἰ8 ἑογοθὰ, δ ἰοὸ δοϊζηοπίθαζο 
βοτοϑιΐης δυροτδυδη, ΟΣ [0 δ πὶ! ἰδὲ ἰῃ (6 ὈἱΡΙ ἢ 
δὰ στόν οὗ 1.6 ἰπβίσυμηοης οὗἁ 411 τοϑϑ- 
βοπίηρ, ἴμογο χηυδὺ ὍΘ ΒΟΙΩΘ δίσδηρο μομοεῖο ἰηΐοὶ]}. 
βδιοσ, 1 δυοὰ ἃ ἰδίην ὁΔ8 6 οοποοϊνοα, μας πὸ 
ὈΠΙΘΙῚΪΥ [Ἀ11] ἰο ἀΐδοονος ἴῃ πὸ ἰπαϊνί Δ] Ἰοσὶο. [πὰ 
οἴδον ποιρὰδ, ΣΏΘη 88 8 Τϑοῦ, ΟΓ γϑροθ, ὁ πδδὶ [86 
πάν] 04] δἰ μον πόνον ἀοθ, θοτηοί υΐηρ οὗ τμοὮ 86 
ἦ6 ΒΟΥ ἀποοῃθοίουδ, δὰ πιο ἢδ6 οαμποὶ υπάρι- 
δια, Τ09 δουρὶ οὐ ἀϊνίπο ἰηίογυθηιοι ἰβ (88 
Ἰοδα δἰίγδηρο; ἰδ ῬγοθοΏ 8 ἰΠ6 1068 ἀἰβίου!γ, δὰ ἐδ, 
ἐμογοΐοξο, [8.6 τοῦτο τδουδι, 6 δ. ποὶ ἴὸ Ὀ6 ὑἢ- 
ἐρρμθαθρβ 3} ἰηϊγοἀποίηρ ἃ ἀϊνγξωθ δρΌΠΟΥ ἰπίο ἰδ 
τοῦ 5 ἀτδίθδ, Ὀαΐ Ὦοτθ, ΒΆΤΟΥ, ἰξ 18 ἃ ποώμε νἱπαϊοο 
ίσπια, ἃ κηοὶ πρΐοῖ ἃ ἀϊνίωθ ἰὶθ  ἰ κθῦοθ οδα δἰοῃθ 
Ὁπδὶμα. ΤΠοΓΟΘ ἰ6 ποὶ ἰῃ 411 παίυγθ δυγιμίηρ ᾿ἰϊκο 
ἐδδὲ δρίτὴτιδὶ τογδίοευ ποὰ τοθοΐδ 08 οἱ [6 ΥΟΣΥ 
Ἐσθδμοϊὰ οὗὨ δὴ ἰβαυΐγγ ἰπῖο [86 οτἰκίη δηὰ ἀθυοὶορ- 
τορῃῆὶ οὗ Ὠυτοδῆ βρϑϑοῖὶι. 

Ιρανίηρ 686 τοῦτο δὺδίστϑο τορίουδ, δηὰ ἀ6- 
ἱπν δρδίη ἰ0 ἔμ οἰθαγεν βοὶὰ οἵ ἱπάυοίνο οὔδοσ- 

νμίου, [Πότ 881}} τωϑϑὶ 06 ἴοδ6 ζοορτδρὶσδὶ ἀἰ Βῖου]- 
ο8 ἰο τΐοὶ δΟσΩ6 δἰΐδη οῃ 88 δἰγοδυ Ὀθθῃ μίνσῃ 
85 ἱποΧρ] σα Ὁ]6 ΟἹ ΔΩΥ (ΒΘΟΓῪ οὗ ρτδάυδὶ οὐ σηευίΐμαὶ 
ἀονοϊοριοας. ΑἸ]υδίοῦ νῶβ ὑὈοίοτο χτωδὰθ ἰὸ ἐδ 
ΔΡΌΘΑΓΆΣΟΟΘ Ὀγοβοηϊθα ὉΥ ἰθοδὸ Ὀγοΐζοη δ᾽] ορὶγ}16 
ἰοηρυοδ 0 ὙΠΟ μδ8 Ὀδθὴ αἴνθῃ (ἢ. ΟΟΣΏΣΏΟΣ, ΠᾶΠ16 
Ταγδηὶ πίῃς ψγο8 διηοη ἴθ0 οὐδοῦ 
(δεαῖ]οθ, δοιηδίπλοθ ἴῃ οοῃεϊχυουθ διὰ ἰμθὺ 
ἀραίη 88 γί ἊΣ ΔΤΔΥ δηὰ ἴδ δρατὶ ἴῃ βρᾶρο, οΥ̓ΘΏ 
88 [ΠΟΥ ἰηαϊοδίθ ἃ γοιαοίο Ἰοοδίξοῃ ἰῃ ἰσθθ, [Ι͂ἢ βυςὴ 
68868 ΘΟΥΟΥΥ Ωρ ἐπάϊοαῖοδ ἴ6 ϑυαάοη ρῥγοϊθοίοη οὗ 
8. ΘΑΣΙΥ Ρϑορίϑ, δηὰ οἵ δὴ ΘΑΣΥ δρθοοὶ), ογο. ὅδιιο- 
οθϑαϊΐηρς πᾶνυοβ οὗ τοϊχτδίϊοη πδᾶνο ργθθϑοὰ ὑροῦ ἰποἷγ 
δίογοθ, αὶ οἸὐδηχοὰ Ὧ0 ἔδδξυγο οἵ ἰδοὶγ ἰλοαιρο, 
Τιαὶ ΒΘΟΙῺΒ 0 μαγο δα 118 ἴοτῃχλ ἄχοὰ ἴῃ (6 Ὀορὶῃ- 
Ηἶησ, δπὰ ὁ ἀοΙ τηυϊαοῃ, [18 ἰβοϊδιθαὰ βίδίϑ, 
δουσὶ βΒαττουπαά θα ὈΥ͂ ̓ οϑι}]6 6] οτθηίβ, 885. ΟὨΪΥ τοἢ- 
γᾶς ἴξ τροσθ τγίοἰἀϊηρσ ἴῃ {18 τεαροσ. Ιὲ σἱἹ}] 
Ῥουδει τίμιον (ἤδη ομδηρχο ἰηἴο δηγίηΐηρ οἰδ6. ΤΉΏΘΓΟ 

ῬἊἶσαὶ ΔΠΟΡΔΔΙΥ 
ΟἿ ἃ ᾿δύζον 8016, δῃἃ ΟἿΪΥ οσχρ]οδῦῖο, ἴοο, οα 186 
Κτουμᾶ οΥἁὨ ΒΟΙΩΘ ΘΔΡΙΥ͂ ἰπίοσυθηϊίου ἰὼ οὔδησο ἰδ6 
οοῦΓΕθ οὗ πίιαὶ ταϊροϊ οὐ οτνσ86 μαῦο ὈΘΘῺ 1.6 οταϊ- 
ὨΔΓῪ Ὠιἰδίοτίοδὶ ἀδνοϊοριηθας, Α 116 1688 ἰδ ἃ 
ΟΘὨ ΌΓΥ δΔρῸ, ἰΠ6 Ἰοατποὰ Ῥορδη [0 Ῥογοοῖνα ἃ βίσιΚίηρ 
ΤΟΒΟΙΔΌΪΔηοΟ Ὀοίπθο ἴΠ6 ατοοῖ δὰ (ἢ δποϊοηὺ ἰδῃ- 
ξυλαο οὗ Ἱπάϊΐὰ ; ἃ γοϑο ΐδηοθ Ὀοῖδ ἴῃ "παξίεν δπὰ 
ὉΓΆ. ὙΤΏΟΥ δῖὸ Ὀοΐὰ οὗ [86 Ατίδῃ οσ [πᾶάο-ὅογ- 

ΤηδΏΐο ΤΆΓΑΣΙΥ, ἀπ ὰ γοὺ τὸ ὮΑΥ͂Θ 50 στ ζαϊ ἰο ΒΑῪ ἰδ δὶ 
ΟὯΘ 888 Ὀδ6θη ἀοτγνοα ἔγουα ἰἢ6 οἴμογσ. Ετοι 8 ρογίοά 
Ἰγδηβοθηϊηρ 8411} Ὠἰδίογυ ἸΘῪ ΠΑΥ͂Θ ὈΘΟη πΙΘΟΙΥ ρδτὺ- 
οὐ, ἰογυϊοσί δ! ]}γ, ἔτοτλ οδοῦ οἶμου. ΤΌΏΘΥ διοοά ἴῃ 189 
ἀδγβ οὗ Αἰοσαπᾶον 88 αἰβυ ΠΟΌΥ βορασγαΐθ 88 δὲ ΒΥ 
πη ὈΘίοτΘ ΟΥ δίῖογ, ἴῃ 4]} (00 δηϊθοοάρηϊ ρεοσιοὰ 
1πογὸ 8 ἢ0 Γοοογὰ οὐ ἰγδαϊ οι οὐὗἨὁ δΔ}γ οοἱομΐζρ ΟὨ 
οἶνον βἰάθ, οὗ ΔΩ το ΠΑΡ οχροαϊιΐοι. οὗἨ ΔΏΥ ΟΟΙΩ- 
τηστοΐδὶ οὐ ᾿ἰΘΓΑΣΥ ἱπίϑγοουγβο, [πὲ οου]ὰ πᾶν ὑΓῸ- 
ἀυποθαὰ ΔΩΥ͂ δβϑι τη] δ ϊησ οὔδοὶ, Α11 {118 ἔἶπι6, δηὰ 
ἴον Ἰοὴρ δἴοσ, ἴμοσο ἰδ ἀἰγθοῖ Υ Ὀοίπθθ (ἤθη 8 
ΤΟΥΤΙΟΤΥ δα 8 ῬθΟρΐθ, ΟΥ ΡΘΟΡΪ68, μαυϊηρ ποίην, 
800͵8}1}7 ΟΥ ΡΟΙΙΕΟΔΠΥ, ἴῃ οοτωσαοη πὶ οἰμοσ, δηὰ 
ΒρΡΟΔΙΐης; ἃ Ἰδηρταρο, οὗ 81} οἴδογβ, ἴῃ τηοϑὺ ἀἰγοοι!Υ 
ζογοῖρεῃ ἰο ὈοΙΉ, ΟΥ ἴο ΔΗΥ Θοτατηοῃ ἰδησιδρο οὗ Νἢοἢ 
186 γ ὈΟ᾿ οουϊὰ Ὀ6 οοπϑίἀογοὰ 88 Ὀγδησΐοθ. ἘΤΟΙΏ 
ϑουΐδογη Ασαθία ἰοὸ Νουίμοσῃ υτίδ, οὐ (Ὧ6 δολὰ 
ναΐοτβ οὗ [06 ΕἸΡὨγαίοΘ ΠΟΑΣΪΥ, ἢ 6 ΓΘ ἴγἯαΒ {Π6 60}- 
ἰπύπουβ δἰγὶρ οὗ 80 Κ'Βοιαὶ εἶα, ἀπ το κοη δηὰ πα. 
δοϊοα ἀυγίηρ 811} ἐμαὶ ἔπη6. ΤὨΐα, Δ8 85 Ὀοΐοτγο Ὀδοῖ 



880 ΟΕΝΈΒΙΝ, ΟΚ ΤῊΝ ΕἸΕΒῚ ΒΟΟΚ ΟΡ ΜΟΒΕΒ, 

ΤΟΙΏΔΙΚΟΩῦ, τΔ8, δηὰ ἷα, [ἢ τηοαῖ ἰοηδοίουδ δη δ- 
ἀυτίηρ οὗἨ 41} ᾿ἰηρσυΐκδο ἴσα] ]ο8. [0 ἰδ 8.}}} ἃ πὶὰθ 
Ηἱνίηρ, βρϑθοῦ, αἰϊβουρ Οτοοὶς δὰ βαηδβογίς δ Υθ 
ΒΟΙῈ ἀϊοὰ, δὰ Ὀθο οι θα! πηοὰ ἴῃ ἐποῖν δοσπλοῦ δορὰ 
βαογοὰ ᾿Πτογαίυγο, δηὰ διπουρὰ (Πΐ8 ραγίίηρ ἰδηρσθασο, 
ὉΠ} ΘΟΠΙρΘΓδι γο  Υ Το ΘΓ τηθθ, μδὰ η0 1 ἰΘγδίυγο 
χοορὺ ἴῃ6 ΒΟΔΏΪΥ δηᾶ τηοδὲ βοοϊυἀοα ΒἰὈ] 1041 Ὑτῖῦ- 
ἧηρα, Α Ὀγδηοὶ οὗ (86 Ηποιίο, ἢ πὸ ΤΩΔΥ τοὶ 
ΤΑΙΠΟΡ 681} ἰδ {Π6 Βοπιδιὶο (661, οομὕπυουβ δηὰ πῇ- 
οδαπροά, ἰ8. 81}}} Ἰἱνίπρ, δίσοωρς διὰ οορίουβ. Νοῦ 
ὙΠ Πϑἰδπἀΐπρ (ἢ6 δά! 00} Οὗ ΤΑΔΕΥ͂ ὨΘῪ ποσῦβ, δπὰ 
ΤΩΔΏΥ ΠΟῪ ΒΟΏΒ6Θ ἰῃδὲ Βανο δἰίδομϑαὰ {μθιηβοῖνοθ ἰὸ 
186 οἷά, 10 Βοάουΐη 6ι}}} ἰα|Κα ἰῇ ἃ τδηποῦ ἐδπδὲ 
πΟΌΪὰ Ὦλνο ὈΘοὴ ΓΟΟΟρΏΪΣΟα 88 ζδηι  ἶαν ἰῃ (ἢ 6 ἀΔΥ8 
οὗ ΑΡγδθδα. Οοα]ὰ γο δυρροθο ἴ:6 ραϊσίδιοῦβ ΠΟῪ 
᾿Ιβίδηΐης ἴο ἰδ, Β6 του]Ἱὰ ΠΘΔΡ ΒΟΙὴ6 δίγϑηρθ ᾿όογὰβ 
τϊηρ]οὰ πὶ ἰ86 στοδὲ ὈΟὰΥ οὗἉ ἰὼ οι] οδὲ τοοίβ, δηὰ 
ΒΟΙῺΘ ἔθνη ἰδῖου [Οὐτηβ, θα ἴῃ ᾽ΐ8 ῬΓΟΠΟΌΏΔ, ἰΐ8 ργορο- 
εἰ ὕὔομϑ, ἰὼ ἰι5 οοηυρδίίοηδ, ἰ(8 Ἰορίοοὶ δηὰ 
τοοίοσί δ] ρδγ οἷο, ἰῃ (86 οσνοθ 8πα ΚΙ ΠΟῊΒ 88 ποὶϊ 
88 ἰῃ 106 ὈΟΏ68 οὗ [6 ἰδΔῃ ἰς που]ὰ βἰτἶκο Εἶτα 
85 Βυ Θίδη Δ }}} (6 Βλπ|6 Κη ἃ οὗ ιΔ|}ς ἰδδὲ δὰ 

Ὀοΐνγοοη Ὠΐτῃ δηα ἢΪ8 ΒΟΏΒ [5880 δῃὰ 18 π)86]." 
8 τιοδὲ οβάσίηρ, δηοίοθης βρϑθοῦ 888 ϑυδοτιϑα 0- 

Ὁὐΐηρσ ἰπαὺ σουἹὰ Ὀ6 σο]]οἃ ἀδτοϊοριηθηὶ ἔτοτι δῃγ- 
ΟὨ Οὐὐῃπον αἰάθ οὗ ἴξ; δὰ ἰἤογο ᾽88 ὈΘΘΏ ὯῸ 

ἀονοϊοριηθηὶ δοτοθθ ἰζ ἔγοπι ὁπ6 ράγίοα βῆογθ [0 [89 
οἶον. βυοῦ ΓὨΘΟΥΘΘ 85 ἐμαὶ οἵ Βυηβοη, ὉΥ τοὶ 
"0 ζοὺβ Κμδιηΐβυῃ ουὖἱ οἵ Ξἰπίδιη, δηὰ βοζαίατη ουἱ οὗ 
ΚἬδιηίΐδτα, δη ἃ 80 ου, του] ἤθΥοῦ οχρ] δίῃ ἰμ818. ΤῈΘ 
ἀἸΠΠΟΟΥ οἰθασγβ ἢρΡ δοσροτν δὶ ἰἢ πὸ Ὀτγίηρ ἴῃ ἰδ6 οσΣ- 
ἸΓΔΟΓΟΪΏΔΙΥ, δηὰ δΒΌρΡΡΟΘΘ δΒΟΙῺΘ ΘΑΓΪΥ δι ροτΓηδίοτγαὶ 
οἰοανίης δηὰ ὑγαπαίοιτηδίίου, ᾿θδυΐηρ ὁη6 Ῥγίτοϊ εἶτα 
ἐγρο Βιδπαϊηρ ἴῃ [8 Ρδοθ, δποίμον, στ δ! ομδηροά, 
Ὦ ὃ6 σατγηϊοὰ οαϑὶ δηὰ πϑδὺ ὈΥ̓͂ ΟΩ6 Ρ6Ορ]Θ βυάδά Η]Υ 
Ῥαγίοα, δῃὰ τηθοίϊῃρ δραΐηῃ ἰδίου οδΙν δῖον αροθ οὗ 
δερασδου, ἩΔ1βᾺ δηοίμοΡ ἴγρ6, ὈΤΌΚΟοΩ ἰηΐο ἕγαρ- 

5. (ΤῊΪ5 ψου]Ἱὰ οδρϑοΐ Ὅ6 ἐδ οδδο ἴῃ σοβροοῖ ἴο δι" 
ἴπα ἱπίο ἐμ Βοσί ρίυχα οσ Ἐογδηίο δίγ]ο. 1 Ἐθοκ- 

ΘΟΣΘῪ ἐχδπδδιίοι οὗ 186 Κοσδῃ (1 οἱρ., 1857 
ἘΠ ΠΟΤῈ δ ζο, δϑοσμϑισηϑδ, τ οἷ9 γογϑο ἰὴ ἩὙΠΙΟἢ ἐὴ6 Ασδῦΐο δὴ 
Ἡδοῦτον δτο δἰπιοδί Ὑ 801} ἰάσμῃίϊοα!, μοῖὰ ἐπ [μ)6 σοοῖ δῃὰ 
ἴπ ὥϊο ἕοστοβ.--- .1.} 

ξη6η 8, ἰ8 ἀἱδρετεϑὰ [ὉΣ δῃηὰ νὰ ἰ0 τασοίθ ροζίδοῃϑ 
οὗ ἰδο εασίῃ. Τὶ ΤΏΔῪ Ὀ6 οΔ8]1οὰ ουϊίηρ οὐ Ὀτοαῖο- 
ἵηρ 106 Κποΐ, ταί μοῦ ἴδῃ ππιγίπρ, Ὀὰὶ ἀστοὶ ἐΐ (86 
ΒΙ01]6 Ββαὰ Ὀθεβῃ βἰϊθηὶ, ἰξ ἰ8 Ὀδίξον (μὴ ΔΩΥ Ὠγροίδιο- 
εἰδ “8 ]]οὰ πδίυγαὶ, γεὶ ἰουπὰ 0 Ὀ6 ἩΒΟΙΥ ἰηδάρασδὶθ 
ἰο οχρἰδίη ἐ86 Θχ ΓΔΟΓαΪ ΒΑΡῪ Ρῃοποπιθηδ ἰο πλϊοὶ ἰξ 
ἷβ δρρ ρα. Ις ἰβ ἔγθο, ρίνο ἃ ἱμπϑοτγίδι εἶπ δηουρῆ, 
διὰ δγροιμοίίοδὶ δοπαϊιΐοηβ ἐπουῃ, δπὰ ἢθ ΤΠΩΥ͂ 
ΒΘΟΙῚ ἴο ἀονθίορ δἰτηοδὶ δηγίΐηρ ουὐ οὗ δηνί 
εἶβθβ. Οἀτγδηὶ τη ἐπουρὰ οὗ “πδίυγαὶ βοϊθϑοίζοια, 
δηὰ 0 ΤΑΥ͂ ΒΩΟΤ ὕ8 ΠΟΥ͂ ἫΝ τα τοῦδ δηὰ ἰδἢ- 

68 ὉΥ͂ ῥτοἀυοίηρ, δὲ ᾿δβί, βοοιηΐηρς σοηχτοϊὶ 
ἤχπος ἴπῖο ρΪἷδοὺ δον ἱπδηΐ ἱῃοοηρτυί θα, Βαὶ 
(θη, δυο 8 τηοϊβοὰ οὗὨ ρτοςδοάϊηρ, βυρροδοὰ ἰο δ 
ἱπδογθης ἴῃ (6 πδίυγα οὐ {μῖηρ8, σδπηοὶ βίορ (1 ἱἐ 
ἔοο8 τρις οα Ὑϊ βου ο6γ6}68) αητ] ἰδ ᾽869 δ  βμοα 
8}1 ἐὨϊηρσα ΘΟΟΤΩΪΏ ΣΙ ἱποοηρστυουδ ΟΥ ΘΧΙΓΔΟΓΟΪΠΑΓΎ, 
διὰ ἱπιγοάυοοὰ 4 ροτγίοοὶ ἰονοὶ οὗ ΘΟὨρΤΌΪΥ οτοε- 
ὙΔΠογΟ, ἱπ (00 ῬὨγείοδὶ, βοςΐδὶ, δῃὰ ρῇλοϊορσίοδὶ 
πουϊὰ. ΟἾΪΥ ἰδίζο ἰἰπλ8 δποιρῇ, ΟΥ Σδίβον ΒΌΡΡΟΒΟ, 
88 ΒΟΙ)Θ 60, 8 ῥαδί Θἰ ΣΉ Υ οὗ βυοὶ πογκίησ, δπα [86 
ΟὨΪΥ͂ ΟΟὨΟΟΙΥΔΌΪΘ Τοϑιὶδ ἰβ ἃ μογίϑοῦ βϑσοθηθββδ : 8]} 
αἀἰθογάογϑ τηυβὲ ἰός εἴποθ πδνα ὈΘΘΏ ρΌΠΘ, 81} βροςῖϑα 
τηῦσδὲ δνο ὈΘΟΟΙῺΘ ΟΠ6, δηὰ ἰδὲ (Π6 ἱρηοδὶ ΟΡ 1δθ 
Ἰονγοδί, 811 ἰδηρσυδροδταῦυδϑὶ μδνο Ὀθοοση ΟὯ6, δηὰ ἰδδὲ 
(86 Ὀοδὲ ΟΥΓ ἴΠ6 ροογοβῖ---δοιιοιΐης τἰδίησ ἰπ ἰῷ 
᾿ἰηροίδιῖο δυο ἐἰθοίγο [ᾺΡ αὐροὰ, ὐττε τοοὶς δηὰ ὥδυν- 
ΒΟΙΊΣ, ΟΥ δἰπκίησ ἴῃ 1ϊ8 Ἰοοβθῃ 688 ὈΘ]ΟΥ δηγί τιν οΔ]]οὰ 
Τυτδηΐδη οὐ Βἰηϊῶο. ΤῊΘ ΟΣ Γδογ ϊπατΥ, ΠΟ δηὰ 
1Ππ6;, που] 6 ποὶ ΟὨΪΥ ἴδ δαβίος οοποοριίου, δαὶ 
Δ δοίυδὶ σο]ϊοῦ ἤτοτα [86 ὙΘΑΣΙἢ688 οὗ δυο ἃ ρῃγει 
68] τοί; Υ. 

Βυὶ πὸ ᾿αῦο ἃ ἵπογθ δυγο τογὰ οὐἁὨ ἰοβί τ Ώγ. 
ΤῊ τοδὶ ΒΙὈ]6- ἴδοι ἔον ἴπ9 Ὀαϊίονον ἴδ, (Π δῖ, ἴῃ ΟΣ 
ἴο ῥγουθηῦ ἃ Υ̓ΟΣῪ ΟΥἿ] ἀσυθ οριμθηΐ οὗ ΒυμηδηΥ, δἱ 
ἃ ὙΘΓΥῪ ΘΑΓΙΥ ἄδγ, αοἀ ἰπιογίογοα τὶς το δηὰ οου- 
Τουμαοὰ μοῖρ ἰδησταχο. Τθοτα ἷδ ποιπίπρ ᾿στδίομδὶ 
ἴῃ (ἷ5 1ἢ τὸ Ὀοϊΐονο ἴῃ ἃ αοὰ δἱ 4]}]1. Τὴθ ΤΔΠΠΟΓ 
οὗ ἀοίπρ ἰδ ἰδ Ὡοὺ ἰο]Ϊὰ υ58. Ὑ͵ μαὶ 18 βαϊὰ ἰῃ ὅδῃ. χὶ, 
πὶ ποὲ ἩὙΒΟΙΥ͂ οχρ] δίῃ 6 ᾿ἰηρυϊδεῖο ΡΒ ΘΠΟΠΙΘΏΔ 580 

Υ ῥγοβοηϊοα, δηὰ δνθὴ ΠΟΙ͂ 80 Το κα ]6: δαὶ 
ὧδ ΤΩΔῪ ὈΘ ΒΔ] γ δι στοθὰ {πὶ ἔν στοαίον αἰ ΠΠ Ό] 1168 
ΟΡΡΟΒΘ ἐποιηβοῖνοβ ἴ0 ΔΗΥ οἷδον βοϊυϊίοη ἐμδὲ [48 
ὈΘΘΌ, ΟΣ ΙΩΔΥ γοὶ ὑὈο οἴἶἴετοά.---Τ. 1. 



ΟΗΑΡ. ΧΙ, 1--30. 881] 

ΝΕΟΟΝῸ ΡΙΒΙΘΙ. 
ΤηῈ Ο΄δῃοβὶβ οὐ [86 ρϑίυϊαγο δὶ ΓΑ ἴῃ {116 ῥσοτηΐβα δηᾶ οὗ [88 οογθηϑῃῦ γο] βίοι : 

οὗ [ΓΠ6 δηϊδροηϊδιϊο το]αἴίοη, θούνθοη {86 Ἀ1}} πὶ ὕΠ6 ΡῬγοπιῖδθ πα Β θα ἢ ΐβιὴ ; 
οὗ {86 Βαυτηοηΐουβ ΟρΡροβι ὕϊοηΒ Ὀδύνγθθῃ (06 ῬδύγΙΔΓΟΒ δηα ὕ86 Ὠαπιδη οἷν] ΠϊΖὰ- 
[οη οὗ 186 Βοδίμθῃ σου], ῬΡαύσ Ἄγ 8] τοὶ σίου δηα ῥδύτ Δ Ο 8] Ουβίοτηϑ.--- 
Οπ. ΧΙΙΠ. 1.--ΧΧΧΥ͂Ι. 43. 

Α. 

ΑΒΒΑΗ͂ΑΜ, ΤῊΣ ἘΚΙΕΝῸ ΟΕ 6ΟΡ, ΑΝῸ ΗΙΒ ΑΟἿΒ ΟΕ ΡΑΙΤΗ. σε. ΧΙΙ. 1.-ΧΧΥ͂. 10. 

ἘΙΗΒΤ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤᾺ: οαἱ! ὁ. Αὔταπι. Τα ὀπιϊργαίΐοπ ἰο Οαπααπ. ΤΆ Πγδὶ ργοιαῖβε οΥΓ Οοά, Ηΐς οοριραπίοπδ)ιὶρ οἱ 
1ο.. 1724 ἥτε πιαρὶ [εδίαίἑοπ 97 Οοὦα ἐπ Οαπααη, απὰ ἐδ ἢγεὲ λοπιοῖοεδ αἰΐδσπασο ἐπ 

ἐδδ ἰαπα ο7 »γονιῖξε. «Αὅγαπι ἐπ Ἐσγρὲ απᾶ Ῥλαγαολ. 

ταῦτα  υὔβονοι αεσε-σα, 

πάρτε ΧΙ. 1--20. 

1 Νον ἰδ [οσὰ μιδα 586ἰἀ [ταίϑον, μαϊ 4] ἴὸ ΑὍγατα, αἰϑὺ [μ|06 [τον ἔβιγϑοῖς, Π5.] ουδ οὗἉἁ [ν᾽ 
ΟΟΘΓΥ, 8η4 ἔτομι {ΠΥ Κἰπάγοδ, δηα ἔγοιῃ ΠΥ ἔδυ ἤουβθ, απίο ἃ ἰδηὰ ὑπαὶ 1 ψ1}]} 

2 ΒΠ0 7 [ῃ66 [Ἰτοῦρα ἃ σοτοϊδεου]. Απὰ 1 νψ}}} ρα Κα οὔ [μ66 8 στοδῦ πδίίοῃ, δῃηὰ 1 ν1}} Ὁ1685 
8 {Π66, δα τηαῖκο [ΠΥ πδίὴθ ρτοδαῦ; δηὰ ἰῃποὰ 881} Ὀ6 ἃ Ὀϊ]θβϑϑίηρ: ἀπά 1 ψ}}} Ὁ]688 ἐμ θ τὰ 

[μδὺ Ὁ]658 (866, δη!ἃ ουγβθ 1πὶ ὑμαΐ ουγβϑί ἴΠ66: δπᾶ ἴῃ {8.660 58]14}} 411 ἔδπι}}}68 οἵ {110 
4 θϑαγἢ 6 Ὀ]68864 [ποῖ Ὀ]οε8 ἐβοσαβεῖνϑα, πϑλοα ἰ8 ὀχρσοαδοὰ ὮΥ ἐμ 189 οἵ ἔ8ο ἩΠΏΡδοὶ, οἹ. χχ!!. 18], ὁ 

Αὔτδαπὶ ἀορατγίοα ω τοτ1}} ἃ5 {110 ᾿οχὰ Ὠ84 Βροϊκθῃ απΐο ᾿ἷπι, δηαὰ Τωοὺ πτϑηὺ ἢ δῖτα : 
δ δΔηὰ ΑὈΤΑΠλ τγα8 ΒΟΥΘΠΙΥ δηᾶ ὅν γϑᾶσθ οἱ σῆθπ ἢ6 ἀορατίοα ουΐ οὗ Ηδιδη. ΑἈπὰ 

ΑΡγχϑαὶ ἰοοῖς ϑ'δγαὶ 819 6, δηὰ [μοῦ 818 Ὀτου μου Β βοῃ, δηᾶ 41} {πϑὶσ βυ ϑίδῃοθ ἴων 
ὑπαὶ 1Π6Υ μά ρδίμοτθα, δηὰ [Πι6 8ου]β [δ}} ἐδιο 1:νίης]} μα ΠΟΥ μ8ἃ ροίέθη ἴπ Ηδτδη ; δὴ 
ἰΠ6Υ πϑηῦ ἔοστἢ ἰο ρὸ ἰμΐο 1μ6 ἰδπᾷ οἵ Οἴδῆβϑη, δπὰ ἰηῖο [86 Ἰαπᾶ οὗ ΟἼπδδη ΠΟῪ ΟΔΙΏΘ, 

δ Αμὰ Αϑτγδῃ ραββοᾶ ἰῃγουρῇ (ἢ8 ἰαπὰ υπίο {16 ρ͵δοθ οὔ ὅοθτλ [ββου]ᾶος, τίὰξο οσ 
ναίατ.ἐποὰ} πηΐο [8.68 Ῥ] Δἴ 168 οὗ Μοτγϑὶ [τϑϑολοτ, οσποσ. πᾶ [ΑΝ δΒουρᾺ]} (ῃ0 Οαμδϑηϊίο 

Ἴ ΜΒ ἰπθη [αἰτοδᾶν) ἴῃ [88 ἰδπᾶ, ἀπᾶ ("6 Τυοτὰ δρροᾶτϑᾶ απίο Αὔτδτα δηᾶ βαὶϊὰ, [Ππἴο 
ἰῃγ βοοὰ ψΨ|11 ρσίνο {8 Ἰαπᾶ; δηὰ ἔμθσθ θυ ]αθα Ὧθ δὴ δ] δύ ὑπίο {μ6 Γιοστὰ Ὑ}1Ὸ 

8 Δρροαγοά υὑηΐο τη. ἀπᾶ [ιὸ σϑιηονϑα ἔγοτχ ἐἤθποο υαπΐο ἃ τηουπίδίη οα ἰδ6 ϑαϑὶ οὗ 
Β6.}}6] [μοπϑο οἵ 6οὰ] δῃηᾶ μ᾽ οἰ 6α ἢ18 ἐθηί, πανίηρ ΒΘΙμ6] [πον Βοα] οὰ [6 νγαβὺ [βοανασᾶβ], 
8:4 Ηδι [μθ6}8] οἡ {μ6 δαϑί ; δῃὰ ἔΐϑῖθ ᾿θ Ὀυϊἀθα δὴ δἰΐασ ὑπο (9 Πωοτὰ, δῃαὰ οδ]]δὰ 

9 Ὅροι [86 πδιηθ οὗ (6 ἴοσά. Απᾶ Αθγϑιὰ Ἰουγπογϑά, μοίηρ οἡ 58.}}} [φταάπαιν ξατίμος ἀπὰ 
10 ἤασῖμο] ἑονγαγὰ 006 βου. Απα μθγθ τγὰβ ἃ βηιϊίπθ ἴῃ ἰμ6 ἰδηᾶ: δῃᾷ ΑὍτγατα πγοπί 
11 ἄοτηῃ ἰηο Εἰργρί ἴο βοϊουγῃ {μογὸ; ἴοσ {π6 ἔδτηϊπθ γγὰ8 ὑτ νοῦ ἴῃ [886 ἰαπὰ. Αμπᾶ ἰΐ 

Ο8Π16 ἰο ρᾶ88, ΏΘῺ ἢ6 Ὑ7ὰ8 ΘΟΠ16 ΠΘΩΣ ἰο Θηΐοσ ᾿πίο Εἰσγρί, ἰμαῦ Ὠ6 βὲ:ἃ πηΐο ὅϑαγαὶ [18 
6, ΒΟΒοΪὰ ποὺ 1 Κπον (ῃαΐ ἰδοὺ τὲ ἃ [ΔἹΓ Τοσηδῃ ἴο ἰοοῖκ ΡΟΣ [ος οἵ δαὶς ἀρρϑαζαποοΪ : 

12 ΤΒογοίογα 1 888}} οοῖηθ ἴο ραββ, θη [μ6 ΕἸ ΡΎΡ ἰδ 5}}8}} 866 {μ66, ὑπαὺ {Π6Ὺ 8}}8}} Βα γ, 
18 ΤΏΒ 15. ἢ15 ψΠῸ8: δηᾶ (ΠΘῪ πῃ} ΚΙ] τηθ, θὰδ {Π6} Μ{ΠῚ βᾶνθ {μεθ αἰΐνθ ὅν, 1 ῬτΆΥ 

π66, ἴποὰ δῦ ΤΑΥ͂ δἰβίδσ, [μ80 1ξ τ Ὀ6 τν8}} ὙΠ τὰθ ἔοσ {ΠΥ 88 ]κο; δια ΤΩΥ 8οὰ] 8}8]} 
ἰῖνο Ὀδθοβυδβο οὗ (ἢ66. | 



8382 ΟΕΝΕΞΙΝ, ΟΕ ΤῊ ΓΕἸΒΒῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΒ. 

14 
15 ὈΘΠ6]4 (η6 ψουηδη ἰπδὺ 8.16 7158 ὙΘΙΥ͂ [Δ]Γ. 

Απᾶ 1Ὁ σα ἰο 8588, τῃδί τ θη ΑὈταπὶ γ1ἃ8 οοτὴθ ἰηἰο Εἰργρί, (86 ΕἸ ρΥΡ Δ:8 
ΤῊΘ ὈΓΪΠΟ68 480 οὔ ῬΏΔΓΔΟ. ΒΑῪ ΠΟΙ, δηᾶ 

σοπηπηθ ρα Ποὺ Ὀθίοτ ῬΒΔγδΟ [Ἑπτεὶ, 98 ]: δηὰ {Π1|60 οσωϑῃ τγ88 ἰδίκθῃ 1ηἴο ῬΒΔΓΔΟΒ Β 
16 βουβθ.Ό. Απᾶ Β6 δπίγθαίθα ΑΌγατὰ Ἡ16}} ἔογ ΠΘῚ 8816: δηὰ ἢ6 ᾿ϑα ΒΏΘΟΡ [πὶ] οδἑε]6] δῃὰ 

ΟΧΘΏ, 8πἃ ἢθ.48868, 8η6 Τηθῃ-9ογυδηΐβ, δη ἃ πη8ὶ ἀ-Βοσυδηΐθ, Δπ ἃ Βἢ.6:88965 84 ΟἈΙΏΕΪΒ. 
17 Απὰ {πὸ Ιμοσγὰ ραρυιθὰ Ῥθδγδοῆ δηὰ 8 μουβθ Ὀθοδυδα οἵ ὅϑαγαι, ΑΘγϑιὴβ πὶξδ. 
18 Απὰ Ῥἤδσδο οδ᾽] θὰ ΑὈγαῖὰ δῃὰ 3814, ΟΝ μβαὺ 18 818 {μδὺ ἴοι μαϑὺ ἄοῃθ πηΐο πιὸ 
19 ὙΨΝῊΥ ἀϊάϑι (πο ποῦ [6}] τὴθ {Ππ8ὺ 516 νγ8 {ΠΥ ψ 67 ὙΨῊΥ βαϊάϑὲ τπου, 586 'β ΤῊ βιβίοσ 

80 1 τηὶσηῦ μάν ἰδκοη ΠΟΥ ο πὸ ἰο ψυΐθ; ποῦν, ἱπμϑγοίοσθ, Ὀθμο] ἃ ΠΥ πΊίδ, δῖ Β6Σ 
20 δῃὰ ρὸ {ΠΥ ψᾶΥ. Απᾶ ῬΒΘΔΓΔΟΙ σοτησηδπαθα ἢΐ8 τη οΟποογηΐηρ τα: δηὰ (ΠΟΥ βϑηΐ 

Ἀἷπὶ ΔΎΔΥ, δηὰ }}1}5 για, δηα 4}} μδὺ ἢ6 δά. 

ΘΈΝΕΒΑΙ, ΡΒΕΙΙΜΙΝΑΒΥ ΟΥΕΒΤΊΙΟΧΕ. 

1. ΤῊΘ ἂρ δῃὰ βίδίϑ οὗ [86 που]ὰ δἱ ἐῃ9 ραίσίαγοῖ- 
8] ροτίοὰ. Α πιυϊύτυάο οὗ παίϊομβ το ᾿ΤΟΥΘ ἴ0 ΒΌ;8 ΓΟ 
ἴῃ 186 Βαϊναίίου, ἰγουρσὰ (Π6 δι οἵ Αὔτγασω, ποτα 
ποὶ γαῖ Ὀοσῃ ἰπῖο [86 ποιϊὰ, ὀβρϑοίδ!!γ ἰμ6 Βοιθδῃ 
δὰ Επρ] 5} ΡῬοορίθ. ΤῸ δστωδηΐο {τε 8 ἰΔγ 8ε}}} 
ἰη (86 Ὀοβοιὰ οὗ ἴ8δ6 βογιδίδη ποιηδάϊο ἴθ, Α ἰδου- 
ΒΔη γΟΔΓΒ τηῦϑί ΣῸ]] ΔΎΔΥ Ὀαΐοτα ἰμ6 ἀδνοϊορταθηΐ οὗ 
16 Οτοοῖκ 116, δὰ ἃ συ σἣ ἸΟΏΡΟΡ Ῥοσοα Ὀοΐοσθ {86 
Ὠἰδιογίοδὶ δρροδγϑῃςα οὗ Βοῆθ. Το ἐουπαδιίοῃ οὗ 
(Π6 ραϊτίγοῦ δὶ ἔδιλγ, ουὐ οὗἨ πόθο ἔ110Ρ ἀονοῖορ- 
τηϑῃΐ ἰηΐο ἴ86 ὕποῖνα ὑγἱδ68 (Π6 ὁ τ δ ρΡΘΟΡΪΘ ΒΡΓΔΏ, 
Ῥοσίηβ ψἢ ΑΌτδθ. ῬΔΟΓΙ ΔΓ ἢ Δ] δ. ΔΡΡΘΔΓΒ 801}} 88 
(6 ιυπάθτηδηία] ἔοστα ὑπο ἩΠΙοΣ [86 ρμορυΐδγ 1Πἴ8 
Οχἱβϑὶβ μὰ πόοῦκα. Βαϊ ουΐ οὗὨ (μἷ5 οοηδ οι ἃ 
του τυἀ6 οὗ 5Γ:8}} ἰεϊῃσάοτηβ δνθ στόν ὕὑρ ἷἰπ 
Οαμδᾶη διὰ ϑιυτίβ. Τῇ γβὲ δῦ] δἰΐοιωρὶ δἱ 
ἰουπαϊης 84 ρτδηὰἀ που] ΟΠΘΡΟΏΩΥ ῬἨῸᾺΒ τηδὰθ ὮΥ 
Νιπγοὰ αἱ Βαθοῖ πὰ Νίπουοῃ, [πη Εργρὺ 186 κίηρ- 
ἄομ οὗ ἴῃΠ6 ῬΠΑΓΔΟὮΒ ΔΙΓΟΔΟῪ οχβίθά, ΤΏ [ογτηδ- 
(ἴοι οὗἨ παιίίοηδὶ αἰνίβίουδ Ὀοσδη ὙΠ} [86 τοὶσται 008 
οΥ̓͂ (ῃ6 ΡΘοΟρΪο, δηὰ ἰο 8686 ἮΘ ΤΏΔΥ ὈΓΟΌΔΌΪ ἰγϑοθ 
(86 τἶϑε οἵ οδϑίθϑ. Τἢ6 τῃθο δ 681 τοδοι Ὁ] ποο οὗ 
ἴμ6 Κίηράοιῃ οὗ Ὠδάνοῃ ἴῃ ἴδ6 ἀγμδϑὶγ Ηΐδ ἴῃ Ομ ἷῃδ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἰὼ πᾶνο ὈΘΟΩ σοΙρίοίθ ἴῃ ἐδ οὐ Ππὸ δηά 
οἰαγδοιογβεῖς ἔθδίαγοα, Ὀοίογο [6 ἀοβηίία ἰουπάαϊοη 
οὗ {ἰ ογραπὶς δπὰ ᾿ἰνίηρ κΚίηράοτι οὗ βοανθὴ ΜῈ 
δοζαῃ ἴῃ ΑὈτδΠ). 

2. ΤΏ Βίθ]εοτῖς πὶ} ἰσοδὶ τηόγὸ (Ὁ οὗ (9 
Ἰληὰ οὗἨ Οβῆδδῃ ἱπ (16 ἀϊνίβίοη, “ Βοοῖὶς οὗ Ζοδβίιυδ," 
Ἧ͵ο ΤΟΙ ἴῃ Ῥαβείηρν ἴὸ (86 ΒΙΌ]6-ἀἰσοηατγῖοθ, [86 
ξροΕτα ΡΣ οα, ΔΠΔ ᾿ἰουτθλῖθ οὗ ἰγάνο! οσθ. 3366. αἶδο 

ΗΝ: “Το ΕΚίηράοιι οὗ Οοά,᾽ ὦ, Ρ. 106. [π ὑμὶθ 
βοοΐοῃ ν6 βοῖδοθ οἰ! γ Βίοδοῃι, Βειμοὶ, Αἱ, δὐὰ 
ἴπ6 οοηίγα] ρμαγὶ οὗ ΡῬαϊεβώπο; ἐδα ϑοιώλ, κυ χεπαλί 
[86 υἱοὶ οὗ ΗθΌτου δηὰ ϑίοδοπι (πο ΝΑΡΪΟΙΒ) 
Ἰγίῃρ Ὀοΐίπχοοῃ Οοτίζιτη διὰ Εαὶ, ὁ οἰρμύθος 
ΒΟΌΓΒ ἔτοσῃ Ψοζυβδίοιη δηὰ βἰχίϑοῃ ἥἕοτα Νζδγοίῃ, 
ΤΩΔΙῈΒ ἴ86 πογίμοετι ρσΐποῖραὶ σοδίάοποο οὗ ἴδ 6 ρδιίσὶ- 
ΔΙῸΔΒ. ΒΟΌΓΟΙ (αἰδο Εἰ Δ ἢ- ἔτοτα [86 
Ατϑϑ, πὸ ΕἸ ΚΑΙ], ἑ. ὁ., ἡπΠοηὰ, Ὀοϊοτοά, θὰ ΒΟΏΟΣ 
οὗ ΑΡτγϑιη), βουϊῃου ῦ δθους οἷρῆς πουτβ δΌΤα δοσι- 
88 Ίθτι, ἃ ΤΟ ΤῪ οἰὰ οἰἐγ, ἴῃ0 οἱἐγ οὐἠἨ ΑὈτδια δὰ Ὀανίὰ, 
᾿γίπῷ ἰῃ ἃ Ὀϊοοτοΐης δηὰ Ὀθδδι δι} τορίου, ττὰδ ἐπιον 
Ῥυΐϊπεῖρδὶ ἀπο  ηρκ-ρίδοο ἰῃ ἰδ βου. ὙΤμοῖς δοη- 
γα] γϑϑίἀθμοθ ἰ8 {86 τορίοῃ οὗ Βοίβοὶ ((}6 πδτὰθ 8 
ΒοΓΘ δηϊοἰραιοα---οΥἱ ρίαν ΤΌΣ, οἷ. χχυῖ. 19, πον 
(6 τυΐηβ οἵ Βοϊ(η), δηὰ Αἱ (ἴμ0 οἱά Οππδδοὶ ἢ 
ΤΟΥ͂ΔΙ οἰΐγ, Φοαῖι, νἱΐ. 2, ὑπο δοῦσβ ϑδδίοσὶ ἔτοσα 
Βοϊπ, που Ὁ ἤγοπι “6: ΌΒΔΙ τ, πον Μοπ)6}}), 88 
οἰοναιοα το Ῥαβίαγθρτουπα, 

8. ΤῊΘ ποιηδάϊΐο 18 ἤοστωβ [86 παίπγαὶ Ὀδβὶβ οὗ 
186 ραϊτίδγομαὶ βοοίογ. ΤῊῈ ατγοοῖκ ἴθστο ποιηδὰ 
(νομάς ἴτοτῃ νομός Ῥδβιυγο- τουηα) ἀεδίρμδίοθ ἐπ9 

εἰδμὶ Ϊ ταστὰ πατριάρχης ἷΒ 

δογάδβτηδη ἴῃ ἃ βρϑοϊῆσ βοῦβο, 88 ὁ06 ἨΐΟ τοϑπι8 τ 
.18 Βοτὰβ ουϑῦ υπουϊἱναϊοα ὑγβοίβ, ἩδΙοἢ 88 ΘΟΙΩΣΟῺΒ 
ΔΙῸ ἴῃ 026 δϑροοὺ Ῥδβίβϑ, ἴἢ δ: οῖΠο . ρϑδίαυγο- Κτουπάβ. 
ΤῺΘ Ποιηδβ διὸ ἔπ08 ρδβίοσαὶ ἰσῖροβ δῃηὰ παξί ΟῺδ 
πο ΔΥῸ 0 ἄχοα ἀπο ηρσ- Ρ᾽λοο. Ασοοταϊησ ἴο 
186 Οοηνοτβδίουβ. Ἵχίοου, “ {ΠΟΥ βίδηὰ ἰσθμοῦ ἰῃ ἐδ6 
Β0419 οὗ Βυτϊηδὴ ΒοοίοὶΥ ἰμδῃ (6 ἰτἶῦε8 το ᾿ἴνϑ ὮΥ 
δΒαπίίπρ δηὰ ββιιΐπρ, δηὰ ἰόποῦ ἐθδη ἰμοδ6 τὸ ΤΌΠΟΝ 
δεισυ το δὰ ἰσδάθ, δη ἃ Βοος Θββοη 8 }}}7 Ὁ 186 
αταὰο οὗ Ὀδιθαδηβ."" Βαϊ 88 δὴ οτὶρίπδὶ ἰόστη οὗ 
δυχηδὴ 116, δηὰ ἰπαοοὰ δ ἰὴ)6 ἔοσγσῃῃ οὗ δα σηοβὲ 
αυϊοῦ δηὰ τοὔγοὰ ᾿Ἰΐδ, (86 ποιηδάϊς Βίδίθ 'β (6 δεῖ 
ὍρΡου πρϊοῦ Ὀοὶὰ (δ6 δίριοθι Ὠατηδη συϊζασα δα τ.8 
τηοϑῦ θχίγοιηθ βαῦδρο τ 10.688 γοδῖ, Οτρίηδὶ ἰποῦρσϊ. 
(] ταϊπὰβ στ Ὴ ἊΡ ἴο Ὀ6 [86 δρίτὶ 8] Ὀγΐποοβ οὐ δυ- 
ΤΏ Υ ἰῃ [06 αυϊοίπἀθ οὗ 6 ποιμδαϊο 116 : σϑθγα 
ΘΟΙΏΏΟΣ Ὠαΐυγαθ ΚἹΤΟῊ ΜΠ δηὰ βανᾶσὸ ποῦ [86 
ΒΑΘ ἰπῆυδηοοθ. ΤῊΘ ποχηδαϊο βἰδίθ β}}} σοόνοῦβ 
Ἰαγρο Ῥογίϊοῃβ οὗ [86 τϑοθ' “Ἶὰ Ευγορθ πὸ δηὰ 
ΟΥΪΥ ποϑὶς ποτηδαϊο ἰγῖθθ8 ΟἹ ἐδ στοδὶ βἴθρῃββ βἰχῖτι- 
ἱηρ ἰ06 ΒΙαοῖς βοδ, δἀπὰ ἴῃ (86 δὶρῃ υπουϊἱναιοὰ 
ὨΟΜΒΟΣΏ ἰαϊϊυἋ68, ποτα Ταγίανῦ δὰ Τυγεὶβῃ, Πόσο 
ΕΪμηΐδ υἱῦοθ. Αδία απὰ Αἰτίοδ τὸ [06 σοησΟΏΪΔΙ 
Βοπιθθ οὗ (Π6 ποιηδάϊο ᾿ἰίθ, ΝΟΔΙΥ 4]} 186 ΕἸΠΗ ΒὮ, 
Μοηκοϊίδη, δὰ Τὶ βἢ ἐσ 68, δ ἃ {π τοϊχοὰ ἔσῖθεϑ 
ὙὨϊοῦ πᾶν βργυῃρς ἔγουλ ἴμοαι, ἴῃ [Π6 δίορρεϑ διὰ 
νὕ)αϑίθϑ ἴῃ [6 ποτίβογῃ, οοηῖγαὶ, δηὰ Ὀογάδν Αδἶα δγὸ 
ΠΟΙΏΔΑΒ. 80 δἷϑο ἰδθ Κυνὰβ δηὰ Βοαουΐῃ Ατδῦϑ οὗ 
θοζάορ Αβίβ δὰ Νογὶ} Αὐτίοβδ, δῃηὰ ποδιὶν 41} ἴδ 6 
υἷδοθ οὗ βουϊδοσῃ Οεδγοα, Βοιβοδύδηδλα, 
Κογδηδδ, δὰ ἰδ6 Ηοϊεηιοίθ. 1π βου! Ατηοτῖςα {86 
Οδύοδοβ, δὰ πῃ ΤΔΗΥ στοϑροοὶβ βοῖμθ [πάΐδῃ ἰσῖθοα, 
8΄Ὸ ἰοὸ Ὀ6 οἃ 88 ποιηϑαβ."" ΕῸΣ 86 ποτηδαϊΐα 
εἐτἰδ68 οὗ 80 Βδδὶ δεὰ βοβπεὄρκα, ὑ. 278, ΚΟ ΒΑύΒΟΗ, 
α ἀεδογέρέϊοπ οΥ ἐλε Οαγαυακ ἈΑἴαγολ, ν. 288. ἘΣ 
186 Βδοριιοσά, μοράστηδη, πὶ ἴσα, 866 {86 
ὐσὸπ ἴῃ κε [Κιττο, ὅμιτη, Βιδία αἰοέϊοπατίεε. 
-Α. 6. 

4. Ῥεγίοα 7 ἐλ Ῥαίτίαγεδλαὶϊ οἰ σίοη, απὰ 
Ῥονηι ὁΥΓἹ ἸΚοϊσίον. “Ἰὰ 16 Νεν Ἰοδίδιηθης ἐμὲ 

ἜΡΓΟ ἰο ΑὈταδδηι, Ηρὃ. νἱῖ. 4, 
ἴο [86 ὕν οἶνθ 8088 οἵ ὅδοοῦ, Αοἱβ υἱΐ. 8 ὦ, δπὰ ἴο ϑανὶὰ, 
Αοίβ ἴ1, 29. ΟἸΘΏΘΓΑΙΪΥ [Ὁ ἀοδὶ σηδίοθ 186 βαβοτοα δ8ῃ- 
οεϑίογβ οὗ {8:6 ϑδυν ρογοὰβ οἵ [86 Ιβτϑοϊϊοα (Τοῦ. 
γὶ. 21, Τ υἱκαιθ) ποτα Ῥααῦὶ, Εοτα. ἰχ. ὅ, χὶ. 38, οδδβ 
οἷ πατέρες. ἩθπηοΘ ἰὲ Π85 ὈΘΟΟΠῚΘ ΟἸΒΙΟΓΛΔΙΥ οὙὐϑῃ ἴα 
ἰδιοτίοδὶ ἴο 68]} 41} (86 ἔδίῃοτο οὗἉ [16 δαὶ 
ΒΌΓΩΔΕ ΓΔΟΘΒ, Δη6 ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ οὗ 1[Π6 1δγϑο ἰβἢ ρϑορὶα 
(ἰμοϊαάίηρ [86 πεῖνα βοῃδ οὐὗἨ Φδοοῦ), πο δζὸ γοΐοτ.- 
τοὰ ἴο δηὰ ἀἰβεη στι Βη δὰ ἰῃ ὈΪΌΠςΔΙ Βίβίοσυ, Ραιτίαυοδο 
(Θδετοδα γζυαίεν). Τι8 Ὠΐδύοσγυ, ἴγοτα ἴμια οἷά ἐδ86ο- 
Ἰοροδὶ ρμοϊωὺ οὗ Υἱόν, ἰβ σίνεη ὮὉΥ ὅ. Η. Ἠπιρκθοπκ, 
ὁχεγοίίαί. δεἰδεί. 46 ἀἰδίογία δαστα ἱ , (Ασ- 
βιοτάαπι, 1667--8, ΖάτϊοΣ, 1729). Δἢ ΤΏΟΤΘ 
οὐἰυἰσϑ!υ ἰσοαϊθὰ Ὁγ ΖΦ. δλκ. ει ἰβίοσυ οὗ 86 
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Ῥεεσίδγοα " (Ζ 1176). ὝΙΒαυ. Το ρασσίδσοι 
α (6 Ὀορίηπον οὐ ἰουηὰοε οὗ ἃ γϑοϑ οὐ ἔδζοῖ!υ ((}6 
ποτὰ ἰ5 ἰοττηο το ἄρχω δηὰ πατριάλ. Τμὸ ΗΘΌΤΟΝ 
ἀεεϊςηαίου Ὠῖϑα Ὅλ, πίοι πὸ Βορίπδρίηι ὑτδπ8- 
ἰοίεθ ἄρχοντε: τῶν πατριῶν (1 ΟἾτΟΏ. ἰΣ, 9; χσίγν. 
81), Ὀπὶ ἰὼ 1 ἴσου. χχνὶϊ. 22, ποτο (86 ΗΘΌΓΟΝ 
ἴαστη 8 582 ὭΞῸ Ὅ, δῃὰ 3 ΟἜτοη. χίχ. 8, ὁ 
πατριάρχης, 0686 ποῖ τοῖογ ἰ0 οὖν ραίγίτοδβ (ΒΟ 

ΝΒ νοι βοβηρί ον ἸδΌοτ ἰῃ Ηἷβ Ἰοσίοοη ἰὸ δυϊμοῦὶζο), Ὀαὲ 
ἴο ἴπ6 Ββοδὰβ οὗ ἱπάϊν ἀυαὶ Ὀγαποθο8 οὗ ἰμ6 ἰεὶθοδ οὗ 
Ἴασϑθὶ. νοι ἴῃ ἰῃ6 ΝΟΥ Τοβίδιηθηῖ, 88 δ οἱδδὺ 
ἴτοια Αοἱω ἰϊ. 29, (86 ποτὰ [85 ἃ ζογο δοϊαργθῃθηδῖνο 
τηοδηΐιρ. [Ι1ηὴ Ἠογσορ Β Ἐοδὶ-Επογοϊοροάϊα, δεάοἱο 
Ῥαΐϊνίαγοῖε, ἴογο 8 ἃ ἰδγοοίοϊα αἰδιποιίίοη ἄγανσα 
Ὀεῖνθο ἴθ6 ὈΪ0]1.8] δῃὰ ἰδοοϊορίοαδὶ, 86 2οπίδβὶι 
ὈΒΑΡῸ 85 ἴ0 [Π6 Βγῃρόρις οὔἶοοσθ, διὰ 86 ΠΟΤ ΌΏΪΥ 
αὐὰ οὔοίαὶ Ἰά6Α οὗ ἰδ ποτὰ. ΤΏ ζσπθ, 6. ρ'., συϑῇ 
αἴτεον [86 ἀεδιγυοιίοῃ οὗὨ Φογυβαίθπ, οα11 (0 ῥτοβί ἀϑηὶβ 
οὔ 6 πηὸ θοῇ 018 δὲ ΤΊ θογδΒ δὰ Βαῦγίου, ραίγίδγο δ. 
ἴω 1μὸ ΟἸγίβδη ΟἸΌΓοἢ 411 Ὀΐδηορβ πόσο οσὶ 
Ἰοιτοοὰ ῥδισίδγοθ, Ὀυν [86 οουποὶϊ οὗ 
Πτηϊοὰ (6 Ὠδπηθ ἴο ἴδοθὸ σοοπηθὰ Ὀἰβῃορθ τΐοΟ 
δὰ ταϊβοὰ ἰποηίβοῖνοδ δῦονα Ὀΐϊδθορθ, δηὰ τωϑίσο- 

Ἰἰπ5, Ηρτθ πὸ δῖἴο ΟἿΪΥ πὶ (16 
[11οδἱ δπὰ ὑμοοϊορίοαϊ τηϑδιΐηρ οἱ ἴμι6 ἑδττα. 1π ἐμΐ8 

τοϊδύώοη τὸ τηυδὲ αἰδίϊ συ ἢ (86 σϑηθγαὶ, [δ 6 ὩΔΙΡοΥς 
ΟΡ, διὰ (16 τηοβὶ τοδί οἱ ἰάθα οὗ (6 ποτὰ. [Ι͂ἢ ἴδ6 
ξοΠΟΓΑΙ δηα πίαθβὲὶ ΒθΏ86, 811] (86 ἰποοοταίίο δηοοϑύοσθ 
ἃζο ἱποϊαἀ θα ἴῃ ἐμ ὕθσγτα, βίποθ [86 ραδισίδσοιδὶ 
Δ8 ἴΠ6 δ! ἢ οὗὁὨ δβαϊναϊώοῃ, ἔοσιωθ (89 πίζηδδβε ὑμῖν 
ταῦηΐης ἰὨγουρὰ ἰδς ΟἹὰ δπὰ Νοὸν Τοδιδιοθηία. [ἢ 
ἴδε πίαον, οαγιΐοῦ ὑδ0ὺ8] δοοορίδιίοῃ, [86 μδίχίδροθδὶ 
Ῥοτίοα 18 νἱοινθα 88 ἱποϊυάϊησ [86 ρίουβ δηροδίοσβ οὗ 
ὈΪΌ]Ι αὶ Ὠἰδβίοτν, ἴτοιῃ Αἄἀδῃ ἰο τλ6 ἔπνεῖνο ϑοὴ8 οὗ 
Φαοοῦ, οὗ ἰὸ [η6 Μοδβαὶς θοσα. ὅεο Ἦ ἴηϑγ, [8.6 δγίιΐοϊο 
ἰῃ απρϑδιίου, (6 ποῖκ οὔ Ηεὶ οΓ ΒΌΟΥΘ γείογεθα ἰο, 
δὶ ΗλβεΒ Πἰιηίογιδ γεαιυΐσι ( Κεἰ σῖο Ἵ ὸ 
απέοαἀἐυίαπα εἰ ροεία ϊυίαπα). 8.11, Ηθδβ, ἴῃ δ 
᾿ἰβίογυ οὗἁὨ (9 ραϊγίδσοιϑ, [88 δοσγϑοι! Υ υἱδοοϑά ἐδ 
Ραιδγοβ Ὀοΐοσο Αὔγϑι πῃ δὴ ἱπίγοἀυοίογυ Ἠβίοτυ, 
δηὰ ὈορίΏΒ (δ6 ΠΙβίοσυ ἰἰ86}} πὶ Αὐτῶω. ΤὩθ 
οαεῖϊον αἰνβίοη οὗἨ ἴπ6 Ο]ὰ Ἰ᾿οβίδσηθοϊ γονοϊδώοη ἰωΐο 
Ρδιυίδγοδδὶ, Μοβαίο, δῃ ἃ ργορδοίίς τοὶ χίου (ἑ. 6., ἔοσῃι 
οὗ το! !σλοη) '6 μοΐ ΠΟΥ͂ δὲ 411 βαἰἰβίδοίοσγ. ΤῊ ἀϊνὶ- 
δου τουδβῦ ὯΘ6 ΘΟΙρ]ο θα ἰῃ οηθ6 αἰγϑοίίοι ἱπγουμῶ [Π6 
Ῥεγοα οὗἨ ἰδ0 παίζοῃμδϊ ᾿βγδαὶ ἰὴ ῥίοιυ οὐ ροϊ χίου- 
π688 (ἴοτ) Μαϊδοῃὶ ἰο Ὁ γἶβὶ), ἀπὰ ἰῃ ἰ86 οἶδοῦ 
ἐπγοῦσῃ 186 ρογοά οὗὨ (6 δγιρθοϊίο οὐ κἴῃδὶ τοοθο- 
Εδιοΐδτη ἔγοια Αὐδηὶ ἰο Αὔγδσω, Ἡπϊοὶ ΤΩΔῪ Ὀ6 δρδίῃ 
ἀἰϊνίἀοὰ ἰηύο (80 ἵπο Βαῖνοϑ οὗ (19 δε ιθαανίδη δὰ 
Ῥοβια]υνίδη ρῥυϊσαϊεἶνο ᾿ἰβίοσγ. ΤΏΘ Βγιηθο ο τλοδο- 
(δοΐίδτα :8 ᾿ϑῃοὰ ἔγοτα ἰδὸ μαϊσίδιομαὶ ρμοτοά 
ΒΟ 69 1ὸ ἔοστη δι! ὰ βδϑθζβῷοθ. 48 ἴο (86 ἔοσιη οἵ δ 
τουοϊδοῃ, 89 βυτθοὶ [8258 ἔδοτο ἔδο ὅγϑε ρίδοο, (86 
ΟΡ δηδίογυ πογὰ [86 Βοοοπὰ (ραγράίθο δηὰ [86 ρασα- 
αἰβαῖΐς πορὰ, (δ ΓΑΙ ΠΌΟΝ οπὰ ἐμ οονθθδης πὶ 
ΝΟοΔὨ) ; Ὀαπὶ ἰῃ [86 Εἰδίοτγ οὗ (89 ραϊτίδνγοιβ (9 ποτὰ 
οἵ τενεἰδίίου μο] 48 {6 ἄγει σδηῖ,, αὶ {86 εἰκηβ οἵ (δ6 
ἘΠΘΟΡΏΔΩΥ δὩΐοσ ἰῃ ἃ δοοομὰ ἰ 6, 88 ἰϊ6 οὐπῆστηδίίου. 
Τμὰ5 αεἷδο ἰδ9 ρμαίσίδσοδθδὶ) ἴθ βίδδὰθ ἱπ ἃ 
τεϊδίου οὗ ορροδί δου διὰ οοδποεοποο πὸ ἐδ 

ἜὙἼΒΟ Μοβαῖο βγείοσι ἰθ ἃ γοπιοωϊά- 
Μοσαὶ 

7 οἵ ὐνο ρεήδονοιει τοὶ ένα ῷ ΔΓ Ὡς κεῖ, ἑησ οἵ 
ἔτοττι πο ἃ ρϑορὶθ ἴῃ Ἐργρὶ, ΠΙΑΥ τϑαῦΐγο ἃ Ῥγορδ': 
ΤΑΪΟΤΣΥ, δηὰ 8 8] δα Ὀοἷΐο ᾿ῃμϑιγυοίΐου 89 
ἴο 6 πδίυσγο οὗ (80 δι οὐ ΑὈγϑὰ δηὰ ἴο σγϑοοῖνϑ 
ἰδὲ ἔδ!ι : ἐξ ἐδ α ἰοιοον ζογηι οὗ ἴμδι τοι σίοη 80 ἴὰς 
88 (86 τοϊϊ σίου 116, τ 10 δἰγοδαῦ ἴῃ ἴῃ 6 ραϊνίδγοδθ 
Ὀόξδῃ (0 ὃΘ νἱενοὰ 88 δὴ ἱηπναγὰ 16, ἰ Βοσο δαί Ὀ6- 
ἴοτα ἴἰ86 βϑόρὶθ, ἯΔΟ δῖθ δίσβηογ ἴὸ ἰδ, 88 δὴ οχίοσ- 

Ξ ἕξ Ὡ Ὶ ΓῚ ον ὕονηι οὗ ἰὄδαἱ το] κἴοη 80 
6 ἰάοαα οὗ ἐῃ6 τοὶ σίοη ΟΥἁὨ ῬΓΟΙΩΪΒ6 ἃτὸ Ὁη 00] - 
ε 6 ἴον, δια ἴπ (μΐβ ὀχρ οἷς [Οττὰ ἐγ ἰηἰγοάυο.- 

ἰπίο 116 ᾿ἶδ οὗ 1:6 ροορῖίθβ.Ό Το ἴδ, ΠΟΊΤΟΥΘΕ, 
ποῖ [16 ζυπάδτησοαί δὶ ἰγρο οὗ ἴδ Οἱά Τοβίαιησεξ, 
186 ἴδ: οὗ Αὔτϑω. ἴη ἴδοὸ Ῥδίγδγομδὶ σΏ 

οὗ Θοὰ [8 ρτγοτΐϊηοαϊ, [86 δγιρο] ἰ8 δὺ 
ΕΥδίοσα, 88 δἷϑο [86 ρυϊτ 76 ΣΘ- 

ΒΥγΓΏΡΟΪ ἰηΐο ῬΡΟΤΟΪΏΘΏΟΘ ἰα ταν ς 
ΒΥΤΩΡΟΙ 85 δὴ ἰπδιϊτπίο). [πη ΑὈτγδηι (Π6 
Ῥτοιιΐδο οδουρίοθ 

δοϊσηδηα γοϑίδ ὍΡΟΣ ἰδ: ἰῃ {16} 
οὐἰπνασγὰ 

ἔξ εἰ 
68 

ὈΪδηοο ἰο Ῥεγοίοαδιδη τω, τ }116 (16 Μοθαῖο βυδίθεῃ δ" 
ξθατβ 88 ἴδ Ῥεϊτηἰεἶνο ἰγρο οὗ ἴδ Μεάϊδονα) (δ Β} 19 
ΓΟ. (009 Ἠκοσοσν ἰα, Διί916 α» 

ἐγίανολε.) 
ΑΔ ἴο ἰἐ παίυτο, ἰδο δὶ ἢ οὗ ΑὈτγδι ἷἰ8 αἰδιϊῃ- 

ἔροτα ἴἰδ0 (81 οὗ [6 ρου διηοοβίογβ ἴῃ {8 |8, 
[δὲ δο οὐἱαίηδ δηὰ μοϊ δ [6 ῥσγοζηΐβο οὗ βαϊ ναϊίοιι, 
ποῖ ΟἿΪΥ ἴον ἰταδοὶ, Ὀσὶ ἴον μἰβ ἴδ γ ; δηὰ ἔργο 
100 Μοδαΐο δγείοση, ΌὉΥ 186 ἔδοὶ [δὲ ἷς χρυ ΘΙ ΒΟ] 8 
186 ργοιηϊβοά Ὀϊοδδίηρ, ἱπ 186 βοοὰ οὗ Αὔγδιῃ, 88 8 
ὈΙοσαῖη, [ῸΓ 41} ροορίθ. [ἃ τοίδγθηοθ ἴὸ ἴπ6 ἢγβι, 
ἐῃογ6 ΤΘΓῸ οδε ἰον ᾿ΐηθ8 οὗἨ ἰδθ ῥγοπιῖβο: ἴπ 6 ᾿ΐπθ οὗ 
ϑδοί ἴῃ οοηΐγαϑι ἴο ἰμδὶ οὗ Οαΐη, ἰδ6 ]η6 οὗ ὅθ πὶ 

ἔα (ἢ, 1 ἴῃ ορροσί οι το ἰδοεξο οἵ Φαρῃθιι δυὰ δὴ, Βαὶ 
ἀ8ὸ Ἰΐῃο οὗ βοίδι, [ῃγουρὰ ἰἰ8 οοττιρίίοι, 18 γα! } 
Ἰοδὲ ἰῃ [86 ̓ πηο οὗἉἩ Οαίηῃ, δπὰ (ποθ Ἰΐηθ οὗ ϑ'δοζῃ ἔυγτηδ 
ΠΟ νυ). }]-ἀοβθηοά ορροϑίξοη ἢο μ6 οἢθ Αἱ] - γυναι 
Βοδίμοηΐϑα. [ὑ 19 στδάυδ}}} ἰπίοοιοα πίῖϊῃ ἰμ6 ἰδίηΐ 
οὗ ᾿ιϑαϊ Βοηίδση, τδ116 οὐ {86 οἶδοῦ δαπὰ ᾿ὐθκα θ6- 
ονίῃσ ᾿ἶνϑα αρροῶν ἰπ 26 ἀδβοοῃάδηϊθ οἵ Φαρῃοιὶ 
δηὰ Μοϊοιἰϑοᾶοα, πὶ ἷ9. ομϊηοθηῦ ρῥἱοὶγ, ὈΘ.- 

ἴο ὑμῃ6 Οδμδδη ἰ8ἢ ῥΘΟΡΙΘ, δηὰ ἰδυ8 ἰὸ ἴΠ6 
διαὶ οὗ δια, Ὀυτγίησ [86 πΟΪ6 ρΡογϊοα οὗ ἰδὁ 
τυσς Ῥηταϊεἶῖνθ οπ, ἴμ0 (μοοογαίίος δηὰ [68- 

οἰοτηθηϊδ δὸ τηΐϊησίοὰ ἱοχζεοίποσ, Τμθ ἀδικ 
δὲροοὶ οὗὨ [δΐ6 το ἰσίοη ἷβ ἃ το] ορίοαὶ, Ἔν γ- ζτον- 
ἰπςς μιοδι βοηίδτω : [15 Ἰίσῃιὶ εἶδ {ἢ 9 δυτ 0168], ον 6 Ὁ- 
πϑηΐησ, Ὀγίσρονδὶ τωοποιϊμοίϑτη. Ηρα οηίΐϑιη σαί ἢ οΓ8 
τα δῖ]γ, 88 ἃ βϑηθγαὶ ἐπ] ρμΐ, (ὨρουρᾺ τ] οἢ ο  ἴπ- 
τοῦ ἴΠ6 τιθ οὗ ἀοά, 88 ᾿παϊνὶ βίδα. Τῆυδ Μο]- 
οἰἰφοάδο δίδαβ ἴῃ {8.6 δυττουπαϊΐηρ, δορί μοηΐθπι. [ἢ 
ἃ τοϊϊαἰσυδ ρμοίΐηι οὗ τίονν 6 ἰβ ἀτάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγε- 
γεαλόγητος. Απὰ ἢ ἷδ 80 δ᾽ ρτοδίου ὑμδηὴ ΑὌγδση, 
88 ΒΘ Βίδιβ 88 [}6 ἰαϑὲ βἰπίτηρ γορσοδθη δ γθ ἰπ ἐμ9 
ΟἹὰ Τοδίδιβοης οἵ (6 ρυϊμι νθ το] σίοπ Ἰοοκὶ 
Ὀδοῖὶκ δρῶ ἰοὸ ἰδ 6 Ἰοδὲ ρΡαγϑαΐδο (πΐο, ονονον, αἱ 
Ὡοῖ ΘΕ ΓοΙΥ ο6886 ἴῃ [86 ποῖ ΟΙὰ Τοβίδτηθηὶ ἢ6. 
τἱοά, δηὰ ͵δ8 ποὲ Δοβοϊ υἱοὶ ὀχ ηρυϊδῃοα οὐθα ἰη ἰδίοτ 
Ῥατίοάβ οὗἁ ἴ80 ποῦὶ): τἢ} 169 ΑὈγϑσα δίδηβ 85 ἐπ 
Ἀταὲ τοργοδαηίδίϊνο οὐ ἰμθ ἀοοϊάϑὰ τοϊϊξίοπ οἵ ῃ9 
ξαΐατο, ΤΏ, 86. δυοῖ, ἢ85 ΔΙΚΟΔΟΥ [8:6 ῥτομἶθθ, ἰδδὲ 
ἴῃ δἷφ δοϑὰ 81} (826 ζατα "66 οΥὨ 1Δ0 δατίῃ βμουΐϊὰ Ὁ 
Ὀϊοθδοὰ, τθοὸ ἰδ ποῖον ἀγενεαλόγητος ποῦ ἀπάτωρ, 
ΕΠ ΠΝ ΠΕΡ 55 ΠΕ ΓΕ ΟΕ ΒΕ ἜΡΡΡΩΙΣ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἴὰ 
ἱο ἔδιδον, Τοσδῦ. Βαὶ [Π6 οἷα τοϊϊχίοηῃ ἀονοῖορθ 
ἰιϑοἱἵ πλοῦὸ ἀοδβη οἷν ἰπίο [86 τοϊρίοι οὗὨ [86 διθιγθ 
δὶ αἰοΡ, ὙἘΘΏ (86 οοττυριίοι ον ἰδ {ἶπη6 88 
τοϑο δα δυο ἃ ἃ γάλι ἐδαὶ (δἰ τἢ, Ἰοοκίπο οαὐ θογοῃὰ 
ἴδιο ρῥγοδαῶὶ δυὰ ἡαάγτασπὶ νροϑύίηρ ὕροῦ ἰδ, τηυθς 
ἂχ ἴῃ ἰΐβ ὁγΥ0 ἃ πον Ὀορίπηΐιρ οὗ δβαϊναϊΐὭοη. Τα ἰδ 
ποῦ ἴῃ ΝΌΘΙ, (Π 8 4]50 ἰδίονς ἴῃ (0) Μοθϑϊδπὶο ργορἢ- 
οἰδβ. Βυὶ νδ16 Νοδ ουἐ οὗ (Π6 δοοὰ οὗὁἨ παΐοσβ 
Ββανοὰ ἃ ΠΟῪ Γ806 ΟὗἁἨ τοϑῃ, Αὔτῶσι 88, ἱβγου ἢ [86 
ογοσβονίης βοοὰ οὗ διοδιποηΐδτω, ἴο ουπὰ ἃ ΠΟ 
Ῥασσουϊδν ὑϑορίο οὗ ἐδίει, Ἐμὸ βου ἃ Ὀ6 ἃ Ὀϊοδδίη 



984 ΘΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΞ ΕἸΒΗΕῚ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΞΈΕΞ. 

ἴον 41. Τῇ ὈΪοδαίης 18 ΔΙΓΟΔΟΥ͂ 8 ὙΟΣΥ δνδηοοὰ 
468 οὗ (86 βαϊναώοῃη. Εορ Ετο 86 βδιγδίίοῃ 88- 
Βυμη68 86 :άοα οὗὨ υἱοίογψ, ἴος ὑδιηθοῖ, γαδέ, [ῸΓ 
Νοαῖ, 186 ργεβουναίίοπ οἵ ἴμο ἀϊνίπο πδτθθ δηὰ ἐμ 
Βυπίδὴ γ806: ἴον ΑΌτδαμι, ἰδὲ ἔοττοβ 0 ορροαἰεΐοι 
ἴο ἴδ συγβθ. ΕὉΓ 88 ἐΠ0 ΟἾΓΘΘ 8 [Π6 Θη 1688, Τηγθ- 
ἰογίουϑ, ριορτοβεῖνο ἀσβιγαοίίοη οἵ 1ἴ6, 80 [8.6 Ὀ]6885- 
ἱπςς ἰδ (1.6 Θηἀ[688, τηγϑβίογίουϑ, ρτοβτιοβδῖνθ ϑητ οὨϊησ 
δηὰ Ἄοοπϑογναίίοι οὗ ᾿ἴ6. Α8. ἐδ οοπάϊξίοη, ἱπάθοά, 
Αὔτγϑηι μχυϑὲ σῸ ουἱ ἔτοτα ἐμ6 μοδίδοῃ ᾿ουῦϊά. [ς ἴα 
ΟἾΪΥ͂ 84Β ἴῃ ορροϑῥιίίοῃ ἴο ἱξ, (δὲ 86 οδῃ ἰπίτοῦνοθ 
(06 Ὀ]οββίης ψῃϊο 8 ῥγουϊβοὰ ἰπ δἰ8 δεαϑὰ. ΤῈ 
Ῥίουβ [ογοίδιμογΒ μδὰ ἱπάθοὰ δἰγοδαν ἰδκοη ἴθ6 Βγδὲ 
βίορ οὗ ἔα (ΗςὉ. χ!). ΤΟΥ Βαγο, ὈΥ ἔδι "ἢ ἴῃ {86 
«οτοδίίοη οὗὨἩ ὑμὸ που], υἱτοτοὰ ἰδθ ἀ οὗ (δ6 ἰη- 
ἀεροηάθῃςθ οὔ πιδίίογ, ἔθ ζυπάδεηοτίδὶ ἀορτηα οὗ 
Βοδιοηίϑτα (ΗΘὉ. χὶ. 8). ΑΌΟΙ Βαϑ ἰδίκοῃ ἰΠ6 βοοοῃὰ 
δῖδρ οἵ (τ ; ἢθ6 δΔ8 ἱπίγοἀυσοα {890 βδοτίβοο οὗ (ἈΠῈ 
ἰπῖο 6 ποτὶ, δηὰ οἡ δοοουῃς οὗ ἰὲ βαουβοοὰ εἶδ 
οσι 6. ἙἘΠΟΟΘὮ 888 ἰδίζοη ἴδ6 ἰπἰγὰ , Π6 δοδ]οὰ ἰῃ6 
ἔαϊι ἴῃ [86 ἠονν "ἢ δηα τουσασὰβ Ὀογοημὰ (Πὸ ρεϑδοηΐ. 
Νοδὶι οδνσγίϑα ἔδι δ οα ἴο {λ6 δαϊνδίίοῃ οἵ (οἀ ἰπ [60 
αἀϊνίῃο ῥα ἀρστηεηῖβ. ΑΌτγδι, ἱπγοῦσῃ {Π0 τοηυϊγοὰ τὸ- 
πυποίδοι οὗἩ (0 ποτϊὰ, ἰηίγτοάυσοὰ {πὸ [5γδ6 } 88 
αὶ! οὗ 86 ἔπίαγο, ἰδ6 ΒΟρΘ ἴον [8 οἰθσηδὶ ἱμμογὶῦ- 
8ηοο οὗ αοά, δηὰ 1156 ἰηἰτοἀδυοιίου ἱδτρουρὰ [ἢ 0 ἵπμοτ- 
ἰϊδδοο οὗ [18 Ὀϊοβδίης. [ὑ ντδϑ [6 Ἰορί ταδί γοβυὶὶ 
οὗ εἷ8 γτοῃυποϊαίίΐοη οὗ ἐδ6 ποι]ὰ ἐπαῦ Ὧθ δβοδϊοὰ ἰΐ 
{πτουσῇ ἰῃ6 βδοιίθοθ οὔ [1βδᾶς, ΤῈ βυοοεοάϊης 
Ῥδίγ Αγ οὮ8 μανὸ ἀθνυοϊοροα [8 ἔα ἢ τοῦτα [Ὁ11γ, ὁδοὶ 
ἴῃ Ὠἷβ οὐτὶ τὰΥ. 8886 Ἰεδγηθὰ ἴο ρῥγεΐον ἐμ ἤγϑι- 
Ῥοσῃ οὗ (6 δρὶτίς Ὀοίοτθ ἰδ6 βγβι-Ὀοτ οὗ Ὀ]οοὰ ; 
Φδοοῦ ροϊηϊοα ουὲ Φυάδῃ 85 ἴῃ ΘΟΏ ΓΑΙ Ἰΐπ6 οὗὨ Ὁ]688- 
ἱῃσ πιο ΐη [86 Ὁ] αδαίηρ οὗ δἷβ ΒΟΏΒ ; Φοβορὰ ὑγουθὰ 
818 Βἀ6} } τῸ [86 Ῥγοπιΐβα θ81}] ἷ8 ἀοδίμ. ΤΏ τδϑ 

Ῥαγοὰ (86 γτρουποϊαἰίοη δηὰ [86 οΔἸπρ' οὗ Μοθοβ. 
ἵτοίκου ἔγοτη [ϑηρο᾿Β Δρο196 ἰῃ Βοτζορ᾿8 ΕὨογοΙο- 

Ῥοαΐο.) ἀψτο 
ὙΠ ἰδ ἱπιτοἀυοσιίίου οὗ 86 ΑὈτΑΒδιηΐο τοϊϊσίοη 

(666. ἰμὸ ἴογοροίμπα ϑθοίζο}}) Θοστεβρο;α 1ΐ8 ταὶ ὰ πᾶ- 
ἴσο δηά ἴογῃι,, δῃὰ ἰΐϊβ σοῦ ἀδυοίοριηθηῖ, ΑΒ ἴο 
16 Βγβι, ἰὸς ταυϑὺ Ὀ6 οὐδοσνυϑαὰ ἰῃδὶ Αὔτδσα, ποι] - 
βίδα ϊησ ἴῃς ἀροίδῖνο ομαγδοίθς οὗ ἷβ θορδγαίΐοῃ 
ἔτοιῃ ποδί μοηΐϑη, δἰ}}} ορροβθα ιἰπη861 ἴο 1:6 Πο8- 
ἴθ πιϊπουΐ ΔΗΥ͂ ἐδηαι οἶδα. Ἠδηοθ ἰδ ͵8 δαϊὰ ἰῃ- 
ἀροά, “ Οοὺ τΓπ66 οἱ] Ὀὰξ τἰδρ δβεοοπᾶ ποσὰ (Ὁ]ΠΟΥ8 
ἱπιτηοαϊδίοὶν : “ ἴθου 58|4}} Ὀ6 ἃ ὈΪ] δβίηρ, δῃὰ ἱπ ἴῃ 66 
Β..8}} δ ὈΪΟΒθθα, ΟΥ 8181] ὉΪ688 1ποιηβοῖνοδ, 4}} [86 
ἔλταὶἶθβ οἵ 16 φαγί ἢ." Ηθηοο 186 ραϊγδγοῦβ βίδηὰ 
ὌΡΟΣ ἃ ἔτ ϊγ ξοοιίησ τι (6 ῥτποοβ οὗ 
ἴῃ 186 ροϊηὺ οὗ ΤΩΔΣΤΙΔρΡΘ 8ΙΟπ6, ᾿ατηθὰ ὮΥ ἰδ ἷ5- 
ΤΟΣ οὗὨ [6 Βειμίϊοβ, ΠΟΥ ἀγοδλάθὰ (πϑοογδιϊο ταΐβ- 
ΔΙ ληοο8 (ὅσῃ, χχίν. ὃ; χχυϊ!, 46). [π [86 ἔουτι 
᾿ἀπελε σῶς 186 Βγϑὲ ἰϑίοτ δὶ ομβδιδοίογβιϊο ἐγρὸ οὗ 
ΔΗΔ᾿ Οἰϑτῃ ἈρΡΡΘΟΣΒ ἰηῃ ἴμ6 ἀοεα οὗ ϑΞ΄ῇϊ᾽ηθοη δῃὰ [μονὶ 
(ὅεη. χχχίν.). Τᾷιθ 7υα οἶα] δηὰ 8οϊοσλη ἀἰβαρρσοναὶ 
οὗ (͵18 ἀοοὰ ὉΥ ϑάοοῦ (θη. χ]ῖχ, δ) τρδρκα ἴ86 ἔστιθ 
Βρ  γίῦ οὗ [86 Ι5τγδρ 1188} το σἵοπ : (η6 Ὀο]ὰ Θοτασηθῃδ- 
ἰΐοπ οὗ 1818 ἀδοὰ ἴῃ (80 ὈοΟΚ Φυάϊ (οἷ, 'χ. 3) το- 
ψοα]8 ἴη26 ἰαΐοῦ ρῥῃαγίβαϊς Φυάαίδη. Ἐνϑῃ 186 σιϊχοὰ 
ΤΑλυτῖασο ͵ἰ8 Ια αὶ οχοθρί ἴῃ [9 6486 οὗ [πο ρτοβοτὶ δοᾶ 
ΟἈΘΔΉΪ 68: δηὰ 0 (06 αυοϑ 8016 δηὰ Ὁ ΠΔΌΡΥ 
Δομηθοιίίομβ, 6. ρ. οὗ Εδβδυ, ἴῃθγθ δ. ορ {1.7 
ὈϊΪοβδοὰ δοπῃθοίοηβ οὗἨ Φοβορῃῇ δηὰ Μίοβοβ. Τδ0 
ΟἾΪΥ τηδίίοσς οἵ αποβύοη ἰ8 ΒΟΟΣ ἔμοῦο 8 δ ἢ 8 
σοτιαἰπὶν οὗ ἔμ ἰῃδῖ [Π6 ΠΕΊΘΕΙΝ ῬΆΣΙΥ ΤΊΔΥῪ Γαΐδο 
186 πο ρθοϊϊονίησ ἰηΐο ἰ.6 Βρθογο οἵ ἴδ! ἢ, ΤΉ τῦῶβ 
οὐλύπτωνι (δαὶ πρηϊοῦ τηοάϊῆοά ἴΠ6 οτίτηθ οὗ ΤθΑΓΩΔΓ ; 
ΟΣ ἤδη διϊοδὶ αἰϊδο;τηθηξς ἰὸ ἰ.9 Ὠουβ6 οὗ Φ4οοῦ, ΟΥ 

(86 ἰδὲ οὗ Φυάδῃ. ΜρΙ|1Δ 88 ταὰβ ἰμῖ8 ραϊγίδυοἢ δὶ 
Βρὶτὶ! οἵ δϑεραγταώου (Ὀθοδυ99 ἐξ τγϑ δοίυ}}γ δρὶ γι) ἰἰ 

ΔΒ τ8ὲ 85 δβισίοὶ ἴῃ [06 οἴδεος αδϑροοῖ. Ἠρῆσο ἴμοτὸ 
ΔΙῸ τοϊδνο αἰβιϊηοιΐοηβ οἵ {86 οἶοοῖ ἔτοῃι 8086 80 
ΔΙΘ 668 δἰ τίου! (86 οὨοδοη, ταπηΐπρ ἄονσι ΤὨγουρὮ 
ἴδ ἔϑΠΩΪΥ οὗ Αὔτγδμι, βγδὲ ἴῃ ἰῃ0 ορροπίοῃ Ὅ6- 
ὑπϑθῃ [8880 δΔη Βῃπ)δοὶ, (Πα ἐπ [παὶ Ὀοΐπσοοη ΦδοΟῦ 
διὰ ἔδβδυ, δηλ! ἱπ (6 βῇδυρ ἀϊδβιϊποίουβ ἰῃ (ἢ9 
Ὁ] οδβῖηρβ οὐὁἨ Φδοοῦ. (Ετοσα [86 βδχηθ δυίἰοἱβ.) 

ΑΒ ἴοὸ (1: ἀσνεϊοργλθηΐ οὗ δι ἰπ 86 ραῖτίατο δὶ 
Ῥοτίοα, 10 ῥργοσθϑάβ ἕγοτα ἐδ:6 ἀεί 97 ζαϊ' ἴῃ ἴ6 ἢ 
οὗ Αὔγδπι, {βγουρὴ [86 ἐπάμγαποθ (ΟΓ ραξὶδηιοε) ο 
͵7κἐδλ ἴκ ἴθ 1186 οἵ 5886, ἰ0 86 οοη οί ὁ. 7ζαϊίς, τὴ 
186 Ἰἰα οὗ Φδοοῦ : Ὀὰῖ ἰπ 1η6 116 οὗἩ ΦοΒοΡΒ (86 
ορροβίοα Ὀοΐποοη ἐλδ δι εγίησε απα ἐδε ΟΉ 
αοοοιμπὲ ΟΥ̓ ζαϊἐδ, Θοπι68 ἰπῖο οἷδαν δηὰ ἀϊβίέπος σϑ- 
Ἰἰεῖ, ΤΊΘ ῥτγοσηἶθο αἰϑὸ ἀπο 8 86} τοοτο δὰ σροσο 
πίάοῖγ. ΤῊ ὈΪοπβαίη ξο (6 ἀοϑοοπάδηϊε οὗ ΑΌτδτση, 
ὝἼΟ βῃουϊὰ ἱπμογῖς Ῥαϊθδιίηθ, ἀἰνίθα 1186} δγεβαγ 
ἴῃ [Π6 Ὀ] οδείησ οὗ 5880 ἀροι ὅδοοῦ, ἰηΐο ἃ Ὀ]δβίην 
οὗ [80 θανθηβ δῃὰ [Π6 Θαγίἢ, δηὰ Φδοοῦ Β δυιιοτι 
ἴ0 τ δῃποῦποοβ τοῦτο ἀοβηϊίοῖγ ἐδ6 ἐδποοοσγδίϊο 
κίησάοτῃ. Βυὲ ἰῃ ἴδ6 Ὀ]οββίηρ οἵ Φαοοῦ ὕροῦ δυδῆ, 
[86 ΒΆΪΠΟΣΝ 18 ἀοοἰστιαίοα, 48 ἴ86 ῥγίηοθ οὐ τὰς δπὰ 
Ῥοδοθ, ἴο νβοσλ 1ῃ6 ρϑορὶθ δουϊὰ δ ρατῃογοὰ (α 
ἔατίμον οσίγδαος ἔγοπλ [ἢ 6 δγίϊοἷθ ἰη αυοβίίοῃ, ἡ. 199}. 
Ἐοσ (6 ρογίοαβ οὗ 6 ἰδίοσγ οἵ (86 οονοημδηξ, 866 
ΚΌΞΤΣ, Ῥ. 186. ΕῸΡ (6 πδῖυτο οὗ 06 ρῥδίγδγομδι 
Ὠἰβίοσυ, Ὀ ΚΙ ΤΤΖΒΟΗ, Ὁ. 241-249 . [α]δ8ὺ ΒΑυμά ΤΕΝ, 
Οοπιπιδηίατυ, Ὁ. 16ὅ-168: Κειι,, ν. 198-125.--- 
Α. 6. 

ἐἰέιτα ΔΙΤΔΏΡῸΒ (Π6 ΒἰΒΊΟΥΥ οὗ ἔ6 οογδηδηξ ὑπ- 
ον ἰῃ6 [0] ον ίησ Ῥογίοαδ ΟΥ βίδροβ: [86 ροτϊοά οὗὨ 
186 ἡαπιδίν, ἱποϊυάΐηρ [86 ἰγϊδὰ οὗὨ ραϊδγοῦβ πιὰ [86 
ΠΝΘΙΤΘ δοῺ8 οὗ Φδοοῦ ; 186 ρμεγϊοὰ οὗὁὨ τ86 »εορίς, 
Βαυϊηρ [186 βἰαγίϊηρσ ροἰπὶ ἴῃ [86 ὕτοῖνο Βοη8 οὗ Φδοοῦ, 
δηὰ ηρ [γουρ (86 Φυάροδβ: π6 ροτϊοὰ οὗἩ ἐδ 
κἰπράοηι; ἴἰὯ6 ρμοτίοά οὗὨ ἔμο εχὶΐα ἀπά νεδίοναξίον ; 
γν ἰοὰ Ὁ ΘΡΩΜΟΥΣ δηὰ πο ροτὶοᾶ οὗ 16 

ἐξ.--ΑἈ. ἃ. 

[Ὁ 6128. ἢ μοι 89 Ὑ6 ΙΩΔΥ δΌΓΙ ἀρ δηὰ οὐ Ώ89 
8 τον β, {πὶ ἴΠ6 ρδισίγο ἢ] Ὠϊδίοτυ [8 ἱηιγοἀυσίονγῃη 
ἰο [86 Εἰϑίοτγ οἵ δηὰ 8. οομηρϊοϊδὰ ἴῃ ἴὮτοθ 
Ρατίϑ---ἰῆο Ὠἰβίοσίοθ οὗ ἴ6 ἴἤτθθ ρδίγίδγοιδ, 186 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ Ὠἰδίοτγ οὗ 86 ῥαιγίδγο!β τουοϊνὸβ δχσουσῶ 
1Π6 ὈτΟΠ 86 88 ἴ0 Ιβγδοὶ, δῃηἃ (σπαδη ἰ13 ἐπῃου Δ 6. 
ΤῊΘ οδαγδοιογίβεῖο ἰσαϊὶ οὐἠ πὸ μῥαίσγίδτοιϑ 18 ἔδίι. 
Τηΐδ δι βῃοντβ 1ἰβ6 1 1 16 π 016 ΤΙ ΚΓ []τ 659 
οὗ 116 ραγίϊσυϊαν οἰοιηθηίδ ἴῃ ΑὈΤΔΤ : ΟΘΑΒ6 ΟΞ ΟἿ 
Βιγαρν  πρ, τϑβϑοϊυ ον Ῥδιϊοηῦ δὰ δηαατίηρ, ονοτ- 
οομηρ (6 πουϊὰ, Ηθ ἷβ [{π8 ἰγρα οὗ (δμ6 ἙοὨ᾽οία, 
οροαΐβηοο, δηὰ νυἱοίοσγ οὗ ἔβ1{}ι-πατὴρ πάντων τῶν 
πιστευόντων. ἨΪδΒ Ἰονίηρ ΘὨμἀυτδηοο τοροδὶϑ 1561 ἴῃ 
ἴβαδο, ἷϑ Ὠοροαϊ τοδὶ ηρ5 ἰπ Φαςοῦ. ᾿Επ᾽ ἐλπίδι 
παρ᾽ ἐλπίδα ἰ8 {πον τηοϊῖο. ΤῊ6 Ῥσοπ)ὶβα δῃὰ ἔδιτῃ 
816 ἰδο ὑπνοὸ σοττοϊδίοα ἔβδοίογβ οἵ ἴῃ: ρθορὶθ οὗ αοά. 
Βομουποίηρ (6 ργϑϑϑηὶ, δῃὰ ἰπ ἴπ6 τηϊάβὲ οὗἨ τεῖδ]ϑ, 
[ϊ8 Ι}ἴ8 ῬΡα8868 ἐπ ἢορθ. ΗΌΡΘ ἰδ [8 ἔστ 16, ἐτωυραϊβο, 
δηὰ αἰεοοῃ. οϑἶσο ἰβ [8γ86}}8 οἱθιῃθῃῖ. 

γιοπίηρ [6 Ῥαύσίδγοιδὶ ΠΙΒΙΟΥΥ ἔγοτα [ἢ 6 οατῖτγαὶ 
Ροΐηξ οὗ ἰῃδἱ Ὠἰδίογυ, [Π6 ἱποδγηδίοη οὗ αοα ἴῃ ἐδ0 
ἔ] 688 οὗ πηο, [5 ροβίοη ἴῃ [86 ὨϊΒίοτυ οὗὨ δαῖτα 
ἴοῃ ΤΑΥ͂ ὈΘ ἴυ8 ἀοβηρα, ἸΉοΓΘ ΓΘ ΒΈύθῃ δίβροϑ 
ἴῃ (818 Ὠϊδίοτγη : 1. 16 δηιθαΠυνίδη ὕτησθ, Ὀοὶἢ ρδσα- 
ἀἰβαῖο δηὰ αὖον ραγδαάΐβο, ἀυσίηρ πο αοα ττὯϑ μοῖ- 
ΒΟΏΔΙΥ δηὰ Υἱϑι ΟΪΥ Ῥγϑάθης τὶ τοθη, οἱοσίηρς τὰ 
τ6 δοοὰ, πῆθῃ 6 γοιγοβ ἰηΐο 1.6 ὨΘΔΥΟῺϑ δὰ ἔγοιι 
Πόποθ Θχογοίβοθ ἷ8 ἰυάϊοἶα]ὶ δηᾶὰ βονογοῖρσηι ῥτοτὶ- 
ἄθῃοθ. πὸ ροδὶ οὗὨ δἰ βίου ἰβ ἱποῃοοζοσισασγα (86 
τοϑίογδιοα οὗὨἨ (}9 ἀνγο ἶηρ οὗ αοὰ πὶ τοῦ. ἸΤῆθ 
ΒἐΒΙΟΣΥ ὯδΔ8 ΘΥοὉ ᾿οηἀοα ἰονγαγὰβ 1} 18 4. ΤῈΘ 
Ραϊτίδγομδὶ ἐἶἰσηθ ἀυσγὶπρ ππΐοῦ αοα τηδηϊ βίο ᾿ϊη»» 
Βοὶ ἢ ῬΟΓΒΟΏΔΙΙΥ δὰ ΘΥῸΣ ΥἱΒΙ ὈΪΥ προ [86 οδεί, δυὶ 
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δὲ τοοδ αιγὰ ΟἿΪΥ [0 ἃ δ. ΒΟΙΥ τηρῦ, ἔμ ραϊ]- 
δὶ ἱωροτγίδηξ ροϊἰδ ἰῃ ἐδπ6 Ὠἱκίοσγ οὗ βαϊνωϊζέοῃ : 

διιὰ οψοῖ {1686 τουοίδιίοῃβ οδϑδο ἔγοσῃ ϑδοοῦ ἴἰο Μο- 
8βο6αβ. Τδο τονοϊδιίου οὗ αοὰ ἰῃ ἰ)οὸ βδιθ ΓΝ, ἱ, 6. 

οορίοιοῦ ἰνίποδοϊ ἰπ ἰδ, Ὀοίορο ἰο ἐμὲ (πιο οὗ [86 Θομιρὶ 
ογθδιίου, οὔἰδο ἱοῦ οὗ [αεδοὶ, Ηΐδ ρϑου- 
Ἰξωγ ροορὶθ. 8. ἰιἐδὴ ρμονὶοα ῥγίοῦ ἴἰο [8.6 ὁχ- 
ἴλο, ἀυνίπσ ποῖ ἀοὰ ἀϊὰ ποῖ γτουθδ] ἰδ 6} 
διά Υἱδὶ Ὁ] 8 ἷπ [86 Ῥοτγὶοα ἰοὸ ἃ ἔδν,. δῃὰ ἴοὸ 
ἔδιοδο ΟἿΪΥ δὶ ἔἰπιϑϑ, Ὀαὲ ἰο ἃ 8016 ῬΘΟΡΙο διὰ ρουτηδ- 
Βοθῶνγ, Ὀαὶ 8}}}} ΟἹ]Υ ἰο ἃ ῬΡϑορἶὶθ δηὰ ποὶ ἴὸ τωδηϊείη, 
Τογο δὲ ὑπὸ αἰδεηρσιοηλοῖθ ὁροοδδ ἰη (8 ροτὶοα, 

ΤῈ δϑοοοηὰ ἰβ ἰμδὶ οὗ [0:6 ργϑδβδοῶοθ οἵ ἀοὰ ἰῃ ὑδὸ 
ἰδεωρὶο δηὰ ἰῃ ἰδ0 ποτὰ; ἰῃ (Π)0 ἰδίαρ!θ ἔον [8:80], 
Βαϊ ΟἿ]Υ ἐδνο πιοάϊδιέίοη οἵ ἴη 9 
ποσὰ, Ὀπὲ ΟὨΪΥ [δ πηραϊδίἑοι οἵ Ῥτορδοίδ. 
Βαι αὐτοῦ {8 Ἰοτοσ, 1608 δοοδδϑϑὶ υΪ6 ὑθσαρὶθ- ργόδθμοΘ 
θε68568 τΏοη ἴδγδοὶ βἸ]οὰ Ὡρ ἰδ0 πηθδϑῦγο οὗ ἰὼ ἱπί- 
ᾳὐεα. Τα ρἷοεγ οὗ Φοδονδαὶ ἀορατίοαὰ ἴοι [86 
ἐδρ]ῖ6. ΑΔ Ἃοά δἱ ἄγει πίιιθϑάγον ἰδ τηδηϊραιοα 
᾿Ἡαρηροφη ριον τὴ ΓΔΟΘ διὰ ἀοδβίσογοα ἰξ πιὰ (89 
οοὐ, 80 ΠΟΥ͂ ἔγοτλ ἴΠ6 “7088 ρϑορὶθ, δὰ δρδῃηάουϑ 
δοσυδα θη τὸ ἀοβίσυιοίοη, ΑΒ (86 ἔσει βίδαρο οἵ ἰδ 
ΒΙΒΊΟΣΥ οἶοδοθ πὶ 4 ἰυδφσταοσυὶ ἔτοῦ ἴθ δδοομβάϑαὰ 
αοά, δὰ ἰμ6 δοοουά ἱῃῃ ἴδ0 Ἰοῃς ῥγοίουπα αἰϊθποθ 
ἔτοτῃ ὅδοοῦ ἴἰο Μοϑδϑδᾶ, δο 106 ἰμἱνὰ διχαίη οπδ ᾿ἰἶκο [}10 
ἄτεὶ, 4. Το ἔτὴθ βυοοοοάϊηρ ἴδ 6 οχΊϊο, δὲ 116 δου» 
ΤΩΘΏΟΟΙΩΘΩΐ Ὠοΐ ΘΘΦΘΠ 161} ἀἰβδγοωϊ ἔγοτ (86 οἷ080 
οὗ 186 Ὠιϊρὰ ρογὶοὰ, αοὰἀ ντῶϑ ργοθοῶὶ ἰῃ ἰδ6 ποτὰ, 
Βαϊ (86 δτῖκ οἵ [86 οονοίδας, [Π6 οογογίηρ, ἴδ6 οἶς 
υδίτη, (86 ὕτίαι δηὰ ΤὨυπνυγῖτη, δη, τποσθ 18 Δ]], 
6 ΒΠΘΟΒίΏΔη, ἰδ6 Υἱδὶ Ὁ]Ϊ6 βγιωῦοὶ οὗ (89 ργθδθῇοθ 
οὗ Φεδονδῖ, πόῦθ πδηϊηρ ἕἰῃ [6 ἰσιρὶθ. Βαϊ 
ΡΤ 1861 ΩἸΟΙ δρϑϑο]θθθ τὴ} Μαϊδοιὶ δοὰ 

16], ΤΊΘ ρϑορὶθ δοτωρἰδΐη, Ἦ 6 866 ποῖ ΟἿΣ εἶπ, 
ἴδοσο ἰδ Ὧ0 ΠΏΟΓΘ ΔΩΥ͂ ῥσορδοὶ (Ρκα. ᾿ἰχχίν. 9). ΑΥ̓͂ 
Ἀδιλοῦ ϑἰμηοη ἰδ6 ὑτοίθον οὗ 809 Μδοοδθθοαμ Φοηδ. 
(δὴ ἰδ6 ἡγούμενος καὶ ἀρχιορεὺς εἰς τὸν αἰῶνα, Ὀυὲ 
ἶξ νὰβ ἕως τοῦ ἀναστῆναι προφήτην πιστόν. :8 
ἔοτϑακου οὗ οἄ, δῃᾷὰ οοηβοίουϑ οἵ 1.8 ἔογβδίκοῃ δίαιο, 
ἴδε ἴσὰρ ϑύδοὶ μαββοὰ ἐπτουσὰ (δὲ ουσ! ἢ οὗ 
[86 ΒΙΒΌΟΥΥ, 8 δοιιοοὶ οὐὗἁἩ ἀδβίγο ἔον θεϊϊουθγβ πδιἰης 
διὰ Ἰοηρίης ἴου 1 ὩΘῊ ππνοΐ οὗ ἴ850 ἀϊνίηο 
δουῃιθηδηοθ. ἸΏοΩ δἱ ἰδαί ἔμο ἄδιχῃι Ὀτγοΐτα, ὅθ 8ο- 
Ὑδὴ νἱϑι δὰ ἷ9 Ρδορίθ, δηὰ ἱπ ἴ.)9 ΤυγβίοτΥ ΠΟῊ υη- 
τοϊΐησ [86] Ὁ ϑεὸς ἐφανερώϑη ἂν σαρκί οοτωρίοῖοθ ἰπ 
ἔαι- δυγραδβϑίηκ ρἼΟΙ [80 δηιγρο οὗ Ῥαγδαΐβο. ὅ. 
ΤΊ {ἰπ|6 οὗ ἐδ 116 οὗἁ ΟἸγίδὲ ἴη ἰῃο θ6 βῆ, [1 8 ΠΟῪ 
ἔτι ἰη ἰδ6 τοοδὶ ᾿ἰἴοταὶ δηὰ τϑϑὶ 086, ὀσκήνωσεν ἐν 
ἡμῖν. Βαϊ αἱ βΒγαὶ ἴδγδϑὶ δίοῃο δα ἴω. ΤΏ Τὰ γ8 
οἴ δία σ᾽ογίουβ ζτδοθ τοδο ἰδθ θαι μθ ΟἿΪΥ 85 δὴ 
ἀχοορίίου, Βαὶ [ῖ8 οσῃ τϑοοϊγοὰ πίη ποῖ. ΤΏΟΘΥ 
τ᾽] οἱ [ἢ τηδτϊοδιοα ἴη (μ6 Βο8ὴ ἰο [06 οσγοδϑ. Βυὶ 
δο ἨδΒΟ ἐξ ἀσϑενείας ἀϊοά, τοθο, ἐκ δυνάμεως ϑεοῦ, 
διὰ δδοοοπαοα ἰηΐο ἤόᾶσθη. δ πὶ ἀΓΟῊ Ὠἰτηθ6 1} 
ἔγουι ἐπ ρϑορὶθ το δὰ ἀοδρίθοὰ πἷπι, Βαϊ 88 
Φομουδῆ, δΐοσ Βὸ διδὰ βοαϊβρὰ Ὠἰπηροὶῦ Ὁροὰ ἰδ 
ΒΟΑΥΘΩΪΥ͂ ἴὔγομο, βοΐ ον δ᾽ ἰἢ06 οἷυ890 οὗ τδ6 Βτεθί 
δίδροὸ [Π6 Ἰπσστοθαῖ οὗ 86 Βοοά, δἱ (Π|6 οἴοβα οἵ [6 
(αἰνὰ ποῦῖχα 86 ἀοαιγυοοη οὗἁἨ ΦΟΓΌΒΑΙοΣΩ, 80 ΒΟῊ 
ἴδ6 ἀοα ταδη δδοοηοα ἰηΐο βοδύθῃ δρθηάομα δοσιυ- 
βαῖθπι ἰὼ ἀοδιίτιοιίίοη δηὰ Φυάδῃ ἰὸ δὴ οχίϊο τὶ ἢ 
61}}} οράστοβ. ΒῸΣ [ἴστϑοὶ 86 Μ11] ΘΟΠῚΘ Ὀαϊ ἴῃ 
ἴ.6 θτο οὗ ἱπάρτηρῃϊ ; δπαὰ ἴον Ὀοϊΐονοτα ἢθ ὙΠ] αἷϑὸ 
ΘοζΩ9 δραΐπ, Ὀυϊ Ὠοῖ ΥἹΟΥ͂ ποῦ ἰῃ ἰδ 8τὸ οἱ )αῦᾳ. 
ταοσιῖ, δυΐ ἴῃ ἴδ το οὗ (6 ϑρίγίῖ. 6. ΤΏ δὲ 
οὐπάυσίηρ ρῥτοθοπὶ, (86 ἄτῃοθ οὗ [86 ϑρίτέϊαδὶ Ῥϑοθθῦοθ 

“Ὁ 

οὗ 6 ἱποκσῃδὲο αοὰ ἰβ Ηΐβ οἰπαγοῖ. ΤῊΏΪΒ Ὀυοϑθῦοθ 
ἷα ὈΟΐΒ τότ μδῃ [6 νἱβί 9 ργοδοῆοθ οἵ ΟἈτίδὲ ἰὼ 
ἐδ ἀδγο οἵ ᾿ἷ6 βοδβὰ, δῃᾷ 1οδα ἰμδη [6 υἱδί 016 Ὁσϑθ- 
6:06 οὗ ἰδ0 οχαϊ θὰ οπο ἴῃ νιοὶ ἐξ Γοδοῦθδ 118 6ἢ» 
ἰαγροεηθηΐ δυὰ οοτηρ οἴου, ὯΜ)6 τηῦβὶ ποῖ ἴοτγροὶ 
(μδὲ [86 Βρίτίς βοΐ Ὁροὴ τ ἔγοπι 86 ρἰοτ οὰ βοη 
οὗ Μδῃ ἷδ 50 ἴδ [0:0 παράκλητον 88 ἢ6 οοΙηίοτίβ 18 
οὨ δοοουῃὲ οὗἨ διΐθ ΔΌΘΘΠΟΘ ; ἐπιαὶ 4}} (86 ἀθβίγο οὗ [86 
Ομ εϊβιίδη ἰβ ἐο Ὀ6 δὲ Βοτωθ τὶτ ΟἸγίθι : δηά τηδὲ (δ 

7 ΒΟΡΟ οὗ (δο πδοῖο ομυτοῦ 6 ομμγδοοὰ ἴῃ (Π6 ΠΟΡΘ 
ἴον ἴδ)ο τουοἰδου οὗ Ομγίδι, Ὑ τ ουϊ βδγίηρ ἰῃ (88 
οχαρσχοσγαίθα οδυμλαίο οὗἨ [π6 τοϊγασυϊουϑ αἰ Ὁ [80 
τυρὶ θα, ἰξ οῷβηοὶ Ὀ6 ἀοιϊοὰ ἐμαὶ οὖν ἐἰπχ6 το δϑῖι- 
ὈΪοα 6 δοοοῃὰ ραγί οὗ τη9 ροδίοσὶϊς μοτγίοά, διὰ 
ἴ[δδὲ (00 οδυγοῦ ΠΟΥ, 85. Ὀσίΐονοσα ἰθθη, ἀοδίγοθ (89 
τοίαγῃ οὗὨ [6 ποράοχα! ἱπιθηδὶῖγ δηὰ ἰουβ ἔμ» 
088 οὗ [86 δρίγίι]8] ὑγϑδϑῆοθ ἰᾷ (ὅθ ρῥχίηνξε νῷ 
οὔυγοι. Τδ ἀθαῖγο π|}} σοοοῖνο [18 Δι δ] πχσηὶ ἰῃ 1.0 
ΕΌΡΟΟΣ ΠΝ ΟΓ Ἐν ὈΒΠΤΟΣ προ νοῖξαττηι ἢ. Βαϊ 

9 δουθῃίῃ δίαρο οὗἨ (Π0 Ὠἰδίοτγ οἵἉ βαϊναύίοῃ, πιΐο ἢ 
πάτο 80 ΖΞ ομο οὗ δξομβ, πὶ}} ὅτβὶ ρὗτο 
]} οδιἱείδοὔοη ἴο αἱϊ ἔπ ἀδαίγοθ οὗ 41} Ὀοϊϊονονδ, διὰ 
Ὀγίηρ ἰδδὲ ρ᾽ογίουδ, ἰσαποοθοάθωηις γοδίογδϊξοη οὗ [86 

οι] οοτωτουσπίου πὴ ἀοὰ ἰῃ ἴμ6 ἱποιγηδίίο, 
ἴο ἐδ 8μη4) ρεγίοοίζοῃ. Τὴ ΠΟῪ Φοτγυβδίοα (Βον. 
χχὶ. 8) ἷβ [60 δι ιγρο οὗ Ῥαγδαΐδο. ΤὨθ οοιηπιθπηΐος 
οὗ ἀοὰ πίιὰ ὕϊο βεδὶ τοδῃ ἴὸ ὕὉθ τοἀθοιηθα, ᾿δ8 ΠΟ 
ὈΘΟΟΙΏῺΘ ἷ5 οοπητυπΐου πὶϊὰ (ἢ 6 8}}}7 τοἀθοιηθὰ 
τ ματα με ἨΪΐδ ρξοϑθῇοϑ ἷ8 μὸ ἸΟΏΟΣ ἃ ἰσδῃδίυοσγ 
ἑοσδίῃα, ὩΟῪ δρρϑασίηρ ἘΓ Ἀὐμκώ αυοῚ ν δὺῖ οἢ» 
ἀυσίης, ΘΥΟΣ [0 δαιο, δια οηά]688; ποῖ ἰἰτυϊ θὰ ἰο 
ἱπαϊνίυ8]5 ἢος Ὀουπὰ ἰο 1οοσδ! 68, Ὀὰὶ ἰο 4}1}, δηὰ 
Δ] -ροσνδαϊης : ποὺ το ρον αἰνίηο, ὈὰΣ αἰνὶπο διὰ 
Βυτηδη: ἠοϊ ἰηνί δία, Ὀὰὶ υἱβί Ὁ]6 ; ἢοΐ ἴῃ (86 ἔοστῃ 
οὗ ἃ βοσυδῃῖ, Ὀυΐ ἴῃ υηνοὶϑαὰ βίου. Ὗαοα δβοθῃὰβ ΠΟ 
ἸΏΟΣΟ, ἴον αἷπ ἰ8 Ὁ δυὸ ἱπάροὰ δηὰ ἰἰθ θαγίῃῃ ἢ 88 
ὈΘΟΟΏ2Θ 858 ἤϑᾶύθῶ. Ηθ ἀἀθβοοὴβ ΠῸ τποτο, [Ὁ [80 
ποεῖς οὗ τοἀοιωρίίοι 8 οορίοῖθ, (6 τ 8Ο0]6 ογοδι θη 
Κοορδ ἰΐ8 ϑοϊϑιηῃῃ δαῦραιίι, Οοα τϑαὶδ ἴῃ ἰὶ, δπὰ ἰὲ 
Γοϑϑ ἰῃ αοἁ. Φοδονδὴ [248 δηϊβηθα ᾿ἷ8 ποῖῖς, δῃά 
ΕἸ τα 8 ΠΟῪ 411 ἴῃ 11, πάντα ἐν πᾶσιν. 800 Ὠκ- 
ΚΙΤΈΒΟΗ, ἢ. 389--249.---Α. 6.] 

ὅ. Το ζαπαάδιηδμηία! [Ὀγηλ οὗ ἀϊνίηο του οἰδίϊοῃ, ρα" 
εἰσ αεὶν οὗἩ 1Π6 τονοϊδοη οὗ "6 οἱὰ οονθηδηῖ, δηὰ 
8:}}} ΤῶοσΘ Ῥαγιϊο ]δυὶν οὗ ἐδ 6 ἐμρόκεε τα ρΡοτίοα (866 ἢ. 
48, [Ιηἰτοὰ.). Το ἰπιογ οὶ ἱγ-ϑοτηρ!οιοαὰ υηἀδιηθῶ- 
[Δ] ἔοστη οὗ τἰ}6 αἀἰνίπο τγονοϊδιίοῃ οἱ βαϊγαϊίοῃ, 18 180 
τογοϊδου οὗἉ ἀοἂ ἰῃ ΟἸγίδι, [86 οὐ τ δη, ἱ. 6. ἰῇ οπ9 
ἀἰδεποι, παΐαυο [{ἴ6, ποεοΐη (86 αἰνίπο 86] οοϊημυ- 
πἰοδοη διὰ γουοϊαἰίΐοη, δηὰ δ Ὠυτηδη ἱπίυ ἰοη οὗ 
Οοά, διὸ ρογίϑοῦυ υπϊϑὰ ἴῃ ομθ, ΝὮ1]6 γεὶ δδ εἶθ-. 
πιϑοὶδ οὗ 16 ΠΟΥ ἂτὸ οἰ ϑδεὶγ αἀϊδιϊησυϊδηοα ἔτοῦι 680 ἢ 
οἴος. ΤΘΡ ἷνο γουϑιδίίοῃ σηυδὶ οοτγοβροπὰ 
ῃ ϊα ουδδίπο δηὰ ομαγδοιογβιίο ἔδαΐυγοθ ἰὸ (}}18 μοὶ] 
ἴο Ποῖ ἐν ἰομ8. [8 115 ΟὈ͵θοῦο δορϑοὺ ἰξ τασδὶ Ὀθ- 
(Ὠγουρὴ τἈϑορμδηΐοϑ, ἰῃ ἰϊ8 Βυρδ᾽οοῖ νος [86 νἱδίοη οὗ 
[86 τονοϊδίου οὗ Θοά, ἴῃ ἰΐϊδ υἷδη, ὑδηάθπου, δπὰ ἀ6- 
νοϊοριηθηςξ, ΟΠγ αἰ ορἨδηΐ68 ; (η6 οἰὐΐοῦ ροϊηΐθ ἰῃ (88. 
ἰηίοτο θείου αοά τηδηϊραιϊησ Ὠἰπλβ6} ρὸν 
ΒΟΏΒΙΪΥ δηὰ 86 τοοορεννο Βυπιδη δρὶτι ἰη 1η6 ΡΓθ- 
Βραταϊίοηβ οὗ ἰδ! ἔπϊυγο δάνομὶ οὗ ΟἾ γι, Τὴθ 
ἱπάϊνίἀυΔ] ῬΡἤδδοθ ἴῃ ἐ86 ἀδγοϊοριηοηξ οὗ (8 ότι. 
οὗ τονοϊδιίοῃ ἀγὸ ἰπ680: (1) Το τουοϊδιίίοη οὗ αοά 
(πγουρἢ 86 βγτηθολίατη οὗ ἤδαϑϑη δηὰ θδγί ; υἱβί ὉΪΥ 
ἴον ἴὴ9 ραγδλαϊβαὶς βρίγ αἸδὶ δηὰ παίασγαὶ οἱθαγ- δ ρῃιθα 
ψἱ βίου : δηὰ οοπιΐηρ οὐδ ἱπ ῥδγ ον πορὰβ δπά᾿ 
γοργοθοῃίδίίοδ οὗ δαἀάτνοαβοὰ ἰὸ [δ οἂγ διηὰ 
ΘΥ̓͂6, ὈΓΟΙΩΡΕΥ, δοοογαϊΐηρ ἴο 1889 ἡθοοδδί(ΐοθ οὗὨἨ μυτηδῃ. 
ἀονοϊοριηθηῖ, δηθὰ δοοογάΐηρ ἰο 86 ΘΏΘΡΩΥ οἵ (ἢ0 
ϑρίγιε οὔ αοἄ, πιο ἱγαηρί δία 1ῃ6 ἰηῖο πογάβ. 

6 ἔοστα οὗ ἰδθ ῥυϊσαϊεἶνο το κίοο (9) ΤΏ.86}- 



ΘΕΝΈΒΙΒ, ΟΒ ΤῊΣ ἘΠΕΒῚ ΒΟΟΚ ΟΡ ΜΟΒΕΒ, 

γουοϊαθου οὗ Θοά ἴῃ ἴδιο ἴοττο οὗὁἩ δὲ δηροῖϊο ἀρροδῖ- 
8:06, ἀἰδιϊποὶ ἕτοιμα ἷα Ὀοΐης : (86 οπηοεσηοοὶ 

Απροὶ οὗ Φεδονδῖ ἴῃ το- 

Σαἰγδοῦϊουβ γϑροιὶ οὐ νοΐοο, (6 ἐδγροῦρἢ το γδσυϊουβ 
νἱδίου, ἱ. 6. ὅτϑε (Ββγουσὰ (ἢ {δνουρὰ ἰδὸ 
βααίανο ΔΡΡοδσαμοο. ΤῈ ἔοτη οὗ ἐδ6 ρδισδγο Ὰ] 

ἱχίοῃ. (8) Τὴ τονοϊδιίοῃ οὗ αοὰ, ἀἰβεηστιίδ 
μια κοα ἱ ἃ δ αταάυδὶ ἱπολγηδιίίοι, ἤτοι ᾿ἷ8 Ὀοΐηρ, 
ΟΥ πδίυσγο, οὐ ἴπ6 δηροὶ οὗἉ ͵ἷ8δ ρύοδυμοθ ἴῃ ξϑοίρροοδὶ 
τοϊδίίου δηὰ δοίοῃ, τιῖδ ἐπ οορδαίουδ νἱδίοηδ, μαδοὰ 
ὌΡΟΩ Ὁηοοπδοίουβ δοδίδδίοθ, ΤΏ6 Απροὶ οὗ ἷα ἦμοο, 
ΟΣ ἰδ6 ίδοο. Τ|ιο [ππάδιηθηίαὶ ἔοσπτῃ οὗ ἔπ Ἰοδαῖΐς 8γ8- 

ΔρΟΙΪο ἔοττηβ, ἰῃ τϑοΐργοοαὶ ἰοῦ πὶ ἴθ6 οοῶ- 
βοίουδ νἱβίοῃβ, γοϑύξηρφ Ὁροὶ ἴδ 6 οὐμβαοΐοῦβ οἵ 
[00 Ῥτορδοίβ, οὐ Φοδονδι δρροδαγίηρ ἰπ εἶ αἰνηθ 
ἈΡΟΏΔΩρΟΙ δὰ πὶ δἷ8 ἀμ οὐδοῦ [86 
Ῥιορβεῖίβ οὐογηοϊσοθὰ (το ὉΠ Ϊρ, ἀγα πίηρ στδα- 
ὍΔΙΙΥ δον (0 [06 ᾿ἰποδσιδὶθ δηροὶ οὗ [δ οονοδδης 
(Μα]. ι. 1. ΤῊΘ Ἰπ δι θη Δ) ἔογῃ οὗ 16 Ῥγορβοῖῖο 
Ροτίοά. (δ) 7:6 πἰἀάοη Ῥγορασδέοι ἴον ἐδ δάγνοηὶ 
οὗ ἴδ9 δηρεὶ οὗ (86 οογδηδηΐ, ἐπ ἴδ 6 οὐ οὗ πὸ- 
Βοπα] τοὶ ρί ουδη688 : Ηἷ5 ποῦ ἴῃ 156 ἀορίδδ οὗ δυ- 
τοδὶ πιδίασο. (6) ΟἸτὶδὶ ἴ86 Απροὶ οὗ [0 Οογδηδηί, 
ἐδ9 υοΐιγ οὗ (09 αἰνίπο τουοίδιίίουῃ δὰ (19 ΒΌσΔη 
ἰηἰυϊιίου οἱ Θοά, δὰ ἱβογοίοσο δ]8δὸ ὑροῦ ἴδ6 ἀϊνίπο 
αἰὰθ 106 υπίΐΐγ οὗ αοὰ δηὰ εἶδ ΑἸροὶ, δῃὰ ὑροῦ ἰῃ6 
Βυϊηδη δα ἰμ6 υπὐὶν οὗ ἰδ δρίγ [0.81] ἱπίυ θη δηὰ 
[6 παίιγαὶ νἱβίοη οἵ ΟΠ γὶβὲ, 

ἯΤο Βαᾶύθ δγθδάγ, ἰηῃ πῆδὲ τ δδῦα ἐπ Βαϊ, 85 
ἰπἀοθὰ οἰβο ΤΏ ΘΓΟ (δον “ἴεδι, Ὁ. 46; Φορσνιαδίβ, Ὁ. 
δδ6: ΗξκκΖοο, “ Ἐηογοϊοροαϊα,," 7ΤἈᾺ6 Ῥαίγιαγολε οὗ 
ἐλε Οἰα 7Τεείαπιοηῖ), διδιοὰ ον υἱοῦ οὗὨ 86 Απροὶ 
οὗἩ πὸ [οτὰ , Ὀυὶΐ πὸ τηυδὲὶ ΠΟΙΘ τοροδῖ ἐμπδὶ ἰῃ ΟἿΓ 
δοηγίοιίοη [80 ὀχορχοίοαὶ ργοἡπαΐοαθ, ονοῦ οοχηΐηρ ἱπῖο 
κιοδῖον ῥτουΐποησο, ἰμδὺ 186 Απρεὶ οὗἩ [86 [μοτὰ ἷβ ἃ 
ογοδίαγοδηροεὶ, 85 δἰβο ἴδ6 ργολυαΐοθ ἴῃ τοίδγομοθ ἰῸ 
[86 δυρροθοα δῃρο}8 (οἷ. νἱ.), Ὀυτάθηδ, οὈδοῦγοδ, δηὰ 
οομΐυδβοϑ ἰῃ ἃ διαὶ σαν, ΟἸὰ Τοδίδυλοηῖς {ΠΘΟΪΟΩΥ, 
διὰ Ἰοανοα ὯΟ ΙΟΟΙΪᾺ [ὉῸΓ 8 ΟΘΔΓ ῬΒΥΟΒΟΪΟΘΥ οὗ ἰδ6 
ζαϊι οἵἩ τονοϊδιίοη, δὰ ἱπιαυϊ νο ΟὨγίβιο] ΟΘΎ, ΟΣ δῷ 
ογζϑηΐο Ὀλἱἰγ οὗ Ὀἱ ] 1641 ἐμ ΘΟΪΟΩΥ. 

Ιῃ τορδγὰ τὸ (δἷ5 ροϊηὶ, Κατίξ [88 ππάογίδ κῃ τι 
βιοδὺ σϑὰὶ ἰμ6 ἀσίοησο οὗ ἴμ6 οττοηθοῦβ ἰπίογρτοίδ- 
τίου, δἰ ἐΒουσὰ ἢθ Βαὰ οαγίΐος ἀοίοηἀοα [δ 6 ἔσὰρ οηο, 
“ἰ ΗἰβΊΟΥΥ͂ οὗ (6 ΟΪὰ Οονοηδης,, ". 144, 34 οὰ. Ἧς 
ἰεϊγοάμποο μθγο δΐ8 σοί οθ ἴο {16 δἰδίο οὗ (Π0 α1168- 
οι Ὀσίοτο τὸ δῃΐοσ ὕροῦ ἰὰ αἱ ἴθ, “6 
γίονβ οὗὨ ἱπιογργοίοσβ, 88 0 1:6 πδίῦσο δηᾶ Ὀοΐηρ οὗ 
ἀπο Απροὶ οὗ ἴ)9 [τὰ (ὴΓ5 ἽΝ9Ό, οἷο οδ᾽οὰ 
ὈΠΘΝ ΠῚ Ἴ5Ὸ) πθΟ Δρρθδτβ βγβὲ ἴῃ [86 ρδίσίδγομιδὶ 
Ἠϊβίοσγυ, δνὸ ἀὐνϊἀοὰ ἱπῖο ὑπο οἰδβϑϑοθ, ΤῈ ΟὨΘ 
,Β665 ἰῃ τὰ 8 σοργοδοηϊδιίοῃ οὗἠἨ ἰδὸ ἀοἱγ, οαἰοεὶ 
ῬΘΓΟΘΡΌΙΥ [16 πογὶᾶ οὗἁ δθῆδο, ἰῃ 8 υτηδη ἔοστη, δὴ 
108 8 ἰο ὉὈ9 τορδιάϑαὰ 85 ἰῃ9 ἢ τδίίοῃ οὗ [86 
Ἀξιρύτυτ δ ἢ ῪΝ ἐνῶ ἰῃ βαδερο ἐεῚ ΘΓ 8668 Ἢ ἐν 
δ ἴκο οἶδαν δηρεὶβ, Ῥαΐ σβο, Ὀθόδυθθ [6 δρ- 

παῖς ὨΔΙῺΘ 8.6 ΤΩΪΒΒΙΟῚ 88 ἃ Γοργοθοηΐδενο οὗ 29- 
πον δἢ, 18 οὐϑὰ ἰηἰσοἀπορα δηὰ δροϊζθ οὗ Δ8 δο!οΥδἢ : 
ἱπάδοα, ἰπβο! 7 αρϑδῖβ δῃὰ δοὶβ 88 δοδονδῖι, ἸΤπὸ 
βγοὶ Υἱοῦ 88 ΔΙΓΟΘΑΥ Τη8Δ66 ἃ Ὀοδίθῃ ὑϑῖὶ [ῸΣ [ἰβοὶ ἢ 
ἦἶπ 286 οἰάοδὲ ἰΠΘΟΙΟΩΥ οὗ 186 Βγμδροζυοθ, δὰ ἰη ἰδ9 
{δοϊοχίοδὶ ἀοοίσίμα οὗ 186 Δἰεέξαέγοπ, οὗ μα, ἔγομι 
αοὰ εἰυδηδίησ, ἱκ σοόύϑδίοὺρ οὗ 86 αἰνίῃθ 18- 
[ατο, [88 ἀϑδυτηθὰ ἃ ἀοδηϊ 9 δμδρο δηὰ ἔοσττω, δἰ δοῦρα 
«το Ὀταοίηρς Τογοΐχα οἰοταθηῖ8 (οορ. ΗἨΕΝΟΒΙΈΝΒΕΒΟ: 

μας [1 

᾿ΟΠΒΟΙΡΕΥ Ν 8. ῬΡ. 81-86). [Ιὲ πδϑ δάμοιοᾶ ἐὁ 
ὉΥ πιοδὲ οἱ 86 Εδέδοσα (ΗΣΝΟΒΤΕΝΒΕΣΟ, 8685 ρου 
διὰ υἱτἢ ἰδθ80 τοῦδε Ὀ6 οουπίοα ἐμο οἷά «οὗ 

(ς ΡΡ. 126-142, 34 οἀ, ; δοὰ {, ἃ, Ρρ. 81-86), πο, 
πὶῶιχ (09 Εδέδιοῦα 6 ο]ὰ Ῥρκνοέδβέδης ἰδδοὶ 

πκοϑ ἰῃ 86 οἱ ἐμ κατὰ ὅδ κρλογροδκὰ 

4τ66- 
υδίοῦ, ἴδδι ἰὴ δηχοὶ οὗ 

1.60 ἰοοίδίθρα 
πτῖϊου οὗ (6 [ΚυτιΣ] δουρῶϊ ἴο ῥγονθ, ἴῃ ΤΗηο συ Ὁ 
Απεοῖσεν͵ 1846, Νο. 11-14, δὶ τ[Ὡ6 Μαϊοδοὺ σ6δο- 
τδὴ ἷβΒ ἀοὰ, 85 ργεδοπίοᾶ ἴῃ ἴ δυίποτα οὗ ἔδς ΟἹὰ 
Τεδίδιηθηῖ ; δρροαγίησ, τουθα]οά, δη(οτίηρ ἰηϊο (86 
᾿ἰπϊ Δύο οὗ βρδο δηὰ ἰἴτηθ, 88 ρογοθρί 016 ὈΥ ἰδ 6 
ΘΘΏΒΕΘ, ἀϊδιϊηρτιί θὰ ἤγοτα 86 ἱηνίϑ Ὁ]6 αοά, ἴῃ ἢΐ5 
οχαϊ θὰ δηὰ [ΠΟ ΓΟΟΓΟ ἐπι ρογοθρΕ0}]6 οχἰβίθῃσα, δθοΥθ 
16 που] οὗ δϑῆβ6, δῃὰ τοϊηουοα ἕγοζῃ 8]} (86 ᾿ἐπεῖϊα- 
τἰοηΒ οὗἨ δβρδοθ δηὰ τἰπ|6 ; 8.}}} πὶ ποῦΐς Ὀτίηρίηρ ἴξ ἴο 
8 [1]}, ἀϊδίίπος οομδοίουκηοδδ, ἩΠοῖθοΣ δῖ ἀϊκιϊπιοῦξοῦ 
Ὑ88 ΤΩΘΤΟΙΥ 168] ΟΥ ΘΕπΟη ΑΙ, βοῖ ΠΟΥ ἰδ 88 ἴ0 ὉΘ 
τορζαγάθὰ 28 βυρροδοὰ [ὉΓ ἴῃΠ0 Ταηοπγοηΐ, ΟΥ στοσπάοὰ 
ἰῃ 18:6 ὙΘΤῪ ῃδίαγο οὗ ἀοα. Τηδ τηοβὶ ἱτηροτγίδηςξ 
Ῥαγίς οὗἁὨ (8 ΘββδῪ πότο ᾿ποϊυ ρα ἴῃ ἰΠ6 ὅτβὲ οὐἀϊτῖου 
οὗ [18 ποτ. ὈΚΙΊΤΣΒΟΗ : ὁ ΒΙὈ]οδὶ δ ἃ Ῥτορβοῦοδ 
ΤΉΘΟΙΟΙΥ,, Ρ. 389 ; ΝΊΤΖΒΟΗ : "Ξγβίουῃ :" 7. Βεςε: 
“ΟἸ γί βιϊδῃ βοίθποο οὗ Βοοίείῃο." Κειι, : “ΒοΟΙ οὗ 
Φοβῆυδ,᾽ Ρ. 87; Βλνξαχκιοκ: " ΟΙΪὰ Τοβίαιθης ΤῈ6- 
ΟἸοΩΥ,, Ρ. 78; Ἐββλδρ: ἭΟἸπγκίδη οστωδίοι," 
Υγ0]. ἰ.; ὅ. ΡΟ ΤΑνοΣ : "οσὶιῖνο Πορτηδίίοβ,᾽ Ὁ. ὅ86.: 
ἅΤΙ5Ὲ: Ὅβδίδῃ, ποὺ Ῥβουᾶο 1βαΐδῃ, ἢ. 7δ8, δυὰ 
Οἰδοτβ, 8}1} ἀστϑο ἰῃ [86 βδὴβ οσῃἱ δἰ του οὗὅὨ ἐπΐβ [Πδο- 
Ἰοχίοδὶ ᾳιοδβίϊοη. 

“ΤῊ οἵδοῦ τίν [48 ἔουπὰ ἃ ἀεοίοηαος ἴῃ Αὐαῦς- 
τικ: 12ὲ Τυίπἰίαίο, 11. 8, δῃ ἃ τηοο 8 ἰδ6 ρρτοταὶ οὔ δθ 
Οδίδοῖῖο ἱμοοϊορσίδῃβ ὑπᾶογ 86 ἰμβσθηοθ οὗ {πεῖν Υἱ ἡ 
οἵ ἰ86 δἀοταίίοη οὗ δ ροϊδ : διὰ οὗ (86 ϑδοοϊπίδληβ, Αν- 
τηΐηΐ διὰ Ηδίομδ ἰβίδ, ἔγοπι ἱποὶς ορροβί οῃ ἴὸ 
[86 οοοϊοαίδβῦςϑὶ ἀοοίτίηθ οὗ [86 ΤΙΣ. 
τϑοθηὶ ἄπηθϑ, ΒΟΤΟΥΟΓ, Βοεθ οϊηοηΐ 
ΔΙῸ ΘΠ ΓΟΙΥ ἔτοπι (8666 ἰηἰοτοδίοα τοοϊνοϑθ, ἤλυθ. 
δἀοριοά ἰμΐ8 νἱον, υἱζ., ϑτευυκι, ἴῃ Ἀἷδ βηχείρτο. 
σταιπια ἴον 1880, διὰ ἴῃ ἷδ ' ΟἸά Τοδίδιηθης Τ' 
Ο(7,᾽ Ρ. 262 δὲ ; Ηογμλνν: Ἡγεὶ υκπὰ Σν 
μησὶ ἷ. ». 1217, δηὰ ϑολγε δειοοῖα, Ὁρ. 1δ4--1 δ9 δικὶ 
821-840: Βλυμοδεδτεκ: Ἅ Οὐση.Ἶ Ὁ. 196; ΤΗοΙσοκ: 
“Οοδροὶ ὉΥ Φοδη,, δι οἄ, Ρ. δῶ; ῬΕΙΤ : "ΤΏ 
Ἰοχίολὶ Ἐπογοϊοροῦϊδ,᾽ Ρ. 2341: διὰ δ}}} τῶοτο τϑοθωῖ- 
ἰγ, ΘΕΣΊΤΣΒΟΗ, τοηουποίηρ ιῖ8 ΘΑΙΪΟΣ τίονν, δοὰ 
δἀορίης ἰδδὶ οὗ Ηοΐηδῃῃ : “ οτ. οἱ θη οδὶδ, ἢ. 
240. Βοίποορῃ ϑίουοὶ δὰ Ἠοδηδηῃ ἐμ ογὸ 8, μοτ- 
αὐτὸν, ἰδ 8 αἰδδροηοο, δὲ ἰδ6 ἔοσιδοσ ϑϑϑδ πῃ ἴδ 
Μεϊοδοὺ Φομονυδὴ δὴ δηχοὶ οδρϑοΐδι!γ οοτησηϊβαιοποὰ 
ὉΥ ἀοά ἴον ϑδοῦ ρασγιϊσυΐδῦ οδϑο---ἰϊ Ὀοΐηρς Ἰοδ' ἀπὸθ- 
ἱοστοϊηοὰ Ἡδοίμον ἰξ ἰ8 006 δηὰ {0 βδίὴθ οὐ Ὠοὶ, 
ΜὮ16, ἰη Ηοδηδηη δ νἱον, ἰξ 6 οὔθ δηὰ ἢ δι 
δΔηρορεΐθοο, ἘΠΒῸ ἤαγο, δ8 (Π6 Μαοδοῦ Φεϊονδὰ, 
Ἰδίονς δὲ ἴμ:6 οδρίδίῃ οἵ 86 Βοδίδ οὗ ἔδιο Ἰοτὰ (Φοδἢ. 
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γν. 14), δ ἐδο δηροὶ οὗ μα ἴμοο (18. ᾿σϊη, 9), πάθε 
το ῬΕΤΡΟΠΕΙ Πδτς ΓΕ ΘΡΒΕΙ (Π86᾽ ἘῚῚ5, 51 Σἰΐ, 1), 

ΘΟ» 
τοοη δ ει οἵ ΤΑΣ  ν ὑὐβῥκρι ας τυ 
ΧΕΙ ῬΡ. 181, 133). [Ιη Ἰδοῦ ποσῖς, δον- 
ἐν Ἠρέλαδα ἐμὰ ἰμοαιϊά οὦ δὼ ΥΙΟΝ ἐο ἕως; υἱδὲ εἰο 

ὙὯΟ ῬΟΡΌΤΙΩΒ ἐδ ϊ8 οὐ ἰμδἱ ποτῖς ἱβ ασνοῦ ἃ ἀϑβ- 
εἰΐθ πὶ 1[}}6 δαῖωὴϑθ ΟὯΘ ἰδ ποὺ ἀφειϊηοα ἴον 6ἱ]} 
εἶπα, νὰ ἱϊο ἐϊ ἰ6 50 }}} ἐστθο ἐἰδὶ Ιδγδοὶ δδ8 Ὠἷ6 Ῥσίῃοθ, 
ποῦ μόισγ. πα μὐρὰ 6 Ὠδιηϑὰ Μιοπδοὶ (ϑολγέγιδο- 
φῳοοῖδ, Ὁ. 1ὔ - 

“ ΒΑΒΤΗ [86 ἴῃ ἃ χτροδί ῬΘΟΌΪ ΔΙ ΜᾺΥ̓ δἰϊοτηρίοα ἴ0 
τοιΐο ἴδ9 νἱονβ οὐ Βεοιρδίθηθοτς δὰ Ηοΐμδῃῃη: 
“Τῆ6 ΑὩρεὶ οὗ ἰδ0 Οονθηδῆβ. Α Οοαϊπναϊίου ἴο 
ΟἸτέβιο] οΩ 7. Α [1οἰϊος ἰο 50116}]}πηρ. [Γοἰρχίς, 1846. 
Ηο Ἰιο] 6, πιὰ ἤθη [80 αἰνίηθ μογβοῃδιγ, 
δοὰ τὶ Ηοΐηδηπ, [86 δηρ6110 οτοδί δα Ὡδίυν οὗ ἴδ} 6 
ἸέεοἸοδοῖιϊ Φοδμογνδῶ, δὰ υπὶΐοθ ἴπ6 ὑπὸ γίθιτα ΒΡΒΕῚ 
ἐδο δαδοσίίοῃ οὗ ἃ μαϑὲ δδοαυσωρὕώοη οἵ [1:6 δῆρο 
Ὠδῖατγο οὗἁ ἐδ ἴοσοθ, ΔΏΔΙΟΘΟΌΒ ἴο δ΄6 ἰδίδσ ἱῃοδυῃδύοῃ. 
ὁ Ἰοανὸ [8 νον πποχδηίηϑα, 88 αἰδοῖ Ὀ4861688.} 

ΚυτὶΣ οἷοδϑα εἷβ σεΐϑρεποο (ἰπ πο 28 δὰ.) πῖ ἢ (16 
οσρίαπδίίου, ἰμαὶ δ6 δηάκ εἰτοροὶ ἢ ἴῃ [ῃ6 δδιὴθ ροκί- 
0Ὁ 65 οὶ σϑοῦ, οοπειραϊηϑὰ ὮΥ ᾿ἷ8 οουνίοιίοη ἰο 
δᾶορὲ [89 νίεπ οἵ Ποδηδηη, 

᾿Αοοογαϊην ἰο {86 νἱοῖν οὗ ἴδ0 οἱά Θοοοϊοδίαδίδοαὶ 
Ἰδοοίορ, 189 (2 γε) ἢ ἰῃ ἕατοσ οὗὨ 180 86]}- 
τετοϊδου οὗ ἀοά, ἔῃ ἴΠ6 Απρεὶ οὔ ἴἰδ0 Ἰμοτὰ, ἰδ (ἢ 6 

δηὰ γϑὰὶ ἰάθη εν ἴῃ πριίοιι ἐΐθ ΑἸ ροὶ-ποῖοθ 
ΔΙΎΔΥΒ Ἄρροδῖθ. [{ Μδ]δδοὶ ψοῦσνδα, Μαϊϑδοῖ ΕἸο- 
Βῖπη, ΤΙΔΥ͂ ἀοδίχηδίθ ϑόῦ! Οη9 δηροὶ οὗ [86 [,ογὰ, ἴῃ ἃ 

ἴδ. δΡ 66, 8ὲ}}} ἱξ τηυδὲ 0 Κορὶ ἰῃ νἱον 
δὲ ἔγοηι οὔ. σχνΐ. οὐδ (ἢ 158 πλῖηθ, πὶ 

δἰἰρῃλ δηὰ ϑδδὶ!γ οχρδἰηϑὰ τροαϊβοδίϊομβ, 18 α βίδηὰ- 
ἰπισ, Ῥοιτηδηθηὶ ὅρσυτο. Ηοδηδπη γορ 68: Μαϊθαοῖ 
Ἠδυαοίθοῃ δ μοὶ ἰη6 Κίηρ ἰτηβοὶ δ, Ὀὰϊ 186 Κίηρ᾽Β 
ΤῊ ΒΟ σΟΓ. 850 8180 Μαϊθδοὶ ϑῆουδῇῃ 8 ποῖ δϑῦουδα 
ἰτηϑοὶ ἢ, ΟΟγίδἰΥ} 580 αἷδὸ [)9 ΚίηρσΒ βοῇ ἰδ ποὶ 
ἐδΠὸ κίηρ ἰπιροϊῖ, Αοοογαΐησ ἰο Ηοΐδηη ΒΒ ΥἹΟΥ͂, 
(ποτοίογο, ἰξ τηυδὲ (ΟΝ ἰδαὶ ἐπ ὅοη οἵ ασοὰ ἷἰβ ποὶ 
αοά. Τῆι παίυτο οὗ αοα ἰῃ [8 86] {-ἀἰδποιίο ἰδ 
ὀχ! ἰοα ἴδν δῦοτο (μδὶ οὗ θαυ  ΪΥ κί ηρΒ. 

Άδο . 6 εἱ οὗ Φομονδὰ ἰάθη 68 ὨἱΤη- 
86 σὶϊὰ Φεβουδῆ. Ηδ δϑοτῖθοβδ ἰοὸ ἰτηβϑὶ ἀὐνὶῃθ 
Βοιοσθ, αἰνίηθ ἀοίογτηϊηδίίουβ (θη, χυὶ]. 10, 1]: 
χτίΐ, 10, 18, 14, 20, 86; χχί! 12, 1δ, 16, οἱο., οἴ6.). 
ϑοῖηθ 086 ΟὈ͵Θθοῖθ: ΤΏΘ ργορμοὶδ δ᾽8ὸ 1ἀΘΌ Ὗ ἰδου- 
δον 5 ἷπ ἃ δἰ γι ΐδὺ ἩΔῪ πὶ Φομονδῦ, Τηΐβ ἰ8 βίστω- 
ΡΪΥ δὴ ἱποοττοοὶ δδβουίοῃ. Το ἰβ Ὧ0 δυϊμϑηιο 
Ῥαδβαρο ἰῃ πρΐοῖ ἐμδ0 ῥγορδοί, ἰῃ (6 ἱπιτοοάϊδίθ δῃ.- 
Βουποοριησηΐ οὗ (πο ποτὰ οὗ οἂ, ἄοοθ. ποὺ ἱπ Βοσῃθ 
ὝἌΔΥ τ λῖκο ἃ οἷοαν ἀἰβιϊηοίίου ὈΘΕΤΘΘΏ 5 ρόδο δὰ 
26 ρΡοσϑοῦ οὗ δοδόνδ. ΤΏ οχδιρὶθα νηοῦ 6- 
Ἡσαο αυοίοδ, ἰμαὲ διηρθδβδδοσθ ἤδνὸ ἰάθη βοὰ 
τοσηδοῖνοβ πίῖ ἰμοὶρ κίηρ, τοδὶ Ὁροῦ (Π9 ΡΟ] ἴσο Δ] 
τχ δ πὰ δβἰγ]6 οὗ διῃθαδθδάοσθ, δη ἃ ΔΘ 88 1{{1}6 

[6 ἴο 86 8β[}]9 οὗ ἃ σσϑαίισο.δηροὶ 88 ἰ0 {δὶ 
ελυβατ διηἃ ῥτορῃοίδ. 

γαΐν. Τθ πυίϊουβ οὔ (19 ἰβίοσῃγ, δπὰ [ἢ 6 
ἸἘΜΌ]1οΔΙ ὯΒ, [56 Ὀτοτο βου ]σύδὶν [86 ὨΔΌϊ6Β ΑὨροὶ 
οὗ δεδονδῖ, δηὰ ϑϑθονδ, δὰ τοπᾶος ἰὸ [818 δῃροὶ 
αὐτο Ποποῦ, ἴῃ πογβΐρ δηὰᾶ βδογῆοο (6 θη. χνὶ, 18 - 
χυϊ!!. 1, 3; χχὶ, 11-109; χχί!, 14; χἰνι, 16, 16, οἷο.) 
ΟἿ ΟΡΡΟΏΘΏ(Β δῆστοσ: [ὲ ἰ8 ποῖ πἰρῇ ἰγϑάθο τ ἢ 
δῇ οὔΐοογ, ἰπ [86 παῖ δηἃ οοζωπλδαίοῃ οὗ ἰδ6 κίηρ, 
85 ἴἰ6 τοργεβουηίδνο οὗ ἐμ ρογβδοη οὗ ἰδ κίῃρ, τθ- 
οοἶτοθ [16 Ὠοτηδρα οὗ {π6 δι ] οίθ, [1 18 ποῦ Πἷ8 ΟἾΤῃ 

οἱ, Ὀυΐ ἐδ Ῥούβοῃ οὗὨ ἐδ Κίησ, θοῦ ἴῃ (Π 8 6886 
6 σαργοβθηίθ, ΝὨϊοῖ ΘΟΠλ68 ᾿πίο βίγοης τοϊϊοῦ, ΤΥ 
(5 Βαϊ ηρ, ᾿ἰτορίπρ οοτὰ Ὦ, ὉΠΟΥ͂ δοοίς ἴ0 180} γ 
ἅνο οουάθοὶ οὗ [Π6 τηοῃ οἱ (δἰ(δ ἴῃ ἰΠ6 ΟἹὰ Τοσίατισδηξ, 

πο, ἴῃ ἐδαῖν Υυἱονν, του ἀογοὰ ἔγϑοὶυ δπὰ πίϊβουὶ τὸ- 
Ῥτοοῖ ἀϊνίπο δοθοῦν ἴο ἃ ογοδίυγοιδηρεὶ, δηὰ ἀἸὰ (δ]8 ΘοΏ- 
βέδηιγ, πθθθονον [δ18 δ ροὶ δρρϑαγθ, ποι Ηἰπβίδπα πα 
180 ΟἹὰ ΤαδίαπιοΣὶ ΔΌΠΟΣΒ δ ΘΟΠΘΙΏΠΒ (Π6 ἀοἰἐγίησ 
οὗ ἰδ6 δηὰ {ἰδὲ οτθ 1109 ΟΧρτοδϑδδ αἰνίηφ 
ναϊοπογὰ ἰβ: “ ΜΥ ρΙΟΥΥ Ὑἱ1}1 ποῖ ρίνο ἰο δῃοίμοῦ 
ὨΘ ΠΡ ΤΩΥ̓ ῬὈΓΑΐβ9 ᾽0 Κ,ΎΑΥΘΏ ἱτπηδρθ8᾽ (18. χἹ]ὶ. 8). 

Τὸ ΓΟ] ΟΠ ΣΘΟΒΟΏΒ δτὸ ὑγροὰ ἱπ δυο οἵ (89 
δβαρροκί(οι οὗ ἃ ὀγοδαιγοδηροὶ : 

α. ἸΏδ πδῃθ ἀοεϊσηαίον, ἰμτουρδοῦΐ, ἃ 
οασίαίῃ οἷδδα οὐ δρί γί] Ὀοὶ Κατὶσ ἰογτ} ΟΕ 
τορ ἰοὰ ἰο [8 ἰδὲ [Π6 ἤδη δηροὶ 8 ποῖ Οὁ6 οὗ πΆ- 
ἴυτο ὕυϊ οἵ οἶοο (Μ44]. ἰΐ. 1; Ηδρ. ἱ, 18). ΑἸΠουρΡὮ 
ἰδ Ὡδῖγ6 ΔΏρΡΘΪ ΠΟῪ ἰηἀοοὰ ροΐμῃίδ ἰἢ ΤΠΔΏΥ 68868 ὕ0 
ἃ οοτίδίῃ οἷἶδοδ οὗ δρί ταδὶ Ὀοΐηρη, 8}}}} 156 1Δοὶ Ππδὲ 
1.6 Γ6 ΔΘ συμ 110 δὴ ΤΊΩΒ ἰΒ ἃ βυδιοϊοηὶ ῥγοοῖ 
1δδὲ [29 ΑἸ χοὶ οἵ 6 ποοϑὰ ῃοὶ ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΥ͂ ὯΘ 
τοχαγαοὰ 85 ἃ Ὀεΐηρ οὗὨ ἰδ οἶΔ88 οὗ εβρίτγὶ8. 

ὃ. Ἠοΐταδῃη ὑγχοδ [πδὶ βἰποο 86 δάνρηϊ οὗ ΟὈτὶδὲ 
ἴ80 Νὸν Τοδίδιηθης δροδῖβ οὗ [ῃ6 ἄγγελος κυρίου 
(Ματὶ, ἱ, 20: Γ0Κὸ δ. 9; Αοἰδ χί, 1). Κυτγῖς [88 
διηδιπγογοὰ ἰπδὲὶ ἰὼ ἴδ ΡΪδοθδ αυοϊϑα {δ ΘΧΡΓΡΘΒδΙΟΏ 
ἀοαίρτιδῖοθ ἃ ἀἰδοτγασι ῬΟΓΒΟῺ ἔγουι ἴδ 6 ΜδΊθδοῖ Ψ60- 
ταῦ οὗ πὸ ΟἹὰ Τοδίασηθαι, ον αυθῃ οὗ ἰδ βροροὶ οἴ 
Βίορμσῃ (Αοἰδ Υἱῖ, 80) δ τγϑο81}1}6 {8 γορὶυ, μβον- 
αὐτὸς, τῖϊὰ ἐδ τουλαῦς ἰμαὶ ἢ ΜΔ ΠΟ δηὰ [μκῸ 
δὰ ονϑῃ ἢδὰ ἃ βυβρίοίοι ἐμαὶ (πα ἄγγελος κυρίου ἷῃ 
180 ΟἹὰ Ἰοδίασμθηὶ δἰ ταγ8 ἀοαϊρπαιίοα ἴΠπ6 Ξοη οὗ 
ΕΟ διὲῈ5 δἷποθ Ὀδθοοίὴθ τϑὴ πῃ ΟὨγίβι, μα νῸ 
ΠΟΥ͂ΟΣ δανὸ υδοὰ [6 ἜΧργοδβίοῃ θύθὴ ΟὯ6Θ ἴῃ Γοίοσ- 
6.09 ἰ0 ἃ ογτοδίυτοιδηροὶ, ὙΠ (δϊ6 οοποορώου οὗ 
ΔΙΡΟ 6 ΔΡΡΘΑΓΔΏΟΟΒ ἰθ6 ἰσδηδίΐου ἰο Ηοΐδηη ὃ 
ΥἱἹΟΤ ἨΔΒ ΒΌΓΟΪΥ ΡΟΔΑΙΌΪΟ δηα οαδΥ. Τὸ ἷ8 Οὐ͵θοῦο 
(Ρ. 120) τὸ σϑρίῃ, ἰμδὺ {16 ἰποδσθδῖο ΟἸγίϑὲ δἱ Βοῖδ- 
Ἰομαστα δου ]Ἱὰ ἰδὲ 88 τῊῦ] Ὀ6 τιδᾶθ Ὁγ ἀαοὰ ἰο δδϑῦπιθ 
Δ ΔΩρΟΪΙΟ ΤΌΓΙΩ, ΠΕΔΡ δὺ Ὠδηὰ δηὰ γοϊηοίθ, 88 (ἢ9 
Ικοξοῦϑ οὗ ἀοἄ ἰπ ἰδ6 ῬγΟρδγαίοτγυ δίθρθ ἴὸ μἰβ ἱποδν- 
Ὠδίοη. ΤῸ Κυτὶς {μ8 ποπάογίι! τρδηϊοδίδιίίοη οὗ 
16 ““ υδίαυλιν ᾽" οὐ ΟὨτίβιὶ 'β ΟἿΪΥ ἃ “" ρῦτθ ἰά68," οὗ; 
ἴδῃου. Βαϊ υδὲ 85 (ὅεη. χνὶϊϊ, 19) (89 ὑπὸ δῆρϑὶβ 
ὮΟ τοῃΐ ἰ0 βοάομα ἀτὸ αἀἰδιίησυϊκηοὰ ἔγοσα (9 Αἢ- 
βεὶ οὗ Φοδονδι Ὀδίοτο ποτὰ ΑὈγδῆδπὶ βίοοα πῃ 

168 ἰπίογοθϑθο Ύ Ὀγάγονῦ, δηὰ 88 Ῥδὺὶ] (64). ἰϊ. 19) 
109 ἀἰδιϊποίίοιῃ Ὀοίπθοι ἰθθ δηροὶ χίνίηρ 

186 ἰδ δὲ Βίηδὶ δηιὰ (1:9 Αηροὶ οὗ δΐ8 ἔδεθ, ὙΠῸ 88 
(6 ΟὨγίος οὗ ἰδ0 ΟἹ]ὰ Τοδίιδηιοηὶ (1 Οὐον. χ. 4), 80 
6 οδη αἰδβίέληρσυϊδηῃ ἰπ [ῃ6 ΝΟῊ Τοδίδπηθηὶ ὈθίθΘἢ 
[86 το τ6} Οὗ ἴδ6 πο δῷ δὶ ἰ06 ταν οὗ [0 
τίϑοῃ ὁ06 (10 χχὶν. 4; Φοἢῃ ΣΧ. 12), οὐ 86 ὑπὸ 
ΤΩΘΏ ὑοῦ (86 Μουπὶ οἵ ΟἸΐνοβ (Αοίϑ ὶ. οὶ οἢ [88 
ΟΠ6 Βἷάθ, δὰ ἐμ δῆροὶ ὙΠΟ διημοῦηοοθ ἰδ6 Ὀἱγίδ 
οὗ ΘΟ γίδι οῃ ἴἰ86 οἴδμδογ. ΟἿ]ἹΥ Μαίζδον, ἰἱμ εἷδ βοϊ θη 
δηὰ [ορἰἶνθ οχργοδδίοι, 88 δι γαοοὰ (δ666 ὕπνο 

ἷῃ ΟὯΘ δυο ϊΐο ότι οὗ ἰδ6 Αῃροὶ οὗ ἰῃ0 
Ἰμοτὰ, δηὰ ἐμ ϊ8 ἱπάθϑοὰ ροὰ ροοὰ ρτουμάβ, δβἷποθ ἰῃ 
[06 τοϑυττθοίΐο ΟΥ ἴδ0 δοοοηὰ Ὀἱγίδ οὗἨ ΟἾἸγίβί (89 
Ἰμοροβ νὰ8 δοίΐγϑ, 88 ἰπ Ὠἷβ Ὀἰγσὶ δὲ Βου θἤθῃι. 

6. Βααπιραγίθῃ ὑγῶο8: ἮῺΥ βμουϊὰ (6 ΑὩροὶ οὗ 
10 οτὰ πγαὶ ἀρρϑᾶῦ ἰὸ ἴῃς Εξγρύδη Ὀοσαποιαδῃ, 
Θσηῃ. χνὶ. ἢ Κυτγὶς δῃὰ 6] σβοῦ μαᾶνο, ἰῃ ἐποὶν οαυ] ον 
πΟΥΒ, αἴτϑη Ὑαυίουϑ ΓΟ] 168 ἴο ἰμΐ8 ᾳυοϑίίου, Ἧ9 
ΔΗΒΨΟΣ ὙΪῚΝ Δ ΠΟΙΠ6Ρ αυοϑιΐοη : ΤΥ βδου]ὰ ἰδ6 τίβϑῃ 
Οἰγίδὺ ἔτι δρροᾶνρ ἰο Μασ πεληργνο διὰ ποὶ ἴο 
ἷβ τηοῖδοῦ οὐ Φόοβη ἢὉ ἮΝ (δίηϊ, δοοοταϊηρς ἴο (89 
δἰ }}]6 ἴδννὶ ἴἰδδὶ ὑπ0 [,οτὰ σονθα}8 Ὠἰ λ86 1} βγϑὶ ἰὸ ἰῃ9 
Ῥοοτγοβῖ, τηοϑὺ ἀἰβιγοβϑοὰ δπὰ σοοορενο βϑαγίβ. [1 ἷβ, 
οί 68, ἃ ΤΏ6γ0 Βυρροδίου ἱμαὶ [86 Δηροὶ οὗ [89 
[,οτὰ 48 βγβὶ δρροαγοὰ δογθ, τ θογο Ὧ6 8 ὅγϑὶ Ὠδιηδ 
πὶ ὑδϊ8. ΠδΠ|6, 88 γ7| δ  8}}8}} β60 διγί μον ὈοΙον,. 

ἀ. ΚυτὶΖ ὑγζοϑ ἀραΐη: [Ὁ 1168 ἀραΐηδὺ [86 ἰά68 
οὗἩἨ ἃ οομϊπυουβ ἀονοοραιθπὶ οὗ (δ Κποπ]οάμο οὗ 



ΟΕΝΈΞΙΝ, ΟΚ ΤῊΣ ΥἹΒΒῚ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΜΟΒΕΑ͂, 

Δ1:6 Ἰἰδίοτῖ 8] βαϊναϊου, ἴπ (δ9 Ηοὶγ βοσείρίατοι, ἵ 
ἰόντα ἰ8 δοίυδιυ ἴῃ ἴ86 ὙΟΤῪ Ὀορίπηίΐηρ οὗὨ ἴδμο Ο]ά- 
Τοσίδιηοης ἰδίου 80 οἶθᾶγ 8 οοηδοϊουβηοδα οὗ [86 
αἰκιϊπσίϊοα Ὀοίπϑοα 186 απγονοαϊθὰ δηὰ τουοαϊοὰ 
Θοὰ, δηὰ ἐδ οομϑοίουβηθθβ 18 Ἔσο ῦ ὈΘΟΟξΩΪΏ ΤΏΟΓΘ 
Οὔδουσο ἰῃ [86 ρτγορτοθα οὗ (6 ΟἹὰ Τοβίδιαθηϊ, Ὀαὶ 
8ιὰ8 νδηΐβῃβὰ οιηϊίγο Υ δπὰ ἔογουος ἰῃ (Π6 Νον Τοδίδ- 
χηοηῖ, Βυὶ (π]5 ἰ8 αἰ] 88. τη 0 61}}7 8 ῬΌτο δυρροκὶ- 
(ἴοῃ δ8 πῦθῃ Ἠοΐϊπδηη (Ὠΐηκα ἴμδ0 ΟἸἹὰ Τοδίδιβδης 
ὁδηηοὶ βροδκ οὗ 86 80} “αἰδοίου οὗ αοἀ Ὀθοδυδθ 
ἴῃ (ῃδὺ 6456 ἰὲ πουϊὰ δητοῖραὶο [06 ἀοοσίγίπο οὗ ἐδ9 
Ττθῖγ. ΤὨαὶ ἱπάορα ἰβ (86 ὁ ἀονοϊορεηθοὶ 
οὗ τονοϊδίΐοη το ἔμ6 ΟΪὰ ἰο ἴ86 Νοε Τεδιίδιωθαϊ, 
[δαὶ ἴπ6 τονοἰδιΐοη οὗ 186 ΤῊ ΠΥ ἰὼ (ἢ6 ἀϊνίῃο Ὀοίησ 
85 ἰηἰτοάυσοάα (Βγουσῇ ἐπ τονοϊδιΐίοῃ οὗ ἴμο ἀυλὶ ιν. 
Βυὶ πιθη {Π6 ἴογιη οὗ 86 Απροὶ οὗ (0 οτὰ 
Οοπηοδίβ, ρ83868 ἰ0 ἴ6 οὗ ἢἰΐ8.Γ806, οὐ [86 ΡοΣ- 
Βοπίβοα δου οὗ Φοθονδὴ ἰδοῦ ἰῃ Εχοάυα, 1Π6 ΠΏ ἴὸ 
6 ῥτΐῃοθ οὐδῦ (26 διτηΐθθ οὗ ΘΟοἂ ἰπ Φοβιυδ, διὰ 
ὯπΑ]}]Υ ἴο 1η6 Ατοῦδηροϊ, [86 Απροὶ οὗ ἰδο Οονοηδης 
οὗ (})6 ᾿ἰαῖθσ ὑσορινοῖβ, (6 ογζδηΐο ἀεγοϊοριθοπὶ οὗ 
16 ἀοοσιτίῃθ τῆ αυοδύώσῃ ἰδ τηδηϊοβε, 

δ. Κυτχίς τοτηασῖκα [86 ἕδος ἰδπδὶ ἰη 6 Νὸν 
Τορίαπιοηὶ {πΠ6 αν ἰ8 βδίὰ ἴὸ Ὀδ6 ογἀαϊηϑὰ ὈΥ͂ δῷ 
ΟΥ̓ Βροίκοῃ Υ ἴῃ6 δῃροὶ (Αοἱδ Υἱῖ. ὅ8 : 64]. 1}. 19 : 
ΗδὉ. ἰϊ, 3), 88 ἴῃ ἴανον οὗ (ἢ ἀοοίτίπο οὗ 189 Ἄοτοαιδὰ 
δΔηρεῖ, Προ 86 Ῥ δ ΠΥ τγοΐπιϊθδ εἰπιροϊ, Ἐρς δὰ] 
(6μ!. 2. 19) ΟἸΘΑΡΙΥ τοίου ἴο {18 ϑαίασο οὗ ἰ86 ἴδνν, 
ἐλαΐ ἐΐ ιοὧας ογάαϊπεά ὃν ἐδλε ἀπροῖ, 'ἰὰ οτάου ἴ0 ΒΟΥ 
ἴδ 186 ἰὰνν τῶϑ δβυδοτγάϊπαῖϊο ἴο ἐδθ ῥροϊιΐδβο ρίγϑῃ 
ἴο Αὔταπι. Βαυὲὶ ἰΓ πὸ τηραϊδιος γίδια, τ Δηροὶδ 
[δ ἃ τοῦῦῖς οὗ (86 ἰιηρογδοὔοῃ οὗὨ ἐπ ἰδτ, ἰδ ὕο!οντθ 
(δὲ Αὐταπὶ οοὐἹὰ ποῖ παν γοοοϊνοὰ ἴδ Ῥτοζηΐδθε 
τῃγουχῇ δυο ἃ πιοάϊαίοῃ οὗἉ α ὁγοδίθά δηῆροὶ. ΤῸ 
[18 Θη ἃ ἢ6 ΡΓΟδΒ68 οβρϑοΐδι! γ [806 ἀρροδὶ ἰοὸ (ΗΘ. ἰἱ. 
2) “180 ρτοδῦ βδυρουου!γ οὗ ἰ86 Ῥσοτηΐβο ἴο ἴδ ἰδ'ῈῪ 
ἷβ ἀοετίνοα ἴἤτοιῃ 1ῃϊ8, ἰδὲ Π6 ΔῊῪ 'νδῦ δηῃουποοὰ 
δι’ ἀγγέλων Ὀυὶ [Π6 ροβρεὶ διὰ τοῦ κυρίου." ἘῸγ 180 
ΔΉΒΟΥ 866 ΒΟΙΩ. ἰΥ. ποτα ἴδ 6 Ῥτογηΐβο ἰο ποῖ (ἢ 6 
ἴδνν ἰ8 βυδοταϊπαίθα ΔΡΡΘΘΓΒ 28 ἴ86 γοῖ υηάἀονοϊοροὰ 
ξοϑροΐϊ οὗ (δο οἷὰ οονεοηδπί. 

17. ΗδεὉ. χἰϊ!, 2 γοΐογβ ἴο (80 ἰὔγθο τηϑῃ ὙΠῸ δρ- 
Ῥοδγοὰ ἰοὸ Αὐγδα ἰῃ ἰδ μ]αὶπβ οὗ Μδηνγὸ (6 θη. 
ΧτΙ.). Βαΐ ΤΥ ποὶ ἴο 1η6 ἐπ δηροὶβ Ὑ βοτὰ [οἱ 
τοσοϊνοα (θη. χἰχ.)} ΤῊΘ τογὰβ σδῃ γοῖδν ΟἿΪΥ ἰῸ 
ἃ ῬΘου αν Κἰηὰ οἵ Βοθρ δ! γ. Ατατα πον, μονν- 
ὄνογ, ἰμδὺ [6 τηθῇ ΜὯΏΟ τοῦθ ΐδ ρσυοσθίδ γο0 οὗ ἃ 
Βίχῃον οτάορ, πῇ 6 [οὲ Δρροδῖβ ποῖ ἰὸ δαῦτο Κπόντῃ 
τ οἱ τῃ6. Ὀορὶ 

5. Τπο δηρθερήηοο Μίονδοὶ (Πδῃ. χ. 18, 31: 
χί!, 1) Β88 (86 δδιὴθ ροβἱίοη πίοι 180 Μαϊοδοῖὶ 96.- 
ΒουΔἢ Ὧ88 ἴῃ [ἴῃ Ὠἰδίοτίο4] Ὀοοκα. Βυὶ δαὶ ΜίοΒδοὶ 
Ἄοδηποῦ Ὀ6 ἴΠ6 ΠΟρῸΘ ἐδ οἷθαν, βίῃϑο δ 18 οὶ ἴ.:9 ΟὮΪΥῪ 
δ᾽ ἼΦ. Οδρτίοὶ δρρθᾶσβθ 88 ἃ βεοοῃὰ διοθδηροὶ 
(ὕδη. νυἱϊ. 16 ; ἰχ, 21), (ΤΌ. χὶϊ. 1δ), δὰ 8 Βδρῃβδοὶ 
διὰ (4 ΕΖτα ἷν. 1) 8:}}} ωτίίον ὕτῖοὶ, ὙΏΘΩ Ι πον, 
ἔτοῃ ἴπ6 ἰἀΘΏ ΠΥ οὗἨ Οδοτίοὶ οὐ ΜΠ ΟὮδοὶ πίτ (6 
δρΡρϑαγίηρ ἔρυτο ἴῃ Βον. ἱ., ἄγαν [6 ΘΟΒΟΙ ΒίΟΣ, ---- 
ΟδὈγίοὶ ον ΜΙοδθὶ ἀρ βυτῃ 1108] τηδη  οϑίθα ἰππαρσοβ 
οὗ (τίβι (48 ἴμ6 οἱά δον βῆ ΚΠ ΘΟΊΪΟΡῪ βὰν ἴῃ ΜΊοΝδοὶ 
[86 τηδηϊεϑἰοὰ ἴτηασα οὗὨἨ Φοβονδἣ), απ (8 ἰἢ9 086 
ΒΥΤΔΌΟ]ο4] δηρο]-ἴοσῃ οὗ [1 Απροὶ οὗἩ ἴθ [οτὰ οὗ 
ΔΏρΟΙ-Ὀτίποθ ᾿88 Ὀτδησμοὰ ἰ[86} ἱπίο ἴπ6 δύῃ 
ΔΙΟΠΔΩΡΟΙ ἔοστηβ οὗ [Π6 οοτηΐηρσ ΟἸγῖδι, Κυτγὶζ δηὰθ 
ἴῃ 1.686 ἔοΓΙΑΒ “ὁ Ρᾳγο 688 οἵ ἴδποῖοβ. Βυϊΐ 1 (4]} 
[Β6πλ (86 νεὶ]οὰ δηρο}16 τηοὰδ8 οἵ ἰῃδ τουοϊδιίοη δυὰ 
ΘΠΟΡΡΎ οὗ ΘΟ γίϑι, ἰῃ 186 ἐουπάδιίοη, ᾿ἰπλΐϊ8, δηὰ 11ὁ 
οὗὨ ΒυγιΔ} ΠΥ δηὰ Ὠἰϑίοσγ. Βυῖ ΜΊοὮδΔ6Ι δὰ πορὰ οἵὗὅἁ 
δοὶρ (θδη. χἰὶ. 1). Ιπάθρᾶ] (μαΐ οδα ἴῃ ὯΟ σλ86 Ὀ6 
βαϊὰ οὗ [6 ᾿ορο8 (Κα χχὶϊ, 48). 

ἃ, ΖδοΣ. ἱ. 12, (809 Απροὶ οὗ ἴθ ᾿ογὰ τἋ᾽δδ βυροτ- 

ἀϊηεϊοα ἰο δοδβονοῖ. 1ο Απροὶ οἵ δοδοντδδ δα 
ἰη οξοοῦβθορ ἔονυ ἴδγϑοὶ ὕσαγε ἰοὸ Φοιονδὰ οἵ 
(δοζρασο ἰδθ εἰσὴ- τ θεῖ ὑγᾶγον Φόἢη χυὶϊ.). 

ὁ, Μοὶ [ἢ 1, ι80 Μοβδΐδὴ πὰ βατοϑοὰ (86 
οὗ ἴὸ Οονοβδοῖ. “Βυὶ," Κυτὶσ διγζύσδ, “" ἰῇ 
οἷν! μδὰ ἰηἰοηἀοὰ ὉΥ͂ ἴπ6 ΑὩροὶ οὗ ἴθ 6 Οονδοδαὶ 
Απροὶ οὗ δοδονδὰ, δ πουϊὰ οοείδίμ Υ δὸ Βαανα 
᾿π|. ἸΤΏδη Μοδοδ οου]Ἱὰ τοὶ ὨΔΥΘ τρθδης 86 
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5 3. ΒΞ ΗΙ ἔξεῖ (06 ἀϊνίπο ἔοττα 
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ΤΙ " ἢοτθ ἰδ 
1μπδῖ εἰς. Ὁ ἃ ογοδίθα δηροὶ βῸ68δ 

Ὀπὶ (μα, ἰδὲ ἢ6 που]ὰ ποὶ ] ἢ 
ἘΠῚ ἨΠΕ  ΑΕΣ 

ῬΘΓΒΟΏΒ 
ἔτνο (οἷ. χίχ. 17-19) ΤΠ ρϑου αν ποτίς οὗ [86 ἵπὸ 

οσομπίΐϊπυοθ υηι] τος. 16. ΤΌΠΟΥ Ἰοδὰ Τιοὐ ουἱ 
δὴ ἴ8ο ΕἿΣ δὰ βεὶ εἶπ νἰῤτῆω (Ὀεἴοτο πε σα, 

6 δηρ6}8 ὨΟῊ τοίΐγο [Ὸ Ὁ ΡΟ ΕΙΣ δηὰ 2ο.- 
ΠΟΥ͂ΔΕ οοΙη68 ἰηΐο Υἱοῦ διηῃὰ ΒΔΥΒ, “ Ρ6 ἴον (Ὁ 
εἴ." ὙΤπδὶ δοδονδὶ δα ρβοὴηθ ὉΡ ἤοσι Αὔσδσω ἰπΐο 
ΒοαΎθῃ, δηὰ οτὸ δραὶῃ εἰδηὰβ Ὀείοτο [,οἱ, σδῖὶ ΟἿ 
6 8 δοῦτοο οὗ οὐτοῦ ἴὸ (86 ᾿ἰΐοσαὶ οοῃοορίίου, το ἃ 
αἰεί θυϊοβ ἰο Φοδονδ 8 ΚΤῸΘΒ ΟΟΥ̓ΡΟΣΘΔΙ ἔοσωι, δυιὰ ἴῃ 
186 8816 ΤηδΆβυτο {86 Ἰοο8] οὗ ἷῃ βθραδοο. Ὧὁ 
ἀο ποῖ ῬΟΠΔΣ ΠΟῪ τῇδὶ 1,οἱ οἰἰηρβ ἴο (6 νδηϊδιιϊην 
ΔΏΡο ἤοττοθ ἩΠῺῸ (6 ΟΥ, Αὐοπδὶ, ΝΟῊῪ [6 086 
τηϊαθθ ΔρΡΡΟΔΓΘΏΘ6 ὈΓΟδΒΟΙ 8 ἐϊδ86} οἰοανν Ὀδέοεο Ὠΐτὰ 
(νοῦ. 21. ἙΤθοη (τοῦ. 24) Φοδονδὴ ταϊηθὰ ὉροΣὰ 
βοάοχι δὰ ΘΌσοστδἢ Ὀγὶ δι οΏ6 δηὰ το ἔγοια 96 δο- 
γδῦ οὔἱ οὗ Ββοανοῦ. ἘΝ ους ἃ ρεγοορύώοη οὗ ἴδ 
οὔδηρο οὗ αἰδοτοηϊ νοΐοθα δηἃ υἱδίομδ, διὰ ἴδ οοε- 

Ομδηρο οὗ αἰδογεης τουθδίξουδ, ΔΙ ΟἿ 
ὮΔΥ͂Ο στοδί αἰ συ ἰῃ Βπαϊηρ ᾿ἰ8 ΝᾺΥ ἰπτουρὰ 

{815 βίδίδιηθηῦ οὗ [6 βίσυρρ)οβ οὗ ἴοϊ. 
76 ΠΟῪ Ὀτΐπρ ἱπίο νἱονν [6 ρστδάυεδὶ ἃ 

τηθῃὶ οΟὗὨ ἴδ 6 δροοϊδο τονοϊδιίου οὗ ἀοἀά, προς Ὀοράτθ 
πὶτὰ 1116 68}} οὗ ΑΡταὼ. Ηοδηδηη δδχβ: Οὐρδὶ τὸ 
ποῖ ἴ0 οχρϑοὶ πδὲ [80 τηδηϊϑϑίδοιδ οὐὗὁἨ Οοά, 80 
ἴλν 85 (ΠΟΥ͂ ἔοστα ἃ ργορδγαϊΐοῃῃ:. ἴον 16 οοϊαΐηρς οὗ 
ΟἸσίδι, βῃουἹὰ ἔγοτι [6 γογῪ Ὀορσίπηΐηρ οὗ (6 Ὠἰδιοιῦ 
οὗἨ βαϊνδίίοῃη, δηὰ ποῖ ἔγαὶ Αὐ ὍΘ ἀε- 
βου θὰ 88 τοϑβ εσιδουδ οὗ [6 Μαϊοδοὶ ϑθουδῃῦ 

Ῥοσα Βοϊὰδ ἐμδὲ δὔἴϊοσ ἐδο εἰ πὶιῖδ 186 ροϊὰσα 
Ἀ φνοςῃ 
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ἘπΠῸ τ θοΐο ἀϊοιϊοιίλοα Ὀοίπϑαα 6 ὑγσοϊξίνο δηὰ 
Ῥδί δυο] τοὶ κίου ἰ8 ἐμὰ ογεγίοοκοά. Τὸ ἔμ! ἢ 
οἵ εαϊναϊΐζοι ἤγβὶ ἰδίκοθ οὐ ἰδθ ἴογτιῃ οὗ ὁ ἀοδηίνο 
τοϊϊσίου οὗ {86 Γυὐυγο δηὰ Ὀθοοσῃαβ ἃ τθοτο ἀοθδηϊίο 
τοραγαϊίουῃ ἴος ἐδ ἱποδγηδιίίου οὗ Οδγίδε, ἰῇ 86 
ἢ οἵ Αὔγαω, Ηοΐπηδηη Ὠἰπηροὶξ, 48 ἴθ ἴῃ Οἰδοξ 

δάχαΐιβ (Πδὲ (06 Μαϊόβοῦ Φοδονδὴ ἰ8 [Π6 ΟἿὨΘ 
ΟΕΪΥ ἴοστῃ οὗ ἰμβϑορῦδονυ ἴῃ (ἢ Ὠἰδίοσυ οἵ [Π6 οἷα οογθ- 
Βαηΐ, πο πὶ διδηαϊηρ ἴ[Π6 παπμηοξοινβ ΟἸὨδηβΟΒΘ ἰῃ [ἢ 6 
ἀεκὶ σπδιίομ οὗ ἴπο τουοϊδου: ὁ. γ. “" Φοδονδὴ δρ- 
Ρεδγοὰ," οἱο., ἀορεῖτοθ 86 ἱμρὶ !οἀ οὐ᾽θείίοπ ἰῃ 186 
δῦονς αυοϑιίοη οὗ ΔΗΥ͂ ἔόσοθ 1ηάθϑά, [ἢ 6 ΔΡρΘδγδηοΘ 
οὗ [6 Μαϊοδοῖ Φϑδονδ ἰδ ἀπηουποοα πίιι ἐδ ραίτὶ- 
διοβδὶ γουεϊδιίου [ὲ ἰδ τοοοράοα (θα. χἰΐ, 1), Απὰ 
Φοδονδὺ δὶ ἰοὸ Αὔγῃ). βίαγκο δοὶ δ, δρτϑεΐηρ 
118 [86 οἷάος ἐπϑοϊορίδηδ, (μὲ ἔνθ ΑΠρῸὶ οἵ [86 
μοτὰ (8δ6θ ΘΟ]. 1, 16) ἰβ 1:6 ϑοη οἵ Θοὰἂ διἱπιροϊῖ, 
Βαυὶ Βιορδεα ἐγμας Υἱΐ. 2) ΒΑγ8 {16 αοἀ οὗ β'οτγ 
δόξα) Ὁ [0 ον δίπουν Αὔσδιη πθοἢ ἢθ ἯΔ8 ἴῃ 
δδοροίλπεῖβ, Ὀοίοσο 86 ἀσοὶὲ ἴῃ Ηδλγαο, Τ7ΤῈ6 α686- 

οι πϑϑοὶδ υ8 Πογὸ ἰδογαῖοτθ : ἴπ σδὲ γοϊδίλουι ἀθθδ 
[9 Μαίοδοβ ϑοβόνδὰ δίδπα (ὁ ἴδιο δόξα οΥ "132 
οὗ ΦοΒβονδὴ "Ὁ [ἢ [,0Ἰκὸ ἰΐ. 9 (ἰΒοΓῸ 18 ἃ ὙΟΡῪ σδηὶ 
ΡΑΓΆ ]οἰἑστο--- ἄγγελος κυρίον ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα 
κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, ἱ. α. ὈοΪἢ ἰά685 ἃτο Ὀουηὰ 
τοροῖδον ἰῃ (Π6 οἰοδοβὲ τδῆηον δηὰ ὮΥ͂ δὴ ἑηνγαγὰ ἰ6. 
ἴῃ Εχοά. χχίν. 16, οἷν. χὶ. 84, η6 δόξα οἵ Φεοδονδῇ 
ἰδ ἴῃ [Π6 ΒΔ ὙΦΔΥ ἱποϊτηδίου οοπποοιοά τὶς Φοδο- 
ΥΔ}. Βιυὶ ἴπ οἷ. χυχίϊϊ, [0 δόξα οἵ ΦοΒΟΥΔΆ, ΥΟΡ. 
18, ἰα ΠΥ Ἰἀδηι βοα τῖϊὰ ἰἢ6 ἔδοο οὗ Φοβουύδῇ, γϑυσ. 
40. Αςοογαάϊΐη 
διὰ [5. ᾿χὶϊ!. 9), {π6 ἔδοθ ὁ 
πῃ ΓΠ6 ΑὩρΡῈ] οὗ ἢΐβ8 ἕλεοϑ. 706 Αηρεὶ οὗ Φοβουδὴ 
8 ἰπ8. [Π6 τηδηϊοδίοα 8 οἵ Φοδονδῃ, ἰπ (Π 6 88:8 
ὝΑΥ 85 ἰδ δόξα. Τη6 ΟἼΟΥΥ 8110 106 ΒΟΙΥ͂ οὗ Βο]166, 
διμὶ δ ΠΟΥ ΔρΡΡΘΩΓΒ ἰῃ [86 ΒΟΙΥ οὗ Βοἰ[ε8 (Εἰχοά. 
ΣΙ, 84 δηὰ οἵἴδοΡ ). Αοοοναϊΐηρ ἴο 15818}} Υἱ. 
δ τ1ὴ}6 τογνεἰδιίοῃ οὗ 186 δόξα οὗ ΨΦο,ογδῇ 88}}4]1 6411 (ἢ 6 
πθ010 φασί (οοτωρασο Ἐσεῖς, ἱ. 28 ; {1}, 12, οἱο.., ἴπι 
Τιταβ ἰδ. 18 Ομτίδι πῆοὸ οοπιοδ ἴο ῥπάρτηοηξ 16 ἀ6- 
βοτὶ θα 85 186 ἶ (αἸουίουβ) δρροατίηρ οὗ ἴπὸ ψτοδὶ 
Θσοά, δὰ ἰῃ Ηοδ. ἱ. 8 ᾽'(6 ἰδ βίγ) θὰ ἀπαύγασμα τῇς 
δόξης ϑεοῦ. Τὺ ἰδ οοτίδίη ἰπδὶ 186 πογὰ δόξα [88 8 
ΤΔΪ Ὁ] ἃ εἰσ δοοίίοπ, δηὰ ἰπδὶ πο υδοὰ ἰο ἀραὶρ- 
Ὡλία ἰδ6 ΣΙ Ῥοΐῃ γαῖδοὺ ἰὸ [6 τοδηϊ οοιθα 

Φοπονδὴ ἰα ἰάἀοηϊ δὶ 

δηρόν οὗ [86 Βρίγιϊ, ἰδ ἴο 126 δρίτὶς οὗ (δα 
οτίουδ δΡ 66. (Ηδρησε ἰδ ἰβ οἸ οβϑῖυ οοπησοίοὰ 

ψῖ ἢ ἴδ6 ΡΠΠΔν οὗ οἰουά δπὰ οὗ 8.6.) Βαὶ δὸ τοῦθ 
5 οἰοαυΐγ ρῥτονϑά, δαὶ ἴΠ6 δόξα οὗ Φοθονδ! οδη 
ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ 6 ῬΟΓΙΒΟΏΔΙΙΥ πηϊϊοὰ τὲ ἢ δοδβονδὰ ἰτηδοὶζ, 
τ} ΟἸγῖδι, πὶ ποῖ Ὑΐ ΔΩΥ οτοαϊπρο-δαροὶ. [ὑ ἰ8 
ΠΟΙ͂ ἰῃ δοοογύάδῃοθ πὶῖῃ ἰ.6 δοῦΓΒο οὗὨ ἀφονοϊορτηθηί, 
85 ἴιὶ ἰδ πὶ (09 οδαγαοίουρ οὗ ἴῃ6 ραϊνίδγοι δὶ (Π60- 
ΡΏΔΕΑΥ, ἰμδὲὺ ἰξ βδῃουϊὰ Ὀορίὶπ τὶϊὰ [86 ταϊτασυϊουα 
τορογῖ οὗ τνοΐοο, (86 ποτὰ ( χὶ, 1), δηὰ δάνδιοθ 
ἴο [δ6 τηϊγδοῦϊου νἱβίοῃ οὐ τηδηϊ δίδου (νον. 7). ΕῸΣ 
πο πογὰ οἵ Φοδογνδῖὴν ἰ8β ἰῃ (86 θτοὶ οἷδοθ {86 ὈΥΤΩΘΡΥ 
ἔοττα οἵ τονοϊδεΐοη ἴῃ ἐῃο ἐἶτηθ οὗ 1:6 ραϊγίδγομβ, δινὰ 
ἴῃ τοραγὰ ἴο (86 γἱβδίοη, ἰξ '6 ἰη9 τἸῆοτθ ἱπέεγίον (δμδ- 
7εεἰἐν6) εὐεπέ, ὙΠΟ ΔΡΡΘαΓΒ δἰγοθὰγ πὶ ἃ ἰοτγονς βίδϑθ 
ΟΥἩ στοῦο οὗ (δε ἀονοϊοριηθηϊ ἴῃ ἐπα 1ἴπθ οὗἁ νἱβίοῃβ. 
Αἴἶδον ἐδ: βοραγδιίοῃ οὔ ΑΌγδιῃ ἕγοπι [,οἱ (θἢ., χίϊὶ. 14) 
ἢο γοςοῖτοβ δρδίῃ [π6 πογὰ οὗ Φοδουδῆ, ὙΠ ίοδ Ὀ]680- 
66 ἷπιὶ ἴον 8 σϑθηθγοῦβ οουγθο, δὰ ἴῃ Δ ὙΑΥ ΟΟΓΙΟ- 
δροπαϊηρ τὶ ἃ, Ββκ0 δἱδὸ δἴνοι 8 ὀχροαϊ οι (οἰ. 
ΧΥ. 1). Τὴ ὈΪοδαίπρθ ἴῃ ΟΝ 68868 Θοττεβρομὰ ἰὸ 
ἷ9 πο]]-ἀοἷπς : ἰο δὶβΒ τοπυποϊδιίίου οὗἨ ἴμ6 Ὀθέϊογ 

τίϊομϑ οὗ ἴΠ:6 ἰδηὰ, [Π6 Ῥγοζαὶβθ οὗ 189 ψ 8016 ἰδαπὰ 
ἔἰνοη, δῃὰ ἴο (6 μίουβ τρδϑῃ οὗ παῦ, αοάὰ ρἶνοθ 

δἰ θα 88 ἃ διιϊϑ ἃ δὰ γτοπασὰ. [Ι͂π ἰδ6 ἱμπιροτίδπὲ 
κεῖ οὗ ἴ86 π5 βολίΐουι οὗἩ ΑὈτϑδι (οι. χν.), ἐδ} τηϊ- 

ἴο τοῦ. 14 (οοτηραγοὰ τὶ τον. 2  Αἣν 

Ῥβουϊουδ δρρϑδίδῆοθ δαἰοτα τὶ [ὴ9 ποτὰ οὗἨ Φ68ο.- 
γορ. Το πογὰ οἵ ἰδο 1,ογὰ οδπιθ ἰ0 Εἷπι ἰπ υἱβίοῃ 
ΠῚ πον ἰδ6 ΑὩροὶ οὗ (80 [ογὰ θγβὶ δρρϑᾶτβ ὑυπάον ἐδ 
ὨΔΙῺΘ ἴῃ ἔπ6 Ὠἰδίοτγ οὗ Ηαραν (χνΐ. 9), γὸ δανθ ἴδ 
ΤΘΑΒΟΏ ΟἸΘΑΡΙΥ ρίνοη. δρᾶν ᾽δὰ Ἰοατηϑὰ ζαϊε ἢ ἰσ 
186 δοῦδο οὗ Αὔτασι, δῃὰ ἰἰ8 ροόποῦ ἴο ὈδθΠο]ὰ 88 ἃΣ 
οΥζϑῃ οὗ τνἱ᾽βίοῃ τὰϑ ἀθνεϊορθαὰ ἱπ δοοογάδηοθ αἰ 
ΒΟΓ ποορβαὶῖβ. Βυϊ [6 Απροὶ οὗἩ Φοδμουδῆ, 88 δε 
ΓΟ γίδὲ γῆο ΜΒ ἰο οοἴηθ {πγοῦρὶι 8846, μοὰ ἃ ρθοῦ- 
118. ΓΘΆΒΟΠ (ὉΓ αϑεϊβιίῃρς Ηδραγ, βίμοθ βἢθ [ὉΓΡ 1816 δαΐκθ 
οὗ {86 δειῖυγο ΟἸσδὺ ἰβ ἰηυοϊνοα ἰῃ 05 βοῖτον. Β0- 
βἰάοα, 6 8 0 ἰπογθαϑα οὗ (ἢθ αἰνίῃθ γονοϊδίϊοῃ ἴῃ 
(ἷφ Δρρδδγδαηςθ:; ΑὈΓΆΣΩ ΒΑ Φο μον δ Ὠἰλ96}} ἰῃ (6 
ΑἸροὶ οὗ δοδονδι, δὰ βαγδι δἱροὸ ἰῃ (ἢ6 τηδηϊέοδία- 
του οὗ Φοδονδὴ 5668 δῦουϑ δὶ! [89 Απροὶ. 

Βοίπθοῃ ΑὈτσαση δ οοηηθδοίδου πὶ Ηδραν δηὰ 
(86 ποχὺ τηδηϊ δίδου οὗ δοδόνδὴ ἰδοτο δγὸ (Ὁ]} 
(υἰγίθοῃ γοδγα. Βυΐ ᾿μθὴ εἷβ ἔδ!ἢ ἰβ βίγοηριμουδᾶ 
δραΐη, αὐ Φομόνα ἀρΡοασβ ἴὸ [ἷτὰ (χγϊ. 1). ΤῊΘ 
τχοδὲ Ὀγοσαϊποηὶ δηα ἱπηρογίδηΐ ἐΠΘΟΡΏΔΩΥ ἴῃ (86 118 
οὗ Αὔγδι ἰβ (ὴ6 δρρϑδγδηοθ οὗ 86 ἔπγθα τωϑῃ (οἷ. 
ΧΥΣ.). Βυὺ ὑμΐβ Δρρϑδγᾶμοθ πϑῶσβ ἰΐβ γον ηρ 
Δηρο ο ἴοτηι, Ὀδοδυβο ἰξ 8 ἃ οοἰϊεσνα δρρϑδγδηοθ 
ἴον Αὔγδι δηὰ [,οἱ, δηὰ δἱ (6 δαΐηθ ἐΐτηθ τοΐδγ ἰοὺ 
1Π0 υάρτηεπὲ ὑροπ βοάοῃ. ΒΠδθηοα ἴῃ6 ἴνὸ δηροὶβ 
ΔΙῸ τοϊδιθὰ ἴο (ποὶρ σθηῖσαὶ ροΐϊηὶ 88 δυῃ- ἴο 
ἴδο βυη ὶ δηὰ {ἷ8 οδηίσαὶ μοΐϊῃὶλ [00 ΑΌσδμ ἴθ 
Φοδονδὰ ἰπθοὶ ἰπ Ηΐβ τηδη  οϑιδιίοσι, ὈυΪ οὶ ἃ οοΠ]- 
τοϊβείοποα ΑὩρ6] οὗ ἰ8ὸ Ποτὰ. Τα αἰβο ἐπΐβ Απροὶ 
Υἱδὶι βαγδὰ (οἷν. χχί. 1 ; ὀοωρδγὸ σχνῆΐ. 10). Βαϊ ἐδθ 

6] ΔΡΡΘΩΙΘ ἴῃ (Π6 ἰδίοτγη οὗ Ηδσαν ἃ ϑοοοηὰ 
ὕὄστωο (χχὶ. 17), δῃὰ (8 τὴ δα (06 Αῃροὶ οἵ αοὰ 
(Δ αδϊοδοῖ ΕἸ ἶμ), μοὶ δδ ἰμ9 Μδιοδοῖ ψθπουδῃ, ἴον 
ἴ06 αποδίίοι ἰβ ποὶ ΠΟῪ δῦοιϊ 8 γοϊυ τη ἴο ΑὈγδΙ ἘΒ 
οῦδο, θυΐ δου (86 ἱπαοροηάθῃς βου ]οτηθηΐ πὶ 
Ἰδῃπ.861 ἰῃ ἐδ νι! άοσπιοδθ ΤΏ Ρουθ τΒΟ ἰδιαρὶβ 
ΑΡγϑιω (οἷ. χχῖϊ. 1) ἰθΘ Ἐ]ολιίτη---ασοὰ δϑ δ τηδηΐ- 
ρϑιδ Ὠἰπηβοὶ ἢ ἰο ἴῃ6 Ὠδίΐομθ διὰ ἐποὶνρ βόηοταὶ ἰὰ6 88 
ΟΡ Ὠοϊοῃβ, ἀπά (86 τονοϊδιίίοῃ 8 οἴὔδοιθά ρυτγοὶῦ 
ἐγουρὰ [86 ποτὰ, Νον δἷδϑο, ἴ 86 τηοϑὲ οὔ ἶοαὶ 

τηρὶ 
ἴδ τοδί οὗ (16 Ὡδιτδεῖτο {πὶ8 Αηρεὶ ἰάοιδθθ Ὠΐτη- 
86} τῃτουρδοῦϊ πιὰ Φοθονδὴ (νοτβ. 12, 16. Τὸ 
ἴβαδο δἱδὸ ϑϑθονδῃ ΡΣ (ἢ, χχγνὶΐ, 2), δηὰ ἐλφ 
δεοονιἶ ἐξ ἐπ ἰλὸ πίρλέ (τον. 234). τωΣ  ὑρονάν έο 
αοοῦ ἐπ λα πἰρλὲ ἐπ α ἄγεαπι (οἷν. χχνῖ, 12, 18). 
ΤὨσυΒ 4180 6 Δρρϑδγβ ἴ0 εἶπ 88 (Π6 ΑὩμρο] οὗ Θοὰ ἴη 
8ἃ ἄγοαϊῃ (οὗ. χχυχὶ. 11), ὑυὶ ἰπγτουρμουΐ ἰάθη βοὰ 
Σὰ Φόβον (νος. 18). δομοναῖ δοιητηδηὰβ Ὠἷπὰ 
(0 τοίυσῃ Βοτιθ ἰδεουρσὶ ἰδ πογὰ (0. χχχί. 8). 
Ἰμαῦδῃ τοοοΐτοῦ ἴδ ποτὰ οἵ Θοὰ ἰῃ ἃ ἄγεδ (χχχὶ, 
24). ΤῈ φτοαίοβὲ οτοηὶ οὗ γουοϊδιίοῃ ἰὼ (6 118 
οὗ δαοοῦ 18 ἔθ μταπὰ ἜΚΟΡΠΑΒ; ἴῃ ἰδ πἰρῆὶ, 
ἰδσουρὶ 106 ΥυΥἱδίοη, Ὀπὶ πὸ τῶδὰ τῶο πγοδι]οθ τὴ 
Ὠἷμὰ 68}18 εἱτοδοὶΐ διῃιὰ τηδῃ (:26}) δὶ (ἢ0 Βδ:6 
ὥσθ. ἀοοοσαΐηρ ἰο (86 ἰΒΘΟΓΥ οὗ ἃ ογοδιοὰ δηρεὶ, 
Φδοοῦ ͵9 ποῖ ἃ τγεδίϊος τὶ οὐ (1κτ86]}}, θὰξ ΠΟΤ Ϊν 
8 ττοδίϊοῦ ἨΠῚ (6 Απροὶ. [Ιἱ 8 8 ἸΏΟΓῸ ΡΌΓΕΪΥ 6Χ- 
ἰογηδὶ οἰγουμηδίδηοθ πο αὐ 0868 ἴ0 πᾶγῃ Φδοοῦ 
τπτουρσὶ (86 ποτὰ [0 τϑζῶονθ ἔοι Εϑοδοτο (ΧΧχν. 
1). [ἢ {86 βϑοοῃὰ ὈΘΟΌΪΑν πιδηϊ δαϊδίοη οὗ αοἀ ἴο’ 
ὅδοοῦ δον ἰδ γοΐυση ἴτοτα Νοδοροίδιηϊα (χχχνυ. 9), 
ὯἯ ὮΑΥ͂Θ 8 οἷἶοδῦ δηὰ αἰδίίμοιί γοβοοίίοη οὗ ἴΠπΠ6 ἔγϑθι 
(χχχὶϊ. 34). [πῃ (86 πἰρμι-τὶδίοηθ οὗἁἨ Φόθερῃ, πη οὶ 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ΔΡΡΘΆΡ ἴῃ ἴΠ6 18 οἵἩ βαδο, δπμὰ ΟΟΟῸΣ ΙΏΟΓΘ 
ἔγοαπ με ν τι Φδοοῦ, [86 ἔοττα οἵ τονοϊδίϊου ἀυγίησ 
[86 ρμαιγίδγονδὶ ρογίοα οοϊμθθϑ 1688 ἀἰβίϊ μουν ἰηῖο υἱόν. 
Βυὶ τμαῃ ἴδ φῃύοτθ ἀρδίπ, δηὰ ὙΠῚῚΔΞ ὩΘῊ ΘΠ τΡΥ, ἴῃ [Π6 
1 οὗ ἤοδοβδ'1 Τ|θ ΑἸροὶ οὗ Φεϊουδὰ (Εχ. ἰἰϊ. 2) 18 



890 ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΒ ΤῊ ΣΕΤΕΞῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΞ. 

οοηποοίοα τῖῖὰ {δ ΘΑΥ]οΡ σονοϊδιίοη, δηἃ ῬΘΡῸ δἷβὸ 
8 Ἰδοη θα τῖτ Φοθονδὰ δηὰ ἘΠ]ΟΙἢ πὶ (νου. 4). Βαὶ 
86 ΔΒΒΌΙΩΘΒ ἃ ΙΊΟΓ6 ἀοβηϊίο ἔοστη δὰ [1{|6, 88 (ῃ9 
Αὑρεὶ οἵ διἰβ ἔδοο, αἰῆοϑ ὙΠ (86 Μοδβαΐο βγϑίοῃ ἰδ9 
Ραὐοοοι οὗ δὴγ ἀεὶ ΥΩ οὗ [ὴθ ογοδίαγο οοσηθ8 ἰπίο 

ῬΓΟΠΣΠ6ΠΟΘ, δηὰ δἷηοθ ἰδ 18 ᾿τηροδδ Ὁ16 ἰρδὶ 
6 ἔδοϑ οὗ ἀοἀ Ββουϊὰ Ὀ6 οϑἰθοπηθὰ ἃ οτοδίαγο. 
ΤΏΘ ΓοΘθΟῚ8 ἩΔΙΟΝ δΓῸ πγροὰ ἴον (6 014 φδοοϊοαῖ- 

δδίϊοδὶ νἱονν οὔ (π6 Απχοὶ οὗ ἴΠ6 [οτὰ, δγὸ τοοδρίϊυ- 
Ἰαϊοὰ Ὦγ Κυτίξ ἴῃ [π6 (ΟἸ]οπίην οσάθυ: 1. ΤΏ Μέδ᾽ δ οὶ 
Φομονδὰ ἰάἀδης 868 Ὠἰτη56 1 τὶ ΦοΒοναἢ., 32. ΤΏΟΒΟ 
ἴο ΝΏΟΙΩ δ ΔΡΡΘΆΓΒ ΓΘΟΟΖΏΪΖ6, παῖηθ, δηὰ ἡ Ουβἢΐρ 
δηλ 88 ἰ86 ἰσυθ αοά. 8. Ηδ τϑοοῖνοβ βδς δηὰ 
ἩΟΓΒΕΪΡ τὶ πουῦ Δ ργοίοδι, 4. ΤῊΘ ὈΪ] 104] υτὶίογβ 
ΔΟΠΒΙΔΩΩΥ Βροδῖκ οὗ ἴση 88 δϑιονδ. ο δα (6 
[ον γθϑβοβ: 1. ΤῊ6 (ΏΘΟΣΥ οὗὨ ΟΡ ΟΡροποηΐβ 
ΟΡΘῺΒ ἃ Ὑ]116 ἀοον ἴῃ ἰὃ6 Ο]ὰ Τοαίδιηθης ἴον 116 ἀαὶ- 
ἔγιϊωρ; οὗ (86 ὀγϑδαίαγθ, τίου μοὸ ΟἹά Τοβίδεηθηῦ ον οι γ- 
ὙΠΠΟΓΘ ΘΟΠΘΙΩΠΒ ; δη [86 Βομιϊβῃ Μογβαΐρ οὗ δ οἷβ 
Βπαβ ἴῃ ἰΐ ἃ οοτηροίο ᾿υϑβοαίίοη. 2. ΤῊ βοσίμ!δηβ 
8180 ρψαΐπ δὴ ἱτωροσίδης οὐ [ὉΣ τἢ οἷν γαὐθοϊΐοῃ 
οὗ [00 Τιϊηΐϊΐν, 1, ἰηβίοαα οἵ δα θο! του οϊδίοη οἵ 
Οοά, δυὰ οἵ ἐμ βο] ,ἀἰδιϊποιΐίου ἱποϊυάοα ἰῃ ἰδ ἴῃ {86 
ΟΙα Τοδίδιηθηῖ, ἔογθ 18 ΤΩΘΓΟΙΥ 8 ρυγὸ τονοϊδιίοι 
Δπγου ἢ δηρο 8. ΑΒ ἰδ (1 ἀονοϊοροὰ ἀοοίτίηθ οὗ 
[88 ΤΥ σδηποῖ ὃὉ9 ἐουπὰ ἰῃ (Π9 ΟἸ]ὰ Τοδίδηηοηὶ, 50 
ὯῸ ΟΠΘ 681} ΓΘΙΠΟΥ͂Θ τα ἰδ6 ΟἹ] Τοκίαηγ)θηὶ ἐμ6 Ὀ6- 
αἰ πηΐηρΒ οὗ [μδὶ ἀοοίτίηο, [86 Β0}.ἀἰδιϊποῦοη οὗ Οοὰ, 
τὶ ουΐ τοιηονίης [86 ΤΟΙῪ δυϊδδιγαοίαυγα οὨ τ οἢ ἴῃ 6 
Νον Ταθίδιιθης ἀοοίσίμο οὗ ἰ)6 ΤΊΣ Υ τοβίβ, δὰ 
πὶΐδοῦι οὐδουτίηρσ (ἢ Οά Τεδίατησης ἐμ ο] ὁ..ὺ ἴῃ ἰἰ8 
ΨΟΣΥ͂ ΟὈῃίγο δηὰ ρίοσγ. 8. [0 πουϊὰ Ὀτοᾶκ ἰἶἰθ Ὀδηὰ 
οὗ 186 ογγϑηΐο ὑμ Υ Ὀοίπτοθα 186 ΟΪὰ δηὰ ΝοῪ Τοβ- 
ἰδιηθηίδ, ἰἢ ἰὸ οου]ὰ ὈΘ ῥγονϑὰ ἐμπαὺ [ὴ6 σσϑῃίγαὶ ροϊηὶ 
ἴμ [86 ΟΙΪὰ Τοδίιδιωθοΐ τονοϊδίζομ 18 ἃ Ἴσοαϊυγοδηροὶ, 
δηὰ [δδ0 [6 ΝΟ Τοδίδιηθης ΣΟΥΟ]δ θη ΡαΒ868 δ Οῇ 6 
Ὀουμπά ἔγοπλ (18 ἔοττη ἴο ἐμαὶ οὗ {86 ἀοά-τηδη. Τὴθ 
ἈΠΘΟΣΥ οὗ (ὴ0 οτγοδίυγοιδηροὶί ἱπ ἰϊ8 οοπιἰμυδίίοῃ 
Κδγουσ ἃ οοἰοββαὶ δα ογαϊοη οὗ δῃροὶβ, ροϊῃηὶβ ἀόπη- 
ὙΔΓΘ (0 {πΠ6 Καθ ϊμίς δῃὰ Μοβδιηγηθάδῃ ἀοοίσϊῃθ 
οὗ δῃρο}5 ἩΠιΐοδ 848 Θβίδ Ὁ} 8 οϑὰ 1861 ἴῃ ορροπϊοῃ ἰο 
860 Νοὸν Ταβίδιησμὶ ΟἸγ δύο! οΩγ, δὰ ἰβ Ὀουσπὰ ἰο- 
Εοῖδοῦ τὶϊὰ ἰπαὺ οχὰ ἰοὰ ἀοοίτίπα οὗὨ δῃροῖβ ἰῃ 
ΙΔΟΤῸ τόση {π)68, ΝὨΪΟΙ ΟΥΟΣ ΘΟΣΓΟΒρΟΠθ πὶ ἃ 
γα ἰ]οα ἀπὰ οὐδοῦτο ΟἸτἰδίοϊοσγ. Οπ ἰμ6 οἱβοῦ μδηά, 
ἰξ ΓΘΙΔΟΥ 68 ἴτοτα 86 Νονν Τοδίδιηθας ΟἸὨγϑίοϊο συ 118 
ΟἹ Τορίδιιθηῦ ἰουμάδύδοι δοιὰ ῥγαραγαίίοῃ, πο ἢ 
ΘΟηΒῖβῖϑ ἴῃ (μϊ8, (μδὲ 186 ἰπίοσοβδησα Ὀοίπθοη αοὰ 
δηὰ τῇδ ἰθ ἴῃ [}}} οροταιτίοη, δηὰ σαυδὲ ἐμοσοῖοσο ργθ- 
ἄρυγο ἰδ6}Γ ἰπ ἰῃ6 ἱπλαρθθ οὗὨἨ [6 ζυίαγο ἀοἀ-ἸΔη. 
4. Το ἀοοί πο οὗἁἨ δῃρο]8 ἰ186 1 Ἰοβ68 ἐξβ ὙΘΥῪ Βθασί, 
8 ἡυββοαίίοη ἀπὰ ἱἰηϊογργοιδιίοι, 1 τὸ ἴα ΚΘ ΑἸΤΑΥ 
ἔγοιῃ ἰδ [86 Βγτοθο ο δηροὶ-ἔοττα τ ΒΟᾺ συ ]θθ6 ἐξ, 88 118 
ΤΟΥ͂Δ] οοπίγα, ἷ. 6. (δὶ δηροϊίο ἔοστα ὙΐοΒ, 88 ἃ γϑαὶ 
ταδηϊ [οϑίδοῃ οὗ αοά, 88 ἃ ΓὙρίοδὶ τηδηϊ οβίδίζοι οὗ 
ΟἸγίβί, 88 ἃ τηδῃϊοδίδι ὁ οὐἨ δηρβῖβ, [88 [6 πδίυγτϑ 
δη ἴοσος οἵ ἃ δγιωῦοὶ, Βυΐ υί(ἢ 186 ΟὈ]  ογαίου οὗ 
189 δυτηθο ῖο οἰ οπιρηΐ, 41} {110 τοτηδίηΐηρ βγπι 0] δὰ 
8:66} 16 ἰγηαρθδθ, (ἢ σὨΘΣΌ τ δια βογαρηΐηι, ψὶ}} αἷ8- 
ΒΡΡΘΑΣ, διὰ πὶ τ. 6 ΚΟΥ οὗὨ ὈΪὈ]1ςΑ] ῬΒυοβοϊο αν ἴῃ 
18 γοργϑβοηίδίίοῃ οὗ ἰ86 ἀονοϊορσωθηὶ οὗ ἐπ ᾿ξ οὗ 
186 βου], το Δ 0 οἵ τονοϊδϊΐοη, το β[)8}} ἰοϑὸ ἐδ 
ΚΟΥ ἴο ἴΠ6 ἴοῃ οὗ [)6 Ο]ὰ Ἰοδίδιησπὶ ἰἰ8ο 1 Ὁ. 
ὅδ. Αὐυρυδίϊῃ τν88 σοηῃδίβίθιι᾽ τ ῃΘΏ, τ 15 ᾿Ἰπιογργοίδ- 
τοι οὗ [86 ΑἸροὶ οὗ Φοδονδῖ 88 ἃ ογοδίαγθιδηροῖ, Β0 
ἀροίΘα]γ τοΪθοίδ [λ6 ἱηἰογργοϊαϊίου Ὑμϊοὶ γϑραγὰβ (0 
ΒΟΏ8 οὗ ἀοὰ (οἷ. Υἱ.) 88 Δ ρο]-Ὀοἱ Ωρ ; [ὉΓ (ἢ) Δββυτῃρ- 
ἰίοῃ οὗ δηρε}8 νῆο, ἃ8 βυοἢ, νγϑηίαγα ἴο ᾿ΔΘ ΠΟῪ ἹΒοτὰ- 
ὅοΙνοϑ υἱτἢ ΦοΒονδῖ, ποιπὶῃδίδπαϊηρ (ΠΟΥ 8.6 ἰῃ 
ρετὶ!, δηὰ δυδῃᾶοῃ ἰμοσηβοῖνοθ ἴο Ἰυδεα! Ρ]ΘΑΒΌΓΟΒ 
ἘΠῚ (86 ἀδυρηξθτβ οὗ τὰ ὑπ] ᾿ξ ἰδϑι68 ἰῃ ΔρΡΟΒίΔΘΥ 

διὰ ἃ τοδρίοδὶ ἰγαηδίοστηδίδου οὗ ἐμοὶν Ὡδίυτο, δοτω- 
πε ἴνο στοπῃάῖοβ5 δηὰ ἱπίο θυ δΌ]6 ρδηίοσα. 9 
μο]ά, ἐποτγοῖοσο, ἴδδι Οἰὰ Τοαοίδσροης ἐπθοϊορσγ, ἴῃ 8 
ΥΘΡῪ διοδγί δηὰ δδβῃίσγο, 6 ἴῃ βασίουβ δῶρον ἔγοζω 
0680 ὕπ Ὸ ρτιοδὺ ῥγοῤυάΐοοδ, 85 116 Νοὸν Τοδίδσηθις 
ἤτοι) ἴδ ὑπο ρτοαῖ ρῥγουαΐοοα οὗ ἃ τλθγο στηθομδηΐοδὶ 
δισυοίυτο οὗ 116 ἀὐοαρο δ δηὰ οὗ (86 τὴ 116 δοὰ 
γοῦ Ἰηοστθ ἴθδη δροδίοῖο ὑσοίδογ οὗ 6 ἰογὰ. (866 
ἐη0 ἀοίομοθ οὗὐἨ ἐπθ οἱ ϑοοϊοδίδδιϊοδὶ υἱον ἴῃ ἐδ6 
Οὐ λΩΘΠΙΑΣΥ ΟΥ̓ Κατ," αἷϑὸ τῖϊπ ἃ τοΐθγθῃσο ἴὸ 
ΚΛΗΝΙΒ, (6 Δηρσεῖο  ονιὶπὸὲ αἰαίϊνιδε, 1868. ΤῈ 86- 
βογίου οὗ [Π6 ορροαὶίθ υἱοῖν μοϊὰ Ὁγ ἢ) Σϑοὴ ἴα δεἴδ 
ΟὐΙατΘὨΑΣΥ, τοϑοϑὶδ Ὠσγθ 8 τοΐυϊδί ὁ). 

6. ΤΏ δϑρϑοῖ οἵ 8}} υπϑορμδιΐοθ 25 νἱδίοθθβ. [1 ἃ 
ἃ βοποσαὶ βυρροκί[ίου, πδὺ αἀἰνὶπο τονοϊδου ἱβ ρα ιν 
ΔΠΡΟΟΡῺ Υἱδίουδβ, ΟΣ ἰπγοῦὮ ἱηπδγὰ τοϊγδουϊουβ δἰσ 
δηὰ βουμπάδ. 6 τοῦβὲ, Βονογον, Ὀσίης οὐὐ ἀἰδιϊσεῖν 
(9 διπάκτηθοϊ Δ] ροαϊ(οη, ἐμὲ ΟΥ̓ΟΣ ἐποορθδηγ 18 δὲ 
(86 βδιη6 ἐΐπιθ νἱβίοῃ, δῃμὰ ΘΥΘΓ υἱδίοη ἃ ἐβθορΏΔΣΥ : 
Ὀὰϊ (Πδ΄ πῃ [80 Ο16 ὁ840 ἰδὸ οὐ ͵δοιίνθ ἐμποορθ δ, 
δὰ ἴῃ 86 οἵπον ἴδ0 δυ ̓ οσᾶγο γνἱβίοι, ἰ8 [6 ὑσϑναὶ- 
ἱπρ ἔδδθιγθ. ΤῈ6 βυ]θοιϊγθ Υἱβίοῃ ἀρροδσθ ἱπ ἰδ88 
τηοδὲ ἀοδηΐ(6 ἔοττη ἴῃ -Υνἱϑὶο οἷν Ν ΐοδ Αἀδυν᾿ 
ΒΙθθρ, δηὰ Αὐσγϑιιδβ πίρδυμοῖτον (οδ8. ἰἱ. δηὰ χν. 
ΔΙῸ ἰδθ Βγδὶ βιτϊκίηρ ροτίθηϊα, Ιξ ἀσνεῖορβ ἐϊ 
ὙΠῚ} στοδὶ ῬΟοῦ ἰὼ ἰῃ6 ᾿ἴνοβ οὗ ἴβαδο, Φδοοῦ, δῃὰ 
Φοδορὰ, διὰ ἰ8 οὗ β|}}} χτϑδύθσν ἱτοροσίβηοο ἰῃ ἰῃ6 ᾿νεδ 
οὗ βδιωυθὶ δηὰ ϑοϊοσωοι, 88 δἰδὸ ἰῃ (06 εἰσῃὺ νἼβίοσιβ 
οὗ Ζοομαγίδη. 7 Βπὰ ἰδοῖὰ ἴῃ 6 Νονν Τοβίθταθηὶ 
ἴῃ {86 1186 οὗ Φοδορὰ οὗ Ναζδγοῖδι δῃὰ ἰπ ἴ9 μιέϑεουσγ 
οὗ Ραμ]. [0 πθϑὰβ πὸ ργοοῦ ἴὸ βοῦν ἰδδὲ [88 στωβδιὶ- 
[οϑδ ουΒ οὗ ἀοὰ οΥ Δηροὶβ ἰῃ ἀὑὔρθδιηλ, ἃ ποῖ οὐ 
ταγὰ τηδηϊοβίδι 008 (0 1Π6 παίΐυγαὶ βθῦβοϑ. Ι͂ἢ {86 
οἰδαιθηίδ οὗ ἔδ6 δυδ͵οοῖνο ἀγδδχω-υἱδίοῃ, γε ῖ]8 ἰϑοὶς, 
ΒΟΤΟΥ͂ΟΡ, ἴ06 οχίδβίλησ αἰνίμθ τηδηϊ δίδιΐοθ. Βας 
ψδὶ [00 ἀγοδιὰ ἰηἰγοάυοθθ ἴῃ (Β6 ηἡἰρσ ι-1}6. 16 56ο- 
ἰῃρ ἴῃ ᾿πηδρο9---ἰΠαὶ ἴ806 ΘοΒίδϑυ 068 ἴῃ ἴπθ ὅδ οἱ 
ΟΓΟΪΏΔΕΥ πδκίηρ 116 (500 ΙΝ Ὲ : “ Αροβίο!ο γσὸ )λ 
ΤΊ Θοδίδβυ, 88 (06 γϑονίηρ οὗ ἰμ6 τϊπα πο ἰδ6 
οομαϊοῃ οὗ ὈΠΟΟΠΒΟΪΟΌΒΏΘΒΒ, ΟΣ οὗ ἃ αἰδδιοηξ οου.- 
ΒΟΪΟΌΒΗΘΒΘ, 8 [Π6 Ροίδη 41 Ὀδβὶβ οὗ [86 νἱβίοσι, ἰμ6 
γί βίου ἰ8 86 δούνν οὐ οἴδοὶ οὗ 6 δοδίδειγ. Βαυὲ 
δἷησθ ἴδ 6 Υἱβίουβ δδνο Βἰβίοσὶ 981 Ῥοστοδῆθηοθ δὰ γὸ- 
Β0Π18, 1 ἰ8 ονἱἀθηὺ [δδὺ ἸΠΘΥ ὅσο ἴθ ἰπἰυϊοσ οὗ 
δοΐι8] οἠοοίνο σαδηϊ οβίδιϊοηβ οὔ αοα, Μογο ἘΔ]}- 
οἰμδίουϑ οὗ {Π6 τοϊπὰ ἰοδὰ ἰηΐο (86 ᾽ουδα οὗ αττοσ, 
δρ τι ἰδ] νυἱβίομιβ Ὀυϊ ὰ (6 βίον οδὶ ἤουδα οὐὔὈ αοὰ. 
Βαὶ ἰπ ,ὲΒ ἀβρϑοί τ τον ἀἰδίληρστιϊβη ροου τ ἄσοδιι- 
Υἱδίουβ, πἰρ ῦ-Υἱβίοηϑ οἵ ἃ πἰζῆθν ἔοιτο δπὰ ρονες, 
ΤΩΟΙΩΘΏΪΑΣΥ ἀδ γον ΒΟ Ώ8, ΔΡΟΟΑΪΥΡΙΟ στοῦρΒ ΟΥ αἴτοὶοδ 
οὗ υἱβίοῃβ, ἱπκοὰ ἰορθῖθοῦ ἐπ ὑσορμοιϊο οομπίθσωρϊδ: 
οι, δὰ (δδὲ μανίζα} οἰ ΘαΓ- δ Θά .)698 88 ἴ0 τἱδίοως 
ψΒῖοῖ ἰ8 6 σομάϊοῃ οὗἉ ἱπβρίγδιίίοη. Βαυὶ ἴ[δδὲ ἐπθο- 
ΡὨδηΐο8, τ οἢ ΔΙΘ ΟΥΟΡ δὶ [Π6 Β81η6 (τ 6 Αροῖὶο 
ποθ πὰ ΘΟ γϑορ μδηΐθ8, δῃὰ ἱπάθοὰ 88 ἐμβοορθσῖοϑ 
οὗ [6 νοΐοοϑ οὗ Θοά, οΥ οὗ ἴδ 6 νοΐοα ἔγοτη βοανφῃ, οὗἉ 
[0 Εἶτ 016 Δρρϑδγϑηοα οὗ δηρεἶβ, οὐ {πεῖ τογο δ- 
Ἰαγχοὰ δηὰ δοϊῃρ]οίθ πλδοϊ οβίδιϊομβ οὗ [μ6 ἀθνοὶορεοὰ 
ὨΘΔΥΘΏΪΥ Βο6η6--ἰδδὶ [666 ΓΘ δ΄ σα β σοπαϊοηοὰ 
ἰγουμκῖ 8 ἀἰδροβίοῃ οὐ βίηθββ [ὋΣ υἱβίοῃβ, 15 οἱδατ 
ἔγοστα ΠΌΙΏΘΓΟΙΒ ρ8388 068 ἴῃ ἰδ Ο]ὰ διὰ Νὸνν Τοβὶδ 
ΤΩΘηΐ8, (2 Εὶπρβ νἱ. 17. δ, σχ 7; Φοβῇ χὶϊ. 38, 
29. χσ, 10-12; Αοίβ ἰχ. 8; χὶϊὶ. -12. χχὶϊ, 9--14. 

Ιῃ (ΒΟΘΟΪΟΡΥ͂ [6 ραβγοδοϊοχίοαὶ δβροοῦ οὗ τονυεϊδίῖος 
δΔ8 Ὀδδὴ ἰδ Πογίο ὙΘΣῪ τουοὶ πορίοοϊοά. Α11 ΡοΞβΊΌ]8 

9. (1 επἰαίοτησιξ διᾶ ἀδίθηοο, ὉΥ͂ Τ Οἱ], οὗὅἨ [πὸ οτϑξγαγ 
γὶον [οὰ Ὁγ 1800 ΟἼυτΟΙ, ἰ6 δὐπιΓθὈ]6, ἀρχὴ ὑκὰς τὸ δαῖϊ- 
᾿δῖλο ἈΔ ἰδ ἰδ τὸν πλιμ [86 οὔ ἴδ0 Ἐπτιρὶξαἢ 
τοδᾶον, ἰδ ἰδ ποῖ ὩΘΟΘΒΒΆΣΥ ἰο αὐοῖο ἱξ μοτΘΌ ἼΤΒοδο ψἘῸ 
ψουϊὰ θ60 119 δι δ͵θοῦ ᾿ΒΟΣΟΌΡὮΪΨ διὰ ὀχ μδιισενοιΥ ἰσθαςσδὰ, 
ΤΔΥ ΟΟΙΔΌ  ἨΈΝΟΒΤΆΝΒΕΙΟἾ ὁ ΟἸΥ ΕΟ," 36 σὰ... ΒΡι 
124-145 οὗἉ το]. ἱ. διὰ 81-88 οὗ ἴδ 38 κατέ οἵ γὐὶ. ι2.--Α. 0.} 
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πδίϊοῃ : 8. 
εἰουὰ διὰ β8γθ: 6. Θβρθοΐδ!γ ἰο Ῥδῃϊ, ἰὰ ἃ Ἰ᾿ἰρδι 

ὅοτα Ὠοανθη, 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΙΟΑΣ, 

1. Τὴ οαἵ! 9 Αὔταπι απὰ εἴ πεἰγταίίοη ἐο Οα- 
πααν ὠπίλϊ ὧδ γτεαολέ ϑίολεηι (οἷ. 1- ΤῸ 
681} οὗ Αὐγαπὶ ἀριυδηβ ἔγοτα 8 ἰδγοοίοϊὰ τὸ- 
πυποϊδιοι, ἱπογοαβίηρ ἴῃ ἰη θη δ ἤτοπλ ὁπ6 ἴὸ [6 
οἶδεν : 1. Ουἱλ οὗ τν οοὐππῖσν .---Τς [Αἰ Βοτϊαηὰ. 
Το Ἰδηὰ οὗ Μεβοροίδπιἶδ 88 ἰἱ οἵα γδοθὰ Ὀοίῃ στ οὗ 
ἴδε ΟἸδΙ] 668 δηὰ Ηδτδη.--- ὃ. Απὰ τοσα ἰδν κί - 
χοᾶ.----ΤῊο ΟΒαἸ αἷς ἀοβοοηάδηιβ οὗ Βἤ θη .---δὃ. ἘΊΟΣΩ 
αι Ποτιδθ.--- ΤΟΥ ἀπ 18 ΤΆΓΑ ΠΥ (οἢ. 

χὶ 81, 32). ὙΠῸ [πὸ ὑπγθοίο ἃ ἀετηδηὰ 1ΐ δοηποοίβ 
ἃ ἰβσγθοίοϊ ἃ ῥτοζαίδο : 1. ΟὗὁὨ [86 βρϑοίδὶ ὑγονίάθῃοο οὗ 
6οάὰ, Ἰεδάϊησ εἶτα, ἰπἀοοᾶ, ἴο 8 ποῖ ἰδ (β60 ΗΘὮ. 
χὶ.); 2. οὗ ἴπ0 πδίαγαὶ ὈΪ]οββίηρ οὐ 8 πυταθτοῦβ βροᾶ 
(ςἢ. χϊ, 16. χν. ὅ; χυὶ!. 2, ὅ, 16 : χΥϊἱΐ, 18 : χχί. 
18. χχϊϊ, 17); 8. οὗ ἃ βρίγῖταδὶ ὈΪ οϑϑίηρ [Ὁ ὨἰμΒΟΙ ἢ, 
δηᾶ ἴῃ 18 πὶάθ οχιίοπβίοη ἴο 411 ἰδ ἔΆτα 1165 οὗὨἨ {δ6 
δαί, τρδκῖηρ ὨΪ8. Ὥᾶτθο ρσ]οσίουβ, δηὰ οοηβιιαιηρ 
δθουϊξ Ὠ΄5 ΡΟΙΒΟῺ ἴῃ 118 Βρ᾽ τ 08] ἱτηροτὶ δηὰ σοϊδι 08 
ὅδ μτοδσὺ σοπίγαδὶ Ὀδούποοῃ [86 80] 6οἱδ οὗ (86 Ὁ]688- 
ἰῃσ δηὰ {πὸ συΓβα.---Απὰ 0111} σλᾶῖχο ΤΥ πδῆῖθ 
νας εἰ ͵8, 88 186 αἰνίΠ  Ιν Ὀϊ]οβϑοᾶ δηοοϑίονῦ δᾶ 

οΣ οὗ ἃ γοπονηθὰ ρϑορὶθ (Κποῦ6}}.} ΤΤῈ6 δάσο οὗ 
το Γαἰδλον οὗ ὈΟΙΙουοσβ βμουϊὰ βϑαὰ 118 Ἰίσῃὶ δηὰ 
πὶοϊὰ 119 ἱπῆποποο ἱβγουρσὰ τ[806 ποῦ] 8 Ὠἰβίογγ."--- 
ΤΏου κ8511 Ὀθ ἃ Ὀϊοβαΐησ.--Π10: Βὸ ἰδοῦ ἀ ὈΪ658- 

10 15. ἃ βυροτβοΐαὶ νἱονν οὗ {19 ποτὰ πο ἴη- 
ἐοτργοὶδ δ, ΔΌΥ ΠδΙῚ6 88}}81}} ὈδοοΙὴθ ἃ ἴογιαυΐα οὗ 
Ὀϊοδαίηρ (Εἰς, Κποροεῖ: 8ὸ ἴμαὲὸ ἱΠ086 ὍὮΟ ἀαβῖγο 
ἐμ κτοδίοσις ΠΑΡΡΙΠ645 ΒΠΔ}} τυ δὶ ΓΟ βοῖν 68 ἃ8 ΠΔΡΡ 
8456 ΑὈγατη). [Ιἐ 18 πσουσἢ ἴμ6 υπίοῃ οΟΥὗἁ το Μὴ 
πἶτα (Ἰὰ 8αὲ [ΠΥ ὐμν  ὥπαθο Δα τΠ5} Ὠΐτη Ὁ]ο5864), 
ἴδαὶ 1:6 ΤΩΘΓΟΥ͂ δηὰ δ] οβείπρ οἵ ἀοὰ ρϑββθ8 οὐδὸν ἴο 
ἴσαι, δηὰ ἰπγοῦρ (μοῖσ ΘητΉ ΠΥ ἰο Ὠΐτη, τ ϊ ἢ ΟἿΪΥ 
ΤΟΎΘΆΪΘ ἰ[86} ἴῃ ΟΑἸΌΤΩἾ68 δα ὈΪΔΒΡΒ τ ΐ 68" ΠΟΥ͂ 
ἀγδν Ὄρουι Τβογηβοῖνοθ ἰἢ6 οὐτθα οὗ ἀοὦ. ΤΟ ρτοὸ- 
Ἰαὰο ἰο 186 ὙΡΕΜΕ᾽ δηα [80 σατο βοπίηρ ἰΒτουρ ἢ 
δηὰ ἤτοτω ἰδ σὰ ΤΟ σαγβο: (δα. 11. 14 δηὰ 
11: ἵν. 11, γ΄. 29: ἰσ, 2δ; χχυὶϊ, 29).--- 1896 
8811 411 ἴμ: ἑδσωΐοα οὗ ἐδο ϑασὶ Βὸ Ὀ]οδεϑά, ἢ 
--ὈἼΙτθο τοπάθ [Ὁ 88 τοβοχίνο ͵ἰβ δι ΌΪΓΑΓΥ, βῖποθ τ 
Βαῦο 186 βροςοΐδὶ ἔοστω οὗ ἴῃ6 Εἰ ΓὮρ6οὶ ἰ0 Ἔχρτοβ8 (18, 
δηα ἰδ ἱπ ογργοίδιίοη 811 ἈΠ111168 Βἢ41}} ἀοβῖγα ἰῃδὶ 
(διοῖν ῬΓΟΒΡΟΓΙΟΥ ΤΑΥ͂ 06 848 [Ὠΐη6, 8 Β.ΔΙΙΟΥ δηὰ ἰη- 
οοττοοῖ (ϑδγοῦϊ, ΟἸοσίουβ δηὰ οἱμθσβ) ἸΏ τοβοχῖνο 
τοηδοσίησ 18 ὩΟὺ ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ, ἰπαθοα, ἰῃ οἾ. ΧΙΥΣΪ, 20. --α 

- ΟὧΣΡ Ἐ1|ι9 ΣΘΡΤΟΔΟΒ65---ὈΪΔΒΡΏΟΤΩΟΤΙΒ συγβοα οὗ τη 6}---ἰῃ 

ἀϊεϊτισίζοιι ἤσομι “λδξ {μ6 ᾿πάϊοϊΑ] οτισεο οὗ αοᾶ. Ἐοὶ].-- 
Α. α.] 

[{ἰἾο τουβὲ ποῖ σαΐβ5 Βοσὸ ἰδ 0 ΤΠ ἀλσοοσίδ) ταϑασιίτι ρα οὗ 
(δ 5 ἐπ, ΜΔ116 πὸ ἱποϊπαθ ἐδ ᾿παίσταραχιίαὶ δβοιδο, ἐλγομρῆ, 

Αὕχατι ἴθ ποὐ ΟἿΪΥ ἴδ6 οὨασι61 Ὀπὲ ἐδ βΒοῦτζοο οἵ Ὁ] 0 
61}, Ε ο1].--Α. οἱ ΤῈ δῖ} 168 Τοΐοσα ἕο 106 αὐν:είοπ οἵ [0 

ἴο ἃ ΠΌΣΩΌΟΥ οὗ ΤΆΤ 608 ΟΥ ΤΘδ66. (Ξ60 
ΣΧ, δ; χχ. 81). ΤῈΘ Ὀ]οδείπα οὗ Αὔσβσῃ Ὑ}}} υἱπὰ ἰπΐο πλλέγ (9 

Ὀϊοδαί:ρ ἴοσ [86 τ 30]0 τηστι σαοθ. 1 οἷ],--ΑἅἍ, 6.1 [Τὴ9 
Ο]ὰ Τρείασωσην 19 Ὧ5 Ὀσοαὰ διὰ οαἱδο]ὶο ἱπ ἰδ δρίσὶ Ἐς δ 8 τὰ 9 
Νον Τοεδίδσαδιξ. ΜΌΒΡΗΥ, ΡΡ. 262, 268.---Α. 6.] 

Ὑ. 4. Το οὐοάΐομοο οὗ Αὕσαω, ΒἘο Ἰοῖδ νῶδὶ δα 
πῸΔ τοαυϊγοὰ [0 ἰοδνο, δὰ ἰοοῖς τὴ Εἷπὰ τμδὲ [ἢ ἨΔ 
ἴῃ Ηἰθ ρόταν (ὸ ἰακο, [οἱ, Δ Βουρὴ [κοΐ τὰϑ ἃ δυτάθῃ 
ἴο Βὲπι τδίμονυ (ἤδη ἃ ϑοῦτοο οὗ (660 δυιίοὶθ 
12οὲ, ἴὰ ἴμοὸ “ ΒΙ0]6 Ὀσάοπεατί 68"), Το {}.} 
ὍΣ 1116 τῆοτο Ποτοΐο, δίῃθθ Ὧθ ὙΔ8 δ γϑδυϑ οἷά, διὰ 
εὖ ἔδίδμον πᾶ δὲ] Ἰἰνίηρσ" (οἰ. 11). Ηδ ΡῬΓΟΡΔΌΪ 
τοηῦ ὮΥ Ὀδιηδδοὺβ (806 χΥ. 3).---Ψ. δ. ΤΏ πδουϊα 
1τιδὶ δὰ κοιΐδ:.---Β υοὐγ, τηδάθ, ἀρβοσὶ μῦν 
οὗ 186 ἴῃ αἰανοδ, τη41]60 δι θυ, 6}6.]---Θἐο θῶ, 
---8ὸ ἄγει γοϑηρ- Ἶδοθ οὗ Αὔγδσωη, 0 ὀδιηθ ἰὸ (06 
ἴδοϑ Βίοδιαι, ξ δῃὰ, ἱπάδοά, ἰο [56 οὐχϑ οἵ Μοιοὰ 
Ὀσαὶ. χὶς 80), ἴμ6 οαἰκ- τοῦθ οἵ Μοτθὶ.--- ἈΠ οσϑὮ.--- 

ὈΔΌΪΥ 186 πδηδ οὗ ἔο οπηοσ, Κποθοὶ: τὴο ΟΟΙΚΒ 
οὗ ἐπείγωοίίοα, ἩΏΪΘΗ δρροας ἰὼ 6 (δ0 8β81)ὴ0 
πὶ [06 οὐκ οἵ ἀϊνὶπαοιϊοῃ (ᾶρεθ ἰχ, 87.) [1 
ἷ8 ποῖ ΡῬΓΟΌΔΌΪΘ (δὲ Αὐγδὴ πουἹἱὰ δανὸ ὅχοὰ 
εἶθ. δϑοαθ ρῥγθοίβεϊυ (68 Κποθοὶ ΗΘΚ) Ἰα ἃ ΑτΟΥΘ,. 
ΜΓ Βοἢ πὐνρρόοο ἔν μοαΐμαι ποίίοηβ ᾿ιδὰ ἃ οὐδέ, 
«ΟἸΔΤΔΟΙΟΓ 88 τοδί ἀθηοθ οὗ αἰνίηΐης ῥτίθαίδ, 
ΤῊ σοϊρίουβ βἰριίβοδποθ οὗ [6 ῬΪ]δοθ ΤΏΔΥ δδΥθ 
Διίβοῃ ἔγοσα [806 ἴδοι 1πδὶ Φδοοῦ Ὀυτγίοι ἐδ6 ἱπιαβο 
Ὀ ὑ πιὰ δἷτὰ ἰπ [ἱ8 ἔδυωΐγ, υπάονῦ ἰπ6 οὐκ οὗ 
ΒΒ (χχσχυ. 4. ΤῈ ἰ4ο]6, ἰμἀοοά, τουδὶ ποῖ Ὀ6 
ἐμγονγῃ ἰπίο βδοτοὰ Ὀσὶ ὑγοίδηθ ρδοεβ (188. 11, 20 
Βαξ, ΡΟ δ Ρ6, ὅδοοῦ δὰ γορϑγὰ ἴο 86 16 ηρδ οὗ ἃ 
ζαταΐγ, δα ργοραγοὰ ἴον ἴῃ6 ἱπιασοθ, πιιΐςς, ἰπάἀοοά, 
ὝΘΙΘ ποῦ ἰτὴ Ὀοϊοησίηρ [0 ΔΩΥ Βγβίοιη οἵ ἰδ δ ίγυ, 
8Ὼ ΒΟΒΟΓΘΌΪΟ Ὀυτία], ΑἹ ἐΠ6 ἐΐπιο οὗ Φοβῇυδ {86 ρ͵δοθ 
δᾶ ἃ δδογϑὰ οἰδγδοῖοσς, διιὰ Φολῆυλ, ἐμογοίοτο, δγοοίθαὰ 
Β6ΓῸ 186 τῃομυτηΘΏ Δ] βίο, ΘοἸτητηθτηοτγαίίηρ᾽ ὑπ 6 80} 
ΘΖ. ΣΟΏΘΨΑΙ οὗ ἴθ0 ἰδαπ. ΤΉΝ ἸΠΟΥ Ὀθοδῖηο ἴἰ86 Οα ΚΒ 
οὔ τδο δὲ πο (86 ΒΒΘΟΒΘΙη 166 τη 6 Αἱ οΙ ΘΟ ἢ 
κίπρ (ϑυάροθ ἰχ. δ).---Τ θυ αἷδο ἔπο Οδῃδδο θ 
σοῦ ἴπ 186 165ἃ.---ΤῊ 8. ΟΣΡΙ ΔΙ ΠΒ ΜῸΥ ἴῃ ὮΪ8 ταὶστα- 
ιἰοὴδ ΒΘ τουδὶ Ρ888 ἐμγοιρι [06 ἰαπαὰ ἰο Κ΄ σΏ θη, ἰῸ 
βιηά ἃ ῥΪδοθ δυϊίδϊο ἴὸν ἷβ τοαϊἀθποθβ [0 ἀο68 ποῖ 
ΓΟΊ]οτ ἔγουι ἐμ18 δἰδιθσησηὶ, οἰ μον ἰὨδὲ [86 πΑττδῖνθ 
οτἱρίπαίθα δὲ α πὸ θη [06 Οδμδδηΐθ Μ͵Δ8 ὨῸ 
Ἰοοῦ τ ἰἢ9 δὰ, οὐ ἐμαὶ (8:6 ὕθστη ἢ γθ ἀδείηδῖθθ 
ΟἿΪΥ ἃ βἰηρὶο ἐγῖθ6 οὗἉ 18 πδιηθ, πιο οἢ ἰπ (86 {ἰπ|0 οὗ 
Μοθοα ἀποὶξ Ὁροὴ ἴΠ6 868'-:Οοοϑδί, δῃὰ ἴῃ [16 ψδ]]ο 
οὗ [1:6 Φοτγάδῃ (485 Κπιοροὶ ἐμ ηκ8), οοταρ. 6}. χἰϊϊ. ἢ : 
χχχΐίν, 80. [1 ἰβ ἃ ἰγσβάϊ οῃ οὗ 86 76 πΒ, ἰδδι ΝΟΔΕ 
με αϑεϊσποὰ Αὐτίοα δδ (16 Ὠοῖμθ οὗ ἱμ6 ΟΠ] ἀγθῃ Ὁ 
οὗ Ηδυ, Ὀὰν ἰδᾶὶ (80 Οδηδδηϊοθ δα τοδί ποὰ ἰῃ 
δηδδῃ διαίπβιὶ δὶβ οοϊωσηδῃὰ, δηὰ {μπδὶ ἰμογεΐοτθ 
Αὔσδιω, ἐδο ἴσυο Ποῖν, τιδϑ οδ] δὰ {ι Πογ, ον. 1. Τ86 
βσϑὺ ΔρΡροδγδῃοθ οὗ ϑδουδὰ ἴῃ νἱϑίοη. ΑὈτγδηΒ [ἰδ 
οἵ ἔδϊια πδὰ ἀονεϊοροα ἰἰβοιε ἐῃυ8 Ἀν βίῃηοθ ὃ Βδὰ 
οῃἰοντοὰ ΟδΏδδη, δη ὩΟῪΓ [16 ὈΓΌΠΙΪ86 ἰ8 ρίγϑη ἴοὸ 
μέτα οὗ (δ Ἰαπά οἵ Οδῆδδη, 88 ἰ86 ροββϑοβδβίου οὗ [ῃ6 
Ρτγοχηϊβοὰ ϑεϑὰ. ΤἸΤμὸ βοοομὰ Ῥγορτγοβϑϑίνο ῥγοιηΐβοαῇ 
ΘΟΙΏΡ. οἷ. χὶϊ, 16, 17; χν. 18 ; χΥυϊῖἱ, 8; χχυϊΐ. ὃ: 
ΧΧΥΪ, 4, 18; χχχν, 12. ΑὈτδπιΒ μταιθῆι! Δοκη 

Φ Βαϊ δοοοσάΐϊηρς ἐο Αοἰβ υἱῖ, 4, Ἠΐβ διῖπο. τῶϑ ἀδδὰ, 
Τα ἀἰοᾶὰ 6 ἢ6 νῶϑ 205 γϑᾶσγα οἱὰ, δῃὰ 88 Αὕσασῃ Ἰβ 
Ἡδζδμ τ ΒΘπ δ6 ΜΒ 7ὅ γϑασ οἱ, ἢΘ τοῦδε πδΥθ ὍΘΘῚ ὈΟΓῚ 
πῆ ΤΌΣΩ. ψβ 180 γϑασβ οἱ, πὰ ἐμὰ πδνὸ Ὀθθπ ἐδ 6 
Νὰ τὰ δοι οὗ ΤΟΙΒΆ.--Α. 6.] 
Ζ Ἀρθωτον χάλι δ ΘῸΒ ΕΣ ΡΓΟΡΟΤΙΤ αν διδὰ τοδᾶὰθ 

ονοάϊοπὲ ἰο ἴΠὸ δὴν οὗ ἐλ ἔσυο αἀοὰ. Ἢ οτάδποσίδ.---Α, 6.) 

ΒΒΥΘ ἈΡΡΕΘΙο δ, Ε0 Δ ΘΠ ἸΦΊΒΟ Βγπὶ Ἶἴδοϑ δὲ ὙΒίοἢ ἐμ Τοστὰ 
ΔΡΡΟΔΓ 

σπσίοί, με Ζοτὰ χίεν. 986» 
εἶδ (οι ἐν. 26) ἴο 0 ϑασααχίδασι σόϊαδσι ([86 ἴγγ} οὗ ἢ 
Θσπ8}19 ΟὨυΣΟῦ). ΥΟΒΟΘΎΟΒΤΗΕ, Ρ. 68--Α. α.} 



992 ΟΕΝΕΒΙ͂Β, ΟΚἘ ΤῊΒ ἘΠΑΒῚΤ ΒΟΟΚ ΟἿ ΜΟΒΕΞ, 

οὐριοοπῖ : ἰῃ6 ἐξοοϊΐοι οὗ δὴ δἱίδσ, δῃὰ ἐμοὸ ζουπαϊησ 
οἵ δὴ ουϊναγὰ βοσυΐοο οὗ Φοδονυδ, προ δα ἰὸ ἰζ8 
δταὶ ἐραίυγο οομδίβίθα ἰῃ [6 οΔἸπρ ρου ἰιἷβ Βδπθ 

ΒΆΣΠΟ ΟὨμγβοίοῦ (ἑ. 6., μἷδοθα τ ΒΟ τόσο οοῃδβοογαιθα 
ὈΥ ἴδ ραιπίδγοιβ, δὰ ποὶ δῷ Κποδθοὶ τπΐηϊκα, τ Ὧ066 
οαμβοοσδίέοη ἰοοὶς ρἷμοθ ἴῃ ἰδῦον ἐἰγλθδ, δηὰ ἐΒΘῺ ΜΔΔ 
ἀδιοὰ Ὀδοὶς ἰο 86 ρεγὶοά οἵ ἴδ6 ραϊτίδγ δ). Αγ 8 
δἰίατα βιοοὰ ἰῷ ἰ86 οὐκβ οὗ Μοτγεῖ, δβῃὰ δέδιηγο, ἰῃ 
Βοίμοὶ, δὰ ὑροὺ Μογίδιῃ. Αὔὕγσγασῃ, διὰ (86 μαὶϊσὶ- 

ΞΘΏΘΓΔΙΪΥ, ϑουυϑὰ δἷδὸ ἔδπο ἱτορογίδηὶ ρΌΣΡΟΘΘΟ 
Ὦ ἰδοῖνρ ᾿ἴτοῦ γορϑῃίδηοθ (ὁ ἐδθ 
88 βυοὶ Δ Ῥγόδοῦοῦ ἴον δ 

ον αοἂ ἰϑαῦθβ 20 γϑοϑ ἴο ρογίδῃ υηπδσηοὰ, 

18: Φυάκεθ ἱ, 28). 1η ασμποεὶβ ἰΐ θα [κΐ8 Ὡδπλθ 
ΔΙΡοΘαΥ ἰη (ἢ6 ὥπ)ο οὗἁ [) ραϊγίδγομδ, πθο Βογο γϑ- 
οοἰνοὰ τῃδηϊ βιδίοσδ οὗ διὰ οδδοτοὰ βδοιίβοαβ ἴὸ 
δὰ (οἷν, χὶ ἢ. 4; χχυϊ!. 22. χχχυ. 7) Τυδ Κυο- 
Ὀ6] εσχρίδίῃβ 0 Ὡδιὴθ 88 ἰΐ ἴῃοῖο τῶᾷϑ δὴ ἰηίδιπιαὶ 
ὨΘΟΟΘΘΙΥ ἴος ρίας ὑρθυν οὔ [16 δομδοοσδίοι οὗ 
Βοῖποὶ τπγουρσὶ ἐῃ6 διὰ νἱδβίοῃ οὔ δαοοὺῦ. Βαὶ 
[μδὲ Βοίδοὶ βῃουϊὰ Ὀ6 ζϑορτδρ ον κπότῃ δὲ ΓῸΣ 
ὉΥ ἴπ6 Οδηβδηϊίθα, Ἰοὰρς δδορ 6 μαϊγίδιοῦβ πδὰ 
τηλ6 ἰξ (Ποοογα θα Βοιδοῖ, ἱπνοῖνοα 20 τϑαὶ αἰ4Π- 
συγ. 1---ΑΑἸ στ δὰ (ὕσοῖσο ὩΡ διἷδ 60.- 
οδιωριαοσὶ δϑὰ τυοιῖ).--- Τὴ) πθ0]6 δἰδιοτηθιὶ 
Ὀγίηρβ ἰ0 ΥἹΟΙ͂Υ διὰ ἱΠἸυδίταϊοβ ἰῃ6 ποιηλάΐο 116, 
88 δἷδο ἰπθ διϊυβίουη ἰο μἷ8 ἀπο] πσ ἴα ἰοπία.Κ--- 
αοίπρ οἱ 5:11 ἰοισαχὰ ἴδο Βουϊῇ.---ΤῊο δου ῃοτῃ 
Γ᾿ οὗ σδθδδῃ ἰοπνδγὰ ἴμ6 τ] οττιθαβ, ἃ τὶ οἢ 

Α ματι οσυϊαν ἀαδηΐίθ τοαίάθαοθ ἱῃμ ΗΘΌΓΟΩ ἰδ 
Ἔροΐκοῃ Ἂ: ἴῃ οἷ. χίϊ!. 18. ( ) 

8, ἀπε ἡοιγπέν ἰοὸ Ἀρνυρέ (νετα. 10--230).--- 
ἴδο 14πὰ.---ΤῊο ἔγοχύυδας ΤΈΘΣΟ δ ἃ ἕλιοίτοο ἔῃ 

ἔδυχίποβ δῸ ἃ ρϑουϊίδσ οἰαγδοίογίδιϊο οὐἩἨ δδὺὶγ ἄσοθθ 
δια οὗ υποἰνσοά Ἰαπά8. ἘΥρὶ 85 ἃ τὶ ἢ δηὰ ἐγαϊεα] 
ἰδαπὰ να ουθῶ ἴδῃ ἃ σοΐιμχο ἤτοι ἔδυγΐπθ, 88 ἷξ 'ττὸϑ 
π (86 ἰδίοτγ οὗ Φδοοῦ (ΦΌΒΕΡΗ., τα σὰς 9, 2).-- 
ΘαΥ, 1 Ῥχαν ἴ8:060 (οΥ ΠΟΥ, 8.}}1), Ὁ αὶ Ὧν 
κἰκῖοσ.--- 6 ποζάσῃ δὲ ἰμδὲ πηθ πποιὶ υηνοὶϊοὰ, διὰ 

Ξ [Πὸ ἐδ αἷδο ἱοοῖκς μοπδοβείοῃι οὗ ἐδ ἰδπὰ ἴῃ 1}: πιδπιθ 
οἵ Βὲδ οογοηδβη αοά. 8600 Βύυδη, 864; ὅλοοδβσυε, 229.--Α. 6.] 

Τ{[Κ “δοοῦ ραγο Βἰ6 ὩΔΙΩΘ ἴο ἔδο »͵]δοθ ὑνὶοο (6 6:. χσυὶῃ!. 
19: χχχυ. ΑΥΝ Ἀ8 ἴδ πιδτῃ9 γ88 τιοΐ γε ρΊ γΘῺ ἰδ [6 δοοοβὰ 
ἰῃδίαποῦ, 580 [ξ ἸΩΔΥ ποῖ μανο ὕθθι ἰΏ [δ 6 Αοοονάϊη αν 
τὸ τηοοῦ ὙΠῸ ἰξ δα δὴ οχίβίίπεα ΠΆΓΠο ἴῃ Αὐτδιη᾽ Β Εἰ ΤηΘ, 
νί(πουὶ Ὀοΐης οοπδίταϊηϑα ἐο δοοοτις ἔοτ ἐξ ὮΥ οαρροείης [1.7 
Γοδατιϊ ΠΑσΥδΪγ6 0 αγθ ὈΘΘῺ ΘΟΣὰ ἴα Ῥγοδβοξ 
ὍΣΙΩ οαὗδοσ τ χτηθ Ἢ ΡῈ μτὰψ α 155 ὉΡΙΟΕ ἘΒΡδὶ ἯΘ 

ΠΙΔΥ͂ τοχαγὰ ἰϊ δὲ δῇ Ὡ( ἴγϑοϑ οὗ δὰ ῦ Θ λα" 
Ὑρεέ τοδοπὲ ἰπ [00 Ἰαπὰ οὐϑη ὈΘίοσο [6 ἐγαεὶ δδ.: τὴθὰ ππαῦβις 
ΜὺτΡ γ.--Α. ᾳ.) 

1 [“ο διδὰ Ἰοῖξ ἷα ἅσμ δὲ Ἠδγδῃ, δῃ ἃ ον ἅ ποὶὲ ἰὰ 
ἐεπίε τω 8 δἴσϑηιθο ΘΟῈΠΙΓΥ " (Ηοῦ. χὶ. 9.) Ὑοράσμοσιδ, 
.“-Α. 6. 

τιῖδ τοοεΐγοῦ οοῃττηδίδοι ἔγτοα ἰδ6 Ἐφγρίδδη 
τηθηΐβ. ΤῈ} ουδίουυ; πδὲ οιδηκοὰ δίνον [μ)6 οομβαυοδὶ 
οὗ [06 Ἰδηὰ ὃγ (86 Ῥαζαίδῃβ. ἥδγαοιι; πδϑ ἰθἢ 

Ὠνεγείοσο, 

ΘΟΌΓΒΟ δρδίη (οἰ. 20), ἀπὰ ἰμδὶ 1888ς βῃου]ά οὔδα 
δύο ἱπηϊϊαιοα [εἷ8 Θχδιωρὶθ (οἷ. χχυΐ. 7). Μοάεπι 
εὐ ἀοἴστη ἴῃ (18 6456, 88 οἴζδϑῃ ἰῃ οἶον σδϑοβ, οβοοδοῦ 
ΓΑΒ ἰ0 δάσηΐ!, [πὶ ογο ἰ8 8 τοιρατικδο]ο οοηξιβίου 
ἴῃ ἔἱὸ πδιγδεῖνο, (δὴ ἰΠδὺ ἰλοτο δμουὰ βατο Ὀθθὰ ἃ 
τοι ΓκδΌϊΪο σοροι ἴοη οὗ 186 βαῖὴθ δοῖ, ““1ἰ 8 μοϊὰ 
ἘΠΕ} ροοὰ Γοδβοῦ, βδᾶβ Κπορθοὶ, “τὲ οὔθ δηὰ {86 
Β8ΙῺ6 οὐϑηὶ [68 δἱ ἰμ6 ἑουπάδίοη οὗἁὨ {1656 ἰΒτρο ηδε- 
ταινοβ." Βυὶΐὶ ἰ}6 τοβυὶὶ οὗ [6 βιβὶ δοὶ οὔ ΑὈγεϊ, 
ἀϊὰ ποὺ Ὠοοοββαγ τοδί γαίῃ Ὠΐπλ ἔγοια ἰδ6 βοοοπὰ, 
δι ἴϑ880, Ἔϑρθοὶδ!]γ ἰῃ Ἰηομηθη8 οὗἨ δηχιοῖυ, ΤΏ ΔῪ 
ἢδνδ Θδϑιὶγ γἱοϊἀθαὰ ἰἰπηβο!} ὑ0 ἃ βἱανίβῃ ἱπεϊϊδιίοῦ 
οὗ δἷβ (δι μογ δ οοηάαςσί, ΤῈ πδῆμθ ΑὈϊτ ΘΙ θοἢ 18 γ8 

ὝΒΣΩΒ ΠΟ Τ08] στοιμὰ ἴοὺΓ 186 ἰἀομ οὗ ἰμ6 βοοοηὰ δοὰ 
ἐπϊγὰ πδγταῖδνθ, βίποο [Πα τγδῷ ἃ βίδπαϊις {{{|1|6 οὗἨ ἰ86 
Κίηρβ οὔ ῬὨΠΠ κια, δὲ ῬΏΔΓΔΟΙ" τδὲ οὗ 186 ἰκίπρβ οὗ 
Ἐσγρί, Ασοογαϊηρ ἰο (οἰ. χχ. 18) Αὗτασὰ ᾿ιδὰ δ]- 
ΤΟΥ ἴῃ [8 τηϊσταιϊίοη ἴτοα Βδγδῃ 411} 

186 Ἔχργοββίου γοίοιτοὰ ἴἰο ἴον ἷβ Ἢ 
16 διροην δίγθηζοσα, δὰ (μΐ8 ἀχρίδίηβ ἴμ6 γϑρεί- 
ἄου οὗἁὨ [86 δοῖ, (6 ῥγοιῃηίηοηξ ρμοϊῃξ ἰπ 186 τροτϑὶ 
ῬτΟΌ οι (866 ὑ6 10). “ΤῊΘ Ηφῦτον οοπδοϊοιδηοξα,᾽" 
8808 Κποβεῖ, ““ρ᾽οαϑοὰ ἰἰ86} πὶ (86 τηουσῆς μας 
ου αἀἰδογθηὶ οοοδβίομβϑ (86 ΠΟΙ ΒΟΓΒ᾽ ποῦ ΟὈ)οοίδ οὗ 
Δἀπιίγδιίΐο ἕο ὑμοὶγ Ὀδδυΐυ, Ὑ 8116 ἸΔΟΥ͂ πογὸ ἱκερὲ 
ἴγοιῃ ἰηβυδ, δηἃὰ (μος Πυβοδηᾶβ Ῥνοίθοϊθα ἴῃ ἐμεῖς 
τῖχαὶδ Ὀγ αοὐ.᾽ Βἴποο ἴδ 6 “ὁ ΙΒγδοὶ ΕἸ 5 ἢ οοιϑοϊ συ ϑη 6:8 ἢ 
82 ποῖ οομοθδὶθα Ὁγ εἰΐθποα (δὶ [1}ὼ6 8}, (86 τιοίῃος 
οὗ (86 ἴαῦχεσς ρϑγὶ οὗ [6 δον, τγδδ ποὶ Ὀοδυι], τὸ 
ΤΩΔΥ͂ ἰγυδὶ 18 δοοουτὶ οὗ [86 Ὀοδυί οὗ ϑδυδδ, Κ6- 
ὈΟΔῊ δηὰ δοθεὶ, δπὰ (μ6 ΤΏΟΓΘ 80 δίῃοο 86 Ὀδθδαῖγ 
οὗ τμδὲ ἴγγΡῸ ΔΡΡΘΑΓΒ 8111} ἰῃ 6 ϊδὰ ποθῶ, [1 τηυβὲ 
Ὅ6 οὐδογνυρὰ (δαὶ ὮΥ͂ 186 εἰάθ οὗ 6 Βατοϊς πο- 
ΤΩ ἰῃ Ἐσγρὶ δηὰ Οδηδδη, ϑεοζαϊ ἷς ποιχθη, οὐϑ 
ποη δανδηοοᾶ ἴῃ γϑαᾶσθ, πουϊὰ Ὀ6 δαπιϊγοὰ δ8 Ὀθδυ- 
ἐε8. Αγδζὰ ἀοβίγοὰ ἐπδὺ ϑδιδὰ βου! βαῪ (δὶ 889 
νδὲ ἩΝ γογεν ἸΡεῖ Π6 βιουϊὰ Ὀ6 ᾧτο" ἐξ Βῷ8 νδϑ 
τοχδταοὰ δὲ Ηἷβ νίΐθ, δὴ Εμγρίίδη οουϊὰ ομἱγ οὐϊδὶα 
μοῦ, πβοῦ δὸ δὰ τοωυγάογοὰ δοῦ Βυδραρὰ δηὰ μΡοϑδ' 
ΒΟΒΒΟΡ : δυΐ ἰζ δὴ ΜἃΒ 8 αἰδίος, (89 ἱποσο ἨΔΒ ἃ 
Βορ6 (μὲ β)6 τοῖρῃξβ 6 ποὺ ἔγοτῃ ὃδγ Ὀγοῖδονς ὉΥ 
Κἰμαἷγ τθαηβ. ΤΏ ἀθοϊασγδαιίου τὲ ἢοὶ ἔδ]βο (ςὰ. 
Χχ, 12), Ὀπὲ ἰξ πδϑ ποὺ (6 πῇοϊο ἐγιιμ, Ἐυοθοὶ --- 
γες. 1ὅ. Διοᾶ οὐχτασιοχ θα μοχ Ὀοΐοσο ῬΒΑσ δοῖ, 
-- Μοάοτι ἔγαυο!]οτβ δρολῖὶ ἰπ ἃ βἰτηΐϊδν τΔῪ οὗἉ οεἧ- 
οηΐ81] Κίηρβ, γιὸ ἱποογρογδίθ ἱπίο {δμοὶγ δγοσω ἐδ 
Ὀοδα δ] ποτρθῃ οἵ ἐμεῖν ἰαμὰ ἰμ δ ρογίθοι Υ αὐ Οὐ ἴσαι 
ΜΔγ." Κυοροὶ. “ΤΏ τοοορτιοι οὗ βδγαῃ Β Ὀδθδυὶγ 
8 ΤΏΟΓΘ ΘΆΔΙΪγ οχρίαϊποα, ἰἢ τὸ ἰαῖκο ἰπίο σον ἰδδὶ 
ἐπΠ6 Εμγρ ΐδη ποιρθῃ, δ Βουρὶ ποὶ οὗἉ 80 ἀδσὶς ἃ οοϊω- 
Ρἰεχίου δ [6 Ν᾽ δη8Β οὐ ΕΠὨΪΟρίδηβ, σοτθ γεῖ οὗ 6 
ἄλσος βμδὰθ ἴθδη [μ0 Αδβἰδίΐοβ. Τ}6 ποιώθῃ οὗ Ὠίρῶ 
ΤΏ τΟΓῸ ΟΒΌΔΙΪΥ γορτγοδοηϊοα ὑροὴ ἰδ6 ᾿ποῃυτηθηῖ 
ἴῃ ἸΙρ μοῦ βῃδὰθβ ἴου ἴ6 ργροθα οὗ βαδίεοσγῃ." 
Ἠεηρβίοηθοῦ. “Αοσογαϊην ἰο Οἷον γϑοοσὰβ {86 

4 (ΠΏ ἄοαι ἐμλοὸ Οσρίλο Ουτο πῖῖδ 189 τυαδοαῖηθ 
σίΐοϊο υἱ οὔ Ρ, Ῥόωγζο, Κίμς. ΤῸ ἀγηδοὶν απὰ χϑείδοσιοο οὗ 
δε χταὲ σααησέ νὰ σταῖς Υ ἀοϊοιτοϊηοᾶ, Βαξ ἰξ ἰδ ΤΟΣΈΝΥ 
οὔ ποῖσο ν πων ἼΡΘΣῈ ΕἸ τα Φ Ἐ6Ὸ οὗ δὶς Ἰαΐοι ἶμ 
οοπίρσῃ Ρ δ εἶ Γ} οὔ: 8 
μὲ νὴ οοδάραν ἴὸσ 16 ἀπΑΣ αῊν ἀπά μμέσπίοαὶ 

ἐδ9 πασσαϊνο," Καυτγίπ.-.Α.0.} 
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Ἐρνράαπ οουτί οσμεϊπιοα οὐ ἐμ: 50η8 οὗ ἴδ6 τοοδὶ 
Πυδεσίουδβ ρεΐεσία.---ηῖο ἘΒΑσδΟ ἢ ἡ, 6.) 
βαγο," Βοιγὅάον.---Ἴ ον. 16. ΤΏ Ροδθοθείουβ οὗ ἐδϊιῈ 
ποιυδϊο οἰϊοῖ “4 ἰο Βυγκιδγάϊ δηὰ 
Ἀοδίπθου οἷ} [26 Αταρίο Βοάουΐῃ Βοτάθβ ἀο ποῦ ουστι 
βοτβεβ. Βζαῦο διγοδαγ γοϊδίοβ (ἷβ δ ἰγὰθ οὔ [89 
Ναραΐϊδοδηθ (ρ. 16). Κυοδοὶ. Τὴ Βογθθ 068 ποὶ 
ρρϑαῦ πῖ [06 ρδίγίδγουβ, δὰ 88 ἃ οοδίὶυ, ρχγουά 
διυΐτοδὶ, ὈοΪἢ δῷ ἃ ἩΔΙ- ἢ Ογ86 δηὰ ἰῃ ΟΥΟΪΠΑΡΥ 1186, γγᾶϑ 
ἔδδοτ 1 ἰπ 186 [ποοοσταῖο Υἱοῦν γτοζαγαθα 88 ἃ βγη θοὶ 
οὗ πουῦϑὰϊγ βρ᾽ουάοε.--- ον. 17. ΤΏο Γοχὰ 
ῬΒΔΥΔΟΣ Ἐὐὴῖδ ργοαὶ ὑἱδρτιθα [ὑ]0ν].--- ΤΉ 
πόῖὸ δυσὶ ρίδσυοβ οὗ βίοκηθδθ 88 ἴὸ Βαγαὶ 
ἔτοτῃ ἰδ ἸΌΓΥ (οἰ. χχ, 4, 6).--- ον. 18, ΤΙϊΐβ ῬΆΣΟΝ ἰδ 
ποὺ Βαγασηοά [1 1116 ἰδῖον κίπρ οὗἨ (δὲ πδο. Ηὸ 
δοπο πᾶὰοδ ἐπαὲ 6 15 ρυπίβηϑα (0Υ (86 δακο οὗ βαγαὶ. 
ἩΒοῦσο 86 ἀγῶπο {πἰ ΘΟ! οἰ βίου. τὸ ΔΙῸ ποί [01,5 
--ἸῷὸΈ. 20. Νονπ ἔοῆονο ἴδπ6 αἰδιηγΐαθαὶ οὗὁἨ Αὔσαμ, Ὀαὲ 
811] 4 αἰπιιίδβαὶ [}} οὗὐἠ Βοδοσδῦ!θ δοοοιηρδηϊτοθηία, 
“ ῬΏΔγδοῦ Β οοτάθποϊς τΔΟΓΘΟΥΟΣ ΒΒΟΝΒ ΠΟῪ ὑδὰον 81] 
θαι ἰἀΟΙδίτΥ πο ἔμο Β6)ὰ μ6 Ἐργριίδηδ ἴῃ ἴδ 
αλῦεδοο, ἴΠΟΣῸ ΜἨῸᾺΒ 5.1}}} οχίβδεϊηρ ὁ οεσγίδίη (ἈἾ ἰη 
ἔο δυρτγεῖηθ Οοα, δηὰ ἃ κίπὰ οὗ γουογθηιαὶ ἴδε 
Ὀείογο ᾿ϊτη.᾽" 

ΘΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΉΤΟΑΤ, 

1. Και: “ΤΏ Ὠἰδίονγ οὗ [86 "ἴδ οὔ Αὗται ἤτοτα 
δἷδ οἱ ωρ ἰο ἰδ ἀθδίῃβ ὑπο 8 ἰἐβε! ἴῃ ἔοαν δίδροϑα, 
πὮοδ6 ὈορΙ ΠΗ ρΒ δσὸ τηδικοῦ Ὁ αἰγὶ τον δου 
οἵ δροςΐδὶ εἰγιίβοδμοο. ΤῊ ἤγδι βίαρε (688. χίϊ.--χίν.) 
Ὀορίμθ πὶῖ δ8 ΘΔ] ΠἸσ δὰ οπιϊσταϊου ἰ0 Οδμδδῇ : 
θ.6 θϑεοσοῃά (οἶδ, χν. χτΐ.) νῖτ [06 Ῥτογαῖδο οὗ δὴ μοὶν 
δικὰ ἐῃ6 ἑοτιηδέΐοι οὗ (6 σονθηδηΐ , ἐῃ6 ἰμ νὰ (688. 
χυῆ,--χχὶ.) πὰ [6 ΘοςὈΠ Β δε οὗἨ [80 οογθηδης 

Ὦ (Ὠ6 οὗ ὕδὴθ δηὰ ἰδ ἰηἰγοἀυοιίου 
οἵ [6 οογοηδηϊ- εἶμι οὗ οἱγοπηοϊδίοη ; ἦπ6 ΤΟΌΓΕΝ (οἶδα. 
Χχὶϊ --αχν. 11) τὶ [86 118] οὐ ἱεσωρίδίου οὗὨ ΑΌγδι 
ἴον ἐδ ργοδβουνδίίο δῃὰ ῥτίοεθε οὗ δῖα ἔδίε. ΑἹ] 
[06 αἀἰνίηοθ τογοϊδιίίομβ ὑὸ δἷπι ἢ 

οὐεὰ, τπεουρῶ π6 ΘΓΓΟΏΘΟΌΔ ποῦκίπρα οὗἨ δἷ8. (ἈΠῈ 
ἴῃ Ὠἷ6 οσπηροίίΐουῃ νἱϊὰ ΗδρᾺΡ (ο8. χυ, χυΐ.): τ} 
τοϊτὰ δἰδῖθβ ἢἷβ οομδδογαίδοπ ἴο ὉΘ ἴδ6 Δίδον οὗ [ῃ9 
ζΠ{Ὁ], ἀρὰ ἐπόνουν (Π6 ἰοχα] βορδσγδϊΐοι οὗ ἰδ 
ιιοτπδο, δηὰ [ἢὸ δι ἐδητοθη οὗἨ δΐ8. τὰ δηὰ γοὶ 
δι γίσεῪ τηαγκοὰ τοϊδιίοηβ ἰοὸ (δο ποδίδϑῃ (οἷ. χυΐϊ.-- 
Σχὶ.); ἐδ θανΙ ἰγοδὼ οὗ ἐπι ϑεαξέπρ ον οὐ ἤγηιαίἑοη 
οἵ μἱα ἢ, (Ετγοια ἰμ680 τὸ πυῦδὶ αἶδι ΔΒ 8 
Δ} Βοσξϊίοι ἰδ6 ἴπι6 οἵἉ ἐπ ϑοίοριη ζ643έὲ06 γοεῖ Ο λὶδ 
αἰλ, οὐ ἴμ6 αὐρηΐηρ οὗ 118 τ ΧΧΊΪ; --αχν, 10). 
ΟΥ ἐμ πδέυγϑ οὗ (16 ραΐτία ΔἰΒΙΟΣΥ, σΟΙρϑΓΘ 

κι ΎΒΟΗ, δΌΟΥΘ. 
2. ΤΏΘ ἰγδηβίδιου οὗ δέον (χἰϊ. 1), ἐδσ Ζονγά λαά 

βκαϊά, ἰΒ ὈΔδοα ὈΡΟῚ δὴ ἱῃοοστοοὶ ἰηἰοζργοίδιίοη οὗ 1ῃ6 

ΦΙ͂Ψ. 10.801 Ὦξ Βανθ αὮ, Ηδοῦ. Απὰ Σ ἰοοκ. 
ἀμοϑρ ον ἠὲ γέ νὶ Ἡοῦτον 

ἰακ 
ἄοσοδ ποΐ σοᾳπίΐγο ἐδ δὰ 

. Οὺς - 

ἷῃ δοσογῆδποθ ΜΙ ἃ τηϊδυν οτβίδηΐηρ οὗ 
πο πογάβ οὗ Βίοθρβϑῃ (Αοἰδβ νἱῖ. 8). ΑΒ {86 ὄχι οδῇ 
οὔ Αὐτὰτῃ ἰὰ ὕτ ἰβ ΟΥ̓ ΠΟ ΤἸγ68η8 δσχοϊυδοα δογο Ὁ 
180 ϑοσοιμὶ 68}} ἴῃ Ηδγϑη, 90 ἴπ Αοἰδβ, [86 βϑοοῃὰ οΔ]]- 
ἱπρ ἴβ Ηδγδὴ 18 οὶ ὁχοϊυδοὰ ὈΥ {86 Βτδὶ ἰῃ ὕν. ΤῈΘ 
Βγβὺ οδ  ηρ 8 Ρ]αἰεὶγ ἴο ΑΌτϑμὶ δηὰ ἷβ ἔλὶ μον 8 
Βοῦδθ. ἴπ ἰ89 Ὀϑέοτο υ8 ἢ6 ντδϑ (014 ἰὸ ρῸ ομέ 
ουν ᾿ὲδ ζαίδονε ἄσμδο, τ Ἐ}6 Ὠΐθ ἔδίΠπον πὶ τὰ ἐμ 
τοδὶ βῃουἹαὰ τοιηδίη ἴῃ Ηδγδη, βίαγια 4180 ζ8116 ἰὸ 
αἀἰδεϊηχυΐθῃ ἐδθ680 ἔνγο οΔ]}ἔηρβ οοττοοίγ." 

8. ΤΏΘ ρΡαγίουϊαγίετη ϑηϊοτῖπρς τὶ [06 68}}] 
οὗ ΑὈτγδι τηυδὶ Ὀ6 νἱονγοὰ 48 ἴη6 ἀϊνίηθ τηϑίποὰ ὁ 
δΟΟΌΡ Ωρ ὈΒΙΎΘΓΒΆΙ] ΓΟΒΌΪ 8, “ἢ [ὴ6 ρδγοΌ Δ τὸ 
806 ἰ0 φοίογαὶ, ἰπ ἴῃ9 ἱπαϊν  ἀυλ)] [86 τῃοΐθ, ἰπ ἴδ6 
6. 8}} {86 ὃ; ΑὈΓΆΣΩΒ ΟΔΙἥπρ' ἴ6 (6 βοϑὰὲ ουἱ οἶ 
810} δΡ {Ππ0 ζτοδὶ ἰγθὸ ὑπὰοὺ ΏΟΒΟ βδὰθ 
ΤΩΔΩΥ͂ ὩΘΙΪΟΣΒ τοδὺ ; 4}} ἰηάἀθϑὰ Β}}8}} ὁ8 ἀδὺ τγεβϑί. 
[ιῖ800.---ΤΏΟγΘ 8 ὯῸ ΙΩΘΓΘ ΘΟΧΊΘΤΏΔΙ ῥΓοίδγοηοθ [01 
ἴατϑοὶ ἰπ ἐι6 ΟΙὰ Τραίδιηθαι. αοα δια5, ἱμ 5 πογὰ, 
ἐπγοδιθοίηρβ δηὰ ἰπαριηοηίθ, δαὶ 88 βιίγοιν τὶ 
[δγ8 6] 86. ὙΠΓῚῚ ΔΏΥ Ρ6ΟΡΪ]6. ἩΠῚ ρϑου δ δισίοίμοθα, 
ἰπάοοά, δοοογάϊηρ ἰο (μ6 ροουϊίαν αἱ δηὰ ρτδοοῦ 
ὙΠΙΟΒ [δτδ6] δὰ γοοοϊνοά. Βυΐϊ [86 ὈγΌΡΟΣ τοϑίσῖο- 
οι ἷθ [6 ἰγιαοδὲ ὑηἰ του γ. “1 ἰδ Θχδϑιαρίο οὗ 
186 δονίδιι ρϑοόρὶθ αοα ἀδοίαγθθ, ἐμαὶ πιϊοῖ τλϑ οοι- 
οοαϊοά, 186 τροίδοὰ δηὰ ἰδ οὗ δίβ πίβαοπι, διὰ 
ΔΌΙΙΟΥΣΟΘ Δ ἰ0 ΔΡΡΙΥ ἰξ ἴον ἀϊγοοίΐοῃ ἰῷ οὐγ οττῃ 
᾿ἴνοα, δῃὰ ἰοὸ οἴδδὺ βιιθ]θοίβ, Ῥθόρθ, δὰ δνομίβ." αὶ 
ᾳυοίϊδίοη ἴῃ [,1500.--- 716 αἰδηιοπέα οὗ Αδγαρι"8 οἢαν- 
Φείον : Ὠθτοΐο δι τη, Ὠυσα ΠΥ, δὰ 86]}-βδογιβοθ, Θῃ- 
ΘΓΩ͂Υ, ὈΘΠΘΥΟΪΘΏ66, δὰ ροηΌ]οηοθ8. Ηἱΐβ 681} ἴῃ [86 
Εδβδὶ : δον, δηὰ Μοδδιηγηθάδηβ ἴγϑοθ 
ἰδοὶν οτἱρχίῃ Ὀδοῖς ἰὸ πἰ, ΤΏ ρυγος οἰθαοπίβ οἵ 
Τοϊατοΐατα οοτὴθ ἔγοσα ᾿ΐπι. 

4. Το οΔ|Πηρ᾽ οὗ ΑΌτδτα: 1. Ιῃ [15 τϑαυ βὶ Εἰ 0.8 ; 
3. ἴῃ 18 Ὀτομιΐδοθ (6660 ἴ6 ΕχΟρΘαΪ8): 8. ἴῃ [18 τηο- 
ἔνθα. α. ΤΊ ρτϑοο οὗ Θοὰ, Τῆι οἸοοοη οὗ ΑὌγϑῃι. 
ΤΏΘ οδοῖοθ οὗ αοὰ τοβοοίδ ἰἰβο  ἰπ [86 ἀϊδροβίἐοπβ 
οὗ πιϑῃ, ἐμ6 »ἰ δ οἵ θα] ονοσα. ΑΒ ΘΥΘΟΓΥ ροορῖθ [88 
18 ἀἰδροκί οι, 80 {πΦ τδοὺ οὗὐἨ ΑὈγδατα, διὰ 
ΠΡ γος ἔδιμον οἵ ἰδ, δα [6 τοὶ χοῦ ἀἰϑροκῖ- 
οι ἰῃ ἴδο μἰρθιοδὶ τηϑαδῦσθ. ὃ. ΤΏ)6 ργοδὶ ποοθαβὶ  Υ 
οὗ 1.9 ποεῖ, Ιεὲ δρροαγϑὰ δροῦξς ἰοὸ βἷπικ ἰπΐο ᾿ιθᾶ- 
ἐποπίδεη ; (8.6 (ἈΠ τουδὶ Ὅ6 βαυϑὰ ἵπ ΑΌγδιω, ς, ΤῊΘ 
ἀοοιϊηδίοη οὗ Αὔτωσθ. Ἐδίτ ἢ μου] ργοοθοὰ ἔγοιῃ 
ὁπ δοϊονον ἰοὸ Αἱ], [ἰδὲ 86 βδ γδϊ οι βῃουϊὰ ργοοθοὰ 
ἔτοτα 089 ϑυϊουν 10 411. Τῆι Ὑ80]6 Ἀ οβεϊδηίρ ργορὶ- 
ΘΟΥ͂ ΑΒ ΠΟῪ ΘΕ γδοϑὰ ἴῃ ΑὮγα ἢ 

ΓΕ ὙΠΟΤΘ [8 τὸ ἀἱ 
. Βι.Β 

ΟἸΤΙΔΕ 

ἀἰδασοΡ ΒΟΥ Ῥοΐπθοι Μοδοδ δοὰ θέ. Κ6- 
ΟΣ 5 ἀθεῖδτι 88, Ἡ86Ὼ) ὨΘ Ρ]θαθα Ὀθΐοτο δ 9 

ἴο δον παῖ Θοα᾽  γτουοϊδίοσι πατοὸ ποῖ 
Ἰτολίοά ἐο δοσυδοίοιω δὰ δυάοα, ναὶ ἐμαὶ Βο μα Εγοὶ βροΐίκασι 
ἰο ἴδ9 ἔδίμαν οὗὐἨ ΑὈγδτὰ ἔμ δὴ ἑσοίαίνοι Ἰαπᾶ, ὍΣ οὗ ἐδ9 
Ομ δ) άθοδ."»" 

“Ἐπὶ Μῶοδο8 ἅπ6}16 προϑοίδ!}]ν ΟἹ ΑἸΣΑπΙ ἮΝ 0411 ἕοσὰ Ηδ. 
ΣΔΒ, ὈΘΟΒΔΌΔΟ ΑὔταΣσ Β οὐοάΐαιμοθ ἰ0 ἐδαέ 0Ά}} τγὰδ ἔδ:ο ὑσοοῦ οὗ 
816 11." Ὑ͵οεκάσνποτί. 

ΤΈΟΓΟ 18 π0 ἐπα ρτ οΟ ὈΣΥ ἐπι ἰὯ 9 δαρροεκίέίοσι ἐμαῖς {1} ο41} 
ΔΒ τοροαϊοα. Απὰ {816 ἘΠΡΡΟαΙΠΟΣ του ]ὰ ποῖ ΟὨΪῪ τοῦ - 
αὖ] [86 ποσὰφ οὗ Βίορ Βοῃ οὗ Μοδοϑε, 'ννϊ τηδν οχσρίδἷῃ ἴ89 

ΨΟΣΟ: “Απᾷ ἴπ0γ ποιιῖῖ ΣΕ ἴο ρὸ πο ἐῃ9 Ἰδπὰᾷ οὗ 
Οαῶδδσι, δὰ ἱπίο ἐδ Ἰαπὰ οὗἨ σδυδδη οΒΣη6.᾽" Αἴκδτῃ 
Βεὰ ἸοΙ͂Σ ἷ8 ἈἸοτθ ἴῃ οὐοάΐθηοοῦ ἐοὸ ἐμ οχρσίτιδὶ 0411 οὗὨἨ ἀοὰ, 
Ὁὰξ δὰ ποῖ σϑϑομϑὰ [η9 ἰδπὰ ἔῃ ποΐος δ9 μψἂὧῦ ἰο ἁγοὶ]. 
ΝΟΥ, ὍΡΟΙ ἐδ θεοοοχιὰ 0811, ἢΘ ποῖ ΟΠ]Ὺ δοὲβ ζοσέμ, θὰ οου- 
θα ἔπι πᾳ ταϊρταίοηδ ὉΔΕ] Ὠ6 σοθομο8 Οδμδδα, ἕο ἩΒΙΟΩ 
ἢ ΜτᾺδ ἀἰγοοίοὰα.--Α, 6.] 

{{4 ὙΠ: ἔδο οἱοσίης ποτγᾶ οὗ ἔδιο 
811] (80 ἔατα θα οὗ [6 ΘΔτῚ ὍΘ Ὁ1086 

μΒογοπᾶ ἴδ Ό1648- ᾿ΐδίοσγ ἣἷἰβ 
ἴως ΟΥΑΙ Θ ἔλπιῖ}166 οὗ [λ9 ϑασίΒ. ὙΒῸδ [9 ψ016 [Ὁ} 68 
οὔ ἴπ6 ἄϊνθ ῬΡΌΓΣΡΟΒΟ ἐπὶ σϑύοσθῃοο ἰ0 ἐλ δα ιυδίζου, ἰ5 δἰα θὰ 
ἴῃ, ἐδ 08}} οὗ ΑΌχασωα, δῃὰ οοπποοϊοὰ πλεῖ Εἶτα ἴῃ ἐδ οἱοφϑοδὲ 
ΣΩΔΏΠΙΟΥ. ἘΒῸΓΣ [86 5 ἄοοθ ποὲ ἀραϊρτιδίθ ΔῊῪ σοϊαϊδοι τ μδὺ- 

ογας οὗ Αὕταζὰα ἰο ἔμο κολοσχαὶ δἱοδείος, ναὶ ἀοαϊκτιλίοα πΐσΩ 

εἴ ἔδθο 584}} 
» 109 8:Π8] ρ08] οὗ 51} 
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ες ὅ, Το οδιϊηρ οὗ Αὔτδια ἰὸ ἔδο ρῥἱαεπιδρο οἵ 
ἔα (Β6Ὁ. χ'. 8). Ηΐδ ταϊσταϊίίοῃ : 1. ἰηΐο ὕδῆδδῃ ; 
ὥ, ἰβγουγῃ Οδμδαη; ὃ. 10 Εργρὶ; 4. 85 γοξυ στη, 
ἮΪΔ σα] Πρ δηὰ τοϊρταίηρ, 88 Θχϑσηρ]θ οὗ ἰδ0 οΑἸ εν 
διηᾶ οἱ χτίμγαρο οὗ ᾽ϊ8 τδ06.---Α γρο οὗ ἴδ0 ον 
δηὰ ὈΣ γα 6 οὗ 811 Ὀ6] ἸΘν ΟΓΒ. 

6. ΤὨ6 οἰιαγαοίον οὗ {Π6 [16 οἵ ἔα! : α. ΤῊ ὁχ- 
Ῥεγίθῃοα οὗ ἔδιῃΠ. Ῥθγθοδὶ τονοϊδιίου οἵ αοά, [80 
ῬΘΙΒΟΏΔ] ργονίάθησο οὗ αοά,. ὅ. Τ.6 τοῦ Ο7 ΘΟὨΘΘθ- 
βίο οὗ αι ἢ. Ῥαγβοῦδὶ ἰσυδβέὲ δηὰ ρογβϑοιδὶ οὐϑαΐθῃοθ. 

1. Τὴο νοτγὰ οὗ ἀοἂ ἴο Αργϑβᾶπι, βοαϊϑὰ (βγουρἢ 
[86 πιδπἰξοβιλοι οὗ Θοὰ ἱῃ Οδηδδη, 88 ἴ16 ποσὰ οὗ 
[δ ζοθροὶ ἰ8 δοαϊδὰ ἴο [16 Ὀδ]ίονοῦ ἰπγουσὰ (π᾿ δδοσα- 
τωθηὶ. Κειν: “ἼΘ Ρῥχοχηΐβο 8 γδίβοὰ ἔγοϊω [ξδ 
ἰΘΙΏΡΟΥΔΙ ἴοσῃ ἰ0 ἰ(8 τϑρὰἱΐ πδίυσο ἰσουρὰ ΟἸσίδι, 
{πγουσὰ εἶτα (86 τ8οἷ6 θαγί Ὀθοοῖ68 ἃ Οδπδδη. 

8. Αὔτγϑηι δῃὰ (86 ΘΟΙΩρΡΔηΐΟΠΒ οὗ δἰβ ἔδ ἢ, ἥασαὶ, 
[,οἱ. ΤΟ ὈΪοδδίηρβ διὰ ρογὶ]8 οὗ [8 σοι ρδῃϊο:βΐρ 
οὗ ἰλ6 (δἰ. “ΤΙ ἔδίδοσ οἵ θο]ονογθ δηὰ ἷβ βα0- 
ΟΟΒΒΟΓΒ ΒΡΡΟΑΣ ΘΟΣΠΒΙΔΗΙΥ ἰη ἰμ9 ΒίΪ]6 88 ὁὴ9 ΝὮο]6: 
606 ἐὺ ἰ8 ϑαϊὰ 8ο οἴθη, “ΤῸ ἰδ66 νὶ}} 1 χίνο (ἰδ ἰδηὰ 
(οἢ. χν. 17, οἷς,}" αὀγίδοι,. 

9. ΤῊ βου 46 οὗἨ (16 ποτηδάϊΐο [6 οὗἨ ἰμ6 μαϊτί- 
ΔΙῸ, ἃ ϑουτοο οὗ [86 116 οὗ ῥγαγοὺ δηὰ "]υπιη δ: 0}.--- 
8 Ρτγογβουϊαϊία ἔοσ (86 ὨΙσἢ ΟΣ τονοϊδιίοη, ΤΏ6 φοϊϊιυθ 
οἵ οβο8, ἰμ6 ρσοριοίβ (“ Ὁ. [8Π6 τίνοσβ οἵ Βαδαθγίοι," 
“ἐ ἴῃ [86 ἀοϑοτγί,7) οὗ Φοῦηῃ ἐμ Βαρίίδι, οὗ Ογδὲ [Ώ9 
Ἰωοτὰ, οὗἨ (06 ΟἸ τί βεδηβ ἱῃ ἀθβοσίβ, οὐ ἐδ: σαγϑβίίοδ ἴῃ 
1.6 οἱοϊδίοσϑ οὗ (8:6 τηϊἀἀ]6 ἀροβ, οὗ υίδος (δ δοοῦ 
Βόδαιο, Εοχ, εἰ.}. Ϊῃ ἰγδθαὺ το σοιθηξ, “ ΑΌσδιω 
ἯΒ 8 τοι, ἱπάθροηάθης Βογάβιηδη, ἰυδὲ 88 ἴδ 6 ΒΘ- 
ἀουΐῃ ΟὨΪΘΙΒ ἀγα 81}}} ἰπ (89 ἀθβογίϑ δηὰ ἔμ Ὀγοδὰ 
Ῥαβίυγο- ἀβ οὗ ϑ'γεῖα, Ασβοὶδ, δῃὰ Ῥαἱοβίίῃθ.᾽" 
αογδοῆ. ΤΏΟΣΤΘ ΤΘΙΓΘ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἃ νδγίοιυ οὗ ρυγβυϊὶ: 
Βυπίδιηρῃ, δυβοδηάτηθῃ, δὰ βρορθογὰθ. Τοὶν 800 8- 
ΓΑΙ 008 δηὰ νϑυίδῃοϑβ (οἢ. χὶθΐ, 82 : χινὶ. 84). ἘῸγ 
ἔδο ἰθῃῖβ, ἀθβοσίβ, ραδίαγαροθ (που! ὠναιοα τρί τ), 
Β66 Ἔνι: Ὀἰουοπασίοα. 

10. Το οορδθοσαῶοη οὐ Οδηδδη, (Ὦγο το 
ΤΩ Δ οβίδίοπ8 οὗ αοά, δὰ ἴμ0 δἰίδγβ οὗ ΕΝ (8 
γ76}} 28 οὗ (86 ΟΥΒΟΓ Ρδίγίασο!β). ΤῈ ΒΟΔΎΘΩΪΥ δἰμτιδ 
οὗ [6 Ομυγοὶ οἵἁ ΟὨγὶβὲ ; (6 δοίης ἀραὶ οὗ (86 οἹὰ 
ΘΑτίδ, ἰ0 ἃ πο, ΤΏ οἰνοδθῃ ἰαπὰ ἃ ἐγρθ οὗ [δ 
Ομ ϑίδῃ θαγι δηὰ οὗ Ραγδάϊβθ. ““"Αθγδϊῃ (δ 98 8 
οἰυτοῦ τὶ τα." Οαἰπος Ηδηὰρυοῆ. 

11. Αγατι Β δἰ ίαγθ, ΟΣ .ιἱ8 οὐ] ὉΡΟῚ (86 ὩΔΙΘ 
οὗ Φεβονδῖι, ἰ8 δὲ [10 βδσωθ {πη ἃ ἐθθοτη Ων [0 ̓ ΐ5 
Ὠδιηθ. 6 τὰ πουδμΐρ 18 8 δϑοῦτοο οὗ [86 [16 Γηΐ5- 
δ ΟΠ ΔΓΥ---ἰμ6 σιέωδ 1166} ἃ τοἰβαίοι, 

12. ΑὈ γι Β τηαχίτα ΟΣ συΐθ, ἐο γερογί ἐλαέ ϑαγαΐ 
τοαϑ ἀὶδ δἰδίεγ Ὁ ΙῸ γὰΒ ἀοίοιτηϊμοα ὑροη ἰῃ (86 
ΘΘΙΪΥ ρεγοά οὗὨ 88 τιϊσταιίοηβ (οἰ. χα. 18), θὲ νδδ 
.ογο θγδὶ Ὀγουρθὺ ἰηἴο 086, δηιὰ ἔγοτα 1 βυοορβϑίαὶ 
ἰαβ 9 γ88 τοροαϊθαἃ οὔοο ὉΥ͂ Βίτηβο! ́  ἀπὰ οὔοο ἱτηΐ- 
ἰδιοὰ ὈγΥ ἴβδδο. [ὁ γϑ ὙΠ σοβρϑοὶ ἰὸ ιἰβ ἴδ ἃ 
ἔξφαγίυϊ γά, ἘΔ ἷβ αἱ 6 Ὀορὶπηΐηρ πηοοτίδϊῃ 
88 ἰο [806 ἸῃοτᾺ] αποϑίϊοηβ δηὰ σοι] 8010. οἵὗἁ 16. 
ἘΥΟΙΥῪ Ὁτοδὰ Υἱοῦ οὗ [86 ρόποταὶ ἰβ δἰ τί δῇ ΠΏ ΟΟΓ- 
ἐδλίη Υἱον 848 0 ἐμ6 μαγουϊασ, Ἰζὰ8 ἰξ ἴ8 ἴῃ (86 
Ὀγοδὰ βγωϊμοίίο ΥἹἱ οῦν ἴῃ δοίθησο : ἰδ ἰβ αἱ δγεὶ πδηῦ- 
ἴῃ ἷπ τοίδγοῃοθ ἴο ἴπ6 οΥἾ 108] δηὰ δηδ) γιΐσα] ΚηΟΝ]- 
Θάβο 88 ὑοὸ 86 ρμαγἄουϊαν. 5} (16 δβοϊδπῆο ϑγῃ» 

[“ΤΏΘ Αροβῖϊο Ῥαπὶ ὀχρουηάβ δ 6 Ῥγοσηΐδο (68]. 1ἰ}, 16), 
δοπίης : 1. [δὶ ἱϊῶ ἂΣ ἼΘΣΙΩΒ, ἰδ τοῦ τηϑὰθ ἴο 6Χ- 
τοπὰ ἴὸ ἰδ Οοῃ 1165} πὶ 3. 
ταθᾶσι! ΟἸτὶδί ὅοδτιθ. 1 ῊΘ Ῥ͵οσαΐδο Ἰοοΐκβ ἰο ἐδ πουϊὰ τ ὰθ 
Ὀσπαδίδ οὗ τοἀδοσαρίοῃ τοῦ δ σα]ὰ οοτὴθ ἐπσοῦσ ΟἸχίδξ, 
816 δοοὰ οὐ Αὐτασλ.᾽" Ασουβ, Ὁ. 2235.---Α, α.] 

Φ. [890 ΗΕΝΟΒΙΒΧΒΕΒΟ’  Βείγᾶρα, ἰδ. ». δ28 8.--Α.6.} 

ΟΕΝΕΘΒΙΗ, ΟΚ ΤῊ ΧΤἹΒΒῚ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΒΕΑ͂, 

1ποϑὶθ ἰβΒ {86 δοῦτορ οὗἁ 8]1} ἐσυθ βοΐθῶοο. Απὰ (δ: 
ἔαϊτα, ἰλ6 χροαὶ σγοιποδὶα οὗ μαδνϑῃ, 18 δὲ ἄγϑθι ὉΠΘΟΣ.- 
[Δ] 88 τὸ ΤΡ ΤΕΤΑΙ ῬΓΟΌΪΘΙΩΒ οὗ ΠΕ ΌΜΠΥ 6. Τ86 
διἰϑίοτγ οὔ δ]} Π6 στοαὶ Ὀορίπηΐηρβ οὗ δ ἐδ ΤΏ Στ διοδ ἴδ.6 
Ρεοοῦ. Βυὶ 8βὲ}}}, 06 χρθαὶ 18 οὗἩ ἔδίθι ἱβ [86 βοῦτγος 
οὗ 41} Ρὰγβ διὰ πἰψὶ τλόσγα τγ ἰη (89 ποτὰ. ΑΓΒ 
ΤΟΙ ΓΘ ΜΔ8 Ὠοΐ ὕοΤα Ἰαχίγ δ ἰὸ [0 βδῃσῦϊγ οἵ 
ΤοΔετίλσο, ΟΣ 88 ἴ0 δ ἀυΐγ ἰ0 ῥτοίοος ἰβ πε : ἃ 
ἯΔ8 ἴγοιῃ ἃ ργοδυσωρίθουδ σομβάρος ἴῃ (Ὧ6 ποπάοτ- 
[Ὁ] δδαϊβίδηοο οὗ αοὰ, [ἐ πδδ ὀὁχουβοὰ (πγουρὶ {86 
ἄνοδὲ ὨθΟθδΒῪ οὗἁ ὑδ6 ἐἶη6, ἷν ἀσίδησδοϊοδδ βίδὶθ 
ΔΙΩΟΣκ δ 186 συδίοχηδτυ ἰδ θβϑηθϑα οὗ [086 

Ἢ ἀλὰν Ἐξῷ πὸ πόσῳ γρορ ϑίωι ἘῊ αι δ δμεα ὉΓΘ ῬΓΤΟΒΟΙΣῪ ἱ 
δο ἀϊὰ πΒοὲ δρᾶγο ᾿ΐπὶ ροσβοῦδὶ δηχίϑιυ, δηὰ ἴδ τηοσϑὶ 
ῬΟΌΟΪο ἔγοϊῃ ἃ Ἀθδίμοη. [1 ἰβ οἣὶγ ἴῃ Ομ δῖ, ἐμαὶ νεϊτὰ 
ἴι6 Ὀγοδὰ γἱοῦν οὗ ἔδει, (16 Καοπνίϑάσα οὗἨ 118 τοογαὶ 
Ὠθπδη ΤΩΘΑΒΌΓΟΒ δηὰ [ἰπ δι 008 ἐβ ἔσοτῃ ἰ.)6 Ὀϑρὶιι στιν 
Ρογέοοι. 1ῃ (δ}Ὸ γοί ἱπιροτέροϊ, Ὀυΐ στοπνίηρ δι, ἰλ9 
πον 8 (σπ6, “ΤΏΘ οἰ] άγοη οὗὨ }8 ποτὶ ὰ δια τῖβες 
ἴῃ ἐμοῖς κοποτα οι. ἰδδη [86 οἰ] άγευ οὗ ἴσῃ. Αϑ 
ἃ ΤΏΘΙΘ Ιηδίξος οὗ ὑγυάθηοα, Αὔσγαση δρροαγοά ἴο δοὶ 
Ῥσγπάοοῖγ. Ηο (ο]ὰ Ὡο υπίσυίΐι, ΔΙ ουρἢ 6 ἀἱὰ ποῖ 
(6]} (86 σι 8016 συ. Ηἰθ ποτὰ νᾶβ, δὶ 81} ενϑῃηίϑ, 
οἵ ἀουδίὶδι! ἱμηρονῖ, διὰ τῃοσοίογο, ᾿πγουσἢ ἰδ διχ- 
ἰουβ ἔογθοδδί, 8 ΣΡ δεαξαγάουβ. Βαϊ (ἰδ π6- 
οαβδὶγ οὗ [86 ἴζτησ6, {1.6 ἀἰ βου Υ οἵ εἷ5 ροκἰἰἴου, δὰ 
ἷ8 οοηδάθῃοο ἰμδὺ Οὐ που]ὰ τρδῖζο ᾿ι18 σοὶ δε οὉ 8 
οἷοασ δὲ ἐδ ῬΓΟΡΟΣ ὥτῃηθ, βόζυα ἰὸ Ἔχοῦδα ἱ, [11 τὴλϑ 
ποῖ ἱπίομαοαὰ ἰο οἴἶδοι ἃ μα] ἀϑοορίο: 15 σοὰ 
σου ὰ ὑμίοοϑθ δ οί, [ἢ δ18 ἔδιἢ ΑὈταπὶ ΜτὯ8 ἃ 
ὈΪΔΣ 6665 γρὸ οὗ Ὀαϊΐονοσβ, θὰ: ποῖ ἰῃ 18 δρρ]1ο8- 
(ἰοῦ οὗ μἷϑ ἴαϊ τι ἴο {8:0 ΤλΟΓ] Ῥγοῦϊασ οὗ ἴδ. 568, 
οὐϑῶ ἰῃ (μἷθ τορασγὰ, 86 πίο] ἀβ τοῦθ δηὰ στρογ ἰδ 
Βοτοΐίο στοδίηθαα. ἴδ τουδὶ αἰδίϊηρυ δ οἰ Ασὶ Ὅ6- 
ἵπϑθὰ ἃ τηοτροίδευ, ἰδηδλιίοδὶ, οχαρυογαίθα οοηβ- 
ἄθδοθ ἴῃ αοἀά, διὰ ἐδ ἰοιαρείηρ οὗ αοὰ πὶ! ἃ δε δεὰ 
ΡΌΓΡΟΒΟ (866 (δ ἰθίοτγ οὗ ΤΩτοΑν, ΕδῃΔ 0), Βδυπε. 

5 ποῖ οογγϑοῖ θη ἢθ 2ΔΥ8: “ΑΌτγδατλ αὔδα» 
ὯΒ ἷ8 το, Ὀυϊ ποὲ 8ὸ Φοδουδῃ." Τθ τηοάοτῃ 

βίδα -ροίηι ἰ8 [00 ρεομπϊηθαὶ οὐθὰ ἴῃ Ὠ 6] Σβοὴ : “δ 
(δ ἐπϊηϊκα μι 6 Μ}}} σίνο (6 τιδετίδσο- ποθοῦν οὗ 
ἷ8 ΜΠ ἃ βδοσίβοο ἴον ᾿ἷ8 βοὶ -ργοϑεσυδίοῃ : δὲ αἱὶ 
οὐϑηΐβ, Ὦ6 18 ἀ1ο ἀο ἰμϊ8. ΑὈτγδηΣ Κη 8 Ὁ 
ἔροτα ἴ86 βγεῖ, (δὶ 106 ῥγοζηΐβθο οὗ δἰ εαβὶηρ ἔγοιῃ 76- 
ΒοΥνδὰ νῶδ οοῃποοίοα τὴ δὶβ8 Ροσβοῦῆ. Ἦρῃοα ἴὉ6 
ἰμβίίποι οὗ δο᾽ Ἐργοθαγυδῦοῃ ἰδ Ἰοϑὲ ἰῃ ἐῆ6 Βῖσθον ἴτα- 

ἴον 86 ργοβοσυδίίοιυ οἵ ἴθ Ὀϊοβδίῃν. Απὰϊ, 
ἴῃ τοϊδίίοῃ ἰοὸ ἐπὶ ἰτωρυΐθο, ἢ6 ῥἰδοθὰ ἷ8 τηδττίδσο ἴῃ 
ἃ Βυθογάϊηδίθ ροδίξίου, {118 οοουγτθὰ οθυ δι} ἴτομε 
8. οομρβάθῃοο ἴῃ (6 ποπάοεῖαϊ ῥτγοϊδοϊξοι οὗ 2680- 
τ, δπὰ [86 Ὠοτγοΐο οοπαυσὶ οὗ ϑαγαί. Ηΐ ευ]]ορῖθτο 
γγὰϑ ἀου 685 ὩΟΣΔ]1Υ ἱποοστοοῖ, δυὺ ἰζ τοϑιθὰ ὑροῦ 
Δ ΟΧΑρρογαίοῃ οὐ δ8 ἔδιε, δὰ ποῖ ὑροῦ τησταὶ 
οΟΥ Δ ΡΪο6.5 ὕροῃ ΔΩΥ ορροκβίηρ ἱπίογρεοίδοι, (8 
ΒΔΙηΘ οομάυοὶ οὗ 16 Ῥδίσδγοῦβ οουἹὰ ποῖ ροβδΌΥ 
δδγῆθ ὈΘΘῺ γορθδίϑα ἃ βοοοῃὰ διηὰ ἐμὰ ὥσηθ. ΦΨεδο- 
τδὰ ὨἰταβοὶΓ οου!ὰ ποῖ Βανο τϑοοχησοαὰ ΔῺΥ ἰδ ρη 
οὗ αοα, ΠΟΥ ΔΏΥ ΙΟΥΔΑ] ὈΔΒΘΏΘΒΑ, ἰῃ ἷβ οομάποί : ὑπὲ 

5 [ δἵὸ πιοὲ ἴο ὉΘ ὈΔΙΒΆ ΟΣ ΘΟΏΔΟΣ:ΟΌ8 ἢ ΟἿΣ 
ὌΡΟΣ ἴδ9 δοίδ οὗ 1|ὸ60 ΘΙηΐηδηξ δαὶτιδ. ΒῸΣ ποΐτδοσ δὲ γὸ 
οδ]οὰ ΡΟΝ ἀοιθς ἐδοὶν δοίδ ; διὰ 1 ἰδ) υἱὸν οὗ 1δηκὸ 
ἀοσθα σο ΒΑΉΕΙ͂Σ ΟΥ̓ΡΙΣ 18; ἐξ ἰσ τγῸ}}] ἴο ὍΔΑΣ ἐπ στοϊπὰ ἐδδί 

Θ Τϑοῦσὰ δ [666 δοὶδ πίλους ἀσργθεδίηρ αἰ ΠΣ 
ΒῺΥ τη] δ ὌΡΟΏ ἔμοτα. [ὲ ἱσορΊ ΣΟΥ οοπάθιμ:θ. 
ΤῈο βοσίρέυτο, ὨΟΎΘΥΟΣ, οομ αὶ: 6 ΟἱοδυΎ 6 στοδί γεϊιοὶ- 
Ῥῖδϑ Οὔ τλοσαὶ {ΤῸ Ὁ δπὰ ἀπίγ, διὰ ἰμ6π οἸαῃέϊτηοθ ἰεανοα ἐπα 
ΤΟΒΟΟΣ (ὁ ἄσδν ἐδ ἱ 88 ἴο 1} 8 ΤΩΟΣ8] 4ΌΔΙΣΙΥ οὗ (89 
δοίδ τοὶ ἰδ τϑοοσάθ. Απὰ ἐξ δε [τι 688 ἰἢ ὯΟ ἷ 
Ὑ8ΔΕ ΤΩΔΥῪ ὈῸ οὐ αὐϑειῦ οι Ὁ]6 τροτα τγ, “ ἰπ ἐμ 6 ̓ἰνο οὗ ἔδθ 
ατοαίδεὺ δαϊσιίδ δῇ ἘΠ) 9 ΒΟΠΘΕΙΥ͂ ΒΟΘΌΓΣΔΟΥ οἴ ἐδο Ὠἱδίο- 
τἷδυι."» ὙΤοΡδοσ ἢ δα Τ6]}: “ 1ὴ6 Ἰφοδιμθοθθα οὗ (ἢ0 
Ῥαϊσίδσοδο κἰτοη δ ίμαι ΟἿΣ δίῃ ἐπ ἰμο Ῥοπίαέθηοὶ."---Α, 6. 
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ἰοδοοὰ οὙΩΟΟΓΏΔ ταδὶ ἴῃ {0 Ἰοδάϊησ ὉΓΟΤΑΒ Ε 
[αἰτὰ (48 ἰῃ ἐδο ᾿ἰἴο οὗ πη .), το Ὠ6 ῬΤΟΡΑΙΟδ ἴοσ 
ἐδο : Δ ΘἸτόῦθ 008 δ Π]ορίδιο οὗ εἷ5 δὶ ε 
[μ6 ἀοϑοτγνοα γϑῦπκο. [ἢ ἃ εἰ} ὙΔῪ Οα] νΐῃ τοοορ- 
Βἷχοβ ἐδ ρηὰ οὗἨ ΑὈτατω, ὈῸϊ δὲ [8.6 δὴ ᾿π26 
ΓΌΣΔΙ 8 Βο δ ]]οὰ ἴῃ ἴδ οἰοΐοθ οὗ υἷα τη6 818. 

18. Τῦδι (δ9 ΒΙ 016 ἴῃ ἐδῖ6 ἔγδηϊς δηά βἰτω- 
Ρἷδ ἯΔΥ οὗ ι86 ἔδπιδὶο Ὀδδυῖγ, 88 ἷξ 066 ζἜΠΟΓΑΙΪΥ οὗ 
βοδυὶγ ἰῃ 1ἰἴ6, δηἀ [50 πον, δῆον μον ἔγθο ἰξ ἰδ 
ἔτοπι 189 ΤΩΥ͂, ΤΩΟΓΙΌΘΘ, ΤΟΙ κεἰ δ δδοοίλολεσω, τ 116, 
δοπόνον, 1 ἀ068 ποὺ ΘΟΏΟΘΑΙ (86 ροτϊδ οὗἩ Ὀοδυΐγ. 

14. Το ῬἝΔΣΔΟΣ οὗἁἨ ἐπὶ ΘΑΣΙΥ ροτοά, δῃἃ σηοσθ 
δίσωρ!α [1ἴ8, δὰ δγοδὰγ μἷβ οουγίοτδ, βαϊίογογθ, δπὰ 
Βαγοι. ΗΟ δβοοῦ [86 πιΐδυδο οὗ ρε ΠΟΘΙ ΡΟΥΘ [48 
Ὀδοῶ ἀογεϊοροῦ τῖϊὰ ἐμ 6 ΡΟΣ ἰϊ86}] 18. 0856, 
ἰοο, δῷ ἰξ οἶδα οὐσουγδ, ἐδ ῥγίηοο ἰ5 Ὀοίοσ ὑπδὴ δἷ8 
οουτ. ῬΔδγδΟῦ ἱγοδὶθ [μ6 μαϊσίδσοι τ ΒΟΏΟΥ, 
Βυηδηϊ , δη ἃ πλδρηδηϊτο Υ ἩΒΙΟὮ τησδὲ πᾶν Ραὶ 
δὲτα ἴο οἰλδιηθ. 

1ὅδ. Α8 νὸ πὰ γοοοσἀθὰ ἴὰ Οσηοδὶβ ἰἢ6 Ὀορὶξ- 
εἰσ οὗὨ ροϊγζασαν, οἵ ἀεδροίδτιω, οὗ [6 Ὠλγεῖα, δηὰ 
οτοῦ οὗ υπήδίυγαὶ ΒΟΧΌΔΙ ΟΥ̓ΤΉΘΑ, 80 Αἷἶδὸ Ἧὸ ὮΔΥΘ Ἀ6͵Θ 
[0 θγϑὶ ΘΟΥΡΟΓΘΔ] ρυμίβμτηθηῖ οὗ ἔπ: 666 ΒΕΧῸΔΙ δίῃ 8 
ἴῃ (9 Ὠοῦδο οὗ ῬὨδεδοῦ. ὅἴδ δῦὸ οὶ ἰοἱὰ, ἰηάδοά, 
ναὶ νγδ8 (8)6 Ραγώουϊδλν κἰπὰ οὗ ρυπίβῃπιοοί, Ὀας ἰἰ ἰδ 
τρργοθθηϊθα 88 βϑῶΐ 0. [8689 βἰηϑ οὗ ΡῬΆΔΓΔΟΙ. 

16. Πο  σθοῖι Ὠο] 45, (δὲ ἢ 6 8600 οὗ ΑὈτδιι 
σθοΣ 186 τορσοοῦ οὗ ῬΒΔγδΟΝ, 18 ἃ οοπίοδβδίου οὗ δἷβ 

ῖ, “Αροηρ διὰ ροηϊζῃξ, Β6 ΘΟη ἀΟΣΏ:8 ΐπ)- 
8611. ἃἰῷ πουϊὰ ὕὸ τ γγ αἀἰβῆουϊι, ου (8 ἰπίοτρτοίδ- 
ὥοη, ἴο οχρίδίη ἴὸ ἱποίοϊ ἃ τοροι οι οὗ ἐμΐδ δοὲ ἱπ 
δι6. ΠΟ ῸΓ Ευ ται Ἐπὸ οὗ Τέδαο. Δ ΉΕΣ ΒΟῸΣ ΠΕΙΡ 
ὃς. Ον ἡπαρτηρηὶ οὗ ἰῃ6 δλ89 ἰο ἰδ0 δίαγο οὗ [6 
ξοσαὶ ἀθνοϊοριηθηὶ οὗ Αὔτδιη. 

17. ΤΏΘ ᾿ΐδίοευ οὗ βαγαὶ, ἰῃ σβοβθ ρούβοῃ Θοὰ 
ἄρῃς (86 δυΐυγο τοοίμονῦ οὗ [δγ86] ἕροτα ῥγοίδηδιίοι, 

δὶ (8 ΒΩΣΩ6 ἔτη6 Δ βίρη οὗἁ {6 ἴδοι, (πὲ αοἂ ῥτο- 
ΒΕΓΥΘΒ [00 Βδοτοὰ τηδιτΐασο ἴῃ [86 ταϊάβὲ οὗ ἴ86 δοῖ- 
τυρὕοι οὗὨ ἰμ6 ποτὶὰ. 

18. ΑἸροῦρ ἴΠ0 τοῦ ῬΟΒΘΟΘϑΙ 005 πο [6]1 τ0 
ΑΌτγδηι πῃ Ἐργρί, τότ ἰθγουρ [δ6 ῥγοϊροιϊίοη δὰ 
δ]οβδβίηρ οὗ ᾿ἷ8. οὐ ὑγυάθμοο, τγὰ8 τλοδὶ 
τοῦ οἷν ἴΠ6 Εαγρθδη ταὶ, Ηδρασ, πθο 
οσογίθα 80 ἱπηιρογίδῃς δὰ ἰμβυθηοθ ὉΡΟῺ ΐδθ οοῦτϊθο οὗ 
6. ΕἸΐοζογ, οὗ δασηάϑοῦβ, απὰ Ηαραν, ἔσο Ἐςγρῖ, 
ἃτ6 υησοβίρηθα ὑδβιϊπηοπΐ68 0 (86 ζορυΐῃθ ἱδίογὶ δὶ 
οἰαγδοῖεν οὗ (6 δοσουπῃὶ οὗ δἷ8 πϊσταίίοι ἔγοτῃ Μοθο- 
ῬΡοΐδιμΐα ἰο Οδηδδῃ, δπὰ ἴγοσω δπδϑδῃ (0 ι 

19. ΑὈγδτλΒ γοϊυτῃ ἔγοσα Εργρὶ δὺ {18 {π|6, γγΔ8 
ΔΙγΕΒΥ ἴῃ Βοῖηθ 8696 ἃ γαΐωγη λοπιδ, δΔῃὰ ἃ ἰγρ6 οὗἁ 
ἴδ Εἔχοάυ οὗ 8 ἀοβοοῃηάδηίδ ἔγοιῃ Ερσγρι." 

20. ΤΟ εβἰρηίβοδηοο οὗἨ {6 Ἀπ εῖρ ἐν Ἰδηὰ οἵ 
Ἐργρὶ ἴον ἴΠ6 ἰϑίοεΥ οὗἁὨ 86 Κίηράδομι οὐὗὁἩ αοά. [8 
οοποοίΐοι πὶ Ο δηὰ {18 ορροαϊίοη. Ηον 
οὔθ ἴζΐ τον 8 ἄστη ἰὸ βγρι (Εκγρὶ ἸΔῪ ἴονγοῦ ἱβδὴ 
Οδῃ 821), δῃὰ ἔγοτῃ ἔθθποθ πιονθθ Ὀδοὶς δρδίη  ΤΉΘτΘ 
[μ6 Ηδπ το αρίγίς Ὀ]οοσαβ, μθτο ἐμ 6 ϑϑελί εἰς (Ζίορ]οτ); 
Τπότο δα δηΐ τη 8, ὮΘΓῸ χαγβύρυϊ68 ; ἴΠ6ΓΟ τηΐγδ 68 οὗἁ 
ἄεδι}, Βογὸ οἵ 116 ; ἰῃδγο [86 ῬΒΔΓΔΟΪΒ, Β6ΓῸ βρὶ γίἰυ δ] 
Ῥεΐωοθα. 

ἩἨἩΟΜΙΙΉΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΔΙ, 

866 (86 Ποοσίτγίηδὶ δηὰ Εἰμΐ68] ρδγαζταρδμα.---ὐελο- 
ψφαλ. 1. Τη6 Ρτοίουμπά εἰρηίβοδηοθ οἵ (ἢ6 πδπηθ : 

Ξ [“ ΤῊΘ θδσοϑ τιοοθαδίἐν οοηδποί Ὀοΐὰ δέτε δηὰ μἷδ ἀο- 
φοδσειάδιιίο ἰὸ ἔ. ΤΏΘΥ ὈοΐὨ Θποοθίον τἰπὸς πηὰ ἀλημοσθ 
ἴῃ ἐμαὶ Ἰαπά---(ἢ 9 βασωθ στο ΒΥ στὰ ἀσϑ᾽ τοῦτα Ὀοϊῃ, δηὰ 658 
ὕδοτα ὑὉδοῖς δητίομϑὰ σι [06 ἰγοαᾶδυγοθ οὐὁἩὨ ἐμδὲ ταὶ Ὧν 
ὁσομένγ." Κυτσὶ:.--Α. 6.) 

. 15 Οἴθσῃδὶ γαϊὰθ δῃὰ ἱτυρογίμῃοο.--- Δ) ηρ οἱ 
Αὐγωσι.-- -Τῆγοο ἤγδί ρεοοῖβ οὗ ηἷβ ἴδ : 1. Ηι 
τηῦθὶ (Ὁ ουῤ ΌτΩ ἢΐΒ ΘΟΟΠΌΥ δηὰ ἷ8 ἔδί μου δ ἤουδ6, 
ἰπίο 8 δίγϑβηρο ἰδηὰ ; 2. 0.6 'πᾶὰβ πη Ῥαὶθϑεϊμο “πὸ 
οοπεπυϊηρσ αἰ" διὰ βοὺ Βυ ΠΥ ἔγοτ ΓΆΤΟΪηΘ : 
ὃ. ΒΘ τοῦδέ ρῸ υτῖδον ἴ0 Ἐργρί, ἐπ ἀδῆρσον οἵ ἢΪ8 11δ, 
ταδιτίαμο, δηὰ τῷ ο ερι. ἀρρρε δὺ Ὠἰδθ δΙΔΥΒ ἃ ργοδοῖὶν- 
ΘΓ οἵ σϑορϑῃίδῃοθ ἰοῦ ἴῃ Οδηδδηίι68.---Ηἰ8 οἱ] στγίτηα ρα, 
--ἼΒὸ οοπιρδηΐοσδ οὗἁ [ιἷ8 (ἈΠ|}.-- ἼΘ ῥσουϊάθηοο οὗἁ 
Οοὰ οτον ἴδ ἤτϑα οὗ Ὀοϊΐονοτβ.--- - Το 1Π8}}1}0]6 Τα ἢ 
οὗ Αὔγδσῃ, δῃὰ ἷθ οστοῦβ ἰῃ ἐμ δρρῃβοδιίοηβ οὗ ̓ ἷ4 
ἴα! ἢ, ον οὗ ἰδ ἰδ: 1. Τρδὶ ὈΪΠΠῪ ἀοοθ5 οὶ 
Ῥγουθαὶ ἴ.)680 ΘΙΎΊΟΙΒ; 2. Ὀυὲ ἰξ ρρουοηίβ μον ἀδῃ- 

5 ΟΟὨΒΘΟΌΘΠΟΘΘ, δηὰ δὶ ἰδδὶ γοηουθα ἰὨθ,.-- 
89 οοηϑθοσδίου οὗ βῃδδῃ.--- ΤῊ) Ὁ] ὁϑοίη ρα οὗ ἐδ (ἢ. 

Βτλπκε: Ἡϊωγίομδονα ίδῖίε; Ὕοτῖ, 1. ΤΏ 0811 
ἔροτα ἴδ σοπάϊξίοη οὗ κἰπ, οὐ ἔσο οοπγογαίοη, βρτίηρϑ 
ποὺ ἤοσῃ ὁποβΒ ΟἾγῃ δἰγθηρίδι, οἴο., Ὀθϊ ΟὨΪΥ ἤτοτα τδσ 
ἔτωοο οὗ Θοἀ.---ΟἜ ΜΕ:  Βοσνον Μ|}} Ὀ6 ἃ [Ἰοτσοῦ 
οὗ σοά, πλυδὲὶ δορδγαῖο Ὠἰτηθοὶ ἢ ἔγομι ἐμο πον] δπὰ ἰΐ 

: τουδὶ 16 ΥῸ 41} οοηδοϊδοη δηὰ Βοὶρ ἴῃ 
186 σγοδίυγο, δῃὰ ρἷδοο ἰβ οομβάθποθ ΟἹΪΥ δηὰ δ΄οηθ 
ἴῃ ἐδο Ἰμοτὰ.--.Π τὸ ΤΌ] ον ἰἢ6 681] οὗ αοά, γγὸ δῖθ 
ΔΙ γὰ ἰὼ (06 τἱρῶϊ παγ.---- 6 Ὀγοχζηΐβοδ οὗ Θὰ δγθ 
γέδ διὰ διηθῃ.--- ον. 8. ποονοῦ τῖβηθθ ἀπ ο68 
ξοοὰ ἴο 89 βαἰπίβ, νυ}} γοοοῖνο ροοὰ αραίΐη, δυΐ συ δο- 
ΟΥΟΣ ἩΠΒ.68 δηὰ ἀ065 ἐδθτῃ ἱπ͵ΌΓΥ, τηυϑὲ πηοοὶ τὶ τἢ 
οΑἰδεηὶιγ.-- -ἼοΓ8. 4, ὅ. ΤΏ δἰτοηρίη οΥὨ ἔδὶ [ἢ οδὴ ἀο 
ΔΎΓΥ ὙΠ ἰἶτη6, διὰ ὑτοδοηΐ [αἰατο ἐπὶ ρθ 5 Γ ρτθβ- 
ταν 7Ξ σὕβυα γον. 18. βίποθ Αγ νγῶβ σοῃ Ἰ Πι18]]7 
ἀορϑηάσεξ ὑροη ἴΠ6 βτδοο οὔ Θοά, ΒΘ τηυϑὲ ἔδοὶ ἐΐβ 
ΘΔ 688, τ Βοἢ ὈΘίΣαΥα ὗτη ἰηΐο τηδηϊοϊὰ δοὶβ οὗὨ 
ἰπδ ΠΟΘΥ Υ δηὰ αἷπβΌ ΕῸΡ, 1. μ6 δοιὰ ἔγοιὰ [δαν, 
ὙΠ θη 86 ΒΒου]ὰ 81}}} βδτο Ἰοοκοὰ ἰο Θοὰ ; 3. ῃΘ ρᾳγθ 
ουνὐ {πὶ βαγαὶ γὰ8β Ηἰβ δίβίον, ὙΠΘΠ 80 γγ88 ἢΪ8 ὙΠ : 
8. 86 Βαὰ ρτοδλί ρυ ο ἴῃ [86 εαἰη οὗἩἨ ῬδγαοΣ : 4. ἮὮθ᾽ 
ἐμοῦ [0 ΘΘΟΌΓΘ δΐβ ΟΥΤΏ δαΐοίυ, πὰ }]6 πὸ ῥ]δοοὰ 
ϑαγαὶ διὰ ὯῸΡ ομδβειν ἴῃ ἴ86 ρτοδίθαις ροτ].--- ἔνθα 
ἴῃ ἰδ0 ῥτοδίοδε βαϊηϊδ, ἔΠ0γῸ ΔΙῸ ΤΏΔΩΥ͂ δηὰ νατγί- 
οὔδ ἀοΐδοίβ δῃὰ ἰγαηβϑτοββί οΉΑ.---αο 6848 ἷβ ΟὟ 
ουἱ οἵὁὨ ἰοπιρίδίίοη, οὐ ΒΘ ἐβοὺ Ὦδνθ {8]]6Ὡ.---- 
ΟΒΙΑΧΝΡΕΒ: αοα ἂΥ ἔμ6 ἰηἰπβιίοθ δηὰ αἴβτδοο, 
ἩΙΟΝ ἀγὸ ἰπβίοιθα Ὁρο ἷα οἷοοί. --- ε15600 : ΑὈταμὰ 
οὐογοά Ὀδοδυβο 6 ἰτυδιοὰ αοὰ ; ἴδ ἔπο ἰορθίδοῦ 
οομδίάζαιϊθ ἷ8 ΖΑ 11}. 1--- ὙΠ ΒΟΓΟΥΟΣ Αγδια οοπγθϑ, ἴῃ 
εεἷϑ ποτηδΐο 116 δῃὰ πδηδοιΐηρσθ, δ6 πΌτΚΒ ἴον (ἢ6 
Βομοσ οὗ ἀοὰ.---Ὗ ον. 18, ΤΏ6 ΔἸ] υγο8 οὗ (μΐ5 οἤοθοα 
τὴδὰ οὗ ἀοἷ ΔΡΡΘΔΓ, ὈΡΟΣ ἃ ΟἸΟΒΕΡ ΒΙΓΥΘΥ, 88 δΒ'η8 οὗὍὨ 
ῬΘΆΚΙΘΒΒ, Μοἢ, οὰ (6 ὁπ6 πδπὰ, ἂἀο ποὶ ἀδϑΙΓΟΥ͂ 
ηἷᾳ. στδοίουδ βἰδηάϊηρ πὶ Οοά, Ὀθυὺ οὐ ἰδ6 ΟΙΔΟΡ 
ΤΟΠΔΟΓ ὨΘΟΘΒΒΑΡῪ ἴῃ ἷπὶ 8 ρυτίγίηρ, ρῥχον θη αὶ 
ἰγαϊηίησ, Τῇ ρῥγουΐάθηοο οἵ αοα νδίομοβ οὐοὸῦ δ ΐ8 
οἰοσί.---Θ Β. ΔΟΗ : [πη ἴ86 εἰπιρῖο, υἱνί ἃ παγγαϊγο οὗ 
86 116 οὗ ΑὈτησο, ΘΥΘΕΥ͂ δίορ 15 (Ὁ]} οὗ ἱτηροτίδῃοθ.--- 
γον. 8 ͵ '8 [Π6 ΟΧρτγοβδίοη οὗ [9 τιογο ροσίοοϊ οουθηδηῖ 
το ἰδ οθἷρ ἀπά οομητηυηΐοη, Ηΐα [τπἰθηὰβ δρὸ [9 
ἔγίοπ 8 οὐ αοά, ἶβ δηθπιΐθθ ἴπ6 οποτΐοθ οὐ Οοά. 
αοα π|}} εἰτβο᾽ του Θυοσ Κἰηἀη688 βῆονγῃ ἰὸ 

8δονα.--Α. σα.) 
ἵ ΑΥ̓́οΥ. 1. “ὁ ὙΨΒΟΤΟΥΟΙ δ6 ἢλά ἃ ἰουξ, αοἁ Ἀλὰ ΔῊ δἰ έδς, 

δηὰ δὴ αἴζασ δοῃσ  βοὰ Ὦν ῃγαν 6.) Ἡρητνυ.--Α. 6.] 
᾿Ξ ΗΝ τανὰ τοοοῖγοδ (80 μα μὸα ὅρῳ διηᾶ 1084 9 (0 οὐοάΐθ"08.-Ὁ 



896 ΟΕΝΈΞΙΞ, ΟΒ ΤῈΞ ΥΓΒΒῚ ΒΟῸΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΗ,. 

Ηἶπι, δῃὰ δυθηβθ ΟΥΨΟΙ ἱπύοτΥ (ἰΏ πορὰ διὰ ἀδοὰ 
Ῥα. ον. 13--1δὅ..--- τ. 18. [ἴθ (δ6 ἀθοορίίου πὶ 
ΑὈτγδαλ ὑδ68, 88 ἰὼ {Π6 ἰδίος ᾿πδίδηςαα οὗ Φαοοῦ δηὰ 
Μοθοδ, τ͵ὸ 806 ἃ ἩΘΔΚΏΘΒΒ δηά ἱπΡΌΣΥ οἵ ἔδει 
ψ 16}} αἰ ἃ ποῖ γοῖ ΓΟ, Ῥδυίθο υγ ὑρὸὰ ἰμ6 δοὶρ οἵ 
αοά ἰῃ μἷβ ΟΥ̓Β ὙΑΥ͂ διὰ ἰἴτοθ, Ὀπὶ δ βδαὶν δηὰ 

βοθηἀδηία οὗ ΑὈτασω. [Μ|11 τπλαῖκο ἰ866 ἃ χιϑδαὶ 
οι, πδιγαὶ δὰ δρίτιί.4]--δη δ0}}} [δ 
πηίτυϊ }----ἰαι! ! Ὁ16686 [1.06---ὐὰ 6.}}} 8οὸ ἀἱὰ ποῖ 
θε868 ἃ (οἰ γθδαϊ οὗ ἴδῃ ἀ.----}} τηδῖκο 

νοσδὲὶ Ὁθ ἃ 

ἱπηροτίδοιοηβ οὗὨ ὈΘΈΘΨΕΓΑ.--ΒΌΝΕΚΝ: 
φίδγηδὶ τηοὰοὶ οὗ 41} οχίϊοβ, διὰ 86 ἱσθθ 
Οἱ ετίπν δίμοτβ οὐἁὨ ἰδ βονυδῃίθοηί ἢ 

Τὴ Αταρέδηα, δἷϊον 
6811 Αὐγδ ἰμ9 ἔποπα οὗ Θοά.---ὲϑσηκόνεκ: Ἐὸοε δ 
Ἰοῃρ ἔπιθ, 88 ἱβ ουἱἀδῃὶ ἔγοσω διβϑιηῃ]θα ἐπ ἐμ6 ἔδχηγ 
μὲ Ὁ βάγϑαι ΚΑ βΝ τακ οὐ βρόμον έν ον. ἀραὶ παρὰ ὕλης πτερὰ 

ΤὨΐθ τιοσλθης δἰ8ὸ δοίιδ] νυ οδιρο.---ἰὐῦ 1ῈῈπ: [ἐ ἰδ 
οδοογίην, ἱμογοίογο, δαὰ {0}} οὐἩ οοπβοϊδείου, τἩβθῖ πὸ 
ἔδυδ σοπδίάον ΟΝ ἰδ6 οματοῖ δΔῃὰ 888 ἰη- 
σΓΘδβ6α.---Ὑ ἃ εἷπὶ ἱξ ἰ8 80 διτδηροὰ ἰδδὲ ΒΘ οδηποὶ 
ΤΟΊΟΥΘ [ἰβθ ἔοοὶ ἤοτλ δἰ8 πδλνο ρστουηὰ, πίίβμουὶ 
Ρἰαπίης ἰξ ἀρΟΏ 8ΔᾺ απεέγοὶν ἀϊοιϊησὲ τορίοη---ἰο τὸ- 

᾿ Ῥτοῖδίθο τϑοδῖγϑα ἰἰ9 ἤὅγες δι δίτοοιϊ 
[{η6 7268, ΣΏΟΣΟ 

ππϑελξ νὴ μετ ζατγέδος ἢ ἐδ οἰυχοὶι 
βοδροὶ, ναὶ δῆ Δ} απ 01} 

ἀααι δίσὲν Βἰα ἐπορὴς, ἀπὰ κολ α ἰο ακο πμεὰ; 

ΒΕΟΟΝΡ 

κου οὗ διϊι.---Καυμνμάσηξε: ΤῸ δαὶ κε} τὸ. 
βουπβ τὶ (8.6 πᾶσ οὗ ΑὈγδζα.----οσ. 8. ΑΌτγαδδ 
ὈΘΟΟΙΏΦΘ ἰ0 ΙΩΔΩΥ͂ ἃ ΒΑΥΟΣ οὗὐ ἀδδὶδ πείο ἀδαῖδὰ 
ἃ Οὐον. ἰ, 16), ΑΙ (Βουρὶ ο πἰπηδο} δβου)ὰ ποῖ δΌΓΒΘ, 

ἰδ 86 Ρεογομδενο οὗ ἀοά, μὸ ϑῃουϊὰ ΟἿΪΥ 6 8 
Ὀ]οϑαΐηρ,--- ΒΙοδβαίηρς δτιὰ τοδίκιηρ Ὀ]οαθοα ἱβ [Π 6 ἀοϑι» 
πδίϊοη οὗ 41} ἐδθ αἱϑεὶ.---ΒλΌΜΌΛΑΤΕΝ: ΥὙεγ. 10, 
Ἑδσαΐηο ἴῃ ἰ(ῃ9 ᾿ἰαῃὰ οὗ 56 18 Δ ΒΟΥΟΙΘ ἰοδὶ ἴῖ0Ὁ 
Αθγὰπι. Ερν [860 ἰδπὰ ἷβ ῬεΟΒΙ Ια τὸ Ὁ ΒΕ Ὲ Ευρά 
πιθοῦ ΒΒουϊὰ οοτὰ 411 μἰο φοϊ θη 14] ----Ὗ ογ.Ψ 
18. [πη ἔκοϊ, ᾿ἰθτο διὸ ἰουηὰ ἰπ [Ππὸ οἱαοδὶ ᾿ἰδιοτίθθ 
ἔγϑαθϑοῦγ, μοῦ διὰ ἰδθγο, (Π 6 ϑοϑὰβ οὗ [6 Ἰδίθε 
τοοτο ἀογνεϊοροὰ Ὀοαδιθὰ ουπηΐηρ δηὰ 
ῬΔΕΒΑΥΔΕΥ: (Αὔτϑηι δηὰ μα οἰ ἀτο), Αὐγτδπι τ|ῖ8 

Ὀοΐοτο Ηον οοῦ Ἰδτουσὰ ἔδίι. Ἑαΐαι 
ἰ, ὍΘὸο οὐ οὗ ἐδλν ἰαμά. Τα ἔδιμογ. δηθὰ ἷ 

ἄδδρ ἰοὸ ῦ8β. Βυξ ΠΟῪ [ἐ δναὶ!α, οἷο... -Ηο ποοὶ οαΐ 
πῖἢ Ὠἰο Οοὰ.--- ΘΟΕ ΚΕ : “ Ποῦ νἱὶτ ἴμὸ ΒΙΌ]6. 3 
ΠοΘθ8 "οὶ [δ 6811 ΘΟ116 ἰ0 ἴπ09 8180 : ἀο οὔἱ ῦ---Απὰ 

πῃ ΠΑ ἢ ἰῃ ἔδι ἰβ ἃ οομῆξϊνμα] ρχον- 
ἢ ἰεδι.---Ηξῦακε: (ἴ0 [1,οϑαΐησο 

οἵ ΑὈτασ.) ΑγΔΣα ἔῃ ἰδ οὐϊστίπιδρο: 1. 19 ροαὶ 
ἴον ὙΔοἢ 86 δίσογνθ: 3. (10 ρτοσηΐδο ἩΠ16} ϑοουγοᾶ 
ἰξδ δἰιξαἰ πτοθαὶ. 8, (Ὧ0 πηδοῦν ἩΒϊοΝ 6 δἰοοὰ: 
4. 106 λαμ, δοτυΐϊοα Ὑδίοδ νὰ ἀϑιαριρθεν Ἐπὰν τἀπὶ 
ΤῊΘ Αὔτϑι, Δ ἴγρ6 οὗ οὖν οδἰησ ἰο 
κιἰπσάοι οἵ ἀοὰ: ἐἘΕ Ὁ Ἢ ἀξαλοιν 3. το Σ 
βτιαοίουδ Ῥγουιΐϑεβ."---. ΒΟΣΜΑΝΝ: [ἢ τουξὰ 
ΑΌτγδιβ ἐπεὶ τὸ σϑοϑένο Δ]] [09 βδογοὶ κπον]οὰ 
ἘΠῚ} τὸ τοδοὺ; ὑδοὶς ἰὸ ρδσδιΐδο ; 4}} ἔμδὲ αἴογνν 
ᾺΒ ὈΓοδοσυοὰ [ὉΓ Ὁ8 ὈΥ Μοθ68 οδηθ ἰπγουρὴ δὲν 
τηϊμὰ δῃ ἃ Ὠθασί.-- -ἰἴ τδδ (Π6 Ὀοϊϊονίης Ἰοοῖκ ἴο 186 
ρδδὶ, ποῖ Βιλοὰ ΑΌγατα ἰο Ἰοοῖκ οὐ ἰπίο ἴδλ6 ἔπίυζα. 
ὈΚΙΙΤΊΘΟΗ : Τ06 ἔλοίϊδ (ΑὈτδσα πῃ ΕαΥρ᾿) δὸ τγοϊδιοὰ 
ἴο τ8, ποὲ 80 τιυςὶ ἴὸν ἴθ6 ἀἰδοῦον οὗ ΑΌγϑαι, 88 ἴου 
(86 Βοπον οὗ δοβονδῃ ἢ 

5 ΓΑΡτατω αἷδοὸ 5 δὶ ΠΙυδίτίουδ ΘΧΒΣΩΡ]0 ἰο 4}} τδο δηε; 
189 ο0Δ}} οὗ Θοὰ. Ηἱΐδ οποάΐαποορ ἱθ ὑζοιδρέ διὰ βυυχσαίφωνε. 
Ηο ποϊέδπος ἀοίαγο πος αποδίξουφ, θυἱ παῖΐξ οἂξ ποὲ κυονὶης 

ἜΣ οας ζοεὶ Ἐν πες Ὀηόσε δὲ ἐδ τίνος ἵν Ὡὲ ΒΆγα: ΤΏ6 ο Θ 
αὐταῖς Ρ οειβον ζαὶ ἐδο εἰσειδοιίϊοι οἵ Ζεδονδδ.-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΑΑὔγαπι αα α υἱέκοεξ 70. Οοα ἐκ Οαπαακ, απὰ ἀἱδ εοἰ ἀδηγίαρ δεραγαδον ὕγος 10. Τλο Νοω 
Ῥγονηέθε 610. Οοἂ. Ἡδε αἷἴέαν ἐπ Ἠαϊα (οαΐ4) λέαπιγε. » 

φακτσπεντει ϊνςσετανεπεισσεῦ, 

ΟἾΔΡΤΕΒ ΧΠΙ, 1-18, 

1 Απά Αὔταμι σοῦ ὕΡ ουἱ οὗ Ἐϊργρί, Βο απὰ 11}8 τ]ΐθ, δπα 4}} ἰμδὶ 6 δα, διὰ [μοὶ 
2 σῖρὰ δῖπι, ἰηΐο [86 βου! [οὐ σαββαα], Απᾷὰ ΑΌσϑτι τγὰ8 ν ΤΥ τιον, ἴῃ οδὐ.16 [ροδερεαίουε), ἴῃ 
8 εἶἶγϑι, δῃὰ ἴῃ ροϊἃ. Απὰ ἢ ψγϑῃὸ οἱ ἷ8 ᾿ΟΌΓΠΘΥΒ [ποταβάϊο ἀσρασίασθα, βεβίίοσ ] ἔγοτη (δ 

βουΐῃ, ουϑῃ ἰο Βοῦμ6], πηΐο [86 ρίδοθ ὑγῆθγθ 818 ἰθηῦ μ8δα Ὀδοὴ δἱ [86 Ὀθρίπηϊηρ, θούνοθα 
4 Βειμοὶ διὰ αὶ; ἵὐπίο ἰδ ρ͵δοθ οὐ ἐδθ αἰΐατ τ ιοι μ6 δα τη886 {π616 δὲ 86 βγεῖ: δοά 
δ ἴΠοῦὸ ΑὈγϑηὶ ο8]16ἃ ρου [16 Ὡδιθ οὗ [6 οσὰ. Απὰ [;οἱ 8180, τ ἢ ἢ σοὶ τ ἢ ΑὈγϑα, 

6 με ἢσοοϊκα [επιδὶὶ οβη]9], δα ἨδγὰΒ [Ἰασρὸ οδεῖῖθ], ἀπ ἰθηΐβ. αηᾶ [6 Ἰδῃὰ νγὰ8 ποῖ 80]6 ἰὸ 
ὈΘΑΓΥ [παρροσὶ] ὑμθπι, ὑμαὺ [ΒΘ Υ ταϊρ]ιῦ ἀνγ6}} ἰοροίμοῦ: ἴοσ (μδὶγ βυβίδῃοθ γγχ88 ρτϑϑὲ, 80 (πὲ 

Ἴ 186 γ οουἹᾶ ποῦ ἀνν6}} ἑοροίβοσ, Απα {πθτθ )1ὰ8 8 βίσι ἔθ θϑύνγθϑῃ [86 μογάπηθῃ οὗ Αγ 
οδἰί]6, δπὰ (6 Ἀθγάτωθῃ οὗ [οὔ οαἰεῖο: δὰ [86 Οδπαδηΐϊθ δμὰ ἰμὸ Ῥοσχίζχίιια ἀνε ]ϑὰ 
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8 ἰδθα [46 Ἄνιβοια, οσέοτα, 55..} ἰπ [86 ἰαπὰ. Απᾶὰ ΑΡγτβτη βδϊὰ υηΐο μοί, [μοῖ ἔβοσο Ὀ6 πὸ 
ΒΕ ΠΙΈ, 1 ῬΓΔΥ (866, Ὀούνγθθῃ τη6 8πᾶ {Π|66, δηἃ Ὀούνγθθη ΤΥ ΠΘΓΔΙΏΘΩ δπα (ΠΥ ΒοΓπλθη; 

9 ἴοσ γγὸ ὃ6 ὈΓΘΙΒΓΘῺ πιο, υὐϑρναι; 
βεραγαῖθ ὑπ γβοὶζ 1 ῬΙΑΥ [Π66, 'ΤΟπὶ 116. 

ῖ0 

18 ποῦ [π6 1016 απ Ὀθέογθ [166 [ορϑα ἰο ἐὰγ οἱοῖοϑ]) 7 
1 ἐλοι, υἱέ ἰαζε τμ6 Ἰοδ Βαμα ΠἰκρᾶῚ, ἔμο ἴ 

Ὑ0}}} ρὸ ἰο 86 τἱρᾷῖ; οἵ [λοι ἀδρατέ ἴο [86 τὶριῦ Βαηά, (Πθῃ 1 ν}}} σὸ ἴο 186 
Απὰ [οἵ ᾿δοα ἀρ Η18 ἜΟγ68, δα Ὀ6}ι6]ὰ 4}1} (868 Ρ] δίῃ [᾿ξέσταῖν, οἰτοὶ6] οἵ Φογάδῃ [{0 ἄστα- 

οἴ. 

βοπίτς, ἀοδοοπιάϊηρ -- Ἐδείη}, {Πα [Ὁ γγᾶ8 Ὑ76}} σαί θγθα θνοσυνΒοτο, θθίογο (86 Τογὰ ἀρδβιτογοὰ 
ϑοάοιῃ [νυτηίη6] δηά οσλοστϑἢ [δαμειοτηίο Ϊ, ΘΥΘΠ 88 ἴΠ6 ραγάθῃ οἵ (86 Τυοτὰ [ρασαάϊοο, ἴῃ 
Ἐδεῖ πῆ ἴα σίσεαπι]}, 1 [86 ἰδπὰ οὗ Εἰργρί, 88 [πὴὲ}}] ποὺ οοπηθδὲ ἰοὸ ΖΔΓ [πβαλποσα, ἐμ 

11 μεθο οπε]ῖ. ΤΉθη [οἱ σμοβθ Πἶπὶ 4}} {π6 ρ]αίη οὗ Φογάδῃ ; δῃὰ [οὐ Ἰουγμαγθα θαβϑὶ [Ὁ ΡΌ, 
ἄστα ἴδο οαδὲ, Βορέπδφίης δὰ αϊραῖο ἰυοοστοοὶ]) : 8) (ΠΘΥ βαραγείθα {πϑιηβοῖν δ 6 οἣδ ἔγοιῃ (86 

12 οἰδδσ. 
13 οὗ [86 ῥ]δίμ [9 αἰτο!6], δῃὰ ῥ᾽ οιθα 

Ατγδῖῃ ἀνθ ]]6α ἴῃ [86 ἰδπα ἐβναο, οὗ Οβδηδδῃ, δῃὰ οὐ ἀν ]]δα ἴῃ {Π6 οἰ(1608 
18. ἰθῃῦ ἰονγαγα βοάοιῃ [τπμ]} ὲ οἱοοά αἱ ϑοάοζ). Βαΐ 

[86 Ἰη6ἢ [Ῥοορὶ9] οὗ ϑοάοιι γοσθ Μ]ΟΚΘά, δα β Πη6Γ8 θείοσ ὑπ6 ᾿μοσὰ Θχοθθαϊηργ. 
4 Απὰ {ἰδὸ Ιμοτὰ βαϊὰ ὑπίο ΑὌγδσω, δέν ἰμδὺ [οἱ τγδδ βορδγαίθα ἔγοιη ἔτ, ΤΠ ἀρ 

ΠΟΥ ἰΠ]Π6 6γ688 8δπἃ Ἰοοῖς [σα] ἔτοπλ [6 ρ]δοθ σσῆθτο ἰμου τύ που μυγασγὰ [τὸ Ιϑραπο], δηὰ 
158 βϑουϊῃνγαγαὰ [{δο ἀορατε], δηα ϑαβιτγαγὰ [0 Ῥατοα], δῃ ἃ υγϑβίνγαταβ τ 666]. 
16 σοὶ (δου [{Ἀ02] βϑϑϑί, ἰο {η69 ψ|}} 1 χίνο 10, δῃᾷὰ ἰο (Ὡγ βθϑα [Ὁγ αιυΘσ 

Βανο ἀοξαεταϊποὰἾ (ΠΥ Β66 ἃ 88 [ῃ6 ἀυδὲ οἵ [η6 Θαυίῃ; δ8ὸ ὑμιδί 1 ἃ τῦΏϑῃ σϑῃ ΠΌ1η- 1 1} πᾶ Κὸ 
17 ὈῈγ (86 ἀυβί οἵ [86 ϑδαγίδ, ἐλοῃ 8}}8]} ἐὰγ 
18 1ὴ6 Ἰαπᾶ ᾿π [86 ἸΘηρτ οὗ 1ὲ δῃά ἴῃ [86 
Αγ τοιιονθα ἢῚΒ ἰθῃΐ, δῃὰ οδιὴθ διὰ ἀνα] ἰῃ ἰἢ9 

ΟΥ̓ 811 [89 απὰ 
ο οἰογγ}. Απὰ 

866 4|80 Ὀ6 πυηθατοᾶ. ΑὙΥ]βθ, τχϑ]}ὶς [Πτουρἢ 
τοδα ἢ οὗ ἢ; [ογ 1 ν}}} Εἶχο 1 υηΐο 866, ΤΏΘη 

ἰαΐϊη οἵ Μϑισθ [ἐβέμθοσ, εἰσσφία: 
βδσιο οἵ ἐδ Ἴππος], ὙΠΟ 18 ἴῃ ΗΘΌΣΟΣ [οοαιποσείοει, οὐκιήφαοξογ , 8πα ὈΏ}1 ὉΏ616 δὴ δ᾽ίδσ. υπίο 
[6 ωοτα. 

ἘΧΒΟΒΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. ΤΆε Κείωνηπ οΥ Αὔταπι ὕγοθι Ἐργρί, απὰ ἐλε 
ἱπέγοάιείέοπ ΟἿ ἐλε αἴὖον, ἤοπι ἴοΐ (τνοτβ. 1--9). 
ζοῖο ἰπ9 δοι τ Ὦ.---Αὔτατ τοϊυγηοὰ πὶϊ [,οἵ, τ ὮΟΒ6 
Βιϊσταϊΐου ψὶῖτἢ Ὠΐτῃ ἴο ἱ ἰα (8 ρτοδαρροδοά, ἰὸ 
ὕκηδδη, ποὲ 8.3 ἰη [086 Γ᾽8 τογείου, ἰο ἴδ βουΐ, Ὀαὲ 
ΒοΣ ππαγὰβ ἰο ἴμ6 δου ποτ ρασὶ οὗἨ Ῥαϊοαϊΐπο, ἴο [86 
τορίου οὗ Ποῦτου δηὰ Βοίμϊοθοαι, ἔγοσα ποῖ δ6 μοὰ 
ξοῃο ἰο Εσγρί. Τ| 339 ἰ8 ἃ ἴοστο Ὑμίοι δα ΟὗἾΥΪ- 

δι απο χοορτδρ ΠΥ ἃ ὅχοα ΔΙΏΟ 
ὑπῷ δ τληϑι διὰ ροΐῃ(β οαὐἱ [Π0 οτδοττ τοχίδο 
Ῥιοδύπο. Βυὶ [6 ραπίιυγο-χτοαμὰ ἰῃ ἰπὶβ τορίοῃ 
βοδῦδ (0 ἴδνο Ὀθο ἰμδυδήοίορης ἔον [οἱ δηὰ ἰσηβο 
ΜΡ ἰκῆρι στηθ. Βοβίἀθβ οι ρλ ραν ἴῃ σοϊά διὰ 

δὰ ρστοόνγῃ τἱϑ ἰη »οεϑοδεῖοτ ΟΥ̓ λεγάς, 
ἐδρϑοίδ!γ ἰπγουρ (6 ἴαγρο Ῥγοϑοηὶδ οὗ πδάκ, 
Βδποθ 86 ΤΌΣΏΟΥ͂ΟΒ ἔυτίδον, ὈΥ̓ ΒΙΟῪ δηα ΘΘΒῪ βίδοβ, 
ἰο ἴδ) οδιῖϊοσς ραδιατο-(τουμβ Ὀοέγοθ Βοίδοὶ δηὰ 
Βε. Ηδξο, πθοτο μ6 Βοὰ ϑδυ! ον 01} δὴ αἰΐδν, 86 
ἀραίῃ βοῖβ ὋΡ [86 ποτβΐρ οἵ Φομουδὴ πὴ Βὲβ ἔντη- 
Ὧγ. Τινβ ποσβῃίρ ἰβ δἷδὸ ἃ ργεδοιζηρ οὗ Φοδο- 
ΤΑΙ ἴον ἰδ6 Βοδίμοη. Βαΐ ὀὁυϑῆ Βοτὸ [86 Ῥδβίυγο- δὰ 
ΝῺ Ὡοὶ Ὀτοδὰ οπουρῆ, δἷποθ ἴ[ωμοἱ δἰ8ὺ γγλασ]θὸ στ οὗ ἰῃ 
δοτὰδ, δῃὰ {μ6 Οδηδδιΐθ δηὰ Ῥογίσσίϊο ἐμβϑη μοὶὰ 86 
᾿χεμιὴ Ῥασί οὗ (δαὶ τορίου ἰῃ ἰμοἱν ροββοδείου. ΤΊ6 86 
τ ΖΖί 68 διὸ τγοξοστοα ἴο, Ὀθοδῦϑο ΠΟΥ ΝΟΓΘ ἱμοθθ 

πὶθι πβότα Αὔτϑτα διὰ [οἱ οδπιθ τηοϑὶ ΤΘαΌΘΠΟΥ 
ἴηῖο οοηίδοῖ, διὰ ποτ ἰποἷν εἶν ]8. “ΤΏ Ῥοσὶ Ζσίϊοδ, 
ἘΠῸ ἀο ποὶ δρρϑὰν ἱπ [6 ροποαϊορίοδὶ ᾿ἰδὶδ οὗ [86 
(ὐπδδηϊ δι ἐσ θθ8, Ὀὰ οὨ]γ ἰη [86 κ᾽ ᾿ιῖοδ] σμυτα- 
εὐδσῃ οὐὗἨ [86 ἱπῃδοϊίδηίβ οἵ ἰ6 ἰδηὰ (οἰ. χν. 20 : 
Ἔχ. ἢ, 8: Ῥοῦς, τἱΐ, 1; Φοιῖι, χὶ, 8), δῃ ἃ πβοῖῃ γγὸ 
πὰ ἱπ ἀϊδδιοηὶ ραγίβ οὗἨἩ σδηδδῃ, ἃγὸ ᾿ῃ δἰ δη8 οὗ 
1.6 Ἰον]απθ, πο ἀσγοῖο ἐμοτηβοῖνοβ [0 διατὶ σαϊίιτο 
δι σταζίηρ (Εοῖς. χυχνϊ, 11; Ζοοδ. ἰδ, 4: Πουὶ, 

5 (7ὰν. 6. Τὸ Σοί αἷδο ἰδλένε «σόγε ἤσοοκε, ΤΟ Ὀ]οδεῖπα 
ΡΣ ἀν, θϑέρτοι διὰ βοποᾶ ΟΥ̓́ΟΣ Ὡροὴ 1.οὐ. ϑλοοβυξ, 

11. δ; 1 Κβδιηι νἱ. 18). Το Ῥοτί σζί 98, 88 [0:8 ΔΌΪΠΟΥ 
ἰπυύπιδίοα, ΤΟΤῸ ἰῃ ἰοῦ οὗ πὸ ᾿εϑῖ Ῥδδίυγο 
δοθ6 ΟἿΪΥ τγοιηδίηϑα τὸ [οἱ δειὰ Αργδι, πηΐο {ΠῸῪ 
δοὰ ἀδραρὶβοα,᾽" Ηοηρβιθηθοτα. ονόσο οοπ)͵θοίυτοδ 
δαὶ 86 Οὀἑἠδδηΐίθθ Β 6.0 186 ἱπηδοϊιδηῖδ 
οὗὨ ἰδ οὐιΐθϑ πῃ οοπίγαβὲ υὶτἢ ἰ86 ῬοΣ Σχ 68 τὶ!ο ἀπτοὶς 
ἴῃ 109 ὀρθὴ οουηῖσγ. Βυΐ ἴδ6 Ὡδῖθ ἀθοαὶρστιδῦθθ, Ὀ6- 
φῇ ᾳυοδίζοι, ποὺ ΟΕΪΥ 6 πιοᾶθ οὗ ἰ᾿ἴρ, Ὀυϊ ἃ ρϑοῦ- 

ἱδ Ῥθορίθ, διὰ (860 δῖ Ὀζουρῆξρ ἱπίο ἠοίΐο6 Ὦθ 16, 
Ὀθοδυδο [ΠΟῪ πότ (πον ογονἀοα ἴῃ [ῃ6 τορίοῃ οὗ 
Βοίδοῖ, τί Αὔστϑθ. ΟἜΒΙΑΟΗ: “ Ῥοσι σζίιθβ, ργοῦ- 
ΔΌΪΥ ἀπ !]6γΒ ἴῃ ρϑγασοίι, ρθη οΟυΓίβ, ΟΥ Υἱϊαρθα, 
ἰδ ϊδηῖθ οὐὗἨ ἰδ ΘοΟυπίΓΥ, ἴῃ αἰδιϊποίίου ἔγοσα ἔμο869 
πὴο ἀποὺ ἰῃ οἰκ68,) Βυὶ (Ὠθῃ {86 ̓ λδώνοιν Ροπίοι, 
οὗ ἰὴ6 Οδηδδηΐίοδ νοῦυϊὰ μανὸ ὕδθϑὴ Ῥοσ ΖΖίίθΒ, ἔγόσο 
ποσὰ οἰ} Οεεϊδοῦ αἰδύπησυίϊθηιοθ ἰμ6 Οδηδδηΐίοϑ. 
ΤΏΘΥ ἀΡρϑδΡ ἰο Ββανο Ὀθ6Π ποιηδᾶβθβΌ [ἴῃ θη. Χχχὶν, 
80, ΠΥ ΔΡΡΘδΡ ἴῃ ϑ''οθοτῃ; ἴῃ Φοβῃ. χὶ, 8, Ὀοΐτοοῃ 
ἰδο ΦΔενυκίϊαα δυὰ Ηἰ δ, Ὅρομ (86 πηουηίδίηβ. 
Ακαϊηδὺ ἐπα ἰπιοτργοίδιίοι, ἱμπαρ ἰδηῖϊβ οὗ (Π6 ὀρθὰ 
ΘΟΌΠΕΓΥ, 866 παι, Ρ. 187, νι ῆο ἀἰδθπρσυΐρηο8 [86 ἴοττα 

ΩΣ δυὰ ἽΤΒΠ (Πεαϊ, 111. δ), ἱπῃδὈϊδηία οὗ {86 
ἴον οὐ βαδιϊδι."--- σι ἴμοχο Ὅ6 20 δίσίο Ὀ6- 
ἴσοθει τὴ διμῖ ἐΐ69.--Τ|6 αἰτία Ὀοίτθοῃ (ἢ 
Βονάβιηθη, πσου]ὰ βοοῃ ᾿ἰδβὰθ ἴῃ ἃ βἰσϊ ὑούπθαῃ ὑμποὶν 
ταρβίδτβ, ἵΥ ἰμο86 βῃουϊὰ αϊθι ἢ ον τὶ Πἰησὶν ῥϑιτοῖ 
(0 ἀϊδοτάθρ. [11 ἰβ ροββίὉ]9 ἐπαὶ [οὐδ τεδέϊθθα, ὑἢ- 
ΘΆΘΔΥ ἰρζηροῦ, δὰ δἰγοδαυ Ὀοιγαγοαὰ {86} ἴῃ (86 ορϑθῦ 
δι 6 οὗὨ ἷθ θοσυδηίδ. 6 ρΡοβίοῃ οὗ [8.6 ὙΟΓΩΒ οὗ 
Αὔγταιι, δαίιοεθι πι6 απα ἐλθ6, διαιιαϊηρ Ὀδίοσο 86 4]- 
Ἰυβίοῃ ἰοὸ ἐἰδ6 μογάβειθῃ, πουϊὰ βδοοπὶ ἴἰὸ ἱηπμλδίθ 
βοιηοιίηρ οὗἉ (μϊ8 κἰῃὰ.---Ὅ99 ἀχὸ Ὀχοϊδσϑι (ὑτοί θοῦ 
ΤΏ6}}. 6 ἰατ οοπίτογογαῖθβ, ποι, δι βουρῈ 
ΒΟΙΩΘ τΩ68 ΔΙ Οτ Ὁ]6 ὈδέΘ ἢ Βίγϑηοτθ, τὸ χεὺ ἴῺ δ]} 
ὙΑΥ8 10 Ὀ6 δνοϊάἀοα, οὐσμῦ μοὶ ἴο ἢδγθ ὑΐδοο ΘΟ ΘΘῺ 

5 [Καῖ] δάὰάπ, δ οἵ εἰὲ}} ἐὸσ ὥοστοο, ἔΐ6 τ80 οὗ ἐδ 
ὭΔΙΩΘ, ΠΟ ΤΊ [80 οθ, δὰ ΠΟῪ πῇἰϊ {π6 ΟἿΟΣ 
ἐστί θοα οἵ σδῆδδη, 0 ΟὈΥΟΤΘΙΥ ἀοχῖνο ἐμιοὶσ ΣΑΤΟ 686 ἔγοις 
ἐδοῖσ διῃοουΐοτδ, ΟΣ [86 μοαὰ οὗ ἐμοῖς ἐσίρο.--Α. 6.} 
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Ὀγοίδγου. Ἡρχγο κἰηάτοά, ρὲοὶγ, διὰ δἴἊοϊίίςοη, ΒΒουϊὰ 
ΤΩ 6 ἴπ6 αἰτηοδὶ ΘΟΠΟΟΒΒΙΟΏΒ ΘΔ8γ. [Ι͂ἢ ἷβ Βυτο ΠΥ 
ΑΘ τγϑῖὰ ρΐδοοθ δἰ πιδβοὶ οἢ δὴ οαυδὶϊίγ τ Ἰμοὺ, 68118 
πέτα Ὀτοῖδον, δ ουρὴ δ Μγῶ5 ἢΪ8 πορθον, δηὰ οποὰ 
ἴο δἷτα ἰμ6 ἀπὶγ οὗ δβοῦ, [Ιηάἀθθα, [6 δὸ ΓᾺΡ ἰδ ἰκοα 
186 βυδογάϊηδίθ ρΐδοο, ἰμδὺ 86 υἱοϊὰβ ἰο ἷπλ ἐδ 
οἰιοΐοα οὗἩ (86 Ὀθεὶ 08 οὗ ἰδ ἸΔηὰ.---1 ἴδου 
τὶ ἴαϊκο ἴδ Ἰοῖῖ --ἰιο πογὰ οἵ ΑὌγδγα 88 
ἐμέο ἰηΐο 8 ὑγονοσῦϊδὶ παϊομπογὰ οὗ ἰῃ6 Ρ6δοθ- 
τίη δηὰ γἱοἰἀϊηρ ἰοταροῦ, ἴῃ 41} δ οἢ σδϑοθ τΏΘΏ ἃ 

αἰδποιϊίοῃ δηὰ δορδγδέίου ἴῃ ἔδθ οἰγουταδβίδηοοθ Ὀ6- 
ΘΟΙ68 ὨΘΟΘΒΒΔΙΥ͂. 

2, 7οἵς Ολοίοο͵ απ ἰλε Ἦν μβθίρ ίω (νεγα. 10-8). 
ΤΏ Ὀοϊὰ, τ] υβΐηρ, βο (βοοϊκίηρ, ἰδαϊαγοβ ἴῃ [κοΐ 8 
ΟΠΔΥΔΟΙΘΡ ΘΟΙῺ6 ΟἰΘΑΡΪΥ ἰηΐο Υἱο ἢοτο. Ηθ τδΐδοα 
μἷ9. δγ68, δῃὰ πίῖῖ υπτνοδισαίποὰ ρτοϑαΐποδδ οἰοοϑϑα 
Ὑἶδὺ ΒΟΟΙῺΒ ἴο εἶπ (86 Ὀ658.β. Τδάα αἰγουϊὶ οὗ [δ 50τ- 
ἄδῃ, ἑ. 6. (88 τερίοπ οὗ 16 Φοτάδῃ (ῃδηιϑὰ βίο ΡΥ 
ἌΞ2Τ71), ἱποϊαθβ. 86 ἄἀθδθρ συδ]]6γ οὗ (869 δογάδῃ (186 
ΟἿ οΥ), ἔγοια (6 8ὅ.6 οὗ ΤΊ θογίδθ ἰο (89 οδὰ ὅοδ. 
ΤΏ ὙΟΪ6 νδ]]6Υ, υη}}} τὸ τοδοὴ ἰ8ο Βοὰ Ξ68, ἰβ ἐῃ6 
Αταῦδἢ, πο ἰδ ῖκοβ ἐζ8 Ὡδῖηα ἤοιι (8.6 γορίοι ΠΟΤ 
το ϊοποά, [{ ἰ8 δ6 γνδ]ὸ οὗ δἰ αὐπι (οἰ. χὶν. 3), (16 
Ρτοβϑοηὺ σορίοῃ οὗ ἴ6 θϑοδᾶ ὅδ, συ ὩΣ οἢ ἰβ Π6ΓῸ ἰῃ- 
(οηἀοά, Ἢ (86 ἸΟἾΤΟΣ γΔ]]ῈΥ οὗ {π6 Φογάδιι τλβ 
ῬΘΟΌ ΑΕ τηγο }}-πτϊογοὰ, δηὰ δ σίοι ραβιυγοιορίοη, ἷθ 
ΘΧΡΓΟδαΘα ὉΥ ἃ ἱποίοϊ ἃ σοι ραγίβοῃ  ἰξ ΔΒ 85 Ῥασγδ- 
ἀΐϑε, αὐὰ δὲ διὸ ἰδὰ οὗ Εχσγρίύ. ΤὮοϑ ἰοποῦ ῥἱαἷῃ οὗ 
ἅϊο Φογάδῃ 'Μ͵ὰβ μἱουί ΟΌΒ δ8 (86 υδηϊβῃοὰ ρου οὗ 
Ῥαγϑαΐβο, ΟΓ 88 {86 τοὶ ῃ]δίηϑ9 οὗἨ (86 ΝΙ]6 ἰη Εαγρί, 
πο ποτ 81}}} ἔγοδῃῃ ἰῃ [0.6 τη τη οΥΥ οὗ ἴοϊ. ΕῸΣ 
ἴ0 δογάδηῃ διὰ [8 γα] ον, οοτάραγο (06 ΒΙΌ]6 Ὠϊο- 
οπογῖοδ, ζϑορτδρ ΐοδὶ ποτα, δὰ ὈΟΟΚΒ οὗἉ ἰγανοὶβ 5 
--Αε ἴδου οοξαθεαὶ ἴο Ζοατ.---Αὐ (80 δουϊδολδὶ οὗ 
τ8ο οδὰ ὅδε (Οἷον οἱ 5Ζδρῃ]δ).- --απὰ ἴδον δορδ- 
καϊοὰ ᾿ποιδοῖνοθ, ἴθ ΟἿ (ἃ Ὀτοίπον) ἔχοσα ἐδ9 
οἴδιασ.--- Το δοραγαίίοη νγὰϑ ὑτοι Βουὶν ἴῃ ἃ δηὰ 
ΟΥ̓] 6666; βορὰ ἴῃ ἴῃ τοϊπὰ δηὰ [πουρδὲ οἵ ΑΌτϑα, 
ἀηὰ 68 ἴο ἰΐ8 Ροδοοί! ἴογπαι, Ὀπὶ ΟΥ]] ἴῃ 80 ζδν 868 86 
ὨΘΡΒΘΥ δΔΟίβ 88 ἃ ῥεν]} Ὀτοίδον, δηὰ σἤοοθοθ ἰδ 6 
Ὀεδι οὗ (9 ἸΔ)4 .---- ΑΌσδνλ ἀννοϊοὰ 1 ἴδ9 
ἰδαιιὰ οὗ ὕδσζδϑῃ.--- Τὸ ορροκίείοη Ὦοτο 8 ποὶ, 88 
Κποῦοὶ τδΐηκα, 
ἰογ οὗ (Π6 Φοτάδη, Ὀπὶ Ὀοίνοοη [Π6 Ἰαπὰ οὗ Οδμδδη 
ἰὰ προ ΑΌσδπὶ τοιηδίηϑα, δὰ 86 μἱδίη τίς ἴῃ 
οἰε8- -ΟΣ τηυδὲ θ6 δα ρῃδϑίσοὰ ἱπ ορροβίἷοι ὕο 
Ἴ2.). Τϊβ αἰἷδὸ ζόστηβ α ἀἰδίϊησι ἐδδίασο ἴῃ 1,.οἱδΒ 
οδαγδοῖοσ, Αγδτῃ γεσηδίπϑᾶ ἰπ [86 γοϊγοσηθηΐ οὗ ἢΪ8 
ΟΔ ΚΒ, ἔτοτῃ τοι [οὐ τοιηονοὰ ζυγίθοΣ δὰ ζυγοῦ 
ἰοπαγὰ (86 οἰἦ68 οὗ {80 γ4]]6 0, δηὰ ἰηάοοᾶ ἰο ἔδο80 
ἴηοδβὲ ΓΟ ΟΩΘα; 86 ΒΟΟῺ [88 ΐβ8 ῥαβδίυσγοθ ἴῃ ἐῃθ 
πορηῃρογδοοά οὗ βοάοτι, δῃὰ μἷβ8 ἀπο!]ηρ ἴῃ βοάοτω 
ἰδ [Ιῃ βοάοπι, ουθῃ, γὸ ὅπάὰ Ἠΐπὶ ἰῃ ἴδο τιοαὶ 
ἤοαυροϊοὰ ρ]Δο0--αἱ ἴμ0 μαῖϊο, 10 ἴδοτο ἷβ ΠῸ 
ἀσοπδιὶ ἰδδίὶ δ6 Ιοΐ Μοδοροίδτοϊδ ἴῃ 86 οἰδγδοίοτίβιϊο 
ἔα ἢ οΥ̓ ΑΌγδαα, γεῖ (π6 ῥτουαίΐβεηοθ οὗ ἴδ που] 
ἐπουρὰὶ δηὰ ἱποϊϊηδέξου ἰδ τουθαϊθὰ ἴῃ αἷμ, [ὮΤΟ 
8686 ἔδοία, δ] ο ὯθΘ ΟἹ {86 Ἡ80]6 ὈΓΟΒΟΓΥΟΘ 
[16 ὙΟΙῪ ἢοδτί οὗ αἰσροπί οι δηὰ ἱδβουραῖ, (ἢ9 
οβθοη δὶ ἔδαίασοθ οὗὨ ἔδϊϊ δορὰ στόνόγοιοθ ἴον αοά, 
“ἐ βοάοτα τοῦυδί Ὦδνο Ἰδἷῃ δἱ [89 βου οδίογ οηὰ οὗ 
(Π)6 Ὠεδὰ ὅθ, Τὸ δι]υκίοη ἴὸ 0 Ρ1]1δὺ οὗ βαὶὶ 
Ροΐηίδ ἰο ἰμῖ4 Ἰοοδίίου (οἰ. χὶχ. 36), δηὰ 19 πδστθ 18 
δ1}}} ὑτοβοσυοᾶὰ ἴποτο πὰ 86 ῥγοδοΐ ὕβάσῃΏ. ΤῈῸ 
ὮΘΔΡ ΥἱΟΙΏΠΥ οὗ ΖΟαΣ (οἷ. χῖχ. 20), νιϊοῖ τηπϑὶ Ὀ6 
βουρδὶ ἴῃ (89 δον οἱ Κσζδρῃϊδ (896 οἷ". χὶχ. 22) δηὰ 
[1:6 ΖοΠΟΓΑΙ πδίστο οὗ ἴδ6 δΒουΐπογῃ ρϑτὶ οὗ ἐδ 

Φ ΙΒΤΑΝΙΞΥ: [ “Βίηαὶϊ ἃτἃ Ῥα)οκέϊπο,;"» ὅϑλοοβπυδ: 
“Μοίοα,"--Α. 6.] 

Ὀοίτγοοη δηδδη δυὰ ἰδο Ἰονγον να]. ἱ ἢ 

ἤδδ, ἃσὸ ἰῃ ἴατον οὗ υΐο Ἰοοδδιου." Κηυοθοεὶ, [ἰ 
ἅσττο, ἰδὲ 86 κιηάγοὰ οὗἨ (80 Ιατδοϊ δὲ ἰἶδες Ἰοῆ 
Ῥα]οβῶπο (οἢ, χχίὶ. 14 ; χχυ. ὅ, 18 ; χχσυΐ, 6), ὑπὶ ἃ 
ὈΥ͂ ΠΟ 6818 [Ὁ]]Οττα, 88 ΚῸΟὗοΙ ΒΟΙά8, (δαὶ [86 πτῖδεν 
Ὀ ἰἷδ ἰπίο Ῥγοπηϊθηοθ ἔγοσα δρϑαὶδὶ δηὰ ἰηΐοσ- 

τηοὔγνεα, ἴον (10 βδῖθδ ττὶιοῦ σϑοοτὰβ εἶδὸ ὅν 
)ουτπογίημδ οὗ ἰδΠς [στδο ϊοδ ἰηΐο Εργρὶ.---Βαὶ [6 
ΣΩΘᾺ οὗ οἵ.---ἴ ο. 8.}Ὰ}} Ἰοατη τποτθ ζ0}}} [ἢ 
νοι ῦηο88 οὗ 86 Βοάοτχηίίοδ ἰῃ ἐμὸ χἰσῖὰι οἷ. [ἰ Ὁ 
τοίοτγοὰ ἰὸ ἤογα, ἴῃ οσάδς ὑο βῆοιν ἰδὲ 1οἱ ᾿ιφὲ 
Οὔοδοη ΤΟΟΙΪΒΕΪΥ πῆσα 86 τπουρὴῆςΓ ἰμδὶ δὲ πῖὲ 
ΦΠΌΟΕΙΝ 186 Ὀοδὲ ρογος, δὰ ἰπ ὁποῦ ἰὸ τρδκο ἨΔῈ 
ὉΡ ἰδ6 ἢϊ 

ἐλ στουόε (οαἷε) κ λίανενε, ἐπ Ἡεδνοη (νοτα. 14-18) 
--Ι᾿Ιμἢ ὑ τοὸὺν ἼΥῸ δι 1 Αδον ἴδ 
ἀοραγίαυτγο οὗ ἴ,οἱ, δοῦο οοϊητηδηἀοὰ ΑὈτδι ΠΟΥ 
δ[8δὸ ἰὸ ἰδ ὑρΡ δἷβ ογοδ, ἰῃ μίουβ ζδἰ(ἣ, 85 [οἱ δὰ 
ταῖθοα ᾿ἷβ δογοῦ ἴῃ ἱτηρίουθ δηὰ βῃδι)δίθδα 861 (βοοκίης, 
Βίηοο Βοιδοὶ να δρουὶ οδωΐγαὶ ἴῃ (ῃ6 ἰαηθ, δυὰ [27 
ὐχἢ ρου 6 τηοαηίδίη (ΟΝ. χἰϊ. 8: χχσν. 1, οἱ), ἐδ 
ἀἰγοοίοι ἰβ ον θην Ὠἱδιοτίοδὶ ; ᾧ ῬτΟΌΔΌΙΥ Αὐταὶ 
οου]ὰ Ἰοοὶ ἔδν δῃὰ πίἀθ ονὸγ 1ῃ6 ἰδῃὰ ἰῃ 4]} ἀΐγθϑ. 
ουδ ἔγροιι {18 ρμἷδοο.---ἸΤοσχίισατὰ (ἰονατὰβ ἰδ 
ταϊ πἰκι), οἱο.---Τ)6 ἀραὶ σηδιίου οὗἁ {110 ἴὉτν φυδγίοιθ 
οὗ [09 ΒΟΑΥΘΩΣ (οοτα. οἷ. χχΥ]. 14).--ΑΕιὰ 1 τἱἷῆ 
ΔΔΙκο Τ᾿ δοοὰ ΣΣ ΑΒ ἰδε ἰαπιὰ ββου!ὰ Ὀδ ρτοαί ἴοΣ 
6 Ρϑορίὶθ, [ὮΥ Ῥοδβίου ιν, 80 ΠΥ Ῥδορὶθ δ.Δ}} δ 
ΠΟΓΊΘΓΟΌΒ, ΟΥ ἱπῃΌ ΙΓ ὉΪ6 [ῸΓ (Π6 ἰαπὰ. Τ|ι6 866 
οὗ ΑΡτϑδηι δὸ οοτιραγοὰ ἩΪῸ (06 ἀπδὶ οὗἉ ἴδ οατίδ, 
τ 0 ταΐοσθοοο ἰο ἐϊ8 Ὀοΐηρ ᾿Π ὉΤΘΓΘὉ]6. ΑἹ ἃ ἰεἰδῦ 
Ῥοϊπὶ, [2Ὡ6 οὔθ Ὀγροσθοῖο {8}}8 ἰπίο ὑπο: “28 (δ 
Βίδιβ οὗ βϑδαύϑῃ, δὰ 48 ἔπ βαῃ ἃ ὑροῦ {πο 868- 8 ἢ 
(οἰ. χν. ὅ ; χχίϊ, εἰ εδῇ με εόσανι εἰ6. “Τῆι το ρεδ' 
ΒΔσ6 ἰβγουχῇ ἰμ6 Ἰαπὰ, κου ἃ βοσνο ἰ0 βηίπιδίς 1 
ἐαῖ ἢ, δηὰ Ὧθ Δ κἷχτ ἔον εἰβ ἀδϑοοπάβπιβ οὗ ἴἢ}6 871|- 
ὈΟΒο δϑοίζυγο δη ἃ ροβδεβϑαίοῃ οὗ {86 ἰαπὰ. Τῇ οὐδ» 
τοδὰ 6 ποὺ ἰ0 ὈὉ0 πῃάἀεταιοοά 88 ἃ [ἰτοταὶ αἰγοσῦοα; 
Αὔσγδῃι οουϊὰ γἱοῖγ (86 Ἰδῃὰ ργομπιϊδοὰ ἰοὸ εἰσι, αἱ ἰδ 
ἰοαβυτο." -- Του ΑΌχασα χοσθουϑὰ ἷα ἰδεῖ 
ΦΤῊΘ οαἰκτστονο οἵ Μδῶγο ἰδὺ ἰῃ Βεὕτου, δοὰ 
οἵνοῃ πιϑηβοηοά δ ἐδθ σϑδίάθῃοα οὗ (δ0 ρδιϊδγοῦθ 
(οἰ, χὶν. 18, 18; χχχυ. 237). [1 πιδὰ ἰδ ἤδιωθ [08 
186 Ατιοτῖιθ Μίδιωγο, ἃ οοπίϑεθγαϊο υἱτὰ ΑΌτγαῖ (οὰ. 
χίν, 18, 34). 6δ [86 ψδιϊθὺῪ που μουὶν ἔγοπι Βεῦθα 
Βοϊβ ἐζ8β πδηιθ, Εδοδοὶ, ἔγοτα δ Ὀγοίμος οἵ Μοιησο" 
(ΝΌΩ. χὶϊ, 28). Καοῦεὶ. Δοοοτγαϊωρς ἴο Κυοροὶ, δ 
ἰδίονς ουδίοιῃ οὗὨἨ δβδοσίβοίϊησ ἰυ δοδοντδὴ δἱ Βεῦγοβ 

Φ (ΤῊϊδ ἰδ 086 οὗἉ ἐπ ποσοῦ Ῥαδεαροῦ ἩδΐοΟΣ ῬεοΥο [89 
ὉΣΙ οὗ Θομπορείβ.---Α. α. 

Τ᾽ ([ΒΌΛΠΙΟΥ͂ ἀοβοσίδοθ ἐδο δ }}} δὲ το Ὦ 
ΑὕτΑσὰ 

ποἰχθοσμοοάᾶ.--Α, 6.] ; 

8 [“ ΤΌΘ ὑσοσαῖδο οἵ [86 Ἰατιὰ 2οσ ἃ ροββοδβίου ἰ ἘΞῚΣ ἝὭ. 
ΤΊο ἀϊνίτθ Ῥτοσοΐδο ἐσ ὩΠΟΏΔΗ ΘΔ Ὦ]0. Α.5 ἐδ δορὰ οἵ Αἰσδζὰ 
δου μανθ δῇ. σίο ΓΔ) οχί δίθῃο6 ὈοΐοτΟ 80 4160 Ολῃλ88 
ἦφ ἐδ οἴασῃ 8] οὗ ἐὶο οοοὰ. Βαὲ (μἷο ἀοαα ποὶ ἀνα 
ἴον [6 οἵ Αἴ'σαΐα υῖο βεοὰ 
φρο γα πα τὸ Ἐδὸ δορῆ, Ῥαξ ἴοσ 189 ἐστι αρίτέϊπ6) δεοὶ, τῈῸ 
Σϑοϑῖνθ Ῥσοζηΐθο Ὁ διὰ Βοϊὰ 11 ἰῃ Ὀοϊἑονίδσ μολτία. 
ΤΙ ΐθ Ῥχοῖπῖίδβα, ταῦ βομρ ον, εν 
180 πτροϊἱονίης δοοϑὰ ἔἴζοσῃ 

ΟἈεἐεεὶ δὰ ΠρδΝνΣ 
4 [“ Ὁποϊε, δοξεϊοὰ ἄοτει, τιδὰϑ 1ὲ ἐμ οαπέσαι ροΐηϊ οἵ ΜΘ 

δυδεοᾳποπέ δροὰθ ἐπ Οδῆβασι."" Ὑοσγάξποσί.---α. Ο.] 
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(8 ϑασα. συ. 1), ἰ5 ἀαίοὰ Ὀωοῖς ἰο ἐδ {ἶπη08 ἰπ (θῃ6- 
δι. 56}, 6 δδὰὶ ποῖον ἀδΩΥ ἐδ6 τηΐϊ ται ΟΏΒ, ΠῸΓ 
ἰδ ρἱοὶν οὗ Αὔτδι. Αδ ἰ0 [6 αἱγουζηδβίδηοο ἱμαὶ, 
δοοοεύϊηρς ἰ0 Φοαῖ, χυ. 18, ΗΠ θΌτος δὺ Δ θυ 8 ἀδίθ 
νγὰ8 οΟἰοα ΚΔ 1} -ἀτῦδ, " βο0 [06 [ηἰτοἀποίίζοι, ΕῸΣ 
86 Τουππαϊεσ οἱ Ηθῦτου, δ66 Νυμ. χἱϊ, 28.(. Βυν- 
8 : “ΤῊ Το εκ ὉΪ06 ΠΔΙΓΔΕΙ͂ΤΟ ὈΘΑΙΒ ὉΡΟῺ ἰἰ8 
ἴσο ΟΥ̓ΕΓῪ οὐἱάθδμοο οὗ Ὠἰδίοτίοδὶ {γτ, δπὰ 5. τηοβὲ 
δι}γ εδεϊχυθὰ ἰο ἃ ἔχη βοοῦ δϊον 2900 γϑδῦβ ὈΟΙΌΓΟ 
Ομ ει.» 

ΤΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝΧῸ ἘΤΉΙΟΑΤ, 

1. [π ἐ!ο Ὠἰδέογγ οὗ Αὗτδιλ νὸ τοῦβὲ αἰδιϊησυίθα 
ἀτουρδοτε ἴδ 6 ῥγονϊ ἄθηςο οὗ Θοά, δηὰ 80 οοπάποὶ 
οἴ ἴῃ0 ραἰτίατοι, [Ιη 186 ῥτουΐϊουβ ομδρίογ [86 ργουΐ- 
ἄδποο οὔ Θοὰ ῥγόϑοῦνοδ ἰη Βδίδιυ [06 Ῥχοχωΐβο ἴὸ 
Αὔτδη, δἴποθ ἰξ ῬΈΌΒΟΤΥΘΒ Ξδγαἢ ἰηνίοϊδίθ. [Ιπ [8 Ϊ8 
8 ΠΟΤ ΘΟ ττηδλύοη οὗ ἰὯ6 ῬΤΟΙΪΒΘ ΔΡΌΘΔΑΓΒ ἴῃ ἰδ6 
βοραταϊίου ἔγοσα Ὁ. Το οοηάυςί οὗ ΑὈταμ ἰδ 'η 
δοίἢ (3868 τηδεϊκοα ὈΥ δ τοπποσίδὅοῃ οὗ 617, στουηδοᾶ 
ἰδ ΔΠὮ., ΑΒ 186 ργουίουβ ομδρίος ρογίγαυβ ἐδ6 δ ὶ- 
τεππηοίδοη οἵ Αὗται ἰῃ τοίδυθηοθ ἰ0 ἷβ ΘΟΌΠΙ ΤΥ, 
απὸ δἷα (ΔΙ Ποτ 5 ὨΟυΒΟ, ἴῃ τορασὰ (0 ἃ χοα βοϊ]οιηθηὶ 
ἴῃ Οκηδλη, ἀπ ἴο 818 Θομηυ 181] ὈΪοθδθάῃθαθ, 80 ΒΟΤῸ 
ἯΘ τηδοῇ 8 ᾿ἰτο σοῃυποϊδιίοη 88 0 186 τοϊδενο ροβὶ- 
ἴση οὗ 1,οἱ, δῃὰ 848 ἰο {86 Ὀθϑὲ ρασίϑ οὗ Ῥδιθβῃϑ 
ἰιθοῖ, Ἐον (Πῖ8 πο δοὶ οὗ βο) ἀθηΐδὶ ἰδ ὑπ ίο]α. 
ΜΠ ἰῃ6 δοραγδίίοη οὗ 1,οἱ, Ἰοανίηρ σαΐ οὗ Υἱ 007 ΠΟῊ 
ἰδ βΒοοίοιΥ δῃηὰ δββίβιδῃοθ σοῦ Ασϑσω τηϊρῃ ἤδγα 
δοαὰ ἰπ ἴτω, δηὰ πιο τγῶ8 τοπουῃοθα, ὯΪΒ ΤΌΣΤΩΘΡ 
Ῥδιδγο θα] ἀρροηάσμοθ ὉρῸὴ ΑΌΤΘΠλ ΟΟ68868, δὰ 
ἘΠ 106 τοϑίάθηοθ οὗ [οἱ δηᾶ εἶθ ἕδη γ ἰῃ ἰδ6 Ὀοδὶ 
οὗ ἰδ! ἰδ, (ποτὰ ταῖρι αγίβθ 8 βουϊουδ ὑσοϊααΐοθ ἴο 
186 οἰδίτηβ οὗὁἩ ἐπ ἀοδοοηδηίδ οὐ ΑὈτγδτῃ ἴο {86 ἰδπηά. 
Βαϊ ἰῃ τοραγὰ το (δΐα αἰβὸ Π6 ὑσυιϑίθ Θοἄ, δηὰ ἴῃ Πΐ8 
6286, τῇ που ΔῺΥ ἀμεος: δυδρ ως οἵ ΟΥ̓́ΘΣΓ-ΒΑΞΙΥ σοηῆ- 
ἄθποθ, δ ἢ δΔϑ ἀρροϑδτϑὰ ἴῃ [9 θσροβυζο οὗ ϑδγδλῃ. ᾧ 

ἃ. Αὐτὰ γοιγηβ (0 186 ῥἷδοθ οὗ ἢΐβ δἱτδν ἴῃ 
Βείδε!. [πῃ Ἰὑϊκ6 σάδηπον ΟὨτβύδη βοε ]οτηθηΐθ, ὑουτηδ, 
δὰ νἱ , οἰαδίον δεουπᾶ [Βοὶν ΘΠ ΌΓΟΙ 68. 

8. Το πΘΔΙ οὗἨ ΑὈτδπὶ ἴθ τοΐοσγοαὰ τὸ ὉΥ͂ ἰδ0 
ΔεΥΪγ πυϊίογθ 88 δὴ ΘΧΘΙΡ]9 ἰπδὶ ουθὴ υἱοὶ Ῥϑορὶθ 
ἸΏΔΥ ὈΘ6 ὈίουΒ, δηὰ δἷδο {μδὺ {6 Ῥίουβ ΤΏΔΥ Ὀ6 τἱοἢ, 
Ἀπὰ ἱπάοδορᾶ, τ πουϊ ΔΗΥ͂ οοηἰγλαϊσιίοι ἴο 86 ποτὰ 
οἵ Ομτίβι (Μαιὶ. χίχ. 234), ἕον ΟἸτὶδὲ Ὠἰπηβ ἢ ὀχρ δίηβ 
ἴδλὶ πονὰ τῆοτο ΦὮἾῪ ἰὼ (86 261} γοῦβ, ὈΥ ἰἢ6 
Ἰδουρῆϊ, ἐμαὶ ᾿ἱπγουρὴ [86 Κτδοθ οὗ Θοά, οηο οουϊὰ 
νῈ ἤτοοὰ ἔγοῃῃ ἔδθ ἰῃβύθηοο οὗ δὲβ τϑδ ἢ, δῇ ἃ οηδ- 
Ὀϊοὰ ἴῃ ΒυτοΐΥ ὑο π86 ̓ξ 88 ἃ Ἰποσὰὶ ροοᾶ ἴον ἴἰ6 
Εἰονγ οὗ αοὰ, ΤὮΘ νυτὶ οὗ ΟἸοταθηθ ΑἸοσ., Τίς ὁ 
σωζόμενος πλούσιος, ἰδ ἴῃ οἷδοθ 66. ΒΜογϑουοσ, [ἢ 9 
ἀκηρσον οὗἁὨ Υἱο 68 ΒΡΌΘΔΡΒ ῬγΟσαϊ μϑ ἶ Βατο, ἰῃ ἰἢ9 
ΤΟΙ ὅτι Ο.80 ἰπ ἩΠΙΟΒ σίοθοδ, δῇ βυσἷ, ΔΘ τ 6Ὁ» 
οποὰ, Ηἷδ8 τοῦδ 6ΓΟ, ἴῃ ΒΟΙΏΘ ΙΏΘΑΒΌΓΘ, δ ἴᾺΣ ἰ0 

9 [ἜΤ ρασϊϊοσξ Πδχὴ6 γ88 ἩΌχοΙι, δτιὲ 1ξ γα Ἰαΐον οδι]οᾶ 

[ ἐβρην ψεμο δίῳ, δν οι μέτα ἃ, [ἢ μοῦ μα μῦτεν οχὶᾳ- 8 ὭΟ Ὥ Θ 
ἴδ] υἴρατε ἡρφραραι ΟΥ̓ 78, ΑΙφο, Ηπνο- 

ἔΐοσι οὗ ἐποῖτα, ἘΣ. 85 
ποϊοῦ ἰπ ἔτ δι ἘΠ δοὸ οὗὨ ἐδο ἴῳωίαι 

ἴδιο νοσϊὰ ἰο ἐῆο Ἀοδυδπὶν Οδθδδη. [16 ποὲ ἔδο ᾿Υ9 
οἵα (δὰ ἔπ ἐδο Ῥδιυϊΐαι θη, 8ὸ ΟΣ 1] 

νν: πε μορηβιδιμρρρ γεν γα διὰ Ὡθοσδαί 68 “ Δ} ἘΣ 
σοᾷ, ἃ αἴϊοπξ Ῥσοοῦ ο αἰπότιθδδ διὰ ἱτισρὶτα- 

ὕοη 7. ἸΤοσάδποσιὶ.---Α. α.] ἀῷ 

1. ». 187 Δὲ . διὰ ΌΞΤΕ: ες ἩΪδΙΟΣΥ οἵ 

Ατϑιι, δίηοϑ ἢ6 δουἹᾶ μοὶ Βπὰ γοοπὶ ἔοι Ὧ18 Βοράβ, 
δηὰ ἷ8 ροββϑοαβίουιβ (Ὠγοδίοηοα ἴο ἰηνοῖνο Ὠΐτα ἴῃ ἢ 08- 
ἩΠΠ γ τὶ ἢ Ηἷθ πορῆονγ. [ΙΒ ὮΘτΟ 8180, 88 ΔΙνῬΑΥΒ, 
(απο τὴ ἃ νδηΐ : ἰὰ0 τδπὺ ἴῃ {8 σΆ86 οὗὨ κυξδ 
εἶθ ρδβίυγασο, διὰ [ἢ 6 ποοοβϑὶ ἐγ ΤῸν [6 βοραγϑίίοῃ 
οὗ ΑΡγϑτ δά [οῖ. Βαΐ ἴον [,οἱ, ἱπάοορά, 8 το 
ὈΘΟΟΙΏ68 8 ἰοιηρίδίίζοι, ΜΒΪΟὮ ἢ6 068 ποὺ γοδῖβί ἴῃ 
ΔΗΥ͂ σΓΘ Δ 010 ΤΑΥ͂. 

4. ΤῊ ροστηί 8] ἀϊν᾽ β[οη8 οὗἁἉ Ταᾶϑίογϑ οἰ εἶ 68 τὸ- 
το Δ] (ἢ ΕΒ ΟἸΘΑΓΙΥ ἴῃ {Π6 Βι γι [659 οὗἨ  Τποῖν βογυ- 
δὨ5 δηἃ ἀοροηάδηίβ. Εγοη (ἢ6 ὙΠΥῸ6Β 8.6 οἵϊθη ἴῃ 
ΟΡΘΣ ΒΟΘΌ Υ τ }}116 {ποἷν ΠΌΒΌΔΙ 8 ἀγὸ Β6}}} αἱ ρϑβδο. 
ΑὈγϑια ὑθδοῖοβ 18 ἢ (0 ΟΌΒΟΓΥΘ {Π|686 ΒυτηρίοτηΒ ἴῃ 
ὧδε τίρῃς τὰν. ΗΒ ῬΓΟΡΟβδὶ ἰὸ βορδγδίθ αυἶ868 ἔγοζω 
8 ἰΙονθ οὗ ρβεδοα, ποῖ ἔγοσωῃ ΔΗΥ͂ 8688} τοχζαγὰ ἴο δἰ9 
οὔτ ἰηϊοτοδβίδ. ᾿ 

ὅδ. Α ᾿ανγϑυΐ! 18 αεἴτσαγβ ἀου Ὁ] οΥ Βαζαράουβ, 
ΔΙ Βουρὴ οὔσῃ ἢ . Μμαν-βυϊ Ὀοΐνοσοη Ὀτοιι- 
ΓΘῚ 816 0 Ὀ6 ἀγοϊἀοα πὶτἢ ἀου]6 οᾶΓο δηὰ ϑδτιτιοδὺ- 
ἸΟΔΗ, ΒΗΟΝ Ὀοδυῦ δ} ἰὰ ἴα ΤῸ Ὀγοίβγοη ἴὸ ἀπγο]] 
ὑοροῦμοῦ ἴῃ ὉΠ (ΡΒ. οχχσίϊ, 1): Ὀυΐ ἃ [85 
ΒΟρασδιοη ἷβ αἰ8ὸ Ὀοδυί αι, 17 1 Ῥγουθηίβ 8 ἀπο Πρ’ 
ἰοχοίδοσ ἰπ εἰσὶ ο δὰ ᾿διγοὰ. ΤῈ18 ΠΟΙΪᾺΒ ἴππι|6 8180 
ἴῃ δρί γί] ἐσθ. ΑὈτδπὶ τουδὲ αὐοὶὰ τ ῖ(ἢ βροοίαὶ 

688 γίνης δὴ οὔδηοθ ἴο (86 Οδπαδη 68. 
6. “ὝΠ: ἴθοα ἴο {ἐμ Ἰεδ Βαμα," εἰσ. Απ οἰοι- 

ὯΔ] ΒΕ Ϊηἷρ Θχδτηρῖθ, δπὰ ἃ πτδίιοη ποτὰ οὗ ἴ.6 Ρθδσθ- 
Ἰονίπρ, τηδρσηδηϊτηουβ, β6᾽ ἀοη γἱηρ ὁμαγδοῖον σὰ 
ἷ5 (86 ἔτ! οὗ ἴλ ἢ. 

ἢ. Τμο ομδγδοίος οὗ "οὶ, 18 Ἰριιῦ δ'ἀ6 τηυβὲ ποῖ 
9 ογοηοοκοα, Ηδ μδὰ Ἰοΐδ᾽ Μοβοροίβηηϊα δηὰ 8 
αι μου πόῦδο, οἰδανίῃρ 0 ΑὈταπὶ δηὰ ἢἰδ ἐπι δη8 
ὉΡ ἰο (Π}8 ἰχηθ πδα σγοιηδϊ πο σὰ ἰο ΐπῃ ἰη δὶ] ἢΐ8 
ταβγοὺ ἰΒτουρὴ (ἰ0 ἰδηά, ἰο Εσγρὶ ἀπ ὑὈδοῖκ. 51}, 
[86 τείχη ἔτοτα (Ππ6 τος Ἰαπὰ οὗἩ ἘρΥρὺ τΔΥ ΠαγΘ 
ΔΥΒΚοποα ἴῃ Ὠίτῃ {πουρΒ δἰ τη ἶαν ἴἰοὸ {π086 τὴῇϊοἢ 
πιοῦρὺ τὶ ΤΏΔΩΥ οὗἉ [Π0 [βγα 61 1166. 0 πιυττηυτοῦ 
δσαΐηει οθο5, Αἵ 411 ουθηίβ, ἴῃς Ἰονγον γα] Ποῦ οὗ [Π6 
δογάδη δρρϑαγβ ἴο ᾿ἶπὶ Βρϑοΐδ! ν ἀδείγα Ὁ] 6, Ὀθόδιιβο τ 
ὈΘΑΓΒ δ. ΟὮ ἃ ΓΟβΟΙΏΌΪΔΏΟΘ ἴο Εργρε. Απα ἴῃ {86 ὙΔΥῪ 
δηὰ τηδηλον, υἱοϊαιίϊηςς ΒΟΪῈ τηοά θῖν δηα ρῥἱοίγ, ἴῃ 
ΜΌΘΟΝ Ὧ6 ΟἾ086 8 Ῥγουΐηο6, δη ἃ ΤΟ ρ ΑΓ 1088 οἷ το. 

8 ὑγυάσηοο, γἱοϊ θὰ Εἰτηβο οὶ τὸ τ16 αἰϊγαοιΐοπβ 
οἵ βοάοῃῃ , [86 δβιδάθά απὰ ἀλγίζον ἔδαίυγοβ οὗἁ δΐ8 
οδαγδοίον, [6 σπδηΐ ΟΥ̓ Βἰ πο Υ Υ, ἀδ]ἴσδογ, δηὰ {δὶ 
ἐτοθᾶοτα ἤτοτα (89 ποιὶὰ πϑίομ θθοᾶτηθ 8 ῬΙΪστίτη, ἃτὸ 
ΟἰοαυΪ βοοῦ, Ηθρ ἷἰβ βι1}}, ὨΟΎΤΘΥΘΡ, ἃ πᾶ ὙΏῸ οδῃ 
Ροτοοῖτο [86 δηροῖβ, δηὰ ῥγοϊδοϊ ἰΏθι 88 ἢΪ8 ριιοβίδβ. 
ἴῃ σοιρδγίβοῃ τὴ ἢ} [86 Βοάοτηΐ 68 6 8 τὶ θοῦ. 

8. 1μοὐ τη κο8 {Π6 τγοσβὺ οδοῖοο, ἩΠΙ16 6 Ὁ8 1 ΚΚ8 
ἴ[δδὺ 86 88 οἤοβθὴ Ὑ76}1, ΕῸΣ 18 πτουϊα 1 γ-τηϊ ἀθ6- 
Π688, (86 δἷη ἴῃ 8 οδοΐοο, αὶ Ὧ6 τὰ8 ἢγϑθί ρυμίβῃοα 

εν. πἰρωῤρορᾳ Ῥεΐμοίρ]ο οἵ δουθοδσασιοθ οὐ θπεν μοϊ δ 
86 ΚΟΥ ΕΘΙΩΔΟΥ πῃ ΑΌΤΣΑΣα Β Ὀσγοδδοί. Ηδ να] ἰπ ἐδ τόσα] 
8 δ 6γο οἷ ἐδ βοσίδοῃ οὮ ἴμ:6 Μουπὶ (δες, νἱ. 328-42). 

σ.] 
ΤΡΆΡΕ ΟῚ ἩΦΡΟΣΘΟΕ Ὁ ΌΤΕΤΙ ΕἸ ΤΟΙ ΟἹ 88 τηοδὲ 

ἿΥ ἀσνοϊοροὰ δασο. Ηΐ οοπάποί τὰς τηδτκοὰ ὮΥ͂ 
, ΟΟἿ διιὰ σοηθγοαὶγ."" ΒΠΔΏ : ἰμὸ παία- 

τ} ὅγυϊία οἵ δία ΆΣΏ.---Α, α.} 
[19 οὔ (μιο86 ροτασίαϊ ἐγῖδφ8 15 ταοηεοτθᾶ ἴο 

τρΆε ΠΡΟΣ τὐρατε βατλμγος γε τρξρτος ὙΧτ' ἴο Θ ἱπυρΤῸ ΔῈ ο 4δσ- 
ἘΣ ΣΦ διθοσια ἐμοσαδοῖνου, απ ἔο δέον ἐμαὶ ΑὈτδση ζο]ὲ μδὶ 
89 ογο686 οἵ ἰάἀοϊαίθτβ ΟΣΘ ἜΡΟΝ ΔΙ δὶς δηᾶ ἰμαὲ 8.) 

οἱ εἶδ Ρασί, 6δ [η6 σοργοδοῃιδεϊνο οὔ μονα, ποὺ] 
ὯΘ0 δὲι οοοδβαίοι οὗ δίπ ] πο ἴο ἔοτα.--Α. 6.} 

(ΠΑ χάσα οου]ὰ μαγο οἰεαἰτηοᾶ ἔδ6 Θχοι ααῖτθ Ο" 
οἱ ἐδο Εἰσθον κτουπὰ οἵ ἐμο Ὁἰνπθ Ῥγοσαιΐμδο δὰ 

Ὡ 

να τ τ ΡΣ ς υμδὲ , εἰπιρῖο τηδὴ ἩΠ6Ὶ ΒΘ Θ Ἧ88 8 ὃ 
ΔΌΣ χ δια ᾿Βοχϑίοτο ᾿μδὶ ἢ6 τπστὶθὰ ἃ ΟΣΏΒᾺ 

οὗ Βοάοτω, δηὰ ἔδτια ἑηνοϊνϑᾶ Ηἶτη8017 ἰη ἴδ 6 δίῃ οὔ ἴ)9 Ασιῖθ» 
ἀλ!ανίδην, ἀφ. νΥἱ. 1-.-- . 6.} 



400 ΟἸΝΕΞΙΆΒ, ΟΚἘΚ ΤῊΚ ΕἸΒΗΥ ΒΘΟΚ ΟΡ ΜΟΒΈΒ. 

ἐπγουρὰ ἰΠ6 ῥ᾽ σηδονίηρ οὗ ἷ8 βου 86, ἀῃὰ δἷ5 οΔρΟνΥ 
ἴῃ ἴῃ6 νᾶγ οὗ (86 Κὶ πὴ οὶ (Ο] οννοὰ δοοὴ δον 
εἷβ. οἰοΐοα, δηὰ βοῶ ἰγουρὴ ὲβ ἔραν] Βα ὶ ἔγοξα 
Βοάοξω, διὰ ἰδ Ἰο8868, τ δἰογίιμο6 δηὰ οτίσηϑϑ ἩΠ]οἢ 
ποῖ οοππροίοα πὶ ἰθ ΤΏυΔ, [86 νηΐ οὗ τοχασὰ 
ἐο το ρῥἱοίγ, ἐμ 86 1 Πβ μη θαα, ἔῃ 6 ΟΔΡΟΙΘΒΑΊΘΘ8. ΔΆ (0 
ἰδ ΒΏΔΓΘ3 οὗ τ10ὴ6 ποῦ]ά, τηυθὶ ΟΥ̓Σ Ὀ6 ρυηἰδηοα. Απὰ 
ἱπάφοα, ἴὰ 18 ᾿υδὲ ψθθη ομ6 (πΐηκα, ἐμαὶ ἴῃ ἷθ ΟἾΤω 
χῖ ἴα} δηὰ εἰμ} παγβ, ἢ [48 δἰϊδίποὰ δἷ8 πἰρἢοδὶ 
ἩϊΒΏ 68, ἢ6 Εηβ ἰγαβο ἢ οηδηδγοὰ ἴῃ ἴ8μ6 τοι συ Ομ Α 
οὗ αϊνίπο τὶ ρου Βη 658, Ὑ ἴθ τυΐθβ οὐοὸγ ἷπι δηὰ 
ΠΟΥ 8. τ ἢ δοίθσαπ ἱΓΟΏΥ. 

9. Ἶε τουδὶ ἀϊδιϊησυ δ οἰοανν (δ6 ὥτορα οὗ (86 
γουοϊδιίοη δηὰ στηδηϊξεϑιδίίοη οὗ Φϑιουδα ἴῃ [86 116 
ΟΥ̓ Αὔτασα, ἴσγοια (86 ἐἰπμοβ ἰῃ πδϊοὰ ἢὮΘ ΘΟΏΟΘΔΪΒ 
Ἰΐτη56}} ἴγοιὰ νέον, τΏΣΟὮ ΤΏΔῪ Ὧ6 88 (86 
τηοθϑ οὗ ἐῃ6 οἰονδϊΐοη δηὰ αἰηϊσίηρ οὗ ἱμ6 ἴδ! οὗ 
Αδτγαὰπι. Ηδ δου (06 ἔγβί ταδιηλδδιδιίίου οὗ αοὰ 
δῇϊτος (Π6 ἢγβι ργοοῦ οὗ ἷϑ ἔδί ἢ, 819 τοϊρτα οι ἰο Οδ- 
ὩΔδῃ. ΟἿ (16 ΘΟὨΙΣΆΣΥ, ἔΟΣῈ ἰδ 0 ἱπιϊιδύοη οὗ ΔΩ 
γονοϊδίίου οὐ ἀοὰ οὐ ιἷ5 τϑίαστι ἔγοσω Βαυι 
δἴϊος ΑὈγδι ΒΒ ὩΟΌΪ6 δοῖ οὗ ζἔδϊ ἰὸν [οἱ, 6 
διαΐη γϑοοῖνθδ ἃ ὨΘῊ ὕΤΌΣΩΪΒΘ ἱῃ ἃ ΠΟῪ πογὰ οὗἩ ἰδ 
Ἰοτὰ. Τῆθὴ δραῖη, δος. ᾿ἷ8 τῶδγοι ἴοσ [86 γεθοῦδ 
οὔ [μοἱ (οἷι. χγ. 1.: τοι ἰδ οοπηθοϊίου πὶξϊ Ηασασ, 
(εἰγίθθῃ γοδγϑ οἶδρϑο τὶ πουῖ ΔῺΥ ταοπίίου οὗ ἃ αἰνὶπθ 
του ϑἰδοῃ, δηὰ [π6 στϑνοϊδιΐοη πΐοῖ τμθη ζ0]] ΟΝ 8 
(οἢ. χνὶϊ. 1 41.) γϑδγβ ἐπ 6 ἔοττη οὗ ἃ σϑθῆϑναὶ οὗ (0 
οογθηδης (οἷ. χΥ.) Βυὺ ΠΟΥ, δὴ Αὔγδπι, δὰ 
οὐνογοὰ [86 οομημιδηᾷ δὲ ἰ0 οἰγουτηοϊδίομ, δ6 ΘηΪΟΥΝ 
ἴδιο Ζ0116δὲ πιδηϊ οβιδύοι οὗ Ορὰ, νι ἐδ πιοδὲ οσ- 
Ῥοβ8 δηὰ ἀοδηΐίο ῥγοσωΐβο (οἰ. χυϊἱ. 1 δ). Τῶσδ 
δίνουν ἢἷθ ἱπίογοθθβοῦσυ ῥγδγοῦ ἴον βοάοχω, Β6 8 τὸ- 
ψαγάοα ὈΥ {},γ8ὰ Δρροᾶγδῃοο οὗ [86 δηροὶβ ἔον κοῦ, δπὰ 
Τοῦ Β βα]νδίύώοῃ (οὃ. χὶχ. 29). Αὐἶοσ [86 οὐθηΐβ δὶ 
Οοτασ, ἀπὰ ἢἷβ ἀδρογηθηὶ ἴθ6 γα (οἰ. χχ.), ἴα αυϊοὶ 
διὰ ΟΥΪΠΑΙΎ σοῦγθο οὗ 116 ἐξ ΟὨΪΥ Ὀτοϊθ 7 [86 
δἱγὶὰ οἵ [β686, δῃηὰ ἔμθη 0] ἴῃ6 στοδὶ (σαὶ οὗ Ὠΐ8 
ἔδϊι, τ] 6 Βογοΐ ΠΥ οπαἀυτοᾶ, δὰ γϑοοῖνοθ ἐπ 
864] οὗ μἷΒ ἔα! ἢ, τοι ἐΐ8 ἱπέγοαθποίοῦγυ οσοταρ!οίου 
οὗ δὲβ "ἴδ, ἰδ υπίο δ 1:86] ἰπ [86 οαὶπὰ οοτηΐηρ δηὰ 
βοΐηρ οὗ (Π6 ογθηΐηρ οὗ ἷϑ ἄδγα. Βαϊ [86 ὈΓΟΣΑΪΘΘΒ 
οὗ ἀοἀ εαἰναγα πμόλος μὰς ἴο [86 δοίβ δῃᾷ οοπάυσί 
οἵ ἔδυ προ ΑΌτγϑια ΒΏΟΤΤΩ. 

10. ΔΕΙ͂ ὠρ ἐλέπδ ἐγεε ἀπά ἰοοῖ (ν. 14. Α ὄρο- 
τίουβ δ 6818 ἴο [86 ποτὰ : Αμὰ 1ω.οἱ ᾿ἰδοά ὕρ 8 
6γ68. ΤΏ Β6188} οἤοΐοθ Ὀγίηγβ αἀἴδρτδοο διὰ ἀθ- 
δἰσυοίίΐοι, ἰ86 ομοῖοθ δοοογάϊηρ ἴο [26 οουῃροὶ δηὰ 
πὶράουμι οὗ ἀοα Β6οΌΓΡΕΒ Ὀ᾽ οϑδίηρσ δπὰ εαϊναίίοη. ἢ 

11. “ΤΏΪΒ ἰ8 186 ἐμϊνὰ ἰμοοοταὶῖς Ρτγοτχαΐθα, ἰῃ- 
οἰυάίηρ Βοΐἢ (6 ἤτγβὲ (οὰ, χίϊ. 1-8) ἀμὰ μο ϑεοοπὰ 
(ἃ. χὶϊ. 1..." Κποροὶ. Βυὶ ἰξ 48 4180, || 186 ὑτο- 
οοαϊηρ, ἰἰ8 οὐτῃ βροοῖβθο οδαγδοῖοσ, ΤΊ θγβὶ ργοσζηἶβο 
Γοϊαΐθϑ (0 ὑπ6 Ῥόγβοι οὗ ΑὌγδιω ; ἰη ἴσῃ δῃὰ ἴῃ ἷβ 
ἸΙΔΙΏΘ ΔΓῸ ΟΙΠὈΤδΟρα 81] Ῥσουλϊβοα Ὁ] ββὶη Ιη τς 
ΒοΟΘΟΠ ἃ θ06ἃ γ7χὰδ τῆοτγο ἀθβηΐ 6} 7 Ῥχομϊβοα ἰο ΑΌσδμι, 
δηὰ 4180 1Π6 ᾿Ἰδηὰ οὗἁ Οδηδδῃ ἴον (6 βοοὰ. Βαὲὶ μοῦο, 
ἷπ ορροβί οῃ (0 (89 ὩᾶΤΤΟΥ Ἰἐτϊι8 ἴῃ ππϊο 6 ἷ8 τὶ 
.ἷβ Βογάβ, δῃᾷ ἰὸ ἴδ: ὑγο-οοουραίοη οὗὨ ἴδ θοδί ραγὶβ 
οὗἨ (6 ἰαπὰ Ὀγ [μοἱ, (μοτθ ἰβ Ῥγοτηϊδοα ἴὸ δἷπλ 186 
ἪΠ016 απ ἴῃ ἰΐβ Ἔχιθηβίοη ἰογαγὰβ [Π6 Τ0Ὸ αΌΔΓίοΣΒ 
οὗ βοάνθῃ, δηὰ ἰὸ 86 Ὀου ἢ ἀ]688. τοστί ΟΥ, δὴ ἰπηυ- 
ΤΑΘΓΔΌΪΟ βοθὰ. [τ ρβουϊὰ θὈ6 οὐϑεγνοὰ ἐμαὶ ἐὴθ πῃ ο]6 
ἔα] η688 οὗ 6 αἰνίπο ῥγοπηΐβα, 8 ᾶγϑὶ ὑργοβουυ αν 
ἀθοϊαγοᾶ ἴο ΑΌτασα, δος {π6 βορδσγαίζοῃ ἔγοσῃ [οὶ ἢ 

κο Σ αν Ἰουπὰ 1." ΘΓ; 8600 ΒΌΒΗ, Ρ. 319.--.Α. 6.] 
[“ Αὐταζῃ Ὧ88 ὩΟῪ οὐξαϊτποά 8 [χ....λ2}.} 

δὰ ἔδο Ἰαπᾶ, Ὀμξ τοὶ 8 Τοοί.υτοράτ ἢ Ὁο] ἴο 
ὈΟΏΘΘΒΟΙΪἃ 18 δῃλδῖϊοσ ἱσὶ ὩΏΣΩΌΟΣ ἔμ δ δὲ Ηὸο ἱε οἱὰ 

οἱ 86 ἰαἴκοῦ Ὀοίοτοξιασμὰ Ηἷδ μασέ οὗ [6 ἰληνς Ἔ 
Ηΐδ οδιοῖθθο ΔρΡρϑδσβ δὲ ἃ σηϊϊὰ μὰν μεῦυτρὶ γὐλουνατρυ τ᾽ 
(86 οδοίοθ οὗ Εδδα (0 οἰοΐοο οὗἉ ἴδ6 ἰδ] θ:ροϊίδρο). 

12. Το ΗοΙγ ἰδμὰ : δὴ δἰϊεβοῦυ οὗ Ῥαγδλ(ϊδδ, 
Ὀοὶ οὗ Βοανθῆ, 8 ἴγρ9 (ζεττ:8) οὗ 1.6 Βλποβοὰ ἐνὰ 
οἀ φασίΒ. 

13. Εον (6 Ῥυἰεῖνο, οοπδοοσαιοἂ Ἠοὕτοῃ, δὰ 
186 ὙΔΕΈτΟ το Μοσητο, Β66 {1 ἀϊοϊοηδγῖοθ, μοοσταρὲ- 
ἰοδὶ βδιιὰ-Ὀοοῖκα, δὰ Ὀοοῖβ οὗ ἔγανοὶα, διὰ δἷϑὸ ἰδ 
ΒΙ ]ο-πτοτῖς, ΒοοΚ οἵ Φοβῆσδ. 

14. ὅτλβκε (ἐλε δγείδεγο Βὲδῖε): “ΤΏ ἰδ ἴΠπ0 
Βγεὶ ἰἶἴτωθ ὑμδὺὶ δῖνος δοὰ ροϊὰ διὸ τηϑῃιοποα εἴποθ 
[80 Βοοά, δορὰ 8 ΠΙΔΥ ἰηΐοσ, ἱδογοίοσο, ἱμαὶ τοϊηΐπης 
ἴον ἴμθ686 τηθίδ]β τουδὶ δυο Ὀθοὰ ῥγδοιβοὰ," (δ: 
βοσίουδβ προ ΤΑ]-Οδἷη). 

106. ΤᾺο ἀδοϊδσαίίΐουῃ ἰδὲ ἰμὸ Οὀπδδηίΐίοα αδὴ 
Ῥασσχίίθθ τ γο ἰθθη ἴῃ ἰδ6 Ἰδπά, |ἶκὸ [0 ΔἰἸυδῖου Ὁ 
ἴδ Οδμδδηϊΐθα, οἷ). χὶΐ, 6, ζυγδη6 8 Ὧ0 στουπὰ ἴον 
[5ο ἰηέογθῃοο, δοσοονϊηρ ἴὸ ϑ'ρίποζδ, ἰμιδὲ ἢ βαβϑδαξεθ 
ποῖ τοὶ πεϊϊίθ πὴ (ΠΟΘ ἸΘΓΘ Ὧ0 ἰΟΏρΟοΣ ΔῊ 
Οδωδδηΐίοβ δὰ Ρογίσζιιθα ἱπ τη6 ἰδηὰ. ἔον (86 ἥτε 
ῬΔδΒΑβῸ 84 Υ5 [ἱαίηἶγ, ἐμαὶ ἰῊ 'ττῶ8 οἡ δοοουμῃὶ οἵ [δ 
Οδμηδδηΐΐοα ἐμαὶ Αὔγαπι ἔθος ᾽ξ ὨΠΘΟΟΘΒΑΓῪ ἰ0 50 ἰδπτοῦι 
6 Ἰακιὰ ἰο ϑἰοθαιη: δηὰ θῦθ δρδίῃ, (μδὶ οπίῃρ ἰὸ 
ταὶς ρχϑδοῦοθ, 6 δὰ [οἱ ἔουμπα ἐμοζαβοῖνοδ δίσεὶν 
δορὰ ἴος μαδίπγοτουμὰ, δὰ ποσὸ οοιμροὶοὰ ἰο 
δορδγαίο. 

ΒἨΟΜΙΣΈΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ, 

8.06 Ποοϊτίπαϊ ἀπὰ ΕἰμΣ681 ραγαρταρθθ. Τῇ μδρ- 
ΡΥ͂ ἀχοὰυδ οὗ Ατδτὰ ἔγοτα Εφγρί, ἃ ΡΓΟΡ ΘΟΥ͂ οἱ {γ}6 
οὗ ἴ06 ρμἱοτίουθ Εχοάυδ οὗ 86 οἰ] άτϑα οἵ [δγϑεὶ.-- 
ΑὈγϑιη δ τεϊασῃ ἴο0 [Π6 δἰίδν ἰῃὰ Βοιίβοὶ.---ΤῊο, ΒΟῦδ6 
οἵ Θοὰ ἰδ οομδβοοσγδίοι οὐ 9 Βοπι6.--- ΑΌγατα δδὰ 
Ι,οἱ.--Τ)ὸ Ἰονθ οὗἨ ρϑδοθ οδβαγδοίοτίβεξο οἵ ἰδὲ θῈδ- 
Ἰίονοσ.--- Το θοδηὰαὶ οἵ ἰκληἀτεοὰ διὰ (Άση]γ δι ἴ68.--- 
ΤῊΘ ΘΔΡῸΣ ἩΔΙΟΒΙΪη 668 οὗ βοσνδαίβ.-- - 16 {ππ6 δερ8- 
τδιίου ἴον 86 βαϊ οἵ ρόθδοδ.---Τ}6 παιομπονὶ αἵ 
Αὔγϑιὰ ἰῃ (8 ἐγρίοοὶ οἱστύβοδηοο.---ΤῊ6 Ὀ]οδδίηρ οἵ ἃ 
βρὶ τὶς οὐἨ οσποοθαίοῃ.-- -ἼὴὩο οδβδγαοίθν οἵ [οἱ ἴῃ [8 

ἮϊοΣ δῃὰ ἀδεῖκος δερϑοίβ.--- - οὐ ὁδοῖο: 1. ἴη ἸΏ 
ἴαϊν ῥτοσηΐθο ; 3. ἴῃ [ἐδ ΟΥ̓] ΓΘβΏ]18.--- Το υδ)τὰ ργθαν- 
ἰθο οὗ αοὰ ἰο Αὐτδπι.--- Το ροτὶ] οὗ {Π6 ποιϊὰϊγ {ἴδ 
διὰ (6 Ὀ]οδείηρ οἵ τοϊγϑιωθηὶ : [οἱ ἴῃ {86 ρείο οἵ 
βοάομμ, ΑΌγαστα ἴῃ 80 οακιστονο οἵ Μιωοτε.-- -ον 
χαΐοκὶγ ἐπθ ραγϑϊθο οὗ [οἱ Β οἰνοΐοϑθ ἰδὺ ἰδ ἴδ ἰθιτν 
Ὀ16 ἀορίϊμι οὗ [μ6 Ποοὰ 8ο4.---Ηον ἅττα ἔδα ργοῦῦῖδὲ 
οἵ ἐδ οἰοσηδὶ ροδθοδαίοσι οἵ ἐμ ΗΟΙΪΥ Ἰαπὰ ἰο ΑὈΒΩῚ 
βοοὰ: 1. ΤΩ6 οοπάϊιομδὶ οἰδγδοίον οὔ ἐδ ριοϑΐθδ 
πιὰ τοίδγθμοθ ἰὸ ἷἰ8 δίγαὶ ἀθοοοπαδηί (ἐ80 ΑΓ: 
Ὀΐδμθ ἰπ Ῥαϊοδίΐῃϑ δσὸ δι] Ὠἷα πιδίωσωϊ 80:8); 2. 13 
πῃοομαϊ ομα] ομδγδοίοε ἴος δὲθ Ὀοϊονίης οἰὐδάται 
(ει, ν. ὅλ 

Ξηιλακε: Αὔγϑι δὰ ἴοἱ ἔραγοὰ σοὰ ; ("07 ΤῈ 
τοϊαιϑὰ, δηὰ {6]1οτ-ἰγαυθῖϊετα. ῬΟνογΊγ, μαπρθν, βοᾶ 
τοβοσθ ἰούσῃ γ8. ἴο δῃὰ ἔγο, οουϊὰ ἠοῖ Ὀτίης δδουὶ 
ΔΩΥ͂ δἰτίίοα, Ὀὰϊ 86 δυμάδῃοθ οἵ ἰοιωροσαὶ βόϑϑαν 
δἷοῃβ δὰ πΟΔΥΪΥ δοϑοιρἢβιδα ἐξ, πίθη Αὔγαπι 
δηὰ πιατκοὰ ἴ86 σαππηίηρ οὗ ἰδ6 ἀονῖ. [1 18 
ὨΔΡΡΘη ὕο ΒΟΙΥ τοθὰ Ηἶκθ ἐμ 86, ἯὙἯῸ ΤΩΔῪ ΘΆ8,1} 86 
ΒΟΥ ΤᾺΣ βαΐδῃ ΤΏΔῪ ΟΔΙΤῪ ἴθοϑ6 τΏοθα μοατίβ οἷπᾷ 
ἴο ἐδῖ8. που] 8 ποοάᾶα.--Άν απ, τοῦ. 2: 10 15 σῆς 
(ΐηρ ἰοὸ 6 τίοι, δυὰ αυλίο ἀποίδον [0 ἀεεῖγο τίομεβ, 
δηὰ δοπὰ 4}} Ομ Ἐ δπογμίεβ απὰ οδοσγίβ ἴο [δαί αὐ. 
Ιε ἰβ ποὶ ἐδ ἕοσταθσ, δαὶ ἐδ ἰδένεν, πα ΐοὶ ἰδ ἰδ ΟΡΡῦ" 

τὰ οἰ ]ά]οσα, ἀτιὰ γοΐ Βὲα δοϑὰ δ}81} Βὸ δ ἔμ ἀπσὶ οἵ ἔδ9 
φασί. ΑἹ] διουπὰ ἦτα ἐδ μιΐ4, διὰ ΒΘ 6 ΟὨ]Υ οὔο απσδβ ἢ 

τδουδδυδ--Ὀὰὶ ἐπ᾽ ἐλπίδι παρ᾽ ἐλείδα."» ὈΘΗπΟΒ.--Α. Ὁ. 



ΟΒΑΡ. ΧΙ͂Τ. 1-34., 40] 

ὡδου ἰο 'τῦῦ ἔδδ, δηὰ ἰδ ἀϊνίπο ὈΙ δοίης (Βὲν, 
χσσὶ, 1).--- ον, 7. ΤῺΘ ἀ6Υ]1} ἰβ νοῃὺ ἰὸ 80 ἰδγϑβ, 
τοϊβυηἀοτβιδηἀΐηρβ, δὰ αἰνϊδίοηβ, ουθη ΘΙ ΘΟῺ Ρίου 8 
ταϑῃ δῃὰ Ὀ6 ΣΎ Γ8 (ῬΒ. οσχχὶϊϊ. 1).--- -Ὑ 6τβ. 8, 9. ΤΥ Βαϊ 
ἃ Ὀεδι {] Ἔχατηρ]9 οὗ μυτα ΠΥ ἀπὰ (ἢ6 Ιονο οὔ ροδοοὶ 
Τιο οἰάον γίο!άβ ἰο 9 γουησατς.--- Ἡ ΠΟΘτΟΣ Ὑ1] Ὀ6 
8 ϑοὴ οὗ Αὔτϑῃι, τυδὲ δισῖνο 10 Ὑἱὰ Πἷ8 ποίσῃ ΟΓ ὉΥῪ 
στα, Ὀὰὺ ΘΥΟΣ δοοῖς [0 Ῥγοῦαὶ ὈΥ νἱοΐθῃοο.--- 6 Ὁ. 
13. ἴν 5 ΘΟΙΩΣΠΟΏΪΥ (οἴν6η) ἔταο, ἰθὺ [86 ΡΘΟΡΪ6 ἃγθ 
06 ἀδργανοα ἱπ ποθ ρατὶβ οὗὨ [80 ἰΔπᾶ τΒΙΟἢ Δ ΓῸ 
06 Γἱοἢ δηᾶ ἤτυ ] (Ῥα. ονΐ. 24--29).---᾿Α ροοὰ 
ἰδηὰ βεϊάοπι ὌΘΘΑΓΒ ῥοῦ ῬΘΟΡΙῸ, δἀπὰ νὰ οδηποὶ θῃ- 
ὀσγο ργοθρογοῦβ ἀδγϑ ὙΐἱΓ δβαΐοιγ (ΕΖΕΙ,, χνὶ. 49).-- 
ΟΞΙΑΝΡΕΒ, ὉΡΟῚ το. 18: ἘΒοϊϊρίουβ ποσϑῖρ δὶ (86 
ἢγεὶ δηὰ ἰδϑὶ.--- -Ἴ 1500: [ἢ {μ18. Ὠϊδίοτυ, 86 Ῥυϊποῖραὶ) 

ἴῃρ ἰ8 [16 στδοθ οὗ Θαοἂ ἰοἸγαγὰβ 186 οἰοβθῃ ΤΆΟΘ, 
186 ἀἰνίῃο ῥγουϊάθηοα, (πγουμχὰ τοι οἰγουχϊηβίδῃοοθ 
810 80 Διτδηροὰ 828 [0 βϑραγαίθ ἔγοῃ) ὑδ18 γϑοθ ΟὯ6 
ἘΠῸ ν88 ποὶ 8 οοῃδίξίποπι ρονιίοη οὗ ἱ. ὕὍπαον τἢ18 
ἀὐ όσοι [οὶ ἔγϑθοὶυ σομοθᾶο8 811] 818 οἰδίπηϑ ἴο [86 

οἵ ρῥγογηΐβα, ἴο τιον 186 ῥαΐῃ οὗ Φογάδῃη Ὧο 
ἰοῆχεῦ Ὀεϊοηχοὰ (οογ δ ΠΥ ποὺ ἴπ6 ῥἰδΐη οὗ ϑβοάοχω, 
δῆδγ [18 δυσπλογβίοη). ΤῊΪ5 ἰπιογργοίδιίοη 18. τηδηΐ- 
[56}}} οοττοοὶ ἔτοτα [86 δοοουΐ υογβ. 14 δηὰ 1, ἰμδὶ 

, ἴδο ΠΟῪ ῥγοτἶδα οὗ [6 ἰαηὰ οὗ (δἤδδῃ γγὰβ χίνθῃ ἰὸ 
Αὔγαια δον {16 ἀοραγίαυτα οὐ ἴωοΐ.---Ἴ 6 ν. 16. [ῃ- 
αἰαθοθ ποὶ θαγοὶῪ ὑπο πδίυγαὶ Ὀυΐ α͵80 86 βρὶ τί ἰυΔ] 
ἀεδοοπάδηϊθ---ἰἢ 6 ΟὨ ἄγοι οὗ ΑΌτδπι ὉΥ ἔδ!ἰὰ (δ 6 Ὁ. 
χα 22)."--Ὗ ον. 17. ΤῺΪΒ ἸΟΌΓΩΘΥ Βδουὰ Ὀ6 8 

5 (866 αἷδο ἐπι δοπβττηδίΐοσι ἴπ6 Ἐρἰδί]ο ἴο 9 Ἡθῦγονα, 
οἷ, χί. 10, 16, τ οτΘ ἐπ 6 Δροϑί!ο ροϊτιδδ ἴο {9 ἐττια ἀπά Ὠἰχἢ- 

ἐγρο οὗ [86 ροβδοβαίοῃ υἱοὶ ἱοοὶς ῬΪδοθ του ἰδίθν 
ὑπ ον Φοβῆυλ.---ΟἘΒΙ ΘΗ ἀροὶ τος. 2. ΤΌΘ ουϊτατὰ 
ΘΑΓΙὮΙΥ Ὁ] ββίηρ ᾿α8, (Ο (8158 ᾿ηδῃ οὗἁ ἴδ, ἃ ρἰδάζα 
οὗ 186 Βρίτἱλιαΐ δηθὰ ἰην 810 6.---ΑΒΒΑΥΑΝΤ: 1 ΦΔολη 
Ἷ 1δ; Μαῖῖ νυ. δ, 9; νἱ. 88.---ἰπάφοὰ, 17 τὸ Οὐ ν 
δϑϑοῦί ΟἹἿἊΡ [υ8ὲ Τρ δηὰ Ῥοββοβηίοῃβ, λαγδλέψ διὰ 
,“νπιῖν, ἰλοτο 'ἰβ ΠῸ ῥγδίβθ Ποῦ σουαγὰ ἔγοιη ἀοά, πὸ 
ῬΓΟΏλΪ86---Πὸ οἰδάβδης ὈΟῪ οὗ ρϑᾶσο: τὸ δᾶνθ οὐἵΓ 
ΓΟαΡ, Ὀ]οβδίηρ μὰ ρϑδὸθ ἰδογείῃ.--- ΘΟ ΒΟΘΕΒ : 
Ἐτοτα 81} [8686 ποίίο68 ἴῃ τοίθγθησα ἴο Οδηδδη, ἰΐ ἰδ 
οἶθδὺ ἰδὲ ὀνογυίίηρ τὰ (8 Ομαρίο θθδᾶγβ ἀροὴ ἰἢ6 
ἰαπὰ οὐὗὁἨ Ῥτγοῃηβδ.---Οδϊνίη : 1 πὸ Ομδδη 68 Βῃ:- 
Τουπὰ τιι8, Μψ6 8.}}} ᾿ἴγα ἴῃ 186 τηϊάπε οἵ δῃθπηΐ68, ἡγὨμ' 
Ὅ6 ᾿ἷνθ ἴπ {μ18 που] ᾶ,---ἰ μοῦ: Τὸ ἰμ6 βογνῖοα οἵ 
Οαοά, δῃηὰ (η6 ργεδοδίηρ οὗ τοϊϊ ίομ, δὰ δι ἢ ἴο- 
γατὰβ αοὰ (νον. 4), ὑπο τὸ 18 δά ἀθ ἃ ΠΟῪ ἃ τηοϑὶ Ὀδδα- 
ἘΚ διὰ μἰοτίουβ ὄχϑιηρ]ο οὗὨ ἰουα ἴ0 οὐῦ ποίρῃθοτ, 
διηὰ οὗἨ ρΡαδίϊοπο6.--ὐ ὈΓΔΙῺ Β ΚΘΏΘΙΟῸΒ διὰ τοδρηδηϊ- 
ΤΩΟῸΒ ΒΡΙΓΙ  ΘΟΠ168 Οὐ 811} [16 τόσο οἰθαῦῖυ, {πγουρἢ 
189 ὙΠΟ ορροεῖίθ οοπάυοι οὗ 1,οἱ (νοτ, 10).---Βο- 
οδ86 [οὐ δὰ ἴῃ ἜΥ̓Θ ΟὨΪΥ ἴῃ ΒΟΔΌΓΚΥ οὗὨ [86 Ἰαπὰ, 6 
Βα 50 6ΥὙὁ ἔουῦ ἰπθ 1Δγ ἰρῇον, ἱτπταγὰ ὈδδυΐΥ οὗ 
ΑὈγδι Β Ομαγδοίοσ.-- - ΠΟ ΕΝΚΕ : ἴῃ δἷ8 δ ἢ, ΑΌΓΑΣΩ 
δὰ ῥ]δοθὰ ἃ ον δϑιϊωδίθ ἀροὴ ἴπὸ πουϊὰ διὰ ἰἰδ 
οοὐ (δίηρα, δὰ ἴουπὰ 8 τωυοἢβ τίμα Ὁ Ὀ]οββίηρ,--- 
ΕΥΒΕΒ: ΑὈΌγρΩ ἴῃ ἢΪ8 ἀἰδιυγοα χοϊαϊΐο τ τὰ οὶ: 

1. Το ἀἰϊδίαγθδησα; 2. ὑπ6 ΤΑΥ͂ ἐπ ἩΙοἢ ΑΓΔ το- 
τηοτοα ἰξ : 8. (89 ἰδουρῶς ποι ρανο Ὠΐτα βίγθηρσιῃ 
ἴον εἷθ ποτῖς. 5 

Φ [ΤῊΘ Ὑ80]16 ΟΠΑΡΙΟΣ ΣΟΤΏΒΣΚΘΌ]6, 14 ἰδ Ὀγοθου ἐδ ἰο τ|8 ἐὯ6 
ψοσκίηρο οὗ δἰ τὰ ἴῃ Ἐπ ἀοτηοδέὶο δπα ὀράϊπας γΥ ᾿ϊἴδ, ἰὴ 186 
ΟΟΣΩΣΩΟΏ ΘΘᾺ Δ δῃὰ τη), δῃἃ ΒΌΤΒ τ8 Οσιβ 

δε δεῖ οὔ [μ0 Ἰασιὰ ῬΓΣοηιίδοᾶ. ΤῊΝ ΕΡΙΠΡΩΔΙ βοϑ ΣΟ ῸΪΣΘ ἃ [ 8 ΟΡΡΟΤΓΠΠΠΥ οὗἨὨ ΤΟὈδοσνλης ΠΟῪ ΔΓ ἰθ ἀδὲϊγ 116 δῖ ἴῃ 
ἈΦΆΤΘΗΪΥ ἐπ ογίίβηοο, δηἃ [80 ΒΟΘΥΘΏΪΥ ἐπμοχίξαδσιοθ ἱσω Ρ]οα ἱ ππίϑοσι τ ἱ ἐδδὲ ΠΕΡΙ οδδσδοίος τὶ ἩΒΙΟΝ [86 ἱπδρίτϑα 
8 δοοὰ.--Α.6} τ ογ8 Ὦδγο ἰπινοσιοα Ὠἶτα. ΒυδΗ,210.--.ΑΕ- α.] 

ΤΗΙΒῸ ΒΒΕΟΤΙΟΝ, 

Αὔταπι απα ἀΐδ Ἦσαν οἰδ' ἐλε Ἡεαίλοη τοδδοεγ-δανάβ 70. ἐλδ γέδοιισ 9} 1οί. Τλο υἱοίογίοια Ολαπιριοὴ 
οΓ αλλ απὰ 8 ργοοϊπρ ἰο Δοϊολίκεᾶδο, ἐδ6 ργέποθ ο᾽ ρεαοθ. δ οοπἀμοί ἐοισαγάδ 

ἐλὲ Κὶπσ 9,7 βοάονι, απαὰ ἰδ αδεοσίαίεα ἕπ {λ6 Ἧαγ. 

τς 

ΟἜλΡρτεμ ΧΙΥ͂. 1-34. 

ἰ[ Απᾶ ᾿ οδπι8 ἴο ΡΆ488 ἴῃ {89 ἀδγβ᾽ οὗ ΑΙΩΓΑΡἨΘΙ [οθοιίπε : 1 δεϑταδ ἐο ΒῸ δαβαϑοσῖἐ Ατασαρᾶϊα, κοθροῖ 
αἱ ἴδιο βοὰδ; Μδατοσ : ρασῆδρα, σοῦρεχα; Ἐδτεῖ : -- ΑἸρβαχαὰ] Κιηρ' οὗ ΘὮΪΠΑΓ [τοείοα οἵ Βδῦγιοι], ΑσἹο ἢ" 
"- αὔνος ΒΟΒ]6η, βαιιδοτὶξ Αγήαλα, νοπαταίοὰ ; Ἐθγεὶ : Ἐι:9 Ασίδη, δια σδαίσιρ Ῥατείδσι, γ[οἀΐδῃ, δϑὰ Αβεγτίβι) 
ΠΡ οὗ Ἐ]]456γ, ἢ [ ϑγταταδοῦτ διὰ Ὑυϊρπίο: Ῥοπίυδ; ΟοΒΟΘΠΪΏΒ : ῬΧΟΡΔΌΪΥ ἴδ9 τορίου Ὀοέπτθοη ΒδΌγ Ιου δὰ 

Εἰγτααί8}, ΟΠ ΘἀοΙ]δοσηου ἡ Ππς μβαῃᾶ οἵ [89 Βμιοαῦ; ἘΌτδέ : ῬσοῦΒ Ὁ ροσα ἐμ δποὶϑαὺ Ῥασείβῃ ) Κρ οὗἁ 
ἘΠΑτὴ ΕἸ γταδί 8], δηα ΤΊ 8 [οεθμίῃε: 7δδσ, νϑηοσαεῖου ) Ιΐῃρ ΟΥ̓ ὩΔΙΟῚ8 [ σ!ατίσαε : ΟλΙ θα π Ἀοαίλαςι] ; 

2 Ταῦ ἴμ686 Ἰ)ϑᾶθ τνὰῦ ΜΠ Βαγα [Ὁ οδειῖαδ τς 9. "}}} Κίηρ οὗ βοάοτα, δηὰ πη ΒΊτβῆδ 
Θεδειῖπ -- ϑτῦ “12 Κιηρ οὗἩἨὁ Οτλοσται, δ᾽ Π80 
Ῥάτεϊ : ἔστι τορίου, Οὐἵγ ἴῃ {6 ἀϊείτὶοὶ οὐῇ ϑβοάοτι, Φαστο-οἱέν ], 

Οοδοσιῖδ : 60 1᾽8 ἰοοίΒ] Κρ οὗ Ααϊηβὰ 

8ηα ΘΙΆΘΌΟΙ [(εδοηίυβ : δοδυίηρ δἹοῖ; 
εἰοτγ οἱ ἐμ 666167] ἰκηρ οὗἨ Ζ6ὈΟ]1 πὶ [ ἀοοοτιίτε : Ρἷδοο οὗ Ἀγϑιδο] δηἃ [ἢ Ἰπηρ οὗ ΒεΪ]8 πΞ 

3. Δοεισογοὰ , ὙΓ ΒΟ 18 ΖΟΔΤ [Ἐ86 ετλα}}}, Χ.}} {μ689 τοῦθ᾽ )οϊμβᾶ ᾿ορϑίμθ τ {{|6 σα]6 ὁ 51: αἸτὰ 

δηα 1π {86 

ΑφαΠα 7 Ὑ8]Π6γ οἵὨ βα]ὰε ; Θοϑϑξι : ἀερσεθοοὰ Ἰαπᾶ, Ὑ͵δὰγ ; Ἑθτδε : μαῖα), ὙΏΙΟΝ 18 ΠῚ] (6 5βαὶῖ βοὰ 
4 Ἰνοὰ οἵ δερβαῖς, θοδὰ βοα]. Ἴνοῖνθ ὙθΑ18 (Π6Υ βου (ἢ Πβἀουϊδοίηθὶ [8 τναββϑὶεΐ, 
5. ἐβι σι θη ΘῈΣ (ΠΘΥ͂ ΤΟ 6}164, Απάὰ ἴπ {Π6 ἐΟυσ θα γθ8ῖ οδηλθ. ΟἸΒΘἀουϊδοταοσ, δηᾶ {86 

Ἰπηρβ ὑμαῦ νγθγο τῦῖἢ ὨλΩ, δηὰ βϑιαοίο [6 ἘΘρὨδίτιβ [σίδοίο; Ἐναὶὰ - Ἰοσις- ἄσανσα, [81}} ἴῃ Α δῃίθ-: 
2θ 



402 ΘΕΝΈΕΞΙΞ, ΟΒ ΤῈΕΞ ΥΕἸΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΙ͂ΕΞ. 
Ὄπ τ ς --ἰ τ Ὁῦ0ῦ Ὁ ὕὕ0ὕὉ0Ὅ 0 τὸν τ ϑιν  πρξξοΣ, ῳὐθ θυ ς 

τοῖν Καγηδίπι [μοσαοᾶ Αείδσιθ; ἤτοσα Αϑίασέθισοσαμῆρ, οἷν ἐῃ Βδίασιρα, σαί. 1, 4; δοθδ, χῇ!. 12], δηᾷᾶ (6 
Ζυξίπιβ [βακῖαν; Θοδδυῖαε : ἤτοτα ἐμ ΤΕΣ ΕΠ οἵ ἐμ σοππίτ ; βορίπκρία! απὰ οἴδατε: ἔθνη ἰσχυρά] ἴῃ ἨΙΆ1Ω 

[{᾿ποαρυτοε; ὑτΟ Δ ΟῚΥ δὰ Απιτιοτίο σορίοι ,) 8Πα [6 ΕἸΓΛΣΤΊΒ [ὑαστοτε ; Ἐπιδον, τ᾽ ἰὩΔΠΥ ἐπ ἐμ Ἰατιὰ οὗ ἈΓο45] 

ἴὼ ϑΞ'Βαυθὰ [νιαία] ἘΤτΙ δι Πδὶπὶ [Ἐπίπ οἰθοα ἔῃ ἐμο ἐσῖδο οἵ ἘδΈναιι, δέππι. χχχί!. δ] ; Ἰαίας ἴω Μοδν, ὅδε. 

β τινί. 1]. Απὰ [86 Ηοτχίίοβ [ἅπαιοτε ἴα οανθ] ἴῃ ὑμοὶς Μοππί ὅϑ36ὶσ [ταρεοᾶ; Θουφυῖπε: ποοδοᾶ; 

Ἑῦτει : Βαῖσγ]}, πύο Ἐ)]- [ὁκκ, ἐοσϑθίηι ] ῬΆΤΘῚ [τοῦθ], οανο-σοσῖσα ΒΊΟΝ 15 ὈΥ͂ {π6 τ ΠΔΘΥΏ 685, 

Ἴ Απᾷ (Π6Υ τοϊυτηοᾶ, δηα οδτλ6 (0 ΕἸ ]8ῃραῦ [π͵||}} οὐἩ Τυάξπιοιι ], τ ἢ 18 Καὶ Δ 65}} [οαπσέπεΣγ], 
δηἃ πβιιοίθ 411 (86 σοΟυΠίσΥ [8612] οὗἩἨ (Π6 Ατηδ)ϑἰ 88 [Ῥοίπϑαι Ῥαϊδεϊίηθ, ἵάστοθα, απὰ Ἐργρὶ 
8ηα αἷβοὸ [86 Αὐλοσῖ θβ [ταοπαίαίποαιθ 2] ὑπαὶ αἀὐγε]ῦ ἴῃ Ἡ ΑΖΘΖΟΠ ἰϑΙΏ ΔΓ [Ῥαϊχα-ρευαίπα, α οἱἐσ ἐπ ἐδ 

8 πίιδοστιοδε οὗ “ἄρα ; Ἰδίοτ, Βακοᾶϊ, Τοππίδίη οὐ ἐμο κιὰ. Απα {ποτ σχϑηΐ ουὖὐ Π6 Κίηρ “οὗ ϑοάοτῃ, 
δηᾶ ἐμ Κίηρ οὗ αοτηοιτδῆ, δπᾶ ἔπθ ηρ οὗ Ααπιαὶι, δμᾶ [Π6 Κίῃρ οὗ Ζεθοιτη, ἀπ 6 
Κίηρ οἵ ΒεἸα ((Π6 βδῖὴθ 18 Ζοδγ;} δηά ἰῃ6Υ )οϊμϑα Ὀδίι]6 τι (μη πῃ [86 γ8]6 οὗ Ξ5Ξ16- 

9 ἀϊπι: ἢ ΟΠ ἀονίδοσιο [86 Κίπρ οὗ Εΐδιη, δπὰ τινὰ ΤΊαδὶ Κίηρ οὗ πδίϊομβ, δοὰ 
ΑἸὭΤΑΡΙ6Ι] Κίηρ οὗ Θηϊηδι, δῃα ΑὐἹόοῖ Κιπρ οἵ ἘΠ]ΑΒΑΡ; [π|}0}} ἰοῸΓ Κιπρβ ΗΒ ἄνα. 

10 Απά ἰμ6 γα]α οὗ ϑιάδάϊτα νγα8 [Ὁ]] οὗ 8) τχθ- 18 [Ῥἰϊδ ἀροι υἱἰδ] ; δῃὰ ἰῃ6 Κίηρβ οἵ ϑβοάοτη 
διὰ ουλοσσϑὰ 864, δηα [61] ἔβοτο [Ἐὲὸ νασσίοσα] ; δηᾶ {Π6Ὺ ἰμδὺ τϑιηδίηθα βοᾷ ἰο [86 

11 τηουπίαϊη. Απά {Π 60 [88 νἱοίοτ8] ἑοοὶς 4}} {π6 ροοᾶϑ οἵ ϑοάοτῃη δπᾶᾷ (ὐοπιοτταῇ, δια ]] 
12 ἰμοὶν υἱούυδ]ϑ, δῃὰ τσοὶ {πον τᾶν. ΑΑπὰ {π6Υ ἰοοὶς [μοὐ, ΑἸ τδιλ 8 Ὀγοί θυ Β 800, ψῈῸ 

[τ᾿ 86] ἄνγϑὶῦ ἴῃ βοάοτι, δπα ἢ͵8 ροοάβ, δῃηὰ ἀθρατίβά. 
13 Ἀμά {μθγ9 οϑῆθ οὔθ ἰμαὺ δὰ δβοδρϑα [δυρίεινθ,, πα ἰο]ὰ ΑὌγδτὰ {μ6 ΗἩθΌτον 

[Πτυτοίξτδηὶ]; ἔοσ 86 [π80] ἀνγϑὶξ ἴπ [ῃ6 Ρ]δίῃ [οακ-ατονο] οὗἨ Μδιωζα [τίονποβο, βέγθης} {16 
Αἰηοχῖξο, Ὀγοίμϑσ οὗ βοΐ] [νἰμο-νσαμ οὶ], δα Ὀγοῦμοσ οὔ ΑμϑΣ [Π. 6. ἊΣ9, ἀνήρ]; δπα [Πι680 

14 ποτ οοηΐδαογαίθ πὶ Αὔταη. ΑἈπα σῃθη ΑΌτδηὶ ᾿οαγὰ {Πδὺ 18 ὈΓΟΙΠΟΙ νγὰ8 [δ κθη 
οδρῦνγ 6, ἢ6 διτηθα . ουὲ ἴο πᾶσ] 18 ἰγϑ 64 Βασυϑῃΐθ [ἰμἐἰδ θὰ, ἐσιϑὰ}, ὈΟΤ ἴῃ 18 ΟἾΤΏ. 

156 πουβθ, ἴἤτθθ Ὠυηάτοα δηά οἱριίθθη, δπα ρυγϑαθα ἐῃθῖ απίο θη. Απὰ [6 ἀϊν!ἀ θα μϊπι- 
861} δραϊηβῦ ποτα, ἢ6 δηὰ 18 βουυδηΐβ, "Υ̓͂ πἰραΐ, δηα βιηοίθ ἰἤθχω, δηὰ ρυγβιθα ἔμ 
υαηΐο Ηοὗδἢ [μιάϊπρ.Ρ]αο6], τυ ΒἸΟἢ 18 οα {Π6 Ἰθν παπᾶ [ποτίμοεὶν] οὗἁ ΠλΔΙηΑΒΟῺΒ Ἶ τϑδίϊοδα ασενην]. 

16 Απᾶ μα ὑτουρμὺῦ Ὀδοὶς 41}1 (86 ροοάβ, δπα 480 Ὀσουρῦ ἀρϑὶη ἢ18 Ὀτοίμοσ [μοἱ, δηὰ 18 
δοοάβ, δῃὰ {{|6 ττοϊβθῃ 8180, δὰ {86 ῥϑορἶδβ. 

17 Απά {86 Κὶπρ οὗ βοάοτῃ πϑηΐ ουὖῦ ἰο τηϑοϑῦ Ἀΐτῃ (δου 18 Του ἴγοτα ὑπ βἰδυρῃ εῦ 
οὔ ΟἸμιοἀουίδοπιοσ, δπά οὗ {π6 Κῖπρβ ὑμὺ σοῖο ὙΓ]}}} ᾿ἰπὶ [οομέοδεταίο}}, αὖ (ῃ6 γδ]]οῦ οἵ 

18 5'Ππανϑὴ [186 ρ]αΐπ πογέμ ναζὰ οἵ ϑοσαβαϊεσα, 2 βδτα, χυϑ, 18}, Ὑ7 100" 18. [η6 ᾿Πηρ᾽Β ἀ8186.Ὑ πὰ [Βα] 
ος Μεοϊοϊιήίζοαρο [Ἰππρ οἱ τἰξμίϑουειθεθ) Κίηρ' οὗὨ δ ]θτὴ [φοβδίοσα τε Ὀο ἡ 1 Ὀσουρ ῦ [οσὶ ἢ Ὀτθδὰ δυα 
19 ψῖπο: δπὰ ἢ6 τγαϑ [}6 ῥτιθϑὺ οὗ {Π6 τηοβὺ ᾿ἰρὰ αοἀ [οΓ Ἐ1-Ε|05]. Απᾶ μ6 Ὀ]6ββθά δ]π|, 

αηὰ βαϊὰ, Β]θββϑϑὰ ΡῈ Αὔγαπὶ οὗ (πὴ τηοϑὺ Βιρῃ Οὐ, Ῥόββθββοσ οὗ βϑαύϑθῃ δηὰ θϑι}: 
20 Απᾷ Ὀ]εΒββα Ὀ6 [8Π8 τηοβὺ ρὲ αοα, το ἢ δι ἀρ! σογοα {μῖηθ Θμθμλθ8 ἰηΐο (ΠΥ παπᾶ. 
21 Απᾶ 88 [8αρξακείπε : ̓Αβράμ ; οοταραχο Ηοῦ. νἱ!. 4] γᾷνο ἀἰπὶ {168 οὗὨ 4}, Απὰ (80 Κίηρ οὗ 

Ξοάομι β814 υηΐο ΑΡτατα, ΟἾνγθ τὰθ ὑ}|6 ῬΘΥβΟἢ8 βουΐδ ), 84 ἰδῖζο [σοί] ἐῃ:8 ρΌΟαΒ ἰο 
22 Ὁγβ80] 1, Απᾶ Αγϑιι βαὶϊα ἰο ἰδ Κιηρ οἵ βοάομι, 1 δανθ Πρ ἋΡ ΤΥ παπᾶ υπίο (δ6 
23 Τιοτὰ, ἐμ6 τηοϑὲ ρα αοά, {Π|ὸ ῬΟββθββογ οὗ ἤδβδύβῃ δηὰ θαγίῃ, Τμδὺ 1 [30 ἕοττα οἵ δὰ οαιὰ : {1] 

Ὑ111 ποῦ ἰδἰτθ ἴτοπὶ ἃ ὑβγαδὰ θύϑῃ ἴο ἃ 8Π06-]δίομοῦ [{86 1οδδὲ], δπὰ ἰμαῦ 1 ν71}} ποῖ (8 8 
24 δηγίμίηρ ὑπαὶ 18 (ἴπθ, ἰοϑὲ ἴοι βῃου]άδϑί βδύ, 1 βᾶνθ τηδάθ Αὔγϑπὶ τὶ : ὅϑανϑ οὐἱῦ 

[δὺ τ θο ἢ [86 γουῃρ᾽ τ ἤδΥθ οϑδίθῃ, δῃὰ ἰμ6 ρογίίοῃ οὗ (89 τηϑὴ τοὶ τσϑαΐ 1} ΠΙ6, 
ΑποΥ, Εβοδοὶ, διὰ Μαησγθ: Ἰοὺ ὑμθιη ἴβϊκο {86 1} ρουίοπ, 

᾿ ἐδ ο δ ππρϑθα τοπάογα ἰμΐα βτεὶ οἴδυδο δα ἰπδοροηάθης, ““Αηὰ ἱξ δατηθ ἰο ρ888 αἴἴοῦ ἄδγδ, οσ, ἴῃ {80 ἰδρϑ οἱ 

μ“ ὙοΥ, 1.--- 7υτάδσποσεδ δπὰ ΜΌΤΡΏΥ, Ἰἰοηΐπο, οσ ᾿ο-11χ6.---Α. α. [ πὰ ἢ 8 {γ61. 1.---ἰἜ βοτηο ἰάθη ν 10 τί Τοίδσδαν ; ΟἾΒΟΙΒ ποτ ὈΓΟΌΔΟΪ τορασὰ ἰξ δῷ ̓ ᾶσβδ, ΠΟῪ Κ᾿ τυ Υδἢ, οδουΐ δἤδει 
δαὶ ϊε8 δου μορδὶ οὗ σκα. Βα ἑπδοῦ. Ῥ ΟΚΡΘΊΉΎΟΒΤΗ, Ῥ. θ6θ.--Α. α.] 

4 {Ὑὲν. 1-- ΒαΝ ἑπδοῦι ΘΟΣΩ ἰν τί Κιάων- έαρωϊα, οὐ Ααϊωδ, πΟΒ6 πδτὴθ 8 Ἰουπὰ οπ 89 ὕὑυτζίοϊο οἱ Ομδίδεα, 
"δὰ πῆοερ {10 5 4ράα Δίαγίω, ἩδγαροσΣ οἵ ὑμ Ὑοδί.᾽ --ὙΕΡΗΤΥ, τ. 478.---Α. α.] 

ΒΈΒΑΙ ΑΒΚΒ οὗ [αἰ (οἢ. χν.), δῃὰ (86 σροσιαῖ δῃ ἃ [ΘΙ ΡΟΓΆΓΥ͂ ΟΟΥ- 
Ἂ ἘῈΞ Θῃδιὶ οὗ τὴ θρι τάρν (εἶ. χυἱ!.), τ ΒΙΟΣ τοδὶδ ὑροῦ 

1. Τῆς Μίοάδνν, Ογτεξοΐδηι.--- Ἐποβει, (ρ. 148) 4ϑ- ἴε (8βθ6 Εοχτω. ᾽ν). ΤῈθ ἰάοα δαὶ 1μ6 οἰιαγβοίεῦ οἵ 
βἰχυβ ἰπ6 βοοιίίοι. {πι(ὰ σἂ, χν.) ἰο (86 δεομονίθεϊο ᾿ ΑΡγατ δῃὰ ἴῃ6 παστδίΐν οὗ Μοϊοίσοαθο δγὸ ἀγα τα 
ΘΗ] ΑΥροηθηΐ, ἰρῦο (86 ΕἸ] δια πρη ϑὴ ραιήεμοῳ ἀστῷ 
[ουπαΐηρσ οὗὨ 6 ἰδμοοογϑίο δονθηδηΐ ΘἰΒΟΎΓΠΘΓΟ (ἢ, 5 »ὐΐ 

χτΐ!), 76 ταυδὲ ΟΔΤΘΙΌΪΥ ἀἰδιδηφυΐδῃ, ἴπ δ ἸΒθοϊορί- ] μμο εἴτε αΡο τα ΣΕ τα οσσεακον ΤῈῸ τοταιααὶ Ἡ ΟΙ σοα 
οἱ ρμοΐϊπὶ οἵ νον, Ὀούνοοι (6 Ροιτηδορηξ ΟΟΥ̓ΘΙΔῺϊ [ ἀτιὰ μοιταδπθηΐῖ.--Α. 6.} 



ΟΗΑΡ. ΣΙΝ. 1-241. 

ἐρβομδΙῖν ἤτοι ἰπιογοδίοα τηοίϊτοβ οὗ (86 ΒΕ ΘΌΓΘΤΥΒ, 
6 πἰιουὶ ἰουμἀδίοη." 

2. Εοτν βρϑοΐδὶ ᾿ἰτοσδῖτιγα Ὁροη οἷ. χῖν. Β66 ΚΝΟΒΕΙ, 
184. 

Σ 8. 7Τ1δὲ ραν παζίπ Ῥοισεγ. --- Αοοογϊης ἰο 
Κυοθοῖ, πο Βοτθ δρτϑοθ πὶ} ΦΌΒΕΡΗ., Απᾳ. ἱ. 9, 
(}6 τουδὶ δ6 νἱονγοὰ 85 86 τυϊϊηρ ΡΟΎΘΓ, 
πὈ1Ὸἢ Ἰοδᾶβ 41] ἰδ6 ἰπαϊνίἀυα] ἃ ἴηρα, 88 
δῦ θοέ ὈΣΪΏΟΘΒ ΟΥ ΣΩΟΠΒΙΟΝΒ; [0 ἴῃΟΓΟ 18 ΠΟ ἴσγϑὸθ 
οἵ ονΐάδηοο ἰῃ Ὠἰβίοσυ, (δαὶ (6 οἰδοσμο το υπϊταροτσί- 
δηΐ ΕἸ γτηδὶβ (ϑιαβίδη 6) ῃ88 ουὐδσ ϑχογοϊβδοα ἃ βογὶ οὗ 
ποι ἀ-αἀοτηϊπίοη. Φοβορῃυ8 0815 [06 Αββυτὶδῃ (ἢ 6 
Ἰοεάΐηρ; ροποτγ, ΕὙμΟΘ 8 (6 Ξγτίδη, τ Ὡ]οἢ ἴῃ (Πΐ8 
ὅ186 8 [δὲ οααἰγα!οηΐ; Ὀυὲ δοοογάϊηρ ἰ0 Κἰοβἷδβ δῃὰ 
οἴδοσα, (16 Αβδυσίδηθ οτο (Π6 ταὶ ἰ0Ὸ 65. Δ Ὁ] 158} ἃ 
ποι] ἀ-ἀοτϊπίοη (866 ἢ. 142, 5). Κοὶ!, οὐ [86 οἴδπον 
δαπα, Βο]ἀδ. ἐμαὶ 180 Κἰηράοχῃ οὗἨὨ Αταυσαρδοὶ οὗ Ξῆηϊ- 
ὯΔΡ ὙΠΟ ΝΙητοὰ ἰουπάρα, δὰ ποῖ Βυηκοι τὸ ἃ 
ἸΏΟτΘ ἀοταϊπίοι οὐον ΒΗΐπαν, δὰ ἰμδὶ ΕἼΔτὰ ΠΟῪ 6Χ- 
οτοϊθοα {Π6 ΒΟΡΟΙΠΟΏΥ ἰπ ἰμηοῦ Αδἷἰὰ. ΤἘπὸ Ὀορίπ 
οἵ [86 Αδδγτΐδη ῬΡΟΥ͂ΤΟΡ [8116 ἰῃ ἃ ἰαΐορ ροιϊοᾶ, Δ. 
ΒΟΙΟΘῺῸΒ δροδκα οὐὗὁἩ δὴ δδγίΐος Μοάΐδῃ ἀοσαϊηΐοῃ ἰπ 
Βαγοι, Ἡἰιϊοῖ τοδομβοὰ ἀόπῃ [0 ἴμ6 {ἰπι68 οὗὨ (δ9 
Ραϊσιαγοῦθ. (δ τοίϑγθ ἰο ΝΊΞΒΟΗΝΒ᾽ Β “ οὗ 
Αβδγτῖδ,"" ρ. 211) ὙΤΏοσο ἰβ οἱ θαυ ἃ ταϊ 16 υἱϑῦν. 
Αἱ [86 ἀδίε, τοῦ. 1, ΑἸογαρ οὶ, Κίπρ οὗ Βηΐπαν, βίδα 8 
δὲ ἴ6 Βερὰ οὗὨ ἴθ 4]]δποθ οὗ Εἰδβίθγῃ ρτγίποοϑ δυΐ 
Π6 ΜΙ ὍΔ8 Ναροὰ ὀρθοί! ἴῃ [86 ἱπίογοβὲ οὗἁ 
ΟἸμεοτίδοτηον οὗ Εἴδτη. ΑἸωγαρθοὶ ΘΡΡΘΆΓΕ 88 (6 
ὩΌΤΩΪΏΔΙ Ἰοαον : ΟΠοἀοΥδοιμον ἐδ Υἱοϊοτίουθ οἤδιη- 
Ῥίοπμ οὗ δῷ Εδβίδση ἰηϊηράοτω, ἱηγοϊνϑα ἰο Βοπηθ οσίθηΐ 
ἴπ ἄδθοδυ, Τθθ ραϊοϑπξαη Κίηρβ, οσ Κίπρϑ᾽ οἵ δἰά- 
αἀἴτῃ, ορροβϑὰ (ο ἐδιθι), ἃγσθ ἀθβοσ θὰ ἃ8 Ῥγουϊουδὶν 
γ855.19 οὗὐἠἨ ΟΠοαονϊδοτηθν, θθοδυβο ἔπ Ὡαγγαῦνο ΠΟΘ 
ἐγθαίβ οὔ {6 ἢΠἰβίοσῃυ οἵ Αἰ ἀΐπ, Ῥγθ- π  ΠΟΠΟΥ οὗἁὨ [86 
ΠιέδίοῦσΥ οὗ βοάοσῃ δηὰ 1,οἵ; δαΐ [8 ἀο65 μοί δχοϊαὰθ 
106 δυρροαί(οι, ἴπαν [86 τίη α8 ΟΡ {068 πατηθὰ ἴῃ 
ΤΟΤΕ, ὅ απ ὃ, ογα 8150 δ ᾿δαβὲ ῬαΥ ΠΥ ἀοροπάθηίβ 
οἵ Ομοἀοσϊδοτηθοσ. ἘΕὸτν ἰπ ογάϑνρ (0 βυιθίεσι [ἢ 6 ἸΟΥΤΟΓΡ 
οτάβδῃ νδ]] 60, Β6 τῶῦυβὲ ἤᾶΥΘ ΒΟΙΏΘΎΠΟΙΘ ἔογοοα 8 
ραββδᾶψα ον ΕἰμηβοὶΓ ἰπΐο [86 απ, Κι, : “1 ΒΟΘΣῺ8 
σοὶ οβηὺ ὑπαὶ δὲ ἰμδαὶ ἔσθ (86 Αβίαιο που] -ροσαῦ 
δὰ αὐτναηορα ἰο ὕδηδδη, δὰ Ὀγουρὰῦ [6 γ ] 16 οὗ 
156 Φογάδῃ ἰηίο βαρ) οοίίοιυ, ἡ ἢ (Π6 ρυτροβο, ἀουδί- 
1658, ἴο Βοϊά, τί (86 ψϑ 116} οὗἉ (86 Φογάδῃ, {ἢ ὙΔΥ ἰὸ 
Ἐσγρὶ. Υο ἢϑνο, ἴῃ {}18 δἰ ϑίοτγῃ, 8 θχδπιρ]θ οὗ 86 
Ἰαίοσ ῥγϑεϑυγο οὗ 86 σοῦ ἀ- ΡΟΎΘῚ δραΐηδὶ (86 Κίπρ- 
ἄοτα οἵὗἨ αοἀ εβιδὈ } 3μοὰ ἰῃ Οδπδδη , απὰ (86 εβἰμηϊῆ- 
ΘΔΏΟο6 ΟὗὨ (Π)686 ονδηΐβ ὙΠῸ σοίθγοποθ [0 ἴδ6 Ὠἰδίογίοδὶ 
βαϊ ναι ἰοη, 1168 ἴῃ {16 ζαοί, ἔμδὶ 16 Κίηρβ οὗἉ ἐμ δοῖ- 
ἄδῃ γΔΙΘΥ πὰ ϑαττοῦπηαϊηρ τορίος ἀγθ βυ)]θοὺ ἴο {80 
ποι άρονου. ΑὈτϑια, Οἢ ἰδ6 ΘΟΠίΓΑΣΥ, τ Ὠΐ8 
Βοσλθ- Ὀοστι βογυϑηίβ, Βα γ [86 Υἱοίοῦ δῃὰ ἰδῖκθθ Δ'ΎΑΥ 
ἷβ 8}0011--- ῥτορδοίίο βίωι, ὑμδὺ ἰῃ 118 σομίοδίβ τὶ 
6 τνγοσ] ἀ-Ῥονον, (ἢ δΒοϑαὰ οὗ ΑὈγδιι 81:8} ποῖ ΟἿ 
ποῖ 6 Ὀτουσῆξ ἰηῖο βυ]οοίύοη, Ὀὰὺ Ὅ6 600]6 ἴοΟ Γ68- 
συ ἔδοθο βοοίηρ 18 Ὠοἱρ. 

4. Αποίομί Πδπιδθσί, α͵30, ἢσβϑῦ ἀρρϑαγβθ ἢοῖῸ ἰῃ 
[86 ἀΐτὰ ἀϊδίδῃοσ. 

ἘΧΡΟΈΤΙΟΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΛΙ͂,. 

1. Τὴ Αϊησε αἱ ἴγαν.--( τα. 1-8). “ ΤῈΘ 
κίησθ πδιιδὰ Βεοσθ ΠΘΥ͂ΘΣ ΔΡΡΘΔΡ δραΐη. Ἐο]]-- 

4.010 οσπποσίΐοι οὗὨ [ἰδ οπδΡίον τὴ πη δί 685 8ηἃ 
ἤοΊ]ονα ἷἰα οἷἶο80 διὰ παίῃσαὶ, [Ιὲ ἐονγε ἰδὲ 1.οἱ᾽ 5 οὨοΐοσο 
ΜἈΠῸ 8. Εἰγ πίθο, ᾿τῶδ αἰἱοπϑὰ πιὰ Οἰἱξέαν ἤγυΐδ; ΠῚ 
͵ἴ2γ8 1;9 Ετοστσι τα ΑὐΣΑσ Β οοπᾶποϊξ, ἴοΣ [6 Ἐὐλλνθσνω διὰ 
(Γ. 6 χυί ομδρίασ. ΤΉΘΓΘ που] ἃ ὉΘ ἃ ΒοΟΣΙΟΌ3 
Σοοῖς [π 186 Ὠἰδίοτγ πόσο ἐπεὶθ τδηΐίτιρ.---Α, α.] 

Ἰ τΟπεαονίαοπεογ. ὕροι 489 Ὀσίοκϑ ΣΟΟΟΠΕΠΥ ἕουπὰ ἰῃ 
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ΒΒΐΠδΣ ἀσιὰ ΕἸΊΑτ (869 οὗ. 10). ἘΠ͵ΙΑΞΑΓ, ργΟ ΔΒ ]γ 
Αγίομαδ, νοὶ ἴ8 οδ]]θὰ 8180 ΟἸ δ Ιαβαγ, ᾿γίηρς ἱπ 
Βουϊ ποτ Αβαγτὶα, (οἰ " Ναϊϊοηβ ἷἰβ με οἵ 
ϑβρθοΐδὶ διριίβοδηοο (866 ἰγδπβίαἰϊίοῃ οὐ ἐμ ἔοχὶ, αἷβὸ 
ὌΡΟΣ ΥΟΥ. 2: ΟΘΟΙΏΡΘΓΘ ΦΌΒἢ. χ, 8, ὅ, 328).--- ΑἹ; 
[1.689 ; πδιηοὶγ, ἰδ 6 ἰαβ -πδιηθὰ ἔγνο [κίηρΈ.---ἴὰ ΤῈ 9 
να]6 οὗ Β] { (866 {86 Ἰαχῖ). “ΤΏ ἤγο πατηϑὰ 
οἰδοθ ἀοβοῦοα ( Ἴ18. χ. 6) 88 ἃ πεντάπολις, ἃΡ- 
ῬοδγΡ ἴοὸ δῦ ἔοττηθα ἃ οοπίδάοταου. Τὴ [ὉὰΣ 
ἤγβιὶ (οοπποοίθα ἰοροῖθοῦ; 8180 οἷν. χ. 10) ρου βϑὰ 
δθογναγάβ (θθαΐς, χχίχ, 22 ; οορ. Ηοβ. χὶ. 8). 
Ομ [86 ΘΟὨΓΆΓΥ, Βα, ἱ. 6.,) Ζοαῦ, 88 ποὺ Ἵν ῦ- 
ἴλη ἰῃ 80 τυΐπ, Τθ τηοβὲὶ ἱπηροτίδης ἅτ ϑοάοτχῃ 
δὰ (ομιοστδῃ, ὙΔΙΟΝ δγθ οἰβθνθογΘ 6 Χο δἰ νον 
πθιηθα, ΘΥΘῺ ΠΘΙΘ, γοΓΒ. 10 δηὰ 11." Κποῦοϊ. ΤΉΘΓα 
ἷθ Π0 στουηὰ Ὁ δῖβ8 οοπ)θοίθγο (Παὶ (ΠΟΥ ὍΟΓΟ 
ποῖ Οπαδηΐίθα, ἄγαν ἴγοτα ἃ ταϊδυηογβίδηθίηρ οὗ 
6Β. χὶϊ, 12, (μαὺ (ἷ8 τορίου ἀἰὰ ποῖ Ὀοίομρ ἴο (86 
Ἰαπὰ οὗ Οδῆδαῃ. Καὶ ; “Τ8δὲ ἰἤοτο πόσα ὅνο 
Κίπρβ οὗὨ (86 ἤνο οἰξίο8, 18 ἔῃ δοοογάδηοο στ (86 
συδίοτα οὗὨ [86 ΟἸΠαΔΉἑ 68, διθοηρ Βοπι, 8.11] Ἰδαίου, 
ΘΥ̓́ΟΤΥ ΟΣ ΠΝ ἰι8 κίῃρ.Ὦ 

2. Ἦγαν (γον. 4-12). ἃ. 7, τριρ λόρ: 4). 
Ὁ, Τῆι οδυγϑε 97) (λα Ἑαξίογη ΚΚίτισε ἐπ ἰλοὶν Μαγοῆ.---- 
ἜὙΥ̓ΒΟΥ σδηθ, ἀοΟυ11688, ἰπ [6 υδὺ2] πᾶν, ἰπτουρῇ τ86 
τορίου οὗἁὨ ἴδ ΕἸΙΡΗ γδίθϑ ἰο Ξγτία (ϑίγαθο, χνἱ.) ; ἔγοτῃ 
Β6ΓΘ, 88 ΠΟΥ δἰιουιναγὰβ ἀἰγοοιοα ἰδεῖν τοϊαγη τ ΡΟ ἢ 
ἴο {818 τορίου, δάνδηοίηρ βου γαγάϑ, {Π6Υ αἰἰαοϊκοα 
ἴδοθο τῆὸ δὰ γτονοϊ θᾶ; αὖ β'γθξ, πδιηοῖυ, {86 ἘὲΠ0- 
ῬΒαΐίσωα ἴῃ Βαβῆδη, ἱ. 6. (ἢ 6 ποΡί βου ρῬαγὶ οὗ ἰδ6 
οΟὔπίνγυ, ϑαϑὺ οὗ [86 Φοτάδη (ΝΌΣΩΡ. χχχὶϊ, 89), [πο 
[Π9 Ζαξίτημ, ἀν Πρ ἰλτί μοῦ ἰο ἴΠ6 Βουίῃ, δηα αἴνοσ- 
πΔΡβ {Π6 8.1}} τλοτο βου βόγῃ ἘΣ τ.) ἘΚ ΠΟο].--- 
ΤΏΘ Ἐρδμδῖμι.----“α ἰτἷρο οὗ ρίδηςβ οὗἁὨ στοαί δβίαϊ- 
ὍγΘ, δρτοδὰ ἰπγουρῃουΐ Ῥοτθθα; αἷδο ἐουηᾶὰ ττοϑίπανα 
ἴγοτη ΦογΌΒΑΙ Θὰ, ὑροὴ Μοῦπηΐ Ἐρἢτγαϊπι, απ ἴῃ ῬΉΪ- 
δα. ἸΤΠΟΥ Ὑ6ΓΘ ρταά δ! οχίοστηϊμδιοα ἐμβτουρἢ 
(80 Ατηογίζοϑ, Ατηταοηΐῦοβ, ΜΟΙ 658, δηὰ [βγϑο 1685." 
Καὶ] μοὶ ἀβ ἰμδὲ [ΠΥ τπύογο οὐ βαπηῖῖς οτἱρίη (ρ. 140). 
Αβμϊοσζοιὰ ΟΥ̓ ΒΙΓΩΡΙΥ ΑΒὨοσοίἢ, ἃ οἰϊοῦ 
ΟἷΕΥ οὗ Βαβῆδη, [8:0 τεϑίάθῃοο οἵ Ορ, ἐμὸ κίηρ (Ποαὶ. 
᾿ 4) ΤΊ ἀο(8118 τιδὺ δ6 ἔοππὰ ἴῃ Καὶ] πὰ ποῦθε]. 8 

Ὀπίτβ (Δ ΑΥἸΩΤΟ ΠἾΒΒ ᾿γΟυ 06), ΡΤ Ὁ]. ἰδ 6 
ΒΘΙῺ6 ὙΠ|ῚῚ ΖΑιηβυτωπ) 8 (σι. ἰΐ. 20.) --- Ἐζάσα. 
Ιἀοημβοὰ (θουὶ, [. 11) τί ΒΑΌΡΔὮ οὗ (6 ΑἸητηου- 
68 (τυ οὗἨ ΑἸΩΠιΟΙ)).--- ἘΠπλέτηα, ἴοττοσα. Τῇ 
ΟἹάον ἱπμανὶϊδηΐβ οὗ 86 οουπΥ οὗἨ Μοαδν, |ἰκὸ (86 
ΖαΖίτηβ, ἱποϊα θα τὴ 1ῃ6 ΒΘ] ιΑΐμῚ.----ἘΠ αἰ δίνη. 
ΤΩΘΟΥΤΘΟΙΪΥ Ἰοοδίοα Ὀγ Εἰυϑονίαθ δηὰ Ψογοιιθ ; (ἢ6 
τυ ΐη8 οἱ Τογτα, οὐ 6] ΤΌΘ 6.--- 89 ἘΤοχίΐθα. ΤῈΘ 
ΟΥ̓ΡΊΏΑΙ ἱπδα ἰ δπίδ οὗὅὨἨ ἴΠ6 οουπὲνν οὗ [8ο Εἀουηϊίο8. 
ΤΌΟΥ ἄτονο ἰῃ6 Ηοτγίϊοβ ἰο ἘΔ, ἀροπ τῃ6 οαϑὶ δ᾽ ἀ6 
οὗ ἴδ9 π|ι]άθετιοβ8 οὗ Ῥάγαῃ, ΤῈ τοουηῦ οὶ Ὁ6- 

Ομ δι θα ἐπ οΣῸ ΟΟΘΌΣΒ ἔμ. 6 ΠΆΙΩΘ οὗὨ δ ἰίπρ-- Κων πιαρμῖα.. 
ὙἘ108 Ἡδυεηδοσι ἘΠ ΠἾκα ΤΥ Ὅο [ἢ 6 δδτηθ, ϑαροοΐδ}}ν δἰ ο6 

ἰαλῃηθὰ δῷ ἰδὸ Πασυαρσεν φ΄ ἰλ6 ῬΡεεῖ. 
Φλοοβῦμ, Ὁ. 347.--.Αἅ. Ὁ.} 

5 [6 1546 }} δυρροδὲδ ῬότΒδΡ6 Δ ΟΑΥΪΪΟΥ ὩΔΙΘ ΤΌΣ 
“ 660 οὗ τ89 ασπί οι." ΟὐἴΩρΡ. δορὶ, χὶϊ. 23; σπάβρ. 
ἵν. 3; δηὰ ἴβ8. Υἱ[ῖ. 283.---Α, α.} 

Υ (ὙΤΗΪΘΣ ἰδ 86 861: δοα, ἱ. ὁ., ἰπῖο τ ποι 18 γδΊ]Ὸν ἨΔ 
ϑποοβοῦ τὰ ΠὶΘ ΟΥ̓ΟΣΗΤΟΥ οὗὨ [86 οἰξἦοα (σΣἰχ, 34. ἘΚ πττ, Ῥ, 

ἘΓΤΙΟ ἦνϑ κίηρθ βοϊοπροᾶ Ῥσομβαῦὶν ἴο ἐμ ΦΆΤΩΠΥ οἵ 
Ταζεΐ ὙΔΙΟῊ δὰ Σ πραε ἀμαν ξ κθμοντὰε Αἰ Ῥπυξ Βεὰ ἔοι 
Βιοτθ ομοοϊοα δηᾷ δο]ἃ τιηᾶσοτ [6 δσαὺ οὔ 89 Βμοταλεϊο Κη 
ττ γέ ϑασα, μὰ μαὰ ΠΟῸΓΝ στογοϊ δὰ. ῬΟΒΟΒΉΟΒΤΗ, Ῥ. 

4 δᾶ 1ξ ἰη [80 Τ61] Αβθάσοη, 2. α΄. Ὑοθίσξη 
ἰϑοη δοα δὶ ΣῈ Βοετα, ἴοσ ὙΒ]ΟὮ ἢ6 {89 ΘΟ ΓΣΟΙ Ροεὶ» 
(ἴοι οὗ 1.19 οἱἵγ ἰῃ Ῥοσεθα, δπᾶ ἰδ}9 αἱ ξγ οὗ 18:9 ὩδΤΔΘΘ 
Βοκίγα διὰ ΠΩΣ. “Ῥοτίον δυρκεοείδ ᾿᾽Αβμθα, εἰσδὶ 
τοῖοι ἔσοτῃ ΒΟ ῦσ, 88 ἔἶϊο βατιατίἐδα τοταίου, μδ8 λυ; ξιοὶ 
ἴοχ ᾿"Αβἰ σοὶ .-Α, α.} 
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ἔπϑϑῃ ἰἴ6 Εοα δῃηὰ εοδὰ 8683."--- Ὁ. 8. ΤΏΘΥ ΠΟῪ 
ἰτηοα ἔτοια 6 δου ἴο τΓ86 ποτὶ (366 Καιῖς, ᾿. 141). 
ἴθ νἱοίουυ οἵ (Π6 Ατρδ͵οκέϊοα 8 ραϊποὰ ἰη πδδὶ 
ΜΔΒ ἰαΐοῦ ἴ:6 δου ΒΒ τ ἐογγΟΥὙ οὗἩ ἰῃ89 ΗδΦΌΓΣΟΥ. 
Καὶ! δὰ Ηφηρσβίρηθονς; ΒοΙὰ (ἢδι ἰ 18 ποῖ 6 Ατηδ- 
Ἰαἰκίιοϑ {Πποιηβοῖνοα, ὈὰῚ ὑπ6 ἱμηδὈ ἰΔηΐ8 οὗ ἰδ6 ἰαηὰ 
πὨϊσἢ ἰαΐοῦ Ὀοοησοὰ ἰο [86 Ατοδ᾽οκίίοβ. [ὁ 8δγβ, 
ἰμάδοά, ὑπ6 σουμίγν οὗ τ1π6ὸ Ατρδ]οκιῖοβ, { δηὰ (αθῃ. 
ΧΧχΥϊ, 12, 16) Απλλ]οῖς ἀδβοοπάρα ἔγοπιὶ ἔδδὰ. Βαὶ 
1Βοὴ νὰ Βῃουϊὰ Ἔχροοῦ βοιγθ δοοοιηὶ οὗἉἰδδὺ οτἱρίηδὶ 
ΡδορΙθ. Απά ἰπ6 Απιδ]ο κ  98ἢ ἀοβοοπάδηϊδ οὗ Ἑσεα 
ὨΊΔΥ͂ ἴᾶτὸ πιϊηρ]οα τ ἢ (86 ΘΔΙ] ον οοπϑεαοηϊς ροΥ- 
1018 οἵ 6 ΡΟΟρΪδ, 88 ἴ06 15} 86} 168 τὶ ἢ [86 ΘΔ" 
᾿ἴον ἱῃμδ Ὀ Δη8. οὗἨ Αγαρῖα. [1ὑἈ801γ, οσθη (μ6 Απλοτ- 
ἰΐο8, Ὁροὰ 80 νοὶ βίάθ οὗἨ ἰ6 δοδὰ ὅδ, ποθ 
ἰηγοϊνοα ἴῃ ἰ6 Βἰδυρῃίοσ, Κηοροὶ ἀθρηΐθθ ἐμαὶ 
Ηδ:οΖοη-ἰ ὯΔ οδῃ Ὧθ ἰἀοηιϊῆρὰ πὶ Ἐπροαΐξ, ΓῸΓ 
σὨϊοῆ, Πόπόνοσ, 2 ΟἜγομ. χσχ. 2, Ὀθδτθ ἐ8 ὑθϑι ΣΠ ΟΏΥ. 
Α ταρϊὰ τρλγο τηδὰθ ἰῷ Ροδδί ὉΪ9 [δὲ ἴ8οβο ἐγ δὲ 8 
8 ου]α Ὀδ αἰϊαςϊκοα ἀπ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙῚΘ ΟὨΘ ὈΥ͂ 056. [Ιΐ ἷ8 
ποὺ Ββαϊὰ ἰμδὲὶ {Π6Υ δὰ 411] Ὀδοὴ ἐγ θαΐδυγ. Μοδη- 
γὑ ἢ} }}]6, Ὠοτγονοῦ, ἰῃ6 να Κίηρβ ἰπ 1ῃ6 ν8]6 οὗ 5 αΐηι 
Βαὰ ἔπη [0 διτὴ {μοιηβοῖνοθ. οἹ 7726 Βαΐἶε ἐν ἰλε 
υαἷε οὗἩ διάάῖπι. ἸΤὴθ ἢνο ἔθθῦ]ο ἰίηρβ οὗ {86 ρϑῃϊδ- 
ΡΟΙΪΒ οουϊὰ ποῖ γοβίβὶ ἰ89 ἔοαν σαϊμθ τον ἸεηρΒ.---ΑὩὰ 
ἴδον [611 ἴλοχϑ. Τ|16 νιον, τἮὸ διὸ ἰ0]4, νὰϑ [Ὁ]] 
οὗ ρι(8 οὗ Ὀἰλαπιθη, ΟΥ ἀβρῆα!ῖ, ΤῊΐβ δοοουῃὶ ἱβ οοη- 
διηηοὰ ὈΥ [Π6 Πη438 οἴ Δϑρῃδὶς ἰῃ (6 Ὠοδὰ ὅοα. ΕῸγ 
ἐδιοβ6 τη8.3868 Οὗ Δϑρἢδὶς, 866 ἐπα οοπαοηβθά Ὡοίϊθ68 ἰη 
Κνοβει, Ρ. 186.1 Τινβ γοιγδτῖς, βοσονογ, ἀθ68 ποὶ 
ΘΧΡΙαἰῃ ΜὮΥ (86 ἢνο Κίῃρβ ποσὰ ἀοίοδιδα, δυῖ τῊΥ 
1Π6Υ ἰουπα πο συ τὨτουρὰ ἰμαὐ τορίοη 80 ἀδδίγυο- 
ὥνο. ΤΟΥ [611 Βοῦθ, Ῥδγὶγ Ὠἰπάογοα ΌΥ (0 ρμὲΐβ, 
ΡΔΓΓΥ ῥΙυαπρίηρσ ἰηΐο ἰθθπ ; ΟἿΪΥ Δ ἴδ ιν οϑοδρϑὰ ἰηΐο 
ἴδ! πηοπῃἰαὶηβ οὗ οαΡ. 116 ΟὈΥΪΟΌΒ 86 Π86 ΔρΡΡΘΔΣΒ 
ἴο ὕὈ6, (δδὲ 86 ΚίηρΒ οὗ βδοάοτη δῃὰ Οὐζροστδὴ ποτ 
το, Β 6 1 γ 68 δἰαίη, Κηοῦοὶ ὑίπῖκα [Π6 ἴτοορα ον ἔογοθϑ 
ἃτα ἰηἰθηάοα, δηὰ ἢ Ο]48 ἰξ 88 οοτίδίη ἰδδὶ ἴη6 Κῖησ 
οὗ ϑοάοτμ οϑοδροά (γογ. 17). Βιυὲῖ ἰΐ Ἰιδὺ Ὀ6 ὨἰΒ 5ιο- 
ΟΟΒΒΟΣΡ ἰῃ [ῃ6 μονογῃιηθηὶ ΠΟ ἰ8 ἤδτθ χτιοπίϊομϑά. 
Ὑ Βαίουϑν οὗ Βρ0]}, ἰη σοοὰβ οὐ τωϑῃ, γ͵ϑ (Ὀπηα ὮΥ͂ 
{π0 ΘΟΠΟΌΘΓΟΙΒ ἴῃ (80 ΟἷἰΥ, ΜΒ [Δ ΚΘῺ ΔΎΔΥ. δηὰ, 
νδὺ 8 ἐθ τηδίη ἰΐηρσ ἴῃ ἰῃὴ6 πδιγϑδύτο, [}οΣ ὙΠ 
ἴθ. [ὑ 19 τηοβὲ δἰσηϊοδηὶ : ἔοσ 80 ἀτσοὶξ ἴῃ 
Βοάοσιῃ. 

ὃ. Α ᾿ς λίατος, απά Ῥὶοείογν (νοτ8. 18--16).--- 
Οὔϑ ἱμαὶ μδᾶ ϑδοαροᾶ. Τὸ δυίΐοῖ]θ τοδυῖκθ (6 
τ06 ΟΥ ᾿ΐπρασθ.1 Α ἐυρίντο γὙ͵0Ὸ βουρῆς Αὔγδ ἴῃ 
Ἠοῦτοιῃ, τασϑὲ ἀου01688 μδνο διοοὰ ἰῃ οἰο86 το δ 08 
σι [ωοἱ.---Λ Όχασα [89 ἘξΟΌσχοΥσ, [Π6 ἰτηπιίστδηῖ. ἢ 
Ατδπι, 88 [οἱ αἷδο, νὰ8 υἱϑισοὰ ὮὉΥ ἴῃ6 οβοδρϑὰ, γῇ 
83 ὈΟΤΏ ἴῃ [Π6 ἰΔη(, 48 δὴ ἱ ἰ, δηὰ Ὀδοαῦ86 
[ωοὐ [86 Ηοῦτον 88 ἃ οαρνο, 6 δουρῃξ ΑΌγαμα [ἢ 
Βοῦτον. Τθο Ατηοτίϊα Μῆδιηγο, δηὰ ᾿ΐβ ἔτσο Ὀγοΐδογβ, 
ὙΘΓῈ ὨΔΙηΘα 88 οοηίοαογαίοβ ὙΠῈ ΑὈτγατα, Ὀθοδῦβ6 

5 (ΕἸ ῬΆΣΔσΩ, ἐοσο ἑηξ, ΟΥ Στ ΠοΣ ποοᾶ οὗὨ Ῥασῆσι, ἰ8 τΣῈ- 
οαἱ ἀουδέ (86 ἰαῖοσ Ἐ]αίῃ, δὲ [πη μοδὰ οὗ [19 Αὐϊδηΐείο μη]; 
(6 Ῥτοϑοηξς Αἰκαῦρα, Ἐπὶ, ὑ. 14]1.---᾿αφ. α.] 

{{αβοδῆ, ὉΓΟΛΔῸΙΣ δὲ Αἷπ οὶ ὙΥΔΙΌΘ᾽ ; ἐδβουρὴ ἘΓο] 
βιὰ Ἡογάεκποσ ἴον ἐδ Ἰοσαίΐοι δὲ Αἱπ Ἐζδάοβ, ἱῃ τὴ 6 
οδδὶ οὗ ἴδο Ὠίμκιμοδὺ τ ηρὰ οὗ δοῦοὶ Ηδῖαὶ, δρουξ ἅνθ ΠΟΌΣΒ 
Ἐ.Β.Ε. ἴτουῃ Μουδιῆϊ.---Α. 6.] 
ΗΝ [(Α4[15ὸ ΒΟΒΙΝΘΟΝ᾿ 8 “' ΒΟΒΘΆΣΟὮΘΕ," το]. ἰϊ. ὕΡ. 328-9230.--- 

ἐκ 8ὸ οοπαίϊγυοίοα ἰῃ ἴη6 ΗΘΌΓΟΝ δ6 ἴὸ 

Ῥαϊγοησπιίο; “ἢ ΘΥΟΓΥ͂ οἴπογ {Ὑῦ6 ἰπ 1π6 ΘΟ ΠΕΥ Ἠδὰ 
ΟΣ Ἱ ΡἸΠΆΠΥ ταϊσταῖθα οοσοια 80 ἘΠΡΏστιῖοα, δηὰ [πδὲ ἐμ ποτὰ 
Βότο ἀἰβί σα ο8 ΛΉΓΔΩ ὧ8 ἐπο Εἰ οὈτον, }.8ὲ 88 18 οοῃζεά- 
αταῖο, λίδιησο, ἰ6 ἀἰδιπ χιϊδηθὰ κ ἰμ6 Απιοσίῖο.7--Α. α.} 

[807 δβϑίδιοὰ αιἷπ) ποὺ ἴῃ ἴδ πῶ (νος. 34). Τμοὶσς 
Ἄοοπήθαογαίίοῃ βἤονγβ ἢἴ8 οὐ τη ΒΟ ταϊηρ ἰπῆυθῃς6.--- 
Αὐταπι ποαρὰ ἰδδὲ [18 ὈΓΟΙΠΒΟΣ ν͵δ8 ἃ οδαρίνυθ. ΤῆΘ 
Οσχργοββίοῃ [8 αἱἰρηίβοδηῖ. Ἰπβιδηίγ 6 ΔΙΊΤΩΒ Ηΐβ 
ἰγαϊηοα, " ἰ, 6... ἷ8 ἰγοὰ βογυδηίΐβ, δπὰ ρῥγαοιϊβοα ἰῃ 
ἰδ 186 ΟΥ̓ ΔΙΤΩΒ; Θδρδοΐδν ἴἢοθο ὈΟστὶ ἐπὶ Ὠΐα οτστι 
δοῦδθ. ““Τ|δὶ ἴπθ ῥδισίδιοιβ σδσγιοὰ ἩΘΔρΡΟΩΒ ἰδ 
οἶθαν ἔτομι οἶ8. χχχὶν, 25. χἰϊχ. ὅ.᾽") Εποῦοὶ.---ὉὩἴοὸ 
δι. 61} βῇῃονβ πᾶς [ῃ6 Ὠδῃ δ υἀδὰ (0 Ἑσδῃηοὶ ὉΘ 
[86 ([,Δἰ88}) δὰ (Φυάς. χυῖ!. 29) εἰϊυαίοα ἰη (86 
τηϊαδὶ οὗ ἰὴ βουγοοδ οὗ (06 Φογάδῃ, δίηοο ἰξ ἀοοθβ ποῖ 
116 ροῦ οἰΐποῦ οὗἨ 186 τΑΥΒ Ἰοδάϊΐηρ ἴτοπιὶ ἰ86 τδ] ον 
οὗ ὁ Φοτάδη ἰὸ θδιιδβοὺθ; ὃυὶ ἤδη ἴῃ Οἰϊοδα (θευε. 
ΧΧΧΙΥ. 1; 2 ὅδιῃ, χχίν. 6), ἴπ ἤδη, Αὔγδηι αἀἰνίἀθ8 
815 1116 ΔΙΊΤΩΥ ἱπίο Ὀδηάβ, διὰ ζ4118. ὕρὸῃ [06 ΘΠΘΤΩΥ͂ 
ἔτοια αἰδογθης αὐδιίοσβ ὈΥ ἰρθῖ, δηὰ ρυγδαθβ ΐτη 
αηΐο Βορδῖι, “ῬΓΟΡΔΌΪ ρῥγοϑοσνϑὰ ἰπ ἴλΐπο ὙΠΙΒΕΘ 
Ηορα, πιιορδΒ. Ττγοὶϊο ἑουμὰ 8 αυλτίοῦ οὐ ἃ στρα 
που εν ἴτοσῃ θδιηδϑουβ." Καὶ, Το Ηοῦτοτϑ ἀο- 
Βηοὰ [86 αὐλείοτϑ οὗ [06 ὨοδΥΘΒ πὶϊὰ μοῖρ ἔδοοδ- 
ἴο 106 Εδδι; δοῆοο {6 Ἰοῖξ μδηὰ ἰβ πογιμνδασα. 
γἱοιοίουδ, Β6 Ὀτουμῶϊ Ὀδοὶς ἴδ τβοϊο 5ροῖ! οὗ 186 
ἘΠΡΟΣ ἩΡΟΒΙ ἸΠΌΒΕΣ ἘΒῚ ἘΘΟθΑ ΚΒ ἈΠΟ ΚΕ Βα 

4, Αὐταπιδ 7γιμηιρλαπί ᾿κείμγπ (νοτβ. 17--94). 
ΤῊο Κίηρθ γ8ο ποίσοιηθ ἢίῃ.---αἰ [9 ψΑἼ]ὍἘον οὗ 
ΒΒδνθὮ, ἱ. 6. [86 (Ἰδοῦ) ΚιηρΒ ἀδ]6θ.Ύ. Τὴ υδῖου 
ῬτΟΌΔΌΪΥ ἰακο8 [18 παῦὴδ ἴγομλ {π|8 ουοηΐς, Αὔβδ]οτα 
ογθοίοα 8ῖ8 ὑὲ]Π|ὰΡ Βοτο, 2 ἕδη. χυΐὶ. 18 (αἴτοσπσασὰβ 
το α6}16 ἰῃ 106 τοῖς βίγ]6). ᾿ΑσοἊοογάϊηρ ἰο Ζ2ο- 
ΒΕΡΗῦΒ, Απίίΐᾳ. νἱΐῖ. 1, 8, ἰξ ἰάὰὺ δρουΐ ἱπὸ βιδαϊδ 
ἔγοσαη Φογυβα! θη. Μοϊοπίσχοάθο ποῦ ποτ πνασὰβ ἰὸ 
τηθοὶ ἰπ), ἴ.0.8 ἰῃ (86 ὈΡΡΟΓΡ ΤΑ] οὗ ἴδ6 ΚΙάγομ 
(860 Π]οἰοπανῖθθ). Μοιομἰχοάθο δρρϑαᾶτδ ἴὸ μανθ 
δηϊοἱραίοα (δ6 Κιηρ οἵ βοάομι ; αἱ 81} ἐνυθηὶβ ἢ6 ᾿δ5 
106 ῥτγοοοάσῃοθ. ἰπάονΡ ἰ8 τογαδὶ οἱΐυ, ὅδ]6πι, πὸ 
τηυϑὲ υπάοτϑιδηὰ “οτγυβα θὰ (Ῥά. ᾿χχνὶ. 8), διὰ ποῖ 
16 αἰδίδηϊ α]πὶ ἰὰ τ Ώοθα Ὑ᾽οΐ 7 ΦΟοΒη Ὀαριϊχοὰ 
(Φομα ἰἰ. 22), Οοωρ. Κκιν, Ρ. 148. [πὰ ἴδνοσς οὗ 
Φογυβδίοτα (3 -- “5, (ουμάϊηρ, ον ΑΔ, ροκϑοο- 
βίοῃ ; ἴῃ πδπὶθ ὈΞΊΣΞ Δ ἰδ οἰΐ μον ὑλ6 ἔουπάϊηρ οτ 
ἴΠ0 ρΡοβϑοβδίοῃ οὗ ρεδοο; (116 ὅγδί 15. ργοίεγα Ὁ]6,} ὅσθ 
Φοβερηῦθ: Απέφ. ἱ. 10, 2; ἴ6 Ταγρυηβ, ΑΌθο 
Εστα, Κιπονὶ, οἴς., Καοροὶ, 6] Σβο ἢ, δηὰ Κοῆ- 
Κυδθυηον, Ἐντδὶὰ : “ Η]ϑιοΥΥ οὗ [ατϑο], ἱϊ. Ὁ. 410,᾽") ἃτὸ 
ἴῃ ἴατον οὗ [6 Βα) τὰ οὗ Φογοῖιθ. Τδμδὶ δὲ 16 ὥὕὔτηθ 
οὗ Φοτζοόμιθ, ἰ86 μαῖίδοθ οὔ Μοϊο ιίσοαθο τῶϑ ὉΞΌΔΙΥ 
Ροἰϊπιθά ουὲ ἰπ {μ6 γυΐῃϑ οὔ Ξδ]υτϊα8, ἱγίησ δϑους 
οἰχῶϊ Βοϊωδῃ το ΐϊοδ ἔγοπι βουίῃορο 15, οὗ πος ἘοΡ- 
ἴῃ80} διημα ϑιηΐ ἢ ἰουμὰ ὯῸ ἴγσϑοθ, ὑσοῦοθ ποίην, 
ΒΑ] Όγ188 ἸΑΥ ἴ00 ἔδν ἴο {86 Ὡογῖδ, ἴον [6 5δὲδίϑιωδης 
ἴπ 06 πδσγδῦτο. Μοϊοδίζοάρο (κίησ οὗ πρ ίοουϑ- 
Ὠ685---ἰῃθ ἰδηριδρα οὗ ἰῃ6 (δηδδη 68 ῬἨᾺ5 Ἠοῦταϊο) 
18 ἀοβουθοα 88 ἃ ρῥγίοϑδὶ οὗ ΕἸ Εἰοῆ. αἀοοογάϊηρ ἴο 
ϑαποδαπίδίοη (ΕΠΕΒΙ.Β: Ῥγαρ. ἱ. 10), ἐδ ΡΒση» 
οἶδ οδ᾽]οὰ ἀοα ᾿Ελιοῦν, ηὰ Ηδηπο ἴΠ6 σε δαρίηΐδη, 
ἰη Ῥίαιέωις Ῥαπιῖΐωδ, πδῖηθ8 ἴῃ6 σοαβ δηὰ 
ἰϊοπῖπι οὐ Εἰϊοποίλ; Ὀσὶ [6 ἴοττα Π ΓΘ ἷ8 αἰδον- 
Θῃϊ͵ δηᾶ 18 εἰρη βοδύώοῃ 8 τηοποίποίβις, “ποῖ Θοὰ 
88 ἴ6 Ηἷχμοϑὶ διυοηξ ΤΩ ΔΏΥ, Ὀὰβ ἴῃ ἃ τιοποίδεϊβίὶς 
ΒΘη86, [88 ΟΠ6 τηοϑὶ ἕὰ ἃ αοὐ." (6 1 25. }} ΗΘ 
ὈΓΣΪΏΡΒ ἴγοτῃ ἢἷβ οὐ Ὁ δι ἃ ΜΪΠ6 ἴ0 ΓΟΐγοβἢ Αὔγδσα 
αἰ α ως [ΟΠ] ονοσα. “ΤΏ ῬΔΡρΙβϑί8 οσρ δίῃ ἰΐ τιν) τοῖς 
ΘΓΘΏΟΟ ἰο ἐπ βου] ῆοα οὗ ἰδ6 Πη488, Ὀυὶ ἴδ τοίογθηος 
8 ἔδία] (ὁ (οἷν οὐ 6836, β'ποα Μοϊοσοθο κατε 

ἴο ἰπιβο]; 600 ὑγτς χυϊ ὶ. 19, διὰ χσχίν. 132-49.  οκσθ- 
ἜΟΒΤΗ, ". 71..--Α. 6. 

« 
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ἐ.6 τΐπο δἷδο. Ηδ ὑὈγουρὰς ἕογίι, οὶ Βα Ὀτουρδὶ 
Ὀεΐοτο αοἀ." ϑβομβγδάογσ. Μοιομιίχοαθοβ ῬΓΑΥΟΡ [ῸΓ 
ΡΙΟΒΡΟΣΙΟΥ απᾶ ὑ]οδδίης 8 ἰγδαδίδιθϑὰ Ὀν οἰ σβοὶ 
ΓΒ Πα ἸΘΑΙΪΥ 88 ἃ ἀοΌ00]6 Ὀ]οδβίηρ." ΤΏ6 ἰοῖτὴ ΓΤ 
ἀοποῖοβ 186 γΌ]οῦ, Ὀὰΐ ΤΩΔΥ 450 Ὀ6 υδβοὰ ἰο ἀοποίθ 
ἴΠ6 οσγοδίοῦ δηὰ προ επεσσς Ὧ6 ζανθ ἰτὰ 
Εἴπθα. ΑΒ Μοϊοδίζοασθο τὰβ ἃ ῥτγίοϑδὶ οὗ (ἢ ἰγὺβ 
Θοά, τῆ εἰ οὗἩ (86 {16 οὗἨὨ 6 δροἱϊ νγᾶ8 ἃ βδης[- 
οδιΐοη οὗ (86 τὰγ δηὰ νἱοίοσυ, 88 ἴῃ 16 ἰδίονς δἰβίουυΥ 
οὗ [Ξ-γδ6] (δες {{1πῸ Ὀοϊοηρσοά ἰο ἰδ6 τοδὶ (μὸν. χχυῖὶ. 
80), ἀπὰ ἴπ6 ραγιηθῦ οὗ ἰΠ6 μἱδ οὗἁἩ οοπδοογϑίίοῃ, ουὖἱ 
οὗὨἩ [Π6 8ροῖ}]9 οὐ τᾶγ, ἰο ἴθ ῥγίθβι !υ ὑγὶθθ, τὰβ 86- 
οὐυτοὰ ὉΥ ἰᾶὰν (Νυῦ. χχχὶ. 28 δὲ ; 2 ὅδ. τί, 11; 
1 σἤτγου. χχτὶ. 27) Οστώρδγο Ηοῦ. νἱΐ. 4.---ΤῊο κἰπσ 
οὗ ϑοάοτῃ ἄοοβ ποῦ βροδκ ἴῃ ἃ ἔοστηδὶ, βοϊθι πη ΤΑΥ͂, 
Ὀυΐϊ πίῃ οὈνίουβ ργυάθηοθ, Θηοουγαροὰ ὈΥ͂ ἴῃ 6 σαηθ- 
ΡΟΞΙΥ ΟΥ̓͂ ΑΌτΒΩ;, ἴ0 ὙΠΟ, ὈΥ ἴΠ6 ἰαντγβ οὗ ταῦ, (ἢ6 
σαρεῖνοβ Ὀοΐο 858 Βἷλγοθ.---Οἷνθ πὴ ἴδ Ῥϑῖ- 
ΒΟῺΒ (8Βου]}8). 6ἢ ΤΌ] Ἰοστα {6 ΠΟΌΪα ἀροϊαγαιίοη οὗ 
Αὔτϑαι, πιο ἷ8 Ὀο(᾿ Δ τοοοχηϊίοη οὗ ἴΠ6 αἀοἀὰ οὗ 
ΜεΙο Ν᾽ Ζοάσο, οΥ οὗὨ ἴμ6 σοΙ Ὁ Υ οὗ ἔα ἢ, Ὀοίνθο 
Αὔτϑια δηὰ Μο]ο ιίσοάθο, βίποθ ἰδ Ἰοΐπβ ἑομεοίμον 186 
Πδπι65 Φοθοόνδὴ δηὰ ΕἸ ΕἸ οη, δὰ αἱ ἔπ βαπιὸ {{π|0 
8 ὩΟΌΪ6 οχργοδϑίου οὗ ᾿ιἷβ υπ868 8 ποθ, Ηο που]ὰ 
ποῖ τοϊδίῃ δηγιῃΐηρ ἴσοι ἃ ἰΠγοδα ἰὸ ἃ βῃοϑ- αἰοποῦ, 
ἱ. 6.., ποὺ ἴῃς ἰεδβὶ ἰμίησ, 8δοὸ ἰμδὲ ἴῃ Κίηρ οὗ Ξβοάοῃι 
σου ποτοῦ ΒαΎ, ἴ ἤᾶτο τηδ6 Αὗταπὶ το, ΑΒ Π6 
ἀφοίατοϑ λὲς ἐπέέπιαίδ οοπιπιπίοη ἩΐΠᾺ ΜοΙοΒίζοαθο, 
δηα ἱπίτοάυοοβ ἰὑ ἰηΐο [6 ΨΟΥῪ ἔργ οὗὨ δχργαββίομ 
οὗ μ΄8 γοϊίοη, βὸ 6 Οὔτ Σγ τγοίυβεβ ἀπΚ σοπιπιηΐέν 
οὗ σοοάε σῖϊὰ ἴποὸ ἰκεΐηρ οὗ βοάοτηο. Ηθ γθβοῦνϑβ ΟὨΪΥ͂ 
πὮδιῖ 5 βουυδηῖβ δὰ ΔΙγοδὰγ σοηδυτηθϑα ἴῃ (δ 6 Ὡ6068- 
εἰιἰ65 οἵ τᾶγ, δῃὰ ἱμδὺ ρατγὶ οὗὨ ἰδ6 βροὶ] ποῖ [611 ἰὸ 
δία το Ἴοοηίοαογαῖοθθ, Απθν, Εβοϊοῖ, δηθὰ Μαδιηγο 
(Ν τα. χχχὶ. 26: 1 ὅδ. σχχ. 26). 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΧΑΙ, ΑΝῺ ἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

ι. ΤΠο δτεῖ το]]-ἀςρβηρα δρρϑᾶγδηςσα οἵ νἂῦρ ἴῃ 
118 ἀϊ δγθηϊ δϑρϑοίβι Α νγχὰγ οἵ {πΠῸ που ὰ δραϊηδι 
ἴδ6 πον --ἰὸ εἰν πρίν, Δ]11Δ}}668---ἰἢ6 σοπαμοβίβ 
--͵τρὸ τυ]οῦβ δπὰ {ποῖν τον θα γα 58419--- ἢ 6 ῥγουηΐ- 
πρηΐ Ιοδάον ((ΠΘἀοΥ]δοπ!61).---(Π 6 αἰίδοὶο---(ἢ6 νἱοῦοῦ 
δηὰ ἀοίραι--ἰὰ6 ῥἱαηάον, δῃὰ βουυΐοο οὐ σδρίνο8--- 
οὔ π6 μεανὰ ἀοδβιίην οὗ ἰἴοβθ τὸ ἀπ οὶ αὐΐοιν ἴῃ 
186 Ἰαπὰ ([,οἱ)}--οἱὐἱ ἰὴ0 πνίιάθ-.δργοδὰ ἰϑγγοσ, δῃὰ ἰδ 
τεῦ ϊκα οὗ ἰῃδὶ ἴδστοῦ, Ὀδίοτο [Π6 ἱστιὸ Ὠογοΐβτη τι 
ἘΠ [86 ἰστὰθ ΒοΙῸ οὗ Τλ1 ἢ ΟΡΡΟΒΟΒ ἃ ἀοίδηβίνα 
δι ΤΘΟΘΒΒΔΙῪ ΜαΡ, ἴ0 ἴΠ6 αἰΐδοκβ οὗ ἰὴ6 οοημδάοῃι 
διὰ ΒδυρὮ ῥτΐθοο. Τὴ οἰϊϊάτου οὗ αοὰ 8πὰ 
(δοιαβοῖ ν 8 ὉΠΟΧΡΘΟΙΟΘΩΙΪΥ Ἰηγοϊνοὰ ἴῃ ἐῃ6 ττᾶγβ οὗ 10}6 
ποτ], 88 186 ΒίβίοΟΥΥ οὗἩ Αὔγδπι, [οἵ, ἀπὰ ΜοΙοπίζοαοςο 
Ῥιότοα. ΤΠ ἀοδίσυοίίνο πδίατγο οἵ ὙΔΓ, 80 (ἊΣ 88 ἰΐ ἰβ 
(86 ἔσγυϊξ οὗ Βυτηδῃ ρϑββϑίοῃβ, δὰ 186 ργονϊἀθηίςίδὶ 
οτοστη ς οὗ 1 υηϊο βαϊγαίίοη. 

2. ΤΏΟΘ ἔθδγι] ονογί τον οἵ ἐδ 6 βοάοταίία ρϑηΐδρ- 
οΟἷ18 ἴῃ [Π6 ναὶϑ οὗ δἰ ἀΐπ), δπὰ (ἢ 6 το 6 Υ} τοβοῦα 
ὈΥ ΑὈτδσῃ ἐδ6 τηδη οὗ ζδίτι, στουρῆν ὯὩ0 ΓΟρΟὨἴΔΠ06 
ἴῃ (86 ὈΘορὶο οὗ [δαὶ γϑῖϊου, δ Πουρ ἢ {ΠΠ|6Ὺ τ γα α]- 
ΓΟΒΟΥ ποδκοηθα δηᾶ ϑηογγδίοα ὉΥ (μοῖρ ἸΌΣΌΓΥ, ΠΟΓ 
ούθῃ 8ΩΥ γταίἀ6 ἰοτατ 8 1, οἱ, ἴῸΓ ΠΟ56 Βαϊ [ΠΟῪ 
ΝΟΓΟ Σοθουθὰ (6ἢ. χῖχ, 9). Ηδποο ἴδ9 Ἰοεὶ Ὀαἰ]6, διὰ 

9. «(ἸἸοδοποδοῖ βοΐ Αὔταση Οοἱξ, ἄσπι ΑἸΙΘΥΆΔΌΟΣΘΩ, 
ὌὭσϑιια Εσθομαήΐος Ἡ ἰτητο 615 υπὰ ἀογ Βχὰθ 
πὰ κονεποάοὶϊ κοὶ αοἱξ, ἀον ΑἸἸΟΣ ΒΔ ΌοΣΘ 
οε μοϊούατί ἀοὶπο Ὀχᾶηροῦ ἐπ ἀοὶπο Ἠδηά.᾽» 

{Π οἱ] αἷεο σεΐίεσε ἴο 80 ροςίς4] ἕοστηϑ τῇ ἊΣ αιιὰ Δ. 
“Α΄ ο.) δὰ ὯΝ: 

10:6 ἰοΙΤΌΓΒ οὗ τῶν ἰῃ ἴδ6 γὰ]6 οἵ Βἰἀαΐτη, ὈθΘολτδ ἃ 
Ῥογίθηϊ δηὰ κίσῃ οὗ ἰμοὶν Ἰδΐθν ὀνου ἤγΟΥ. 

8. ἴῃ (86 πιϊδίογί 68 τ ΒΟ σᾶ 6 ὉΡοὴ ἢίπα, [Οἱ 
τουϑὲ κυδον {Ππ6 τοι τ ὈυΟΏ [ῸΓΡ ἷ8 τηϊβάθοάὰθ ἰοτ Αγ 
ΑὈγαπ. Βὺΐ ΑὈτδπὶ τον ρὰθ ἢΐ5 ἱησται τυ Ἡ1Ὲ 
801 {-6 οΥἹ σ᾽ Πρ ΤΑ Ρ  Δηἰ τα γ. 

4. ΤΕ ἰοΙΤῸΙΒ οἵ πὰγ ἴῃ [8 ἀθβοϊαιΐησ απ ὰ ρᾶτ. 
ἰγσίηρ, Ροσοῦ. ΗΟΥ͂ ἰὐ Τηδὺ ὕὉο ἰπιοστυριοά, ἀπά ἰβ 
ὌΒΌΔΙΥ Ομ θοκοα πὰ Ὀτγοῦρ) ἴο δη δηὰ, (ἢγουρὰ [6 
Βοσγοῖο ἴδῃ δηὰ οουγάρο οὗ βοῖῃθ 8ϊῃρ]6 ΠΟ, ον ἰΐ 
ΤΙΔΥ ὉὈσ, Ὀδηὰ ΟΥ̓ ΒοΓΟΘΒ. 

ὅ. Αὔτϑιη, ἴῃ6 τῇδ οὐὗὁἨ ρβοϑδοθ οὗ ἰδ6 ῥγουϊοιβ 
οἰαρίον, 6 γΥἱοιἀΐης οἰ ὰ οὗὁ ρϑδοθ, 'β ᾿πϑίδης!ν 
σῃδηροαὰ ἱπίο ἃ ᾿οῃ ἤθη [06 τορογὶ ΘΟΙ 68 ἴ0 Ὠΐτῃ, 
{πδὶ [,μοἵ, ἷ8 Ὀτοίδογ, ἰ8 ἃ οδρίίνθοι Οηδ οἰζθη οὗ 
(06 Κίπγάοιῃ οὗ αοὰ ἰ5 οὗ 80 στοαὶ ἱπηροτγίδηοθϑ ἴῃ 9 
βοδίθϑιη, ὑπδὶ Ὧθ ὙΠ] δἰΐδοκ ἃ 016 υἱοϊοτγίουβ ΔΙΤΩΥ͂ 
σὰ Ηἷθ |60 θαηά, δηὰ νσϑηΐυγο ἢἷἰβ οὐ ἰἰΐθ, δπὰ 
{86 ᾿ΐἶνοα οὗ μιἷβ βοσυδῃϊθ ροὴ ἴΠ6 ἰδϑὰθ. ΤῊΣ Θῃ ΟΡ 
ἴῃ ορροαίεοπ ἰο ἐῃὴ6 ρΙΟΟΙΩΥ Βογοίΐβηῃ οὗ (μ6 φαγί ἴῃ 
ΟΠ δαἀονίδομμον δηα ἢἰ8 ΓΟ] οὕτοτθ, ὑπο ᾿ἰσὶιῦ ἀπὰ ΘΠ ΘοΓ- 
ἔα! ματγοίδτη οὗ ϑατϑῃ, ἴο [Π6 τῶ [ὉΓ Ορρτοδϑίοῃ δηὰ 
ὈΟΠάδρθ ἴῃ ἰΐ8 ἀδεὶς ἔοστα, (86 ᾿ἰχῆςξ ἔοττῃ δπὰ δβρϑοὶ 
οὗ 186 τσ οἵ δεϊναϊζοῃ δηὰ ἰθοσίυ, ἰο 86 ροτγοῦ οἵ 
βοαϊοδδηθδα, ἱπδυσηδηΐεΥ, δηὰ ἀοαροτγδίίοι, ἱπ πηΐοῃ 
πὶτῃ ἀθπηοηΐδο ΡΟΎΘΓΆ, [Π6 ΡΟΝΘΡ οὗ ἔδί ἢ, δηὰ ἰονο, 
Δ ΠΟΡΘ, ἧπ οοὐθηδηὶ πὶ Φομονδῇ. 

6. 1 ἀἰά ποὺ δηΐου ἴΠ6 ἱπουρῆς οὗἨ Αὔτδηι, ἐμαὶ 
[80 Ῥγίηοοβ ἀραϊηδὺ τό δ6 ποῃΐ οὐδ ἴ0 δῦ "οῦΘ 
ἴον [06 τηοϑβὺὶ ραγὶ ἀοθοθηάδηί οὐ Κῃοπ, δηὰ ἰηἀοοὰ 
[86 ΡΘΟρΪο οἵ δἰβ ἔοστωον οιησ, δὰ ὑπαὶ {056 ὙΠΟΠ 
86 τοβουϑὰ, δὰ τὶ ποτὰ π6 Θοπηθοίβ Πἰπιϑοὶ ἢ, ΔΓ 
(86 ἀοδοοπάδηίβ οὗ δα). ΤΠ τηοίΐνο ἴον 1ῃ6 ὙΔΡ 
ἯΔΒ ἰ0 βΔγὸ [,οἱ," δηὰ [6 4]]δῆσοο [ῸΓ {86 σρὩϊὶ, 

ὁ 180 8]1]}1|6ῆσ6 ἴ0᾽ ῬΓΤΟΏΡ, Μὰβ ἀδοίδῖ γα ῸΓ Ὠΐτη. 
6 ἰοτα ἴο ἷ8 Ὀτοῖδον, ἴ6 ΗοΌτον, δ88 βρϑοίδὶ 

ρονσορ. Βγοίδοτὶγ Ιοσθ. Ἐνοσυ Ηοῦτον, ἴῃ ὑμ6 Ὀθδὶ 
δὰ Ηἰρθἢοδί θθη86, τοῦδὲ ἢ οἰ 6 ΓΒ 88 ἷβ ὈγθίΒΓΟη, 
Βυὺ ἰπ “16 ΗδῦτοΥ ᾽" Βοτὸ [86 ἱτηροτίδης τὨΐηρ ἴ8, 
8δὶ 6 Δ“ ΘΟΙΠΘΒ ἔγοπι δΔΟΙΟΔΒ ἐΠπ|6 σῖνον,᾽" οΐ 88 ἢ6- 
11Ζβοῖ ΒΟ] 8, δὶ ἢ6 ἰ8 ἀοδοοπαοα ἔγοπι ΗΘΌΟΡ. 

ἢ, ΑὐτΔπιὶ [48 ποῖ Οηἱν, ἰῃ μἷβ δὶ ἢ, ἃ ᾿ν γοΐβτω 
δια βοὶ -δαουθοθ ἡ ϊοῖΒ ΟΥ̓Θγοοση 68 {Π6 που]ὰ, ἢ6 88 
αἰδοὸ ἴπ6 Πογοὶς βίγοησὶῃ δηὰ βρίτ. Ηἱβ βαγυδῃῖβ 
ΔΓ Τ]Θ ἰγδίηθ ἰ0 ἀτηϑ. δ πον (ἢαϊ, ἱπ δὴ 60]] 
ποῦ, ὁπ 6 ποραβ ἀοίδηοα Δηἃ ἩΘΔΡΟΏΒ, δῃηὰ τηυϑὺ ὉΘ 
δττηθα, [πῃ 8ἷβ8 πῦρ πὶ ἰἢ6 που], 6 ἄοοβ πόϊ ἀ6- 
Βρἶθ6 Δ ΒΟΠΟΓΙΒΌΪΘ Δ᾽] δῆσοο τὶ ἸΠΟ86 ὙΠΟ, ἰη ἃ γοὶΐ- 

Οὔβ ροϊηὶ οὗ τΥἱ ον, ἸΏΔΥ δέν αἰδογοης τὰ γ8 οὗ 
(ὈληΚίηρ ἔγοσι ᾿ἰπιβοῖ, Ιηάοοά, 6 δοὶβ ἰπγουρδοῦς 
ἴῃ ἰΠ6 ἰσὰ6 Ὠοτο-δρίγς, ΤῊΘ ταρὶ ἃ, ἰπβίδηϊδηθουβ 
ομϑδοῖ, ἰΠ9 πρ] -ογαδθγοὰ δὰ ἰγγοβίβιῖ Ὁ]6 οὔδυψο, 186 
Οὐ ΔΡΟὨίηρ δηὰ Ηδηϊίηρ οὗἨ ὑπ ΘΠΘΥ, [86 1Δ]Π}[πρ΄ 
ὍΡΟΙ ἷπι ΟΥ̓ πίρῃν, (86 ἤσργοσ ρυγϑυϊ ἴοὸ [86 ὙΟΥῪ 
υἰπηοδῦ, (0 {π6 οοτηρ]ειοα γοϑα]ῖ, (Ώ686 δὸ 106 οτὶρ- 
ἴη4}, ΤΠ ἀδιλθηΐ8] ἰανδ οὗ 411} ἱπίθ]ροηὶ τδσίδγο. 
Απά ἐξ ἀοεβ ποί αὐἀπιδέ οΥ φιεδίέοη, ἰλαέ ΟΥοπιιοοῖ 

5. [“Β0δ ἷδ ΣΩΔΤῸΝ δῃὰ υἱσίοτυ μδγθ διοῖίδπος δαὰ 8 
ΕΡοτ ΤΟΙΌΓΟΏΟΘ ἰῃ π6 οὐ͵οοί οὗ μ6 πἰδίοσγ. Ἐγνϑη ΠΟΘ 

ποῖ ἴ0 διτν Αὔτϑι, Ὀπὲ γαΐδοῦ ἐδὸ τοπάοσα] ῬΓοΟΥ- 
8 οἴοδουι, ἑμβσου σὰ ὙΐΟἢ 8}} ΘΣΘ 

Θηΐογβ ἐπ ἱσητιθάϊαίθ οοπηθοϊίο τῖΐὰ (6 ἀϊνίπο γ]βδῃ. 
ΑΘΓΔΩΣ 18 1860 ἀδείσπείοα Ῥοβδοβδοσ οὗ ἐπο Ἰατὰ ; ἱξ 15 ἰδ 
σοποόγῃ, ἐποΣϑίοσθ, ἴο ρβτιατὰ ἐμ6 Ἰδπὰ ὕγοπι 411} δββϑαι 8, πὰ 

Ἐ 
ἐξ 
ἰάθῃοο οὗ ΟΥ̓́Σ Ὠὲ8 

ἴο ἃ νοῦρο ἰΐδ ἰεἰπιτοδ; ἐξ ἰδ ἔπΠ6 νασί οὔ αοά, τγῶῆο 65 ἀσεὶμ- 
πλίΐοα Ὠΐηὶ ἴο θη, ἴἰο ρῖνο πἰπὶ ἰδ6 νἱοίοσυ.᾽" Ευπτξζ: 
« ἩϊείοτΥυ οὗ (Ὧο Οἷᾶ σονοπδηξ,᾽ ν. 17].-.-ὥβἕϑ 16. 

(Η|Ὶ| ΠΕΙ͂Θ ἴο 1πθ Ἰαπὰ ἱηνοῖνοβ στα ἐπ ἰὯ6 πτᾶγ. Ἠδο τηυδὲ 
ἀοίοῃὰᾶ ἐπι τίσ 85 Ὀθοι ρίνοη ἰο Ὠΐπ. ““ Ησ 15 ὯῸ ΒΟΟΏΟΣ 
οοπδιτησὰ ἴῃ Ὠἷδ 1116, Ἰπῶπ ἴἢ6 Ἰαπᾷ 8 ἱπνβᾶαοα ὮΥ͂ ἃ οοηΐοα- 
ΘΥΔΟΥ οὗὨ Βοβέ16 ἰἰηρα. ΤΏ 1Π6 Κἰπιράστῃ οὗ αοὰ 15 ΠΟ 
ΒΟΟΙΟΡ δαὲ ὮΡ δν οσο, ἴμαη ἔποΓῸ ἰ8 ἃ σα γίηρ οὗὨ τ. 
ποσὶ ὰ Κίηρσάοπιο ἀχαϊπδῖὶ 11.) Φλοοβῦυβ, Ρ. 347.--.. α.] 
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ρξαγηεαά ἐΐλεδα Υωεπαάαπιεηέαὶ οχὶποὶρίεβ οΥΓ Ὡαγαγε 
7 οπι Αδνωπ ἀπά οἱλεν Οἰά Τεείαπιεη ϑκυρῥκῳ 
“ὁ ἐδ Ῥγοδαδίε ἰλαέ Ναροίφοπ, ἐπ ἐλδεδ, αα ἐπ πιαπν 
οἰλεγ »οὶπέδ, ιοαδ απ ἑηαίον ΟΥ̓ ΟὙοηιιοοίἑ ; ἃ8 ἷἴι 5 
εογίδίη ἱμαὶ (πεΐϊδοθδυ απὰ ΒΙάσομου ἢδνο ᾿Ἰοασπρὰ 
ἔγοτα ἱῃ6 πιο πο οὗ Ναροϊθοη. [1ἢ ἰδθ βρίσγις οἵ 
ῬΓΆΥΟΣ τον οὶ}, ἐμ6 ἰανί οἱ 16, 8 ΚΤΟΔῸΥ ἴῃ δά- 
ψΔη09 οὗ δία (Ν ΡΟΪΘΟΙ); ἴδ ΒΘΓΟΘΒ οὗ ἴδ Ὀὔπιο8 
πὮ ΘΠ ἐγοθάύοσῃ ὑπ ΡΒ ὈΪδοα υἱοϊογίουδὶ Υ ἐδ 6 ἰογίῃ! 
Ἰοηρσίηρ ἴον ἀθἰνογαηοθ οὐ [86 ΡΘΟρ]6 ΟΥ̓σ ἀραϊηβι 
(6. ἀφιηοηΐδο ᾿υϑὲ οὗὁ οοπαμαβδὶ οὗ 186 τηυγάογοῦβ οὗ 
(86 ΡΘΟΡΙΟ. 

8. Αὐγτάστη 18 δἝβιιγὰ οὗ ἰμ6 σοοι-τὴῆη!} δὰ Ὠοῖρ 
οὗ Φεβονδὰ ἰβγουρὰ [86 ϑρίτίξ οὗὁἨἁ Οοἂ ἱπβρίσίηρ μἷτη 
πὶθἢ Ὀο]ονίης δα βδογ βοίηρ οΘοῦγδσο;; δηὰ ἰμαγοίογο 
)οἴῃ5 μἷ8 ταϊρῃϊ, ἴῃ τ[.6 ἔοοἤπρ οὗ δἰ ἱπαϊ νἀ] ποδῖς- 
Ὠ688, Ὑ710}} οἸμηὶροίθῃου, δῃὰ σοδ 68 Ὠἰτηβοί ἢ δῃὰ Ὠΐ8 
ἔογοθϑ, ἰο βοτὰ ἢ ΘΟΙΣΩιἰοδύθβ ἷδ οτ βρὶτίς, 
ἰην ἴῃ 6 1016 ἀραϊηδὲ τῃ6 Ποδβίβ οὗ (6 ΘΏΘΩΥ, ΨἘΟ86 
ΡΟΎΘΙ, 848 ἀοτηοῃΐδο ἀῃα τηλρίοδὶ, οδηποῖ βιἰδηὰ ὈθίοτΘ 
(ἢ ΤΘΙΤΌΓΒ οὗ (οὐ, Ὀΐδ ρᾶ8ι08 δὲ ὁη66 ἴγοϊω μδυρὮν 
οοηδάρῃςα ἰο0 ἐγοι Ὀ]ην δὰ ἀοδραὶν. Τα βοστη-"ἶκ 
οτἰθοΐδὶ του  ἀ- ΡΟῦΤΟΓ δυγροβ δῃὰ Ὀσοῶκδ ἐϊβαὶ ἢ ὈΡΟα 
(86 Πογοῖς ποδὶ οὗ ἴΠ6 [δίδον οὗἩἨ 186 {εἰ}, 88 Δ}} 
(6 βυοσσοραϊΐηρ ΤΌΣΤΩΔ οὗ [Π6 που] ἀ-ῬοντοΣ, τασδὶ Ὀγοδὶς 
ἰηΐο ρίθοςθβ ὕροη ἐδ6 Ὀδἰ᾽ονίης ρόπτον οὗ (86 Κίπχάοσωῃ 
οὗ ἀοὰ ; δηὰ ἴον ἐ.ιὲὶ8 τϑϑβοι, Ὀθοδιιβθ, ἱῃ ἔδ6 ΤΟΣ 
σοηῖγα οὗ ἐἰδ6 ποι] ᾿ιἰδίογυ, δὶ} (6 ροτογβ οὗ ἴῃς 
γγΟΥ] δηὰ οὗ 611 Ὀγοῖζο δῃὰ ϑῃξ ἰο ρίθοθϑ δζαϊηβιὶ 
τῃς ἀϊνίῃο Β(ΔΌΪΙΟΥ οὗ [86 Ὠοατγὶ οὗ Ὁ τβι, 

9. [ἢ ἩΔΙΙΆΓΟ, 88 ἰπ 811 (0.6 ἔοττῃβ οὗ οἰ γ"]!Ζαίίοη 
δὰ 116, ἴῃ ΡΟ] ἶσ41 ρονογτθας, ἴῃ ΡΟΟΘΙΓΥ͂, [86 
Ηροῦτον ῥγίμοῖρ]ο 18 ἀγπαπιὶο, ἐνίησ,, τ 116 ἰ86 ῥτίῃ- 
εἷρὶα οἵ τἈ16 νου]ὰ, δβϑρϑοίδιὶν οὗ [06 τοῖς δηὰ 
Ἐοτηϊβῃ ον! ]Ζαιϊΐοη, ἷ8 ᾿1{61688, ἔοστηδὶ, οὐ ἐεοληπίσαί, 
στα τδ6 ᾿ἰνίης Τουηϊδἴη οὗὨ οτἱρίπαὶ, ἀΐτοοὺ ἀϊνῖηο ἰη- 
βρίγαϊΐοῃ 18 ργοϊηϊηθηῖ, τ Ἤ}6 ἴῃ6 ΟΥΪΏΔΕΥ͂ ΘΟΒιλὶ 68] 
[οττηϊηρ μὑΥἱηοΐρ] 68 τὸ ἰγουρδουΐ ἰκορί ἴῃ (6 Ὀδοὶς 
τουμα. Βυϊ (πὸ ἀγμπδιηΐο ὑγὶποὶρ]θ ἰβ 8180 186 ρτη- 
αἰρίο οὗ τοροπογδίίοη ἴον ἴῃ6 ἰϑοδηΐϊοαὶ δηὰ δγιϊβιϊο 
ϑ βίο -- ον ἢ [Ὁ δβοίθηοθ ἰἰβοϊῖ. ΤὨυϑ, ἰῃ οὖν ἢΐ8- 
ΔΟΤΎ δἷβο, {16 ἰϑο βηΐςα] 8 δυ δ οἰ ΕΥ̓ Δρρδγοηὶ.". ὁΤι 
ἰ8 ΓΘ ΔΓ ΚΔΌΪ6, τιόγϑοόυϑνγ, ἐμὲ οοστοβροπαάϊηρ ἴὸ {}}8 
οτἱσίηδὶ τηοάο οὗ ψδιίαγο, [Π6 δἰτηοξῖ ὅσο  πβῖγ)9 ΟΥῸΓ 
οὗ Ὀδι16 ἴῃ Ἰδαίου ἐΐπμοθθ, ἰ8 ἔθ αἰνἰβίοῃ οὐὗἨ ἐΐ:6 ΔΙΤΩΥ͂ 
ἴηἴο [ἢτθα6 ρϑγίδ, (δι [86 ΘΠΘΙΑΥ͂ ΤΊΔΥ Ὀ6 αἰἰδοϊκοῦ ἰῃ (16 
οοηίτο δηὰ ὕροη Ὀο(δ ΗΔη}(8 δὲ {86 ΒΑζηθ {ἶπη6 (δ υαρ. 
ΥἹἱ]. 16: 1 Βα. χὶ, 11; 1 Μδοοσ. νυ. 38) Βοδβγῦαον. 

10, Μεοϊοϊιίσοαοο ἃ8 ῥγίθδὶ δῃηὰ Κίηρ ἴῃ ὁη6 Ροῖ- 
800, ὙΪΒουΐ ΒΡ ΟΙΘΔΙΟΡΎ πῃ 8 ῥυϊοδίμοοά, πιο 6 
Θχοουϊοα [ῸΓ 118 ρθορὶα ὉΥ νἱγίαθ οὗ δ βογογοῖρηι ἰῃ- 
αἰνί ἀπ] οΔ]], 18 ἃ ἴγρα οὗ {π6 Μοββίδῃ, δῃὰ 18 γϑρσγο- 
βοῃϊοα 85 βιιοῖ, ΡΒ. οχ.' 4, Ὀὰξ Θβρϑοίαγ ἴῃ {π6 ΕΡ158119 
ἴο ἰδ6 Ἠδῦγονβ (οἢ, ν. 6΄; οἷ. υἱῖ, 17). Ετοη 86] Τὰν 
οἰγουμιδίδποο ἰῃδὶ ΜοΙοὨΖοᾶθο τγᾶβ ἢοῦ 8 ΟΓΒΕΪΡΡΟΥ 
οὗ ἴῃς Οδηδδηὶ 8 Βδ88], Ὀὰΐ 88 ἃ τηοποι μοἰβί, ΟΥ ἃ 5 
Καοδεὶ Γ᾽ Κ8, ἃ πογβῃίΐρρονῦ οὔ [πὸ βοιηδιῖς ρτϊποῖραὶ 
ἀοἰίν, ΕἸ, Κποῦεὶ σοποϊαἀο8. ἰδαὺ Βα Ὀοϊοηροὰ ἴο [1}|6 
ϑθυ)ττία ὑγῖδο, 8, ἰο πιϊοῖ 4130 {86 ἰσίΌο5 δὲ τὴν 
ὈοΪουσοα. 106 δαρροί(ίοῃ οὗὨ ἃ ϑοιηϊτῖο Ομ Ιο ἀοῖν 

. [8 ἴῃ δ ΘΓΓΟΏΘΟΙΙΒ ΔΉΠΟΥ ἰγβηβίογγοα (γοϊὰ [6 Ρ6- 
Ιδἰἱοηβ οὗ α ἰδίδν {ἴπηθ, ἰο 86 Εἰ π)68 οἵ ἴῃ Ῥτίσηϊ τα 
τοὶ σίοη. [0 8 ὑπ οἰιαγδοίθσίβιϊο οὗ ἐὴ 6 ῥσί πα εἶν τὸ- 
᾿ἰσίοι, ἐμαὶ ἰπ ἰξ Πισουσδουῖ Ηρα οηΐβτη διὰ Μουο- 

Φ.[(ΤῊο {ϊηρη οἵὗἩ οὨϊοῦ ἱπιροσέαποθ ΒΟΣΘ ΔΥῸ ΑὮΣΩΣΗ 
ΔἸ απὰ 6 ΠΟΙΡ οὗ Οοἷ ; Ραϊπὸο βῃοι]ὰ ποῖ ονοτ]οοίς, ἐμαὶ 
ἷθ. ἴοσοο πιαῦ πᾶνο τοποπθὰ αὶ ἐδουδαηᾶ τησῃ, ἱποϊ ἀὴρ 
οοηίοιοταῖοβ, πη δασγ θγ, 80 οὔἶροὶ οὗ ἴῃ δΘΟΌΣΙΥ οὗὨ ἐῃ6 
ΒοδΕ]9 ἕοσοοβ, {86 βαπἄθη ἴθστοσ, (86 ἀκσίχσιοα οὗ [Π6 πἰσῃέ, 
(μοὶν σου διβῖοι δυιοτα ΠΟ πιβοῖγοθ, δια (10 διγαϊορτο δ}. 1}}} 
οἵ ΑὈσΣϑλ.᾽ Ἔυδτσ, Ὀ.- 170.-.Δ. 6.) 

Ἠὴδ | ΒίρὮα 

ΟΕΝΈΒΙΒ, ΟΚ ΒΞ ΕΙΒΒΊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΜΝ. 

ἐμοίκτα οἴοθδτο ἱοροίπες δηὰ ρῸ δδιπάθς. ἈΠ ἰο ἶχο: 
ἀθο τοΐρκμΐ, ἱμοσείογθ, πὸ] Ὀοϊους ἰοὸ 26 Ηδιηϊῦο 
το." ΗΘ 2 τοὶ ἃ Ομ γίδὲ οὗ (86 ἤοδύθηγ ποσὰ, δϑ 
ΕΓῸΙΣ [86 αποίϊοδ του] ὰ τηδῖζα Ὠΐτα, πο Ξἤοσω, ΠῸΣ 
ΠΟΟὮ, 88 (6 ΒΔ ὈΐηΒ δηὰ ἴἰμ6 ΟΠὨυγοῖ ἔδί πο γβ Βανθ 

᾿μουμὰϊ; 6 ἰ5 6 ἰγρ6 οὗ Οσμγίβιὶ, Ὀθοδῦβο μα ἰβ [κὶ 
διὰ ρτίοδὶ δὲ [16 βδιὴ)6 {Ππ26, ὈΘΟΔΌδΟ ἢΪ8 Ὀσῖθδ 
Τοβίϑ ὍΡΟΩ ἷβ ἱπαϊν ἀπ] ῬΟΓΒΟΏΔΙΥ (ἀπάτωρ, εἴο., 
ΗΘ. νἱϊ. 8), αῃ!ἃ ὈΘΟΔΌδΘ ΑὈτγαμα, ἰῃ6 δηοεδῖοσ οὗ (}6 
[μον το 81 ρυϊοθιμῃοοά, χανθ {{Π68 ἴο πα, Ηφ ἰΒ ποῖ 
κἐ ῬΟΡΏΔΡΒ ἰδ ἰΔδὲ Ἡϊζη6858 Δ ΘΟὨ ΈΒΘΟΡ οὗ [Π|6 ῥτίσω»- 
ἰἔνο τενοϊαιίοῃ ουὖΐ οὗ ἴ86 εἰσι οὗ ποδί οηΐβι, ἢ ἔοτς 
[Πδὲ ἰα 86 ΒρΡΙΘΠΟΟΣ οἵ δὴ ουθηΐϊηρ ΒΥ τ οὮ τοϑοῦθο 
(του ἢ 81} (ἰὴ; αὶ 86 8 (86 Ἰαδὲ τοργεδεδηιδενο 
οὗ [Π6 ρογίοα οὗ 186 ῥΓϊαϊενο το] ἰσίοη, δῃὰ ἐμογοίογο 
6 ὈΙ]6ΒΕ68 ΑὌγϑι ἰῃ 8 βἰ παν βθη86 0 ἰδαὺ ἴῃ προ 
ἴΠ6 Βαρι ἰδὲ τηυϑὲ Ὀδρί12Ζ6 ΟἸγίβι ἰ}6 1οτὰ, ἴῃ Φοτάδῃ. 
Ης, ἰη ἷβ ψδΥ, δίϑῃὰβϑ ἃ8 (6 ἰδϑὶ οὗ {μ6 ἄγει πογὶ ἀ- 
Ρεγίοὰ ; Αὐτᾶπὶ 'β οὴ6 πο Ὀοϊοηρδ ἰὸ ἴ6 ἔπίυχο, ἡ 
δηα ἱδμοτοίογο 86 Ὀ[65808 ΑὌτγδῃῃ, δῃὰ Αργαὴ ἀοοδ 
Ὠΐπὶ Βοπιαρο. Τῆδὶ μὸ ἰ8 Μοϊολιίζοαθο, 18 'ἰπ [06 σοὶ 
ὈΪδοο βί στ βοδηὶ (“ἰδ την ὍΘ οοποϊυάθα ἴτοτα Φοβὰ. 
ΣΧ, 1, 8, ὙΠΟτΟ ἃ ἰδίαν ἰεϊηρσ οὐὗἨ Ψοτηβαίοτῃ, Αἀουὶ- 
Ζαάδοκ, 1]. 6., Ἰογὰ οὗ τ αὐθουβηθεϑ, ἰ8 τηοπίομοά, {μὲ 
(18 8 ἃ δβίδπαϊησ δι οὗὁὨ (6 οἷά Κἷπρσβ οὗ ὅ6- 
Ἰ6η}.᾽" Κο]); ἴδοι, ἰλ6 Ὡδηδ οὗ 18 τεβδιάθησθ, δαῖεσα: 
ἔαγί μον, (Δὲ δ ἰβ ῥγίοδι δῃὰ Κἰηρσ αἱ ἴῃ6 βϑτὴθ 
ἔἰπηο (““ἰπ ἰμ6 οά Ῥιαηϊοώδη ουβίοιϊη.᾽) 61 1736}. 
βηΑΙΪγ, ἰμαὶ Ὧ6 ΓΟΡΓΟΒΟ ΙΩΒ Ὧ0 ἰορα] δῃηά ρϑῃοδιορίοδὶ 
Ρυοβιβοοά, Ὀὰΐ β}  658 ΒΙΠΡῚΥ δὰ δ]ομθ δ8 ἃ εἶθασ, 
Ὀτγίσῃι βίαν, ἰπ (86 ηἰσδι οὗ ὐδηδδῃ : 8}} (Π6 36 οοῃδι- 
δαΐδ ἶτὰ 8 τηγϑίοσίουβ, τοπονψῃοὰ ἴγρο οὗ (ἦδὲ (866 
ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ, Ὁ. 868; ΚΕΙ͂Σ, Ὁ 144; Αὐβξειχν ὑροῦ 
« ΜοΙϊο ίζοάος,᾽ ἰῃ {π6 Θέμαίεπ ὑπὰ Κτιζεπ, 151, 
Ρ. 168). 5 4.5 ἢ ἰ8 ἴμ6 ῥγίεβὲ οὗ ΕἸ ΕἸ)οΩ, {Ππαΐ οδὺ 
ΟὨΪΥ τηθδῃ, ὑπαὶ [6 ἱπίογοσα 68 ἴον 18 ρϑορὶθ Ὀδίοσε 
(86 πιοϑὺ Βἰσῃ αοἀ Μ|Γ} ΡΓΑΥΟΣ ἀπϑπὰ βδοσίβοο, ἱμδὶ 
86 βουρὶξ δἰΠΠον ἰοὸ ᾿ἰοδὰ Ὀδοῖς (πΠ6 Φεθυβίτο8β δὲ δ88- 
Ἰθηὶ ἰο ἃ ᾿ἰνίπρ τποηοὶ ἢ οἶϑῃι, οὐ ἴ0 ῬΓΈΒΟΣΥΟ ἴδοσω ἴῃ Ἰξ. 

[106 πιᾶτηθ, ΠΟΎΟΤΟΓ, ἰ5 Βοσηϊ(ΐο. Τὰ 15 Ῥτοῦθ 6 1.31 
Ὧ6 τΔ6 6 Βοιηϊο οὐδοπαῖνι, μαυίης οἷν δοαὶ δὲ δοσιι κα - 
1θπι. ΤΏ ἸΟΟΔΙΥ͂, ΔΒ ΟΥ̓ 6169 ἐπ οὐπηϑοίοη ἘΠ 
{18 Ῥόσϑοσι, 80 ὑτοῦν σοξοστοὰ ἴο διὰ 1ῃ 68} Ὶ 
͵β ἱπηροσίδῃξ. Το Ἐδαος ΠῸΠῚ 8 ἬΕΟ ΠΠΟΝ δ τοῦθ 
τἈίς Ηἰδίοτγη ἱπ 86 68 ἴο {80 ΗἨδ 6 ἯΔΔ ἃ ΡῈΣ- 
8081 οὗ Ομχὶδξ : 1. ΑΒ ἣθ ΝᾺΔ ὈΟΪᾺ Ῥγὶοαεὶ διὰ κίπρ; 
2. 88 οὗ χρῃὐθοῦξηθθα δὰ Ῥόδος ; 8: 86 6 88 (ΟοὉ- 

τ 88 ἴδο δίεϊο δοὰ 

ἴσα] συρογίοτῖν--δηὰ ἴῃ τ ἩΐΟΝ ἐμὸ πῆ] 
οοἂ, γοῖ ἔῃ δα Ἰοΐῃα οὐ ΑὈΓΉσΩ, σοοορ!ῖσοΣ 

Ῥεϊαεεβοοὰΐ οὗ ὙΠίοῺ 6 Ἐπ ἢ 6 ἰΣΡδ. 

αἰιοαὶ νεϊοσεμβοοά, δορὰ (89 πηο]οὸ Μοβαῖς ἐηειλἑ 0, πΟΤΘ 
ἑντοιτηοαϊδίθ απὰ ΤΙ ΒΠΒΟΤΑΙΤ, ἔπρδεσ 
Ῥσχίοσι ἐο οοπλθ--- 80 Ὁοῖῃ. Ῥχίολί απὰ Ἐΐηρ, δπὰ ἘΒῸ 
ὨοΙ ἀκ ἷ8 ὑτἱοείῃοοα ποὶ ὃν ἀοεοσῃῖ, Ὀπξ ὉΥ ἴ8:0 ΟΧΡΓΕΕΣ ΒΡ» 
Ῥοϊπισηθηΐ σὰ οδἱὰ οἵ .-Δ. α.} 

{ Θογηιασ, ἘΠῚ ἩΡεγάεπαε. 
2. [8600 8180 ΚΌΞΒΤΣ : ““ Ηἰδίογυ οὔ ἐδ ΟἹὰ (σοτοπδιξ, "ἢ ΡῈ 

173.176, ὝὮΟΒΔΟ ΣΟΙΏΔΣΤΚΕ ΠΟΙΟ ΒΙῸ ΥΟΤΎ δυρμοεδίτο, δὰ ωλ- 
σοϑῦβ: “Νοίοδ,᾽ ῬΡ. 2356-260.--Α. 6.} ᾿ 

“ ΜοΙοσοᾶοο ὑσοισῃὶ ἠοτέϊι Ὀγοδὰ δηᾶ πισὸ 5 ἐμ Ὀσίοεξ 
οὔ ἰμο τοδί Βὲρῃ Θοὰ. ὙΒΟΓΟ δοϑοσὰβ ἰὸ ὈΘ 8η πε τ δ. Ὁ 
{παν (818 τὰ 8 οὐδ δοὶ, δηὰ δοοογάζηρ]ν (86 οτουσησον 
Ῥασὺ οὗ 8 εδοσοᾶ ἴοβεί, [1{ χ͵8 ῬΤΟΌΘΌΙΥ οοπηροοϊοα πΊ ἢ 480 
οδοστίης οὔ δβοσῖθβοο. Τἷδ υἱὸν οἵ }ι15 δοίδ ἱα οοπθιτπεὰ ὮΥ͂ 
100 Ὀ]οδείης πὨϊο Ὧ6 Ῥτγοπούσιοθδ 85 180 Ὀγθεῖ οὗ ἴο χρυ 

ἴα Οοὰ.᾽ ΜΌΈΒΡΕΥ, ". 288, 289.--ὠαε. Ὁ. , 
ΜΕΟοΙοΒίπκοᾶοο δἰ δ 66 ἐπ 8] ἴγρο οὗ σπγδέ, δὰ 

αἱ ἴη8 βητὴθ {πὸ ἴῃ Ὠ8 βοΐ δῃὰ σοϊδίοιβ Βθγθ, ΒΟΈΣΩΒ 0 
ΠΡ πος Ομ τίσι, 85 οὺΣ Ῥυὶοεῖ, ἰ6 οτος ἀοΐϊωρ ζσ Ἀἷ5 Ῥϑὺ- 

φερεέξῳ, 
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11. 16 δ ἰὰ το ἰσηοδὶ ἀορτθθ εἰρηϊβοδηῖ ὑμδὶ 
ΑΡσδῖὶ ΠΟΏΟΙΒ Μοϊοπιίχοαοο πιὰ ἰῃ6 {{{Π68, διά 
[δὶ δοὸ ἰηϊγοάποοθ Εἰ Εἰΐου, ἰπ ἴ86 ΟΔΙὮ, ον ἐΠ9 το]ὶ- 

ἦ οχρσοβαίοη οὗ ἰδ, τ μῖ]9 6 Μ|1] ποὺ ἰδῖκθ ἔγοπι 
Ζ οὗ Βούοια δηγι προ ΤΌΤ ἃ ἰπγοδα ἴο ἃ β[ιοθ- 

Ἰδίοιοί. (ΚΝΟΒΕῚ, : “ ΑΌσδ διὰ ἰ8 ῬΡΟΓΏΔΡΒ θθηΒ᾽ εἶτα," 
οἰ5.) ΤῊ δ ἰΒ [86 ροδίεοι οὗὨ [86 το! ρίου οἵ ἴδ! ἢ ἰῸ 
[89 ποτὰ Ὀο ἰῃ ἐ8 σΟΟΪΥ δηὰ ὈπρΌΟΪΥ δϑρϑοίδ, ἰδ 6 
᾿ποῖο σΟπημθοξίου δῃὰ σοθοογ Οὗ {810} ἰῃ 1860 ΤΌΤΤΩΒ 
οὗ ἰϊ8 Εἰχθος συϊίαγοα, ἰῃ6 οη το βίγθη μι οἵ 119 τορο}- 
Ἰΐσ δἰ ξταὰο δηὰ θη ἀθη0γ ὑοΟἾΑΓὰδ ἰζ8 ὉΠΡΌΘΙΥ πδίυγο. 

12. “1Π ἴὸ 8 δογίδίη ἰμδὶ 186 γορϑϊιίοι ὈΥ Μ6)- 
οδίσοαθο οἵ δ6 αση αν {1116 οἵ ἩΔΙΟἢ ὯΘ 1568 
88 ἰδιοηἀοα, τ6 πῃ [ἢ 6 ΠδΙΩ6 οελοναΐλ, ἩΒίο. ΑΥΔπὶ 
δά ἴο ἐμπἰβ 1116, δηὰ πείοι, ἰπἀοοά, ΒΘ ρὑ͵δοθδ 'ῃ (δ 
Ειοαῖοδὲ ῥγοτζαΐμοηοα, 8 ποὺ πίϊμουΐ ἃ ῬΓΡΟΒΟ. [ί 
τοῦδέ ΒΕ6ΥΥ͂Θ ἴΠ6 ΡΌΓΡΟΒΟ [Ὁ ΔηΠΟΌΠ66 ἐμαὶ ΑΌγϑπηι, ἴῃ 
186 δοτωσηος ἔουπάἀδιίοῃ οἡ ἩδΙοἷ ἐπ Υ δίδηά, [88 68ι}}} 
ΤΟΥΟ ἴπδη Μοϊοιΐζοάθο. Μοϊοπίσθαθο, ἴῃ ὑπὸ στηοδὶ 
σὴ Θοά, γϑοοχζηΐζοθ 86 Ἰωοτὰ οὗ ποϑάυθῃ δα θδυίῃ, 
πὲ ποὺ Φοβονδῃ." Ηρηρβίδηθοσῦ. ΤΠ ΔρΡΤΘΟΒ 
πιὰ [00 ἰάοα (Πδὶ Φομβονυδῇ ἰβ 16 αοἀἁ οἵ (Π9 οοΥθ- 
Ὡδΐ. ἴῃ [ῃ9 Τηδαϑιγο οὗὨ [19 ΤΑΣ, ἃ ΠΟ ρεποα 
οὗ τοῖϊ σίου Ὀορίηβ τΐΠῈ ΑὈτα. Οοα, α8 ἐδ Δ[οεί 
Μπσλ, ἢ ἀσο8 ποὲ ἀεδίρτιδία [86 ΗΐρΙθο ἰη ἀἰδεϊποιί οι 
ἔοσα Ἰοτον ροῦϑ, Ὀπὺ ἰῃ Πἷβ οχϑ] διΐο Δ ΌΟΥΘ 8}} [16 
ΒΥΤΩΌΟΪΒ οὗἁ ἷ8 Ὀοΐηρ, πΒΙΟΝ 16 ποδί ΠΘΏ ἢ ἴο 
ΣΟΥΘΥΌΠΟΘ 88 ΡΟΘΒ: [808 ἰδ δίδηβ ἴῃ ΟΡΡΟΒΙΠΟῺ ἴο 
ΡοΙ γι οΐβη), δὰ 8150 ἴο ρϑηι ῃϑίβιι δῃὰ ἀυδ]ΐβιι, τ. 6 
ἔττια οχργοβϑϑίοι οὔ (86 ρυϊτηϊτὶνο τοὶ ρίοη. Ἠοδηδηῃ 
δπαβ ἤστα ἀραὶπ δὴ ἱπιϊπιδιίΐοη οἵ ἴΠ6 δβοθηϑίοῃ οὗ 
αοὰἂ ἔγομι ἴπ6 οαγί ἢ! Ὀθίοτο ἱμ6 Βοοὰ. 76 ᾿ιδυθ δ]- 
᾿υὰἀοὰ ἰο (}8 ἰη {86 ῥγονίουβϑ ρατγὶ οὗ ἰἷβ ποτκ, 

18. ΤΏ οὐ οὗ ΑὈγϑιλ ἰ8 ἴπ6 ἄγβί βχϑιηρ]ο οὗ δῃ 
οοἱἢ πῖΐὰ ἰΠ6 υρ]1ΠὍὌρὰ Παπά, ἴῃ βοϊοσηη δρρϑαὶ ἰο αοά. 
Βυξ Αὔτδπι βιθαῦβ ἴῃ 8 ΟΥ̓́Τ τηϑίμοα, δηὰ δὖ [89 
ΒδτηΘ [π|ὸ ἴῃ (Π6 ἀφυοι,͵ σμδίογμαγψ ταοᾶὰθ οὐὗἩἨ Μοὶ- 
οὨϊχοᾶρο. ΕῸΣ ΟἿΟΣ ΘΧΔΙΏΡΙ68, 866 ΟΠΔΡ3. χχὶ. 28 ; 
ΧΧΥΙ. 28, οἰα. 

14, [ἴπ ὑπΠ6 οἱονγαίοα ομαγδοίος οὐ ΑὌτσγϑχη, ἰξ 15 
ἩΟΓΙΌΥ οἵ ρδγιουϊαν ποιΐοθ πὰ ῥγαΐβα, ἰμαὺ πίι ἢ 18 
Θηῦγο τοηυηοίαἰΐοη οὗὁἨ δΏγ δαναῃίαρο ἴο Εἰμγβοὶῦ, ΠῸ 
ὈΓΘΘΟΙΥΘΒ ἴ86 τρ 8 οὗἁ δῖ8 οοηεαογαίοθ, ίδηγο, οἷο. 
δοοογάϊπηρ (0 Ὀοϊἢ υϑᾶρθ δηα θαυ γ. 

1δ. 1ὲ 18 ΓΟΠΊ ΡΣ κ4 016, (μὲ (}}}19 ΟΠ 6 ΟὨΔΡΙΟΥ ΒΠΟΒ 
5 ΠΟῪ ἰδ6 αι μοῦ οὗὨ ὈΘ᾽ΙΘΥΘΙΒ οηΐοσβ ἰηϊο (1686 γὰ- 

Φ- “ὁ ΤῊ Ὀχὶτισίπρ οὗ ἐδο εἰ 65 88 ΔῊ δοΐτι] σϑοορεϊ !οῇ 
οὗ ἔδο ΠΕΡΙ αἰαῖ οὗ Μοιομιίποάθο ἙΕὺσ, ἰπ ἔύΉοταὶ 
πδῦρο, ἴδ ἰσῃ ἢ ἐδ [᾽9 βδοτοᾶ ροσίοῃ, ΝὩϊοἢ Βοΐοπρβ σοά, 
εηα ἴο ͵6 σοργοθοηίδε υ68.) ΒΑΥΧΟΘΛΕΤΕΝ, ἢ. 182: ΒΑΗΒ: 
ϑγοιδοίτι ὶ, Ῥ.- 179.--2Α. α. 

{“Αχϑτω, 1810 Ὀϊοαβοὰ οὗ ὕοβόουδῃ, δηὰ ἐπ ταϑὰϊδίον οὗἁ 
ΒΙΘΒΕΙ 05 ΤΌΣ 81} [86 Ῥ6ΟΡ]6, ἃ]]ΟὟΒ Εἰτηβοὶῦ ἴο 6 Ὀ]οαοϑᾶ Ὁγ 
τιῖα ΤΟΥ] ρῥτγίοδξ, ἢ ἀρ Ὀογοηῃὰ ἐπ Ἰέη9 δηὰ οἶτοὶο οὗὮ 
ἐο Ῥσοϊηΐδο, ΑὌτδτ, ὑπΠ90 Βηοοδίου οὔ Ιοσϑο], οὗὁἨ δου, δηὰ 

, οὗ 109 Ῥρορὶο δηὰ [89 οοὔ οὗ [89 ἸΔΥν, ΔΙ] τ 8 
ὨΣολ6917 ἴο Ὀ6 Ὀ]οδοϑὰ ὈΥ ἐμὶ8 σον] ὑσίοβὲ, το βοῦν τὸ εἰ ἐ}9 
ἘΒχου Ὁ ἀοδοριῃξ οὐ ἦδο αΨ΄. ἃ ποὺ ΟΠΪΥ 80; ΑΌγϑ, ἰη 
ὙΠ ΟτΩ ὙΠ. 86 τί δ. Υ τθὸθ ΜΒΐΟΣ δμου]ὰ τϑοϑὶγϑ [86 {{{Π| 66, 

γ͵ὸ ἴὸ ἰδ]6 ΓΟΥ͂ΔΙ Ὁχιοσὺ [16 {1{Π08 οὗ 8}} [ὴ6 Βροὶ]. ἜΠΟΓΘ 
ἐᾷ Ἐθστοίοσο, 8Δἢ οχίγ.]οραὶ, ΤΟΥΑΙῚ οοὗ, ἀπὰ Ῥχίϑεν 
κίπχάοτη, το ἐπ18 ὐδίοσυ ΓΥΡΙΟΔΠΥ Ῥχοροδίθα, ὸ ἡ Βοσα 
οὐ Ασαια δηὰ ἢἰ8 βοϑὰ δοιὰ ον, ἰο σβοσι ονόσὶ ἐδ6 
1ατίϊοαὶ ὑσϊοδεμοοᾶ δῃουϊὰ του ον Βοσηᾶρο ; ἴοσ, δὲ ἩΠΘΡΟ 
Αὐσῶσα δἰδη δ ἴῃ ἸΠΟΟΙΏΡΑΣΔΌΪΝ ἐπὸ σαοδὲ οἰσπέπα ἔγγνῖοδὶ 
ὁματδοῖοσ, ἰδοῦ Μοὶ ἀθὸ θεῖο β αῃ! ἃ ἰΟὝΤΟΣΕ ΔΌΟΥΘ 
Μοϊοἱδοάθο 8 ἔῃ 

ΤῸ δ} δοῖδ, δαὶ 
ῬΑΓΑΙΟΙΥ͂ ἐΐπιο οὗ δΠ6 Ῥαέσίσοθθ, ἔμ Ῥσθραση- 

Ῥαϑϑοὰ ΔΎΆΥ, 1 ΤΟΥ Τῖδο ἀσαΐπ ἐι 
δοδις Ομ τοί, (6 δηεξγρο.᾽ ΤΟΙ χΒ0Ὲ.--«Α. α.] 

Τ [ὙΠ ΟΙΘ ἰδ ΠΟΙ 0 ἱπαϊἰβίϊποῦ δ] βίο ἕο {8 6 αγοϑίϊοι 
οὗ “βοδυϑῇ δηὰ οασίῃ ᾽ στχαοηϊοποὰ ἐπ ἴῃ οροηΐῃς οὗὨ 86 
Ῥοοὶκ οὔὕὁ ΘΟοά. Τὶδ 15 ἃ τπιατιίΐοδι ἰἀοι ἐβοαίίοσι οὗ ἰδὸ Θοὰ 
οἵ Μοϊολιίίσοδοο πιῆ [86 ΟἿ6 ογοδίοσ διὰ ὉΡΒΟΙΪ ΟΣ οἵ 8}} 
αἰ ρε."» ΜΜΌΒΡΗΥ, Ῥ- 23809.--αΑΕ. 6.) 

τὶοα ἔογστηθ οὗ ᾿᾿ἴ6, οὐὁἩἨὨ παν, οὗἩ πηΐοη πὰ ιξῃ ἴΠο80 τὯΟ 
αἰ εγοὰ ἔγοιῃ Ὠἰτβ6 ἰπ ἐμοῖς τηοάο8 οὗὨἨἁ ἰδουρδέ, οἵ 
{π|68, δΔηὰ οὗ [Π6 Οδῖϊ, ΔΒ .ιἷβ ἱπίοσοουγθθ τ ὶκ ἢ [86 
Ὑονὰ ἀοιηοπἀοά. Ηθ υδ868 ἴῃ6 οαἱὰ πὶ νὰ (86 Κίηρ 
οἵ Βοάοιω, ἃ πῆδη οὗ ἴμο πουῦϊά, τὮΟ δρρϑδῦβ ἰὸ αν 
ἀουλίρα εἶδ υπβ0] βῆ 688 διηιὰ τιδρηῃδηϊμλίεγ. 

16. 76 Βᾶῦθ ἤθγθ, 8180, ἔποπα βίγαίδρο, [86 
ἢχδὶ οοἰουγδοιῃ οἵ υἱοίοσυ, διὰ ἐμ Εσβί ῥγὶοβί. 

11. Το Βτδὲὶ οομβὶοὶ οὗἨὨ 86 Ποβὶβ οὗ ἔδιιἢ πὶ ἢ 
186 ὅγβί δρροδσδῃοα οὗ {86 που] ά-ρονοῦ. 76 δῖ8- 
τοσίοαὶ ὀχδιηῃὶθ οὐ [86 Μδοσδῦθοα, Ἦ ΔΙ 6868, οἰο. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙΣ, 

596 [00 Θοοί Δ] δηὰ ΕἸΏἶθα] ροτγίϊοῃβ.--- Τοχίβ 
ἴον ΘουΩΟΩΒ ΟἹ ὙΔΙΡ, Υἱοίοσυ, ἀο σογδηοθθ, ρυ]ἷς 
6818, δὰ ἀοιηδηβ ἴο ἀν, δι ἃ ὑροῦ ἐμο οαἰῇ, οἷα. 
δῖ ἴῃ ἃ ἰὨγθοίο! ἃ ἔοστῃ : 1. Ἦν οἵ υἱοΐϑησθ 2. ταῪτ 
οὗ ἃ ἰδιηὐ ποαγίϑα ἀδίθηοο; 8. ἰΠ6 τοϑουΐϊηρσ ταῦ οὗ 
αἰνίηθ ἱμαρί γαῖ ι.-- ΑἹ] ἰδηοοδ ἴῃ ἃ ἰῃγοοίοϊὰ ἔοξτα : 
1, ΑΙΠαποθ ἔοῦ σοῦ ΟΣΥ: 32. ἰλ6 ζαἰην οαγίοα 8}}}- 
8Π60Θ ἴον ἀοσίδηοα : 8. Δἰϊίδηοθ ἴον 11 δηὰ ἀδδίῃ.-- 
ΑΌγϑιΩ δ ἃ ὙΔΥ  ἶχΘ ὈυΐΠ66.---ΟΥγ6 ΟΥἨ ΟἿΌΣ ὈτΟΙΠΟΥ 88 
8 τηοῖγο ἰῃ ὙὙΔ7.-- ΑΒ ΜῸΣ δηὰ υἱοίουγ.---Ο6]6- 
Ὀγδιίίου οὗ ΑἸ γδτη β Υἱοίοῦγ.---"ο] ομϊσοαθα 8Δ8 8 ὑγῦ6 
οὗ ΟἈτίβὺ.-- -ΟἸγίδὺ 4180 ἀοθβ ποὲ δηΐου ἱπίο που]αϊν 
ΑΓΒ, Ὀὰὺ ἢ6 ΣΘίγοϑ 68 Ρουθ ΠοΓΟΘΒ πλιὰ Ὀτγοδὰ δηᾶ 
Ὑη0.--- Ε8ΣΕΛοδα δηᾶ πίηθ {86 τοίγοβσηθοὶ οὗ (86 Κίης 
οἴ Ρθδοθ, ἴου ἔοβθ πῆ οοῃίοπα ἴον αοὰ.---ΤῸ ΘΥΘΓΥ 
086 εἶ ΟΥΤ, Ῥδγίϊου δον ἰο0 (ΔΙ [Ὁ] οοηδάογαίοθδ. 

ΒΤΑΒΚΕ: ΤὨΪΒ (Π6 Βτθὲ τὰσ σοι (ἢ6 βογίριατο 
ΘΟΙΙΠΟΤΩΟΓΑἰΘΒ, δηὰ ἰζ5 οαυ 86 ταθ ἐμ6 Ἰυδὺ οὗ ἀοτηΐη. 
ἴοη. (1μοὺ ἰξ θ6 ρταῃϊοα [δαὶ ΟΠ ΘἀοΥδοσλος μδά βιιῦ- 
ῥυραίοα (80 οἰκ᾽65 τηϑποηθα ἴῃ νοῦ. 2, 'ῃ δὴ υητὶρηῦ- 
ΘΟΒ ὙΑΥ, 8.1}} ΠΟῪ τΟΓΘ ἴῃ [10 ΤΟΙ, δἰποθ ὑΠ6Ὺ 
Ὀαρδη ἴο ΓΟΌΘ], δῃὰ ἴῃ (18 ἯΑΥ πουϊὰ τοραΐη ον 
ἔγοθάοσω, 5 οἵο.---Ἔοῦν σαῃ ΑΡγϑτῃ Π6Ιρ (686 ΓΕ Ὀ6]8 ἢ) 
-- Ἃ5ἀοἀ υϑοὰ [Π6 ἔοῸ Εἴη ρ ἃ8 τοὰβ ἴο ῬαΪΒἢ ΟἸΠΟΓΘ. 
Ἡργωγίφηιδ. Βέδῖε: Ὑαν διὰ το ! θη ἀγὸ ον ]8 ἀθονο 
811} ΟἾδδΡ ΟΥ̓]: ἱπαάρϑᾶ, ἃ σοῃοηβοὰ δρίϊοπιο, 88 ἱΐ 
ΓΟ, Οὗ 4}1 σδ τ 68 πα ΒΟΓΤΟΎΤΒ.---ΟΞΙΑΝΡΕΚΒ: 1 
[1.6 βαϊηἰϑ ἀν 6}1 τῖ(ἢ (86 μοί 688, {ΠΥ τηυβὺ οἴθη ὯὉθ 
Ὀτουρθῦ ἀοτη δπὰ ρυπίϑῃοα π|ιῖ8 ἰΠ6Γ.---(Ο στ: 
Βοος Αὔτδπ, ΜΠῈῺ ἃ μοοὰ οομβοίΐθῃοο, οου!ὰ 
Θηΐον ἰπίο ἃ οονοηδηΐ πὶ} ἰδ Οδπδδηϊίοβ ἢ Ηδ 
τηΐϊσἢ τῆλ Κο ἀἰ ογθηΐ χοῦ β68Β ; 6. ρ΄., ἰδ 8 οῦ Ῥγοόουθῃ 
{μδὺ {ΠΟΥ ἬογΟ Πποδίμϑη.. βΏΔ]}1γ, ἢ6 οου]ὰ ΒΑΥ͂ δοΥ- 
ΤΟΟΙ͂Υ, ο.6 τηυδὶ αἰβοοτη δηὰ αἰ στ βἢ {Π|6 {1Π168.---- 
Οἰναϊίοι οὗ Φενίβιι Δ 0165: “1π ΑὈΓΑΣΩ ΒΒ οοῃϊοβί, 8]} 
ἰὴ0 ἀυδί (ΘΥΟΓΥ δβἰ8᾽}) Ὀδοδιὴθ βιυογῶβ, δηὰ ὌΥΟ ΡΥ 
ΒΙΓΔῪ 8Π ΔΓΙΓΟΝ.) ὙοΥ, 1ὅ. Αἢ ἰμβίδηοο οὗ βίγδίδ- 
ἔστω, Δοβῇ. υἱῖϊδ. 2; Φυάρ. χχ. 39: 1 αι. χνυ. ὅ.--- 
ΟἜΑΜΕΕ : Οοα ΓΟΙΠΘΙΏΌΘΓΒ Θούθὴ ἰῃ6 ῬΟΟΓΡ οσδρίνο. 
---ἋἘὈονοῃδηίθ, ουθὴ ὙΠῸ ῬΟΘΙΒΟΙΒ ποῖ οὗ Οὔν γοϊὶ- 
Εἷομ δὰ [αἰτῃ, 1ἢ ταδάθ ἰπ ἃ οοσγϑοῖ νΑΥ, δηὰ Μ 1} 
ἃ τίρδι ἀπλίμως ΔΙῸ ποὺ πτοηξ ; 8{1}1, 6 τηυδὺ οὶ 
ΤΟΙ ρου ἰδοῖῃ (οαϊ, χχ. 1).--[ιορ! ὕτηδία τᾶσ.--- 
Αγαϊηβὲ ταϑῇ ὑπ ον Δ ΚΙ 98.---ΟΕΊ ΑΝ ΌΞΕ : ΝῸ οχίθγηδὶ 
Ρονασ, Ὀυὺ ἐδ! τἢ ἰῃ αοά, ρίνοδ ἴ}6 νἱοίΐοσῃ.--- ον. 18. 
Ηδγρ, ἴος ἐμ βγβὺ ἐἰπιθ, αὶ ῥγίοδὶ ἰβ βρόκοῃ οἵ.- 
ΟἸΑΜΕΒ: ΒοΠΟΡ ἰδ 86 τοιατγὰ οὗ νἱγίι6.---Τηθ {168 
οὗ ΑὈγϑῃηλ.---ΟΒΙΆ ΝΕ : Α ΟἸ γι βεΐδη σταυδὲ ουθῃ τρΔ ΚΘ 
818 ῬΡΟΒΒΘΒβΙοἢΒ οὗ βουυίοο ἴο {Π6 οδίοοΥΒ οὗ ἰμ6 ΟΒυτοῖ. 
--Εἰ διὰ ῥγίμοθβ, 7 αοα ρταηΐίβ ἰμθπὶ υἱοίοτΥ 
ΟΥ̓́ΔΡ ὑμοῖὶγ δῃθσηΐθβ, τοσβὲ ἢοΐ ΟἿἹΥ ρὶνο πἰτη Ρυ ] 10 

4. [1ὖ 5 ποὺ βεϊὰ ἴῃ (86 πετταξίγο ἐμπδὲ ἘΠΕ γε ὝΤΟΩΣ ; 
ἀρ ἰΐ [8 Ὁ. ΠΟ ΣΩΘΔῺΒ ΟΘΆΣ ἐΠπαΐ ΠΟΥ ἯΘΣΟ, Ὀ6ΙΠΣΟὮ ΤΩΔΥ͂ 
θ6 χίρῃῖ, [Ιὐὺ 8 8ο, Π{ ἔθ ρονοσῃσηθηΐ 8 αηΐτυδὲ δη ἃ ΟΡΌΓΟΒ-» 
βῖνα, ασπιὰ ἔμοτγο 15 ροοὰ σϑϑϑοσι ἴο ὈοΙθνο ἐπα βυοοοαθ ψ1}] αἷς 

ἐπαῖς οβοσί ἴο ββαῖο οδ΄ ἐμ γόῖο οὗ Ὀοῃᾶδρο.--Α. α.; 



408 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΚ ΤῊΕΞ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΡΕΘΒ, " 

τΠπδη 8, Ὀαὺ ῥγοϑοηὺ ἰὸ πὶ οὗ ἴπ6 Βροῦ ἰὸν ἤατὸ 
[ΔΚθη.-- ΘΟ ΟΓΒ δηα ῥγΐησ68 τησ5ὶ ΓΟΙῸ 888] θίδ 0 
ἴο οδοῖ οἶμον, δῃἃὰ ἊἽχοῦδηρο ὑθΙΏΡΟΓΑΙ ἴοῃ 
δρὶ γι υ4] (1 Οοτ. ἰχ. 11.-- - ΠΥ, ἀροη (86 Ἰορίπιαῖο 
Οδίἢ ; ταηυποϊδιϊοη οὗ 9 οὐ τἰρι8, [86 ΘΟΙΩΡΘ- 
ἴδον, ἐλ ἐψιβία δία ισασεδ ΟΥ̓ τειοαγ δ 0 ταν. 

1800: ΑὈγΔΙ ΒΒ ΤΏ ΩΤΙΑ ΠΙΠΉΪΥ Οὐογ] 05 811 [ἢ 6 
ὈΠΡΟΘσοομΐηρσ ἀσρογίπηθηὶ οὗ Ποὺ ᾿τοναῦὰβ Ἠΐῃ ; ἢ6 
ΤΟΙ ΟΓΟΒ 8. ΠΠ {6 ἔοῦ ἢἶγη.---Τ 6 οοηΐγαὶ ροϊηϊ ἴῃ [ἢ 8 
παγγαϊΐνο 18 (ῃ6 στδοθ οἵ ἀοὰα ἰοναγαβ ᾿ἷθ ἙσὨΟΘΘΏ, 
ἱΒτουρἢ τ ΒΙσἢ Π6 ΡΪΔ 665 ̓ἷπὶ ἴῃ 6 οοπαϊίομ ἰ0 τᾶρὸ 
νἱοίϊοτουβ γᾶν τὶ κἰηρθ, δηὰ δἴονς [6 δβϑβαγϑὰ νἱὸ- 
ΙΟΓΥ͂, (8 βᾶτη6 ρτϑδοθ ὈγΓΪΏΡῈ ΚίηρΒ ἰοὸ τηθοὶ ἢΐπι, {Π6 
0Π6 ἴῃ ἃ ἐμπουρμια γοοορι οη, ἴπΠ6 ΟἾΠΟΡ ἔδνσῃβ ἰὴ 
8] οἰϊοῃ δὰ Ὀ6.8.---Α ὈΓΆ 8 ἰγοθάομι ἔγοτ 86]- 
βεῃη658.---Ολτκα, Παπαῤμιςοῖ : ΤΏ Ὠυπ)Ὁ]6 τωδη οὗ 
ἔαϊἢ, ἃ νυἱοϊοσϊουβ ᾿ψδιυτῖοῦ δηὰ ἤθτο.- 6 μαλλὶ τὺ 
οὗ 86 [ογὰ ἰ8 ταὶ σῃὶγ ἴῃ [86 ὝΘΔΙ.---Θσηκῦρκε: Νὸ 

ἰἰηρ οὗἁ ὈΙαβϑίηρ, πὸ νογὰ οὗ ἀοὰ ἔ8}}8 ἴγοτα ὑδῸ 
'ρΡ8 οὗ (8. Κίηρ οἵ βοάοζῃ ; Π6 8 ΟἿΪΥ (πϊπκίησ οὗ 
{86 ΘΔΓΙΆΙΥ.---(ΟΑ}01Ν}: [0 18 ποιίῃγ οὗὨ ρτόδο, ἱπαὶ 
ἢ 18 ἐβδηκίι! [0 τὴθ 1ἴ δ 18 ποῦ ππρταιοία! ἰοὸ αοά, 
10 8 Ῥοββί 16, οὗὨἨ οοῦγϑα, ἰμαξ εἸνῖ8 ΡΟΟΓ τρδῃ, βίσρι 
οὗ μἰθ ροοά8, ἱΒΡΟΟΡῊ ἃ Βοσυῖθ, Ὠγροογιῖοαὶ ργοίθη δ 
οὗ τη οάο81γ, τυϊσῃύ οὈἰδίη ἴγοσα Αὔτδσα, αἱ Ἰϑαδί, ἰῃ9 
οδρίϊνοβ. δῃὰ (Π6 ἴγϑο οἱ ἔον Ὠἰτηθοῖῖ, ((δινίῃ βὰν, 
ΘΟΓΡΟΟΙΪγ, ἐμαὶ ΑΌτγδσω, 88 ρόΌββθβϑοῦ οὗ 186 ΡΘΟΡΪο οὗ 
ϑοάοτι, δὰ [06 ΘΟΒΟΘΘΙῸΣ Οὗ [6 τΌ]ΟΓΒ οἵἨ βούοχι, 
ὝΟΠ ἴον Εἰ ΠΊ8617 ΘΒΒΘΉ ΔΙ ἃ Ἰορί ταδὶ ἀοταϊηΐοῃ 
ΟΥ̓Ρ βοάοσῃ, οὐορ ποι ἰπ6 Κίηρ οὗ βοάονι που]ὰ 
ῬΆ88 8δ8 ΠἰρΉΠΥ 88 ροββὶ Ὁ]6).--Α γασα ὈΟΤΒ ἢ βο 
Ὀαΐοτο Μοοιΐζοάθο, Ὀὰς Ὀδέοτο ἰ86 Κκίῃρ οὗ βοάοτῃ 
μο δ8 ἷ9 Βοηὰ.--- ΤΠ Ὸ5 ΑΌΤΑπὶ τοοορτζοβ δηὰ δὸ- 

Κηοπ]οάροβ Μοϊομσθᾶθα, ἩΔ116 ἢ ραμποίσαίοα ἰο ἰδ 
ἀορίῃ τπ6 πδίυσο οὗ ἰμ6 κίηρ οὗ ϑοάοιῃ. Α8 δ ἰδ 
ΟἰδΑΥΎ ΘΟηϑοϊΟῦ οὗ δὶθ ονη ἱρὰ μοπϊοη, ῃ6 οοῃ- 
ἀοϑοοηβ ἰο ἴΠ6 Ἰἰοτγοῦ βίδῃάροίῃϊ οὗἨ ἴῃ ϑοάἀοτηΐεδ 
(ουῦ οὗ προς οοπαοδοομδίοα ἤμ9 οδίβ πἢϊΐο μὸ 
ΒΎΓΘΔΥΤΒ ὈΓΟΘΘΘΟΔ), ἴῃ ογᾶὰθν {ποΓΘ ΌΥ ἴο τϑοορτιίὶζο δηὰ 
οστῃ {πα ΒἰρΉΟΥ τοὶ σίου βίδηάροίπὲὶ οὗ Μοϊο ίσοίος, 
ΤΏ οοἱἢ δὴ δοὶ οὗ ποσβηρ. Ηθ ἰοβεϊῆρα, ἐποτεῦγ, 
(δὲ ΒΘ δὰ ποῖ πηαογίδιεθη [Π}6 γσῶσ ἔΣΌΤΩ ΔΩ ἰυδὶ οἵ 
ξδΐῃ, δῃὰ οαία οὔ" 1Π6 τοοίβ οὗ 4}} 186 δβοϊ]ϊοϊϊδοη (0 
οογοιουϑῃθεδ (οὐ θη 8]}} βιικρίοἰοη οὗἁ ἐπ βατη δ) (Βγοῦρὰ 
[26 ΠΑπ16 οὗ ἀοἀ.---ῬΑΒΒΑΥ ΑΝ : Ῥβ. χοὶ, ; ἔτη. Υἱϊϊ, 
8].- Οονδπδηῖβ [0 πιαίυι! ἀοίδηοο δραϊηδὲ δυοὶ ΕΣ" 
ροαϊ οη5 ἴον ρυπαον διὰ Εἰ ἬΘΥΘ ΠΘΟΘΒΕΔΓΎ, δηὰ 
ἀοὰ ροτιξ δα ἢ]8 Βογυβδη δ διηοῦρ ἰΠ6 Οδπαδηϊτρα, Ὁ 
0.86 ΒΌΘΙ ΤΩ66η8 οὗ Π6ΙΡ δηὰ ἀθίδῃοο.---- ΤΏΏΘΓΘ 5 Β0116- 
(ἱηρ στοδίον 1ἢδὴ Ὀγοδὰ δηὰ πῖῃθ, σοὶ ον (μΔὴ 
ΥἱοίοῦΥ δῃὰ {μ6 ρότον οὗἩ {86 υἱσΐοσ, βίγοῃρος ἴῃδὴ 
ἀοαίῃ, δπὰ 1 ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏΘΒ, ἑ ἐξέ ἑπλεγὶ ἐς τοοτία, 
αὶ ἰα ἰδ ἢ Ενοτυ οἰ] οὗ ΑὈτδμι σβὴ (6]].--- ΑΕ: 
Ὗ 8 566 ἴῃ Αὐτδαι δ Υἱοίοῦυ δὰ ὈΪοβδίηρ, [86 Υἱοίοῦῦ 
δηα Ὁ] αβίηρ οὗὨ ΘΥ̓ΟΡΥ ΟὯ6 Ὑ8Ο ἰδ ἃ βο]άϊον ἴον ἀοὰ.-- 
Τ8ο δδογϑὰ ἰἰβίοῦυ ᾿γδθβρίδηϊδ ὯΔ δὲ οποθ ἰπίο (86 
τηϊάδὲ οὗὨ (6 ζυττηοὶ! οὗ που] αν αδῖγ : ἴσου (86 
αὐυἱφῦ, ρῬοδοοία] θη οὗ ΑΌτγδτα, ἮΘὸ ἃζὸ ἐγαμπβίοσγγο ἴὸ 
(6 ᾿ὐυ] οὗ πὰρ οὗ ποδίμποη πα Ϊ0η8.---χῦβκεη: 
ΤῊο πηροϊϊηρ οὗ ΜοΙο ἰχοάθο, ἰδ 6 γογαὶ ῥτγίοδὶ, πίνι 
ἈΡτγϑια: α. Τὸ Ὠἰδίοσίοδὶ ουϑηῦ (561: ὃ, (86 ἰγρίοαὶ 
οἰ 8 ἴῃ ἴξ ; ὁ. ἐδεῖν γοδζαιίοῃ : αἱ. 186 ἱτηροτγίδῃηοε 
οἵ 696 ἐγ 8. 

[Τ 8 ΠἰΒΙΟΥΥ͂ ταυδὺ 6 ῥἱδοοὰ ἰπ 9 Νὸν Τοδίδ- 
τηθῃΐ Ἰἰἰρί (ΗοὉ. νἱ.} (ἢ νγὸ που]ὰ 866 ἐϊ8 τηρδηΐης 
δηὰ ἱπιρογίδῃοο.---Αα. 6.] 

ἘΟΠΈΒΕΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΑΑὐγαπι δε αρργουο ἩΤΑαΥΥὶοΥ οΥ Δαϊα, απα Οοὐ λὲς δλίοϊα απὰ λὲς Πειοσατά. ἩΗἱε ἰοπσίπρ ΚὉΥ απ 
ἩἨεῖν, απ λὶδ ἐλουσλέ 977 «Αἀορέϊοπ απἰοὶραίίέησ ἀπ εαίρσοπον ἐπ (λα οαδ6. Τλε σγεαί Τγοπιῖδα 

οΥ Οοἄ. «Αδγαριδ Ῥαϊ δ, ὠπᾶσν ἐλ6 Θίανγτυν Ἡεαυεηδ. Τῆς ϑυπιδοὶ 977 ἐλ δίατνεν Ἡδλανυεπδ. 
Τὴε γἱρλίεοιδηεδε ΟΥἹ αμὰ. Τλε Οουεπαπέ ὁ  αϊλ, απ ἰλα τεροαϊεα Ῥγοπιῖδα. 

ΟἼΆΡΤΕΕ ΧΥ͂. 1-9]. 

] Αἴοσ {π686 ὑμίηρϑ [δτθηία οἵ ἐμὲ πασ] (ῃη6 πτογὰ οὐ (86 Τιοσὰ οαστηθ [τεμεπθὰ ἨΜΠ υΐο 
ΑΟὈταπὶ ἴῃ ν] βίο η, Βαυιηρ, ΕΘΑΥ ποῖ, Αὗται: δηλ {ΠΥ 58.}161 [τ πᾶσ ἀνθ], δηᾶ {ἰγ ΟΧ- 
οΘοαϊηρ ρτοαῦ σούσασα [τοπατγὰ οὐ ἐμ ομβατηρίου ). Απᾶ ΑὌτϑι βαϊά, μοσγὰ Θοά, τυ μαὺ νὴ] ἰδοὺ 
δῖνϑ τηθ, Βϑείηρ ἴ ρὸ [οοπθπυδιν] ΟΠ] ἀ] 658, ἀμ {Π|6 βύθυγαγα [180 ξαΐατο ροξδβοαϑοσ] οὗ ΠΥ ἢ Οι86 
18. 0815 Ἐ]ΊΘΖΟΥ [186 μεὶρ οὗ Θοᾶ, Θοἄ ἐπ τὰν με10Ρ} οὗ ᾿θδιωδβουβ πὰ ΑὈγάπὶ βαιά, Βο)ιοϊά ἰο 
τὰ ὕπο μιαβὺ βίγθη μῸ 86θα [νοάϊγ μεὶγ] : δηᾶ, 10, ὁῃθ ὈΟσπ ἴῃ ΤΑΥ͂ ΠΟΌΒΘ 18. Π|}Π0 ΒΕΓ 
ΟἹ ἐῃ:6 ΜΔΥ͂ ἕο Ὀθόοτμε τὰν μεῖσ]8, ἀηάᾶ, Ὀ6}0]α, (8 ποτὰ οὗ [86 ᾿μογὰ οδπηθ αηΐο δΐπ), ΞΔ ΥἹΏβ, 
᾿ηῖ8. 884}} ποΐὲ 6 (μΐηθ Ποῖγ; θὰ Β6 {μὲ 5}|8}} οοτηθ ἔοσίῃ οαἱ οὗἩ [μἴπ6 οὐῃ δον ἰϑ 

[υΐτο οντι παΐατο͵ 5}}8}} 06 {11π6 Ἰογ., Απᾶ ἢ6 Ὀσουρῶβ πἰτὰ ἔουἢ δυσοδα [οραα αν], δια 
Βαϊ, ωοοἷς πον ἰοτγατὰ μθᾶνβϑῃ, δηᾶ (611 (Π6 βίδσϑ, 1 ἑῃοὰ Ὅ6 Ό]6 ὕο πυμαθοῦ ἰμθιη, Αμὰ 
ἢ 88] υπίο Ἰιΐπα, 30 8}}8}} (ῃγ εοϑᾶ Ὁ8. ἀπᾶ μα Ὀοϊδυδὰ ἴῃ (μ8 μοτὰ ; δῃᾷ μ6 οοπηίοα 
ἰξ ἴο Ηἴπι ἔοτ στἱρῃίθουδηθθθ, πᾶ ἢ8 βαϊἃ ὑῃῖο Ὠΐτη, 1 δτὰ (88 Τωογὰ ἐμαὶ Ὀτοιραὺ [866 
οιἱ οἵ τ οὗ [86 Ομαϊάθεβ, ἰο σῖνϑ ἴΠ66 ἐπ18 Ἰαμᾷ ἴο ἱημοσὶῦ 1, Απὰ δ βαϊᾷ, Ττυογὰ οὐ, 
ὙΒΘΙΓΘΌΥ͂ [Ὁγ πρδὲ εἶξαι] 5|8}} 1 Κπονῦ ἰδ 1 8}}4}} ἱῃβασὶῦ 1 Απὰ ἢ6 βαϊὰ υπῦο δἶπα, Τά Κθ 
τ26 [Ὀτήπε τ βασσίοο ἐο τι] 8 116  {ῈΓ ΟὗὨ [ΠΓΕ6 Ὑ 8818 ο] ἃ, ἀμ ἃ 8]16-ροδὺ οὗ [Ἀγ86 γ6818 ο]0, δπά 8 
τάχη οὔ ἴὩγ66 γϑαγ8 οἱ, δῃᾶ 8 ἰυγ]θ- ἄονβ, δῃὰ ἃ γουηρ ρίρθοῃ. ἀπά [8 ἴοοκ υπίο {πὶ 
[ποληϊθοοὰ] 411 (Π686, δπὰ ἀν! θὰ {Π6πὶ [86 διίπιαὶ βασείθοθ] πη [Π6 τηϊἀϑι, δῃὰ Ἰαϊὰ ϑδοῖι Ῥ)60θ 



ΟΒΑΡ. ΧΥ͂. 1-21. ἀὺθ 

11 ο0Π6 δρδίηβῃ δῃοίμογ: Ὀυΐ [Π6 ὈΙγὰβ αἰν! θα 6 πού. ᾿Απὰ ψῇθῃ (6 ον]8 απ ἀονῃ 
12 ὉΡΟῚ {Π|6 οΔΓΟΆ5868 [ποὲ οαττίου ), Αταπὶ ἄγον ὑῃθτη αὐσαῦ. Απὰ ψΈΘᾺ [86 8ὰη γγ788 ροίη 

ἄονῃ, 8 ἀθθρ βίθβρ [πΌΞΙ, ομαρ. ΙΣ 21; δὸν ἐν. 15] [61 Ὡροὴ ΑὈτγϑμι ; 8η8, ]ο, ἃ ἤοστοῦ οἵ 
13 ρστοδῖ ἀδυκη 688 [6}} Ὡροη Εἷπ. πὰ Β6 βαϊἃ ὑπίο Αὔτδῃ, ποῦν οὗ ἃ Βυχαιυ ὑμδῦ (ΠΥ βορὰ 

8}|8}} Ὀ6 8 ΒγδΏΡΘΓ ἴῃ ἃ Ἰαπα ὑῃαὺ 18 ποῦ {6 1Γ8 [{ὰγ ἀοδοοπιδαηθ [, ἀπ 8}}8}} βοῦνϑ ἴῃθτὰ , δηᾶ 
14 [Π6Υ 8}14}} δτοῦ [Π6 τὰ ἴουγ ἢυπαγθα γθᾶγδ ; Απα δἷ8βο ἐδιδὺ πδίϊοη, τυ βοτ {16 0 5}18}} 86 υνθ, 
15 Ὑ{ΠΠ1Ι}0ᾶὄἑψο; δηᾶ δδογναγα 8[}8}} ἰμ6Υ οοῖὴθ ουὐ σι ρτθαὺ δι θϑίαποθ. πὰ (ῃοὰ βδδὶξ 
16 ρὸ ἴο {ΠΥ ἴδ 18 ἴῃ Ρρ6866; ὕδου 588]0 Ὀ6 Ὀυχοα ἴῃ ἃ ροοα ο]ὰ ἃἀρθ. Βιυΐ ἴῃ 186 ἰουσίὰ 

βοηογδύίοη ὑμ 6 Ὺ 8114}} σοῖὴθ ΙΓΠΘΙ δρϑίῃ; [Ὁ [8 ἸΠΙΔΟΣ Υ οὗ [ῃ6 Αὐλοσιίθ8 185 πο υϑῖ 
117 [Ὧ]] [τὸ τμθ πιϑαδτιγο οἵ ἱπάρτηαι. Απά ἴΐ σδιη6 ἴο ρ888, ἐμαὶ, σβθη {16 ϑὰὺπ σγϑῃῦ ἀοντῃ, πᾶ 

10 τῦαϑ ἀδτκ, Ὀ6]ιο᾽ ἃ ἃ. βιβοκίπρ ἤσηδοθ, δμὰ ἃ ὈυΓηΪ Ωρ ἸΔ ΠῚ [απιο οἵ ὅσο] {8} ραββοᾶ 
18 ὈῬοίνθοῃ (Π080 ΡίΘ068 [οἵ ἐμο βαοτίδοοΪί. [ἢ ἐῃαὺ βδῖηθ ἀδύ [ῃ6 [ιοτὰ τηδᾶθ 8 οονθηδηΐ 

Αὔτϑιη, βαγίης, [Γπῖο [ὮΥ 8064 ὮδνθΊΙ σίγθῃ [πον ἰπ οονδθδηὶ) [18 Ἰδηᾶ, ἴγοτῃ 1:6 ΥΙΨΟΥ 
19 οἵ Εἰργρὺ [Υ̓͂«ἂν ε] Ατίϑοβ } υπίο ἰῃ6 στοδῦ Τν σ, [86 σἰνον ΕΡὨΓαίοϑ : ΤῈ [Ἰαπὰ οΣ Καὶ Θῃ 685 

[ ποτῖκοσϑ ἴω ἴσον, δυάς. ἱν. 11,11], Δα [86 Καὶ ΘμῚΖΖ (68 [Βυπίεπιοη], ἀῃἃ {86 Καἀπλοη (68 [οὔεμο Ἐδαι], 
20 Απᾶτ}6 Ηρ 5 [ρᾶς, ἑαττοσν ἰὰ Ἠοῦσοι], δηα {869 ῬΘΙ22]068 [τε], ἀπ (86 ΒΘΡὨΔΙτΩ ἜΗΙ 
21 Απὰ τῃ9 Ατηουῖῖθ8 [ταοππίαΐποετο, αρ᾿δθάοσα], πὰ ἰῃ6 Οδηδδηϊίοδ, [Ἰονϊαπάσσθ, δὰ [ῃ6 ΟἿγ- 

61 85}}1068 [ἀντοϊατα προι ἐμ οἰ ΑΘ βοΐ], δηἃ {ἢ 6 ΨΘυβ᾽068. [ὉΝ3}, 8 Ῥίαοο ἐσοᾶδοπ 88 ἃ ἐβμγθββέηρ.βοοσ], 

ΟΕΈΝΈΕΈΒΑΙ, ΡΒΕΙΥΜΤΝΑΒΥῪΥ ΒΕΜΑΒΕΑ, 

1. ΤῊ οοηπροίίου οὗ (58 β'οοτίου τΪὮ 86 ὕτθ- 
οδάϊησ οὐδ τασδὶ Ὀ6 οατγοί ἶν οὐθοσνθὰ, Το ἔτο 
οδαρύοιθ ἔοστη Θεθο  Δ}]Υ ΟὯ6 ἰἰδίοῦυ. ΑΡγδτὰ δὰ 
ἴῃ αὶ ταροὰ ΜἨῸΓ δρδϊηδὶ ἃ 6 ΔΓ δηὰ δβυροσίον 
Ῥονποῦ ; θη [Π6 Δῃουῃοοτηθῃξ ἴ0 Ὠΐτη : 7 (υελουαλ) 
απὸ ἐλν δλίοίά. Ἠς δὰ τοῃουπορὰ δ]} οἷαί πη ὑροὴ 
89 δρο}} οἵ τδῦ : ἱμπογοίογο 86 [88 ἰῃ9 ργοπμΐβδο : 1 δ: 
1 γ ΒΥΟ ΡΟ ΡΟ ἘΤΤΘΕ ΤΕΤΡΝ, ΕΘ τ πεπὶ τ Εδ ψαρ᾿ 
τοτ. Ηο διδί, ἰῃγουρὶ [86 ἔγοϑ, ̓ἱνίηρ, ὨΘΑΙ ὮΥ ἰη- 
τοσοϊμβδηρο Ὀδίγθοῃ [8 αὶ (ἢ δηὰ ἐπ που]α, το Μδδ 
πδοϊίηρ ἰπ ([Π6 Βοττηΐ 116 ΜΟΙ οἰ σϑάθο, ἱκορὶ Ὠἰτηβο 
88 ἃ τοϑδῇ οὗ ἰδ, ἰο ποῖ ἰΐ Ὀοϊοηρα, ἰ0 8 
Τϑοο οὗὨ Ὀο ἴονοτβ, ὙΐΟ βμουϊὰ δἰδηὰ ἴῃ (86 ταϊάβὶ οὗ 
κ186 πονγῖὰ, ασαΐπεί ἰ86 πον ὰ δὰ 70 ἴμ6 ποιὰ. 

2. ΤΏο ίογσια οὗ [0 ρῥγϑϑοὺξ τονοϊδοα οὗ αοὰ 
ἰο Αὔτϑι κίνϑϑ (του ]6 ἴ0 ἰμίοσργοίθσθ. Κυοθοὶ 
ΚὨΣΏΚ6 {πδ0 (Π6 οοταχυῃϊοδίζοῃ, Υογϑ. 12--16, ΒΟΙσπ ΡΒ 
ἴο ἃ εἰσιν βίου ; οὐ 1.86 οἰλοῦ μδηὰ, [6 ποχὶ βιι0- 
οοοάϊπηρ υἱϊεγδηοαδ ἰο {16 τακίησ τηοπλθηίβ. Αοοοσά- 
ἴπσ ἴο Κοὶϊ, 89 πογὰ οὗ Φοβουύδὴ οοπιθβ ἰ0 τα ἰῃ 
τἱἶδὶ 016 ἔοστωβ, ποίϊμον {πγοῦρ ἰπίθτΏαΙ, ἱσοπιθάϊΐοίθ 
σοῦνοΥβο, ΠῸΣ ἰδγουρῇ ἀγεαῖοβ, Ὀυΐλ ἴῃ δὴ 608 
ΚὨΓΟΌΣὮ δὰ ἰμπταζα, βρίγϊτυδὶ ὈΘΒΟΙἀΐηρ, δὰ ἱπάθοά, 
ἴῃ [6 ἄδγ, δὰ ποὺ ἰῃ ἃ πίρῃυν βίοι, 88 οἷ. χ]νὶ, 2. 
Τμο ΓΙ, τοῦ. 1, τῦΐοθ ἐπ6 πβοΐϑ οἰαρίον." 
Αἰαΐτιβὶ [ἢ9 ἧτει, ἰξ ΤΏΔΥ ὈῸ Βαϊ, [δῦ ἐῃ8 ὩΔΡΡΑΓΥΘ 

οὗ ἃ Υἱβίοῃῃ; ἔγοτῃ ἴῃ6 υϑγῪ Ὀσρίπηΐηρ ; δραϊηβὶ 
ἐδο 16δὲ, δὲ Αὔτασῃ [8 ἰοὰ ουξ 0 υ6 Ὁ [ἢ ΒΔ: : 
αραϊωδιὶ ὈΟΙΏ, ὑμδὺ (ΠΥ ἀο ἠοὲ ἴπγοϊνα διὰ Ὀτγίηρ οὐ 
ΔῺΥ τοοοχηίϊοη οὗ (Π9 ρΡβγομοϊορίοαὶ ἔοστῃ οὗ ἴῃ6 ραβδὶ 
τουοϊδιίίΐοῃ. ΤῸ 08, 16 ΔΡΡΘΑΓΒ Θη  ΓΟΙΥ ἰῃ δοοογάδηοθ 
μι (6 ΘοῦΓΒο οὗ ἀονοϊοριηοηΐ οὗ ῥγοοοάΐηρ γουοὶδ- 
εἰσμα, ἐμαὶ Αὔτγδιῃ βῃουἹὰ β.βὲ αν σϑοοϊγοὰ ἐμ 
ποτα οἵ Ψεποναῆ, δηὰ ἤθη βῃου]ὰ ἤδγο 866} ἃ ᾿ηδηϊ- 
ἐραιατλίοη οὗ Φομονδῆ, δὰ ἰπδὺ ἰδ 'ἴ8 ΠΟῪ 8βεαϊα, ῃ9 
ποτὰ οὗἉ “Ζ6δονδῖ οομλθθ ἴ0 Ὠίτα ἴῃ νἱβίοῃ. ΑὌγϑιη, 
τσυὶν, δὲ ("ἷ8 ἰἴπηθ, οουἹὰ ποὺ ἢανθ γϑοαοϊνοα ἰδ γονθ- 
Ἰδιϊΐοιλ ἔγοτο ἀοὰ πἰιῃουϊ 8 ἀἰπροδίιζου [ῸΓ Υ᾽βί 08 : 
Ὀαὲὶ 'π τ[Π6 σᾶδὸ Ὀοΐοτο υ8, πο ἰγοδὶβ οὗ ἃ σϑυοὶδ- 
ἴοη οὗ Φομοναῖι ὈΥ͂ πἰμαϊ, (ἢ 6 νι βίου βίηθθθ οὗ 
ΑὈτϑση οοϊμ68 ἰηΐο βρϑοΐδὶ Ῥγοιαίποηοθ ΤὨῖθ ἀἶθρο- 
«πίοι ἴὸΣ 6 ν᾽ βίοη, δπὰ [56 Ὀγοπιΐηθποο ἴῃ πιΐο ἴΐ 
δ᾿ ἄοοϑ ποὶ Ἔχοϊυάδ (μ6 τοδὶ οὗ [86 ΤΟ] Ὡς 
1οῖ8, πιΐοῖι, αἷβο, Καὶ εἰ] τοζαγὰβ 88 ΟὨΪΥ ἰητατὰ οοου- 
ειοοδ. Βαΐ δ8 ἴ0 ἴ86 ρῇγαδο : “Β6 βραῖο ἴο ΐτὰ ἴῃ 

νἱ Εἰ ΟὯ ; 7 Ἦδ6 Δοσοϊήρδηϊοβ ἰδ6 ποσὰ ἱπ αποβίϊοη συ ἢ 
186 Θοττοβροηάϊηρ ἱπημαρο: ΑὈγϑΙΩ ΒΔ {86 ΟἰγΩΘ 
8 1614 δὰ {16 ἀἰνίηθ ἰγεαδιγοβ (ΚΕΙ͂; Ὁ. 146). 

 ἘΧΕΟΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΣΙΤΙΟΘΑΙ, 

1. ΤΊο ῥσγοτηΐβο οὗ Φομονυδὴ, [86 ΒΙΔΓΓΥ ΠΟΔΥΘΏΒ 
διὰ (6 τἱ ἢ ϊθοῦδβηθθθ οὗἁὨ (ἈΠ (τνογα. 1--6)."---ΕἾ Θὰ Σ 
ποῖ. ΤΊ6 οονασγὰ [68 Γ8 δέγοτδ ὑῃ9 ἀδηρθν, ἢθγοΐο 
Βρὶ τι (5 αἴοόν. ΑὈτγδσῃ ἢδα ΠΟῪ δῃ Θσρογίθῃσο οὗ 180 
ποῦ] ἴῃ [(8 νι οκοα υἱοίθῃσθ, 88 86 δα νἱοϊογίου δ! Υ 
Ῥοδίαιοὰ [18 ἀεβῆδῃς οδ6}} δῃὰ (ἰ6 Ὀσδίθῃ Κίηρδ 
τος ΘΔ τἱδίὶ ᾿ίτη τὶ τοημοδῦσο. ἸΤΠοΙΘίΟΓΟ 
86 τϑοοῖνϑβ {πὸ ΘΟ, βο ηρ 86, ἰδὶ Φοπονδ Ηἰτω- 
86}} πουϊὰ Ὀ6 Ηἷα δ ἰο]ὰ, ἀοέδησο ἰπ 811 σοηῆϊοιβ 
(Ρβ. ἐϊ. 8; χυὶϊ!. 9)..--- ΤΥ οπχοοοάϊξηρ ϑτοαὶ χ6- 
τυαχὰ.} Νοὶ, ἀρϑ ἔον ἰὴ γ φοπογαὶ μου, Ῥυξ 
ἴῃ τουγγατὰ ἴον [ὮΥ Βογοὶο οοῃβίοὶ.-- Ὀγϑτὰ τοοαοϊγοα 
(86 Ρῥγοχηΐβο οὗ αοὰ σίτ [80 Βαῖὴθ ἔθοϊϊῃρ οὗὨ τοεαγὶ- 
5684 οἵ ἷα πδίατα] [Π{6, τὶ πο ΜΟΒ6Β αὖ εἰσ Υ 
γοδγβ τοοοϊγοα ἔμο ἀϊνγὶπο 68]} ὑο ρῸ ἰο ΕΖΥΡί δπὰ ἔγεθ 
[86 Ῥοορὶθ. Ηδ υὶβϑηϑὰ ὑο ὌϑίδὈ δ} ἷβ ἑαταῖγ. [5 
ὅεδο ᾿ΐβ οχοοούϊηρ ρτοδὶ τοναγὰ, το ἱμογθ 
πδία ΓΙ [Ὁ]]ΟἼ78 ΒοΘ ὁη6 Δρρ[ϊοαίΐοπ οὗ [86 ῥγοιὰ- 
80 ὑο ἷβ Ροτβοηδὶ τοϊδιίοηβ  Ὀαὺ ἢ6 8668 0 Οἴδον 
ἘΓΡ ΟΑΗΓΣ, τῃ6η ἰδας αοἀ δἰγηδο1 που]ὰ 6 Ηἷδ ὁχ- 

υδἷγο τουαγὰ, (δαὶ {8 π8, 88 (0 {18 που]ὰ, 18 ΕἸ16. 
σοῦ οὗ Πδιιδβοῦβ, Σ ἷ8 δἰσπασὰ (οἰ. χχῖν, 3), ταυδβῦ ὈΘ 
ἷβ ποεῖν. ΤΏ τδουρὰὺ ἰ8 ραϊηα] ἴο Πα), Ὀὰΐ ἢ6 
δοαυίοβοθθ ἰῃ (86 ρύγροβο οὗ αοά, διὰ ἀοβῖγοβ ΟὨΪΥ͂ 
Ἰἰἢν 868 ἴο [86 τηοδηΐπρ οὗἨ (80 Ῥτοτηΐβο, τ μϑῖμον ἷὺ 18 
ἴο 0 πυηδογθίοοα ΟὨΪΥ οὗ δῇ ἰιοὶγ ΟΥ̓ δἀορίίοῃ, ἱπ 

“ (7ῖὲ τοονὰ 6 ἴλε Σονᾶ οαπια οὐ τοαῖ. “ΤΉ Ϊ ἐδ ἐμβο ἢγαὲ 
1δοϑ ἰὼ ἐδο ΒΙὉ19 τῦθσο 818 ῬΏΓΑΒΟ ΟΟσΌΣα, δηὰ ἰἐ ἰπίτος 
Ὧδ6δ 8 ῬτθΡΌΘΗΟ σἱείσι δὰ Ῥσχοϊηΐδο οὐ ΑΌΤΘπλ᾽ αὶ Ῥοδίοσ 

ἰῃ ΟὨγίοὺ---ἴὮ 9 ἰποαστιδίο πογά."» Ὑγοσάρχοτγι.---Α. 6.} 

[189 “2911 18 τα ρμδίϊο.---α. 6. 

Τ{7ΤᾺ9 γομδοσίηα Ἐρ λώγὸς ἱβ δτοεοῦϊηξ ατοαῖ,᾽" Δ]- 
ἱπᾳ ἃ 



410 ΟΕΝΈΞΙΞ, ΟΒ ΤῊ ΕἸΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ. 

ΦὮΪΟὮ οδδοὸ {8 ἘΠΙΟΖΟΡ Δρρϑαγβ ἴο πίπι [86 τηοδῖ 
ποτίῦγ. Ηδ ἀδβῖγοθ τηοβὶ οἵ 8}} ἃ ἀθοίβ᾽ γθ βδοῃηίθῃοο, 
ἐδοτοίοτο 88 ρτοροδίἰοῃ οὗὨ ἴπ9 ἰδίην ὈΥ δηςἰεἰραίοι. 
ὕροι {δΐ4 ΑἸ] υδΐοη ἀθροπά8 ἐδ τρδγυθι!οῦβ οΏ 
δαὶ Αὔταπ ᾿αὰ θὰ κίηρς οὗ  δζοδβοῦδ (9 ΌΒΈΡΗ., 
Απίᾳ ἱ. 7, 23; ΨΌΞΤΙΝ., Χσσχυϊΐ 3).-- -Ἰὸ το ποὺ 
Ὠδκὶ αἰνϑῃ Ὡο δοϑᾶ. Τμοὸ ρῥίουβ οοτιρίδἰπὶ οὗ δυ- 
ΙΔ ΘΆΚΏΘΑΒ δεΐογο σα τηυδὶ Ὀ6 αἰδησυϊδηρὰ 
ἴτοτῃ (9 ἱπρίουβ ΤΔΌΥΤΟΩΌΣΒ ασαΐπδὲ αοὰ (Εχοά. τ. 
92; χχχ]ὶὶ, 12-1ὅ; Νυπῦ. χὶ. 11, 21; Φοβᾷ. υἱίὶ, 
ἢ, Φοῦ ; δ6 ῥτορ ιοίβ).---ΟἿϑ ῬΟΣΏ ἐπ ΚΩ͂ ΒΟΌδ0 
(δου οὔτω (ιοιι86).5 [0 16 Ὡοΐ ΒΥπο γτΟἿ8 ἩΪΓἢ ὨΟΌΒΘ0- 
ῬοτΏ. [0 68 ἃ ἄδθοροῦ τροδῃϊησ; ἰδ ἀραὶ στιδίοϑ [ῃ9 
τοοδὲ δοἰοοιηθαὰ βογυδηὶ οὗὨ .νἷ8 ἢου86.--- ΕΠ ΘΣον, ὨΘ 
ΒΆΥΒ, 18 ΔΙτοδὰν ὍρΡΟΩ ἐπ ἩΔῪ 0 ὈΘΟὺΟΙΔΘ ΤΩΥ̓ ΠοΙγ, 
Τε ἰθ ἃ οοπιρίδἰπίησ ἱπουριν, ὙΒϊοδ ἔοσγεωϑ ἱ ἰεῖο 
8 τοβίρησα ρτοροεϊίοη, Ὀαὶ ἃ ῥγοροδίοη ποῖ τοὶ 
8 ᾳυοβίίοη. ὕγοῃ (18 [0]]1ο 8 86 αἰνίηθ ἀφοΐβιου 
(νον. 4.) Φεμονδὴ ᾿Ἰοδὰβ Πίπῃ ουξ οὗ δ ἰθηΐ, πη 6 Ὁ 
860 ΠΘΑΥΘΏΒ 88 5660 ΟΥ̓ ἰδ Ἠΐα ἀϊπροαϊτίου, ᾿τοὸ- 
ραγϑάύποθϑ ἴοσ ἰ)6 νἱδίοῃ, ἀθθ8 ποί Ἔἐχοϊῃἀο 89 γϑδ ΠΥ 
οἵ ἰλοδ86 ουοηὶδι ἡ Ηδ [δὰ ῥτομίβοᾶ εἶτα δὶ ὅγβὲὶ 00} 
πδίυγαὶ μοῖγ, Βυὺ ΠΟῊ ἴ|6 ΘΟΌΠ01688 δίδΔΓΒ ὙΠΟΝ ὯΘ 
Β668, Βῃου ἃ ὈοΐὮ τοργοβοηὶς ὑμ0 ἱῃηυτζηθγϑῦ!ο βορὰ 
ΜΟὮ βου Βριίης ἔγοιι (8. ὁπ0 εἶτ, δηῃὰ δ [86 
ΒΆΙΔΘ ἰὴ ὑ6 6 παιτδηΐ ἴογ ἷβ δὶ). ΦοβοΥδὰ 
ΒΏΟΥΒ Ὠἰπὰ (86 ἰηασο οὗ μἰ8 ἀρβοοπαδηίδ, ἰη ἐδ δἰδῖ8 
οὗ ἤοδυθῃ. ἴγ6 χ6 ὮθΓΟ ἴδ 6 οΥἹοη Δ} |5ὲ ἔγοτι 
ὕτ οὗ [86 Ομαϊάθοβ, ἴοσ πτοσα ἰδ ᾿σῃίβ οὗ ἤσδυθ 
Βεδτο ἃ γε] ρίουβ βριίβοδηοθ, θὰ δἱ [8:6 δβδηιθ Εἶἰσηθ 
{8Π6 ἦγϑο τηοῃοίμεῖβι, τὯ0 ΠΟ ἸΟΏΣΟΣ ΒΟ6 Κ8 ἴῃ [ἢ Βίδιβ 
δἰ κοία, Ὀυὺ (86 ἰτηδρθ οὗ ᾿εἰα οὨἰ]άγοη. Τμαὶ αοὰ 
ἯΠῸ δρολκβ ἰο ιΐτη, οδῇ μἶτνο ἰο Εἷτλ ἃ βοοὰ, οουτΐ- 
088 88 ἰῃ6 δίαγβ ἴῃ βοαυθῶ, ἰβ ὑγῸ}Υ ῬΕΕΡΡΟΘΗῚ 
(86 τεργοβοηίδίίοι οὗ [86 οουμίϊοβδηθῦδ οὗ [6 ἀθ- 
θοοπάδῃί(β 18 (6 τηδῖη (πουσῆῖ, ἴο ποῦ οἱοανο [ἢ 
«που 8 οὗἨ ἐἱοῖν βιϊηϊηρ ΟΙΟΥΥ δηὰ ἐμοῖν ΒΟΔΥΘΏΪΥ 
ΟὨδγδοίον (66 σἤδρ. σχὶϊ, 17; χχνυϊ. 4. Εχοα. χχχίϊ. 
13).---Αμ δὰ Ὧθ Ῥοϊίονοᾶ ἐπ ἰδο Τοχὰ, Τα οδη- 
οὶ 6 οἰἴπον δὴ οἰοπιοαὶ οὗ ἃ ἄγϑδση, οἵ ἰ8ὁ ἔγδσηο οὗ 
ταϊηὰ ργοραγοὰ ρϑου δῦ ἔῸγ υἱβίοῃβ, ἕοσ ἰδ 8 δὴ δοί 
οὗ ἰδ οὐ [6 ρατὶ οὗ Αὔγδ, πἰιιο 'νσγὰ8 οουηίοα ἰο 
Βίϊη ἴον τἰριθουδηθθα ὈΥ Φοϊιοναῦ, Κποροὶ τοὸ- 
τοῦΐβ: “ ΑὌτασα αἰὰ ποὶ ἱποσϑ Ὁ] ουδῖγ, 88 ἴῃ 
(0 ΕἸΟὨϊβιὶς βοοϊΐοη, χυϊὶ, 17," δὲ ἰἢ ἃ Ὀδϊϊονοσ, ἴῃ 
(86 Ἰοῃρ ἀφ οὗ ἴδ ργοσζηΐθθ, οουἹὰ πόνον [Ὁ]] ἰηΐο 
ἀουδι, πἸυιουκη ἴλοσο 8. Ὧ0 το ῃοη οὗ ΔΩΥ ἰηογοάυ- 
1 }) ἴῃ (80 τοΐοσγοὰ 90). Κοὶ! δδίβ: “ον 
αἰα Μοβοϑ πον ἰμδὶ Αὔτδμι Ὀο]ονοαὰ ἢ δμὰ (δδὶ 29- 
Ἰιον ἢ οουπίρα ἰξ ἐο ἴτη ἴῸΣ εἰ ρὐοοῦδηο88}" ΗΘ 
ΒΩΒΊΎΤΟΙΒ: “Ηδ Ῥτονυδβ [118 ἔαϊ δι, Ὀθοδῦδο, δοοογάϊησ 
ἴο (86 [οἸ]οττίηρ; ἀἰγεοίοὨΒ, Β6 Ὀτουρθῦ [8.6 δδουίβοθβ, 
διηὰ Ὀφοδυδο τηδὲ Φοῃονδὰ αἰὰ πίὶϊ [ἢ 6 Δῃἶπ)ὰ 16 γτᾶ8 
8 Τοῦ ἀφοϊαγαίΐου οἢ 8 ρασί, ἰδ! Βο οουμπίεα ἰο 
ΑΌτγϑχ ἢἷδ ἴδι ἢ ἔος τἱρβιθουβηοθδ.᾽" 6 τουδὶ αἶδ- 
πσυΐδη, δονονονρ, ἰῃὴ6 ἱππναγὰ ουθηΐϑ ἔγοπι 8.680 
ΒΔΟΓΔΙΏΘΏΪΑ] δἰρηβ, ἰη ὙΠΟ ΠΟῪ ἀσὸ Υἱβὶ ΟΪῪ τηδηϊ- 
ἔρδίδα δηὰ δβοαϊϑὰ. Το ἔ81}}} οὗ Αγ ἴῃ [86 ργοζω- 
ἰθο οὗ α δοαϊίν ᾿αῖν τῶϑ ἰ0.6 δοηῖγαὶ ρῥοίπὶ ἴῃ (ἢ6 ἀ6- 
φοϊοριηθηὶ οὗὨ διΐ8 ἔαϊ( ; τὴ (ἷ8. ἴδ: μ6 οηογοὰ 
[86 Θοῃβοϊουβη688 (δι Φομονδ ἢ οουῃίρα ἰξ ἰο Εἷπ ῸΓ 
εἰσι ιοουβηοβθ. «υβιϊβοαδίίοη ὉΥ ἔα ἢ, 88 δὴ οχροσγὶ- 
ΘΏ(Θ οὗἁ ὑπ ἵππον 116, τηδη  68.8 ἰἰ86] ἰῃ [Π6 ρθβοθ 

4 (Βεαυτηρατίοῃ βυρβοδῖ ἐδ ΕἸΊ ΘΕΟΣ τἨΔ8 ὈΟΣῚ δὲ ΤΌσηδδ- 

εἴ; ἔδοι (πὸ ἼΣ2 3 ἐδ οὶ ΕἸίοξας, ὕυϊ Ὠ16 κοι, Ρ. 185. 
--Α.6.] 

(ΗοὉ. 805 4 τῖν Ἀοιιδὲ ἰε ἐπλεγί ἶπρπια; 80 αἷδο ἱπ ἐδ 
418} τοτβο, ἱλεσέ εδαῖϊϊΐ τιοί ἱπλενίξ ἐλθὲ (λὲ8 οπε.--Α. α.] 

ΓΙΤΒΟΙΟ ἰδ ὩῸ ᾿συρβ68}]9 ΟἹΘΩ͂ ΟΣ δΔΌγΥΒα Ὀοΐποοι ἐδθ 
Ὅσο οὗ νἱδίοῃι δχιὰ οὗ βοιιδθ, ΟΣ Ὀδέθοι 5 - 
δοᾶ 80 δοιαὶ }]6.---Α, α.} 

οὗ σοὰ ; δηὰ ΑΌγδιη οουϊὰ Βανο ρίνος ὑδδεϊ ὩΟΩΥ δῷ 
ἴο {δἷ8 ἰο ἷΒ ΟΠ ἄγοι, ἰἢ ποιΐην ᾿δὰ οοσυττοὰ 88 ἴθ 
(Π0 ΒΔου οἶδ] δηΐπη8}8 δὰ {}οἷγ δοῃβυτορίίοι ὉΥ το. 
Το οχρίδηδίίου οὗ Κποροὶ, “8 τίρδι ἀΐβ ἰοη οὗ 
Βοαγὶ ἰδ οὗ δῖ 88 τηυοῖι ΔΥΑΪ 0 Εἷτο δα ἱπιθρυγ ἴῃ 
τ μαρὰ μρσρ τῶ πὰρ ΒΏ4)1]0ν. 

8 '8. οὉ Υ δὴ ἱπωροτίδηϊ βαδβᾶρο. ἴγ8 
ἢδγτθ ἢθγθ, δῃὰ ἰπ (88 ῥγοζαΐβα (γογ. 1), {ῃ6 ζοττη οὗ 
6 στοαὶ ἀοοίσίπο οὗ [06 Πιοτὰ οὐν τὶ μἰδουβη 88, 
ΧΟ ΤΩΔΥ͂ τοὶ αἰἰδοὺ ἰο (0 ποτὰβ Ποῖο υϑοὰ {πὸ Ἰάθα δ 
ἴῃ 4}1} ἐπεὶ ἀοβηίξοηοθα, τοὶ Βᾶγο Ὀδο ἀοσνοὰ 
ἔτοτη ἰῃ6 υδὸ πιο ἰῃ9 ΑΡοΒβίΪθ τρδκοθ οἵ ἴσα 
ἷπ ἷ6 αἀἰδουθείοη οὗἨ ἰδ6 αυσϑίίου, ΠΟῪ ἃ δἰπθμοῦ οΔῺ 
6 υδβοὰ (Βοαι. ἱν. 4, ὅ, 10, 18--235) . ας ποῖος 
παν Ὅ0 ΟΥ̓ΘΙ]ΟΟΙ Ηἰβ ᾿ἱπϑρίγοα οσχροαϊϊοη, δπὰ δίσὶγο 
ἴο ἰπίοσργοι ἰῃ6 ποταβ, 88 ἱζ ἐμὸν διοοὰ δα σοὶ Υ 
ἐποτηδοῖγοθ 1 οαυϊηρσ ἰχϊ6 οὐκ οἵἁὨ νυἱον, μοτονοσ, ἰξ 
8 οἷοαῦ “ἰδὲ Αὔγδιη δὰ ὴὸ τἰχηϊοουδβηοδδ οὗ διἷ8 
οτσι, ἰδὲ τ ΘΟΊΒΠ 68 Ἦδ8 ἱτηρυϊοὰ ἰο Ὠΐτω, ἐδαὶ ἰξ 
Ὅλϑ ΤΑΙ ἴῃ ΦοΒουδ ἰὴ Ὠΐτὰ πο ττδϑ οουπῃίοὰ ἴοΥ 
τὶ ΞΕ ΘΟΌΔΠΘΒΒ ; ἢ δηὰ αγίμον, ἰπδὲ ἐμΐ5 ΚΠ} ἴα τοποὰ 
[6 Γθ, ποῖ ΤΠ ΘΓΟΙΥ͂ 88 186 τοοὶ οὗὨ 4]} (στο οὐοάΐοηοο ἴο 
[πΠ6 Μ|}} οὗὁἨ Οοά, ἀπά ἰδαβ ἴπ6 δυπὶ οὗ τὶ ῃίθουβμποββ 
ΟΥ ῬΘΙΒΟΏΔΙ ΠΟΙ ποβα, θυ} ἃ8 οι γδοίης δηὰ βίραά- 
[Ἀ511Υ τοδίϊηρ ὕροῦ (15 (π6 πογὰ γομδογοα δοϊϊονοι, 
ἢ6ΓΘ Τη68}8) Οοά, 88 6 αοἀ οὗἉ ρτδοθ δῃὰ βα υδοη. 
ι ἴδ ἰῃ6 δοῖ ὈΥ π|ίοῖ μὸ χορ ουἱ ἔγοτα Ὠἰπιβο οὶ, δηὰ 
το θα ροῦ ἀοά, ἴον τἰρθίδουθηοαβ δηὰ ΤΒο 
ὨἰθθΟΓΥ ΟἸΘΑΣΙῪ ΒΠΟΝΒ ἰΠᾶὶ ἸΠΟΤΘ ΔΘ [Π18 ΘΠ ΓΘ σὸ- 
ΤΩΟΥ͂Δ] ἔγοιῃ ἴῃ6 πδίυγαὶ Ὄρου ἩδοΣ Β6 δὰ 
βιοοά, δηὰ 1}ι18 οπεῖγα, μοδσίυ, βίοδαΐαβδι τοδιϊηρ ὑροδ 
Φοδόνδῖ, “πθο 8 υδὲ δπὰ δανΐὶηρ εαἰναεϊοη. ΤΗΘ 
ΡΓομαΐδο Ἡβιίοδ ΑὈΓΔΙ ΒΒ (11 δ τδοεὰ πὸ ἰ868 
Ρτοπιΐθθ οὗ βαϊνδίΐοη ἰπσουρὰ (ἢ6 οογϑηδαΐξ βοϑὰ, πὰ 
.9 80 τορασαοὰ ἱξ. ἨΪ8 ἴδιι, ἱμοροίοτο, γὰ8 Ὄϑϑϑῦ- 
ΟΔΙΥ (η6 βδὴθ πιῖ ἰμαΐ βρϑοὶῆς ἔα ἱπ ΟἸγὶδι 
ΤΟΝ δ Ε᾿ ἴο υϑἱνγ (θ66 Εσπι. ἶν. 13). ΤΏ Νοῖοβ 

ατίζ, δδυτηρατίοη, ΜΌΓΡὮΥ, δσὸ ρος ἀγευδ διὰ 
ΥΔΙΌΔΡΪΟ ; δδὰ [6 ἐχροδιου οἵ Οδι νη ἰδ δα μυΐγδὈ]6,--- 
ΟΠ, ἰο ἰληϊς, ἀοαῖγθ, ρυσροΘο : ἔπϑὴ ἴο οβίθομι, τοοῖ- 
οὩ, ἱτηραίθ, δοὶ ὑο ΟὁΠη6᾽8 δοοουῃῖ, 2 βδῃ. χίχ. 10 ; Ῥβ. 
Χχσὶϊ, 3: [μογν. νἱϊ. 18; χυϊ, 2; Νύτη. στῆ, 21.---Α.6.] 

ῶ. 16 Οουεπαπὲ ϑαογίβοο απὰ ἰλε (ουεπαπέ ἐπ 
Ἀν Δάλοιεν ἐο ἀπααπ (τοτδ. 1--1}). Φοδονα ἢ ράτα ἰὸ 
Α (116 ΒΙΑΓΤΥ ΒΟΔΥΘΏΒ 88 ἃ δἷρτι οὗ (ἢ6 Ῥγοχηΐϑα 
οὗ δὴ δοῖςσ, ΝΟΥ 6 Ῥσοζηΐβοθ ἴο Αὔγδια πὸ ἰδπὰ οἵ 
Οδθβδη ἴος ἷἱβ ροδδοϑαίοη (σεῦ. 7. Αθγασὰ δα κ5 ἃ 
βἷση ἴον (8.5 ΦοΒουδἢ δρροΐῃ!δ ἴΠ6 οογθηδηὶ Ἡδοὰ 
86 που]Ἱὰ οοποῖϊυδο τῖϊ πὶ ονον ἢἷ8 βδοσίβοςβ, ἴοσ ἃ 
δΕΠῸ Ηθ ἀοίοιτηΐηθδ, δ]5ο, αὖ ὅγει, [16 βδοῦῆσα 
ἩΔΪΟΝ Αγ δου! ἃ ὑσίπσ. ΤΠ δηΐπι418 πδιηοὰ 

ΔΙῸ ἴδο0 δβδοσὶ βοΐδὶ διηΐμ)8]8 οὗ τὴο 1,ουιοδὶ 
οὐδ. Το σατο ροκϑοβδίοη οὗ ὕδῆμδδη γΠ88 
δβοηϊοαὰ Ὀοξογοιδηὰ ἴῃ [86 Βδουῆοοβ οὗ ὑκιδάπ ὁ ὅμο 
βδουὶβοὶδὶ δηΐτ δ᾽ το τὸ Δ]} ἀϊν ἀοὰ (οηοο Ὁ ΤΩ, 
ἰο Βεοῖγ, σαὶ ἃ ΟΟΥ̓ΘΏΔΗ), ασοορὲ ἰμ6 Ὀἰγάα, δὰ (δ 
ἀϊδβδονογθὰ ρδσίδ ἰαίὰ ουϑν δραίπβί οδο ἢ οἴου. 

“ΤῊ οΘγοση ΟὩΪ8] οὗ {86 σογοηδηϊ οὗ οἱ οοπεϊπιοὰ 
ἴῃ τἴ9 οοπίγλοιηρ Ῥατγιϊοβ Ῥαδαίηρ Ὀοΐπϑοι ἴδ ἀοδά 
δ Ϊ 818, τὶ (Π6 ἱπιργοοδίίοῃ, ἰπαὶ ἴῃ οδ86 οἵ ἃ 
ὈΡΘΔΟΙ ἰπ (ἢ 6 οογοπαηὶ, ἰΐ τηϊσῃΐ Ὀ6 ἀἄοηα ἴο ἔδοστ 83 
ἴο ἰζι680 δηΐπ)α]8.) Αραϊηδὶ τ ῖο ἢ Κοὶ] (το, ΒΟΝ- 

Ξ (Νοῖ, ὨΟΈΘΥΟΙ, 88 ΟΧΡΤΟΒΕΪΏΡ ΔΤῪ ἀουμ, Ὀπὶ 88 (86 
ΒΡ ἢ Ἀἰρλν λέ ἀπὰ ἐχαὶν οἵ Μία ἐλ ίεμ. Ὁ Α. Ὁ] 

{ὕοσ. 7.--ῷὐ δζσὰ ἐμο Στὰ ἐμδὲ Ὀγουσῆς ἴμοο, οἷο. 866 86 
4 Ῥχρῖβοθ ο 86 Το ουὐδ,᾽" δοουυα, Ρ. 368.-- 
Α. 6.) 
ΒΕ τίδῃ βαγὰ ἐμαὶ 46 [μΐ5 δδοσίβοο ταῦ ἃ οοτειβσιξ 

ῆοο, τπὴ ἸΔῪ αἱ {8δο Του ἀπέου οὗ 81]1} δο δδοσγίβοδ οὗ (ἈΦ 
σοΟΥΘΔΏϊ, 81} [86 ϑοὰ ἱπ ἔμοδ6 σοοσιοοθ πῸΣΟ δε 
Τοασυϊτοά.--Α. ᾳ.} 
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δυνοῦ, πὶ δονὶ ποία στουη, ἀσηΐθθ ἐμδὺ [18 δοὲ 
πδὰ [80 ρϑοῦϊαρ παίυστο οὗ ἃ βδουβοθ), ΓΟΣΔΑΣΒ: 
“ΤῊ 8 ἰπἰοτργοιϊδιίϊοι οὗ δποίθηῦϊ πβαρθ 8 πιοὶ δυρροτί- 
οα ΌΥ δεν. χχσὶν. 18.) ““Τὴο ἰηϊογργοίδιίίου τ ἢ 
86 Ῥγορμοὺ ἤθσὸ γσίνοϑ ἰο ἐδθ βυτῃροϊο ἀδᾶρθ, οδΔῈ 
ΟἿΪΥ Ὅδ ἃ {Ὁ116Γ ὀχρδηδίίου, τ ΒΙΟὮ ἀ0608 ποὶ ὀχοϊυθ 
διηοίδον οτἱρίηδὶ 1άθα οὐὗἩ [86 βυτοῦοῖ. Τῶθ αἰϊνίβίοῃ 
οὗ 1016 βασι οἶδ] δηΐπ 818 ὈΣΟΌΔΌΪΥ ΟὨΪΥ ὑγρίβοά [ἢ 
ἐποίο! ἃ οδαγδοίον οὔ [16 οονθηδπΐ; δῃὰ (δ ρϑβϑβδρὸ 
οὗ [86 ἵτοὸ σοπίγδοι πη ραγίΐοβ Ὀδίτγοοη (Π6 Ῥᾶσίδ οὗ 
[δὲ οπο βαοσίβοθ, ὑγρβοὰ μοῖρ στϑοοῃοϊ]ϊδίίο ἰὸ ἃ 
ὉΠ|1γ.} ΤῊῖβ πουϊὰ 6 ἴῃ δοσογάδῃοοϑ Ὑ1|} (86 8}4]- 
ΟΩΥ οὗ [8Π0 ΒγΏΡ0] οὗ ἰδς ἀποϊθηΐϑ, [86 ἐδδδόγα - 
ἐα΄ἐδ, π ΘΟ Μτὰβ 4180 αἰνὰ ἰπίο ἔπο ραγὶβ ἱῃ ὁγοῦ 
ἴο τορτγοβοηΐὶ ῃ6 δ᾽ ἴδησο οὐ υῃϊοὴ οὗ ἴδὸ ὑνο 
ΒΟΙΒ οὗ ἰ8)6 αἀἰν!ἀοα 11{{160 (4016.{Ὀ Φοβόνδμ Ὠἰτηβοὶ 
ἀοο8 ἠοῖ, ἰπἀοθα, ΔΡΡΘΩΓ 88 βμασγίηρ ἰπ 1π6 οἴοτλίρ 
οὗ [δ βδογίβοο, Ὀυϊ 88 ἃ ΒΏΔΓΟΙ ἰπ [6 Βαοτί β οἶδὶ ἔοαδβί, 
ΜἘΙΟΝ ττὰϑ δἰ κηλ] χϑα ἴη (86 Ἰδαῖον (Δ η Κ- Οἤθείηρ, ἴῃ 
ἱ6 βθον-Ὀτοδά, δη6] 6ββοη !]γ ἴῃ 8}} βδογίἤοοα 1 
[86 τοϑῃ πὴὺ0 ῥτγοβοηΐβ ὴ6 βϑοῦῖβοθ ψίνοθ Ὠἰπηβοὶ 
ΒΔΥ ἰο0 αοἴ, 50 Φεοβονδὰ ρῖνοβ Εἰτλβ6}΄ 1ηἴο Θοτητηυ- 
ὨΪΟ τῖϊὰ ὑπαὶ ΤΏΔ} : [9ΌΓΤΩΒ ἃ οογοηδηξς τἱϊ Ὠΐτη, 
ΤΒα ἱπαϊνί 0.8] Βρϑοίγλθηβ οὗἩ 186 οοἸϊθοιλνο βδουβοίδὶ 
δηϊτη 419, ἀρϑίσπδΐα, ἰῃ ΟΑἸΥ ΙΒ νἱον,, 811 [βσϑὶ ἴῃ 4}} 
ἰϊ8 Ραγίβ, 88 ὁπ6 βδογίβθοο. Ιὴ {80 ἰζγθθ γϑᾶγβ δἃζθ, 
Τποοάοτγοί Βπα8 δὴ ἱπιϊπηδιΐοη οὗ [86 ἴσο ροηοτδ- 
0Ώ5 οὗ οπάασρσο ἴῃ Ἐσγρὶ; πϊοῦ Κ οἱ] ΒΡΡΤΟΥ͂ΘΒ, 
ὙΠ 8 γοίογοησα ἴῸ συάρ. Υἱ, 2ὅ (βού γϑαιβ᾽ Ὀθοῃά- 
856, 8 βασθῃ γραγ οἷα Ὀ0]}] 00 1). 786 ἔατίμος ἰη1π|ὰ- 
ΟῚ οὗ υμθοῖβ ἰὴ ἴῃ6 ράββαρθ, ὁ νεῖ, 8 ΠΌΠΌΟΣ 
Βα Ώ, νο, δηὰ εἰρῃι, Καὶ Εἰ] γα θεῖ. ---ασᾷ τοι ἴδ. 
ἐοτυ]δ οὐτὴθ ὅοτσιι. 716 Ρΐθο68Β Δ Υ [ὉΓ Βολθ {{Π|6, 

. πησοπδυτηθα ὈΥ͂ (86 το, δῃηὰ διἰγαοίοα ἴπ6 Ὀἰγὰβ οὗ 
ῬΓΟΥ, πὶ ἢ που ἃ ἤᾶνο ρο]]υἱοὰ δη ῥσογθᾶ Ὁροὴ 
ποι, δα ποὺ Αὔτασῃ ἀσγίνθη [6πὶ αἸγὰγ. Τίιοβ0 
δῖ (86 ποδίμοῃ, (6 Θημοπηΐο8 οὗ ἴβυβοὶ, πο που]ὰ 
οοτττρί δηά ἀοβίγου ἰν, Πἰἶχα [86 Οἰγὰβ οὗἨ Ργγ (0868 
τ απ θ), ὙΠΙΟἢ πότοὸ Βαϊ ἃ 48 ὑποίθδη ὉΥ ἰἢ6 ΔονΒ. 
ΤῸΘ Βα νὰβ βαογοὰ ἰὸ 1:6 Εστριίδηβ, Ὀπὺ 86 Ἰαῖον 
εν 8 ταργοθοηϊθα ἰμ6 ορροδίίίοα θεύπτοθη 8908 δπὰ 
Ὠοδϑίδοη, ἱπγουρῇ ἰμ6 ἄονγο δηὰ βρδγγοῦ-ανῆὶς (866 
ΚηοῦοΙ). Βυΐῦ Αὔτϑμ, ἰῃ 8. Αἰ ἢ, τοϊηδίηθα (86 
δυλγαϊδη-θρὶ τἰϊ οὗ ϑγαοὶ, γῆ 560 ἰΐ8 βδοτϑα ἀ68- 
εἰπδίώοῃ (ΡΒ. ον. 42).---ἶοῦ. 12. Αμὰ τδϑα ἰδ9 
ΒΌνι τι σοίηρ ἀοτσ. τοῖα (Ὠΐ8 τοίθγθησο [0 
(0 ἔἶϊπιθ, Ἧὸ ΙΔΥ ἰυᾶρο ὙΜδᾶῖ ταῦ (06 ΤΩΔΥΨΘΙ]ΟῸΒ 
αἰϊοηϊίοη δηὰ πναιομ αημοβθ οὗ Αὔσγϑαω. ΤῈ0 ε 
5066 οὗ [16 τον αἰ οῃ Ὀοσαα ΟἹ [86 ὈΓΘΥΪΟῸΒ πιῶ; 
Βο δὰ ἰοοᾶ ὉπᾶοΣ ἐπθ βίἰδυτΥ ΒΟΔΥΘΏΒ 88 μοί ἀϊηρ ἃ 
ΒΟΪΘΙΩΠΙΥ ; [Π6 Υἱοῦ 8 ὙΓ6ΓΘ δβἰαίη, δρᾷ 1ὴ0 ρίθοβϑ 
ἀϊσιτί υϊοα, δηὰ ΤΠ 6 (86 τδίοἢ οὐοῦ ἰπ6ηὶ τὰ μοὶ ἃ 
πο ἢ] (πΠ6 δαοιτρ οὗὨ [86 βδὰῃ. ἮΪβ8 ρἢγβῖοδὶ βίγοηρσιὰ 
ΒΠ 5 τ ἢ 1, ἃ ἀθορ Βῖθορ (Ὸ Ἴ) ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩ68 εἶπ, 
Βυϊ {π᾿ ἀϊξροβί οῃ [ῸΓΡ Υἱβίοηϑ ὈΓΌΒΟΓΥΘΒ 1861} ἴῃ (86 
δίθορ, δῃᾷ 80 τῃῦοῖ 080 ΤΏΟΓΘ, δἰποθ ἰῦ β ουθὴ [86 
ἄθορ, ΡῬιορδιοὶϊς βἴθθορ. ΑὌγαση δΒ668 [ιἰπηβοὶ ογοσ- 
ἴδ κϑὴ ὉΥ ἃ ργοαὺ ΠΟΙΙΤῸΡ οὗἉἨ ἀδυκηθαθ, ποι [86 ποσὰ 
ΟΥ̓ Φεμοναὴ οσρ]αΐηβ ἰὸ ἢ. [10 τγὰϑ [86 δηφοἱραϊίοι 
οὗ ἴδε ἴοττον οἵ ἀδυίζηοβ8, τ οἢ, τι ἢ ἴδ. Ἐπγριίδη 
θοπάδρο, Βῃου ἃ τοϑὺ ΡΟΣ ἰδ6 ρϑορῖὶϑ. ΤῊ Ὀοπᾶ- 
ἃσα ᾿[86] 18 Ροϊηἰοα ουῇ ἴο Ὠΐπι, ἁἀπᾶον ἴῃ γθθ οὗ ἴουΣ 
οἰσουτοβίδῃοοβ : 1. ΤΏΘΥ που] Ὀ6 Ορργοββοα δηὰ ἴογ- 
τησῃ ρα ἴῃ (ἢ}15 Βοτυῖοο 2. 1 που] οπάυτο ἔουτ Ὠυη- 
ἀνθ ὙΘΔΓΒ; 8. {Π|6 Ορργοβδβίηῃρ ρϑόρὶθ βῃουϊά Ὧθ 
ἰυάροά ; 4. [Π07 Βμου]ὰ οοσὰθ οὰυξ οὗἨ ἴπ6 Ὀοπάδρθ 
πὶ} γτοδὶ βυ θδίαποο, [Ὁ 8 (0 Ὀ6 ἀἰβ!  Π  .]γ οὈβογνυθα, 
[Πδὺ [86 παι οὗ [18 ρϑορίβ, δηὰ ἰμ6 Ἰδηὰ οὗἉὨ {815 
δοτνϊα 6, 18 σοποολϊοα, Μογϑουθν, ἰδ 6.6 ἃγὸ δυσΙ ΠῈΣ 

᾽ 
5 [Βοῦ.) νὰ8 δροιέ ἰο 5ὸ ἀοτῃ.--Α. 6.] 

ἀἰβοϊοθασοβ ΜὨϊοδ ΘΟΠΟΘΓΏ ὑπ6 Το δου οὗἩ ἴδ6 ραίγὶ, 
διὸ (0 {Π18 ΒΟΙΤΟῪ οὗἁὨ 8 ἀοδοοηάαπίθ, 174 ἀὲρηιδο] 
ἐλοιιὰ γο ἰα, λὲδ ζαίλσογα ἔπι ρεαοα ἴῃ ἃ ροοά, ἰμδὶ ἴδ. 
Ετοαὶ ἀρο. Βυϊΐϊ δἴ8 Ρδορὶθ Βῃομ]α τοδοὶ δυδδὴ ἴω 
109 ἀρῶν εν θην δον 118 ὁρργοδβίοῃ, ἔγοσῃ νοὶ 
ἯΡῸ ΙΏΔΥ͂ ἰπίον (ῃδὺ ἃ Βυπαγοα ΥΟΔΓΒ ἃΓῸ τϑοϊκοποα 88 ἃ 
απογαιΐοῃ. "--- ΕΣ ἴδ ἑηίαυίξν οὗ 89 Απιοχέϊθυ 
ποῦ γοὶ 11. ἸΤῊο Αὐηοσί 68, 88 [Δ ταοεῖ ροῦγοσ- 

ἔα] ἐἶδο οὔ (6 Οἀπδδηϊίοβ, δίδπα ἤθγα ἔογ εἰ,ε ττὴ0]6 
ῬΘΟΡΪΘ (δοκεῖ. χχὶν. 15). "8 ἱππογίίδηοθ οὗ Οἃ- 
ΠΒΔῺ ἰδ Πτχϊ [οἃ ὈΥ {86 ᾿πάρτηοπῦ ἀροη 86 Οαπαδηΐ(ο8 . 
Ὀαὶ ἰμῖ5. ἑυάρτηοης ἰἐθ6} 8. Ἰἰτοα δηὰ οοπαϊἰοηοᾶ 
ὉΥ͂ τὶ ρῃὐθουβηοδα, 8000 ἴο πϊοι ἐ86 ταθαϑιγθ 
οὗ ἱπίαα γ τουδὶ Βτθὲὶ Ὀ6 (0]].---ος, 17. ἘΘὨο]ᾶ ἃ 
ἀὔουύω ἔχστιδοθ. ΤῊΪβ πον τηδηΐοαίαιοη τηυβὲ 
Ὡοῦ 6 Τορδγάθα 88 Ὀ6]0ῃ ἴο 86 ἄγοδσῃ υἱδίοῃ, 
Ὀπὶ 88 ἴθ ἰηϊαϊ(ἰου οὗ ἰδ πακίηρ ΘΟΠΒΟΪΟΙΒΏΟΒΒ, 
ὉΠᾺῸΡ {Π6 ἕοσιη οὗ ἃ υἱβίο;ῃ, ἘΕὸν 186 αἰνίῃθ δοοορῦ- 
8η00 σὲ ἴΠ6 Ββδουίῆοο οδπποὶ δ {]8]16ἀ ἱπ ἃ ἄγδαηι, 
ΔΩΥ͂ ΙΠΟΓῸ [8Δ0 [ἢ ὉΠ οὗἩ ΑΌτδι, (μὴ ὨΪθ βδοτίβοο, 
οὗ 186 τηδκίπρ οὗἨ {86 οονδηβης 1.861}.--- ΤΊ βυλοκίηνσ 
ἔστη 809 ἰδ ΒΗΔΙΟΡΌΙΒ ἐο {86 Ὀυττΐηρ Ὀυδῆ, δπὰ ρἱ1]ατ 
οἴ ἤτο οὔ Μοβθθθβ. Τμαὶ ἰξ ποτ ἀοβίρηαίοα (ἢ 6 
οὗ ἀοὰ (611) ἰθ ἢοὶ βΒυρροτίοα ὈΥ ΡΒ. χυἱ 9.1 ΤΏΘ 
ἤτ ΘΥΤΩΟ]8 ΔΓΘ ποῦ ΔΙΎΤΑΥΒ ΒΥΤΩΌΟΪΒ οὗἉ [86 σομδιπιίης 
ΒΗΡΟΡ οὗ Θοὰ (49 ρβοτθδρθ {Π6 Βογαρ γα), αξ 4190 
δἷστιβ οὗ ρυτ ἔγίηρ᾽ δῃηα βαυίηρ ἰυ ἀρτηοηίβ, 48 {86 ὈΪ]ῸΓ 
οἵ ἔγο, δῃ Ῥγθ- ΔΙ ΠΘΠΕΥ ἰῃ6 ὅτ ὑροῦ ἐπα δἰέδν οὗἁ 
ὈΌστι . ΑἈμά Βογοπὰ ἀουβδί, ἰῃ [6 860η86 οὗ 
ἐπῖ8 ραβϑαρο, δοβονδὴ ἢ (06 βαογι βοίδὶ ἢτο 
Ὀούπθθῃ ἴδ ρίθοοϑ οὗ ἐδ δηϊπιαΐβ.Ό. Τῆαϊ (86 ρίθοο5 
ὝΘΙΘ ὨΟΐ ἰαίὰ ὉΡΟῚ {110 ΑΙΐδΓ, δτῖϑοβ ἔτοσα ἴἰθ6 τηοᾶθ 
οὗ ἔοστοΐῃρ ἃ οογϑηδαῖ, δοοοσαϊῃρ τὸ συ μϊοὶ [86 οο0π- 
Ἰσαούης Ραγίλθβ τοῦϑί ραᾷ8δ8 Ὀθίνγθοη ἴμθ. ΑὈτγαΣΩ 
Βα σομθ Ὀθίνοθῃ ἰμο ἰοῶρ Ὀοίοσο (86 δνθηίηςσ. 
Νον Φοθονδὶ σοο8 ἰπγουρὴ ἰμ [Π6 βδογίβοἱδὶ βδιηθ. 
ΤΙ ᾿ΔρῸ οὗἁ ἔΠ6 Βδοσίῆοα βἰρτιϊῆθβ (μδὲ [86 βδου βοῖαὶ 
ἢγθ βμουἹὰ ποΥϑῦ Ὀ6 οχίἰησυΐβιοα ἰῃ [5Γ86]; {118 ἰ9 
ΥἱΒΙΌΪΥ γοργοβθηίθά, τρογϑοτνοῦ, πηᾶον ἔμο βάσηθ οὗ {118 
8112. 9 τουδὶ 120 οἸΘΑΣἾ, ὑπαὶ ἰξ 15 ᾿πογοαϊ- 
16 ἴδδὶ [80 βδπιο βῃουϊὰ μα688 Ὀοίνθθῃ [.6 ρί6068 οὗ 
(80 βδοσίδοο πὶ μουΐ οοπδυμλίηρ μοι. Βυΐ ἰμ6 βδιη9 
ὁδηποί ἀθείργηδίο ἰμο Ἰυάρτοοπὶβ οὗ αΟοἀ ἀροὰ [9 
ΟΡΡΓΌΒβοῦΒ οὗ [δνδοὶ (ζω δἷῃοθ [6 μΐθοθβθ ἱπάοϑὰ 
ἀοεϊχηδίο ϑγδοὶ, Βαϊ πομπὸν τῃ0 ἱπαρτηθηῖβ ὈΡΟοὰ 
ἴδτδοὶ, βίποο ἰ06 ρίϑοθθ Ἡδίοῖ βίῃ [δγαρὶ το τθ 
ΔΙΡΟΔΑῪ αἰυϊαοά, ἱ. 6., οδδιοὰ δπὰ αἀοαϊοδιθα ἰο αοὰ. 
ΤῊ βδογβοῖαὶ ἢἔγθ, ἃ8 δῃ οδ)οἱθηῦ οἰθαχοηΐ οὗ οἤδηρα, 
οΒδηροδ ἰδ β.66} ἰῃίο ἃ βυοοῖ βδυοῦ ἔογ Φϑῃονδῃ, πὰ 
(86 ᾿υάρστηοης οὗ δὴ οαγί Ἀγ ἀἰββοί αἰΐοι ἰηΐο δὴ δοί οἵ 
ἀοἰίνογαποορ, ἰμΐο ἃ ΠΟΥ, ὨΘΔΥΎΘΏΪΥ Οχίβίθῃοθ. 

8. 7Τῆε 7γουπαΐπο οΥ ἰλ6 Οονοπαηὲ απα ἰδ εἰσηϊ- 
δαποα (γοτ. 17--21).--Ἕἴο τ; ν᾽ Ββοοᾶ Ββανοζ κῖνϑι 
ἰΐα Ἰαπᾶ, Τπὸ οογοπδλπὶ σἀϊο Φομονδῇ τηδῖζθθ 
ΜΙ ΑὈγδῖὰ τοὶδίθθ οβρθοία!ν ἰὼ 86 στδὴΐ οὗ ἰδ8 
ἰαπὰ οὗ Οδῃδδῃ ἰὸ ιἷ8 ἀρθοοηαδηϊβ. Ηθῆηοθ, 8180, ἐξ 
18. θα] τὶ [86 οδονίην οὗ (86 βδογ βοίαὶ δῃΐμμδὶβ 
580.8] ἰπ ἐϊ|6 Ἰαηὰ.---ΕἾΟΣΩ [δ 9 χίνοσ οὐ Ἐϊχυρῖ. 
ΚΑΙ] μβοϊἀθ ἐμδὶ ἰῤ '5 ἴο Νὶ]6, Ὀδοδῦβο 1 ἰΒ ἼΓ), ποῖ 
1 (ΝΌΏΩΡ. χχχίν, ὅ), Κηοδοὶ, οὰ 16 οἴμος Ββδηᾶ, 
ΤΟΙΊΔΙΚΒ ΟΘΟΥΤΘΟΙΪ: ἐΤῊ6 ΝΘ οδπηοὶ 6 ἰπἰοπαορέ, 
βἶποθ [86 ΕᾺῸΡἬταῖοθ που] ποὶ βάν Ὀθϑὴ ἀδϑοσ θα 
88 ἴῃ6 ρτολί σῖνον ἱπ ὁρροδβιίίοη ἴοὸ ἱϊ.,) Ις ἰ8 (ῃ9 

ΦΙΥογ. 18. πον οἴ α βυτοίγ. Κποιο, ἔποιο ἰλοι. ἘΤΟΝ 
08 ἐῶ ΤῊ19 τοθροσιβ ἰο Αὔὐταπι᾿ δ αυοδίΐϊοι, Τ ΒΟΣΘΌΥ 
ΔὮΔΙ11 πον 7 γον. 8. ἈΓΈΡΕΥ, ". 218.--᾿Α.. 6.} 

ΤΠΚΌΣΙ5 τορατὰβ ἐη9 88 {86 Εχεὶ τὐ θα λνὰν οὗ ἐδ 
ΒΟ ΘΟΝ ΔῊ, ΕΠ γα; ΤῚΣ 16 ἐὴθ βυτρῦοὶ οὗ δπο στδοίουθ 
ΤΌΒΘΏΟΘ οὗ αοᾶ : [δ6 ΓΡΙΘΑΩΟΣ οὔ ἰδ σΊοτΥ, [86 σοδυτα 
Θ οὗ ἰδ Ποϊίτιοδβ, τ ΐος ΠΟ ΤῆθτΘ ΒῸΠλδ1Π| ΟΥ̓Θ ΘΔ ὍΘΒΣ, Ὀ0- 

ἔοτο νοὶ πὸ δἰ α] οἘὨ]] ἃ οὗἉ τηδῖὶ οΔῈ δἰδχά, ἐ8 γοϊ]οᾶ νοι οδξ 
ιἷ5 ατϑοδ,᾽ Ρ. 180.--Α- 6α.] : 



412 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΚ ΤῊΝ ΕἸΗΑΞΒῚ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΝΟΒΈΝ. 

(ὃς Ὑεδὰγ οἱ Αὐήδοῖ, ὈὉσοοκ οὔ ἐ, οἰ δογνῖθο σδ]οὰ 
ἘΠ ποϑοίυγα, ᾿γίηρ δ᾽ ἴῃς βουϊδοτηῃ Ἰπ)} 8 οἵ [βγϑοὶ 
(Νυῶ. χσυχίν. ὅδ: Φοδὶ. χν. 4; [8. χχνὶϊ. 12): ποί 
(6 ΝΊ]6, Ὀθοϑι8α Δ Ογδίοσ οΑ] ὨΥΡογΌοΪο που]ὰ ποὶ 
ἄσγοο ἢ (6 οχαοΐὶ θουπάϊηρ οὗ ἴΠ6 ἰδπὰ. 

[ΠΈΝΟΒΤΈΝΒΕΒα, Δεϊγᾶσο, νοὶ. {1}, Ὁ. 26 δ, γχζοβ 
ἴῃ ἴανον οἵ [π6 ΝῚ]6 ποῖ ΟἿἹΥ ἴδ6 ἰοτα ποῖ ἰβ υϑοὰ, 
ΤΙΣ, απα πΒ]οἢ 18. ποῖ ἱπἰ πο Πρ Δ ὉΪ6 τ δι [86 ἔθττὰ 
δογ ἃ δι}8]]} βίγοδτῃ οὐ. Ὀγοοῖς, ὉΓ12. θαΐ αἴδο ἐμδὲ (86 
ῬΑΒΒΑΡῸ 18 γῃοιοσγίοδὶ, 88 ἰ8 οἱϑανρ ἔγοιλ ἐδ6 μοὶ ἐμαὶ 
(026 068 πὨοἢ [06 βγδοιο8 ογθ ἴο αἰδροββοβα 
ἭΘΓΘ ΡΌΓΟΙΥ Οδηδδηὶ ἰδ, δὰ πὸ τηοτο οσχίοηαθὰ ἴἰο 
τΠ6 ΕῸρΡΒταίθβ ἰμδη ἴὸ 6 ΝῚ]6. Κυτνίσ δάὰμβ, πὶ 
ἰδοθο ὑψὸ Βίγθδπιβ ΔΘ Π6ΓΘ υϑοὰ 88 γ6 
οὗ ἴδ6 ἵνοὸ ἐ ποσὶ ἀ-ρόονοσβ Ὀοίπϑοη Ἡδοἢ [δβγϑοὶ 
δου ἅπας: 1 5 ἴπ8 ἃ ῥγοσϊοιίίοι ἰδὲ ἰδ9 ἀο- 
βοσμάδηί(β οὗ ΑΌγασῃ δῃουϊ ἃ δυο δὴ ἱπάοροιάοηὲ οΣ- 
ἰδίθῃοθ ΟΥ̓ (86 5᾽46 οὗ {με6860 ἔπο στϑαὲ διαρίγοθδ, δοὰ 
ἰδὲ πο πδίΐοῃ βου δαῦτο ΔΏΥ δ ΒΥ ὃ6- 
ἔπτϑθι ἰμθπὶ δηὰ ἐμ 686 0ΠῸ ΘΙ ΡΙΓοθ. 80. ἰδὲ ἐδποὶν 
ἀοχωϊπίοη ΤΩΔΥ ὃ0 881 ἰο τοδοὶ ἔγοτι 6 ΕπρὨγοιοα 
ἴο 86 Ν᾽]6.-- - ἸἸΠ0860 {π0ὸῸὸ τὐγοσθ δσθ, ᾿ΟΓΘΟΥΘΡ, Θ0Ὲ- 
Βίρλῃηαἱγ γοίογτοα ἰο ἰῃ ἰδθ δῖος δοσίρζαηγοθ, δ (08 οχ- 
ἔγο)θ Ὀουπάδείοα οἵ [δγϑοὶ, 6 ἴ8. χχυϊὶ. 13: Φ6ς. 
ἴϊ, 18. [Ιῃ ἰ(8 θοαὶ ἀδγϑ ἴοο, (86 [δεδοὶ εἰδὴ ἀοταϊηίου 
τοδομοὰ, ἰο 811 ἰηἰοηία, ἰο Εαγρὶ, εδἰποθ 41}, ΟΡ πιϑδυὶγ 
811 (86 ἰηϊοτνθηϊηρ, ΡΟΥΤΘΓΒ ἨΘΓ6 δι ̓θοῖ ἰο θανίὰ δυὰ 
Βοϊοπιου. ἘΝ ΙΚίηποῃ μοί ἰδδὶ ἴθ ποτὰ “δι, 
ΤἶΤΟΡ, ἃ ἕοσιη οὗ νὩϊο ἢ 8 ΒοΡῈ υδοὰ, ἰ8 ἐλ ἩΘΌΤΟΝ 
ἕοττα οἵ [6 Ἐμγρύδη ποσὰ “ζαγο, τίνος, δρριἰοὰ ἴὸ 
0 ΝΊ]6: 866 ΒύΒη, Νοίοβ, Ρ. 3δὕ.---Α. 6.] 

ΤΗΟ [δγ86}} 18} ἀοτιίπίοῃ βου τοδοῦ ἰοὸ [86 Ἐυ- 
᾿Ἀαλάῦε δηὰ ἀἰὰ δοίπδ!!}γ “ ἴῃ 18 Ὀεδὲ ἀδγπ᾽ γϑδοῖ ἰὸ 
ἐ, Ὀὺξ (66 18 πο τοοορὰ οὗἉ [(8 οσίθπδίοῃ ἴο (ῃ9 ΝΊ]6, 
ὟΥ ὁ τὸ ποὺ ἀϑαϊ τις Βογὸ πὶ ἃ ργορῃοίίο δυὰ βρίγιειδὶ 
ποτὰ, νυν πί( (6 ἀοδηΐθ Ὀοπηάκ οὗ [86 ᾿δλπὰ, ἴον 
[δ τᾶοθ οὗ ΑΌΓΆΣΩ, 88 ἷβ οἶοδνΡ αἷϑὸ ἔγοι δθ 0110 τ- 
ἴῃρ σππιιοταὔοῃ, “Το ΕἼ 686 ΔΓ6 Θῃυτοηογαίοα ροϊηρ 
ἔτοπι ἴα Βου Πότ Ὀογάοῦ ἴο ἴδ ποτ, ἴῃ ογὰοῦ ἰο Ησ 
δηὰ ἀΐοροη ἴδ6 ἱτηρτγοθδίοι οὐὁἨ πὶ νοσβδ Υ δη ἃ οοτη- 
τ οίδηθββ, οὗ ψΐοῖ ἴῃη0 Ὠσαθαγ ἰοΏ ἷἰβ [ἢ 6 δΥΤΩΟ]---- 
ὯΟῸ ἰτῦε8 δῖθ οχσοορ θὰ οὐ δραγοὰ (6 1280 }}. [Ιῃ 
ΟἴΒοῦ Ρ888 βοτηϑίηο8 βούθῃ (Π6αϊ. Υἱΐ. 1 : Φοβῇ, 
Εἰ. 10), εἰχ (Εσ. Εἰ, 8, 17; χχὶ τ, 28; δαὶ χχ, 17), 
ἄνο (ἔχ. χὶϊὶ. ὧν ΟΥ οὔϑρῆ ἱπὸ (αφῃ. χὶϊἱ, 7), δγὸ 
Ὡδιηδᾶ; οὐ βηδἶγ, 811} ἀγὸ οι γγδοοα πον [26 σοΙῃ- 
ΤΟ ΠΔΙΉ6, ΟἧἙμδδη 68. Καὶ, ΤΌΘ πύον ἔθη ἰδ 
ποῖ, Βοτονοῦ, (6 ΠΌΤΩΌΘΡ οὗὨ σοτηρίοίθηοθαβ (ἐμδὶ ἱδ 
ἔπ ϊνο), Ὀυὺ [06 πυτοῦος οὗὁὨ δ οοτηρ οἰοα ἀσγοῖορ- 
τηθηΐ ; δοτο οὗ ἴπο οοτηρ!είοα ἀονοϊορτηοπὶ οὗ ἐδο 
Οὐμῃδδηΐίοβ ἴον ἰπάρτηθηί. ΤῊς ΗΪνἰ (68 (οἷ. χ, 17) 
816 ἤοτγο Οηλλιιοὰ. Τὸ Ηἰν 68 δὲ Ἠοστοοῦ, ἴῃ ἰδ 
τορίοη οὗ ᾿οθδποῦ, οτῸ δον ανὰβ ἀτγίνοη οὐϊ, Ὀαὶ 
1:0 Ηἰν 68 αἱ αἰ ῬΘΟΏ τσογὸ στο ΟΌΒΙΥ δρατοὰ (δυάς. 
1, 8: Φοβῆι. χὶ, 19). “Το Κοηϊΐο8 τοῦθ 8 Ατηδ- 
1ο ΚΙ ΙΒ} ---οὐ αἴ ΠΥ Ατδοΐδῃ ὑτθθ, βου ΒΟ ἔγοιῃ 
Οαμδδὴ (Ν πῦ. χχῖν. 231: 1 βαζ). χν. 6: σχχυϊὶ, 10: 
Χχχ. 29), οὗ ὙΒοΙ 8 ραγὶ δἰ β σοϊιηουϑὰ ἰὸ (8- 
παδὴ (Φυάρ. ἱ, 16: ἱν. 11, 17).) Κποῦδεὶ.--ΤἘ9 
Ἑουίακίιοα. ἸΤὭοτο 8 ἃ τοίδγοῃοθ (9 ΚϑῆασΣ, 80 
Ἑδοιιῖία (οδδρ. χχχνΐ. 1ὅ, 42), σὶὰ πο Κηορθοὶ 
)οΐμβ 106 ρμαββαρὸ Ὀοίοσο 08, Ὀαὶ ἸΚοἱϊ ορήαςιβ, ὉΘ6- 
ὀδυ86 δ6 ΟΟΙΤΟΟΙΥ͂ δϑϑυιηοθ ἰμδὺ ΘΏΔΖ τουδὶ ἢδνθ 
ἀδϑβοοπαοα ἔγοιῃ Εδοτη, πὶϊμπουῦῦ Ὀτίηρίης ἰηῦο δοοοῦηὶ 
[06 πιϊηρ! πρ οὗἨ ἴ86 Εὐοτηῖνοθ πῖῖβ ὑδ6 οτἱ κῖπα] ἰη- 
δ ϊιδηὶ οὗ ἴδ6 ἰδηά. Τη6 Κααπηοῃΐίοϑ, 8180, ἃ ΓΘ 
ἘΘΥ͂ΘΡ ΔΗΥΜΏΘΓΘ ΓΔΟΓΘ ΟἸΘΑΙΪΥ ἀοίοττηίηοα. " 

- Βοοῖὰ ἴο πάνθ Ὅθοιι ἐδ 9 ΤΩΟΣΘ δαδίοσῃι, δβηὰ ἴο 
Ἦδγθ ἔα ζο ΟἾΒΘΟΣ ΟΧΈΣΕΙΩΘ ὈΟΌΠΔΣΥ οὗὨ ἐπ 6 ἀπο εος Ἰαπιὰ, 
τοπασάς ἴπο ΕὈΡὨσαῖθα, ΜΌΒΡΕΥ. Ρ. 800.--Α. α.} 

, ΘΟΟΤΕΙΧΑΙ, ΑΝῸ ΕΥΒΙΟΘΑΙ, 

1. Ῥὸν (ἢ νἱβίοη, 866 ἰς Ἐχοροιίοδὶ τοιματῖς, 
ΤΏ νἱδίοῃ οὗὨ ἃ βῃ1ο] ἃ δηὰ οἵ ἃ ναϑὶ ἰγοδιῦτγο, ὑτί 
ἴο ΓΟΙΩΘΙΩΌΤΔΠΟΣ ἰἢ6 ὨυΓΤΔΘΓΟῸΒ γουοϊδίϊοηβ οὐ σοὰ 
τῆτουγχἢ ἱπηδρσοθ ἰῃ ἰ86 Ργοροίβ, οβρθοίαΠν ἴῃ δοτο- 
τηΐδῃ δηα Ζεομαγίδῃ. Υο τηῦδὺ αἰβιϊηρυΐδῃ Ποτα ἰδ9 
(πγθοίοϊ ἃ ἔογμι οὗἩ [6 ὁπθ γονοϊαιΐοη τρδὰθ ἰὨγουσὶ 
Υἱβίοη8: 1. Βουρϊδίίου (πτοῦ ἢ ἰσπὰ . 3. (Βτουρὰ 
180 ποτὰ ; 8. ἰπγουρἢ ἴδ6 γἱβίοι τ ἥκτὶ Βἴθθρ, Ὀροῃ 
πβΐο ἰΠ 6 τὸ ζΌ]]οὐγβ β01}} ἃ γονοϊδίϊοῃ ἴὸ (86 πακίησ 
ΘΟΏΒΟΙΟΌΒ688 ἰπσουρ ἰΠ6 ποτὰ. ὙὍ|δ ῥγορδοίο 
ἔγδαταθ οἵ τηΐηὰ οἡ ἰδθ οὗ ΑὌτγϑιι ͵β8 ὙΘΓ ΟΣ ΤΆ» 
ΟΥΪΠΆΓΡΥ, δίποθ ἰὰ οοπίϊηυοα ἰΒγουρἢ ἃ τ 806 πἰχὰὶ 
δα ες μὰς ἱπίο [86 [Ο]οπίης πρὶ. 

2, Το βίαροϑ οὗ [86 ργοσηΐβο π ἰοῖ Ατγϑαὶ ΤῸ 
οοἶνοά, νἱοπνοὰ, 85 ἰὸ 18 ζοῃοδ]ορίοαὶ ϑϑαυθηοθ, ΠΙΑΥ 
Ὀ6 τοραγάρα ἰῃ (δ ἰ8 ογάογ: 1. Του βια]ν Ὀδ ἃ πηδὴ 
οὗ Ὀ]οβδίηρ, δη ἃ βῃα]υ ὈδοοτηΘ ἃ ὑ Ῥϑορὶο (εἰ, χἥ, 
1); 2. ἴο [ὮγΥ βεοὰ ψ}} 1 ρῖνο Ἰαῃὰ (εἰ. χὶϊ, ἢ); 
8. ἰο ὦ οὐδ θν Ἰδηά, ἴο ([ὮΥ Ἰδῃηὰ (δ γ δβοϑὰ (οἷ, χἥϊ, 
14). Ηοτγο (οἷ. χν. 18), ἐλο »Ὡγομιῖβο οὔ ἐλε δορὰ απᾶ 
ἐδε ἰαμα ντὰϑ Βοδϊοὰ ἰπ ἰμ6 ἴοσττα οὗ 8. οουδηλδδί. 
4. Το ῥτγοζηΐϑο οὗ ἃ βοδὰ δανδηοοβ ἰη [86 ἴοτπῃ οἵ δ 
οοὐθηδηὶ ἰ0 (Π6 δϑϑυγδῆοα ἐπαὶ αοὰ πουϊὰ ὑθ [86 
Οοὰ οὗ δμἰβ δορὰ (εἰ. χνὶϊ. 7. ὅ. ΤΏ6 ῥγοιηἶβε 
τηοτο ἀοδηϊίο, {π4ἱὶ ποῖ ἸΒητηδοὶ θὰ. (ἢ 6 ϑοη οἵ βδγδὴ 
βου 6 88 δεῖν (οἢ. χνὶϊ. 16 6). 6. ΤῊ Ποὶγ τὲ 
Ῥτγοιηϊβοὰ ἴῃ ἴ[ἢ6 ποχὶ γϑαὰν (οἷι. χυῖ!. 10). 1. Τὴ 
Ὑ016 ῬτοΟμἶδΒ6 ἴῃ 118 τσ 68ὲ ζ 1] Π|6 88 τ 3 Βολ]οὰ ὉΣ [86 
οαΐ, ὁ ὕελουαλ (οἷ... χχ!!.). 

8. ΤΏ στδηὰ ἱπουρην : αοἄ 18 ΟἿν 816], οΥ ἀθ- 
ἴδηοο δρδίηβι 811 οὐἱ]; Οαοὰ δἰταβοὶ 8. ουσ στολίθϑὶ 
ΓΟΝΑΡὰ ΟΥ Πἰρῃοδὶ ροοᾶ: ἰδ 180 ἰηϊγοιποίοΥΥ ΟΟΙΏ- 
ΡΙοἴίοη οὗ 81} το σίουΒ ἀοδῖγοϑ δῃ ἃ ἤοροβ. Βιυὶ πε 
68} τοιηδίη ὕρου 818 Βἰχἢ βἰδηροίηϊ ΟὨἹΥ νι (80 
κιοδίοβι αἰ ου]γ. ΤῊΪΒ ἰβ πιδηϊξοβιὶ ΠΌσα ἰ8 6 Δρρὶ]- 
οϑιΐοῃ ἰὼ ῥγδοιΐοΆ}] 868 δηὰ γμαδΐπβ πιο Αὐτδ 
ΤΉΔίκοΒ: [οτὰ, τἩβδαὶ πὶ] ἴμοὰ ρὶνα πιο ΑἸΙΒουρὰ 
(8186 Δρρ!!οδιΐοῃ ὑὸ ἢΪ8 οὐγῃ δἀυδηϊασο, σαττίοὰ ουἱ ἴῃ 
8 ΟὨ Ιὁ αρί τίν, ἰβ ροτίθο] γ σοπδίβιίθης πὶ δ5 (αἱ. 

4, Αὐγᾶπη ὑπᾶοῦ ἴδ Βίδιτυ ποανθηβ, ἀηὰ δ[β 
ἰοουβιο88 ΟὗὨ ζα ἢ. ΤῊΘ ρΘΟΌ αν ἀοιοττηϊπαιίοῃ 

οὗ 106 οἰαγδασίεν οὗἉ (9 ραιγίγο δὶ τοὶ σίου. ΠΕΡ 
ἔγβι, {πὸ Χ}11 ἱτηροτίδησο οὐἁ [ἈΠ ΘΟΙΏ6Β ἰηΐο0 Υἱον, 
Ηδεῖτο αἷβο, ὅγβί, ἰῃ6 σϑοκοηίηρ οὐ σὶρ Ουβη 688 (ΟΓ- 
τοβρομαϊηρ ἰμογον τα. Ετοπὶ (818 ροΐολ ουπανὶ, θοιὶ 
δυμάατηοπίδὶ ἱπουρδῖ τὰ [Ὠγουρἢ [6 ΠΟΙΪΥ 580 Πρ’ 
ἰυγο (899 Βοτη. ἷν ; ψαῖηοϑ ἰ1.).» ΤΏ διυτο οὗ 88 
ἘΤΡΌΡΟΙΟΝ οἰ αγοῦ γγὰ8 ργοραγοὰ οἡ δαὶ πἰρὰς. 1 
ἯΔ5 ἰδ 6 ΟὯ6 ὈΘΟΌΪΝΑΡ Ὀ]οοτηΐηρ, ΒΟῸΓ ΟΥ̓ 81} βαϊνδίοι 
ὉΥ [αὩ. Βαυΐ τὸ πηυϑὺὶ ποῖ, ἰποτγοίοτο, 8ὸ ποάκοα 
διὰ Ἰοτον [Π6 ἰάοϑ οὗ τἱηἰδοῦβποβ8, [μδὶ πὸ βδουὶά 
οσρίδΐῃ ἰδ δ8 οαπίναϊομι τ ἢ ἱπιορτίςγ, οὟ ἰῃ δἰ πιὰ 
ΜΑΥΒ. ΕἸΘΏϊΘΟΙβΏ688 8 (ῃ6 κυ 1688 ρουϊοα ΟΥ̓ 
βιδπαΐηρ ἴῃ [86 ἔοττια οὗ σίριι, οἵ ᾿υδιίοο ἡ ΤῈ 

- [ΕἸΕΒΙΡΟΌΒΠΡΩΝ τασδὶ Ὧ6 δὰ, οὐ ἴΠ ΧΟ [8 τὸ βαϊγδί[οῦ. 
Μοη δμαγνὸ Ἰοσὲ χσιἐθουδποθα, δὰ (ἢ 6 ῬΟΤῈῸΣ ἰο φαίη ἰδ. 
ον οδὴ ἱξ Ὁ0 δοουσοὰ ἴ 10 ἰδ Ὦγ δεΐ(Β. [14 ἰδ οουι δὰ [0 
ῬΟΙΐοτοτθ ; δο0 ἴοσ {Ἰπδίσαϊζίοη 197. υἱ!. 18; χτίϊ. 4; 3 ὅ85ι. 
χαῖχ. 19, αῃὰ Ἐοπι. 4.--Α. α.] 

Φλοοδυπ, Νοῖοδ, Ρ. 267. 1. ΑΌσδσΣ ΒΔ 10 τἰ θοῦ πηοῦν 
ἴοσ ποεϊβοδίέο. 2. ἘδΙῚδ ἰα ποῖ ἱτωραξοὰ ἐο Ὠὲπι 885 8 ποτὶ, 
88 ἃ τροσϊοσίοιβ στοιπηὰ οὗ ] Ὅτε ΟἿΪΥ 88 ἰποῖττ" 
ταθηΐδί, Ἰαγίπς μοϊὰ ὁπ εἴ νὰν ἀρ πρὶ ἐδοπκηεας. δ. ΤῊ 
Ἰανν οου]ὰ ποῖ τἶπι ΛΌΥ ΟΕΡ ΕΣ ἐ8 ΕΣ} ἢ ῬΈΡΙΡΟΥ ΠΕ πεσῦττος; 
.εἷβ ΟΤΏ ΟΣ δῃοῖμοσΒ ἱπιρτιίοὰ (0 δέτα--ϑοὲ {0 μἱΦ δοοσαπί. 
᾿Ἀπὰ ἐμ ΐ8 15 [0 ζοθρθὶ Ῥ]δῃ οὗὨ βαῖ να ἴο τϑοῖκοῦ ἐμ ῬΕΙ͂" 

Ἑσνεατε: Ἠο ἰδ σἱρμίοου πο, ἰπσουσὴ ἐμὸ ἴσϑοάοαα 
ΛΑ μα τέρεν οϑ προύμρε 6 ἀϊνίπο ἰάθα δσιὰ σπὰ οἵ ἰδ 
ὝΤΟΚΡΘΤΟΣΤΕ ἰδ ὈοΘέῖοΓ : Βα  δΟΙΙΔΣι686 ἐξ ἐμαῖ εἰαίο ἴῃ 
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ἔοεττα ἴῃ Ἡπίοδ ΑὮγδηι βίδηθ Βοεο, 18 ἐο ἔογυυ οὔ 
1δο ἱηπαγὰ 116 Ὀοΐοτο αοά, [5 {86 ᾽θ πδὲ, ὁπ ἐδθ 
δτουπὰ οὗὨ ἰ8 ἔδ᾽.}), ἀοοϊαγθα τἰρῃίδουβ, ἐπγουρὰ ἐδ 6 
πογὰ δηὰ ἰὴ ϑρίτιι οὗὐὁἨ αοἁ, Ηδηοι τὸ μὰθῃ Β6ΓΘ, 
8150, βταὶ οὗἉ [18 ρϑδοοϑ, γϑ8ὙῪ. 1ὅ. 

ὅ. Τι6 αἰδγθηοο Ὀδίθοὰ {80 ἔουν Βυπάγοα γ 
γος. 18, δὰ Αοὶβ υΥἱὶ. 6, δηὰ ἰῃ6 ἴουγ πυπάτοα δὴ 
(ὨἰΓΥ γειά, Εχ, χὶϊ. 40, ἰ8 οχρίδἰηϑὰ, ποῖ ΟὨ]Υ ὈΥ͂ 
(;6 υδ6 οὗ τουπά, ρῥτορΡμ ΘΟ Ὡστθοτβ ἤδσο, Ὀυς Α͵δὸ 
ἔτομλ ἐμὲ ἴδοι, ἐπαῦ τὸ τηυδβὲ ἀἰδιϊησυίδη Ὀοίτθθη ἴῃ 6 
ἄπιθ πῦθῃ ἰῃ6 Ιδγϑϑ 0688 ζΘΠΘΓΑΙΥ ἀσπὶς ἰη Ἐργρί, 
δὰ ἐδ ροσίοὰ πῆθῃ (867 Ὀδοδπθ δηϑίανοὰ δηὰ 
ΟὨργοθβθᾶ. Ῥδϑυὶ οουπὶδ (68. ἐϊϊ. 117) [6 {6 Ὀο- 
ποθ {ἢ ΡὈΤΟΙλ156 δηὰ ἴμ6 ἰδιν, 89 ἔθυν Πυαπάγοα δπὰ 
(Ὠἰγον γϑαγβ, ἴῃ [86 ἰδουρμς ὑμαῦ {116 αἰοδίπρ ἀδίο οὗ 
[86 ἰἴπι6 οὗὨ 8:6 Ῥτοτηΐβθ γγ88 (1:6 ἀθδίἢ οὗ ϑδοοῦ (ἄδβῃ. 
Χ]χ.). 8.66 [86 Ιηἰτοἀυσίίου ; δηὰ ἴον ἰῃ9 αἰ δΈΓΟΠΟΘ 
ἷἰὰ αυοϑίΐοη, ΠΕΣ ΤΊΒΟΗ, Ρ. 811. 

ΓΝΌΤΙ ΡΟΝ ΤῊΣ ΤΟΌΒ ΗΌΝΌΕΚΡ ΥΕΛΔῈΒ ΑΥΤΙ,1Ο- 
ΤΙΟΝ ΑΝῸ ΒΕΒΥΙΤΌΌΕ ΟΡ [ΒΒΔΕΙ,.---ἰἰ 18. ΘΟΠΓΟΒΒΘΟΪΥ 
8 τηδιίογ οὗ αἀΐδρυΐθ ΠΟῪ ἰπ056 ἴουν Ἠυπάτοά ΥΘΑΓΒ 
δῖ ἰο Ὀ6 οοτηρυϊοα, ὅοτηο Ηχ [86 Ὀἱγίι οὗἩ 1888 88 
186 ἐδ ς ΒΕ ΡΟΝ οἴδοτθ [86 Θηΐγδησο οὗ Φδοοῦ ἰπίο 
Ἐσγρι. Το αἰ βου Υ ἀο68 ποὶ 116 ἰῃ γϑοομοι πα 86 
αὐδεγοηὶ βίδίθηθηίδβ οὗ ἴδ δοτίρίπιγο, νὰ ἴῃ ὑεϊαρίηξ 
ΔΗΥ σοηοἰ βίου ἕοστηθα ἀρὰ ἰπ686 δβἰδιθιχθηΐβ, ἰηο 
ΒΆΤΤΩΟΙΥ ΜΠῺ 8 ζϑηθγαϊ δγβίθιῃ οὐ ΟἘΓΟΒΟΪΟΡΎΥ. 
Βδυτ) ΒΑΥ͂Β: ΤῈΘ ὑΓἹηοΙραὶ (Ὠΐης ἴῃ ἐπθ ἑτοαῖ- 
εὐΐισ, ἰδ6 ὅτε ποτὰ ἰῃπ (86 ἀεοβογί ρίίοι οὗ ἰπθ βου- 
ΤΟΥ, 18 8ὴ ΒΩΠΟΙΠΟδΙηΘΩξ ΟΥ̓ ἐποῖς οομαϊεἶοι 88 
δἰ ρΌΣΒ, ΣΙ ΓΛ ΜΔ, Το ἀεβοτίρίοῃ, (Πθτὸ- 
ἴοτο, πὶ 18 Υἱδϑνῦ, σόυογβ (86 γοτίοά οὗ ἱμοὶν βοϊουτῃ 
ἴῃ Οδπδδη, ἀυγίηρ π ΟΝ (ΠΕΥ͂ ΓΟ βίγδηροτβ. Ηθ 
ὭΣΡΕΒ, ἴῃ ἔδγον οὗ [ΐβ, {8:6 νογὰβ οἵ {6 Αροϑιῖο (6 αὶ. 
1, 17), διὰ {89 δοὲ ἰδδὲ 6 Ιβγϑοὶ!θ8 γογο ὑο Θοτὴθ 
οὔΐ ἴῃ [Π6 Ἰουτίἢ ταὥοῃ ; 8 ζοπογδοι ΟὈνΟΌΒΙΥ 
[ΑἸ τσ ἔτ δμοσὲ οὗ ἃ Ββυπάγοα γοατθ. ΤΉΘΥ οτο [0 ὉΘ 
ἴδογα, Ὁ τὮτοο ρεπογδύοηδ. ΤῊ ρεποδλιορίοαὶ ἰδ Ὁ ]6, 
Ἑχοὰ, γἱ. 16 δ΄. ἴανοτϑ ἃ τους βῃογίθυ τϑαίαθηϑο ἰἤδη 
ἴσαν Βυμπαγοα γὙ818 ; δίῃοο ἐδθ δοιὰ ἀροϑ οὗ {86 
Ῥεγδοσιδ ἔδοτο τηθηϊοποα, ᾿ονἱ, Κοδδίῃ, Ατωγατη, ἰῃ- 
εἰυάϊηρ [80 γ6 818 οὗ Μίοβοϑ δὲ {86 (ἴθ οὗὨἉ ἰ᾿ θχο- 
ἄτ8, ἀιαοτηΐ ὑ0 ΟὨΥ ἴοαν Ὠυπάγοα διὰ εἰρη γ- Ὁ 
ΥρΑΣΒ, ἴγοτα ΜΒΙΟὮ τὸ τουδὶ 86, οὗἩ οουγβο, [86 ἂρ 
οὗ 1μονΐ, δὶ (86 δπίγδηοο οὗ Φδοοῦ ἰηὶο ἴ, δηὰ 
106 ἀρε5 οἵ ἔϊιο ἀἰδίδιοηι δέ Π6 18 δὲ (π9 Ὀἰτι ἢ οἵ {ποὶν 
ΒοΙ8. [{ ἰ8 Ροίΐον, ἰπογοίογο, πὶϊὰ Ὑονάβυσοστία, 
ΜΟΓΡὮΥ, ὁδοοθῦ, Δπἃ ΤΩΔῺ οὗ ἐμ Θδυ 6 ̓ οοσητηδῃίδ- 
ἰοτϑ, [0 τηδῖζο ἐδπι6 ἴθ» πυπαγϑα γοδῦβ Ὀοσίη τὴ [80 
Ὀἰτῖ οὗὁἨ δαδο, δπὰ ἰμ9 ἴον μυπάγοα δηὰ ἐἱτίγ οὗἁ 
ἴ56 ΔΡΟΒΕΪΘ ἰ0 ἀδἰθ ἔγοτῃ {86 04}1} οἵ ΑὈτδῃ).----Α. 6.7 

6. Τ8ο ἀφαιδηὰ [ῸΣ ἃ εἷχτι τοϊδίθβ ἴο {6 Ῥροζηΐβϑ 
οὗ [89 ᾿ἰαπά, ποὺ (π 6 ῥγοπιῖβο οὔ ἃ ϑεϑοὰ, ΤῊΘ 
ΠΟΑΥΘΏΔ ΝΔ8 (06 βῖζῃι οὗὨ ἐδο Ἰαϊίοῦ ῥγοσηΐβο ἰο δἷτ), 
Οοίραγο ἴδ βἰμηΐϊαν ἀθιηδηὰ οὗἩ Οἰάθοη (Ψυάρ. τἱ. 
11), αμὰ οἵ ἨοζΖεϊείδη (2 Κὶ Χχ. 8). Το μίουβ 
Δικ ΒΟ] ονυΐηρ ἀθαῖγο (Ὁ. ἃ δἷσῃι ροϊηὶβ ἴο ἃ ἀἰνίῃθ 
ΔΕΒΌΓΩΏΟΘ, [86 ἱπιρίουβ ἰο δῇ ἀπϑδηοιβθὰ Κπον]θᾶζο, 
ΟΣ, ἱπάθοά, ἃ ἀουῦῦ. Τῇ δοπβιδηὶ ἔοσττη οὗ [86 υἱουῦβ 
ἀεδαῖγθ ἴῸΓ ἃ δίψῃ, 18. [6 Βοϊονίηρ οπ)ογτωθηξ οἵ ἴδ6 
ΒΑΘΓΒΙΩΘΏΒ. 

ἢ, ΤΉ βδοσ βοΐδὶ διΐτηα 8. 866 1ιονϊ σου. 
ἢ ἐ ΤΏ Ὀἰγὰβ οὗ ὑσϑυ. Οὐϊωραῖο Μαιίμον χὶϊ, 

, 19. 
9. ΤΘ. ῥγοίουπα βἷθθορ. Οὐοιωραγο οἷ. ἰϊ. 21: 

ΒίΙθΙοποσίς, Ρ. 2090. Τῆοι δλαϊὲ σο ἰο ἐἦδν 7αίλογε ἕπ 
»θα.6. ΩΣ [Α11}} ἰῃ (Π6 σταοθ οὗ αοά, ἐπ ζαϊαγο ἰ9 

ὈΙΔΠ᾽ 5 ΜἩΠῚ1 19 οοτιίοττοοα ἰο ἀοἄ" 5 τν]}}}---ἰ(ἢδλὲ δἰαίθ ἴὰ πη ἢ 
ΠΕ πὰδ οχοθίοα, ὑπὺ ἔγοχῃ το ὯΘ 761} ὈΥ βίῃ, Ρ. 74.- 

ποῖ ΟἿΪΥ τηδα9 οἶοδσς δηὰ ρ᾽ογ βοὰ (9 ο;η υἱϊϊ. 66), Ὀὰυὶ 
[0 Ῥγοβοηξ αἶθὸ ἰβ ἱ]Πυτϊπαιοα, 

10. 1:6 ἰηἰχυϊοθ οὗ [26 Ατηοτίϊοβ. 8666 Ἐἶχ, 
χχχίγν. 11,14: ἴμεν. χυἱὶ. 24 : χσχ, 98: ΝαυὉ. χχχὶϊὶ. 
ὅῶ, ὅδ; Φορῖι, χχὶδὶ, 12.--ΝῸ ρῥϑορὶθ ἰ8 ἀβαίγογεὰ 
ὙΟΘ6 ἰπ] ΟΥ̓ ἰ8 οὶ [0]]. 5 

11, ΒοΙδ ὈΕΙΤΖΒΟΗ (ρ. 878) δὰ Κ τι, (ρ. 161), 
δϑβογὲ ἰπδὶ ἰπογο 'ἰβ ὯῸ δοσουηῦ ἤδγα οὗἁὨ ἃ ρθου ας 
Βδου σα οὗ ἃ σουθηδηδ, ΠῸΡ οὗὨ 8. ρθουν σονοηδλῃΐ, 
Αραΐηβι ἴΠ6 δαοσίθοθ οὗ ἴπΠ6 οονομπααῖ, ἴξ ἰ8 βαϊὰ {δαὶ 
ΑΌγδη ἀἸ4 ποῖ ρ885 θϑί θη {6 ρΐθ668 οὗ (6 Βαοτί- 
ἤοα : Ὀαὶ (Ὠἷ8 8 ἃ ῬΌΓΕ βιρροβίοη, Αγραΐηβι [ῃ6 168 
οὗδ οογθῃδηϊξ, ἐμαύ ἐπότο '8 ἢ δοοουῃΐ οὗδ ραείΐο, Ὀαὶ 
ΒΙΓΏΡΪΥ οὗ ἃ δροπιδίο, ἃ 8016 1} Ῥγοτοΐβα οὔ ἀοὰ ἰο τηθῃ. 
Ιμοὲ ἴ( θὸ οὐθουνοᾶ, Βοτανον, (πδὺ ἀΡΟυ 818 ἱπίουρτο- 
ἰδύύοη [10 τΎτΤᾺ] ἴΌΓΟΟ ἴῃ {Π6 ἀοοίτίηθ οὗ ἴπ6 οογθηδηὶ 
τοϊαϊϊΐοη οὗὁἨ αοά ἰο ἰ80 Ὀαϊΐονοῦ ἰ8 δ 8}}γ Ἰρπογοά, 
Δ (πδὶ (Πἷ8 ἰπιοτργοιδεο δ8οὸ ὑἰπγυθαῖθηβ ἴο ΟὈΔη 6 
ἐπ οουθηδηὶ Ὀϊοδδίηρ οὗἩἨ ἴπ6 ΟἸ τ βδη Βδογδαιηθηΐβ 
ἤγοταῃ ἃ τοογὰὶ ἴο ἃ 6] Ὀ]οδδίησ. ΤΠ βαυδήοοὶ οἵ 
186 Ῥγοτηΐβο, ΠοΙ ἰσϑθο τϑρδυκβ, οχοϊθοβ {π6 ἰάσα 
οὗ γχϑοϊργοοιϊϊγ. δὰ (ἢ0 οογθηδηὶ," 86γ8 Καὶ], 
“ποῦ αοα οοροϊυάοθ τῖξ ἢ τηδη, ἐῃ:6 τῆδη ἀο68 ποΐ 
δἰδ πα 88 ὍΡΟῚ τηυτ08] δ 6608] ἰθστὴβ τ ἢ Οοὐ, Ὀυς 
σοὰ ρστουπαθ ἐπ τοϊδίϊου οὗ οοτασηππίοη, [Ὠγουρὰ Ηἰ8 
Ρτοταΐβο, δα ἢἷ8 ρτδοίουβ οοῃοβοθηβίοῃ, ἰὼ σωδῃ, 
ὙΒΟΤΟΌΥ [6 ἰ8 ἢτγβι ὑγοραγοὰ ἰὸ τϑοοῖνο, δπὰ ἰμοῃ, 
τγουσὰ [80 τοοορίίοη οὗ μ6 μἰδβ οἵὗὁὨ ρτϑῦο, 18 ὕτδ- 
Ῥατοὰ ἰὸ ἀϊ 16 ἀυΐον βοπίηρ οὐἵ οἵ ἐμ 
ΟΟΥ̓́ΘΩΔΩΣ, διὰ ἰπὺ8 τηδὰθ ΟὈ] ἰραίοσυ. ἀροὴ Ἠΐτη.᾽ 
ΑἸ ουρ ἐμ6 οονοηδηΐ οὐ αοα τὶ Ὀο]ονίηρ ἢυ- 
ΤΩΘΕΪΟΥ, ἷβ ποΐ 8 σοηΐγδοὶ Ὀούνθθῃ ΘαυΔ}Ὰ, Ὀυΐ αοὰ 
(ουπὰβ ἐπα οονοπδηΐ, ἴδ ἀο68 ποῖ [0]]οὐγ, ἐμαὶ ἢ ΐ9 
ἴοαπάϊηρ ἰξ ἴα. ἃ βίτωρὶα ῥτοϊηΐβα, δἰἱπουρσῆ, ουθῃ ἃ 
Βἰγυρ]θ ῥρτουίβθ, πίϊποὰΐ ΒΟΤ.Θ ΤοογᾺ] τηοίΐγο ρίνίηρ 
τίβο ἰο ἱξ, που]ὰ Ὀ6 αὐϑυγά. Βυΐ ον, δοσογάϊηρ ἴῸ 
Βοπα. ἰν. (πὸ ἰουπάδαιοι οὗ (6 ἴοι οονοηδης 
οὗ σοάἂ πὶ ΑΌτδη, νγδϑ ποὶ ἰαϊὰ ἰῃ (86 οονϑῃβηΐ οὗἁ 
αἰγοππγοίϊδίοη (αφη. χνυὶϊ.)}, Ὀπὶ ἴῃ (Π6 σονθηδηὶ οὗὨ 
ἴδ! (οἰ. χνυ..} Πθποο ἰμ9 Φονίβῃ Ταγχυτοβ, δηὰ 
δῇλου ἵβοῖω, ΟΠ τἰδιίδη (ΠΟ ] ορσίθη8, Βατὸ ἔουπὰ ἷπ τη ΐ5 
οδδρίον ἐδὸ ἔοτπιΐῃρ οὗ ἃ οουθηδηΐ δοοουάϊησ ἴὸ (86 
ὀΧΡ οι ἀθοϊαγαιίίοῃ, τον. 17. ὨΞΙΤΤΖΒΟΗ Βἰτηβ ἢ, ἀΡοη 
αἰ, χΥϊΐ., δαυβ εγϑί: “ αοὰ δϑαϊδα Ὠΐβ οονοπδηὶ Ὑ]τἢ 
ΑΡγϑια,᾽᾽ αὶ που ζατίδον, “ ἀοὰ γομπαδα Ὦΐ8 οογθ- 
πδηΐ πὶ ΑΡτασὰ." Βυϊ ΚΕΙ͂, Ρ. 1δδ, ΤΟΙΏΔΣΚΒ: 
“Μοπρ Ὀθοίογο, δὲ ᾿ϑαϑὲ, Ἰοπρ' Ὑϑλσβ θεΐογο, αοὰ ᾿δὰ 
65 Δ 18 ῃοἃ εἶθ οογουδηΐ σι ΑὈταπι," Ὑ7’6 Τηδ 6 
[80 Το] ονίηρ ἀἰδιίηοίου : ἰῃ οἢ. χν., (16 οἰοσιαὶ, 
γα] ἱα οονοδης οὗ [Αἰ Μγ͵ὰϑ8 οοποϊυοάᾶ . ἴῃ οὗ. χνΐ!. 
19 δροοΐδο, οἷα οονοπαηὶ οὗ οἰγουμηοϊδβίου, ἐΐ 6. ῥγο- 
νἰ βίο .8] βοδὶίηρ οὗὨ 116 οογφηδπηὶ οὗ ἔα ἢ, οὐὗὁἨ τ] ἢ, 
τθάον ἴἢ6 ΝΟ Τοβίδιηθηῖ, Ὀαρίΐθτη δηᾶ (6 [ον 8 
ΒΞΌΡΡΟΣ δζὸ (ῃ6 50418. [1 νὸ ΓΘΟΔ]], (Πδὺ {πὴ 6 τοι ΐοη 
Ὀοίντοοη ἐμο Τ᾿οτὰ δηὰ ᾿ἷβ οπυγοῖ ἷἰβ8 {Ππ|ῖ οὗ [ἢ 6 
Ὀγάορτοοιι δηὰ [86 Ὀτίά6, τῖο 8}}8}} ἐγ 1 αἰ βυη 88 1ῃ6 
δδϑατηρίίϊοη οὗ ἃ τιδρίοαὶ γέμυ δια" σόν οἴἥοσλον οὗἁ 189 
οονθηδηὶ, διὰ τοίσγῃ ἴὸ ἴδ6 Ὠἰσ οϑιϊτηδίθ οὐὗὨ τηογαὶ 
τοϊδιοηβ ἴῃ ἴδ9 κίηρσάομι οὗ ρουβοιδὶ [1ἴ6, πὶ πος 
ΑἾδὸ [09 ρῬαββῖψο οη, νοι 86 Φογητμῖία Οὐπο. 
ΤΘΟΟΖΉΣΟΒ ἀπ Π0148 ἰη σοπγθυβίοι ἰβ ἰοὸ Ὀ6 οοποοϊνοα 
ὯΒ ἃ ΤΏΟΓΆ] πἰδίθ---ἰη Ἡοῖ [ῃ6 800] 8 μο]ὰ ἴῃ τ. 

Φ [109 Τοτὰ δάσχηϊη σον ἐδ αϑαῖτα οὗ πδεΐοπθ οὐ ἐἢ6 
ῬὶΘ οὗ προσ] σοοϊέυδθ. ΜΌΒΡΗΥ, Ῥ. 299. ὙοπΡ9- 

ὙΧΟΙΤΗ 68114 αἰξοπεϊοι ἴο ἐΠ!5 δοιιῖῃοο ἰτ ἐΐδ τοϊδ οι ἴο [89 
ἀοεοίχυσέίου οὗ ἐ 9 Οαπδδηΐέθ5 Ὁ Ιετδοῖ, ἢ. 7θ6.-᾿Αββ. 6.] 

Ἰ [Ἐπ Βοϊ8 ἰδὲ ΑΌτδπι ἀϊὰ ποῖ ΠΟῪ Ῥαλβ ὈοῦττΟΘΙ, 
ἘΠ ῬΙοῦθο ἐδαῖ (ηἷα 5 Ὀπὲ οπ6 αἰὰο οὗἨ 9 οογοπαχῖ, ἰπ 
Ὗ Θοὰᾶ, Ὀπῖ ποῦ ΑὌγδσα, Ὀσίπσα Εἰτηδ6] 7 πος οονθηδηῦ 
νδον ρρλιμὰ : δηὰ ἐδπού ἐμ 8 οονομδηῖ 5 οοτηρ]οΐοα Δηὰ χαϊδοῦ 
ἘΥ͂ ἴδ ἔδο ἐσαπεαοϊίου. ΟἹ, χυῇ ἢ. 119.--Α. 6. 

ν᾿ 
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αἰἰυδθ οὗ ναἱἰπρσ, ἀπ ἀοοδ μοί σταδρ Ὀοοτοδδσι.-- 
Ὀγοδυσοα ἰῃ ἐπα εἰτοισίι οὗ [τὸ σγαδα ρνανονέθηι, 
δηὰ ποῖ 88 ἃ ρυτο ογοαξυγοὶυ δὰ ἀποοποογμοὰ γἱ6}4- 
ἰῃρ οὗἉ Ομ θ᾽ 8 β6] ἴο {116 ρἰθαβῦγο οὗ δῃοίδος. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

866 ἰδ οοίτίηαϊ! δηὰ Ἐϊηΐοδὶ ῬΈΚΤΓΙΕ Το 
ἔτοαὶ ἰβουρῆϊ: Οοά Μἰπιροὶῇ '5 ον .Οοα: 1. Οὐ 
ΒὮ 61 ἃ ; 2. οὺν στοδὶ σοισαγὰ (οορ. οτο. γ]ϊ}.λ.---ὶ 
8 ΔΙΙοτσοὰ [86 Βαϊηία, ἰο δδὶς : [οσὰά, μοσὰ, νμδὲ πῖϊ! 
ἰδοῦ κχῖνα τη ᾿--- Ἶ 6 Ἰοδστὶ ἔτοαι Αγ [0 δοῦβοὶ 
τὶ (οά---ϑ ἴὼ ΟΡ Δῇδίγθ :---τἰο ἀοἰ θοταῖο τὰ 
Φοβουδὴ 88 ἰὸ οὐγ ἔυξυγθ.---Ἴο. 4. ΙΓ [Π6 Ἰοαβοῦ ἰδ 
ἀοηϊοα τ8, ἐμαὶ 1ἰ861 ἱπὐτηδὶθα ἃ ὶ οὗ (89 δίχδος. 
--ἸἊὸ βυ τ Βϑ: Ὁ χα ΔΓῸ Ὡθδγὺ ἴΠ6 Πα δδὲ ργοζηΐδοθ δηὰ 
οἾἴ8.--ΑὉ [86 ΘὨ]α 1688, 84}} Ὀθοοτὴθ ἐδ 6 ἔδίδιοσ 
οὗ παίΐοῃβ. --- γασα ἰῃ (86 βἰδιτ πἰσῃ!.--Το ποτὰ 
οἵ αοἄ ἰπ (Π6 βίδστγ πἰρῆὲὶ ---Ἰ.9 [418 οὗ Αὔτγδσι: 
1. ΑὈτωμ ἃ οἴου ν ; 2. ἃ ἔδίθονς οὗ θοϊίονοεθ (Βοτ,. 
ἵν); 8. 8 δίμος οὗ δὶὶ Ὀοϊονογβ, οθρϑοίδιν οὗἁ Ὀ6. 
Ἰοσοσβ ἔγουλ (86 οἰγουχηοδίου--- ΑὈΓΔΙΩ Β σὶρ δοΌ6- 
1688 οὗὨ ἐδ} ἢ,---Ἴ.6 Ἰκογ-Ὠοία οὗ εἷβ τἰ οὐ θοῦδηοδα οὗ 
αι: 1. ΤῊ Ὀ]οδδίηρ, ὯΔ8 ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ {16 ΘΌΓΒΟ ἴῃ ἷδ 
Βοατὶ δῃὰ 116: 2. ἢθ ἩΠ1|1] ονϑγοοσοθ ἱξ ἰῃπ ἰῃ9 ποσὰ 
ΤΠγου ἢ ἷβ βορὰ ; 88 οἰἰ σοι 81}4}} 6 88 186 δίδιϑ 
οὗ Ποᾶνοῃ.---ΤῊο δἰρὴ δι αυ ν οὗ Ενδηρε  ςδὶ ζδί (ἢ, 
---Το σονϑηδδς οὗἁ πῖϊὰ ΑὈΓΣΘΔΏλ.---ΑὈΓΔσο Β ὑτὸ- 
Ῥἰιοιὶς 866 ρ.--- Πο ΒΟΙΥ ἰδηὰ ; 1. 1η 186 ἸοΟΓᾺ] 861,86 : 
2. ἃ8 ἃ ἴγρα οὗ δ ῥτγουὶθοὰ ἔδιουϊδηὰ οἵ. Ὀοϊΐονοσβ. 
-Τιιο οοτίδἰ ὐΥ οὗὨ [ἢ6 Ῥχοχηΐβοα οἵ αοἀ.---ΤῊ)6. γι 
τηρῃίοη ΟὗἨ 86 σταᾶν Ἵοδοοσίυ δὰ ἔπθηάϊυ.-- -ΤῊο 
ἔτανθ αἰτοδαν ἱἢΠΙαραϊηδίθα δηὰ ρἱοσβοὰ αὐτὶ πο 
εἰ ρ86 οὗἉ δ ἰδ Ὀογοηά. 

ΚΤΑΒΚΕ: ΓΑΝΟΕ: ΕδδΡ ἐπα αἀἰἱβοουτγαροσησης ΙΟΔΥ͂ 
ΒΟΠΊΟΙἾ 68 8588] (86 δἰγοηοδὶ ἢθγοοθ οἱ ἴαίτῃ ; ἰδ ἰβ 
ὍΟΙ1, Βουονοῦ, ἩΒΘη ἸΠΟΥ ΔΙῸ τοὶ δοπνθὰ ἰὸ χοΐη 
(Ρ8. ἰχχχίν. 12; Βοιμ γἱ11, 17; ΡΒ. Ἰχχὶϊ, 25, 26 : 
ΟΣΙΣ, 6}.--ἰΓὝ  Πθὰ δοῦιθ δϑισοῃοιμασθ μᾶνὸ αἰδοσηριρα 
ἰ0 ΒΡΟΟΙΥ 186 ΠΌΣΑΌΟΣ οὗ βίαγϑ, δῃιὰ ὁμθ δϑϑοείβ ἐδπδὲ 
(Πογο ἅτ 1892, δηοίδος 1709, δηὰ β.}}} δποῖμον, 
000, 8686 δῖθ ρᾷγο Ἵοη͵θοίυγοθ, ὑροὰ ἩΔΒὶο (ΠΟΥ 
οϑηποῖ αὐλῶν δίῃ ἐδοίμρϑοῖγοα Τα, ἰοο, 6 ΓΘ 
16 (0 ἰδπουδδηα οἱ δβίμγβ, 80 σοϊῃοίθ ἱῃ δρϑοα, [πδὲ 
(06 Υ δἴο Ὡοἱ Υἱϑὶ Ὁ]0 ἱδρουρσ [86 Ὀοδὲ ἰοΐθδοοροα. ἷὲ 
πουὰ αν ὈΘΘΟΏ 8 81}8}} οοηϑοϊδίίοῃ ἰο Αὔγδσω, ἴἦ 
18 Βοοὰ βῃου]ὰ ΟὨΪΥ δαυδὶ (ἢ) διλδὶῖ μυχοῦ οἵ δβίδσ 

186ἀ.]---Εοτῃ, ἷν. 8 ; Ο4]. ἐἱϊ, 6 . Φαπιοδ ἰΐ, 23.--- 
6. 8. ἃ τοδί ἐδίηρ, ἷἱβ ἰθ ποῖ, ἴο ὈΘ ΠΟΔΡ 

8 ῥὑγυάθης Βουβοθοϊάον 1---ΟἌ ΜΕα: πὸ ὙΠΙ 6 
ΘΟυΏΒΘΙ]ΟΙΒ οὗ Οοά, τὸ π|}} ἀο ἰδ ἐἰο οὖν ἰηΐυνγ.-- 
αοὰ ΠΕΡῚ Ὀοίοσα ὃ ἀραύιοι ἱμοοιργαβϑῃαίϊο (ἢ 
ἐποσο 016) Εΐπρβ; ἴον, τηδὺ τὸ σδὴ δομργοδομὰ, 
Π6ΓῸ 18 ΠΟ προϑβϑὲῖγ ἐμαὶ πὸ διου]ὰ αἱ γραε να τα 
ΤΟΡΟΚΠΟῪΤΒ 81} ἐρρυ ἀρ ἐν 1ὅ. ΤῊ ἰβ ἃ ῥ᾽οδβασΐ 
ἀεποτίριίοῃ οὗἩ ἀοδίῃ.--Ἴπ τρδὲ ἃ ροοὰ δρὸ οοῃαί βία. 
---Τ)6 Ρυγίαὶ οὗὨ ἴδ ἀοδὰ ἰδ ἃ ῥγίγηἰεἶνθ συδίοτα, οὗ 
ψΠΐοῖι (ἷθ 18 86 βτεὶ ῃοίοθ. Θ ΠΕΥ͂ΟΣ πα, ἴη {86 
Ηοὶγ βοτίρίαγθα, δ τοϑηοι οὗ ἔμο Ὀαγηίΐηρ οἵ ἐδ 
μεμα ὠρατ' ΦΑ τ οΣ δεν μιοδίδιϑῃ : Οὗ οὗ ΔΏΥ οὐδὸν 
ἯΔΥ ἰδδη οὗ θυγῖαὶ (ϑυάσ. ἰ. 9).--Οοἅ οχογοίβοα ἃ 
σομδβίδηϊ ἔοτοδίσηῦ, ΘυΘ ΟΥΟΣ (δ βορὰ οὗὨ Ὀ6Ι ον Ο ΣΆ. 

1μιβσο: ΤῈΘ τῶῪσ πὶ ἰμ6 Κίηρα, δ ἐμουρὰ νἱοὶο- 
ΤΙ ΟΌΒΙΥ οπἀοά, τοῖρσηξ ργονοῖκο τοϊδ δέου αἴϊοσσδγαβ : 
ὑπ8 ἴΠ6 ρῥγοβοηξ δίδίθ οὗ Αὔγδι Β τηϊπὰ ἐδ οοπηθοίοά 
ὙΠ ἢ18. ὈΓΟΥΪΟῸΒ βία. Υο, 3. Οοά 8 Βοσὸ ἴον ἐδ 

5 (16 οὔ ΟΌΔΙΥ Ὡοϑὰδ ταοά!βοαίίοι,--Α. α.} 

ΟΕΝΕΞΒ, ΟΚ ἘΠῚ ἘΤΕΙ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΒΈΞ. 

Δταὶ {ἰπ|9 οδ]οὰ Αἀομεῖ---Ἴἴἷν. 6. ΑΌτγασα ἰ8 ππιᾶοσ 
86 τϑἷαὶ] οὗ ὑδδὶ.---ΑἹ Αὔτδιη 
ΤΩΘΏΥ͂ ὈΘΔυ Ὁ] δηὰ ΠΟ 0]6 χαδ] θα οὗ 
᾿ἷ8 παὶκ σοδηϊοδὶ 80 ΣΩΔΏΥ Υἱγίποϑ, γοῖ 
Γπγρουσῇ 411 (1666, τἰχυοουβ Ὀοΐοσο Οοά, τοὶ ἴῃ 

οῃ οὗ (0 ἀϊνίηο ἕανον, ἴου ἰποσο ἰβ αἰ80 
δὲ, οα. Τὴ ἀσίοοϊ 18 ἰαλτ, Ὠ18 1 ςοηῆ- 

ὌΡΟΣ ἴδ6 οἴον εἰάο οὗ ἀδαῖν, ἴῃ δηοίπον βίδὶθ διὰ 
Εδ. [86 οοπυθὰ οχίβίοοθ δῆδοσ ἀοδὶδ 8 ὮΘγΘ ουἱ- 
ἀθηΐ, δά, πάθε, 85 (86 πογὰ ἐπ φδαζε, Ἰῃ τδῖοδ, ἃ 
Ὀ]οκαθὰ οχίβίσηοο ἴον {π6 ΡἱοῦΑ.--- 7 ν. 16. ΑἹῈ πα- 
Ὀομ9 Βοϊ]ὰ ἱποὶν απ, 1ἰἰκον 186, ἴῃ ἴδο ἔγοιι σοῦ, δοὰ 
ΠῚ Ὀ6 ἀορτίγοά ΟΥ̓ ἰΐ πῆοη ὑποῖρ το ον ἀραῖϊτιαξ 
ἴδο [τὰ ἰποῖν αοἀ ἢα8 τοδομι δὰ [8 11} Βεῖρῃῖ. ΤΠῈ8 
[80 Ατδογῖϊοθ, δηὰ ἐμ08 ὑπὸ 16γδο 686 αἱ (86 οχῖϊο, 
δοὰ [6 δεοοῃὰ ἀοεϊτυσίίοη οὗὨ «ΦοτΓΌΒΑ] 6 τΩ.---ἼἼ ἐγ. 17. 
ΤΏο Βδηο οἵ το ἰδ {}6 εἶχηι οὗ (06 ατβοίουβϑ Ῥγοθθῦσα 
οὗ Θοὰ, διὰ οὗ εἶθ Ὀ]οδδογο ἴῃ ([Π6 εαογίδος (ον. ἰχ. 
μὰ ἐπ ἘΒΙΔΟΗ : ΑὈτδιὰ ΘΟΠθαϑοδ ἢΪ5 μαΐῃ δηὰ ρτὶοξ. 
«-νουϊ (Π6 Ἰοαδὲ ἀρρδγϑηὶ πυπιδη ργΟ ΔΌΪΠΙΥ, 86 
ἰτυδίδ Ὁποοηαϊ ἰΟΏΔΙ1 ρὸπ (δ ἀϊνίηθ δηὰ στδοίουῦβ 
Ρτοιηΐδο. ΤΏ6 πογὰ “" θοϊονοα ἷἰβ ΠΟΓΘ οχδοῖ, οὗ 
Ῥυϑαΐβθ. δ οἴθανϑδ ἰο ὑμ6 1, οτὰ (ργθοίβοὶγ : Β6 δίδυβ, 
ΒΌΡΡοτίδ, γοδὲβ Ὠἰτηβοὶ ρου ἴδ6 [,οτγά).---ΤῊς [ΠΓΘς 
γε οἷά δηΐπηδ]β, ὑθθοδυθα ΠΥ ρτόπῃ ; [Δ0] 0.665 
δηΐῃ}8}8 τηῦδὲ Ὀ6 οΠοθθῃ ἴον βδοσβου.--- εν. 1ὅ. Τὸ 
ὅο ἴο [.εἷ6 δι Ὠογβί(οι. ΧΣΥ. 8: χχχν. 29: χ δ, 29, 
88; ουΐ χχσχὶϊ, ὅθ: 3 Κίηρε χχὶῖὶ. 20) ὙΤδο Ὀοδαὶ- 
ἴα] οχργηθϑββίοῃ ἔοῦ (86 6 δον ἀδδίι, ἰοβιϊβοβ ἔδπδὶ 
Θύθῃ ἴῃ (86 δἰρσῃιοδὲ δπιαυΐγ, {π0 ουοοῖς ἱπῖο ἴΠ6 18 
ὁ [86 οἶον βίἀθ οὗ ἐμθ χτανθ, "γῶβ πο οὺ ἀδτὶς ΠῸΣ 
Εἰοομιγ.--(Υ εν. 11. θοῦ ριίίοη οὗ (ἰ0 οΥθη8) ἢτε- 
ὯΔΟΘ; ἃ ἴ, ΟΥΠϊηἀτῖ αὶ -δϑηαροὰ δτγο-ροὶ).--- ΟΑὲ, 
Ἠαᾳ ὁ ΑὈγδπλἧ ἀοσδί, δ ΒΟΝΪΥ διγουρίθμοη 
ἔαϊἢ. Ἠς Ὀοϊονοὰ πίϊδοῦϊ {86 εἰσ ὶ.---ΒΟΧΒΕΝ : [8 
τ τυ Ἰ]ουβ ἰγδηρίδίίοη: Τ|6 ϑοη οὗ Μίοβϑοκ, ροϑϑοϑ- 
βίοι, 8 Σὰ Υ Βουδα, ΕἸΐοζος δ 68 Πι ΘΟ ςΏ] .---Ξ ΠΕ ΌΏΚΕ: 
ΤῊ ῥγοϑοηῦ δηὰ δπίατο οὗ Α γϑιυ---αοἀ δηποείραίοα, 
Ῥγονϑηίθ (σἱὰ (Π6 Εἰίοτοῦ). ΟἿ. χνΐ. βίδῖϑϑ Δηοῖ μον 
Ῥγο͵θοι, ερεϊπρίος, ουϊ οὗ [π6 ἩΘΑΪΚΏ655 οἵ μἰ8 ΤΆΤ. 
ΑὈτγδηι δέ68 ποέ, ἴἰ6 δοίέοσυει.--- ΤΟ ΔΡΌΘΟΔΙΒ [ὉΣ ἴΠ8 
ἢταὶ (τὴ (06 ποτὰ, ἩΠΟΔΘ6 πδίυγο δὰ κἰγεηρσί τ 
ἢδγθ σϑοοοζηϊσοα ἔτομα ἴπ6 ἤτεὶ ργοζηΐβα οηναγὰ, δὰ 
οδβροοΐδ! γ ἰπ ἐ6 Ῥγουίουβ Ὠἰδίοσυ οὗ ΑΌγδιΩ.-- -Ηξβδ: 
γεν. 18. Το ριόγθῶῖ Ἐχγρὶ δ Ὀοοοεοῖης Βαιοδυ ἰ0 
εἶπ, 16 Ἰαηἃ τὰϑ πὶ πδεηϑὰ (88 δοροθδϊγλδεξ ἰδ 
ΤΑΙΠΟΣ ἃ γαῖ! ἩΠΠΟὮ αἰίοθὶδ δ δα βοπ σδίοα [86 βοῦ- 
πἷπο ῬσΟΡ 60γ).-- 6 απο οὗ το ἰβ ἐγρίοδὶ οἵ (89 
ἀϊνίῃθ Ῥσοθθῆοθ δηῃᾷ τηδ᾽ θδιγ.---Θ ΤΕ Ν Κα: Ὑ εν, 6. 
Ὗ 9 ὄρτοοὸ τὶ Τυῖπον, ὑπὶ8 18 [86 στοδὲ ποσὰ ἰῃ (5 
Ῥοοῖκ.---ΤΑυῦβε: 186 ἱοιηρίδίίοη οὗ [86 ὈΘΗΘΤΟΡ: 
1. ὙἊαὶ ἰδ [80 ἰρσμοδὲ ποοοθαῖγ ἢ 2. (86 ὑχύκῳ 
οοπϑοϊδιοη ῦ 8. ον δῆ 016 ρ888 ουὔξ ἔτοτ ἴδ 6 δί 
οϑὲ ὨΘΟΘΘΕΙ ἱπίο 1}9 οοπδοϊδίΐου ἢ-- -ΗΟΣ- ἐιοδιοδὶ 
ΜΑΚΧΝ: ἴἰ Μλ ἰδ τονΐον οὗἉ δ᾽ ἢ τοῦ διϊοὰ Αὔτῶσὰ 
ἴο Ἰοοῖς ουὖἱ ἑπίο ἐλ Ἠὸ Ἰοοϊκοὰ οπναγὰ [0 
(6 ἜΣ οὗ ("6 ᾿ἰνμυπθαξ οι Ἐν Ὁ ταρα 
ποῦ ὧο δχορθρὲ 88 Ὦθ ἴῃ ΤΕ- 
Βίοσον οὗ ἰδιδὲ Ἰπ οἵ ταδῃ---ἶθ. οὐαὶ [ἴ{6, [06 6 οὗ 
ἷ8 βοοὰ, δηὰ οὗ {86 ετοα δηὰ [8116 ὈΥ͂ 
βἷη, διὰ Ὀυγάοηοα πὶϊῃ [86 συγβα. Ῥασὶς δὰ του ]οὰ 
ἶξ ΤΩΔΥ͂ γΓ]1 Ὀ6, τ6ΣΘ ἰδ6 ἰμουρ 8 οὗ ἰμο [δίδμον οὗ 
1διο αι μα], Ὀαὺ τΔ6 Θχροσίθηοθ οὐ .ιἷθ9 μοατὶ δηά 118 
ἭΘΙΓΘ ΒΌΓΟ. 
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ΕἸΕΤΗ ΒΕΟΤΊΟΝ. 

ΑΑδνανεδ Οὐποδερίοη (ὁ βαναν δ Ζηιραίίοηοα. Αὄναπι απ αραν. ἩΗασατϑ ΕΠ. ὙΤῇδ Απροῖ ᾧ ἐδ 
Τονγά. Ἡασανγ᾽ε Ἐείωνη, απα Ἰεληιαοῖ Βένίλ. 

ἀσααεαπτνσο δξ»ειτακπεκα πον 

ὕπβάρτεα ΧΥ͂Ι. 1-16. 

1 ΝΥὸν ϑαγαῖ, ΑὈγδιιβ τὶ δ [πὸ δλοϑ οὗ 189 ῥτευΐοτβ ργοσαίϑθ), Ὀ81Τ6 ᾿ΐπὶ πὸ οὨΠ]ἄτθῃ : δηᾷ 
2 διὸ μδᾶ 8δῃ μδηαγηδια, δὴ ρυρδη, ὑγοθθ ἤδη "͵1ὁ8 ΗραΥ [δίεδε, ἑαρίνο]. Απα ὅϑαγαδὶ 

βδι: ἃ υπίο Αὔτδηι, Βϑμοὶα πον, (86 Πμοχὰ μα τϑβίγα! μθα τὴθ ἔτοια Ὀθδυηρ; [ ὈΓΑΥ [866, 
8ο ἴῃ τηΐο ΤΩΥ͂ ταδί; 10 ΤΩΔΥ Ὀ6 ἔπδὺ 1 ΤΩΔΥ ΟὈἰδίῃ [Ὁ ναϊ!ἀοὰ} ΟἸ] το ὈΥ ποτ, Απᾶ 

8 ΑὈτϑτλ Πεαικθοηθᾶ ἰοὸ [Π6 γοῖοθ οὗ ὥξασαὶ. ῚἈἀἀπα βασαὶ, Α Ὀσϑι δ πΐθ, ἰοοκ ΗδραΣ ἮΘΓ 
τη] 89 Επσγρίϊδη, δῆοσ Αθταῖι μδὰ ἀνε] θη γοατβ Ἰῃ [Π6 Ἰαπᾶ οὗἨἉ Οδβηδδῃ, δπὰ ρα 
ΒΟΥ ἰο ΠΟΥ Βυιβθδηα ΑΌγϑι ἰὸ ὈῸ 818 ψϊίθ. 

Απᾶ [6 ψοιηῦ ἴῃ υηΐο ΗΔΡΆΓ, 8πᾶ β6 οοποοϊγϑαᾶ: δῃηᾶ ΘῈ 8}6 δδὺν ἰμαὲ 8βὴ6 δὰ 
ΠΟΠΟΘΙγΘα, ὮΘΥ ΤΩϊΒύΓοΒ8 1708 ἀθβρ β6 ἃ ἴθ ΠΟΥ 6Υ68. ἀπά βασαὶ βαϊα υηΐο Αὔτγαμι, ΜῪ 
ΨΤΟΙΡ Ὀ6 ὍΡΟΣ ἴΠ66: 1 ΠᾶΥῦθ δ Υ θη ΤΥ τηδὶἃ ἰπίο {ΠΥ͂ Ὀοβοτὰ ; δῃᾶ ψΠθη 8ἢ|6 βανν ὑπαὶ 
8ὴ6 δα οοπορὶνοα, 1 τῦδβ ἀββρ βθα ἴῃ Τὰ ΘΥ̓́65: {μ6 Ιιοτὰ Ἰυᾶρα Ῥεύσγοθη τὴ πᾶ {}|66. 

σι ν᾿. 

6 Βυὶ Αὐτϑηι βαϊἃ ὑπο ὅδγαὶ, Βϑμοϊα (ΔΥ̓ τηδιὰ 18 ἴῃ ΠΥ Ὠδπμᾶ ; ἀο ἰο ΠΟΥ 88 10 ρ]θαβϑίῃ 
1066 [|ὁ φοοᾶ δι ἐδίῃο αγο6}. Απαὰ τ Ή ΘῈ ὅϑῥδσγαὶ ἀθ8]} ἤδγα]γ τὴ ΘΓ, 886 Η6ἀ ἴγοῃι Π6Ὶ ἴδοθ. 

Ἷ Απὰ [86 δηρεὶ οὗὁἨ 1π6 Ἰυογὰ ἴουπα δε ὈΥ̓͂ ἃ ἐουπίείη οὗἨ τγδῦθσ πὶ [Π6 Ἡ] θη β8, Ὁ 
[π6 ουπίαϊη ἴῃ {πΠ6 ψΑΥ ἴο ΘΞ'[Β!ῸΓ [τοοῖγ. Τοκορθπε: Ῥοϊπιίππι. ΟΘοθουΐαδ : θὰος. Καὶ: ὉρομῖδινΪ. 

8 Απᾶ }186 Βαϊ, Ἡαρδσ, ὅϑαγαὶ᾿Β τη, πο 6. οδιηθδὺ ποὺ ἢ δηὰ τ }ΠΠῸΥ τι] ἐποὺ ροῦ 
9 Απᾶ 8} βαϊ, 1 Η66 ἔτοτπι ἴμθ ἴλ06 οὗἨ ΠΥ τα ϊβίγθθθ, ὅαταὶ. αΑαπᾶ [86 δῃρϑὶ οὔ {16 Ἰωοσὰ 
0 8814 υαηΐο μου, Βοίασῃ ἰὸ ΠΥ τηϊβίγοϑα, δηα βυρτηῖ ἰὼ {γε ὑπᾶθσ ἤοΣ ἤδηά48. Αμὰ 

186 δηρεὶ οὗὨἩἁ [Π6 Ἰμοχὰ βεϊἃ υπίο ΒῈυ, 1 Μ1}} τη] ΠΡΙΥ (ὮΥ 8Β66α Θχοθθαϊ!ΡΊΥ, (μδὺ 1Ὁ 888]}} 
11 ποῦ ὈΘ [ςαπποῖ 06] ΠαπΑ ὈΘΓΤΘΩ͂ ἴοΣ τη] 6. Απᾶ 1Π6 δηρεῖ οὔ ὑμ6 Τιοσὰ βαϊᾷ υηΐο ΠΟΣΊ, 

Β6}0}α, ἑβᾷοὰ δῦ πῖϊ οἰ], δηα β.δ]ῦὺ ὈΘΔΥ 8 801), να Βῃα!ῦ 041} ἷ8 παιηθ 1ϑῃιωδεὶ 
12 [οᾶ νἴ] μοαὲ]; ὈθοβΌβο 1ῃ6 [μοτὰ δύ μϑαγὰ ἰδ δῇ]ιοίϊοη [ἀϊδίτοθ]. Απαὰ [9 ψ|}} θὸ ἃ 

γγ11ἃ ταδη ; δἷ8 Παηᾶ τ7}}} Ὀ6 ἀραϊηβὺ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΤΏΔΠ, ΒΠα ΘΥΘΓΥ͂ Π18 8 Πδηα δραϊπδὺ Ὠΐπ; δηᾶ 
13 Ἦδ 5}}8}} ἄτγ6}} ἴὰ [Π6 Ῥσϑβθποθ οὗ 8]] 18 Ὀγδίῃσθη---ἰ βὰς ἀπᾶ πῖδο ἔπ ἃ ὅτ99 οουτιέτγ)]. Απα 58ἢρ 

(8116 ἃ [86 πϑηηθ οὔ {16 Ἰωοχὰ ὑπαῦ Βραῖζθ ἀπίο μθσ, Του οὐ 8βθϑϑὲ πιθ [οἵ ἐσιο βοοίῃρ] : ὉΣ 
14 886 8ε]ἃ, δυο 1 δἷβο ἤθσϑ Ἰοοϊὰ δἷνος ἰπὰ {μαὺ [θαυ αν] βθϑίῃ τη ἢ ΥΥ̓Βογοἔοσο 

1Π|6 τ78}} νγαϑ οδ]]6α," Βϑου ΔΒ αὶ- τοὶ [πτὸὶ] οἵ ἐδιο 1125 οἵ δοοίηρ, οὐ υἱείο;:);; Ὀ6 014, 10 18. Ὀδίνθθῃ 
Ἐ δά θβὶι [οοπεοοσαίοῦ] δῃἃ Βογϑᾶ [μα], ρτανϑι Ἵῖκο αὶ} 1]. 

15 Απὰ Ηδρδγ θ8τθ ΑὈτϑι ἃ Βοη: δῃα Ασα οδ]] 6 ἢἷ8 Βοηβ πδη6, τ Ιοἢ ΗΔΡΆΓ 
16 Ῥώχδ, Ιβῆγιδθὶ, Απὰ ΑΌσϑια τγδϑ [ΟΌΣΒΟΟΓΘ δῃὰ βὶχ γϑαγβ ο]α, θη ΗαραΥ Ὀᾶτο 18} 86] 

ἴο Ατδμι. 

ῬΒΕΣΙΜΕΙΝΑΒΥῪ ΒΕΜΑΒΕ, 1668 βίδίϑ οὗ Αρσδῃλ Βοῦβ6 ἨΔΒ 118 στοδὶ βοστον, δηὰ 
[86 ΠΟΙ 80, Βἷποθ 10 ἯΔΒ ἴῃ ἴυΔ] ορροβί ἴοι ἴο 

Ἐον ἴμ6 αἰ δου ἶοθ στον ίηρ οὐὐ οὗ [86 δβασχιδὶ ] (86 οΔ]]1ρ, ἀοδἀμαϊοπ, δῃᾶ ἔδί ἢ οὗ Αὔτγδσω, δηὰ τὰβ 
τοϊαϊξοηβ ἰὰ (6 Ὠἰαίοτγ οὗ (06 Ραϊτίδσγοϊιθ, δοο [86] 6 οομεδίδης ἐτἷδὶ οἵὗὐἠἨ μἷβ ἕδι ἢ, ϑασαὶ Πουβοὶ , τροτο- 
Τηισοάποδου, ἢ. 80. ΟΥ̓αΣ, ἴδ6 οομδοτὶ οὗ ΑὌγΑσΩ, οϑηθ φυϑ 0 8}]}7 ΤΔΟΓΘ 

Δι ΤΟ 0 ΔΡΡΟΑΣ 83 ἃ ἰπάγβηοθ ἰ0 {πο ζι Ἰταοηΐ 
οὗ [πο αἰνίπο ῬὉγοσοΐδο, ἀπὰ ἃ8 ΑὌγδι, δοοογάϊηρ [0 

ἘΧΕΈΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤΑ οἷν. χτ δὰ ἢχοά ᾿ΐβ αγο ρου δἷβ ᾿σαά 
Ελίοσον οὐἠἨὁ Ἠαιηδβουβ, 80 ΠΟΥ, βαγαὶ χοθ ΠῈΣ 6Υ6 

1. Λοοοτάϊηρ ἰο Κποδθοὶ, ἐδ ῖ8 δοοιΐουι ἰ8. ὁ Φοιο- ἰ προ Β6Ρ ἀσαά »πιαδάεπ," {δθ δη, δ- 
γἱεῦο οὶ οὗ 4 ὑτίοῦ ΕἸολἰβεῖο οσίμίηδὶ ΕΣ ἯΔΒ ῬΓΟΌΔΟΌΪ δἀάϑὰ ἰο ἰὯ6 Βουθοδοϊα οὗὨἨἉ ΑΡΓϑιΩ 
ὩΔΙΤΘΙ͂νΟ. οὐ (86 πδιταίνο Ὀθατβ ὑροῦ [8 ἴδοθ} ἀυπηρ εἶθ τοδίαθῃοο ἱπ Ἐργρὲ (οἰ. χίϊ, 10). Β58ο 
8 οοιηρ οίθ δηὰ ᾿ἰνίηρ ὉΠΙ1γ. ἐξ βυΥ ροαβοϑβϑὰ ἃ ργοιηϊποηξ ὈἾδοθ ἱπ ᾿ιΐβ ΒΟυδΘ- 

ῷ. ϑαγναΐ δ Ῥαπαϊιοαΐ δνι θεῖα, (σεσβ. 1-.4). ] Βοϊά, μὰ δρρϑδαγβ ἰὸ βανὸ Ὀγουρλὶ ἰο [δαὶ ροπί οι, 
Ἑβαχο εἶτα Ὡ0 ΟὨἑΙἄγθη. Νοὶ δνθὰ γοῖ, δι ἱβουρῇ [ ποῖ ΟἿΪΥ τηοπίαὶ οἰῆδ, Ὀυΐ αἷ80 δὰ ἱηταγὰ ρδυιϊοῖρα- 
80 δαὰ δγοδαν τοοοϊγοα (οἷ. 16) 186 Βοϊοσηπ δβϑυγ-  ἴοῃ ἰπ ἰδ9 (81 οὗ [86 Βουδϑιο]ά.--- 80 Σιοχὰ Πα 
ΔΗΟΘ οὗἩ ἐδθ ρτοαὶ ὑτγοϊηΐδα ΚΠ τδιϑ Ὀάστθ ἴῃ Οὗ. 
χὶ, 80, δπὰ σοιιδαϊπθὰ β0Ὸ δῖος οὐ. χυ. 2, Τὸ οὐ" Ὁ [(Ητ6, οἵ οοῦσεο, ΒοΣ βῖανο, θοῃ ἃ- ΌΣΩΣΣι.--α. 8. 



416 ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΚ ΤῊῈ ΕἸΆΒῚ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΝΟΒΈΒ, 

ξσοβιγαίῃθᾶἃ τὴ ΦΌΣΩ .» (Το τωοοιδιοτβ 
ποῖ οἰ θ0α---ἃ θρυγαῖΐνο ἀοδοῦρείοη οὗ ἐπθ δῃ- 
Ροϊπιοα Ὀασγοπηθαθ). ΤΏ ὈΔΙΓΘΏΠΘΒΑ, αἾβ0, ἰ8 ἰγδοϑὰ 
Ὀδοὶς ἰο ἰῃ6 Πἰριοδβέ σδυδδιιγ, [Π6 ῬθγροΘΟ οὗ 26- 
Ὠονδἢ (οἷ. χχίχ. 8]; χχχ. 82; Ῥβ. οχχυϊὶ. 8; [4. 
Ἰχνΐ. 0).0 Το βοχιδὶ το δι οΏ8, δηὰ {89 ἀθοϊδγδίίοῃβ 
ἴῃ τὰ (ο θη), δι δδῃοί θα Ὦγ ἰδεὶν υἱπλδίο 
οηα, {πεὲν Βρ γι] γοΐδγθθοθ Τὸ ἀεὐθοιίοῃ, δῇ ἰδδϑβί, 
[Π6 ΒΟΙΤΟΥ͂Τ, ὈΓΟΔΚΒ ουὖΐ ἱπ [86 ῬΟΓᾺδ οἵ βαγαὶ, 8130, 
85 ἰῃογ παὰ ἴῃ ἴῃ υλΐογδηοα οὗ Αὔγδσῃ, οἰ, χυ. 8.- 
60 ἐπ πηῖο. Εὐροτηΐβιϊο οσρ]δηδιΐοη οὗ 6 βοχυδὶ 
σοῃπροοιίοη.---ἶς ΤΩΔῪ 6 ἐμαὶ Ζ σρδὺ οὈϊδίῃ (Ὁ9 
Ὀυϊάοα) ὈΨ᾿ ΒΟΥ. ΑΒ ἴο [86 οοῃμποοίοη Ὀοίγγθο 
ΓΩΣ, ἿΞ, ὯΩ, δὲ (Π6 Ἰαχίοοθβ. ΤῸ θ6 Ὀυ] , ἰ8 ἴο 
ὈΘΟΟΙ6 ἃ Ὠοῖιδα; ἰο ὈΘΟΟΙη6 8 ὨΟΌΒΟ, ἰ8 0 ΟὈἰδίη 
ΟἸΠάγοη, ἃ ἔδιηῖγ. Ηδραῦ βῃουϊὰ ΘΠΪΆΓΟ ϑασαδῖ : 
Ἡδρατβ οὨ ἃ Βῃουϊὰ 6 μεν οὨΠ]Πἃ (866 οἢ. χχσ. 8). 
ΤῊ οοπουθίηο, νἱογοα ἴῃ [86 ᾿ἰρῃΐ οὗὨ [18 τϑδβϑοῖ, [ὉὉ 
ΜΓΪΟὮ 586 185. ΟὨΟΒΘΏ, ἰ8Β ἢοῦ 80 τυ 0ἢ {π6 ΘΟΠΟΌΪΠΘ 
οὗ [86 Βυβδηά, 88 διερρίεπιδηίαγν οοπομδίπθ ο7 ἐλὸ 
ιοῖγε. Τὴ τηογαὶ ἰάθα οἵὁ ΠΙΟΠΟΡΆΓΤΩΥ δῆ ϊη6 8 ΟἸΘΑΣΪΥ 
τπγου ἢ (8185. ΟὈΒΟΌΣΙ Υ ἴῃ [18 τηδη!  εδίδοπ, δπὰ 80 
Ἀν (}18, “" ροββοβϑίοῃ οὗ σοῃΟΌΪΏ68᾽" (Δ8 Κποθεὶ 6ὁχ- 
ῬΓΟΒ868 10) τσὶ 6 αἰδιίησυϊαποαὰ ὥοπὶ (86 Ἰαΐοῦ 
ῬΟΙγΚΆτΩΥ, ὙΓΠϊοὰ δρροαγθὰ διηοορ (80 εν. βαγαὶ 
Ργδοιθοβ δπ δοί οὗ δογοῖς 86] ἀθηϊδὶ, Ὀαὶ 81}}}, ἴῃ Πον 
ἩΟΙΏΔΏΪΥ δηὰ ἰδηδιΐοαὶ ὀχοϊ οτηθηΐ, δης οἰ ραίθα Ποῦ 
ἀδβιίηΥ 88 Εν δὰ ἀἄσῃπθ, δῃἃ σδιτῖοβ ουθῃ ἰδ ραῖτὶ- 
ΔῸΣ ΔὟΔΥ ἘΠ} ΟΣ Δ! ατίησ Ὦορ6. ΤΏ πτίϊον ἰπιὶ- 
Τοδλίθβ ΠΟῪ ὨΟΌΙΪΥ “ΟΏΘΓΟῸΒ 8886 ΔΘ ἰπ ΠΩ ΟΥΤΌΤ. 
Τρὶθ ρστοαίΐῃοββ οἰουδοὰ ουθὴ [ἢ6 οἰοαρ- δὶ θά μ658 
οὗ ΑὈγα. ᾧ Τῇ πδιταῖου ὈΓΪΏΡΒ 4130 ἰηΐο Ῥγοχηῖ- 
ὨΘΏΟΘ (06 οχίδηυδιϊπηρ ἰδοὶ, ἰδὲ ἸΟῪ πὰ Ὀθθη 
ΔΊΤΟΔΑΥ ἰδ ὙΟΔΓΒ ἰὴ Οδηδδη, πα ἰἰηρ ἴῃ γδΐῃ [Ὁ (00 
μιοὶς οὗ Οδηδδῆ.--- - Ὁ ϑσ δ89 αν ἰδαῖ βῃο Βοὰ 
οομοοῖνϑα, “Τῇ υπέτυϊ 1] Ἠδηπδῇῃ γοοοϊτοὰ τἰ86 
Ἰκὸ ἰγεδιπιϑηὺ τὶ βδγαὶ, ἔγοσ ἰΠ6 βοοοπὰ υἱίς οὗ 
δὸς Βυβοδηα (1 ὅδῃ. ἱ. 6) Ιἐ ἰ8 81}}1} (88, ἰο-ἀδγ, ἰῃ 
Θδδβίογῃ ἰδηβ (866 ΓΑΥΚ: ᾿ΜΔΏΠΟΙΆ δηὰ Ουδίοιῃϑ,᾽ 
ἷ, ν. ΠῚ ΤῊΉο ΒΟΌΓΘΥ Τοραγὰβ ὈΔΙΓΘΏΣΟΒΒ 88 ἃ 
τοδὶ οΟΥἿΐ δῃὰ ἃ αἰνίηθ ρυῃἰβῃγαθηὶ (οἰ. χὶχ. 81; 
Σχχ. 1, 28: 1,ον. χχ. 20), δῃὰ ἐγυλε Ὁ] 688 88 ἃ στοαὶ 

δηὰ ἃ ἀϊγίῃο ὈΪοββίησ (οἷ. χχὶ. 6; χχὶν. 60: 
ΧχΙ, 26. Ὠουῖ, νἱΐ, 14. Το οὔθηῖδ}β τοζδαγὰ 

(8680 ΐηρβ ἰῃ (6 βδῖὴθ ἰΐρδξβ 5β0}}} (806 ΨΌΙΝΕΥ : 
“Ττανο οἶα, ἰἰ, Ρ. 869: Μλισοι, ΜΒ " Ηἰδβίοτυ οὗ Ῥογβίδ .᾽ 
δηὰ ιν κα: ᾿ἰοαϊ-ιοδγίογδιιοῖ, ατὶ, Κὶπαογ)." ἘΚ ΠΟΡΕΙ. 
Ηδραν, Βοτονον, δὰ ποὺ (6 ρΡοαπίτἰοι οὗ ἃ βοοομὰ 
πΊΐο, ΔηἋ ογτο, σα ἴῃ Ὦδν ἀἰβροβί το. 8.6 δβϑυσηρα 
τεἷ5 ροπίἄοη, ἰηβιολὰ οὗ τϑοορπηϊζίηρ δος βυροτάϊηδ- 
τοι ὕο μοῦ τηϊδίτοββ, Τ}}8 δυρογαϊηδίϊο τγῶϑ 85- 
δυτηθαἃ ὮὈΥ͂ ΑὈτΑΙΩ, δηἃ ἐπογοίοσθ 6 068 ποῖ βθοΐω 
ἴο Βαῦθ ποιἱοθά ὯῸΡ ΒΔΌΡ ὮΙ Π688 δηὰ ρτΐ 6. ἢ 

8. βαγαῖ δ δὲερίεαδεγε απα ἤασανγ᾽ 8 ἰὐ λέ (τνοτα. 
ὅ δῃηὰ 6).--Η͂ν στοῦ ὈΘ ὍΡΟΣ ἴδ69. ἴβ6 ]γ, 
ὙΤΟΠΡ ἴῃ δῇ ΟὈ͵ ΘΟ γ6 β6η86, Ἡτοῦς ἩΠΙΟΝ 1 βυβτν. 
ϑιαγαὶ, ἴῃ δον ἱπαϊρηιδιίΐοι δραϊπϑὶ ἰῃ6 ρτὶἀθ δῃὰ ἰῃϑο- 
Ιθῆςθ οὗ αρδν, Ὀοϊϊονοὰ πδ΄ Ατασὰ ἰοοκοὰ τ 
ΔΡΡριοαίοπ ὉΡοὰ ἱΐ, δὰ {Ππογο ον Ὄσργθϑβοθ ΠΟΥΒΟΙ ἢ 
88 ἰὗ οὔπάοά ἃ ΤῊΘ ονοσθοηῖς ον 8168 Ὀδοῖκ υἱτἢ 
γἱοἴοθοθ. ΤῊΐβ 8 ἐΠ0 ὈΔο Κ-Βίσοο οὗἨ ΘΓ ΟὟ ΘΒΡΟΣ, 

οἰκίοη, Ὀοοδῃδο, δὲ [Ὧ6Θ ῬὉΙῸΡ ὝΜΑΔΊΔΟΣΙ δδγα, ἰΐ. 1 

“ἢ Α. 6.) 
Τ[Αὔγδιὰ γ᾽ οὰβ ο (Ὧ6 οι ΟὔΒασζαὶ πἰδους πὸ το 

Θ 
δουρπῖ ἰ8.)6 δοοὰ ὑζοτοϊδοὰ ὃὉγ ἀοὰ. Ἐ τι, ". 1582.---Αα. α. 

1 (τὸ ἐϊ τῶ 118 θρρασοῃΐ ἑηάϊοτοτοοθ τ ἱο ἢ Ῥτο ὉΪΥ 
ψ88 ἐῃ) 6 ΒΟΌΣΟΟ οὗ Βασαὶ᾽ 6 δ6η80 Οὗ ἐπ αΣ. ΒΓ.)6 πῶϑ ᾿ϑὰ ἔγοτω 
ἐς ἴο βπδροςὶ ἰδὲ (80 αθοοϊοσιδ οὗ μος δροσιὰ ΤΟΣῸ ἐσγϑ5- 
ζοτσϑὰ.--α. α.] 

4 (Βη)Ὸ 1ο1 ὁ ἰδὲ Αἴτσὰ οὐρδὶ ἴο Βανο γοάσοδβοάὰ ΒῸΥ 
ὙτοΏκ-- Ὑὐσμ ἴο ἢδγοὸ θοσ δηὰ τουαϊεοὰ ἐδ [ΘΟ] 0006 οὗ 
[8 Ὀοσιά- το λ1.--Α. 6α.} 

ογογδισαϊηϑαὰ οοῦγτθο. ΒΕ], ΠΕΡΊ ΜΌΡΟῚ ἘΠ ἘκΑΙδΝε 
ΑΡτλσα ; [06 ΘΟΙΒΟΟΌΘΠΟΘΒ ΟὗἨ ΠΕΡ Ὑτοηρ δῃουϊὰ ζὉ]] 
ὍὌΡΟὨ εἶτ ; 8)}6 ἩΟΌΪα ἰοατὸ πἷ5 οοηδαοὶ ἰο 6 ἱπὰξ- 
τηρῶξ οὗ Φοδονδῆ, ΤΠΏΟΓΘ 88 δὴ δρρϑδὶ ἰὸ ̓ ἷβ ὁ0Ώ- 
βοίθῃςο, ΠΔῃ 88 ἃ ἀοοἰ οἀ οοπαοιηηδίϊοι."--- 
τὸν στολία [5 ἐπ ἰδν μαι Αὕὔταπι δάβογοθ ἤγπι!υ 
ἴο ἴΠὸ οτρίηδὶ δἰδηαροίηῖ. Ηὸ στοραγὰβ Ηλδρδν 5{}}} 
85 ἰῃ6 βογνυδηί, δῃὰ (06 ὁπ6 Ὑδο 1418 (Π6 ματὶ οὗ 
ϑιαγαὶ, δῃὰ βὸ ἴδ 8866 ἰπι561{ διζαΐτιδὶ ὅαγαι, Βυὶϊ 
(18 ἡπϑιϊβοδίίοῃ 18 ἐυγηθα ΠΟῪ ἰπίο [06 ϑουθῦὸ ὁδῦ- 
ΒΌΓΟ διὰ δϑὴ]ϊοϊίοη οὗ Ηδραν, δὰ {018 6 [π6 τοδυὶέ οὗ 
ἴθ πτοῦρ Ροδ ἄοη ἱπίο πο ἢθ δ88 δ] ον Ὠίτο- 
801 ἴο Ὀ6 ἀγανῃ.- - “σαὶ ἀϑαὶὲ μαναϊν υυὴῦϊὰ ὨοσΣ. 
Βον, ργθοίβεὶγ, τὸ δγὸ ῃοὺ (018. ουθί]οδβ, ἐΒγοῦσὮ 
[86 Βαγβὴ ἰμγυβύίης δον Ὀδοῖς ἰηἰο ΒΘ τηθτα ροαϊῖου δὲν 
ϑουυΐοο οἷδ δίασο. Ἡδσδν Ὀοϊονοὰ (88 δὴη6 δὰ στοπῃ 
ΔΌΟΥΘ δυσὶ ἃ ροαίΐοη, ἀπὰ 606. ΤΈΟ ὑσχοιμά, υμγ]614- 
ἵηρ; Ῥαβδαίοῃ οὗ [Π6 βῃγδοὶ θ ἴὸΣ ἔγοθάογα, δον ἰδ 
οδιαγδοίοσίδείο [θδίυγο ἴῃ ἰμοὶν διοοδίγοθθ δοσῃθ ἢδνθ 
νοηϊαγοα 80 ἴᾺΣ, 88 ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΟο ὑπδὶ Ατδη τουδὶ Βαγθ 
δεοιοηοὰ δ Β6Σ, δηὰ Ὀγουρῶὶ μοῦ Ὀδςοκ, [}} οὗ βοσιοσ. 

4, Τῆὴε ἐπίεγυοπέϊοπ οκ ἰλς ρατγί ο7) ἐλὲ Αησεὶ οὕ 
͵ελοναῦ, απ Ἡασαν᾽δ τείωγη (τετα. 7--14).--- [6 
ΑἸκ6] οὗ δόβόονδ. 866 (60 ΓΟ ΤΑΙ ΠΑΓΥ͂ σοπλατ 8 
ἴο οἷ. χίϊ, [ΤῊ δχργαβεΐου ΓΝ ΤῊΣ 9 Ὁ δρρϑαῖβ 
Ὦστο ἴον (86 τθέ ἐΐωθ. 116 [86 ΑἸρῈ] οἵ Δοῖο- 
γΔῈ 8. Φοβονδῇ ἢ πλβ οὶ ἢ, ἰξ 8. Το Δείκα]6, ἴπας ἴῃ 186 
ΥΟΤῪ τησδηίΐηρ οὗἩἉ [86 ΠΑΠ16, 88 ΤΩ ΘΘΒΘΏΡΟΤ, ΟΥ ΟΠ6 ῬῸῸ 
ἷα βοηί, ἴθοτο ἷἰβ ἱπρ] θα ἃ ἀἰδιήποϊοη οὗἁὨ ὈΘγθοιβ ἴῃ 
[6 αοὐμοδά. ΤΈΏΟΓΟο τηῦϑὶ Ὀ6 Οὴ6 ΠΟ βΒοηάβ, ποθ 
ΤΩΘΒΒΑΡῸ ἢ6 ὈΘ6ΔΓΆ.---Α. 6.7} Τηδί (8 Απροὶ 18 ἰάδη- 
δα] τὴ Φομονδῆ, ἰ8 ρ]αοοὰ Ὀογοπὰ αὐοϑίίοῃ ἴῃ 61. 
188πη414. Τῆι αἰδβροαϊοη οὗ Ηδραν, Β6] ρ] 6 σα, ἴος- 
ΒΔ κοι, τ 4}} μον ῥτί6, 5[}}} Βο  ἰονίηρ ἰπ Θοα, νγαστιοὰ 
ὈΥ ΒΟΥ ΟὟ Θοηδβοίθηοσ, Π8|κ68 ἰξ αἰϊοροίδον διηρ [δὶ 
ἰδ6 Αἡροὶ οὗ δοονδὴ βου ἃ Δρρϑδσ ἴὸ ΒΟΥ, ἑ. 6., δεδο- 
τ Βἰπιβ6 ] ἢ ἴῃ ἢΐ8 οομἀοθοοπαίοη--- τη βίη Ηΐπο- 
861 [88 106 Αῃκε].---ΘΏ9 Βαὰ Ἰουῃὰ ταβὶ, ὈΨ ἃ ἑουπζδίη 
ἔπ ἰὴ τῦ ΔΘ ΘΒ; δοιὰ ἤοτο, ἱῃ Β6Ρ ΒΟ Ρ᾿ βθΏοβα, 
Ββ6  [-τοθοοιϊίοη, δηἃ γορϑηΐδηοο, δῃ6 ζδίηδ [Π6 ἀἰδροαὶ- 
ἰΐοπ οὐ βίπο88 ἴον (86 νἱἰδίοῃ. [1ὑ νᾶϑ ὮΨ᾽ ἔδο ἐοπηῖ- 
αἷῃ πὶ ἴπ0 σὰῦ ἴο βῃοσ. “ΒΞ υγ, ΠΟῪ βολῖδαν, 
ἰ8 {π6 που γοδίογῃ ρασὶ οὗ ἴ6 ἀοβετί οἵ Αγδρῖβ, Ὀοτ- 
ἀογίησ ὑροῦ Ἐσγρὲ (οοτρ. ΕΣ. χν. 39: διὰ Τυση: 
ἐπ ἀδν ἀδωζολεη πιογροπίἀπά. Ζεϊῥεελτὶ, ἵν Ῥ. 115)" 
Καὶ]. (ΟἈ. χχνυ. 18: 1 βαπ. χυ. : χχυϊὶ. 8). ἃ 
ΝΆΒΙΘ δἰγοίοῦ οὗ ἰδηά, οὗ ὅγο οὐ βὶχ ἀδυβ᾽ ἸΟΌΓΣΤΟΥ, 
Ἰγίῃρ Ὀοΐποοῃ Ῥαϊοθιΐῃθ δὰ Εργρὶ (860 ΚΝΟΒΣΙ, Ὀ. 
168). Ποῖ Ἰοοδίύδοῃ τῶϑ ἰπ08 Ὅροι (ἢ9 οἷά, ποτῇ 
κῴς; Ἰοδαΐϊησ ἔτοῃ Ἠοῦτου ὈΥ Βρογββοῦδ ἰὸ Ἐργρί. 

ὁ γεβρϑοῖ πο 886 Θη͵ογϑὰ ἀρτϑθθ τϊτ ΠΕΣ ροῖ- 
ΒΟΠΔΙ, ἰηνγαγὰ ποτ, 88 ἴ0 ΔῸΣ οἰδγαοῖον δηὰ (ἢ, 
Ὀαΐ δὺ [Π}6 Βατ16 Εἶτηθ θη (0 ἐπ ῬΓΟΡΟΣ οδιϊτηδία οἱ 
Ιβῆτωδοὶ, το, 88 δο οἰ]ὰ οὗ ΑὈτγδῖ, σουἹὰ ποὶ 
Ὀ6 Ἰοδ υπάϊππ συ βῃδοἶθ δυοοης ἰπ6 δδδίμοη. Τδθ 
ΑἸροὶ οὗ 10 ἱποαγηδίίοη, οὐθῶ, οου]ὰ Ὡοΐ Ῥεττηὶξ 
ἰδαῖ δρᾶν, ἰπ δὴ ΘΙΤΟΠΘΟΌΔ ΖΘᾺ] ἴ0 Ὀδοοσηθ δὲβ 
ξαϊαγθ τοοίμον, βδουϊὰ σὸ οὐ δἰ8 ον ῃ δοοοῦσυϊ πὶ 
ΠΘΙΡ]688 βοῖτοσ. Ηΐἱ ἔγαιὶ δά άγοθθ δουμὰδβ 88 ἴδθ 
ψοῖϊοθ οἵ μοῦ οὔὐπὶ δἰγαϊκοπθὰ οοῃϑοίθοθοο: Ἐξαδατν, 
Βαγαὶ τηδίἃ, θοῦ οδταοκὶ μου 2 Τσηϊγ, οὐἱ 
οὗ ἃ πὶ }]γ θυπαἀοτοὰ τοϊδίου οὗἁ ἀυΐγ δηὰ ρἱοῖγ, ἀπὰ 
οὖ οὗ [186 Βουβθ οὗ Ὀϊοβαῖησ. [ΤἘ6 μιεῦ 
[0 ἃ 8680 οὗ ΠΕΡ ἴσυθ τοἰδιΐοη : δ 8} 8 τωηδλἱα, ἠοΐ 

 ὑθως Ἰ ὡ διὰ ναβεϊοπηὶο--σρείηκίης ΔΌΣΙ 8 

αἰπὰ παρτῆρε φηάο ἦν ἐαῖοο οἵ ἑοαοιγ  απὰ πρὶ ομῖα τούογο ὶδὶ].-- : 
ΒΑ νος ἘΓΣΑΘΘΟΙΟΘῪ Δ ὐδουλ δε ἐὸ ὯΒ ἃ οατίδΐῃ ἱηδβογοαὶ 

Ῥ᾽ τα ΠΥ πὶ θείη 186 Θδαθῦοθ οὗ 6 ο6 ΟὨΪΥ͂ Οοά, αἵ πϑίοὰ 
τὸ Βαγὸ δδὰ Ῥζουίουδ ἐπὰϊοδέουδ, οὗ. ἐ, 1, 36; εἱ, 3. 7 
δοϑῦ Ὁ 277. 
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ΑΒεδϑὴὲ πίΐε.---Α. 6.]--αΑπᾶ υὐϑέϊδοχ βοοδῖ ἴποτι 
ἰπάοοὰ, τι Ὁ}}γ ἐπίο γοΐε, ἀΐδρταοοσ, δηὰ βοττον. Ηοῦ 
δΏΒΤΟΥ ἰοϑιῖδο5 ἰὸ (0 ορρτϑεβίοη ὙΠῸ δἢὴθ ἢδα 6χ- 
Ροιοηοοά, Ὀπϊ αἷδὸ ἰο {89 τνοΐοο οὗ μοῦ οὐγῃ Ο0Π- 
Βοΐθσιοο.-- -ΕἼΟΣΟ ἐδ δο9 οὗ Τὰν τηΐδίσοδα, βαχαΐ. 
--ὟΕΚοΐαχα ἴο ἘΏΥ τοϊκίχουδ, πιὰ κυ ρσοῖῖ Γγ 561. 
[Βαῦυπεε, λιρνιδές ἰλνεοῖν » ἴ.0 βαῖης ψγότὰ 88 {πδὶ Ὁ 
ψϊο Βαγα 8 ὨδΙΒὮ- ἘΡθ 6. ἀοκοτθοα,---Α. (. 

. Το οοϊητηδηὰ ἴο ΓοϊΌΓΩ ἰο0 ΟΑΥΠΥ͂ οοτη68 ἤται, [6 106 
80. [εἰ οαττίοδ (86 ἰογουδβ δουμὰ οἵ δῇ ἰῃπτηοῦ- 

ΔΌΙΟΡ γ---ἰο ἐτῖδ68 οὗὨ [Βῃπ)δοὶ ----Ζῆτο οι, Ὀ6» 
ὅσων {μου Ἰρτά Ὠαῖδ μοασᾷ. Μίβοσυ οἷρῇβ. [86 
ἰκδ δδοοιιὰ ἰο αοὰ ; ἤθῆοο τρί ΘΕ ΤῪ ἰἰβο] ἢ, ἰἢ ποὶ βοηΐ 
88 ἃ ΟἼΓΒΟ, ἰθ ἃ γοΐοοεϊθαβ ὑγᾶγον ἰο ἀΟοὰ. Βυῖ (8 ἰδ 
ἔτο0 Θαροοδ!}] οὗ (δ6 τοίβοιυ οὗ Ηδρανγ, τὸ πδά 
Ἰοαγωϑα ἐὸ ὑΓΔῪ ἴῃ [86 Ὠουδ0 οὗ Αὔτοσω. “Αοοογαϊηρ 
(0 186 Ἰδαίου τσίξοσβ, ἱξ τ ἰπ6 οὐδίοξῃ ἰπδὶ ἰἢ6 
᾿δοῖμοσς δβουϊὰ πδῖὴθ ἰμ6 ΟὨ]]ὰ (οἰ. ἱν. 1, 2: σχίχ, 
8] ΔἸ : χχὶχ, 83 [0 χυσ. 6 Μ΄. χχσυῆὶ, 8 41): Ὀυϊ 
ἰ56 Εἰομίδβε δον ἰἰθ μὰ το 06 παρυδὰ οπΊΥ ΒΥ [Π0 
[εἰδον (εἶ. γν. 8; χΥὶ. 16. χυὶϊ. 109: χχί. ὃ : ΘΟ. 
οὗ, χν. 18. Κυοῦοὶ. Τιΐδ ἀϊβεϊποιίοι 18 οὐνυουεὶ 
ἔαρ (οἱοῖὶ 11 '6 ΟὨΪΥ ΟἹ Βρθοοΐδὶ οοοδδίοῃβ ἰδδέ [6 
ὐοῖμοε ἰδ τοΐοιτοὰ ἴο δ ρίνίηρ [06 Ὥδῖῖθ ἰο ἰδθ 
οἰ]. [τ οἷ. χσχσχυῇϊ!, 8. 4, (Π6 ἔδίμον δηὰ τοοῖθον 
δῖα δ᾽ ἰοστιδίϑ! Υ Θοῃοοση θα ἴῃ σίνίηρ [ἢ 6 πδσῦθ. ΑὈγϑτ 
Ηἰπιδ οὶ ἀδοστδυὰβ Δρργοργίδιοϑ {Π 6 ΤΩδίορση δὶ ΠΔΠ)- 
ἴω οὔ Ιδῃπιδο] --- Ὧ6 Ὑ1 ΘΡ ἃ τᾶ σθδὰ 
(σι! -ἀδα ται). 116 ᾿ἰπιϊϊδίίου οὗ [6 Ῥτοταΐβο ἰδ 
ϑοςπδοῖοα τὶϊὰ (δ 6 ῥτγοπιΐδο ἰἰβοϊῖ. ΗδραΓ τουδὶ Ὁ6 
εὔγεὰ οὗ (16 ῥτουὰ ἀαϊυδίοῃ, ἰμαὶ βὲι9 ἱβ8 ἀοδἰἰπϑὰ ἰο 
Ὀθοοσηθ (δ6 τοοῖμον οὗὨ ἰπ6 Ὀδ] ον ρ ῬΘΟΡΙΘ οὗ ΑΌτδΙΩ, 
δηά ἰδδὶ ἰπογοΐογο [86 ἢορο οὗ ΑΌτδπι ἀθρθη 8 ὑροῦ 
ΕΣ ῬοτβΟῦΔὶ δε [-ἀοδιπδιΐο : ἃ δσυρροαϊείοη πο ἢ 
ἀουθί]οδδ μδὰ ἰδίοη ὅστο ρῬοβϑοϑδίοῃῃ οὗ ἢ τηϊηὰ, 
ἰτουρσ [16 ργεδυρροαί(ίοη οὗ Ξαγαὶ θογβοῖῖ, ΤὨθ 
ἰαδρο οἵ ἰΠ6 Ἡι1ὰ 888 ἴθ Ὡοῖ σμβόοθοῦ ἰη ἃ οοὐἠίοτηρίυ- 
ΟἿδ δε. “ΤΏ ἔρυτο οὗ ἴΠ6 ΔΝ ἼΒ, ὁπασεν, ἴῃ 1:6 
ἀοδοσγί, ἴτεο, πιὰ -τουΐης δηὰ ππίδιηδ ο δηΐγηδὶ, 
ῬοϑύοδΥ ἀσθοτί ροα ἴῃ ὁοῦ χχχὶσχ. ὕ--8, ἀοβίρηδίθβ, 
ἰη ἃ διυϊϊκίηρσ τδηηον, ἰμ6 Βοαουΐη ΑΥΔῸΘ τι ἰμοῖς 
ππτοσίταϊποα Ἰοτο οὗ ἔγοοάοζῃ, 88 ρου οδιηοὶ (Πε}}}} 
ΟΥἩ ὨΟΥΙΒΘ, ὙΠ ρθῶ ἴῃ παπᾶ, ἔπογ τὶὰθ οὐδοῦ [86 
ἀοϑογί, ποΙδυ, βαγάγ, ἔγυραὶ, ἀΘἸρμησ ἴῃ ἰδ6 ναγὶοὰ 
Ὀοδαιεθ οὗ πδίυγο, δηὰ ἀοδρί βίης [116 ἰπ ἴοττιβ δηὰ 
αἰεἶοθ :᾽" δοὰ [80 πογβ, ἷ8 μδη ἃ υ70}}} 6 διαίτιδὶ 
ΟΥΟΣΥ͂ ται, δι ΟΥΟΙΥ͂ τυ ν Ὠδηὰ 
ὲτα, ἀθβουσῖθο [86 ὁ64861688 ἔθ 8 διηοηρ ἐποτηβοῖ το 
δὰ πιτἢ ἐπ6ῖν πο ΟΥΒ, ἴῃ πίοι (ἢ 6 ΙΒΗτη 6} 1068 
ἴἴτὸ.} Κεῖ. Οὐοιηραρο (86 οδαγδοίογβιϊοβ οὗ Ἐβδυ, 
οἢ. χχνΐϊ. 40. Ἐον [6 ἀοϑοτίριίοι οὗ [86 ΑΥ̓ΔΌΒ ἴῃ 186 
ὈΟΟΐΒ οὗ ἰγαυθὶβ, 800 ΚΝΟΒΚΙ,, Ὁ. 1658 Κυοροὶ 
εἰ ΚΘ ἰδὲ ΒΟΓΘ δ]δὸ (1:9 ργορῃ; ο '8. ἀγα ΤῺ 
δῆλον [00 ἀοβοθηάδηίβ (186 ἔγοθ βοῃ8β οὗ ἴἰμθ ἀδβογί), 
δοὰ δηἋ5 Ὀοδίάθα {πδὲ (16 ῬγΌσηἶ868 (οἷ. χυΐϊ. 90 - 
χχὶ, 30,) “ΔΔΥΘ ἃ ΤΠΟΓΘ ΤΟΣ ΌΪΘ δουπῃα. 1 (ῃΐ8 
πόῦὸ ἰσχία, ὁ που]ὰ ὈΘ ΟἿΪΥ (0 οἶδοῦ εἷάθ οὐ ἐδ 
ΒΘΙΏΘ τηυδί ΠΟΥ, δΌΟνΘ 8}} οἴδιον 

(δὲ ΙΒΏγηδοὶ οουἹά ποῖ δρργορτίδιίθ ἰο Ἀἰτ)- 
βεὶέ 116 ξῃῃουίίδποο οἵ Ὀϊοϑαίησ. ΤῊ 5 ἴθ ἰηυπιαϊοὰ 
ἴῃ ἴ0 ποτάβ, [5 8: Ῥγχϑδβϑῖοϑ οὗ 61] Ηὲκ Ὀσϑί θη. 
Ἦο νυ] ἰυ8 ανα Ὀτείθτγοη, Ὀὰϊ 5ἢ}.4}} ἀχὸ ἴῃ [(ἢ6 
Ὀγοδοῖοθ οὗ 411, ἃ ἔτοο δῆ. Καὶ! σϑρδγκβ, ἰδαὶ 
ἼΣΒΓΟΣ πἰρηϊθοθ ρυἑπηδυῖν, οαϑίνγατα, δοοογαϊηρ ἰῸ 
οἷ. χχυν. 9, Ὀαὶ ἰπαΐ ἰΠογθ 8 Ἰηογθ ἴῃ ἰδ6᾽ ἐδ ΓΠ)8 
(Βδὴ ἃ σῇοτθ ΡὨΐοαὶ ποῶςρ, ἰο τῖϊ, (δὲ [Β}- 
τΔ 6] Β.}Δ1} ἀντ }] Ἰηδοροπ θην, ἴῃ 106 Ῥτόβοπσα οὗ 
811 ()ε ἀοθοοπάβηϊβδ οὗ Αὔταῃῆ. Βυΐϊ Ὠϊδίοσυ [85 

5. (ΑΔ1 (06 πιοῦοσχῃ ἐγ ν ΟΣ ἀρϑαὶς οὗἉ ἐ)680 Βαχηθ :. 
ΤΒΕρ, ον γοΣ ἐνήρριῥε  φὐονὰ [89 ΑΣΆΡ4.-.Α. 6.) φπαὶ 
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ΔΌΘ ἀΔῸΓΠΥ οοηβδτγιιοὰ ὑπΐ8 ρτοπλβθ. “ ὉΠΗΠ ἰο-ἀλΥ 
ἐῃ6 ΘΒ πη) 6} 1168 ΓΘ ἴῃ ὈΠΙτηραϊγοα, ἔγοο ρμοβϑβοββίοῃ 
οὔ ἐπ στοαὶ βϑηΐϊηδαα ᾿γίηρ Ὀδίτθοπ [Π6 ΕἸΡἨγδίοδ, 
180 ἰδίμσου οὗἉ ὅπος, δηὰ ἰπ Κοαὰ ὅθα, ἔγοϊη ὙθΘΏΘΟ 
(ΠΟΥ͂ ἤανο πργοδὰ ΟΥῸΡ σἱᾶρ αἰδιγῖοίϑ ἰη Νογιἢ ΑἸ οα 
δυὰ βουΐποτη Αδἷα᾽" (οοΡ. ὈΕΣΙΤΖΒΟΗ, Ρ. 811] 6)" 
--Απὰ 8586 οΔ)1οἃ ἔπ πδιὴο οὗ ἴδ Τιοχὰ (96 }ο-» 
ὙΔ}). Τθ παιίηρ οἵ αοὰ Ὁ Ηδραν (Ὁ 825) Πα5 
ῬΕΘΠ ΥΑΓΙΟΙΒΙΥ ἰυϊοτρτοίοἃ, Ἠοηρϑίοηθονα, πιὰ 
Τυοῖ, δηάβ {π6 οχρίαμπδίίοη ἴῃ τὸ ζιγί μον παηιοὰ 
γ6}], ““πῚ] οὗἨ ἰῃ6 116 οὗἁ βοϑοίῃς," οὐ “" υἱβίοι,᾽" ἱ. 6. 
π ΠΟΤ ἃ ῬΟΓΙΒΟῺ ἢΔΘ 860 ἰδ6 ἴλοθ οὗ (οἀ, δηὰ τὸ 
ΤΑ αἰϊνο. 6} 1ΖΒ0 ἢ} ΠΟ] 49 (88 ἴο Ὀ6 ἃ νογθα] ἰτὰ- 
ῬΟΒΒΙΌΠ γ. ἯΤ6 δἀὰ, (μδὲ ἰῃ6 βυρροβί(οη 88 ἰὸ [6 
ΤΟΆΪΠΥ ἰῃ [18 Θχρδηδίοι, πη ϊο ἢ ΔΡΡΟΔΥΒ δ130 ἴῃ 
Καὶ], ἰ8 ἱποοττοοῖ. {76 σαυβὶ ἀϊβιίϊησιυϊδῃ Ὀοΐποοθ ἐἢ6 
Ραίσί το] δὰ Ἰοραὶ ροσϊοάβ. Οὗ ἵμο Ιεμὰὶ ρμογϊὶοὰ ἰΐ 
ἷ8 βαϊα : ἰῃου οσδηδῖ ποῖ 866 ΤΩΥ̓ ἴδοθ, ἔοτ ὯΟ τηδη 58}.8}} 
866 Τη0 δὰ Ἶἷν6 ἘΣ χχχίϊΐ, 20); ἰμδαῦ τὰ8 ἰτὰθ οὗ 
Μοβοβ, 80 ΤᾺΡ 88 [9 Ἧδϑ {1:6 τηραΐαῖοῦ οὗἁὨ Ὠΐἷδ βἰηυ] 
ΡΘορΪο (866 ἔχ. χσυχὶ. 18). ΤΏ ῥγοϊυάΐσο ἴῃ Ιδγδοὶ, 

Υ᾽] (δῖ δο οϑ οοὐ]ὰ 866 ἰδ τονοϊδιΐίοη οὗ ΟΟἀ δηὰ [ἦτ 
ἤγος χ ϊ, 22), Ἰοοῖς ἰΐ8 οτσίῃ ἴτοιη ἰμθ86 πογάβ. 
πὶ [ἢ Β6η86 οὗ ἴῃ:6 πογὰβ Ἦ88, ἴμδὶ 86 τηδηϊοδβίδ- 

οι οὗ ἀαοάὰ ἰπ {Π6 τηϊάδὲ οὗ {86 εἰπῆ ρϑορὶο οὗ 
Ιετϑοὶ, δῃὰ οὐϑῃ ἴὉΓ Μοβοδ, δῸ [ὯΓ 88 ἴΐΘὸ ΔΒ (ἢ 6 
τορσγοϑοηίδίνο οὗ (0 ΡΘΟρΡ]6, πουαϊὰ θ6 “αίαἰ, Ηδηοθ 
6 τοχυϊδιϊΐοηῃ τεαυϊτίπρ ἀδγίκηθδθ ἴῃ ἰμ0 δοΙγ οὗ 
8ο 68. Βαϊ οὗ Μ νἱονοα ἰῃ δῃὰ ἴῸγ Ὠἰτηβοὶῇ, ἰξ 
6 βαϊα : ΤΏ [οτὰ 6 πὶ} τη ἴδοο ἴἰο ἔδοο (ΕΣ. 
χΧχχ ϊ, 11). Μοθοϑ, ἴῃ δηὰ [0γ Ὠἰπιβ6]ῇ, βἰίοοα ὕρου 
186 ραἰσίδρομδὶ ρτουπᾶ, Ὀὰΐ δϑ 106 τοραϊαίον οὗὨ ἐπ6 
ΡΘορΐθ, 6 βίοοὰ ὕὑροῦ ἴδ ρστουῃὰ οὗἩ ἰπ6 αν, δηὰ 
τουδὶ θτβί, ἰῃγουρὶ [86 εἰσί οὗἨ (Π6 ρστδαδο οὗ ἰδ8 
Ιοτὰ, 6 ὐὰ πεν ἴον μ6 βἰσῃὶ οΥ̓ μἷὶβ8 φίοτγ (Εχ. 
χχχὶϊ. 19). 11 5 8} ΟΥΤῸΣ ἴ0 ΟΟὨΓΏΒ6 (86 ἔνο ΘΟ00ῃ- 
ΟΥΏἾ68, ῬΑΙΓ ΓΟ 4] δὰ ἰοβα]. Ἠδφγο ἰδθ Ϊ οὗ 
186 [,οτὰ τόνθα]β Ἡἰτηβοὶῦ, ἴποτο ἴἢ6 ἸΔῪ 8 ογααἰποὰ 
ἰγουρὰ {86 Αρεὶ]. Βετγε, (Βοβὸ πεαγὶϑὰ οὔ 1186, ρῸ 
ἴῃ Ῥεᾶφο ἰὸ ἐμεῖγ {Ἀ0Π6Γ8, ὕπο γο ἄθδίἢ ἰβ [89 πδζοϑ 
οἴ βίῃ. Ηδτθ οὔθ 8008 ἀοα ἴῃ [86 τολ] τ οὗ ἰτὺ0 
νἱβίου, ἰἤογο αοὰ γοιΐϊγοθ ἰηΐο (6 ἀαγίκηοαβ οὗὨ ἰδ6 
ἨοΙΥ οὗ ΗοΪΐοβ. 10 18 8:1} ἃ αἰοβιίοη, ΒΟΤΘΥΘΣ, 
ὙΠΘΙΠΟΣΡ “Δὲ ΒΒΟΙΪα τηθδῃ, {86 ὁπ δεείπς πιν Ῥόγβοπ 
(186 Ρδγι οὶ ρῖο ἔγτοτα ΓΙ πὶ ἢ (86 εὐβῆχ οὗ ἴῃ. ἔτβε 
ΡΘΙΒΟΙ) ἃ8 Ἠοδηδπη, ἃ , Δἅπα Βοἰ ἰχβοὴ 6χ- 
ὈΪδΐπ δῆονρ ἱ86 Ομδι ἀθθ: “ἰδοὺ ατὶ ἃ αἀοἀ οἵ εκἰρἂϊ, 
ἩἙΟΘΟ 811-δοοΐης, 6γ6 ἯΣ11] ποὶ ΟΥ̓ΘΣΙΟῸΚ ἐπ6 ΠΟ Ρ]Θ 18 
δηα ογβαϊζθη, ουϑῃ ἴῃ ἰδ6 σηοβί σοϊηοίθ σοσΠ ον οὗ (ἢ6 
ἀεβογὶ.) Το τηοδηίϊηρ οὗὨ [89 πάλ Μογίδῃ (οἷ. χχίὶϊ, 
2, 8, 14) ΔΡρϑδτβ ἴο Ὀ6 ἴῃ ἔανοῦ οὗ (18 τοίδγθηοα οὗ 
(86 δοοίηρ, ἰο ἀοα, Βυΐ Π6ΙΟ, αἰ8ο, ἴΠ0 δοεὶπρ οὗ 6-. 
Βογνδῆ, νὰβ Ῥοτοοϊνοα ἔσοσῃ ἰῃ ἀρρέαγαποε οὗ δεῖο- 
γδὰ, ἷ. 6. ἤγοσα ἷβ δεοοηιΐης δϑοπ (ον υἱϑέδίε). ἘΚ 61}. 
αυοίοβ ἀραίπβέ 89 ἱηἰογργοίδίϊοῃ αἵ Ηοϊπαπη ἐμ 
Ἔχργοβϑίου Ἀ9ὲὲ (18. χχῖχ. 16) δπᾶὰ “"ν (14. σιν. 
10), 88 ἃ ἀεβίχυδίίοη οὗ [86 ΟὯ6 ϑθεὶῃρ--- ὙΠ 0 8068 
τη6. Τπυδ: Δ ἢ ἐπ ραμθα ἼΔΕ 18 ἃ Βυ Ὀβιδηἶγ6, Ἀμα' 
ἀοδίρπαίοδ {86 βῖρι, (π6 νἱβίοα. Οἰθδβϑιηΐυβ, Κ,οὶϊ, ἀμὰ 

5. [ΚΑΙ ΒΟ. τοιθδσια ἰπ δου αίδηοθ: “᾿ἜΤΟΣΥ δὰ ἰποι ἴο. 
ΟἿΣ Κηον]οᾶβο οὗ Αὐδῦΐα απ ὰ "15 ἐπα ἢ ἐδ ηἐδ, ΟΠ ΣΤΩΒ ΤΏΟΙΤΘ 
δίσο: Ἷν ἐδ ὨΐΌ1164] κίαἰοτησπίβ. ὙΜ 119 ΒΟΥ Βανθ Οδὲ- 
τὶοα ἐσ ὉΣΤΩΘ Ὀογοπὰ ἐμοῖς πδέὲϊνο ἰσδοίξ, δπᾶ᾽ δὝαοδηϑὰ 
ΤΑΟΙ͂Θ ἔδδῃ 8 Ἡπηάγοα ἰδτοῖοα, ΠΟΥ ΤῸΣΘ ΠΘΨΟΣ συ ὐθοοα ἰο 
Ὧ:ο Ῥογαίδῃ Ἐσαρίσο. Τδθ διὰ Βαγοι δη 
Βεὰ πὰς δα ὈΓΔΠΒΊΟΙΥ ῬΟΟΥ ΟΥΘΓ Β7Ω8)} ΟὮ οἵ 
ετρθα. Ηρσγθ [86 ἀσω 1 οι οὗ ΑἸοχασιάοσ 89 ἀτοδὲ δηὰ δ 
ΒΌΘΟΟΒΒΟΙΘ χοροϊνδὰ δῳὶ ΠΒΌΡΟΣΑΌΪΟ οὗ δηὰ ἃ ἘοΙΏΔη 
οχρούϊοῃ, ἰπ ἐδο {πὸ οὗὨ Αὐρπδίι5, 1οί ἢ δι οὰ. ΤΏΡ 
Βοάουξπιβ Βανο τεχιδίῃὶ δβδϑ 7 ΠΠΔΙ1οτοὰ εἰηο ἴμο 
ἐΐδιο οὗ ἴδ Ἠοῦτονε δὰ (δ6 Οτοοῖκβ,᾽" --ΑἙ. 6. 
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οἴδοτβ : ““Θοἂ [48 τηδηϊ αίθα Ὠἰπικοὶΐ ἰο δ6ῦ 88 ἃ 
αοὰ οὗ νἱδίοιι, τῆο οδὰ ὃὉ6 βεοθῆ οὗ ἴ80 δοίῖδὶ, τοοδέ 
ῳξος εἰχηῖ, ἰῃ ἢἶθ δηροὶ."-- οχυ κδο δαί, Εΐανο 
8160 Ἰοοϊκϑᾶ αὖον Εἶτα. ὨοΙ 866 τι αδἰ}} 1. Ταὶο 

δ ποί βαϊὰ ἰπ [1:6 8δθῶδ6 σέ ἴδ 6 ρορυΐδσς ᾿υάμτηαιὶ οὗ 
ἴδο Ἰἰορδὶ ρεγϊοὰ : Αὖἷὰ 1 δοί:δ)}}ν δἰ} ἘΡΕ ΘΗ 
ἴδο ἰδπὰ οὗ ἴδ ᾿ἰνίπν, δοες 1 Ββαγθ βοὴ «ὉΠ ΟΥ̓ΔῈ ἢ 
(Εἰ6], Κῆοροὶ, οἱο.); Ὀυῖ, δὲ 1 ΠΟῪ 600 ἴῃ ἐδ18 
Ὑτοϊοποά ἀοθοσί, 18 ἐπαξ 81}}} ἴο ὈΘ τοζαγά θα αἱ δεσίη, 
δου 1 Ὦδνυθ βοὴ ἰδθ οὗ ἰδ6 οτὰ ἢ (-Ξ ἰὰο 

ἐμὰ ον πόνο ἘῸΝ ἔ ἴδ6 οἱ εϑὲ ἄορτθο, οδδγδοιουζίηρ οὗ ἴ6 σ]οτ Ὁ 
ἴῃ {π6 οομαϊαοι οὗὨ ἰμ6 νἱδίοῃῃ (“1 μανθ βϑβῃ 

18 γ ἴὭτοπο, Ο μογὰ, ἔτοτι αἵδ᾽). [0 15 αὐ [06 βδῆιο 
της, ἰὰ ἴΠ6 ἰρθοδὶ ἀερτθο πδίυγαὶ, Δ δα 
68 [86 οοπίγταδίὶ Ὀοίτϑοη ἰῃ6 ὑνο σοηαϊ οι, ἐμπδὲ οὗ 
(86 ογϊΐπαῦυ βοοῖηρ δηὰ ἴἰδδὲὶ οὗ (86 πἰχῆοβὲ βϑοΐῃρ 
(νἱβίου) -ἾΕ [80 τ΄οοῖ1} τοδδ ΤὨυΒ 
δοὺ [86 π|ο]}} οὗ ἐδλο ἐδ 76 ο δοοὶπο οὐ ἰΐγ786 97) νϑδίον 
(Βεμυρβίοοῦογρ, Κοδ), Ὀὰὶ πβογο μὰ 19 ΞξΞ 186 ᾿|1ἴ6- 
Εἰνετ---υ οἰκο ῦθν, στρδηϊ οϑίβ Εἰτυβοὶ δ, πρὸ στη [86 
τί βίου. ---Βοῖτσοσι ᾿ζδάδα! δι Ἐοχοὰ. “ΑἹ.- 
(δουρὶ Βογοὰ 8 ποῖ πιθρη!οποὰ οἰβονῃογο, Βοπίδηὰ 
848 8{}}}, πὶ στοαὶ ργοῦ δ ἰγ, Ροϊπιοά ουὐ [δ νν6]]} 
οὗ Ηδραγ, τηωϑη οηθά ἀραίῃ (οἷ. χχίν. 62 ; 2δ, 11), 
ἷῃ 186 τοὐπιαίη Αἰ Καήραι, ᾿γίῃς ἰῃ ἰ06 οδιηρίηρ- 
Βτουηῃα οὗ ἰῃ9 οδγδυδηδᾷ τρουΐϊην ϑγτίδ ἰο διηδὶ 
δου πασγὰ ἴτουι Βρογθηθῦδ, ΜΌΟΥΪΟ, οΣ ζζοῦοιι, Μυ- 
6] 10} (ΕΟΒΙΝΒΟΝ : Ῥαϊοδιπο), το ἰδ0 Αὐδυϊδηθ 
6811 ΜοΣ ΔΝ (ον Μ4:-:18 81} Ἠδάασ: πο βίον (Β6γ 
Αἶδβο ἃ ΤΟΟΪΚΥ͂ ἀπο! ηρ, Βοὶ -Ηδάϊαν (θ866 Εοτσιλπν, ἰῃ 
ΕΠττε ΒΒ δ γαζωπάσ, χὶν. Ρ. 1086). Βεχεὰ πημδὶ 16 
ἴο ἰδ6 νοϑβὲ οὗ (} 18.) Καὶ]. 

ὅ. ασαγ Κεέμγη (τοτϑ. 1δ, 16).» ΤΏΘΓΘ ἃσὸ ἔπτο 
Ροΐηιθ τ ΒΙΟΝ τουδὶ 8811 6 ποιίοοὰ θγθ. ΕἾγδι, (μδὶ 
Αὐτδπὶ τϑοοῖνοϑ ἰῃ6 Ὡδθ ᾿Βῃπγδοὶ, τὶ πἱοῦ, οὗἁ 
οουγβο, ἰὴὩ6 τϑισϑοορίίοῃ οὗ Ηδραν ἰβ ὁχρ : 8ἢ 
ΒΘΟΟΒΑΪΥ, 1Π6 ἀρο οὗ Αὔγδσα, τοὶ 18 οἵ ἱτωρογίδῃοθ 
ἴῃ γίον οὗ {Π6 ποχὺ σϑουττίηρ γονοϊδιίίοῃ οὗ ὁφθονϑῃ, 
88 Βῃοτίηρ ἰτ6 ἰδρδὸ οὗ ὥσῃο Ὀοίτϑος ὑΒοσὰ. 

ΘΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΤΟΑΙ, 

5366 ἴῃς ΕχΟρΟΙΪΟΑΪ ῬΑΓΑΡΤΑΡ ἢ. 
1. ϑέαγαὶ Β οβαγδοίθῃυ : πΠΟΌ]0 ρΟΏΘΡΟΒΙΥ, βοἷΐ- 

ἀθοΐδὶ, [86 ἔδιδὶθ ἔτίομὰ δβε}}} τοσθ ἴδδ [6 βίον 
ΟΣ τί οὗ Αρσασι, Ὀυϊ ποσμδι."ἶ}ς6, δηὰ ἰῃ ἃ ζβπδιϊοδὶ 
ὝΑΥ πὰ ον: (86 Ῥδέθῃοο οὗ ἰδίῃ (866 1 Ῥοῖ, 
εἱϊ, 6). 

2. ΤῊΘ ΤΊΟΓΔΪ τοῖν ΟΥ ἱτωραδ6 οὗἉ βϑοκίηρς ἰδ 
μοῖρ οὗἨ Ὀ]οββίηρ, πιδάθ δυδι!πρ ὑοὸ δὴ ϑιτοηθοῦβ δηὰ 
86] 668} ἄορτθα, 16 Β6γθ ἰοστῃ ΔΎΔΥ ἔτοσῃ ἰΐϊ8 ΘΟ ΟΕ Ώ 
στ [80 ἰονο ἰσὼ ΟΡ τηοὔΐνο, δηὰ Ἵσδι θὰ δῦουϑ 
ἰδ ἱπ ἱτπεροτίδμοθ (866 ἴἰδο Ιπἰσοἀυσίοι, Ρ. 81). 

Ῥ ΓΑσΐᾶδὲ ἐδ9 οἵ γο] ἢ ΤῚ 
βΘΠΘΤΕΪ Β6Ώ86 ἐδ οὐνίουθ, ΤΒασε [8» 
οἴου δη ἃ ααΐοῖκ ῬΤΟΒΟΣΙΟΘ “ικἃ 
ἃ ἀονοῦξ πομάος ἰδὲ βῃο δῇου ι; 
ΚΌΟΘὮ ἃ νἱδίοῃ, 17 πὸ χουᾶδασ ἐἢ γϑ8 
ἰο δομόνδῖ, 88 [6 ΗοῦτοΥ, 666ὲ ἐδ 
Θοὰ οἵ νἱείοῃ, οΣ γἱαϊ ἐγ,» 1. 6. 17, 
ἘΠ 6 [80 ΓΟΆΒΟῺ ζοτ (δὲ ΠΙΔΒΔΔ ἱ᾿ ἢ θ 
Ὠδὰ οῃὐογοὰ υὲ4 νἱαίοῃ. ΤΏΐδ ! 9 
ΔΌΣ ΟΣΙΕΘ ἯΕΒΒ β 
(ΥἼβῖου), ΟΣ ὈΘΟΒΙ86 δ᾽ 6 ΒΟΣΘ οὲ ]. 
ὙΝΙ8 ἔποϊ 8150 αἰτοδ ὭΔΙΩΘ οἵ 
ι86 ᾿ἰνίης ΟἿ 6 τη, πὲ οἱ ὍΘ, 
᾿8.εἰνίηιρ, τῸ 616 σουϑαὶϑὰ ἢ .- Ιδ6 
ΞΘ. ἽΝ Δ Καθ Δ ἀἰδοτοχὲ νοϊπεΐης ἴω ΠΝ 1418 τάτϑο, ἥοσι 
88. τὨΟἢ 16 Ὀθασα ἐπ ἐδ Ῥῆσταδο στεπδοσοᾶ, “ ΤΏου Οοὰ 
δοϑαῖ τη ;᾽ Ὀαϊ [26 56:80 βίοι ΒΌΟΥΘ δδαῖηα, οἱ [ἢ 6 ὙΒοΙΦ, 
ἐΡΩΝῊ ἡμμυδνυνυν διὰ ἰ6 ὁῃ9 ἩΔΙοδ ἐπὸ ᾿νοζὰδ π|ὶῤ] ὮΘΑΣ.-- 

Ἷ8 8. ἃ ἴσυθ, δῃὰ ἰῃ ἐδο Ϊ 

8. Το ουνδοϊϊλίου οὗ ἐδι6 τοδἰὰ ἴον ἐδο χοῤοίσομα 
τουῦεῖ, ὈΡΤΕΥΡι ῬΘῸΝ γρλ υβσαι 
ἰξα ῬΘοΌ δ βαῖθο. "» ΟὉ ἐδ ΘΟΠΊΓΑΙΥ, τορΆνὰδ 
Βα γϑο ---ἰη ἐδ)6 ΒΕΏΒ6 » ἡρνμδαι 88 ἰδ ΐϊηρ πιὰ 
Βασαὶ, διὰ 88 ἰ8ο ζγοσοὰ, ἔγυϊ Ὁ] τιίδ, ὅσαι! Ἰοιβοϊ 
δῦονθ βοσ. Τῃθ δδδὰον οὗ ΡΟΙΥΚΔΣΩΥ τεδίης 

ὲ ΟἸΆΙΩΥ. 5880} ΓΩΔΥΓΙΔρΡῸ ἴτο0 

4. ΑὈτδ ΒΒ ἩὙτοῺρ φοαϊϊουι Ὀσίπτϑοη βατοὶ βδὰ 
τ Ὁ. παν ῬΟΘΌΪΕ οὗ ἰδ γὶοἰάϊηρσ ἴοὸ 16 ἐππδοσα 
οὗ δ." 

ὅ. Το Αηραὶ οὗ ἴδ6 Ιοτὰ (οἷν, χὶ. Το νοΐϑὸ 
οὗ [00 Αὐροὶ δπὰ (δ9 τοΐϑοθ οὗ ἴθ δινακοοοὰ οὐὺ- 
δοίδῃοθ οΏ6, διὰ γοί ἀϊθηςι, 

ὅ. 1.6 ποτὰβ οἵ (ὁ Ἰοοζησ 

ἡ. ΟὈΙ χα ϊου δηὰ Ὀσζοπιῖδθθ ἃ ποὶ ἰο ὃθ δ6ρι- 
τοϊδὰ ἴῃ 16 Κίυράουι οὗ Οοά, ἴον» ἱξ ἰα ἰβτουρδουὶ ὁ 
ΤΏΟΣΔΙ τορίου, Βυΐ ἰδ ἴοστη οἴδηρθα δοοου της ἰο (δ 
οἰγουσωοδίδϑοοϑθ--- ΠΟῪ ἰἢ6 Εἶχον (ενδη οὶ 8}} ρτασ» 
268 διὰ ΟὈἸ χαιίοσβ, πον [Ὧ6 Ἰοτονς (ργορδσβίο) 
ΟὈἸχαῦῦοῃδ δηὰ Ῥγοϊηΐδοβ.-- -οσ. 10. ΟΕΒΙΔΟΒ: Α 
Ὀ]οδαίηρ ἰπ ἰὼ Ἔχίδσῃδὶ ἔοστω ρτϑδαίεσ δυβὴ ἴδδῃ ἐμεὶ 
τοιϊηϊδοὰ ἰὼ Αὔτδια, οἷ. χυ. ὅ. Ξ611}1, ουδὰ ἴῃ (δ9 

ἔδοθίες δρϊεπάον, τὸ βπουϊὰ σϑοοχηΐζθ (86 γτεεὶ 
Ῥζουμιβοὰ ἐσευταὶ ἐολεωοι ἔδιδον οὗἁ θα ἰονοσα. “Αγ 
Ὀἷα, ποθο ρογυϊδίέοῃ οομαὶδιθ ἰ0 ἃ ἰδῦρε οχίδη οἷ 
Ἰδμσωδοϊϊτοϑ, ἰδ ἃ ᾿ἰνίῃς ἰουῤίδὶῃ οὗ πιο ἩδῸ8 
ΒιΓΟΔΙΏΒ [0Γ ὑπουβαπβ οὗὨ ΥϑΑῚΒ ἤδάῦθ ρουγοα ἰδοδ)- 
βοῖνθθ ἵϑν διὰ πίὶἀδ ἰο ἴδ οαδί δῃὰ ποεῖ, Βείοτβ 

ἃ [ Μοδεδσωνηϑὰ, 8 ἰσὲροβ πόσο ουπὰ ἰῃ 411 Ὀογάοτ- Αδίδ, 
ἴῃ ()6 Εαβὶ [μά ΐθβ 88 ΘΑΓΪΥ 85 [86 ποιά] αρϑδ; δδὸ 
ἴῃ 811 Νονγίδοσῃ Αἰτίοδ ἴὰ ἰθ (6 οσϑάϊδ οὗ 4]} ἰῃε με: 
ἀογίηρ πογάθδβ. ΑἸοὴρ ἰμ6 σ8ο]96 [παϊΐλη Οοθδα, 
ἄοπη ἴο Μοϊποοδ, ἐθογ δὰ ὑδοὶν βοιοσμθηίβ ἰα ἰδ 
ταϊ 19 ; 106} δρτοδὰ δ᾽οὰρ ἰδ οοδδί ἰὸ ίοει- 
Ὀίᾳαο; ἰδοῖς οδσαυϑηβ ογοδβοὰ 1πάΐα ἰο Οἰΐμδ; δνὰ 
ἴῃ ΕΠΣΟΡΘ {ΠπΠ6Υ Ρϑορὶοὰ δουΐδογα ϑραΐῃ, δηὰ γυϊοὰ ἱἰϊ 
ἴον ϑούθῃ δυπατγοϑα γοδσβ. Εἰνίοσ. 

8. 8 δα δἰδοώοῃ πῖϊὰ ἐμ ζαΐατο οὗ μοῦ βοῦ, 
ἂ οὗ Ὧδν ΒυχηϊδιίίοΣ. ἡ ΤῸ ρἱοίατο οἵ [Ξμπιϑοὶ 
ογο 86] οὗ ἃ δβοΐοῃ οὗ Αργδω δηὰ ἰδ πιίὰ 

ἀνα δ δες οἱ ἐν ἐϊρηνοε δέν, ἄπ αν μαῖα υτο, (86 ἷ σον 1ἰθ ; χοῦ ΠΥ πὶ 
16 ἸΟΥ} ἀϊδροκίοη δῃὰ Ἰονῷ οὗ ρμ᾽θαβυγο." 860 
ΤΑΝΟΣΕ: Ῥογηνδολέε Θελγέζίοη, ἱ. Ὁ. 166.) Το τὸ 
Ἰδίζου Ὀοίτθθη διοοϑίοσδ δηὰ πον ἃ μ ΤῖἊ 
ἰδ οὗ 116 τὶς Ἰὲθ δὲ [56 σχουηὰ οἵ (806 οοαίτμὶ 
θοῦ ἐΠ6 δ0Ὲ οὗ (μ6 τρία δπὰ {2:6 βοὺ οὗ ἰδ ἴτεθ 
(Φοδη ἱ. 18. Το ἀϊθοοτὰ ἰπ [Π9 οὔδιτιαν Οἱ τοἰϑεὶ- 
Ἰίαμιοθβ, Εν. ῬΌρφϑιχα : “ Τσδγοὶβ ἰη ΟἿΣΙ, Ῥαπι, οἰο." 
Ρ. 189. Οὐ [89 οοἷον. Τμι686 τοϊχοὰ δτορασε ἐν 
παρὰ [86 ἀκτὶς τοοίμος πὰ οοπίοειρί, ἴδ νι 
ἔδίμον, τ ἰτ δυοσβίοη. “ἃ Ρδγί οὗ [πὸ Βοάουϊοθ 
8}}}} Ἰεδὰ ἃ τοῦ Ὀθγ- ἴθ. ΤΏΘΥ ᾿παεγ ἰδμοτοδεῖνοθ Ἰὼ 
ἴδ, προὰ 18 ρτουπὰ οὗ [86 μετὰ ἐσθαίχησπὶ οἵ [Ξμπιρεὶ, 
ἐλεῖν ἔδίμοσ, πθο, ἀγίσοι ουὶ οὗ ἷ8 ραίογῃδὶ ἱπμοπι 

5. ΤΑ ἐδουεκαπὰ νοϊστλοθ Ἡγἐέδς ἃ ποιὰ 
τιοῖ Ἰοδὰ ἴἰο ἃ οἰϑασοε, Δ}116Σ οοζι οΥ̓ ἐδ ονἱϊε οἵ διε! 

ἐδμδὴ 186 δίοσγ ππιᾶος σονίονν, Βυεν, Νοίοδ, Ὁ. 3208. 
-Α.6. 

ι ΔΡῬΘΑΣΒ, ἔπ ἐδὸ δῆδυσασ πον κεὯο τοῖο [Ὁ 
186 ὁ ὐλοτίμα οὔ τας , ϑβαναῦε πιαδά, ἩΒΙ6ΌΟ 
οδσωθαί ἐμο 7 Απὰ εδ9 οοἰά͵ 1 860 ἔχοκα ἐδ βιοο αἵ 5ῇ γ 
φοΐείγεδι, ϑαταΐ.“Α.. α.} 
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9. πο ἱπιρογέδῃοο οὗ (ὯὮο Ατοῦϑ ἰῃ ἰδίονυ. 
Γοῃτηδοῖ, Θοά ἦεανβ. Τι6 αἰγοῦρ, ποιὰ -εἰδιονί δὶ 

Ὀϑαῦ ΟΥ̓ΕΓΟΟΙΏΘ ὉΥ ΔῊΥ οὗ [86 σοῦ] ἀ-οοαῦον- 
οὔ, πὰ 119 (56 γ Βαγὸ τωδὰθ ρτοδί δηὰ που] νί9 οοΏ- 

10. ΗδρδρΒ ὀχργοδαίοῃ ἱπ σοβαγὰ ἴο δον νἱδίοῃ, 
ΤΌΝ ἀϊνίπο υἱδίοῃ ἃ ἰοοῖς ἰωΐο ἰ86 οἰθτ8] που], 
Αοἴμδὶ εἰραὺ ἴῃ ἐπθ πουϊὰ οὐὗἨ θ6Ώ86 δ ὯὨ0 τοῦθ δίρδιὶ, 
πῶλοι οοτηρατοὶ πὶ ἰδ ϊ4. 

11. ΤῊΘ αοὰ ἰδ 4 αοἂ οὔ Βυτηδη νἱδέοῃ, Ὀ6- 
0186 6 ἰβΒ ἃ οὗ ἀϊνίῃο τονεϊδιίοῃ. 

18. Τὴ6 πὸ}} οὗ (80 ᾿ἐτίησ ἀοὰ, ἴῃ προ ἢ Ὧ6 
ΤΔΙΚο5 τηθ ἰ0 866 (86 ἰζῦ6 δεοοίὶῃρ) ἃ βυιθοΐ. οὗ {86 

οἵ 186 κίησάοιι οὗ αοἄ, οὗ το Οδυγοῖὶ ἴῃ ἐπ6 
οἴ ἴδ πουϊὰ, 

183. 8 τοίῃση ἰδίἃ (ῃ6 ἐουπαδιϊοι ἴῸΣ ἐδο 
ποῦ ἀ-ἰδιοτίοαὶ αἰ Ὑ δηὰ ΠΟΟΥ οὗ ΠοΡ δοὴ [8ἢ- 
ΤΩΔΟ].--Ἰδῃτηδοὶ, δ]80, τηῦδὲ γοϊασῃ 0 Αὔγδη ΒΒ ΒΟῦδΟ. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΤ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΙΟΑΙΣ, 

οΙΒ. 1-4. Τα ἔδβηδιΐοαὶ δηϊοϊραϊοι οὗἁ τρθῦ, 
ἴθ δον ἐμπεὶρ ἀρδιϊηδιίίοα, δηὰ ἰΐβ στ ϑυΐα, ἃ 

[αλτἴρεοὶ ἴῃ ἴδνον οὗ [06 τῇορο ραϊϑηὶ νγαϊἰηρ δηὰ 
οὨ: 1. [ (86  ίβιίοῦυ οὗἨ βαχαὶ: 3. ἴὸ ἢἷ8- 

ἸΟῪ οὗ Εγϑ; 8. ἴῃ [86 Ὠιἰδίοῦγ οὗ 86 ΟἸατοΒ (6 
τηθα ἶθοναὶ δηιοἱραιίοη οὗ ἐι6 κίησάοιῃ οὗὨ κ101γ}.--- 
Το Ῥοτίδ οὗ ἴ0 6 ὨυΌβδηα ἴῃ δΪ8 τοϊδιἱοὴ 8 ἰο ἴθ πο: 
1. ον ἐδηδεοίβι (βαγαὶ); 2. 86 Βα δα ἐγ με αὶ 
“-Ξϑδγαὶ ει ἱπαϊσηδίίοη : (6 τοδοίΐοη ἔτοτα ἔδηδι! 
ογοτ-οἰσαΐηθα ζοαὶ.--ὖον. 4. Ηδρανδ ῥγὶὰθ : {116 6Χ- 
αἰἰδώου τεΐοῖ γὸ 6 8. 66 Δ11γ ἀοϑίτογοὰ ἰἢ 
ἮΘ ΔΙῸ 580 (8 γ) ἱδγοῦυρ βο αϊογγίῃρ.--- ΤῊ0 
στΟΌρ ροβίἰου οὐ ΑΌγδῖὰ [{16 τοδὶ: οὗ ἷ8 οοπάποί 
πος οΥρδεησ ἴῃ ἰπ)8016.-.--οΣ. 7. ΤῊ Αηροὶ οὗ 
ἴπ6 Ἰογὰ ; οὐ [}6 τηοδὲ πτοίοιιϑα ἴῃ ἰδ κἰηρσάοια οὗ 
Θοά, δηΐογ [86 Βἰρσίνοδὶ τουοϊδιοηδ οὐὗὨ ἰδ Ἰ ΘΓΟΥ.--- 
ΤΌΣ Απροὶ οὗ (δ9 Τιοτὰ 85 δὴ δηροὶ οἵ δοῃγυογείοη : 
1. Ηἰα δή άγζοβϑε: 3. ἷ8 αποδὕύου, ΠΘΠΟΘ: 8. ἷ8 

ὙΤΓΒΙ ον; 4. ἷ8 ἰπδιτισϊΐοι ; ὅ. Ηἷθ ργοότω- 
ἶϑεδ: 6. 6 οχίοης διὰ ογὰθν ἴῃ .ιἷβ ᾿γοσωΐβοθ.--- Ηδ- 
ΚΑΤ᾽ Β Ἐσροξίθῃοο, ἰδιδὲ εἰκὃς, 5 ΠΟ τόσο δίριὲ δῖον ἴ86 
Υἱδί ο.----λἔδη Ὀθμοϊβ ὉΥ δι, Ὀθόδαδο αοὰ ΙοΟ 5 
ὍΡΟΣ Ὠΐπὶ ἰπ κτδοε.---Αἱ (89 ποῖ ἴῃ (0 ἀσθετγί.---- 

8 τοι Γι.---ἸΠ ροτροθιδίου οὗ [1:6 ὀχροτΐθῃ ὁ 
οἵ » ἰὰ 86 πδιὴθ Ιβῃτηδοὶ --- ΑὈγδη οἰρῃιγ-οἷχ 
ΟΔΙΒ οἷά.---Αρὸ ὯὨῸ δΟΟΌΠΙΕΥ δρδίηδιὶ [0]1]γ.-αοἀ 
[ΓΔ ἴΠ6 [0]]168 οὗ Ὀοϊΐογοῦθ ἰὼ ἱμοὶν χοοὰ.---18ἢ- 
ΤῊ 86} 8 Ἰηρογίδηοθ ἴῃ Ὠἰδίοσυ (βο] ἃ ἴον ταϊβϑί 5 ἴῃ 
6 Ἐδδι). 

ΠΤΛΑκε: ὕον. 2, Τρμδὲ ἨΔΔ ἈΠ ΔΌΌΒΘ οὗ ἰΠ6 το - 
ἴς οτος οὐοῦ ἢος δἰ, δηὰ οὗ 19 βρόντος οὗ τηδῖ- 
᾿Ε Τνο. ϑιαγαὶ δὰ οὐὸσ [{:| Ὀοὰγ οὗ μος υδραπὰ 
(1 ον. νἱὶ. 8) βαγαὶ, δδ νγὸ}} ὃ ΑΌγασο, Ἦδδ οοῦ- 
οοσϑὰ ἴῃ δα εἷη, Βοποο ἴἢ0 ἀοίδηαοτθ οὗὨ δομουίη- 
866 διὰ ῬΟΪΥΡΔΙΩΥ͂ δαγθ πὸ ρτουπᾶὰ ὑροῖ ἩΠΪΟΆ ἴο 

Βοτο;---{(Εοτείρτι, δηὰ ὀαρϑοίϑ!!ν 
δοσυδηίδ οὗ δίγδηχο τοὶ μίση, ΩΔῪ οἴὔδη ποσὶς τοδὶ [ χζοοῦξ, 
ἱπήπιγυ [0 ἃ τοδδίοσ οὐ ἃ σουέγηπιθη).---Ὗ 6 τηυδὶ ποὶ 
ἂο αν] [μδὶ χοοὰ τὰδὺ οοτηθ (οι. 1ἰϊ. 8).---ΑἸδουρσὰι 

8 Ἰδὴ ΤΏΔΥ οοπηθοὶ πὶ ἢΐδ τὶ, δπὰ {Ὁ]1Ὁνν ΒΟΙ 
1 ΟΌΠΒΟΙ, ἰξ τοῦδὲ ποὺ Ὀ6 ἀοῃθ ἢ ρῸ ἰηΐο ονἱ]].--- 

[μιπθε: 866, {]]ον -Ομγβείδη, ταὶ ομθ᾽Β οὐ ὙΠ 
δηὰ οδοΐοθ ἩΠΙ ἀο ἴον ἃ τῆδηἷ 1ὲ θη οΐῃβ οὔθῃ ἃ 

ἀθηΐδὶ (88η αοα τγϑαυΐγοα οὐ Ὠἰπι.--- ἜΜ Βα : 
ο΄. 4. [0 ἰδ ἃ οοζωιοι ἴδῃ}, (δδὲ ἐῃ6 τ 0ΓΑ}8 οὗ 

ΤΩΔΗΥ͂ ΔΘ οἰδηροὰ ὉΥ ἰδποῖν οἰονυδέοη τὸ Ποποῦ, δηᾶ 
(δὶ ῬγΟΒΡΟΥΣῪ Ὀγίηρα ῥὑγίάθ (Ῥτον. χχχ, 2]-- 28).--- 
Κἰπάῃ688 15 αυΐὶδ ρΘΠΟΤΑΙΙΥ τοναγαθὰ ὈΥ ἱηρσται υάο. 
γον. Ἴ. Α ὔΡγοο ἰδδὶ 9 Απροὶ οὗ [86 [Πιοτὰ τᾶϑ ἴῃ 
ϑου οὗ Οοά.---Ἴ ον, ὅδ. 10 8. ἃ δοτωσηοη ΘΟοῦτρο τ ἢ 
ΤΩ6ὴ ἰο ΤΟΙ] {ποῖν κΠῸ ὑροη ΟΥ̓ ΟΓΒ.--ΠΑΧΟΚ: Νοίδ- 
ἱπρ ἰβ τῆοτο ἰηΐασίουβ ἰ0 (6 αυἱΐοΐί οοτοΐοτί οὗὨ τηδι- 
τἷαρο, διὰ οὗ [6 Ἡδοῖα μουβοδο ά, δηὰ ἰο [86 
οὔ ὁ} ὑπδὴ ῬΟΪΥΣΔΙΩΥ : ἰξ 8. ἱπιροδδὶ 16, {πο το- 
ἴοτο, ἰμδὲ ἰξ βῃου]ὰ Ὀ6 ἴῃ δοοογάδῃοα τίϊ ἴμ6 Ἰα 
οὗ πδίτνιο.---ΤῊΞ Κ5ΑΜῈ : ̓ΒῃΠη86] 8 [Π6 βγεὶ οὗ ἴΠοθα, 
ἴο ποσὶ Θοα 55 δδαίρποὰ τμοἷρ ἤδτηθ Ὀδίογο τοῖν 
νἱγ, Αδον εἶπι ἰπογθ ἃ ὅγο οἴδπουβ: [8840 (οἷ. 
χνϊΐ. 19), Βοϊοτηοι (1 ΟἼτοη. χχὶϊ. 9), δοαϊδῃ (1 
ΧΙ, 2), Ογγαο (16. χὶν. 1)} δηὰ Φοόοιὴ (1μπκὸ ἱ. 13 
[Δεῦν, ὅ πο βανίουν, ἰα 80 βουθηι (Μδίς, ἰ. 21). 
--ἰσταξδ : Ροοδίϊοηβ ἴῃ 16 δ΄ ΤΟΥ ὉΠΙΙΚο. 
ἸἘΒΟΓΟΙΌΓΘ τὸ ΒΒΟΌΪἃ τοπιθ ον δηὰ Βοϊὰ ἴο ἐπ18 ΘΟΏ- 
δβοϊδίίου, νοῦ 86 ΑἸροὶ βου: ἴο, ἰδοα τί ἃ βοῖ- 
γαρὶ, 8 τρία, ροοτ, οεἰο, [οἱ (ηἷ8 ὈΘ θ᾽ [ᾺΥ οοπ» 
ἔοτῖ, (πὰὲ (ΠΥ͂ ἀοὰ ἸΟΟΙΚΒ ΑἸ ἶκΘ ἀροὰ τοδβίοτθ δπὰ 
ΒΕΓΥΘΏΪΑ, το δὰ ῬΡΟΟΣ, δβίῃμοτθ δηὰ βαϊῃία.---- (Ἑ Δ- 
Με: [{ 8 δοοογάϊηρ ἴο 86 ΟΥ̓ Ϊηδηοο οἵὗἩ Οοὰ, ἐμδὲ 
ΟὯ6 βδουϊὰ Ὀ6 Ἰογτὰ, δηοίπος βογυδηὶ, οἵα. (1 ον. υἱῖ. 
10).--διδὲ. Τωδ. : ΤΏου ιαδὲ αἰπηϑὰ, ΠατὉ]6 ἐπ γβο 
ἰδκο ομθον Ὁ} }|6 οἰδδιϊβοιηοηΐ; ὨοΟΙΐηρ 18 τ ΟΣΘ 
ὙΟΪΘδοτηθ ἴδῃ ὑμδὶ πο ἢ ἢ] ὈΟῪ ΟὟΡ Ῥχγουὰ Βρὶτ- 
ἴα ἰηΐο Βυτα ἶγ (3 δι. σχχὶν. 10, 14).- ον. 14. 
ΗΘ πδο ποῖ ΟἿΪΥ ἢ οΪ]ἀ5 Ηαραν ἴῃ Ἰἰἴο, Ὀυὺ 18 4180 {16 
[19 ἰἰϑο  (Φοπη χί. 2: ἤθυϊ. χχχὶΐ. 46), {8:6 ᾿ἰνίης 
αοὰἂ (Ῥααι. ν. 26; ΡΒ. χΙΐ!, 8,, οἰο.).---ἶτἰὴ τηἷ8. αοα τὸ 
8.4}} πὰ [86 ἔτ ᾿ἰνίηρ βργίῃϑβ οἵ 8]]} διηὰ 
ΤΏΘΣΟΥ (ἘΔ. χχχγυὶΐ. 9; Ἅ6γ. 1Ϊ, 18 ; χνιὶ, 18; ἴδ. [ν΄ 1). 

1κχδοο: ἴωσι! Βοϊρίηρ οὗἨ ουγβοῖνεβ.----Μδῃ τηυδβὶ 
ποῦ ΟἿΪΥ Ιθᾶτο ἐπθ οηῃὰ το αοά, Ὀὰϊ 4190 {1:6 ΤΩ 688 
μι χὶ. 86).--; οὐ. 7. ΤῈ (μοὶ οπαὴ Απροὶ οὗ [88 

ἴδ0 υμποτοαϊοά οὗ ἰδ9 Οογοηδηὶς (Μα]. 
::. 1). -ῦον. 18. ΤΏθθο πονὰβ ἀοείχηδίθ 0:9 τσϑδὶ ον 
οὗ δὲ τονοϊδίΐοῃ τηδάθ ἰ0ὸ 6 Ρ δηὰ ἴοῦ 6} σοοσά.--- 
ΤΏ Ὀγοδοῖ οὗ 86 αἀϊνίῃθ ογαϊμδῃοθ 8001} ΔΥΘΏρΡΘΘ 
ἰιϑοὶῇ, ἔον [06 υπηδίυγαὶ γοϊδιοι ἰῃ ποῖ τἴ86 8] γ6 
δὰ Ὅθαδῃ μῥϊἰδοθὰ ὮὉΥ 6. τοἰβίσθδθ βουβοὶ, ργορδτοᾶ 
ἴον [86 τηἰβίγοδβ ἐδ τηοϑί το σχδίουβ ρτί οἷ.-- ΟΚΆΓΑΟΗ: 
ΤΊ Απῃροὶ οὗ 80 1μογὰ, ἰ8 ἰ8ο ἀϊνίῃθ γϑνϑαὶοῦ οὗ Οοὰ, 
100 ΙολὰδΡ οὗ ἐδο ραιγίδγοϊβ (οἷ. χὶνί, 16) ; ἐ86 οὔθ 
ὙΠῸ 68116 δῃηὰ δηϊμηδίθθ Μοροθ (ΕΣ. ἱἰϊ. ὴ 1.0 ἸοΒ6Γ 
οὗ ἐδθ Ῥϑορὶθ ἱβγουσῇ [86 πιϊάογηοθ (ΕΣ. χίν. 19, 
οἷο. ; [8. ᾿χῖ!. 9); {16 οδατηρίοη οὗἁὨ {110 ΙΒγδο 168 ἴῃ 
Οδδδῃ (Ψοβδ. ν. 18); διὰ δβι}}} ἔδγίδον, [86 Ἰοδάθν 
απὰ τοῖον οὗ ἰΠ6 οογοηδηῦρθορὶο (πὰρ. ἰδ, 1 δὲ; 
Υἱ. 11 ΧΙ, 18); (δὰ ἢ6 πο ἰπ 6 ἰδ Απροϊ 
οὗ .ἷ9 ἴδοθ Οὐ ργοϑθῦοο (οἷ. ᾿χὶϊΐ, 9); ἴῃ δηϊοὶ, 
Μὶοῖδοὶ ν56 ὈΥῚ Ὑδοῖὰ Οἰδοτῖοὶ ττὰθ δος ἢ ἰ80 
Ργορδοῖ, Πδῃ, σ, 183) ἰῃ Ζϑοδδυίδῃ, τρθδϑυγοβ {Π 
πον Ὀυ ]ἀΐην οἵὗἩ Φογυβαΐίδαι (οἷ. 1ἰ. 1); διὰ ἰπ Μαϊδ- 
οἱ 8 {6 ΑὨρεὶ οὗ [86 σογαηδηὶ (οἷ. ἱἰϊ. 1).---ΟΑ 
πεν, Παπάδιος: Μοϊιδιοπιϑᾶ ἰβ ἃ δ0ῃ οὗ ἰββημγδεὶ, 
δηὰ Αὔγαδσα ἰβ ἐμυβ, δοοογάϊηρς ὑο ἐ!ο β6θἢ, [6 ΔΏΟ68- 
(οΣ οὗὨ [δἷδζω.--- -ΤῊῆο Αταθίδη, οὐδ ΒΟΥ, ὅτουηᾶάκ ὈΡΟῚ 
μα ἴῃ ἷ8 ὑυίὰθ δηὰ ἀοϊυδίοῃ, ἃ οἰαἰπι {παῖ 
(6 τίρμιδ οὗ ρυϊτοοροηίίατα Ὀοίοπρ ἴο Ιβίυπιδοὶ ἰῃ- 
δἰοδὰ οἵ [δδ80, πιὰ δβϑογίϑ 8 οὐγτῃ τὴρῆϊ ἰο Ιαπᾶβ δμ ἃ 

ΒΟ ΤᾺΣ 18 ἰΐ ρίοαββοβ ἰιπ|.---ὔο 660 ἴον 
Ῥοοὰ τυϊοδ ἴῃ εἰπι, δὰ ἰπ ΠΙΔΏΥ͂ ὁ8868, 480, (86 τοτὶς 
οὗ 106 τοῦ ΟΡ 18 Βοοι 411 δἱοπρ Ηἷδ ρδίδ.---Ἴ ον. 13, 



420 ΟΕΝΕΒΙΒ, ΟΒ ΤῊΕ ἙΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ. 

7κα ἐλ ργέβεποα οὗ αἱ λα δγείλγεη : (86 1βτ86] 1166, 
Μιάϊδη 68, Εοτηῖῖοβ, δηὰ ἐ86 ΜοδΌϊ 68 δη ἃ Αππιοῃ- [ ὑ8.  ΒΟΟΥΘΡ ἮΔΑ, 88 ἴὸ 
ἰῖϊοβ, ὙὮΟ ποτ ἀοβοοηάθα ἔγοιῃ [ωοἱ.---5ΟΗΒΟΡΣΒ : 
γεν. ἢ. Τὰ6 Αημρεὶ οὗἩ (86 [μογτὰ βηὰ8β Ηδραγ; ἰδδὶ 
ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ Ὧ6 Πδὰ δβοιρῶ δος (θοαὶ. χχχὶϊ, 10).-- 
Οοα πιροὶβ ἰμ69 ἰῃ ἰὮΥ ἀσβογί; ΒΘ σοι θ8 ἰο ἰδθ6 πῃ 
ΤΥ οομδβοΐθῃοθ; 6 Κίἰηα 68 ἰῃ {166 ἴῃ: Βραγίκβ ἰηΐο 8 
βαπ)α, δῃὰ οοπιθ8 ἰ0 (ὮΥ Ὠοὶρ ἴῃ Ὠΐ8 χζταοὺ (βεγίϑδ. 
Βιδοὶ).----Ἰϑ]ατηΐθτα ΟσΌρ᾽ 68. ἱποοῃ ΒΔ Ὁ] (86 ρ]δοὸ 
οὗ ἃ πιΐάα]6 ᾿ἰπκ Ὀοΐπγοθῃ τουοϑϊδίζοῃ δπὰ Ὠθδι μοηΐδσ : 
88 οὐϑῃ ἰπ6 Κούδῃ 68118 [ῃ6 ΒΒ. π|86 1168, Δ ἰηίοστηθ- 
ἀἰαίο παίίοη (Ζι οι κα: ᾿ξ Ὡδιθα ἰξ ἰδ ἴῃ δηΟΐὮ ΟΣ 
86η86, Βοπονοῦ).---ἀοα ἰγίοθ 18 ἰῃ δυσῃ ΟὨΔΗηρΌΘ: 
οομίοτι (ὉἸ ονΒ ΒΟΙΓΟΥ ; ὮΟΡΘ Βυοοθθὰβ ἰο ἀοδροπά- 
ΘΏΟΥ ; δῃὰ 1116 ἰοὸ ἀοδίῃ. (οτγίγαϊζησο οὗ ἰ89 Ατϑ- 
Ὀίδῃ, οὗ ()6 τὴῦϊά-888β.0. ΤῺ Ατγδθίδη ΞΞ δοῃ οὗ (δ6 
τιοτΐηρ---Φυὐρ, νἱ, 8, 88 ; γι. 10).--͵-ἸἼ ον. 16. Μο- 
868 Τοσογὰβ (6 ἀχὸ οὗ Αὔγδη, ἰμδὲὶ ψγὸ τοῖσῃ!ς ΚΗΟῊΝ 
δον ἰοπρ μ6 μαὰ ἴο νὶέ ἴον [βδδὸ [29 Ὀγοῃηιβοα δοῃ, 
ἩὨοῖὰ βαγαὶ βου ἃ Ὅθασ (Δ! Υ1}).--- ῬΑ ΒΕΑΎ ΔΝ: [π}- 
Ρδίάθῃοθ.--- ὕ ογ8. 1-6., ΑὮ, βου ἀοὰ ρστδηΐ 05 ΟΡ 
ΟΤΏ ὝΔΥ, ΡοΣιηΐς 08 ἰ0 οτος ΟΌΡ ργοϑϑῆξ, ἰ0 δσϑημθ 
ουν διΐατο, [0 δΔἀοΣΓΏ ΟΡ δουδοδ, ὶίβοας οομδυϊεϊη 

σπίτι Βίπι, [Σ πουϊὰ δ πο κοοὰ δηὰ ̓ 0γἔα! ἐδίπα ἰο 
ὝΑΥ, δορδζαίϑα ἰἰπ)56} ἢ 

ἔγοσῃ δἶπι, δῃᾶὰ δουσὶ δία ἴτοπι εἷμα, πίϊίδους ἢ 
ψἰβάοιι, Βρίποθαν Βα γδϊΐου, [᾿ἴ6, δοὶϑ ὑπν βου 
ἩΠΟΚΘΪγ. Ηἰἴ8 Ἰρὰς 18 οὈθοΌτο, ἰδ τμοοτίδίη, 
(80 ᾳτουμὰ ἐξα} 166 Ὀοηθδί ἷπι, δηὰ [υΐα ἸἸγιν8 

ἀπθε ει τὸν τάρα ἐὐφλ λίνα μι, μεξινψυλο ὐναπέετο ῬΟΒΊΔΏ 'ὰ ΑὈΓΣΔΣΩ δ Πουβθ, ἰοὸ 
ἐλ Οοὐ οτοῦ 8}} ροάβ.--- ὅση ενκε: γον. 1. ὅδο Ὁ. 
Ἰίονοβ ἰδὲ ΠῈΣ ἀθραγίυσο ἔσοπι [0.6 ἢοῦδ6 οὗἉ Αὐτδὰ 
πΟῸ]Δ ἀοίοττηΐῃθ ἷπλ ἰ0 μδβίθη δίϊου μοῦ δηὰ Ὀτης 
δον Ὀδοκ, οἱο. Κδδο εἰἰ8 ἀογῃ ὈΥ (86 ἰουῃίδἰα, 
ΥΔΙΠΪΥ παρ, ἀητ} ΑΌγδα βου] οοσιθ ἰο ἰοδὰ μοῦ 
Βομ6. Ηοσ ρῥτγίὰθ ἰδ Ὀγοΐκαι.---- 0 08]} οὗ [86 ΑἸροὶ. 
-- δὲ τὰ [10 ο08}} οὗ (86 μοοὰ εβορμονὶ, ἨδῸ 
ποῦ]Ἱὰ Ὀγίηρ Ὀδοῖ [6 πδηδοσίηρ δῆθορ. ΤΏΌΔ ουθὰ 
ὩΟῊῪ (06 ἵνο 68 ὝΠΟ τγϑοοίγοα ἰδο Ὁσγομιίδο, (86 
ἀοδβοομβάδηιδ ἀὰ πεβῥι δηὰ Ϊεγϑοὶ, βἰδπὰ 88 ἴδε 
τιοηυτηθηΐ οὗὨ [86 αἰνίῃθ Ὑϑγδοὶίυ, δϑ ρεουϊΐαν δηὰ 
ΟΥ̓́ΘΏ ἱ ἶ 

Ὰ : 
ΤῊΣ ἡμαροηε Τηρριπ ερυτε ῥ ἀρεν εἰφεῖμει ἢ 

οι Κῶϑ. ὦ τῷ 
τσὶ 

ΞΒΙΧΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

«Αὄγαπι απὰ (δ6 γεροαίοα Ῥγοπιΐδο 9 αΟοά. 77:6 πανπι6 Αὖγαηι ἐδαπρεά ἰο Αὐγαλαπι. 716 γετδοκαὶ 
Οουοπαηΐ οΥ Ταϊδ, ποι α Οουεπαπὲ 7 ἐμέοη, ον ἀΐηι, λὲς Ἡοιυξελοίά απὰ ἠὲ ϑοοά. 

Οἰγουπιοίδίοη. ΤᾺΝ παρνι6 ϑαγαὶ ὁολαπροά ἰο ϑαγαλ. Τδο ἐδ Ναηιθε. 
7ὴδ ρῬγοηιίδοά οπὸ ποέ ]οληιαοῖ, διά 7ααο. 

«οαικαεπουκ ἐξα ατσσαααπανει. 

σΒ, ΧΥΎΠ͵. 1-27. 

Απᾶ ψΏΘη [ἀδοσ ἐμ Ἰαρϑο οὗὨ ἃ ἴοηρ ρατϊοὰ] ΑὈΤΔΤῚ Ὑ88 ὨἰΠΟΥ γθ818 οἷα δηᾶ πἷπθ, [δ 
Τιοτὰ δρρϑαγεᾷ ἰο Αὔτϑπι, δῃὰ βαϊὰ υπίο δἰ, [δ 86 ΑἸ σι γ Οοαά [ΕἸ δμεάδε], 
γ7 8} ὈΘίΟΙΘ π|6, δῃὰ Ὀ6 ἴδοι ροτγίοο, Απά1 ν}}} τδῖκθ ΤΥ σογϑπδηῦ Ὀθίνγθθπ τη6 δηὰ 
{η66, «πᾶ Ὑ}}} τι] ΠἸΡῚῪ ἐμθ Θχοθθάϊηρὶγ. Απᾶὰ Αὐγδῖὰ [611] οὰ ἢἷ8 ἴδοθ : δηά Οοὰ 
ΕἸομ τη] (416 ἃ τὶ ἢ τ, ΒαυἹηρ, ΑΒ ΟΣ πθ [[π ἐβο οονδηδπε ὑσοπιΐϑο ],) Ὁ6}0]4, ΤΩΥ͂ ΟΟΥ̓ΘΙΔΗὐ 

18. Ὑν}0}} [Π668, δπᾶ μου 5.8}0 θ6 8 ἔδίμιϑσ οὗ πῦδην [πιυλϊταᾶο ο77] παίϊομβ. ΝΕΙΈΠΕΣ 88}8}} [ἢ γ 
ὨΒΙῚΘ ΒΗΥ͂ Π1016 θ6 οΔ8]16ἃ ΑΙ Ὀτατα [μἰρὰ διέμοσ], Ὀαὐ (ΠΥ μδπΘ 8118}} Ὁ6 ΑΙὈγδμϑαι [ἐμίδο οἵ ἃ 
τοῦ] πὰ οὗἉ Ὡδίζοτ ; οὗ ἃ Ῥϑορὶθ Οὔ Ῥθορὶ δὶ]. [Ὁ 8 Δ} 61 οὗ ΤΆΒΗΥ ὨΒΟΟΠΒ [« ῬοΟΡὶΘ οὗ ῬΘΟΡ}68] δ γθ 

1 τοδὰθ {Π66θ.Ὀ Απᾶ 1 {1} τηϑκθ {π66 δχοθοάϊηρ ἔγαϊα], δηᾶὰ 1 τν}}} ταβκθ πδίοῃβ οὗ 
1Π66, δηὰ Κἰηρϑ 8.18}} οοῦχα ουὖ οὗ 866. ΑπΑῚ {11} οϑί δ Ὁ]18}} ΤΥ οουθηδηΐ ὈΘΕΤΘΘΙ [Ὼ8 
δΔηα {Π66, δηὰ ἰμγ δ6ϑα δίϊοσ {μ66, ἴῃ μοῦ σΘῃ ΓΑ. ΟΏ 8, Ὁ δὴ δυϑσϊδϑίηρ οονθηδηΐ, ἰῸ 
06 8 αοἀ [Εἰομίπι] ηΐο [Π66, ἀπ ἰο (ὩγΥ βοοὰ αὔοι ἰ8εθ. Απᾶ 1 ν1}} ρῖνο υηΐο (108, 
δηα ἰο (ΠΥ 8εθἃ δἴθοσ (866, ἐμ6 Ἰαπᾶ τβογθῖη ἔμοι αὐτὸ 8. ΒίγδΏ ΚΟ Υ [ἔδοα μαδὶ βο!θὰ], 4]}} {πῈ 
Ἰδαηα οὗ Οδῃδϑῃ, [ὉΣ 8ῃ Θυ θυ δϑίϊηρ᾽ ρῬοββθβϑίοη; δ8ῃα 1 Μ}}} Ὀ6 {μ61γ αοἀὰ ΠῚ 

Αμὰ (οἀ [αοὰ Ἑοδῖτω, 85 ἘΪομέτα] Βαϊὰ ἰο ΑὈτδἢδηὶ [θτοὶ αἴϊοσ (ὁ πον Ὡβταο], Του δα}! 

ΚΘΘΡ ΤΥ οονθηδηῦ ἐμογθίοσα, μου, δπα (ΠΥ βεϑᾶ δέιϑν {66 ἴῃ {Ποὶς ρϑηθσγδοηβι ΤῊ 
18 ΤΩΥ͂ οογθηδηΐ, ΜΒ]ΟὮ γ6 58.18}} Κοθρ, θϑένθθῃ τὴ 8η4 γοῦ δπᾶ (ΠΥ δβ6θα δίχοσ [μ66; ΕἸΤΘΓΥ͂ 
ταδῃ ΟὨ]ὰ διμοηρ γοιῦ 8881} Ὀ6 οἰγουπιοῖδοα, Απᾶ γδ 8}4}] οἰγουτηςῖβο {}}6 Ηθ8} οὗὨἨ ὙΌΣ 
βου βικίπ ; δῃᾷ ἴὐ 8}}.8}} θ6 ἃ ἰοκθϑῃ [εἰ] οὗ ἐῃ8 οογθπδπὶ Ὀεὐνὶχί πιο δηᾶ γου. Απάὰ δ 
ὑπαὺ 8 οἰ σα ύ ἀδγ8 ο]α 8}}8}} θῸ Οἰγουμηοϊβοα διῃοηρ γοῦ, ΘΥΘΓΥ͂ τη8ῃ ΘΙ] πὶ ΥΟᾺΓ βθπε’ 
ταϊϊοηβ, 86 ἐμιδὺ 18. Ὀοτα ἱπ [μ6 ἤουβθ, οὐ Ὀουρθῦ ὙΠ} ἸΩΟΏΘΥ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ Βίγαπροτ, ὙΒΙΟΝ ἰ8 
ποῦ Οὗ ΤΠΥ βοϑᾶ, Ηδ ἐπδὶ 15 Ὀοσπ ἴῃ (ΠΥ Βουβδ, δπᾶ ἢθ {μα 18 θουρῃύ τ ΤΥ ΤΔΟΠΘΥ͂; 
ταυϑὺ ἢ66458 Ὀ6 οἰγοιπηοϊβ6α [72 1]: δ: ἃ ΤΩΥ οοΥθηδηῦ Β88]}} Ὁ6 ἴῃ ὙΟῸΣ ἢ68}} [Ὁ δῃ 
δνεγαϑίϊηρ οοσθδηί, Απά ἰδ6 ὑποϊγουπηοίβοα τηδῃ ΟὨ]ἃ, τγβοβο β6β οὐ 8 ἰογθβίῶῃ Ὁ 

ΓῚ λ 



ΟἜἼΑΡ, ΧΥ͵. 1--27. 49] 

ἷ8 ποὶ ἡ τ ταν μα ὙΠΠΙ ποῦ δσαδον Ἀὐπηθ6}7 ἰο Ὁ9 οἰγσατασίϑο, ΟΣ ΑΥΟΙ 45 αἰτσαταο!αίοη}, (ῃδὺ [απ] 
800} 88}8}} Ὁ6 σου οβ ἔγοτη 18 ῬΘΟΡΪΘ; 6 ῃδίῃῃ: ὈσοΚθῃ ΤΩΥ͂ οονϑηδηΐ, 

ἐδ Αμπα Οοὰ [Εἰολία]}] βδϊὰ αηΐο ΑὈτδίιδιη, Α.8 ἔος ὅϑδατδὶ (ῃγ τψιΐθ, τμοὰ β'ιδ]} ποῖ ο8]} 
[6 ἈΘΓ ΠδΠπ16 ὅϑαγαὶ [Βαζοίβο], Ὁ ϑδγδ ἢ [Ῥείπιοθβ] δλαϊί ΠῸῚ παῖὴθ ὅθ. Απὰ 1 ν}}} Ὁ]688 ΠΟΤ, 

Δα ρῖνο [66 ἃ 800. 4150 οὗ ΠΕ: γϑδ, 1 ν7}}} 0]688 θυ, 8η ἃ 8ῆ6 8}}8}]} ὈΘ ἃ γιοίδον οὗ 
17 παίϊοηϑ ; Κίηρβϑ οὗὨ Ρθορ]6 [129] 584}} Ὀ6 οὗ μου, ΤΠθὰ ΑΡταμδιὰ ἔ6]}] Ὡροὴ ἢΐ8 ἔδοθ 

δηῃὰ Ἰδαρίιθα, δηα 8814 ἴῃ ἢ18 μοαγί, 58.4}} α ολίϊά 6 Ὀοτῃ ἀηΐο Ὠἰτα (Πδὲ 15 ομα Ἠυπάτοα 
18 γϑδγβ οἱἂ ἢ δῃὰ 8}}4}} ϑαγϑὰ, ὑΠδὺ 18 πΙμθ Υ γθδγ8 οἱ, Ὀθασῦ Απᾶὰ ΑὈχδῆδιι βαϊὰ υηΐο 
19 αοά, Ο ἐἱπαὺ ἸΒῃπηδ6] τηϊρἢν [ναι ] Ἰΐνθ Ὀθίοσθ ἴμθθ, Απᾶ (αοά βαϊα, ϑβδασγδῃ ἰῃγ τὶ 

888}} Ὅδδὺ {166 8 800 πα 664 ; δηὰ ὑμοὺ βἢδ]ῦ 0811 ἢΪ8 Ὥδπλθ 18880 [89 ογ ὁπ ὙΠ] ἸααρᾺ} : δηᾶ 
1 ν}}1 οβϑ δ ὈΠ8} τ οονοπδηῦ 108 Πϊμλ ΤῸΓ δὴ δυθυ]δβίϊηρ οονθηδηΐ, απα ψὶτ ἢἷ5. βοϑᾶ 
ΔΟΓ δ. Απάὰ 88 ἔογ 1βῃπηδϑὶ [Θοὰ παῖη, 1 Βανο μοαγὰ (866: Βεβο]ά, 1 αν Ὀ]οββϑᾶ 
Πΐτη, 8ηα 711} τηδκα δἴπὶ ἔτυ {{], ἀπά τ’ }}} ταῦ] ̓ν Ἀἰπὶ Θχ θα  ΡΊΥ [Ἔνοσταοσθ] ; ὑσσοῖνθ 
ῬΤΙΏΘΘΒ 888] ἢθ Ῥεροῖ, 8πα 1 γ}}} τηᾶκθ Εἴτα 8 γγθδὺ ῃδίϊοη." Βαΐ ΠΥ σονθηϑηΐ ΜΠ1 
οβίβ]18}} τ] ἢ 18δδο, στο ϑαγδ 8}.8}} Ῥθαῦ ἀηΐο (86 δὖ {818 860 ὑϊτ9 1 188 παχὺ γὙ687. 
Απα δ ἰοῖ οἸῇ (ΔἸ κῖηρ τ ἢ Ἀϊὰ, δηα (ἀοα [Εἰοδίπι] ταὶ τιρ ἔγοσι ΑὈγδἤδιη. 

Απα Αγδῆδιῃ ἰοοῖὶς ᾿βῃγωδ8] ἢ18 80ῃ, διηῃὰ 4} {Π8ὺ σγθσθ ὈΟση ἴῃ [18 Βοιβ6, δπᾶ 4]} 
ὑμαὺ σοῦ θουρῃὺ ἩΠῺ Ὦ18 ΤΟΠΘΥ͂, ΘΥΘΣΥ͂ τη8186 διοηρ ἰἢ6 τῃηθῃ οὗἩἨ ΑὈταΠ δι Πουβθ ; 
δα οἰγουχοϊβθα (ῃ6 Η68}} οὗ {μ6 1 ἔοσθβιτπ ἴπ (86 86] βδῖηθ ἄδυ, 88 (οα [Ἐϊομίπ] δὰ βαϊὰ 
πηΐο ἔτη. Απὰ ΑὈγβθδιη τῦᾶϑ ΠΙΠΟΙΥ γ6ΆΓΒ Οἷα δηᾶ ἢ1η6, τ ΘῈ ἢ6 τ1χὯ8β οἰχουτηςίϑοα ἰὴ 

20 

2] 

1ὴ6 Ποβὴ οἵ ἢ18 ἔόσθβδη. 
οἸτουτηοϊβοα 1ῃ [86 ἤσβἢ οὗ ἢἷ5 [Ὀσθβ κῃ. 

Απμαᾶ Ιβμπη86] ἢ18 80π τὐαϑ {Π]γίθθη ὑϑϑῖβ οἱ], Πθὴ Ἦἣθ 788 
Τὰ {16 86] ἔβδιηθ ἀδὺ νγ88 Α Ὀσδἤϑιη οἰγουτηοίβοα 

86 ἸΒΗτηδ 6] ἢΐβ βοῃ; Απηὰ 8]] {86 τηϑὴ οὗ μἷβ Βουβθ, Ὀόσῃ ἴπ ..18 ἢουβθ, δῃὰ θοιρης ἢ 
ΤΔΟΙΘΥ͂ Οὗ [Π|0 ΒΓ ΡΟ, ὍΟΙΘ ΟἸΓΟΆΠλΟἰΒΘα τ 10}} Ἀ1Π}. 

ΟΕΝΕΙΝΑῚΊ, ἘΕΜΑΒΈΗ, 

1. ΤῊΙν Βεσίίου ἰβ ἀοβου θεὰ ὉΥῚ ἐδ6 φβουδο- 
οὐ ο 8] οχορχοβϑὶβ 68 Ε]ΟὨἰδίῖο (ΚΝΟΒΕΙ,, Ρ. 161). Βαυῖ 
Πόσο, αἶδβο, ἱπὸ ᾿ ΟΣ Δ] ΓΟΔΒΟῺΒ (ὉΓ ἴῃ 086 Οὗ [09 ὨδΔΠπιθ 
ἘΠοδΐτα, ἀρὸ οὐυϊουβ. ΤῊΘ βραϊϊηρ οὐ ται γίηρ οὐ 1ῃ0 
οογοπδηὶ οὗ αοα τὶ ΑΌτατη, ποδϑο ζουηἀαίίου (ηοὶ 
βοιροι ΐηρ ΒοΙἰπρ ἃ ταογο οοππϑοίίοῃ ἩΣ ἰ(, [18 δ46- 
ΡΊ606) γἱαρ γθοοζηζο ἴῃ οἷ. ΧΥ., ΘΙ γδΟΘΒ ποῦ ΟὨΪΥ͂ 86 
᾿πητη οαἶδίθ ὈΘΑΓΟΓ δηὰ τηθϑαΐαῖον οὗ 126 οονοηδηΐ, ἴῃ 
[86 ὨΔΙΓΟΥΤΟΣ Β6η86, [8886 δῃηὰ 8 βορὰ, Ὀαΐ 411 [1086 
Ὅ0.0, ἰῃ ἃ Ὑ6ΔΘΣ Β6Ώ86, ΔΓῸ ΒΏΔΓΟΙΒ ἴῃ 106 οονθηδηΐ, 
ΙΒΏΤΩΔ6Ι δπὰ μἷβ ἀοβοοηὐδηίβ. 1 πἼ͵ὸ ἀο ποὶ ἀϊϑιίη- 
κυΐδιι 686 ὑνὸ ΘΟποθρίίοηβ οὗὨ ἐμ οουθηδης ἴῃ {18 
οδδρίθν, ἴὸ 8881} ποὺ ἰβγοδὰ ΟΌΣ ὙΔΥῪ ἱμτουρὰ [Π6 
ΔΡραγοηῦ ΘΟ ιδίοῃ, ἴο ἃ οοττοοὶ ππαογθίδηαίηρ οὗ 1{. 
1 ἰδ Ἐπ ΓΕΙῪ ἱποοττθοῖ πβοὰ Και, (ρ. 167), ΒΑΥΒ, 
Ἰδμταδοὶ γα ὀχοϊυδοα ἔγοτα [86 δαϊναξίοπ, οὗ ἴῃ οοΥ- 
αηδηϊ, ἰδ 6 Ἰμιρ οὗ {16 σονρηϑηΐ γῦχαλβ ργοχηϊδοα ΟὨ]Υ͂ 
(0 Ιδ886. ὕροι ἰμΐα Βυρροβι θη δὶ ἀο68 (86 οἷν- 
συπηοΐβίου οὗὨ ΙΒῃτη86) τηθ8η} 6 πκυδὲ ἀἰδηχυ ἢ 
106 τοϊδιοηΒ οὗ ἰδ αἰβδογϑης ραγιΐθβ ἰο 106 οονοπδῃὶ 
88 Βίἰαἰθαὰ δῦονο; δηά βίποο Ὦθσθ ὑμ6 οουθηδηΐξ οι- 
Ὀτγϑοοθ Δ}} Ὑῇο βῇαζο ἴῃ ἰΐ, ἀοά ΔΡρθαγΒ δῃὰ δοὶβ δ8 
ἙΠΟΒί, Δ ΠΟ Ρἢ υπᾶον ἃ ποὺ {ἰ{|6: Εἰ ϑλααάαΐ. 

2. Τπαὺ {Πὶγίθθῃ γθᾶσβ βου] ὰ ἤλτο το] ΔΊΤΑΥ͂ 
δοίποοη ἰῃ6 Ὀἰγί οὗ Ιβῃσυδοὶ δηὰ {18 πον σοτϑὶδ- 
[ἴοτι, ΒΡΡΟΔΓΒ ἐ0 08 ὙΘΙῪ ἱπηροτίδηί. ΑὈτϑιι δά δῃ- 
Εςεἰραϊοά ἐἰῃ6 ρυγροβο οὗ ἀοὰ ἴῃ ἶ8 οοππρϑοιΐοι πὴ 
Ηρα, δηᾶ τηυβϑὺ πον, ἐποτοίογο, ρ888 Ἰῃσουρῇ ἃ Ἰοης 
ὕπο οὗ ἀϊδβοὶ ρ]π6, οὗ ἐχρεοϊδοῃ, δηὰ οὔ ὑοιρίιδιίοη. 
[“ΤΈΟὶ π θὰ οουἹὰ ποῦ Ὀ6 τοδοιθαὰ ὈΥ πϑίυγθ νγγὰ8 
(ο Ὀθ9 βοσυγοὰ ἈΥ͂ »γοηεῖδο, ἰῃ ἴπ6 τιγαοσιίοιιδ Βορρᾶ, 
(808 ρμοϊπείηςς ἰοσσαγὰ ἰο δοβὺθ οὗ Ναζατοίῃ. ΤΈοσο- 
ἴοτο ἴη6 τὴ π88 σοῖο ἩΔΘΏ, δἴζοσ δανΐηρ Εγϑὶ α]- 
ἰστοα 1π6 πηροϊονίηρ βρὶ τὶς ἰ0 τηαΚο ργοοῦ οὔ ῃυτηδῃ 
ἀχροαϊοηϊβ (1 Οον. ἱ. 20), αοα Μ|}}} βου ΗΪτηβο 
δραΐη, δπαὰ Ὀ͵δοθ ὑΠ6 [Ὁ] δίτηθηΐ οἡ ἰδο Ὀδβὶβ οὗ ἰΠ6 
Ὀγοιΐθθ δίουθ (68). 11, 18). ΤὨθ δογοηδηὶ, ἐμ 6Γθ- 

ἴογβ, τωῦϑὲ ὩΟῪ δ ΒΟΪΟΙΏΠΙΥ ἀπὰ ἐγ} δεαϊοα," 
θλσοβυθ: “Νοίεβ,᾽ τοὶ. 1, Ρ. 28]1.--α. Θ.] ΤΣ, 
ἱπαθοϑά, Μοβοθ τησδὲ ναὶ ΒΥ ἰος γοϑαῦϑθ δον ἢΪ9 
Ῥγθιιδίωσο δἰξοιηρῦ ἴο0 γϑϑοὶ 18 ἀοβπαιϊζου, ΤΏ αἷ- 
γὶπΘ ἀθοτθθ ΟὐῸν Αἄδηὶ δὰ Εγὸ σοΐστουβ ἐ[861} ἴῃ [8686 
ἴλοίβ. ΤΟΥ͂ δπιἰοἱραϊθα ἐμοὶν ἀοϑιϊπαιίοη, ἰο 6 89 
αοὰἂ ; δηὰ ἐδογοίογθ ἃ τγαϊἰηρ {ἰτὴ6 οὗὨ ὑπουδβϑηὰβ οὗὨ 
ΥΘΔΓΒ ΔΒ ἀθογοϑα ἴον 186 Ῥϑορίθ, ὑπ} 18:6 Μοββία ἢ, 
80 ἰπιαρο οὔ αοἀ, Βῃου]ὰ ἀρρθαβσ. 

8. 11:6 πο Ναγιϑδ. Τδμὰ στουπᾶ ὑροη τ πο ἐλε 
πδ παπιεδ δτθ σίνϑῃ ἴο Αὔγαιῃ δηὰ ἥαζαὶ, 1168 ἰὴ τῃ6 
ἴδοι, δὶ Οοα τϑνθ8}8 πἰτηβοὶ  ἴο ΑὈτδπὶ υθᾶοῦ ἃ ηον 
Ὥδσηθ, Κὐ ϑλασάαι. Ἐρῖ 6 ἱβ Χὶ βλααδαὶ Δ8 186 
οταπηϊροίουηϊ αοά, ἐ, 4., σΘοὰ οὗ ρονοῦ ἰο ἀο ποπάθτβ, 
ἴο ογϑαίθ ΠΟῪ ἰδηρδ ἰῃ (16 οἷα ποι], δηὰ [6 νῦν 
ΟΘΏΐΓΟ οὗὨ δὶ8 ποπαάγουβ ἀθοαὰβ 8 (ῃ6 ὩὨΘῊ Ὀϊγίἢ, ἴῃ 
ὙΙΟΙ ΤΩΔῊ σοοοῖνοθ ἃ ΠΟῪ Π4Π16, ἃπὰ οὗἨ ἩΔΙΟὮ οἷτ- 
οὐχηοἰβίοη ἰβ μ6γΘ δβοὲ δραγί ἴ0ὸ 06 ἐδ ἐγρίοϑὶ εἰχῃ. 
ΤῊο 1168, 17 ϑλασααὶ, ΑΤΔΏΔΙΩ, θδγβῃ, δηὰ οἰγουτα- 
αἰδβίοιι, ἃγ σοῃηροίθα ὈΥ ἰδ6 οἰοβοβῦ ἱητγαγὰ [6 : ἔμ 6 Ὺ 
119 ὍΡΟΙ; 016 Ἐΐπο οὗ ᾿Ἰβουρηί. ΤῊΘ ἤδη ΕἸ Ξβδα δὶ 
ΤΩΔΥ͂ ὮΔγο ὈΘΟῺ ΚΠΟΝῚ ἴ0 ΑΌγϑΙΩ ὈΘΙΌΓΟ, 88 [86 ὨΔΙΘ 
Φόβον, πὰ ονθῃ οἰσοιπχοϊβίου ; θα ΠΟΥ ᾽ξ ὈΘΟΔΙῺΘ 
ἰο δἰχα (6 Βροοῖθο παὴθ οὗ ὑπ Οουθηδπὶ αοά, [ῸΣ 
189 Ραδίγίδγομδὶ Ὠἰβίογῃ, 85 οἰγουτηοίβίοηῃ νἯδΔ8 ΠΟῊ 
οσοηδοογαῖθα ἴὸ Ὀ6 ἐδο βαογϑὰ εἶρτι οὗ [86 οονθηδηῖ, 
δια 88 ἰδίθσ ἴη (80 ἰβίοτυ, δθιονδὴ 88 τηδὰθ {8 
Βρϑοίῆσ ἀοβιρπδίίοη οὗ ἐμ αοἀ οὗὨ οονεπαπέ ἐγιξῆ, 
(Εσ. νἱ. 8). ΤῊΘ πδῖηθβ ΕἸ ἷπὶ δηὰ ΕἸ ΕἸου (θη. 
χὶν. 18) αν ποῦ ἰοβὲ ὑμοὶν τηθδηΐηρ διὰ γδ]00 ὑῃ- 
ἀν (89 ὨΘΥΤ ΘΟΟΠΟΙΗΥ͂ οὗ ΕἸ Κ'μαἀάαὶ, ἀηἃ ἰμ8 4180 
[86 Ὡδιὴθ ΕἸ Βῃδαάδὶ ργθϑοσυϑβ 108 τηρδηΐηρ δηὰ να]ὰθ 
ὍΠΟΘΡ ἐῃ8 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ Φεβονδὴ, τ οι 18 τηοαϊβοὰ 
ἴῃ 186 ἀόρκας γμθβ ἰῃΐο {Π6 ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂ οὗ Φεῃονδ- 
Ζοῦδο ΤΏΟ ποράοῦβ οὗ ΕἸ Βιιδά αὶ στὰ τὨγουρἢ 
[9 τὙ8016 Κίηράοιῃ οὗ στδοθ : Ὀὰὺλ (Π6 ρτοϑδῖὶ ποη 0 Ὁ 
᾿ἰγίηρ δὲ ἴ86 ἔουπάαίίοη οὗ 411 ἰδμαὺ [0]]10ΥΥ, 18 ἐδ 6 Ὀἰγ ἢ 
οὗ δδ86, ἴῃ 10:6 ποδρ διΐϊθτο ἔγοτη .ἷ8 ἀοδὰ Ῥδγθηὶ 
(ἀ 684 ἴῃ {μΐ8 τϑερθοῖ, ομι. ἷγ. 18-21 : Ηθῦ. χὶ. 11- 
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19), ἰὰ οοπποσάοῃ πὶϊὰ (16 τρλγνο]ουβ ἔαὶεδ οοττο- 
δροπάϊης πίϊ ἰδ, πὰ πὶ αἰγουτηοίδίοι [110 568] οὗἁ 
εἶθ σογθηδῃΐξ, (Π6 Υρ6 οὗ ἰδ) ρχτοδὶ, δἴδβγηδὶ, οοπῖγαὶ 
τοΐίγδοϊὶθ οὗ 6 κίηράομι οὗ αοὰ, ἴῃ6 πον Ὀἰγὶ οὗ 
Ομ σίδι ἔγοση ἢθδνθη, δπὰ (δδὶ πον Ὀϊγιἢ οὗ ΟἸ τἰδεΐδηδ 
ποῦ ἰ8 χτουπηἀοα διὰ οομβιτοσϑα ἴῃ δ 18, 

!͵ 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΝΙΤΊΟΑΙ, 

Α, Τῆο Οογοηδηὶ οὗ αοὐ πίι ΑὈτδ ἴῃ (ἢθ 
πίον ϑοῦϑθ. 776 ελαγέγα ἐπ ἐλ Οουεπαπέ (γΥοτΆ. 
1-14 
τ ΤΟ σονθηδηὶ ἴῃ (δ6 ἩΐΔΟΡ Β6η86 ΟἹ ἐδ ῥατί 

οὗ ἀοὰ (νετβ. 1-8. ΜΈ θΩ ΔΌσασα τσδῦ εἰποὶν 
γοῦσ οἱὰ δὰ εἷπο. [1ι. ἃ δοὴ οἵ ῃϊπου δοὰ 
Ὠΐηθ γ688.---Α. 6.1] ΤὨΘ Ἰοηρ ἰηΐογναὶ Ὀοίπτεθη [818 
δῦ8 δηὰ ἱμδὶ αἰνϑῃ οἷ. χυΐ. 16, πηυδὶ Ὀ6 ΟἸΟΒΟΙΥ οὗ- 
δοζνυρὰ. [Ιὲ τρᾶρῖβ ἃ χτοδὶ ἀθἷδὺ οἵ (8 ῥτοσηΐδθ, ἃ 
(διτγίησ οὐ (86 ρατί οὗ αοὐ, θυ προ ἱπάδοα οοτ- 
παρβλέρα, ἢ πὶ (9 ογοσ- βαδίθ οὐ Αὔγϑι (606 3 Ρεῖ, 
ἰ. 9).-ἰΨ ΗΟὄΟὁΟδὲὰ (οὐ [9 [ΕἸ ϑιῃδα αὶ ; οἷ. 
ΧΧΥΪΙ, 8... χχχγ. 1]. χΙΐ!, 14: χινὶ δ, 8: Εχοά. 
νἱ. 3. “πὸ [οὐτωϑὰ ἔσο ὙΠΩ, ἰο 0 δομρ, ἴο 
Ῥτδοῖῖβο νἱοίθποθ, τὶ ἰ.0 ποιιΐηδὶ ἰοττηϊμδίάοι "--- 
88 ἽΣΓῚ (ροιίνο, 5 (ἢ6 οἱά, "3.)Ὁ ἱμοτπεοονεγοὰ, 
δηὰ ΟἾΠΟΡ ΠΟΙΏΒ δἃ΄Ὸ ἰοττηϑα," Κεῖ, ΤὮΘ ἰάθα οἵ 
οἸηἱρούθποο ἰβ ἱηπόυθῃ ἰδγουσὴ ἰΒ6 Ἡ8Ο]6 ϑοσ ρίασα, 
πἰτ (η6 ἰάσΒ οὗ ἰδ τοϊγαουϊουϑ πόσα, [06 ογθαιΐοη 
οὗ 1ὴ6 Ὡθνγ, Οὗ ἴὴ6 ΠΟῪ ογοδίίοη (ΡΒ. χχχὶϊ. 9; ἔτη, 
ἷν. 17: Νυχῦ. χνὶΐ. 80; [4. χὶἰ!. 9 ; 1χ]ϊ. 6 ; Φ6Γ. χχχὶ, 
ῶ2. ἰΠ6 ΠΟῪ οονθηδηὶς: ἰδ ὩΘῪ [Ὡ8Δη ; ἰδ6 ὨΘῊ 
οὐ ὰ, Βον. χχὶ. 1, ὅ). ἢ  Ζϑοῖ Βα8 ταὶϊβϑϑὰ 1818 
ἰάοα ἴο 8 δυρροκίίοῃ οὗἁὨ τἱ᾽οϊθηοθ ἀοῃθ 0 πδίυσο, 
πο ΘΟΥΤΟΒΡΟΩΒ ὙῸ6]} πὶ ἐη6 ἰάδθα οὗ δ τηΐγϑδοὶθ 
μοϊὰ ἴῃ (6 βονοπίθοῃ ἢ οΘὨ ΌΣΥ (“ὁ ἰδ6ι προ 8 οοη- 
ΠΑΡ (0 πδίυγο ἡ “ΕΟ πὶ ἰδ ἐδ0 ἀοα το τδῖκοβ 
ὨΒ[ΌΓΘ, σΔΌΘΟΒ ἰὲ ἰο 6, διὰ 68 ἰὑ---ΟΔΌΔΟΘ ἰδ ἴ0 
Θῃάστο , ΕἸ Βηδα δὶ 9 «οἦο οομείγαϊ 8 παΐμωγο, 
κα ΜΡ οὐ φρί μιὰ δὴν τ ἐλ ἀμφ ιόνοο 
80 ἐλαΐ ἐΐ δοιοῦ ἑοἰε ἐἐδοῖ ἰο ἐδλά δογνὶοε Ο7 σγαοε. 
[“1ἰ ἀορίχηδιοβ Φοῦονδῃ ἰμ6 Οογθηδηὶ αἀοά, 86 οὴ6 
πο δὼ8 1806 ροόνοῦ ἴ0 ζ0184] ἷ6 Ῥσοιιΐδοβ δ] 
ἴ.6 οτάος οὗ ὩδίΣΘ ΤΩΔΥ ΔΡΡΘΑΣ δραῖϊηδὶ με. [1 ἷβ 
8 μἱοάρθ ἰοὸ Αὔτδσῃ ἰμδὶ ποι ϑίαιἀΐηρ ὁ ἢἷ 5. οὐτῃ 
ὈΟΟΥ αἰγοδὰν ἀδδᾶ, δῃὰ (80 ἀοδάμοθα οὐ ὅϑβΞδιδιῃβ 
ποιῦ᾽ (οτα. ἱν. 19), [89 πυτροτουβ 8064 ῥγοπιίβοα 
οουἱὰ δηὰ πουϊὰ Ὀθ0 ρίνοιῃ ἰο τη." Καοὶϊϊ.---Α. 6.] 
Φοδονυδὰ ἰδ [6 αοἀ πῖιο, ἰπ [Π6 τηϊάδὲ οὗ πδίτγθ, οδυθοβ 
ἄτασο ἰ0 Ροποίσαϊ δὰ Ὀγοαῖς ἐδγουρῇ ἴΠ6 [ὈΓΟΘΒ οὗ 
Ὠδίυτο, δὰ δὲ ͵δϑί, ἰη ἔῃ ρἶδοο οὗ δίῃ γο, οί! ἰβῆθα 
8 ΘὨ ΤΙ ΓΕΙΝ ΠΘῊ οτγοδίίοη οὗ χτδοθ᾽ (Ρ. 881). Α βεὰ 
ἀυλβδιίο οοποοδρίΐοη οὗ πδῖυτο δπὰ τδοορ ᾿ἰ66 δὲ 186 
Ὀοϊξοτι οὗὨ ἰμἰδ δυρροδίοη. ΤΏ6 ογοδίυγο ἰ8 δραϊηβὶ 
18 πνι}} ϑυδ)]θοὶ ἰο υδοΐγ (οι. νἱΐ. 20) ; οἱ ἰῃ6 οου- 
ἜΓΑΓΥ, ἰδ δἰρὶβ δ (86 Προ οἵὁἩ ἴδ6 οἰ ]άτοη οὗ 
Θοά. ἯΥε σδῃ ΟἿΪΥ δροδὶς οὗ δῃ αἱοσηθηΐ οὗἁ ορροεΐ- 
ὥοη ἴο πδίυτο, ἴῃ [26 τηΐγβοϊθ, δ0Ὸ ἴδ 88 ἰδ ἴοντγοΣ 
ὨΔιίΌτΟ ἰδ ροῃοίραιϊδὰ ὮΥ (δ6 ἷρσθοσ, δηὰ παυδὲ οὗ 
ΘΟΌΓΒΘ αἶγα ἯΔῪ ἰοὸ ἡ. ΤῺΘ ΕΪΔΥῪ Ὅροι [86 ἰοἰῖοῦ Γ 
ὈΥ οΙ ὑΖβοῦ (ρ. 882), ΔΡΡθδσβ 0 ὑ8 οδὈδ]βιῖο, δηὰ 
106 ΠΟΤ 80, δίῃοθ [00 Ὠδτηθθ ΑὈΓΔΏΔΙΩ δηὰ 
ἰηῖο τ ΒΙοἢ [86 ΠΊ ϑηΐογα, ὃτθ ποῖ στουπάοἃα ἱπ ἐΠ6 
ὍΔΙΩ6 Φεδοναῖὶ τὶ 118 ΠΣ, ας ρου Εἰ Βηλάαδὶ.-- οἵ 
ὝΜαἰὶε Ὀοίοσχϑ ζῶο (8θα οἷ. υ. 22 . χχίν. 40: χ]νὶὶ. 
1δ; 8. χχχυϊ!. 8) ΤῊΘ γτοδὲ οἱθιηθαίβ οὗ ΑΌγδηΒ 
(αἰιἢ τηυδὶ 06 ροττοδπθηῦ; [6 τημϑ τ ]}ς ΘΟΠ 0 Δ]1Υ 
Ὀοίοτο [Π6 6Υ6 οὗ [86 ΑἸταϊσθῖγ, μι [116 ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΗ ΘΒ8 
οἵ ΐδ Ῥγθβθῆθβ ἯΒΟ 18 πυϊμὮι ἰο ποσὶς τοϊγβοϊθβ. Ηθ 

ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΝ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒ. 

ἯΤΔΒ 5.}}} πδηιίηρ ἰη (86 ἃ ὁ οἵ (μἱ6 ποῃάσι. 
πουκησ ἔαϊἢ, δθὰ {ΠθΡοίΌΓΟο, δἰδο, Ἠδ8 οὶ 
- 6 ἴδοι πο οε ἥἤοπι δίαπιε οἱ Ῥοσίοοιϊ 

. 78 ἰδ ποῖ, ἱπάοει, ἃ ποῖν οοϊωσηδηῦ, ὑτιξ 
186 τοδβαϊὶ οἵ ἔπ 6 οουηδηὰ : γᾶ] Ὀαΐοτθ το. Ηθ 
ΠῚ Ὀ6 κυϊ]οδι, ἔγσοο ἔγοτα ὈΪδυηθ, ἰἢ ΒΘ τεσωδὶῃβ ἴῃ 
186 ῥγϑϑϑῦοϑ οὗ ἴο ἀΠοὰ πὶ ποσῖβ πομάθε: ἴμδὶ, 
ἀροσοὶ ΚΡ ΤΟΝ ὁ ΠΣ ἜΤ ΡΕΝ ΘΥΟΙΡΟΗΤῸΝ ΘΟῦ- 
βοϊουδηοδα.- -Αὐὰ Σ ΤΩΔΙ͂ΣΟ ΣΩΥ͂ οονθσιδηῖ.-- 
Τι6 ΛΔ 1029 τοῦδ Ὀ6 υπὰἀοτδίοοα ΒΕΙΟ δῆτε [86 
ΔΏΔΙΟΡΥ οὗ οἰ. ἴχ. 12, πθογο 86 Ῥγουϊοιδῖγ ἰοσταϑᾶ 
οογαηδηὶ (οἷ. νἱ. 18) τὶ Νοαῖι, τῶ ὑστοδὰρ 
88 ΒοῸ (06 οογθηδηὶ τἱῖθ Αὔτγασῃ (οδ. χυ.) ἰῷ ὑτθ- 
Βυρροθοά. “Ις ἀο686 ποὶ δἰ κῃ (0 οοποϊυθ ἃ οογθ- 
Ὠδηὶ (Ξ- 5.32), Ὀὰϊ ἰὸ ρἶνα, δοῖι16, δστασσο," οἷα, 
Κεῖ, [“ΔΑἰ διὸ ἔοστηοῦ ροιϊοὰ (ὅς. χν.) αοἀ ἔοττω- 
8117 οπίοτϑὰ ἰηΐο οονοηδηὶ πὶ ΑΌτασα, μοσο Ὧ6 ἰδ ῖκοα 
ἢο ὅγε δίορ ἴῃ (6 ΑΙ Β]πηοης οὗἨ 16 οογδηδηϊ, 5681}5 
ἴδ πὶ ἃ ἰοκοὴ δηὰ ἃ ογαϊηδυοο." Μυσδ.- 
ΡΕΥ, ". 80].--Α. 6.] Ιε (8 ἀδθοσίο8 ἔδ6 66ιΔ}}5}).- 
ἴης οὗ [ὴ9 οονοηδηΐῖ, οὐ ἴδθ ρίνιηρ ἰξ 4 ἰσδαϊζιονδὶ 
ἴογοο ἴον Ηἷβ βοϑὰ, ὴ6 οηὶ οὗ ἃ ρεστηδηοθηῖ 
οτάον οὐ ἰδ πυϑΐοη οὗ [86 οογδηδηΐ (οορ. ΝΌΣΩΙ. 
Χχν. 19).- -Ασῶῖ ΑΌε δα 91} οἱ ἐδ ἔδοθ. Αἢ οσ- 
Ῥγεδδίου οὗ ἀδὸρ Ὠυσω πε γ δηὰ ἰσυδίδιὶ οουβάστοο, 
δηὰ ᾿πνἀθθὰ 4180 οὗὨ ἴδ6 ]ΟΥ πιο ονεγροποιθὰ εἷτο ὦ 
Ὠ6ποθ Ὧ6 τορϑδίβ (τϑε. 17) 8:6 ϑαῖὴδ δοεὶ 18 {6 τροδὲ 
οσηρδαίΐο νὰγ.---᾿Α πὰ αοὰ ἐδἸκοὰ τί Ηΐτο.-- 
Ὗ ὁ τοῦυδὲ ποίΐοο θσο [Π6 οχργοβδδίοη Κἰολέπε, δὰ ἴ89 
“ΔΊ. Οοά, 48 ἰδ Οαοἀ οὗ τ86 υπΐγοτϑο, Ὀεορὶπδ ἃ 
σοηνογαδίίοη πὶὶϊῃ ΑΌγδμα, θη ἢθ6 βου ἃ Ὀδοοξοθ 
ΑὈτϑθδι 186 ἔδέθονῦ οὗ ἃ του ὰδ οἵ πιδιϊοῃ8.---Α5 
ἔοσ ἴθ. 1γ ΤΥ ρμαγί. ΤῊΘ "3ὲὲ εὐϊὰθθ!γ ἐταρμδ- 
δἷχοθ ἔθ ορροβί(ἰοῃ οὗἨἩ 86 ἔνο ραγίΐθα ἰῃ ἰδ οοτο- 
πδηΐ (τῆ δὲ ΘΟΠΟΘΣΏΒ ΤῺ6 ΟΣ ΤΩ Ὀδ1}). [ἐ δῆϑνγουϑ ἴὸ 
ΓΒΕ οὗἨ τὰῦ. 9. Φυβι δδ ἴῃ ἴθ πίη ομαρίον 86 

ἌΣ ἸΣῚ οὗὁἨ τοῦ. 9 δέδηιὰβ ἰπ ορροδβίοῃ ἰοὸ ἴδε 

ἽΝ ΒῚ οΥὁἩἨ τοῖδοθ 4 αδπὰ ὅ (οοτορ. Ἐχοὰ. χὶσ. ; οδ. 
χχὶν)---ΟΟαΕσ ἃ ἰοῦ ΒΏΔΗ Ὅδ6 ἃ ζαῖμποσ. Το Ἷ δΣ- 
ὩΟΌΏΟ6Β ἴδ) ΒΌ])6οἰδ οὗ (0:6 οογουδηί. ἘῸΓ 1 8 Ὠοὲ 
ΒἰΣΩΡΙΥ 86 ἱπαϊνγίάυδὶ οονθηδηὶ οὗ δι ἢ οὐἤἨ ΑΡτῶσω, 
Ὀυϊ ἴ06 οηἶτο ρσοηογαὶ οουθηδηὶ οὗ Ὀ]οδείησ ἰὰ ἷτὰ 
ποι ἰδ ΒΟΘΡῸ βροίκοῃ οὗ. Ευοθοὶ (μΐηκβ 1μδὲ ἰδ 6 
ὭΔΙΏΘ ΑὈΣΔΙ ΠῚ ΔΒ ὅτδι ἰοσιηθα δϊον ΑἸ σδμδτα πδὰ 
Ὀδοοσῶα ἰδ ἔδίθον οὗ ΤΏΔΩΥ ᾿δίΐοῃβ. Τιΐθ ἰδ ἰδ)ς 
γὑ6}} ηόονγῃ ἀσηΐδὶ οὗἨ 86 ῥγορμοῖῖο αεἰοηθοπε. ΗΗΣ 
οὐγὰ αυοϊδύου, Βοπονοῦ, σοίαϊοβ ἷω, “Τηο Ηθ- 
Ὀτοτβ οοῃηῃθοίοα [ἢ Εἰσιηξ οὗ πδπιο8 τ οἰγοῦτοοΣ. 
δῖοι (οἷ. χχί. 8 δ᾽; [υκο ἰἱ. δθ; 11. 21). Τηο Ροῖ- 
ΔΒ ᾿ὲ δοοογάϊηρ ἰο ΤΔΥΞΕΝΙΞΕ: ὁ Τυδτο δ᾽. 
Ρ. 370, δηὰ ΟἼΔΕΡΙΝ: “ ογαρεβ,᾽ χ. ὑ. 76." 186 
οοῃοθοίίου οἵ ἰμ6 εαἰνίηρ ΟΥ̓ πδιηςθθ, δπὰ οἰτουσοοξδίοι, 
οἴἶδἑοίδ ἃ του8] οχρίδηδίίΐοη. ΤΏ6 ΠδΙὴΘ δῃπουοῦβ 
ἃ ἀοδηϊίο Βυτηδῃ οἰδγϑοῖοῦ, 06 ΠΟῪ δὴ ἃ ΠΟΝ 
ΟὈΔγδοίαρ (6 ὩΘῊ Ὠδῖηθ, Εδυ. ἱϊ. 17, (6 ρετίθοϊ 
δβίδιὰρ οὗ ἱπάϊν δ] οἰιαγϑοίθῃ), αἱἰγουτησίαϊ οι, ἃ ΠΟῪ 
ΟΣ Το: ΟἾΤΟΩ, δη τη γΘ ὩΟΪ6 ἡδίατο. Σ “Μοτθονυεν," 
Κυοδοὶ σοσηδσῖθ: δ ͵ὸΡ ΠΟΔΣ ΟἿΪ ἴῃ ἔδο ΕἸΟΙ δὲ ἰἢ6 
Ῥτοσηΐβο οὗ ἃ του ἰϊυὰθ οὗ ἡδουβ (γοτβ. 16, 20; οἱ. 
ΧΧΧΥ. 1] : στ. 4); [06 ΦοδιοΥ δε 0668 ΟἿ]Υ ({π πε βἴω- 

ΦΙΝοΣ εἰπόθτο στ τοῖν, ὈΏη]6 86 ἴῃ ἰδ ἐεῖνο δεϑϑὸ 
οὐ πα γι δὶ ταν Μπ τον δι, ΠΟΤῚ τοῦ ΟὨΥῪ ἐπ πλῖκ ὑὰΣ 

μοατγτί."» ποτά ἢ Σ - .] 
1 (Οεἰνίῃ δειὰ Κ' 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂Ι]. 1--2}.Ψ 428 

Ευϊαν (οἷ. χίΐ, 3; χυἱἱ, 18; χὶνὶ. 8),), 80 ΠΠἸκοπίθθ | 88 ἃ τε κίουβ γἶ!ο. Αοοογαϊηρ ἰο Ποτοδοίυ, οἰγοῦπν 
ἴδο ῥγοζωηΐδβο οὗ 
80:8 οἵ [86 δῖ 6 ῬΘΟΌΪΡ ἰο ἴ)6 ΕἸοδίδι (γος. 
830: οἷ. χχν. 16: χχχυ. 11: χσχχνὶ, 81). Ταΐβ ἀΐδ- 
εἰποξίοι πᾶ οὨίίΓΟΙΥ τὶ (6 ἴδοὶ, {πὶ ὅ6- 
δον, ουἱ οἵ ἰδ (Θοἰτὰ) πδίζοηβ, το π6 τΌ 168 88 
ἹΕΙο έτη, ἔοσσωβδ ὁὩθ ῬθΟΌΝ δ᾽ ρθΌρ]9 (Ὁ) οἵ ζαίιὮ, αδ [ τδοῖι 
8 δἱ θγεί ομῃβδηρσϑά {86 πδίαγαὶ ϑγδϑὶ ἰὸ ἃ δβρίγι(υ 4], 
ΑΒ ἴο ἰδὶθ ρῥγοϊαεῖδο οὗ Ὀἱοβαίπα ἔγοτῃ [80 810 
«Αδναλαπι͵ φχῤρόεῖς ἀνὰ κυταεν ίνας, ἀκροι ς α ανο οί αι 
στ ταοοθ [0 ἨΠΟΪΘ Ῥτοσηΐδο ἰῃ ἰϊ π|ιάοδὲ οἱγοῦτῃ- 
ἴσσεμοθ. 1. Ῥϑορὶθ δηὰ Κίηρβ [“" ἀἴπσε. ανϊα, 
Βοϊοιοου, ΟἸγδὶ, ποθ σογαὶ βΘΏΘΔΙΟΘΥ 15 ρἰγθῃ 
Μοιι. ἱ. 1-16.) ὙΠΟΒΡΘΎΟΕΤΗ, Ρ. 79θ. Εδρϑοίδιν ἰη 
Θμσίδὶ δὰ [0 δρίγίἴυ8] βοϑὰ οἵ Αγδῆδση, νῈῸ δ ΣῸ 

ἱ διὰ ῥτγίοδίβ ὑπο οὐ, ον. ἰ. 6θ.ἁ. Φιασοδῦθ: 
εὰ "5. Α. 61]; οὐ τίο κίηρβ βου ὰ οοταθ 
ἔἴτοῦ ἷτη; 2. 100 οογθηδηΐ οὗ Ὀ]οκαίησ ἔγοτα αοά 
πιὰ Πῖηι) δηὰ ἰδ βοοὰ βῃουἹὰ Ὀθ σέογπαὶ; 8. ἰὴ0 
ἩὮΟΪΘ Ἰδμὰ οὗ ὕδηδδι δῃου)]ά Ὀδϊοηρ ἰο ᾿ιἰβ δοοὰ ἴον 
δὲ ΟἰοΓΏΔ) ροδδοδδίου, [1 βδῃουἹὰ ὯὈθ οὐρθογνοὰ ὮθΓΟ, 
δὲ σδδδη [28 ἴδ 168 ἴῃ {Π6 ὙΘΥῪ Β81Πι6 ΤΩΘΑΒΌΓΣΟ ἰ0 
[86 Ατδυΐδῃβ8 88 ἀοδοοῃάδηίβ οὗ Αργδμοσὰ (Ἕ6 αἱ]. ἰν. 
30). ἰῃ πϊοῦ 10 885 δοΐυ}}} Ὀθθὴ σϑὶ ἤτοι ἴῃ 6 Ρ60- 
ΡίΘ οἵ ϑτδοὶ ἴον ἱπάθβηΐ ον Ἰοης ρογοὺβ οὗ ὕσηθ ; ἷὲ 

1Ππ8 τοδί "64 ῬΟΥΙΩΔΏΘΏΙΥ ἴῃ (ἢ 9 ροββοββίοι οὗ 
ἰ(0ὼ0 ἀοδοσῃάδηϊβ οὗ ΑὈγαμδῖὴ ἰῃ ἰῃ6 πίον Β6156: 
4, Φεδόονδὴ π|}} τοπμαΐη (06) (86 αοἀἂ (ΕἸΟΝ τ) οὗ (86 
βοοϑὰ οὗ Αὔγαθῃδιηω. ὙΤὨ18 Ῥγογηΐβο, αἰδο, ποι δίδη ἀ- 
ἰδ 811 τι06 ἰγδηδίθπὶ οὐβουσγα 0η8, 85 Ὀθδὴ {18]]6ἀ ἴῃ 
[86 ρΡΘΙΓΔΡΟΪΑΙ τησῃοι οίϑτῃ ἱπ Ῥαοϑιπο δηὰ Ασδῦΐδ. 
ΤῈ διϊρυ]αϊοά, ἱπιρνοβοτίριϊ Ὁ]6, ρϑοῦ αν τίχαι οὐ τῈ0 
Ῥθορὶθ οὗ ἰβγδοὶ ἴο ΟἝῃδδῃ 8 ἱποϊπἀ ρα ἰη ἐμΐ8 ραπογαὶ 
Ρτοιἶδο. [106 τΆ}}γ ἴο ()6 ᾿ΐπ66] δοϑὰ δηὰ ἐδ)8 ϑδυίῃ]γ 
ΟἌἝμδδο, Ὀυϊ ἐδε ουεγίαδίδπρ οουεπαπέ διὰ ἐλό εὐεγἰαδί- 
ἑη Ῥοεϑοξείοπι, ΒΟΥ ἰμδὺ [6 οονθηδηὶ δηὰ [86 ὑγοιη- 
ἰδοὰ ἱπμογίίδηοο ἱποϊυάθα [86 δρίγίιυδὶ δοϑὰ, δὰ [ἢ9 
ΒΘΔΥΘΏΪΝΥ Οδῃδδη.---Α. 6] “ἢ ἐδ β ὨΘῊ πδηγθ, αοα 

γὸ ἴο Ὠΐτῃ 8 τϑαὶ ῥιοάρο ἔον 106 ΘΒ, Ὁ} 1Βῃτηθηὶ οὗ 
5 οονθηδηί, 810 06 ἴΐ|6 ΠΔ1ὴ6 π ἰοῖὶ αοἀ ραγο ἴο μι, 

οοὐἹὰ ποῖ ὈΘ6, ΟΥ ΓΤΟΙΏΔΙΠ δὴ ΘΙΏΡΙΥ δουπά, Ὀπῖ τηυδὲ 
Ὅδ6 νἱονοὰ 88 [80 οσργοδβίοῃ οἵ 109 γοδιγ ἰδ σοη- 
γ6γ8." ΚοΙῖ!. “.Α ὩυτϊΆΘΓΟΙΒ ΡΟΒίΟΓΙΥ 'Μνὰϑ τοχαγα θὰ 
ὈΥ [80 ΗΘΌΓΟΝΕ 88 ἃ ἀϊνίῃηϑ Ὀ]οβαίηρ, πιο ττὰβ (ἢ9 
Ῥοτὥοῃ οὗ ἰμοβα ΤΕ ἘΈΛΗΒΕ .ῖπὰ (οἰ. χχὶν. 60 - 
ΧΙ", 16, 19: ΡΒ. οχχνίϊὶ : νἱ. 8). Κηοροί. 

4. Τ.6 οογοηδηΐ οὗ ΑὈγδμδιῃ (οη εἶθ μαγὶ) τ τὰ 
Οοά, ἰπ (μ6 πίἀδν δοδα {γοβ. 9-14)Δ Ἀνὰ αοά 
(Εἰολιῖπι) βαἰὰ πηῖο Αρσαμδπι. ΤῈὸ σονοηδης οὗ 
οἱτοστησϊδίοη ἰῃ (86 Ὑ]ὰοΓ Β6η86 8 8 οογϑηδης οὗ 
ΕἸολίσα. πὰ Ἰιΐ8 ὩΘῊ ἀοϑπδίζοι ΑὈΣΔΉ δια τδϑ οδ ]οὰ 
ἴο ἰηἰγοάθοο [Ὠΐδ βίρπ οἵ Δ: οονθηδηὶ ον Ὠἰτη56}} δηὰ 
εἶα δοϑά. Ηδ σδωθ ὑπᾶοσς ΟὈΪ ζαϊΐοη αἱ (μ6 ἤγβὲ Ὁ υ 
υἱτλθ6 1} πὶ ἢ18 ϑοϑᾶ ἴὸ ἵσϑορ ἴ1:6 οογοηδηὶ πὶ Ε]Ο- 
δὲπι, Βαὶ οἱγουτροίδίοι [8 ἴῃ6 ομδγδοιϊογίβιΐο βῖρτι δπὰ 
866] οἵ {Π18 οΘονοῃδηΐ, 88 8 βίδίαϊα δῃ 8 ἐγρο, ἱ. 6., Ὑ1ἢ 
886 ἱποϊυαἀοὰ ἰάοα οὗὨ [18 δρὶ τ 4] ροτὶ. ἴπ 18 ΒΟΉ 56 
ἷς ἰ8 δοἰὰ: ΤΏ 5 ων οονομδηῖ,... 50.811 6 
οἰχουσηοίσοα. ὕροῃπ οεἰτουτηοἰπΐοη οοαραγο ἮΊΝΕΕ : 
Ἀεαΐ - Ἡγονίεγδιοῖ, διὰ εἰτηΐαν ποῦκθ. 1. ΤΉ δοὶ 
οὗ οἰγοπτηοίδίοη : [86 τοιηοναὶ οὗ [86 ογοβκίῃ. 2. (ἢ 
ἀοβάδίοη : (86 βἷχη οὐ [6 οογϑθηδηὶ : ὃ. [19 {1Π|6 : 
ἀρμῦ ἀδγα δῖον (89 Ὀἱγίι (866 οἷν, χχὶ. 4: 1,0. 
Σχὶ, 8; ἴκκο ὶ. δ9; ἰἰ. 21 ; Φοὶιῃ τΥἱϊ. 92. ῬΆ]}, 11}, δ. 
Φόοβερη.: “" Απίΐα." ἱ. 12, 2); 4. 80 οχίθηϊ οὗ 18 
οἰοδοῦ : ποῖ ΟὨΪΥ (μ6 ΟὨΙ]άγθη, Ὀυϊ βἴατθθ Ὀοτῃ ἴῃ 
ἴδο Βοῦδβο [δηἃ (Π0866 αἶδο Ὀουσῶς τὶ Ὠΐ8 ΤΩΟΏΘΥ..-- 
Α. 6.] πεῦὸ ἰο ὃ6 οἰγουμπηοίϊβοα ; ὅ. 18 ἰμνί οἸΔΌΪΥ : 
ἴοδο πὴ 0 ὝΘΤΘ ποῖ οἰγουχηοίθοά Βῃουϊὰ 6 σαὶ οἢν 
πρτοοίοὰ.---ΟἸτου ΟΊ 0Ώ, 88 ἃ βίχῃ οἵ ἐ8)6 ραϊγίαγοιδὶ [ ΕΤῸ 
οογδηδῃξ, ΔρΡΘδΣα ἴ0 ΡΓΘΒΌΡΡΟΒΘ :ἰΐβ ΘΑ] ον οχἰβίθηοθ 

᾿ΤΙΡΘΟΝΣ ΤΡ ὙΦΘΒΕΙΣ δ ΘΥΝΎΕΙΒΕ ΣΙ ΚΎ  ὙΠΝΗν - 

διὰ ᾿Ὀγΐίῃοοδ ἘΠΟΡΕ ΓῚΡ Βυοοθθ- ἰ αἰδίοῃ ἨδΔΔ ὑγδοιϊδοὰ διυοπρ ἔμπα ΟΟΪοδὶ, 
'ς 828 ὈΘΟῺ υγχοὶ, ΠΟΎΘΥΟΓ, αρδϊ πὶ ἴῃ 6 ΠΣ ἔδδι 

ὁ Ἐργριίδηθ ργβοιίβοα {π|8 τὺ ΚΘΏΘΓΑΙΙΥ; 1. Τηιδὲ 
ἈΡγϑδιδση οἰγουϊηοίδοα 411} εἶα τὴ 41]8 δβογυδῃΐδ--ΔΣ ΩΣ 
ἐμοπλ ΡΓΟΔΌΪ [0096 ὙδῸ ποθ ὑγοβοηϊοὰ ὮΥ Ρδ8» 

; 2, ἴμδς ῬΒΔΓΔΟΙ 5 ἀδυρῃίον ΚΘ τμδὲ ΜοδοΘ 
Ἧ88 8 ΠΌΤΟΝ Οἰ]ἀ---(Ηθ0.. δηὰ ὈΘΠοΪ ἃ ἃ τη] 6-ο" 16); 
-3. ἔσοϊι. χχυχί, 18: 800 Βυβη : “ Νοίοϑβ," ἢ. 378.--- 
Α. 6 διὰ ΕἸΠΙΟΡΙΔΠ8; δηὰ {δμ6 ἰ γτίδηδ οὐ Ῥαϊοϑῃθ 
δὰ Ῥδοπίοἰδῃδ τοῖρξ μδυθ ᾿ἰοασποὰ ἰδ ἤοτὰ ἰδ9 
Ἐρσγριίδηβ. [ἴῃ Ετα ἀΒ υἱοῦ, [8 οΟτἱμίηαὶ ὨοταΘ ΜΔ 
1116 4 ΠΥ οὗ (Π0 ΝΊ]Θ ; δπὰ ἴξ 8}}}} οχὶϑίϑ 88 ἃ παιΐοῃδὶ 
ὉΒΑΡῸ διροης ἴμ6 ΕἸΗΪορίδη ΟὨ το δηβ, δημὰ διιοηρ 
9 Οοῆσοαβ. ὙΠ τοχαγὰ (0 (9 οἰγουχιοϊβίοη οὗὨ ἐδ 

πὸ τοηδῖκ, δὲ πῈ 116 Βοτοάοίυβ δηὰ 
ῬΏΣΟ τορδγὰ ἰδ 85 ἃ βζ6ῃ6ΓΆ] ουδίοτω, Οτέροη δϑογίϑα ἱξ 
ΒΙΤΩΡΙΥ ἰο 180 ῥγίοβὶϑβ. [ὙΥΟΒΡΒΊΤΟΒΤΗ, ρ. 81, ὈΡροθ 
ἰῃ ἔανονγ οὗ υἰ8 νίον, ἐμδὶ αἰγουτμοίδίοη γγὰβ οὶ ᾿γδο- 
ἰδϑοὰ ὈΥ ἰμ6 ΟἾΘΡ 808 οὗ δι : ἐδμιαὶ [8 ἐ8ο 
ΒΟῚ οὗ δῃ ἴδῃ τροίμοῦ, ψγὰδ ποὶ οἰτουτηοίδοα 
ὑπ} αἴλοσ {18 ᾿πϑιϊτα οι οὗὨ 86 οογοηδηὶ: δηὰ ἐδδὲ 
Φοβδυδ ἰ8 δαίὰ ἰο ἤδυθ στοὰ δι'υδῪ ἰμ6 τοργοδοῦ οἵ 
Ἐρσγρὶ Ἡπ θῇ 86 οἰγουτηοἰδοὰ [6 Ιϑτδ οἰ ἐῦο8 δἱ ΑἸ 8]. ---- 
Α. 6.1] «ΔΑοοοταϊΐηρ ἰο Ἐζοῖκ. χχχί, 18: χχσίϊ, 190, [86 
ἘρΥρΡΟΔΏ8 βοϑῖὰ ἴο ὮθΘ ἱποϊαἀθα διποηρ ἰΠ6 ὑπαϊΓοΌΓη- 
οἶδοαά. Ἧα ποοὰ ποῖ, ΒουΟΥΟΡ, ἱπβὶβὲ ἴοο βιυ σα Ὑ 
ὍΡΟΣ ἃ Ργορμεῦῖο πογὰ, Ὑ ΐοῖ ΤΩΔῪ ΡΟΒΒΙΌΪΥ μδγὸ ἃ 
δῖριμοῦ βυγη Ὁ }168] βϑῆδο (οορ. Βοπι. ἰϊ. 28). Απά 
Οτίζϑῃ ἰμέοιτωθ 18 οὗ δ ἰδίοσς ἔτη, ἰῃ τ μϊο (86 
Οορἕςο οἰατημοηὶ νΜ)ὰ8 στηϊηρὶ οὰ τὶ Ηθ]]οηἶο οἰθιηθηί 
ἷῃ Εχγρί. ββοιμο δυο υἱοισοὰ Εκγρεΐδη οἰγουχηςί βίοι, 
88 δὴ ἰΘοἸ ζίηρ οὗ (9 σοῃογαῖίγθ ρόσοσ. ὙΤΠ6 ὈΪΟΟΩΥ 
δοὺ ροϊηϊβ γδαίῃος ἴο ρυγβοδίίου, 6} Ζβοῖϊ γογκΒ : 
1τμδὲ οἰγοιπποίβίοῃ, 88 δοῖὴθ (δ᾽ πἰς, Ὧ858 Ὀδοη [ουπὰ ἴῃ 
Ασωιοσίοδ, ὑροη ἴμ6 βου ὅθε 16]4η419, 6. Κ΄. ἰπ ἃ πιο 
τοδοι ἰΐηρ ἰδὲ ἴῃ ;86 ἀλοης [Π6 ον, ἴῃ (6 Εϑαρθ0 
Ἰοϊδηθ, δηἃὰ διοοηρ (6 δου ποαϑίοσῃ Νορτο {τὶ 
6. β(. ΔΙλΟῺρ ἴδ0 Ὠδιηδσαθ ἴῃ ἰγορὶοαὶ ϑου ἢ Αἴτίοδ, 
Απᾶὰ Βοῖὸ ἯΘ ὁδῆποῖ δδϑῦϊηθ ΔΗΥ͂ οοηπθοοίΐοη πῖ 
[6 ΑὈτΔΒδηνΐο, πον πὶ [86 Ἐργρ δ οἰγουπηοϊδίοῃ. 
Βαυΐς [88 ουδίομιβ γοναὶ ΐησ ἰπ (8.6 γα ]οΥ οὗ ἴδ6 ΝΘ, 
τοῖρσϊ αργοϑὰ ἱμοιηβϑοῖνοθ τ 6] 7 οΥον Αὐγὶσδ, 88 ἔῃ 060 
οὗ ἴ)0 Ῥμοωηϊοίαηβ οὐον ἴμ6 οοθδῃ. Τπ6 Ερίδβι19 οὗ 
Βασθδ πῃ ἃ Ῥδββδρθ ἩΠΙοδ ὯΔΒ ποῖ Ὀθοη 8υβ- ὑ48, 
οἶθ}}} ἀρ φότῶι (οὰ. ἰχ.), Ὀτίηρβ ἱπίο ῥγοτηΐποησθ 
[3.01 ἰάρα, δὶ πὸ τουδὶ αἰἶδί! αἰγου οἰ βίο, 88 
80 Οὐἶκίηδὶ ουδίοτῃ οὗὨ αἰδδγοης πδίϊοῃβ, ἔγοτα ἰπδὶ 
ΜΠ ΐοἢ τοοοΐνοθ ἐμ 6 ραισίδυομαὶ δὰ ὑμϑοογαῖῖο 58Π0- 
ἰἰοη. “126 Βοδίμϑῃ οἰγουπιοί βίου," δ Ὠε}  Ζϑοῖ σὸ- 
τ εΐεθ, “ Ἰοανίηρσ ουὖΐ οὗ υἱοῖν [80 Βα ὑδθ8, Αταΐδηβ, 
δηὰ [6 ἰτῖροα οοπποοίθα πὶ ἴθ Ὀοΐὰ ὉΥ Ὀϊοοὰ 
δηὰ ἴῃ ὨἰΒίοΟΥΥ, ἰΒ [8 ΤΟΎ δηδιοροῦθϑ ἴο ὑπ 6 Ὠοδίθθῃ 
βδουΐῆοθ. ΑΒ ἴπΠ0 βδογίβοθ δρσγδὴρς ἔγοαῃ [86 ἐδοϊηρ 
οἵ ἰὴ ὩροοβδίΥ [ῸΡ δὴ διἱοῃοθηξ, 80 αἰγουτηοίδί 
ἤτοι) [8 ΘΟΠΒΟΣΟΌΞΤΘΒΒ οὗ {86 ᾿ΡΌΓΙΥ οὗὨ ̓ πδῃ Ὡδ- 
1τ6.}) Βιυὲ ἐμδῖ 186 δΒρτοδὰ οὗ οἰγουτηοίβίου διρος 
[Π0 δῃηοίοηὶ πδι 08 18 ΔηΔΙοροῦβ ἰο 186 ζΘΠΘΓΔΙ τους 
δίϑησϑ οὗ βδοιίβοθ, ἢ88 ποὶ γϑοὶ Ὀθθὴ ρὑγουϑὰ. [1 τϑ' 
τηοΐηδ ἴο Ὀ6 ἰἱῃνοβμαιοα, προίδον [86 πδιϊοηδὶ οὐ σίῃ 
οὗ οἰγουτπηοίδίοι ΒΔ 8 σαίδου ἰῃ δοῖὴθ τοἰδίίοῃ ἰὸ 
γα κου βδοσίθοο; τοῖον ἐξ ΤΏΔῪ ΡΟΒΘΙΌΙῪ ἔοστῃ δὴ 
ορροπίοῃ ἴο ἰδ ουδίοχι οὗὨ Βυτηδη βδογῖβοοδ ([Ὸγ ἰὲ 15 
δὲ 848 δυϑυγὰ ἰο νυἱθὺν ἷἰξ τῖϊἢ δότηθ, 88 ἃ σοωπδῃὶ οὗ 
ὉΠΏΔ Βδογβοο, δϑ 0 τορασὰ ἰὰ πὶ οΟἴπΘΓΒ, 88 ἃ 

τοοὐϊδολίίοη οὗ δυπυςδίατ) : ποι ον ἰδ ΤΩΔῪ ΠΔΥΘ 
Ῥγονδιϊοὰ ἔγοτα βδηΐ ΣῪ τηοίΐνοθ, ἰδ 6 ΟὈϊϊραϊίοι οὗ 
ὈΟΟΙγ ραν Υ ἀπ βουπάποδβ, (8900 Ἧ ΙΠΕΚ, ἱ. Ρ. 1069); 
οΥ πθοῖθοῦ ἰδ [88 ποῖ σδίμοῦ ἔγοτῃ ἔ6 ἤτγδί δὰ 18 

ὑπ δηὰ βοῦγορ ἰη (86 ἰάθδ οὗ πὸ οοῃβθογδίξος 
οὗ (06 φοπογαιῖνο πδίατο, δηὰ οὗἩ ἴῃ ργοραρμαίϊίοῃ οὗ 
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186 ταῦῦ (ΣΙ ΙΤΖΒΟΗ, Ρ. 886). Αἱ 4}} ὀνϑῃΐβ, οἰγσῦῶι.- 
οἰβίοη ἀἰά ποὶ οοἴηθ ἰο Αὐγδιιδπὶ 88 ἃ ουβίοπι οὗ ἢΪ8 
διοοδίοσβ - 6 ἨΔ8 Οἰγου πη οἰθοα ὙΠΟ Ὠἰηδίγ- 6 
γΟΔΙΒ οἵ ἀρ. ΤιΪ8 θθατβ ψ]τἢ ἀθεϊαῖνο ποὶρῃ δρζαϊηδι 
1.19 ραπογα ἰχίηρ οὗ ἰδ σιϑίοτῃ ὈΥ 6] 1Ζϑο ἢ. ΑΒ ἴο 
186 ἀοϑιϊπδίϊοη οἵ οἰγουτηοϊδίοη ἰ0 Ὀ6 188 δἷσῃ οὗἁ (86 
οογθῆδηί, ἰἰ8 ρδίγίδγο δὶ οτἱσίη ἰβ θουσηὰ αιοδιίοῃ. 
[418 ἴδ6 ταίῃυον τγαϑ8 ὁἤοβθη ἰὸ ὍΘ ἐΠ6 εἷσῃ οὗ ἴΠ9 
οονοηδηῖ συν Νοδῇ, 8ὸ {πῃ ῥτίοῦ οχἰβϑίθηςβ οὗ οἶγ- 
συχηοίαῖομ ἀοο8 ποῖ σϑηᾶορ ἰδ 1668 δ΄ ἰ0 Ὀ6 (Π6 βίμη 
οὗἨ ιὴ6 οονοηδηὶ ψὶ ἢ ΑὈΥΒΏΔΠΙ, ΠΟΙ 1688 δἰρηίϊδοδηῖ. 
“1 νδϑ [6 Ηἱ δγιῦ0] οὗ ἰῃαῦ τγϑιηοναὶ οὗἩ (6 οἷά 
τηΔη, δηὰ (πδὺ τΌΠΟΑὶ οὗ παΐστο σοι αὐ! βοὰ 
ΑΡγδμδπὶ (0 Ὀ6 ἴδ6 ραγϑηὶ οὗ {86 ΠΟΙΥ δοοικ.᾽) Μυτ- 
ἣγ. 8.66 8180 Κατὶζ δῃὰ Βδυγιηραγίθῃ.-- -Α, 6.] (ὅθ 
οὔ νἱΐ. 22). 8.111} ἰδ τδϑ ρ᾽δοθα ὌΡΟῚ ἃ 6 Ἰοραηὶ 

Ὀαϑὶ8 Ὁ Μοβεβ (Εχοά. ἱν. 24, 2δ; 1δὲν. χὶϊ. 8), δῃὰ 
Ὅγὰ8 Ὀτοῦρσῃς ἰπίο τορυΐϊλὺ ΟὈδοσνδηοθο ΟΥ̓ Φοδβῆυδ 
(ϑοεῖ. ν. 3). Τιδι 1 βῃουϊὰ Ὀ6 [6 βυπιῦοὶ οἵ (ῃ6 
Π6νν Ὀΐτίῃ, ἱ. 6., Οὗ 186 βαποβοδὅοη οὗ μυπιδη παΐυτο, 
ἔγοπι ἰϊβ γϑγῪ βοιγοῦ δηὰ οὐἱρίη, ἰ8 βιοτσῃ Ὀολ ὈΥ (ἢ 0 

ποῖ δροδῖ οὗ [86 οἰγουτησίδίοη οὗ [86 
οασὶ ([ων. χσνὶ. 41: ϑαϊ, χ. 16; χχσ 6; Φ6γ. ἷν. 

4. ἰχ, 2ὅ. Εσοῖς, χὶῖν. 7), δηὰ ἴσοι 86 ΤΏΔΏΠΟΡ οἴ 
δροοοῖ ἴῃ 086 διηοηρ (6 [Ββτγδ0] 1068, 'π ποῖ ΙΔ ἢ 
Ρτοβοϊγίαεβ τοῦ ἀοϑογ Ὀθἃ ΔΒ πον -ὍΟΓ. ΑΒ ἴο ἰδ6 
τουτηΐηηδ οὗ οεἷρῃς ἄλγε, πος ΜΔΒ 80 βιίγιο]  Οὗ- 
βουυϑα, ἰμδὶ ουθὴ (86. ἸΔῈ οὗ {86 ΞΑΌΘΔΙἢ τ͵2ὠῶ2ϑ μοϊὰ 
δυδοτγαϊηδίο ἴοὸ 6 ἰδ οὗ ΟἸγουπηοϊ κοι, 6} Ζ56}} 6 Χ- 
Ρἰαὶπθ τ86 ργοδοτ ρου οὗἨ [18 ρογίοά, ἔγοπηῃ ἴδ ἕλοι 
ἐπδὲ {π6 οἰ] πὰϑ ηοὶ δβορδγαϊθαὰ δῃὰ ρυγίβοα ἔγοιη 
180 δυδίομδηοο οὗ ἰΐ8 ΘΙ ὈΤΥΟΩΪΟα δβίδίθ υὑη1}} (Πΐδ 
Ῥογίοα, [ἐ 18 Ὀοιίον [0 τοραγὰ 186 ποῖ οἵ Ὀἰγί ΔΒ ἃ 
ἰοττηΐϊηυϑ [ῸΡ {{π᾿Ὸ οἶοβο οὗ ἴῃ: ὅγϑὶ ἐῆγοοδ απὰ ἴδον, 
δηά δἱ {δ Βδιὴ6 ἔπ)|6, 88 ἴῃ60 ἕοστω ἄχοα ἴοσς ἴῃ6 ουϊ- 
πασγὰ ὈυγτΒοδιίίοη. Κ 6] ὀχρ]δίηβ: “"Ὀϑοδυβο (Πἷ5 δ Υ 
85 ΥἱἹοιγοα 88 16 Ὀορὶπηΐπρ οὗ [86 ἱπάἀοροηδοης 16, 
88 ἯΘ ΠΥ ἰηΐον ἴγοηι [6 δΔηδ] οσΟῦΒ Ὀγοβου ρἤοη 88 
ἴο ἴῃ ἀρὸ οὗ [86 γουηρ δηΐπη8}8 υβοα ἰῃ βδοσὶ οθ 
(1 ον. χχῖὶ, 27; Εχοά. χχὶὶ, 80).5 Ηθ γϑιμδγκβ 8]80, 
ας {Π6 ΑτδΌΐϑηβ οἰγούμσηοὶθο δί ἃ ἰαΐθ ρογίοά, 
π5Ό Δ} Ὀοΐπτοοη ὅγε δηὰ ἐπϊγίθοη γράγθ, οἴοη ἀυτίης 
(86 {πνίθθη (ἢ γοαῦ, Ὀδοδῦβο ᾿ΒῃΠΛ6] γὰϑ ἰἰγίθθη 
ΥΘΆΥΒ οἷα ψ ἤδη ἢ6 γὯϑ οἰγουτμηοίϑοα.᾽") ἘΕῸΓ ΤΉΟΓΟ ἀ6- 
ἰΔ]οὰ οὐβοσυδίοηβ, 8060 Κνοβσξί, Ὁ. 164.-ΤῈ6 
ἰπγολιοηΐησ ἰῃΠαὲ ἴδ6 υποϊγουτηοϊδοὰ Βιουϊὰ 6 ουϊ 
οἵ---ρτοοϊοά, οΔΠ τοῖον ΟὨΪΥ ἴο ἴ86 δοῃεοίουϑ, τοῖς. 
οἂ οοηίοτηρί ΟΥ̓ἨΤ.6 Θοτητηδηα, 88 06 βατηθ ἰθγοδίθῃ- 
ἴῃς τηυϑὲ Ὀ6 υῃάἀεογβίοοα ἴῃ τοραταὰ ἴο οἶος ΟΠΒΠΟΘΒ. 
ΟἸογίουβ απ οἰδογθ ὀχρϊδίπ ὑμ6 “ συ ἰπρ-ο01 86 8 
ΓΟΠΊΟΨΑΙ ἔγοτῃ [0.6 Ῥ6ΟΡ]6 δηᾶ ἐΐβ ὑσίν]ορο8. Βαϊ [6 
(Πσοσγαῖα ἀοαί-ρΟθ ΠΥ (τ 1] ο ἢ ΜγᾺ8 ἱπάοοα [6 ἰοττη 
οὗ ἃ ὅπη8)], σοτωρίοίθ ὁχοοϊωτηυπίοδιΐοη ἔτοπὶ {Π6 ἢ60- 
ὉΪ6) οδη δίοπθ 6 υῃάοτβίοοά Βϑιθ, 88 ἰΐ ὨδίμΓΑΙΥ 
οου]ὰ δ'ομθ τηϑοὺ ἰ᾿6 οαβα οὗ (6 ἀδαρίβϑον οὐ [ἢ 
σογοηδηῦ ῖχη, δηα οὗὨ {πΠ6 οονγοπδηὺ [86]. [Βυΐ ἰξ 8 
{μ6 σογοπϑηΐ θούοοῃ “6 ῃοΥδἢ δηὰ {86 Βοοα οὗἩ ΑὗτΑ- 
Ἦδιῖη ἩΒΙΟὮ ἷβ ΠΟΓῸ Ὀδίοτο υ8, δηα Ἔχοϊυδίοη ἔγοτα (16 
ὉΘΟΡΪΟ οὗἨ ἴμ6 οογθηδηῦ πουϊὰ 6, 88 Βαυτηρατίθῃ 
τρόθ, οχοϊαβίοη ἔγοπι 8411] Ὁ] οαβίηρβ δηὰ βαϊνα  οι, 
Τῆδὶ 1018 τὰβ οοηποοίρα πὶϊ (ἢ6 ἀραῖῃ-ΟΠΑΙΓΥ͂ ἴῃ 
οἴδον ρα8884568 (45 Ἐχοὰ. χχσχὶ. 14), σου Ἱὰ βοοῖὴ ἰὸ 
8ΠΟ (Ππαῦ [ἢ 6 ρἤγΑβ6 (86 1 αἀἰαὰ ποῖ ὩΘοΟΒβα τ Υ ἱπ ΪῪ 
8 0Ὁ ἃ ῬΘΏΔΙΙΥ.---Α, 6.7 (860 ΚΝΟΒΕΙ, Ὁ. 168). ΤῺΘ 
οΐδγοησο ὉΥ Βο ἰΖβϑοῖ, ἴο δὴ ἱπηπηθάϊαίο αἰνὶπο ἱπὰρ- 

ΒΑ δὍτ2ὴὴ ὁ εἰρλξ ἄανε. Τὶ ντ͵αλΟϑβ ΑὐΟΣ ἃ Ὑθοἰκ 5 τουπᾶ, 
σῇ θὴ ἃ Ὡον ροσίοὶ 8 Ὀομαπ, δηἢ ἐπ π5 ἐΐ τ ἱπάοδεῖνο 
οἴ εἰαγίξῃ ΒΗΘ ὉΡΟῚ 8 ΠΟ ᾿6. ΤῊΘ καυθηϑῃ ὧδ ἮΔΒ 8 

ν γ: νοσίοα οὗ βοτοῦ ἀδυβ νὼ 8 ββδογοὰ 
Ῥογίοά, εὖ ἰδδὺὶ τὰῖξῃὰ [ὴ6 οἱ ἢ ἀλν ἃ πον σγοῖο τὰ 5 οὐ» 
τοορϑοὰ “240 Ο08σ8, Ῥ. 38).-.ΑΧἃ.. α.} 

ΘΕΝΕΒΙΒ, ΟΕ ἸῊΞ ΕΓΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΡ ΜΟΒΕΒ. 

1 τωϑϊ, οὐ (0 ἴα ρτετηδίαγα, οἰ111688 ἀραὶ οὔ ἰδ πὰ 
οἰγουπλοίδοά, γὼὺ πιδὰ τοδομϑὰ ζ.}}} δϑζε, ἱσωρὶϊοβ δῷ 
σι σδογϊμασυ ἰηϊσοἀυοίίζοῃ οὐ Θηϊδγζοσιοης οὗ ἐδ8 
ἐδοοοταίο τγτορυϊαιίου, νἱο Ὀοσμχα ἴο (86 [ετδοῖ- 
8} ἰγαάϊὥὔοη. Καὶ βιγίνοθ ἴὸ υπὶία ὈοΟ(Ὠ τίοο 
(Ρ. 1606). Βυὲὶ ποτα αἷἰδὸ πὸ τηιδὶ ἀἰδβιϊηρτι 5} (9 
ἰοσαὶ δῃὰ ἰγρίοαὶ οἱθιηθηῖδ. ἴῃ {πὸ ἰγρίολὶ 
[86 “ ουἱῃρ-οἘ ἀοποίθβ (6 ομαΐοββ ἀρδισποιΐοη, 
16 ἰοϊδὶ τυΐη οἵ (}8 πριῃ πο ἀοβρίβοβ 186 σοτθῃλης 
οὗ ἀοά, [Απὼ ἱἰξ [8 πογίδγ οἵ οὐδβογνδίίοῃ, ἐπδὲ ἴῸ 
ἀοαρίβα δηὰὼ γοὐθοὶ [86 εἰρη, ψὰ8 ἰ0 ἀοδρίβο δηὰ τοὐϑοὶ 
(86 οονδιδι ἰι861. Ης σχἢὸ πορίοοὶβ οΥ σρίυϑοβ [86 
βίσιι, λαίλ ὄτοζενκ, πὶ οονεπαπᾶ---ὶ. α.] ' 

Β.---3. ΤΊ οο δ ὉΠ τηθοὶϊ οὗ [86 οονοηληὶ ἰῃ ἃ μδιν 
ΤΟΥΘΌ 86η80 ΠῚ, [8480---ἰ 0 τῆοτο αἰγοοῖ ὈΘΔΓΟΣ δεινὰ 
τηοαϊδῖον οὗἁἨ ἴῃ οοτοηδηὶ (νοῦ. 1δ-292). Αμὰ αοὰ 
(ἘΠοὲτα) δα. Οοα οβιδὈ] δῆοβ ἰῃ9 οονθῃδηὶ ἴῃ 
18 ἴοτπι 4180 δβ ΕἸ ἶτη, ποῖ 88 Φϑιουδῃ, βίποθ τοὶ 
ΟἿΪΥ 5Ξγδεὶ, Ὀὰϊ Εάου, βῃουϊὰ δρυΐηρ ἔγτοϊῃ 1588, {}9 
800} οὗἨ βαγδὴ.-- -ϑασδὰ ἴὮΥ τῖθ. “ΔΑ (6 δηοδδῦ 
ἔγοβϑ οὐ ἡδιΐοῃβ διὰ κίηρα, βῃ βῃουὰ Ὀ6 οδ])]οὰ γΠ Ὁ 
(Ρτίπουββϑ), ποῦ ἽὮῺ (μογοΐπο)" Κποῦοὶ. εἰ ἰσαοὶ 
οχρ αίηβ Ἴ2 (86 ῥτίθοοΥ, Ὀυὶ [8 ἀοε8 ποὶ ἀϊβιπ» 
ξυΐθ8 δυβήοϊοηιγ 86 ο]4 πϑιὴθ ἔσγοῃ) ἴ6 πον. (Ζ6- 
ΤΟΙῺΘ αἰδβιϊηρτιβίι68 : ΤΩΥ ὈΥΪΠΟΟ688, ΤΑΥ͂ ἀομλϊΐοη πὰ 
Ῥυίμοθθθ θη 6 γ}} 7). ἔτεα ἴῃ [818 σαΒ6 (6 πδπὶὸ ἀδ- 
οἷἶδτοϑ (06 βυδ]θοὶ οὗ (6 ΖΟ]οίπος Ὀγοιίβο, απὰ [18 
ΒΟΟΌΓΙΥ. ΝΟΥ ἰΐ τγῶϑ ἀθβῃὶ ον ῥσγοσαϊβοα ἴὸ Αὗτα- 
δια, ἰδδι Βα βΒῃουϊὰ παγα ἃ ϑοὴ ἔγοῃη ϑασδὴ; δηὰ ἱξ 
ΑΒ 4180 ἰητηδίοα ἰμδὲ {π6 ἀοϑοθηάδβηϊβ ἔσοτῃ (18 
800 Βῃου]α Ὀγδηςΐῖ {Ππουλβ ον 8 ἰηἴο ((οἶτη) πδἰ 0}. ---- 
ΤΏΘΩ ΑΡΌχδδδση 911 προῦ ᾿ἰδ ἕδοθ, διὰ 18 
ΤΏ6 ἀχρδηδύοη οὗ Κηοθοὶ ͵8 δοβυτὰ: 
ἀουδιοὰ [Π6 ῬΟΒΒΙΌΙΠΠΥ, δἷθοο 6 νὰϑ δὴ Βυηάγοά, 
δηὰ δῦ γἃ8 ὨΙΟΥ͂ ὙΘΟΓΒ οἰ, δηὰ ἰδυρῆβ, (Ὠογο- 
ἕογο, Ὀὰς [8115 προ 88 ἔδοο, Ἰοϑδὲ αοα βῃουϊὰ ποίϊοα 
τ ( “1 ιδ6 οἴδον πτίΐον, [86 ραδίγίδγοι, 5 [116 
ἴηδτι οὗ αοἄ, Ὀο]ΐονο 8 (οἢ. χυ. 6), δῃὰ ΟὨΪΥ 86 68 
διϊηοηὶ πὶΐδ, ἀουδίϑ δηὰ ᾿ἰδυσἣβ (οι. ΧΥΙΙ. 12). Βαϊ 
ἤ6ΓῸ δ5 ἴδοτθ, ἴῃ6 ᾿ἰδυρῆίοτ, ἰὼ (86 πάτα οὗὨ [86 Ῥτοσ- 
ἰϑεὰ βοϑὰ (ὉΠ), ῥα 8868 ἰηΐο 186 διϊδίοτυ οὗ Αὔτα- 
8. Τῆι ἴ06 ἰπίοτργοῖον, ἔἴγοτα [818 βιδηἀροίηι, 
Κηον δ ποϊῃΐηρ οὗ ἃ ᾿Ἰδυρῇ οὗὨ δειουϊβῃπηθηϊ, ἰὰ ΘΟὨΏΘο- 
ὕοῃ τ (}} ἢ, ἰηἀ δορά, ἰῃ τη 6 ἱτητηοαϊαὶδ οχροτῖ- 
Θη66 οὗ ἰδλ6 Ῥγοπιῖδα (ΡΒ. Ἴχχτΐὶ. 1, 2), 18. ονϊάβῃϊ, 
ὈΕΙΊΤΖΒΟΗ : ΤῊΘ Ῥτοχηΐθθ ἯᾺΒ 80 ΥΟΣΙΥ͂ ζτοδῖ, (μδἱ 6 
ΒΔῸΝΚ ΓΟΥΘΓΟΣΟΥ͂ ὈρῸΠπ ἴπ6 ρτουηά, δηὰ 80 ΥΟΣῪ ραγὰν 
ἀοχίοδὶ, ὑπαὶ π6 ἱπνοϊαηίδυ Υ ἰδ ρσῦβ (866 α]8ὸ 
αυοϊαίίοι ἔτοτη Οαϊνίη, Ὁγ Κοὶϊ, Ρ. 161) [{“ΤΒ6 
Ἰδυσηϊον οὗ ΑὈγδηδπι γ͵δϑβ ἴΠ6 ἐχυ δίίοῃ οὗ ΟΥ̓, ποὲ 
(86 κτηἶϊα οὐὗὁἨ πηθο] οἴ.) Αὐασ.: 46 ΟἿἷου. θεῖ. χτὶ, 38. 
Ὑογάβσου, ἩΐΠῸ 8160 ὌΓΡΟΒ ὑπαὶ {Πὶ8 ᾿ηϊογρτοιδοῃ 
8. Βυϑίαϊποά ὉΥ͂ ον Ἰωοτ, Φοῦῃ νἱῖ. δ6.---Α. 6.} 
Ὗ 6. ΤᾺΔΥ ΘΟΏΒΟΘΠΗΥ ἱπίος το ἰμὸ αἰδοτγοης ἱπὰρ- 
τοοη(8 οὗ ΑὈτδΏδση 8 ἰδυρη ον Βοτο, δηὰ ὑπαὶ οἵ 88- 
ΤᾺ}, πο οἢ 18 τοοογταάθα δογπαγα, ἰμαὶ ἔθογα ντ85 88 
ἱπιρογτίδης αἰδηοιίου ἰῃ ἰδ6 διἰδίθα οὗ τωϊηὰ ἔὄσσο 
πο ἢ ἸΠΟΥ͂ βρη. Τθ6 ομαγδοιοσίβεῖς ἔδαϊυσο ἰῃ (6 
ὨΔΙΤΑΙΟἢ ὮΘΤῸ ἱδ, ἰμΠδὺ ΑὈτδμδτη ἔ6}} προὰ Ὠἷ5 ἴδοα, 
ΔΒ δὶ δγβὶ, δον (6 ργοϊηΐβθ, γον, 3.--- 58} 811 86 χῸ 
6 ῬοχῺ υπῖο ίτι ἰδπαὶ 8 ἂπὶ Ὠπᾶγοα γϑοσα 
οἱἂ 2" Τῇδ δρραγοηΐ ἱπὴροβαὶ ὈΣ ΠΥ ἰ8 ἐποίοϊ ἃ (866 

Φ [“ΤΉ666 αὈΘΒ 008 ΔΙῸ δοῖ δά ἀγοσδοὰ ἐο αοᾶ: ἴδ85 
ΤΛΟΤΟΙ͂Υ δρίίδίο ἴμὩὺ ὕτοᾶδὲ οὗ 16 δεξοπίδηϑὰ ναίσίατο. 
ἌΌΒΡΕΥ, Ῥ. 811, “δὴ ἐδ ὉὈ062 Τὶ ἰδὲ τᾺΔ ΟἿΪΥ ἴοο 
ΕΝ ἴο Ὀ6 ἐπουχῆϊ οὗ, δὰ ἴοο δ᾽ οοδοᾶ ἃ οοῃισυχητηδέϊου οὗ 81} 

δῃοῖθηξ ΠΟΡΟδ, ἴο 06 ΠΟΥ͂, δὲ 1[8]8 1δἱθ ἀδΥ, δὸ ἀθ ΟΣ 
δεαατοὰ ἴο τη Ὁ αοὰ ιὐχδ6}4.) ΦλΟΟΒυδ, Ρ. 339.--Αἃ. 
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ἔο ᾳυοίδουνδ, Εοαι. ἱγν. διὰ Ηον. χὶ).--Ὁ τδδὶ 
Σδητοδοῖ τσὶ (1.11) Ἦνο. Τιθ δοηδο οὗ (}6 ΤΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΊΟΑΤ, 
ἡ δος ἰδ διυθίσυουβδ. ““ ΑΌΣΔΒδιη,᾿" βαὰγ8 Κποροεὶ, 
ὁ ὨΓΏΒ δδίθ, διὰ ΤΟΥ πίϑιιθθ (μδὺ (ἢ 6 8δοῃ δι 8]- 1, 8560 [86 «(Οαπογαὶ δηαὰ (Π6 Οὐ σε 
ΤΕΔΩΥ Παὰ ββουϊὰ ᾿ΐνθ δῃὰ ργόβροσ. σαϊνίη, δηὰ 
οἴδογβ, αἰδο ἰπίογργοὶ [16 ῬΥΔΥΟΡ ἰὼ 1[Π6 Β6Ώ86, ἰδιδὶ 
ΑΡγδδδιὴ που]ὰ Ὀ6 οοηἰουίϊοὰ 1 ΙΒ πγ646] Βῃουϊὰ ῥτοβ- 
Ῥεσ. Καοὶ!, οὐ 186 ΘΟΒΊΓΑΓΥ, Τοζατὰβ ἴΠ6 ῥχΆγον οὗ 
ΑὈγδμδτΩ 85 οὐἰβίησ ουἷ οἵ 8 δηχίοίγ, 1ἰοδὲ ΙΒῃχτηδοὶ 
δοιὰ ποὶ ματα δν ραγί ἴῃ ἰδ6 Ὀϊοβδίηρβ οὗ [6 οογ- 
διδαῖ. Το ἰδεῖ, ἰμδὺ 126 δβνγος οἵ αοα οομῃέδίηβ 
ὯΟ ἀδηΐϊα] οἵ 1π6 Ῥγϑυοσ οὗ Αγδθδιω, ἰ8 ἰη ἴδτογ οὗ 
1 ἷ6 ἰηϊοτργοίδιίοη. Βαί ἴῃ [86 ργαυοῦ, Αγ Βδπι 6Χ- 
ῬτΟβ8685 διἷβ δυ(οἱραϊΐοη οὗ δὴ ἱπάθβηϊθ πηρρὶθοὶ οὗ 
ἸΙΒΈσηδοὶ, νος πτὰβ ρα ἰο ἰδ ραδγοηίαΐ δοδγί, 
Ης αβϑίκα ἴον εἰτὰ, ἱδογοΐοτσο, 8 Ἷ6 ἔγοα αοὰ ἴῃ 186 
Βίσμοϑὶ βθη86. δίποο Ασγαδ, 8000 ἰο οἷ. χνὶ,, 
Δο(ΏΔ]]γ [οἷϊ ἱπίο ἐμ6 δυτοηθοῦβ ὀχροοϊδώοῃ, ἐπδὺ (86 
Ῥτοζωΐβο οὗ ἀοὰ ἰο εἶτα που]ὰ ὃο [Ὁ]8]16ἃ ἴῃ ΙΔῃταδοὶ, 
δηὰ εἶποῦ ἴδ γο 18 ἢ0 γοοοσὰ οὗ ΔῈ αὐνίπο οογγοοίοη 
οὗ δὶβ Ἔγοσ ἴῃ (06 Τωθϑὴ [π26, [86 ὩΘῊ του Ἰδιίο 
ἔἥγοσα αοὰ οου]ὰ ΟὨΪΥ 80 ὃ6 ἰπιτοάδυοοὰ ἩΒΘῺ Ὠθ Ὀ6- 
Εἶπδ ἰο Ὁ6 ἴῃ ἰγου]ο δϑουῦ [βγη)δ6ὶ (866 οἷ. χχὶ. 9 
διὰ ἰο ἀουδί, 88 ἰο (86 ἐσ ἃ δὰ οοσίδἰεἰγ οὗ 
8ε1{-ἰοττοϑὰ οσχροοιδίοι, ὈοὶΝ Ὀοοδῦθο Φοιοναῖ δά 
ἰοῦ, δἷπι ἔος ὁ ἰοὴρ ὕτωθ πιϊουὶ ἃ πον τουοϊδίου, 
διὰ Ὀοοδῦθο Ηδρὰν μιδὰ οοτητηυηίϊςαίοα ἰὼ τη 1Π0 
τον οἰδιίοη ρτδηϊθα ἰὸ ᾿6Γ, 88 ἰοὸ ἐ86 ομαγδαοίθνρς οὗ ΒῸσ 
801:---ἃ ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἩΠΙΟῺ αἰὰ ποὲὶ ἄρτοθ τυ ἰ [6 μοὶ 
ΟΥἩἨ 106 ρτοιηΐβο. ἴῃ {818 βίδίθ οὗ υποουίδί νυ δηὰ 
ἀουδὶ [Ὁαϊνίη, Βοσανοσ, ΒΟ] ἀ8, ἔμδὶ ΑὈγδδση ΜΔ8, 
8}} {μΐβ8 ἐἰπι6, σοπιοηϊοὰ τ [86 δυρροπίοι, ἰΠδὲ 
ΤΑὮ 86] ττὰδ ἰἢ6 οἰ] οὗὨ ργοσωΐβο, δῃηὰ (δὲ [06 ὩΘῊῪ 
του οἰδιΐοη βίδνι δα Ὠἷπλ ἔγοσα 8 ἜΥΤῸσ.---α. 6.1 (86 
ΡῬτοχηΐδο οὗ ἴπ6 Βεὶν οἵ ὈΪοββίηβ 88 σπου ἰο 
Βαϊ ἰῃσοη [6 γϑοοῖνθβ {Π6 ΠΟῪ τονοϊδιίίοῃ ἴτοπὶ ἀοὰ, 
(δὲ βαταῦ 88.811} Ὅθαν ἴο δίτη [86 ἴσὺθ μοῖγ. 1 ρυΐδ 
8 δὰ ἰο ἔπ οἷά, βαά ἀουδι, ἰῇ τορατὰ ἰο 1β;ιπδοὶ, 
δἷμοο ἰξ βίδσίβ ἃ ΠΟῪ δηὰ ἰσϑπδίθης ἀουδὲ ἰῃ γοίθγθηοθ 
10 ἴδιο ῥτοπ θα οὗ 8880 ; ἐμογοῖογο ἔπ 6γο 18 τοϊηρὶΐηρ 
στ Εἷα ἔαΐ ἢ, ποῖ γοῖ ρογίοοϊ ὁ δοοουῃὲ οὗ ἐδ 6 ἰογ 

χχὶν. 41), ἃ Ὀεδυι αι! ῥδίδσῃδὶ ἔθοϊϊηρ [0 116 
8ι1}}} θοϊονοὰ ᾿ἰϑηχηδοὶ, δηὰ κὶβ ἔαίυγο οὗ δι. Ηδδοθ 
ἐο ἰπιοσοθαβίοη ἴος ᾿δηταδοὶ, (06 ομδζαοίοσίβεο ἔοδὺ- 
ΓΟ οἵἉ ΥΥ ἰσἢ 8, ἃ αὐοβιίοῃ οὗ ἰογο, ποίποσ 186 δ0Ὰ 
οὗ {μ6 ἰοῃσ-ἀοἰαγοα ὮορΘ, βου ἃ αἷδο Βο]ὰ ἷβ βῃΑσθ 
οὔ [86 Ὀ]εβδίηρ. Ὁ3ὲξ ἸΩΔΥ, ἱπάοοϑα, ἱποῖα 49 δο ἔδν ἐ86 

ἵηρ; οὗἩ (86 Ῥγαγοῦ οὗ ΑΌγδσῃ ; ἰδ ΤΏΑΥ τυϑδῃ, εἰν, 
Ὥβρασπο Δ, [Βοιοῦ, 88 ΦδἼοῦτδ, ἱπιδορά, 88 α(- 
ἀτοδϑοα ἴἰο ἴδ ἰγδηβίθης ἀουδι 48 ἴο 8880, πιϊοῦ 
ΤΩΔΥῪ ᾿ΐ6 ἴῃ ΑὈΓΔΉ ΔΙ 8 ὈΓΆΥΟΥΙ [Ὁ ΙΒὨτηΔοῖ, [Ιπαἀροᾶ, 
οἢ 186 ΘΟΒΊΓΑΤΥ, Βαγδὰ 8 θοδτίηρ [860 ἃ ΒΟοΏ.--Α. 6] 
Βυΐὶ [86 πἰποίοοηςι γογθα ἀἰβιυϊἍΕ}} ἀρ οῖδγοβ ἰδὲ (6 
80} οὗ Ξδτοι! βῃου]ὰ Ὀθ ἴπ6 οἰΐοῖ Βοῖγ, (86 ῥϑουϊία 
ὈΘΑΓΟΡ ΟὗἩἨὨ [06 οονοπδῃῖ, ΟἾἿΟΒΟΣ πὰ τόσο ἀσδηΐίθ 
ἀἰβεϊ ποϊο 8 τὸ ἀγάνση ἴῃ νον. 20.--- τ σοῖνο 
8.41} 8ὸ Ὀσβοῖ (666 οἷ. χχγν. 19- Ἰ6).---ΑἈἱ [12 δοῖ 
9. ΤΟ ΡῥὈσγογοΐβο 8 ΠΟῪ οἱ οαυΐγ τονοδὶοα ουϑῃ ἰῃ 

ἴο ἰἶπι6 ; οαηὰ σπῖΐ (818 [6 τογοϊδιίοη οὗ αοὰ 
ἴον {0)15 τἰτηθ ΟΘα568, 

4. ΤΊιο σοταρ ίδηοο ὙΠῺ ἰδ6 ῥγοβοσϊδοὰ εἶθ οὗ 
εἰγουταοίδίοη (γοτβ. 28-27). Τῇ ῥγοσιρὺ οὐϑαΐθῃο9 
οὗ Αὔγδμαμῃ [Τ|ἷ8 ργοιωρὶ οὐοάϊοηοθ οὗἨὨ ΑὈγδλδπη γθ- 
ψοϑΐὶδ εἶθ (αἱ ἰῃ [Π|6Ὸ ῥσοχηἶΐβο, διὰ ἰμδὲ (μα Ἰδυσῃΐοσ 
ΜᾺ8 ἰοΟΥ] δπὰ Ὡοΐ Ὁ] ον ρ.---Α. 6. ἰ8 βϑθῃ ἰῃ 
ἐΐδ οἰτουτηοἰβίηρ Εἰπιβο ἢ δρὰ ἷ8 ΠουΒ6 ΠΟ], ἱ, 6. ἴμ6 
ΤΩΔΪα ΤΩΡ ΌΟΥβ οὗ “ἷὶβ ΒουΒΟΠΟΪ ἃ, 88 ᾿ἰὸ τἨδ8 ΘΟ. 
τοδηδοὰ, ἱπ [86 Βαῖὴθ ἀδῦ,. ἀσδοογάϊηρ ἰο (8.8 ΘΟΧρΓοδ- 
εἰοῃ οἵ ἴδιο ἑδχὶ, ΑὈτδβδσα Δρροδγβ [0 δᾶγὸ ροσίοσιηθα 
ἴδ τϊα Ὅρου ἰπλ56 1} Ὑ 1} δἷ8 οὐσὰ Βδηάβ. 

Νοίθβθ Ὥροῃ ἰμ ἀου]ο εἰτοῖθ οὗἨ {μ6 οονοπδηὶ, δηὰ 
αἰγουτηοίδίοῃ. 

2. Εἰ βλααάαί. ὙὯο ἂο ποῖ οομρσθμβθηὰ [6 
010 ΟΥ̓ {πἰ8 πδιηο, ᾿ἢ τὸ ἰάθη Ὗ ἰδ τὶ ΕἸΟΝ ἶ πὶ, 
Ὗγο τρδκο ἰδ ἴοο σοιργομβοηδίνο ἱἢ πὸ γοργοϑοηὶ ἰἰ δ8 
ἱποϊυάϊηρ ἐδο ἰάρα οὗ 41} (Π6 αἰνίῃθ αἰϊγϊ συϊοβ, οὐ δδ 
δι. ΘΧρΡΓΟΘΒΙΟΏ οὗὨ [06 τρδίοοϑιγ οὗ αοα. [ἐ 8 ()6 Ὡδη16 
οὗ [6 Αἰπιϊρ εν, δὰ δίδπἀβ ποτ αὐ (Π6 ὙΘῪ Ὀ6» 
ἀαυτας οὗ {πὸ διηουποοεηρηὶ οὗ (ποοογαιίο ταΐγδο]οα, 
ὉΡ ἴΠ|0 ΒΔ ΓΟΔΒΟΏ, ἰμδὲ πῃ [16 ΑΡροβιϊοθ᾽ Οτϑοα, ἱξ 
ἀρδίρυιαίοβ ἴῃ)6 πδίυτο οὗ ἀοὰ ἰδ δίδου, ἴον ἴδ0 
ΟἸγβείδη ἐδ 8. Τηθ ΑἸταῖσηι ασοὰ (παντοκράτωρ) 
5. [9 αοὰ οὗ (6 ΤἜΉΘΟΟΓΔΟΥ, δηὰ οὗὨ 41} ἔπ ταϊγδοῖϑο. 
Ηδ τρδκοβ ϊο Ηίσίοδὲ τονοϊδιΐοη οὐἁ ἢ18 τα ϊγδου] οῦϑ 
ῬΟΥ͂ΘΡ ἰπ ἰΠ6 τεβυστοοΐοη οὗὁὨ Ογίδὶ (ΕΡἈ, ἰ. 19 61). 

8. ΒοΙΌΓΘ ΓΩῪ ἔδοο. Τῃ6 δι θγοροιηογρὨΐβταβ οὗ 
ἐδ βοτίρίυτο. Θ 800}, μοϑ, οὐοδ, ἀτὼ οὗ Θοά, 
Δ: 6 τορηδουοὰ ἰη ἰλ6 Βίθ]6. ΤῊΘ δοποογάδποεβ ρὲγθ 
81} ἀραὶ απὸ ἐήεετρι μα Ἡρ δυον Νμῷ 11 ἰδ6 ποὶ ἀδῆσαϊ 
το ΤΩ οὗ [06 ρμαγιϊουϊαν ἀθϑοσρ. ᾿ 
ἐΐομα. ΗΪδ ἔβοϑ 8 ἷβ ργόδϑῆοο ἴῃ ἔπ ἀοβηϊίοτι688 δὰ 
οοσίδίπὶγ οὗ [})0 ρογθοῦδὶ οοῃδβοίουξῃθββδ (8. ὀχχχίχ,), 

4, Κα͵αὶὶ ὈΓΩρΒ [6 ὨΔτΟῦον οἰγοὶα οὐ (6 οονϑ- 
πδηὶ ἰηΐο οοπῆὶοὶ τι (6 τ ιάθγ, 88 γᾶϑ ΔΌΟΥΘ στὸ. 
τηδικοὰ, [ο]] ρμυΐδ ἰἷ8 ἀτρισηθηὶ ἴῃ ἐπΐ8 ἔοστω ς 
ϑί'ποο 86 ζτδοο οὗ (80 οΘογθηδηΐ τγδϑ Ῥσοιηϊβοα δ] Ώ9 
ἴο ἴδ8δο, δῃηὰ ΑὈγδμδι νἂ8 0 ὈΘΟΟ6 186 ἔαὶπον οὗ 
ἃ. ΤΑΔΕΒ Οὗ πδίϊοῃβ ὉΥ Ξίδσδῃ (τογ. 16), σ Ἵοδῃποὲ ἴῃ- 
οἰπὰθ (δ6 ΙΒ}γ8 6 1 1068 πον (ἢ) ΒΟ18 οὗ Κοιαγδ ἰὴ {Ηΐο 
ΤΏΔΕ οὗ παίΐοσιβ. ΐποθ, σίου, ἔβαυ δὰ πὸ ραᾶτὲ 
ἴῃ 180 ῥγοχαίδο οὔ ἰδ6 οουθηδηξ, [16 ργοιηϊδοὰ ἀθ. 
βοουιάδη δ τιυδὺ ΘΟΙΩΘ δΊοπο ἰπτουρὴ ΨΦδοοῦ. Βαυΐ [ἢ9 
ΒΟῺΒ οὗ δοοῦ ἔογτηθαὰ ΟἿΪΥ ὁπ6 ρϑορὶο οἵ ἡδίξοῃ : 
ΑὈγδδσὰ ἴθ (ἢ ΟὨΪΥ [16 ἐδίθον οὗ Οὴ6 ρϑορίθ [ὲ 
ΤΌΠΟΥ, ὨΘΟΟδϑασ γ, (μδὲ εἶθ Τη888 οὗἨ Ὠδίϊομβ τηυσδὲ 
ΘΙΩΌΣΔΟΘ ἴΠ6 δρίγί4] ἀθδβοθηάδηβ οὐἨ ἁΑὈγδμδπ), ]} 
ἯΟ 816 ἐκ πίστεως ᾿Αβραάμ (οοΙΡ. Βοχῃ. ἰγ. 11, 16). 
ΗΘ ὈΓΖῸ6 αἷθο, ἰπ ἔδτοσ οὗ {8 νον, ὑπὸ ἔδοὶ, μὲ 
ἴ86 5664] οὗ [6 οΘογδῃδηῖ ν͵ὸλ8 δρρ]! δὰ ἰο ἰμοβο πῇῆοὸ 
ὝΘΓΙΘ Ὡοΐ πδίιγαὶ ἀοβοοηἀδηὶθ οὗ ΑΌγδηδηι, ἴο ἴΠο069 
Ῥοχπ ἴῃ ἷθ Που80 δπὰ Ὀουρῆς πὶϊ ἢ ἷκ τόπου. Ηθ 
Βοϊά8, αἰδο, ἰδὲ ἐδ ἢτ' οὗ ἴδ Ἰαπὰ οὗ ΟδΔηδδη 
ἴο {μ18 βεο [Ὁ ἃ ροδβοδαΐοῃ 8 ποὶ οσιδυβιθὰ ὮΥ ἰδ 
ἴαοί, δὶ [ηἷ6 Ἰαπιὰ νὰ αίναῃ ἰο {πὸ 1{6γ8] [δεϑοὶ, 
Ὀυς δὶ 88 [80 Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα τὸ οπηϊλιροὰ 
ἴο ἴ6 Ἰσραὴλ κατὰ πνεῦμα, 80 ἴπ9 ἰάθα δηὰ ᾿᾿πιϊ 8 
οὗ [16 Θανίῃ γ Οδηδδῃ τηυδὲ Ὀθ ἰο 16 ἰτολ8 
οὗ (λ6 δρὶγξααὶ Οδηδαμ, ἐμδὶ ἰπ ἐγαϊδ, ΑΡγδμδτλ [68 
τοοοϊγοα ἐμ Ῥγοσἶδο κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμον 
Βοτα. ἷν. 18, ρ. 138.--Α. 6] ὕπάον (δ βορὰ 
Ρτοιηϊβοὰ ἐο ΑὈγδαδαδση οὗ ἃ “ τηυϊϊπαάθ οὗ πδίομβ," 
1.6 ἀοδοομάδηςβ οὗ Εδδι βου ἁ ποῖ Ὀ6 υηδοταιοοὰ 9 
ΟὨ ἐδ ΘΟὨέΓΑΣΥ, ἰ86 Βρίτἐξηδὶ ἀοδοθηδηὶθ οἵἨ ΑὈτα» 
απ τηῦβὲ μδνθ Ὀ6ΟΏ ἰηἰδη θὰ, δα τοοκοηοὰ π|ῖϊἢ 
[19 Ῥϑορὶθ οὗ Ιδσϑοὶ, πιιίοι οοπβελαιίοα, ἱπάϑοϑα, Ὀπὲ 
059 πδίίϊοῃ, Βυξς διὲ}}, τὸ τηυδὲ δἰ γα 8 ΟἸΘΑΓΙΥ αΪ8- 

ἸΔΒ} Ὀοίτθοη [86 Ῥγοσηΐθο, “ἰῃ 1866 584}} ὈΘ 
Ὀ]οοθθὰ 41} ἰμ9 ἔλπα 1166 οὗ ἐμ6 οδυί,᾽" δῃὰ {μ6 ῥρσγοῖω- 
θα, “ἔγοτα ἴ8:96 6}}4}} δρτίωρ ἃ τοδββ οἵ ῃδίίουδ," 
ἀτουρἢ ᾿ΙΒῃτηδοὶ δπὰ ἴβδδο, δῃὰ ἰδ)686 5}}411 81} 9 
Θρ Ὀγδοθὰ ἰῃ (06 σονθηδηὶ οὔ αἰγουπιοϊδίοη, ἢ 6 ΟὨΘ 
88 ὈΘΑΣΟΣ Οὗ ἰΠ6 οογοηδηὶ, ἰδ6 ΟἰδμογΒ 88 δββοοίδιθϑ 
δηὰ ΒΏΔΡΟΙΒ ἱπ ἰδ οονοῃμδεῖ, Οἰδμογντ θα, ᾿παἀθοα, 
Θύ ῇ ἰδ ΒρίτίϊυΔ] βορὰ οὗ Α γδῆδηι τηυνδϑὶ Ὀ6 οἰγουμλ 
οἶἰδοὰ, Βαϊ δὲ εἰγουμηοίδίοη ἰϑ (Π6 ἔγρθ οὗ ὑθ6 ΠῸΝ 
Ὀἰγίς, 80 [16 τηδ88 οὗ παίξοῃβ πίοι βῃουἹὰ ρεῖδα 
ἔτοσα Αὔγδδδιι, ἰθ (86 ἐὑγρθ οἵ ιἱ8 δρίτιίυδὶ ἃ 



ΟΕΝΕΘΒΙΗ, ΟΕ ΤἸῊΞ ΕΤΗΒῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΗ͂, 

δηίδ, δὰ ἰη ὑπ6 ὑγρίσαὶ 86η86, ἐγυϊγ, ἢ6 ἰδ βογθ ἴῃ 
ἔδλιθον οἵ 411 Ὀοϊίονοσα. ἴῖπ (06 ἐγΥρίοδὶ ϑόῃδο, 8180, 
41:0 Ῥτοχιΐθα οἵ ὕδηῆδδει, δϑὰ [80 Ῥγοτηΐθο οὗ (80 οἰοτ- 
ὨΝῪ οὗἩ (06 ουγεηδπί, ΒαγῸ ἃ πίρ ταϑασΐηρ δπὰ 
ἐπηροτίδθοθ. ΤῈ6 ΓΟΒΑΓΚΒ οὗ Κοὶϊ, δβ [0 ἴδ οὐϊνηδ- 
ἐἰου οἵἩἨ {8 ΐ9 βρί τί] εἰσείδοδηοο οὗ (6 ΑὈτγδμδσοΐο 
Ῥτοσηἶΐϑο, δραίπδι ΑὈρουϊθη δηὰ οὐοσβ, ΨῈΟ δίηϊς (ἢ 9 
τοίογαῃοο οὗ [ῃ6 ῥγοϊηΐθο ἰοὺ (Ππ|07 δρί γίξυ] [δστϑϑὶ ἴῸ 8 
“ἔχῃ θγ0 Δρρεοδιίοῃ,᾿ δϑ πεῖ} ἑἐοσπυάοὰ [πὰ δζὸ τοοδὲ 
ἰπιροτίδιιν δηὰ δυρμεπένο.---Α. 6.] 

ὅ. Οἰγουχασίβίου (Δ8 4150 Ὀαρίδσηῃ αἰ} τη γα οἴθοῖ- 
υοὲ]γ, Βοπι. Υἱ.), δ ἰ ἴγρο οὗἁ ἴΠ6 τοποπίηρ ἰπΠΡΟΌ ἢ 
πιδίυγὶ βυϊεγὶηρ, οὐ Ώ} 7 ἔογτηδ δὴ Ὁρροδίεοπ Ὀ6- 
ἔπϑο ἰδ 0]4 δηὰ εἰπδυ Βαμπλδη Ὡδίαγο, δὰ (ἢ 6 ὩΘῊ 
ἴδ. Ἴ[ΙἋἷἧἼ ἰΒ ἐποτοίοσο ἃ ὑδϑοῃ ὯΥ ἴ0 Πυπη) Δ ΘΟΥΓΌΡ- 
εἶσαι οὐ ἐπ οὐδ δοιὰ, διὰ ἰὸ [ἢ οὗ τοι 
ἐπγουρὰ αἰνίπο ρτδοθ (0 Δ ὩΘῊῪ [ἰΐ8, οὐ 106 οἰδοσ. 
[1Τ:|ὸ στουπὰ οὗὨ ἐπο οδοΐοο οὗ αἰγουτησίδίοῃ; 88 180 
συ διὰ δϑδὶ οὗἨ ἔθ οουθρῶδηϊ δ Ὀ6 ἴπυ8 ϑέδιθα. 
1ε ᾿οα ἰὼ πὸ πδίατο οὗ ἴδ Ὁ] ἱ, 6. 8 
δοοῦ οἵ Ὀϊοδκίησ. ἘΠΕῚ ποθι ΒΒ ἢ ΠΕ ΠΕΡῚ 

πασν ἤᾳ ἰδονυ γρῤὰ βρελθροὶ ἀναρρ, ταῖς Ὑν ἐπ 
Ῥυτίδεὰ ἔδαὶ οοτταρίίοῦ. [{ τυ ἀοαοίοα ἐδ 
ἘΡΕΘ οἱ παν στ αν ΟΣ ἐῃ6 Ρτοσηΐδθ ἮΔΒ [0 ὯΘ θ6- 

--σΑ. Θ.] Βαϊ 88 ἃ εἶσι ρἰδοοὰ προῦ ἴδο ἴοσο- 
οἰκί, ἰς ἀδαϊκτιδίοα δὲ} τοῦτο ἀσβη 61 ΟἹ ἴδ6 06 
εἷάα, ἐμδὶ 116 οοεττιρίΐοι ἰ8 ὁὩ6 ἩΠοἢ Ὧ65 Θδρϑοΐ δ! Ὺ 
ἔλ}] ἢ πρΟῚ ΟΥ ΟΟΠΕΓ68 ἰπ [Π6 ργορδρδίδου οὗ ἐπ ΓδΟΘ, 
διὰ 45 δὴ ὁϑϑοη ἐδ] ΒΟΌΓΣΟΘ Οὗ βυρρογί ἴῃ ἱξ, 85 οὔ 
4δ σία: κἰάβ, ἰὲ ἱβ ἃ ἴση διὰ δοαὶ, {μδὶ τοδὶ ἰ8 οδ θὰ 
ἴο ἃ ὨΟΙ͂ν ᾿ἰἴδ, δῃὰ αἷδο, [δὲ ἴον [18 πὸνν [6 ἰ86 οοπ- 
οδριίοῃ διὰ ργοογοδοιι δουἹὰ θῸ οοηῃδϑογαίϑα διὰ 
βεαποιβοὰ (θ66 Φόδῃ ἱ. 18, 14. ΤἘΠ0 τὰδ]6 ρογιου 
οὔ ἴἰ00 ΡΘΟρθ ΟὨΪΥ, τοῖο δυ᾽ϑοϊοα ἰο τ)ῖ8 οταΐΠ8η66. 
ΤῊΪ  τοδὶβ βγαὶ οἵ 81]} προ παίθγαὶ οδυθοα, [Ὁ ΠΠῸΡ 
Βδυιὰβ ἃ σου ρδηβαίΐοι ἰῃ ἴα ὈἰγἜσοοα δηὰᾶ 
ὍΣΟ ἰ0 ἀοδίδ οἱ ἐπ Ῥατὶ οὗ ἐδ ἔϑιιδῖθθ. ΤΏ6 μδίηρ 
οἔὗἉ υἱγῦδι τόγα ὑπ] ἐΓαπαϊδίδα [0 [8:6 τὴ619 δὲ χΧ Ἐρολωα ὰ 
αἰτοππιοίεκίοι. Βαὶ ἰδοῦ {ἰδ ομο. αἰ ἀϑάποθα οὐὗὐἨ ἰἢθ 
δαογατηοας οὗἁ οἱγουτϊηοίδίου! ἀθοϊδροα ἔθ Θονρ οῖθ ἀ6- 
ρΡοπάδηοο οὗ [86 νὴ ὕροῦ ΒΟ υδθδηὰ υπάοε 186 
οἷά οουνοηδηῖ, [Ετσεξιξ: ΤΏ ἀορομάσηϊ ροαξίου οὗ 
186 ποῖθδῃ, ὈὉΥ Υἱγίπο οὗ παοῖ, ποῖ πίϊπουῦϊ ἐδ τοδη, 
δυι ἴῃ δηὰ πὶϊῃ [6 Σηᾶσι, ποὶ δὲ ποϊθῃ, Ὀυΐϊ 86 100 
Ὀτίαο, δὰ τροῖποσ, 8.0 88 θὲ ἱπιρογίδηοθ ἴῃ [86 
ῬΘΌΡΪ6 δῃηὰ 116 οὗ ἐμ οουδηδσιῖ, ἀοϑα ποὶ δ]ΟὟ ΘΓ 
(ο σοῖο ἱπίο ἐπ 88Π|6 960 δα 88 [89 
Ῥ. 188. Φιασοβυϑ Β8γ8: “ ὕὍπάος ἴδο ΟἹ σογοηδηῖ, 
88 ογοσυίΐηρ ροϊπίοα ἐοσνασγὰ ἰο ΟἸγίδὶ [6 Οσά- 
Μδη---οηῃ οἵ Ἀδη---ΘῸ ΟΥΟΥῪ ΟΥΤΩΣ ΜΔΒ ἤ0 Ὁ ἃ 
"ηαἷδ, ἀ!ἃ ΘΥΟΤΥ Θονομδπὶ τὶϊο ΜΔ8 ὈΡΟΡΟΡΪ σπουρὰ 
οομβηποα ἴοὸ ἴΠ6 τβῖθθ, Τ1ι6 ἴδιδ]6 8 ὙΓΘΓῸ ἀξ τες 
85 δοίϊηρ ἰπ ἰδομι, δῃ ἃ τορυοϑοηϊθα ὉΥ ἔθ, ὕπάος 
106 Νονν Τοσιδιιοηὶ (Πἰν αἰδιησιξοι 16. ποὺ δρργορεὶ- 
δῖο. [τ 8 ποῖ πιαΐς ἀπά ὕοπιαῖε, 64]. ἰὐΐ, 98. Οὐ. 
ἰ. 11. Τρδῖ ἴδο το τῶϑ δρρὶὶθὰ 8ὺὸ ὌΧργοθαῖυ [0 
(8οθ6 Ὀοτη ἰπ [86 Ὠουδα, δὰ ἴῃοδο Ὀουχαὶ πὶ Ὠΐδ 
ΤΔΟΒ6Υ---ἰ 6 808 οὗ ἰ;6 Τ---σΔ8 ἰηϊοπάοα ἰὸ 
Ροΐπὺ ἴο 186 πηΐνογβαὶ αϑρϑοὶ οἵ [Π6 οοναπδηΐξ, ἴΠ6 6χ- 
τοίου οἵ 118 Ὀ]οβδίηρ5 ἰο 8}} πδίξοηβ.---α. 6.}] Βαυὶ 
ἰδ τῶϑ δηϊδγροά, οὐ. οοσωροὐδᾶ, ἴῃ ἕδοὶ, ἰῃτουρῖι [πὸ 
αν οὗ ρυγβοδιίίοη, ἰο προς 186 τηοῖδοῦ τδδ κυῦ- 
)5εἰοά. [ζ δρίγιυδ] εἰρσοίδοιλποο ἰ8 θη 4}1γ, ἴπδς ἰξ ἰ5 
Ὡοὶ Ὀἱγὶ ἢ ἰιϑοὶξ, θὰὺ [86 ΒΟΧΌΔΙ ψοηογαιίοι, 85 βυοῖ, 
ἩΝΙΟΣ ἰθ [86 ἐγαύμα ρμεοοαΐβ. Ιὰ ἴμ0 Νοὸν Οονθηδδί, 
[Π0 νὴῖιϊο [25 δὴ ΘαΌ ΔΙ ἀΐγθοῖ δθδτο ἰὼ Ὀδρίξιη 88 
ἴο Βυδθαπα, Απὰ {λι8 ττᾶδ ἐγρίβοὰ ἱπ ἔθ ΟΝ Οον- 

οοδηί ἐπγουρὴ (6 σὶ οὗ ἴδ6 πδιὸ. ββασδὴ ὕοβθ.- 
Β6ΕΒ6Θ Δ ὨΘῊ ὨΔΙῊΘ εὔγπαὶ 88 Αὐταθδση. 

δ. Τὶ βοδγοοὶγ ὍΠοτ ἴτοπι Ἐχοά. ἱν. 3ὅ, 5 Ὧθ- 
ἸΠσαοῦ (ΚΒ, ἰδδὶ οἰγουτηοίβίοῃῃ ᾿χοοϊδίπιθὰ ἴο ἐδ 
οἰγουτοοίβοα τηδη, ἰπδὶ Βα μδὰ Φοῃονδὴ ἴον ἃ Ὀτῖ 4 6- 
ἕτοοιῃ ; διίδουρὶι Φόνθ, ΙδΠτηδοὶοα, δηὰ Μοδϊθτ5 
ξαμογα νυ ὯΔΠ)Θ ἴΠ6 ἀδγ οὗἉ οἰγσυτηοϊπίου ἰδ ποἀάϊην- 
ϑαδὲ οὗ οἰγουτηοϊδίοη. ΤΏθ βΒούρίυγο σομδβεαϊ 85 8 
Ὀγί 4] τοϊδίάοῃ θοίνθθῃ ΟἸτῖβὶ δηὰ εἶ ΟΒυγο, υἱοπτοὰ 

" Ἐ ἀΡΤαδισοο ἴὰ εὐΐβ, δῷ ἐπ οἴδιος ραββαᾶρϑδ, ρένεδ ᾿ [250 8 85 ἴῃ. ὁ 
ἴο οἰγουτηοἰδίοῃ ἴοο μτοαί δὴ ἱπηρογίδηοα, μΒ6 ἀοθ5 Ὡοῖ 
οβίθοῃ δα ο ΘΕ ἐξ ἱηροτγίδηοθ Ἡθο 6 τειλδσῖσα, 
δὲ ἰΐ ἰθ. πο ἷαν τὶΐο οὗ ἰηϊ δου, τὸ Ὀαρἕετω. 
Ἰς 8. ποΐ οἰγοππχοϊδίοι πος τραῖκοα (Π6 δι᾽ 6 5 
Ἡδὺ ἸΠΟΥῪ 8ΓῸ 848 δΈΌΟΝ, ἷ, 6.. ΤΩΣ ΌΘΓΒ οὗ ἴλ6 ᾿πτγϑοὶ- 
ἰδ} οδυτοῦ. Ιἐ ἴβ ἰγουρὰ ᾿ξ Ὀἱνὰι ΓΕ 16 ἱὲ ἰ8 
ἔσθ δαὶ [8:6 ΤΕτϑ οἱ ἑΐθ ὉΥ 8 ὈΪΓΓὮ ἴᾺΒ 80 [ὮΓ ἃ τοτηω- 
Ὀ6ΓΡ οὗ 186 60 ἴσῃ ΟΡ δυο, ἰμδὶ ἢ δα δ 11:16 
ἰο 15 γεἰΐοβ δηα οὐ ηδηο ρα, ἰΐ ἴα ἔσο πὲ οἰΓΟΌΤΙΟΣ 
δἷουῃ πὰϑ ἴδ τοοορηϊ ἴοι οὗἨ ἰμδὺ τεσ μρ, δὰ 
ἐδδὶ {ἢ ἢθ πορϊοοϊοὰ ἰδ, Ὠ6 ταἌΙΒ οχβοϊπαθὰ ἔσο 186 
ῬΘΟΡΪ6.---Α. 6.7; (ὉΓ ῬΘΟρΪ6 δηῃὰ Ἵμυγοῖ τὸ οοϊοστωϊ- 
ΠΟΌΒ ἴῃ ἰδο Οἷὰ Τοδίδιιοηϊ." ΤΉΪ8 8 ἐοί 8117 ᾿ῃηοοτ- 

πεῖ 88 ἰποοιτϑοὶ 88 17 οὁῃ6 δῃουἹὰ βαυῦ, ΟὨγιβίθῃ- 
ἄοτ δηὰ [6 Ομυγοῖ δρὸ οσοϊοσιαϊποῦϑ. [1 1168, ἴοο, 
πῃ 109 ἴδοο οὗ 6 Ὑο]90 Νον Τοδίδτησης, σε ἰοἢ 
ΟἾδοοθ οἱγουτηοίδίοη δηὰ Ὀαρίΐδηι ἰπ 86 οἰοδοβὲ σοΐδ- 
ὨοΩδ ἴο ὁδοῦ οἴβοῦ, αημἃ σρδῖοθ {80 Ο.6 ἴ0 οοταθ ἴῃ 
186 »͵δοθ οὔ ἴδ οἴου. Το αἰ δγομοοθ Ὀοΐποθῃ ΓΟ Σα 
Ὅρου πίοι ΠΟΙ ἐσβοὶ ἀνγ6 115 ἀτὸ πδὺ ἰμ086 ἨΔ οἷχ πὸ 
ΒῃΟΟΪά ἀχροοὶ πρᾶος [86 ὑπὸ ΘΟΟΏΟΙΩΪο68.---Α. Ο, 
ΑΒ ΟὨ9 Τουδὺ ἀἰκι συ Ὀοίγθοη Φαοοῦ δηὰ 
80 ΟὯ6 τηὐδὲ ἀἰδιίϊησυϊκἢ) ὈΘΓΊΤΘΟΠ [5Γ86] 85 [6 Ὡδίοτν- 
811γ ἱποτοδροὰ (“12) δπὰ ᾿ϑγαοὶ δβ (6 οδ]ϑὰ βϑορὶβ 

ἷΣ, 88 ἷξ, ἰδγουρὰ οἰγουτηοίδίου, Ρυγίῆ- 

οἵ Θοὰ (ὉΠ). Απὰ (λπβ τ τιῦδὲ ἀϊαεϊιρυϊθ εἶσοο 
ουσοσίαΐίοη “ο ἰδ οἷά πδιζομαὶ, ἐπ᾽ μεράσηὴς ταν δηᾷ [8 

πορἰοοίοα, ΤὩο ΟΙὰ Τοδβίδπιοης ὑϑορὶο 
ἀοά, ..Δ5 (8 ἀοβηϊογ [86 οἰασβοιοτίδες ἔσϑιιϑ 
(86 Βρίτίττλ] Νὸν Τοδίδιωθης [βγδοὶ, 8 ὑϑορὶθ οὗ 

Θοά, κεϊμογοὰ ἤτοσῃ 411] (86 παίϊοῃβ οὗ ()6 οϑασίῃῃ. [ἱ 
ΔΒ ὈΓΟΟΙβοΙγ [06 ἔδυ οὗ 6 Ἐαουλῖθ δον, ἐμαὶ 
ΠΟΥ δ ]οὰ ἴο αἰδῶ Ὀούπτοθη οἰγουμπηοϊδίοει ἴῃ 
{16 Εΐρθοῦ 86η86, 88 [ἢ ραβϑοὰ οὐδὸς ἰῃΐο Ὀαρείβια, δηὰ 
οἰγουτασίαίου, 88 ἃ ὨΔΟΣ;ΔΙ συδίοι!. Απᾶ ἰδ ὲβ 18 16 
ΤΑΊΙΔΟΥ οὗ ἐμ6 Βαρείβ, ἰτουσὰ προ (ΠΟ6Υ, ἴο (δ ὲ8 
ΔΎ, ΘΟΙΩΙΩΟΏΪΥ δἰζοαρί ἰ0 Σομαὰ ΔΔΣ ἔγοια ἰδα ἀθ. 
ἴδῃ οσβ οὗ ἱπίβης Ὀαρώκτῃ [6 ἀτρυτλοῦξ πῃ ϊοὺ ΠΟῪ 
ἀταν ἔγοῃι αἰγουπιοϊδίοη. ΤΏΘΥ δΔΥ, “ εἰγουιτησίβίοη 
ἯΔΒ ὯῸ Βδογδιηθηῦ Οὗ ἴδ6 ΦονΘ; ἰζ ΔΘ ἃ Τ61Ὸ 18- 
τἰοη 4] ουδίοτη." Βυὶ ἰξ πὰϑ ἰυδὲ 88 (ΥΓΌΪΥ ἃ βδογδ- 
τηθηϊ οὗ ἰδ6 ΦΟΎΆ, 88 [16 Ῥδβϑόυοσ, ὕοση ἩΪΟΝ πὸ 
τοῦδε αἰδιύησυϊπηη Σ᾿ ΚΟ 86, 06 οαἰξησ οὗὨ ἃ τοββίδὰ 
ἰδλτοῦ ἰῃ ἴπο ἴδαβίβ οὗ {π6 δησίσηῖιβ. 6 τοῦδε Ὁ ὅπξς 
ἰο τὴ9 νῊ ] -Κπότῃ ἀἰδιηοίίοη ἴῃ ἰπ6 Ερϊδεῖο οὗ Β6γ- 
ὨΆΡΔΒ ἕαδκῶς 

8. ΤΑΟΓΆΪ πδίυτο Οὗ ἴδ6 αἰνίηθ οονοπδληξ δρ- 
ῬΘΆΓΒ ἴῃ {818 ομαρίοσ, 88 ἴῃ (6 οδυϊ ον ἰοιτηδύου οὗ 
ἢδ6 οογδηδηὶ ; ἀπὰ Β6Γα 8}}}} τηογο ἀ6 Βπ ΕἸ Υ ἐγουρἢ 
τη6 ορροδϊου : 1 οἢ. ΤΩ Ῥατὶ (τοῦ. 4), Ὀυὶ ποὺ σὴ 
ΤΥ φαδσγὶ (ναῦγ. 9). ΟἸγουτηοίδίου, δοοοσαϊηρ ὃ ἐδ 



ΟΕΔΡ. ΧΥ͂Ι. 1-.8]. 

τουδὲ 6 ὈΥ͂ ΔΌΓΜΑΣΙ οδρθοὶδιγ 
880 ἃ ἀυϊγ, πϑίος ΘΟΙΡΓΘΕΘΏΔΙΥΟΙΥ 411} [εὲδ 
ἀσπιδοα ἴῃ [δ0 ὶ ἀρ δι μενον, [0 δ8Ε 80 }- 
ἀσηγίηρ, δυναυίΐηρ, δά βδηοιγιρ 6 Ὡδλίυτο; 
ἘΠ ΤΕΣ ρνι τ, πρὸ προ ἐπ δὰ τα: ὑπ γμεσν 
ἷδ δοζοργο γὸ οὗ 4)} ιἱ8 ῥσγοῦλίθοθ. ἰδ ὯὨ0 
οοοβῆῖος Ὀοΐποοα [15 τοὶ διὰ πϑαζοϑὶ δὲ χηΐβοδηοο οὗ 
οἰγουσηοὶπίθη, δὰ [86 ἴμοὶ, ἐπὶ ἰδ 6 ἃ οἷ, ὁ εἷρῃ 
δοαὰ 868], δηὰ ἰγρο οὗ [Π6 ἰγυ ἢ οὗ (06 οογδηδη οὗ 
αοὰ. Τῶι δρρ ϊοδοη ἴο ἰδ Ῥδδδουϑυ θα), δηὰ ἰῃ- 
ἀοοαὰ ἰο ἰδ9 Ομ ϑεΐδη βδορϑιδθηῖβ, Μ 11 Ὀ6 οὐνίουδ. 
[“ 45 ἃ εἰρη, αἰγσατηοίπίοῃ τλϑ ἰηϊθημἀθα (0 8οὲ ζοτίλι 
δυο ἰσϊ δα ἰμ6060: οὗ τορθηίδηδο δηὰ βοβῇ- 
τοονττῖϊνὶ διὰ βδηοι βοδίου δηὰ ἀονοίσσηθης ἰο 
Θοά: ἐπὶ μκὸ ἐνο πίκῖσε ἐκαυ οὗ οἷο κοδά σέ ρεύεως 
ἦδο τοι [δτ80] ἨΔ ἰο Ὀδοοτηθ, δηὰ ἰδο εἰ γασμίουδ 
δορί, ολἱοῦ οας ΟΥγίδί. ΑΒΔ δεαΐ, ἰὰ 88 ἴο δυϊθη- 
οδίθ οὐδ εἰρηδίαγο, δηὰ οομβσιῃ δἷδ πορὰ διὰ 
οονδηδηΐ ῥτοῖι δηὰ οἽχοουῦῖο ἐδ οογυθηδεῖ 0ἢ 
αοα Ἐ ρασὶ, ιδικίηρ ἃ ΘοΎ ΥαΣοο ΟὗὨ [ἢ6 Ὀϊοδαίηρ 0 
ἔῖΐιοθο γὯο βοὶ ἐμοῖς βαηᾶ ἰοὸ {18 8668] ὈΥ ἔδίῃ, ὕὍ.- 
ὅν ἐπα Νον Τοδβίδιηθηΐ ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂ Οὗ {ΠΠ6 δδῖηὴθ 6076- 
Ὡδωΐ οἵὈἨ ξτδοβ, δέτϑν “.:6 δοδά " μδὰ οοζμθ, [0 604] Ομεΐδὶ. 
ἰβ αὐαρίιοὰ ἰο {Π8 τηοτο δρί τὶ (π6] ἀἰοροπβδέίου, ἐουσἢ 
ἐξ 5. οὗ [1:6 ΒΔΙ16 βΈΠΟΓΑΙ ἱροῦὶ, ΦλΟΟΒῦΒ, “" Νοίαθ," 
γοΐ. 1. ῥ. 280.---Α. 6.] : 

9. ΤΊιο δγαὶ ἰδυσηίος τοπ οηοα ἴῃ ἐμ6 Β10]6 9 
ἴδαιὶ οὗ Αὔγδθδαι, τὸς, 17. Α ριοοῦ ἰδαῖ ἔδποῖθ ἰδ 
Βοιδεῖηρ, οΥἹ} ἰῃ 116 Ἰαυρὴ ἰἰδο. Το ἔἤγϑθι ποορίῃηρ 
ΨΟΣ 18. ται οποά 8 [86 ποορίῃρ οὗἨ Ηδρον ἴῃ ἐδθ 
ἀερθοτὲ (οἰ. χχὶ. 16). ΒΟ οχργοβδίουβ οὗ δυμηδῃ 
ἀὐραε ὦ (δπ8 ΔΡΡΟΩΣ δἱ ἔγδί, ἴῃ ἃ οοῃϑϑοϊδίοαὰ δηὰ Ἔ ' ΣΊΩ, 

10. Τὴο 96; ἀϑοΐδιο (δὶ ἰδ ἰδν οἵἁἨ οἰτοατροὶ- 
εἷοι ἰ8 88 στοδὶ 88 ἐμο Ὑἢ010 αν. Το ἰάθδ ἰ8, ἰδὲ 
οἱχουτηοίϊ βίο ἰδ ἴθ Κογποὶ, δὰ ἐπογϑίογθ, δ]8ο, (μαι 
πλοῦ σοΟΙΑΡτ θη ἀβ (6 π.01]6 ΔῊ : 8. 80 ἃ βορδσδ- 
ἤοῃ οση δὴ ἱτρηγο πον] ἃ ; Ὁ. 88 ἃ Θοβθοσδιίοῃ ἰῸ 
αοὰά. ΒΟ ΓΏΟΥ ΒΑΥ, ἰδ 18. ΟὨΪΥ ου δοοουῃῦ οὗ οἷγ- 
σαπηοδίου (μδὲ Οοα ΡΓδγοῦ, δῃα 20 οἰγουτηοἰϑοα 
ΤΩΔῚὶ 81 δἷηϊς ἰο 61], ἰξ 'ἴ6 ̓ υδὲ 845 ἰζυο, διὰ ἰπδὲ 88 
ἔλ]δο, 85 16 ἐχέγα ἰαπι πλοία δαΐμδ, δοοοΣαϊηρ 88 
ἴς 5 ἰ ΑΓ οὐ ΟὈΣΔΓΑΪΥ πάοτθίοοά. 

11. 6 ἴδγτα ἢο τὸ πο ἢγχϑὺ δ] υβίοη ἰ0 βίδνοβ πο 
πογὸ ὈοΌρΒι πὶ ΤΩΟΏΘΥ͂ (γον. 27). ΒΊΈΔΕΚΕ: “ΤΒῈ8 
ἷξ ΘΘΟΣΏΒ, 4851 ἰγῦθ, ἔμδὲΉὲ δὲ ἐλ8 {ἐπὶ0 Β᾽ΔΥΘΥΎ ἢτγθ- 
γαἱοῦ, πθ!οἢ,, ἰηἀοοα, (0 411 Δρρϑῶσδῃηοθ, τοῦβὲ ῃδγθ 
Ὀοβθῃ ἔσοσα ἴπ9 Νίγαγοάϊο ἀοιϊηϊηίοθ. ΕῸΣ ὙΒΘῺ ταθῃ 
δδγο Ὀοῦῃ ἰο ἰγοδὶ ἐποῖν ζ0] ον τθῃ δ9 πὶ ϊὰ Ὀοδϑίδ, 
δος 1:6 ΤΏΔΏΠΟΡ οὗ ὨυπίσοΓΒ, ΤΠΟΥ Μ1}}] ΘΑΒΊΪΥ οηδίδυθ 
[006 ἨΏΠΟ 81:6 ἰδὺ8δ ΟΥ̓ΘΣΘΟΠΙΘ:; διὰ {18 ουδίοςω, 
ἐπουρἢ ἡ πτῶν ὅμ6 τ ριθ οὗὐἨ παίαγο, θοοῦ Ὀθοδσὴθ 
οΏΘΣΑΙ. 6ῃ, ΒΟΥ͂Σ, ΑΌγδματ ἑουπὰ {5 οπδίοτῃ ἴῃ 
δχίδίομοο Ὀοΐοσο δἷβ ἐἶΐπηθ, δ6 υδοὰ 16 δδηλο ἴον ἐῃ 0 

ἃ οὗ ΩΔΠΥ οὗ [μ686 Ὑτοίομοα ΡΘΟΡΪΟ ; 6 Ὀουρδὶ 
δαὶ πδὰς πὶ (Βότὰ ὑο ἴδ χυοπίθάρο οὗὨ ἐδ 

ἔσο ἀοὐ, οἷο. Τὸ ὈᾺΥ δῃηὰ 86}1] συϑῃ [ῸΣ Ο6Υ]] 8 δίῃ, 
διὰ ορροβοὰ Ὀοζῃ ἰο ἔϊο Ὠδίυταὶ δηὰ ἀϊνίηο ἰὰν (Εχ. 
χχὶ, 2); Ὀασὶ ἰο Ὀ0Υ ἰπ οτᾶορ ἰὸ Ὀτίπρ ἰθοτα ἴο [86 
Κηπον]οῦρο οὗἨ ἴδο το αοἀ 18 ρΡοιτοϊ θὰ (μον. χχν. 
44͵ 46)."---Τὸ Ὀ0Ὺ ἴδοι ἴῃ ογοσ ἰὸ αἶνο δόσα ὈΟΔΙῪ 
διὰ βρ᾽γ [08] ἐγοθάοσῃ ἰ8 Ομείβι εἶ κο. 

12, ὅταβκκ: “ΤῺ6 αἀποβοῃ ασίβος μογο, ὙβοῖθοΣ 
ἃ ἰογεῖσῃ βεγναηὶ οουϊὰ Ὀ6 οοπδισαϊηϑα ἰο ὈῸ6 αἱΓοῦχ- 
αἶθοὰ, ϑβοιὰθ (ΟἸοσίουβ, 6. 8) ἔλτοσν δηὰ οἰδοσβ ὁΡ- 
ροϑο [δ 18 ορίῃίοῃ. [ ὈΪΠ5 ΒΩΥῪ: Πἶ ΔΩΥ ΟἿ6 
ἐμοῦ] ὈΌΥ ἃ στόνη βοσυδηί οἵ ἴμ9 Οὐ θα, δὰ ἢθ 
τοίπροά ἰο "6 οἰγουχαοίδβοα, ΒΘ ΒΒουϊὰ 86}1 ἰπὶ δραίῃ." 
Ἰδινλοπἱ 68. 

18. Αβδια ἰδο6 δεῖς οὔ Νοδῇ, 80 ἱῃ (86 ἔδοὶ ἐμαὶ 
ΔΌσδμδια Βῃουα οἰγουσαοίϑο 81} {0 τω 8}0 ἸΏ θΟΣΒ 

445) 

οὗ .εἷθ Βουθοο]α, ἰδ6 [11 ὈΪΌ]1681 εἰστίβοδηοο δοὰ 
᾿παροσίδποο οὗ (6 Βουβομοϊὰ δρρϑατδ ἴῃ ἃ εἰν κίην 
ὝΔΥ; οὗ ἐδο Βουδοβιο]ὰ ἰῃ 18 πρὶτίϊ Δ] ὉΠ, τ] οὦ 
τὸο (ἢ οὗ (δι Βεαριδία ἰῃ 18 δυδίσδοι ἱπαϊνί 0]. 
17, ἀϊεροῖνοθ. 

14. Τ)ὸ Ῥγοκηΐθο οἵ Ὀϊοδδίηρ πιϊοῆ ΑὈγδμ δ Γ- 
τορϑαδίθ ἰἰ86}} σοϊα νοὶ γ ἰ0 συ ΕῪ Ὀαϊΐονον. Ηΐε 
Ὧθ τοῦ ἰῃ ἔγυϊθ οὗ Ὁ 

ἰπμίο οἰδσηϊγ. [ἢ 86 δυθέσασὶ δ6η86 ἐπἰ5. ἀγαὶ]β ΟὨΪΥ 
οὗ Ομγίδι (186. "111, 10), Ὀπὶ ἐπθτεϑῖοσθ ἴῃ βοσθ σηθδϑδ- 
ὯΣΘ οὗ ΘΥ̓́ΘΣΥ Ὀοίΐονον (Δαεῖς χ. 80). 

16. Τὸ ποιὰ τϑῪ. 14 ἰπ δ ὑγρίοδὶ οχρσγοθεῖσῃ 
οουἰδίῃθ ἃ ἔθασία! δηὰ ϑ0]θσὴπ ΜΔΥτΐπ δρδίηδὲ ἐπ 6 
οομῖθερέ οὗἁ ἔἰο ϑδοαογασηθαὶα 76 δίβτιϑ δηὰ δθ6}5 
οὗ οοτασαυπίοι τἱζι (6 1οτὰ δηὰ ἐδ ρϑορὶδ δσὸ ποὲ 
Θχροθοαὰ ἰὸ ἐδοὸ Δι ΤΑΣ ἱγεδίυωθηι οὗ ἱπάϊνίαυαἷα. 
Ὑ ἔδο ῥγουὰ οοπίοεηρὶ οἵ ἰδ εἰσι οὗ οΘοτητηυπίοι, 
180 ποᾶγὶ διὰ 1} δσο δοραγδιϑὰ ἔγοϊη [86 οοῃηηυπΐοι 
᾿ἰϑ0 7 δηὰ 18 ὈΪοδδίηρβ διὰ βαϊναίίοῃ. 

16. Τμὸ Νοὸνν Τοδίδσωοπὶ ΔῈ] βἸτησης οὗ οἱταπτοοὶ- 
βίου: (Βότη. ἰΐ. 30). 17 εἰγοαστασίδίου ἰδ ἔπ ἐγρο οἵ [89 
ὩΘῊ Ὀὐτί, ἰΐα εβϑοι αὶ ζ0]Ἰτηθτς 1168 ἰῃ 6 Ὀἱγθι οὗ 

απθ ϑὩΐος πὶ Ὀδρύδτα, ἐμο Ὺ Ὀθοοῖθ ἰἢ6 Ῥθορὶθ 
οὗ (86 τϑαὶ αἱγουτηοίδίο, ΟΥ̓ΘΡ δραϊπϑὲ πο ὈοάΙγ 
αἰγουσηαίσίοη, ἰῃ ἃ γοξέσίονιδ δοῆδα, ὈΘΟΟΙΏ6Β ἃ οτγεθὲ 

Ἧ. ἵγο τοῦ ἀϊδακαιιο, ἐλ ἐσρίοα! εἰκυῖα . 9 τωὐδὶ ἐγρὶ ᾿βοδῆοθ 
οὗ οὖν οἰδρίον ἔγοιῃ [16 Ὠἰδίοτίοδὶ αδὶβ, απὰ Ὀἱηὰ 
Ὀοΐδ δἰᾶθε ἑοροίμον νιίπουι οοπίουπαϊπρ (ποτ. ΤῊ 
δΥαἱ]8 οὗ 86 ἱποίοϊα οἰτοῖο οὗἨ ἰμ9 οονϑπδηὶ: οὗ τῃ8 
ὨΔΣΩΘ ΑὈγδμδση : οἵ (1:69 Ὀἰοαπδίηρ ἔον ̓ εἷὶθ βοϑὰ ; οὗ [89 
Οἰσγ  Ὑ οἵ ἴδ6 οονθῃδῃϊ: οὗ 818 βοϊουγῃ ἰῃ Οδλδβη, 
διὰ ἰδο νἱὴ οὗ ἰδο Ἰαπὰ ἴο ὲπὶ ἔοτ δῷ οἴοτηιδὶ Ροϑ- 
βοβϑίοῃ ; οὗ οὀὐγουτηοίδίοι, διὰ οὗ ἡπρ υμῆν χὰ οὶ; ἐῷ 
οχοίδίοῃ. ἴῃ 81] ἰθοβο ροϊπίβ πὸ ἀϊδιξηρτι δ ἰδ Ὠἱ 
ἰογίοαὶ γϑδίηθαβ δὰ δρίσγί τυ] φἸοτ οὗ [56 οογθμδιὲ 
οὗ Ρξοσζαΐθο. . 

ἩἨΟΜΠΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΔΙ,, 

866 ἐμα Ἀοοίγίῃδὶ --Ἰ)ο νἱδιἰδεΐου οὗἁ 
ΑὈτδδαπι δον ἷδ ἐτΐα] δηὰ παϊϊϊηρ.---Ο 0 ἀδ- 
ΙΩῪ ΒΟ δβοῖτδὶ ἀθίδΥ (2 Ρεὶ. ἰϊ, 9) -- οδίδ Ὁ 15}. 
τσὶ οὗ πο οογδηδοὶ Ὀοΐνοδθῃ ΘΟοα δηὰ ΑὈΓΆΒΔΙΩ : 
1. ΤῊ9 οἠάϊοι οὗ ἐπ6 οαἰ ἰδνλθαὶ οὗ ἰ[{0 ο0Υ- 
ομδηςξ (866 οἷ. χΧΥ.-οὐ, χΥΐ!. 1); 2. [20 οοῃίθοηίδ οὗ 
186 οογοπδηΐ οὗὁ ῥγοσοΐβο : 86 Ἰδῆῆθ ΑὈγϑμοια; α. ἴῃ 
ἴδ0 ὩΔίοΓΩΙ 5686 : ὅ. ἰπ ἴθ Εγρίοδὶ δθῆθο:; 8. (80 
οογᾳιδσες ἰῃ ἔδο πίον δῃ ἃ ὨΔΙΤΟΎΤΟΣ δ86η80: 4. (80 
οογϑμδῃ -Βῖρῃ.---ὸ πο οογοηδηΐ οὗ Θοὰ ἴῃ [εἷ8 
πδιὴθ (ἘΞ Βοἀ αὶ, Θοὰ οὗὨ πομάθτ8), ἐμ θαδὶ8 οὗ (6 
ὨΘῪΓ ὭΔΙῚΘ ΟὗἁὨ ὈΘΙΘΟΥΟΓΑ.--- δι} Σὰ ἐδ 6 τοΐγϑοὶο ἐδ ζαὶει 
ἐμ (μδὲ φδοι ἰβ ἀέυίποῖν πδι0.-- πὸ τϑηθνοα 64]} οὗ 
ΑΡγδῦδηι: 1. ΑΒ ἃ οοηθετηδίίοι οὗ [εἰθ 641} }πν; 3. 858 
186 1 δὰ 8 ἰὴ οὗ ἰι.---Τ[Ὠο οσῃ- 
ἰαπίβ οὗ ἰδ ο4}}: Ἦ δἱκ Ὀθίοτο τὴ δηὰ δ ροτγίδοϊ, 
ἷ, 8.,) ἯΔ1κ Ὀδΐοτο πιὸ (1 89 [ΑἸ δηὰ νἱβίοῃ οὗ ΤΑΥ͂ 
ῬΓΘΘΘΏΟΘ, ἰπ ζτ806 διὰ ΤηϊΡΘΟΌΪΟΣΒ ΡΟΤΘΓ), 1. 80 αγέ 
ἐΐοιε ὈΪΔταοἾ668 (ρίουβ, εἰσμίοουθ, ρογίθοι) ; 3. 80 οὐδέ 
ἐλοι Ὀ6 ὈΪΔΙηΟἾ688 ; 8. δ0 ὥγοῦθ ἰὶ ἰὨτουρὴ (ὮΥ ρἷουδ 
οοπάυοὶ.---ΤῊ6 Ῥδγισυϊαν ῥσομιῖθοθ οὗ ἀοὰ, π' 
δῖ οοῃέδίηποα ἰῃ [06 πδιὴθ ΑΌΓΔΒΔΙΩ : 1, Αοοογάϊῃα 
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ἰο ἰϊβ παίυγαὶ ρτοαίμθδβ ; 3, δοοοτάϊηρ (0 [8 ἰὐρίοαὶ 
εἰοτγ.--- Το Ῥγοπιῖδοδ οὐ ἀαοα οοπαϊμοηοὰ {πγουρἢ 
δ6 οονοῃδηι οἵ αοἀ.--- 0 ἵἴπο βἰάοβ ἴῃ ἴῃ οονοῃδηῖ 
οἵ 6οἀ.---ἰπ [6 δΘονοπδαὶ οὗ οἰΓουτη οἰ ΒΙ0}.---- ΟἿ γοῦτα- 
οἰβίοῃ 83 ἃ ἰγρο: 1. Οὔτ Ὡ6 ΚΝ Ὀἰγιἢ : 2. οὗ Ὀαρίδτο : 
8. οὗ ἰπίδηϊ Ὀδρέίδτη.--- ΑΓ ΒΔΣ 8 ἰδυρδίον.---Αὐτα- 
Πδι 8 ἰηϊουοοδβίου 0 ἸΒΏΓΤΩΒΟΙ .----ΕὌΤ ΤῊΙΒΘΙΟῺΒ ΒΙΏΟΏΣ 
ἐ!ι6 Μοβιδιιυτηθάδηβ.--- "ἶς εοἱὲὲ ἢ.-Ἰθα δ  Β ὭδτῸΘ 
μιοῃοοέοσι ἢ ἃ ἤδπι6 οὗ Ῥγοϊηἶΐβο.-- - 9 εἰρη βοληοο οὗ 
(να πδὰθ ἔος (06 οἰὐὐ]άτοη οὐὗἩ Θοα (ΡΒ. Ἴσχχνΐ. 3: 
[μακο νἱ, 31).--- Αθγαβαπι οὐοάϊαποο (δ. βρίτξααὶ 
εἰὰο οὗ οἰρουπηοίδβίοςι. 

Βτλβκε: [ἀογίνδϊοηβ οὗ ΕἸ Βμδἀ δαὶ. Ἰέοτο ραῖ- 
ἀσυϊαυῖν ὑρὸὰ ἰδ Ὁ Ποαἱ δος πγοροιοτρΗϊϑτη8]. 
ΤΠῸ Οἤδηρο οὗ πδῆιθα. Το ἰδ Π6ΤῸ ἃ ρίοτίουδ 
Ῥτοοῦ ἰκαῦ ὀυθῃ ἰδ μιοαίμοι 8}}8} οοῦηθ ἰὸ ΟἸγῖδί, 
διὰ Ὀθοοῖθ ἴδ6 οἰ] ἄτϑη οὗ ΑΌτΔΠΔΣ,.---ροη τον. 6. 
Βαυὶ ἈΠΟΤΟ ἈΠ ἸΝ ΕἸΙΒΕΟ, Ομ τίει, ἰΒ ἴο ἀθ- 
βορηὰ ἔγοιῃ μίπὰ (πΚ6 ἱ, 88: ἰχ, δ). -- 
ψον. 7. ΑΒ ἴο ἴδ6 ΘΑΣΒΥ ργοαρ τ  ποϊοῦ 
Ῥτοιϊοίδοα ἰὸ ἰπ6 παίσγαὶ βοϑα οὗ ΑΌσδ δια, πδιηοῖν, 
86 νοδδοβαΐοῃ οὗ 86 δὰ οὗ [106 ποεὰ Κἴεγ- 
φαΐ 8 ὨΟγΟ υϑοὰ (0 ἀδηοίθ ἃ γϑγγ ἴοδς ἔδτηθ, τ 
ΒούΟΥΟΣ, .828 δὲΣ}} δὴ οπὰ (γνοτβ. 8, 18, 19; Ἐχοὰ. 
χχὶ. 6: Ὠουὶ, χυ. 17: Ὅ66. χΥϊὶ, 16), Βυΐ 86 40 [88 
θρίεῖταδὶ σοοὰ πιιϊοῖ 6 ῥγοιιϊβοὰ ἰὸ ἴπ0 δρὶ τι ίπδὶ 
βοοὰ οἵ ΑὈτγδμασο, ἰο 8}1] ἐππιθ Θ᾽ ἰουοσΒ, ὩΘΙΏΘΙΥ, [86 
Ετδοο οὗ ἀοά, τ ἀϑφνα οὗ εβἷηδ, Ῥγοίδοϊου διὰ 
Ὀ]οδδίηρς ἴῃ ἰἢ18 ᾿ἰέθ, δρ ὰ ΒΟδΥΘΏΪΥ αἴοτγ ἰῃ ἴθ6 18 
ἴο Θ0116, ἰξ ἰβ Βυγοὶ Υ δὴ οἰδσηδὶ, ρογροίτδὶ οουθηδηὶ, 
{1π8 αἰβδο Τ ογἀθσοσί ἢ, δαϑαη δ! γ, δηὰ ΜυΤΡὮΥ: 
ΤΈΘ ρΡἧγαδθ, ρουροῖιδὶ ροϑβϑϑδβίοῃ, ὯδΔ 4 Ὦθγο ἔπο οἷθ- 

τοσηίδ οὗ τηοδηΐηρ---ἢταῖ, (μὲ 1(}9 ἢ ἴῃ 
οοπΐηρ, ἴοτιῃ οὗ ἃ οογίδί ἰδηά, 8}4}} 1δϑὶ 88 Ἰθῃρβ' 88 
ἐΠὸ οο-οχἰδιϊηρ τοϊαϊίουβ οὗ ἰμίηρθ δὸ σοπθπαυαοα; 
δη ἃ βοοουάϊυ, (μδὲ 6 βαϊὰ ροβϑοδδϑίοῃ ἴῃ 811} (6 νδ- 
τίοίν οὗ ἰζΒ ΘΟΥΟΡ το Ρἢ85866, ΜΐΠ]| δὶ ΔΌβο  υὐοὶν 
ἔογσοσον, Ρ. 809."---Οα. 6.].--σἙλνεπ: ΤῊ οονθηδοὶ 
οὗ ρτδοο οὗ αοά ἰδ δηα οπ6 πὶ [6 ὩΘῊ ΟοΟΥ- 
Θηδηΐ ἴῃ ΟἸινβι( δον. χχχὶ, 88 : 188. ᾿ΐν. 10).-- -ΟΒ:α κ- 
κε: Εν ἰδ6 σὨϊάγσθη οὗ ΟΠ γι βδη Ῥδγοηΐβ, Ῥοτη 
ἀεδά, οὗ ἐδίκθῃ δ,ΎΔΥ Ὀσίοτο ἔδο γοοοϑρίΐοῃ οὗ ὑαρίίδτα, 
δῖ6 ποῖ ἴο Ὁ6 οδἰθοτηθα ᾿ἰοδῖ, Ὀυξ Ὀ]οαποθα.---Ηθ ἰηἶτο- 
ἀυοοα ἃ βαοτασηθηὶ πίοι, υἱοοὰ ἴῃ ἰἰβο  δἱοηο, 
τοῖσι θ6 τορδγάϑα 88 ἜΤῸ πῆς ἀΐδερτδοο. Βαυὶ οἡ 
1818 σῦν δοοουμὶ ἰξ ἐγρίβοα, 1. εἶθ ἀθϑρ ἀοργαυ!γ οὗ 
τωθῃ, ἴῃ τ Βΐο ἢ (ΠΟΥ δσὸ ἰηνοϊνϑα ἔγοσα ἴπ6 οοττυρίΐοι 
οὗ οτἱρσίπδὶ βἷη, δἷποθ ποῖ ΟἿΪῪ βόοῖὴθ οὗ [δ 6 το ΘΓ, 
ας [86 τ01]6 τηδιι, 8 Ροϊδοηθά, δῃὰ [Π6 ΤΟΣ ΟΣ 
μι6γθ δβδβοιρα ἰῃ ρδγίσυϊας δ [86 οἰξοαῦ ἱπβιτυσηθαϊὶ ἰῃ 
ἐδὸ ῥγοραρδίίου οὗ (06 Ὠυτηδη τῶθθΘ.0 2. Εοὸν (86 
ΒΔΙῺ6 γϑϑβοι,, ἰξ ΘΟΠΗ͂ΣΤΩΒ [86 Ῥγομηἷδ6 οὗ [80 ἰπόροδϑο 
οὗ [89 τϑοθ οὗ Αργδαβδηῃ. 8. ΤὨγουρὶὰ {μ]8 δἰγηι αοά 
ἰηἰθη8 (0 αἰδηρσυ Βη (86 Ρδορὶθ οὗ εἶδ οη 
ἔτοτα 81} οἴου ἡδίουβ. 4. Ηθ γοργοθοῃίβ ἰῃ ἰδ, (86 
Βρὶ τὶ ζιΑ] οἰτουμηοἑδίου οὗἁ (π6 Βοατί--- ἰδ πον Ὀἱτί,--- 
Ὅροι νοῦ. 14. Οβάνκε: Ῥ Βοονοσ ἀοθρίβοδ ἴΠ9 ποτὰ 
οἵ ἀοἀ δηὰ ἰμ6 βδογδιωηθῃίβ, υἱ}} ποὶ Ὀο Ἰαΐξ ὑυπρυη- 
ἰβῃϑαὰ ὈῪ Θοά (186. υἱϊ. 12: ἴλικο τἱὶ. 80: 1 ον. χί, 
80.--Μυβοῦυμῦσβ: Βδγϑ, δ᾽ ίδο δρροίϊηϊοα ὑο ὉΘ 
ἼΔ6 ΤΟΥ͂Δ] πηοίδοῦ οὗὨ πδί 0:8 δηὰ Κίηρβ, ἀο68 ποὶ ὈΘΔΡ 
{πότ ὑο Βοτγβαὶ ἢ, αὶ ὑο Αταμδα, μοῦ οσῃ πυθθδηὰ : 
19 ἴδ6 Οδυγοὶ οὗ ΟἸγίϑι, οδρουβοὰ ἰοὸ ΟἸσίβι, α]- 
1πουρῖ [8.6 ἔσθ τογαὶ τωοίμον οὗ πδίϊοπδ δηὰ ἰκίῃρβ, 
ἱ, 6., οὗ 41} Ὀε]ΐονογθ, θθασα τθθσα ποῦ ὕο ΠογΒΟΙΥ, Ὀὰΐ 
ἴο Ομείδι.---Οβάμεε: ΑἸ πουρ ποιθθῃ ἰπ ἐΐ6 ΟἸὰ 
Ἰοδιδιηδπὶ μδαὰ πὸ βδογδιηθεὶ οὗἁ οἱγουπιησίδίοι, ΠΟῪ 
ΔΏΔΙΟ ἴῃ ἰΐ6 τνἱγίαο, ἰδγουρῃ ἰδ6 τοοοροη οὗὨ 189 
ἸΆΣΩΘΘ, ὮΥ Ὑἴοἷ Π6Υ γοϊαπίαυ Βα βοσῖ6 ἰὸ {86 
οονθηδηὶ οἵ σοἀ (188. χ]ῖν. δ).---αοα ἰβ δῃ ΑἸταΪρΥ 
σά, πο 18 ποὲ Ὀουπὰ ἰο πδίυγο.--- ον. 38. ΑΒ ἴὸ 

ἐδ τοδΐϊποαβ τῖτἢ τ οὶ Αἵ] [5.6 βοσυδηῖδ οὐ ΑὈΥΔΉΔΙΩ 
βυϊΐἴον ἱποιηβοῖνοβ (0 Ὀ6 αἰτουτησίδοα, ΜῸ6 566 δὶ 0068 
[δὲ ὮΟΥ τουδὶ ἢαγνθ ᾿δὰ αἰγοδάγ, ὑπνοῦρ [86 ἷν 
δἰγυσίΐοη οὗ ΑὈΌτΑμδπι, βοῖὴθ οοττοοῖ Κηον]οάσο οὗ 
αοά, εἶποο οὐδ ογθθ (Π6Υ σου] ποὶ μανο πηάοτγβιοοά 
8 δοὺ ὙΒΙΊΟΝ, ὑ0 ΤΟΓΘ ΤΟΆΔΟΏ, ΔΡΡΟΔΓΒ 80 ὈΓοροκίοι- 
οὔ, ἔσο] δι, δηὰ οοἴυ].---ΟΞΙΆΝΌΣΕ : Βα ἰονὶηρ 
Βουβοδοϊάογθ, πο γ᾽ οἰ (μοτηβοῖνοϑ πῃ οὐδάϊοποο ἴὸ 
[56 αἰνίπθο ν]]}, 58.811} βανθ Ἰδσουρὴ ἰ6 ἀὐνἧιο 
Ὀ]οαείηρ, γίοϊ πρ δπὰ ἀοςθ ἀοπιοδβιίϊοβ.--ΟἙλνκα 
ΑΒ αἰγουπιοί βίου 4 δρρ] δὰ ἰο 411 [).0 τροτηθοτ οἵ 
ΑΡΔΏδιη ΒΒ Πουδοἢο] 4, 80 Δ]], ὁ δηὰ δ14}} βῃουϊὰ 
Ὀ6 Ὀαρεχοὰ (δτκ χ. 14: Φοδη 11]. δ, 6; Αοἰβ ΧΥΐ, 
1δ: χΥἱῇ, 8. 1 Οὐογ. ἱ. 16.---β᾿.68. ΑὈτγδαδιδι υβοὰ 0 
ἀΙΔῪ ἴῃ 1[Π6 δβδογϑιηδηὶ οὗ αἱἰγουπιοίϑί οη, ΟΥ̓ΘῸ 80 ἯΘ 
ἷδοὸ βῃου]ὰ ποὶ Ἰοπρ ἀοῖον [6 Ὀδριΐ8πὶ οὗἁ ἰπίδηίβ. 

[1800 : ΤΏ6 Θββθη δ] οἱοιωθηΐ οἵ [.6 οογεδηληΐ 08 
{1:6 ρασὶ οὗ αοα ͵ἰβ ζτδϑα; οἱ ̓ πδη Β ματί, [Ἀ11}} (εἰ 
1:9 στδοθ Ὦ6ΓῸ τϑοοῖνοδ ἃ οοηοόγοῖθ οχργαβϑίοη ἢ δ 
ἀεδηΐΐα, χταοίουβ ῥγοσαΐδα, δηὰ ἔδιἢ ΕΠἸΚ ον Ί86 ἴῃ οὔθ’ 
ἀΐοῃοθ, δηὰ ἰῃ ἃ ἀδῆηϊΐιο, εἰσηϊβοδπὶ γοπἀοτίησ οἵ ὁδ6- 
ἀϊθῃ06).---ΟἸΚΙ ΛΟ: τὰν. 19, [δβαδὸ (“Ὧ6 ἰδυρλβ} 
ΟΥ “086 ἰδυφὶ), (86 οΠ]ὰ οἱ ἸΟΥι] βυγργῖβα ἰβ ΠΟΤ 
δΔηπουμοθὰ 88 800} ἴο Δρρθᾶσ.-- -ὕογ. 8. ΤΏ οἰατιδὶ 
Ῥοβϑδοθβίοη βίδη δ ἰη βίγὶ οοηΐταδὲ τῇ τ [3 
εἷοπὶ, ον -Οἤδησίηρ ΡΪδοθ οὗ βοϊοῦστι, το Οδηδδα 
ΔΒ, δὺ μδὲ (ἰτη6, ἴον ΑὈγδμβδθ. ΤῊΪ8 ἰδηδ, ΒΟΥ- 
δον, ΜΒΙΟΝ Οοα ῥγοσοΐβοβ ὑο ΑὈγϑβαση δπὰ ἢἰ8 βοοὰ 
ἴου δ ἱῃμουγίίδησο, ἰ8 βὲ}}} δἱ ἴῃ. 6 βϑτα {ἰπη6 ἃ υἱεῖ Ὁ]6 
Ῥἰϑάρο, ἰλθ δηοϊοδίπρ 8861} οὔ 186 δ}}} ἀε]ϊοδί βοοὰ 
ΟΥ ΚΟΓΏΘΙ, ἰΒδοροίοσο [826 ργορδοιίο ἰγρα οἵ (Π6 π65- 
ποιϊὰ, πιο ὈΘΙοηρα ἰὸ (Π6 Οματοῖι οἵ ἴδ ον; 
ἐπογοίοσθ ᾿ξ ἰβ ργθι σα ΠΘΏ ΤΥ ΔῈ Θἰδγηδὶ Ῥοβϑδββίοῃ, 
ΤῊΪΐΒ ἰδ ἴσιο, δἰ8ο, οὗ 811 αἰνῖμο ογάϊ πδιιοοα, 88 οἰ γαῖ 
αἰβίοῃ, [8.6 ραδϑόονοσ, ἰ86 ῥγοσϊβοοά, οἵος., πίοι, 
οδἰδὈἸΪβῃθα ἰῃ 106 ΟἹὰ Τ᾿ οθιαπιοηὺῦ 88 οἴογηδὶ, ΔΙῸ, 83 
(0 [86 1ἸΥΘΓΆΙ βοηθ6, ΔΌΟΙ 5Ποἃ ἴῃ ἰπ 6 Νο Τοβίδπιθη, 
αΐ δ ἐπ (Π)6 ἱτιοδὲ ΒϑΏβ6 βρί γ [0817 01 ]]16ἀ.--- 
σάντεκ (ΠΠαπάδιιο) ἈρΡο τορ. 1: Ἡαϊδ δεΐοτε τι, 
οἷο. Τῖια ἴδ δηὰ ἴΠ6 ροκροῖ, αἰ Γ ἀπά π ΓΑ, αγὸ 
του ὑοφοῦδιος πὶ (88 οπθ ὈτίοΥ πογὰ ΟὟ βοῃίθῃοθ. 
γεν. ἢ. Εἰογαὶ οουσπαπέ. ΤτΌΪΥ, ἰὰ 80 ΓᾺΓ 85 (ἢ6 βρὶ"- 
ἱτπιδὶ βοοὰ οὗ Αὔγδαδβδτα ἰδ ἰὯ6 ρἱδοθ οὗἉ ἴ}6 ηδίῃ- 
τ] ἴεγδοὶ, δῃὰ [Ὧ6 δαγί}]}γ Οδῆδδῃ ἴβ {86 ὑγρὸ οἵ ἰδὲ 
ΒΟΔΥΘΗΪΥ, ἩΪΟὮ ΤΟΣΩ ΔΒ ἐδθ ΘίαΓΏΔῚ Ῥοδβοβαίοῃ οἱ 
Δ] ὈΘ]ἰονοτδ.-- ΤΠ6 δσρα!θ δοχ, τὶ μουν ΔῺΥ οχίεσιαὶ 
βἷψιι οἵ [9 οονθηδηΐ, τότὸ γοὶ ἰποϊα θα ἴῃ (86 ΟΟΥέ- 
πδηΐ, δῃ βδῃδτοάὰ 118 ρζίδϑθ, δ0 δ 88 (γουζὰ ἀεδοδιί 
ΟΥ̓ Τηδιτίαρο (ΠΟΥ Ὀδϊοηροὰ ἰο 86 οογεπδπὶ ρθορίϑ 
οἷ. χχχίν. 14 δ΄ ; Εχοά. χίϊ, 8; Ζ9οοὶ ἰϊ. 1ὅ, 16}.-- 

ὄρεξβ: ὕον. 1. ΤΉ τηδηϊ δείδιοη τπτλ8 ΕἸΤΕΣ 
ἴο ΑΡγϑθδηι, πθο Β6 δὰ ὯοΥν ρτονγα οἰ δηα ρ1Ὲ7 
ἴπ αἰ (ἃ, ἔον ἴ8 ΒΟρ6 οὗ (86 70] 8] πηοηὶ οὗὨ {16 αἰ τπῈ 
Ῥτγοιμλΐβθ. ΗΟ 6 γοθυκοθ δηὰ δ[νδῃ)68 08 ΤῸ 8 
ΒΟ ΘΑδὶΪγ δίατη δ] οὰ δηὰ οὔδθπάορά, ἱ πιὸ (0 ποί 868 δὲ 
ΟὨ06 ἰδ {18]υγοτπὶ οὗἨἩ 106 ἀἰνίπο Ῥγοπιῖϑοθ ! (βδπι- 
Ὀ60}).--- ρου (86 πδαθ ΕἸομῖτα. ΤῈ βᾶπι8 θρθῦβ 
ποῖ (οἷ. αν!) ἰηϊγοάποεβ [88 Ῥαγισαϊαν υἱοδ' οἷ 
ἰδὲ ΘΟΟΠΟΣΩΥ͂ (Ἰοπι. ἐν. 11, 12}, Ορβῃβ 80 "18 ὙΠ 
ψΟΓΒᾺ] ἰοπἀοῃοῖθθ δηὰ ζραίυτοα. Ὁ Βαὶ ρῥτοίουπὰ ὦ- 
νίπθ πϊβάοτα δπὰ σουηβεὶ βαΐπθ ἰῃ (μι686 ραγράοχεϑὶ 
(16 Ἰουπάδιίοη, Βοτγανογ, οὐ {8 ορροπίίοη ἰΒ ἰαἱά 
ΔΙΤΟΔΑΥ ἱπ οἷ. χιΐ, 1, δῃὰ ἢγβὲ ἈΡῬΘΑΓΒ ἴῃ [18 ἀφοίθιΎεα, 
οοταρϑίθ ἔοστῃ ἴῃ ἰῃ6 Μοβαδίο ἱπβεϊςαϊίοι οἵ [δ ἰΔΠ]. 
“νον. 1. ἯὙ7ο ποοὰ ἴο τρβδτῖς τρογο σδγο γ [δὲ 
(1 61} οὗἁἩ νοῦ 1, Ὀθοδβο, 80 ΤΩΔΗΥ ἴα86 ροάϑ ὈΓΟ' 
βοηὶ (ποτηδοῖνοα ἰὼ ΟΡ Ἠοαγία, απ δίθδὶ δἸΓῸΥ ΟἹ 
Ἰονο (Βενζοῦ. Βἰδεῖ).---Βοῖοτο ΑὈγδμδτα γ188 οοπιπιβηά: 
σὰ ὑο αἰγουπιοῖδα Ὠὐταβο οὶ, (ἢ τὶ ὐδουβπαδβ οὗ δὴ 
πα οοπηίοα ἰο Εἶπα, ἐπτουνὴ πηΐοῖμ ΒΘ ν͵αβ δἰγοδὰῦ 
τἰσεύθουδ (8 6γ).-- αἰ ποῦρἢ 86 πἰύοῖ8 ΠῸ πογὰ, 
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δα εἴἴαπιοθ δρϑδῖκβ ἰουδν ἰδδη {ἴ ὃὯθ μδὰ οεἱϑὰ ἰἱπ 86 
οἰοεγοδὶ δηὰ Ἰοιἀοδὲ ἰοποθ, (αὶ Ὧ6 που] βΌχοΙΥ ΟὟΘΥ 
(δο ποτὰ οὗ αοἄ ((8]γΥ1})}.--- ΤὨ0 δἰχυίβοδῃοο δηὰ ἰτ- 
ρόαι Οὗ Ὠδιηθθ, διηοὴρς ἴπ6 ΗΘΌΓΟΤΒ, ΟδρΘοΟΐ δ Ιν 

Οθῃοεῖβ.---Ἴ ον. ὅ. ΑἸ γδῦδση ἰ5 ποῖ ο8]16 (δ6 δι 8 Ὁ 
οἵ ἸΏΔΩΥ πδίΐοῃδ, Ὀθοδῦϑο εἷβ δοοὰ βῃου]Ἱὰ Ὀθ6 βορδ- 
μια ἰηῖο αἰ δγθηῖ παιΐοηβ, Ὀὰὲ ται 9 Ὁ ὈΘΟΔΈΔΟ (δ6 αἱ - 
[ἐτοηΐ πδίίουβ Βῃου ἃ Ὀ6 υπἰϊοα ἰῃ δίτη (οι. ἱν. ; (α]- 
γἱη).--Ἴ ἐγ. 8, 77: ἰαν ὡλεγεὶπ ἰλου αγί α εἰγαησον. 
ΤῈο ἰοτοί τοῦ 5081} Ὀδοοῖθ ἴδ 6 ᾿-οἊαυροη 
γε. 14. ΘΟΠΏΘΟΙΟΙ ΒΠΟὟΒ ἰδδὲ (ἢ6 ΓΘίογθηοΘ 8 
(0 ἰδ οοπϑαϊουδ δοῃιθιωρὶ οὗ ἰ886 Βδοσδιωδῃηΐβ, οὶ ἴὸ 
[δο86 ΟὨΠἸάτοῃ πο, ᾿γουρὰ ἴΒ6 καὶὶὶ οἵ {πϑὶν ρασθῃίϑ, 
ποῖο δοὲ οἰγουτηοἶδοα ρου ἐδ6 οἰχἢ! ἄδγ (Ετχοά. ἷν. 
““{}--Τἁ Ὁ. 17. «Αδναλαπι ἰαυσ ἴῃ ἰὴ τορχίοῃ 
οὐ προ θοῦ [6 ἀουθὲ ἰ8 οὗὨ ὯὨῸ ταοηθῆὶ. [ἡ 88 18 
ἱμιροτίδμοθ ἰπ [86 119 οὗὨἨ δα ίσγνοσα, ποτ ἰδ ὑτθ- 
Βαρροθοβ δι, δηὰ 1088 δῷ ἃ ἰσδῃηοίἴοη δίορ ἴο ἃ 

ΒΕΝΕΝΤΗ 

ὅττοοῦ ἔδί, (ΤΏΟΣΟ ἴδ, Βοτονον, ἃ ἱποζοϊὰ κίπὰ οὗ 
ἀουδὶ, πίιμουῦ οοπαὶ ἀοσίηρ δὶ ἷἰβ 51}}} ἃ απορβοῃ, 
τ ΒΟ ΒοΣ ἸΏΘΓΟ 18 ΔΩΥ͂ ΓΟίθΓΘηο6 ἰ0 ἀοιϊ ἴῃ (Π6 ἰοχὶ). 
Γαΐδθον (ΠΠ}κ8 ἐμαὶ ΟἸσίδι ροϊπὲδ ὑο (ἷ8 ἰαχὶ (1π Φοῇη 
Υἱ ἢ. 66). Τὴ [μ6 Ἰουρθΐπηρ 680 18. δὴ ἰηἰπηδιῖοα 
οἵ ἴ)6. ογοχῆ Το ποθ 8119 8 Βοαγῖ, δηὰ 6. 
Ἰοῆβ ἰο δἷ8 ορίγιυα] Ὠ668.--- ον. 19. 8880. 
86 Ὡδῖηθ ἐθϑοῖθ8 ἰδὲ (0866 ὙὮΟ ἰγοδὰ ἰῃ .})16ὸ ἴὈοἱ» 
βίορϑ οὗ ΑὈγδμδη δι ἢ, πὶ} δἱ (ἴτηθϑ δη ἃ συ [ὉΓ 
Ἰδυρ ῦον ἴῃ [86 υποχροοίθα, βυάδάση, ἀπ ρτοδὺ ὉΪ688- 
ἰηρδ [ΠῸῪ τϑοαῖτο. Τθοσο 16 Γοδϑοῦ ἴῃ οὐ, ὈοϊὨ [ῸΣ 
ΟΡ δηὰ ἰδυρηίος (Ἐ008).--- ον. 28. 7 866 
ΒΟΥ ΜΟ6ῚῚ ἷ8 Ἰουδθ τδὲ ογάοσϑα, βίηοθ θύϑῃ ἔδο89 
ΠΟ πόῦὸ ὈουρὨὺ Ἡἱδ ΙΏΟΠΘΥ ΟὨΘΟΣΙΣΪΥ βυ τη ρα 
ἴο αἰγουχηοίβίοη ΤΕΣ ἘΒΕΤΕ (Αγ ἢ διὰ). 
ΤῈ6 ΑἸτϊρὮιν .ώ ἴδο αοὰ Μᾶῶὸ οδὴ ἀ0 κ]], 8068 
81}, ΚΟΥΒ 8}1, 0 νῶβ, 8, δῃ])ὰ ν1}} 06 411, ἴο ἢἷ8 
ΒΟΓΥΆΣΙΙΒ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ. 

Αὐταλαπι ἐπ ἐλα Οαζ- ὕνονθ 977 Δἴαπιγο, απα ἰλο ἰάγοε Ηοανοηὶν λίοα. Ἡοερίίαϊτέν 9.7 Αὔναλιαηι. Τλε 
ἀεβπείο αποιποεηιο ΟΥ̓ ἐλα δὶγίλ 07) α ϑ8οη. ϑαγναλ᾽ε Ῥουδί. Τὴθ φ“ππουποοηιοηξ οὕ ἰλε διάσπιονα 
φρολ βοάοπι οοπποσίφα τοἱέλ, ἐλο Ῥγοημῖδο οΥΓ ἐδο Ηοῖν 97) διερείπρ. 7Ὰε Απροὶ οΓ ἰδὲ Ιονὰ, ον ἰδὲ 
Ῥηπά οΓ Αὔναλαπι απ ἰἐδλα ἕωο αἀπροῖδ ο ἀοίξυογαποο 70 ϑοάοι. «Αὐγαλαηι δ ἑπιίογοοδοίοη ΤῸΥ 
βοάοα. Τλϑ ἀδείγμιοίίον ὁ βοάοια. 10οὅε τοῦσιδ. Ζοὲ απ δίε Ῥαυρλίογε. ἈΑἴοαῦ απὰ “4πηπιολ. 

παικππανκαπην βρραι τετττεισατεην 

Οπβ. ΧΥΠ]. ἀκρ ΧΣΙ͂Σ, 

Ι Αμάίδο [Ιμοτὰ δρροϑασϑὰ υὑπΐο δΐτὰ ἴῃ [9 Ρ]δ'ηβ οὔ Μδπιτο; δηὰ ἢθ βαύ ἴῃ [89 ἰθηϊ- 
2 ἀ00γ ἴὴ (89 Βοδὺ οὗ ἰὴ ἀΔΥ; Απά 9 ᾿οα ὮΡ δἰ8 6γ68 δηὰ Ἰοοϊκοά, δηὰ, 1ο, ὑῆγθθ τβθῃ 

ϑίοοα ὈΥ͂ εἷπὶ: δηᾷ ῃθη ἴθ 58 ἐΐεηι, ἮὮΘ σὴ ἴο τηϑοῦ ἔβθτλ ΠΌσα {Π6 ἰδηΐ-ἄοοτ, δηᾶ 
ὃ δοποᾶ μὲ πηβοὶ ἢ ὑονγασὰ [89 φτουμά, Απὰ βαϊἃ, ΜῪ Τιογὰ ["ξ τὸς ποῦ 125}}," 1 πουγ 1 Βὰνθ 
4 ἰουπα [ΔΥΟΥ ἴῃ (ὨΥ͂ βιριῦ, ρΡᾶ88 ποῦ ΔΨΔΥ, 1 ῬΓΘΥῪ ἴῃ66, ἔγοσα (ΠΥ βογυϑδηΐ: [,δὐ 8 1110 

ἩΔΙΟΙ, 1 ΡΥΘΥ͂ γοῦ, ὉΘ ξιομοα, Δα ΔΒ ὙΟῸΣ ἴδοι, δῃὰ γοϑί γουσβοῖνοθ ὉΠάΘῚ (86 ἰγθ8 
8. [αὐὖογ ἰμο ποοιιᾶεν τοδὶ]: Απηὰ 1 ν}}} [οίο 8 Ἰηοσβο] οὗ Ὀγθδᾶ, δηᾶὰ οοτηξοτγί βίδυ, δισοπρέβα 

γθ γοῦσ Πδασίθ; αἰΐοσ ἐμδὺ γ6 818}} Ῥ888 ΟἹ : [ὉΣ ὑβϑγθίοσθ δ΄Θ γ8 [σναθ] σου 8 [0 ὙΟῸΣ 
6 βουγδηῖ. πὰ [Π6Υ 8814, 8. ἀο, 88 ὑβοὰ μαϑὺ βαϊὰ. Απᾶ Αὐσδβδιῃ μιδβίθηθα Ἰηΐο (ἢθ 

ἰθπῖ ππίο ϑβδσδῃ, δηὰ βαϊὰ, Μαῖζο σϑδᾶυ [μβείθα Ϊ αὶ γ ΤὮΧΘΘ ἸηΘΘΒΌΤ68 οὐὗἩἨ βηθ τηθϑὶ, 
Ἰ Ἰτηρδᾷᾶ {έ, δ! ταλῖθ σα κο8 ὑροὴ (86 θαυ. Απᾶ ΑΡγαῆδπὶ τϑ ἀπο ἰπΠ6 Βοτᾶ, δηὰ 

[οἰομιοᾶ 4. 681 ἰθπάθσ δηὰ ροοά, δῃὰ ρσᾷγνο {ξ υπίο ἃ γοιηρ ἴδῃ [8 ρεσυδηι];; δῃᾶ ἢ9 ᾿δβίϑα 
8 ἰο ἄγτοββ ἴ{. Απᾷ μο᾽ ἰοοῖὶς Ὀυύίθτ, δηα τα], δηὰ ἐμ6 οα]ἔ πο ἢ6 8 ἀγοββθα [οιπεοὰ ἴο 
ἀντ, Δπα βού τό Ὀδθίοσθ ἔμθια ; δὰ ἢθ βίοοα " ὈΥ͂ {Π6 1 ὉΠάΘΙ {Π| {γ66, πα {Π6Υ αἰὰ οϑί. 

9 Απα ί860Υ βαϊὰ υπῖο δΐη,  ΠΟΙΘ ἐς ϑδσδλῃ (ἢν νι Απὰ Β6 8βδϊα, Ββϑ}ο]ά, ἴῃ (6 
ἴ0 ἰθῃ!ί. Απᾶ ἢθ 5εϊά, 1 γ}}} σοΥ ΔΙ ]Υ τούαγη ππίο ὑμ66 δοοογάϊῃρ ἰο (80 ἔπι οὗ 18 " 

[τοΐασοι πτῖμασι ἐδ δ ἐἕπιο οἵ ἐδ τιαχέ γοας 6}. 8}} 80 σοδοβοά]} ; δῃᾷ 10, ϑθδσδὰ [ΠΥ στ δ 884} [Ὡ] ἴδνϑ ἃ 
Βοῃ. Απὰ ϑΐδαγδῃ ᾿θδσζὰ {π|ὸ Βοασίηρ] ἐΐ ἴῃ 

11 δΐτπὰ [Τόβοναὰ}]. Νοῦν ΑΡγβθδη δηᾶ ὅασὰ 
12 ορδϑδοά ἰο ὃὈ6 ψι ἢ ββασδῇῃ δου [06 ΤΒΏΠΘΙ ΟΥ̓ ἬΤΟΙΏΘΗ, 

ἈοΥΒ6] Ε, βαυίῃ 

ἀμονν, 86 ἐθπί-ἀοον, τυ ἢ [ἄρον 

5: οἷά ὃ 15 Δηγ {πίηρ ἰοο δΒασὰ 

τοα8 ὈΘὨϊηα 
Μ 610 οΟΪά από Μ6}} βίυοἶζθη ἴῃ ἀρὸ; απά ιἱ 

ΤΒογοίοσο βδσδῇῃ Ἰδυρὶιοα τ 1] 
ζ, ΑΙΘΓΙ δὰ ᾿ψαχϑᾶ οἱ 8}}8}} 1 βαγϑ ρ᾽ϑαβυγθ, τὴν Ἰογᾷ Ὀϑίπρ' οἱὰ [πὸ 

18 δδβοῦ Απά [9 [υοτὰ βαϊα υηΐο Αὔτδμδαι, Ὗ Βοσοίοτο ἀϊὰ ϑδγδῃ ἰδιιρῇ 
ἰά οἵα συγεὶγ θ6Ά 8 οἢ 1], τ οἢ. απὶ [ἀπὰὶ 

ΒΔ ΩΡ, 514}} 
ΔΏ ὐώτρι 

ἴον (86 ΤἸιοσὰ ῦ ΑΥὐ {Π9 {ἶἰπ|9 Δρροϊπίβα 1 ψῖϊ τϑίασπι υπίο [π66, δοοοσάϊηρ ἴο ἴΠ6 {1126 Ο 
15. 118 [μὲ εἴτοο ἐπ ἐδο παχὲ γεασ], δῃὰ Ξδυϑῇ 8}..8}} ἢδνθ ἃ βδοῦ. ΤΆΘΩ Βδσδῃ ἀθηϊθᾶ, βαρ, 1 

ἰδλυρπιοα ποῦ; [ῸΓ 880 τγγᾶβ δίγαϊ ἃ, Απὰ ἢ βαϊ, ΝΥ; νεῖ ἰδοὺ ἀἰϊάδι Ἰδαρῃ. 



480 ΘΕΝΈΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΕ ΞΙΚΕΊ ΒΟΟΚ ΟΡ ΜΟΒΈΝ. 

16 ᾿Απὰ [δ9 τι0} ΤΌΘ ὉΡ ἴοι ἐμθΏοθ, διὰ Ἰοοκϑὰ ἰοτασὰ ϑβοάοχ : δηὰ Αργδῆδπι τρϑηϊ 
11 Ἡ ὑμοῖὶ ἴο Ὀτίηρ ὑμβϑ οἡ (89 γαᾶὺ. Απὰ [80 [μογά βδὶα, 3841} 146 ἔτοτα Αὐτδ 
18 δπηὶ ὑμαὺ ὑμηρ τ ΒΙΟΩ 1 ἀο {π|1 0] ;ἷ ϑϑοϊηρ ἰμδὺ ΑὈγαθδτα 8}18}} ΒΌΣΟΙΥ ὈθοοτΩ ἃ 
19 δῃᾶ τ] ΡΏ ΟΥ̓ πϑδίϊοη, δα 811] (86 ῃδίϊοπϑ οὗἨ [06 ϑασίῃῃ: 8}}8}} 06 Ὀ]θβοϑὰ 'ἰπ δα ἘοτῖΪ 

ΚκηοΥγ [μανϑ ολοδαα] ᾿ἰτ, ἐμαὶ ᾿6 Ὑ7}}} [ελ6}}}] οοτηπηδπὰ ᾿ΐβ σὨ]ἄτθη πὰ ᾿νἷβ Πουθομο]ὰ δον 
᾿ΐπι, δηἃ [ΠΟΥ͂ 80}8}} Κορ (89 ὙΔΥ͂ οὗ [86 μογὰ, ἰο ἀο ᾿υδίϊοθ δὰ Ἱπάρτηθεηϊ ; [μδὶ ἐδ 

20 Τιογὰ ΠΙΔΥ͂ Ὀσηρ ὕροη ΑΌΤδθδηι ἰμδὺ τ Ιοἢ ἢΘ Βδίἢ βροόκϑῃ οἵ ἴω. ΑἈπὰ (86 Ἰμοτά βαϊὰ, 
Βθοδαϑ8 {Π8 ΟΥῪ [οὔέδο εἰπε, οἱ, ἐν. 10] οὗ ββοάοση δηα (ὐοτλοστδ 18 ρτοδὶ, δπὰ Ὀθοβϑυδο {μοὶ 

21 δἰ 18 ὙΘΤΥ͂ ρΤΊΘΟΊΒ, 1 1111} κὸ ἀν ΠΟΎΣ, δηα 8600 ΨΏΘΙΒΟΣ ΤᾺΘΥῪ ἤδΥθ ἀοη6 [ππέ] ἃ ἀδαείω]) 
αἰϊοροίμοσ " δοοογαϊηρ ἰο [89 ΟΥΥ οὗ ̓ ξ, τ ΒΊΟΝ 18 Θοηθ υμΐο Τη6; δῃὰ 1 ποῖ, 1 Ὑ7}}}} Κπον. 

22 Αμπὰ [6 τὴϑῃ ἰυγηθα {ΠΟΘ ΙΓ ἴλοαΒ ἔγοσω ἰἤθῃςσθ, δῃὰ ποηΐς ἰοσασὰ ϑβοάοι : θὰ ΑὈταλιδηι 
βίοοα γοὺ Ὀεΐοσθ [86 Ἰμοχά. 

2. Απᾶ ΑΡτγδῆβῃι ἀΓΘῪ ΠΘΔΓ [νοπίηξ, ὑεαγίβᾳ], δῃὰ βαϊὰ, ὟΥ 10 ἰμοὰ αἰβδοὸ ἀθδβίτου ἴδ στρ 
24 θουβ σι ἰμ6 πίοκοά ῦ Ῥοσδανθηίασο ἰθογθ 6 ΒΗ͂Υ Πρ ΘΟΙΒ νεὶ8}8 18} ΟἹ ΕΥ̓͂ [οοιιοδα!οὲ 

18ο πιδδὲ] : Ὑ70 [ῃου 4180 ἀθϑβίσου, δῃὰ ποῖ δρᾶσθ {ῃ9 ρἾδοθ Ὁ [86 ΒΗ͂Υ τὶ ῃΐθουβ ἰΠδὲ δῖὸ 
25 τῃοτϑϊη ῦ ΤὨδί Ὀ6 ἴδ ἴομη {π60᾽ (ο ἀο 8.6} {818 ΤΑδηηΘσ, [0 ΒΔ (89 τὶριίθουβ τ] 

[86 τι]οϊκοα : δηὰ ὑμδὺ (89 τρμίθουβ βῃου]ὰ Ὀ6 88 [86 Ὑ]οϊκοα [δὲ ἐξ ἴο 411 σῃο Ῥοὲδ ἰο ἐδο τίφλν- 
ϑοτδ δήὰ [80 πίοχοὰ, ἰῃδὺ Ὀ6 [Δ ἴγοτῃ [8660: 8381} ποὺ {86 δυᾶρα οὗ 4}1 [6 δασίῃ ἀο στἱρϑῦ 

20 Απὰ {80 Ιμοτὰ βαἰὰ, 161 δπὰ ἴῃ βοάομι ΒΓ σὶρ ίθουβ πὶ ῖη {86 οἰγ, ἴΠΏθὰ 1 π1}} βραᾶῖο 
21 81} (86 ΡΪδοθ Ὁ ὑμὶν βαίζοϑ' Απᾶ ΑΡγδῆδηι διηβυγοσγθα δηὰ βαϊὰ, Βϑμοϊὰ πον [681 

ἴδῦθ ἰβκθῃ ὌΡΟΙΏ τὴ0 ἴο Βρθδὶς [0 μὰΣ] υπίο ἴῃ Ιμοσὰ, ΒΟ ἀπὸ διέ ἀπδί δῃμα δββεβ. 
28 Ῥεσγδαγθηϊυσθ {μθΓ6 8}}8]}} ἰδεῖς ἅνο οὗ 86 ΔΗ͂Υ τὶ συΐθουβ: π|ι]ξ (μου ἀαΒίΤΟΥ 4}} [86 (Οἱ Υ 

ἴογ ἰαοῖ οὗ νοῦ Απὰ ἢ βαϊὰ, 16 1 πᾶ ἴθοσθ ἔοι δηᾶ ἔνα, 1 π}} ποῖ ἀφδβίσοῦ ἐς 
.29 Απὰ [9 βραῖεθ υαηΐο πὶ γοὺ ρδῖῃ, δῃὰ βαίὰ, Ῥοσαανθηΐιτο ἴθ γθ 8881} Ὀ6 [ὈΤ [ουπὰ 

ἴΠΘΓΘ [στο δδουϑᾶ βεασοὰ ὃς ἔβθὼ)]. Απα [6 βα!4, 1 υ7}}} ποί 40 {π|} Ἰοανο οδ' ἐο ἀο] ἐξ ἴογ [ΟΥ]γ 
80 βακθ. Απάὰ δὁ βαϊὰ μηΐο λέηι, ΟἹκ 1οὲ ποῦ 86 Ἰμυοσὰά ὍΘ ΒΏΡΤΥ, δῃὰ 1 ν0}}} δρϑδὶς, Ρεῖ- 

δἀγθηΐυγθ 6 16 8.}4}} (ἰσΥ Ὀ6 ἰουπᾶὰ ἰδθτθ. Απᾶ [6 βαδὶα, 1 5}}} ποὺ ἀο ἐξ 16 1 πὰ 
31 λιτιγ ἴμθ16. Απά δ βαϊά, Βοβμοϊὰ ποῪ 1 παν ἰδθῃ ὌΡΟΠ 1ὴ9 ἴο Βρϑαὶς πηΐο (ἢ6 

1ιοτὰ : Ῥοσδάγνθηϊζυσθ ἔμ γα 88}8}} Ὀ6 ὑπ ΠΥ Τουμα ἔῃογο, Απᾶ ἢθ βαϊ, 1 π!}} τοὶ ἀθϑίτοῦ 
82 ἐξ ἴον ὑπϑηίγ ΒΒ βαθ. Απὰ Βο βαϊὰ, ΟΣ Ἰδὲ ποὺ {86 Ἰυοσὰ Ὀ6 δῆρτγ, δῃὰ 1 Ὑ}}} βρϑδκ γοὶ 

θυ 118 οὔοθ: Ῥασϑδανθηίυσο ἴβοσθ 8}18}} Ὀ6 ὑθὴ ἰουπα ἰθσθὺ. Αμπὰ ἢθ βϑὶὰ, 1 ν}}} ποὶ 
83 ἀοΒθίΓΟΥ ἐΐ [ῸΣ ὑδῃ᾽8 βαῖζο. ἀπά [86 Τυοτὰ νγοηΐ ἢ 18 ὙΔΥ, 88 ΒΟΟῚ 88 6 μι8ὰ ον σοϊηπηυπ: 

Ἰὴρ πιὰ ΑΡγδῆδι : δα ΑὈγαμοσα σοϊυσηθα υηΐο ἢ18 οἶδοθ. 
Οη. ΧΙΣΧ, 1 Αμὰ ἔδοσγο οδπὶθ ὑπο δρο]8 ὑο βοάοτῃ αὖ ϑύβδῃ; δῃὰ [οἱ βαὺ [παἰ εἰξέας] ἴῃ 

86 ρεαίθ οὗ ϑοάοταῃ : δῃηὰ [.οἱ ϑοοίηρ εἶκην, ΤΟΒΘ ὮΡ ἰο τηθϑί ἔμϑτα; δῃὰ ἢ6 δονγθα ἢ πιθ] 
2 σιϊῃ 818 ἴδοθ ἰοταγὰ [Π6 ρστουπὰ ; Απὰ ἢθ βαϊὰ, Βϑβοὶὰ ποῦν, ΤΥ Ἰογὰβ8,ἦ ἰυσῃ ἴῃ, 1 πκι 

γοῦ, Ἰηῦο ΥΟῸΣ βοσυδῃι β ὕουδθ, δῃα ἰδυγΥ 8}} πρὶ, δῃὰ στα8ὴ γοὺ ἴδοί, δπα γ8 
ΒΘ ὋΡ Θαυγ, δμὰ ρὸ οἡ γοῦ γγχαγα.Ό Απάὰ (Π6Υ βαια, ΝΥ ; Ὀυΐ γγὸ ν}}} διὰθ ἰπ ἰδ 

8 Βἰγοϑὲ 41} ᾿ἰρῃί. Απὰ 06 ῥγοδβϑθὰ Ὀροὰ ὑμϑῖ τοδί Υ ; δηὰ (μ6Υ ἰπγηθα 1 πηϊο δ μα, 
8 Θθῃὐθγθα 1Ἰηΐο 8 ΠουδΘ; δηᾶὰ μ6 τιδθ ἴμϑθτι 8 ἔδαβὲ [μβογαῖν, α ὑαβαμοι), δὰ αἰ ἃ δαῖθ 
ὉΠ]οανθηθα Ὀγοδα, δηὰ (ῃοΥ ἀϊὰ θϑί, 

4 Βαϊ Ὀοΐογθ ὑμ6 0 1δὺ ἀονγῃ, [89 χχϑὰ οὗὁὨ (ἢ ΟἰἐΥ, ούθε [86 πιϑὴ οὗ βοάοσω, οοτηρδβθοὰ 
[19 Βουδθ σουπᾶ, θοΐὰ οἷά δῃᾶ γοῦῃρ, 81} [μ9 ρϑορὶθ, ἔτοπι ΘΥθΥΥ αυδυίθσ [αἱ οοἱϊοσιοά] : 

5. Απὰά {867 ο8]]16ἃ υπίο [;,οἱ, δῃα Βαϊ υπΐο δἷπι,  ἤθ16 αγὸ ἰ89 τρϑῃ νοῆι σδταθ ἴῃ ἴ0 
6 (899 ἰδῖ8 πῖρῃι  Ὀτπρ (μ6π οαὐ υπῖο ὑ8, (μδὺ τθϑ τῶδὺ Κηον ἰμθα. Απὰ [μοἱ πεπὶ ουἱ 
7 δὖ [89 ἄοοῦ υμίο ἴμθτὰ, δῃα βῃαέ (86 ἄοοῦ δῇον μὲπι, Απὰ δαὶ, 1 Ῥσαὺ γοῦ, Ὀσϑίβσεη, ἀ0 
8 ποῦ 80 ὙΠΟΙΚΘαΪγ, Β6μο]ὰ ποῦν, 1 δνθ ὑπο ἀδυρμίοτθ πο ἤδΥθ ποῖ ἰχηονῃ πιΔῈ; 

Ἰοὺ τηθ, ἱ ῥσαΥὺ γοῦ, Ὀτίηρ ἴμθτα οὐ υπίο γοῦ, δῃὰ ἀο γ9 [ο {πθῖῃ 88 18 ροοᾶ ἴῃ γοὺσ ογεβδ: 
ΟἾΪΥ υηΐο {8680 τη ἀ0 ποίην ; ἴοσ ὑβαγθίοσθ οδπιθ [ΠΘΥ̓͂ ὉΠάΘῚ [19 βηϑάονν [«πὰ ρεονοσιίοα] 

9 οὗἁἨ ΤΥ τοοῦ [δ στοιν- θοδκον οΣ ταῖοσο οἵ ἔμο βοῦϑοϊ.0 Αηᾶ (ΠΟΥ βαϊὰ, βίιδῃηὰ Ῥδοὸκ. Απὰ {867 
βαὰ αφαΐπ, ΤῊΪΒ οη6 [6]] ΟὟ, σδτὴ9 ἰπ 0 ΒΟ]ΟΌΓΩ, ἀπὰ ἢ ὙΠ} Ὠθϑᾶβ 6 8 Ἰυᾶὰρε : ̓ ΠΟΥ 
Μ1}} τὸ ἀ68] ΤοσθῸ πε (ἢ 66, ὑμ8ὰ ἡ] [μθ. Απὰ (Β6Υ ῥχαβϑϑὰ Β0ῦθ ὍΡΟΣ [86 τηδδ, 

10 εὐοη ΤἸιοἱ, δῃὰ σϑηθ πϑᾶσ ἰο Ὀτοαῖκ (86 ἀοογσ. Βα (86 τηϑὰ ρυὲ ἔοσίδ ἐμοῖς μβαηὰ, διὰ 
11 ρυ θὰ [μοὐ Ἰπίο {86 Βουβθ ἰο ἔμθιι, δῃὰ βῃυΐ ἰο ἴθ ἄοοτ, Απὰ (Π6Ὺ βτωοῖθ ἐξα πηϑῃ {λιδὲ 

«ὐεγο αὖ [89 ἀοογ οὗ [86 μουβ τ] Ὀ] πᾶ π685 [ἀκκεϊης ὈμΠπᾶοφοοοο), ὈΟΓῈ Β118}} δῃὰ ρτοδὶ; 8ὺ 
ἰδαῦ [807 τυϑασιθα {μϑηβαεῖνϑϑ ἰο ἅπὰ {86 ἀοοσ. 

12. Αμπὰ (89 ταθὰ βαϊὰ ὑπο [υοἱ, Ηδβὲ ἴμοὰ Βοσθ [ἐπὶ ίμο ο1}7] ΔΩΥ δ αϑιάθα ἢ ϑουεῖπ. 
δα (ΠΥ Βοῃϑ, δῃᾷ 8} ἀδυρδίεγα, δπὰ τ βαίϑοονο ἴμου μιαϑὺ 1ῃ (86 οἱέγ, Ὀσίηρ ἰζδτι ουϊ 



ΟΠΑΡΗ͂ ΣΥ̓ΠῚ, ΧΙΣ͵ 40] 

18 οὗ {π]8 ρίδοε : ΕὟΣ στὸ ὙΠ] ἀρθίσοΥ ἡ [5 Ῥδοθ, ὈΘοθα86 {86 ΟΥΥ̓ οὗἁὨἁ [μϑχὴ [δ οπίαγ οἵ ἐδεὶς 
ἐπ] 18 ΆΧΘΩ ρτοδὺ ὈΘ[Όσα [Π6 ἴδο9 οὗ (ῃ0 ωμοτὰ ; δῃᾷ (89 [ιογὰ Βιδίἢ βϑηὺῦ 8 ἴο ἀοβίσου ἰδ. 

14 Απάα [οἱ ποηῦ ουῦ δῃηὰ ϑραῖζο υπίο ἢΪ8Β ΒΟ ῃ8- 1 η-ἰανν, γϊ ἢ. ταδυτι θα ἢ15 ἀδυρηξοτβ," δηᾶ 
8814, Ὅρ, ροὺ γοῦ ουῦ οὗ [18 ὈΪδοθ; ἔου [89 Ἰμοσὰ “}}}] ἀθϑίσζου [66 α ἀοδίσογοσ [ (18 ΟἹ ΕΥ͂ 
Βυὶ ἢθ βϑϑιιθα 88 ὁπ0 (μδΐ τηοοϊκδα " ἀπίο [ιἷ8 Θοη 9.1 πε]δνν [1αιέματ : μο πτδὸ υἱάϊσα]οτε ἰη ἐμαὶς Ἔγοα]. 

15 ᾿Απᾶ πψβθὰ {ἢ τηοσηίηρ δσοβο, ἰἤθῃ ἰδ δῃρ615 ᾿δβίθηϑα [,οἱ, βαρ, ΑΥἾδ6, (6 κθ 
{ΠΥ τ ῖθ, δπὰ (ΠΥ ἔνγο ἀδυρηὐασθ, Ἡ ἈΙΟὮ Δ. Π6ΓΘ [ἀτὸ φοππὰ διὰ σεασυοὰ] ; 680 ἰΐοι Ὀ6 60» 

16 βυτιδᾶ 1 ἰΠ6 ᾿πιαυ Υ ΠΡ ἩΡΩΝ ὧτ (δο ἰηίαυ γ} Οὗ {Π6 οἷΐγι Απᾶ ψ}}]186 ἢ6 Ἰἰηροτγοά, 
{Ππ6 πλθῃ δια μο]ὰ ἀροὴ ἢϊ8 μδηά, δηα ὑροῦ {86 μδηᾶ οὗ ἢ18 τῖθ, δα ἀροη (86 Πδπά οὗ 
᾿18 ἔνο ἀδυρηίοτα; ῃ6 Ἰμογὰ Ὀθίπρ' τ ΓΟ Ὁ] ἀπΐο Βίτη : δηὰ {86 0 Ὀσουρμῦ δῖτι ἐουί, 
δια βοὲ ἢϊτα ψιδουΐ [Π9 οἰγ. 

17 Απὰ 10 σδτὴθ ἴο Ρδ88, ὑγῇθῃ {Π6Υ μδα Ὀτουραὶ ὕμοτη [ουὺ ἢ δ γοδα [ἰπῖο (86 ορθὰ ὁσαμγ], 
1μδὲ ἢ βδϊὰ, Εἰϑοϑρθ ἴῸΓ (Ὠγ 118 [ἘὩγ ροὺ]]; Ἰοοὶς Ὡοὺ Ὀδιηα (166, ποι πο βίαν (ποὺ ἴῃ 

18 4}} 06 ῥ]αίῃ [να]ογεσοβίαα) ; ΘΒοδρῸ ἰο {86 τηουπίδίη, 1ἰοϑὺ ἔμποὰ Ὀ6 οοπϑυτηθᾶ, Απᾷ [;οἱ 
δοιὰ ὑηΐο ὑμθαλ [ἐλ ἔπο ραβεῖπρ ἔτοπι ἴτω; Ὀσέπσϑαιι τθσσα σομουδὰ μδὰ σουοαϊϑὰ δἰταβο}, ΟἿ, πο 80, 

19 τῶῦ [μογχὰ ἢ ΒοδΒο]ὰ τον, (ΠΥ βοιυδηῦ δαί ἴουμᾶὰ ζτδοθ ἴῃ ἰδ βρης, δηὰ ἰδοὺ Βαδὶ 
τηδρο θβοα [ΠΥ ΤΔΘΤΟΥ, οι ἰμοὰ Παϑὶ ββουσθᾶ πηῦο τη6, [Π ΒΑΨΊΏΡ᾽ ΤΩΥ 116; δηὰ 1 σδῃποὶ 

20 Θ5868Ρ9 ἰο {86 τηουπίδίη, Ιαβὺ Βοσὴθ [189] 601] ἰδῖκθ τηθ, δῃᾷ 1 ἀ16: Βϑβοὶὰ ποὺ [818 ΟἹ Υ͂ 
ἐδ ἨΘΔΙ ἴο 866 υηΐο, δηὰ 1ὑ ἐδ ἃ 1110 ὁπ6: ΟἿ Ἰϑῦ τὴϑ ϑϑοδρθ ὑδιίμοῦ ! (ὦ ᾽ξ ποῦ ἃ 11}{}0 

21 ΟΠ6 7) 8 ΤΩΥ͂ 8οιϊ [ἐδτουρὰ ἰδ ἀχοτωρείου ἡ 818}} 1;σγθ. Ἀπ ἢθ βαϊα υηίο πϊτα, ὅ'86, 1 δνϑ 
δοοορίθα" ἴΠ89 ΘΟΠοθσππρ' (818 [Βιηρ; 8190, ἰμαὺ 1 ψ}}} ποὺ ουθσίμτουν {818 ΟἸΥ, ἔοσ [86 

22 ὙΒιοῦ ἰμοὰ ιδϑὶ βροόῖκθῃ. Ηΐβίθ ἰῃ86, Θβοδρὸ {ΠῚ 26; [ὉΓ 1 σδῃηποῖὶ ἀο δηγί πη Ε}} 
ποι Ὅ6 οοταθ {ὨΠΠ6Γ; ὑμθγοίοσθ [88 πϑηηθ οὗ [86 ΟἸΕΥ͂ γγα8 ο8]16ἃ ΖΟΔΓ [ἐπιαϊμπθμ]. 

238, 24 ΤΊ βυῃ γ)ᾶ8 σγίβθῃ Ὁροὴ (86 δαγίβ. πβθῃ Τοῦ οηΐοσϑα ἢ ᾿ηίο Ζοασ. ΤΏθη ὑπο Τωοτγὰ 
Ταϊη δα ὑρο ϑϑοάοτῃ δῃα ροὴ Οὐοσμοσσϑῖ ὈΓΙΓβίοηθ δῃὰ ὅγθ ἔγοτα [86 μοτὰ ουὖξ οὗ ἔθανϑα ; 

25 Απὰ ἢθ οὐϑχίῃγον ἰῃοϑθ οἰ68, δμὰ 4}} ἰ8:6 Ρ]δίῃ, δῃὰ 4}} (89 ᾿ῃΠδ  ἰδηΐβ οὗ (6 οἰξί6β, 
δᾶ ὑπαὶ Ἡ ΠΟΙ ρΤονν ὉΡΟῚ (Π6 ρστουπά. 

26 Βαυΐ 818 τι Ἰοοκοᾶ Ὀδοὶς ἔγοσα Ὀϑῃϊμα ᾿ἶτα, δηα 8:6 Ὀθοδτη6 8 ρ1]1ὰγ οὗ 88}. 
21 Αμὰᾶ ΑἸγδῆδιι γδῦ ἋΡ Θδι}γ ἰῃ (86 τηοτγπίηρ, ἴο (ῃ6 ΡΪδοθ Π6γΘ ἢ6 βίοοά Ὀοίοσθ ἰῃ9 
28 [ωοτὰ: Απὰ [ιο Ἰοοκοα ἰονγαγὰ (538. 53) ϑοάοτη δηᾶ (οιλοῦσβη, δηᾶὰ ὑονγασα 41} ὑμὸ Ἰαπὰ 

οὗ (δὸ Ρῥ]αὶπ, δπὰ Ὀ6}6]4, δηᾶ, 1ο, 9 βιβοῖθ οὗ [8 σου πγϑηΐ ἋΡ 88 [ἢ 6 ϑῃζοκθ οὗ ἃ 
ἔγηδοθ [Ξϊπιο- Κίμοο ΟΥ τοϑί δ] -ἴασμδοοα. ΤΏ Θδσ ΝΣ ἐδ6}7 Ὀυστιοᾶ δ διὰ ουοῖ Ϊ. 

29 Αμὰ [Κ᾽ οδιῃθ ἴο ρδ888 σι θη αοἀ [Εἰομέπι] ἀοϑίγογοα {ἢ}. οἰ 168 οὗὁἨ [86 ῥ]αίπ, ὑεῖ οὗ 
ΤΟΙ ΘΙ θοΓΘα Αγδθδια, δῃα βϑηΐ μοῦ ουΐ οὗὨ [1:0 τηϊαϑὺ οἔὗἩ (ἢ6 ονοεί τον, 6 ἢ6 ΟΥ̓́ΘΙ- 
ΕΠ ΠΓΘῪ (86 ΟἱΠ168 ἴῃ (89 βίοι οἱ ἀντ ο]ῖ, 

80 Ἀπ [μοῦ ψγϑηῦ ὕρ ουΐ οὗ Ζοδτ, δπὰ ἀντοὶῦ ἴῃ ἰῃ6 πηουπίδίη, δηὰ ἢ15 ὕνγο ἀδυρμίθσα 
ὙΠ} Ὠΐἴπὶ; [Ὁ ἢ6 δαγοα ἰὸ αὑ76]] ἰὴ Ζοδγ: δῃὰ ἢ ἀνϑὶὺ ἴῃ ἃ οαᾶῦϑ, ἢ δῃὰ ἢϊ8 νΣο 

81 ἀδυρδίοιβ. Απαὰ {6 βγβίθοτῃ βαϊὰ ὑπο (ῃ6 γοῦηροΣ [εἴρα]166], Οὐ ἔδίμοσ 18 οἱ], δπὰ 
[8θγο 8 Ὡοῦ ἃ ἰηδῃ [Ῥωϑάθ6] ἴῃ [6 ΘΑ ἴο ΘΟΙΩΘ ἴῃ ἀηΐο ὯΔ, δῇλοσ {86 ἸΏΔΏΠΟΙ Οὗ 4}} (86 

82 ϑϑδυίῃ : ομιθ, θὲ 18 τηδῖζα ΟἿ βίον ἀὐῖηὶς τ ]Π6, δηἃ το ᾿π71}} 116 τ Ὲ πὶ, ὑμδῦ Ἧ͵7Θ ΤΩΔΥ͂ 
88 Ὀγββοσνο βθθα οἵ ΟΡ ἔδίμβοσ. Απὰ {860 τη8δ46 ὑμοὶν ἤδίμον ἀτίηὶς τσίπο {μα πὶρῃν : δπὰ 

86 βυβίθοσῃ πϑηΐ ἴῃ δῃὰ ἰδὺ τὶ ΒοΣ ἔδίμθσ; -δηὰ 6 ρεοσοοϊνϑα ποὺ {πιῶ ποῖ πα οοῃιϑαίοιν 
84 οἱοἰ6] ΏΘῺ 806 ΙΑΥ͂ ἀΟἾὟΤΙ, ΠΟΙ θη 8.6 δῖοϑθ. Ἀἀπαὰ 1Ὁ ὀᾶσῃηθ ἰ0 Ῥ888 ΟἹ [ἢ ΙΩΟΙΤΟΥ͂Σ, 

(μδὲ (86 βγβίθοστι βδιὰ πηίο [86 γοῦηροσ, Β6}0]4, 1 Δ} γοδίθσηιρς [πἰρμι2] τ ἢ ΤΩ 
ἔαίμοῦ : Ἰοὺ ὯΒ τοϑῖζο Εἶτα ἀγίηἰς 6 ὑΠ|8 πὶροῦ 4]80; δὰ ρῸ ποὺ 1η, απα 119 ψῖ ἶτω, 

85 ἰμαὺ γγὸ ΙΏΔΥ Ῥσθβοσγο βθϑὰ οὗ ουσ ἔδίμοσ. Ὶἀπᾶ (800 τιδάϑ {μοὶν ἰδίμοσ ἀσπὶς τὶ [μὲ 
πλρΐ αἶ8ο: δῃὰ [06 γοῦηρον δῖΌῸ89 διὰ ἸΔῪ πὰ Εἶπα; δηα Βὸ ρεοζοθινοᾶ μοὶ θη 589 

86 ἸΔΥ ἀοΥ, ΠΟΡ ΘΗ 806 δῖοβθο. ἸΤμὺθ Μ6Ὶ6 Ὀοίμ 80 ἀδυρηίοιβ οἵ ἴψοὐ ἢ Ομ] ὰ ὈῪ 
81 ἰμοῖν ἔδίμοσ. Απὰ [9 βγβίθοσῃ ὈΔΓΘ 8 801}, δὰ 0816 ἢ]8 Ὥδῖὴθ ΜΌΔΡ [ἔσει ἐβο διέμαν; οἱ 

βοοᾶ οὗ ἐμο ϑιέδιας ; βοτὶ οὕτων ϑδιέμοσ ; ὑσοῖδοσ ἀπὰ ϑοι] : (ἢ. ΒΆΙΩΘ ἦ5 (89 ἔδίμο. οὗ [6 Μοδθὶίθβ υπΐο 
88 [818 ἄαγ. Απάά [}9 γουῃροσ, 8.19 8180 ὈδΓΘ ἃ 8Βοῃ, δηὰ Ἷδ]ϑὰ Εἱ8β βδτηθ Βθηῃ-δωτῃὶ [ϑοα οἵ 

51Υ Ῥοορὶο, δου δὰ Ἱκοίμαι : (86 58Π16 ἐς (86 ἔδίμοι οὗὁἨ (86 Ομ]! άγθη οὗ ΔΑιωσοι [ΞΞ Βαι-ασυκλοῦ] 
πηίο [158 ἀδγ. 

[1 Ο". ΧΥΊΠΙ. τος. 3.--- Τ)9 τοσαίουδ ὙΑΥΥ, δοὴθ σοδάϊῃβ 0:6 ὌΣΤΩ δσιὰ ϑόσὴὸ ἐδθ οἷμασ. ΤΏ βορέυδαϊπε δ 86 Κύριε, 
Ψεῖς. Τρ τὰ 80 δῖδὸ ἴ89 Βυσίδο διὰ Ομ κοῖοθ ΤΏ Μαδοσοίξο ἰοχὲ, ἐβοσζαΐοσθ, ἰδ ὑσοΐβσαθϊο ἰὸ ἐμδὲ πδϑὰ ἰὰ ΟἿΣ γα» 

3 γος. 8.--Ηο, , 6. Αἴτδδαζο.---ἃ.0.} 
: Ψατ. 8.--ιοᾶὸ εἰαπάίηρ.--Α, α.] 
4 ψας. 10.-- ΗΒοὉ-, ἀαοοονγα ἐπρ ἰο ἰλε ἑέοίηρ ἔἔπι6.-.Α. 6.} 

μας χοι χα ζολῥδου κω, 



482 ΟΕΝΕΞΙ͂Ξ, ΟΒ ΤῊ ΕἸΒΒῚ ΒΟΟΙΚ ΟΡ ΜΟΒΕΒ. 

δ. Ψαν. 14.-- ΗοὉ., εἰδον ΚΉΜΠΘΤῸΝ ΒΕΡῸ ΒᾺ ΘΌΡΕΙΡῸ ΒΈΡΕῪν ΘῈ ΡΘΙΑΥ 8ὲ0 1αικοὶ, 8)...Α. 6.} 
4 Ὑοτ. 11.-θΒονδᾺ.--Α. α. 
Ἴ ὍοΣ. 18.---ΙἸὰξ.., 1 ἀτὴ ἀοΐπρ, δὰ δρϑοτιέ ἰο ἄο.-«Α. 6.} 
[8 ας. 21.-- Η6Ὁ. τολείλέν λὲν λανὰ πιαδ οομερίεί6ηδ8ε, 
[9 Ψον. 35.-- ἸΡὈΤΊ, αδονείπανϊε.---Α. 6.] 
{1 ΟσἈ. ΧΊΣ. τος. 1.--ἰωο 47 ἰλε δυιρο]ε.---Α. 6. 
[3 γος. 

ΟΓ ἰο ἃ ὁονδιιπεσιαίίζοι.---Α. 6.} 

4.- τς . Νοὶ (80 βασι ἔοστω Ὑδίοῖ ΑἸ δσα τι|8ο6.--Α. 6α.} 

[ἢ ας. 9.--ΟἿ Ὁ ὉΒΌΝ, ν]}} Βο αἴτγαγε ν9 Ἰαἀρίηρ.--Α. Ο.] 
[9 Ὗοτ. 
δ Ὅῃε τ. 
[: ον. 
Ἰ Ὑοτ. 

[8 σαν. 
9 Ὑοτ. 31.---λᾶνε ἰν (δν 7αοε.---Α. α.} 
[μ ας. ἐμω ταορτνν Ἀ᾽ οαιπε τ410.---.Α. 6.) 

18.---"τὰΣ . Ο Ιωτᾶ.--α, 6.) 

ΘΟΕΝΈΒΑΙ, ΡΒΕΙΙΜΙΝΑΒΥ ΒΕΜ ΑΒ, 

1. 10 ἰβΒ ονϊάδθης [μδὺὶ ἴπθ80 ἔττο οὨδρίοσβ ἴοστα Ραὶ 
ὉΏ6 Βοοίίοῃ : (Π6 ὅτγβί γθγβ86 οὗ ἰμ6 χίχιἢ ΟΠΔΡΌΘΙ ἔὐττη 8 
80 ἀΐνοοῦ οοπιϊηυλάοη οὗὁὨ {86 ργουΐουϑ ὩΔυσ Εγο. 

6 οοπηροίΐοῃ οὗ {πὲ οδαρίον πὶϊὰ 06 Ῥγϑοθάϊηρ 
ἐποίο]α, δηὰ ὙΘΥῪ οἷοθθ. ΤΏΪΔ ἔΌΤΙΩΒ 09 ΤΩΟΤΘ 

Θοταρ] οἰα υπίοϊάϊηρ οὗὨἍ [86 ῥγοιιΐβο, οἷ", χυϊὶ. 21, δπὰ 
ἴδ ἔγιο!ἷ τη ογοοῦγβο ποι Φομουδῃ Πογο Ὠο] 8 

. ἮΠΠ [86 Ραϊγδιοῦ ἰ8 ἴθ 6 αἰτοοὶ ὅπ οὗ [86 Βγταρο]!- 
0Ά] ρμυγβοδιίοη οὗ Εἰπιβο δὰ ᾿εἷβ Ὠουδο (πγουρὰ [86 
τἶίο οὗ οἰγουτηοίδίου, οἷ, χΥὶΐ!. 338-27. ΤΏυΒ ρμυτίβ, 
[δ0 ὙΔΥ ἨΔΔ Ορδῦ ἴον (8 ἐγίθμἶγ Δρρόδσγαηοθ δῃ 
ἔς] οπβῃΐρ.---α. 6.1] Τὸ τοοάογῃ οΥἰ ἐἰοΐδπι δἰ Ὀυῦθα 
1158 βοσϊίοη ἴο [6 Φοιονίβιάσ δηϊδυροιμοηῖ, δὰ πὰ 
ὧξ ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ, ἰπογοίοσθ, ἴὸ Χῖχ, 29, 88 δὴ Εο- 
υἰδο ἰεἰοτροϊδίοι, πιΐοῖ, ἴῃ 80 οεἰχίπαὶ πιὶ πο 
τηυϑὲ Ὦδνο ἱπητηοα αἰο᾽ Ὺ [0] ονθὰ οἷ. χυΐὶ. (ΕΝΟΒΕΙ,, Ρ. 
166). Βαϊ ἰβοῦθ δο (})6 βΆ1η0 δίτοῃρ ἱμπίρθσῃδὶ τϑᾶ- 
ΒΟΏΒ ἩὙὮῪ ὑδ6 πᾶσὴς ΕἸΟ ΐἷτὰ μοῦ Δρροδν ἰη οὮ. 
χῖχ, 29, 88 {Π6τρ δῖὸ ἰμαὶ οἷ, χυΐ!, 1, βῃουὰ βροδκ οὔ 
Φοιονδ, δηὰ αὔἴογσασαὰβ οὗ ΕἸο τη. [ἢ ἐπ ΐ8 βοοϊξοι, 
Βοουογ, θ᾽ ον ΔΡΡΘΔΣΘ ἰῃ 4]}} ΟἿ δ᾽ ραβαδρθβ. ΤῺΘ 
Θοιαρ οἰ ἐΠΘΟΡΒΔΗΥ οὗ ἀοα οΟΥΤοϑροηὰβ ἰὼ ἴπ6 οοτη- 
ὈΪουθα ῥτοτηΐβο οὗ 1βαδο, [86 Ὀθδγοὸῦ οὗ (6 οουθηδηῖ: 
δῃὰ ἴῃ ἰμ8 οοτηρ]οιοα ἔοστω οὗ γσουϑϊδι ἢ ἢθ 8 δοδο- 
γα. Βυὶ [86 δηπουποοιηθης οὗ {86 ῥυάρτοοηϊ ρθη 
ἡνκώμο δηὰ μλμα μόδας το φενηκαν οοππηθοοίοα πίῃ 

Θ ὈΓΟΙΪΒΘ Ο Ὀϊοθαίησ. Τὰθ ἡυάστησηὶ 
1.861, αἷδο, ἰβ ἃ ἱπαάρτωθης οὗ Φοδονδὴ : ἴον, 1. ΤΊΘ 
ΟΥ̓ΘΡΙΏΓΤΟΥ οὗ ϑοάοπι δηὰ ἀοπιοσταὶ, ἱπτουσὰ ἃ 61 
ἡιυσσταοηί, ἰ8 Δῃ οπὰ οὗἉ ἰῃ6 ποτὰ ὩρΟῚ ἃ 51 8}} βοδ]ο, 
πὶ π ΐοῖι ἐπ 6 Ὠθοοϑαῖτγ, ἔος ἰμδὺ σοπείδπε τουοϊ δος 
οὗ βαϊνδίίοῃ, ἴον ἐ6 ̓ πρὰνη τ μὴ ποῦ], ὙὮΟΒΟ ἰοαπδ- 
ου 88 ΠΟΥ θοΐηρ ἰαϊὰ, 18 ΟΙ ΘΔ Δρραγοηῖ. 3. Ὑ]ῚΟΙ 
ἴμ6 ἤτπι οοῃβιτηδίίοη οὗἉ ἐδ6 λίμδν οὗ ἰδ}6 ἔαϊ 6] ἰπ 
(86 ζαΐϊατο οὗ ὨΪΒβ Ὀοϊδονίηρ ταοο, μἷ8 το διΐοῃβ ἐὸ (ἢ 9 
ποῦ] τυδῦ αἶβὸ Ὀ0 ον υ δὴν δηὰ οἰοανὶν ἀοβηορά, ἴ. 6.. 
ΑὈτδΒδιὰ τησδὲ ῥγουα [ἷκ ἔδιιἢ ἰπ ἷβ ἰονϑ, ΤΏΘΓΟΥ, 
Δα ἱδ ἰῃ οΓοθββίουβ ἴου βϑοάομι αἷθο..- 8. [ῃ ἐῃθ 
[ουπάϊηρ οὗἨ [18 Ὀοϊονίηρ σδο, (86 ονεσίῆσον οἵ 
ϑοάομι δηὰ Οὐμηοσγδῃ, ἃ8 ἃ ἰυάρταοθπὶ οὗ Φεοβονδῆ, 
ΒίΔΠΒ 88 ἃ 80 ἴθ ἩδΣΗΐηρ Ὁ. ΑὈτϑθδτη δηὰ Ἠἰβ 
ἌοΒ ]άτθη, δηὰ ἐπγοῦρἢ ἴῃ 6πὶ ἴον ἔδιο που] ὰ πὶ 811 αρϑβ. 
ΤῊο θοδὰ 868 οουἹὰ ποὶ γοζηδίῃ πίϊμοιὶ δἰ χηϊβοδηοο 
ἴον [86 αὐτο] ]6γ8 ἴῃ ὕδῆδαη, 4. Εγθ ἰδ ἰβδιιθ οὗ 1:9 
Βἰβίουυ οὗ 1,οὐ Ὀοίοηρβ ἴο [86 ᾿ΐϑίουυ οὗὁἨἁ [86 οομ)- 
ῬΙοἰθὰ ῥγοῃλίβο ; ποῖ ΟὨΪΥ {16 ροβίτοη οὗἩὨ [οϊ, ἰαΐον- 
τιοαϊδία Ὀοίγοοη ΑΓΔ 8π) δημὰ Ξοάοτῃ, ΠΟΙ ούδῃ ἷ8 
δσθιηρίίοῃ δηὰ βαίοιυ, το Ὧ6 ΟΥθ8 0 ΑΓΒ Αση 8 
ἰπι ΓΟ βίος, δηα 18 ὁΠ06 Ὀδίζον οοπάποΐξ, μον, οἢ ἐδ 6 
Οἴμοῦ μαῃά, ἴπΠ6 ἀδῆρθν, ἰδθύτοσα, ἰ08868, νηὶ, δπὰ 
ἴΔΟΓΑΙ αἀἴβρταοθ ἰηΐο ψ ἢ οἢ ἢΘ γγα8 Ὀοίγαγοα ἱὨγοῦρἢ 
.ἷβ που] αἰν τοϊη ἃ δηὰ ᾿ἷ5 πῃ 6] οἷ; Ὀὰΐ {86 ἴδθαο οὗ 
186 ΒἰδίονΥ οὗ [μοΐ, μἷβ [0}} ϑορατγδίζοη ἔγομη ἰδ6 (Π6ο- 
οτδῖῖο ΟὈΠ ρα ου8 δηὰ τυ] ο 5, δὰ 1ῃ6 ἀδβοθηὶ 

΄ 

ἔγοια εἷπὶ οὗ (6 ΜοδΌΪ 65 δὰ Ατητηοηΐεδ, πῆ Ὸ τ 9 
τοϊδίοα ἰὸ ἴθ Φεῖγθ, δηὰ γοῖ δ ἴοῃ ἰὸ ἴδοι, Ὀεϊοῖσ 
8180 ἰο (16 [1] ὑσοβοηιδιοη οὗ [86 δι 6518 Ὀθο ἢ 
1:6 Βοῦδα οὗ ΑὈγδμδηὶ δηὰ ἴΠ6 ρϑορὶθ οὗ ϑοάομι. 
ὅ. ΤΟ διοοταϊπδιοῃϑ οὗ ϑοάοχω, τηογοόσυοσ, ποῖ ΟἿΪΥ 
δηὰ ἃ ὑγροὶ οοπίγαδὲ ἱπ (0 οοπδροσγαιθα τολστίλσθ 
οἵ ΑὈγδθασὰ δηὰ ἥδγδι, Ὀυ: ουθῆ 8 οοῃίγδεξι ἰῃ {6 
ἰποοδὲ πὶ ποῖος (86 ΠουΒΟΒοΪὰ οὗ [οἱ νὰ8 βἰδίποὰ 
(809 [πἰτοἀποίϊο0}).----ΕΠο οὶ θπ48 οοη Γδαϊο 08 Ὦθτο 
πο ΔΘ ὯῸ Οχίδίοῃοο; 6. 5. ὈοΙΘΟῺ οὗ. χΥῆῖ, 
13 δηὰ χυἱί, 17; Ὀοίπ οι ἰδ6 τοσδρίἰυ]δίζου, οἷ, χὶς. 
239, διὰ (50 π)016 παιταίΐνο οὗ (86 οτοσίμσον οὗ 
ϑοάομ. Ηθ γϑιρδῦκα ὉΡΟῺ ἴδπ6 παιταῖνο, [δι {6 
ἀρδισυοιϊίοῃ οὗ βοάοτῃ δηὰ (οσαουγδὴ ἰ8 ποῖ, ἰῃ δΐ8 
ΥἱΟ,, ἃ ὩδίοΓΑΙ ουθηΐ, Ὀαὶ ἃ αἰνίηθ ῥυάᾳστοοαϊ, ᾿ἴκα 
ἴδ Βοοὰ, Ηδὸ ΟΧρ αἷμα 186 παγγδῦνο οἵ (6 ἱτηρυτο 
οτἰσίῃ οὗ πο Μοδϊΐοδ δη ἃ Ατωσοοηἶδδ ὮὉΥ 8 γοΐοσγεποθ 
ἴο ἴδ9 οὐϊουξ “90 Νιδὲὶ τηοῦνοθ. [ἢ ΔΏΒΝΟΣ ἴο ([ΐ8 
Καὶ! τοίθιϑ ἰο Ῥοϑυὶ, 1ϊ. 9, 109, δοοογάϊηρ ἰο "ηϊοὶ 
Ιδγδϑὶ βμῃου]ὰ ποὶ 86 Ἰαπὰ οὗἨὨ [686 ἔππο πδ- 
οη8 ὁἢ [Π9 ατουπὰ οὗ μεῖς ἀσβοοὴὶ ἔἴτοπὶ [ωοἱ, διὰ 
ΤΟΙΘΥα, ΠΟΥ͂ ΟΣΘ τθὶ ὁὀχοϊυδοα ἔγοιῃ δ ροδιοη 
διροὴρ ἰδ μου δ Ῥϑόρὶθ, οἱ δοοουχῖ οὔ ἐδποῖς υπ- 
ὙΠΟ οοπάποὶ ἰοναγὰβ ἴατδοὶ (Π6αϊ. χχὶϊ, 4 6. 
Κυορδοὶ ἰογα [8118 ἰο γϑοο]]ϑοῖ, αὶ Β0 ΤᾺΣ 88 (0:6 Γδβὸθ 
οὗ [06 ΟὨοΒοῃ ΨΦυἋΔῃ 19 Θοποογηεά, ἰὺ ττὰβ ἀογί να ἔγοτῃ 
δὴ πηρυγα οοπηθοίίοι οὗ Φυάδῃ τυ ἢ 19 ἀδυρίον-η- 
ἰατν, Τδιρδσ, [δὲ 48 ἰῃ [06 τοσρδτκ, ὑπαὶ (ῃ6 9.61: 
εἰοτίοα ἰῃ 16 ὈΘΘΌΪΥ οὗὨ ποῖν δησοβίσοδα, ἣὯθ ἤλ]δὰ 
ἴο τορος ἰμδὲ 1,68} 8 Θβροοὶδ!!} γ ἀδϑοσὶ δοὰ 88 ποὶ 
Ὀοδυίϊ ἢ), Ηδ Βοϊάβ, ἐμδὺ {18 παγγαϊϊννο [88 δὴ ἶδ- 
ἰοτῖ 8] βαρροτγῖ, ἰπ 186 ὑοιτίθ!]6 ἕαϊο οὗ [86 τδὰ]ὸ οὗ 
Βιάδάϊπι; Ὀμυϊ δ ἰὼ ἴδο τϑϑὶ, ἰδ 8 ἃ ρῦσο του δῖοδὶ 
δἰδίθοιωσηί. [Αδίάθ ἔγοτα [86 ἴδοὶ ἐμαὶ εἰ8 δι ρροβί- 
ὥοπ οὗὨ 0.0 ταγίδοϊορίοαὶ οἰαγασίοσ οὗ [86 πδιτδῦνε 
ΟΥ̓ΕΓΪΟΟΪΚΒ 1.6 ορροβί(ἰοη γοξογτοὰ ἰο ἴῃ [μ6 10] πῖαρ 
Βοηίΐίθησοα, ἰΐ ΟΥ̓ΘΙΟΟΚΒ, 8180, 18:6 Ὠἰβίοτ δὶ ̓ αβὶβ ἴοσ 
(ἰδ πετταϊΐδνθ ἰῃ οὗ. χὶϊ!, 18, 106 οἷοβθ σοπηροίίου 
πὶ το δυθδοχυθηὶ Ὠἰπίοσυ, δηὰ ἐδ πῆο]Θ τροσαὶ 
θοατίησ διὰ 086 οὗἁ ἔπδ ὨΙδίΟΣΥ ἴῃ Ὀοΐὰ ἴ[π6 ΟἹὰ ἀπὰ 
Νον Τοβιατμθηία.---Α. 6.1] ΟΥὗὨ 1τ8ὸ ἱνὸ εἰάδβ οἵ 
δβρθοίβ οὗ [86 ἰϑίοσυ, {86 Ῥγοτϊῃθηὶ εἰάο, υἱζ., 86 
ορροβίοη ὈδινΘθ ἴ06 τηδηϊξοβιδεέίοῃ οὐ Θοά ἴο 
ΑΡτδΒασ, δηὰ ἰδ6 ἰαδστηοπῦ ὕροι ϑοάοτα, 5 [Ὡυ8 
ποῖ ὈΓΟΡΟΙΙ͂Υ οδιϊτιδίθα. 

2, ΤΕΐδ ἐ ρον ΤΩΔΥ ὈΘ πο ὴ δι ἸΕ αν 
ἱῃσ Ῥᾶγίδ: 1. Τὴ δρροδσγῶμοθ οὗ Φοβονδὴ ἰῃ 
ΟΣ Εὐό τὸ οὗ Μδτησο, δηὰ ἰῃ6 ῥγοϊηΐβα οὗ (86 υἱγἢ 
οὗ 8886 (οἰ. χυἱδ[ὶ. 1--16); 2. 186 τουοϊδίζοῃ οὗ (86 
ΔΡΡτοδοβίπρ ἑπθστοοηϊ Ὁροὰ ϑοάοτα δηὰ ΘΟΤΔΟΣΤΑΙ. 
ἴο ΑὈτϑῆδὰ, δὰ ΑὈγαΠΆσῚ ΒΒ ἰῃιθσο ΒΟΥ ΡΆΣΕΙ 
γ 8. 16-88); ὃ. 80 Θσπίσδηοσ οὗὨ [08 πὸ δῆ 65 ἱπίο 
ἄοτῃ, δηὰ 86 δουρί οί σωδυὶ οϑίβίΐοῃ οὗ ἐμ οογ- 

τυρίίοι οὗ μΠ6 βοάοταϊίοβ, ἴῃ ορροκίι οι ἰο 186 Ὀθέϊος 
οοπαυςοί οὗὁὨ [,οἱ (οἰ. χίχ, 1--11); 4. [86 ΘΟΙΩΡΔΙΔΗ͂ΥΟ 
τηβίηο88 οὗ [ωμοὐ ἴον βαϊγδίίου, δἷ8 βαϊνδιίίου τι ἰδὲ 
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συδγ, αἰνὰ [06 δπίγδηοο οἵ ἴδ ἱπάρτοοηὶ (γοτα. 13-- 
40): ὅ. ἐο ἀοραιτογο οὗ [μοὶ, διά δἷκ τὰν ἐερῆ 
(νος. 80--88λ. 

ἘΧΈΟΘΚΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΙΟΑΣΙ, 

1. 774 οοπιρἰείοα τπαπὶγεείαέέοπ απ ργοηλὲδε οὔ 
«Οοα ἐπ ἰλὲ οαζτουο οΥὙ λίαπιγε (οἾν, χυϊὶΐ. 1--1δ). 
--Τὰο Γιοτὰ ἀρροασοὰ τπηῖοὸ ἰσλ."---Βοὶ [6 
ΓΟΔΙΙΥ οὗ {80 τηδηϊοδίδιίοι, οὐ ἴ0 6 ὁπ δηὰ, δὰ 
ἴδιο δβοοὶπρ' ἴῃ τἱδίου οἱ [86 οΟἶδοῦ, ΔΡΌΘΑΓΡ ἴῃ ἴῃ ο166Ὁ- 
6δὲ δηὰ πιοεὶ ἀϊδεϊποι ἴοστα ἱπ τῃὴ9 πἰδίοτγ. Τ1|6 οἷθ- 
τοϑοΐδ ἩβίοΣ Ὀοϊοηρ ἰοὸ {86 νἱδίοῃ δρρϑθᾶγ ἔγαὶ αἱ 8:6 
2 Ἰηηίησ : ἢὨΦ δοὰ ὋΡ δ΄5 ογοῦ διὰ 
Ἰοοϊεοὰ; ἰδοη, ἔνδον, ἰῃ ἐδθ ἀοραγίατο οὗ δοδονδὴ 
ἔγοτα ΑΌγδδδι (οἷ, χυἱ. 88); δηὰ π᾿ ἢἷ8 γϑαρροδι- 
Δ 06 ἴο [οἱ (οἷ.. χίχ, 17). ΤΏΘ οδήϑοιδνο οἰοπθηὶ ἰδ 
δεϑῶ οδρϑοΐδ!] ἐπ ἰδ6 ἐπγοοίοϊὰ οἰιαγδοίον οὗ [86 
ΤΟΒῊ Ὀ5.Δοη, ἰῃ ἐπ6 ἐσδηδδοίδοη Ὀοίγθο Φοδουδὴ 
δορὰ ϑδγδῆ, δπὰ ἰῃ (9 ἰδίου οὗ τὸ ὑψὸ διηροὶβ ἴῃ 
βοάοει : οβρϑβοίδιν ἴῃ (86 δεδδι} 8 οὗ ἴπ6 Βοαοχηΐνδ8 
Ὅροδ ἴδοηΏ. Βυΐ {86 ὈΘΟΌΪ Αὐἰεἰ98 δβογνίηρ (0 ἰῃ- 
ἰσοάυοο ἰμοδὸ ποηῃάοτγίαϊ οδ͵θοϊλνο ἴδοὶβ, 116 Ῥδγιν 
ἷπ 106 Ῥοου Γ ομδγδοίον οὐ (0 Ὠἰἱδίογῦυ, 88 [0.6 Πδιτϑ- 
το οὗ ἃ τυἱδίοῃ, ὑδγὶγ ἰπ 1.8. δυτο]᾽ο δβἰδιθιπθηΐα, 
δοιὰ ῬΔΓΟΠΥ ἰη ἰἰ6 ῬΘΟΌΪΑΡ ΚΒΟΘΟΥ ἴοσω. Τῆθ ἀ6- 
διτυσου οὗ βοάοτῃι δηὰ ὐστπογγδὰ ἰβ ΠΘΔΡ: [Ὁ ἐδοτω 
19 ἱπησ ὁ ἰλε τον 88 οοτῶθ. [δὲ ἰδ ἃ ργοϊααθ 
οὗ (δὸ ᾿αδὲ ἀδγ, ἴῃ πο 106 ἷο 8 Ὧ06 ἷ8 
οαἰέγοὶΥ παίυγαὶ, δηὰ ἰ8 ἱπέγοάποορα ᾿Βγουχῇ δὴ ἵππον 
δορὰ δρί γι 8] δηιοἰραϊίου οὗ (Π6 ἱπάρτοσπι ἰἰδοϊ ἢ, ἴῃ 
[δοδο πιο βοαῖς (0 γοδὶδὲ 15 ἰηδαθηοο, ὈΥ ἱπαυ]θῦοο 
η τὴς κοῦ, ΟΥ, Δ5 ἴῃ [06 6886 οὗ ἐπ δοάἀοιμῃίίο8, ἰὴ 
Βὴ᾽ΟΙΩΪΠΔΌΪ6, σοῦγηοθ. 6 ἴσο {ΠῚ ΠΚΒ ἰπδὲ Αὐτὰ- 
απ τοοοχηίϊζοὰ (86 υηἱΐγ οὗ ἰμ80 αοἀ οἵὨ τογοϊδιΐοη, 
ἴῃ [0 ΔΌΡΘΔγδμοΟ οὗ ἰδ6 ΤἸΓΘΘ τζθη. ΑΒ ἴο ἐπ }8, 860 
180 ΓΟΙΏΔΓΚΒΘ α 186 Απροὶ οὗ ἴμ0 [ογὰ, οἷν. χίϊ. 
Ηδ δάὰδ: “πὸ βῃουϊᾶὰ δοϊωρδο [ῃ6 ἰτωϊ δίϊοηδ οἵ 
(8. οτίχί δὶ ΒἰσίΟΥΥ 180 Βοδίμοη. ΦΔαρίϊον, 
ὙοτουτΥ, δπὰ Νορίπηθ, Υἱδῖξ δὴ οἱ ἁ τῶϑη, ὈΥ Ὡδιῃθ 
Ἡγτίσυδ, ἴῃ (0 Βοοοῦδῃ οἱὺγ ἐλοσι ἀὐρις ὯΘ ῬΓΟΡΑΣΘδ 
ἴΒόθτὴ ἃ [δδδὶ, δηα, ἐπουρὰ Ομ 1666 Ὠϊ Πογίο, τϑοοῖνθθ 
ἃ 800} ἴῃ ΔΏΘΤΟΥ ἰ0 ἷδ Ὠγαᾶγοῦ (ΟΥνἱΒ "αδι.,᾽ υ. 494, 
εἴο.λ" Αμπὰ θὰ, ἤτον, [89 ΒοΛΙ ἢ δοσοχαρδηίὶ- 
τοσπὶ ἰο οἷ. χὶχ. πο πέος βρὲ δΔηὰ ΜΟΓΟΌΓΥ δῖο ἰουγ- 
ὩΟΘΥΪΗΡ 88 ΤΩΘΏ : ΟὨΪΥ ῬΆΪ λοι δηᾶ Βδυοίβ, δὴ δροὰ, 
ΟΠ] 16.586 ποἀάοα γμαδὶρ, γϑοοΐτο ἰπϑῖι, δηὰ ἰἢ660, 
ἐποτγοίοτο, [6 ροάδβ τοϑοῦθ, Ὀοαείης ἴδοι ΔΉΎΔΥ τ] 
Κμοτηβοΐνοθ, τ} }]6 ἴΠ6Ὺ (τη [86 ἱπποβρίὶ 8016 τορίοῃ 
᾿ἰγίπρ δγτουπὰ ἱπὸ Ὠοσρί Δ ]6 δας ἱπίο ἃ Ροοὶ οὗ παίογ, 
δα ἰ8ὸ Βυὶϊ [1561 ἰπίο ἃ ἰοηρ]ο (ΟΥ 8 Μοίδιι,, υἱῖ!. 
611 66). Βα [86 οΘ66: 14] ἀἰδιϊποίΐοι Ὀδίτγθθῃ ΟΡ 
ἰάραὶ (δοὶβ δηὰ ἰδθ86 ταγίδα, 1166 ἴη ἰ8ΐ8, (δὲ τ 116 
ἔδο Βγαὶ 116 ἰπ {8.9 ΘΟ οὗὨ ΠἰΒΌΟΥΥ 88 σδιδΑ] [Δ ο θ᾽ ΟΥ 
ἔοτοοδ, μανίηρ' (Π|6 τηδὲ βδογοὰ δηᾷ ταὶ Ηἰδίογί 8] τὸ- 
δα τα, (Ππ056 Ἰδίξον 116 δ᾽ ΠΥΡῚ ὁπ 106 Ὀοτάοῦ ρτουῃὰ οἔ 
τογιποίοσγ. [ἘΒΠ0Ν οοταρ!οἰοῖν δηὰ τβοσγουρὮν ἴδο86 
ποτὰβ ἀΐδκροδο οὗ (80 το16 ταγυδῖοδὶ βαρροβίεἶοι ἴῃ 
1818. 88 ἱπ οἴμοῦ 68568.---Α. 6.]---ἰ ἴ86 Βοαὶ οὗ ἔδ9 
ἄδν .-- ΤῊ αἴππορ ΒοῦΡρ, ἤθη ΠΟῪ ἰοοῖὶς ἰμοῖν 
Ῥτῖμοῖραὶ τη68] (οἷ. χἸΪ, 16, 2 ; 1 Είησπ, χχ, 16) δπὰ 
Ἰῃοὶν δοσυδίοιηραἃ τοϑὲ (2 βὅδπι. ἱγν. ὅδ). ὙΨΌΣ ΕΥ 
(ΤΊ Ἔγοἷ8, 1. Ρ. 814) βαγ8 (86 Αγ, τβθη Ὧ6 ἐδῖκοθ ἰδ 
ΤηΘΑΪ, 5᾽18 δὖ (6 ἀοον οὗὨ δἰβ ἐδηξ, ἰῃ ΟΥ6Ρ ἴο οὔβοσγο 
δῃρά ἰηνῖϊθ ἴ808360 ὙΠΟ το ραβϑίηρ ; βῃὰ ΒΟΚΚΗΛΒΡΥ 

“ (186 Τωοτὰ δρροασοὰ, πὶ ἐδ ΒΡΌΘΔΥΘΔΏΟΘ ΜᾺ ἰπ ἐδ9 
στο οὗ ἰὮΣΘΟ ΓΘ ΟΣ δηρεῖν, ὙΠοῖΘ τὴν ὕο, 85  οχάμ» 
ΜΌΓΗΙ σπξίοννν, πι6ῖ9 α κε ήοόον 189 ἀϊνὶπο ΟΝ, ὁπ 
δ ἐπεὶνηείοη Θ οὔ ῬΘΥΘΟΏΒ; μοχὰδ θΘ 
ἀοοίγίπο οἵ ἐλο ΤΥ Ὠ11γ.--Α. 6] ᾿ " 
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(Αταίδῃ Ῥιονογῦα, "Ὁ. 881 ()), ἰε ἷβ ὁ συδίοτα ἴῃ 
1Ά)6 Εδβί ἰὸ οδὶ Ὀδίοσθ (86 ἀοοῦ δῃὰ ἰὸ ἰηνίϊε ἴὸ ἃ 
ΒΔΥΘ ἴῃ [86 Τη6 8] ΘΥΟΓΥ͂ ΡΑΒΒΊ Ήρ δΙΓΔΗΡῸΡ οὗὨ γοβρθοῖ- 
809 Δρρϑδύδῃοθ." Κηοθοὶ.---Απὰ Ὀοτυυϑὰ Ὠὲπμο50}} 
ἴο ἴ.9 ρμτουπᾶ,--ΑΡτδιδὴθ ἰὨΒΙΆΏΓΠΥ τγοοοζηΐζοβ 
ἈΙΩΟΏρ; (86 ἴἢγθθ, 10 ὁπ6 Ἡθμοτα ἢ6 δά άγθββεβ 88 (6 
1μοτὰ ἴῃ ἃ γροϊϊχὶουβ ὙΠῸ δου δι β ΡΡΟΔΙΒ 88 
Φοδοναῖ, δοὰ τδϑ οἰθδεὶν ἀἰδιληρσυ βηθα ἔγοπι {86 ὦ 
δΔΟΘΟΙΏρΡΘη ΔηρΟΙΒ, οἱ. χῖχ, 1. [ΤΠ6 οτίρίπαὶ ΗΡ 
ὈτΘν πογὰ ἴθ υϑθα ἴο ἀοηοίθ Ὀοΐἢ οἰνὶ} απὰ τοὶ σίου 
δποϊαδρο. ΤῸ πογὰ ἰἰβοι, ἐμϑτοίοσθ, σδηποῖ ἀοίυν- 
ταῖηο Ἡδοίμον Αὔγδδσα ἰηϊομάθὰ ὃν 1ἶβ Ὀονίηρ ἴὸ 
ΟΧΡΓΟδ8 τοὶ ίουβ ποῖηδρο, ἱμουρῇ 1ἰ 18 ργοῦθ}]6 ἐμδὲ 
..6 ἀἰὰ.---Α. 6.1 “ΤΉΘΥ δζὸ ἰἤγϑο,"" ε]! Π28οῖῖ 88γ8, 
ἐ θοοδυδθ οὗ ἰἢθ εὐτοοίριὰ οὈΐοοῖ οὗὁἨὨἁ ὡ[ποῖν πιἱδϑίοῃ, 
ὙἘΪΟ} Βαὰ ποὶ ΟἹΪΥ ἃ ργοιηἰδίηρ, Ὀὰ 4180 ἃ ρυπίενο, 
δϑὰ βανίηρ οἰδιδοίον." ἰηδὲ (Ὠἷ6 ἰηἰοτρτοιδύσῃ, 
Βονγονον, δ ἴἰ086 ἴδοι ἐπδὶ Φοθονδ ποὶ ΟὨΪΥ͂ 
ΒΡΟΔΚΒ [6 Ῥγοπιΐϑο, Ὀσὺ βοηὰβ ἰμ6 ἰυάστηθηξ δ͵8ὸ 
Ὅρος βοάοι, δὰ ἐμαὶ ἢοΐ ὁη6, Ὀὰΐ Ὀοϊῃ ΔΏρο}8 δοῦ- 
ἀποίοα (δ τοδουθ οὗ οἱ. “1 ἰποτὸ 1168, 88Δγ8 6. 
᾿ς σϑοδ, ἔαγίμον, “ἰπ [86 ἴδοί [δὲ αοα ΔΡΡΘΑΓΒ ἰῃ 186 
ἰῆγοθ δηροΐα, ἃ ὑπ  ἰδιίδη σοίογθηοο, το ἰδο οἱὰ 
Ῥδίπιίοσ ποῦ δοουδίοτοϑὰ ἴὸ δχργεββ, ὈΥ̓͂ ρσὶ νίηρ ἴο 
οδοὰ οὗ ἐδ ἔῆγοο {πὸ μἴΟΥΥ τ ἰσ ἢ ἰα (Π6 ομαγδοίογί. 
ο δίψῃ οὗἨ (6 αἰνὶπο ηδίαγο, 51}}} 186 1466 ταὶ [ἢ 
ΤτΠΙΥ 18 γοργοθοηϊθα ἰπ [Π6 ἔπ γθθ ἷβ ἰὴ δύ τΥ ροΐπί 
οὗ νἱϑνν υπίθηδ0].." ΤΠὸ ροσὰ οὗὨ ἰμ6 ἀοοίτίηθ οὗ 
(86 Τυΐη εν 1166, ἱπαϑοᾶ, ποὺ ἱπ {{|ὃὸ ἴὮγϑα ἴόστωβ, Ὀαξ 
ΠΥ ἴη ἰὴ ορροαϊϊοη Ὀοίτοοαι [86 ΠΟΔΥΘΏΪΥ πδέυτο 
οὗ δοϊιονδαῖι διὰ ἷβ ἴοττη οὗ τοδηϊ οϑίδιΐο ὑροῦ ἐδ 8 
οδυίδ ἴῃ (ῃ6 τλϊάδὲ οὗ (0 01Ὸὸὺ δηροὶβ, ἱ. 6.. ἐπ (8 
τὴ]! ἀοῆηποα, οἰοαε γδρρθατίης ἀυδίἰγ.---Π πο Σ 
Βανο ουπὰ ἔλνουυ. ἈΠΟΒΟΙ δὰ οὶ] ἰσβοῖ αἰ ν ἰῃ 
186 Ἔχρ δηδιίοη οὗἩ [Π6 δὲ) ὩΝ, εἰσ. (Κποῦεὶ: “ΤὴΙ 
βᾶγϑ 81}}} ἑοσαῃα ἔδνοσ," ἡ. 6..) ΤΑΥ͂ ἰΐ 81}}} [6 18:6 0886.) 
Ὗ 9 δρτοο πῖϊὰ (16 βιυρροδίϊου ἰμαὲὶ ΑὈγδἤδτη βοῶ 
186 ἜΧΡΓΟΒΘΙΟῚ ἰπ ἷβ ργᾶγοῦ, ουῦ οὗ ἴπΠ6 ΘΟηβοϊουβηθδ8 
(μαὺ Π6 δα γον ἰουπὰ ἔλγον, ἐ. ε., (μαϊ δἷ8 6χ- 
ῬΓΟβϑίοη ὈΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ 8 σοΟΥΘηδης-τοϊαἰΐοη ὈΘΙ ΘΟ 
δἰτηβο] ἢ δηὰ Φοῦοτδ. ΤΏ οογαΐαὶ ἰην ἰδιίΐοη ἰ8 ἴῃ 
[818 οᾶ86 ΔΓ Ἰῆοτϑ (ἤδη οτίϑηΐδὶ Ἠοβρὶ δ! ν, Ὀυΐ 8.}}]} 
ΑὈτδΒδί 0.868 [ἢ 6 Ὠυπιδὴ μγθοῦϊηρ, 848. 186 ὨΘΔΥΘΏΪ 
ἔοστωβ τρὰῦ (6 Δρρϑάγδῃμοο οὐὗἨ ᾿υγηδῃ ἴγαν6}16Γ8.--- 
ἈΔπὰ τσϑϑἢ γοΟυΣ ἔθοί.-.---ΤΊιβ ἰβ 1π6 ἤγβὶ ΘΟΠΟΘΓΕ 
οὗ (86 οἱ χτῖπλ ἴῃ (ἢ6 Εδαὶ, το 6 οπίογβ (ἢ 6 Βουϑθ 
δον ἰγοδαΐϊηρ [00 ΒΒΠΑΥ͂, ἀυδίν γα Υ8, νν τ ποιμίηνς 
Ὀπὺ βαηάδῖβ. ΤΏΘΥ πογὸ ἴ0 γοβὺ {ποιηβοῖνοθ ὑηοΓ 
186 ἰδ66, Ἰοδηΐηρ ὕρου ἰδ6 μδηα ἰῃ (Π6 οτδῃίαϊ τηδῃ- 
Ὠδτ.5--ΑΟΑἰ ἴΔΟΣΒΟ] οὗ Ὀχϑαᾶ.---Α πιοϊεδὶ ἀοεβοτίρου 
ΟΥ̓ 86 Βιπηρίθουβ τλ66] πρϊοῖ μΒ6 δὰ ρτγοραγρὰ ἴος 
(δθ. Ηΐβδ υ]ς δηὰ ρῥτγαβδίηρς ἰμν διίοη, δἷ8 
τηοάοδὲ ἀοβογὶ ριίΐοη οὗὨ ἱῃ6 τη68], 8 Ζ66] ἰῃ 118 ρσερα- 
ΤΑΌΟΏ, 8 βίδηαϊηρ ὈΥ ὑο βοῦνθ ἰβοβα Ἠδο γότο οδῦ 
ἴηρ, δ΄᾽΄6 Ρἱοίαγοβαιο ἰγαὶῖβ οὗ [86 116 οἵἁ αἰ. δ ἴὶ 
Π6ΓΘ ΓΟΥ͂ΘΔΪΒ 86}, ἷἴπ δῇ ΦΧΘΙΩΡΙΔΙΎ Βοβρί ἰδ! γ. 
“ Αοοογάΐϊησς ἴο ἰδ συδβίομι 8ι}}} ἴῃ 96 διβοὴρ ἰ8θ9᾽ 
Βοάουΐῃ Βοἶ κα. (δοσωρ. ΙΑ ΝΕ, “" ΜΑΠΏΟΙΒ ἀπὰ Οὐ8- 
ἰοχῃ8,᾽ Π. ὑ. 116), Αργδῆδῃι ὑγοραγοά, 88 βοῦῆ δβ 
ῬΟΒβίθ]6, ἔγοπι (ἢ 8 οΔΚ68 τωδὰδ ὉΥ 8 πίΐο ἔγοση Ὁ" γ69 
Βοδ 58 [Αὐουὶ ἰσοθ ρϑοκβϑ. Α βοιῖὴβ παϑ δῦουϊ (86 
(τὰ ρῥατὲ οὗἩ δὰ δρῃδῃ ; (06 δρὮ8} Μὰ8 οαυ] ἰ0 ἰδπ 
ΟΠΘΙΆ, δηὰ {1:0 ΟΠοΥ δου ὅνο μῥἷπῖβ. Μυτγρῦγ.-- 
Α. 6.] οὗ ἔμο πιθαὶ, δῃὰ Ῥαϊκοὰ ὑπάορ (6 δ 803 
(ὈἿΔΦ., πηϊεανοημθά οακοβ, Ὀαϊκοὰ ἀροὰ Βοὶ, τονιρά' 

Φ[ΕῸΣ ᾿ἸΒΟΥΘΙΟΣΘ ΔΙῸ γὸ οὐτῖθ. [Ὁ ΕἾΤ τοῦ οοοβδὶος τὸ 
ΟΥ̓ΟΣ γοῦ ΤΩΥ͂ Ὠοδρὶ Αγ." ἘΚ κι, τς .--οσθ᾿Αὶ, ἃ.) 

[“ΤᾺοὶν οοτηίηρ παϑοῦ αοα. ΗΕ γοουχῃϊζοα ἴῃ ἰξ ἃ ἀ» 
γἱπα 68}} ἘΡῸῈ 1 ΠῚ ὅποσρ δ! ΕΣ.» Φλοοβτβ, “" Νοίοδ,)» τὸ]. ἰ, 
Ρ.9.--ΧΚψ. α. 
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ϑὲοῃ 68), δῃὰ ἃ ἰϑηᾶος οἱ ἢ" πὶ Ὀαϊίαῦ δηὰ το, ΟΣ 
ουγάϊοαά τὰ ]}ς (Κ ΝΟΒΕΙ, : Ογεδῦ), ἃ ΤΟΥ τον διὰ 
ΒΙΡΒΡΑΒΕΊΑΡΠΩΕ δὶ " Κεῖϊ.---Απᾶ ;Φ δίοοὰ Ἦν 
ἴμοσι.---ἰ ΥΥοτάθπογδι πογθ 088 διίαηξίου ἴο μδὴθ 
Ροΐπίβ οὗἨ τοβοι} Ὀ]δηοθ ὈΘΓΉΘΘΏ ὑπϊ6 Εἰ δίΟΥΎ δηᾶ ἰμδι 
οὗ Ζαοομουβ, [λὐτο, χὶχ. 4, 6, 8, 9, δηιὰ ἰδμοῖ 58 γ8 
πὶ στοαὶ Ὀδδυ δηὰ ἴογοθ : “" ΤῊ 8 θϑοῖὴδ 0 Ὀ6 ΟὨΘ 
οἵ [86 οΘουῃί]688 ἰηβίδηοοδ τ θγο, ἴῃ [86 δες οὗ (10 
Ἠοΐγ ϑοτίρίατοβ, ἐ86΄ κοϊάθῃ ἱμγοδὰδ οὗ [μ6 ΟΙὰ 166- 
ἱαηθηΐ δῖα ἱπίοσπουθῃ τὶϊὰ ἰῃο80 οὗ ἴ86 Νον, διὰ 
(ΟἴΤΩ, 88 ἰΐ πϑγο, ὁῃ6 ΝΏΟ]6, Ρ. 84.---Α. 6. “Ἐπὶ 
ἰβ 010 ουβίομμ 5}}}} ἴῃ ἰμ6 Ἐδβίοσῃ σουηΐσιοα. ΤὮ6 
ΑΥδῸ βμεῖϊς, ἰἢ Ὧ6 διὲ8 τεβρθοιθα μιοδίβ, ἀοε8 ποῖ 
εἰν ἰὴ ογάον ἴο δδὲ ἢ ἴδοτῃ, πὶ δι β ἰῃ οτᾶον ἴο 
ὑγαῖ ὉροῚ 18 6Π|.} (ἔπιαν, " ΤσδυοἾβ,᾽) ἢ. 208 ; Βυσε- 
ἘΝΟΉΛΜ, “ Μοβοροίδλιηἶε, ἦ ἢ, 38 ; δῃὰ ΞΕ ΕΤΣΕΝ, “ Τσδνυ- 
618,» 1. ρ. 400, εἰ6.) ἘζπΟὈ]6.---.ὠΟΑἹἉιἈὰ ἴδον ἀϊὰ οαῖ. 
---τῃΣὸὺ δυαάροι, χἰϊ!. 16. 186 Απροὶ οὗ Φοιβονδὴ τοίαδοβ 
[0 οαῖ. Κηοροὶ στοραγὰβ ἰξ 88 ἃ τοδιῖς οἵ ἀϊδιποὔύοῃ 
ἴο ΑὈτγϑῆδηι, ἰμδὶ [1686 ἸΙΘΑΥΘΏΪΥ ΤΙ ὉΣΒ Βῃου]ὰ 
οδὶ. βίηοο {86 το δηροῖβ Ὑ6ΓῸ δηἰογίδιμποα Ὀγ [μοὶ 
ἰῃ Βοάοχω, ὃ του]ὰ δρρϑᾶγ ὑπαὶ τὲ.6 ῥοῦ δ᾽ τοοορίου 
οὗ (86 τηϑ] βῃουϊὰ Ὅδ6 δϑοτέοὰ ἰῃ ἃ βρϑοΐδὶ 8686 ἴὸ 
ἰδοα, ΤΙ ΐθ, ΒΟΤΘΥΘΥΙ, ἀ068 ποῖ ΓΟΙΏΟΥΟ ἴδ6 αἰ ουγ, 
ἧπ (06 ἴδοι, ἰδ (0086 δοιηΐηρ ἴγοτα Ὠθασοη δβιουϊαὰ 
οδὺὶ δασί]γ ἰοοὰ. ΤῈ βαρροαπιίίου οὗ Νουχάδηῃ, ἰδδὲ 
ἰδ ἰβ. 41} ἃ ἀγοδῖμ ὋΡ ἴο γὰρ. 16, ἰδ γοϊαϊοα ὮὈΥ [}0 
ῬὮΟΪΘ ἴθποῦ οἵ (86 πλιτδίίγο, ὑαὺ οϑρϑοΐδν Ὀγ (86 
ἰδίου οὗὁὨ ἰμ6 οπἰογίδητηθηὶ οὗ (Ὧ6 .1ἴῸὺ δρο 8 ὉΥ 
Ζος. ΦόΒβερπσβ, “ Απᾳ.,᾽ ἰ. 11, 3, ῬΏϊ]ο, τἴ6 Τὰγ- 
Κύλιδ, δὰ [86 Ταϊτηυ, οχρ δίη (86 οδίΐηρ 88 ἃ ἴθ 
Δρροάγδῆοο. ΤξετΌ 1. Ν, ΟἹ [08 ΘΟΠΙΓΆΓΥ (“ Αἀν. 
Ματο.," 111, 9), ΠοΪἀβ ἰο ἃ ἰθιιροσ ΓῪ ἱποαγηδίίοη. 
Βο  υσβοῖ δὰ Κοὶὶ [80 αἷδο Φδοοῦυβ, δον Κασίσ, σϑ- 
ἔοστίπρ ἰο Φοδη ἱ. 14; ῬΕΪ]. ἱ1, 7. [Κ6, χχὶν. 44.- 
Α. α ἄστοθ ΜΠ Ὠἶτη, πη 00]. τοίον [ο 186 εδῃρ, 
οὗ 186 τίβοῃ Ξανίους τι 818 ἀἰβοῖρῖοΒ. Βαῦ {86 
ἰάοα οὗὨ 8 ὑθΠΡΟΓΑΓΥ͂ ἰΠΟΔΓΏΔΕΪΟΩ ἐπ α ρεοιζίαν 86186, 
δ Δ ΟΧΙΓΟΙΔΘΙΥ ΘΩΪΠΓΟΡΟΙΔΟΥΡΪΐς, δπὰ ποῖ π|0}]]- 
στουπαοά, δϑϑυμρίίοη ; δηὰ ἴῃς ὈΟΑΙΪΥ ἡδίατο οὗἁὨ (6 
εἰογβοαὰ ΟὨγὶβι, οὗ ποτὰ Αὐριβίΐη ΒΑΥΒ : "' [Πδὺ ἢ6 
δίο ἰ8β ἃ ἴγυϊς οὗ 88. ΡΟ ΟΡ, ποὺ οὗὁὨ 18 Ὠροοββὶ Υ,᾽" 
φυοά πιαπαμοαυϊξ, ροίεδέα 5 ζμδξ ποτ, ἐροδίαζιδ, 16 τοὶ 
ἰο Ὀ6 ἰἀοηθδεά πιὰ μ6 ἔοττα οὐ (86 τηδηϊ οϑίδιΐοῃ 
οὗ τ86 δηροῖὶβ, Βυῖ 6. Ζ8οἢ σίνοϑ δο}} δηοίθον 
οσρ᾽δηδίίΐοη. “ΤῊΘ Βυμπηδῃ [Ὁγπὶ ἰῃ ὙΠ Οἢ (ΠΟΥ 8Ρ- 
Ῥοδγοᾶ, 88 ἃ τοργοβοῃίδίίου οὗ [μοὶν ἰηνὶβ᾽ Ὁ]Ϊ6 ἡδίαγο, 
δηὰ ἰῃπ8 ΠΟΥ αἷθ, 88 ὙΘ οὗ ἐδ)6 ἄγο, ἰδ Θοῃβυγαθθ 
ΟΥ 66.8) 81} (τ ετιν, Φ αΐ. οὐηὶ ἢ., οἰ. 84)." 
ΠΟΓῸ ΤΏΔΥ 6 ὨΘΓΘ δῇ ἰπἰἰπηδίίοῃ οὗ ἰὯθ τηγδίθυϊουϑ 

ἔαοι, [αὐ ἰῃ6 δρί τυ] που] 8. το ϊ σεν ἴπ [18 ταδηΐ- 
ἴοδβίδιϊ οη8, αῃἃ οὐθγοοπιοδ [06 τραίοτδὶ, δοοογάϊηρ ὑὸ 
86 βρυγαίϊνα οχργοββίοη οὗ Αὐυρυδίίῃ : ΤῊΘ ἰμϊτβὺ- 
ἴπρ θαυ δοβογβ {86 τίν ἴῃ ὁῃ6 ΨΑΥ, (6 Ὀυτηΐηρ 
ΓΑΥ͂Β οὗ ἐπ6 δι ἴῃ δηοίδογ; ἐμαὶ πὶ τδηῖ, [818 ὮΥ 
Ροτοτ. [΄Ὃ ΔΑ{{{6ν αδεογδεί ἔεῦγα ἀφμαηὶ δἰϊίδτια, αἴνέον' 
δοϊ8 γαάιμ8 οαπάσπδ. ἐπα ἐπαϊσοπίϊα, ἐδί6 ᾿φρλυ τϑ 
ΤῊυΒ ΒΑυΜΟΆΆΤΕΝ: ΤΒαὶ ἴδ δῃροὶβ οουϊὰ οαὶ 1168 
τα τοῖν ῥηθυτηδίῖο πδίπιγο, ἔον [μ6 βρὶτίς 88 ΡΟΤΤΘΣ 
ΟΥ̓ΟΣ τηλιΐοῦ ; {μα [Ὦ6Υ αἸὰ Θοαὺ Π6ΓΘ 18 [6 γοῦ Εἰρἢ- 
εοβὲ δοὶ οἵ {18 αἴνὶηθ ΒΟ) ΟΌΣη ΟΥ τοϑϑὺ ἰῃ (86 Ὠοταθ οὗ 
ΑὈνΔἤδμ), Ὁ. 230θ.---Α. 67. -Ὑ 10 ἢ} τυὰα Ὀομίηαἃ 
Εὲτῃ.--Τς Αὐροὶ οὗ ἰδ6 ᾿οτά νὰβ ρἱαοοὰ πὶϊῃ ὮΐΒ 
ἰθδοὶς ἰονγασ ἴδ (86 ἄοον οὗ ἴΠ6 ἰδῆ. Βαΐ 1 στοῦ 
“δίγΓοηρΊΠΘη8 6 Τ66] οὈ͵οοίἑ νο ομδγδοῖον οὗἨ 6 τηδῃὶ- 
[εβιαιϊου, τἰπαὲὶ ΚΓ 8180 ἢοδγβ, δηὰ ἰηάθοὰ ᾿ιϑδτβ 
᾿ἀουδίίηρ, (16 Ὀτοπιΐῖβα οὗἩ [86 Αἡγ6).---ΟΑΟΑαοοχάϊηρ 

ΠΝ [Ραμ -τηοαῦ ΤΔ8 μοὶ 
Φ Ῥ.- 

οὐ ΠΔΡῪ 
διὰ Βυβεη, Νοίο, γο]. 290.---.Αἃ. 6.) 

ἴατο, 860 Ῥϊοί. Β[0]6,} ἱ 

ἴο πο πιο οὗ 11{6."--- ΤῊ Εἶστοο οὗἉ ω 
.8,» (6 ἐ.:0 τοίαση οὗ (0 δῶσ τω ἰῃ ἴδ 6 παχὶ γϑαζ. 
Τρ το Γ8 ἰο 16 δραΐῃ δρραγθηῖὶγ ἰῃ (86 βὲπιϊδ» 
δΔρρεδγδηοοῶ οὗ Ὡδίυσθ. ἸΤΠπ8 Ο.6 ἔοστῃ οὗἉ ἐΐπι6 ἴῃ 
Βαΐοσο Οχρίγοθ δῆοσ διοίδον, δηὰ πο δ πτε 
δραΐῃ ἴῃ [Π0 ποχὶ γρασ.-- - οχοίοσο ἀϊὰ 
1ὰ ΑἸ Βου ἢ βδγδἢ ΟἿ] ἰδυρπιοα τὶ μη Βοτβοὶζ, 
δηὰ ὈΘὨϊπαὰ δοδονδὴ δπὰ (06 ἰδ ἄσοσ, γοὶ δεμοταῖ 
οὐθοσυοὰ ἰἃ, Ηδος ἰδίαν ἀθοϊδὶ (αἰϊβουρῆ, ἰηάοοά, β9 
Βαά ποί ἰαυρι) οι δἰουά) διὰ δοὺ ἔδασ, ὕγουα ἰδδὲ μοῦ 

Ὦ φτοσοοάδὰ ἔτοτῃ ἃ υἱἐου διὰ ἀουνάηρ Βοατὶ, 
ταὶ Βόπονοσγ, ἰβ ἐ0οὸ Β6ύογο ἩδδΏ Ὧθ ΒΑΥΒ “ ἰπδὺ 6δ 
ἰδαρἧ τηυδὶ Ὁ6 νἱοτγϑὰ 88 ἴ8ο ἰδυρι οὗ υπδοϊ δε," δοὰ 
Βολιέσδοῖ, τ βοὰ Ὠς ἀοϑειί θα ἰὲ δ ἴδ60 800 οἱ ἀουθί, 
Τι ἰδ δυδιοίοης (δαὶ ἐΠ ΘΓ ἰ8 ἃ ἀἰδι ποίου ὈοΈΝ θη δα 
ἰδυρλΐησ δὰ ἰῃδὲ οὗ ΑὈτγδμδση. ΤΏ6 ΚΟΥ ΡΙΌΓΘ ΒΑγ8 
(Βοῦ. χὶ. 11) ἐμαὶ δὴ νὰϑ ἃ Ὀϑιϊονος ἴῃ [110 ῥγοταΐβδ, 
δηὰ (86 δος οὗ ΟΣ Θοποορίί οι 8 [86 ον άθησο οὗ δα’ 
ἔα, [ΠῚ ἰδ Ὀδοοπιθθ ουἱάθης ἐμαί ομθ οὐ]οοὶ 
ἐπα τηδηϊ οδίδιίου, (9 ἀγαπίπρ οαὐ δηὰ οοιρ εὐ 
[80 ἤδι οὗ 85 ὈΘΟΏ Δοοοι  βμοὰ, ΤῈΘ 
φυοϑϑη, [8 δηγιμίησ ἰ00 μαγὰ ἴον ἴ(π6 [μοτὰ ῦ ἰ8 ἰδ6 
Βδῖὼθ ὙΠ οὮ [86 Δηροὶ ἀδοτί οἱ υϑοὰ πο δηπουποίβῃ 
ἴο ΜαιῪ (86 οἱτί οὗ δοδυβΒ. ΜΑΣ Ὀοποὰ ἰπ ἔα, 
ΜὮ11Ὸ ϑδγδὴ Ἰδυρὴβ ἰῃ ἀουθδε. Βαϊ (δ6 πογὰβ δέτε 
υδοὶ, τὶ (06 τορτοοῦ δατηϊηἰδίοσοα ἰὸ δας ἰδυσὶι 
Βϑϑω ἴὸ ὯΔ γ οα]]οὰ οὔΐ δηὰ εἰγσουσιθοησά πον (αἰεὶ. 
Ξ3οο ῬΤΟΒΡΒΎΟΞΤΗ, Ὁ. 84: Βλυμαλετεν, Ὁ. 201.-- 
Α. 61] [Ὀ εἰϊέσθοι οἴοθαβ ἷ8 ὀχροεϊοη οὗὨ (8 ρα8- 

πὶθ [00 δυμχοδβέϊνο τοτὰβ: “" ΤὨϊβ οομθάφηιεὶ 
ἐἤοπδμρ οἵ δοιιόονδὰ υἱ (μ6 ραϊτίδτοι οοστοδροηάβ 
ἰο ἰδεῖ οὗὨἨἉ ἰ06 τίϑοῃ Ποτὰ πὶιῖὰ ᾿ιΐβ ἀϊδεῖρ]οα. Τ0Ἔ 
ῥδισίδσοδὶ ὕὄπηθ 18 τθογα ΘΥ̓ΔΗρῸΪ 6 ἔμδὴ ἰΠ6 ἰἴπι6 οἵ 
(86 ἰῶὼγ. ΑΒ ἰδ9 ἴθ Ὀοΐοτο [6 αν, ἴΐ ἰ8 [86 ὑγ06 
οἵ ἴδο εἴθ ἴδον {16 ἰδντ,᾽" ῥ. 28.---Α. 6.] 

2. 7Τλε αππουποειποπὲ ΟΥἹ ἐδα )μάρηιεπί ῳρολ 
βοάοπι απα Οοηιογγαΐ, απὰ Αδνταλαπι) δ ἐπιίεγοθεθονν 

αγόν (ταχβ. 106-32) ---ΑἸμἰδ [8 τηϑη χόδθ ὕὉ 
ἔοι τ1δομοθ.Γ--- 6 ἰσαυθ!]ογ8 ἀθραγὶ ἔροοι Ἠθῦτοι 
ἴῃ {μ6 ἀϊγεοιίίοι οὗὨ ϑοάοιω, ἐ. 4., οὐδϑὺ {86 τηουπίδίη ἰθ 
106 γον οὗ ἰδ6 Φοτάδῃ. ΑὈγΘμδπη ΔΟΘΟΣΙΡΑΠΙΘ 
ἰθαα. Τθορο ἰδ ἃ ποῃάουαὶ ππίου οὗἉὨ (6 βἰδίθ οἵ 
γἰβίσηβ δῃὰ οὗ {6 δοίυδὶ οὐαἰϊπαταὰ 6. ὁ ἀ0 ποὶ 
ἴογχοὶ (αὶ ἐλῖ8 οοπάϊ οι τᾶ Βα ῖταδ! ἴῃ {86 ΠΠ6 οἵ 
ΟἿ [,οτὰ, δῃὰ ἐμαὶ ἰδ 18 τοβοοιθὰ ἴῃ ἐδ ἰδίου αἷ 
Ῥοίος (Αοἰδ, χἰϊ. 11, 19) δβ ἰὺ '8 αἴϑο ἴῃ ἐμαὶ οἵ Ἀεὶ, 
Αοοογαϊηρ τὸ ἰγαάϊ οι, ΑὈτγαμδαι δοοοιωρδηϊοὰ ἰπαα 
88 ΓᾺΡ 68 “189 ρῖδοθ Οδρμλυ- ΒαΡΌΘΒδ, ἔτοσὶ ΝΠεηΟΘ 
Ῥαυΐα Ἰοοκοὰ ἰδτουρῇῃ ἃ ἄθορ σανΐπθ ἰὸ ἔπο θεβὰ 
868,» “ἰδ Βοϊξίυαὰθ διὰ ἰδπὰβ οὗ βοάοιι." Βοὐϊ,» 
βΒ0ῃ ἐπιέηϊκα 118 18. ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ 9 ργοβοηὶ τἱαχο Βυ 
Ναΐτα, δροῦϊ ὁπ6 διὰ δ δ) Ὠοῦγβ δδδβίοτυ βαρ 
Ἠοῦτου [“ΒΙΌ. Ἐδθοδγοῦθβ," τοὶ. 13. Ρ. 189.---α, 6] 
(ον Βαύμεβ, “ Ῥαϊοβίϊηθ,᾽) Ρ. 188).--- 8811 Σ ἰὰθ 
ἕχζοσα Ασα δΩ.-- -Το τοάβοῖ ΠΏ Οοὰ πουϊὰ 81» 
Ὠοῦποο ἰ0 ΑΡγϑμδε, Ὀοϊογεμδηὰ, (6 ᾿αρτποηὶ ὑροὰ 
βοάοχα, 8 σίνϑῃ ἴῃ ἰδο 0] ον πογβ. Το 13 δὶ 
βτδὺ ρτολῖ τοραγὰ ἰο ἐμθ θχοβίϊϑῃϑο οὗἠἨ ΑὌγδβιδπι, ὑαΐ 
οοππθοίθὰ πὰ (μἷ8, ΒονθΥον, ἃ γαέδσθηοα ἰ0 δ8 
ἀφϑεπαιίοῃ 88 (πιὸ ἔδιίμοσ οὗ [86 Ὀθορὶϑ οἵ ργουιίϑθ; 
86 τοῦβὲ ἀπἀοτθίαπὰ [86 ἰπδρταρηία οὗἩ Θοὰ ἰῃ (δ 

4 (Τἀΐοτδῖγ, Ἰἐνίπρ ἐἶσπιθ. ΜΌΒΡΗΥ : “ 8. εἶδ 
ΑΥ̓ΤΑ νὰ ας ὙΠ60Ω ΟὨ 14 οὐπῖθ8 ἴο σῃθηδοδὲ Ῥ 

᾿Ιὐδοοῦ πίπρ ποίϑ ἢ ἐδ ὀοπποζθοῃ Τ᾽ [9 δοοῦτΒ Β88 8 γρλιγος ΕΟ πο τά Ηἰλομ νὰ μὰν ἡ 
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οι], Ὀοοδυϑο δ6 τουδὶ ὑπἀονείδπα {Π6 τοδοϊαρίίοῃ. 
[41 ἴδο »εϊποίρ!οθ οὗἩ [86 αἀἰνὶπο ργονυίάθποο ἴῃ ἐΐβ 
ΚΟ ἰδουθ ἴο ἐδ βἴηθ οὗὨ τῦϑι ΔΡΌΘΑΡ ΒοΓΘ; ὮΪ]8 ἴον- 
ὈΘΆΓΑΣΙΟΘ διὰ μαίξοποο, ἰδ οοπδίδηὺ ποίίοθ, ἴλθ 
ἀοοίάϊηρσ ἰεδί, απὰ {πὸ δβιγίοἰμποδθ δηὰ τἱρηὐθοῦβηθ88 
οὗ 0 ἱπάρταοπξ, δηὰ ἤθηθο Αργϑπδση ἰ8 ἰο᾽ ἃ Πθγθ, 
(δαὶ [02.986 Βατηθ Ῥτποῖρ] 686 τοὶ ορογαΐο ὑροῦ ἴΠ6 
ταὶπὰδ οὗἨ 106 Ρϑορὶθ οὗ αοά ἰη δ]]} -ακα. 6.] 
Ἐον τἴ86 ῥιάρταοηϊ σαπηοὶ Ὀ0 υπἀοτεϊοοα Ἡἱιουὶ 180 
τοἀοιηρώοι, ὯοΓ ἰμ6 τεαἀοιηρέου πίϊμουῖ [π6 ἡπὰρ- 
θη. 126 ““ πδιίυγαὶ οὐοηὶ" οὗ Κποῦοὶ ἰῃπθ ὮὉθ- 
οὐτμο8 ἴο ΑὈΓΔἤδια δηὰ ἷδ ΟΠ] το, ἃ αἰ νἱποὶ γ-οοπ)- 
Ῥτοδου ἀρὰ ονοηὶ, διιὰ σδηηοὶ γοσηδίῃ ἃ ἀδιὶς ΓΛΥΒΊΟΓΥ : 
ἱξ Ῥγδθθρροβοβ [8 βρί γι ἰδ] δηιὰ ΤΑΟΡᾺΪ εἰμι βοδῃοσ. 
Βαϊ οὐ 18 δοσουηὶ Θδρϑοΐδ!γ, (86 οὐθηϊ, 88 ἃ ἰυἀρ- 
ταδηΐ, 8 οὗ ροῦν ᾿πηρογίδποθ, ἰπ ογὔὰθρ ἰδδὶ, ἧκο 
Ἔν σΥ (ΟἸϊοπίηρ λιάξτοροι, ἐξ ΤΑΔΥ͂ ὈΙΌΥΘ ἃ ΤΟΣ ΟΥΥ 
ΘΧΔΙΏΡΪΟ ἰο {π6 Ὠουβα οὗ ΑὈὐτδδλη---ἰ 6 ῬΘΟΡΪο οὗ 
6ἀοά.---ἘῸΣ Ζ ανο Κηοῦσῃ Βέῃ).---[ἰδον, Τ0110Ὲ- 
ἵπσ ἴΒ6 γαυϊχαίο, 7 ἔποιο ἐδαέ λα, σίο. ΤἸμυθ [89 
βοοὰ Ῥεμανίον οὗ Αργϑβδιῃ ἰβ (Ἰπ δὴ Αυταϊπίδπ Μ᾽ 8Υ) | ς 
Ἰη86 [89 οδδο οὗ 80 αἱνίπο κυοπ]οάρο. Βαυΐ [86 
ἸΣῸΝ 8 ορροβοὰ ἴο {8ῖα. ΤῊδ Κπον]θάρο οὗ ϑεβιο- 
ΥΔῈ 16 [0το- ἀοἰοχτηϊηοα, {πὸ προγινώσκειν, Βοτῃ. ΥἹῖϊ. 
29, ἀπά ἰδπ8 οπθ πῸ (Π6 ἐκλόγεσϑαι, ἘΡ. ἷ. 4. 
Κεῖ: “ἸῺ ῥγουοηϊηρ ἰοΥθ Ὧ6 8668 (5.15), 85 ἴῃ 
ΑἸΩΟΒ8, ἰἰϊ..2; Ηοδρα, χϊ, δ,᾽) τοι, Βονονοῦ, οὁΔῺ- 
ποῖ 6 ἱποϊυδρὰ ἰπ [(ὴ0 τηθγὸ δοιηον)οάκτηοηὶ οὗ 
ΑΡγϑίδῃ. [7716 σογὰ ἰηοϊυάοθ Κπον]οᾶρσο δὰ ἰονο. 
869 Ῥβ. ἱ. 6; χχχὶ. 8: 1 Οονυ. υἱῖϊ. 8  χὶϊ. 12, Βαῦμ- 
ΟΔΈΕΤΕΝ, Ὁ. 208.--Α. 6.] Κατγὶζ οχρίαἰπθ {Π|8 ΡΔ8- 
ΒΕσῸ δίγαη ογ. Οοα [ΔΒ ρίνοη [6 ροβδϑοδββίοῃ οἵ {9 
Ἰαιὰ ἴο ΑὈγδμ δ, {πογοίοσο 86 πουϊὰ Ὀ6 βυγο οὗ 8 
οοὨΒΘὨΐ ἴῃ [Π8 Διτδηροτηθηΐ 88 ἴο ἃ ρᾶσγί οὗ ἴδ Ἰαπά, 
Και: “Ἴμ ἀδείγυςσίίοι οὗἨ βοάοπι δὰ [86 ποὶρῃ- 
Ὀοσίπρ οἰὐ᾽65 ΒΟ] θθῦνθ 88 8ὴ οπὰ τη θηϊ 
οὔ ἰδ αἰνῖπο ρμυμπίτνο τὶ ἰθουβη688, π᾿ τ Ιοἢ Ιβγδοὶ 
βου] αν ΘΟὨΒΙΔΏΪΥ Ὀαίογο 8 6γ68 [86 ἀοσβίσιο- 
ἴοη οὗὨ τ86 ροάϊεβϑ. ΕἼΏΔΙΙγ, Φομονδ Ὡηγο118 ἰὸ 
ΑὈΡΔΏδηι, ἰῃ ἴδ 6 οἰδαγοδὺ τβηπογ, ἰἢ6 οϑπ86 οἵἁ {π18 
ἀοδισποξίου, ὑπαὶ 6 τηῖσῃξ ποὺ ΟὨΪΥ͂ ΠΑΥΘ ἃ Οἷα διὰ 
Ρογίθος οομνίσείοη οἵ (6 [υδθιἴοα οὗἁὨ ἴμ6 ἀϊνΐπο ὑγο- 
οοάθγα, Ὀυὺ αἷθὸ ἰΠ6 οἶθανρ νἱον ἰμδὲ πθθϑη {Π|6 Τη688- 
δ16 οὗ ἰπίαυ  " τγὰ8 [Ὁ]], ἢῸ ἰηἰογοθαβίοη οου]Ἱὰ ἀνοσγὶ 
89 Ἰυάρτηρηῦ. Ι{ 8. Ὀοΐδ ἴον ἴ86 ἱπδίτυοσίίο δμὰ 
πδεηΐηρ οὗἨ ἢἷ8 ἀοδοοπάδηϊα." Βαὺ 6.}}} τῇορο 66 ̓- 
Δί}, αἰδο, δὺ ἤγί, ἰοὸ μίνο οοσδβίοῃ ἰὼ (06 Ὀγαγον 
οὗ ΑὈτγδμδσω, δηὰ ἰπ8 ΒΟΥ [0 ἰ8 οὨ] άγοη πιδὶ 
Ῥοπϊείοῃ [Π6Υ͂ τηυϑὲ ἰΔΚ6 ἴῃ ἴο 8}} [..0 ἰῃτοδίθῃ- 
ἵπρ ἡυσρσπιοηίβ οὗ αοἀ ρου ἰδθ ποιὶά.---ΤὩθ οὐν 

Θϑοάοτωα.--Ἴἰ ἰ6 τἰρμὶ ἰο0 γεΐδσ ἴὸ οἷ, ἰγ. 10 ἴὸσ 
δὀχρ δηδίζοῃ οἵ ὑμοθθ ψογάα, δηὰ ἤθηθο ἐπ 6 ΟΥὙ ὙὩοἢ 
δ Ιηϑϑῃϊ 18 [1)6 ΟΓΥ οὗ Βἰῃ8β ἴον γΘΏρΡΘΔΠΟΘ ΟΓ Ῥυη Βἢ- 
τοῦπὶ. Ουϊθτγοακίηρ οὔἴδηοοῦ δραϊηθὺ (0.6 τηογαὶ Π8- 
ἴπγο, ΔΒ ΤΌ ΓΘΣ Ἰυδίβ, ΘΒρΘαί8}}} ππηδίτιγαὶ ᾿υδίδ, 
δῦυδο δηὰ μαΐῃ πδίυγο, δηὰ 80 [0 Βρϑδξ, ἴθ το ἔγοι 
ἰξ 8 ΟΥ̓ οἵ ποοοδδίευ, νδῖο δουῃ 8 (Ὠγουρθου ἴδ0 
ποι]]ὰ δηὰ δϑοοπὰβ ἰὼ μβεδυθῃ" ΤΏῸ ἰΠΙΆΤΩΥ οὗ 
δοάοτο δπὰ (ὐοσηοσγδὴ ἴῃ ἴδ που]ὰ, 8 ποῖ οχοϊυδοὰ 
ἔτοτα ἰδ }β ὑδηοῃοῦ δηὰ γϑβυϊῖ, θὰ ΤΌΣΤΩΒ ΟὨΪΥ [86 
τοῖο χ, ΟΥὁ 056 οἰοτησης οὗἁ ἐ)0 οὔγ, 706 Ἢ αἷνοδβ [06 
δἰγτοιιροδὲ οτηρμδδὶδ (0 (06 υἱΐεταησο. [Βαυτωρασίθῃ 
δὰ Καὶ! τορηάον ἴὸ ἑπώδοα, Τ|6 ΟΥΥ οὗ βοάομι, ἰῃ- 
ἀοοὰ ἱξ ͵ 6 γστοαί---ἰ ποεῖν δἰη, ἱπαθοα ἰξ 18 ΥΟΡῪ χιίονυουῦβ. 
Βυΐ [Π6 πϑῦΔ] ἴοτοθ οὗ [88 2, ἴον, Ὀθοδῦδβο, σίνϑβ 8 
ξοοὰ φοθθο. [1ὺ ἷβ ἴου οὐ Ὀϑοδῦβα [}6 ΟΓΥῪ 8 βυοῇ 
ἴμδὲ (86 1,οτὰ Θοτηα ἄστη ἰο ἐδδὲ δηὰ ραηΐβῇ.- Α.6.} 

[Τὸ ἰδ [᾽6 ΤΠΟΣᾺ] ἀΔοταδηᾶ ὙΒΙΟΩ δἴα τοδῖκεδ [ῸΣ Ῥυἰδἢ- 
τοοηΐ, ΒύεκΗ : “ Νοίοα," νο]. 1. Ρ. 297.--. 6.] 

-- 1 στ! ἄονσῃ ποῖν.-- ΤΠ 6 δος γοροσηοσρἷο 
τοδδίοῃ ἱποϊυ 468 4180 ἃ αἰνίῃϑ ἰπμουρσῃϊ ΟΥ ῬΌΓΡΟΒΘ. 

Φοθουδα οουδὰ ποῦ 6 πποογί δίῃ σε ρα δα 186 ΟΓΥ͂ οὗ 
Βοάοτῃ δηὰ Οογοσσδ οοπίδίησὰ (86 ἰτυΐ, Ὀαὶ ἰΐ 
ὍᾺΒ 5811}} ἃ αὐποβίίοπ Ἡοῖμορ βδοάοτη, ὈΥ ἰΐ8 σοπαποὶ 
δραϊηδὲ ὑπὸ Ἰαδὲ ἀοοίαϊηρ νυἱαϊἰδίίοη οἱ αοᾶ, πουϊὰ 
Βῃον ἰπδί 18 οοττυρίοη ῥ]αοοα ἰξ Ὀογομὰ ΔΥ ἢ6ΙΡ 
ΟΥ βαϊναϊΐοῃ. Τῇ ἰγδμδίαϊίοη οὗ Γῆ ον, “' ἩΠΟΙΠΟΡ 
0 Βὰ8 ἀοπ6 δοοουάϊηρ ἰο0 [1Π|0 ΟΥῪ,᾽ ἀο68 ποῦ τηϑϑὺ ἰδ 6 
ἀετοδιᾶβ οὗ ἰδ ἰοχῖ, [ἐ τοῦδὶ Ὀθοοσηθ ονἱἀθηὶ 
{πγουρἢ 15 αδὲ ἰγῖδὶ, τοῖπορ ἰδ ΔΒ τοδομοὰ ἐμ6 
Ἰϊτὶξ οὗ 186 Ἰοηρ-δυδοτνίηρ ραΐίθηοο οὐ αοά. ΤΠ ἱξ 
8 Βοΐ 8}}γ ἴο οοηγνίῃοο Εἰ βο] ἢ, Ὀὰΐ ἴο ἰηίγοάυοο 
{1δο ἀοοϊδίοη, Αἀοοογάϊηρ ἰο 6} 1Ζ8ο} δηα Κοὶ!, 
186 ΓΒ τοῦδέ 6 ἰδθῃ 88 8 ΠΟΌΠ, 88 ἰπ [88. χ. 28, 
ποῖ 88 δ δάνογῃ, 88 Εχοά. χὶ, 1, “5 ΓῺ, ἰὸ 
Ὀτίηρ ἰο δὴ δηᾶ, Ββοσοὸ ἰὼ ἀθηοίθ 16 τηοδὶ δσίγοσωθ 
σοττυρίίΐοη, ἴῃ ΟἿὮΟΥ ραβϑᾶσοβ ὑϑδοὰ (ὁ δσργοβθθ [89 
Ὀἰϊτηοβί βου οὐὗὁἨ ἁ ρυηίβπτηοπὶ (ΝΑ, ἷ. 8 ᾧ ; ὅν. 
ἷν, 27: ν΄ 10).  οἱ].-ὐ Ὁ} που .---α βυθ] πιο, 
ΘΑΥΙῸ] οχργοββίοῃ οὗ ἰπ6 ἴδοϊ, (αὶ Φεμοναῖ π|}} δἱ 

ἰαβὲ ἰηίγοάυοο ἴον ἰδ6 ροά]688 ἃ ἀδοϊβῖνο ἰθβδί, ψὩ] Ὁ 
δοοσογάϊΐης ἰο ὑποὶρ εαἰϊυδιίίοη ἰβ ἃ ἰοτωρίαιϊοι, [86 
λυάρτηοηὺ το ἢ ἴῃ {ποῖν οα86 Βαγ6 8, δπα 186 }υρ- 
ταϑῃὺ ἴον (Π6 παγαθηίηρ, [ὑ Μ111 ἴδβιιθ αἱ {π6 Ἰαβί, 88 
(Π 6 ἐδ τΒ  Ι γ6 8 ἤδΥα προ ἀοὰ, Ῥαίίδηοθ δῃὰ δῆροῦ 
Βοῖἢ πανο ἀοβπίΐα, βῃδνρ ᾿ἰπλ113.---Α πα [1.6 τ,62.--- 
ΤῊδ ἔνο δηροἾβ Ὑ0 δοσοιῃρα θὰ Φομουδὴ ἴῃ 186 
ἔοστω οὗ τῆογῃ. [1ζ 18 οὔβουναῦ]ο ἐμαὶ ὨοΓΘ ἰδ 18 {88 
ΤΩΘΣ Εἰ ΓΩΡΙΥ, δηὰ ἰἤθη ἴῃ οἷ. χῖχ. 1 ἴΐ 18 6 ἔνγο 8δῃ- 
616. 18 ΟΥδΡ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ 8 ΨΟΓῪ ΟἾθαΣ ΘΟὨΒΟΙΟΌδ- 
Ὠ6ΘΒ. 88 ἰ0 ἰδ6 ἀϊδιίποιίοη θούγοοῃ [86 οπθ οδϊοί 
ῬΟΓΈΟΩ δηὰ ἷβ π|0 ΘΟΙΩΡΔΗΪΟΏΒ : 8 ἰδ ποιΐοη προ 
ΔΙ ἰσϑο ἢ σηΐβϑοβ, δοοοσγάΐης ἴο ἷ8 νον οὗ [6 ΑὨρΘ] 
οὗ {π6 Ιιογὰ. Ηογο, αἷβὸ (νογ. 22), (6 ὕντο δῃροὶβ 
ἀἰβαρρθδν, 88 86} ρὸ ἐαγίποσ, τ ἢ 116 ὁ μον ἢ ΓΟΙΔΔΙΠΒ 
δὺ ([6 ΡΪδοσ, ἱπ [86 ΑὩροὶ οὗἉ [86 Ιοτὰ ; ἰῃ ((ἢ. χὶχ. 
17) οὐ 186 σομπίγασυ, ἰἢ6 {νῸ δΏρ 68 γϑοϑῖγα δὴ ἰἴῃ- 
σθαβθὸ ἱἰπγουρ δὰ υπάἀοῆποά, ὈὰΣ ονϊάθηῖ, ὨΘῊ 
ΔΡΡοδγᾶπμοθ οὗ Φοῆονδῃ. [0 ἰβ ψ 1 τοίθγθμοθ ἰοὸ (9 
Ἰδίθν δββδιϊο οὗἨἩ ἱμ6 Ξοάοτηϊίοθ, ἱπαῖ ἰῃ6 δῆρεῖβ ἃγθ 
ογο ἀοϑουϊ θὰ 48 θη, Ἰπμοῖρ ἀοραγίαγο ἰοὸ βοάοπῃ 
ἷ8 ἴῃ ἐ1Β]πγοηὺ οὗ (86 πογὰ οὗ δοδουδὴ : 1 νὶ}} πον. 
ΤΏΘΥ ἀοραγὶ ἴὸ ἰηίγοάποα (86 814] ἀθοϊβίοῃ. ΤΉΘΥ 
ἀοραγ, Ὀὰϊ ΑὈτδΠδπ Γοιη δἰ ἢ" βίιδηαΐπ Ὀσΐοτο ὅ6}0- 
γϑῦ, ὌρΟῺ ἰπδὲ ποίρῦ τθθηοθ ἴη6 νδὶθ οὗ βοάοχωη 
οουἹὰ Ὧθ βρθὸῃ (οἱ. χἰχ. 17), δηὰ δἀάγοββθ Κἰπιθοὶῖ 
ἴο ῥγάγοσ, Τὴ “ον οοη͵οοίαγο, ἰμαὺ ΦΨΔοῦονδη 
τοιλδΐηϑ βίδησίΐησ Ὀσδίογθ ΑὈγδθδϑιω, 18. 8 στοϊομβοὰ 
ΔΥ οὗ Ὀοίϊογίηρ ἰδ 6 ΘΟὨΠΟΟΙΟΏ, ΜΪΟΝ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ 
186 ἀἰδιϊποιϊοπ Ὀοίτγθθο (6 ὁη6 δοβονυδ δηὰ ἴΠ6 ὑνο 
δηροὶβ Ὀοΐοσο Φοδονδὶ.---ΑὩᾶὦ ΑΡχόμᾶση τοῖν 
ὭΘΘΣ.---Τηὸ Ὅλ ἀοείχιιαίοδ ἐθροοΐδ!!γ {86 ΠΟΘΙ 668 
ἰο Φεοδονδῖ, δηὰ τόσο οδρϑοΐ}!ῦ [Π6 νϑηϊαγθβοσωθ 
[Ἀδίδιον ἰδ ὑο]ΪΔ. Ἐ6Ὁ. ἱν, 16; χ. 92.--(Αϊ 6.1], τὴ6- 
αἰαϊϊης; ἩὨΘΔΙΤΏΘΒΒ ἴῃ [810 ὈΓΙΘΒΕΥ δηὰ Ὀοϊϊονίηρ αΐερο- 
εἷΐου σοῦ [86 ῬγάγΟΣ ἰπρ1168 δὰ οοπίδίηβ (60. 
Σχχ, 21). Τραὲὶ ΑὈγαθδηλ ἴῃ δὶβ ὑγαγοῦ ἱμουρδὶ 
οδρϑοΐδν οὗ [ωοἱ, 18 ονἰάἀϑηΐ, Ὀυΐ ἰδὲ Β6 ἴῃ οὰ 
ἴον 1οΕ ΟἾΪΥ, ἷἰβ δ δβϑεισηρίου πθὶο ἩτΟμρΒ ποὶ 
ΟἾΪΥ 86 ἀϊνίπο ἐδβουρμὺ οὗὨ (818 ῥταγον Ὀπὶ ἴπ6 ἰοχὲ 
561, ΑὈταβαπὶ πουϊὰ ποῖ ἐμ θ πη Πατο οοδβοά τὴ ἢ 
(06 πύτηῦορ ἔφη, δηὰ δίβ ἤγαγον 4180 που]ὰ δδυθ 
ἰδκοὰ ἐδ9 ἴοσῃ οὗ δῇ διηδίχυουβ αἰγουτο]οσυϊίοι, 
Καὶ! ἰβ σογγασὲ ἴῃ ἢΐ8 τοιρατὶς δρδίηβὲ Κυγῖζ, ΑΡσϑ.: 
᾿δπὶ ΔΡΡΘΟΔΙΒ ἰῃπ 8 Ῥσδυοῦ, ποῖ ἰο [86 ρτδοθ οὗ [86 
οογοηδηΐῖ, Ὀπὲ ἰο ἴ86 τἰ κα δοῦδτι688 οὗ θιονδῃ. Βυὲ 
᾿ι6 ̓ 6 ἱποογγθοῦ παπ ἨΘ τοὐοοίθ ἴμ6 μοβίου οὐ ὍΔ} 
ἱῃ : “ ΟὈΣΏΠΟΙ ΙΏΘΓΟΥ͂ ἰοτγαγὰβ {86 ὅγνο πδο:8 ἢ 
ἐπ ροἷβ ΑΡσδῆδπι [0 8 ὌΓΑΥΘΡ, δὰ οἢ ἴ0):6 ΟΟὨΊΓΑΓΥ͂ 



486 ΟΕΝΕΞΙΗ͂, ΟΒ ΤῊΞΒ ΕἸΒΒΈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒ. 

Ὀτίηρθ ἰδίο ἴπθῦθο 80 ἴον 8 ἔτοιι 
ἔαϊι , ἴον τῃ9 ομδ οἵ ποθ ἀοοδ ποὶ ὁχοϊυθ ἐΒθ 
οἴδος. [ΓΔ 6Ρ δατηΐγΥ οχρίδίμδ ᾿ἷβ μοαγεοὶς ἀθ.ὄ 
εἶτο: “Ηθ δ8κβ εἷχ ἰΐπηθβ, αὐϑὰ τὶ ἢ δὸ στοαὺ ΔῸΣ 
δηὰ αϑοοιίοι, 80 Ὁγρόηι)γ, τθδὲ ἴῃ [86 ὙΟΤΥ στοδὶ δηὰ 
Ὀγϑαίθ]ο 88 ἰηΐογοαι πὶ προ 6 Ρ]οΔαΒ ἴοσ 89 
τΑλθογ Ὁ] 6 οἱτἶ68, 9 ΒΟΘΙΏΒ 88 ἰΐ Ἀπ" ας ΓοΟ ἢ }γ.᾽ 
Ιῃ ἐ8μ6 ἐγδῃβδοίίουβ οὗ Αὔγδῆδηι τῖδῃ αοά, ἐῃθ 
ἐπισ εαγπεδίμδεβ αὐ (06 μαζί οὗ Αθγδαβαπι, δὰ ἴδ 
ζογδεαγαποα οὐ ἴμο ρατξ οὗ Φϑβουδῆ, βἰδπα ουὖἱϊ ἰῃ 
οἷοαν γοϊϊοῖ. ΑὈγαμδῖ ΡῸΘ6Β ΟἹ ἔγοπι βίθρ (0 βίδῃ, 
Φοβονδὴ ρστδηίβ εἶπ δίθρ ὉΥ βίθρ, πίϊμουϊ οη06 ρΌΣΩ 
Ὀεΐογο δἷβ γτοραῃοθίβ. Ηθ ἐδ ἄγαν ουἱ ἔγοπιθ Αὔτ- 
ιδτ [86 τηρδϑῦγο διηὰ ἱπίθηβ υ οὐὨἨ [ιἰβ ῥὑτίϑδὶυ δρίγὶξ, 
Μ}16 ΑὈταθδια, οἢ Ἠῶ δίάθ, ΕΥ̓ πὶπ8 ἃ 
ἰμδίχιης δ ἴῸ [89 ᾿υάρτηρηὶ οὗ αοα ρου ϑοάοπι, δπὰ 
88 ἴο 186 οομπαϊιίοι οὗ δοάοπι ἰἰ86].---Τὴδ ἥγδέ βσύαψεῦ 
ΟΥ̓ Ῥεϊίοπ. ἘΟΟΙΙΒὮ, ΔΡΡΑΓΘΏΠΥ ῥτοδυτηΐης ἰῃ ἔογτω, 
δδογοα 88 ἰο ἰἰ8 σηδίίοσ ἱ ἀοά, 88 ἢ6 885 Κηονγῃ Ὠΐτῃ 
88 ἰ86 τ ρὐθοῸ8 ΟἿ6, τηυδὲ τοδί ἴἢ6 βᾶτηθ ἴῃ ἰνἷδ 
τὶ ὐδουδηθβθ, δηὰ οδηποῦ, ἴῃ ΔῺΥ Θχοσοῖβο οὐ ἢεΐβ 
υπἰτῖνα ργουϊάθησα, ϑορασγδῖθ ἢἷ8 δα ΠΥ ρΟῦτοΣ 
οἵὴ ἰδ ΓἰὨ ΘΟΙΒΏΘΕΒ. Βον Ν ἷ8 ἃ Ρἱουδ 8}}10- 
ἴδω. 2Ια7]οὸν ργοροείδοι : Φοῆο σδηποῦ θΘΟΡ 
τας (86 ἘρῈ ἀρῦ πὶ τ06 πίιοκοά, (ΤΏΘ Θορῃαϑὶβ 
Ἰἴεβ ροὴ ἰδ διοεσρίπο α'οαν. ΤὴῸ ῥοῦ ἰἰβοὶε 
ΡτοΥοΒ (μδὶ πο τὶ δου βυθοῦ ἰὨγουρἢ 16 τ|ὶῖοκοά, 
Ἰηάἀοοά, πὴ} Ὠΐμὰ δηὰ ἔοσ Ἀπ.) Τ7Ὰδ πιθοῦ ργεπιΐδο: 
(ποτα τἰχὶ θὸ Βδὴγ τἱρμίθουδ οὔ 68 ἰῃ ϑοάοπι, ἐ. 6.. 
τἰχῃϊοουβ, κυ 1668 ἰὴ τοίοσθοοθ ἰὸ ἐδιΐ8 ἀοϑίγις Εἶγὅ 
λααστηοηῖ. ηποοεπξ οὨ] ἀγα ἃγὸ ἱπάθοὰ ποὶ ἱπίοηά- 
οὐ δογο, Ὀὰΐ συ} } 1} 685 δά], ὙῆῸ ταΐρς ἔογτῃ δοιηὴθ 
Ργορογίἰομαῖα οουῃίογροἶΐβο ἴο [86 τοϑί. 754 οοποίυω- 
δίοη : 1 ἰτ βῃουὰ ν»Ὲ ἴῃυδ, [86 υάμο οἵὗἁ [9 πογὶὰ 
οου]ὰ ποΐ ἀοβίγου (86 οἰ(οα, ἴον τ θουβηθβα 8 ποὺ 
[06 ποπ ρέμα εὠἱΐνα οὗἉ βιτοηχίη, Ὀυὺ ρόνγοῦ οομα ἰἰ Οἢ8 
δηὰ 1118 1086 1 [ρου τρις, ΕἸΔῪ ἀν του τής ἂνβ 
ὑπίοο ἢνο "7 ἴῃ δδοῦ οἰ (16 δἰ ρυϊαῦ 18 υϑοα ὮΘΓΘ 

086 ΒΟΟοπὶ τοργοθθηίβ 81} [6 Άγϑ οἰ(68, οὗ τς 
ῬΟὨΐΔΡΟΪ5 ΔΡΡΘΔΓΒ 88 ΟἿ οἰΐγ, τ 086 σΠαγδοίοῦ πὰ 
ἀοβι ὩΥ ἷβ ἀοοϊἀρα ἴῃ (δο οοπάυοί οὗ Βοάοιχῃ) οὗ 1ῃς 
λα ἀψτ σουὰ 6 δυδῆηοίεηι καὶ ἰ0 βᾶνθ ἴῃ6 οἶϊγ. 

γὸ 8 1:6 πυμηῦον οὗἉ ἔγοοάομ, οὗὈ τοογαὶ ἀθυοὶορ- 
Τηοη1.--- ϑεοοπα ρμαϊδίοπ. ΤῊ ἸΟΝ]γ, Βα π}}]9 ἔοττα οὗ 
186 δβοοοηὰ ῥγδυϑῦ, δουγοβροπὰβ πὶ ἴῃ6 ὈοϊΪὰ ἰοττη 
οὗ ἰδ δγβί, ἴον ΑΌγδμδιη 88 ΠΟῪ ποαγὰ (μΠπδὶ Φοῦο- 
γα Ὑ}}1 δραγὸ ἰξὲ ἴον [86 βαῖο οὗ Βδῆγ.--ἰ πᾶνο 
ἴδῖκϑυ ὌΡΟΣ τὸ (νϑοϊαχοα) ἴο πρϑαὶκχ υὑπῖὸ 1.6 
ΣΙ οχὰ.---ΤῊ 8. 'β ποῖ ΤΏΘΓΟΙΥ ἴο ῬΓΔΥῪ ὑπο {π6 Τοτγὰ. 
Ηὸ δι88 νοῃϊυτεὰ [6 υπάοτίακίηρ, ἰ0 Ἔχογὶ ἃ ἀθβηϊθ 
ἰμθυδηοα ὕροῖ Φεμουδα, ἑ. 6., οὁἢ ἴλ6 Βαρροδίου οὗ ἃ 
ἸΏΟΓΑΙ δηὰ ἔτθο σοϊδιίίοη, ὈΟΪΪγῪ Ὧ6 Ὧδ8 τϑῃϊυγοᾶ ἴἰὸ 
ΒΡΟΔΚ ἰο Ὠΐπη, ΔΙΠουρ ὈΠοΔ]]οὰ.-- ΟΣ δὲὰ Ἠπὶ 
ἀσυδὶ δη ἃ Δ68}66.--- ΕΣ 1 1ΖΒΟΗ : “' ἴὴ εἰ οτὐρίη ἀυδὶ, 
δὰ δδῆθα αἱ ὑπ0 οπμὰ." Νοιπὶ ϑίδπαϊηρ ἰμ 18 ογοδ- 
[ΓΘ Ὠδίυγο, ἢ6 ..85 81}}} γοῃϊυγοα ἰο0 ρ͵δο6 Ὠἰγηθο] ἴῃ 
Ὦ18 ῬΟΓΒΟΠΑΙΟΥ ΟΥ̓ΟΡ δρϑίπδὲ [16 Ῥϑυβο} δι γ οὗ 96 8ο- 
τ}. Ηδ ἴμδ8 ἰδίκοῃ ἰΐὸ βίθρ οἵ δι) δοσοθϑ 86 
Βαρίοοι, ἔτοσῃ ὑπὸ ὈΠπά, οτγοδίαγοὶΥ δυθ]οοϊίοι (0 
Φοβονυδῇ, ἰπίο [06 ἴσθο ἰεϊηράοιω οὗ ἰιἰ8 1ογο.---οΣ- 
δἀνθηῖΐτχο ἴποχθ 58}8}} Ἰδοῖὶς ὅνο.---Ηο ἀοοβ ποῖ 
ΒΔΥ: Ῥογϑδἀνοηίυτο ἰμ6ΓῸ ἃτο ὅνο δῃὰ ζοσγίγ γἱὨξθοΌ8, 
Ὀμπὲ οἰἴηρβ ἴο [80 ἀὐνίῃο οοποοδδίοῃ, [1 ἰζ ἰ8 88 ἰΒοὰ 
Ὧδδι 56] ἃ, ἰΠ6ῃ 16 τδηὶ οἵ ὅνο σδῃποῖ ὯὈθ ἀφοϊβίνθ. 
Τῆς ἰοσγιγ- να τὶ] οομμροηδβαῖθ ἴου [86 πνδηὶϊ οἵ γνο. 
--͵Ἴ λιν ρεοι. ϑ'ῃμοθ ἣθ ΚΗΘῊ ΠΟΥ ἰπδὲ δ ΒοΥδὰ 
ποιὰ ποῖ ἰῃδὶδὶ ὉΡρΟῚ [μ6 ἔνθ, [6 ἀοϑοοῃὰβ δὲ Οὔ δθ 
ἴο ἰἰὸ ἰοτγῖγ, δῃα ὑγζοϑ 81}}} (δαὶ ἰὴ τἱρηϊθουβ νθῃ- 
ξοδιιοα εμου]ὰ Ὅδ6 τοβίσζαϊηοα [Ὸγ ἐποῖν βαῖκοθ τῳ] 
Ῥοτθαρδ ἴπ6Υ εἰρη 6 [ουπὰ. Κ.1}}} ἔγομι (μἷ8 ροϊπὶ 
ΘῸ ἴα υθηϊυγοϑ ΟὨΪΥ [0 τοῖχο {1.6 βυρροακίομ, Ρὲξ- 

δα νθηΐοσγο ἔδιότθ ΔΘ 60Ὸ ΤΩΒΩΥ τἰσδίοους ἰδογο, τῆ» 
οὔὖξ οχργοδαὶγ ἴ0 ἰδ τὴ6 ἰπίδσοποθ: πὶ] ἰδσυ 
πο ΒΡΑ6ΓΟ, οἱο. "---δοωγλ ρεοαι. Βαὶ πον, δδὸρ 
[δ)6 ὨυπιῦοΣ [ΟΓΥ ἰδ 8]} ΑΡΥδθάση ἴϑοὶδ ἐμαὶ ἢθ 
ΟΔΠ ἰδκο ἃ Ὀοϊάοσ δίθρ, Ὀοίοσο πος, μοσουοῦ, ἢθ 
Ῥταγδ ἴδδὲ Φοιονδῃ που]ὰ ποῖ Ὀ6 δῦρτυ. Φομονδὰ 
μὰ ἐπίοϑ γί οἰἀοὰ ἐπθ ὅνο; [6 βὸν οοπιοβ ἰ0 {ἘΠ ΓΊγ, 
δηὰ ῥγδγδ ἰμδὶ ;Ὠ6 πουἹὰ δὲ ουοθ γίοϊὰ 6 ὑἰδῃ.--- 
ΕἾΔΑ ρειέίοι. ΤῊΘ σοιηριδηοο οἵ Φοβουδὴ υἱιὰ 
μὶ6 τοαυοδίβ δ Ὀο] ἀθῦθ πἷπι. ἸΏΒ Ὧ6 ΘΧΟΌΒΟΘ ἢΐ8 
ὈΟΪύμοαΘ {{|Ὶ9 πη ὉΥ {{Π0 ΤΘτΘ ΘΟὨΑΙΒΙΘΏΟΥ οὗ δ 
πογὰθ, 88 86 ΘΟΓΩ68 ἀοντῃ ἴο ὑπ Ώ γ.--- Θέχέλ »εέδῥοκ. 
Βς πουἹὰ νδϑηΐϊυγο ΟὨΪΥ ΟὯΘ ΤΠΟτῸ δηὰ ἐπεὶ 
ποῖ πϊδβουῖ ἐμ6 ἀσργθοδίοτυ ὑγαᾶγογ: ΟΣ, 1ϑὲ υωοὶ 
9 ᾿ιοχὰ Ὀ6 δρῦν .---ὸ σθδδοβ ἩΠῚ (ἢ 6 ἴδει, αἷποο 
1.85 ἰθδη πὸ σῇ 8 ἰο 660}}) Οἱἐγ οουἱὰ ποὲ δγαΐὶ ἰὼ 
ὈλΓ ΔΉΎΔΥ ἐδ ἀοαίγυοϊξνε ἱπάρσταοοι, Βπὶ στε 88 
1) ἰηϊετοούϊηρ ΑὈγδδῳ ΔρΡρΟδτα ἰῃ 8 Ὀο]4, Ρὲν- 
ἰδίωι ὑτορτοδδ ἐπ ἷ5. ῬοιΟΏ 5, ἢ ΔΡΡΘΑΣΒ Θα08]} 
τοδὶ ἴῃ οϑαδίηρ θη Ὠ6 αἰά, Ἐπμοσεῃ, τ. ἀμασω 
τοοῖίνο ἰο Ὀγίῃρ ἰηΐο ἰἢθ δοοουτὶ ἴοι, Ὠὲβ τῖῖθ, ἷβ 
ἵνο ἀδυρδίοτβ, δηὰ 8 δουδιη-ἰανσ, δηὰ ἴπυ8 ἴ0 ρῸ 
οὔ ἰο 4δ60 πυηιῦονς ἢνθ, τ ΟὑΟΌ8 διὰ δγους. 
ΤῊΣ ΒΗ ΕἸΣ ΕΞ: Ὁ ΟΕΠΠΘΗΟΣ ὈΦΕΕΘΕΙ θὲ 
δεσσίπισ, Ἢ 8 20 ᾿ἰπΐϊ, δοὰ [86 ποὺ 
'ἴ6 οσοπβοίουδ ἰμδὶ ἰξ ἰ6 ᾿ἰπυϊιοὰ προνεῖν, ὅτ, τηοταὶ 
ΠΑΓΏΤΘ ΟΥ δρὶγϊ, δὰ, ἱπάθοὰ, ὈΥ (80 ΗοΟΪΥ ϑρίπι. 
ὝΒδυ ΘΙ σβοῦ δαγ8 “ [δὲ Δρρδγοηΐ σδοϊωχηρχοίδὶ 
κἰπὰ οὗὅὨ ΘῃίΓο ὺ ἷβ 186 Θββθῆοθ οὗ ἰγτθ ῥγαγοῦ---ἶἰβ 
1.6 βδοτεὰά ἀγαίδεια οὗ ποῦ οὖν 1,οτὰ βρϑδῖβ, 1πκὸ 
χὶ, 8, ἴπ0 ροτγία}Υ (Βδτα θ᾽ Βα Π 688) οὗ ἔα δ, οἱς.,} 
μὸ που]ὰ ὈΠάργβοΟτΟ δηὰ δ ρμαβὶσζο ἴθ ἃ 
δηὰ ΔρΡΟδὶ γίμον ἰ0 ἴ86 γερεαίδα αλλίησ ἰπδἢ το [86 
δαγσαϊπέπ πδίυΓο, δῃ ἃ γθοο]θοὶ ἐμαὶ (6 ἱπηροτία- 
εἰϊγ, υυκο χὶ, 8, [28 ἰἴ8. (.}} δυϊ μον ζδίΐοα ΟἿ]Ὺ ἰδ 
(6 ὅσυγο, αὶ σδῃποὶ Ὀ6 ἰάἀφηςβοὰ τἱϊμουϊ Θχρίδηδ- 
(ἴοῃ, τὶ ἢ πΒαὶ 18 δῃα] οροὺβ ἰο ἷξ, ἴη6 [}} ἰΟΥΓΌΪΙΘΩΒ 
οὗ ρῥγᾶγοι.--αὩᾶ [89 Ἰνουῖ ἰδ Ὑὐν : οἱ 
ἴο δυοϊὰ (88 6} 28. ΘΟ οἰ Γ68) ΓΣΊΒΟΣ δ Γοδοδ 
ΟἹ ἰδ μῥδγὶ οὗἩ Αγδμδτη, (Ὸγ Φϑιον ἢ 8 ἱ 
ἭΒΟΤΟ ἢ6 ΜΆ, δηὰ 06 ᾿ΟΥΪπθ68 οὗὔὐ ΑὈγμδι δ 
Ῥγδγοσ, βίδη ἃ ἴῃ ἃ Πδιτηοηΐοιβ γοϊδιίΐοη. " Τ|ὰ ἱπὰρ- 
τηρηΐ, ὙΠὶοὮ ΠΟΥ [Ο]]ονβ, ὑροῦ [Π|6 ἅνο οἰεῖοα, 
{δὲ ποὶ ἰὼ ΡΣ, ἰ. 6. ηοὲ δἰ] 6 δα, ὨΟΪΥ ΡΟΣΒΟΏΔ, 
δαὶ υρεῖγῃς, το, ἰΒγοῦρὮ ἴθ6 ἔρας οὗ ἀοὰ διὰ 6 
ρον ν οὗ οομβοίθμοθ, δὰ ἱκορί ἐδοιυβοῖυοβ ἔτοο ἤτοι 
[86 ῥγουδι ΐηρ δἰῃβ διὰ οσΐπηοβ οὗ [ῃο86 οἰἰοα, οσα!ὰ 
Ὅο ἔουπὰ ἰι βοάοια." ΚΟ, ὈΕΙΤΖΒΟΗ : “ ΕΗ 
ῬΓΆγο, Ὠοτθνοῦ, μ88 ποῦ ἴδ (0 ἴῃ6 σ“τουηὰ." Βὲ 
τοΐοσβ ἴο ἔπ τοδβουίηρ οὗ 1,0 δηὰ .Ϊ8 ἔδυ γ. 

8. 76 ἐπίγαποα απὰ δολοιγη οΥ ἐλό ἔιοο ἀπροῖς ὧι 
ϑοάονμε, απὰ ἐλ οοτηρίδεά πιαν ἐ δεέαίδον ΟΥ̓ ἐδ οὐν- 
γυρίϊοι, ἱπ ορροεϊίίοη ἰο ἐλ6 δαίίεν οοπμεξ 97 οί (ας 
χίχ. 1-11)---αἠἼδᾶὰ ἰβοσθ οδῆδο {ὔῦὸ ΔΩ β61Α.-- 
βτιχκ: ὈΠΞΘῸ Ἡΐβοῦς [86 διέοϊθ; 186 ῥθοῦβαῦ 
ΡΟΙΒΟΏΔ] ΔΗ βΟῚΒ ὙΠῸ Ποτο γϑὶ ἀρρϑδν ἀ βη οἷ} ἃ 
ἔπ6 ἰβίουυ οὗ ἴθ Κἰηράοτα οὗ αοά, δἰεμβουρὶι (ἢ 
ἰάθα οὐὁἨ 186 δηρεὶ, ἰῃ ἰΐ πίάθὺ βεηδθ, Βδβδὰ Ὀθεη ἴα 
οχίβίοηοθ βίποο οἷ, ἰἰ, ΤΏΘΥ δετῖτα δἱ ϑοάοτῃ δὶ 
ανϑηΐησ, μδνΐηρ οἷ Ἡδθῦσου δῖον πιἰϊδάαγ. ΤῈ ἴΔο8 
οὗ δῇ δοίυδῖ δυμηδῃ ἰΟΌΓΠΟΥ͂ ἔγοσὰ οἷδοθ ἴὸ ῥἰδοῦ 
(88 οοταρίοῖθ - αὶ {86 ἱπχαοβὶ θοῦ ΣᾺ] μοΐπ οἵ (86 
πδιτϑιῖνα δ (06 το στοδὶ τοδηϊ[οδιδιζομδ, οἵ πίοι 
(89 δτεὶ πδὲ ρίνοη ἰοὸ Αὔγδμδαμι δοους τοϊ αν, δυὰ 
ὨΟΥ͂ [οὐ ΒΏΔΙΟΘ ἰ}6 βοοοπιὰ δὲ οὐοηΐηρ. Βυῖ ᾿όγε 
(86 οδ᾽εοςϊίένα ομδγδοίοσ οὗἩ (86 τηδσιβοοίδου 8 ἴδ 
ἸΩΟΓΘ Ῥγοσαΐποης ἰμδὴ ἰῃ6 μοδβοϑβίοῃ δηὰ ασίθαηὶ οἵ 
86 ΡΟτΟΡ ἰο ρογοοῖνο ἴδ6 νἱβίοῃ, ἴον [οἱ αἰὰ ποὶ 
τοοορτῖζο ἰμθιὰ αὖ ὅγθὶ ΔΒ δηρεϊβ, δῃὰ ἰμ6Ὺ δρρϑδγ 0 
δν6 ὈΘΘῺ δ0ΘῺ ὉΥ ἴμ6 ϑοάοιηλίδα, τελοδδ τὸ ρεοία 
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[τον τε βαρ ον ἐδαῖ ἰΠ6Ὺ μοὰ ᾿οασγοθὰ ἤτοια [Χ008 
Βουδοδοία οἵὗὨἨ {δ ἴπνο εἰϊηίπρ γοῦῖθ δι} ἰοστοβ ὙδῸ 
βαὰ τὐτηθὰ ἴῃ ἐῆογθ ἔοτ [Π6 πἰσῃς, [7Π|6 ἴοστὴ ἩΠοἢ 
μοι πβε8 ἴῃ Ηἷβ δά άγθβϑα, “9 Ἴδε, βἤοντβ ὑπαὶ 116 τορατά- 
εὦ {μστῃ 88 τιβϑῆ.---Αα. 6. -Απᾶ Σοὶ καὶ ἴῃ ἰδ 
ἔα: οὗ Βοάοχι.--- ΠΟ οἷ ΜΠ 58 γ8 : “ 6] ΟΥ̓ ἢ, 88 

6 πιοϑὲ ΒΟΙΥ, ν}} ποὺ δηΐου {86 ὉΠΒΟΪΥ οἱὐγ,7 πὴ] 
ΟΠ ΖΒ δαβογίβ “ ἰμαὶ Φόβον οαππς ἴῃ ἰδαῖη ἴο 
δοάοι. ὙΤπαὶ [οἱ 8αὲ ἰπ [86 σαίθ οὗ ϑοάονι, ἷβ 
τοθι]οη ρα ταῖμοῦ [0 ὮΪΒ ΓΟΡΓΟΔΟΒ ἤδη ἴο Ὀγαΐβο Ὠἷβ 
Βοερίτα!γ. [Π| ἴδ ἃ Τοργόδοι ἴο Ὠίτι [δαὶ 6 8 ἴῃ 
Ξοάοπι αἱ δ}, Ὀπὶ ΗΪ8 βιεεἰπρ ἴῃ ἴ6 χαῖο '8 ποῦ τηθῃ- 
ἰοηοᾶ ΠΟΓα 85 8 τθργοδοῦ.-- αὶ 6.1] Ηδ βἰ(β8 δ {πὸ 
6 ἴῃ ογάον (0 ἰηνίῖϊθ Δρρυοδοδίηρ ἰσατο! γα ἰὼ 8 

[ὰ ἴης ἴον ἴδο ηἰρας, δηθὰ 16 ἰμυ8 ΒΟΒΡ [8016 ἴκὸ Πΐδ 
ἀηοῖο. ΚπΟΡΟΙ τοσαῦθ, οὗ. χίχ. 1: “Τ}Ϊ8 ΡΟ] ἴ6 
ΒΟΘΡΙ ΤΑΙ 8. δ0}}} ργδοιίίβοά διηοῦρ 16 ΑΥ̓ΔΌΪΔΩΒ ; 
ΒΟΥ σουπὶ 1 δῇ ΠΟΠΟΡ ἰὸ τίδίη [6 ΔΡΡΡΟδοΒίηρ 
ΒΤ ΡΟΣ, πὰ οἴδη σοηϊοηα τὰ ΘΔΟ ΟΥΠΟΡ Ὅ80 
ΔΑΙΪ αν 80 ΒοηοΓσ, ΤΑΥΒΈΝΙΕΕ, ὯὁΤταν οἶα, ἱ. ἢ. 
126: ΒυκΟκΉ ΒΥ, " Βοουΐηβ,᾽ Ρ. 280, δῃηὰ ' Τἴταν- 
6}5 ἴῃ Βγτία,᾽ Ρ. 641] ΠΝ“ - ΒΟΟσΚΙΝΘΟΉΑΛΜ, " ϑγτῖα, 1. Ρ 
88 : ΒΕΚΊΖΕΝ, ὁ ΤΎΑνοΪ8,᾽ ἱ. ἡ. 400.) “Τὸ μαῖΐο ἴῃ 
ὁ Ἐπεὶ 18 υὑδυδ}} 7 δὴ διοῃδὰ δηΐσβηςο, ἩΪΠῺ ἄθορ 
ΤΘΟΘΕΒΟΒ ΠΡΟΣ ὈΟΙ εαἰάθθ, τ Ὡοἢ δυγηἶ8})} δὴ ὑπ ἶϑ- 
ἰγροα βοαὺ ἴον (6 ΟΌΒΟΓΨΟΡ : ὨΘΓΟ δοίοιο ἀπά αὐ ἐλ 
φαίο ἸΠΟΥ ραΐμπογ, ἰο ἰγτδηβαοὺ Ὀυδβίη 55, 88 ἴΏΟΓΟ δ ΓΘ 
ὈΞΌΔΙΪΥ 480 δβίδῃ 8 [ὉΓ το γομδη 80 ἴῃ [Π686 τοὸ- 
ΟΟΆ865, δηἃ ἴο ΔάΓΟ88 ΠΔΤΤΟΥΤΟΡ ΟΥ ὙΠῸΘΡ οἶτ. 168 ὍΡΟΣ 
[δ αὔαϊτβ οὐ ἴΠ6 ΟἶΥ (οἰ. χχχὶν. 20 ; Ὠδαὶ, χχὶ, 19). 
ὨοΙ ΈΖΒΟΆ..-- ΒΒ οἹᾶὰ ποῦν, Τὰν Ἰοχᾶβ ("9 1}}).--ΗΕο 
ἄοοβ ποὺ γϑοοζηίὶζθ ἔμοτη ἱπητηθάϊαίο Υ 88 δηροὶβ, 
ἙὨΪοὮ ἰ8 [86 1688 ΤΟΙΏΔΓ 8016 δβίποο ἴπ6 ἀοοίγίμθ οὔ 
ΔΏΡΟΙΒ τηυδὺ βτβί τολῖζο ἐΐβ ὙΔΥ ἰπίο (ὴ6 ποιὰ 
{γοῦρῇ δυο οχρογίθηοοθ, δη ἃ τ ῃϊοἢ 18 οὶ ὁχοϊυδοα 
ΌΥ τὰς ἀϊδροδίἄοη οὐ βίποθϑ ἰοὸ ρογοοῖνθ ν᾽βίοῃβ 
(ϑοιαρ. ΗςΌὈ. χἱϊ, 2).--ἶ αν, πὶ τῦϑ τ 1 αρίὰθ ἐς 
[δο πἰχοϑῖ [ἑ 6., ἐπ6 ορβϑη, σίὰθ ρδοο ἰῃ ἰῃ6 ραῖο.--- 
Α. 6.1 (οοαρ. 1μθκὸ χχὶν. 29).---ἶἰς ἀρρθδγβ ἰο ἢδυθ 
ῬδοῺ ἴῃ οὐ͵οοὶ οὗἩ 116 δηροὶβ ἰο δϑοογίαϊ πῃ {16 δίδίθ 
οὗ 186 οἱἐγ ἔτοτῃ (16 δίγοοῦ ; θὰ 1,οἱβ δορὶ ]θ 
οοπάιπιοιί δαοΏ)8, ΟἹ (πα οἰον ῃδηά, ἰο ἔθθτη ἃ ἴανοσν- 
ΔΌΪΘ βίη ἴὸγ ἔμ: οἷΐγ, νι εϊο ἢ ἸΠΟΥ Μ1}} [0]1ο0Ν.---Βαὶ 
Ῥαΐοσχα ἴον ἰὰν ἀοτυ".---ΤῊ 6 τ ιοϊςοάποβα οὐ ἐδ 
αἰἐγ ἱτπ αϊαίο ν ἀθνοῖὶορβ ἰϊ86}} ἰῃ 4}} (8 χτϑδίῃθββ. 
Τμδὶ (160 οἷά δῃὰ γουπς βῃου]ὰ οοἴηθ; ἴῃδὲ {ἢ 6 
δου ἃ οοπηθ ἔγομι ΘΥ̓ΟΓΥ αυδτίογ οὗ {ππ6 οἰὲἐγ [ιιοταΐ. 
Ἰγ ι8ὸ ἐμὰ; 866 Φ6γ. 1. 81. ΚΕΙ͂Σ: “ΑΒ ΝΘ ΒΆΥ, ἴο 

ὁ 6 ΤΕΙΎ ᾿ἰδβὶ τηδῃ."---Α, 6.7]; δὲ (μ6γ δββδιῖς (86 
διουθ6, ποὐνημδίδηἀΐυρ (Διὸ βαδογοὰ τἰρὶν 8 οὗὅ ξαοδίδ ; 
ἴα [ΠΥ 80 ΒΔ θ 6ΒΕ ἀνοῦν (δος ροάδοσαβῦο ρὺν- 
ῬοΟΒα; ἰμαὺ (Π6Ὺ Μ}}} ποῖ οὐ 6 δρροαϑϑὰ ὉΥ ἴοι, 
ἴο ποτὰ (ΒΩΥ οποο οὐρὰ {μοῖς βαϊνδίίοη (οἷ. χίν.), 
δηα (418 ΟὯΘ ΤΏΔΥ ΒΑΥ, ῥγοΐοιτοιὶ (μοῖρ ἀοιηοηίς, 
ταρίπξ, πηπαίυγαὶ Ἰυβί5, ἰο παίαγαὶ ΟΠ οΩ8) ὑΠδὲ ΠΟΥ 
ἀϊὰ ποῖ οθαβθ ἰοὸ ρστορθ ἔοῦ (86 ἄοον, αἴϊον {Π6Ὺ γοτθ 
βίγίοκοῃ σι ὈΪΙΠἀΠ688 ; {}}}8 ἰΒ [Π6 οοἸωρ!οίθ ροτ- 
ἰσαϊϊαγο οὗ ἃ Ῥϑορὶθ σὶρ ἔοσ (86 θοῦ ἠπαρτηθηΐ.--- 
Τδὶ τὔῦο ν᾽ ποτ ἴΏ61η.--Α πο] -Κοοτη οὐ- 
διοιηΐβπ,, Ὀὰξ, ἰΒοτοίοσγα, ΒῸΥῈ Δ ὀσργοβϑβίοη οὗ Βῃτηθ- 

οἴτοηΐοτγ. 10 1β [86 τηδτὶς οὗ ἰμοὶν ἀθργανῖν 
δαὶ ἴΠ6Υ 566} ρ]θδᾶϑυγο ἰῃ {πα νἱοϊδίϊοῃ οὐ ἠδίυγο, 
δ βανο ἐποὶν ν116 ρα βϑίοηβ δχοϊίθὰ ὉΥ ἴῃ 6 ἸΟΟΙ ΟΣ 
Λπουρηῦ οὗ ΒΘΔΥΘΩΙΪΥ ὈσδαΐΥ (8606 ΟΟΤΗ ΕΒ “ Εδυβὶ,᾽ 
ἴϊ, αἰνίβοη, δὲ {6 πύφς “ΤῊ ]υδβι{Ὁ} διοοτηϊηδ- 
ὕοῃ, δοοογάϊης ἰο Βομι. ἷ, 27 [86 συχβο οὗἁὨ Βεδίμεη- 
ἘΠῚ, δοοοσϊηρ ἴο ΦΔυάᾳ, νἱῖ. ἃ ΘΟΡΥ οὗ ἀοιχοηΐο ο6γ- 
τοῦ, δοοογάϊηρ ἴο 1.6 Μοβαίο ἰδνν {1μον. χυἱ]. 22 : χσ, 
18) ὧς δοομ βου Ραμ Ϊ6 τ ἀραι ἢ, Θτο 
ΔΩ πο τηϑϑκ, ποῖ θύβθῃ ἴδ δϑιμοιϊο ρίοτυ τῖθι παῖ οὰ 

ἷε τᾶϑ υττοπηδοὰ ἰῃ ἀτοθοθ. οἰ ίσβοῦ. Τ6 υἱοῦ 
οὗ γοάογαδὶῦ γα γϑοχοωθα διηοηρ (Π6 ΔΟΟΤΑΪΔίζΟ.8 
οὗ ἀδηδδη, δῃὰ οὐδὴ [δ [αγδοϊἱΐθδ 6 ΓῸ βοϊωθίηθδ 
δβίιδϊῃοα πὶ ἰν (ὐ πᾶς. χίχ. 22).---ϑμοϊὰ ποσὶ Σ 
Βανθ ἔὔπῖρ ἔδσα.-- “ΤΠ6 Ατὰ δοϊάβ ἐίβ 
Καοθὲ Ὑἢο Ἰοάροθ π|ιτ ἷπιὶ 88 βδοτϑὰ δῃηὰ ἰῃν 1 Δ0]6, 
δὰ ᾿ξ ὨΘΟΟΒΑΔΕΥ ἀεΐοηβ πἰπὶ 10} ἷδ 1" (666 ΕτΒ- 
δει,, ᾿ Ναίυγαὶ Ηϊβίοσυ οὗ ΑἸορρο," ἱ. Ρ. 884, οἴο.)." 
πόθο. ““Ηδ σοοτωμεῖβ εἶπ, βαρ ἴ0 Ῥγοσϑηὶ δία 
τὰτουρὰ εἰη." οι ίχβοῖ. [οἱ] γϑιηαγκβ, “" ἷ8 ἀὰ Ὁ} 
85 ἃ ἰδίμον δου ἃ δυὸ Ὀθθὴ οϊὰ τωοτο βαογεὰ,ἢ 
Βαϊ ἰΐΊΏΔΥ Ὁ6 αυοοιοποὰ Ἡδοίδον ἔδθγο 8 ηοὺ ἴο ὈοῸ 
ὈτοῦρὮΙ ἱπίο δοοουδὶ ἰπ [οἱ δὴ οἰοσωθηΐ οἵ οὐυπηΐηνσ 
- ἃ Κἱπά οὗὨ ἰγοηγ--αἰηοο Ὧ6 οοὐἹὰ τϑοκοῦ τ (ἢ ΘΟΥ- 
ἰδίην ὉΡΟΩ ἴδ6 ἰδεῖ ἴον. υπηδίιγαὶ Ἰυδὲ ἴῃ [80 
Βοάοτηΐίθβ (ἢ6 80 δρϑακϑ Ὀδοδῦβθ 86 πον ἷβ ρ60- 
ΡΪ6) ; οὐ Ἡβϑίμον, ταῖμοσ, (06 ἱπιροτίδης τιΐηρ 15. ποῖ 
ἔουῃὰ ἰῃ ἔδο δαρροπίοι ὑπαὶ Ὧδ δοίοά ἱπ (6 οοπία 
εἷοῃ οὗ ἰδ ἰθϑὲέ διηιδζοηθης δηὰ δησχίοιυ. 
{6 ψγου]ὰ παίογα! ]γ Ὀ6 ἰπστοαβοὰ ἱξ μο δὰ ἀϊβ- 
οονογθα ὃν (6 ὥὄτηο ἐπα [ΠΟΥ͂ γσογο ΒΘΔΥΘΏΪΥ υἱδὶτοτα. 
--Α.6.] γε τυυδὲ ἐδῖκο ἰπῖο δοοουπὶ, ἰῃ [818 ὙΠΟ] 
ἰβίοσυ, ἴῃδὲ ἃ Ῥγοιηοη ΟΥΥ ζδοϊΐηρ οὗὨ (86 ἀοϑίσυσοῃ 
οὗ βοάοπι τοϑίϑὰ προὴ {ποὶν τηϊηὰϑ, οἷ Ἠδὰ ΓΣΘ- 
Ἰοδβϑϑὰ πῃ ἴωοὲ ὑπ δρὶ γἰτι}}γ δσακοηθα ἀϊβροβί 0. ΟΣ 
ΓΡΗν δετε ἴον. ἀοβρογαῖὶα δοὶβ οὗὨ νἱγίιιθ, δ ἰὑ δὰ 

116 Βοἀοτηΐΐοβ [86 ἀδπιοηΐδ ταρο ἴῃ ὙϊΟ ΚΘ 688 : 
88 ἴΠ6 ΒΆ126 ἱπῆπσῃοσ [88 οἰ Βα 6 ΓΘ ρροαγοὰ ἀυσγίηρ 
ΘΑΥΒαυδῖ68 δηὰ δίτηῖαν οὐοηῖβ. [Ι͂ἢ ΔΩΥ 6886 [,οἱ 
οουἹὰ ποῦ Ὦδγο τη Βοδ]συ]αοα ἰπ 86 ἰδουρδῦ οὗ 8 
βἰγδαίδζοιι ἴῃ ὙΔΙΟΣ Ὧ6 το οἀ ποῦ ΟἾΪΥ ὕροη [86 ορ- 
Ροβίτίου οὗὨ [κῖ8 δοῃ δ. 1η-ἰατ΄Ὺν, πὶ τη ἢ ΤΏΟΓΟ ὑροη (ἢ 6 
ὈΠΗΔΙΌΓΑ] ᾿υ8ὲ8 ΟΥ̓ [86 Ββοάἀοτμηϊ(68."---ἘΠῸ το} ποϑὰβ 
ὈΘ6 ἃ ϑυάρο (πᾶσχο απ δυάρ6).--Ξοα (86 οτὶζ- 
ἴηα] εχ. “Τα πιὰὺ ἴπυ8 866 ἰμδὶ ἴπογα 8 ἃ βπρ 
ἰη ἴῃ6 πογᾶβ οὗ [,.οἱ, Ὀθοδυδο ἢ σουϊὰ ΠΟΥ͂ ΤΟΡτΟΥΟ 
ὑμοὲν ἀπηδίυταὶ ραββίοῃβ, 48 Βα δα ἰηἀ δορὰ ἀοηα ὈσίογΘ 
(866 2 Ῥεῖ, ἰϊ. 7). {-ἷἶῖνῦύο τ} ἄθαὶ] σσοσβὸ τὶ 
1δ.οο ἴδ τὐὐτα ἘΠ θ::.---“ ΤΌΘΥ τουἹὰ βηχϊῖο δηά 
ΜΚ} μΐτα, Ὀὰΐὺ δΌυθο ἷ8 ρσυοβίβ.") Κηοῦοθὶ. ἴῖπ ἴ}6 
σοράβ, (ΠΟΥ͂ ρυθββοὰ βοῦὸ μροη ἐλ πιάπ, (6 Αγγαΐοῦ 
ἱπτηδίθ8 το ἰῃδῃ 1168 ὉρΡοῺ (86 ἴδοο οὗἨ [Π6 πογάβ. 
ΤΏΘΥ δ ἴΠ6 βαῦο {ἰπ|6 αἰϊδιηρὺ ἰο Ὀγοδκ ἱβγουρὴ [Π6 
ἄοοτ. Τὴ6 δηροὶθ ἱπίθγογοα, δὰ 86 ϑοάοιυγιῖοβ 
ΜΟΙ δβίγίοκθη τἱὰ ὈΠπάηθ85. [ὃ ἷἰβ ποὺ παίιγα) 
Ὀ] πάποββ τ ἢ 18 τπηοδηΐ, Ὀυ0 ἴἰῃ6 ὈΪ πάϊΐπρ' ᾿Ἰ ἩΙοὮ 
186 βρίτζυλὶ ῥόον Ρ οὐὗἨ {86 δηχοὶθ ψου 8 ἰορχοῖθος 
μὴ ἴπθ ἀοπιοηῖς ἔατΥ οὗ [π6 βοάοχιῖίοβ. [Ὁ 5Ό,, 
8 ὈΪΪπάποϑβ ργοἀυοοα ὈΥ͂ ἀΔΖ2Ιηρ ᾿ἰχαΐ, ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ 
φοΟΙ πίη ἰοίδὶ ρῥυϊνδίίοη οὗ βίρῃηιςξ δῃὰ ἃ οοηζυβίοῃ 
οΥ Ὑδηογίηρ οὗἉ τοἰῃά.---Αα. 6.] Ιἱ τῆλ [η6 Ἔχοθβδ 
οὗ (δεῖν π οἰκοάμοββ, (8 οοπίϊηυδποο οὗὨ ἐμοὶ δθοϊω- 
ἰπαῦὔοη ἀπ (86 Ὑ ΓῪ τηϊάβὶ οὗ (6 ἰυάδρστηρηὶ, [δαὶ 
{πΠ|6} ἀο ποὺ, ενϑα ἴῃ {πἰβ οομαϊΐοη, οοαϑ0 ἴγοσῃ βϑοὶζ- 
ἴῃς [6 ἀοον. 

4, 103: οοπιραγαίυε ὑπ έτιεδε 70» βαϊυαϊον, ἢὲςξ 
δαϊυαίίοπ εοἱδ, αἀἰϊβουϊίν, απαὰ ἰδ6 οπίγαπος Ὁ. ἰλδ 
ἡιιάρηιοηέ (γοτα. 13--29).---Απὰ ἐμ τηθῃ πα ππΐο 
Τοι.- -ΤΉΏ 7 τοῦθαὶ ὑμοιλβοῖνοθ ΠΟΙ͂ 88 ΒΘΘΥΘΏΪ 
ΤΩΘΒΒΘΗΡΌΓΒ; Δ ΠΟ 688 αἶβι ΠΟῚΥ (μοῖρ ΘΑ] πρ, τὸ 
ἀρΒίσου [86 ΟἸΕΥ δηὰ ὑμοὶν τηϊβϑίοη ἴὸ βαγ Εἶτα δῃὰ 
Ἀἷ8 ὨουΒ6 014 (Δ ὁη6 τοϊαϊθα Ὁ τηδττίασο---δοη-ἰῃ- 

Ξ (ΟἿἹῪ ἴο ἔποδο τῦθῃ ἀο ποίησ. ΤΈΘ ἔοστω οὗ ἐδιθ Ὁτο- 
ποῦῃ τιροᾶ, ἘΔΕΓῚ, 18 δεοδιαίο, διὰ [6 πδοὰ 4160 ἐπὶ γοσ. 26. 
οἷ,. ΣχΥΐ. 8, 4: Τὸν. χυϊ. 27]; ΤὉουί, ἰν. 42; υἱΐ. 22 ; σχὶσ. 11. 
Ἐππ, Ρ. 163. ἸΟΣοΙΌΣΘ ΟΒ1Ὼ6 (ὮΘΥ ὉὨΏΔΟΣ τὴν σοοῖ; υἱξ., [0 Σ 
λο ΡῬΌΣΡοδο οἴ δοουσ γ.--αὶ α.) ᾿ 

Ἰ [Βαυπιρασίαε σροδ ἐμαὶ ΓΙ: ὉΓῚ Ὁ εδιου]ὰ 9 ταπιἀετοᾶ 
“ ΘΟΣῺΘ Ἀἰέμοτ,᾽" τηδίοδᾷ οὗὨ “ δέαπὰ ὈΔΟΚ," οτι ἔμο στουμὰ ἐπα 
ἐμδο ἐδ [86 ὑ5τι8] χηθασιίηρ Οὗ [μ6 νοσῦ, διὰ ἰμ)δὺ ἐξ αἷνοῦ δα 
ΘαΌΔΙΥ ποοᾶ κοτθθ. "Ὁ. 211--Α, 6.] 
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18} ὯΝ ο τεχαγὰ (π6 υϑυλδὶ οοπαιτισίουῃ, μασὲ ἐμοῦ 
Ὦθχο δὴν Ὀϑαείάθα δου» ἐπ δ δορὰ [ὮΥ̓ ΒΟΟΣ, 
διὰ ἰδν ἀδυκῃῖοτβ, πὰ πτμδΐίδοονοσ ἰδοα 
οἷο., 88 ἱποοσγθοῖ, 1. Βοοδυβο [6 βοῃ- πόδ ὙΟῸᾺ] 
Ῥγϑοθὰθ {μ6 βοῃ δῃηά ἀδυρλίοῦϑ, δηὰ 8. υϑοὰ ἰῃ [86 
ΓΡ 2, Βροοαυθα ἰῃ (δ πορὰβ “" Ὑβδίβοσυον 
ἴδου " βοῃ8-1η-ἰαἵν, 88 τῷ] δ 8008 δῃᾳα ἀδυρὶ- 
ἴΘΥ5 δ΄Ὸ ἱποϊυἀο. [ὕ216 τόρ ΌΪο τοΐοσθμοθ ἰδ ἴὸ 
[8086 ἰπ 06 οἷἐΥ, δὰ ποΐ ἴῃ [06 ὨουΒΘ---ΔΩΥ 0ΠῸ ΓῸ- 
Ἰαϊθὰ ἴο Εἷπ).---Αα. 6.]- -απὰ ἴμο Σοσὰ δῖ βουῖϊ 
2.---716 ΑὨροὶ οὗ 6 1οτὰ ΠΟΥ͂ΟΡ ΒΡΘΟΔΙΚ ἰῃ (ὨΪ8 
Μ8γ.--Απὰ ΙΖοἱ πσοπξ οὧΐἱ απὰ Βραῖκϑ, οἰς.--- ΤΏ 6 
ΔΙ6 ὑνὸ ὀχρίδηδίΐομα: 1. 7λοϑο ἑαξίπο ἀὲδ λ.- 
ἔδγϑ8, ἴ. 6.,) ΤΟ δὰ ἰδϑῃ 8 ἀδυρλίοτα ἰοὸ πὶ. Τδὰθ 
(89 Βορίυδρίπι, [6 Ταγρύμδ, Φομδίμδη, Φον θα ἰὰ- 
ἰοτθτγοίοσα, Βουυσωδηη, Κηοθοὶ, 6 ἰἰσβοῖ. Αὐοοογά- 
ἱπρ το (19 ὀχρ]απδίίοη, [κμοἱ δα, Ὀφδίἀθ8 ᾿ΐ8 τηδστί θα 
ἀδασιίογθ ἰὰ ἐπ6 οἶΥ, ἔτπσο υπῃτολιτϑὰ ἀδιυρηΐογθ. 2. 
ΒΤ, [8080 δρουξ [0 δοοορὲ οὐ ἴδξο, Ὀγ ἀθρτοότηβ. 
ΤΈυβ ϑόοβορδυβ, τἰ6 Υυ]ραῖο, ΟἹογίοσυα, Εν! ὰ, Κ αὶ!, 
δὰ οἴμεσθ. Κηοθεὶ αυοίοβ (ΟΣ ῸΣΠ) τορ. 16 ἴῃ 
ἴανος οὗὐ (06 βτβὲ οχραηδοη: αὶ Καὶ τοτρϑγῖεθ 
1πιὲ (8 ἀοα6 ποὶ ἀδδϊσηδίθ δὴ ορροβίοῃ Ὀοίνγθοι 
[ὴ6 υῃτρδιτῖθα διὰ τηδυιϊθαὰ ἀδυρθύοσβ, Ὀυΐ οί θο 
(8650 δηὰ (Π6 580ῃβεϊη-ἰΔῪ πὸ τοιμαϊποὰ Ὀ6]1η4. 
ἯΤΟ ΤΩΔῪ δα, τοογθουογ, (μὲ ὑμ6γθ 'ἱβΒ ὯὩ0 ἱηθδιμηαίίΐοῃ 
[δαὶ [οὐ δαὰ ταγηϑὰ τρδυτίοὰ ἀδυρηΐοτβ ἰο τῖβο ὕ}. 
- ΤῊΝ δορμοϊς Βακίουϑαᾶ 1.οἱ.".---Βίποθ (ΠΟῪ ὝΘΓΘ 
δθηΐ ἰ0 ὁχοσυίθ ἐμ ἀοδιγυοίζοη, (ποτα ἀοο8 ποὶ βθϑῖὰ 
ΔΩΥ͂ ΟὐΟΑΒΙΟ. [Ὁ (ἢ6 δϑίβ, 88 1ζ ἱΐ ργοοοοαρα ἔγοιμ 
ΒΟΠΙΘ ἰδί6--ἰγοῖα 8 ΔΙΟΌΠΟΥ͂ Ὀογοηὰ ὑδμοΠΊβοῖν 68. 
Βυΐ {186 γὲ 18 ἃ (Ὠγθοίοϊ ἃ γρᾶϑοὴ ἴον ὑμοὶς Ὠδϑίο : 1. 
ΤῺ9 268] οὗἩἨὨ ἰδ τἱρμίοουδηοβθ οὗ Οοά, βίῃοθ ἰδ 
τη ΔΒΌΓΟ οὗ [86 ἱπΌ  Υ οὗὨ Ξοάοστω τὴδϑ ἔ}}; 2. (δοῖς 
οὔ ΒΟΥ δἰξοῦοῃ ; 8. ἐμ σοῃμυοοίίοη οὗὁὨ ἰδοῖγ σηΐβ- 
βίοη πῖθπ (ἢ6 ῥγοραγδίΐοῃ οὗἨ ἔπ ἡπαρτθηὶς ἴῃ (δ9 
ὨδΔίαΓΑΙ τοδί ϊοηβ οὗ βοάοῃ.---Αὐὦ ΨὩ116 ἢὯ6 11.» 
ποχοᾶ.---Ἴὐ 18 οἷθᾶν ἱπ ΘΥΟΥῪ ΜᾺΥ ἰμδὲ [,οἱ, Όσα [118 
δρ τ] 688, Π6] οατιοα πδίαγο, ποῖ τοδᾶο 10 αἰ ου! 
ἴο Ρᾶγὶ ἔγοτα 8 Ἰοοδίίΐοῃ πα Ῥοδϑοβϑί ΟΏΒ, γγ88 Γ6Β- 
ουθὰ πῖϊὰ 1[ὴ6 χτοδίοβι αἰ θοα γ. [786 1μοτὰ Ὀοΐῃ 
ΤΩΘΓΟΪΙ ἰ0 ἶσα, ΠΠΓΟΥΑΙΥ, ὈΥ 16 ΤΏΘΓΟΥ οὗὨ Φοδον 
ὌΡΟΠ δἶχη, ἑ, 6.. ΨΔοὮ τῦὰϑ οχογοϊβοα ἰουαγβ ἈΪη}.---- 
Α. 6.]--᾿Α,Ηπὰ δοῖ ὲπι ἄονσιι.--- ΤῊ 8 σοτορ]οίοβ (ῃ6 
ΤΑ οὗ [06 το δηρο}8 ἴῃ βανίηρ [κοἱ, δῃὰ ἰδεῖς γοσκ 
οἵ ἀοβιγαοιίοι ΠΟΥ Ὀαρίηβ.--- αὶ ὯΘ Βαλα (566 (Π6 
ΤΟΠΊΔΙΚΒ ὍΡΟΣ ἰδ6΄ Απροὶ οὗὨ ἰδ Ιοτὰ, ΟἿ. χί!.)}.-Ἱὸ 
18. “Φομονυδῃ βροακίηρ ἰᾳγουρ ἐπ6 δηρο],᾽) βλγβ ἢ6- 
1ἰ2ϑορ. Βυλ ὙἘὮῪΥ ἰμθὴ ἀοοβ ἰδὲὶ8 ἔοττη ΟσΟῸΣ Βτδὶ 
ΒοτΘ ̓  Βοΐοτγο, ἴὰ6 δηρεὶβϑ δὰ βαϊὰ, Φϑθονδῃ [88 
Βοηΐ 8, Βροδυδο ὑπ 6 ΔΡργόδοῦ οὗἁὨ Φεβουδὰ ἷ8 ποὶ 
ΟΧΡΓΘΕΒΙΥ τηθηςοηθα, Κ 611 4130 δάῃηϊ δ ̓οτα “ ἰῃαΐ 
(86 ΔΏΡ6] Βρεδκίῃηρ, Βρϑαῖζβ, 88 ἔπι πυοβϑοηροῦ οὗ ὅ0- 
ΒοΥΔΉ, ἴῃ ἴΠ6 πᾶτηο οὔ αοά," ὕροι ἴδ6 στουῃὰ οὗ 
186 ταϊγοῦ]ουβ μοῖρ αίνϑη ἴο Ηἷπι, Φο μου 64118 Ηἶπὶ 
ὨΟῪ ἴἰο ΡΘΓΒΟΏΔΙ ΔΟΙΣΥΪΥ ἰῃ Ἦΐ58 οἴ βαϊσαϊΐου, Βαΐ 
Τ1μοἵ, ὁπ. [88 σΟὨ ΓΆΓΥ, οἸΐηρΒ ἰο (ῃ6 τοϑοραϊῃρ ἔοττηϑβ οἵ 
[89 ἵν δηροὶβ, δῃᾷὰ ἱξ σϑῃποῦ βυγρτίβο 8, ἱμαὺ ἴῃ ἮΪ8 
δορὶ ἰδίου Ὧθ6 Βμου!ὰ οοηΐουμὰ {μοἷς δρρϑᾶγδηοο δηὰ 
ἴδ6 νοΐοθ οὗἩΘἁ ΦοδΒονδὴ ---ἜΠῸὸχ ἔμ ν 11{9.---Ἰ 116 ἀπά 
800] ΔγΘ ΒοΓΘ 016, ποῖ ΤΔΘΓΟΙΥ δοοογαΐῃς ἰο ἴῃ 6 γοσραὶ 
οχρτοβϑίοῃ, Ὀυΐ ἴῃ [06 γΟΓῪ 168 οὗἩἨ ἰμ6 5Βἰταδίίοι : ἴἰ 
ἱποϊυάο5 ἴπ0 ᾿Βουρῆϊ : “' ὅανο ἰῃγ βου]. -- οὶ ποῖ 
Ὀϑμίμα [.69.---Ὡο οδῦθθ 8 ρίνομ ἴῃ [οἱ Β τίζο. 
{ι ἰθ [ῃ6 γτεϊσέοιιδ Θχρτοϑβίοῃ ἴοσ ἔΠ6 ἀδδῖσα ἰο τϑίαγῃ, 
ἴ86 Βοβίἰδίζοη, (6 ᾿ἐπρουίηρ, 88 ἢ οὴθ δουϊὰ 6δ51}γ 
διαβίθη ἔγοτα ἴμ6 ἀϊνίπα ἱπαστηρηὶ (566 [0Κ ἰχ, 62). 
ΚύΟΡΕΙ] ἀγαντθ δηδ]ορσίθβ ἴσου ἴΠ 6 ΒρΏ6ΓΘ οὗ Βθδέῃ θη 

9 (Αἱ τὰς τιογπΐηρ. ΤῺΘ ἄδτη, κἴποο [86 δ} ΣΟΒΟ 88 Τ,οἱ 
οηἰοτο Ζοδσ. Φλοοβδῖ: "“" Ν " γο]. ἰδ. », 38.--Α.6.] 

το ἰοπθ. “ἸῺ ογὰον τοί ἰο Θε6 {ἰδ6 ἀϊνὶπο ὑτουΐ- 
ἀδῆος, οΥ πογκίηρ, Ἡδίο ἰδ ποὶ Ῥοττοϊ δὰ {06 6γ6 
οὗ τηογίδὶβ, ἘΠὺῸῚ αἰπαῦϊδν τοϑϑοῦδ (6 δηῃοίοηβ ἴῃ 
οομριοίπρ, οσείδίῃ γοϊϊ αὶ Ὀϑᾶροδ αἰὰ τοὶ Ἰοοῖ 
διουηα ἴδοι (ρ. 178) Οοτγίδιγ ἰμ6 οτὰ τσαϊσλὶ 
ἰδκο ἰῃΐο δοοουμὺ ἰδθ ΠΟΙ δοῖτοῦ ἱπ [κοὶ δὲ (86 
δρϑοίδοϊθ οὗ 186 βοσγ ἡπάρτηομί, 5411] π6 ὅσας πορὰ 
18. οχρίδἰποῦ ὮΥ ἴδε βοοοπᾶ : Ν οὐῖδος αν ἔπ ἰὩ 
811 ἴδ ῥ]Ἱαίΐῃ ; διὰ 6 βοοοπὰ ὉΥ ()9 ἰδἱγὰ : ἘΠ8- 
ΟἂΡΘ ἴο 189 τροοππξαΐῃ.---Ἴς ἰδ ἰὩ6 τοουπίδὶηδ οὔ 
Μοδῦ, οὐ ἐμ6 οὐδοῦ βἰάο οὗ ἴ:6 Πεβὰ 866, πμϊοῖ 819 
ἰεἰοηαορα,.---᾿ΑΑὐὰ Το δαίὰ τπηῖο ἔμθι: ΟἿ, ποῖ 
80, τῶν Τιοχὰ,---Η οουἹὰ ποὶ ἀἰδιίηρσυϊδη ἰμ6 το - 
Γδου]οῦβ Υἱαίοῃ οὗ 086 δρροᾶγδῃοο οἵ {Π:9 δὴ τὰ 
(0Ὡ0 τοἰϊγαούϊουβ γαρογὺ οὗ ἰδ νοΐςθ οὗ Φεβονδὰ 
 ΙΟὮ ΠΟῪ Οδῖηθ ἴο τη, Ηθ ρῥ͵οδβ ἰῃ ΘΧοῦβ6 [ὉΡ 
.ὴ8 νδὴὺ οὐὗἨ ΘΏΘΓΡΥ δαὶ [ὃῈΔ. Ῥγοβϑοθ ὨΘΔΥΣῪ Ὄροπ 
πα ; δηὰ ἴοδσ ποῖ ὴβ Ὀρὸμ δἷπι Ὀδοδαδβα, πι}]6 δ6 
ΜᾺΘ ἴτοϑ ἔγοα ἴθ δβθχηϊπδιίοηβ οὗ βοάοτω, ἢ6 ὑγῶϑ 
ποῖ ἔγϑα ἔγοσω 1083 που] ]γ τοϊπὰ, [72 ουΐΐ, ἑ, 6... 186 
ἀοβιγυοῦομῃΒ ἩΒΙΘἢ ὰ8 ἴὸ οοὐλθ ὕροῃ βοάοσῃ. Ηδ 
ξανθὰ ἐδμαῦ 6 οου]ὰ πού τεδοῖ [86 τηουπίαϊῃ.---Α. 6.] 
μοὶ 8180 ΠΟῪ Ὀθοοσθβ, ἴῃ δὶβ ΟΥΤῚ ἰπἰδγοδῖ, δὰ ἰῃίου- 
ΟΟΘΘΟΓ [ῸΣ Οἴοσβθ. Ηθ μοϊπίβ ἴἰὸ ἰ86 1116 Βοῖὶδ, (86 
Βιρ δ] οδὶ οὗ [86 οἰἦθ8 οὗ (86 ροῃίδροϊίβ, δη ἃ ἐλ ὶηκ8 
ἐὲ 18. ἃ Β12411] τηδίίον ἴὸ. 86 [κοσὰ ἰὸ σγδηΐ Εἶτα (8}8 88 
ἃ ῥἶδοθ οὗ γοΐαρθ, ὈδοδΌθο ἰἐ 18 80 51Ὼ8]}, δῃ ἃ ὑπ 6το- 
ἴοτο οχαωρὺ ἰδ ἔγοιῃ ἀσβιτυοίίοη. ΤΊ Ὡδῖὴθ Ζοῦγ 
ὙΤΆΒ πα τ ἴτοιλ ἐτῆθ: μὰ τναν “ἐς ΖΟΔΣ 18 Ὡοΐ ἰο ὃ6 
δουραὶ ἱπ ἰδ 6 ΟΒοΣ οζγάδἢ, ὁ. 6., ἀροὴ [86 ρμοπίη- 
οὐϊν, σ θα ΒΟτΘ βίγείομοθ ἰμίο 186 Ὠοδὰ 568 (86 ἴα 
χΧΥ. ὅ), Ὀπὶ ταῖμοῦ ἴω ἴμ6 αΒοῦ οἱ ὥζδαρῃϊβ, δὶ (86 
Βου ἢ-εαβίοση θα οὗ (ὴ6 ὅδ, ἴῃ (86 οὐἱ]οὶ οἵ (80 
γδὰγ οἱ Αῇῆβα. Τ 8 ἸΟΟΔΙΠΥ ἰδ πο] τγαΐοσοα δηά 
οονογοὰ πὶ ΒηγυΒ δηὰ ἔγθοβ δ [86 ὑγοβοηϊ {{πη6͵ 
Ὀὰύ δ ὈΠΏΘΑΙΓΕΥ. [10 8 ἱπβανὶιοα δηὰ τγυ6}} οὐ γαιοα 
ὉΥ ιο Βοάἀουΐϊμα, το πᾶν ΒΟΙΓΟ ἃ ρουτωδβηοας 86} 6- 
τηρηΐ ; δηὰ 1 (86 πίηΐαν ἷξ 18 6 ρα μοσίηρσ ρῥΪδοο ἴοτ 
ΤΏΟΓΘ ἐῆδη ἰθῃ ἰγῖῦοϑ. ΤὨυΒ ϑοείζοη, Βυγοκηαγαΐ, 
ΒοΡηβου,᾽" Κυοροὶ. Ἐὸν ἔπτίθο Γοΐοσθηοοθ ἴὸ 
Ζοδγ, 866 ἰῃ ΝΟΒΕΙ, ἢ. 174: Κει;, Ρ. 165: δηὰ [80 
ΒΙΡ]Θ. ἱοιοπασγίθα, [ΕΟΒΙΝΒΟΝ, "' ΕΟΒΟΔΡΟΒ6ΆΑ,᾽" ἰἰ, Ρ. 
480, 648, 66].---Α. 6.]-- 9 5 σὰ σχίδϑιι Ὡροῦ 
δ θδΙ.---Ασοογάϊηρ ἰο Κοῖϊ, [οὐ γρὰ8 ΠΟῪ [ι.8ὲ οἢ 
ἰ(Ὧ6 ὙΔΥ, Ὀπὶ (80 ἰαχὶ ΒδΥΒ Οχργοβϑῖυ, [δὲ 6 δὰ 
οηίογοὰ Ζοδῦ. Εον ἰὴ ἀἰϊδίδποθθ ἰῃ ἴ}6 γα]6 οἵ ὅ810- 
αἷπι 806 ΕΝΟΒΕΙ,, ἢ. 17ὕ.---Τθιι μ9 Σ,οτὰ χαϊμϑὰ 
[ΗὉ. οδυδοά ἰδ ἰο ταίῃ.---α. 6.] ἄχο ἔγοσῃ ἴπο [οσὰ, 
--Ἴ͵Ἴ ὁ δη δ  6 818 τ] ἢ 1168. ἴῃ (818 Ἔχργοδδίοῃ, ὃὈ6- 
ἔποοη {86 ταδηϊοβίδίίοη οὗ Φοβονδὴ ἀροὰ (86 ἐατίδ,. 
δηὰ ὑ86 Ὀεΐῃρ; δὰ ργονίάθηοο οὗ Φοθουδη ἴῃ ᾿οδταα, 
ἷβ Ορροβεά ὉΥ Καὶ. Τὴ ΓΤ ΤΣ 8 δοοογίϊηβ 
ἰο Οαἰνίῃ δὴ δα ρμδίὶο γορουϊου, ΤῊΪΒ 068 ὯΟΣ ἀρτεθ 
αἰ ΚΟ κα οχρίδηδιΐοη οὐ [86 Ατιρὸὶ οὗ (86 [,πὶ. 
οἰ ἰΖϑο ἢ Το δικ8 ΒοΓ: ΤΏοτΘ 8. ΘΟΓδΙΪΥ ἴῃ 4]] 
ΒΌΘΙ ρΑΒβαρ 8 8 ἀἰβιϊποιίΐοα. Ὀδιγοθ ἐ86 ἰβίοσ  ΟΔΠΥ 
τονδὶ, δὰ ἔπ Ἴοῃοραϊοᾶ, ΟΓ ὑπτονραϊοὰ σοῦ 
(οοτρ. Ηοϑβ. ἱ. 7), διὰ ἐπ ἃ βυρροτί ἰο ἐμ ροδί τοῦ 
οὗἩ 86 Οουμποὶϊ οὗὁὨ δἰγταίυμι : “ 16 ὅοη οἵ ἀοὰ γαίῃ 
ἦς ἀοτγχῃ ἔγοσα αοα [86 Ἑδίμον.") ΤΠ ἀφοϊβῖγο οσεσν 
τίου οὗ 186 Ἰυάρταοης ργοοθθβ ἔγοπι {δε τηδηϊ οδία- 
οῃ οὗἨ δοβονδὴλ ὌΡου ἴπ6 οαγὶ, ἴῃ σοιωραῦν πὶ 
ἰἕδο ὑπὸ δηροὶϑ: Ὀὰξ (86 δουτοβ οὔ [86 ἀδογθ οἵ 
ἡυαρταθηξ 1168 ἰῃ Φοθονδὴ ἰπ μϑαυθα, Τὴ ΤΩΟΓᾺ] 
δίαρεΒ οὗἩ ἴ86 ἀδνοϊοριποπὶ οὗὨ ἔμ6 Ἰίησαοι οὗ αοὰ 
ὌΡΟΣ Π6 Θοιτεβροηᾶ σπίτι ἐμ ριοτίἀθηοα οἵ 
[86 Αἰτηΐ  ἰπ 186 Ὠδανθηβ, δὰ ἴτομι [86 ΠΑ ΥΘΏ8 
τοδοδίηρ ἄοότῃ ἰηἴο (μ6 ἀορί8 οὗἁὨ δΟΒΙΩΪΟΔΙ πδίαγε.--- 
Βχίτοβίοσιθ δῃὰ ἢἔτο.--- οὶ], ἰὴ (6 ἰπιογεδὶ οἵ [86 
Ἰῖογαὶ ἱπίεσργοιδιΐοῃ, ταΐββοϑ ἤθῦθ (π6 σοι ρίουϑ διά 
ΕὙΤΩΟΪ σαὶ οχργοδδίου. ““ ΤῊΘ γαΐῃ οὐ Ὀγιρδίστθ 
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δΔοὰ ἦτο ἨὰᾺΒ ΠῸ τηστὸ τθυπάἀοκδίοστω, τ ἢ Κἰπαϊοὰ 
[πἴο ἃ ἔτο [6 στουῃὰ ΔΙγοααγ βδίυγαιθὰ τὶῖὰ ὨΔρΡὮ (ἢ Δ. 
[Ὁ αῖονον ΤΩΔῪ ὈῸ ἴδ οχρ  δηδέοη οὗἁἨ 118 σαίδδίσο- 
Ῥδθ, τδοῖμοῦ γὸ δὰ Δ8 ΒΟΘΙΏΚ τηοδὺ ὈΓΟΌΘΌΪΟ, 
δὶ αοὰ υποὰ ΟΥ ΤΏΔΙΚΟ ΤΏΟΤΘ ὉΓΟΙΩΏ- 
ἰβαπὶ δη Ἵσοϊαεῖτο ἐπ δίοστη ἔγοιῃ ὨΘΘΎΘῃ, ἰΐ 15 ΟἶΘ ΒΡ 
ὁπ Οἰἴ 6 Ρ βυρροαίοῃ ἰΠδὲ 1ῃ6 οσνϑηΐ ὙΥγ88 τη ΓΔ ΟΌ]ΟυΒ, 
[δ6 τοϑὶῖ οἵ 86 ἀϊτοοῖ ἰηἰοτροαϊοη οὗ αἀοα. ὕρου 
109 Πεοδὰ ὅδδ, ἰ8ο " Νοίοβ᾽᾿ οὗ Βυϑ δῃηᾷὰ Ψδοοῦυθ : 
ἔδιο " Ὠἱοιϊοῃδνοϑ᾽ οὐἨ Βα δὰ Κίιο; ΒΟΒΙΝΒΟΝ: 
ὁ ΒΟΒΟΔΙΌΠΟδ᾽; ΗἸΤΑΝΊΚΥ Οἡ ᾿ ῬΑΙοδηθ᾽ ; διὰ ἐδθ 
ΠΌΙΩΘΙΌΙΒ ὈΟΟΣΒ οὗ ἔγᾶνθὶβ τηαΥ Ὀ6 σοηδυ]6.---Α, 6.] 
Ῥοτ ἴὰ σδημοῖ ὯΘ ὑγονθὰ ἤοπι βαοί, ὈδΑΘΑσῸΒ 88 ἈΒ. 
χὶ. 6 δὰ ἘΖοῖκ, χχχυῖϊ 22 (Παΐ ᾿ἰσμίηΐϊηρ 18. ἜΟΥ̓ΘΡ 
“8116 ἴῃ (80 βοτὶρίυτοθβ Ὀτγϊτηβίομο δηὰ ἢγθ, εἶποθ 
ἐλοθθ ραϑβδσϑθ ΟΥ̓ἀΘΏ Υ τοῖον ἰο ἴῃ6 ουθηΐ παγσαϊθα 
δοῖθ. Τὸ πογὰβ τουδὶ Ὁ6 ὑπάοτγδίοοα ἴῃ δὴ δηξίγοὶν 

ἴδ ϑθη86, ὑμαὺ Ὀγπαβίομθ πὴ Ηγο, ἱ. 6.) 86 
δυασηΐησ Ὀτίπιδίομπο, 161} ἔγϑδδα Ποάῦνοι, οἱο.") Βυϊ 
[80 τοΓὰβ δὸ ποὺ ὑπ ΡΘΟΌΪΙΑΥΪΥ υπαἀθγβίοοα, Ὀτίτα- 
βίοῃα ὙΠῸ ὅσο, ἱ. 6., Ὀυτηΐηρ Ὀτὶτηβίομθ, Ὀὰὺ Ὀτίτα- 
βίο δπὰ ἔγο. Βυίσηβϑίοπμθ οδηηοί τηὶχ τοΐέλ ΗΓο, ἴῃ 
[Π6 αἷτ, πὶϊδουΐ Ὀδοοταίηρ, το. 76 ταῖρι, ἱπἀοοά, 
Ἐδῖηκ οὗἨ Ὀυγτΐηρσ ταοίθοτβ, πο διἰοοα ἴῃ ΣΘΟΪΡΙΌΘΑΙ 
τοϊδιίίουβ δηὰ οἰδοίθῃου πὰ τμ86 Ὀυτηΐηρ ρτόσυηα, 
ΚηοθΘΙ δαορίϑ [Π6 οχρ᾽δηδίΐοη οὗ Φόθκρηῦθ: “"Αἢ- 
ὕᾳ.᾽) 1.11, 4; “ΒΕΙ1] Ψυά,᾽) ἵν. 8, 4; δῃὰ ΤΑσιτ.: 
“ἩΗϊβίοτυ," νυ. ἢ. Εἶγο δῃὰ Ὀγϊπηβίοηθ ΡΌΘΑΡ 8180 
Οἰβοῃοτο 85 ()6 ἰπβίγυτηθηΐβ οὗ ἀἰνίπο ρυῃἰϑῃτηθης 
(Ρκα. χὶ. 6; Εζοκ. χχσχυ!δ, 22), ΤΏ6 δυίμοῦ 4068 ποὺ 
Ῥοΐῃς οὔ τηοτο ΟΠ τ ηδὺ τὰ 8 (Π0 Θομοοτη Οὗ (86 
ἔπ 80.618 ἱπ [6 ἀοδβισγυοίίΐζοη. Βυΐῦ ἴῃ δηδίοβουβ 
ΟΆ865, ἡ θοη ἀοα πὰϑ ἀρουῦ ἰο ϑομιὰ οΥἹ] ἀἴβοαϑο8 οὐ 
᾿ἀμραυεύμηνς, ἢ6 υιϑοὰ {Π6 ΔηρΟΪΒ ἃ8 [18 ἰπβίσυτηοηίθ (2 

. Χχῖν, 16: 18. χχχυΐ. 86). ὨΕΙΙΤΖΒΟΗ : “ Νοὶ 
ΟἿΪΥ ϑοάοιῃ δηὰ Οοιθοστδῃ, Ὀυΐ, τ [6 ΘχοοΡύος 
οἵ Ζοατ, ἰΠ6 οἶδεν οἰτΐ68 οὗἨ [86 ροπίδροϊίβ (Ὁἢ. χίν. 
2), 88 ἰ8 βίαἰοα θεαυΐ, χχὶχ, 28 (οορ. Ηοϑ. χὶ. 8), ον 
88 ᾿ξ 8 6γο, 6 016 εἶγοῖα, 4}1 [6 ῥυἱαίη, νγὰ8 βυὺ- 
ἸΟΡΟΩ ἴῃ ἤγο δηἃ Ὀτγὶπηβίοῃθ ; ἃ οδίδβίσορμθ πῃ ἢ 
8150 ϑίσαθο, Ταδοίζυβ, δηὰ βο]Ἰπυ8 ῬοΙγη ἰϑίον, Φ0]}γ 
δἰίεβί, δὰ Ὑδοἢ 8 ΘΟΏΒΙΔΒΟΥ τοΐοιτοα ἰὸ ἴῃ 86 ] 51Ὸ 
ἰδίου ᾿ἰτογαϊυγο, 6. σ., ΡΒ. χὶ, ὃ (8β8θ0ὸ Ηυρβοϊὰ ὑροὰ 
1818 Ῥα588 06), θυθὴ ἀότῃ ἰο 106 Βογοϊδίίοη."--Βαῖ 
5 ἱΐϊο Ἰοοϊκθὰ Ῥδοὶς ἔγσοσω Ὀϑϑέπα Ὠΐτη." 
ΒοΙμθ οομοίπάθ ἔγοτη (8 Θσχργαβϑίοη, ἴμαὐ 886 τγϑηὶ 
Ὀδηϊπὰ οὐ, ἀπὰ ἰδυ5 Ἰοοκοα Ὀδοκ. Βυὲ (86 ἴοοζίησ 
δαοῖς 'ἴΒ Ὀ]αἰη]ν ποῦ τηοτο ἰὸ Ὀ0 ἀπάοταίοοῦ ἰῃ ἃ βιτίοὶ 
᾿ἰῖοταὶ βθῆβθ ὑμβᾶῃ 1η6 δοοουμΐ ἰμδδῷ 88:0 Ὀδοδὴθ ἃ 
ῬΠΠΑν οὗ 84}, Εδιμδ16 δυσί οδ ΕΥ̓͂, δηὰ (Π6 Ἰουρίης ἴῸγ 
ὮΟΡ ΒΟΠ16 δὖ ϑοάοσζωη, Ἰθὰ ἢν ἰὸ τοιηδίη Ὀθμϊηὰ ἴμοῖ, 
δι ἀοἶδγ, 580 ἰδὲ Β|6 γγὰβ οὐοσίδ θη ἴῃ (86 ἀοβέγαο- 
ἤοῃ (8900 ἴυκο χυΐϊ. 81, 82). ΚοΙ] ουθὰ ἀοραγίβ 
ἔτοτα ἰδμ6 Ἰἰΐογαὶ ᾿ηἰοσργοι θη ἴῃ [86 ἰδγτὰ, ΕἾ] οὗἁ 
ΒΑ], θη ἢ6 Οχρ ἰδίῃ: Β86 νχὰϑ δῃοσυδίθα τ ἢ ΒΑ]Σ ; 
ΤΟΒΟΙ ὈΪ]6ἃ ἃ Ρἰ ΠΑΡ οὗ Βα]ῖ, ᾿ϑὲ Δ8 ΠΟῪ οΟὈ͵οοίδ ἰῃ [6 
πο οτμοοά οὗὨ ἰμ0 Πεδα 8368, ἃτθ βοοῦ οδβογυβίθα 
ἔτοτα ἰζ8 88}}}7 ουδρογαϊίϊοηβ. ΤὮ18 88} Ὁ 1 }Π|δὺ 18 τηθη- 
εἰοποά 88 8.1] Ἔχ βιηρ ἴῃ {π6 “Βοοῖς οὗ ῬΠΒάοτα,᾽" χὶ, 
ἢ, δηὰ ἴῃ ΟἸΕΜΕΝΒ οὗ οτηο ἴο ἐπ6 “Οοτν.Ἶ 11  20- 
ΒΕΡΗΓΣΒ : “Απια.᾽ ἱ, 11, 4, 25. ὑμαῦ τ ϑὶσἢ (ΠΟΥ͂ μδὰ 
δοο. 786 ὈΪΌ]1οΔ] ἰγδαϊ ἴοι μ88 Πόγο ραββοᾶ ἰηΐο ἃ 
ΤηΘΓῸ ἰοροηα, πῃ] ἢ) ροϊῃῖ8 οὐἱΐ ἃ Ρ } Δγ- ΕΚ 6 Βα] σο 6, 
δοουῦ ξοτίυ ἔδοί μἰρῃ, δἰ 86 Ἰοτγοῦ οῃπὰ οὗ ἴμο θοδὰ 

. [ΤῸ ποτὰ στο βοᾷ ζοσ Ἰοοῖς 181011658 ἃ ἀρ] ΟΣ ἕθ ὁ0}}- 
ἐδιορίδιΐοη, βἰθϑαῦ τοχαχὰ, οοπδίἀοσαῦος, ἃπἃ ἀοϑίτο; 866 
16. ᾿χὶϊ 6. ΤῺ ϑορί. "86 ἐπέβλεψεν, Ἰοοκοὰ τί δεέα!}}ν. 
ΤΠ ΟΑΡΣ ΠΟΈΤΕ Ῥυνθ. δλιῈ δεοαπιξ, Ἰλϊ., δλ6 ιτσαὲ α »ίΠατ ΟΥ̓ 
δαϊ(. “ΤῈ ῃξ ἘΠῊΝ οὔ 80 δβαὶξ, δι ρυσθοῦθ ταϊῶ, 
δθόταξ ἴο δυο βυβοοείοα ποΣ, δὰ ὑλ6ῃ Θζιοσιιδίθα ΔῸΣ τΐΟ]6 
νοάγ.᾽" ΜῈγΡ}γ.--Α. Ο.] 
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Β6δ, 88 [88 ὈἾ ΠΡ οὗὁἨ βαὶὲ (βοὸ0ὺ Κνοβκξι, ᾿. 116. 
ΒΕΕΤΖΕΝ : “ Ττδυ 8, 1ϊ. Ὁ. 240; ΠΥΝΟῊ: “ Εοροτί,» 
Ρ. 188 ὅλ Τινΐθ βαϊὑοοηθ ἱβ οοπηδοίθα πὶ ἐῃ 6 
Βα] υτιουηίαίη οἵ ὕδάυτι (βοάοτα). ἘΟΒΙΝΒΟΝ : " ΕΘ» 
ΒΘΔΙΡΟ 68, ἰἷϊ. Ρ. 481-486. [ΑΪ860 ατονθ᾽α αγίίοἶθ οὔ 
[86 ““8α!1 566, ἱπ δα 5 ΠὈϊοϊοΠΔτΥ.---Α. 6.]--- 
Απὰ ΑΡσδβδᾶσὰ καῖ ὩΡ θασὶν ἴπ ἰλ09 τροτείΐηρ, 

διδὲ ἰβ, [86 τοοττίηρ οὗ ἴΠ6 ἀοδιπιοίίοη.---Α. 6α.}.- 
Θ Οδίδδίροριθ οὗ 160 ἱπάρτιησπιὶ γα βοοὴ ὁ0.)- 

Ῥ]οιθά, Τμὸ ἀοδίιγυσξοη, νον θα ἤγοσῃ [08 πηΐγοσβαὶ 
δϑροοῦ δηὰ το διίοηβ, 8 δβοστί θὰ ἰο ΕἸομ τ. Βαὶ ἰξ 
ἷα αοἄ, 28 ΕἸΟΒπι δἷδο, Ὑ8ὸ βᾶνθθ ἴοἱ, ἔοσς Αὔγα- 
ΒιΔΙᾺ 5 5816 (5866 [10 ΤΟΙΏΔΕΪΣΒ ΠΡΟῺ ιΐβ ἰηΟΓΟΘΒΒΪ0Π), 
---ΟὐἹἱ οὗ 89 τοδὶ οὗ ἴμ6 ἀοείϊστιοίοιΣι.-..Α νἱνϊὰ 
ἀοβογὶριείοῃ οὗὅἨ (86 δβαϊναιϊίΐίοη οὗ [,οὐ ἔγοπλ [ἢ 6χ- 
ἐγογηϑδὲ Ρουΐ], ἰῃ ἃ ρἷδαδο υἱοὶ ἐϊβ Ὁ 1ΔῪ ἴῃ (}6 αἰκί τίδ 
οὗ ἴ6 Ονο ὮΣΟΥν,---ἃ δίαἰοῃηοηὺ Ποῖ ΚΊΟθοΙ, πὶ!» 
ουἱῤ ἰδ ἰοαϑὲ στουηά, διθαρίθ ἰ0 ῥγοῦθ αἰ Β΄ γΒ ἔγοσὰ 
[86 ΘΑ Ὁ δοοουηΐ, 

ΤΏΟ ἀοδιϊπαοῃ οὗὨ (8 ἱπἀρτηθηὶ, ἩΟΒ6 Ῥγθοου» 
ἀἰοηβ ἰὰν ἰῃ 1ἢ6 τοττοϑίσίδὶ γο]οδηΐο ομδσγδοίον οὗ ἴΠ6 
γαὶϑ οὗ Βα αΐπι (866 οἷ... χῖν. 10), ἴον δὴ οἴθγηδὶ γδγῃ- 
ἴηρ ἰο [Π| ἀοδοοηἀδῃὶθ οὗ ΑὈτδῦδτω, ἱ. 6... 81} [86 τϑτω- 
Ὀ618 οὗἩ ἴ80 Κίηράδοπι οὗἩἨ σο(, Δρρβϑᾶτβ οἰθαυὶγ ἴῃ [}9 
οοπδίδηϊ αυοϊδοι πῃ (ἢ6 Ηοὶγ βοτίρίαγοθ. ϑβοάοχῃ 
᾽θ ΑΙοῃθ πδτηρα, 88 [1.6 τηοβὺ ἱπηροσίδῃϊ οἶϊν (18. ἐἰϊ, 9 ; 
[μδπ. ἷν. δ; Εἰζοὶς, χνΐ. 48; Μαῖϊ. χὶ. 28), δοάοτη δηὰ 
Οὐτλουσδ 85 (ἢ6 {ὔπ| ο ρτοδίοϑὺ (18. ἱ. 9, 18, 19, δηὰ 
ἴῃ Οἶοῦ ραϑβ8ρ68), Αὐτὴ δῃὰ ἰπι (Ηο8. χὶ, 8), 
δὰ ἰη (86 “Βοοῖς οἵ Ἦ ἰϑάουχ" (89 ἔν οἱθοβ δ 
δηθὰ ἴῃ ἃ γασίθ δῃ ἃ “ΘΏΘΓΑΙ ὙΒΥ͂. 

ΤΠ οδἰλβίσορδο, σομαϊἰοηθαὰ (γοῦν 86 πδίο ΣΟ 
οὗ (86 στουμπά, οοιτοβροηὰδ τὶ} ἰμ6 ἀϊνίηθ ἀθοσοθ 
οὗ ἡπάρτηοηὶ. ΤῈδ δυπάδιηθηξδὶ ἰάθα ἰβ ἰμο Ὀυτπίπς 
οἵ [Π6 οαγίι, [πγουρὴ ἐδ το ἔγοτι ἤοδᾶνυϑη : ὑαὲ ἰμδὲ 
ΔῊ ΘΑΡΒαπΔ ΚΟ, τ ]Οἢ ἃτὸ ἔγθασθης ἴῃ Ῥα]ο βίη 6, ΤΏΔΥ 
δαγο ὈδΘα ἰῃ δοίΐοῃ, δὰ ἰδδΐ νοϊσαηὶσ ογυρεϊοηθ 
τηῖσηῖ μᾶν σγοῦυρδὶ 86» ἢ (8, 15. ἱπεἰπιλιοα 
ἴῃ [80 ΘΧΡΓΟΒΒίοη : ἐλε »ίαϊνι τοας ουεγίλγοιοΆ. 
16 Βοδὰ 8.8 γὰδ ἰοσιηρὰ ὈσῺ ἰῃς δονίηρ ἴῃ 
οὗ το Φογάδῃ, ἰῃ οοπποοίίοι ὙΠ} 1} 6 δἰηκίηρ οὗ ἰδ 

τσ. 
Βαὶ ἰῃοῖθ ἃτὸ ὑπὸ υἱϑογϑ οοποογηίησ ἰδ6 Ὠοδὰ 

5ο8. Αοοογάϊηρ ἰο οὔθ (1μβΚο, ΗοΙ᾿ αινὰ οἰ 6γ8), 
{π6 Φογάδη Ὀαοίογτθ (8 βουνὰ ὑπγουρσῇ 186 νδ] οὗ 
Βιάδάϊτα ὑο [Δ6 ΑἸ]απἱεο συ οἵ (Π6 Βοὰ ὅθα. [πῃ (86 
οἴδον νἱοὸν (ΒΟὈϊηδοη διὰ οἰ 68), ὑπθτα τὰϑ δὴ ἰῃ- 
ἰδηὰ 868, Ὀοίοστο ἴμθ σαἰδδίορῃθ οἵ βοάοτωη, πδίοὶ 
ἔοττοβ ρμαᾶτὶ οὗ [89 θοδὰ ὅθα. ΕῸΓ (89 γϑδΒΟῚΒ ἴῃ 
ἴδλυονῦ οὗ 186 ]αὐίου Υυἱενν, 86ὲ6 Κνοβει, ρ. 177. Α 
Ργϊῃοῖραὶ σθάβου ἰΒ ἰουπὰ ἴῃ {π0 ἔδλοῦ [δὲ [ἢ6 πογίσογη 
Ρδγὶ οὗ (0 εοδα ὅθ 1:88 ἃ ἀδρὶῃ ἰπγουρμοιΐ οὗ 
ὩΘΕΣΙΥ 1800 ἔδοι, πιἢ116 {Π6 βουΐζογηῃ 18 ΟὨΪΥ 1 ἴδος 
ἄδορ, ͵ἰΒ τί οἢ ἴῃ δϑρμδϊίυτη, ἢ88 μοῦ ρΡ]δοθΒ, δῃὰ 8 Βοῖ 
δῦ [09 Ὀοϊΐοῃῃ!. ΒΌΝΒΕΝ: “ ΤὨδι ΠΟΘ ΤῺ Ὀαδβίη, 80- 
οογαϊης, ἴο Εἰ έετ᾽ 8 βίαϊοσηθηῖ (χγ. 161, 178), 18 ἀπ 
ἰο 189 [Ἀ]]Πηρ ἰη οὗ (86 στουπὰ ; {π6 Ἰοοδὶ οἰονδίίοι 
οὗ (86 Βου ΠοΓ ρδγί, ἰο 16 ῬΘΟϊΔΡ ΘΠδγδοίος οὗ ἰΠ6 
ατουπά," ὕροη ἰδοὸ θολὰ 806 ΚΝΟΒΚΙ, ἢ. 17}: 
Κεῖ, Ρ. 16δ ; ὨΚΙΣΙΥΖΒΟΗ, Ρ. 8398 ; δὰ ἰ86 ΠὨἰοιίοη» 
ἃτίθθ, Θβρϑοΐδιν [16 δγίζοὶθ “" Ξ3Α]ὲ 36," ἰὴ {89 “ ΒΌὉΪ]0 
ΒιουϊσμΑσΥ ἴον ΟἸ γι βίίδη Ῥϑορ]ο." Ν ΤῊ,6 ΘΑΡΙΘΣ ΥἹΟῚ 
δ πὸ Δραπαοποα, δηθὰ ἰδ ᾿88 πὸ ἀδοίβῖνε στουῃὰ ἴῃ 
(06 Βαογϑὰ ᾿ιἰβίουυ." ΕΙΊΤΖΒΟΗ, Ρ. 289. ὅ'66 δἷεο. 
ΟΕΟΥ͂Σ, ἴῃ 5, Ὁ. Ρ. 1389.---Α. 6] 

ὅ. 7οζ2 ἀεραγίιγο, απὰ λὲδ ἀφεοεπάαηίδ (618, 80--. 
88).---ΑπΣ Ι,οἱ τοὶ οἱ οὗ Ζοατσ.--[“ [οὐδ το9- 
606 8 Αϑογί δοὰ ἰο ΕἸΟΗΐπι, 85 [}6 λυάβο οὗ [89 τ0]6 
οδγίἢ, ποὶ 10 ἐβθ οονοηδηὶ Οοὰ, Φοδουδῆ, Ὀθοδυθο 
ΤΠοὶ ἱπ δἷβ βορασϑιίώοη ἔγοϊω ΑὈγ δι τϑ τοϊηογοὰ 
ἴτοπι 186 ϑρϑοΐδὶ ᾿ϑοδάϊῃρ δῃηὰ Ὁσγουϊάθῃοο οὗ Φθδο» 



440 “υ ΟΕΝΈΕΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΣ ΣΊΒΕΙ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΒΕΜ, 

ται." Και, Ρ. 166.---Α. 61] Αἴον ὸ δὰ τϑοου- 
αγοὰ 1τῸ} ἴΠ6 ρδυδι σης ὕδυτογβ ἩὙΔο ἢ ξοςίατοα Ὠΐω 
ἰῃ Ζοαγ, ἃ οαἱουϊδιΐηρ ἴδδν Ἰοοῖς ροβδοβαίοῃ οὗ ἢ ΐ τὴ 
βηὰ ἀτονο πὶ ἔγοτα ζΖοδν [γί γ ἰπῖο (06 τιουπίδϊηβ 
οὗ Μοαῦ, ἰπ 186 οαδί. [Ιὲ νγ8 δῷ ὑῃθο ουΐῃρ ἴδασ, 
ον ἰδς [οτὰ μϑὰ ρτβηίοα Ζοαρ ἰοὺ ᾿ἷπι 88 δὴ δδυ] τὰ ; 
6 οου]ὰ τοὶ ἐγυδὶ ὑμδὲ ἀϊνίηο ργοχηΐθα ἔυγίμοσ. ΤῈΟ 
ΓΕΘΌΪ: 18, (πὲ, ΡΟῸΣ δηὰ Ἰοῃοὶυ, 6 ταδὶ ἀνγ6}} πὶ τ 
εἷο ὑτοὸ ἀαυφὶιίοτθ 'π ἃ σατο ἱπ (Π0866 ΘΔ γΓΠΟυ 8 ΟΕΔΙΚ 
πιουηίαίῃθ. [οὐ 8 ἰδῦ8Β ΠΟῪ 8 ΡΟΟΡ ἰτορ]οαγία. 
ὙΦ ΤΉΘΓΕ ΔΙῸ ἰπῃ ἴμδὲ τοχίοη ΠΟῪ ἴπο86 ΠΟ αὐτ6}} ἴῃ 
δδν68 δῃὰ ρτοίίοοθ (Βυοκίηρμαῖη δηὰ ΠΥ}6}}}. Κνο- 
Βκι, τ. 178.--᾿Αὐ ἴδ ἄσχαι ὈοΟχΩ δαίὰ ἴο ἴδο 
ψουπβοτ.--[Οὐν δίμον ἰ8 οΪά. ΤὨΪβ8 οοπῆτπιδ τἴῃ6 
δοδοτιίοη οὗ δὲ. Βιθράθῃ, ἴῃ πο 10 ἰθ. ρ] θὰ ὑπαὶ 
ΑὈτδθδπὶ γα οὶ 86 οἷἀεδὶ βοὴ οἵ Τόγδὴ : ἴον [νοὶ 
ΜῸ8 ἸΟῪ Οἷα, δὰ [9 ἨΔ ἰΐ6 βοὴ οἵ δγδη, δοὰ 
Βαασα νσαϑ Αὔγδβδηλ δ Ὀγοῖμοσυ. ΤθυΒ ομ6 ρμαᾶτί οἵ 
δοτρίαγο σοηβστηβ δηοίμογ, πο ρΟΥΠΔΡ8 Μθ ᾿ἰοδδὶ 
ὑσρϑοὶ Ὁ. ΟΒΟΒΉΎΟΕΒΤΗ, Ὁ. 89.---ΑΟ. α6.}] ΤΒο ἀδ- 
αἶτο [0 ροθίθυ! υ ἰοὰ Ποῦ ἰο 186 ἰπἰᾳαίϊΐουβ ἱμουρδὶ 
οὗἉ ἱποοβί, το 880 Ὀαἰῖονοθ Ἔχουβα]6 Ὀθοδιβ6 ἰῃ 6 ΓΘ 
δ Ὠοὶ ἃ πιδὴ ἰῃ ἰδ6 οαπ, οἱς. Αοοογαΐηρ ἰο Καὶ] 
διὰ Κυοθεὶ, {86} ἀἱὰ ποῖ ἐπίηἰς ἐπδὺ 109 Βυτηδῃ τϑοθ 
δὰ ρογίβιιϑα, Ὀυδ. ΟὨἹΥ (μὲ ΤθΈγΘ τ ΠῸ τοϑα ὙὮΟ 
πουϊὰ υὔΐΐθ Ὠἰτηδοῖ ν᾽ ἢ ἰὨοεὰ, (δ)6 τοηθδηῖ οὗ 8 
Ρεξζίου βίτιο κοῦ πιϊὴ (86 ουτβο. ὙΤδμοὶν 1Ἰάοθα οὗὁἨ ἰδ86 
ποτα, δοοοσάϊηρ ἰο (6 ἰδττβ οὗὨ [Π6 παττδίίνο, δρ- 
ῬΘΔΙΒ (0 δᾶνὸ Ὀθθη βδά δῃὰ ρίοοῃγ. ὮἾμαὶ αἱὰ 
ΠΟΥ ΠΟῪ οὗ (μ6 ποιὰ, ἴῃ (δΒεὶν τηουηίδίη βοϊ πὰς ἢ 
Τοΐδ ἀοεὰ τῶᾶβ ποσί οὐ βοάομι, βαγβ Κοὶϊ. Βαὲΐ 
(δοῖο ἰ5 ἃ ἀἰβιποώοη διὰ ἃ πνίάἀε αἰδογοηοο Ὀεϊπθθη 
ἱποαδὶ δῃηὰ ρραδγαδιυ (806 ἱἰηϊγοἀποιΐο).. Κηοροὶ 
(ίηκα (αὶ ΠΟΥ͂ οτο γοργοδθοϊθὰ ὮὉΥ (6 Ἡυῖοῦ 88 
του ]ἀοα Ὀγ 86 τχοῖμθγ, Ὑῖο ΜΔΔ ΤΗΝ ἃ δοάομι)- 
ἰϊο ; δῃά, οἢ [86 οἴδον Ὠδηά, (παῖ ἴ,οἱ, 28 ἐμ ΠΟΡΒΘΤ 
οὔ Αὔσδθδμι, Ὑ2ΔΒ ΤΏΟΓΤΟ ΓΔΥΟΓΔΌΪ (ἰ. 6., Ρασίϊ}]γ) 
Γοργεϑοηϊθα, ἘΥΘΥΥ οπ6 οὗ [Π686 ροϊπίδ ἱθΒ Βοίοῃ 
ΤΊ πειταύνο, Κποῦθὶ σοπιασὶεθ, ἰδοῖζα ργοθδο  γ. 
Ϊἴς δϑδαυηθδ ἴπδὶ [οἱ τπδϑ δὸ ἰπιοχίοδίοἂ Ὀοὶὰ ἰπιθθ 
ἰδδὲ Βο βῃουϊὰ ἵκῶον ποιπίησ οὗ πῆδὲ ἴοοῖκς ῥἶδοο, 
δ 8.111, δὰ οἱ τη βῃουὰ, πὶ 68}} (818, θ6 σδρδα- 
819 οὗ Ὀεχοιης βϑοοὰ, οὶ, οὰ ἐδ ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ΘΔ Υ8 
ἐξ ἀοοθ8 ποὶ ζΌ]]οὸν ἔγοπι ἐμ ἴοσὶ ἰμδὶ 1,οἱ πτᾶϑ ἰῃ δὴ 
ὈΠΟΟΏΒΟΪΟΙΒ βὲδίθ ἀυσίηρσ ἰδ6 ἩδΟΪΘ ἱπίοσταὶ, δ8 ἐμ 6 
Βαρθΐπ8 ματο, δοοοσάϊης ἴο Δοζοιρο, ἀοβογί δοά (δ ΐ8 
88 ὃὲι ἸπογϑὉ]9 (Βΐηρ,, ἰαίζοη ἴῃ οοπηροίίοι τ 8} 186 
ἰδδὺθ οὗ (80 ογοῃί, Ἰπάοοα, ἐδ πδσταῖνο ΒΔ γ8 ΟὨΪΥ͂ 
(αὶ 1ωοἱ τῶβ ἰῃ δὴ πποοηβοίουδ βίδῖθ, ὈΟΪΒ θη ἢ ΐ8 
ἀδυρπίοτδ 'ΔῪ ἄονσι, πὰ πθθῃ ΠΟΥ τΟβ6 ὕρ; ἰπ (86 
οὐθῃΐηρ ροτΏδρδ᾽ ἰπγουρῆι ἑηϊοχί σαίΐοη, ἴῃ ἐπ τροτῃ- 
ἱπρ ᾿δρουρὴ ῥχγοίοαμα, ΒΘΑΥΥ δθορ. [Ιἢ δῃΥ͂ Υἱϑῖν, ἃ 
οοτίδίῃ τηϑδδιγο οὗ γοϊπηίδσίηοδα τουδὶ ὯΘ δβϑηπηοὰ, 
δοοογάϊηρ ἰο ἴπο ἄορτοθ ἴῃ ψμΐος ΒΘ 'τῶϑ οομλοίουβ, 
διὰ (μογοίοσο Κἷ8. ἰηϊοχίοδίϊοπ οδῃ ΟἿΪΥ Ὅ6 τροὰ 88 
8} ΘΧχουδα, διὰ {μἰ8 ἃ Ὑτοϊομοὰ οχοῦδο, δἴποθ ἔῃ ἰῃ- 
τοχίοδιϊοῃ παϑ, ἶκο ἐμὸ ἀθϑὰ ἰιβοὶ, ἱχοσωϑάϊδεοὶγ 
γαρθαϊθά. Ῥβγοδμοίορίοδ!γ, (86 στϑδοίίοῃ ἤτοι σγθαὶ 
το ῃ δὶ οβοτγί διὰ ἰδμβίοη 8 ἰὸ δ ἰαἰχδῃ ἰηΐο δοοουῃς 
ἔπ Ῥτοπουῃοίηρ ροῦ ἰδ Ὀ]θδβατοθ οὗ τοϑὲ ἴῃ δὴ 
ἰπνάοϊοηΐ δηα βοπβιδὶ πδίυτο.--- Δ οΔ8.--- ΤΠ γ6 ὍΣΟ 
πο ἀεί νι 0:8: ΣΝ Ὁ, 770ηι ἐλδ γζαίλεν, οὐ ἼὋ, ναῖον 
(45 (80 δρπδη υἱγίϊε 18. ΘΌΡΠΟΙΩ δι οΔ ΠΥ οΔ]164 ἰῃ 
ἌΓΔΡΌΪΟ), ἴον βαγηθῃ δηὰ 3ὶΣ. Καὶ] ἀθοῖάθ8 ἴῃ ἔδνον 
οὗ (86 ἢγοϊς ἀογίναϊζου, ἔσο ἃ γοίεγθηοο ἴο {86 οχ- 
ῬΙΔΙΔΙΊΟΥΥ ΘΣργθββίομβ (γογβ. 82, 84, 86). [Απὰ 4180 
9 Δηδίορυ οὗ {6 "ὮΣ223.---Α,, 6.]---αἰππμιου.--- 
ὙΒ9“ 22), ΒΟ ΟΥ̓ ΤΩΥ ρθορ]ο. ᾿ Αοοοτάϊπρ ἰο Πε] σβοῖ, 
δ ἔοστο 1129 ᾿ἀδαϊριιδίθβ βίταρὶν (ῃ6 ἀοβοοπάδληί οὗ 
ἴδο ρεορίθ. Ἐὸν (π6 Ἄοἰαγβοίθν οἵ (86 Μοαρίϊοβ δηὰ 

Αἰπροδίίθθ, Ἔδρθοῖδ!γ ἴῃ τείδθγεῃοθ ἐὸ ἐδοεὶς 
800 ΚνοΒΕι, ἢ. 178, νῆο, ὨΟΝΘΥΟΣ, ἰῃ δΐβ 
τοοιποὰ, ἀγανϑ [86 ἰπίδγοῃοα δὲ δρονο σοιτηδγκοὶ, (δὶ 
118. πδιταῖνο 88 ἰΐβ οχίχίη ἰῃ Φονιδῃ δεϊτοοβίιγ. 
Βοβίἀ68 86 σορὶγ οὗ Κεὶ! [ϑ8θ6 ὕθαι, 11. 9, 19, δηὰ 
Χχὶϊ, 4. [οὶ ἰιογθ ἀἰδαρρθασβ ἔτοπὶ ἰδῈ  ἰβίοιγ, 
δα, δὲ ΚυτίΖ γϑπιδγίζθ, ἴὶ ἰδ 6 ἀδαί χη οἵ {Π19 Ὠλττα.- 
ἔνο ἰο μῖνο ἃ βυρροτὶ ἔογ {16 Ἰδίογ σοοογὰβ οἵ (86 
τοϊδώοῃ οὗἁὨ (656 γί θ68 πιὰ ἢμ6 [δγαο! ἴο8.----α, 6. 
Βο Ζβο δἷδὸ πιδὺ Ὀ6 οοπϑυϊοὰ (ρ. 401) πὸ 
τ 66} γοοοζηΐζοθ ἴῃ ἔδοὶ οἵ 16 ἀοβοθῆς οἵ Ὀοϊὴ οἵ 
[686 ῬΘΟρΡ]ὸ8Β ἔοῃ [οἱ. Ὧι ποσηδάϊο δογάοθ οἵ 
[οὶ κταάυλ!ν ἐχέθη θά ἐμποπιβοῖνοβ οαδὲ δηὰ μογίὶ- 
θαϑί, δῃ ἃ ραγν βυθαυρά ἀπὰ ἀσϑίγογοά, διὰ ρδι γ 
ἱποογρογαίθα διιοηρ ᾿μοτηβοῖγοθ, (86 οτίχίπαὶ ἰτίθοθ 
οὗ 6 Εππλίση διὰ ϑυβίπι, 

ὉΟΟΤΒΙΚΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

ὅθε [Π6 ργϑὶ Π ΠΑΙῪ δηά Εχοχοίίοδὶ γοπιδσῖνα. 
1. ὕροι 186 πιαηϊ οβίδιίοῃ ἰῃ (π6 οἷς στοτς οἵ 
ΤῸ ΘΟΙΏΡΔΙΟ οἷ. χὶΐ, ἯὯ76 οὔδβογνϑ, πονόσογ, (μδὶ 

[{ τοδηϊίοαιδίίοι τ πο δ8 χίνοη ἴο ΑὈτγδδτη, πα 
οοτρίοχ, Ὀθόθιιδα ᾽ξ μαὰ το ίδγομοθ ἴῃ ῥδεὶ ἰὸ μὲ δηὰ 
{Π6 Ὀἱγ οὗ ἴβδδο, δηὰ ἰῇ ἴ0 [μοὶ διὰ βού, 
Ηδηο6 ἰξ τοβοῖγοβ ἰϊβο], ἱπ (6 ὀοῦγβο αὐ (86 δἰδίοιγ, 
ἰπίο {π|0 τηδι δϑἰδιίίοηβ, 

2. ΤῈῸ οοπῃροιίοη οὗὨ 88 Ῥῥτοζηΐβο οἵ τοδοτηρίΐου 
δηἃ [86 Δηπουποοπιροὶ οὗ ̓ ιἀστηρηὶ, τ ἰς ἢ 18. ροου ΩΣ 
δρεῖρας βοοώοι, τυῃβ ἰμβγουσῃουϊ ἐδ6 πθο]6 ββοτεὰ 

Ἰρίυγα. 
ὃ. ΤΏ οτίϑηϊδὶ νἱσγίαθ οὐ Βοβρι δ!" ἀρροατε ἴντα 

ἴη (86 ᾿κεῖ οἵἨ (86 ἐποοσταῖίο αἱ ἢ, ἀπά βὸ {πο πῖθο ἰὰ 
Ὀ]οδϑίηρ, ποῖ ἰ8 ῥγοοϊδίπηϑὰ τπγουρβους (μ6 πιοὶο 
ΡΠ ΡΟΤΝ ΟΟΝῚ Θτθῃ ἰο (δ6 ορίβι 16 ἰο ἰ86 Ηοῦτεπϑ 
(ΒφὉ. χίΐϊ, 2.) [ὲ 8 ἃ οοῃἰτδαϊοιίίοι ἰῃ (πὸ πδίωτιὶ 
ουδβίοτῃ οὗ [ῃ9 ΑτΔΡ8, (δδὺ [867 Ὑ}} σοῦ {86 ρῥἱ]ρτίπι 
ἴῃ 186 ἀεροσὶ θαίοτθ δ δῃίογβ ἱμοὶν ἰδηΐβ, Ὀὰϊ τοσεῖτο, 
ἢπὴ πίῃ [86 στοδίοβι Ποδβρ Δ γ, 88 ἷὰ ἰβ τ} ὶγ {τὸ 
ἐμδῖ (Π6 πδίυγαὶ νἰγίυθβ οὗ ῬΘΟρίΘ ΔΙῸ ἰδ)ηἰδα ὉΥ ο08- 
ἰγδάἀϊοσουβ. ἨἩοδρί ἐδ! ἑγ, πόνονοσ, 5 (86 ἀρθοϊᾷο ΥἹΓ- 
ἰῃς οἵ (6 Ατδῦ, δὶ8 ἱπμογιίδποθ ἔγομι μἰβ ἔδί μος 
Αθγαθα. Βαϊ ἴπ ΑὈγαῆδηλ Ὠἰτηβοὶ τ (818 νἱἰγίαο ἰδ 
οοπβοργαίθα (0 ὈΘ {Π6 ερίτγὶ ταδὶ ἔπιλὶ οὗὨ ἴδ 1}. 

4. ΤΠ ἰοδεὶ οὗ ἀοὰ πὶ ΑὈγδβδηι [Ποπ ὑτῦὸ 
ἴς ἷθ ἰμαὶ ΑὈγαθδτὰ ᾿88 ΠΟῪ Ὀδοοῖωθ [86 ἐποηὰ οἵ 
αοά, Φαπιθ8 ἰϊ, 28. Απὰ πβδί ᾿ἰρὰν (18 ἰϑύουυ οδϑίβ 
ὌΡΟΠ ἰἴπ0 πιραηΐηρ οὗἨ ἱμαῦ ἰοιτη.---Α. 6.] Α Νὲὸν 
Ταεβίδιμθῃΐ δηὰ ΠοΔυΘΏΪΥ βῖστ, τ οθο ᾿δίορ γοβοοιίοῦ 
8 186 ἰΔ0 16 οὗἩ βμον-Ὀγοδὰ ἴῃ {μ6 ἰδιιρίο, ἰδο 1,οτὰ 
ΌΡΡοΣῦ ἱπ ἰδ Νον Οονθηδηί, ἀπᾶ (Π6 Μασγγίδχο βαρ. 
ΡΟΣ οἵ ὑ89 [δῦ ἴῃ ἐδ πον ποιὰ, 

ὅ. Τ86 αἰδιπούσῃ Βείπθοη ἴΠ6 ᾿δυρ ίηρς οὗ Αὔτ- 
Ὦδῖη δηὰ βΐδγδιι (8δο6 δρονβθ)ὴ. [ἢ οἷν. χχγυὶ, 6 ἰδεῖ 
ΔΡΡΘΑΓΙΒ 8111 δηοίδμοσ, ἃ ἰδἰγὰ ᾿Ἰδυρὴ, ἰῃ ογάδν ἰο ἀοίεῖ- 
ταῖπθ [86 πδῆγθ ἴβδδο (δοῦρ. ν. 9) 76 ᾿ἰδυρίνοῦ 
οὗ ἃ ᾿ογίῃ! ἔδι ἃ, [16 Ἰδυρηίος οὗ ἃ ἀουδώης ἰἱ 
[δἰ ἢ, ἀπᾶὰ (86 ἸαΌρητον ΟΥ̓ δβίοη ϑητηθης οὐ οσϑὴ οἵ 
[}}9 δ ϊπλ αἰ Υ οὗ [Π6 ποτὶ, ἀρρϑᾶγ δῃὰ ραγιοἰραίε ἰῃ 
186 πδπὶθ οὗ (88 Βοῃ ΟΥ̓ ργοτοῖβθ, 88 ἱπάϑοὰ αἱ (δαὶ οἵ 
ΟΥ̓́ΘΥΥ ΟὨΙΪὰ οὗἩ [86 Ῥγοζηΐβα. 

6. Τι6 ἰοϊἰαἰϊΐοη οὗ Αὐτγδῆδπι ἰηΐο ἐδ6 ρατγροδβεβ 
οὗ αοἄ. 1η οἷ, χνῖϊ!. 17, “τ80 βοτίρίυγο [68 ἐδ δὰ- 
αἰοι οἵ τοῦ παιδός μου (135) ἴο ἀπὸ ᾽Λβραὰμ, ἴος 
Μ οι ῬΉΪΠΟ τοδὰβ τοῦ φίλον μον (ΘΟχαρ. ψδχωθβ, ἰ. 
28). ὙθοΓΟ 8 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΔΩΥ͂ ρϑδϑβδδρο ἴῃ μοῦ {8 
“2 οὐ ἼΞΙΝ ([εὰ. χ]ὶ, 8; 23 ΟἼγοι. χχ. 7), που!ὰ θὲ 
τῆοτο διώηρ ἴπδη ἴῃ (8. ΑὈγαδδστα ͵ἰβ ἐπ ἡ οηὰ οἵ 
ϑοβονδῖ (διωοηρ ἐπα Μοαεΐθαιβ ἰξ δῷ ὈΘΟΟΏ6 8 δ886:» 
ὮΔΙ)Θ ; 6..8}}] ΟΓ τρογοῖν εἰ ϑ8}})}, ἤγοεα νὰ δοὰ 
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Ἠοῦεοι ἰδ αἷδο οδ]ϑὰ εὶς. 6. ΠΔῃ}, οὐ εἰ ἷγ ἘΠ 
οδ8}}}}, δι ἃ πὸ [δύο ὯῸ βοογοίβ ἔὔτοιὰ ἃ ἔπῃὰ." ἢ) 9. 
Ἰσϑοι; (οοῖρ. σοῦ χυ. 1ὅ 6. Το θγϑὶ γοδϑοὴ ἰδ, 
ἐδὶ .ῶ6 οδοθο 4 δὰ (αὶ 6, δῷ {{π6 
οἰοβοῦ, 88 (6 ἀοδεϊηδιίοη τὸ ἰοαμὰ ἴῃ ᾿ΐδ τϑϑϑ ἴῸὉ 
Δ} ὦσοο, ὁ ἱγαάϊτίου δῃὰ δοϊοοὶ οὗ ἰδλο τγουνοϊδέΐοῃ οὗ 
θοὰ, οἵ τἰκυὐδουξηοδα δηὰ ἱπάρτοοαὶ. ἸΤὩς ἀοοσίτίηθ 
οἵ (06 αἰοσώοι ἔγδε δρρϑδιβ ἤδθγα ἰῃ [8 τηοτο ἀδδηϊΐ!ο 

ποῦ ἰεθὰ ἰτη ἰὸ 

Ἴ.Α ΠΡ ΕΓΒ ΠΥ ΕΡΟΡΕ παῖ, ὙὮῸΥ Θοά 
ταν} ἰο ΑΡγαθδπὶ Ρεοηϊορσ ἰπάρτοθης ὉΡῸΒ 
λήββεει δἰκῃ ἡἰῤτε μαι ρὲ ἐντ᾿ οδ μν δυτε γερο 
ἄσπι, Ὀπὶ αἰϑο ἰμ:6 δοδὰ 5θα, δβου]Ἱὰ 6 ἴον 1] ἔτη ἃ 
ουπειιπουϊ ραγὶ οὗ (δ 6 δδῪσαγοὰ δἱ , ἃ Βοϊο:η ἮΔΙῚ»- 
ἴων ον (80 ρϑόρὶο οὗ ἀοὰ, διὰ ἢ (δ0 ποηϊὰ, Αἱ 
[26 δδ6 ἴθ {εἰ8 ἰβίοσυ δμου!ὰ τολῖτο ΠΙυσίτίουδ 
[6 ᾿αδίίοο οἵ αοά, δοοοσάϊηρ' ἴ0 ὙὨΐοἢ ἃ ῬΡΘΟΡ]9 ΓΘ 
τῖρο ἴον ᾿υἀρτησπὶ, ΒΔ ἃ οΓ7 οὗὨ 118 ἰηϊαυλεγ δϑοσπὰ 
ἴο Βοδυςῆ. 

8. ΑὈτδίδη 5 ἰηἰεγοοδαίοι, ἴῃ ἰἰδ δίσοη σιν δηὰ ἴῃ Ϊ δὲ}, 
ἰὰ5 οὐ παίδοιν, 18 δὰ οἰΘΣΏΔΙ Ἔχαπιρ]θ οὗ [86 ἰχσῸθ 
Ῥοακίῶοι οὗ ἰδθ Ὀοίονος ἰοὸ ἴδ0 οοτταρίίου οὗ ἐδ 
ποιὰ. Ὅροι (πὸ 586 “τη δύο οὗ ἰη ογοοδαίου 860 
1 Φοδῃ στ. 16. Ιηϊογοοδαίοῃ οὐϑὰ 115 ΔἸΤΑΥ οΩΣ 
ἔαϊ δοιὰ Ὀϑοοῦηε8 τ ΟΓ6 ἔδηδιξοίπτλ οὐ ἔγεηζυ, πθσα ἴ 
σνογδίορδ ἴ)6 ᾿ἰπιῖ8 οὗἨ ἱτυϊῦ, ΑὈΡΔΌΔΣ,᾽ 5 ὀχουδοδ ἴῃ 
ἰκία ἱπίογοοθβαίοῃ, Ὠΐ8 ὑγαἀσπί ὈῬΓΟΡΡΘδ8 ἰη εἶδ μοι ομα, 
δ πῶ] δἰ ἴθῆσθ, ὑσοτο ἰδδὲ ὄυθὴ ἐῃὴ6 Ὀοϊάοϑὶ ἰηΐον- 
ΟΟΌΓΒΟ δ τ ΟΓ Δ] οοπαϊοηθὰ, Οἱ (δ οἔδον Βαπὰ, ἐδ 
πο ἷο ρόπος οὗ ἰηἰογοθδδίοῃ δηὰ ἐπο Ν1}} οοείδἰπὶν ἱμδὶ 

ῸΙ ΜΠ 6 δηδπαγοα, ΔΡΡΘΟΣ διόῦὸ τηοαϑὶ οἰθασὶγ. 
866 ἐδ 208} νοῦβο, τ οἢ. Τρ ῖΚ68 ἰξ οἶθαν ἰδὲ Ατ- 

 ἱπίογοοββίο 88 ποῦ {ΓΌ}1688.---Α. “ 
9. 1 15 ἐνἰάθης ἔροηι ἔμ6 Ἰηὐοτοθδαίοῃ οὗ ΑΡταμδσα, 

αι [Π6 Ταἰδπον οὗ ἴδὸ αἰ δια] μδὰ ἃ γον αἀἰδοτοας 
ἰάοα οὗ τἰρηὐθοῦβηοαβ ἔγοσῃ ἰμδὶ Ἡξιϊοῖι σοζαγὰβ ἰδ δὲ 
οοὨδίδιίη ΟὨΪΥ ἴῃ ἰδ6 Μὸν μέέγα οὗἨ ρυηίβατηθηῖ, 
8560 ΡΟ ἴδ ἰάο6 οὗ δίκαιος, Μέαις. ἱ. 10θ. Μογοονοῦ 
ἴῃ ἐδ τοβοοὔου, ἰδ ρευάθηοσ, διὰ μ0 Θομδίδῃου οὗἁ 
[80 ἱπιοτοοδαίου, (6 ΑὈνδΒδσηΐο οὐ οὐδ (Π6 18γ80]- 
8) οἰδιδοίοσ ΔΡΡΘΑΣΒ Βατὸ ἰῃ ἰδ στὸ που διὰ ἴω 
ἐϊ6 δαποιβοα ἔοστω, δ ἰὲ δηΐοστβ οεδοσπδαρὰ ἴῃ (δ 116 1] 
οἵ ὅδοοῦ αἱ γαί 1688 ἱ Ὀπὲ δῇ [00 δδιηθ διϊοά 
ἴοσ δουοιβοδύοῃ. Βυὶΐ ἴῃ τοχζασγὰ ἰὸ ἰπ6 ἱπουρῆὶϊ οὗ 
ΑὈτδμδεη᾽ 5 ἰοἰογοοβδίοη, 16 ἩΟΌΪἃ τηλῖκο ἐδ 1ο]ον- 
ἱπρ τοιιδεβ: 1. Ηἶΐδ ἱπίογοοθδβίοῃ ἰδῖίκοδ του δηὰ 
τοοτο ἰδ ἴοετα οὗ ἃ ᾳποδίίοη. 3. Ηδ ἀοϑθδ τοὶ ὕΣᾺΥ 
δὲ [6 ροάΐο88 βῃου! ἃ Ὀ6 ἔγοοά ἔτογῃ ραηίθηστησηῖ, 
δαϊ ἴον Π6 δρασίηρ οὗ (86 τἱρδίθουβ, διὰ ἰδο ἰυσιίηρς 
ΔΔΥ οὗ [0 ἀοβιστυισύνο πὰ ὑ ΔῸΙΩ 4], ἰῃῃ οαϑ9 
ἴδεξγο ββουὰ Ὀθ0 ἐουμά 4 ϑυδιοίοαηῦ δα]} οὗἨ ἰῃ6 τἱρὶι!- 
6008 ἴση. ὃ. ΗΪδ ῥγαγοῦ ἱποῖυ 68 ἰ.6 ἱβουρὶ 
δὶ ἀοὰ που]ὰ ποὶ ἀ6ΒΙΣΟΥ͂ ΔΩΥ εἰηρὶο ὑδοῦβ 006 
ψἰτ ἰδ6 πίοίκοά, μῆλον Ἢ ὅδ ΠΌΣΩΌΟΡ οὗ [89 τἱρδι- 
608. Βῃο ἃ 6 ἰοο ἴ0 Ῥγϑδϑοῖτο ἰΠ6 Ἡ]ι016. [16 
τἰρξυίοουκ, οἵ σοῦγδα, ἃγὸ Ὡοξ ἀδδίτογοί, Δ᾽ ἐπουρὴ [86 
ΔΙῸ ἐπὶ ἰηγοϊγεὰ ἴῃ ἴδ) 9 ραπίοητοθης οὗἨ {δ νἱοῖς 
“κα. α. 

10. ΤΙβ Βίβίουυ τρλῖκοα ἔθ ἐσπιῖ σομ σοὶ σΌΟΌΒ ἔον 
811 ἄπιο, ἐμαὶ ἰδ τῇο]6 ἀοργανοὰ ποιὰ ἰ8 ργοθοσυοὰ 

8 βοοὰ οὗ Ὀοϊονίηρ δηὰ μου τηθῃ, δηὰ ἐδπαὶ 
ποῖ δοοογαϊηρς [0 ἃ πυσηοσίοδὶ, θὲ δοοονάϊηρ 

ΘΟΥΓΟΒΡΟΏΔΒ 
8ο- | 8 ὙΔΥ οἰτηΐϊον ἰοὸ δὶ ἴῃ ἩδίοΣ 

ἴο ἐδοῖν ἀγηῃηασπῖο οὔΐγ. θη νυ ύδουβ πουϊὰ 
ἴδνο βανϑὰ βοάοη, Βυΐ τ Βθη οὐοπ 186 Β8}{ οὗἩἨ 1.6 
δδσίδ (δίς, ν. 18) ἄοϑβ ποὺ ἀνδὶϊ (0 βᾶνυθ ἃ ὑθουῦΐο οὗ 
ἃ σοτ Ὁ γ, ἴΠ6η 5.}}} αοα οδγοβ ἔογ ἴδ βαϊναϊΐοῃ 
οἵ ̓ εἷϑ Οἤοθα, 65 [8 δο60 ἰη ἴπ6 Ηἰδίοτγ οὔ Νοβῇ, 189 
ἰδίοτγ οὗ ἴωοἱ, δηὰ [Π6 Ὠἰδίοτγ οὗ (Π6 ἀοπιγυοίζου οὗ 
Φοτύρδιοω. Βαὶ ἰδ τοϊδιίγο ταϑάϊδίοστβ τΐῸ ΔΙῸ 
Εἴνϑῃ ἴο 186 νου]ὰ ἴῃ (89 “δβδὶὶ οὐὗὁἨ ἐπ6 ϑαυίῃ,᾽ ροϊπξ 
ἴο [09 δΔϑΘοΟΙαϊο ταράϊδίον, ΟἸ γί, ῆο ἰΒ [6 οδηΐϊσαϊ 
βαυΐῃρ ῥἷνοὶ ἴῃ ὅδο ἰδίου οἵ 109 νον], [7 κἰαπὰ 
ΒΟΣΘ 0 [Π0 ΥοΓρῸ οὗ 8 τηοσὶ δἰ γι κίηρ ἰγρα οὗ (π6 ιὰρ- 
τοοπί. Ἧγ7ο Κηον ἱμπδὶ [89 δίοστω ἰβ ραϊποτίηρ δηὰ 
τοδγ ἴὸ Ὀπγεί, Ὀπὶ ἰπ ἐδ πίω εἴθηοο πίοι Ὀτθ- 
οϑ65 ἰδ τὸ Ποδρ [86 νοΐδθε οὗ πὸ ἱπύθγοθαβου. Β 
πιο ἰΠ0 84] ὶἃ οηΐ 6 Ῥτορασγίηρ, [μ6 νοΐος οὗ 
{9 ὑπὸ ἰὨύΘΓΟΘΒΘΟΣ ἰβ Βοδτὰ.---Α. 6.] 

11. Τὴ0 Αηροῖΐδ ἴῃ βοάοιῃ. [πῃ 411] βυοῆ Οδ808 
ἄλογο τουδὶ σοίΏ9 ἃ ἰλδὶ ὅπ] ἀθοίβδίοῃ, ὅ.66 δου. 

12. Τὴο τοδηϊ δίδου πιο τῶθ ρίνϑη ἰὼ 
τ ὕδὲ τ ΟΣ τὰ ρίνου τὸ ΑὉ ἴδ 

γἱπίσι οὗ ἰδ6 οδῃ- 
ταγίου, Οοτπϑὶίτ, δἱ ΘΟΙΤΟΒΡΟΏΔΒ (0 6 Υἱβῖ 08 
οὗ Ῥοῖοῦ, αἱ Φόρρα (Ασὼ χλ Το Ῥγοοοῃεἶοα [0 
ιΐ9 οοπποσέοη οὗἨ ἰδ6 τογοϊδιεϊοσιβ νγϑϑ, ἀουδεῖοεβ, ἴῃ 
Ὀοῦδ οαδο8, [86 την δίογ ου5 Ὀοπὰ οὗ ἃ ΘΟΙΏΤΏΟΙ ῬὈΓΟΙΩΟ. 
πἰθίου οΥ δ φὰφρ ευρ ὑτος οὔ κτοδῖὶ ουϑῃδδ. 

18. δβἷῃ οἵ βοάοσῃ ΓΌΏΒ, 86 ἃ ρῬΠΘΡΑΙ ΘἤδγδΟ- 
ἱδρουφσὴ "0 Βοδίμδῃ πογὶ ὰ (ϑοο Βοια. ἱ. 94); 

ἴα ἐδὶ6 δδρο σι ΒΟΙΩΘ ὨΔΌΣΟΏΒ ἃΓῸ ἔἈΓ ἸηογῸ ἱππο- 
οϑῶξ ΟΥ μΈΠΕΥ (δὰ οἰδοτα. ΟἸΌγο ΠΙΒίΟΥΥ δἰδο, ἴν 
(υἷα Θοπηθοϊου, ῬΓΟΘΟΓΥΘΒ δα ΓΘ ΘΙ ΌΤΆΠΟΟΒ. ΑἸΘΟΙ 
ἐδ σδαθο8 οἵ {6 τίη οὗ ἐδο Θετιδπίο κίπράοηι, {πὶ9 
δἷπ δίδηβ Ῥγοιαΐμοηι τδοθο δηδιορῦθ 6 οαηὰ ἴῃ 
[86 δἰῃ οὗ ΟὨδα (οἷ). χα συ, 8.). 

λ4, ΤΊιο ἀοδοτὶ ρώοη οἵ [86 εἰσὶν θο6η9 ἱπ ϑοάοιῃ 
ἷβ ἃ εἰσὶ οίθοθ οὗ ἰογεῖ 9 δδρϑοὶ δπα ἱπαργοββί υθηθθᾶ. 
᾿ ΤΊ (ἴοι Ἀγε μπ|6 τοῖον οἵ 186 ἘΜῈ τ 

6 στο βοιϊοη ᾿υδίβ, αῃὰ ἴγοτῃ {π6 ὈΓΟὺ- 
ΔΌΣ δαὶ (Π6 ἐλ οὗ ἰδο οἷ ἐὰΐ κπὲν 
ἐβάϊγοοιῦ οἵ 1,018 τιγαίογίουβ ρτιοδί8), ἰπδὶ (Π6 ὌΡΓΟΔΡ 
οὗ [86 ϑοάοιιίίθθ νὰ8 τηοτὸ ἰδδῃ Δ} δὴ υρτίβίπηρ 
δραϊηκὶ (Π6 ἰυάστηους οὗἩ [οἱ τμΐοι [Π6Ὺ Βδὰ αἰγοδαν 

οϑησρᾶὰ, δῃηὰ ἃ ἰυσυ]υουδ τηθηϊοβίδ θυ ἰπαὶ 
ἐδποῖν δουιίηδ]0 ἱτωτη τ ! Ὑ πιυϑὲ Ὀ6 μοἰ ἃ 88 8 ρα] 10 
συδίοτι, οὗ Ἡδοδ 6 ΠΑΥΘ ἃ ὈΌΓΤΟΙΥ δηδίορουβ ὀνϑηξ 
ἰῃ ἐπ6 Ὄρτοαρ οὗ ἴ)6 δοαίδβοη δἱ ΕΡΏοδιιβ (Αοἰβ χὶχ. 

διὰ Ὀοδιΐδ] Ὡλύιτο οὗ δ δῇ- 
ἴῃ ἔσο], (11 16, ΟΡ ταῖδοῦ 

16. 1,οὐἱ᾽ 8 βαϊγδιΐοῃ 18 δῇ ἰτηδρθὸ οἵ δβαϊνδιίίου τῖϊα 
[00 αἰπιοαὶ αἀἰδῆουϊϊγ. Βυὲξ 16 ἀδῖαγ οὗ 8 ἔδίπὲὶ 
Βοασίραμοδδ 8 { ἴ δαὲ ρόνοῦ οὗ ἀουῦ]ο 
Βοεαχύθάμορα ἴῃ (86 Ηἰδίονυ οἵ [5 νὶθ. Ημθ ἰ8 {ῃ 6 
ΘΧΔΙΩΡΪΘ οὗ ἃ που ]γ τηΐϊπα, ᾿ϊοὰ ταγη8 Ὀδοὶς ἔτοπὶ 
1.6 πᾶν οἵ πβαϊναϊίουι,, δηὰ ἢ [18 ἀφρὰκι 4 ΗῸΓ 
(8.0 πον] {4116 ἰηίο [πὸ θ.ο οὗ πάριηθηῖ."'͵. 1π θδΐθ 
86:86 6 1,ογὰ δΔ8 Βοεῖ [08 Μὴῖ[6 88 Δ ὙἩΔΓΏΪ Πρ Θχ δι ἷθ 

« Ἰ Ὀδοῖς εἴοτα, σα ἐδθ ΟὯΘ Βαχιᾶ, Βοσ ἀοιεδὲ 
δῃὰ ὩΒΡοΙλοῖ οἴἩἨ ἐδ ἀϊγίπο αἰκὶ οἱ ἰδ οἴδιοσ, ἰδὲ 
ΒΓ ἢδϑαχὺ 'νῶδ κἰ}} ἰδεῖ Ὁ Ἐδο ἰυμδἰ5 οὗ Βοάοτζω, διὰ τἘΜδὲ 
8.6 τὸ δῇ τ ᾿Ζο] ἸοαΣ οὗ 80 χουσυΐη δχιζοὶδ. 
Κσετε, Ῥ. 106.--Α. ᾳα. 
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(κἴο χυὶϊϊ. 32). Ὑ͵Θ ΤΑΥ͂ ρϑγοεῖνο ὑπδὲ ὀυεῃ [οἱ ΜὯὃϑ 
ΒΟΏΙΟΙΥ ἀορτοϑβϑϑὰ δϑ {0 {Π6 ΘΓ δίη 666 οὗἨ [ιἰβ βΆ ΠῚ, 
ἐπτουκχὰ [16 τἱάΐου]ο οὗ μἷ8 βοῃϑ- μι δν, Ὑἢ0 τορασχάϑα 
Ἰὲπὶ 88 8 [οβίϑι. 

17. Το Ποδαὰ 868 βοσνοβ ἰ0 δοϊηρίοίο ἐπθ 
Ὁ] 6 τηοδπίηρ πμϊοὶ ἰ8 ρΘουϊίαΣ ἴο 186 τ͵8016 Ἰδλπὰ οὗ 
Οδῆδλδη. ΤῈθ πῆοἷα Ἰδπὰ ἰβ δὴ 1 υδέγαίδοει οὗ ἐδ 
ἀἰϊνίμο πογὰ, δῃηὰ οὗ βδοτοὰ Ὠἰδίουῃ, διὰ ἰδ ἔπ Ποδὰ 
ὅρα ἰπ ραγίίουϊδν, 18. 86 μἶδβδ οὐ ἰ86 αἱνίηθ ἡπάφτηθηί. 
ΑΒ ἃ τυουυτηθηῦ οὗὨἉ ἴΠ6 ΤηἸΓΘΟΌΪΟΙΒ ἱπἀρτηθηῖ ἰδ εἰδη δ 
ορροβϑὰ ἰοὸ ἐμ Ηϑοά 866, νιίοι ἰ8 ἐη6 τηοπυτηθηΐ οὗ 
{86 τιϊγδουϊοῦβ ἀο]νοσδηοθ. 8300, κοπίβο, 88 (Π6 δ08 
οἵ ([)ὁ οἷά οονομδηίῖ, ἰξ δἰδηὰβ ορροβϑὰ ἰοὸ ἀϑηθβδδζοὶ, 
ἐδ δοὰ οὗ (δ πον οούθῃδηῖ. ἴῃ {86 ἀοδοτίριίου οὗ 
ἔ!ο Ποδὰ 8.6, Ββονονον, τὸ τασδὶ χζυδτὰ δραΐμδί [Π006 
διηοίθηϊ ΔΘΒΌΠΩ ΡΓΙΟΠΒ, οἔτδο Δρρίοδβ οὗ βοάοσι, οίο., δὶ- 

Ὦ δοζὴθ ομο- δ ἀϑὰ δροϊορίϑβ ἴον {8080 Ἰγδαϊἰοη 9 
οὗ ἰδο Περὰ ὅεα δῦθ δρροαγϑὰ δρδΐη ἰῃ γϑοϑτς ἔπη. 
[1 ἰβ ἱπιογοδιίηρ ἰο ποίθ ΟῊ οἴδη {μἰ8 ονθηὶ ἰβ 
καΐοιτοα ἰοὸ ἱμ ἰδ6 Νοῖν Τοδίδιηθας, ηοῖ ΟὨΪ]Ὺ αἰ ον 
Ὀαὶ ἱποίἀδηία!γ. Τηθ ρθγαβοβ 590 ἔγοεῃ [89 ττῶΐ ἴ0 
ΘΟΏ6, ὉΠαΘΘΠΟΠΔΌΪἷο Άγο, (86 ἀοδατίριίοι οὗ (9 δΒυὰ- 
ἄδηποϑα δπὰ οοτηρίοίοποθθ οὗ ἴδ9 ἰυάρτηοας, δηὰ 18 
ΘέδΓΏᾺ] ἀπγδιίοῃ ἐπ [86 βηηοῖκθ οὗἉ ἐμεὶν ἰογιηθηΐξ, πο 
ΔΒοοηἀθῳἢ} ον δυὸῦ δηῃὰ οὐϑσ, 4111} αῦθ ἃ ΙΏΟΣΘ ΟΣ 
ἰε85 αἰγοοὶ γοΐδγθῃοθ ἴο (18 ουθῃῖ.----Α, 6. 

18. ΤΊα Θαυὶν γἰβίηρ οὗ Αὔγδμδηι, εἱϑ ιο 
ἐδο υἶδοθ ποτα πβύταρν: Ὀσίοτο Φοδονυδῆ, δηὰ [ἰδ βἰδηὶ 
Ἰοοῖκ ἰο {86 ϑτηοκίηςς νδῖϑ οὗ δ αὐθλ 15 ἃ δ Ὁ} 1π)6 δοιὰ 
ἐδιργοδδῖνο ρἰοίαγο ΤΏΘΓΘ δίδπαβ ἰθ6 τηουγηΐπηρ ῥσίοδὲ, 
ἸοΏοΙν δηὰ εἰθηὶ ἰῃ 6 τωοσπΐηρς χδϊ, 65 δ εοσηϊδἢ 
δαὶ Ὁροῦ ἰΠ0 τυΐϊηδ οὗ «“οτυβαίοΏ. ΝΟΥ 86 βὰν ἰδδὲ 
(Βοτθ τεῦ ποὶ ἰθὼ τί θοῦβ ἰῃ ἥοάοιι, θδυὲ Κπον 
ἔτοτα 86 τοβοιο οὗ Νοαῖ ἔγοιῃ ἴμ6 βοοά, διὰ οἷς δοΌ» 
βαθπί ἱπάοϑα ἐπαὲ εἰ ἱβίθγοοββίοη βδὰ ποί Ὀθθα ἴῃ 
ψαῖῃ. 

10. ἴπύμο ἀοβισασώοη οὗ βοάοτα ἀπὰ ΘὐΙμοστδ, 88 
ἴΒ (80 Ῥτίμγ εἶν τοΐγαοὶθβ ἰη Εαγρί, δπὰ ἴῃ ἴθ6 ὈΪ]10Α] 
τοὐγδδ]οβ γϑθθγα γ, {Π6 οοττοθροπάθηοθ Ὀδϑίνθθῃ ἐδ 
τοὐϊτδουϊουβ ἀϊνίηο ργονίάθπος διὰ ἴ(δ6 ἰη οὶ] οί! 8] ασὰ 
ἡποκήκα οΟὨ αἰ ΠΟΠΒ ὑροπ [6 ΘΓ τοῦδὲ ποὶ ὈΘ σηΪ8- 

6Ώ. 
20. 1ω,οἱὐ δηὰ 2 ἀδυσμιίοτα. [10 8. ἃ ὑαγοδοϊορίοδὶ 

ἔλοὶ ἰδιδι, ἰῃ Βυχιδη Ὡδίαιτο, δαρϑοίδ!υ ἰῃ ὈθρίμποτΒ ἴῃ 
(00 ἃροὸ οὗ αἰ οὐ [8086 ἩὮΟ86 ΘΟΏΒΌΟΣΒ ὩΔΌΙΓΟ ἰδ 
ΒΙΤΟΙΚ, νος ἃ στοδὲ ἰδθηβίου οὗ (δμὸ 116 οὗἉ ζαὶτ, οὗἁ 
δρϊτἴ.4] οἰθνδιίοι, στοδί δῃὰ ἀδηρογοῦδ γοδοιίοῃβ ὁ00- 
οὖσ, ἀυγίηρ πρϊοῖ ὑοιρίδιίίοἢ ΤΩΔΥῪ ΘΑΒΙΪΥ ΤΟΥ͂Θ οοτ- 
τυρίπρ [0 ἴ})0 τιδῃ. 

21. Μοαῦ απά Ανπεπιον. ὅ66 ἴδ ΒΙ)]6 Ὠἱοθδομδ- 
τῖοθ. “06 ΜΥοίϊο, ΤΌΝ, Κηοῦοὶ, ὀχρἰδίη 6 πᾶτϑ- 
εἶνο 88 ἃ βοιίοῃ οὗἨ [δγδοείαῃ πδύοηδὶ δηἰϊπηοαῖιγ, ἄς. 
(866 δῦονθ.) ὙΒβθη, βοπουοσ, ἰδίον ἀϑυδυομοσγ (ΝΎτω. 
ἰΔ. 20) διὰ ᾿πυρίθιγ (6. κ. 3 Κίηρε ἰϊ, 26 4) Δρροδῦ δ8 
δαπάδιηοπίδὶ ἰσαὶ(δ ἰῃ ἐδο οδδγδοίοσ δηὰ οὐδ οὗ Ὀο (ἢ 
ῬΘΟρΪθ, τὸ ὁδΔ δὲ ἰοαδὲ μβοίὰ τὶς οαθδὶ [υδεῖοθ, ἐμαὶ 
ἴμ686 ἰῃῃ ο τ 0 δἰ 8 οδτη6 πῖιὰ ἐΐοσα ἔγοια ἐμεῖς ογἱφίη, 
88 ἰδδὶ {μ6 ἰγβαϊμοι οὗἁ [Πποὶς οτἰ σία 885 τοουϊἀοὰ ἐποὶν 
οΒδγδοίοσ." 

αηοό. Ἰ.6 οἰδϑιϊδίηρ πδπὰ 
τανοδί ἔοόττω, ἰῃ ἴ[}6 ἔδοί {δαὶ 

μοὶ ἰδ Ἰοϑὺ πῃ (86 ἀδείχηιθδβ οὗ [86 τιοπηίϊαΐηδ οὗ Μ 
88 ἃ ἀνγ6 116 ἰῃ [6 οᾶγοβ. Βαξ ᾿ξ ΤΑΥ͂ Ὅθ αποδίζομο 
τ Ποῖ Π6 Ὁ 006 8 ̓ υϑἀβοά ὃγ ἐπΐδ, ἰη βαγίηρ (μδὲ ΒΘ Θδτὴθ 
ἴο ἃ ὈδΔὰ οπὰ, 88 ὈΚΙΊΤΖΘΟΗ ἀ068 ἰπ ἃ ἀοίαἰϊοὰ ἀδβοτρ- 
οι, δἷνοσς ἃ ομβαγδοίοσίβο οὐ] ηθ Ὦγ Ε. Ὁ. Υ. Μοσεπα 
(Ρ. 400, οορ. Κικι,, Ρ. 167). Ηΐδβ ποὶ τοϊυτηίηρ 
ῬΟΟΡ δῃηὰ βῃϊρνγθοκθα οδῃ ὉΘ ὀχρίαἰϊηϑὰ ὕροῦ Ὀαιΐον 

πράθ. ]Ώ ΔΩΥ 6886 (06 ἰδΒ Δ ΟἿΥ ἴον Βΐτα, 3 Ῥοί. 
ἢ, 8, τηυδὶ ποὶ Ὀ6 ογοσϊοοκοά, 6Γ6 ΓΟΙΏΔΙΏΒ ΟὯΘ 

ἴρθις ροΐῃϊ ἴῃ Ηἷβ 118, βἴποθ Β ϑυβίαϊηθαά ἐμ δβϑϑυ 

Ἰοδσζῃοᾶὰ δηὰ ἰπὰ 

οὗ 411 Βοάοιι ἀροὴ ἰεἶἰ8 Πόοσδο, ἴῃ ἰπ6 τηοδὲ δχ σοῖο 
οἵ "ἰδ 116. [1ἰ ΤΏΔΥ ὈΘ βαϊὰ, τοόγϑονοσ, ἐμδὲ ᾿ὴ8 

1ω ΒΟΙΏΘ ῬΓΟΡΟΣΙ, δὲ ἰμ6 αἰνίπο ν᾿ 
διὰ ἩὮθΩ ἴπογα ἩΓΘΣΘ γοῖ ὯῸ Τὶ δὶ δὲθ δίῃ οὗ (86 Ἰπὰρ. 
ταδοΐ, διὰ μα Ηϊχοὶ πιδουὶ δοῖ, ἰβάϊΐοεὶο 
806 ΤΟΔΙΠῪ δηὰ ροηυίπουθεαθ οὗ ἰδ ζαϊεὶ.---ΑἉ, Ὁ, 
Ηἰα ἱπο-ίοὰ ἱπέοχίοδιέοα οαγίδί:!γΥ [ο6 στεαῖον 
ἴδῃ ἰδ 0860 ἱπλοχίοαου οἵ Νοαῖ. Ηἱ5 ἐπο- το] εἷδ 
πὰ νὰ εἰς ἰΘΓδ ΤΩΛῪ ἵν στοαῖς Οἱ Π ΟΌ]γ (Ὠδὴ 
(080 δοὶ οἵἩ υάδιι. Βοίδ διυδιορίοβ βου, Βούγοψει, 
ΠΡΑΕ ΟὙΒΘΕΙ͂ΣΡ 50 ΠΠΟῖΘΩΣ 5 διάταδίαε τὸ ΤΩΔῪ Θ8ΑΪγ 

Θὰ ἰ00 δ ΟἿ ἰπ τοοάστῃ οὗ νἱίεν. 
δ8θ Δρρϑαγα, ἴῃ οοσωραγίδοῃ πὶϊ ΑὈγδηδαι, νὶϊ 

Ποῖ 6 ΟΠ06 φοΐογοὰ ὍΡΟΣ ἴδ6 ρδί οὗ ἐ6 δα οἵ 
πὸ Ῥγοσηΐβθ, ἰῃ ἃ ̓ἰἰσιιξ δἰπιΐϊδν ὑο ἐμαί ἴῃ πες Ἐδδα 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἰῃ τοϊδίίοῃ ἴο ὅδοοῦ. Ηϑ τοΐϊρξιὶ ατὸ δαδὶ- 
αἰαμὶ ρον ἴο βανὸ ἰδ ϑοῦϊ, Ὀαὺ ΒΦ ΔΒ ΠΟ τωδῃ οὗ [86 
Βαΐυτα, πο οοὐἹά ἐουπὰ ἃ 1ἴπη6 οἵἩἉ υϊδαδίηρ : Π6 ποὶ 
ἴοο ταῦθ Εἴκὸ ἐῃ τηδδα, ἴῦο τωσοὴ ὑπάᾶδϑν ἐδ ο 
διὰ ἰοο τῃποἢ) ἰμηγοϊγοὰ ἴῃ τοδρεσὶ ἰο ποτὶ ϊγ ἐμίηφε 
ἴον δυο ἃ οδἱησ, “1 [09 ἰβίοτγ οὗ ἴοι," ὃ. 
ΚΊΤΣΒΟΗ ΤΟΙ ΑΥ Κ8, “(86 εἰὰα ᾿ΐπηθ ἔγοιη ΗΔΓδη ἰβ ΟΟΠν» 
Ρἰοιοα, δηιὰὰ (86 ογἱρίπ οὐ ὑπὸ ῥῬθορὶθ Ἡΐο δῖὸ ἰηΐοιν 
πΟΎΘῺ ἴῃ (86 Ὠίβίοτγ οἵ [6:86] 9 τοϊδιοά."" 

28. ΤῈ6 ἀοφδίτιοιίοη οὗ Βοάοτῃ δὴ δσδιυρὶθ οἵ ἰδἊ 
ἰδῖον ἀοδίτυοίίοη οὗἩ ἰΠ6 Οδμδδηΐίο8. 

24, ΤῊ ργπάσμοο ποῖ, ἴῃ 186 119 οὗἩ Αγ δυο, δρ- 
ῬΘΔΣΒ 88 ἃ 5] ρσυάθδηορ, δηα γοὶ βυβορι 016 οὗ Ὀοίῃζ 
βδηοιβοα, Ρ ΘΑ ἰὴ ἴδ ᾿ἶνοδ οἵ Ηἷο ηἀγθα 83 ἃ ἵμπ}}}} 
ἐγαὶϊ οὗ {π6 οὨ]Πάγθη οὗ ἴῃ [οἱ δπὰ μἷπ ἀδερὴ- 
ἰογδ, 88 ΜχΠῚ]Ὶ δὸ ἰη [8 08η, Βαϊ ἰδ ἰδῖίκοβ οἡ ἴῃ ἔδρο 
180 οχρτοβαίοῃ οὗ γεβπδὰ σπηπίηρ, δὰ ἔν. Ὀδοοιαδὲ 
τηδη Ὁ] ἀἷγ δηὰ ροαϊνου ππροάϊγ. ΤΏυ [,οἱ ἰτηϑεὶί 
οδοθο ἴδ ἢ οὗ βοάοτχα ; (Ππ5 ἢθ Βαϊ οτιησὶν δά- 
ἀγεδδοὰ (ἢ6 Οπλἱΐ68 88 Ὀτθίδγος : ἰπ9 6 ΟΠΈΙΒ 
(οι ἷα ἀδορσ μῦθον δ 5 ἃ βυϊρδίϊτυϊο, ρΡΓΟΌΔΌΪΥ ἔγοπι δὴ 
ἱγουΐσδὶ ὀχργθβαίου οὗ ἃ ργυάθης ἐογοείρης ἰμδὶ ἘΠΟΥ, 
ΘΟὨ ΣΟΙ Θα ὉΥ (μοῖρ ἀσιηοηΐο δηὰ πηπλῖοσαὶ Ἰυδία, 
ποῦὰ τεῤθοὶ ᾿ἰβ ῥτΌρΡΟΒδΙ : Ὀπὶ ἷβ ἀδυρθιίοσβ 138 
οσίσηΐη δὶ ἰο οδἰδίῃ ὶ 8 ἰποοϑῖ, 
ΒΟΊΤΟΥΟΣ, ΔΡΡΘΟΔΙΒ ἰἢ ἃ το ον ᾿ἰσῦ ἩΠΘῸ δβοῖ ἴῃ δοῃ- 
ἐγαβδὲ τὴ ἐ86 αἷη οἵἁἨ βοάοτῃ. 

3ὅ, ῬΔΕΒΒΑΥΑΝΤ. ΤΏο60 οἱμθ5 δῖα σοργοβθηϊοά 
{πγουρδοῦὶ ἴ6 οὰ οογοηδης 88 ὑγρθθ οὗ (86 τηρδὲ 
ΒΟΥΟῸ ἰυἀριηοηίδ οὗ Οοὰ (ὅ6γ. χἸὶὶ, 11: 1. 40, εἰα.) 
τρτρ ἔγευμὸ μετ ὑτηρι πανί Ὑὐὴ ὡς ον ρπὶ καῖε ἀμολὰ 
πδηΐ, 84 ποῃάονίυ!, τογδίοσίουβ ῥγοπιΐθο, Βροΐζο οὐδ» 
οουτίησ [8600 ρῥΐδοοα, πίοι, αἱ [86 ὙΟΤῪ ἰοδϑὶ, 4116. 
Υἱδίοβ ἰΐὸ οἰογοϊι οὐ (9 μαΐῃ, δηὰ ἴον ἴδ βεῖὸ 
οὗ Φοῦυβ ΟἸγίβὲ, [6 ΟὨ]Υ γϑάθοιγογ οὗ 4}} τωβδηκίπα, 
Δ τουΐδίοβ [16 Θηἀύγδηοο οὗ [Π6 ΠοανῪ ὑπάρτηροι 
οὗ ἴδ ΡῬοοῦ Βοδίῆθῃ (860 Εσοκ, χχχὶσ. 9ὅ : ζεῖ. χχὶσ. 
14: χἰνϊ, 47: Ἑσοῖ,, χγυὶ. Θ Ῥδδδδροβδ χαοϊδά 
ΟΥ̓ ΠΟ τρϑϑῃδ Βιυδίδίῃ ἰδο ἱ ὯσΘ προ} ἰδ Ὠοτθ 
ἄγατῃ ἔγοϊη ἰδθ : δηὰ (ῃὴ6 ἰπίσσοησο 1165 ἰῃ [δ6 
ἴδοθ οὗ [09 “οποσαὶ δηὰ οοῃδίδης ἰεθι τη ον οἵ [86 
Βογὶρίαγοα. 6 πογὰβ οὗ οὖν [ογτὰ, Μαδῖι. χὶ. 94, 
ΡἾδοθ ἰδ ἀοβύην οὗἨ (660 ΡΪἾδοοβ δῃὰ οὗ τ86 μιοϑι θοῦ 
ἴπ ἐϊθ ἐτυθ ᾿ἰγῃι.---ΑἍ, 6ὅ.] Τμαὶ ἔδγίηεν ργορμοῦο 
Υἱδίοι οὗ 9 Β66Σ ΔΡΡϑδγβ ἴο οδβὲ ποῖν Ἰἴρῃς ἀροῦ 186 
Αγ ΟΣ ἴδίο οἵ βοάοπι, ἩΒΘΏ ᾽6 ΒΑγ8: ΤΈϊθ6 πδὲὲῦ 
βΒονβ οὔξ ἰονγαιὰὰβ ἰπ6 οαδὲ δηὰ ον ἰηΐο 86 οἰδίπ, 
δηὰ ρ068 ἰηὶο ἰδ 6 868 (8810 868), δὰ ἩδΘῺ ἰξ ΘΟΠι68 
πιο [86 868 ἐϊβ 'τγαΐϑιβ δβι}8}} Ὀθοοΐῶθ ἢοβ  α] (εἰ. 
ΧΙ νΣ, 8 ἢ ; 1 Ῥοΐί. 111. 19 ἢ; ἱν. ὍΣ {Π}0 [οἰονὶ 

ποθ οἢ ἐδθ ἀοβιτυσίου 
Ξοάοια, Κίπαγ ζυγηϊδῃοὰ τὴ6 ὈΥ ἰΐ8 δυΐδοτν, τῦ] Ὀ9 
τοδὰ τὶ ἰῃ9 ἀοοροθὲ ἰμίογεβί.---α. 6.1] 

ΝΌΤΕ ΟΝ ἸΤῊΞ ὈΣΞΕΕΌΟΤΙΟΝ ΟΣ βορου---16 850. 

ὈΚΝΝΚ88---ΤῊΞ ὈΚῈΡ ἸΜΡΈΞΑΞΙΟΝ ΤῈ ΜΑΣ ΟΝ ΤΗΣ ἊΣ" 
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ΟΙΕΝΥῚ Μινν---ἶτα ΕΚΚΟΕΝΕ ΜΈΝΤΙΟΝ [Καὶ ΤῊΒ Κ0ΚΠ»- 
{{0885---ΤσΙτυδ---[ἸῸ ΑἙΑΒΙΔῊ ΤΕΛΡΙΤΙΟΝ. --- "Α8 
Δ)0 ϑυννεταίου ὉΥ αοὰ οὗ δοάοιῃ διηὰ Οοιλοιτα." 
Βυςὶ ἰ5 [0 οοῃδίδηϊ δι γὶο οὗ τοίογοποϑ ἰη ἴδ Βἰ0]0. 
860 ὈὨοαῦϊ. χχίὶχ, 32: [4. χἱῖὶ, 19; ὅδεξ. χιϊχ, 18 ; δοτ. ]. 
40: 1,61. ἷν. ὁ; ΑἸ208 ἷν. 1]. [16 σγογ οοουχτίορ, ἴῃ 
186 Βδιὴθ ἔοιτωῃ οὗ νογάβ, δῇονγβ (μδὶ ἰξ 'τδὲ ἃ Ῥγουοῦ- 
0ὲΔ] οὐ ἐγβαπάοῃδὶ βαγίῃρ ; διὰ ἐμ }5 σου δ}8 (0 Ὁ5 ΠΟΤ 
ψίν!]γ (6 ΔΝ] ονθης δα βίδιιροα ἰἰβοὶ ἢ ἀροη ἴδ6 
Ὠισηδῃ ΠΠΘΙΏΟΣΥ. [ὑ 8 ΔΙ γ8γ8 ἀοδουι θα ἰῃ ἰδησυδρθ 
οὗ 8 οπῇθ. Τὴ ρῥϑου ϊαῦ ΗΘΌΓΟΝΥ ποτὰ 18 υϑοὰ ἴῃ 
(86 δαῖὴθ ΜΔΥ οὗἨ 0 οἷδον οδίδδίζσορῃο. Τμὸ ποσὰ 
ΓΙΞΏΓΙὉ ἀδηοίεθ αἴνος δυῦνθγβίοῃ ΟΣ τού γββὶ,---ἰ 0 
Ὀγίηρὶηνρ οὗ ὁ (δηρ, δῃηὰ 4}} ἰδὲ Ὀθ]οηρΒ ἰο ἱΐ, ἰῃ (6 
ἀΐγοος ορροαίϊο οἵ ἰξβ ἔοττωον οομαϊτίου, 1ζδηᾶὰ [88 
ὈΘΟΟΙΏΘ ΝΟΥ, ΤΟΥ ΠΥ ὈΔΙΤΘΏΠΟΒΒ δηὰ βα]ῖ, Ὀσϑυΐν 
ἀοίοττοΐγ, ἔγασταῦςθ δηὰ [τ ΘΠ 688 ἃ Υἱἱθ δηὰ Ἰοδί- 
βοὴθ μυϊτίαϊγ. [{ ἷἰβ ποὺ ΕΙΤΙΡΙΥ͂ ἄθοδυ δῃὰ γυΐη, 
δαὶ δὴ ονεγίλγοισ ἰο(Δ] ἀπὰ τοι θα 1968. 

ΤΏΘδο οἰξίορ πὸ νυν δ δήδην ἴο - ἃ κἰδηἀΐπρ ὙΔΓΠ- 
ἰηρ--α υάφτοοηὶ οὗ Υἱδ 016 ἔἥγοῖῃ βοηδγδίίοῃ ἴὸ 

ἐταϊΐζοῃ. [{ 8 ἃ τορίοῃ ουγϑοα ὉΥ ἰδ ι,-- 
ἐΜαιαιαῚ ΕΥ̓́ΘΡ ἰἴ0 ΘΔ [9 ΔΙ οὗ [8 ἀγοδα[υ] υἱβὶϊδ- 
ὕοη, ἕο τ μὶο Ῥοῖος τοΐογβ, 2 Ῥοῖ. ἰΪ. 6, καὶ πόλεις Σοδό- 
μων καὶ Τομόῤῥας τεφρώσας ΚΑΤΑΣΤΡΟΦῊ κατέκρι- 
γεν, ὑπόδειγμα τεϑεικώς : “(26 οὐξο5 οὗἩἁ Ββοάοτη δηὰ 
Οοπιοστδ πο δοηδεοτηηοά πίῃ δὴ ουεγίλγοιο, πὮ 6 ἢ 6 
τοὐσυοοα ἰδοτὴ ἰο 88}168 πη βοὺ ἴθπι οτί 88 δῃ 6χ- 
Διη 016.) Τα Οτοοκ πογὰ ζαίαδίγορλε ἰΒ ἴπ6 οχδοὶ 
οουπίοτρατὶ οἵ (Π6 Ηοῦτονν ΓΙΌΣ, Βανίηρ [86 Βδ)0 
ῬΘΟΌΪΑν ἰη δηβί ιν οὗ σωθδηΐηρ 88 υδϑὰ ἰη (818 ΘΟὨΠΘ0- 
ἔἴἶοπι. ἴπ ΔΦυάο 7. [86 Ἰἰδηριιαρθ 8 8.111} βίγοῃ ροσ--- 
πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου: “ΤΊΘΥ 86 8βαὲ ἔοτιἢ 
88 Δ Θχατρίθ, υπὐἀογροίηρς; (ὑπέχουσαι) ἰἢ6 Βοῃΐοο6 
οὗ εἰεσπαὶ λυ ΕῚ ἥν, Θίθσ 8] το ἀφα τἰῳ ΠΡ μὲν 
ρπμἰδιτλοηὶ οὗ {π᾿ ΒμΑὈ ἐπίδῃ δηοῖθ 9 πῸΣ ουρ 
[86 ονοηὶς 1.86] ΤΩ4Υ Ὀ6 δα 48 ἰμ6 Βγϑὶ ἐγρο οὗ 
Ηδ6]}, τι86 Βτϑὺ βυρχοϑίνα ρἰΐαρθο ἰο ἴ6 Ὠυτηδη τοϊπα 
οὗ ἐδδὶ δία! ἀοοϊχη6), θαὺ 28 ὈΓΪΏΔΣΥ ΓΟΐδγθ;ο6 ἴἰ0 
Ἰδοῖσ Ἰομρ δῦ ἀρβοϊαιΐοη. ΤῺΘ ἰδησιδρθ πιοβί 
ΕταρὮΣΟΆΠ ΟΣΡγοβθοα ἰδ οοπμαϊ οι οὗὨ ἰἰοβο ἀοοτηρὰ 
Ῥἰαηβ, 88 βῃονσίῃς (86 Βἰχῃβ οὗ ἐμοῖν ἔθδγίυ Ὀυγηίης, 
846 αἴϊεῦ δρθ, ἀπ᾽ αἰῶνος εἰς αἰῶνα. 

ἼΏο86 ΓΟΙΟΏΒ ἬΘΓΘ ΤΟΙ ΘΓ 0 Φοσιβαίοτω, δ]- 
ταοσῖ 1 ποὶ αυΐῖ6 Υἱβ1 016 ἔγοτῃ 186 ἰσῆοδῇ Ρ]ΔοΟδ ; δηὰ 
(8 δοοουμὶβθ ἴον ἰδ6 Ργορβοὶ αὶ ἔγοαυθηὺ δρρϑαὶ ἴο 
(στη, εἰς δεῖγμα, εἰ ἴπ, ἰσγγογει. ΗΟ [ΑΓ] 8 ἐῃ6 
ΔΙ]υδΐοι ἰο ἰὺ τηδθ ΕΥ̓ Ἐζοϊίοὶ, χυὶ. 46. σι θογθ [ἰἢ6 
δαυϊίογουβ δυάδι) 6 ἰο]ὰ ἴο τουλοῖαροῦ ἰδ6 βίαι ἴῃς 
ῬΓΟΧΊΓΩΙΠΥ οἵ (118 ΠΟ ΥΟΌΏΟΥ ΟΥ ΒΓΛΔΙΪΟΓ δ βίου, 80 ΘΔΓΥ͂ 
Ὀυτίοα ἴῃ νοϊοδηΐο ὅΓ68: “ὁ ΤῊΪΠΟ οἱ ον βἰβδίον, ξασζηδγίδ, 
(δὶ ἀτο] οἱ οἱ (ἢ γ Ἰοῖδ ((86 Ν. Ὑ7.), διγὰ [ἢ δι! ]ογὴ 
εἰδίον, δοάομι, δῃηὰ ἢοΣ ἀδυρμίογβ ([π6 οὐδον οἰξἶ68 οὗ 
[86 Ρ]αΐη), (ῃδὶ 116 Ὡροὶ (ΕΥ͂ τον. ΗΝ ΔΝ} [δ 6 
τοσοϊηίδοοῃοα οὗ {19 Ἰοδὲ βἰβίον βοάοιῃ ἱγίησ ἴον 80 
ἸΠΔΩΥ͂ ἈΡῸΒ ὑπᾶοῦ ἴΠ6 ΒΡ ΌΓΟῸΒ νγαίοτβ οὗ (ῃ6 Ποδὰ 
Βεδ8, τὶ} 41} ἰ8ς Ὀατηὶ ἀἰβίσϊοι ἃ βῃογὶ ἀϊβίδῃοα ἰὸ ἐδ 6 
εἶσαι οὗἨ ψοτυβαίομι, δημα ουοῦ Ῥγθβοηςηρ ἐμαὶ ἰοττὶῆσ 
πδτηΐηρ, ἴΠ6 δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου, ἰο ἐδ οἷξ τοὈ6]- 
[ἰοῦ οἰϊγ. 

ἯὟγ ο Βπὰ οεἰβονδογα ουϊάθῃοο οὗἉ (86 ἄἀθορ ἱγαργοδδίοα 
ἐμῖ8. φαυν αἰνίηθ ἱπάρτηθηὶλ τηδὰθ ὑρορ 106 δηοίθηὶ 
αὐνπὰ. 7116 6 οὗ Ταοίζυβ, Ηΐδι. ν. 7, οου]ὰ 
ΟἾΪΥ͂ δῦ ΘΟΙῺΘ ἴγοτῃ 8ο0π16 Υἱνἱὰ ἰσδαϊ οι ᾿τλλέσαρνς ἱ 
ἴο (86 Εδϑὲ ἀπὰ Ὀτουρθμὶ ἰμοποο ἴοὸ Βοιιθ: ἤαιά »γο- 
εμΐ ἱπδ οαπιρὶ, χιοβ ζεγωπξ οἰΐηι δον, πιαρτιὶδ χὰθ 

Φ ΓΩΌΡΠ ἽΝ. Ὑπὴ0 ἰοῖὰ βΌΠΘΓΘΙΙΥ ἀϑηοίοβ 
ΠΙΟΕΗΥ͂ διιὰ Σὲ ΤΟΥ Ὁ6 δο Ἰἰέοσα}ῖν ἰΔκθ ἢδγο, δίποο ἐδ 9 
πὰ οὗ σατακαλοτα ΤΑΛῪ ὮδΥΘ ὈΟΘΏ Εἰδίοτίοα!}ν οἷάδε ἴδῃ 
υιδι οὗ βοάοτλ.-.7. 1) 3 

ὠγδίδων Λαδίξαίοε, γσιμτκῦμ σλστῦ δγεῖβδο, οἰ ὑμαη ον 
ϑοϑέξσία ογγανιφωα ἔρεανι ἐροοὶο ἰοττὶάδτὴ νέοι ὕγυωσί- 
,), σ᾽ «τὶ ροναϊαέεϑε ; παρε ουποία αἰνα εἰ ἱπαπία ποϊι ἴῃ, 
ΟΥἸΤΕΒΕΜ ναπολοιπί. ρο, εἰουξ ἱποίίαε ὠὸδε 
ἸΟῸΧῈ σαισθτι ἤσργαξεο οοηποριδονίτη, οἱο. Τθοτο ἰδ 
βοιηοι ΐηρ ἴῃ ἰδ δ. ΠΣ ΠΡῚῪ ΣΟΘΘΙ Ὁ] Ωρ ἐμαὶ 
οἵ Ροΐος διὰ ὑπὰθ, Οὐοιηραῖο Τδοίϊυδ᾽ “ιεἐπιίπεπι ἡαοίω 
αγεὶ στα οαἰσεῖξ ἤαργαδεε--- αΉ 6 ̓Ὸ υδεί σία, πὶτἢ 
189 δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου, δῃηὰ ἐπ οἴπόγεηι Ἡὶ᾿Ε τεφρώ- 
σας. ΤΏΘΥ ΔΡΡΘΆΡ ἰο ὈΘ ἴδιο Βοὺ ἰδυτηβ ἴῃ 811 ἀδβογίρ- 
ἰἰοῃβ8. Νοίμίησ Ὀυΐϊ δὴ δδυῖυ, τηοϑὶ νἱνίὰ ἱτυργοϑβίοῃ 
οουἹὰ Βανο ῥγοάυορά δαοῇ βχοάηοββ δηὰ τίν  ἀπ685 ἴῃ 
[89 ἰδηχύυδρο οὗ [λ6 ἰγδα  οη, 

ΤΏΘ 881Π}6 ἔξ ΓΘ Οὗ ΘΟὨΒΙΔΏΟΥ ἴῃ ἰοττηβ [ὉΓ τ ΠΙΟΝ 
ὯῸ Οἴδογθ ΘΟὐ ἃ Ὀ6 8ῃ δάδθαυδῖθ βυϊϑζυϊο, ΒρΡΡΘδτθ 
ΤΟΙΩΔΙΚΔΌΪΥ ἰῃ 86 ποὶϊς68 οὗ [86 Κογλῃ, προ ἢ βίσοηρ 
ἰηΐοσηδὶ ον άθημοθ ΒΏΟΝΒ τουδὲ ἢν ΘΟΙ6 ΠΌΤ ἰγδὰϊ- 
ἴοη ἱπάοροπάοηϊ οὗ (86 Ο. 1. βοτίρίατοα. [ἐξ τιδηΐ- 
ἴοβίβ 1ἰβοὶ᾽ Θβρθοίδ!ν ἰπ ὁη6 τογὰ ουοῦ Τουηά ἴῃ 601». 

πϑοίΐοι, - 1ὲ ἰβ 9 Ατδδῖς ὐἰζοθιι!, νοὶ ἰδ, 

οἰγιρο!ορίοα!γ, [86 Βατλθ τὐτι ἰμ0 ΠοῦτΟΥ ΓΘ ΒΠΌ, 
δη παρὰ ἴῃ ἃ “δἰ τ 8 ΤΩΔΉΠΟΥ 88 ἃ Ὀδιι οἰ 8} πουπ, 
ΤῊΘ ῥϑου ϊαγίγ, Βοπονοσ, 18, ὑπαὶ ἴὰ ἴΠ0 ΑΥβΌΐϊο [80 
ΤΙΓΏΔΡΥ 86 η866 ὙΠ|ΟΝ ὈΔΙ Ωρ ἰο ἱξ ἰῃ {1118 οοῃποοίίοῃ 

Ἰοῃᾳ᾽ οοδδο, βο (δε π0 ἰζϑοθϑ οὗ ἰδ δγὸ ΔΎ ὮΘΓΘ 
οἶδα ἰουπά, οσθη ἰῃ (Π6 δι δίἢ8 ἩΠοἢ κὸ Βανο οὗ 
δηϊθ- Μοδιβιαθγθάδη γί ηρ, Βοιῃ πὸ ἔοττῃ δῃὰ ἰδ6 
ῬΘΟΌΪΙΔΡ 686 πᾶνὸ ὈΘοοῖὰθ ΟὈΒΟΪΘίβ 'π 811] οἴμον δρ- 
ΡΙἰσδύύουδ οὗ ἐ89 τοοῖ. ἴῃ {πὶ τϑουττίηρ ρῇγαβο, ἃ 
υδοὰ οὗ [8666 ἀποϊοηξ οὐϊέθα, 1ὺ ΒΔ8 δοχυίΐγοι βοιμοι δἰ ην 
Ἰἰκα {19 ἔοτος οὗ ἃ ΡΓΟΡΟΣ ὨδΙὴθ 88 ἃ Ὑ8ὲ}} Κηοπ  ΔΡ- 

γα, ἰδκίηρ 115. ρἷδοθ δοηρ πὶ} Μ|Ιάΐδη, Εἰσγρῖ, 
υα, ΤΒδΙηθα, δηὰ ΟΥΒΟΥ ὩΔΙΏ6Β οὗἉἨ ῥΡ΄δοο8β (ἢδὺ ἱγῶ- 

ἀϊάοι αἶνοδ δϑ μβανίηρ Ὀθαῦ Βρϑοδ!!ν νἱβίιοὰ πὶ ἃ ὅ 0 
ἀϊνίηθ υϑηροδθοθ. Τμυ8 δοάοιϊῃ δηὰ (ὑοϊηουτδἢ} ἃτθ 
ΟΥ̓ Ρ 08116 47-:ποιτσ-α-76-καί, “1ὴ6 ονογίασηοα." Α5 
ἴῃ Κογδσ δυταί, ᾿ἰἰϊϊς δ]-ὅδ, χΒοτο 1ξ οοουτα ἢ 
οἴϊουβ χίνοη 88 Ῥξοροῦ πδηπιοδ: “Απὰ (δαὶ 6 ἀθ- 
βισογοὰ ΑΔ, δηὰ Τιδηνυ, δηὰ ἰοῦ π0 γοηλδιηοῦ: 
δηὰ αἰ8δοὸ (06 ΡΘΟρ]θ οὗ Νοδὰ Ὀοίογο ἔδοῖη, δὰ [80 
Άοιυυ-ἑα-76-Καέ ((ἰὯ6 οναγίαττιθα) Β6 οδβὶ ἄόπη, δηὰ 
(δα Ὑϊοὰ οονοτοὰ ἰπθαλ οογογϑᾶὰ μοι. Τὴ δαὶ 
οἶδυδο οὗ (μΐ8 9 ἰβ τοϑδηὲ [0 86 ἰῃίθηδο ἴῃ ἰἰ8 
τοροιου : ἐμαὶ 8, ὑΠ6ΓῸ ἰδ Βο δοποοίνίηρ (116 ΠΟΓΤΟΙΒ 
ὈπᾶοΣ προς (ΠΟΥ ἸΔῪ ; “ἰδὲ σι ϊο ἢ οογογοὰ (Ποτὰ 
οογοτθὰ (μοι, -;ο ἰοηχθ οδὴ ἰ6}} ἰξ, Ξο, 4150, 
Κογδῃ ᾿ἰχῖχ. 9: “(08 σορὶ οὐ ῬΒΑΡΟΔΏ δηὰ (0690 
ΜὮΌΟ ποτῸ Ὀεΐοτο Εἶπα, [ἢ 6 ΤΟ Εν τας (186 ονϑε- 
ζατηῃο4), ἰῃ (Ποἷν βἷη.") ἸΤδαδιουὰ δῃά Αα, δ8 υϑυαῖ, Ββαὰ 
Ὀδδἢ τηοπίοποα ἰυϑὲ Ὀοΐοτο, Τδ6 οομδβίδηϊ ἰηἰγοῦθο- 
ἷπρ οὗ [0 Μοπ-᾿δ-ἴο καὶ δος τὶν 1Π 686, τ] οἢ ὩΓΘ 

Ατϑοΐο ὑσδαϊ 8, ΒΏΟΥΒ ἔμπας ἰῃ6 ΒίοΟΥ οὗὨ [80 
4“ ονογιυτποά ᾽) οἰ[δθ68 ἢδὰ ἃ Θοτησοοι οείρίη τῖϊ (Ὠ6πι, 
διὰ νὰβ ποί ἀοτί νοι ἔγοσα (86 ΗΘΌΓΟΤΥ βοτὶ ρ᾿ΌΓΟΔ. 

ΤῊΘ υδρῸ ΔΡΡΘΟΔΙΒ 8ὲ}}} τΏοσΘ οἰϑασῖγ, Κογδῃ ἰσ. 
1, πθότο (06 ἰδῖτα ἴῃ αὐθαίοῃῃ! οοσυτβ ἰῃ οομηθοίίοι 
μΣῖῖ ἢ (16 ῥθορῖὶθ οὗ Αἀ, δηὰ [86 τ] )οϊκοαὰ ἴῃ ἴπ6 ἀδγῶ 
οὗ ΑὈγδμδιω, τι 18 {π6 ῥϑουϊίαν Μολδεαπιοάδῃ ρῥδίτ- 
ΔΙῸΒ : “͵ὰ ἰμοτο μοὲ οοΐὴθ ἰὸ ἐδθαλ ἰμῸ βΒίοσυ οὗ 
18ο80 ἯὮΟ τ σθ Ὀδίογο ἰμϑιω-- 6 Ῥθορ]6 οὗ Νοδ 
δῃὰ οὗ Αἀ, διὰ οὗ ἰ6 ρϑορὶο οὗ ΑὈγάβδτα, δηά οὗ 
86 ἱπῃδθίίδηίθ οὐ Μίάΐδη, πὰ οἵ “116 Ονοτιατποα ἢ 
(89 ΖΠοιο-ία-7γ8-Καΐ), ῬΏΟΒΘ τῇ688 σϑῖηθ ὑπο 
ἴμοπὶ πὶ τοὶ Ρτορμοθοὶοβ"᾽" ΝΟΥ Ὑδαὶ τραῖκοθ 
[18 [Π6 τοοτο βυυἑκίηρ 18 ἐπ 6 ἴδοι (45 ὈΘΙΌΓΟ ἱπαϊοαϊοί) 
ταὶ αἰπουρὰ (6 Αταθίο τοοῖ, ὠχϑ!, οὐ Ζζχο, 
18, ἴῃ 4}1 οὐδοῦ οα868 (απ ἰμ680 διὸ αν ἴγοαυσηῖ 
υβϑοᾶ Β0]0}7 ἱπ ᾿ἰβ ΒΟΟΟΠΟΆΓΥ τησδηΐῃρ οὗ [Δ |86 00 
(οοπιίηρ ἤοσα 1816 ῬΥΪΓΩΔΓΥ 50ῆ86 οὗ ἕω» 
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ἔμ᾽ ὡρεϊάς ἄοωη, ἰθτουρὴ ἰδθ6 ἱπθοττηοάϊδεο ἰάθαδ οὗ 
ΘΟΠΙΓΑΓΠ6Α8 ΟΥ Ορροαίιίου, αὖ ἐνυσγίεπο, Ῥεγφογίεν.- 
ἀἄο), ἴῃ ἴῃ 6868 βρθοῖδὶ ἀβασοβ ἥοτα (86 Κότδη, δηὰ 
αἰμοῦα ἰκὸ το, 186 ποτὰ ὄνθγ ροθα Ὀδοῖς 0 ἰζ2 
Ῥγϊμυνε Ηθῦτγον βϑθῦδο, Ὀοΐπρ ἰδκοη " 88 
ἽΣΠ πὰ ΠΞΌΓΙὉ ἴπ (πο ΒΙ016. 1 (86 Ἠρῦτον σοὺ 
μια Βαὰ 4 ΠοΙΒ-Ρ4-μ6ὶ ἕοττα, [18 ρατιεἷρ]α, ἼΒΠΣΘ, 
πιοίλ-λα»-»εΐ τ-Ξ πιοίαβεῖ, που]ὰ Ὀ6 αἰπιοδὶ ἰάθμιοδὶ 
ὙΠῸ. ἰδ Ατϑῦϊο σπορὰ 80 σομδίδηι "7 υϑοὰ ἴον (18 
Ρύγροβε (1 18 5686) δῃὰ ἴὉγ πὸ οἰμβοτ. ἘΨΙἀΘΏΥ 
1 8 δὴ διοῃδίβγη ἰῃ (π6 ἀδγβ οἵ Μοδδιηιηθα, δηὰ 
ἐΠ15 δοσουπίβ ἴον 118 υϑο ΔΒ ἃ ῬΓΟΡΟΓ ὨΔΙΏη6, ἴῃ 
πο ἔοστα ἰὺ δὰ Ὀδοοῦιθ ἄχοα δραδϊηβί οἴδηρθ δῃὰ 
δυθειἰυὔοῃ. ΤΏ τοοῦ ἰ8 υϑοὰ ἴῃ [6 8816 ΤΏΔΠΏΘΡ 
ἐδτουρπουὶ (86 Κγτίδο τνοσγείοῃ, Ὀπὲ ἰῃ (μἷ8 Ὀταδ οὶ οὗ 
(06 Κ'ιοετηλιῖς 'ξὲ δὰ, ἰῃ 2}} 18 δρρ]ολίίομβ, ἱκορὶ 
ὨΘΑΓΟΡ (0 ἐΐ8 οἷά ὨΙΠΔΑΣΥ͂ θ0η80 ῥγοβϑοσυθὰ ἰὼ 
Ἡοῦτον. 

δαὶ βἴιοτβ ἐμαὶ ἰξὲ τ δὴ δηϊατπο ρῆγαδο ἴῃ 
Ατγδδίο, οὐ ὑπαὶ «1ῤΐ (ον Ἵ01) μεὰ Ἰοϑὲ [89 ϑϑῆϑο 
οὗ βυϊῦγνογαίοῃ ἰῃ 4}} οἴδμοσς δρριἰοδύώοωβ, διὰ ἰμδὶ 118 
δεηρϊογτηθηΐ 88 ἃ ῬΓΌΡΟΣ ΠΔΙΩΘ ἴῃ {Π|8 ρασουϊοσς οοῦ- 
Ὠϑοίοη σδ1}6 ἔγοτῃ ἐσβ  ἰοαὶ ᾿ὴ οεδῤφαροα ἰ5 ἔϊιο ἐμοὶ 
ἐμδὶ συδ ἴῃ ἰσδηδίαείηρ (86 ΟἹ Τοδίδιοοιί, ἔμο ὅον- 
ἐδ Ατσδθίο ἱπίθγργοίοσβ ποῦ 080 ἷ!,--Ὧος σΟΥοΌ ἴῃ 
ἔδοθο ρἶδοοδ Ἡΐοτο [89 Ἠεοῦτον ΡΠ διὰ ΠΌΤ Ὁ 
πουἱὰ μᾶνοὸ ἱτησμηοάϊαϊοῖγ δυργοδίοα ἰὑ ἃ8 ἰδ τηοσθ 
διίηρσ ποτὰ : διὰ (δία, ἴοο, ποιπὶ διαιϊηρσ τδδὲ 
ἴδον ἰγοαυοπον μχἷνο 0 δὴ Ατδυΐο ἔθη ἃ τατον Ηο- 
ὈΓΟῪ δοη86. Τπὰβ ΒΔΌΝ, βαδὰ ἀοθδ ποῖ ΘΏΡΙΟΥ ἰΐ 
ἷῃ (18 ΤΟΡῪ ῥδββαρθ, 1δαἷδὲ χῖϊΐ, 19, δαὶ π868, ἱπαίοοϊ, 

[86 τῶοτο σοωου Ασαρῖο σψοτῦ, ) 9 ΟΧΡΓΟΒ5 

(89 8:6 οὗ ονοσίυγηίηρ Ἡοδ '8 ρίνοῃ ὉΥ ΠΘΘΠ : 

8),.29 βρη» χὰ} 5 τ᾿ ι.,.5. Νον ἴὰ ἐδ 

Ατσδῦΐο τοῖν «Αὐΐ, [86 Ἰοίμον [ΠῚ (ος 28) οἵ (μο Ηο- 
ὈΓΣΟῪ [88 Ὀθοη δοβοηθα ἰπίο δὲ, Ὀπὶ ἰδοτα δ ὯΘ ΠΟ 
ἀουδὶ οἵ (1ὸ ὑπὸ νογὰβ Ὀεΐηρ οἰγτηοϊορίοα!γ ἰἀοοῦ- 

δο, ἴοο, ἴῃ (86 Κοτδῃ, βοιηθύπιοα, (80 ΗΘΡΌΤΟΝ 

δδῆβο οὗ [86 δηΐααο Ανδδίο ἘΚ ἀϊι , [5 οἱϑαυὶγ 
εὐτοι ἴῃ αἰ δγοηϊ δηὰ τοοτο σοτϊησηοῦ Ατδοΐς ττοτὰ μα. 
Α8 ἴῃ ϑιυγδῖὶ χν. 78, 74, ὙὮοσο, Βροδιίησ "νυ οὗ 
τ ῖ9 γ ΣῪ ᾿υαρτηρηῖ, δῃὰ [(᾽9 τηβηηορ οὗ τἴ, ἰξ παγε: 
“« Αηὰ ἃ βυάάφρῃ βίοστω ἴοοῖκ ἔδμϑ δἱ 80, διὰ 
ὧθ πιαίδ (δε λίρλαιί ρμαγίε ΟΥ̓ ἐξέ ἰο δὲ ἐδ Ἰοιοεεί, 
φρο, ιῳ. ἰχια-ὖ (ἰδὲ 18, τὸ τυτηοά ἴἰ 

Ὀραΐὰθ ἀοντ), δπὰ τὸ ταϊηϑα προὰ ἴβοσα δίοπιοδ οἵ 
αρέασοι τοδτὶ "---ὦ τοϊοδμίο σι βαῦλιο δὰ ὁ δγνὰ 

ὝΘΓ, 
ΤῊΐθ βίδπάΐηρ ορίϊδοὶ οοουγα, [δσὰ. ἷν. 6, ἰπ ἐδ 

ΒΑΙΏ6 οοπηθοϊίοη δηὰ ἴῃ ἰ{0 δδΙῺ 9 ὙΔΥ ; ἰδδὲ ἴθ, ἰῃ 
106 Ὡδῦλτο οὗ ἃ ριοροῦ δια, ἰπουρὰ ἐπίαν ἐς ἐμὰ 
ἔδο ἴοππα οὗ ἴἰδο ραγθοίρ!ο ρμεσίοοὶ οὗ ἼΒ1. Ιἐ ἰβ 
ΠΩΔΌΠΠ ὈἿΌ, “βΒοάοπι (80 ογοείατοά." ΟἿΥ 
ἘΠ ρ ἸΔἢ ὑγαηβί δου οὗ [86 πῇοἷδ ῬδϑδδρῸ ἱβ ἔὰτ ἴγουὰ 

οἶδα: “ Οτοδίδυ ἰβδῃ ἴδ6 ρυπίβῃιησιηϊ οὗἁὨ [6 
αἷμ οὗ Βοάοχι ἩΠΙΟὮ 'τδϑ ΟΥΟΓ ΓΠΓΤΟΥΤΩ 88 ἴῃ ἃ. ΤΩ ΤΩ ΘΏΪ, 
δῃὰ ΠΟ μαπὰβ δίαψο οὰ ΠΡ ἢ: 515 ΠἸΞ Ἀ5π| ἐξ. 
Σὰ {}.18 ράββαχο ἰβοσο 8 8Ὼ ὉΠοοΓίΔΙ ΠΥ 848 10 (86 οἱγ- 
ἸΩΟΪΙΟΡΥ πὰ ταρδηΐηρ οὗ (0 ποτὰ Ἐ5ΓῚ, Ὀὰΐ (δαί 
ἰπίενρεοίδίίοη 18 ο ὯΘ ῬὈγοΐοιτοα πρϊοῖ ἰ8 τιοαὲ ἴῃ 
κοορίηρς τὸῖϊὰ ἰδ6 ἰάορδδ οὗ δυαάθηποθδ, οὐ αὐἱοῖκ 

τιδὖ ΤΩ8 6 80 εἷς ἃ ἔδαίωγε ἰῃ 41} δ] υβίομβ 
ἐο ἐδ ουθηὶ, τ βοῖμος ἨΘΌΓΟΥ Οὐ Αγδρῖὶς, ἀοθοηΐυβ 
ἴΔΔκος "ὉΓῚ ἔγοσα Ὁ (ἰογαθοτο), δπὰ ρἶνϑβ ἱξ 186 
ΒΟΏΘΟ: ΜΟΝ ἑρππίδδα ξωμέ πιαπδιδ, “ ἼΟ ΔΒ ἩΘΣῸ 

Βοξ προῦ,, ΟΥ δραίβεὶ δον ἢ - ϑιϑδηϊηρ, ποιὰν οἵ ἐδ 
ΘΡΘΙΏΥ. δθῦὶ Τδοοῦαπι᾽ δ Ασδοΐο οοπιζηθοίδιγ δ ἰο 
[00 Βλπὶ6 οὔδοιί: “Οὐ βοάοτῃ ἰξ ἰδ βαϊὰ δογο, (μοὶ 
νοτο αἰὰ ποῖ ὀσεῶθ ὕροῦ δον 106 μεαπὰ οἵ τρδῃ, ὑπὲ 
δὲν δ ουεγίμγηπεα, αἱ Φη6 δίοιω, ὮΥ ἰλ6 ἀϊγίπο οὐαν 
τοδιμὶ ; ἴο ποτὰ Ὀεΐηρ 1.6 ΒΩΣΏΘ 88 (δαὶ ἰῃ ὅσον, χτῆϊ, 
19, “οΒ 186 Ποδά' οὔ ἰπ9 πνἱοἰκοὰ κ8Α}} ταβα (ὉὉΠη) 
8 το ΐηρ ἰεταροϑέ, Ὁ5ἸΓΙΓΝῸ “ΣΌ (8 πη πί μὰ οἶνηρ 
οὐ Λωγίο), δὰ αἷθὸ δβ ἰουπὰ Ἐροϊθ. νυ. 13, 1δ 
ΓΙΡῚΓΙ ΓΙΣῚ 55, ἴμοτθ 8 ἃ δογὲ ΕΥ] (λῃ ἱπηροπᾶ: 
ἴῃᾷ οἵ ἐπγροαϊθηϊηρ, 6011} (δ 1 πανὸ βϑϑὴ ὑπάος (80 
δι." 

κ ΤΙΔῪ Ὅδο ἃ αυοβίίοῃ Βοόγθ, ΒΟΎΟΥοΡ, Ἐμοί πο 
ΝΣ ΓΟΙῸΓΣ (0 106 δλπὰδ οἵ {ἰιπθ ΘΠστΑΥ, οὐ ἰὸ ἴδε 
δηδ οὗ (Π6 ἱπμδοϊίδηίδ οὗ ἰῃ6 ἀοοτηοά οἱϊγ. [πὸ 

εδο Ϊ Ρίδοθ ἔδνο δοοεῶξ οὰ ἴδμο υἹἐππδῖθ, Ἐ5ΓῚ παν δ6 ἤν 
ΓΙΡΓῚ, διὰ εἱΐ8 πουϊὰ κἶνθ τπ8 ἔδπο τουἀοτίης, " πίε 
ὯὨΟ δοηὰθ τότ τδδκ ἐπ ἢδοε"---ἰΒοῖ ἰθ, δυό η}}, 
ἩΠΘη ΠΟῪ ἩΘΓΘ ἴῃ ἰδοὲν ὅ0}} διὰ βοσσί,. 
Οὐ ἰδθὸ δδσδ βΘΏΘΓΑΙ ἰάδα τολὺ 6 οὐϊαϊποὰ ἤθ 
ΠῚ, ἢ τὸ δάνοσὶ ἰὸ ἴδ ῥ᾿ 86Ώ86, τ οἢ τ 
βηᾷἃ τ ΓῪ οἱοασὶν ἰῃ ἰ86 Ατγαδὶς . [ἰδ ὁ σα’ 
ἵῃρ τοοϊΐοῃ οοτηοὰ τὰὴϊ ἴὰ6 δρίγαὶ οὐ οὐ αθ. 
Ἠδδοθ ἴπ6 δ686 οὗ ρμαΐῃ 88 δχργοββοά ὉΥ ἱπίβιῃς, 
ωὠγὶπρίηρ ἀρ κῳγα 1 ἰδ υϑοὰ ἰο ἀφῃοὶο (86 τοῦ 
ἰπίθηθθ ἱ 6 γνοίης ὁ} ἐλε λακῶ ἰῃ ἀθ. 
πὶ ἩΠΙοὰ ἰδ [86 ἰδησύαρσθ δερίογοὰ ὉΥ (δ 
ϑοίίο γτίδο τοσγεΐοη ἴὸ σοῦ θοῦ ἀπορία ((ἰδίΓΕ88 οἵ 

ΡΟ οχὶν), υκὸ χχὶ. 256. ΝῸ ᾿ιδηὰβ γογ υγηῦ 
ἴῃ μοῦ, 80 βυάδάδῃ ψ)ὰδ ἰδ δίουστω ἰδμδὶ {Π|6Γ0 ΜῊ Ὧ0 
πιο ἴον ἰδιηδηϊηρ οὐοῦ ἐποῖντ ἀοοια. 

ΑΙ] ι8ῖ8, ὑοο, ἴβ εχργοδδθὰ ὈΥ (δ τὴ ἰῃ νιοὶ 

(86 ἀδηπαῖὶ Κογαπίο ποτὰ, Κι λ,.2, ἰδ ῳδοὰ πἰκο 
δβυάλάοη ᾿πάρτηοηΐδ τὸ ἀοδοτ θὰ, πὰ Ἂδρϑοίδ!!ν ἰδ 
Ραγίίουϊας ουθας, [1 8 γτοηεγοὰ δοιηδθτμἷβ, ρυπέλ, 
“πδηΐ, ΟΥ φαίη, [Ὁ ἰβ. δἷδο υϑοὰ οὔ 86 οτϑδ οἵ ἴῃ 
ἰδυπάοτ, ὕγαρον ἐοκώγω; αὶ ἰπ ἴα τροβὶ [ϊετεὶ 
ΒΘΏΒ6 ἰδ ἀδηοῖοβ ορ)δ ΒΏΔΓΡ ΟΤὙ οὗ βαιτίθξ. Οὗ δ ΠΑΥ͂ 
Ὀ6 τοηὰοτοά, 5 βῃοοκ, Ἰπα8 ἴῃ 186 ραββαρὲ Ὀοίοτθ 
χυοιεὰ, βαταὶ χγ. 18: “ἃ δυάδάδη δίοττα ογ βοτὰ 
ἰοοῖκ ἰδατὰ δὲ βυῃτῖβο᾽ (δοπρ. Θεπ, χὶσ. 28) Τῖν 
ΒΔΙΏ6, ὕΈ6 88 οὗἩ ἰδι6 ΒΆσὴθ Βυγαῖ, “ ἰοοῖ [ΠΕΠὶ δα] 
ἴθ 186 τηοτηΐηρ. ἸἙΤΒουρη ΠΠΠΟΓΘΠ ἀσποίίῃ ΟἿ 
βυάδάσῃ βογθδῖὰ οὐ ἕδιτοσ, ἰδ ἰβ ὑδικθη ἴον [6 οαπμ, 
(6 ἰδυπάοτείοτιη οὐ οασίδαυδκο ἐμδὶ ῥγούσοο ἴὰ 
ΤΉυΒ ἰδ ἷξ τηοδὶ ἱπυρτοδδί νου δευρὶ ογοὰ ὑο τεργεδϑηὶ Ὁ 
ϑυδάοηηοθ88 δὰ δυγργίβο οἵ (86 ἡπάρτηοηϊ ἰμδὶ (8189 
ρου ἔμοθο Ροορίθ οὗ "οὶ, δ ἴ8ι6 ϑοάοταϊῦοβ δγὲ βιὰ, 

δ᾽» ω)»" ἰῳ ιω λοι, ἅπλλο ) ὦ, 
ΠΥ ΟὯΘ βῃοοῖὶς; ἔμότο 'Μ͵1ὲβ ἴῃ δ ὯῸ να ἰης," 20 
ΤΟΟΟΥΟΓΥ. Οὐ ἷξ ΙΩΔΥῪ Ὀ6 τϑηθοτγοά, “ ΟἿΪΥ 0π6 ΟἹ, 
διὰ 411 ταϑ οὐοσγ." 8. ΤΟΠΙΘ ] ββηθδδ, 88 ΜῈ} 88 
ἰδθ Βυδἀσ,ποδα, ἰ8 5. }}} τῆογε ρτδρ ΐθϑ!]γ θεὲ ἴογῖδ ἴα 
(89 υϑὸ οὗ εἰπιΐϊας ἰδῇ ατῶὶ χχχγί, 9ὅ: “ἴ4, 
018 ΟΥΥ͂, Δ {μι γ 8τῈ 8]]} 8}}}] "--- τ γα ν, δυγηί οὐ, 

οί, οχιηραίεμεὰ, ἀεαὰ. 80, δραίῃ, βαταὶ 
ἵν. 81: “ἼΟ, τὸ βεπὶ ὑροῦ ἰδοῖι οὔς βθοος (0 
ΒὨ τὶ 6) δηὰ {Π|6Υ δΓα 811 Ὀαγηὶ δία 016. [π [δὲ ΒΑ1)0 
ΤΩΔΠΏΟΓ ἰδ ἰξ υδοὰ οὗἉ ἰμ6 αν οἵὗἨ ὑπάρτασηί, ΧΙΧΥΪ. 
δ8: “Ὁπ6 δδοοῖ, ΟΥ οὴ6 (ΤΥ, δηὰ μὸν (ἴ0 δα 
ἀε8(1) ἃγδ 8}1 Ὀδίογο πα. Ἐὸγ οἶδβοὺ εἰπηῖϊασ 
περ εἰτοΐαν Δρρ]!οδιίομα, δβο6 Κογδη, χί. 70, 9; 
χχὶϊὶ, 48. χχῖχ. 89: 1], 4] : χγυ. ἀκ δια το 8. 

Ϊὰ ἰδ0 τοοῦδὲ Οχρτοϑδ ἰοιτηδ Βοετραιτοθ 
εὐΐο σδἰδδίσορθ οἵ Βοάοπι διὰ Θοβιοιτοὶ ἰὸ 

ἴδιο ἠαάϊοϊα! δσου οἵ Θοά, ἰδο ̓ οκὰ οἵ πρίαιτο, Νὸ 



ΟΠΑΡ. ΧΥΙΠ.-- ΣΙ͂Σ. ;-28, 44ξ 

Ἰαηρυδρο οϑπι Ὀ0 οἶθασοῦ: “Φϑδουδα ταϊυϑὰ Ὁροὺ 
ἔδολ το τοῖα Φοδόνδὰ οὐὲ οὗἩ ὈὨοαυθη," ὅδ: χὶχ, 24. 
Αξὰ γοῖ, ἰπ ρογέϑοι ϑδϑοηβίδιθῃου ἩΠ|λ (πα, ΣΏΔῪ ἯΠ6Θ 
Σ ἷς 88 Ὀτουσὰξβ δοὺξ ΌὈΥ͂ πδίυγΆ] οδμ1868, [ἢ 

ἴο ἐδοδ56 τοδὶ σωουθηθηίδ ἱῃ Ὠδίυτο ΜΒΙΟἢ 
ταλυϊκοὰ {π6 ῥεὶπιϊᾶνα ρατϊοὰ οὗ οἷν ργοϑοῦξ δδυίδ, 
οἕΣ Ὀοίοιο ἰϊβ σομδζυϊοαῦ Ὀθοδσὰ βοι θὰ ἰῃ ἰδδὲ 
οοεηρδγϑίνο οδὶπὶ ποι 6868 [6 ΒΟΟΙ͂ῈΓ ἰ0 ΒΑ [πδὶ 
“ 4}} ἐπΐηρβ οομίΐϊμυθ 88 86} πτοσὸ ἔἴοτὶ ἴδ; 6 Ὀσρίη- 
εἴης." Ταΐθ ἔδαγία! ΓΠΙΘΌΓΙῸ,, ον ουαγίλγοιυ, 88 ἴτα- 

ἰη 611 016 ““ γοϑιϊ μία " (00 υϑὸ ἐδο ᾿ἰδηχυδρθ 
οἵ Ταοίϊτ) οἱ 6 τορίοη ἴῃ ἩΔΒΙσὶ 1( Ἰοοῖκ ΡΪδΔ06 ; Ὀὰϊ 
ΒΟ 0648 ΒΔ δηὰ ἰποίδὶγθ ἃγθ [6 ΤΩΔΡΚΒ 1ξ ὯΔ8 ἸοΙἢ 
ἴα ἴἰῃ0 Οτθεὶδὶ ἐγδα οηβ, δηὰ ἐδθ ἷ 
ἴο ἩΠσὨ ἰδ 85 ρίνδη σίϑο ἴῃ ἰμβόσῃ 811. [ὲ βοπΐ 056 
δὲιδσρ ΟΥὟ {π6 δβοϊθης αδδίοσῃ που], διὰ 

ΟΣΥ 888 οεδοοὰ ἀονσῃ ἰο υ8 ἰπτουρὰ οἴδιον ομδη- 
[800 ΗΘΌΓΤΟΥ ἀρλῴβμς ̓ τρῶν τιἱδ κρνανήν 

[89 Ῥϑου δῦ ἰδηρτιαρο ΘἢΡ 80 ΤΠ 6] Υ 
[ἐβοο, δ Γυσγηϊδηίηρ ουϊάσηοθ οὗ ἴδ 1 ἡπαυΐο οτγοαΐ- 

6 ἰῃ ἀοδογίίης ἴδ, δηὰ ἴὶ 15 18 
ἱπρ ἰὴ9 ζρδγίῃ} βίου ὙΔΐοΝ 

δορδγαΐϑοο ἰΐ πιὰ οἷν ἔγοπι [.Ὧ0 βδάονυ δηὰ ομδησίηρ 
ΥΩ πὶ ἩΟΣ δοθ που ΟΟΙΏΡΘΑΓΡΟ ἰὲ.--- 

ἩἨΟΙΠΙΙΤΊΟΑΙ, ΑΝΥ̓Ὸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

8660 ἴΠὁ Βοοίσῖ πα] δπὰ ΕΠ δαὶ ῬὮΒ8. 
ἜπΠα χνἱ ἢ οὗ, ΑΌταΠδσα, (86 χίχι ἢ 1ος. Ῥτχτοιηϊ- 

πρηΐξ Ροὶπίδ ἴῃ ΑὈγδμδτ Β 116: 1. 86 Υἱεῖοι : 
ἃ. 61 ΠΕΡΙ ΘΓ ΠΝ ΠΡΟΣ 8. [8 (Δ ἴῃ ἐμ ῥτοτζηΐβο; 
4, ἴΠ6 ἰπίογοθδβαίοῃ ον βοάομπι. Ῥγοϊηίποως ροϊῃίβ ἱπ 
18ο [1 οὗ 1οῖ: 1. 86 οπἰοτίαἰπίηρ οὗ [86 ΔηροΙ8:; 3. 
ἀΠι6. ΠΟΙΆ] τοδίβίδῃοθ οὗ (00 6Δδδδὺ]: οὗ ἐδ. ἬΠΟ]Θ οἰ 
οἵ βοάοια; 8. μἱα ἕαϊτη, διὰ μἷβ τηϊβαίου ἴο ἷϑ ἵἧτὸ 
δορδιΐη-ἰΔῈν; 4. Ὠἰβ ουλίσταώου τὶδ ὨΪ8 ΓἈΙΩ1Υ ἴῃ ἀἶθ- 
ἔσοθβ, Ὀαΐοσο ὑδ9 ἡπαρστωθηί. ΤΠ6 τογοϊδιίοῃ οὗ ζτδοθ 
διὰ οἵ νταῖ.--- 6 οομποοίοῃ οὗἉ [09 δῃηποπηοοθηιθηὶϊ 
οὗ βαϊναϊΐου τὶ [80 δππουποοιηθηὶ οὗ Ἱπαρταρηῖ.--- 
Το οδκ ρστοτο οὗ Νδιηγο, διὰ {1 Ὀυγτίηρ βοάοσω.--- 
ΑΒ ΑΡγδῆδιι βανοὰ [οὐ 86 ὅσαι ἔδτωθ ὑπγοῦρὴ ΔΊΣ, 
80 [.)9 Βοοοῃά ἰΐτηθ ἱπγουρῇ 18 πιο ΒΒ ΟΣ ὈΓΑΥΕΣ.--- 
ΑὈταθδιὰ δηὰ [ωοὐ ἰῃ ἰδμοὶς αἰδδγοως ροαὶς!0}8.---Ἴπ 
(μοὺς Ἰαβὲ μοί ἴοι πίὶξὰ τοσρϑοῦ [0 Θϑδοὺ οἷος (Αγ 
δ1ὰ ἰμὸ ἔπομὰ οὗ Θοά, [οἱ (}6 ἔυρίενο ἔροσα βοάομι, 
6(6.}.--- ΤῊ οοπηθοῦοι οὗ ἰδὸ τρδῃἰ οδίδείοι ἰ0 Αὐτὰ 
21 δηὰ 1,οἱ.--- 0 βκτοδὲ τοδηϊξοθίδος οὗ αοά, ἰη τ. 
16 οὗ ΑὈταδδση, ἰὼ 118 ι εἰκηίβοληοο: 1. Α Ρουθ- 
ἰδιίοα οὗ [19 ἱπολτηδίοι οὗ αοα, οὗ [86 ἔιίατο ΟἸγσὶδί, 
δηὰ δὲ [Π|ὸ βᾶπι6 ἔἶγλθ οὗ ἴῃ9 δηροῖϊο πουϊὰ ; 3, ἃ γουϑ- 
ἰαϊΐοῃ οὗ [09 γτϑδὶ εὲρτι οὐ ἰ9 οοχηὶηρ τοἀοηιρίζοι, 
διὰ οὗ [86 ΘΟΙΌΡΙΕ ἡθύετοθαν. 

1. οοέξοη. ἀρρεαγαποδ οὗὈ “ελοναὴ ἐπ ἐλ 
οαΐ σγοῦυθ ὁ Μαηιγο, απά ἐλ ργοπιΐδα ὁ ἐλ δίνιδ οὗ 
1εαας (οἷ. χνὶϊ!. 1-1ὅ). Τ6 στοᾶς τηδηϊοϑίδου οὗ 
Θοά, ἱπ ἰδ ἴδ οὗ ΑὈγδδλση, 8 (πο τηοδὶ βισ Κίηρ᾽ δὶ 
ἴῃ ἰδ οΪ4 οονοπδηὶ οὗ (09 ἱποατηδίοη οὗ Οοὰ.---Τθ 
ἴξαβί ἴῃ ἰῃὴ6 οοἷκ στονο οὗ Μδιηγο; ἃ βίῃ οὗ [Π6 ἱποδγ- 
Ὠδίϊου οὗ Οοα.---ΑὈτδβᾶση ἴῃ [86 οἷς στονο οὗ διηγο: 
ἦδμν ἴῃ ἷ8 ροῦγοῦ οὔ ἰητοϊον, δηα στοϑὶ ἴῃ δΐ8 δοϊυ- 
' ---Ηοτεΐη, αἶϑο, ἃ ἴγρο οὗ Οεἰδὲ.---Αϑ ἴῃ 4}} ρστοδαὶ 
Θδδγδοίοσ, [86 δοη Γδ8(8 οὗ πδίαγο ὉΓΘ ΒΟΓΘ Γοοοποὶ θα 
δ τΣοΟΣΠΟΥΘΙ. --- ΑὈτ ματα 8 ὨΟΘΡ Αἰ οι γ 88 ἴο 1ζ5 ροσυ- 
ἔδν ἰγαϊια.-- -Ἰὴθ τοὶ τηοιῃοὰ δηὰ βρὶσὶὶ οἵ Βοβθρ ΠΥ 
οσποΐδίβ δίοῃο ἴῃ {Πϊ8, ἰῃδί ἰὴ οὐ ψὶθὰ 116 ΒΊΓΔΏΣΟΡ τὸ 

τοοοῖγο ἰ86 Τοτὰ ἰπιδοῖῖ.-- ον Ὅπ}} ἴον δηὰ ἢπ- 
ΤΩ ΕΥ̓ Δ ῸΔΙΙῪ ΑὈτγδπδι (0 Ὀ6 116 μίτον οὗ [86 ἴδαδί, 
[89 056 ΜΟ ΤΌΔΙΚΟΒ ΓΟΘΥ (9 τῶοαὶ δῃὰ ἰμθη βίδηϑ 
δηἀ ΒΟΥΥΘΘ.---Ῥαγδ 88 ἴ.6 Πουβον  (8.-- τα ΒΒ ἀουδῖ- 
ἰηρ Ἰοαρπ ον, δὰ Ὀαϊϊονίης δαιοηϊδητησηὶ.----ον. 10. 
ΤΏ ῥσοσοΐθο Οὔ 8680: 1. ἃ Ὀτοσοΐθο; 2. δὴ) δι ἀἶθεβ ἔπ]- 
668 Δηα δυοοοδαίοη οὗἁ ὈΓΟΙηΪΒ6Α.----Ξδοτϑα οδὶς στοόυο: 
βίρτι οὗ (ὴ6 δρογϑὰ ἰδζυρ]οα, οδρϑοΐδ!ν οὗὨ {πὸ (ὐοίῃις 

--Ἰδο βδαογοὰ ἐθαϑδὲ, εἴη οὗ (Π6 τιοϑὶ βδογοὰ 
ΤΩΘΔΙ8.--- ΑὈΓΔΒδιΩ 8 ἰσοπἀβηΐρ πιὰ Οοα 648 δΒοβρίϊα]- 
ιγ: 1. Θοά δ5 ἴμο ριιοδὶ οὗ Αγαβδτω ἴῃ ὑ}}}8 τγοτὶ ἃ : .. 
ΑΡΥΆΠΔσΩ 88 ἴΠ0 μιοδί οἵ αοὰ ἰη ἐδ 6 οὐδὸν που]ὰ ((0 8ἰϊ 
ἄἀοπη πὶ ΑὈὐταίνατα, Ατδ δὴ 5 ὈΟδοιι)}--οὐτλικε: 
Ψον. 1 (16 πιδηϊ οϑιδοι οὗ ὑπὸ ὅσῃ οἵ ἐπο σόν 
8. ποὺ ἰπΠτουὮ ἃ Ὠδίαγαὶ ποῦ οὐθῃ ἰΠτοῸρἢ ἃ 
ππΐοι, Ὀὰὲ ἱδγουρῇ ἃ ΤΟΪπΌΪΑΥΥ δηὰ ΟΑ80Δ] ὑῃίοῃ, 
δβίποθ 8 ἰοοῖ ἴτοϊα [ἷβ ἔγϑο 1079 ἃ Ὀοάγ, οὐ γαῖδος (10 
ἕοσι οὗ ἃ ὈΟΑΥ, [ὉΣ ἃ {ἐπι0).---1ὸ (8 ΔΘ 
δδοσί μοὰ αἰνίπηθ ποῦῖχβ, οσωηἱροίδωοθ (γνοτβ. 10, 14), 
Οτληΐρτοδθηθθ (γος. 18), (80 ροναῦ ἴο ἐχϑοῦΐο ἱπὰρ- 
ταθηὺ (γον. 26).---ΤῊο Υἱσίπο οὗ Βορρ (Δ! 8 Ὀθοοσαϊης 
ἰο Ομηδύώδηβ, δὰ δῃουϊὰ Ὀ6 ργδοιβοα ϑερϑοΐδ!ν ὉΥ 
θοϊίονοτβ διὰ ἰδὸ ρίουβ (Ποὺ. χίξ, 2 : 18. 1ν]}}. 7. 1 
Ῥοῖ, ἱν. 9: Φοῦ χυσὶ. 82. οι). χὶΐ. 18. 6]. νἱ. 10); 
δαὶ 511}} [Π6Ὺ ταῦδὲ τι866 οἱγουτοθροοίξου Π6ΓῸ 8180.--- 6 
ΒΒουϊὰ ποὺ μαστὶς εὐθκει σὰ 10 τοδὲ ἴῃ 6 βιγοοίβ, Ὀυῖ 
τϑοοῖνο ἔδοῖὰ δὰ βιοῦν ἔδοξε κί πο68 δηα Βοῖρ (Εοπι. 
χὶϊ 18), ἐο πΪΟΝ ΠΟῪ ἱπηκοοροῖβ 8.6 ἴῃ ἃ ρϑου δῦ 
8026 οὐὈϊσοὰ (ΠἸκο χ, 84, 8δ)..--ὸν. 16. τοι 180 
ἔλοϊ ἐμαὶ ϑαγδῇ τηδῖκθα 0 ἔαρίμοσ σορὶν, αὶ γοοοῖνοθ 
ὮΘΡ γϑῦυκο Ῥδι ΠΥ, ἯΘ ΤΩΔΥ 8606 ἰδπδὶ Β[:6 Γθοοζηΐξοθ 
ὅσ; ἔδυϊι, διὰ δὶ Οοὐ δὰ γρορυϊοῦ ἱξ, Πσποθ βὴ9 
880 8. ρυδοϊ ου Ὑ ὑγοθασυϑα, ἐμαὶ 8ῃ6 βῃουἹὰ Ὀ6 δί 
ἐδ Βδιῶὼθ {πιὸ {1:6 {γρο οὗ ἴῃ ἴτ66 ΝΕ Τοδίδσηθηῦ 
ΟΒυχοῦ (64). ἱν. 22, 27, 81) δῃὰ {Ππ6 τοῖον οἵ Ὀ6᾽ ον ΓΒ 
(1 Ῥεῖ ἱ. 6). Ἡὸον βοόυϑγοῖυ, οα ἰΠ6 οἰλοῦ πδπά, Ζδοῖ- 
ΑΥΐΔ 8 ΜΠ ΟὐὈδβιϊθϑα ἴῸΓ κἷβ τ} 06 167 (560 [μἶκο ἱ. 20. 
Α Ομηδύδη τουδὶ ΠΘΥΘΡ ἸηΘΘΔΌΓΟ [0.6 ΡτΟΙΩἾ868 οὗ αοὰ 
ΌὈΥ πμδὺ βϑοιὴβ ροοὰ ἴἰο πἶτω, Ὀυὲ ρσίνο ἴο [88 ῬΟΎΘΡ 
οὗ αΟοἂ 06 ῥτγοΐδθγθμοθ οὐδὸσ δἷ8 σγραβοῦ (Ζϑοῦ. Υἱὲ, 6 ; 
ἴλικο ἱ, 87: 1 Ῥοὶ, {ϊ2, 6).--ΟἜ ΒΊΟΝ: [π᾿ γοργὰ ἴἰοὸ 
ϑδγσαῃ. Ἐνϑῃ Ποὺ ὑπροϊἱοῦ πο ΙΔῪ οΘοποραὶοά πλιΐη 
Π6Σ, τηῦδὲ Ὀ6 Ὀγουρδῖ ουὔξ ἰηίο ἴδ Ἰ᾿ρηξ, β'βοθ ᾿ξ ντᾶϑ 
ΒΟῪ ἰο οομδστῃ ΒοΡ οορβάθῃοοῦ ἴῃ ἴ[Π6 ῥγοιῃ- 
66, τ ἰοῦ βῃουϊὰ μοὶ Ὧθ ἔν} 8]11οἃ τιϊους ΠΡ ἔΔ1}}}.--- 
ΞΟ βύρεβ, ({ΥὙ1ῈΕ8): ΝΟῊ ἔδοῦο 8 ὨΟΒρ (ΔΙ 1 ἴῃ 8]} 
ῬΙδοθβ ΠΟΘ ἰμδ6 Ομ υγοὺ ἰΒ. ΚΒ ὯῸ5 ΔΙΤΑΥΒ 8 ΟΟΙΏ- 
ΙΩ08 Ρυγ80 δΔπὰ δβἰογθδοῦδο, δοοουϊης ἰ0 Μαίϊ, ν. 42, 
δηά νὸ δῃουϊὰ 411] 80 δοΥΎθ ΒΟΥ, δῃὰ 1δ ἢ} 6, ποὶ 
ΟἿΪΥ νι ἀοοίσίηθ ᾿ξ δἰϑὸ τἱϊῃ κἰπάποα, δηὰ [πᾶ 
186 ϑρέτὶ ἡ δῃιὰ 106 686 ἢ τηΔῪ ΠΟΤΟ δὲ ἴ8:6 βδσῃθ ἔσω ὅπάὰ 
τοίσοδιηθος δηὰ οοῃδβοϊδιίίου (δι, χχνυ. 8ὅ, 40).--- 
ΒΑΜΈΒΔΟΗ: ον. 8. ΑΒ ΑὈγΘΒ δι Β ἰδπὶ ἰβ ἤΟΓΘ ἐδ6 
Ἰουβθ ἰπ πίοι ἐμ9 βου οὗ ἀοὰ δηὰ ἢΐ8 618 ΔΣΘ 
οπἰογίδἰποϑα, 50 18 8ῖ8 Ὀοβοῖὼ [ἢ6 ΡΩΝΣ παρ έτσι Ἡπὴ οὗ 
τοϑί ἔον ἐδ Ὀϊ]οαβοὰ ἰπ [86 οἶμον ποσὰ ({λικο χνὶ. 33). 
--Το ρμβονσοῦ δηὰ βυβοορι  ἐΥ ἴον ἱπιυϊοη, δηὰ 
[09 δὺβογθίηρ δικά οὐδ οδγοῖα! αδἰϊθηιοα ἴὸ Ὀπδ» 
ὩΘΑΒ, ὙΠΟ 610 δοραγαῦθα ἰπ ΜΔΕΥ δηὰ Μαγίδα (0Κ6 
ΣΧ. 89), δἃΓῸ ΒΟΙΘ δε ὑμὶθαὰ ἰπ [10 βαῖὴθ ῬΣΒΟΏ.--- 
Τμδὶ (Π6Υ γεεδέ ἐν οαἰ, που ϊὰ Ὀ6 ἰῃ ορροβίτοι 
ἴο ὑποὶν βρὶ τἰ[8] Ὡδίασθ, αὶ [6 ,οισεν 0 ἐαὲ ἨᾺΒ ΕἾ ΘΩ 
ὙΠῸ [δ6 Βυτηδῃ ἔογτη.---γ. 9θ. ΝῸΝ [Ὁ] οντα, 88 
ΜΠ ΤΉΚΕ 8678, ἰδ0 ἑαδίο ἐαϊζ, ἰχαὶ ποιμίησ τὶν Ὀθ 
νδηϊησ ἴῃ (ἐΐ5 ἀοδαγὶριίοι, απὰ (μδὲ ἴῃ9 τ μοὶ του]ὰ 
τοῖὶσϊ ΚΗΟῪ δαὶ {18 ἔϑαδι ττὸϑ ποῖ 80 ρϑϑβϑθὰ ἃ 5 
πέτρον [09 τορῦκδ, ὙΠΟ τησδὲ ΚΘορ βἰθθοθ αἱ [ἢ 
[80 16. 

2. βεείίρα. Τὴδ γευεοϊαίΐοι ο77 Οοὐ οοποεγπίης 
αλὰ Αδγαλαγλ"ε ἐπιζογοεδϑοῦ τανῦν (γον. 16-- 

88).---ἸἹ, ΤὨ6 οοταπιαηίηρ οὗ θοὰ ἩΐΠ Εἰγαβοὶῖ Ὀρίοσθ 
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ἐλ τογοἰδιΐοι “ε 18), ον» 6 τονοϊδδοῃ οὗ αοὰ 
ἱπγουσβουὶ ἐδ ἐτυΐς οὗ [86 Ὠἴρμοθὶ ἀϊνίηθ ραγροθο, 65 
[86 ογραίίοῃ οὗ τοδῆ: 2. [6 σϑᾶβοῃ ἔος ἰμὶα σαυοὶα- 
(ἴοι (τας, 19); 8. ἐξδ οοπίδηϊδ (γασβ. 30, 31); 4. ἰϊ 
τΤΟΘΌ 18: ἃ. ἴ)9 ἀδσρατίυσο οὗ [29 τοθὴ [0 εἶο] ἀρταοιὶ 
(νον. 22); Ὁ. (86 ἰηἰοτοοβδίοη οὗ Αργδθδιο (Υ γΒ. 38-- 
80).---Αὐτϑθδσα 186 ἔποπα οὗ αοά (οἰ! οἵ αοά, δθ:- 
γψϑμὶ οὗ ἀοά, 89 ἱπάιηδιίο οουβάδηϊι οὗ 6σοἂ).---Τ)9 ΟἿ 
Οὔ βἰῃ οὗ βοάοχῃ.---Τ ὁ ἰπἰογοοθαίοῃ οὐ Αὔσδμδτο ἴου 
βοάοηι 88 (0 βγβὶ Ἰοτρ ῥσᾶγοῦ δηὰ ἱπίογοοδδίου οοϊα- 
τουηϊοαϊοα ἰο 8: 1. δυγαϊςθηϑα οὐ δηϊμηδίδα Ὦγ (6 
οομβοίουβηθδθ οὗ δα σϑίοι οἷ 8 ρίνϑῃ ἰὸ Ηἷπὶ; 
2. 88 8 ρῥδίίογμῃι 0: 811} ἰῃίθγο ΘΟΥῪ ὈΓΔΥΟΤΆ.---«Τ 0 

 ἱπηροτίδηοο οὗἨ ἰπίογοραβίοσι..--- 118 ζδαΐαγοϑ: 1. 
9 Ὀοϊάποδβ5 οἵ δὶ (ἢ ; 2. σδυ οι ἴῃ (δ6 ἴοθαν οἵ ἀοἀὰ; 8. 

ὑγαϊ} 688 οὗ Ιον6.---Εὐτση 86 ΔΡΡΑΓΘΏΠΥ ὑπδυδι πηρ' 
πιο ο βΒίο ΒΒ ἃΣΘ ποὶ ἴῃ γϑίῃ.- - ΤΈΚΕ: γόογ. 30. 
ΤΏοΥ (186 Βοάοτμ 68) τγρηῦ 80 ἴδ ἰδὲ [86 ἔλ688 
οὗ την βίη δὰ ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ ργουοῦ (18. ἱ. 9 8..), διὰ 

. Ἰδογοίογθ (867 “σοσθ ἀοδίγογοα 400 γοδγβ ϑαυῖϊοσ ἴθ 8Σ 
ἴη6 Οὐμδδηἶ 68.---Ἴ 6 δἴῃα οὐ ᾽0 ΠΟΥ ΘΏ ΔΓ 68096- 
σἴδιγ, ἴῃ [06 ΗΟΙΪΥ ϑοτὶρίατοα : 1. ἴθ βῃοαάϊΐωρ οὗ. 
ἱπποορηὶ Ὀ]οοά (οὗ, ἷν. 10. Φοῦ χνΐί. 18); 3. ἰδ 
εἷα οὗ βοάοτῃ; 8. δ" ορρτϑαβίοῃ! οὗ {16 Ῥθορῖὶϑθ οὗ 
Θοἀ (Εχ. 111. 7), οδρϑοΐδ!ὶγ οἵ πίάονβ δῃὰ ΟΥΡΏ8ΠΆΑ. 
(Εχ. χχ. 22,27: Βίγδοι. χχχυ, 19); 4. ἰδο τὶ} 0] 4- 
πᾳ οὗἩἁ ἔθ Ὠἶγο οὗ ἴῃ Ἰδθοτον (Ψδῖη68 ν. 4).--- ποτο- 
ἔοτο 86 οουἹἱὰ ποὺ πῃάἀοτβίδηὰ ὉΥ {80 τἱρηίθουῦβ 11}110 
ΟἸΣΙάγθα; ἴον, δἰ ουρῖ ἰπ|6 Ὁ δῖθ ποῖ σρηίθουδ ἴῃ 
ὑπ εν ΠΑΙΌΓΑΙ δίδίο, [Ώ6Υ οοὐὰ ποὺ δύο οομπηη  ἰθὰ 
δἷῃ8 ΟΥΥπρ ἰ0Ὸ [8.6 ὨΘΑΥΘΏΒ.---ΤΏ Υ γϑγο, ΠΟΊΤΟΥΟΓ, 
ἰμουὰοα πίῃ ἐθοδο ἀδδβιίτογοά, νι πουΐ, 1ὲ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 
ορθά, ΒΗΥ͂ ἱΠΙΌΣΥ ἰο ὑποὶγ Ὀϊοεθοάποϑα, οὐ (80 Μ|}} ἰΐ 
6 δἀαοὰ ὈΥ δΒοτῃθ ἴῃ δὴ υποογῖδίη 87} Ὀοοδῦθ6 αοὰ 
ΒΔῪ ἰπδὶ (ΠΟΥ που] ἰγοδὰ ἴῃ (86 ἔοοίρδιδβ οὗ ὑμοῖγ 
ζδίμοτβ, [Βυς ἴπ6 βοτίρίυγεθ ποσοῦ αἰϊυάθ ἰὸ {{|8 
Κηοπ]οᾶνε οὗ αοὰ 88 (06 ρτουμπὰ οὗ [ιἷα κοίδ, οἰ ΠΣ 
ΒΆΥΪΠρ οὐ ἀοδίσυσενα.--- ΤῊ6 βδπηθ ουδηΐ ὈΘΟΓΒ Δ ΤΟΥ 
ἀϊβεγοηϊ δϑρϑοὶ δῃὰ σηθδηΐηῃρ 85 βαηΐ ἰὸ {Π6 πίοκοὰ 
πὰ (86 . 6. 5. ἀοδ. ἢ. 80 τ ῖτἢ 1.680 ἡαἀρτηδηία. 
--Α. 6.)] Τμθ ὩΘΌΓΟΡ ΑὈΓΠδι ΟΟΙη68 (0 ἀοὰ ἱπ 
δὶ ὈΓΑΥΟΓΘ δηὰ ἰηίογοοβδίοη, ἐδ ἸΏΟΓΘ ΟἰΘΑΓΪΥ 6 
ΓΟΟΟΖἾΪΖΩΒ ἷ8 ποιίδίησηοθα δηὰ δηΐτο ὑππόν- 
πο68. Α ρ]οτίουβ ἔσυὶἘ οἵὨ ἰδιει.--- Το Ῥοορὶο οὗ 80- 
ἄοπι, ἰηἀοοά, οοὐἹά ποὶ (μη πδὸ ψῶβ ἀοίοττηίποα 
ἴπ [6 ρύγροθο οὗ ἰδ6 παίσῃογβ 60 ἐοτω, δηὰ 
ἸΟν ΑὈγδδδαι δἰοοά 'ἰπ [86 Ὀγθδοὶι.---7ἷἴόι. 82. ΤῊΐδ 
7 ιὐἱ ἴθ ἢδτο τοροδιθα εἰσ ἔπη θβ, ἰο ἱπύτηδέθ [86 ἐγ ἢ 
οὗ αοἀ, δὶβ οαγιοαὶ π}}, ὑπαὶ 6 ἀοθθ ποῖ πἰ}} ἐδ6 
ἀϑδὶ οὗ [80 δἴππονρ, αὶ σαῖμον τ[μδὲ μ6 βου] ἱαγῃ 
απΐο έτη δὰ Ἰἔτο (ζεῖς. χυ!, 11, 89).---Βιβ. ΤΌΒ.: 
Τοϊοσοθαβίοῃ ἴοσ ἃ ὑτοίδον θοϊϊονον, ούθῃ ἴον ἴδ ροὰ- 
1665, ἃ Ο νδίδδιι ἀυγ.---Ματὶς (Πΐ8, γ6 μοά]ο88, ἐπὶ γὸ 
δῃὰ (Π0 ποιὰ βίδηὰ οὐΪγ ἴον [86 Βαῖκο οὗ {μὸ τ ἰδοῦ. 
--ὟΥ ὁ πιυδῦ οοτηθ Ὀοΐοτο Θοὰ πὶ 86 χτοαδῖοθὶ σϑυοῦ- 
ΘΏΟΘ, δηὰ ἴῃ (Π6 ἀδοροδὲ Βαγοι ὴΥ οὗ Ὠρατὶ ὈΟΤΤ οὔτ- 
δβεῖγοβ ὈΘίΌΣΘ Ὠΐ8 βδογοὰ τρί θθιγ.--- ΤῊ τἰ ἢ ΘΟῸ 8 δ ΓῸ 
Εἰσαὶγ οαυθοηθάὰ ἰὰ ἐμ6 εἰσιν οἵ Θοά.---ΟΕΒΊ,ΔΟΗ: 
γος. 19. Αὔγδβδιω, 1 βαῦο κπουσῃ Βίτω, ἐ. 4., οἴοδοα 
ἴῃ ΤΩΥ͂ ἰΙοσθ. ΑΒ Ατηοβ ἱδϊ, 3; Φοδη χνυΐἹ. 8. Ὕον. 98. 
ΤῺ στἱρῃύθουβ τὴο ἀντ ο}} πὶο (00 ροά]οθθ 
ἴῃ ΔῺΥ ὈΪδοθ, γοδίσαΐῃ ἴ09 ᾿υάρτησηίδ οὗ αοὰ.--Ζην- 
ΖΕΝΌΟΒΕ: 1 οδηποὺ (611 ἰῃ ἰΘΥΤΩδ βέγσουρ δῃουχἢ [δ6 
Ὀ]οαθθᾶ ργίνι!ερθ οἵ βρϑακίηρ τἱϑι ουν [μογά.---Ολι, 
ΕΒ ΗΔΝΡΒΌΟΗ: Βαϊ ἰπ (ἢ186 ὕσαγοῦ 116 οοποραϊοὰ 
ἄθθρ τωγδίδγίοθ, το συν δοηδρίσθουβ ἴο υ8 [}6 
ποῦ δηἃ ἱτπηρογίδῃοο, ἴῃ ἰμ6 εαἰχδὶ οὗἩ Οοά, οὗ ἰδο 
τὶ Ὀϊθουβ ἱπ [86 που], δῃὰ οῃ {86 οἵμοσς βαπᾶὰ μοῖρ 
ἴο Ἔσρ δίῃ 86 ποῃάουι} ρδίδθῃοθ ἀπά Ἰοωρ βυδοτίηρ, 
οὗ αοἀ ἰονασὰβ ἐ86 ονἱ!, δῃὰ ὅσοι ἰονατβ θάνοι 
ΟΕΥΪῺΡ ΕἸ ΠΏΘΓΒ.--- ΚΞ: ΟΗΒΌΣΚΕ: ΟΑΥΥΙΚ: ΙΓ ἰδοτοίογο, 

αδαιθπιοθ ἰατυρίδιίοπθ οουἰοηὰ ἱπ ΟΌΡ Ποασίϑ, εδὰ 
Οδΐηρ8 πιϑοὶ 8, ἰῃ ἐδ ργονί ἄθῃοο οὗ ἀοὰ, ποδὶ βοθχῃ 
[0 ἴπγοῖνθ ἃ οοπίγδαϊσεοη, ἰϑὲ ἐθ οοηγνϊοϊοι οἵ δὲ 
τἰρμδθουβηθθθ 80}}} ὍΘ Ὁπδθδκθη ἰῇ τ5. Ἧα πιυθὶ 
Ῥοῦν ἱπίο μια Ὀοθοῖλ δ σδῦοθ ἩΠΙΟὮ ρσίνθ τ8 ραΐῃ 
διὰ δηχίθιυ, ἔπδὲ ἢ6 ΤΟΥ Βοῖγθ [07 18 ἴδιο αἰ δι ου 
ἩΔοΣ τὸ σδημποῦ ΒΟΪνΘ.---ῬΛΒΒΑΥΑΝΥ: ΏαῺ 1 οἴδοῦ- 
ἩΪΔῸ οδὰ ἀο ποίδιίηνσ, νΏση 1 πὶ πίξους Δῃγ ἰηδϑ. 
Θῃ06, δῃὰ ὅἴθο δοοϑϑβ, τἱποὰϊ ΔΩΥ͂ ΤΟΘΔΠΒ ΟΥ̓ ΔῈ} 
Ῥόνον, ἴθ6ῃ δ.}}} 1 τηδυ ἀο δβοεηοί μην ἰὨγουρὰ [80 ἰΒ- 

απροίδ ἐπ βοάοπι, ἀπὰ ἐδλδ πα! πιαπὶ οείαξίοη, οΥ ἰδ 
υἱέν, ἵπι οοπέγαδί υοἱίδ, ἐλ δείἐεγ ἐοπάμοί οὐ ζοί 

(οὐ. χὶχ, 1-11). ὙΒΟΓΘ ἃσθ ραγὶ8 οἵ {μβ ϑοοίϊοῃ 
ἩΒΙΘΝ ἀο ποέ δβοϑῖὰ βιϊθὰ ἔοσς ρυ δὶς τοδαϊησ διὰ 
ΒοιἑἸο ο4] ἰσοδηθς. Βυὶ ἐπα αχαπιηδύσῃ οἵὨ ἰδθ 
8016 ἩΪΒΙΟΣΥ͂ ΤΩΔῪ ὍΘ ᾿οἰποά, ὈΥ̓ ργδοίϊοδὶ διὰ δοιαὶ. 
Ἰο(ίο8] νυίβαάοσα, ἰο ἔπ βοοίΐοι, τγοτδ. 1-3.-- -ον ἐδ 
ἷ8 γϑ ἀἰσϑ! !γ ἃ θα πηΐηρ οὗ [δ 6 πηιοδὺ δχέγθιιθ δοσταρ’ 
οι : 1. ἰδ ἰβ δραϊπδὶ διὰ ἰδῃβ ἰ0 ἐδ ποδὶ 
ὉΠηΔίαΓΑΙ Δοοτηϊ δ 0.8 : 2. 8 ἀοϊυδίοῃ, ππϊοὶ ὑδηὰϑ 
ἴο ΓὌΣΥ διὰ τιδάῃθθβ: 8. δῷ δοὶ οἵ αἰϑοθοάΐεηθε, 
ὙΟὮ ἰβδυοα ἴῃ το οὶ θη ἀραϊπδὲ αἀοὰ:; 4. δὴ ἰωρυ- 
ἄδηοο διὰ ζδβομοοά, ἰδμάϊπρ νυ ἰὼ ὉΪΑΒΡΒΕΙΩΥ.-- 
ΗΟ] δ ἢ πἰρη βοοοθ ἰῃ (86 φαγὶ ΐθδὲ δηεΐψυὶ!γ.---Τὴ 
ὈΙπάϊΐησ οἵ ἴδ 6 688 (δὲ [6 Υ οου]ὰ ποὺ Βηὰ πβιὶ 
ΤΏ6Υ κουχδ. ΔΒΚΕ: (10 18 ἱπογϑαϊθ]6 ἰδδὶ [ζΟἱ, 88 
[86 ΠΔΌὈΪ5 (μἰηΚ, δαὶ ἰη ἰ6 ρσαὶθ ἴο [πάρε (Πευὶ, 
χΥΐ. 18) δηὰ μδὰ Ὀθϑὴ ἃ ἰπᾶσο ἴῃ βοάοπι.)---α Οτίς. 
ἴδ τοῦϑὲ Ὀοδανὸ ἰονγαγὰβ ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠ6, ΘΒρΘΟΙ ΔΙ 
ἰοπαγὰβ ἴ86 ῥΡίουθ, τὶ ΒυτΠ ΠΥ δμα τουεγοδοδ 
(Βοπι. χὶϊ. 10).-- Το ΠΟΙΥ δηροὶβ ἀνγοὶ] οἰοογ ΠῚ 
πεῖς [8.6 Ῥίουβ.---Ὗ ον, ὅ. ([ον. χυ!, 32, 24; χχ. 18.) 
Ηκδβ οὶ οσροσίθῃοο βῆονπι, ἐμαὶ ἱ{ ὨθτΒ δηὰ ἰδθὲ 
ΒΟΏΡΒ Δα ὈΥΔΥΘΙΒ Αγο Ὀθοπ οβδγοὰ ἰῃ 8 ἤ0π|8 εἰ 
οὐθηϊηρς ΟΥ̓ ἀονουλ ῬΟΓΒΟΏΒ, ἐμοῦ ἤαυα ὈΘ66Π ἰδ08ὲ 
ἯΔΟ ΠαΥθ τῦῃ ἰορεῖδον Ὀδίοστο [88 πίπάονθ δηὲ 
ΤΑδΔ6 ἰδδῖὰ {πο τηδίνος οὗἁἨ βροτί δπὰ τίϊοσυϊο, πιδε 
ΟὨ ἴδο ομον πδῃά, ἰπ οὐδοῦ Ποτ68 δυογ κίηὰ αἵ 
πἰχῆϊ τονυοὶ 88 Ὀδο δηδυγοὰ δπὰ δρρτγουοὰ.---Υοῦ. 
8. Τπο οδδν οὗ ἴωοἱ ἀἰὰ ποὶ δρείπα ἴσοι οὐἹ], ὑσὶ 
ἔργου ἐπ6 βτοδίθδὲ οοπβαβίοη δηὰ αἴδττη ; βὲ}} 86 δ 
πτοηρ (Βοιῃ. ἢ. 8 Ὁ). Ὑ7ὁ 866 ἤοτι ἐμ|8: 1. (δε 
οἱ ἰβ Ὠοῖ ἴο Ὀ6 ῥτγαϊβθά 88 βοσὴϑ ἤδυθ ἰδβουρὶλ (.π| 
Ὀγοδβο, ΟΠγυβοβίοια) ; ἃ. ὑπαὶ 6 νγὰϑ ποὺ μυγ οὗ ὁ 
βἰη ΜΙ ΟΝ τοταονοθ ἷπὶ Ὀογοηὰ 86 οἵ Οοά.-- 
ες. 9. Απ ὑιθδβοῦδθϊο σοργοδοῆ, Ηδὰ (μοῖ 
Ὀθοϑῃ ΠΟ ἴδῃ βυοἢ ἴῃ βοάοπι, (86γ τουὶὰ 
ποῦ γοὶ μαῦϑ Ὀθθη ἀεδβισογοϑὰ.--- ΤῊ χταοίουϑ γε θ!μ]. 
[οἱ τορϊαγοα 411 ἰο ργοβοῦνα ᾿ΐθ ψτιοϑίδ: ΠΟΥ͂ 80 ΕΣ’ 
ῬοΥΐθηοοθ ΠΟῪ 6 8 βαυϑὰ ὈΥ̓ (δ. ὃ [ξ θεϊοηρΒ Ὁ 
ΠΟ δὴ ἴο ῬΓγοΥθΏςξ ἃ δἴη ὈΥ͂ 8 ᾿οθβεῖ.-- 
ὝΒοονος π|}} [παρὸ Ῥυμίδη (89 τουρὶ ποηήὰ, 
τοῦδὲ Ὀο ἃ ἀἰδίαγοον δὰ Ἵχοῖϊθ δὴ ἀρτγοδν.- -Θ οὐδῷ 
ῬΘΟΡΪΘ δῖ ΟἹΪΥ μασάἀδηϑὰ [16 τρογο, (πὰ διὲ 
κιδοίουϑ ΤΡΠ δα": ὅς ἴο ὲπιν ὙΒΟΠ βἰσῖκ69 
πιὰ δορί γἰζαΔ] Ὁ πάτι688.---ΟἼΕΙ ΔΟΗ: Τῆο ΥΟΙ͂ 88, 
ἴπσο οὗ 6 ἰγίδ] το δορία οομβίβιδ ἴῃ {δ}, 
(δδὲ [6 ΒΟΠΟΙΣ ἰ0 ἰ86 ΥΟΣῪ ἰδϑὶ (86 ΠΡΟ ἰεπὶ ἢ 
εἶπ ἴο ἴ86 οτοδέυσο, δῃὰ ἀοθα ποὲ ρυπίδβα ἰο ἀοδίπιο 
ἴοαι ἀμ} πο τοὶ οχίσζοιαθ δῦυϑο οἵ ἤθοάσαι δ48 
θη τοϑὰο δυϊάβαὶ.---Ολινσκε ΗΔΝΡΒΌΟΗ : 8.8 απὸ 
ΒΒΘΙΏ 6.1 γί 68 ἃ ἴα ἐμοῖς ἔΠεδὲ ἀϊερταοείαϊπεῖι 
ἰρ ἐδ οἰσῃί,- τ μος ἀρρθαᾶσγα, αἷδο, ἰο βδτο δείοθ 
τορυκοὰ ἐμοὶρ δἰμέαϊ χοονεζωθηίβ, τβογείογο [867 
ΓΟργοδοὶ ἰιἰπι, ἐδ δἰγδῆρον, τί ἃ ̓πδὲ οὗ ΡΟΥῈΕΣ -- 

Φ (Θοὔδϑ Ῥϑορὶθ δσὸ βαΐθ ὙἩδθι δηβοῖβ εἰδπᾶ ΒΕΏ ΣΟ δ 

{ [1Ὲ 8 ἐδ πϑὸ οὗ αοά, ἰο ὈΠπὰ ἀπὰ Ὀαδοὲ ἐδοδὸ ΚΒΟΩ 
ΤΆΘΘΙ8 ἰο ἀοδίζοΥ. ΒΡ. ἘΓ4}}; Βυεβ.--Α. α.} 



ΟΕΗΑΡ. ΣΧΥ͂ΠΙ.--ΧΙΧ, 1-88. 44] 

ΤῊΘ ὭΘΑΓΟΡ ἰδ9 ἰπάρτησιιδ οὗ Θοὰ, [50 χτοαῖου ἴδ 6 
ΒΟΟΌΓΙΕΥ οἵ εἰπηοτβ. [780 Βοτὶρίαγαὶ οἷρηβ ἐμαὶ ἐ89 
ἡπακιιοπὲ ἰδ ΠΘΔΡ ἃζο: 1. ἐμδὶ ἀοὰ Δ 008 ΤΏΘῈ ΟΥ̓ 
δοζωσησηἶϊοθ ἱο οὐδ γοδιίησσ δορὰ ρχοδυτορίθουδ 
ΒὶΠ8: 2. τιδὲ ΠΔΙΏΪΏΘΒ δηὰ οἰαδιϊδοϊῃθηδ [81] (0 
Ριοάποο ἱδοῖρ οεδϊοι, δῃὰ Ἵδρϑοΐδιγ παι ἴπ 6 ροτθοῦ 
ἔτονβ βδρὰον πηᾶορ ἰθθ ; 8. ἰμδὶ αΟὐοἀ γϑαιουοθα [δ6 

ἔτοτα ΔΗΥ͂ ΘΟΣΩΣ ΠΝ Ἶ γ---80 Ὀοίοτο {86 βορὰ, δΒὸ 
Ὅτ ἴμ6 ἀοδισυσίίου οἵ Φοτυδαίοζη: διὰ, 4, 86 

123-14 
οἴ τυ μΝ δηὰ ἴδαυβ (τ σα, 1δὅ--22).---ΤῊὸ ἰοαὲ οἵ 
[οἐς ἴῃ ἰ6 αάρπηδηι οὗ Ξοάοτα: 1. Βαγοί, ἱπάθοά, 
δαυῖ, 3. ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ββανοᾶ, δῃὰ ἐπὶ πὶ Ὁ}1γ. 
ὕτγχοα, ἱπροταθοὰ ὈΥ [86 ᾿ς τα Ῥαγαϊγσοὰ ἢ 
εἶθ ἰοττοῦ ἴῃ [86 νὰν. Ηἰδ8 υἱο ἰοδί, [ΑἸπιοβὶ τ το 
διυιὰ γοὶ ἰοβί.---Α. 6.1] ἨΗΐ8 ἀδυφσμίοςβ.---ἢ [86 ἢϊ8- 
ἴοτΥ οὗὁὨ [,οἱ, αἶβο, ἰδ6 ὉΠΙΓ οὗὨ [86 ἔδυ ἰδ 
ΠΙυβιταϊεά: 1. [πὶ 15 στοαὶ ἱτηροτίδῃοο; 2. ἴῃ 18 
εχίθηϊ.---Ἴον. 16. ΤῊΘ ἄδηρον ἰῃ ἀοϊαγίηρ ἰδ 6 Βὶρὶ 
ουἱ οἵὨ Ξοάοῃι, ἐ, 6..) οὗἨ οΘοῃγογβίου, οὐ 6180 οὗ δϑρᾶγδ- 
τοι ἔτοτῃ (.6 βοοίοὶν οὗ μὲ νίοοά,- --ΘΤΑ ΒΕ: δας 
19. 10 ΠΙΔῪ Ὀ6 τοὐαὲ δαίοπσε ἐο {λι66, αηὰ οουἹὰ ἰδ 6Γ0- 
ἴοτο τοϊδὺθ ἰὸ []8 Ῥοββοβϑίοῃβ, 68 Υ .εἷθ8. ΒοΓΩδΔ. 
ΒΕ, δοῖλθ ἀουδὶ, δὰ ἰμίηἰς ἐμδὺ ἣθ ὈΟΓΘ ΔΔΥ 88 ἃ 

ἴῃ ογ ΒρΟΪ} ΟὨΪΥ ἷἰ8 οσὰ 16 δηὰ ἰδο |ἴν68 οἵ ἷ8 
ἔοῖγ, ὙὉΠΠ6 Πα τηυδὲ ἢᾶνο ἰοῖδ ἰῃ6 Βοτὰβ Ὀθϊπὰ ἴῃ 
ἢΐ6 [ι2816.}--- ον, 14. Ασίβ χυϊϊ. 18.----εοοάομι ἃ ὑγρ6 
οὗ (86 βρίγ.4] Βαδγίου (Εογν. χὶ. 8).--- οϑνον πὶ] 
ποῖ 06 ὈΟΓΏΘ ΔΥ͂ΑΥ δηᾶ ογυδιοα Ἡῖϊι ὑπ 6 μοί 688, ἢ 6 
τουδὶ ΘΑΓΥ δηὰ ΟΠΘΟΓΓΪΥ δοραγαΐ Ἀἰ τ θοὶ ἢ ἔγοτα 
ἴδοι, ἨΔῈ Π6 μ68 ὥὄτλο δηὰ Ἰεΐβαυγο "ὶ (ον. χυἱ!, 4). 
--οκΥ ες. 16. αἀοἀ δῆονβ ἢἷβ σοοάποβ8 ἢοῦ ΟὨΪ ἴὸ (ὮΘ 
Ρίουβ, Ὀπὶ ἰο ἰΒοθθ ὙὯΟ Ὀδὶομρ ἴἰ0 ἱμοτ.---ὈΡΟῺ Ὑϑσ. 
21. Ηον αοἀ οχοῦδβοβ [06 τΟΔΙΓΠ688 οὗ ἰδ6 ὈΘΙΘΥοσ, 
ἱ Ἀ6 τὶ κ8 τί τἢ αοά ἴῃ ρτίύη688.--- 48 Ζοδὺ τδ8 
δρασϑα αδἱ {π6 ἰηϊογοοβδίοῃ οὗ [οἱ, δὺ δδογσνγαγὰβ [86 
Βουϑο οὗ [ϑῦδῃ πᾶϑ᾽ Ὀϊοβϑοὰ [Ὁ 9 4000᾽ 8 Βα Κα, δὰ 
Ῥοξρβαγ ον [86 βαῖκο οὗ δοβορὰ, (886 νἱ ον δ τηθδ]- 
οἶοδὲ δπὰ ογυδο οὗ οἱἱ ἕοσ ἰ86 βαῖχο οἵ ΕἸ1}4}.----ΤΏδὲ 
ΖΟΔΣ Ἧ88 τηδο Ὀοίίοῦ ὈΥ (6 τϑοο]]θοϊΐοι οὗ ἐδ ἔθ᾽- 
τί 16 οὐ γί ΠΟΥ οὗὨ [ἢ.8 οὐἐ168 τὴᾶγ 6 ἰηΐογτοα ἔγοτω 186 
ἔδει ἰῃδὲ ᾿ξ τγδ8 811]} βἰδηἀΐηρ δὲ {πὸ ἰἶτωθ οὗ Ιβαϊδὴ (18. 
χνυ. δ).---(Α οομηραγίβου Ὀοίγοθη βΒοάομλ δηὰ ἔοσηθ ἴῃ 
εἰχκδξ ραγὔουϊατθ: Ὀσδυϊ Δ] τορίοι ; ΒΟΟΌΓΙΙΥ ; ἰπίαυϊ- 
68: ΘΕ ΠΠΕΊΟ ἘΙΒ ΠΆΤΕΙΒ; λλ νὴ τε άστα ψὰ νϑασρο, 
δηποπησοτηοηΐ οὗ ἰϊ8 ἱπάρτηθηϊ (Ε6γ.); ἰδ6 Σοδουΐπρ 
οὗ {π6 ῥΐουβ : Ῥαμπίβῃτηθηΐ ὮΥ το, (ἢ6 ἐπὰν 16 
δαῃ : [6 ΠΠΕΊΚΟ ΣΕ οἵ [89 δον, εἰσ, Η. Ὁ. δι- 
Ὅ60}.}--(ΤΏο ερά : ΤΊΟΙΪΟ δηὰ οἰἴδοῦβ Βαγ: 1 
οου]ὰ οοτραγο ἰδ οὨἱγ τῖτι [89 ἦδπτϑ οὗ 86]}.--- Τὴ 
ἴοδγίαὶ αἀρτησηὶ Ὀρου [οὐ πίίο: 1. Κμα αἀἰοὰ ἰτητηθ- 
ἀϊαίοῖγ; 2, ἰπ ὯῈΓ δἷηϑ.: 8. δὴ ὕμῃυβ8) ἀθαί: 4. 
τοιηδὶποὰ ὑῃρυνὶθα, δῇ ΟΧΑΙΡ]6 οΟὗἨ [86 νϑηρθδῃοθ 
οὗ σοἀ.--Ἴακὸ νἱῖ. 82, 88; ἰχ. θ02.--τοὠὺὼον, 238. 1ὲ ἰδ 
οοἶπι, Ρ᾽οδδδηὶ Ὑοδίδος πὶ ἴμ6 ΟὨἰϊ γα οὗ 
Ἡ6Σ ἰξ δίουτηβ πιὰ ἰδ6 ροάϊοδθ (Εχοά. χ. 232, 28 : 
ῬῈ. χχσχὶϊ, 10).---ΟὙσδίιλση: Α Ἰἰνίηρ ἴγρο οὗ ἰδοϑθ 
ποσὶ [6 ΤῊ ΘΒΒΟΏΡΟΡ οὗ [Π6 οτὰ ΜπΑΤΏΒ Ὀοΐοτο [86 
[ΐατο ῥθῃἰβιησηῖ (Κ6 χυὶΐ, 28, 29).---Ἴοὸ ποτὰ : 
λαρία απα οϑοαρο 707 ἰλν ἰἶγζε ; (8 18 186 ἄθορ ὑπϑπάοῦ- 

ἐς ΕΓ ΤΡΑΥΙΕΙ Ἐ50ΎΠ ΠΟΥ ὉΠΘΕΕΙΕ ΟῚ ΕΙΒΌΝΕ ΜΉΝ αοὰ 
ψδο, ΘΟΥ οὶ ΤΆΣῚ ῬΟΊΤΑΣΘ, γῸ 
Εἰ5 βοὴ ἴὸ τυΐη, ἀόθοῦνοα ἴο ταν ἢ αἰ τῖδι ἊΣ ᾳα.) ὡ 
[1 ἕἰα πὸ ΠΟῪ ἴοσ ἴδ ΤἸωοσὰ ἰο βτγδηλ βοζηδίζσηθα, 

88 Β} ἰράπιρθο ἩΠδξ δ0 ἀ0605 ποῖ δΌΡΙΟΥΘ. Οαὶνίη. 06 
δοοονι.-- Ὁ 

ἴοῦθ ἩδΙΟἢ τουδὶ Ὀ6 μοαγὰ ἰπγουρἢ 4} ἢ ἴησ οὗ 
486 μοσροὶ.---Ολὴτ. Ηλνν. : ΤΊ}Θ Τ ΘΡΟΥ οὗἉ [80 ἔοτά 
δανγοδ [οἱ διὰ [εἰβ ΤΆΣΩΪΥ, Δα ἃ Ὀγδηὰ μἱποϊοὰ ἔοσω 
[80 Ὀυτίησ, ὕπὲ [,οἐ ἰδ βΒανοὰ [ὃς [μοτὰ ἰπηβοὶ 
τοβίσαἰὩϑ μἷ8 πδιηὰ,---ΠΘΟΗΕΝΚΕ: Υοτ, 1ὅ. ΤῊΏΘ ἀθοὸρ 
ἱτοργοδδίοι τ οι ἐμο ἀϑοϊδσα οι οὗ {86 Ὥθδτ ὑπᾶρ- 
ταθηὶ τηϑὰθ ὌΡΟῚ Ὠἷπὰ 8 ΠΥΘΔΙΪΥ ποακοηοὰ Ὁγ 1}6 

πΟΣὰδ οὗ 16 δοηδ- ποίαν ἢ 6 ἀ6] Αγ, Μγαῖ (8, 
ρυΣ ΕἸοδὶὶ διὰ Ὀἱοοά, δπὰ {π6 οἰϊηρίηρ ἰο {86 
Ὀεδυιι οἱἱγ, 9 τὶτὰ οὐοάΐδησα ἴο 186 τονοὶα- 
τίσῃ ἔγοσα ἀαοά. ὄνῦσκε : ΤΏ6 οηίτδηοο οὗ [κοἱ 
ΡᾺ ἐμ6 τα]ο οὗ δ λέν πυρυσημοίτα ἴο Ὲ οχοάυϑ 

κἐ; μῆς . .Κ“ᾳΗΠῸΝ ἴθ6 ἀηΐνογϑαὶ ἰυὐρτησης 
οὗ ἰδ6 Ποοά, {πὸ ἴδο ρασγιδδὶ ἰυάρτηοης ἀροη βοάοσω 
δ Οομοσγϑῆ, ΒΟσΥΟΒ ἰῃ ἴδ0 ῬίαΓΟΒ 88 δΔῃ ὀσχϑζη- 
Ῥὶθ δηὰ ἐγρα οὗ δ} [86 ἀϊνίηϑ ὑἱπιαρτηθηϊδ, δη ἃ θ6ρ6- 
οἶΔ}}}γ οὗ (πὸ ἰδδὲ ἰυάρστηρος ([πκὸ χτὶ!. 28 ἢἢ ; 2 Ῥεὶ. 
ἰ., δ, οἰα.).-- κύβεε: Ῥοεισυοίίοι οὗὁἨ ϑοάομῃ: 1. ἃ 
ἡπαξταθα ἴγοσα Ὦθαυθα; 2. ἃ βἷχῃ ἴον ἰδ)9 οδιίἢ.---ς 
ΑΒΕ: ΤῈ ΟἰΘΣΏΔΙ τὐρὨθουβηθ88 οἵ ἀοὰ ἴῃ ἰδ 

ἡπάρτοοαΐ ὑροὰ βοάομῃ δὰ [οὐδ τὶ. Τηὸ γθθ 
ΤΆΘΓΟΥ οὗ Οαοὰ ἰῃ βανίῃρ [ζοΓ δῃηὰ ἢ ΓΑγῚΪγ. 

δ. βδοίδξοα. ζοζε αἱ αγαποε απὰ Ὺὲξ ἀδεοεηά- 
απές (νοτε. 80-88). ΤΒὸ 801} γοῦδο ἷἰβ αἴομο διϊοὰ 
ἴον ρυθ]ο υ86ό. Βαὲ ἔτομλ {818 ἃ ἑδΐϊηί Πρ  ΤλΔῪ 6 
ἰἄγοσσα ὌΡΟΩ ἴπΠ6 πιιο]ῖ6 πἰρῃί-βοθθθ. [οὐ αἶβαρ- 
ῬΘΆΣΔΠΟΘ 88 ἃ ἀν οἶ ον ἴῃ ΟΔΥ63.---Ἰ οἱἦβ ΠΙΒΙΟΤΥ 11188- 
{ταῖοϑ ἰδ9 ἰσυΐ, (δι ποονοῦ Μ1} Ὀ011ἃ ἃ Πουθα, 
ταυδὲ οοαπὲ ἰδ6 οοβὲ: 1. Ηΐ8 ἱπϑρίγοα ἜΧΟ 8 ἔΓΌΤῚ 
Ηδσδῃ τῖϊῃ Αγαϊδτ), δὰ ἰουτγΠΟΥ ἰτοι ἢ Οσμδδῃ 
ἰὸ Επγρὶ, τῖϊἢ ὀνοτ- πογοδδίηρ 68 ]10}} ; 2. ὨΪβ 86116- 
τηθηΐξ ἰῃ (Π9 γδ]] 0 οὗ ΟἿΩ ; 8. δι΄8 δευαμα ἴῃ 
Ζοαῦ; 4. ἢἶ8. ἀἰβαρροδγδηοο ἔγοϊῃ ἰδ6 Βοθὴθ ἰῃ ἰΠ6 
οδΥ68 οὗὨ [6 τηουηίδίῃβ.---ΗοῪ Βα α ἴῃ ΡἱουΒ ἴδδν 
ἰοπιρίδίίομβ τ Β θη {πὸ ταἰπὰ ͵β ὑῃθηΐ αὔϊθν δχύγθιῃθ 
Βρὶ ταδὶ τϑμβίοῃ.---δίδη (Ἀ118. ΘΔ ϑι}]γ ἰηῖο {Π6 581}8 οὗἉ 

6 Βοβἢ τθοη (86 ἰά6414 οὗ πί8 ἱηι6]]οοἴυαὶ 118. ἃτὸ 
ἀϊδβοϊνοὰ δηὰ ἰοβο ἱμεὶν βόνοῦ. [--- ἢ ἃ Μοαθίύοαϑ. 
ΒΔΕ: [οἱ ἀδυρηίοτθ. ΤΏΘ τοϑβοὴ ὙΠΊΘΝ. 
τηοονοὰ ἰμοῖὰ νὰ σδίμον ἃ ζτουη]ς88 Ὀγοαΐοθ ὑμ8ῃ 
ἙΒΏΟΏΏ 688 Οὗ 1ἴΠ6 βοΒὮ. (ΑὨχίοιγ 1ο6βύ ὑπ 6 πη δῃ το 
ΒΏΟΙΪα ροΥβῃ. [1 ΤΩΔῪ Ὁσ, αἶδο, (αὐ (ΠΟΥ 6 γΘ ΟἿΪΥ 
Ἰμοῦβ βιθρ- ἀδυρείετθ, ἢ 6 Παὰ τηδιτί θὰ ἴῃ βούομι ἃ 
ἩΙΔΟῪ πο γὰϑ (Π6 τοοῖδον οὗ ἵπὸ ἀδιυρὶ θ18).--- 
Ομβάνσε: [πο η688 ἰὰ χσοϊγοὰ ῥἶδοθθ Δ᾽] ΣῈ 8 ποῖ 
ΟΠΪΥ (0 » δαὶ δἷδο, δῃὰ τωυοὶ τηογο, ὑο ρτγοδὶ 88 
(Εσοϊοα. ἵν. 10).--- Τοῦτον Μ11] νοὶ βίῃ πηυϑὲ δυοϊὰ 
(86 οσοαβίοῃβ τρϊοῖ Ἰοδαὰ ἰο ἰΐ.---[5ιίσοηρ, ἀτίηῖς [6 
{τυ 1] δουροθ οὔ πηϊοϊὰ ἀορταάδιοη δηὰ δβἰη8.---Α. 
6. - ΟὙΚΕΟΟΕΥ 1. : ΤΊΏΘΓΟ ἯΑΒ ἃ ΤΟΣ] δθηδο ἴῃ [ωοἵ, 
Ὀυξ ἰδ νγὰβ οοῃξαπδοα δηὰ ἀἰδιαγθοα. [Ιηἰοχἰοδίίοη ἀ6- 
οοἰνοὰ οὶ, πο τὰϑ ποῖ ἀοοοϊνοα ἴῃ βοάοιῃ : ἰδ 8 
βατηοδ οὗ Ἰυβὲ Ὀυσα Βΐτα, Ἡθοτα ἰδ6 θδπ)68 Οὔ ΦΌΪΡΠῸΓ 
αἀἰὰά ποῖ Ὀυτῃ.---ἼΥ͵ἹΉΕᾺ : βοτὴθ ἰδίηκ ἰπδὶ [οἱ αἱοὰ 
ΒΟΟΏ δον, ἤοτῃ αἀϊδίγοαθ δπὰ ϑοσον, Ὀαΐογθ [18 
ἀδυρθίαῖβ ΜοῸ αοἰΐν Ὀοοδυδθ ΟἰΠΟΥΘΘ 6 
πουϊὰ ποὶ πδνο οοπϑοηίθα ἰδδὺ ὨΔτη68 Βῃουϊὰ ὉΘ κίνδηῃ 
ἴδοῖὰ πο ἢ Βῃουϊὰ σΟὨϑίδΥ τοταϊη ἃ μΐτα οὗ 8 ἰῃ- 
οοδῖ.---Ηο Ὑῆο να ποὺ ἀοοοϊνοὰ ἴῃ βοάοτῃ, ἀγα κοη- 
6868 ἀθοοίνθαὰ : ὙΠὺΠὺ ἔπ βοάομι, [Π6 ὙΟΥῪ 8.800] οὗ 
πποβιαδάιγ, δὰ ̓ ἰνϑὰ ομδδβεοῖγ, ἰη [80 οᾶνὸ Μὰ8 μεὶ 
οὗ ἱμοοδὲ; δυδοτοα βιὶρ ἴῃ 16 Βαῦῦον.- δῦ 
ἃ Μολρίϊοβα, ἯΘ ΤΟΔῪ ἰηΐος ἔγοτα [8. χί. 14; ὅ6:. 
ΧΙνΣ]. 41; Ὁδῃ, χὶ. 41, (δαὶ ἴθογθ ὙΠὶΙ Ὀο, Ὀοϑίάοα, 

Φ᾿ (Ὑὴὸ Ὀοδαΐν διὰ ἐγ  ηἶποδο οὗ πδίυσο δἰἐσδοίοα δἴτη, 
δηὰ δ ὁδοδο ἐξ πιέμβους ἐδέτικίτις ἩδοῖδοΣ ἰἐ του]ὰ ποτὶς 
ἐπί ΣῪ ἴο Ὠ16 δοὰϊ. ΤΏ δασὴ 0 ΡῬΟΊΤΕΣ ΠΟῪ Ῥτουθη δ 
ΦΟΙΘΟΡΩΣ ἢ ἈΡ Ἐδο δαϊγαϊίος οὗ ἱδ δΘ00]. ΒΑΥΜΟΛΒΤΕΝ, 

ξ {{97πο86 ὙΔδῸ Βανῦθ Β6εὴ, ΤΟΘΟΤΟΘΡΥ οἂ ἔὅγοτωῃ 
ἘΘΌΒΟΓΑῚ εν ποηίσῃ, ΣΩΔῪ ΒΏΒΙΩΘΙΌΝΥ ἵδίο κἷυ.." 2.» 
ΘΟΌΏΖ.-- . 
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δοῖδθ ΘΟ: ογεΐ [8 ἔγοια (89 Μοδδίδθα ἐο ΟἸτἧεὶ.-- -Ἴθο | ἔαίδιου, σἂν οἰΠάγθη᾽" στα ΐδεδον ἢ ΤΩ Βυδθαρᾶ, [ἢ 
οἰ άγοη οὗ Αὐτθοη ΜΌΣῸ Οἰδεδοίοσι χὰ ὈΥ αἰπιδϊδρ ᾿ πυδραπὰ, 86 δυδθαηά οὗἨ ϑΟὖξγ :ροῖμθῦ, δῃ. 
δἷπα πὶϊῃ ἰῃο86 οὗὨ ἐδμοὶγ Ὀγοίδον Μοδῦ, δηὰ ἐμογαίοεο ᾿ οἣ δηὰ {1 ΒδΣῺΘ τ28}.}---ΒΑΥΜΟΔΕΤΕΝ: ἐγ 

ὰ 
ἷα ἰα (δὼ 

ἰανὸ ἃ εἰ πη ]ὰν [αἰ Γ6.-- τυ κοηηοδδ ἰθ ἴῃ ἩΔῪ ἰο ] οαὐἶποο οὗ [.οἱΒ ἀδυ σῇ ἐμδὲ ἰο δοοῦγο ἀοβοοῃὰ- 
4}} Ὀοβείαὶ ἰυ8.8 διὰ δοίδ.---(Ηο]} ἀοβοονάδηϊδ ἔσο | δηῖβ, πὰ ἴὔοβο οὗ ρυγθ ἘΠΟΥ δὲ ἰηοδδὲ 8 

αἱρὰ Ὀ649. Φυάζ. χὶ. 1 ; Η6ΌὉ. χὶ. 82.)---ϑΣοὐηπόῦξεα : στὴ 8}} οἤδεοε.---ἨΈΆΒΕΒΟΣΩ : ον ΟὯ6 ΟΥ̓ Ποῦτγ, οδ6 ἔμο ἐμβουρμῦ ἰπδὲὶ 1Π6Υ βμου!ὰ τοιρδὶπ δίοῃθ ἷἴῃ 6880 Ιηδὲ ὈΘΔΡ ἰδ6 δνογὰ οἱ δΐδ ίἀὰθ ἃ πδοΐο γοδι.--- 
οὗ (ποεῖν (Δ ΠΟΥ ΒΒ ΘΑΥΙΥ ἄθαῖδ τῶἷὸλ ὁπ0 ἰ0 (δέῃ ὙΟΓῪ  ΤῊΚ ΒΑΜΕ: 5611 ὀυθὴ δύο οἰάγϑη (Πρ τηδίο δηὰ 
Βεσὰ ἴο ὑεᾶγ. Τθρῃ, ἱπάθοα, ἔΠ6Υ ποῦ ὰ Ὀ6 ΘμξγοΥ  δρυϊηρίηρ ἔγοσο ἰῃοϑδὶ) δμῃου]ὰ ποῖ ἀδβραὶγσ. Οοὰ ὁδη 

ο τοδὶ 
ΔΙ] 

Ὁ ΟΙΡ] 58. δὴ πίθους Ῥγοίθοϊ ου πὶ ἐἰμ6 πὶ ιάθ πότ. | ἀ ἱπρα οσϑὴ ἰπγουρὴ ἰδ6 ΠΠΠορ ἰπιδίο Φορι 88 
ΠἾ Ὧο Βυβυδπά πὰϑ σταηιθαὰ ἰο ἴδοηι, ἔμ Υ που] δὲ  (ὑυάρ. χὶ. 1 ἴ). Ὑτῦθ τορϑυΐδημοθ τϑδῖκοδ αἱ] ποὶϊ, 
ἰοββὶ ματὸ οἰ] άγθῃ, βοΏδ, Ὑ8ο οουἱά ρὶνο φροϊθσίίου ᾿ [Βαϊ ἐγμδ Γορδηίδηοθ ἷἰθ ΠΟΥΕΣ δοραγαῖθα ἔγοτῃ {θὲ 
βηὰ 86}0.---(Βεγί, διδεῖ. :- Το ἰο!οπίησ τἰἀ]6 849 τὰ. αϊῶι ἰὼ ΟἸσίδὶ δηὰ γτοροϑυΐϊδηοο σοδΚο 8}} ναὶ. 
Ὀδθη οοηδίσυοιοὰ ἴτοῖ ἰ86 ἰδίοῦγυ : ΜΥ ἔδίδιογ, [}γ ] ---Α. 6.] 

ΕἘΙΘΗΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

Δόγαλαπι απὰ Αδἱηιοϊοοῦς οὗ Οέταγ. Ηΐδε απὰ ϑαγαλ᾽ε γεποιορά αχζροευγοὸ ἰλγοιρὴὰ ἀὶε λιηαη, οαἷειν 
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ἰαϊδηρ ρυωάδποθ, α6 7ογπιονΐψ πὶ Ἀρσγρὲ δεΐογο Ῥλαγαολ. λα ίυδα ρνυοθεγναίϊον. 
«ἀδναλαηιε ἐμίφεοσδείον, {0.0 Αδὡποεϊφολ. 

φεσαβξσαύρρεταρλβδρεσεοσαενπεα ὑαῖαν 

Ομλρτεμ ΧΧ, 1-18. 

Απᾷ ΑὈγδμδηι Ἰουτηθγοᾶ ἔγοπι ἐμθηοα ὑονγαγὰ {86 βου ὁ ΘΟΘΏ ΓΥ [18 πιὰ -δ.γ], ἀπ ὰ 
ἄτο]οὰ θούσθοῃ Κδάββϑἢῃ δηὰ ἢ, δπὰ βο]ουσηθά ἐ ἐτρκευηαέρς ἴῃ (ἼἝΣΆΓ [Ἰοάρίτρ- ἰδοῦ, 
ἱστία 8 τοὶ]. Αἀπὰ ΑὈγϑῆδῃι βαϊα οὗ ὅϑδγδῃ .18 ψ}186, ΘῬ'[δ!Θ 18. ΤῊΥ̓ δἰβίεσ; δῃᾷὰ Αἰ πε ϊθοὶ 
[ταιδεν οἵ ἐμ κίηρ, οἱ δβέδια:- Κη} Κὶηρ οὗἩ ΟΘΓΆΓ βϑηὶ δα ἰοοὶς ϑέδιδη. Βυΐ αοά [Εἰοδικὰ] σβτὴθ 
ἴο ΔΡιοἸθοῦ Ἰῃ 8 ἀγθδηὶ ΟΥ̓ πιρηῦ, Δηα βδια ἴο ἢϊπ|, ΒΒ ]α, ἰδοὺ αγέ δυέ ἃ ἀ68δα τρλῃ 
(δου ἀΐοσί, ατὲ ἀοδὰ}, [ὉΓ ὑῃ68 ὑτοσηδὴ σε οἢ ἰδοὺ δδϑὲ ἰδίθῃ; [ὉΓ 8}:6 18 8 τωδῃ᾽β Μ10 
᾿ τααττὶοὰ}, Βαΐ ΑἸὈϊΩΘἸθοἢ δα Ὠοΐ ΘΟΙηΘ ΠΘΔΓ ΒΕΓ: δπὰ ἢ6 5814, [μοσὰ, τυ δ ἔθου 58 
8130 ἃ σι ίθουβ πο ἢ δια ἢ6 ποῦ Ὡρΐο στηθ, ὅ[ιθ ἐδ ΤΩῪΥ δι βίον ἢ δηὰ 8}}6, θύθὴ 8}18 
ΠοΥΒ6 1 β8]4, Ηθ ἐδ ΤΩ ὈΓΟΙΒΘΓ : ἴῺ [9 Ἰπ ΘΟ  Υ οὗἁὨ ΤΥ θασί, δῃα ἴῃ ᾿ῃΠΟΟΘΉΟΥ͂ οὗ ΠΗ͂ 
δηᾶβ μᾶγϑ 1 ἀοπο (818. Απὰ Οοὰἀ βαϊα υπίο Ἀπ ἴῃ 8 ἀγϑϑιω, Υ 88, 1 Κπον (δαὶ μοι ἀἰά5ὶ 
{818 ἴῃ 186 ἱπίορ τ Υ οὗὨ ΠΥ πραγ; [ὉΓ 1 6180 τι 6] ἃ {ὑπ 66 ἔτοτα ΒΒ Ιηρ; ἀρϑιηβί πιθ: 
{ποσγοίοσο βυβογοὰ 1 (66 ποΐ ἰο ἰουοἢ ἢθσ. ΝΟΥ ἰβοσοίουθ χοβϑίοσο [86 πιδὰ δὲ σι; 
ἴογ ἢθ 18 ἃ ργορμοὶ,᾽ δπηα ἢθ βἢ8}} ῬγῪ ἴοσ [ἢθ6, ἀπά ἴδοὺ 8μ8]: ᾽ν : δηὰ 11 (δου γεβίοτο 
λδῦ τοί, πον μοὰ ἰμαὺ ἰδοὺ 8.181} δυο ἀϊο6, ἰποὰ δὰ 41} ὑμδὲ αγὸ {πΠ|ὴ06. ὙΒΟΓΟίογα 
ΑΙ ΠΛΘΙΘΟΝ ΓΟΒΘ ΘΑΙΪΥ͂ ἴῃ ἢ 6 τη Υπίηρ, δα ο8]|]16 41} ἷ8. βοσυδηΐβ, δα ἰοἱὰ 4}} {8686 
Πρ ἴῃ ὑπ 6}. ΘΑΙΒ: δῃὰ ἴῃ Τῇ 6 ὝΕΙΘ ΒΟΙΘ ἴσαι! ἃ, Τθη ΑΙ τ θ] οὶ οδ θα Α Ὀγαδιδπι, 
86 βαἰὰ υπΐο μἴπι, Ὗ αὶ μαϑύ ἰῃοι ἀοηθ υπίο 8 δηὰ χῶδὲ Βαυθ 1 οἴδβηαθα [ῃ66, {πδὶ 
ἴδοὰ πδϑὺ Ὀγουρσῃῦ οἢ τ26 δῃὰ ΟἹ ΤΩΥ ΚΙΠΡΌΟΙΩ ἃ ρτοδῦ βὶπ ἢ ἰμοὰ μβδϑὲ ἀμ ἀθθαβ υπίῸ 
τὴ6 ἰῃδὺ ουρῃῦ ποΐ ἰο 6 ἄοῆθ. Ἀἀπὰ ΑΙ θ] θοῦ βδια υπΐο ΑἸ σδῆδα, Ὗ παι βδυγοϑῖ ἰδ 
[5τ|} [δῦ ἴῃοὰ μαϑὺ ἄοπθ {}18 ἰδίῃρῦ Απᾶὰ ΑΡγαθδσα βαϊα, Βϑοδυβα 1 ἱμουρῆὶι [αἱὰ 
ὌΓΘΙΥ [86 ἔοατ οἵ αοἂ [Ξἰομίπ}] 18 ποῖ ἴῃ {18 ρ]8οθ; δηὰ ὑμ6 0 Ὑ7}}} ΒΥ τὰθ 0Σ ΤΥ γΠ188 

ΒΚ. Απὰ γοὶ ᾿πάδρα δὴθ ἐδ ΤΥ εἰϑίθσ ; 86 ἐξ ἰῃ6 ἀδιιρθίοσ οὗ ΩΥ ἴδί μοῦ, Ὀὰΐ πο [86 
ἀδυρμίον οὗὨ ΤΩΥ τηοῖμοῦ; δηὰ δὴ Ὀθοϑῖωθ Τὴ. τῖΐθ. Απᾶ ἰΐ σδῖὴθ ἰο Ῥᾶ88 σσβοπ Οοὰ 
[ΞΠολῖτα] οδυβθα τὴ8 0 ὙὙΒΠΟΘΣ [0 ΒῸ οἱ γἱ]ρτίσαδεθο ; ἃ οἰσικήπς οἴ υταὶ. 3 ἘΒο τοδυ οδίδίΐοπε οἵ Οοὰ μοζὸ κπὰ 
ἐβατο, οδιυδϑὰ τὴ (0 80 Βεσ διὰ ἐβοσθ, ρΠβτίπαδρθ8] [ΓΌΤΩ ΤΩΥ͂ [δἰ ΙΒ Βουβα, μ΄ 1 βαϊὰ υμίο Βεῖ, 
ΤῊ8. ἐς [Ὡγ Κιπάμοβϑ π Βῖοὰ ἴμοι βῃδ]} βου ὑπίο τὴθ; δὲ ΘΥΘΣΥ͂ μἶδοθ ΒΊΟΣ τγθ μὴ 
ΘΟΠΙΘ, ΒΔΥ Οὗ τη6, ΗΘ ἡ ΧΩ Ὀτοίμοσ. Απὰ ΑἸ θίθοι ἰοοὶς ΒΏ68Ρ δ! ΟΧΘᾺ [επραὶὶ! εϑὲ 
ἵδσξὸ οδα]6},) Δ ἃ τηθηϑοσυδηΐϑ, δηα ὙΤοιη ηβοσυδηίβ, δηἃὰ σάγο ἔλόηι ἴ0 ΑΡΤΘΉδμι, δὰ το- 
βίοτοα ἶτὰ ϑδυδῃ 8 τὶ. Απᾶὰ ΑΙ Ἶθο βαϊὰ, Βθμο], ΣῪ ἰδμὰ 18 Ῥείοσο ἰδ8 
[σἰαπιάδ ὀρθὴ ἐο Ἐπ᾿ ἄνγ6 1} πσιοσθ 1ἰ ρΡ]Θαβϑῖ]ι {ῃ 66. [τ6 δοοὰ ξπ ἐμίηο εγϑ]. Ἀἀπὰ υπίο Ῥδιδὴ ἢθ 

βαϊὰ, Β6 οΪ 4, 1 ἤανο ρίνϑη ΠΥ ὈτΟμ ΟΣ 8 {Πποπβδηα ᾿έδσοβ οὗ Βῖ!| 781 : 6 ΒΟ] ἃ ἈΘ ἰβ ἴο [868 



ΟΗΑΡ, ΧΟ, 1-]18. 449 

[1.1] ὁ οουϑυηρ οὗ [80 6768 υπίο 4}} ἰμδὺ αγὰ τὶ [}ι06, δῃὰ τ ΔῈ 811 οὐδοῦ: ἰδ08 886 
ὝΆΔΒ ΤΟΡτοΥΘα ἡ [6οὲ τἰκμς, ὑσουδὰ ἐο Β6 ἃ ψὴ85, ποῖ αὐτοδστιοὰ], 

} 
18 818 ψτθ, δηα 8 τη ἀβοσυδηΐϑ; δῃᾶ ἔΠ6Ὺ Ὀᾶγο ολιἰάγοη. 

850 Αὔτδβδτα ργαγϑᾶ πηΐο Οοά [Ἐοδίπ}: δηὰ Οοα [Ἐϊοβιπ] ἢθα]θα Α ὈΪπι 6] οοἢ, δῃὰ 
Εὸσ {16 Πμοτὰδ Παὰ [ἀϑὶ οἱοϑοὰ 

ἋΡ 81] {Π|0 τγοπι 8 οὗ (86 Ἰιουξθ οἵ ΑὈϊπλ6] θοῦ, Ὀδθοδαβο οὗ βαγαῇ, ΑὈτδ δηλ τυ τΐα. 

[Ἢ ας. 1. ΣΓ. Ὑδὸ τερίουι βου ἢ οἵ νδοῖ τ δἴοσνγασααβ οδ)]οὰ σπδῈ.---Αα, 6.] 

᾿ς ΩἸ'ἰ Ψεν. 1.--ὶὴλλϑ2 ν ΔΌΤΟ ἈΚ 39, ἴ0 ΘΔΌΞΟ ἴο ὈΏΌΪΘ ΠΡ 88 ἃ Ἰουπίαϊῃ. ἸΓοΙ!, ΤΟΙ ΠΙΣϑΟΒ, δἀπὰ οἴβουϑ ἄοσῖγνο [{ ἴτοσῃ ἃ σοοῖ 

1) απὰ δ 5, ἴο ὑσοδίδο, διὰ [08 τοαΐτο μαδί [0 τῆσδ ΟὯ6 ἱπερίτοᾶ---ὙΠῸ δρϑαῖχδ ἐμδὲ τ Βίοι ἰδ ἱπσοαϊ ποὰ οὗ Θοά.--Α. α.] 
[3 Ὑα:. 15.--σ ὯΠ ἐδ Ῥ᾽ΏΓΣΑΙ ἰῃ νυποξυδίΐοῃ, δατοοίης αγβσωσαδίί αν πὶ ΣΕ. . αν, ΒΟΎΘΥΟΥ, ΙΏΔΥ ὃὉθ τοχασάσϑὰ 

8 ἐδ: ἐμϊτὰ σϑάϊοαὶ, δὰ ἔμ Ὑο Ὁ ΤΥ 18 ΘῺ ΓΘ] ὉΘ εἰπρυϊασ. ΜΌΚΡΕΥ, Ρ. 8326.--Αα. α.} 
[5 Υον. 16.--ΓΠ 99, 2 νεγβ. ἴοπι. πᾳ. ΝΊΡ.δ], ἂσὶ ὉΠΌΒΌΑΙ ἕοστα. 8600 ἐμ9 ἘχοβοίίοΔ] ποίθ.---Α. 6.] 
ι" ὸῪος. 18.--οῦονδῃ.---Αα, α.] 

ΟΕΧΕΒΑΙ, ΡΒΕΙΓΠΝΑΒΥ ΒΕΜΑΒΕΒ. 

1. ΤῊ ῥγοδοηὲ ομδρίοῦ ἀπᾶὰ (ἢ6 ἀὀπωμν ΔΡ- 
ἴο ΖΆΥΟΣ ΒΙΓΟΏΡΙΥ (086 ἀοσυϊηθηῖαγυ ὨΥΡρΟΙ 6818, 

64368 ἰῃ ὙΔΙΟὮ 1πΠ6 ὩδΙὴθ ΦοὨονδἢ ΔρΡρΘδΓϑ (οἴ. 
Χσ, 18 δυὰ χχὶ. 1), βασϑ, δοοογάϊηρ ἴο ἢ] Ζβοῆ, 41} 
186 ὑταϊ οὗ ἐχρδυδίοτῃ δα αϊτίομβ οὐ (πὸ σοπιρίοίοσ. 
Βαϊ ΚποθοΙΪ δοοορίδ, δαἰάθ ἔγοτῃ [86 ἱοχὺ οὗ ἴη6 οτἰ χίμδὶ 
πτιηρ (οὔαρ. χχί, 2-ὅ), α ἱπνοΐοϊ ἃ δηϊαγροτηθηῖ, 
σοῦ δου Ὀ6 δδουϊδοα ἰο ἐδθ Φομονίβιϊο τυΐογ, 
πὲ πμίοβ 6 τοῦδὲ αν ἀογὶνοα ἴῃ στοαὶ ρϑγὶ ἔγοτῃ 
ΕἸοιϊπιῖο γοοογταβ ἀδαίχηθα ἴο οομρὶοθίθ (ἢ 6 ὉΠΕΉΕ, 
τοοογά, δια ΟἿὨΪΥ ἴῃ ρῥϑγὶ ἤγοϊω ἃ Τὴ θη νὸς 68ο- 
γίδες τοοογὰ (ρ. 180, 181). 76 Ἰοᾶνὸ [86 Ὠγροιβοβὶβ 
οἵ ἀἰδετεπὶ γϑοοτὰβ ὑὸ σοδὲ ὑροη 118 οὐσιι Ὀαβϑὶδ, Ὀπὶ 
8)2}} σὨαυΐτο ΠΟΥ ΓᾺΡ ἰΠ0 ΘΏΟΪ66 ἰῃ (86 ἡδιμθ8 οὗ αοὰ 
ΤΏΔΥ 6 οχρίδἰηρα ἴγοιῃ (ἢ6 ἰοχὶ 1861, δηιὰ {818 πὶ 1ἢ- 
ουἱ ἴο ἴδ6 Βγροίδοδβὶβ ἰη αὐυοϑίοη. 

ᾧ. Το τορουϊοη οὗἩ ἐδθ ἔδλος (μαὺ ΑὈγδηδι ῥτὸ- 
εἰδίτωϑ ἢἷ8 νὶΐ ἰοὸ ὯΘ [18 βἰϑίονυ Ὧδ48 Ὀθοη ποιΐοοά 
αἰγτεδάγ. [π Κποροὶβ νον, ἰ86 Φοπονίθιϊο ττίῦοῦ Ὧ885 
τορογ δα [Π6 ΟΟΟΌΓΓΕΠΟΘ ΤΠ βαγδἢ δγθααγ (οἷ. χὶϊ, 
11--20), Ὀδοδῦθο 86 οουἱὰ ἰπθῃ ἀο ἰξ ἱπἀοροῃάθηι γ, 
πιο σου ὰ ποῖ ὈΘ [89 ΟΆ80 Βογθ. “ ΤῊΪδθ οοηϊοοίατο," 
τοδτκα οἰ ἰίχβοι, “8 ΟΟΥΔΙΏΪΥ ῥἰδοδ Ὁ1]6 ἢ οηα 
δδοῖῖθοα ἰΠ6 ΕἸΟΙ δ. ρογάοῃβ ἴὸ ἃ ρϑου δν βουζοθ, 
δὰ ἴ 18 ΘΑΌΔΙΙΥ Ῥγοῦαῦ!ο ἴμδὲ ἐμ6 ΒΔ οὐϑηΐβ τηΐσἣϊ 
ΟΟΟῸΓΡ {πίοο ἴπ 16 1189 οὗἠἨ ΑὈτδΒδιη." Ἐοὶϊ, ου ἐδ 
οἶδορ δηᾶ, ἰΒΕῪ Ὀτίηρσθ ἰπΐο Ὀγουηϊμθηοο ἰδ6 στοαὶ 
αἀἰκξεποιίίοι ὈοίποοΏ ἴδ9 ἔνχο ἱδίοτίοβ. Τὸ βγβὶ αἱ- 
ἢοΌΥ, νἱζ. ἰμαὲ ΑὈτδ τ), ΔΙΟΡ Βανίηρ ὀχροσίαποϑὰ ἴῃ 
Εφγρὶ ἰδ τϑργοδοὶ οὗ (μιἰ8 ἀθοά, βμου]ὰ ἤδγο γοροδὶ 
ἴξ οῇσ6 τρογθ, σδηποῖ ὉΘ Γομηονοά, ἰ, 88 Ὠ6} 128. ἢ 
Βοῖϊάα, ΑὈγδθδῖα ἰῃ Ἐργρὶ δὰ οοηἀοιηποα ἰπη86 1} ἰο 
Ροπίίοπιοθ οἷον (π6 τοργοοῦ οὗ ῬὨδγοδὴ : ἱἢ ϑνθὴ ἢ 
πὶ κοα ὑπο γ 8 ΚΌΠΘΓΑΙ Β0η86 ἐπδῦ ἢ6 ῃΔὰ ἀο0η9 ὙΓΟΏΡ, 
δὴ 6 Δ χβοῦ δηὰ Βδυμηραγίθη βίδἰθ (26 οδϑα. [1 ἰ8 
Ὡοΐ ᾿πθῈΡΡΟΒΙΌ]Θ, ΒΌΓΟΙΥ, ἰῃ ἰδο ᾿ἰρῆς οὗὨ οχροτγίθῃοο, 
[δὲ ὁτΘἢ βι0 ἢ ἃ ὈΘΙΘΥΟΡ 65 ΑὈτδῦδιη βῃου]ὰ πᾶνο 
(ΑἸ Ἰοαι ἀραΐῃ ἰηΐο (6 δδῖηθ εἰ: ἰδδὲ δ6 βῃουϊὰ ἤδαγθ 
τορϑδίθα [9 δοῖ ουϑῃ Ὑΐ6Σ Ὧ6 "γγ188 γα κἰηρ' ἀπᾶὰον [Π6 
90:86 Οὗ ἷ9 στοηρ-ἀοἰηρ ἰπ [Π6 ὅτϑὶ ἰῃβίδηοο.---Α. 6.] 
ΟἿἷἦ Βίδ.ΟΣΥ μἶνοβ 8 [86 ἰ(ΕΥ (ν. 18) ὙὮΥ (δὶ8 δοὺ ντὰβ 
τοροδίθἃ. ΑὈτγδμδπὶ οου]ὰ ποῖ τηδῖζθ δῃ δχρίδηδιίΐοη 
ἰο Ῥμδτγοαῖ, δοποοσηΐηρ (86 ἀοιοττοϊμδιίοῃ ἰὼ ῥτὸ- 
οἰαὶπι ᾿ἷ8 τυῖίο ἢ18 βἰβίθσ τ Ν116 διλοηβ βίγδησογθ, υΐ 
ΑΙέτη 166}. ἰἰ88 ἰη8 110 (86 ΠΘΟΟΒΒΔΙῪ ΘΟηβάθηοθ ἴῃ 
Ὠίτη, ἴον ἰμΐ8. οοπβάθηι41] οχρίδηδίίοη. Βαὶ ἱ 186 
βαυΎηρ γὰ8 θη ἰουμπάοα δηὰ οἰοβοη, (86 ουθης αϊρὺ, 
πος μΟΒΒΙὉ]6 οἷτο δᾶγθ 0 οοουστοὰ 
Ὁ21689 Φοθονδη δὰ ἰηίογίογοα 0 ργονθηΐ {μ18 γϑὩ- 
ἴαγο οὗ δῷ ποΐϊουηάαρὰ δηὰ ταῖθα οοηβάθῃοο : 
ἩΠοὮ ν δ νΘ ΔΙΤΟΔΑΥ δρονο αἰβιϊηρι Βηθα ἴτοτῃ ἃ 
[Π6Ὸ ΘΙΧΡΟΒΌΓΟ οὗ Ξαγδθ. [Ὁ τηυδὲ 6 ἰαϊζο ἴηΐο 

99 

δοοουῃῖ, τρόγϑοόύογ, ἐπδὶ ΑγΆβΆτη Ὀαὰ ΤΘΟΘΠΕΥ τὸ" 
οοἰγοὰ ἔθαγῇι! ἱπιργοβαίοηϑ οὗ ἐμ ροί]οβ8 Ὀοΐπρθ ἴῃ 
ἴδο που], πῃ σοῦ παίυγα!γ Δ11οἀ Ὠΐπλ τε δυβρὶοΐοπ, 
ΤΊ βοοοῃὰ αἰ ΠΟΥ ΘΟΠΒΙβί8 ἴῃ [Πΐ8.: ἰδαὶ ΑὈἰπιοί οὶ 
βμου ἃ ἤάγα ἐοππα ἀοϊΐρας ἴῃ ᾿δκίησ Ξδγαῖ, Ὑὴ0 τἷὰδ 
ὨΐηοΙΥ ὙΘΆΓΒ Οἷα, ἰπίο ἷϑ Βάγεω, ἀοοογάϊης ἰὸ 
Κυγσῖζ, μον 81}}} ὈΪοοτιΐης οὐ πον σοῤπυθηδίθα Ὀοδυῖῦ 
ὙᾺΔ8 Ὠοΐ [86 πηοῦϊνγο ; δοοογαϊηρ ἴο Π6] 28 ο, δ6 που]ὰ 
τοϊαΐθ ἰπιθοῖῦ ὈΥ͂ τιδγσίαρο πίιτὴ τα. τὶς ποτηδαϊα 
Ῥγίωσοο, Αὔγδθδια. ΒΔ δηὰ ἰ86 οοηῃδιἀοτγαϊίου οὗ 
Γδηἷς ἀο ποὶ ὀχοϊαἀθ οδοὶ οἴμοῦ; βρί τ ἐυ.8] 6 Χο ]ΘΏ66 
πὰ ρτοδίῃθαβ ἤλυθ οἴνθῃ δὴ δίιηοβί τηδρίοδὶ οἶδεσί. 
Βυὶ ἰὑ ἰ8 ἰο ὈΘ ορθογνϑὰ ἐμδὲ ἤοτο ἰδ ἰ8 ηοὶ ϑβαϊὰ ἐπδὶ 
180 ὈΘΔΌΪ οὗ β'δγδῃ νἦϑ γορογίοἀ ἰο ΑὈϊπ] θοῦ. Ηθ 
ΚΩΘΙ ΟἾΪΥ, ἰδ ΤΏΔΥ 6, [δὲ ἰῃοτθ δ ἃ δἰδίον οἵ 
ΑΡγδδδσὴ ἴῃ ἷθ ἰδηΐ, δηὰ Ὀτουχῆϊ Β6Υ ἴο Εἰτηβοὶ 

8. ἯὟ ὁ ἅτθ δῦ ἰοΪ ἃ ἀραΐῃ μὲ ΑὈγϑμδτὰ Ὀτγοῖα 
ὌΡ ἷα ἰδηΐ, δηὰ Ἰουτηογοα ἱποηοο ἰοναγὰβ (ἢ 9 βοιιἢ--- 
189 ἰαπὰ ἰοναγαβϑ 6 ταϊἀ-αΥ (οἢ. χίϊ, 9.. χἰϊί. 1). 
᾿Αοοογαϊΐηρ ἰο οὗ. ΧΙ, 18, 6 Βαὰ 8 ροιτηδῃθηὶ δϑοάρ 
δὲ Ηδρτοη  Ὀυΐ ΒΘ6ΓῸ Ὧ6 ΓοΙηοΥο5 ἔτομι Ηδύτου ἰο 1} 6 
βου}. ΤῊΪΒ ἰ8 ἴ0 6 Θχρ  δἰποα προὶ [86 ρτουπὰ [δδὲ, 
ἴον ἴπι6 Βογίμογῃ ρᾶτίβ οὗ Οδηδδπ, [}6 βοιιτἢ ἀδϑὶσηδὶοδ 
ῬΡοδια ΘΠ Υ [86 Ἰκηά οὗἉ Φυάδῃ- Ὀυϊ ἴον ἐπα ἰδηὰ οὗ 
Φπάδῃ, ἰδυ8 ἕον Ἠδθτοη {86} ἰξ ἀδρηοῖοθ (ῃ6 ραγίδ 
ἰοπανὰβ Ασγαδ Ῥεῖγοα, Ἐσγρῖ, δπὰ ἐμῈ νοϑίογῃ ΒΏΟΓΘ 
ὕρου ἴῈ0 ΜΜοαϊ ογγαμοδῃ. ΤῈ6 βουςῃοτη βοοίοῃ οὗ 
Οδηδδῃ (Ἡ ἶοἷ. ΔΒ δϑϑίρηδα το πο ἰσῖρθοβ οὗ Φυάδῃ, 
Βίπθου, δηὰ Βρηζδσηὶμ) {4118 ἰπΐο ἔοὰΣ αἰδεϊποὶ ραγία, 
τὰγουρὰ [86 οΘμαγδοῖθῦ οὗ [8.6 ΘΟΌΠΙΓΥ. 186 ταουῃίαΐπα 
(ΠΣ) οὗ Ὠραπὰβ ἔοττα [ῃ6 οδηΐγαὶ ραγῖ, ὑροι 
ὙὮΟΘΘ ὙΓΟΒΙΘΙΙΥ͂ ΒΙΟΡΟΒ 1168 ἃ ὮΪΠΥ οουμίνῪ τ] οἢ 
δια υΔ}}} δίῃ κβ ἰ0 ἴπ6 ῥἰαΐῃ (ΠΡ )), τ }16 ἑοτγατὰρ 
[86 οαδὺ ἐμ6 ἀϑβορῆς (312) [4118 οἷ᾽ ἰηίο (Π6 τα ]]}0 
οὗ 180 δοτάδη δπὰ ἐβοὸ Ὀεδὰ 868, Ὀυΐ ἱοπαρὰ5 89 
δου, (86 τοϊά-ἀδγ Ἰαπὰ (325), Φοεβὶ. χν. 21; οοιῃ- 
ῬΆΓΘ ΔΡΟΥο ΟὮ. χίΐ, 9 ; χὶ᾿!. 1} ΓὈΓΤΩΒ, ἴῃ Β6Ύ γα] ἰδ Ποἱ] 
τδικοά ἰοσγδοῦβ, ἃ Κίἰηὰ οἱ σβι βίϑρ ἰὸ [}6 τηουπίδί 8, 
ἔγουῃ ἰῃ9 Ῥοίγοδῃ ροῃίηϑυϊα. (866 6Βο88, ἐπ ϑέμα. 
πὰ Κγὶ, 1848, ». 1080.) Ηδρτο ΑὈτδδδπι ἀθβοοηὰβ ἰο 
[86 Βἰγοίοβ. οὗἨ οι Ὀοίποθη Καάοϑῃ ἀπά ϑμυγ, 
δηὰ τοιαδὶ πὰ ἃ Ἰοὴρ [9 δροῦὶ Οοσαγ, Ὑΐο86 συΐῃθ 
αν ὈθθῺ ΤΘΟΘΏΙΥ͂ αἰδοονογοα ὈΥ̓͂ Βον Ἰδη, ὑπά ον {110 
βδὴθ ΚἈγθο 6] Οοτὰν, δρουῦ ἰἤγοθ μοῦτθ ϑουϊῃ»- 
ΘΒ ΟΣ ἔγοστῃ (ὐδΖα, ἰπ ἴ86 πο ροσμοοὰ οἵ ἃ ἄθερ 
δά Ὀτοδὰ ψδᾶγυ, τ μος ἰδ ῖκοβ [86 πδπὶὸ θβοδυγί-ο]- 
ἀετῶν." οἰ σβοῦ. Ἐορίηδοι βδουχζξλ αθγαγ 'η νδίη,. 
8660 ΒΟΗΒΌΡΣΕ, Ρ. 882. “ Εὐδουΐυϑ δπὰ Φϑγοιηθ ἰοοδίθ' 
ἐ86 ΡΪδοθ δρουϊ ἐπθηϊγ.ῖνο Ἐοιηδη πιῖ168 δου ἔγοπι 
ΕἸουΪΒοΡοροΙβ, πὰ ϑοσζοιμθὴ γοϊδίθβ ἐμὲ [Βθγὸ βίοοά- 
ΥΟΣΥ͂ ΠΟῸΡ ἢοῖῸ, ἷῃ 8 5 6Γ ΒΌΘΔΙΩ, ἃ ἢ δηὰ σγὸ 
πονποὰ οομνοης, ΤῊΘ πδσοϑ οὗ Μαγοίδῃ, Ὀΐβδῃορ οἴ 
αοτασ (ροσθδρα ἰπ ἰδ Θοηγολι), Δρρθατϑ διοοῦς (8. 
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4δ0 ΟΕΝΕΘΒΙΘ, ΟΚ ΤῊΞ ΕἸΒΒῚ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΙ͂ΕΒ. 

πῃ (δ Οουμοαῖ οὗ ΟΒδϊοοδοῦ ἴῃ ἔθ γοῦν ] Κίηρ, οὐ Τὴ} Ἑδίδον Κίπρ)ὶ Α εἰδησΐηρ εἰ ἔρος ἐδ 9 
401." ᾿ ΠΡ ΓΒ αθ05 ἐὸ ΜΓ πο τε ὦ ΩΝ, κίηρο οὗ ὕοτασ, δ Ῥμδσοδ τῶδ ἔῃ Ἐργρὶ δὰ Μέεϊ- 
ταοονοὰ δροουὶ ΒΟΌΣ ἤγοια ἐμθ δχει-πδεηϑὰ οἕ Αἀοηίποάθα, ἰΒ ϑδίϑει (ϑε6 δ. χχυχίν. 1): 
Ρίδοβ." Βυηροη. ΤῈ πτιοϑὲ δουϊδειῖγ οὗ ἐμθ ἔγο 
οἰεἰε8 οὗ [6 ΡΒ ἰδἰἐπ68 τγαθ ποῖ (ᾺΓ ἴγτοτι Βοογβῃοῦα. 
Το Κίης 

διά 'π οἷ, χχνΐ. ἔσβοοθ οἵ ἃ ἰδίοσς δηὰ, ἐμουρῖῆ ποὶ 
«πογοΐπ δὰ δοῖαδὶ δε ορδείσα, 1 ΠΙΌΘΌ 

ἀδηοιοδ (86 ἰαπὰ οὗ παπάργετ, οὐ οὗ φαίρας ἀρὰ 6. 
βοῃΐυ58), 86 πϑῖηθ ἀδῃοίθδ [066 ἩὮΟ ΘΟΙΩΘ 186 
οοαδίβ ἰπίο ἴδ9 ἰπιοσίοσ, πὶ ἀἰβιϊπούώοη ἔγοσα ἐδθ ϑδγὶϊοσ 
Οκπδδηίίοβ, δα 1[Π6 ἰπασίνγ τ οίμον ἰδ ἰδίας ῬΏΉΠΙ6- 
ἄπμρα, οὗ (80 εἰπιο8 οἵ ἐδο δυάρεα δορὰ Κίηρμ, ἀγὸ Ββοεὸ 589 
τωθϑηξ, ἰδ ἃ Τολίίοῦ ὉΥ ἰἰβοῖῖ, ἴῃ ΔΩ οδδα, [6 ἐοχὲ 
Βοζὸ ἱπύπηδιοδ (μδὲ ὑπο ἰδίου οοηΐοάοτγαίο αἰξθ6 οὗ ἰ86 
Ῥ ΣΙ πποα ἀϊὰ ποῖ γοὶ οχίδὶ, Ηἰισὶς δυὰ Εἰππδϊὰ αἷἶδο 
οομοθάθ ῬΕἐἸβιὲπα διαὶ υδοηδ ἰηΐο Οδῃδδῃ, οὐ ἰσαὰϊ- 
ὥομδ οὗ ἰδοπι, Ὀεΐοσο Μοόοθοα, Κυοῦοὶ᾽ νἱονν, ἰμδὲ 
ΑὈγδδη ΙΔΔΥ ὅδνο ἰοῦ Ηροῦτου ἔζοσα ἃ βἰταϊδΡ 
ΔΏΣΙΟΙΥ τι ἰμδὶ πίοι Ἰοὰ [οἱ (ἴο ἸΙοανὸ Ζοασ), ἰδ 
ΔΙΌΙΓΓΑΡΥ ἴῃ ἰἢ9 εἰσίιοδὲ ἄορτοο, βίπος ΑὈτδθδσο Μδ8 
ἴῃ οονοηδηὺ πὶ [86 τοί ῖῖθε ταθη ἴῃ Ἠθθεση. Αο- 
οογάΐης ἰ0 ΚοΙϊ, 06 ποῆῦ ῬΡΟΌΔΌΪΥ ἐὸ δηὰ Ὀοέΐος 
Ῥαδβίαγοα. [Ι͂ἢ ΔΩΥ 6886 [Π6 ρμαβίυτο-τουπὰ τηυδὲ 6 

ἔγοστα ἔπηθ ἰο ἔἶσαθ, Ὀπὲ (δϊ8 οουἹὰ Ὀ6 ἄσῃθ 
ἐπγουρὴ ἃ πίὰοσ γδῆμθ, 88 ἯΘ ̓ ϑδσῃ ἔγοτα (Π9 ἰδίου 
οὗἨ Φοθορὶὶ δηὰ Μοβδθα. Τμὸ πεοϊμῃθοτμοοὰ οὗ ἔδθ 
8006 οὗ 16 ἰοττίθ]6 ἱπάκιηοηξ ὑροῦ βοάοξα, ἴῃ οοὩ- 
ποοοη πίΐὰ οὐμοῦ υκηοτῃ ΓηοῶγοΒ, ΤΑΥ͂ δδτο 
ἀοϊοτταϊποα μἰτα ἴο οἴδηρθ ἰδ γοϑίάθῃοθ. ΤὮο Ὀϊγιὰ 
οὗ [δαδὸ (οἷ. χχὶ.) διὰ (}9 οὔδείϊηρ οὗ [5880 (ἢ, χχὶ!) 
ὈσΟῦΡ ἀυγίης ΕΒ τοδί ἀθῃοθ ἰμ [86 ἥσγίθοΣ δου: ὃς 
ἔθη 86 ἀνοὶς (οἷν, χχὶϊ!, 1) ἀραίη ἰὰ Ἠθῦγοη, δ μβουρὰ 
ἷ8 γοΐαση ἐπι πον ἴσοι Βϑοσβθοῦδ, Ἡποσο δ6 Ὠδὰ ἰδοὶ 
ἁποὶὶ (οἷι. χχὶ. 838), 8 ποὶ τοοογάϑα. 

4. Βίποθ, ἔτολ ἰδ9 Ῥγοσηΐβθ ὙΠΟ δ αίνθῃ ἐὸ 
ΑὈγϑΏ διὰ ἴῃ 89 ΟΟἸΚ- του οὗ Ματσζηγο, ἰὸ ἴ06 Ὀἱσί οἵ 
1δ688ο, Ὑὸ τηυδὶ γεοίκοι, δοοογάϊηρ ἰ0 οἷν. χνυὶϊὶ,, δρους 
8 δῦ, ΑΌγδμδηι τηυδὲ μανθ ἀγαῖσιι δοΟῸ ΠΤ ΑΣὰΒ γὙΟ 7 
Β00ι δίϊον ἴπ:6 οὐδείδσον οὗ βοάοηι, διὰ {19 τηϑοιΐηρ 
πιὰ ΑὈἰπιοϊοοῖ ταυδὲ αἷδϑο ἤανθ ἰδίκοῃ ἢΪ]800 δὲ δὴ 
θα ἀαἰ6. Βαΐ ἰ νοῦ. 17, 18 βοϑῖὰ ἰὸ ροΐηξ ἰὸ 8 
ἸοΏΚΟΣ (τη6, 8168 ογθδίθα ΠῸ σαὶ αἰ Δ ΟΌΥ, δἰποο 186 
δἰοκηθδ οὗἨ (06 οῦδο οὗ Αὐἱμμθ]θοῖ ΤΏΔΥῪ δανθ 
Ἰαδιοὰ ἃ ΒΡ ἘΠΕ ἘΈΤΑῚ ΠΕΡ ὙΘΈΙΟ Μοτο- 
ΟΥ̓́ΘΓ, ΟΡ ἰδίου 1Π|υδἰξαῖοα, ἴἱὰ ὑὍὺπὸ ΣΟΒροοίβ, τ δδὶ 
ΤΑΔΥ͂, τὯοϑ ἕδο διτίμθε ἰδίου οὗ ἐδο Ὀἰτια 
οὗ ΕἸγδῖ, τὸ 666 (μδὲ βδσδὴὶ νδϑ ποὶ ἰδ ϑὰ ἴῃ 

υμ δοοοταϊηα ἰο ἐπ6 υδῦΔ] 
Ῥοπίξοι 6 ΣΡ ὈΟὰγ πὰδ ἀοδὰ. ἸΤλθῃ Ἧὸ 866 φρογτμ 
ὯΒΌΔΙ τοἰδίίο (0 ΑὈγδῦδη οουἹὰ ὃ6 δηϊτοδιθὰ δηὰ 
δἰγοηκίμβομοὰ Ὁ ἃ πον δοοιίΐοιι τοδυϊηρς ἀΐγοοῦ 
δγουρὴ ἔθ ΘΧΡΟΔΌΣΟ δηὰ οἰδιασῦδηοο ἰο ποῖ ἱὶ 
δὰ Ὀθοι Βα )θοίοά, 

8600 οὗ, χίν. 7: δἰ ξυμ 
τουδὶ ἀἰδίλησυίΐοι; Ὀοΐτγθαα (8 ἀνε] διὰ {16 

᾿ἷδν βοΐουσιη ἰῃ ὕὐθγασ. ΗσΗΒΟΒΚΕΕ: “ [ρδνίηρ ἰδ 
'βοσὰθ δηὰ βογυδηὶ Ὀθιιϊηἃ εἷπλ ἴῃ (ἐἷ8 τορίου, 86 
εἰπαδβοὶζ τοραΐγ ἰο Θοταν." --- ΑΒθέσοιθοι (Βαΐδος 

88 
δὴ ἰηροιμοηὶ οὗὨἨἁ {Π|0 τηλττίοὰ τἰ κοί οἵ ἃ δσϑηροτσ. 
ΤῊΘ δι χίουβ ἄγϑασω ἜΡΡΠΕΣ ἴο ανς Ὀθοὺ ἰπίτοἀυοσοᾶ 
ἐπγουρὴ {86 αἰ οἰς 688 πιρϑηάϊης οτονῦ .εἷἰπὶ (666 Υ. 17)." 
--Χ τ τοῦ εἴδῪ ἃ τἰκυϊοοῦδ ποῖος 2--- 
οἰ χδοῖ τοίογ (86 Δ ἀἰγθοῦ ὦ 116 δἀοοεῦνο σὰ 
θ008. Α πδιίοῃ δονογονῦ τἰ κ᾽ θοῦδ, ὁ.6.. ΔΙ δου σι ἴα 
6 τἱσίοουα. Βυΐϊ πῺΥ ἐποὸπ ἀο08 6 080 ἴπ6 ἴδετα 

ὑΪἷθ οὗ πδίέοῃ ἢ Κποῦεϊ ὑπ ῖΏ ΚΒ ἰδδὲ {Π6 δαῖο οἵ ἰδ 6 

ἱπῃοοθῆο96 88 ἴο 8 δυ)οἰϊνο δἰιδὶΘ.Ό. ΗΘ δϑεδυτ)θϑ 
ὴ ῬΟΘΘΘδ8 ἃ ὨΔΤΟΣΩ ΟΥ ἰ0 ̓ ἶνο πῃ Ῥοϑον, 

διὰ πο τρδς οὗ ῥυίποοβθ ἴο ὑσίρ ἰωΐο (οἷν ΠδγοῖΣ 
ΒΥ ὉπηιΑγτὶ Θὰ ῬΟΓΘΟΣδ οὗ ἱμοὶν ἰοττίοσγ. Ηθ 'βὶ οου- 
Βοΐουδ οὗ ἃ ρῦ9 δοδγί, δῃὰ δϑδβοσὶ [δὶ εἶθ ἤδηβ ἃσῸ 
Ῥῦγο, δἷποο Αὔγδῃδι δηὰ βϑασδῃ, ἰπσουρὸ (ποτ οσστ 
ἀοοϊαγαιίουδβ, δὰ γτομογϑὰ ἰξ ἱπιροβδίυ]ο δαὶ δα βῃιουϊὰ 
αῦθ δὴν ἰηἰοηϊοι ἰο ἰπίοσίεσο τΐ [Π6 τ οὗ 
δηοίβοσ. 5Ξ81Ὲ 8. ΤΩ αἰείον, [7286 ἱποίἀδηίδ βδον. 
{80 ἐγιέλ δηὰ τ86 ποδά οὗ βοσ ριυ το :---᾽ἰδ ἐγιλ, Ὀ6- 
σϑυδο ἶὲ ἀο66 ποὶ δο Ἵ 88 ὀὁχϑιηρὲ 
ἔγοϊα Βυχαδη ἱπβττη 68; ἐδ ποοϑὰ οὗ ἰδ, Ὀοοδῦδο ἰἰθ 
Ὀοδβὲ οὗ τῶϑ ψοτῸ ποῖ δϊθ ἴο τηδῖκο ἴοσ ᾿δμοσηϑοῖνοδ 

δὰ ἱΚορὶ δὲπι ἔγομι ἴου 180 πτίζο οὗ ὁ ῥγοόρδεῖ. 
Μιὰ ἐ͵9 Ὠ6 Ῥοΐη!δ οαἱ ἰο {89 ὁΔ86 οὗ οἷδ 5ἰοῖ- 

νιον δπὰ Ρίδισ. 
[86 ὩδΙη68 οὗ μι (89 Ὠδιτδαῦνα, διιὰ ποϊοδὰ ἰῃ [86 

ἕοστα, ΒΟΝΘΥΕΣ τηοδῦ, ἀδας δὲ ἰ0 ξοῦ 
ψΜὨΐοδ ἰα το οτοά πμνλβπτα. δ νῷ 17). αοὰ 
1οοδ. 7Ζδοονοδ.--Α. 6.] 
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ἰὅχι. Καπ,, Ὁ. 168.-.-.Α.6. Τμδὲ ἰ8 ἰο 88 γ, (16 
δρἰτὶε οὗ ὁ Εἰσθδς τοοσὰὶ δἰδηυροίῃς οοτησα ἴο πἰπὶ ἴῃ 
ἷ8 ἀτοδζω, δηὰ ἴο τὰ ποῖ ΟὨΪΥ {10 οδΌδ0 οὗ 
.ὲβ δὐῥοίχηοθα, Ὀαὲ αἷδο ἰμδὺ ἀἰϊνίηθ ῥγοδογυδου δοουσγοὰ 
ὮΥ δ)6 εἰοίκῃοθα, δ Ἠθ0Ὶ δϑ ἢἷ ἀυϊγ δικά ἴμΠ0 ἀΔΩΡῸΣ 
οὗ ἀοαδῖὰ ἴῃ Ἡδίολ ΒΘ ττδϑ δ(}}} τωονίηρ. ἘΔ νἷ8. ὨΘ 
τοοοῖνοβ Δ ΘὨΪαγζοσωθηῦ οὗὨ δδ σοϊσίουϑ Κποπ]οάρο. 
«Αἱ βγεὶ ΤΙΝ {πιίπσαὶ πο ἀγάο16) ἰδ Θοὐμιοδά ἰπ 
8 ΚΘΏΘΓΆΙ 8636 ΒΡΡΘΔΙΒ ἰ0 δὲτα (νον. 8): Ὀπὲ ΑὈΐπιο- [ ΘΣΡ 
ἰθοδ γϑοοβηΐσοβ ἴῃ [06 Δρρθάγαποθ (86 "μοτὰ “21. 

ρου παίορ ἰμ6 Βαττδίον ἱπιτοάποοθ ὈὝΤΞΝΤΙ (ἢ 
ῬΟΙΒΟΙΔ] δηὰ ἱστὸ αοά, 88 βροδκίηρ ἴο Ἀἶγα (τσ. 6.) 
“- Ἐοτ ἢο ἐπ 8 ῬὨοΐ.--ΤῊθ βρὶτγὶς οὗἨὨ ῬΓΟΡὮΘΟΥ 
δΒοὰ Ὀδο; ῥγοϑοαὶ ἔσο ἴμ6 Ὀορίη ἴῃ [6 Βοτίρίυγα, 
δαὶ ΠοτῸ [0.6 ΠΑΙῚΘ ΡΙΟΡοὲ Οσοῦγθ ἴοὸῦ {ῃ6 βγϑὺ (ἰτηθ. 
Ηον οουἹὰ {18 ἀρσταναΐθ (1.6 οτὐτοὸσ οὗ Αὐἰσλοϊ οὶ, 
δὲ ΑΡτγαθδῖω, πο86 τἰρσθῖβ ἢ6 ἱσηογδο γ Ὠδὰ νἱο- 
ἰαϊδὰ, τᾶβ ἃ ργορδοὶ ἢ ΟΌ6] Ἔχρ]δίηβ ἐμδὶ {Π|6 δἷῃ 
οἵ τνἱοΐὰ ἴ6 τίσι οὗ 186 οὔοθοι οὗ ἀοά, 810} 

πῃ ἰάθα οοσωυ θα, γγδϑ ἃ βίῃ αρδϊπαὶ Θοὰ 
.ΐπ86 1, ΞΞἴωοο ΘΥ̓ΘΟΣΥ͂ δίῃ ἷβ ἃ εἶν δρδίηϑὶ ἀοὰ Εἰτηβοὶ ἢ, 
ἶξ τηυδὶ 8:}}} Ὀ6 δεοϊζο, Βονν ἴδ 1818 βῃονγβ [6 ἀδῆσοῦ 
οἵ ρτοαίοσ με} ΤῸγ 186 ἰοχὶ οδηποὶ Ὀ6 οχρίαϊποὰ 
πρᾶον ἴδ6 ἰάοθβα οὗ ἃ ραγιδιν οὗ αοὰ ἴον ΑὈγαμδμ. 
Βαυΐ ΑὈϊΩ6Ι ΘΟ μοϊὰ ΑὈγδθδπι δηἃ βαγϑἢ 88 (η6 οτγαϊ- 
ὨΆΓΥ ὩὨΟΙ868 οὗ δἷ8 ἰἰπη6, δῃ  ἰπουρῶις ἰμογαίογο ἰμδὶ 
8ο οουἹὰ ὉΠ ΠάΪγ ἸΔῪ 8 Βα ἀβ ὑροὰ ἰδοῖα: 6 ἴΠυ8 
τοδί πιο [ἢ6 αἶτὰ ἱπηρτγοδβίοη, τ ἢ]οἢ ΏΘΥῪ τουδὶ μανθ 
Δ ὉΡΟῺ δἶπη, οὗ ἃ εἰροῦ οδιΐησ δηὰ αἷτη. ἃ 
ΡΓΌΡὮΟἱ δῃου !ὰ Ὀδ τοοεϊνοὰ ἰῃ (Π)9 Ὡδπιο οὗ ἃ ὑγορδοῖ: 
ἴδ6 δἷτὶ δραίῃβὲ ἰμ6 αἀὐγίῃθ ἱπ [Π6 ρτορμοὶ ΜῶὯϑδ ἃ εἴη 
δεοΐηβι [86 ἀϊνίηο ἴῃ Εἷ8 οὐχ οομδοίθῃοσ, δηὰ ἴῃ ἴῃ 
ἃ ϑρθοΐδὶ 8686 ἃ δἷὶῃ δρδίῃβὶ ἀοἀ.--Απὰ ὯΦ πἢ4]1} 
ῬΣΑΨ ἔοσ ἴ8969.---ΑὈτδδδτη δὰ αἰσοδὰν δρροαγϑὰ δϑ 
ἃ ΓΟΥΔ] παν ΐκο ἤθγο, ἰπ 18 οομβίοὺ τι ἐηὴ6 Εαδίθτῃ 
ρα. 9 ἢδνθ ᾿Ἰθδιτιοα 0 γθοορη 6 ὨΐπῈ 82 Δ ῥσίοϑδί, 
ΘΒΡΟΟΙΔΙΙΥ ἴῃ Πἰβθ ἱπιογΟ ΒΒΟΥΥ͂ ὈΓΘΥΘΡ ἴὉν βοάοτ: 
δοΙθ 6 ὈΡΡΘΔΙΒ ὈΣοδΌ ΠΘΏΓΥ 88 ἃ Ῥσορθοὶ. Βυὶΐϊ 

᾿ΠΒΟΡΟ [ηἰοΓο βίο ΔΡΡΟΆΓΒ 88 ὑῃ6 τηοϑὺ οὈὐνίουβ ἔσπο- 
ὕοῃ οὗὨ ὕιϊιο ργορβοῖ." Τδὸ διυτἱθυΐοδ οὗ ἴπ6 ργορδοὶ 
διὰ {π6 ῥγίοδϑὲ δ (808 58.1}} ἱππδγὰϊυ υπϊϊοὰ ἴῃ οη6, 
88 (ι18 ἰηἀορα 18 οτ ἀδηΐ ἔγοπι [86 Αἰδιθ Βα ογϑοίθά, 

2. 114 αἰοπεπιεηὲ ΟἿ «Αδίπιοίδος (γατδ. 8--16).- 
Απὰ οδἹοᾶὰ 411 15 βοσνυδυῖ (οουζεξοχ). ---᾿ἰ 
τολσῖκβ ἰδ ἔγαηϊς, ὁρϑ οδδσϑδοῖον οὗ {18 Θοά- 
ἰἕπρ, ἐπα 6 Ὠυπι0}68 Πΐτηθ6 1  ὉΥ Θοσωσηθη! οδίϊηρ [6 
ουοηίδ οὗ ἴ)6 πίρῃϊ, Ὀοίοσο ἷ8 οουγίίοτθ, [0 τπλβ 
Βα τεσ ἰπ (Π6 θγαὶ ρΐδοο [0 οομίοοδ (Πδΐ, ἰπ βρί τῖν- 
ὍΔ] ὉὈΪ ΠαΏΘ68, ἢ6 δὰ τοδὰθ ἃ ἀδησογοῦβ πιϊβίδιο, 
διμὶ δοοοῃαν ἐμαὶ ἢ6 τηυϑί τοϑίοτο ἰοὸ ἰῃ9 ΟΡ 8 
νιίθ. [ζ δρεδῖκβ τὸ] αδἷβο ἴον ἷ8δ βουβοθοὶ ἃ δῃὰ Ὠἷ8 
οουτὶ, ὑπαὶ [86 οἴδδεας οὗ ἰδ γϑυθγθῶοθ δοστωυηυηΐοδίοθ 
᾿ιβοΓ ἰο [ιὶβ βοσυδηΐα.-- - σι ΔΙΌἑπ 61 θο} οοδἹοὰ 
ΑΥΘΒδΏ.-- Ηὸ δ ἄγοββοβ εἷπὶ Ὀοΐοσο ᾿ΐθ Ῥθορὶδ, ἴον 
Αθγαθδσα δὰ ποὺ ΟΠ]Υ Ὀτουρῆς ἴηι ἰηΐο ἀδηρον, Βαὲ 
8180 ἢΐ8 ΒΟ οἷα δπὰ ἰπράουι. Ηδ ᾿ιδὰ σϑϑβοῦ ἰὸ 
δορί οὗ ἰμ6 οοπάυος οὗ ΑὉ 845 ῬΏΔΡΘΟΣ 
Βοΐοσθ δἷπὶ (οἷ, χὶὶ.). Ηο 4 ἰδ αἷδο ον θηεν ἃ 
θοϊά, Βοτοίς οδδσδοίδσ, Ὑΐὸ ἄοϑθθ ποῖ βῃγίης ἤγοτω 
ἀδροϊαγίηρ δραΐϊηδὶ ΑΌγδ δια Ὦ18 ἰπ᾽υγοά βοΏδ6 οὗἉ ἐγυ ἢ 
ἀπὰ ἰπυδέίοο, Δι ἐπουσὶ Β6 τουβὲ δανο τοραγάϑὰ ἢἷπὶ 
88 παν [10 δρεοίδὶ ργοιϊθοϊΐδου οὗ Οοὰ. ΗΘ ἀοοθ 
ποὶ Ὀοοης ἰο {πΠ6 Κίηρθ ΜὩῸ ΟΡΡΟΒΘ (9 ῥγίϑϑιὶβ ἴῃ 
αἰαυΐδη Ὀἱροῖνγ.- -ὕἷπαῖ Βακὶ ἴπου ἄοσο ἴο ὑπ 2-.-- 
θομο ἐο 8. ΤΉΌΔ ἢ6 γαϊπθ8 [86 ὉΠΠΥ ἱπ ποῖ ὨΘ 
ἴδεϊβ ἔμδὲ ἢ6 16 Ὀουηῃὰ πὶ ἷβ Πουδοποὶὰ διὰ Ῥϑορίο. 
Βαϊ 0 ΓΟΡΓοδοῦ 68 δἷτη δδρθοία!ν τὴν ἰ} 18: τὴ Ὧθ 
δα Ὀγουσηῖ Ὠἴτα πο ἀδηροσ οὗ ὑτίηρίης βίη ὈΟ(Ὰ 

Φ (Βε6 κ᾽. χχυΐ!. 18, τοίογσοὰ ἴο Ὁ Βυεὰ.--Α. 6.] 
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ὍΡΟΣ ἰδ} διὰ .ἷφ ρεορῖθ, ΤῊΐδ, ὮΘ Βαυβ, ἴθ ἴτὴ 
Βυὶ εἷποθ ὃ ἰδοβ Ὁρ δραΐπ (6 σογάβ, 

Σ οδοιᾶφὰ 1667 διὰ 85,5, δὶ 
Βακὲ ἴδοι 8002 Ὧθ υἱύοῖθ ἰπ ἃ αἰδβογοοῖ ΖΌΤΣΤΩ, 
ποοι οὐποσάοθ [9 ΠΥ (Δὲ Ὧδ τοῖχον Ὠὰνθ 
ἱαπουδη! οοσδαίομθα ἰδ6 πτοὺρ οὗ Αὐγδδδπι, δα 
οομδοϊουδηθοθ ὑπαὶ ᾽6 δὰ Ὠἰπιροϊ ἰηάοοα ρσίνθηῃ μῸ 
οοολδίοι ἴον {18 ἀδοοί(} οοῦταο. Κοὶϊ δηὰ Κηοῦοὶ 

ἰαΐη [6 τοτὰβ τσθδὲ μαδῦ ποῦ βϑϑσ 7 ὑπαὶ 
᾿ιδδὲ ἰδοὺ ἴῃ (ὮΥ 6γ6, Ἡδδὶ ρυγροβθθῦ ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ 
(τι ἃ τοΐδγομοο ἰὸ 8. χχχνὶϊ. 87 : ἰχτ]. 18}: “1 
6 ῬΤΟΐΈΣΘΌΪΟ ο ἐδκὸ ἰδ6 τογὰ ἰπ ἐΐ8 υδυδὶ 86 180 
᾿πγουρσὶὶ 41} ἴτ9: ψδὲ οὐἱ! παϑὶ ἰῃου δ6ΘΏ ἴῃ Τὴ9 
ΟΥ ἷπ υδ, δῦ δου Ὀοϊονοθὶ 18 οδραῦὶο οὗ ἴον 
ΟΥ̓] Ὁ". -ΑἸΣ δῆ δὴ βαία, ὑθοδῦδοΣ ἐβουμἝι βαιά). 
-- Ιὸ δεβύγηοδ ἴδιο δηϊοοοάοῶξ : 1 δοιὰ ἰδυ8, Ὀθοδαϑο 
Βο ἰ8 δδῃδιηθὰ, Τθ6 πο στουϊβ οὗ ΔΡΟΪΟΩΥ ΓΟ]]ον,. 
ΤῺο βγοὶ τῦηδ : ἘΘοδΌδΟ ΣΦ ἀραΐχο (ἐπδουρῆξ ΟΓ οοἢ- 
δἰἱἀοτοὰ ἰΐ τὶϊι το γροὶῦ δηὰ πὶ βδγδ). [78 π180 οὗ 
9 ποτὰ ὙΠῸ ΣΝ ἰθ. [117 ἱΠυδιταιθα Ὁ Βυδβὶ, ὙΠῸ 
τοίοτ ἰο Εχ. δ. 14: 1 Κίηρβ ν. ὅ ; Ῥα. χὶν. 1.--αἹ 6α.] 
-- ΒύσοΙν ἴδ ἔθεος οὗ 6͵Ἄοὐ ἐδ ποῖ ἐπ ἐμΐ5 ]Δ09.--- 
ΤῊ δροοΐαὶ τοοῖϊΐνο Ὧ85 15 ὀχρ  δηδίίοῃ ἰῃ ἰῃ6 ἤποὶ 
ἰδὲ ᾽δ6 δ 50 ΓΘΟΘΏΚΥ Β66Ὼ ἰδ ἀοδιγποιΐοῦ οἵ 
ϑοάοτῃ. ΤῈ6 ἔδαν οὔ ϑῃ ἩὙδίοΝ δα ἀοίοττηϊ θὰ Ὠΐτῃ 
ΒΟ [0 δοὲ ἐπ Ερσγρίὶ, νῶϑ δ καποα απο βἢ ὉΥ (ἢ ΐ5 ἀ6- 
βἰσυοϊΐου,. Βαυΐ δθ ρ6]1δίεβ [9 οὔΐδηηοο οὗ (μὶ8 ἀθοΐαγα. 
τίσι Ὀγ ἷ8 δοοοῃὰ οχσοῦϑθο. Ηθ Ὄχρί δἷῃβ δὶ βσγϑὶ ἐμαὶ 
πῆδὺ Ὧθ παὰ βεϊὰ νὰβ ποὺ Ὀπέγι6, βίποο Βασγδῆ, 88 ἢΐ8 
δι] δ αἰαῖον, 'ΜἨἃᾷΒΒ Ὦ18 αἰβίος : δῃηά ἰἤθη ὙὮΏΥ, ἴῃ ἰδ ταΐ- 
εταϊου ἴζτοσο Ηδγδῃ, δ δὰ δ. ὙΠῸῈ ϑδγδὰ {πὶ 
Βδ86 Βῃου]α ᾿ουΓΠΘΥ τὶ Πΐπι ἴγτοπι ΡΪδ 06 ἴο ρἷδοθ ὑπο σς 
186 ΔΙῚ Οὗ ἰδ δἰδίοσ, [ϑοσηθ δΌρροβο (δὲ βδγδῃ ἷβ 
[186 581}6 ἩΪῚῸ ΙΒοδῇ, χὶ. 29, βυβὰ ΒΟ]8 (Βαὺ ΤΌΣ 
δὰ ὕπο ὙΐΥΘΑ: ἰῃ6 ὁπ6 {86 τηοΐμον οὗ Ηδγαῃ, 100 
[δῖον οὗ βαγδιι δπὰ ἴ,οἱ : (06 οὐδοῦ [6 τροῖμον οὗ 
ΑὌΓΔΠΔΠ).---Α. 6.1 ΤῊΘ βυρργθδβθοα ἔθοϊϊηρ οὗἨ δὴ οπά- 
1055, ἀϊδίου! Ηἱ τ πηαρθ, δηὰ οἵ ἃ νοῦ ἀδηροτγουθ 
δἰἰυδιίοη, ΓΟΥΘΔ]8 [8617 οἱοαγῖν πὶ (Π6 οχργοββίοῃϑ οὗ 
γοσβ, 18, 14. Ἠφδ οδῃηοὶ γοὶ αροαὶς ἰοὸ ΑὈϊπιοΙ οἷ οὗ 
Φεδοναῖ, Ηἷβ οουϑῆδηΐ Θοά. 84:11} 1688 τϑ 1ξ ἤθοθβϑ- 
ΒΔΙῪ ἰδὲ 69 Βῃου!ὰ ταυϑδὶ ἰῸ αι ἐμαὶ Φϑιονδὴ μδὰ 
Ῥγοσηϊβοὰ Οδηδαῃ ἰο εἶ. ἸΤμυ8 δα ΒΑΥΒ: δἱ [86 
οοτητηδηὰ οὗ αοἀ [1 οπίοτοὰ ἀροη ΠΥ Δηἀοτίησβ. 
Ηθ δρϑδξκβ οὗ δἷβ ἱβοοογδῆϊο ἰΟΌΓΤΟΥΒ 89 νη ογίη σα, 
ΒΔΥΒ ἘΙΟΝ πὶ ἰπδίοδὰ οὗ Ηδοϊομίην, .868 8 που 
πὶ [06 Ρ]υταὶ οὗ 9 νοσῦβ, ἰμδιὶ Ἦθ ΣΙΔΥ τηδῖζο ᾿ἰπ)- 
Β6 υπἀοεγβίοοα ὈΥ ΑὈϊτοΐοοἢ. “ΤῊ8 089 οὗἉ ἐδθ 
βυϊθδιδηθδνο τι [06 οἱ υΓΆ] νογὺβ 8 Τουηὰ (ἴῃ [86 
Ῥεηίδίθυ ἢ ΟἿΪΥ ἰῃ {18 δυῖθον, οἷ. χχχν. 7; Εἰσ, σχσὶϊ, 
8; Χχχ. 4, 8; ΦοΒΙ. χχίν. 19. ΟἜΒΕΚΙσΒ, ὃ 146, 2: 
ἘπλεΡ, ὃ 818 4.}" Κυοῦεὶ. οὶ] ἤπὰβ ἰῃ δ τογὰϑ 
οὗ ΑΡσδθδση, θβρϑοΐίδ!ν ἴῃ (ἢ6 Ρ]ΌΓΑΙ οὗἩ ἐῃ6 τεσ, ἃ 
οετίδί ἢ δοοοιητοοάδεοι ἰο ἐπ 6 ρΡο] γι ποίδιϊο δἰδιἀροϊπὶ 
οὔ 186 Ῥμ  δίηο κίησ. Δ 6] ἰἰσβοῖ, οι 186 οἶδας μδηὰ, 

1λδὲ 09 Ροἷυγαὶ οοπποοίίοῃ οὗ ΕΟ πὶ ἰδ 
ἑοπῃὰ ἴῃ ῬΆβεδσ 5 ΜὨϊοὮ ὁχοϊυὰθ 8} γ ἰάθα οὗ δΔοοοϊωο- 
ἀδὔοι, οὐ οὗ δΔῃγ μοὶ γιμοίβιο σοΐδγθῃοο ὉῚ τΐοδ 
δι6 τοίαϊοδ δὶ ἐπ βϑτὴθ (τὴ6 ἴπ6 Θχρ]δηδίίου οὗὨ Βοῖιεὶ- 
Ἰΐηρ, ἰδαῦ (80 αοάδ οὗ ἴῃ ποῦβα οὗἁὨ Ἰδγδῖὶ δὸ ἴἰο 
6 υμπάρτβίοοά ὮΥ ΕΙοδί,. πάθον ἐἰδθ Ὄσργοδείοδ 
ἘΦΌΣΙ ΤΡ [1πὴὺ τνοῦτὺ ἤθγθ [8 πιοὲ ὨΘΟΘΘΒΔΥΪΥ 
᾿ϑμῶρ Βαὶ [ ἐξ δ '5. ΟὨΪΥ δὴ ἰηπβίδποο οἵ [ἢ9 

τορδηΐηρ οὗ ΕἸΟὨἶπι, ἐπ 6 δἔθγῃ δ), Βα ροσηδιίογαὶ 
Ῥονογβ, οομέην, ἰπίο νἱθ. ΜΌΆΈΡΗΥ, Ρ. 828.---Α. 6.] 
ἯΘ υῃηἀογίδηὰ ἴδμ6 ἔδοϊῖ, Ἔσχργοθθοὰ τΐῚ βοτὴθ γϑβϑοῦ- 
ταϊΐζου, (μᾶς Ηδοὶο ἰΠτοῦρἢ ἃ ὑ]Όγ οὔ δρϑοἱαὶ 
τὴδη θδἰδίζομβ οὗ ὙὨοΣ [6 τοοοϊνοὰ μθτθ δηὰ 
ἴδμοτο, δὰ σδυβοὰ δΐτι 0 τῇονϑ ΤῸ ΡΪδο6 ἴἰο ῥἰδοϑ, 
δηὰ ἴπυ8, ΔΙΙΒΟσυρΉ ἴῃ πο οχίτοσμοδί ἀδῆρον πο ἢ Εἰδ᾽ 
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πη αοτίηρθ οου]ὰ οοοκβίοη, οσίοπἀ θὰ δ18 ργουϊάθῃοθ 
οὐον πη 8:}}}, Πα, οἷὐ [6 ΘΟΒΙΓΑΓΥ, ΑὈἰ ΘΙ ΘΟ ἢ 
(οι. χχυΐ. 28) 698118 ἀοὰ Φοιονδι, Ποἰ ἰσβοῖ βυρροβεθ 
(ρ. 108), θὰ πίιμουῖ οεγίαϊαῖγ, ἰμαὺ ἰξ 18 (π6 Βδπιθ 
Ῥοτβοῦ, δηα Ὀοβ᾽ 65 ουθυ!οο ΚΒ [Π6 Οἱ δγθηοο οὗ ἐπη6, 
ἰῃ πο ἃ Ἰοηροῦ ἱπίθγοουγθα ΔῪΥ δᾶγὸ τρδαθ [ἢθ 
ῬὨΠ]Ἰβεῖμο8 Γδπα ἰἰαν πῖτ [Π6 Αγ μδτηῖο ἰ4648.---Αὐάᾶ 
ΑΌΣΠ ΘΙ ΘΟ ἴοοὶς ΒΏΘΘΡ δηδ οχϑῃ.--- ΗἪο ἰδ δδιΐδ- 
βεα, δηὰ δοὶβϑ δῃδ οζουΒ} Υ ἴο ἴμ6 οοηδυοῦ οἵὁἩ ῬΒΔΓΔΟΣ 
(οἰ. χἱϊ.), ἴῃ τπαὉ0 [8 τη κο8. Αὔγϑματα τὶ ἢ Ῥγοβαῃίδ 
οὗἩἨ 186 δῃεΐθης πουιδαϊς ροοάβ. 716 ἀοραγίαγθ οὗ 
ΑὈτΘμαπι ἤϊοπὶ ΕΣ ΡΟ δἰ8ὸ δϑοῃβ ἴὸ δηὰ [8 600 
Ἀοτο. Ηδ δρρϑαγϑβ ἰὸ υἱΐον ἃ τηοἀοϑὺ τῖβῃ τμδὺ Αὐτλ- 
᾿ὰπὶ που] ἰεανο ὕδγασ, [ΤῊ}18 ΒΘΘΙῺ8 8 ἔογοθα ᾿πίοτ- 
Ργοϊδίοη οἵ [86 πογάϑ.---Α.6.] Β6}1 ὸ τοδὺ ἀν 6}} 
ἰῃ ͵8 ὑδγυίοτΥ πΏΘΓΘ ἰῦ Ρ]6Ά868 ἰιπ|.---αΟΓἹὙ πὰ ἴο ΒαΣ Δ 
86 Ββαϊἱὰ.---- ΤΊ Γῃουβαηὰ ρῥίθοοβ οὗ βίϊνογ, ἱ, ο., ἐδ6 
Κπουβαηα 8} 6|κ6}8 οὗ δΒίνϑγ, ᾶτὸ Ὡοὶ ἃ βου αν ὑσγοβϑθηὶ 
τηδᾶὰδ ἴο βαγδῇ, Ὀμὰϊ ἰῃ6 οϑιτηδίοα ποσί οὗ (6 ργοβ- 
οοὐ (τοῦ, 14), δηὰ ἀεφδίρτδῦθ ἰξ 68 βοιῃηοθι ίηρ ἱπροτ- 
ἰδϊ.᾽" ΚηΟθο]. 850 δ1]80 Καοὶϊ, οὶ! σβοῖ, πίῃ οἴ ογα, 
αἰϑιϊηυι β᾽ν.Β ἃ ΒΡΟΟΙΔΙ ῥργοϑθηΐ ἰῃ ἸὩΟΠΘΥ͂, “ἃ {γ0}} 
ΤΟΥ͂Δ] ῥΓοβοηῖ, βίποο ἐμ] ΠΟΥ ΘΒ 6 Κ6}8 ψγὰ8 ἰἢ6 ῥτγίος οὗ ἃ 
βίινε (ἔχ. χχὶ. 32). (Α ἰδουβαῃὰ δῇ ῖκ6]8 οὗἁ εἰϊνοῦ 
δἴϊον ἴΠ6 β᾽ιοκοὶ οὗ ἰ.6 βδηοἴμΔΓΥ πουὰ 6 δθοιϊ δὅ0 
ἀΟἸΪαγΒ; δοσογαϊηρ ἴο 16 ΟΥΪΠΑΡΥ ΒΒ 6]κ6], 1688. 1 
8. Ὡοξ οογίαίῃ Ὑῖοἷ 18. ἰἱηϊοηἀοὰ Πογθ.) Τὼ Βγεί 
ἰηϊογργοιαιϊίοη ἰδ ργοΐογδ]6, 88 οὐμογῖβο (6 βοοοῃὰ 
τοβοῃῖ δῦ ἤαγο Ὀ66Ὼ τη846 ἴ0 βαΓα}.--- ΒΟ ο], 

ἐδ ἴο ᾽1.99 (οχ ἰμαὶ 5} 41} 6 ἴἰο 1:99) ἃ οονϑχ- 
ἱῃσς οὗ ἴ86 ογο..--Τ|Ρΐθ αἰ δῆουϊε ρΐδοθ δάγωλίβ οἵ 
αἰ δγοηϊ Ἔχ ρίδηδιίίοηα. ὙΥἹΤΕΙΝΟΑ : εἷς 86 πογὰβ δ. 
τοίογγοα ἴο ΑὈγδἤδμῃ, ἐμ ἰά68 ΒΟοΘΙη5 ἴο "6 : ΑὔΣΔ ΔΩ, 
ΠΟ Ργοΐοβϑοβ ἴο θῈ [86 Ὠυδθδῃα οὗὨ βαυδῇ, του]ὰ ὃ6 ἰῃ- 
βιοδὰ οἵ ἃ το ]] ἰὸ ἰμοβα ψο, Ἰοο κῃ ὉΡΟΙ ΑΓΔ ἢ τρΟΓῸ 
ἰῃ(ΘΏΒΟΙΥ͂, ΙΔΔΥ Ὀ0 ᾿πβαιηοα ὙΠ} ον ἴον δογ. (ΤῊ 
Ἐπ αὶ]; 8ὸ ὨκιιτΖβοι, Ρ. 404.) 6 ῥγοΐογ, βονγϑνοῦ, 
10 τοίου (86 πογὰβ ἴο ἴΠ6 ἸῃοΏ ΟΥ̓ τοοοϊνοὰ ὮὈΥ Αὐτγδ- 
Βα. Α8 ἰζ πὸ δαγβ, Ἰοὺ 1818 ἸΏ ΟΠΟΥ͂, ραϊὰ 88 8 δπ6 
ἴ0ο ΑὈταμδιῃ, ῥγονοης ΔΗΥ͂ ἔγοπι ἀρδίτίηρς ἰΠ66 881 
Βανο ἄοπθ. Ηδ δ᾽]υάὰφβ ἰὸ [86 νοὶ] ὑβυδὶν πόση ὉΥ͂ 
ποίηθῃ. 866 οὗ, χχὶν. 6." ΟΚΒΕΝΙσΒ: “ ΤὨΪΒ ἰδ 
ΔῊ ΘΧΡίΔΙΟΓΥ͂ Ὀγοϑοηΐ 0 (866, [ῸὉΓ 4}} ἐμαὶ μα8 Βαρρεπϑὰ 
(0 ἴῃ6ο, δἀπὰ ἴο Αὔτγδσῃ, δηὰ βῇὴϑ ψνδ οοηνίῃοθα (οὗ 
μοῦ ἔδιυ}})." Κυοθοεὶ βἰ γα] νυ, Ὀὰϊ 8111} πὴ 1685 ἢ - 
Ὧ688, δηά δὺ ἴΠ6 ΘΟμποϊιδίοη, “ ἴδοὰ αὐἱ δἀϊυάροά, ἰ,. 6.. 
)υδβίϊοο '8 ἀοῃο ἴο 1166.) ὈΚΙΊΤΖΒΟΗ δηὰ Και: “ ΤῊΪδ 
5 ἴῸ ἴῃ66 δὴ αἰοῃϊηρ ργοβοηῖ, [ὉΓ 8}} πο δζὸ πιὰ 
[866 (Βίποθ 86 Ὑ]10]8 ἔΆΤΑΙΠΥ ἷ8 ἀἰβρταοθὰ ἰῃ ἐπ 6 ταΐδ- 
ἴγοβ8, οἱἰς.)} “Ἴ ἰᾳ ἰο Ὀ6 οχρ]αϊποα,,) βαγβ Κποῦοὶ, 
“αἰϊοῦ ἊΒ ἼΒ2 (0 ΘΟΥΟΓ ΟΠΘ᾽ 8 ἔλοδ, 80 ἰμ:δὲ ἢΘ ΤΩΔῪ 

[ουροί τμο προηρ ἀθῃ (οἈ. χχχί!, 21), ὈΘ Ὁ ὦ 2 ΠΦ2 
ἴο οοΥον ἰμ6 ἴποθ οὗἁὨ ἰδο υᾶάρε, Βο {μὲ ἦ)8 8881} ποὶ 
866 [86 τ ϊ.) Μ|οἢ66118, Βαυϊηρατγίοῃ, δηά οἴ σΒ, 
ὀχρίδίπ [Π6 τγογ9 ἴ0 τηθδῃ ἃ ργοϑοπὶ 20. {16 ῬΌΓΟΙΔΒΘ 
οὗ δ τοδὶ] πιο 886 δῃουϊὰ τοῦ ἰῃ (6 ζαϊυγο. 
[ΜΌΚΡΗΥ ὑγζο8 δραϊηδὶ {18 τιδὲ (86 ργοόοροῦ πογὰ [Ὁ 
νοὶ! ἰ5 ὭΣ, “Π6 οονοτίης οὗὨἉ [Π6 Θγ68 188 ἤρυτο- 
ἔϊνο ΡΏΓΑΒΘ [0Γ 8 ΓΘΟΟΙΏΡΘΗΘΘ ΟΥ ὉδΔοΙ βοδίοῦυ οδογίηρ, 
ἴῃ οοπϑίἀογαίίοῃ οἵ πϊοἢ δὴ οἴἴὔδησθ ἰ5 ουογϊοοϊκοὰ." 
Απὰ 80 4130 Φδοοῦαβ.---ἀ. 6.] Βίποο ϑδυδἢ πσότὸ ΠῸ 
γΟ] ἴῃ Εσγρί, θυ [16 ουδύομῃ οὗὨ γοϊηρ [π6 ἴδοθ 
αὐΐοκὶν τῆ [λ6 ΤΔηΠ|6 δοοῦ δήϊον Ἀρρϑᾶσβ ἰῃ {16 
Ὠἰβίουγ οὗ ΕθΡΈ δὴ (6. χχῖν. 6δ), (8 ᾿ἰπουρ ἢ ΒΘΟΣΩΒ 
υϊὶς Ῥγοῦδ]6. Βαὺ οη6 πουἱὰ ἴμθὴ ὀχρϑοῖ αὶ βρϑοΐδὶ 
Ρτθϑθοῦ 10 ϑδγϑῆ, "δι 65 16 ὁπ6 ἴὸ ΑὈγδμδη. ἢ)6- 
᾿ϊιΖϑοῖ τοτρδγίϑ, “ τὶβ πουϊὰ ὉὈ6 Ὀἱτίον ἰγοηγ. Βυϊ 
111 ἸΤΟῺΥ ἴῃ [06 Θχρτγοδδίου, 1 βατο γίνη ἐλν δγοίλον, 
οδπηοῖ, μονονοτ, 6 ἀδηϊθα. ΤΊι6α 2 λὲ" δἶβὸ 
δατοοῦ Ἠ|Ὶ] πὶ [.ϊ16 ἰδουσς. Βοβί 68, ἰξ τηυϑὲ ὮΘ 

ΟΕΝΈΘΞΙΒΚ, ΟΒ ΤΗΙ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΝ, 

οοπδίἀοσοὰ τοδὶ ΑἸὐὐτηοῖθο δὰ (0 τεϊοτα ἀπηδεὶ οἵ 
[8 αἰϊδρ᾽οδϑυγθ 85 π|}]} ἰηδὶ ββδιδὴ) 88 δραϊμεὶ 
ΑὈτδθδα. Αμὰ Μδδὲ ἰθθη οουϊὰ {18 τροδῃ, ὁ (δαὶ 
8}.8}} Ὀ6 (ο 1160 8 δίοηΐπῃρ ῥγοθϑηΐ, δηὰ ἴον δ] π|ιὶ 
[866,᾽ Ἰοανίηρ ουὲ οὗ τνἱον ἐμδὲ ἤθτθ ἰ86 οοι αῃοῦγο 
Ἵ 8 πδοϊίδηρ ΑΒ ἃ οουοπηρ οὗ (Π6 ΘΥε8, ἀεδίσυο] 
(ο τπιδῖκο ροοὰ δὶβ ΟΥΤῸΣ ἴῃ ΠΕΡ δγϑϑ, ἐπ: στοαὶ ργοθϑηὶ 
ΝΟΌΪα ὁχοὶϊθ γαίθον ΟὨῪ οοπίοιηρὶ. Τι6 διοποιηρηὶ 
σουὰ ἰδ Ὀ6 ἴο ἐδο νἱοϊδιοὰ ται οὗ (86 Βυβυαηά; 
ΒΑΓΘΏ, ὙΠῸ δὰ σομδίδην ἀρδοϊδγοὰ ὑπαὶ δ6 ἮΔ8 δεῖ 
Ὀτοῖβοσ, οὐδ ἩΏΘΏ ῥγυάοῃηϊ ΟΔΙσυΪδιοη ὈΘΟΔπηΘ ἱπρτα- 
ἀθῃὶ ἰοιηογι ἐν, δὰ νὸ}} ἀσβογνοὰ (δαὶ βί!6 8180 βίιου!ά 
Βυδδγ ἃ γτορσοοῦ. 8.111 ΑὈϊσλ θοῦ Δρροᾶγβ ἰ0ὸ ἀοβηθ 
ἦν 828 ὁ οονοσίωρ οὗ {Π:|6 6γΥ68 ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ ἤξυγδιίνα βθηϑ6: 
ἴῃ το ποτές ὕιο γυϊραῖο : λος φγὶξ ἐἰδὲ ἐπ υεἰαπιξα 

οηῖθδὲ συὲ ἰδομπὶ δἰηΐ, εἰ γυοονπσμε 
ἐχεγὶδ; πιεπιοηὶ ἊΣ» ἀερτελεηδαπι. Β᾽θο8 ἐμαὶ 
ὝΟΓΘ Ὧ0 γοῖϊ, πῇ ἢ ἀοδὶ ΟΡ 88 ἴδ Νῖίε οἵ ἃ 
Βυβθδηα (866 οἷ.. χχὶν. 6: 1 Οὐοτ. χὶ. 10), 80 (8.8 ῥΓοδ: 
οπὶ οἵ ΑὈἰπιο]εοῖ, τἩβοσο μ6 οχρίδίοα [18 (ϑυ],, 
[28 ἴπ6 οἴἶεος οὗἩ βυοἢ ἃ υοὶϊ ; ἰὲ βῃουϊὰ ἴον αἱ}, διὰ 
ΟΥΟΓΥΜΏΘΓΟ, Ὀ6 8 ἰοΒΕ ΠΏ ΟΩΥ ὑπαὶ δ ἰδ ἃ τρλιτὶ οὐ 
ἭΟΙΩΔΩ. ΑΒ Βυσῦ Βῃου]ὰ δὴ9 ΠΟ 6 [ιο]ὰ θνυετγ' 
ΜΏΘΓα, ἰῃ ΘΟΩΒΘαΌΘΩΟΘ οὗ ιἷ8 ργεβοῦῖ, ὙΤὰ ΟἸοτίου, 
ἐδογείογο, τὸ δπὰ μεσ ἃ ᾿ἀοβίσυιϑα ἀου}]0 86 188 οἵ 
τηρϑηΐῃρ ; α οουοόγὶπρ 97 ἐδλὲ ἐγε8 αἬ αἩ αἰοπεπμν, 
τλίολ, ἐλοιά, αὐ ἐλ ξαπις ἐΐπιο, λαῦὸ ἰδὲ εΠεεί οὗ « 
νε. ΌΠΞΙΣΥ ΟΔῺ ΟἿ] 6 ἔπ δβϑοοῃὰ ρεῖϑου 
Γοιηΐηΐηθ Ῥοσγί. Νίρδ,, ΔΙίβουσῃ [86 ἀδρι οὶ ἰθηο ἰδ 
πδηιίησ ἰη Ὦ (ΟΕΒΕΝΙῦΒ, ὃ 38, 4, δηὰ ὃ 6ὅ͵ 2), ἴοτ ἰὸ 
Βοϊὰ ἐμΐβ ἔοστω ἴοσ ἃ ραγιἰοἷρ]6 18 βοβδγοθὶγ ροβϑίθις," 
οἷς. ξ Και : ϑἴποθ (ἷ8 ποιὰ τωϑυ Ὀ6 τοηάοτοὰ αὐ 
λιάσεά ας κεῖϊΐ αε )ιεεδί  οα, Μ᾿6 ἰΔῖκα 1ὶ ἰἢ 8 τη ϊ  ἀ]ο βϑῦδο, 
Δα 88 ἀοβίρηοαΥ μανίην ἃ ἱποίοϊ ἃ τηθαπίης : οὐῦ- 
γἱποοα, ρῥἰδορὰ της, ΤΏ]8 1δβί νι ογὰ ἀθδ6β ποὶ θεοῦ 
ἴο ἴπ6 το, Ὀυΐ ἴο ΑὈἰ ΘΙ οἢ; Πἰτηδοϊῖ, ΤΥ. (δ 
ὑγίάθ οὗὨ ἱπ᾽αγοά τολρηδηϊπιίγ, 6 ἀδοίατοβ {δὶ Πο, 
τισουρὰ Ἠΐ8 διοηΐης ῥγοβοηῖ, ποιὰ ργονίὰθ μος πιὰ 
ἃ γοἷ], ἀπὰ ἀοβίχηδίθ Ποῦ 88 ἃ πιδγτι θὰ σοζδῃ. ΕΓ 
18}6 γεῖ!, βθ6 ὙΠ Ἰμογ, 

8. Αδγαδανι) ἰπίεγοεβείοπ (γοτα, 11,18. “Αδεῖ 
118 οοτηροπϑδίίου ΑὈγδμδπὶι ἰμϊθγοθάθϑβ (γος. 17), δοὰ 
αοὰ τοιθούοβ ἰῃ6 δἰοἴζηθβϑβ του ΑὈϊαιοϊ οὶ δηὰ μἷ 
ποθη. ΤῺΘ δυΐθον ἀθ68 ποῖ ἀδβηθ [ἢ δος πεβὲ 
ΤΩΟΙΘ ΟἰΟΒΟΙΥ (88 ἰπ οὗ, χίὶϊ. 11) ; δοοογαΐης (0 τες. ὁ 1 
ἯΔ8 ΒΟ ἢ ἃ εἰ οἰκι688 88 ἰηἀβροδοὰ (0 δίδερ. Οὐζηρεῖθ 
186 ῥίασυσ οὗἉ ἰπθ ῬΕβιΐῃ 68 (1 ὅβδσα. νυ. 6--9 ; χἱϊ. 6, 4, 
ΣΟ. Κυοροὶ.---Αὐὐ αοα Βοαϊοὰ ΑἸπιοϊθοῦ, 
αιὰ δὶ5 τὔὲἭἽ, διὰ μα πιοϊάποτγνδιίε.---Τιυ 
ΑὈἰποοιθοῖι τγᾶϑ ποῖ ΟἿ]Ὺ δἹοιθὰ νι βοτμθ βεχιβὶ 
ἀΐϑοαβθ, Ὀὰϊ ἱπαϊγοοι! γ, ἰΒτουρ ἢ Ηἷς ἰδ Πἰν, μ18. ΝΟ 
8180, ἷ. 6.) μἷθ πὶ ἢ ἃ ῥϑου ΑΓ 8θπβο, [86 χυθοθα; δὶ 
εἶθ πιδί-ϑοσυδηῖα, ἰμαὶ 8, δἷ8 οοπου ὲπο8 (866 Κα), 
[7Τλεν δαγθ τοθϑῃ8 (μδὲ [Π6Υ πεγο δχζαίΐη σλρδθὶο οἱ 
Ρτοογϑαίίηρς οὨ ]άτοη. ΤΏ γογῦ 8 τηδβου πο, Ὀοοδυϑὲ 
Βοιὰ πλ8]68 δηὰ ἴδιηδὶοβϑ πϑγὰ ἱηγοϊνϑὰ ἴῃ τ 5 7υάιοἰαὶ 
ταν. ΜΟΌΆΡΗΥ, Ρ. 829.---Α. α.] [ΤῊ 8 8 οἰῶ αἷϑο, 
Βίῃοθ ἴῃ τηδὶδὰγ νὰ8 βϑῃὶ ἰὸ ργδβϑοῦγθ (86 ρυ τεῦ οὗ 
Βαγδῆ, Αἰπποίθο τὸϑ ποὶ βυϊεγοα ἰὸ ἰοῦοὶ τε, 
860 Υ̓ῈΓ. 6.---Α. 6.1] εν. 18 οοπίδίηβ ἴμ6 οχρίαμα- 
ἰοη---οΣ ἴ89 Τοχὰ (ϑομον δ) μαὰ ἕααὶ οἱοδοὰ 
ὉΡ.--1 16 δοθονδὴ τβὸ ἀο ἑγοτα ΑΌγαμδσω, δηὰ μγέ- 

: 

5 [Μοτάαδσοσε βυρβρθαίδ 41} ἔπτθθ βοιδβοο-- δὲ οὗ ἃ ὙΠ 
»ἰ δέου ; οὗὨ 8 ὑτουζείοι ἴοσ ἐμ Ῥυτοδϑϑ οὗ ἃ τε ; διὰ οἷ 
Δ ΔΙ" βίοι ἴο ἴδ 6 ἀϑαᾷο οὗὨ οογασίῃς δ Ὀσίἀθ τὴ} ἃ σεὶ!, Ρ. 
92.--ἈΑ. ᾳ.] 

Τ {170 πὶῖὰ Βαυτοβατίοη, διὰ δοοοσάϊηρ ἐο ἔπ δοοσῖδ, Ψὰ 
οὐποθσὲ ἔλο Ὁ2 “ΤΣ πίὲμ 86 Ἰασὲ ποτὰ, {μι Βσῦιθδ οΒὮ ΟἹ] 
Ὁ6: δηὰ 4}} ἐπιὲ5 848 ὈοΟΣι ἀομ οσ βένου ἐμαὶ ἕπου τορτο 
Ἀ6 σφε οα οΣ τοἀτοαβεά, ῃ. 330. 80 8ῖδο ΜΌΣΡΕ..--Α. 0.) 
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ΒΟΙΤΕΒ ἰ᾽6 ῬΌΓΠΥ οὗἨ βαταῖ,, (86 ταοίδον οὗ [βδδο {86 
ἃ βοοὰ. ῬΟΒΡΌΒΎΟΕΤΗ, Ὁ. 9. ἮΒΟ ὑγοβ 

4]|θὸ 6 τ86 οὗ [86 Πδιηθᾷ οὗ ἀαοά ἴῃ ἰΠ6 οὨδρίογ, 
δγαΐϊησι (86 ΤγαρΊΘΠΙΔΤΥ Ὠγροίοείβ, τι ἢ στοδῦ ἴοτοσ. 
--α. 6. Πετο {86 ῥτουϊάθῃοο οὗ Ε]Οἢἶπὶ 8 ἐγασοὰ (0 
11:6 τηοῖναβ οὔ Φοδουδῃ, [86 Οονοηδηὶ αἀοὰ οὗ Αὔὗτϑ- 
δα, τδο πουϊὰ ρῥγοίθος .ἷ8 σῃοβθῦ. ΤΏΘΥ Ὑ6Γ0 
οἰοθϑοὰ ὑρ; ἱ. 6., ποΐὶ 88 Κποῦοὶ ὑμίηκα, ἸΏ6Υ οου]ὰ 
οουξὰ ποῖ Ὀτίησ ὑὸ 186 Ὀἰγίι, Ὀὰϊ (Ὧ6 π0]6 ὨΟῦΒ6- 
Ββοϊὰ οἵ ΑὈἰπλοἰοοἢ ττὰϑ υπγα ] ἰπ ΘΟμΘοαΌΟΠ06 οὗ 
μἷβ εἰσκποσα. [ΤῈ 6 ἰοττ ΒΓ υϑοα ἴοτ τη 810-δογυδηίβ, 
ἈΤΤΟΣΝ, ἀσποίεβ ἴἰμ086 με] ὰ 88 Θοῃσαθίηοδ, δπὰ ἰδ ἴο 

6 ἀϊδιϊηρσυϊϑμοα ἔγοτα ὉΠ ὦ, βουυδηὶθ. 8.66 1 ὅδῃι. 
χαν. 41. Και Ρ. 110.--. (3] ΤῊΪΒ ἔδασίαι ἴδοὶ ἕοσ 
Δ διηοίοαν ΒουΒΟΠΟ] ἃ γὋ8 του ΚΑ ]6 ἤ6 6, ὈΘΟδΌΒ6 
186 δἰδίϑ γοσηδϊποὰ δον [ἢ6 ἔγϑο γοίαγι οἵ ϑαγδῇ, ὑ81}] 
ΑὈγϑΒδιὴ δαΐοτβ τι εἶθ ἰπ ογοοβδίοη. Βαϊ (}]18 ἴῃ- 
ἰτοάποσβ [6 οἰγουτμδίδῃοθ ἰμαὲ δα μδὰ ἰηιογοθαρὰ ζῸΓ 
ϑασ ἢ αἶδο. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. ὅ.0 16 ῥγοὶϊπιϊ ΠΑΡῪ ΤΟλδ ΚΒ ἀπά ἰδὸ οχὶ- 
1 δὶ Ῥθ8. ΤῈθ ρῥγεοοοάϊΐηρ ἰβίουυ 18. 180 

ἰϑίοῦΥ οὗ δβἴῃβ ““ οσγίῃμς ἰὸ βοδνεῦ," Τ8ο ἰδβίοῦυ 
οἵ Αὐσαθδτα ἰῃ Οὐγὰσ 18 8 Ὠἰβίουσῃ οὗ ὠποοηδοίοιιξ Βἰη8, 
οοποοαϊοά Και ἴῃ ἴΠ6 118 οὗὨ τπηοδὺ Θχοοιϊθηΐ σαθῃ, οὗ 
(86 λίπον οὗ (δ0 ἔἸ Ὁ ἃ], δῃ ὰ οὗὨ ἃ βΟὉ]6 Ὠοδίμϑη Κίηρ, 

2. ΤΏ ἔγϑι τηοϑοϊίϊηρ Ὀοΐτοθῃ [86 Βουδθ οὗ Αὐτα- 
Βδσὴ δῃὰ ἰδ ΡΒ Πἰβιϊμθθ, [Ὁ ΒουΥοβ ἰο [ΠΠυϑἰταὺθ ὑδ6 
κοι, ἰμῃδὲ ἴ᾽Λ06 Κηον]οάρα οὗ αοἀ διηοπρ ἰμ6 ῬὨ1118- 
πμοϑ [88 ΒΘ ἢ ἸΟΤΟΙ ἀπα ἰονσοῦ ἴῃ ἐ86 Δ 086 ΟΥ̓ ἐἶπη6, 
ὙῸ116 10 845 ὈΘΟΘῺ ΠΟΤ δ ἃ ΙΏΟΓΘ ΘΟ] οἰ ΘΙ Ὺ ἀονοϊοροὰ 
ΔΙΔΟΙΩΡ ἰδ6 Ἰῃοοογαο ΡῬΘΟΡΪΘ. 

8. ΑὈγδΏδπι ἰῃ Οἰογαῦ, ἰῃ 8. οογίδ! πῃ ἸΏ ΘΔΘΊΓΟ, 8 
οοαπίοτραγὶ ἴὸ [οἱ ἴῃ ὑμ6 σᾶνο8. [οὐ [66γὉ 86 ῥγϑθ- 
Θςσ6 οὗ 26; ΑὈΓΆΠΔΠῚ ἈΡΡΟΑΓΒ ἰὼ δνο δουρῃϊ 8 
πίάογ ᾿πίθγοοισθο, Βοίὰ ἴ8}} ἰπίο ΖΌΪ]Υ δῃα εἰη, δος 
ἔπ Ἔχρογίθῃοο οὗ (890 σεοδὶ ἰυἀρτηοηΐ ὑροη ϑβοάοι. 
ΤῊΘ τοβδοίζοῃ ἴγοτη ἃ δίαίο οἵ χγοαὶ βρί τι 08] Ἔχοϊο- 
ΤηθὩς ΓΟΥΘΔ]5 (861 Θυθῃ ἴῃ ΑὈΓΔἤδΏι. 

4. Τὴ τοροιιϊου οὗἁὨ [Π6 οἱ βαγίηρ οὗὁὨ ΑὈΓΔΏΔτΩ, 
8. ἃ Ῥτοοῦ ἐπδὺ ἢ6, ἰπ [115 (δῖ ἢ, (ΒΟ σ ες Ὠἰτηβ6 1} }αϑιὶ- 
βεὰ ἱπ υδίῃρ ἰξ, ὁ τουδὶ ἴακθ ἰηΐο δοοουμῖ 4180, 
1μδὲ ϑαγαὶ αἰϑὸ "γὰϑ [ἷβ βἰβίδν ἴῃ ἰδ ζ8 1}, δηὰ (μαΐ 
δῖ:6 Ὠδ δοσιδιομμρα ΠοΓΒΟΙΓ, ἴῃ ΟΡ Ῥαΐη] Β6ὴ86 οὗἁ 
βοῦ ὉΠΙΡΓΟΣ ΪΠ 658, ἴοὸ 81}}9 ἱποιωδαῖνοβ Ὀσοίθον δὰ 

ὅ. ΑὈΪΓΔΟΙΘΟἢ 5 ἄτοδα. ἴῃ 86 ἱροῦ βἴθαρ, {Π6 
βρὶγις οὗ σουθιδιϊ ἢ ΘΟΙΏ68 ὩΘάΓΟΡ ἰ0 [86 ΒΘΔΙΠΘΏ, 88 ἰδ 
ΒΒΟΤΓΏ 4180 ἴῃ ἐπ ἀγοδιηβ οὗ ῬΏΔΓΔΟΝ δηὰ Νοουομαά- 
ΠοΖΖΆΥ. [ἰ ἰδ ἃ τηράϊυτη οὗ τουϑἰδίίοη 4180 9 οὐ] ἄσθῃ 
(Φοδορᾶ, ἰη [86 ο]ἀ οονθηδῃί), δπὰ ἔον Ἰδθογουβ τὶτὰ 
{86 Ππαηὰ (Φοβθρῆ, ἴῃ [Π6 ΠΟῪ οονυθηαη); δηὰ δ 6 
Ῥτορδοῖίο αἰβροβίου, οπάυσίηρ ἱπίο (86 πἰρῃὺ οΥ 
οχίοπάϊηρ 1.861 {πγουρὴ 18 Ὠουτθ ([8βα86, Φδοοῦ, 
Ῥβϑὺ]). Μογοονον, ῬΏΔΓΔΟἢ 8 ὈυΓ6Γ ἀπ ὈΔοΣ (οἷ. 
ΧΊ, 8); ἔμο ΜιΙαϊδηϊ68 (Φυάοβ Υἱΐ, 18--16) ; 186 τῖΐϑ 
οὗ ΡΊ]αἰα (Μαιι. χχνῖϊ. 19, οοραγο Ἡϑάοπι συ]. 17 
-19), Βοά εἰσι βοληὺ ἀγοδ 8. 

6. ΑὈἰπλο]θο ἢ} 8 ἱπποοθῆοοῦ δὰ συ, Τα πιογαὶ 
εἰδπαάροίηὐ οἵ ἰγαάϊτίοη, ἴῃ (5 τεϊδίου ἰο (Π6 πΐσ 6 Ὁ 
διδηἀροϊπί, ΤΥ  Π00Α] ΠΟΥ] ΠΕΥ δη 186 τχοτϑ ΠΥ οὗ 
σοηῃϑοίοποο, ΤΏ τοὶ σίουβ βαβοορ ὉΠ} οὗ ΑὈἰτΔ οι. 

ἡ. ΑὈτγδΒδπ ἃ ρσορῃοῖ. Τηογο ἀγὸ αἰ ἴουθηΐ ν᾽ ον 8 
88 ἰο ἐδο ἀουϊναιΐου οἵ 8 τοτὰ. Α ἀογί ναῖῦίοιῃ ἔγοια 
(86 Ατδδῖο, δῃδι ορουβ ἴοστη, οσρίδίπβ (Π9 ποτζὰ ἰο 
Βοῦῃ ἔλα ὄγίπρεν ΟἹ ξποιυεάσε, ἐλ6 7ογοίαἰ [6 ΟΥ̓́ΡΥ - 
ἐϊοίον (Β06 ΠῈΙΎΖΒΟΗ, Ὁ. 434; ἃ οοτασαυπί σαιΐοη οὗ 

ΕἸ εἰβοθοῦ). ΤΏ ἀουίνδεῖοι ἔγοτῃ (86 ΗΘΌΓΘΥ δὲ 39, 
ἐδ ἶϊῆγε, ΔΡΡΘΆΓΒ ἰὼ τ ὭΘΆΓΟΡ δὲ Πδηάᾶ, δηᾶ ΟΟΥΤῸ- 
Βρομᾶβ Ὀοιίος πὶ [86 ἰάδα οὗὁὨ ἴδ6 ῥγορβοῖ, [Ιὴ [89 
Γοΐθγθηοθ οὗ (6 ποτὰ ἴἰοὸ ἴη6 ΝΙΡΒ,, Εδάβ! Ὁ Θχρ δὶ πδ 
1 ἴῃ ἃ ραββῖνο βθηβθ, ψῇϑί 8 ρουτοὰ ἔοτιἢῃ ; ἯΥ. Νονν- 
τΏδηῃ δηἀ ΗΟ] επλδπη, δον] ρουτίηρ ἔοτίΒ, βρθακίηρ, 
1 τὸ γτοραγὰ {6 ΝΙρἢ. 48 θοϊδ ραβεῖνθ δηὰᾶ γοβοχίνθ, 
1ῃ6ὴ (6 ρχορ ἢ δὲ 18 ἃ ζάϑῃ ὙΠΟ, Ὀδοδαβο ἢ6 ἢΔ8 τϑορίνϑα 
ΘΟΣΩΤΔῈΠἰ ΟΔἰἰ0η8 ρουγοὰ ἰηὶο Ηἰπι56 } Ὁ Ῥουτβ ἔοτίῃ. 
Ομ γ͵Ἐ0 18 ἃ ἐουπίδίη, Βαϊ [86 ρουτίῃρ ἔοτί ἀοβὶρ- 
Ὠδίοθβ ΤΏΟΓῸ ἴδῃ [Π6 Βα ρ]6 βροδιῖησ. [Ὁ 8 16 
μίέΐογαποε ΟΥ̓ ἰλαὲ υλ᾽οὶ ἐδ πειο, ἴῃ ἴῃ 6 ἰπδρίγθᾶ, ουὖ- 
Ῥουγίηρ, ἴοττη ; βῃδιορουβ ἴἰο 1:6 ουδρουνγίπρ οὗ 8 
ἰουπίαίη, τ ὨϊοὮ 8 Οὐ ῦ Ῥουτίηρ' οαϊ ΠΟΊΡ, ἔγθϑ ψδίϑν. 
ΤῊΘ ῥτορμοῦ ρουγβ ον (δαὶ Ἡΐοὰ 8 ποῦν, ΒΟΙᾺ ἴ5 
πογὰβ δηὰ ἀθοα8 : [86 τηϊγδουϊουβ Ἰτογὰβ οὗὁ ῬΓΟΡΉΘΟΥ, 
δηᾶ 86 τηἰγαοῦ]ουβ ἀροὰβ οὗ ἐγρίοαὶ! προτὶ. ΤΏ ἀ6- 
τἰναιίίου τοι 6] 11ΖΒοἢ) ρΡτΟρΡΟΒ68 ἔγοτα δὲ 3 -- ἸΏ, ΠΏ, 
ἰο Ὀγοδῖδθ, [86 ἰηβρίγϑα, δρρθᾶσθ ο Ὀ6 βουρῃϊ ἴγοπλ 
ἀοφτοδίϊς τηοῦνοθ, ΑὈγδῃδ 88 ἃ ργορῃθὶ ἴῃ 189 
τηοδβὺ ΖΘΏΘΓΆΪ 8686: ἰμ6 Ογζδῃ οὗἁ 86 ἀἰνίηθ Τα 6 ]8- 
ἴοι, ΒΟΟΣ οὗἉἨ [86 αΐυτο. Ηθδ νὰ8 8 ὑσορὶιοῖ, ῥγὶϑϑὶ, 
Δη4 Κἰπρ ἱῃ ὁΠ6 ρογβοη, Ὀαὺ ρΓγθὸ π ΠΘΏΌΥ ἃ ργορδοῖ, 
Απὰ οτὸ αοὰ Ὀτίηρβ οαὐ ἀἰϑι ποι] Υ δΐ8. ῥσορμοίϊο 
αἰρσοΐγ, Ὀδοαυβα Βα 18 ἷῃ [18 ΘΒΡΘΟΐΔΙῪ σοταση θη θα 
ΔΒ ἴπο Γτἰομὰ οὗ αοἀ, {π6 οὐ͵θοοὺ οὗἁὨ 8 ργοϊθοι οΔΓΘ, 
τ 0} τι Πο86 ἸΠΙΌΓΥ Α Ὀϊμλ 60} Β 816] Γη 688 γγ38 Θοπποοίοα, 
διη ὈΥ τὮΟΒ6 ἰηϊογοοββϑίοι ἢ οου]ὰ 6 μοδ]οὰ, ΤῈ 
ῬΘΟΌΪΡ ογάον οὗ [06 ρτορμοίβ, ἰηἰτοἀποοα {πγουσὰ 
1ἴδ6 ΡτορΒοίΐο βοθοο ]β οὗ ϑβ'διηιθὶ, γγὰβ ἔοστηθὰ δῇ 
[86 ογτάον οὗἉ ρτγἰθβίβ, δμὰ ὑμθη {86 οτάογ οὗ ἴῃσβ τ ΓῸ 
βουογοά ἔγομι [88 βΈΠΟΓΑΙ 6638 ΟΥ ΟΥΘΓ ΟΥ̓ Ῥγορβοίϑ. 

8. ΑὈΪΠΙ 6] ΘΟ 8 οδδγδοίοῦ δηᾶὰ ἢΪ8 διοῃηθπιθηῖ. 
ΤῊτουρὰ 8. ΠΟΌΪ]6 δηὰ ρίουβ οοῃάυοῦ 6 Μ1ὴ8 8 
ἔτη ἱῃ Αγϑμδτὰ (οἷ. χχὶ. 22 8.) 

9. ΑὈΥΔΠ ΔΙ᾽ Β ἰηἰογοοββίοη, ἃ οἱαὶπ οὗ 818 δι τ ἴῃ 
[06 ΡῬτογυΐβο, Ηἰἴβ ἰῃἰοσοοββίοῃ ἴὸσ ΑὈϊπ]θ]θοῖ δηὰ 
Θἰογαγ, 8 οουπίογραγὶ 0 ἷ49 ἰηἰθγοθεδίοη ἔον βοάομῃι. 
Το ἰπίογοοαθίοη οὗ Αργαΐδῖα ἴοῦ ΑὈἰπλ  θοῖ, ἢΪ8 
Βουϑθ, δπὰ κίηράοτχωα, ἴῃ σοταραυίβου ἩΪῊ ἷδ ἰπίον- 
ςαββίοῃ [ἴῸΣ ϑοάοτῃ. 

10. ΑὈγαμδπὶ 48, ἑβγουρσῃ ἢἷ8 ἴθαν, δηᾶ ἰμ6 ῥγὺ- 
ἀοη δὶ ταθδῃ8 ὙΔΙοὮ ἷ8 ἔσαν Ὀδαθ Ὠΐπι ἴ0 086, ὑν]06 
ἀἰγθοῦγ Ὀτουρδί δοουΐϊ (86 ΤΟΣῪ ὑμίηρ ψ οἢ ἢΘ ἔδαγοα, 
[Π)6 ἑαϊκεῖηρ ΔΎΤΔΥ οἵ ἷ8 τῖΐδ, θὰ μοῦ ρ8 ψουὰ ἤᾶτΘ 
ἱπουττοὰ ἢἶ8 ἀδαίῃ, αἰνϊμος (86 Βτβὺ οὐ βοοοῃά ἰΐπ|6, 
1{ αοἀ μαὰ οἱ ἱπιοτίετοα. Ηον ἔδασ ἤσαὺ ἰΓΌΪΥ ΤΆ Κο 8 
ἰδδὲ δοίυδὶ νι οἢ ἰδ Βοο ῖτβ ἰο ἰπᾶον ἴῃ ἀρ α ΪΥ ἩγΑΥΒ, 
ἰδθ Ββίοσυ οὗ Φοβερῃ Ὀσϑίμγθη, το βοϊα Ὠΐτὰ ἰπδῦ 
86 τηϊσιὺ ποὺ τἶβ6 δῦονο ἴμοτα : ἴῃ6 οοπαποὺ οὗὨ ῬὨδ- 
το ἑοναγὰβ [βγϑοὶ, πο Ὀσπρδ πῖπι δηὰ Ἠΐ8 Ποβὶβ 
ἴο ἀοπιτγυοσίΐοη ἴῃ ἰδ6 Εοὰ ὅθ : Ξ5'80}}8 ἀδιθστηϊ παι οῃ 
ἀσαΐϊηδὶ αν ἢ Ὀυῦ δῦουθ 411, ὑΠ6 ἰϑίοσυ οὗἩ ἰῃ6 
σσυοϊθχίοι οὗὨἩ ΟΠ τὶδῦ οα ἰδ 6 ρατὶ οὗ ἰ86 Φοπίβῃ ὅ'δῃ- 
ποάτίτχ Ῥσοόνο 8.111} τότ ρογίθοι  γ. ΗΟῪ (88 βατὴθ 
ἴδοι Δρρθδγβ ἴῃ ὈΓΟΥΘΓΌΒ, ἀπο ν γαγίου ἔΌστηβ, 6. [., 
ἴῃ [Π6 βαγίηρ οὗ (ΠἀΐριΒ, 18 τ }} πότ. 

11. Τ)6. ῬΒΙΙβἐΐμο8. (866 {86 Β101]6 Πἱο ΟΠ δ:168), 
Τοῖς ἢτθὶ ἂρ 66 ἴῃ βαογοὰ ΒΙβΙΟΣΥ ΤρΔ 68 8 
ἔδυουγ  Ὁ]0 ἱτηρτϑαβϑίοῃ ; ΑὈἰση οἰ ΘΟ ἸΠΟΥΒ, ΟΥ ἸΘΑΓΏΒ 
ἴο Κπον,, ἰμ6 οὨΪΥ ἱτὰθ αοά. 1,αἴογ, π6 ῬῈ1 18.168 
ΔΡΡΘΔΓ ΒΌΙΪΚΘΙ ἴῃ ἰἀΟ]αΙΤΥ. 

ἩἨΟΜΙΧΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΘΑΙ͂, 

ἈῺΥ δΒοιηϊοἰΐας υ86 οὗὨ 1818 οἰαρίθυ ῬγΘΒΌΡΡΟΒΘΘθ 
Βοτηϊ]οῖΐο τίϑάοθβ. ζΖ7άθηιδα : ΑὈτγδῆδτη ἰῃ ἰΠ6 ΓΘΡΘ- 
ἰοι οὗἁ ἷ8 [8]}].--- ΑἸ γα μδτὰ ἀπ ΑὈΪΠ 6] Οἢ.--“ΑὉτα» 
Βατη 5 Ομδυδοίογ : τοσογοῶς Ὠυ ΓΑΙ ΠΥ, ΤΌΤ] ὑΓ]α6.--- 
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ΑὈτγάπαῦα, ἴμ6 Ὀοϊΐοτοσ, πῃ Ὠἷ8δ τθακηεθα, οχδ οὰ 
ΔΌονΘ [86 τηλῇ οὗ ἰδὸ ποιά, ἰῃ 815 βιγοησί. [ΤῈ 
οχαϊἰδίΐοη, ΒΟΝΘΥΟΣ, 8 τοδί οὗ ρυγθ 51806.---Α.6.] 

Τὺ νγεί ϑεοίίοη.--- ΑὈτ  Βδι Β δηὰ ΑὈἰ τ᾽ θο ἢ Β ΘΥΓῸΣ 
(τετβ. 1- 1) ΑὈγδμδτλΒ γθδοί 0} δῖνος δἰ Ηἰσῃ βρί τὶ [ι)8] 
Θχρθεΐθῃςοε.---ΤῊ9 τοροαῃ οὗ .ιἷ8 οὰ ἔδυϊς, 1. 
Οδυδοα : Εροοπςξ ΟΧρογθηο6 οὗ ἰδ οοττυ ρος οὗἁ {16 
ποιά, 8126 ργυάδηοο, οχαρροσαιοὰ οοῃβάθῃοο, ἴδ 
Ὀγοί ΒΟΥ; τοϊδιίοῃ ὑο βδυϑδῃ, [06 ἰΟ]ΓΔΌΪΘ ἰβδβὰθ οὗὨ {δ6 
(880 ἰῃ Ἐργρθ 2. Ναίυσγαὶ σϑβυὶ: Αῃσίοῦ δηὰ 
ἀδηροῦ, δίβδιοθ Ὀδίοτθ ἃ Ὠθαί θη Β Ἀγίποοῖυ οουτί. 
8. Οτδοίουβ ἰδβυθ ἰδγουσὰ [86 ἰπἰογίοτομοο οὗ ἀοἀ.--- 
Ηον βοὶἔ- π|}} τΌθ 68 ἰηΐο ἰδ 6 ἀδησον πίοι, τὶ ἢ ΔΩ 
ῬΙΔ:8, ᾿ξ Θ0ο Κ8 ἴο δνοϊὰ.--- - ον [λ6 Ὀ6]οΥο Υ Θμἀδηζο γΒ 
6 ῥγοιιΐβο οὗ ἀοά, δηὰ μον ἰΐ ἰ8 ποι ογ Υ ρσαυλτγὰ- 
οὰ {πγουρὴ ἴμ6 σταοῦ οὗ 6ο(.---ΑἸἰ πο  ο ἢ Β δ ἢ 
186 ροἱπὲ οὗ υπῖοι ἴον (86 στδοίουβ ργουϊάθηοο οὗ ἀοὰ. 
---Τῦο δυίδθον οὗ βδογϑά στηδετίδρο 18 δἷδὸ 1ϊ8 ὑγοίθοίου. 
--Τιο οδὸ οὗ ἀοἂ ἴον Ξδσϑὴ ἃ σᾶγθ ἴον ἴμο που] ὰ. 

ΚΤΔΒΚΕ: Νον Οοά, ἴῃ ἷ8 ῥγονυϊάθμοθ, σοβοῦο8 
ΑὈΤΆΒΔσΩ δζαΐπ ἔγου δὶβ Ὠστηδη ἩΤΘΆΪΚΏ6ΒΑ.---(Υ 6 Σ. 4. 
ΤῊΘ ον ϑρίτηι ΤΑΒΡΚΒ (018 ἀου11688, 16δὲ γος 
Βῃουϊά ΒΥ τῃδὶ Ιβ880 88 (Π6 δΒοῺ οἵ ΑὈΪΓλο]θοὮ.) 
(ΑΙδουρὴ αοὰ ἰβ ἃ Ἰονοῦ οὗ 1186, γοὶ δ.}}}, δοοοτάϊηρ 
ἴο δἷβ ρυμίεἶνο τ χϊθουβηθδα, [Ώ6ΓΘ ΤΩΔῪ ὑὃθ δδοῦὶροα 
ἰο Εἶτ, 8ἃ8 ογο, 8 ἀοβδίσυοίοη, σοῃδυμρίίοι, οἷο. 
Οοὰ δΒυβῖογϑ ὮΪ8. βαϊηί(β ἴο 1[8}} ἱπίο ΖῸΠΥ ἀπὰ βἷι, ἰμδὶ 
ἰδ ΙΩΔΥ δ6 οἶδας ΒΟΥ 11{{190 (ΠΟῪ τὸ 80]6 ἴο ἀο τὶρῃὶ 
ὈΥ ὑδοιηβοῖνοθ.---ΟἜ ΑΜ ΕῈ : ἀοα ὈγΌΒΟσνοΒ (86 Βδογοὰ 
τηδυγίδρο βίδίθ.---ΟΒΙ ΑΕΡΕΕ : 0 )6οδ ΓΘ ὅπ ΠΟ. 
ἰδῃφα οῃ δοοουῃΐὶ οὗ [[)68 ἸΓΑΙΒ  ΓΟΒΒΙΟῺΒ οὗ ὑποῖν ΤΌ ΟΥ̓, 
-- ον. θ. Α βίῃ ρ]6 δῃὰ ποῖ δυ]]γ ἱπιοηἀθα Ρ]8}, ουΘ ἢ 
ἷπ ἃ Ὀαα οδυβο, ἱΓ ἰδ ῥσγοσθοᾶὰβ ἔγοιῃ ἱμποοηβι ἀθγδίίοη, 
ΟΣ ἔτοπι ἱσμπογδηῖ Ζϑαὶ, ἰ8 ἀοβογϊ θα ὈΥ 1818 πογό-- 
βαρ] Ἰοἰἐγ, ἱπ ΠΟΥ Ξϑοσὶρίασο (2 βατα. χν. 11, οἱ}.}-- 
γον. 6. αοα ἰπάοτβ τθ ἔγοτ οοσωση  ἰἰης δίῃ ἰῃ 
ΤΩΔΏΥ ἩΔΥ8.--αοὐ ΒοΔΡΟ68 [86 Ποαγί, δῃηἃ ΚΠΟῊΒ 
δαὶ ἰ8 ἀοπθ ἱπ ἰηίδρτὶ δηὰ τ δδὲ ἴῃ ῥγοίθῃοο.--- 
σλυεκ, απαδιοῖς: Ὑοεῖ,. 2. ΑΒ8 ἰπθγο (ἰὰ ἘξΥρΙ) 
80 δοῖθ, ΑὈγϑθδπὶ σϑϑοο8 (Π09 ἀἰΓ ΟῚ ορροκὶϊθ 
Ροΐηξ ἤὥοιὰυ ἰμδᾶὶ ποθ Ὧ6 ἱπίοπᾶθα, Ξϑδγδῃ ΜΔ 
ΚΔΚΘΏ ΔΊΥΑΥ, 80 ὈΘΟΔΌΒΟ ΒΘ δβαϊά, β[ι6 18 ΣΩΥ αἰβίοσ,-- 
ΒΟΗΒΌΡΕΒ: ὄ. ΗΚΆΒΕΒΟΚΕ.) ΥοΓ. 1. ΑὈγδδδιη Ὑ]}]} 
δυοϊά (86 ογοβϑ, (7) Ὀὰχὲὺ 6 Ῥᾶ8868 ἔγοτῃ [86 ΒἸΩΟΪκ6 
ἰπίο ἔμ ἤδιμδ, ἔγοπι {1:6 τουὰ πο (ἢ 6 τηῖσοθ.Ό ΤΈΘΓΟ 
ἅτ ἴῃ ἔογεῖσῃ Δ 418 Ταϊβίογι 68 πὰ δαγθγ  ε68. 88 
ἯΙ] 88 ὙΒΟΓΟ ἢ6 ᾽88 ᾿ἰνοὰ δ Βοτῖο. ΑἘ 1 Πμογὰ, ΒοΙ͂ρ 
08, ἰῃδὲ ἯΘ ΤΏΔῪ Εἷς αὐἱοίῖ]γ ἰὴ οὔτ 110{10 Βρδοῦ : (86 
ἀδδσ οὔῸ85 ἀντ 6 118 γοῖ ὩΟΜΘΓΟ, ἃ8 ΟΥ̓ΘΥΥΉΒΟΓΟ, ἱ. 6.. 
ὙΘΓΟΥ͂ΟΓ Ἧ6 8Γ6. --- ΗΒ 8β'η ΔΡΡΟΑΙΒ στοϑδίοῦ Π6ΓΘ 
ἴλη δὶ 86 ὅγϑὶ οὔἶϊβυῃιοθ; Ὧ6 βίδῃη 8 ΠΟ ἸΟΏΡῸΡ 88 ἰβθῃ 
(ἴὰ Ἐχγρί), δὶ (86 Ὀερίποΐηρς οὗὨ ἐδοὸ αἰνίπο ἰοδάϊΐηῃ 
ΑΥΣ 50 ΏΔΏΥ δηὰ βυοὶ στοδὶ θχρϑυΐθηοοθ οὗ Οοα 
αὶ] 688, 51}}} βαοῖ Ὀπΐαἑ Ὠ ] 6858 ἴο Ὠΐπ). (7).-- 
(Οδ]νη.) ΑΙΙ (ἢο80 γὙᾶοὸ π|1}1 ποῖ, 88 18 Ὀθοοσαΐην, 
ὑγυβὺ ἰμοτηβοῖνοϑ ἰὸ 116 ρχονϊάθηοο οὗ αοά, 8})4}} τη 
Ἰἰκο ἤγυλῖδ οὗ ποθ 6] 1 6.--Ὗ ον. 2. 1018 (0 Ὀ6 οοπδίἀοτοὰ 
ἴμαὶ δὴ ΟΧΙΓΔΟΡΪΏΔΓΥ ὈσϑυΐΥ 8 δϑουί θοὰ ἰο βαγδἢ : 
τ ἢ 4150, ἰμδὶ ποι  βιδπάϊηρ ΒΟΥ ὨΪΠΟΟΥ γϑδγθ, 8.0 
͵β ἱπ {80 ἔσϑβι δ] οὗ Βυμλδῃ 16 οὐ ἰμδἱ ρογὶοὰ οὗ [89 
του. -ἼὝ7ΗῈΕ: ον. 8. [ὑ ἰ8 ἱηροεβί]9 {πὶ ἃ 
ΤΩΔη ὙὯΟ ὈΘ᾽Θν6Β ἴῃ [Π6 Ῥτοϊηἶδοθ οὗ αοἂἁ, Βῃου ὰ ὃ6 
ζογβδκοῃ. --- αοα που] βυδδν ἰῃ6 ϑδυθῺβ ἰὸ (8]], 
τοῖον ἰθδὴ ἔΌγβα Κα 818 ΒΘ ονίησ ΡΘΟΡ]6.--- υ5 αοα 
ΒΏΟΥΝΒ ΠΟῪ ρυήαὰ δι ΔΌΪΙΟΓΥ 8. 00 αἴτη.--- ον. 6. 
ΑὈϊπλοίθοῦ ᾿88 δἰηποὰ Ὡδνογίοΐοβα, τπογοίοσο αοά 
ὈΥ̓͂ ΠΟ Τ6ΔΠ8 ΘΟΠΟΘΩ6Β ἴο Ὠΐτα “ἦ“ ΡυΓΊΥ οὗ "8η 8. 868 
[86 ““ἱμίορτι οὗ μεατὶ.᾽" ---ΡΆΒΒΑΎ ΑΝ: Απὶ ο]ἀ οαΪς 
ΜΠΙΊΟΒ ἸΟ668 8 ὈουρῺ ΟΥ ἰπὶρ, [88 ποῖ, [ΠΘΓΘΙΌΓΟ, 

4 [ΒΕον ἐθδηκῶυ ἴοσς δο ἰαίοσίογομου οὗ Θοᾶ,--Α, α.} 

ΟΕΝΕΘΞΙΒ, ΟΒ ΤΠ8ΠῈ ΕἸΆΞῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΗ͂ΒΗ, 

Ἰοδὶ ἐΐ8 σγονη.---ΡΏΔΥΔ ἢ δα Αὐϊτηοΐοο. Υά; 4. 
περὰν 8 κίῃρ μαρ τὶ ρον οομδιίδη, μ45 ἄσῃθ πιδὶ 

689 ἵπτο διὰ Θνθ ΤΟΓΒΘ, δηὰ ἢνἷ8 
δδΥθ ἐὐρυθικαν ἃ μάλ το ἴοσ ἷἰξ ἴῃ τῶν πρὸ μρλιρὰ 
λὴδ στ Ὀ] ΐηρ ΤΠΤΌΏΟ : ἴῃ ἃ ἐπουδαπὰ ΟἸΒΏΘΟΒ, δ[88, 
ΒΟΙΤΟῪΒ, οἰοθ. Κίηρβ ἸΩΔΥῪ ᾿ΘΔΓ Ἡδΐδὶ ἴδ εἷῃβ οἵ 
ῬΓΙΠΟΘΒ δύ ὈΘίοτΘ δηὰ [ἢ9 ροΟρὶο δῖδὸ ΤΑΥ͂ ̓ 681Π| 
ἴο Βείο δηὰ ἀθρίογε ἐμὸ οὐδ νι ιΐοὶ ἀθβοθηὰβ ἔγου (δ 
ὌΡΡΟΓ ΓΔΏΚΕ.---ΤὩ ὈΓΟΒΡΟΤΙΟ οὗ [86 ΣΟΙ ἀδροηὴὸ 
Ὁροῦ ἰδ6 βίδίο, δηὰ [6 νοϊέδγο οἵὗἁ δοείοίγ 
Ὅροι ἔδπδὶ οὗὈ 1Π6 ἔδτηΐγ, δὰ πΡοΐ [}.0 δοοί οἱ ἴα 
186 βοοά οἵ ἰδ Βίαἰο.--- 8. 6. [{ ἰδ 8 σ1δὸ 
ὙΔο Οοα Κύλταδβ ΒᾺΥ ΟὯ6 ἔγοτα β ππΐτσ, οἰἴὯ 6 Γ δραίηδι 
(οἷν (68 οὐ αζαϊπαὶ ἀοἀ.---ΤΆου ἱπουοϑὲ μοὶ ΠΟΥ 
οὔρῃ αοα διδ8 κορὶ ἰμ66 δῃὰ τὴβ (Ῥα. ον. 14, 1δ' 
ΖΔΟὮ. 11. 8).---ΠΟΗ ΤΕΝΚΕ: Ὑπὸ δοτίρίατοβ (0 ηοἱ ὁΘ 
Βοσῖδ6 δ βδίηϊ ἱπ Αὔγδμδηα, Ὀαϊ ἃ τηδῃ, τὰο, δἰ ἰῃπουσὰ 
80 ξροά, ἷδ γοῖ ἃ βίπηϑυ 1ἶϊκ6 ουσβεϊνο, Ὀυὶ τ 10 ἘΜ 
δ! 1) τδϑ ἰυδιΒοἀ Ὀείοτο αοἄ, δῃὰ τῖδὲ [6 ἀἰά 68 
ποπὶ ἤτοι βίορ [0 βίθρ ἰῃ ἰδ6 πδῖτον ραίὶ οἵ (ἰδ 
δβιδπὰδ τοοογὰοα, ἰδδὲ νὸ πὶ αὗτο τοῖσί οηίορ ἰδ. 
Βοῦοο] οἵ ἔαίτ. 

ϑιεοομπα ϑεσίοΆ.--- ΑὈτΆΒ ΔΙ 5 ΘΟΏΜΙΒΙΟΏ δὴ βῃδι:ο, 
διὰ ΑὈἱπλ 6] 6 5 δίοῃοεηθηὶ.---(Υ͵οτα, 8-10). ΤῺ 
οδδϑιϊ σαίοσυ δροθοὰ οὗ ἔθ Βοδίμϑῃ ἴὸ (86 ἔδιδε οἵ 
δι ἐδ 1 Δ.}.---Τ͵οτ. 11. ΤῈ ἠυάρτορηὶ οὗ [1 οση- 
οογηΐησ (86 ποτὰ οὐρῶλ ποῖ ἴο ὈΘ ἃ ῥγοῤπάϊοθο.---Τ 6 
ἀδηρον οὗ ἢ ἰὰ ΑὈγδμδση β οἱ στίτηαρα δὴ δρΟ]ΟΕῦ 
ἴον ᾿ϊ8 βιυογνίηρ ἴο 8 οὐ ΜΔ87.--- τ. 8. Τῆι ἕοδὶ 
οἵ ΑΡἱτηοἸθοὶ ἴῃ ἐμ6 τοτηουίηρ πὰ οχρίδιίηρ οὗ δὲβ 
ἔλα] .---Ηἱα ὩΟὉΪ6 δὰ ρίουβ ἱπυθρτῖν : 1. [η ἴδε ΕΣ- 
Ργοβδίοῃ οἵ Ηἷ8 ἴϑαν οὔ Θοὰ: 3. οὗὨ ἢἷ ἰηὐαγθὰ τοογὶ 
ἔδει εν ; 8. ἷ8 τοδἀΐῃϑβϑ ὑο τηδῖζϑ εἷβ οττὸῦ ροοίά.-- 
γεν. 9. ΑὈϊπ θοῦ Κηονν [πδὲ μἷβ ΤΟΥγα] δἷτβ [6]] υροῦ 
εἱο Βουβθμο]ὰ δηά Κίηράοπι, Δ8 ἃ Ὀυγάθη δηὰ 85 εἶ. 

ΒΊΔΕΚΕ: τοῦ. 9. [10 ἰΒ ἴο [86 ῥγχαΐδβα οἵ (δὲ Ββοαίδοῃ 
κἰηρ, τῆο, Βου ΥοΣ, Μ͵88 ποὶ πίξμοαϊ Θοτηθ ἴδδγ διὰ 
Κκηονϊοάρο οἵ αοἀὰ, ἰδμδὶ Βο μεϊά ἃ Ὀγϑδοῖ οἵ [88 πιδῖ- 
τίαχϑ ἰαῪ ἴ0 ὈῸ 80 κτοαὶ ἃ βὶπ ἐδδὶ (89 Ὑ}0]6 ἰδῃὰ 
οουἹὰ 6 Ῥαηϊϑῃοὰ.--- ἐγ. 10. ΟΒΊΑΝΡΕΕ : Α Ρἱουϑ 
ΤΌΪΕΡ δῃὰ δ ῥρίουβ δίμον οὔ (86 βουβεμοϊὰ δρτο τεὶ] 
εἷποθ ἐβ6 7 ἩΔΙΏ δὰ Κορ ἱμεὶσ οὐσῃ ἰὼ ἐδ ἔδαγ οἵ 
Θοὰ. --- ΤΙ ῥγαΐβδθ οὗἨ το Π ἀμ 88 δ προσ τ 
Εῦυτασκ: ΤΏ βαίηίβ πῸτΘ ΚΘΏΘΥ Ῥαηίϑποὰ δηὰ ἴογ 
ἰδεῖν χοοά.---Βιὲδὶ. Τὰδ. εν. 9. 6 Βῃουϊά διηεπὰ 
ΟἿΣ ρῥϑδὲ λυ πίμουὶ ἀ614γ.--- Θσηπόρκε: ({ἉΠΤΗῈΕ) 
Ἠδὸ νΐίο τδϑ Ὀαΐογθ ὁ Κίηρ (ΑὈΐμλθ οὶ) ἷ8 ΠΟΥ͂ ἃ 
Οἶβμορ πῆο Βργθδὰβ διροης ἢΪ8 ϑα δ] οοἰ8 ἴπ6 ἴδε δι 
κηοπ]οάρσο οὗ Θοα, 80 ἰμδὺ ΤΏ6Υ 4180 βδου]ὰ ᾿βδπὶ ἰο 

ἴδδν διὰ ἤοῦον μἷἰ8 ποτὰ. Ηρτθ ἱπάβοὰ ἰδὲ 
Βϑοάοπητοθ, δῃὰ ἔβοβα γμῸ ἀὐγοὶς ἴῃ Οογατ, δ μοὶὰ 
ἴῃ Ὀτοδὰ οοπέγαδβί.-- -Ὗ οἹ. 12. (ΔΜ ΌϑουϊαΒ : Οὐποοιτηβ 
Βατδἢ δ ἰδ βίβίεσ οὔ ΑὈγδηδηι : γεοορτῖζα Βεγθ ἴδιο 
{06 οὗἨὨ ΟἸτῖδι διὰ ἐμ Οπυγοι. ΤΗΘ ΟΒαγοὶ 8 ἐδε 

βἰβίον δῃὰ (86 Ὀτίἀ6 οἵ ΟἩτίβὲ , αἰδίογ (γουρὰ Θοὰ 
186 Βαίδον, Ὀσίὰθ ὑπῖνα ἐς [86 ταγβίογυ οὗἁ ἴμ6 Ἰπῶῦν: 

πασι, δπὰ ἰδ {ταὶ οὗ Μἷθ δβϑρουϑβαὶ, οἱο.}.---Ἴετ. 1ὅ. 
ὝΜῺ1ο 186 ἐἴδη ἰηνί 68 ΑἸ γαματὰ ἰῃ ἃ οοταρί  ἱπηθδί- 

ΔΙῪ ὙΔΥ ουἱ οἵ μεῖ8 Ἰαηἃ, ἴ8ο ῬΊΙΣ 18.616 ΒΑΥ8, ῬΈΌΟΙ 

ΤΩΥ͂ ἰδηὰ ἰ5 Ὀαΐοτθ {Π|66.---{(ΟἍ171Ν): ΤῊ] αἰϑε ποῦ 5 
ἀυο ἰο δ ἔδοὶ ἐμαὶ [88 ΒΘΥΘΓΟΙΥ͂ ραπίβμοα ῬΠαγοδα 
Ἔχροσίθῃοθά ΟὨἱΐγ ἴθδσ, 80 ἐμδὺ ἔῃ 6 ργδθάθηοθ οὗ Αὐτϑ' 

Πλτη Ὑ85 ἰπίοϊογ 6. ΑὈἰπιοϊ οι, οα [89 οἶδεν μιϑηὰ, 
πα8, τὰ ἴ86 ἰοττον, δὲ ἐπ βαπιθ {ἰπλθ οοπιβοτίοί.-ς 

ῬΑΒΒΑΥΑΧΈ: Ὗον. 11. ΟΠ ϑ 1 Δ}.3᾽ ΘΧΟΊδ6Β ΔΓ ( 
εἰπιθθ ποσθθ ἐθδα ἐμοὶγ (δυ]ι8.---Βαὶ ΑΡτϑθαμ ἰδ [δὲ 

ἔλίθον οὗ ἐδο ζαϊτ[α] ; αοα 5665 ἴῃ Ἡΐπὶ 18480, (86 808 

οὗἉ ῥτοπιῖβα, οοποοί τα, Ὀοστι, τθαγοὰ ἴῃ αἱ, εἰς. ἧ 
Β668 ἴῃ Ὠἶτη ΦαοΟῦ 8 ϑογυδδὶ, οἷο. Μοϑεβθ, ἀδγοῦ, 
Φοδῖναη, δαὶ ἀθόονο 81} ἐπιδὲ οπ οὗ (86 δορὰ οὗ αν , 
Θ αὶ. }. 16.--- Το ἐογοίδι μον Ὀοτ δἰγοδὰγ ἴῃ 
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ἐδδὶ δοοὰ οἵὗὨ δ ρου [80 ὅοη οὗ αοἀ ἦοπι πνϊοὶ 
δου Ὀ]οοτα ἴχ6 ΠΟῊ Ὠοδίδ οὗ δβαἰῖ8 δηὰ στ ριίθουβ 
οἵ [6 οὰ δὰ η6Ὁ οονοπδηξ, 85 ἴὴ6 ἀ6Ἶ ἀτορθ ἴγοϊω 
ἴδο ποι οὗ ἰδδ τηοτηίηρ (8. 6Χ.). 
Τσπε ἰδ Τοτὰ ΚΒΟῊῪΒ ΠΟῪ ἰο τωδῖζ μοοὰ πὶιδὶ [88 

ὈρΡῸ Βύτηθα θϑϑὴ οοσαρ σαι, δὰ οπὐδηροτοα 
ρνιπιάθηοθ, 

Τλὶγά ϑοοίοΆ. --- ΑὈτΑΠδυλ 5 ἰηϊοτοορθϑίοα, [ἢ 
μορϊϊησ οὗ Αἰγλθίθοι διὰ ᾿ἷ8 βουβά. (Υ6γα. 17, 
18) Ατδῆδπι ὈΘΙΙΟΥ68 δ.}}} ἴῃ (86 οοδοΥ οὗὨ ἰπέθν- 
οοδαίου, δἰἐμπουχ βοάοιη Ῥψὴὲἢδᾶὲ ἀοδίσογοα ποίμ- 
διδυ ηρ οἷα ἱπιθΓΟΘΒΒΟΥῪ ὈΓΆΥΟΓ.---θ σΟΠηΘΟΙΪΟΏ 
οἵ ἰηξογοοξβίου, πρὶ ἰΠ6 Γοσορ  γΙ Υ οὗ ἐμο56 ἴὸ ἩΒοσα 
ἐξ το δῖθβ.----ΑὈΣΔΉΔΙΩ 88 81 ἰπίοοο δον (Ὁ ϑούοσι δηὰ 
ἴον αοταν.--- Τηοὸ Βοα]ηρ οὗ ΑὈἱαιο] οὗ δὴ ἰ]υδίγδιΐοη 
οὗ βαϊνωζοη, δηὰ Ἰοδαάϊηρ ἰο ἰϊ.---ϑτβκε: Α Ὀοδυῦ ἢ] 
Θχϑθδηρσο Ὀοίπθοι ἴ[Π6 πΟΥΪΪΥ δηὰ δρίγι Δ] δαί. 

Τρδὶ ὈοδίονττΒ ρο] ἃ διὰ ροββϑβδίοῃβ, {15 ΓΘ ΘΟΤΩΡΘΏΒΟΒ 
με ἢ 186 κεοπἰάμε οἱ Οοὰ διῃηὰ ὑγϑγου.---ΟΒΙ ΑΝ ΡΕΒ: 
1’ ἀοὰ ρΡυπίβηθθ κἰηρ πτῖῖὰ δυοῖὶ δουίουβ θδυμθδῖ» 
ΠΟΑΘ δῃὰ βουουϊευ, ὙΠῸ ἸρΟΣΒΩΣΥ Πδα ἐδίκθη δον 
ΤΩ8}  ἩΪΐΘ, ΠΟῪ ΜΠ (560 Θϑοδρθ9 ὙὯ0 κηοπί πρὶν δυᾶ 
ἀο}!] Ὀοσαίοϊυ ἀδίδσωθ δηὰ αἀἰβῆοποῦ οἱμοῦ σὰ 6 Π Β ὙΪΤΟΒ 
δηὰ ἀδυρῆίοσβ ᾽---ϑσοηβόρεε : (ΟΔΕΥΝ.) ΑὈΥδΌδιΣ 
ΔΙΊΩΒ διηὰ αἰβδιτηδ ἰπ6 μαηὰ οὗ ἀοἀ αἱ [6 Βᾶχῃθ ἐΐτη6. 
--Ιοοϑ): Τὺ αοα ἀοοθ8 ποῖ ἴοσβακο ἰδ οπῃ ἴῃ 
τον ποϑά, δἰ ουρῆ ὑπ6ΓῸ τὸ ποὺ πδηϊηρ ἔδυ] δ ΟἹ 
ἐμ οἷν εἰά6.--(Υδι. ΒΣΒΒΕΒαξεπ: Ἧἴ0 ΚΩΟῊ ΠΟΥ ἴο 
ΤΩΔῖΚΘ ἩΔὲ ἰδ ζοοὰ ΕΥἿ], δἰ ἮΘ ἃΔ΄Ὸ Ιηδδϑίοσϑ {δ 67Ὸ, 
Ὀαϊ Ὠοῖν ἰο τῶακο ροοᾶ ἀραΐη Ἡδιδὶ 18 6υ]], (δὲ ἰ6 [01 
ποῖ οὗἩ Οο4.)---Βοσδῦβο ΑΡσδῆδηη δὰ βδγδι μου] 
ἰδυρῖι, [ΠΟῪ τουδὶ ταὶ γθὸρ βουμὰ γορθῃίδῃοθ ΤῈ 
τολτίγι- σοῖς ΕΥ̓ΘΡ Ὀγϑοθῶθδ ἰδ0 Ἐπβίον- θοὸς ὙΠ 
Ομ γδδηβ. 

ΝΙΝΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤΆ. διγίλ οΥΓ Παας. 1ελπιαεῖ"α σχρυζοίοα. 716 Οουεπαπὲ οΥ Ῥϑαοῦ ὐδὰ Αδὲπιεϊεοδ, αὐ δεν. ἐῆοδα. 
βιμυσατασασσειοιξῇντενοτυκσιξπόονν 

ΟἾΔΡΤΕΝ ΧΧΙ, 1-84, 

] Απᾶ {1 Ιμοτὰ νἱβϑιίθα βέδσδῃ δ8 ἢ9 δὰ βδὶᾷ, δᾶ (80 [ιοσὰ ἀἰἃ υπίο ὅὅδγδ 88 ἢἣθ 
2 Πιὰ βροκθῃ. ΕΣ ϑ'δγαῃβ; οοποοινϑα, δῃὰ Ὀδσθ ΑἸ σϑμδπλ ἃ ΒΟΠ 1ῃ 818 οἱ] δρθ, δ [86 βοὲ 
8 ἰἴπο οὗἩ στ πο αοα [Ἐἰολ1π|} δα βροίϑῃ ἴο τω. Απᾶ ΑΡσδῆμαπὶ ο8]164 [9 πδπιθ οὗ ἢΪ8 

80} ὑπδὺ γ͵7δὋ8 ὈοΤη ἀπίο Βΐτη, βοτὰ γι ὈΔγο ἴο ᾿ἷπι, 18880 [σι αμαῖ ; μὸ οσ οὔθ τ ]] Ἰδυρὰ]. 
4 Απᾶ Αὔὐτδβαπι οἰτουτηοίϑθα ᾿ΐ8 Βοη 18886, Ὀοΐπρς οἷσι ἄδγϑ οἱ [δὲ ἐμο οἰρμιι ἀνγ}, 85. σα 
δ μοὶ δα οοταπιϑηαοά ἢ. Αμᾶ ΑὈγϑθδηλ τγὰ8 δὼ Βυπᾶγοα γ6α ΓΒ οΟ]14 ἤθη ἢ18 8Βοὴ 

Ὑ͵88 ὈΟΓΙῚ ἀπΐο ἢ10}. 
θ Απᾶ ϑβδγδῃ 8814, ἀοὰ ἰωνε ἢδίἢ ταδᾶθ τὴθ ἰο Ἰδαρῃ, δο ἐλαξ 411 ὑπδὺ Π68γ Μ}}} Ἰδυρἢ 
1 σἰΐῃ 6, Απᾶ 886 βαἰὰ, ὟὟ Βο πσου]ὰ αν 8] υπίο ΑὈγϑμδϑυι, ὑμαὺ ϑδγδῃ βου] ὰ ἤανθ 
8 σίνθῃ οἰ] άσθῃ βιιοὶς ἢ ἔῸΣ 1 Βᾶγθ ὈΟΤΏΘ λὲπι ἃ δοι 'π ἷ8 οΪὰ ἀρθ. Απάα [δ9 οἰ] α στον 

8δηἃ νγὰϑ 6864 : δηἃ ΑὈΤΔΗδΠ τηδ46 8 ρτοδὺ ἔδαβί [μ6 δαηιθ ἀΔΥ {μαὺ 15880 γγ71ὴΞ8 ψϑϑηθά, 
9 Αμὰ ϑασϑῇ βδὺὺ (ῃ9 8οη οὗ Ηδραγ (86 Εἰσγρίίδη, Ἡ ΒΙΟ. δθ ἢδά ὈΟσηθ υπΐο ΑΙ ΥΘΠ ΔΩ, 
0 τηοοκίηρ. ὙΝ ΒΘσθίοσο 8[0 βαϊἃ υπίο Αὔγδῃδια, Οὗὐδϑὲ ουὐ {{|8 Ὀοηᾶάνγομδη δηᾶ Π6Σ 80} : 
1 ἔον [86 βοὴ οὗ {818 Ῥοπάνσοιηδηῃ 8881} ποὶ Ὀ6 ΠΣ ὙΠ} ΤΥ δοη, ἐύοη ὙΠ ἴβδδο. Απᾶ 

{86 (πϊηρ γγα8 ὙΘΥΥ ρτίθυουβ ἴῃ Ασα μδτλΒ βιραὶ, θθοδυβο οἱ Ἀ18 Βοῃ. 
᾿Απμὰ (ὐοά βεαϊά υηΐο ΑὈτδμδμι, [με ἰδ ποῦ Ὀ6 στίονουβ ἴῃ (ΒΥ βρη, Ὀθοδαδβο οὗ (6 

Ϊδα, δπὰ Ὀθοϑιβθ οὗἉ [μγΥ Ὀομασομηδῃ ; ἴῃ 81} ὑμαὺ ὥδιϑδῃ βαίἢ βαϊἃ ὑπο 866, Ἀθδυῖζθῃ 
πηΐο ΠΟΙ σψοῖοΘ; [Ὁ ἴῃ 8880 5}}8]] (ΠΥ Βοϑα [τὰν ἀδβοαιιάδιι 8] Ὧ0 081164.} Απα 4130 οὗἁὨ [ἢ 
Β0η Οὗ [868 Ῥομπᾶντοιμδῃ Ὑ71}1 1 τηδῖκο ἃ πδίίοῃ, Ὀθοδῦβο ἢ6 ἐ8 ἐγ βοᾷ, Απάᾶ ΑὈγδθδτη 
ΙΟΒΘ ἋΡ ΘΔΙΥ͂ ἱπ (η6 τηοτζηΐηρ, δηᾶ ἰοοῖς Ὀσχοϑᾶ, δῃὰ ἃ Ὀοξι]9 οὗ ψχαίθσ, δῃᾷὰ ρᾷᾶγο {2 υπίο 
Ηρα, ρυϊηρ ἐξ οα ΠΣ Βῃοῦϊ θυ, διά ως πίῖὰ 865] (6 6.114, ἀῃα βθηῦ ΒΘΙ ΔΎΔΥ : διὰ 
81:6 ἀερατίβα, δῃὰ σγδηδοσθα ἴῃ ἐῃ9 ὙΠ] ΔΘΓΏ 688 οὗ ΒΘ τ θα [ϑονθα παῖδ; τε] οἵ ἐμ οδί]. 
Απὰ (6 ὑταίοῦ νγ͵168 βροῃῦ ἰῃ {ῃ6 Ὀοί|16, δη4 8810 οαϑῦ {86 οὨ]α υμᾶθσ ὁπ οὗ {86 βῃσυ 8. 
Απα 58ῃ68 νγϑηΐ, δπὰ βδὺ ὮῸΣ ἀονγῃ ΟΥ̓́ΘΔΣ δραϊπϑί Ψΐγι ἃ ροοᾶ ὙΔΑΥ ΟΣ 88 ἰδ Ἴγῖθ ἃ ὈΟτ,- 
βῃῃοῦ [86 ἀτομοσθ] : ΓῸΥ 806 8814, [μὲ τὴ0 ποὺ 866 {86 ἀραίῃ οὗ {86 οἢ]4, Απᾶ 886 βαὺ οὐϑσ 
δραϊηϑῦ λίηι, ἀπά ᾿πδα ἀρ ΠῈΡ σοΐοθ δπᾶ νψορί. ἀπᾶ αοᾶ [Ἐϊοϑ]π}] Ἠϑασὰ (89 γοΐσϑ οὗ 
(86 Δα; δῃᾷ [89 δηρεὶ οἵ αοἀ ἸΕΩΜῚ 8194 ἰο Ηαρδὰγ ουἱ οὗ Ὠθᾶγθη, δπὰ βαὶα υπΐο 
μοῦ, Ὑ Παῦ δ]θί [π66, Ἡαραῦ ἢ ἰθαῦ ποῦ; ἔοσ ασοᾶ [Εἰοβί πὰ] μδίἢῃ Ἀϑατγὰ ἐμ9 γσοΐοθ οὗ (89 

18 λα ψθτθ μ6 5. Ατίβα, ἢ Ὸ Ἂρ [μ6 1844, απὰ μο] 4 ἤΐτα 1η ὑμίηθ μδηᾶ; ἴον 1 Ὑ}} τρδῖκθ 
19  ιΐπι ἃ ργϑδὺ ἡϑδίίϊοῃ. Απὰ οἂ ορβπϑὰ Π6Γ δύϑβ, δπᾶὰ 88:6 βαὺὺ 8 16]1 οὗἩ τγδίϑσ ; δῃὰ βΒ8θ 
20 ποηΐ, δὰ Β]]6ὰ {116 Ἰγοί16 τι ταίθι, δηᾶ σαγο (Π6 Δ ἄγη. Απά (οα νγ88 στὰ ἐδ 
21 ΙἸαὰ; δῃηᾶ 16 στον, δηὰ ἀνγοὶῦ ἴῃ ἰμ6 τ] άθγηθββ, δηἃ Ῥθοβπιθ δῃ [τοϊρϑ!}] διοόμοσ. Απὰ 
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ἢ8. ἀνγοὶν ἴῃ ἰῃ6 Ὑ]άθττιθ88 οὐ Ῥδγϑὴ [Θοροπία : ὑσοῦ. ἃ σοβίου δδουπάϊηρ (ἢ Ἵανοσιθ) : δηἃ δΐ8 
ταοίμου ἰοοὶς Ὠϊπὶ 8 ψυῖΐδ οαἱ οὗ {Π6 Ἰαηα οὗ ΕρΥΡί. 

Απά 16 οδηθ ἰο 888 δὖ ἰμαΐ ἰἴπ76, {παῦὺ Α Ὀϊτλ οἰ θοῖ ἀπὰ ῬΏΙΟΒΟΙ [πποπὲλ οἵ ΑἹ]; ᾿. 6., οὔὐτω- 
ταπειάϊης κ1}} [ῃ6. οἰ 6Γ σαρίαϊη οὗ [18 μοβὺ [βϑπεγαὶ} βρᾷκθ αηΐο ΑὈσαμδιη, βανίηρσ, αοά 
ἘἸΟΒΙ πα} ἐς ΠῚ 0} {Π|66 1Ἰη 4}} {πᾶῦ ὕπου ἀοοϑί : ΝΟΥ {ΠπΠΘΥΘίουθ ΒΘασ απΐο πι6 μογο ὃν Αοά 
ἐβ τὰ {παῦ ἴδοὰ σῖϊῦ ποί ἀ68] (Ἀ]86]γ [{πῤασα ἀδοοὶεδα}}ν} Ὑν}1}} τη 6, ΠΟΥ ὙΠ ΤῊΥ̓ 800, ΠΟΙ 
ὙΠ Ὶ ἢ ΤΩΥ͂ ΒΟ 8 50 : διέ [ταῖμου] δοοοσαϊηρ ἴο ἴπ6 Κιῃάποβ8 [{τὰ1}} (μα 1 Πᾶν ἀοπα ὑπίο 
[η66, (οὰ 8ἰνα]ὺ ἀο υπΐο πιο, ἀπὰ ἴο {6 Ἰαμά ὙΠοΓοὶπ ἴΠου Παβὶ βογουγηθᾶ, Απά ΑὈτα απ 
Βαϊ, 1 Μ|}} βϑγοασ. Απᾶὰ ΑὈτγαμδτλ σορτονϑα ΑὈϊτη θ θοῖι [Ὀτουραξ 6 ὁβασρο αραϊπεὶ τ] ὑ6- 
σϑι186. [τὰ ἐδθ οαδοΪ] οὐ ἃ γ76}} οὗἩ νγδίθσ, ὑοῦ Α ὈἸΠι6]60}}} 8. βεσυϑηΐθ ἢδα σ]Ἱοϊ θη] Υ ἰδθῃ 
ΔΘ. Απᾶ Αὐἱπλο]θοἢ 86], 1 ποῦ πού [βανϑ ποὶ κποπα)] ὑνῆο μδίῃῃ!: ἄοπθ {Π1|5 {πΐηρ; 
ΠΟΙ ΟΣ ἀἰάσθ (Ποὺ (611 τηθ, ποῖίμοσ γαῖ Ὠθᾶγὰ 1 οὐ ἐξέ Ὀυΐ ἰο-άαγ. Αηαὰ ΑὈτα)ιδη ἰοοῖ 
8660 δῃᾷ οχϑῃ, δῃὰ ρᾷγνβ {116 ἀπΐο ΑὈἸτη ΘΟ ἢ ; δηᾶ θοι}} οὗ ἰμϑτλ τηδάθ 8 οογοπδηί. 
29 Διὰ ΑὈταλαη βαὺ [6ι}}}} βουὴ δὐγθ.]δπ}8 οὗἩ ἰῃ6 ἤοοί ὈγῪ ὑβδιηβοῖνθβ, Ἀἀπὰ Αίχηθ'- 
Ἰοςἢ βαϊὰ υπίο ΑὈγαδ]ιδιω, ΑΥ̓͂ δὶ πιθαπὶ [} 1688 βαυθῃ δινθ-ϊδιη 8, ΠΟ ἔποὰ Ὠαϑὺ δοὺ ὉΥ 
[Πποιηβοῖνοϑῦ Απά }ι6 βαϊὰ, ΕἿΣ ἐδεβα Βούθῃ δττθ- 8 π|08 δδὶῦ ἴδοι ἴδκ οὗ τῦ Ὠδηά, 
{π4 ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ Ὀ6 8 ὙΠη6ΕῈ8 αμΐοὸ πιθ ὑπαὺ 1 αν ἀϊσσοα {118 ψγ16}18, ὙΥΥ̓ Βογοΐογε ἢδ 
οα]]αα {πδὺ ρΙοο Βοθυ-βῃθῦδ,; Ὀδοδηβ6 ὑθ6γθ ΠΟῪ 5 ζἷαγα Ὀοϊῃ οὗ ἰῃῆθι. Τ]ν5 ΠΟΥ͂ 1866 
ἃ οοὐϑηδηῦ δῦ Βϑοι-βῃ θα: Π 6 Α ὈΪπ Θ᾽ ΘΟ ἢ ΤΟ86 ὉρΡ, δῃαὰ ῬΏΙΟΟ] ἐμ οδ]οΥ οἀρίαϊη οἵ ἢΪ8 
δοβί, δῃὰ ὑπ0γ σοϊυγηεα Ἰηίο {}|6 Ἰαπά οὗ (86 ῬὮ]Π]801} 68. ᾿ 

Απά ΑὈτϑδδῖα ρἰδηίθα ἃ ρστονα [Ὑδπιαείεκ, ἐγθθ} ἴῃ ΒΒ ΘΓ ΘΠ 608, ἀηα 64]164 {ΠἸ6τὸ οἱ {16 
81ὴ6 Οὗ [86 μογὰ, [Π6 Θνθυ]αβϑίηρ, αἀοά, Απὰ ΑΡτδῆδιι βο)]ουσηθᾶ ἴῃ (μ 6 ῬὨΠ] ΒΕ η68᾽ 
ΙΔ η ΤΔΩΥ͂ ἀΔΥ68. 

[ τος. 12.- -Ἴῇ Ιδδαο β}}8}} βοϑᾶ Ὀὸ οα]οὰ ἕο ἔμθο.--Α. 6. 
[5 γον. 17.-χοι ΓΗ ΝΘ, δ ἴῃ οἷν, χυὶ. 7.--α. 6.] 

ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΡΒΕΙΣΜΙΝΑΒῪ ΒΕΜΑΒΚΗ. Ὡ. ἴὲ ἴα αυοδιίϊοπδῦ]α ἩμοῖθοΣ τ βου] ἃ τοῖον τοῦ. 
8 ἰο πβδὶ ὑγθοθάθθ, οὐ Ὑμδὶ (0]οτνβ. ἢ ] ἰἰζβοὶ {8- 

1. Ῥοὶ σϑοῖῦ μοὶ 8 (“ ποῦ Ἰοἃ ΔΒ, ΣᾺ ὮΥ οἷ. χχὶ. 1) ΤΟΥΒ ἴθ0 ἢγϑι οοπηροίίοῃ, Κποῦοὶ δηὰ Κοὶϊ δε ἰδδί, 
ἐδοὶ οἷς χχὶ, 1 --21, ἰοστβ ἰ6 ἐουτ! ΕἸοΒβιο [ ΤΉΘΥ ΒΌΡΡΟΒΘ {πὶ ἴΠ6 ἔδαϑι δὲ (86 πδδηΐησ οἵ [5δλς 
πὰ οὗ ἐπ8 (μἱνὰ βοοίίοι οὗὁἨ ἰ86 116 οὗ ΑὈγδμδεα. γὸ ΟΟΟΑΒΙΟΏ [ὉῸΓ (6 ΘΧΡυ δῖοι οΟΥὗὨ ΙΒῃιηδοὶ. Βαϊ 

8 Ὦγαῖ ραγὶ (νογβ. 1-8, οἵ οἷ. χχὶ.) βοοϑβ Ὀδοὶς ἰο οἢ, [ 118 8 ποῖ οοτίδίῃ, δηὰ σοῦ ἰδ ουθῃ οογίδίῃ, τοῦ. 8 
ΧΥΪΙ., ἀηἴο 148 186} τ ϊῃ ἃ οἷθαγ σοίθγεηοα ἴο ἰξ, δὰ ᾿ οου]ὰ, ποὐπὶι βιαμαΐηρ, Ὀοϊοης ἴο (6 οοποϊαδβίοι οἵ 
ἔοττωβ ὁΏ9 ἩΠ|016 τ ἰς, ΤῊ βοοοπια γογδο ΒΟ σοΐογβ ᾿ ἴ}0 βίοσυ οὗ ἰδ ομ]μοοὰᾶ οὗἁὨ 8886. 
ἴο 6ἢ. χΥὶΐ, 21. ᾿Ασοοοσαάϊηρ ἴο Κποῦοὶ οἢ ἴδ 6 σΟΒΙΓΔΓΥ, 
ΟὨΪΥ οἷ. χχί, 2-ὅ, θοϊουρ ἴο ἐδ οεἰρίπαὶ πὶ τἰηρ ; (ἢ 6 
ταδὶ οοηβίϑίβ οἵ δεϊιονίβιϊο μοα τς ὐλφήυϑ, ουνἱ Οὔ ΣΘΟΟΓΒ ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 
ΜἘΪΟΝ, δὶ [806 τηοδῦ, ΤΩΔῪ ῬοΟβαὶὉ Υ 00 ΕἸΟἰϑιῖο. ποθ 
θ εἰ ἰΣβοῖ ἀοβοσῖϊθαθ Ομ, χχ. δἷϑὸ δ8 ΕἸΟ ἰϑιίο, 1ΐ 18 1. }ιααοε δίγίλ, εἰνομπιοίδίοη, ἀπά ἐλε 7εαεὶ αἱ δὲ 
ἰδίῃ [μδὲ ἢ 6 τηῦδὶ δϑβυμπηο αἰ δγοηὶ ΕἸ βίο δουγοθδ. ἰ ὡοφαπέπσ.---Υ οτα. 1-8).---Απὰ ἴδο Σιοχὰ πε νενλόκαὶ 
Βυὶ ουἱ οὗ υΐἷ8 δβδυχηρίΐοη ἰπθ πῶοΐα δεΌ  ΓΑΣΥ Ὁ Τ06 δερὲ, [δ8 ἐπεσκέψατο, ἃ Τ' ἴ νἱοὶ 
δηὰ αν βοὶα] Ὠγρο 6 818 ΖΏΔΥ ὍΘ ἀονοὶοροα, ΤΏΘΓΟ δ: ἰοά ὉΥ δι, [κα ἰῃ ἰνοὸ ὈΪδοῦβ ἷῃ (86 δοηΐξ οἵ 

ἘΣ δε 
τηιδβὶ οογ δίη] Υ ὍΘ ΒΟΙΏ6 ἰὨ ΘΓ] ΤΘαΒΟΏ [ῸΓ [6 ΟὨΔηρΘ ([μκο ἱ. 68--78), πῦο ἰδ 8 ἱπεϊπιδίοδ 186 
οὗ [Π6 ΠΑΠῚ65 ἴῃ {πὸ ἢγϑιὶ δηὰ ββοοῃὰ σοσβοβ. Τμδὶ ᾿ οομποοοῃ Βοΐπορα [δ6 δἰμἢ οὗ 1δδδο δηὰ ἰδ ὑυἱπὰ 
ἴμ6. Πδτὴθ Ε]ΟΜΐπι Βμου]ὰ 06 ὑβϑὰ ἰπ {με ίβίοσγ οἵ ] οὐ 189 τ δ ἐθμνναι ς ᾿υὐο ον τιοετης Ρ. ϑὅ. Ηςο 
[86 οχρυϊεῖου οὗὨ ἸΒβιπιϑεῖ, δῃὰ οἵὗὨἨ 186 οονεπδηὶ οὗ [ πρίβγβ αἰβὸ ἰὸ 18 δοπηδοιΐοῃ οἵ ἔθ βοηρ οὗ {86 δὲδϑ- 
ΑΌγδμδπι τ} Αἰ πλϑθοὶ σϑχυῖγαεβ πὸ Ἐχρ]δπδίίοη : [ ρρὰ γἱγρίῃ πιῆ (686 ἜΘχυϊέδηϊ δπὰ ἐμβδηκ αὶ ποιάβ οἵ 
Αἱ ΘΙ θοὗ ἀο68 ἢοὶ Κπονν Φομονυδῃ ; ΙΒῃτηδοὶ τ} 8 1 Θαγαῃ. 83:66 αἶ8ὸ Θϑῃ. χυῖϊ. 17--19 : [μἰὸ 1ἰ, 91; δοδα 
ὑπάον Π6 ροΏοΓαΙ ρῥγονίἀθηςθ οὗ αοὰ. Τθ6 σϑᾶβοῦ Υἱδὶ. ὅθ; δηὰ 1[μπἶο ἱ, 44--41.---Α, 6ὕ.] 8αγδ.--ἼΡ Ὁ 
1168. ἰῃ [86 ἴδος ἐπδὶ ἴῃ τσ. 2 ὑποτο 18 ἃ γϑίογυθῃοθ 
ἴο οἷ. χΥΪ;, 21, ΜΔ116 τοσ. 1 τοίοσβ ἰὸ οἷ. χυϊὶὶ, 

ἴο Θοτηθ (0, ἰο γἱδβξ, ἴο νἱβὶὶ πὶ (6 ΡΌΤΡΟΒο οὗ αἰάϊηξ, 

14, 80 {Πκοντῖβο ἴὲ ἴ πῖξα (δ6 οἰτουτηοίβίοῃ οὗ [βαδο͵ οὗ ὅ ἾΡΕν οΥ Μηδ {86 ἀδεῖρτι ἴο ραμίβι, τραγκίηρ 86 τοδὶ ὑσδηβι 008 ἰμ ἐδ6 ῥσγουΐϊάοποο οἵ αοὰ : δὴ ἰάθδ Ὑ Ὁ] οἢ ΕἸΟΒ πὶ δοτητηδηδοὰ (νοῦ. 4): ἰξ δα ΓΆΟΘΒ Ῥαδηϊη : . Εχ 
ἷπ ἴδαδο ῬοϊΪῺ ἔβαν δῃὰ Φοο. ϑδγδὴ αἷ5ο (σοσ. 6), 16), 1 -ς Ἀπό κέδν ΟΝ μὰ ἐδελαον ν τ ἠρ!5 

᾽ ΤΟΐδγβ [Π0 ὭδΙὴ6 ΟΥ̓ ἧβ886 (0 ἐμ6 διτδηροηθηΐ οὗ 
ΕἸοΙΐπι ; δίῃοθ ΘΥσΥ ὁπ6 ἴῃ {6 που]ὰ (εσἰβιϊηρ' ἀπο ν ΕἸοίδὺ 868 “91 (οἷ, υἱϊ, 1; χίχ 29; χχσ. 30); 
ΕἸοΝΐ πα), ττουὰ τϑοορηΐζθ .18ὰ86 88 8 τηϊγαου]ουβὶγ ᾿ ὟΒΘΓΘ, Βόνγονθσ, ἰπ ἐλ 6 ὑπὸ γβὶ σββθβ, 86 ἰάθαβ δϑ 
εΕἴτϑη οἰ] ά---πακουίης ἰδυρῃ ον δηὰ ογ." : μ ΕἸ ἀἰβάγους, ΤῈΘ ῬγοβηδηοΥ οὐὗὨ βΑγδὶ ἰβ ἰτβοϑὰ 

Ὀαοῖκς ἰο Φοβουδὴ, βίποο [86 οοῃοορίΐοῃ οὗ [5886 [8 8 
4. [ὦ ΤΉ ὈΤΓ Οὗ [5580 [5 ἔδο ἢγδὲ σοκυὶὲ οὗ [πο οονοπαπέ, ἔγαϊν οὗἨ ἴα τ, ἷ,. 6.) Οὗ τ1δὲ σοπηθοίοι οὗ ἰΠ8 ΒΟΣΧΟβ, 

διὰ 9 Βτεί δἵορ ἰοναγὰ ἐΐ8 504]. ΑΒ ἐξ ἰ8 (86 ξοῖτα οὗ ἐδ | οὔ [Π6 ραγῖ οἵ Ὀοΐδ Ῥδγθῃΐβ, δηϊπιδίϑα διὰ βαποιδοὰ 
ἔαξυτο ἀνθ] ορτωπὶ, βπὰ Ἰοοκα ἰο 1890 στϑαίοσ (δ [οδδο--ἔμο [ ζγουρσὴ ζαϊἢ.---ΑἕὄνΦ 9 Βελὲ μεαίά (οἃ. χυἱϊὶ, 14).--ΙὉ 
Νοὸν Τρεϊδτωθηὶ βοὴ οὗ Ῥχοιλῖθο Ὁ ἰθ ἔμο Ῥσχδοίίοαὶ δσιὰ Σ ο: 
ῬΘΓΕΟΠΩΙ Ῥἰδάμο οὩ Θοδνο ρασί, λλαι {8 δαϊγαείου οὐενο ποιὰ ΘΟ Ἀδὰ καϊὰ ἔο έτα (εἰν. χνῖ!, 21).---[Ἴμθθὲ αα- 
Δ411 Ὅ6 Λοοοταρ ἐδ φὰ, "» δαοοῦῃδ.---Α. α.} Ῥτοββίοῃβ πᾶν δὴ δσοροῖίοαὶ γα, Ὡοὶ ΟἿ 80 
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νεΐηρ ἰδ6 αἰνίμο ἔδί δι Λιϊηοδα, 
τοθῶξς οὗἉὨ εἶ ρμἷδη, Ὀυὶΐϊ δδ δῃονίηΣ δδὸ ΠΟῪ (ἰθ0 

οὗ (δΐ8. Ὅσο δῖοὸ ἱῃόύθῃ ἀρ ῳτ, 
δὰ ἐδ ὑγοόνὸ ἰἰ8 υηϊΐγ.---Α. 6.]--Αἔἧ Βεδὰ 
οοσασηδινμῖοα ὖτα (οἷ. χνίϊ. 
δἰπαϊηρς ἴο πῶδὲ δὰ Ὀθο 
οοοδβίου, ἐδδὶ ἴπ6 δϑοὴ δῃουϊὰ ὍΘΑΡ (16 Ὡδῖὴθ 8846. 
Θοᾶ μεά μίναῃ ἰπῦ ἰδ ἷθ Ὡλμθ αἰτοδάυ, Ὀδίογθ δ ὶ8 
Ὀὐγεῖι (οἃ. χνὶϊ, 19 ; ὀοτΏρ. χίσ. 11). ΤῊ βρθοΐδὶ οσδθε 
οὗ 118 πᾶσηθ 1686 ἴῃ (89 οὗ Αρσχδδδτ (οἷ, 
ΧΥΪΣ.) ὙΠῸΒΘ ἀδεῖκοῦ Θοἢ 0 ἰδ ἴῃ (86 ἰδυρὴ οὗ 

(ςἢ. χτἹ].}, ἀὰ 186 τὸν πδε οὔ ἴδ Ρθ0ρ]6 δὲ 
618 αἴ Ὀἱγί;, οὗ πμϊοῦ 8 ἔανδοΣ 
Βοσθ. Τμθ οὔθ ἰδιοδὰ συμοΐησ {πγουρη 81} (ῃ680 
γαγίοτιβ ἰδυχῇβ ἰ8 (86 ΔρΡΡΘΙΟΠΟΥ ἱπογθαϊ0]9 Ὠδίυτθ 
οὗ 186 ουοηὶ, Κποροὶ, (Ππογϑίοσο, πο] 8, τί πουὺ δυΐ- 
βοεύθες κτουπά, ἰμδὶ ἰμΠο080 δῖὸ “αἰδογους διζοσαρίὶδ ἴο 
ἐσχρἶδῖη ἴδ6 οτίχίπ οὗ 06 πδιιο."---Α δυστάτοῦ 

οἹ]ὰ (860 οἷ, χυὶϊ!. 24).--Αὐὰ Βασδ 
Βαῖδ τοδὰθ 16 ἰο Ἰδυρῆ.--- 6] 280} δἱρτιαὶ- 

ἷζε πο ρΡοοϊϊσα] ἔογοθ οὗ ἔθ ἔπτο δοῃίθῃοοθ οὗ βδγδῃ, 
“ ΤΟΥ δζὸ ἰου ] οτίοδ, (86 ταὶ ἃ ἀϊβιϊοι,, ἐμ δοοοῃὰ 
ἴπ τοῦ ᾿ἶποθ. Ηδηοο δἷδὸ ἐπ ἴθστῃ Ὁ ἱπίοαὰ οὗ 
ἽΣΙΞι. Βαγδῇ, πίϊδους ἀουδὲ, κοθα Ὀδοῖς ἰο (π6 ἀϊνἧπθ 
νης οὗὨ (00 πδιηοθ, πὩ ϊο ἢ ο Ἰδυρῃίηρσ οὗ ΑὈτΔΏΔΙΑ 

οσοσαδίομοα. Βυΐ ἐπθ 4180, δὰ δὶ ΠῸΡ 
οὐ ἰδυριϊηρ, ἨδΙΟδ 18 ὨΟῪ (ΟΠ οὐγϑὰ ὈΥ δῃοίδποῦ δὰ 
Ῥοϊίον ἰδυχῶ, οὐθῃ (86 ἰογίῃ! οΥῪ οὗἁ δ ἰδδηκίυϊ (δἰΌ}, 
ΤῊδιὶ ἰδυρῇ δροβο οτα δθν Ὁπ06] 16, [8168 δον δ δα8 
εἶνει ἰο ᾿ον δβ ἴδ ἔγυϊ! οὗ Ποὺ (δἰ ἢ. Βαὺ 886 πηιδὶ 
οχρϊαΐη 8.}}} (αγίμον, δηὰ (μδὲ ἠοῖ πίϊδουϊ ἃ οογίδί ἢ 
1οεἴλορ οἵὨ επἰδπιο.᾽) (εἰ ἰσβοῖ, οοαρ. οἰ. χνὶϊϊ. 12.) 
--Ααἅἰ ᾽0λδῖ οὰσ τὐ }} Ια ἢ σλ6.--- Ὁ πιὰ 
(τὸ Ῥοτγίρος 88 ἰῃ9 86:80 οὗ [16 σοπ͵υποῖϊνο. ἘΚ πΠ,, 
Ῥ. 172.--,Λβν͵ἭὌἬ 6.}.-ἰ δ. ὙΠ δβιοιίβιησαθης δὲ (80 τηΐ- 
ΤΕ ΟΏΪΟΌΒΙΥ ρίνοη οἢ}]1ἃ.---Α αχϑαῖ ἐθαδαῖ.---ΘτΆβκε: 
“«Τῃ6 ΗΘΌΓΟΥΒ, διὰ οἴδοῦ ϑαδίθσῃι ὩΔΙοΣβ, πδιηϑᾶ 
ανοῖν [δαδβὶϑ ἔγοτα ἰδ ἀγίηκθ (ΠἸΡ ΕΣ Ώ), 68 17 τοοτθ 
τοασὰ πῶϑ μδϊὰ ἰὸ [89 αὐ κβ ἰμδὴ ἰὸ ἰδθ ἴοοά." 
Βαϊ 68 [06 ἸΟΥ͂ ΟΥ̓́ΣΡ ἴ8486, ἰῃ γτοθροοὶ ἰ0 ἔδιο Ῥτοσοΐβθ 
εἴτει ἴῃ Εἰἷπι, ψν88 ἀἰγϑοιθα τθογο ἰ0 {Π9 δρ᾽ ἰδ] ἰΠδη 
(8ὯὨ6 ὈΟΟΣγ, 80 αἷδὸ πίϊῃουαϊ ἀουδὶ (δῖ ἴδαβί γδᾶβ 

πὶῈΒ τοΐογθηοθ ἰὸ [86 βδδάῖὴθ ἰδίηρ.--Απὰ 
τθ ἔτον.--ῦοθοὶ δηὰ Κοὶ] γοΐον [86 ὙἘῈ} 
ψοῖβο ἰοὸ (Π6 [ΟἸ]ονίηρ βοοϊΐοῃ. “ ΙΒΏτηδοὶ," 

“ χηροἶκοὰ δὲ ἴΠ6 ἔδαδὲ Βοϊὰ δὲ ἐδ τυοδηϊηρ 
οὗ 8520." ΚΝΌΟΒΕΙ,: δ6 ᾿δὰ τηδάὰο δροτῖ. Βαΐ ἱΐ 
15. ΒΔΡΪΥ ῬγοΟ ΔὉ]6 ἐδδὶ Ἰβῆτηδο] μδὰ (ἢπ8 τηϑρὰθ βροτὲ 
ΟΣ τοοοϊκοα ΟὉ 056 Οοολϑίοῃ ομἷγ. “16 πτοδηΐῃρ οὗ 
εἶθ οἰ]ὰ νὰβ οἶσι ἀο]αγοά, βοτηοίϊπη68 δἷνον 
(ἢ Μαοο.νϊ!. 27; ύκαο ῬΔΕΚἐ “ Τταυοἶβ," ᾿. 281), δῃὰ 
δυθΏ δίδον ἴΌυΣ γϑασγβ, ( σϑδκε, : “ Ναίῃγαὶ ΗἰβίΟΥΥ οὗ 
ΑἸΟΡΡο," 1. ». 427). [ΤῈ παπίηρ ἤοτα [86 τηοίοΣ Β 
Ὀτοαδὶ ν)ὰϑ ἴΠ6 γβὲ βίϑρ ἰὸ πο ἱπάθροαηάθηϊ οχίβίθῃοθ 
οὗ 1Π6 οἢ1Δ (Βαυτηραγίθη), δπὰ ἤθηοθ μβαγο οοοδβίοῃ 
ον ἴμο ῥτοίδιο πὶΐ δηὰ τωοοκίηρ οἵ ἰβῃπιδοῖ, ἰπ πο 
(οτο τγἯῶβ, 80 Καοὶὶ σου, προ ϊοί, Θονγ, διὰ 
ὑτίἀ6.---Α. 6.] 11 ντὰβ οὐδοσνοά Ὁ ΑὈτδῃδηι, 88 
αἶθο ἴο ἀΔΥ ἰῃ [πο ἰδπάβ οὗἉ [16 ϑαϑῖ, Δ ἃ 1 ἔδαϑι, 
δσηπῦύηεε : “ΤΏῺΘ ΚΟΙΔῺ ΗΣΟΒ ἴπὑἴ||0 γεβιθ, δὲ Ἰϑδϑὲ, 
43 ἴπ6 ροτοὰ οὗἨ πυτβίηρ οἰ] άγση," 

2. Τῆε εἐχριιϊδίοπ κἐ Ἰεληπιαοί (τοτα. 9--21). --Αὑἃ 
βαταῆ δβαὺν ἴῃ δβοὰ οὗ Εΐδρατ.---ἰἰ ἰ8 τοὶ βαϊὰ ἐμαὶ 
Ἐπ5 Βαρροποὰ δὲ ἰμ6 θαδὲ ὑροὴ [δ τυϑδιΐηρ οἵ 5686. 
Το αἰδεγθης ἐχρίδπδίίομα οὗ ὈΠΙΣΌ. Το ὅγεὶ οχ- 
Ρἰδπαϊίοη : Τὴ6 πογὰ ἀθβογί 68 006 Ττρσϊκὶησ βροσχί, Δ 

Φ “υσίς δβηγὲ ἰμδὺ Τβῆτηδοὶ ᾿Ἰδυρῃιοῦ αὐ [80 οοηΐγαδὲ ὃδθ0» 
1... 2. ταΐθοα δηὰἂ ο0 Βορες οδῃέσίηρ ἰΏ 
[66δ6, δὰ ἴδ9 πορὶς πυσελίτια, ἢ. 39].--. αὖ 

διὰ (80 ἀογοϊορ-  ΟΒ. χίχ. 14; [βῆτηδοὶ δρρϑδὺβ 88 δ ρμἰδυίυ] δὰ, 1θδρ. 
ἱπρ διὰ ἀδηοίῃρ' δγουπά, σῆο {μπ8 ἀχοϊϊθὰ [80 ΘΏΨΥ 
οὗ βαγαβ. Τῆυβ ΚΌΟΌΟΙ, δος Αὔθῃ ΕΖτγα, Πρθῦ, 
ἀοθθοΐυδ, Τὰ, Τ86 Κορίυδραίες ἀθὰ Ψ υϊζαὺὶθ ἱπίσο- 
ἄπο 80 ταῦθ ἰηΐο {16 ἰοχὶ : "»ίανίηρ ἰδ ]εααρ." 

(6 | Ξἴποθ ᾿βινπηδεὶ ττῦϑ ουγίθθῃ γϑδγϑ οὗ δρὲ δἱ ὑπ Ὀϊσὶ ἢ 
οὗ βδλο, διὰ ποὺ δϑουϊ εἰχίθοῃ ἰο βεανϑηίθθῃ, βατδὴ 
τουδὶ ΟΟΥΔΙΏΪΥ ὮΔΥΘ δ06 ἢ ̓ ίτα ὈΪαγίησ πιὰ Ιδᾶ8δὸ 
ΤΩ ΟΝ ΘδΥ] ον, τὶ ᾿θδἰοῦϑυ, 1 Ηἷβ Ια Ό]η 658 σοηοΣ- 
ΑἸΙΥ οοὐ]ὰ ἱπάοοὰ ματα Ἔχοϊ θα μον ἑθδίουβυ. Βαί ἱΥ 
ἐετε ς αὶ [86 ἔδαβι δ οἵ [βδλ6, νγὰ8 οχἰγαυ δ Ὡ ]Ὁ 
ἡογίαυ!, ἢθ [08 γζᾷγῦο δὴ δββΌγαηοο οὗ ἷ8 ρσοοά-Ὑ}}} 
ἸΟΥ͂ Β6Ρ 8βοῃ, ἰδ6 δοὶν οὗὔἩ [29 ουβθο. Πρηοο (86 
Βοοομὰ οχρδηδίίουῃ : Τι6 πογὰ ἀθβοσῖθοβ ἐπ δοὺ οὗ 
βοοϑῆίηρ, τηοοίκοσγ. Καὶ διὰ οἴμογα, αἴνον Είπιοὶ, 
ὙδίδΌὶ, Ρίδϑοαί, ατοὶ, διίηβι πιΐοῖ Κποῦοὶ ΟὈἤ]θοίβ 
ἰδδὲὶ [0 πογὰ ἴῃ αὐυοδϑίῖοσ 8 ποτοῦ υβοὰ οἵἉ τηοοῖς- 
ἷηρ, “861 1688.) Β0 δά, “δ΄ τ ἴ0ο (δΐῃκ οὗ δ 

βαϊα, ᾿ μοτβοουίίου οὐἨ ἴβδδο (6 αὶ. ἷν. 29 ; Βόβδθπῃ. ; 61.) 
οὗ οὗ 4 σΟΠΙΣΟΥΘΓΕΥ δῦουξ ἰδο ἱπμογίίδποο (([86 οἱὰ 
ΦοΝἰβ. ἰητοσργοὶ.), οὐ οὗ δὴ ἰἀοϊδίγουβ βογυίοο (δοχιδ- 

Δ γοι!)." ὈΣΙΙΎΣΘΟΗ ΟΧρ δίῃ : “Ὃ ἸΒῃταδοῖ, δὲ 
6 θδϑι οὗ ἔμ νγεδηίηρ οὗὨ ἰδιὸ οἰ 14, τηβάο βροτὶ οὗ 
[δ)6 Βοη οὗ ἷ8 ζδίμον ἰπμβίοδα οὗ διιδτίηρ {19 ἰου οὗ 
[89 Βουβομοὶα." Βυὺ [16 ἰοχὲὶ οογίδί ἢν βαῪβ ΟἾΪΥ͂ 
ἰμδὶ βαγδὴ τοδάθ ἴπ6 οὐθοσυδίζοιι ἐμδὲ Ἦθ νὯἋῊξ ἃ ἰθϑί- 
ἱπρ, τηοοϊηρ γοῦίῃ, Βαϊ βίμποϑ [80 ΡΤ Ὁ (Ο]]ΟΝΒ δῸ 
αἰγθοῦν ὑροὴ ῬΓΙΧΎ, 80 Ἧ6 ΤΩΔΥ ΟΟΓΙΔΙΏΙΥ ΘΟῃ͵οοία 9 
(ἰδδὲ 6 ποτὰ ἰ8 ἴθτο υϑοὰ ἰο ἀθῃοίθ τμδὲ δ πυΐτῃ- 
ἰοκοὰ 1βδδο, ἰϑογϑὰ δἱ εἰσ, οὐ 86 τἰἀϊσυϊεὰ 18886. 
[ΕΒ ἀοθθ ποὶ ᾿ἰδυρῖ, Ὀυϊ τηδῖκοθ Πΐπη861 Ββροτγέϊνο, 
ἀονίἀοβ. Τλ 8 ̓ὲ{610 66 0]9 Ιβ686 8 ἔδί μον οὗ πδιίοῃϑ 
ἩἨΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ: Ἀεϊγᾶσο, ᾿ῖ. ἡ. 816. ἘΚυτὶξ υὑτρο3 
Ὅ611 ἱπ ἔατνοσ οἵ ἰῃ6 δίγοηρονυ τηϑδηΐηρ οὗ ὑπ6 ποτὰ, 
[86 ἔοτοθ οὗ ἐδ Ρίμοὶ διὰ ἰδὸ ἔδοὶ (μδὺ [86 οοπάυοσὲ 
οὗὨ ΙΒΏγηδοὶ 80ὸ ἀδβογί θὰ γὯὸδ)ὴ τηδὰϑ [06 σϑάϑοῦ ὉΥ͂ 
Ξδγδὴ ἴον δοὺ ἀοταδηὰ ἰπδὶ [86 θοὴ οὗὨ ἰδ 6 ΟΠ ΟΣΏΔῺ 
ΒΒου ἃ 6 ἀτγίνϑῃ ουἱ, Ρ. 202.---Α. 6.] 1μρανίηρ (818 
οαὐ οὗ νἷονν, [6 οὐδογγαιίοη οὐ βδγδῃ νγ)ἂᾶβ Θογί δ ΠΙΥ͂ 
6 ορβεσυδίίοῃ οἵ ἃ ἀδυβίοριωθηὶ οἵ οδαγδοίθι. [8}- 
τηδοὶ] ἀονοϊοροα δ ομασγδοίοσιβιΐο ἐγαὶξ οὗ θδίουδυ, δηὰ 
Βαοὶ ῬΟΙΘΟΏΒ ᾿Δ88 ΘαδΙΪΥ, ΘΥΘ ἩΠΠουΪ ΔῺΥ ἰ8011η8- 
οῃ, ὑο τροοίζοσγ. [ἐ 18 ῬγοῦρδΌ]ο (μιδὶ [18 του Ἕηρ 
οοπάθποις δρροαγθὰ ἴῃ βόῖμθ βιυ κῖπρ ΤΥ δὶ ἰῃ6 δαϑὲ 
οὗ ἰ0}6 ποδηΐηρ οὗ 1886, ΔΙπουρῇ [18 οαηποὶ Ὀ6 ἰῃ- 
ζεγτοα πὶϊὰ οοτίδίηἰΥ ἤἔτοτα ἰ86 ἑοχῖ, “ΤῈ ΒΑΌΐηθ 
ἔοΐστι ὮΘ᾿Θ 8 ΘΟΠΙΤΟΥΘΓΒΥ ὈΟΓΘΟΏ ἰδ0 ΟὨΙ]ἄτοη, δοουὶ 
ἐδ ἀοθοοιὺ οὗ 186886 ἔγοιῃ ΑὈϊποἸ οἷ, Δρουῦὶ (86 πῃ οτ- 
ἰΐδποο, δηὰ ἴδ 11Κο.᾽) Βοδι γα 6 Ὁ. βδγδῇ 4068 ποὶ τοχαγὰ 
δἷπαι ἀϊγθοῖῖγ 88. ἃ ῥγοίοπάον, οἰδίχοίπρ [86 τὴρῃ!β οὗἁ 
Ρυϊηοχοηϊίζιγο, μυϊ 88 ΘΟ ὈΠΤΉΓΟΓΓὮΥ ἰοὸ 6 δοὶν πὶ! 
ΒΟΥ θοῦ, νϑῃ ἰαίον, [1.9 ΤΟΓᾺΪ ΘΑΓΏΘΒΙ 688 δηὰ (ἢ0 
Β6Ώ56 δηὰ ΙοΥο οὗἁἨ ἱγυϊ ἰῃ ἰδο Ὠοῖν οὗ (16 196, 
ΔΙῸ πΔἢ ἴῃ (00 (ΑἸΚίησ διὰ δοιίου-ονίησ ΑΥδΌ. 
Βυϊ ἰγδαϊάοη 88 δἀἀοᾶ ἰο {8 ἔραϊαγο, δἷ8 ῃδηὰ ἷ8 
ἀραϊπδὶ ΘΥΟΤῪ τηδη, δηὰ ἐδυ8 88 ἔουπὰ ἴῃ6 ΘΟΧΡ]δΔηΑ- 
ἰίοη, ἰδδὲ Ἦἣθ ροτθοσυϊοα ἴβαδο νῖϊῃ ἷβ 688 δηὰᾶ 
ΒΟΟΙ͂Β, ἃ ἰσδαϊου το ῬΔῸΪ οουἹὰ 86 ἱῃ 18 4116- 
δοτίοδὶ ἐσχρίδιδύοη. [106 δροβϑὶϊθ᾽ ἀοϑθ (ἊΣ τηοσθ 
[ΔῊ ΤΩΊΘΓΟΙΥ π86 ἃ ον 8} ἰγααϊ του, Ηδ ἀρρϑᾶσβ ἰὸ 
Δ]πἀο ἰο [06 080 τηδὰο οὗἁ ἐξπιΐβ Ὠἰβύοτγ ὉΥ ({Ἰ0 ῥσορμδὲ 
Ιδαϊδῃ (οἷν. 11ν.}, δηὰ ἰῃ 8. Θχρὶδηδίίοη οὗ ἴδ 411}6- 

ΤΥ πἰαίοθ (δδὲ ἴ06 οοηάποὶ οὗἨὨ ΙΔ 6] ἰοναπὰ8 
ΔΒ ἃ ἰγρ6 οὗ ἰδ9 οοπάυοϊ οὗ [86 δε] τὶ ὐθουδ 

Φ6πν8 ἰονασὰβ [ποθ6 πῆηο Ἴγ το ἰσυδησ ἴῃ ΟἸτἶβὲ δἰομθ 
ἴον τὶ κηὐθουβηοθθ, οὐ ῺΟ πόθ Ὀαϊΐονοῖβ. ΤΙ ΐβ 
το οἸκίηρ;,, τΠογοίοσθ, γα ἰῃ6 ρογϑεουϊοι οὗ μὶπὶ ἮΒΟ 
88 ὈΟΤΏ κατὰ σάρκα ἀφεϊηδὺ ᾿εἷπὶ ἯὮΟ γ88 Ὀοττὶ κατὰ 
πνεῦμα. ἴῃ {μΐ8 νἱονν, (86 τγορὰ σϑχὶ ΟὨΪΥ σθαι (80 
ὉΠΌΟΙονίησ, οηνίουβ βροτὶ διὰ ἀοσίβίοῃ οὗ ἐπ|8 γουίδι, 



ΟΕΝΈΘΒΙΒ, ΟΒ ΤῊ ΕἸΒΗΤ ΒΟΟΧΚ ΟΥ ΜΟΒΕΗ͂, 

τἰπηδίο οὐὗἨ ομιδγδοίδρς, βαγδὴ ΜΒ ΤᾺΣ βυροτίοῦ (0 ΑὈτϑ- 
8δῆι, δ ΒΘ υοκαῖ ἨΔ δἷβδο δυροτίοῦ 0 185880 ἰῃ ἰυαρ.- 
τισηὺ ἰῃ Γοίογοῃσο ἰοὸ ΟΣ {0Ὸπ0Ὸ0 θ0ηΑ.---Ο αδξ ουἱ 5 
Ῥοιάνσοσοδσ δὲ ΟΣ 8Ο0Ό.---ΚηΟΌΟΙ (Ὠΐηκα ἰδδὶ 

τάΐησ ἰο οἢ. ΧχΥ. 6 [86 Ε]Οἰ ἰδὲ ᾿848 ποὶ δαπιϊ θὰ 

αὐείυ!, ἐμβοσοΐοτο, ἩβοῖθοΣ τ δὸ ἀθδιηρ Ὦ6ΤῸ 
πὶῖ ὁ ᾿ἰἴοσαὶ οι. Βαΐ 115 8 ἃ τη σοσο δυσωδῃ δεὺ 
ἐσασίποδα, ἰῃ ποῖ ἐδ0 ἸΟΗ͂Υ, ῬΈΣΘ τοοῖνο, τοτηδί ἢ 8 
Ὀπερργοοαιοά, 60 ἱβ υῃϑοτί γίηρ 411 1660 οὗὐ- 

ομδ οὗ Κπολοῖ δηὰ οἴδοσα ΜΐῸ βγιηρδίδίσο ἢ 
᾿ἤβϑμν ἔαἶκο Ὀοττθηουίοδὶ ῥτίηοίρὶθ, υΥἱζ., ἰ8δὲ τὸ 

Αἱκεὶ οὗ 
οοπδιτοῦ ἴ86 ἱπάρταοῦὶ οὗ βαγδθ. ἘῸΣ ἰδ οχοϊακίθη 
δΓ {ε πιδεὶ Ἧλε τῆς πὸ ἩΡΕΊΟΟΥ [0 ἘῸ ῬΕΡΟΡΘΟΥ 
οὗ [δδδὸ διὰ (86 ᾿ϊη6 οὗ ἰδ6 Ῥτεοπιΐβα, Ὀυϊ ἴὸ 86 Μ΄ 
ἔλτο οἵ Ιδτηδοὶ ἱ ῸΣ ἐπ ἴδδδὸ 8.161} ΔΎ 
βοφὰ ἈΦ οα]]οὰ (666 οἷ. χνὶϊΐ. 19).--- ΤΏ 6Γ6 δγὸ ἰὮσϑο 
Θσχρίδηδίίοηδ οἵ ἴπ:680 πόοργάβ: 1. Αἶνος ἴϑδδο δ}8}} (ἢ 
ϑοϑὰ ὕο πδιιθὰ ἐΠΟΓΌΚΟΣΣ Βυὶ Ἀο  ἴσϑοῦ τοσαϊ δ 
ὯΔ ὑμιδὺ (.Σ6 ΡΘΟΡΙΘ οὗ ἔθ Ῥτοσηἶδο ἃΣΘ ΟὨ]Υ οὯ068 οδἰ]οὰ 

᾽ 

88.811 [08 ρῥϑορὶθ Ἡδΐοὰ ἰ8, δῃιὰ ἷ οδ θὰ ΧΙὶ, 8) 
Ρθου αν βοοὰ οἵ Αὔσδδδσω, Ὦδυα ἰΐ8 ροϊηὶ οὗ ἀθ- 

Ῥαγίυτο (Βιοοὶς, θ.6}10Σ80}}.--Ασᾶ δἷδὸ οὗ ἴδ: σοι 
οὗ ἴο Ὀοσάνσοσωδσι (οοσωρ. οἷ. χυϊ!. 20 ; χγί. 12). 
--Απὰ ἈΘΥΆΠΘΝΝ ΤῸ 6 ΠΡΦΘΕΥ Ἢ 1δ9 τιοχεέτρ. 

Πδιταιΐνθ ὑ88565 οὐοῦ (πὸ ὑτου βίο οὗ ἀπε πὶ 
189 δἰπιρῖο γοχυίΐβ  ὑθα [ῸΓ Β6Σ ᾿ΟΌΓΠΘΥ ; τὶῖϊι ἰδ Ὀτοοὰ 
ἐλ ΤΩΔῪ ὕὉ6 ἰδουρθὶ (οἷ. χχν. 6) (μὲ ἰμοῦθ νὰδ ἷῃ- 
οἸυάοὰ ἃ ΡῬεονί βίου ὙΕΝ ΤΩΟΏΘΥ͂ ἔοῦ δ Ἰόῆρον ἰΐῃλο, 
Ηὸ μΒεαὰ ἀοιθε1685 τηδὰθ ἱκηονσῃ ἰὸ εἷ8 οἰὰ ἐδ6 
τογοϊδίΐου οὗ 89 εἰρίιί, δο (δὶ βδγδ τοϊρες ἢοΐ ὉΘ 
οἰαίθα Ὧοσ ΜΡῈΝ ἀορτοϑεοὰ.---Απα [00 οι Ἰὰ ---- 

υὲ 

ΠῚ ἌΣ οδιϊηδὶθ οὗ 9 πρῤξναυ τς αἶνος ἴὸ ἐπήρειαν 
--Αα. α. ἱηρσ ἴο [20 Βορίυδρίη 
οἱἂ ; παρηϑλαψι, διὸ [89 ἐπε τ ἣν ΌΟΥ 
δἷδο; [1Ὲ6 ἡ ΘΟ πμοὗἶ το τηδ κοῦ ἰδ ὨΘΟΘΒΙΑΣΎ ἰδδὲ ἐδ 6 

ἽΡΌΓΙ ΤΙΝῚ ἐβουϊὰ Β6 οοππθοίδα τὰ ἐμ 
γοτὺ Πρ. Καιν, Ρ. 112... 6.] δαὶ ἐ͵α ἀοοα ποῖ 
ἔθ Π]οὰν ἔγοπι (ἢ9 ἰοχί, Κποδοὶ ΘΟΙΤΟΟΙΪΥ ΓΘΟΔΙῚ8 ἰὸ 
νἱονν ἰδδὺ ΙΒῃπιδοὶ 88 δὲ ἰδ 18 π|θ δὲ 1ϑδϑὶ εἰχίθϑῃ 
γοδτθ οἷά, οἰ σβοι, οα [06 ΘΟΒΙΣΑΙΥ, ἀπἀογβίδικβ 
10 Ὀδδδαζθ ἰῃ (10 τδὶ ἰῃπδίδῃοο ἐμ: ΑὈεδθδιη 

. ΑΝ ἘΘΕΕΘΕΙδ ἘΠ8. [ἐ 18 ΦΟΙΩΒ} ἀΐϊγοζοο πΌΪΟΒ ἰδ 
τοϊου οὴ, Τῆς ΗδθΡ. ποσὰ ᾽Δ8 ἰδ δὲ τὐράρι πρὸ 8600 ἴ,ΟΥ. χχί. 
Ἰ,14; χχίϊ. 18; 16. Χγἱ1. 20.--Αἃ. α.} 

Ῥέδοοὰ 1δαδὸ [1δλνπ"δοὶ 1---Α. 6Θ.} αἷδο προῦ ἴδ βοὶς 
οὗ Ηερδν; δηὰ οἵ ἱποοπδιδύδηοἶοδ διὰ οομέσα- 
ἀἱοϊδοιδ ἰῃ [86 οομϊεχί - Ὀσὲ {2 η, δ ἰδεῖ 

διὰ Ὑεσαπιδοτοά.---Ἰ (Π6 Βεαδὶ σΔ56 βῃ!ο ἑουνὰ 
[89 ἯΔΥ οδαΐϊγ, ἕος δον δίχυϊ πῶ υοἱππίδσυ, ὑαὶ ἰὼ 
[818 6880 δ[)6 8 αυΐοΚ|γ ἰοδί, ὩῸὸ ἀουδὶ Ὀδοβυδα οἵ (89 

οδδὶβ, δὶ ἢ ἰδ δἷδὸ ἃ οοῃπάϊοιυ οἵ ᾿ἰ8 ἔοσρ ἔθ βοὰβ 
οἴ ἰδ6 ἀοϑοεὶ.-- -Δ6 ἐξ ᾿σοσχο ἃ Ὀουσβῃοῖ.---δὲ 88 
τὴο δἰουδβ [ΠΡΟῪ ἴῃ [υκὸὺ σαὶ, 4]1..-ΑΔὡὰ Οοὰ 
Βοακὰ ἴδ νοΐοϑ οὗ ἰ8)ὁ 1δ.---ΤῊ. ποορίῃρ οὗ [06 
τοοῖδαν διὰ ἰ86 Ὅς ἔογζοθ παν νόμον: πΪΟΣ τθ6 
ΒΔΡΙΔΕΙ͂ΥΟ δδϑυΐηθα. [11 ἰδ ἃ στουῃάϊο55 ραγιἱουϊατίξπι 
πθδο ̓ξ ἰ6 δοϊὰ [δρτηδοὶ τδϑ μβοδαιὰ Ὀδοδῦσδο ἢ6 τ 
86 βοὴ οὗ ΑὈγδῆλδιη.---Δ πὰ 189 οὗ 6οἁ."--- 
Ἀ2 Φομβονυδὰ δεἰτηδοὶ ἰδ ΕἸΟἨ τὰ ἴογ 

οροηθάὰ ΒΡ ογοβ, Εΐποθ δβῇῃο βυϊοιϑ οὰ δοοουμῃς οὗ 
16 Ρεορΐθ οὗ γονοϊδουῃ, (πὸ δυροὶ οὗ τουοϊδίοῃ μοῦθ 
δἰθο, δ ἰῃ δος βρης, οἰ. χυὶ., ρῥγοϊθοίδ δηὰ τϑϑοῦθϑ 
ο;.---ἡἥἍΜ δὲ αἰϊοῖὰ ἴδφο, Ἐΐορας 2 ἘΠΘᾺΣ πιοΐῖ.--- 
ΗὸΡ θδγὶ στον ὅστῃ διὰ ΠΕΣ ἴῃ μος ἐδ 
τουοἰδύου ἔγομι δρουθ.-- πὰ ἢ ΤῊΝ ἔπ τοῖν 
Ἰπδσδ,---Φογοῖηθ ἰπίοεβ δπιΐγ Ὁ ἔγουα ἰηϊ8 οχρζοῦ- 
βίο 8δδ ἴο ἰδ δ6η80 οὗὨ ἐδ ΓΟΤΤΩΟΣ “ ἔγοεω 
ΓΒ ἢ ἐξ ἱδ τηδηϊοαει (δὲ δ ὙΠῸ ἰ8 οἰὰ οου]ὰ ποὶ 
Βανὸ ὈΘΘ ἃ Ὀυτάδῃ Ὁροῦ ἷ8 τροΐρδσ, Ὀυϊ ΒοΣ Θοσὴ- 
Ρδηίοη."--ΕὐΣ Σ 11 σρδῖκο δίνη ἃ σχϑαῖ πιδῖξοτι. 
--Οἡ τορουθίου οὗὨ ὑῃ6 οδσι ον 80 ἷἰῃ οἰ. χν. ΗΘ 
ἐδοτγθίοεθ οδπηοὶ ἀἷθ.---ἰ 
ΟἿΪΥ δ ΑἸρεὶ οὗ ΕἸοδίτο, πθο ἷ6 ΕἸΟΝ τα, τθοὸ ο8 
{πῸ8 σροδκ.---Αἰμὶ δ} 9 δαὶν ἃ γ70]} οὗ τγαῖοσ.---ὁ 

Ψ [δὲ διιροὶ οὗ ἙἘἸοΝίπι, Ὡοὲ ΦοΒον ΒΒ, Βϑολαϑο Τδητηδοὶ, 
δ ῃο6 ΦΟΎΒΙΟΥ ὈΥΡΑῚΝ ΚΣ ΓΟΤΟΟΥΑῚ ΤΟΙ ΤῺ ΠΟθδΘ οἱ ΑΥτα- 
Βδπὶ, Ῥθδϑϑα ἤγοσα ὉΠῸΘΣ ἐδ ὑζοίθοξίοι οογεδῶδειξ 
ο ἴπδὶ Οὔ Π6] δρᾶ ὑζουΐάδῃοο οὗ ἀοὰ, ἐδ στιὶδε οὗ 
πδλίίοσιδ, Ἐπ: Ὁ. 178.--Α. α.] 



πνΐαρ ἰοση δίῃ, τοὶ ΤΩΘΣΟΙ ἃ οἰδίθτῃθ. Τ8ὸ οἰδίθγῃδ 
ἭΟΤΟ οονογοὰ, δηὰ Ὁ] αἰδοουθγ Ὁ ]9 ὉΥ αἷρτια πιο 
ἼΟΤΟ ΚΡΗΟΤΙ ΟὨΪΥ (0 ἴΠΟ86 γὙΠὺῸ 6͵ΙΘ σπῃίτιδιοὰ πὶ 
86 δοοσοῖ. βοσηδ Βαῦϑθ οοη᾽θοϊγοά ἰδδὲ ΗδρδΡ ΠΟΥ 
ἀἰφοονοτοὰ ἰποθο τρδσῖβ οὗ ὁ οἰβίοσῃ. Βαυὶ ἰΐ ἱδ ἃ 
Ὑχ6 1} ἴῃ ἰΠ6 ῬοοΌΪ δ᾽ βοῦϑ6 τοι ἰ6 66 Βροκοῦ οὗ.--- 
ἈΑπὰ σιν ἴδο 1δὰ αὐ την .--- Ἰδῃτοδοὶ ἰδ δδυοὰ, δηὰ 
ὩΟῪ 5ΤΟῊῪΒ Ὁρ ΔΆ (ῃ6 οοηδοογδιθα βοὴ οὗ ἐπὸ ἀδδβεσὶ. 
--͵ἋΑὐὰὰ Ὀθοδσὴθ δὴ ἀιΌδοΣ.-- 0 ΠΟῪ ΜὰλΔ 180 
ΤΆ 18 οὗ Ηἰο ̓ ᾿τεϊποοὰ ἐπ [6 ἀδβαγί, “" βόϊωο οὔ ἐδ 
ΤΘὈτηΩδοἰ βὴ ἐσ δ66, 6. (., διο ΕΘάδγθμθθ δὰ [το δη 8 
(εἰ. χχυ. ἀπο νλ ἰδῶ Ὁατηδοῖτοα καλῶν βϑ ρα 
ποδροι," 1, ον 19 ἱποίο]ϊ ὰ βἱχυϊδοδίίοῃ 
ἘΞ, 866 ΓΧΙΠΎΖΒΟΘΗ, Ὁ. 410.5.---ΑΣπἃ ΒΦ ἀτσοῖὶ ἐπα 
[ΠὨὸ τόϊϊάσχιιοδα οὗ Ῥάᾶσδῃ.-- ἰβῃτηδοὶ 8 δ γοδὰγ ἴῃ 
τ) τὸν ἕγοια Ῥαϊοδιΐηθ ἴὸ Ατδίδβ. ΤῈ6 ἩΠάθετθδ8 
οὗ Ῥρδσδῃ ἷβ ἰδ6 ργοδοηΐ στοδὶ ἀοδοτὶ ΕἸ ΤΊ, [0 τῦμδ 
ἔτοτα ἴΠῸ βουϊμοσ Ὀογὰον οὗ Ῥαϊοδιἦπθ, ὀσρθοΐδὶγ 
ἔγοια ἐπ ἀοδογὶ οἵ Βϑογβῆθῦα, πὶ (Ὠ6 
ἀοϑοτὶ οἵ ϑΐϊπ, Ὀοίπνοοθη Ῥαϊοδίίπο δηὰ Εσγρί, δουΐ- 
φαϑέοιγ ἀοπῃ ἴο ἰδ ποιίδθει ραγὶ οὗ ἐπο ΞΪπαδίεῖο 

ἭΟΓΘ ἰΐ ἰα ̓ ἰπιϊεοὰ ὉΥ πὸ τϑουπίδίηδ οὗ 
σὴ [ΒΟ ϊηϑου πὰ Οο]οιηδη ἐἰηἰ ἷξ ΘΙ ΌΣΘΟΘΒ [86 
πὮΟΪ6 μτνοδὶ ἀσβοσί, δὰ ἰῃϊ8 δυρροοίϊξου Ὀδδὲ τηθοῖδ 
10 νδείουϑ ποιϊΐοοϑ οὗ {π|8 ἀοδοτί ἰη 106 βοτίρίυΓοδ.--- 
Α. 6.1] (3960 06 δείΐοϊο ἰῃ (86 “ ΒΙ0]9 Ὠ᾽ οι οΏΔΣΥ ἴον 
Ομγίδῶδη Ῥϑορὶϑ." υἱεηου ουὧξ οὗ ἴ)9 ᾿δυ ὰ οὗ 
Ἑϊσυνῖ.-- 68 ἃ ἩΪΐ6 [Ὁ ΒΟ δΟῺ ἔγοτῃ θὲ 
οὐσῃ Ὠοῖηο. Ὁ9 (089 Βοδίμοῃ οἰθιηθηΐ δὲ ΟΠ06 τθ- 
οοἶντοδ δαάϊοηυδὶ δισουρίῖ,. 7116 Ιϑῃχημβο} 6 ΑΥΔΡΒ 
ΔΙῸ ἰδυ8, ΔῈ ἴ0 ἰδπιοὶνρ πδίυγαὶ Ο ΒΡ ἔγοϊῃ ἃ 
ἔπγοίο]ὰ τὶ οὗ Βοῦτον δυὰ ἤδη Ὀ]οοά: οὗ 
δι 1468] οουίθηϊοά αἰἱδρουϊάου, ἱππσοόονθῃ τὶ 8 
τοοΐυδα, ἀτγοδσ ἶκο, δὰ σἸΟΟΣΩΥ Υἱον οὗἉἨ ἴπ6 ποι]ὰ, 

8. 74 οουοπαηπέ δείκεεη Αὐγαλαηι απ ἀδὠὡποϊεοΐ 
ἀρρλι 23-94)--.᾿Απἰα ΔΙΌἑπ61Θ0} δραῖζο ποῖϊο ΑΌχα- 

τὰς Αἴδα Ἐν ἤμίβον, υμο δἶειο οὗ τδὸ Ἰδρᾳδ. αὶ κἴωρ, [86 κἰηρ ΤῊ ἔδίμον, οἵ 106 Κίηρβ δί 
αεταῦ; Ἔα ἈῚ '. 6ὁ., ἰδο πιουϊὰ οὗ 411, Ῥγοῦ Ὁ] 
αἶθο ἃ 16 οΥ̓ ἰ.6 Ηἰρηοδὶ οἰΐοος οὗἁὨ ἰδ} ὅρος αἱ 
Οοτασ. ΤὮΘ ρῥγοροβίϊίοῃ οὗ Αδἰμιθίθοῖ ἰο ΑὈγδῆδιι 
ἴ0 τῆδῖο ἃ οουφηδηΐ πὶ Ὠἰπὶ σοδίδ ὈΡρΟΏ ἃ ἀθορ ἴθ6)]- 
ἴῃσ οὗἨ [86 Ὀ]οποίης βίο ΑὈγδθδσο ἰῃ οοτοσησῃ- 
ἷοῷ πιῖὰ αοα, δηὰ Ὡροὺ ἃ βίσουρ ργοδοιεσαθης ἰδὲ 
ἰπ ἴδ ἔαίατο δ που]ὰ ὉΘ ἃ ἀδηρθόγουῦβ ΡΟΥΘΓ ἰο (δ 
᾿Ὡ Πα ἰϊαπὶα οὗ Οδηδαη, [{ ἷ8 ἰο (Πΐ8 τρϑῃ δ Ὀγαΐϑθ 
[δδὶ μ86 4068 Ὠοϊ δθοὶς ἴῃ 8 ογί αὶ] ὙΔΥ ἰο ἔγοο ἰτ- 
86 ἢ ἴγοπι 8 δῃηχίοιῦ, 88 ῬΈδγδοὶ ἴῃ εἶθ ΒΟΘΕ ΠΥ ἴὸ 
(ἢ Ι5τ8 6} 1168 ἴῃ Βεγρί, ΟΥ 88 380] ἱπ .ιἷ8 Βοδ ΕΥ̓ ἴο 
θανὶα, Βαὶ ἴῃ 186 αἀἰγοοῖ, ἔγδῃκ, μβομοδὲ ἩΔῪ οἵ ἃ οΟυθ- 
Ὡδηΐς. ΑὈἰμΔΘΙΘΟἢ [88 Ἰπάθδα Ὧ0 ρεοδοηιηθηῖ ΠΟῪ 
ἔα [6 Ἰοροδ οὗ ΑὈτδδπι (Ὁ [06 ἔαΐασο ρὸ Ὀογοπὰ 
115 δῃχίοιίϊοβ, Τμὸ ἩΪΠῚΏσΉο88, Βονονον, οὗ ΑὈτὰ- 
ὯΔ ἰοῸ οδηΐοσ ἰμΐο [ἢ6 οογσηδῃϊί, 18 ἃ ὑγοοῖ ἰδδὶ δ 
αᾷ πο ΒΟρ68 ἔον 86 ρουβοῦδὶ ροββοβϑίοῃ οὗ Οδηβδῃ. 
ΑΒ δ ὑγυάοῃς ρῥγίποο, ΑὈἰμλϑ θοῦ σηθοὶϑ Ὠΐτα ἴῃ [89 
ΘΟΙΏΡΔΩΥ͂ οὗ .εἷ18 οἰϊοῖ οδρίδίῃ, τὰ σηΐρσὶνδ τοϑῖζο 8 
ἱχαργοββίοῃ οὗ δὶ8 βροῦσοσ ὉΡΟῺ ΑὈταμδτ, δἰ πουρσἢ ἮΘ 
δάγοβθοβ Ηἷβ δρρϑαὶ οἰ Ἱθθῆγ ἴο ἷ8 σΟΠΘΡΟΔΙ ΕΥ̓͂ δὰ 
ἡβμξνυννο Ηδ ἀρρθδὶβ ἰο [86 ἐδ δα 688 οι Ὠθ 

ΒΟ Ὠἶπη, δηἃ ἀο5ῖγθθ ΟὨΪΥ ἰδὲ Β6 βου] ποὶ 
Ὀ6 ἰη͵υτοὰ Ὁ’ ΑὈτδΔμδτὰ οἰΐποτ ἴῃ ΒΪΒ ῬΘΓΒΟΙ ΟΥ ἴῃ ἢΐ8 
ἀδβοοπάδπίβ. Βυῤ ΑὈτγδμδπὶι αἰβίϊη τι ίβμθ8 οἱδαυὶν 
δοΐποοη ΡΟ  σδ] δρᾶ ρῥεϊναϊο στ ρηΐβ, δη ἃ ΠΟῪ ἰδ 18 0 Ὁ 
ἰτὰ ἰο δάἀγηϊηϊϑίον σοῦυζκοθ. ᾿---Αατὰ 86 σορχζονοὰ 

5 (Βαυσαχασέθῃ γοη ἀθ γ8 ἃ ΠΘΙῸ ΔῊ ΒΙΌΒΟΣ ; δι) χοΐοχα 7ὉῸΣ 
ΔῺ ΘΙΔΊΟΔΥ ἴο 18:0 ῬΏγαϑα ΓΙ 5.2 ΣΙῚΦ 3.» Ὁ. 328.---Α, 6.] 

Τ (ΕΟΣΡῺΥ τοράοσα Κὶη διὰ Κι ἰο τορσοδαὺς 109 Η6- 
ὑεοῖν 132) ")), ». 884.--Α, α] 

Εἶχα : ΑΌγδδια δὰ ποῖ δροῖκθῃ οὗἉ ἐδ 
τηδέῖοε υπὰ ἰο-ἀΔγ, δηὰ ἢθ δὰ Κηοπη ποιδίηρ οὔ ἰξ, 
Ηϑ ἰδ τοδάγ, ἰδποτοΐογθ, ἰο τδιιο γε ξιϊοι, δηὰ ον 
ἴο ον 189 τορκίηρ οὗ ἔϊο οονθΏβη!ι.---σ,φον δὰ 

δαβοσίβ ὑμδὶ ἴῃ6 Β6η80 οὗὁἨ ἰ.θ ῬΑΒΒΕΡῸ ͵δ {ι18 : [μα (0 
Ὑ0115 ἰΔκὸ ἰδοῦ Ὥδῖλθ ἔγοτῃ ἴμ6 βόυύδῃ ἰδ8 πίϊὰ 
ὙΠ086 ΟἿΌΝ ΑὈγΔΒδτ 80] ὰ ἢΐθ ροββοδδίοη. ῬΒΘΏ 
76 τοῦ Ποοὲ ἰδαὶ ἴῃ ἰπθ πδιὴθ οὗ ͵βδδο αἰ ΌγΘΏΕΥ 
τοϊαϊοα {1168 σογο υηϊϊοά, τὸ 8}181} ποῦ ῥτγοδβ (Π|6 δῃ- 
ἐς Ππ6818 Ὀούποοῃ [6 βουθῃ ΜΜ6}}8 δῷ ἐΠπ|ὸ νὰ 8118 οὐ ἰἢ9 
οδίῃ. Τὸ ἴοπο ἃ ἰδ δ 1ῃ6 βουθῃ ν|ὶ}]8, Ὀαὶ 
16 δοθῆ ΤΟΔΙΥ͂ ΤΩΔΡΚΑ ἐξ 88 (6 γ}} οὗ [86 οαἱᾷ,. 
ΟΣ ΔΩΣ, ΒΟΥ βσαγο, Εΐογαγ (ΒΟΥ οομβιτοθὰ ὮΥ 
Βούθι, Ὡοὺ Ὀθοδυδθ ἴὮγϑα, [88 πυτηῦον οὗ (86 ἀεἰίγ, 
ἷδ υπἱίρὰ ἰῃ (86 οδίἢ Ἡΐ} ἴουν, ἰπ6 ΠΌΤΌΟΡ οὗ ἰθ9 
ποιὰ (ϑοροϊὰ βοδπιίαι, αηὰ (8 Θχροδίκίου 9 υη- 
ἀδηΐδν δυρροδιίνθ), θὰ ο δοοουηὶ οὗ (δΠὸ βαογοὰ- 
ὯΘΘΒ οὗ ἰδ6 πυροῦ βϑουθῃ, ἩΔιΐοΝ ἨΔ8 ἐΐ8 μά απὰ 
οτίρίῃ ἴῃ ἰδ6 πυροῦ βούθὴ οὗὨ [δ)0 ογοδίϊου (τϊοὶν, 
Βοναῦοε, ΣΔΥ 6 αἰνίἀορα ἰηΐο 86 ἴγθθ δηὰ [886 
ὉΠ: ἰδογ 6ἢο890 θούϑῃ (λἰηρσβ ἴοσ ἰ89 οομπβιτηαίίοῃ 
οὗ ἔϊο οαἰδ, Δ5 Πογοάοίῃδ, διζοηρ ΟἴδοΓΒ, ἰοϑιῖβοθ οὗὮ 
ο Ατσδθίδῃδ (οἱ. ἰἰΐ. 8). Κα, Α ἷηρ ἰο Κυο- 
6], (λ0 πασγαῦδνο οὔ [Π 9 Ὥδιλθ Βϑογβῆθθδ (οἷ. χχυὶ, 
80) 8 ΟὨΪΥ͂ Δμοῖδον ἐγδαϊ πο ἀἀρπρυρλντς, Ἰκὸ οτίρίη οὗ 
18:0 δαῖῶθ Ὡδῖηθ. “Βαυὶ Βοδίηδβοῃ,᾽) Πο  ἰΖβοῦ στ ρ 1686, 
“δὔδσ ἃ ἰοὴρ ἔτηο ἰ;6 βγϑὲ Ἔσρίογο οὗ ἴδιο βθουϊδοχ 
τορίοη οὗ Ῥαδϑδ ἰουμὰ Ὅροι ἰδ9 Ὀογάοτιθ οὗὨ ἔδιθ 
ἀοδογὲ ἔπο ἀθορ π 6118, στ τὶ οἷοαν, ὀχοϑιϊθηὶ παίοσ.ἢ Κ᾽ 
ΤΏοδο π|0 118 ἃτὸ οδ]εὰ Μὲ» .ὲ ϑεδα, Βονθῃ Μ6]18. δος 
(διὸ ΘΙΤΟΏΘΟῸΒ Θχρίδηδίίουῃ οὗ [Π90 Βοάοαυΐηβ, 1.6 Ὑ0}} 
οὗ το Ἰίοῃβ. Αοοοσάϊης ἰο Βορίμδβου, Βϑογβῃοῦδ 
Ϊὰγ ἴῃ [06 Ὀοὰ οὗ ἃ ν᾽άο ᾿γαϊθτοΟΌΣΕΘ 69 
Ἰοσδγὰβ (6 οΔ)]εὰ Ὑ͵ααγ 66 ὅθρα (ΒΟΒ. “" Ῥὰ]." 
ἷ, Ρ. 800)--᾿Απὰ Βο ῥἱασϊθα ἃ στονο (διλδσ δι). 
--- ῬΤΟΌΔΟΙΥ (06 Τ7αριαγὶΣ Α7γίοακα, οοτωσθοη ἷπ 
Ἐεγρὶ, Ῥείῖγοδ, δηὰ Ῥαϊοβδιΐηθ ; ηοὶ ἃ οοϊ]δοϊίοη (οοότὰ- 
Ῥδᾶσο ὙΠ (18 ἰΔπιΑτίακ οὐὗὁἨ ΑὈγδμδε, μαι ἰῃ Οἱ θοδ ἢ 
1 ἤδτα, χχίϊ. δ, δὰ {μὲ ἴῃ σα εβῃ, 1 Βαπι, χαχί, 18).} 
οι σοῦ. “ΤΟΥ τοῦ δοσυδβιοσηοα 0 ρῥἷδηῖ ἰδθ 
ἱδι)δυΐβιβ 88 σαγάθῃ ἰγϑοθ, τοι στ  ὑο ἃ σοιηδεῖ- 
ΔῸΪ]6 δοΐρσηϊ δηὰ δυγηϊαμβοα ἃ πιὰθ βδάὰθ." [Οδινῃ 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ ἐπὶ ΤΣ ΒΙΆΡΗΒΕ οΥ̓͂ 186 ἰγοο8 ἱπαϊοαίθϑ ἰδὲ 
ΑΡγδθδηλ δη͵ογοὰ τροτὸ οὗ αὐἱοὲ δηά τοϑὲ δον ἴῃ6 
οογθηδηὺ 88 τοδθ {πῃ δ δὰ ἄοπο ὈοίοΓα.---Α. Ὁ. 
Μίοθ6ο1 15. Το ἰδιηλγίβις, πὶ ἐϊ8 ἰαβ σ᾽ τοοα δὴ 
ΘΟ ΓΘ ἢ [ΟΠ ασ 6, ΔΒ 8 ΘΙΏΌ]Οτ ΟὗἁὨ {π6 ΘἰοΓΆΪΥ οὗ 
Οαοᾶ, τθοτὰ ἢ6 ἀδοϊατοά, οὐ 88 Κ οἱ ΘΧΡγΟββ68 ἱξ, οὗ 

ἼΓΤΑΒΓΘΊΑΤΡ Β1ῈΕ, [5 ἴλθ6 ὑπο ΠΣ, ΚΟ ΚΌΙΟΣ ἐπ ΟἱὉ 
Ἦ ἤΔτΘ 66 Ὡδηιοᾶ, απ ἤτοσα ἩΔ1ΟῺ ἰδ 22 πιδιηθᾶ, πὸ" 

00 ἰο 26 ἔτνο βδοοοπιοίδ ΟΣ ἐοδεϊσοοπεος ἰῃ Θϑοθαὶδ. 5. 
ΣΤΈΣΒΟΣ, νυ. 398.--.Α. 0.} 



-"Ὁἦ 

400 ΟΕΝΈΒΙΒ, ΟΚ ΤῊΞ ΞΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΙΚ ΟΡ ΜΟΒΕΘ. 

[86 οἴογη8}}}7 οπδυτγίης στδοο οὗ ἰδ ἰσο Θοὰ οἵ ἴδ 
Οογθοδηὶ. Βυὶ ἰξ 18 αυοοϊοδ Ὁ] 6 μοί. Αγδθδσα, 
106 στοαί δηϊδροηϊΐδὶ οὗ 8]1} ἐπδὶ ἱβ ἱγδααϊ δὶ ἴῃ 
του βοΐ οσΎ, οὐ γοπίης ἴῃη6 δ] 5πὶ οὗὨ πδίιγο, 
πουϊὰ τιδξο βυοὰὶ δὴ οχοορύζοῃ μορο. Ἰδτυδὶ ἴθ 
8.50 ΒΌΡΡΟΒΟ ἰῃδὺ Ὠἷ8 ῬΓΘΑΟΒΙΡΕ, οὗ Φεδονδῖ, (μα οἴοσ- 
ὯΔ] 6οἀ, ὈΟΪᾺ ργοοοαρὰ δηὰ [Ὁ]ονοὰ ἴἰ ρ᾽δηϊηρ οὗ 
1} ἰδιπατίακ. ΚηοῦσΙ (δίηϊκα ἰϊ 8 εἶθασ ἰδδὲ ἃ γοσηδσίς- 
ΔΌΪΟ ἰδιηδείβις διοοὰ ἔμόγο, δὶ οἢ. ΟὯΘ ἐπ 6ῃ ἱγασοὰ Ὀδοὶς 
ἴο Αγδβδιη. ΑΒ δ ρἰδηίον οὗ [00 ὑδιηδγίβίς, ΑὈΓδΠδσΩ 
ΔΡΡΟΔΙΒ ἃ ῥγορδοὶ οἵ οἰν! Ἰσδῦοη, 88 ἴῃ δἷβ Ῥγοοϊδίτω- 
ἴηρ οὗἨ [6 οἴοτηδὶ αοἀ (86 δὲ τ ἢ ὁοίλ, 15 1 τ γ8 
ΤΔΟΤΘ ἀοβηΐίθ (ΔῈ δἰ ΡῚῪ ἐο οαἰΐ Ὡροῖὶ ; ἷξ ἀοβίρτιαῦοβ 
190 (86 οὶ οἵ Ρτοοϊαἰ πη) δ ͵'8 {1:6 ῥστορῃοὺ οὗὁὨ [86 
ξαϊτἢ ((86 ΘΌ]108).--- ΤῊ πδπῖθ ὈΡῚΡ θὲς ΔρΡρϑδγβ ἴὸ Ὀ6 
υδοἃ Ποῖ 88 ἃ ροουϊΐδὺ ὀχρίδηδίίου οὗ ΠῚ ΓΝ, δοὰ 
ἐπ π8 ἰο ἰυβι γ ἰδ ἰσδηδίδέέου οὗ (δ ὶ8 Ὥδῖὴθ ὉΥ {δπ6 
ποράβ, ἐλε Ἠάδισ, τ ρεσάσετῃΣ δὰ φανοῦ (οἷ, 
Σίν. 22) ἀϑεϊψχιιδιθα Ψϑιονδὴ 88 ΕἸ ΕἸ] ου, (μθ ἢ τϑοορ- 
ταἰχοὰ Ὠἰπὶ (οἷ, χΥΪ;, 1) ἃ5 ΕἸ Βιδαδαὶ. [εὲ ἐο]ϊονα 
ἕτγοια (δ ἷ8 ἰδὲ Φο μον τε υθδὶοϑα Ὠἰταβοὶ ἰο ἰυΐτη ἀπὰδν 
ὙΔΙΪΟῸΒ δδρεθοίδ, Ώοδο ἀσβηΐ 0} ἴοστη ἃ ρασζβ]]οὶ 0 
1.6 αὐτὸ δῆσα ὨΔΙῚΘ ὁ πρρατα ΤΏο ἀοά οἵ (δ οδὲ 
ΤΩΔ᾿ΘΘΟΥ Ὑ0Ὸ ΖὍΥ6 οἰΟΥΥ ονοῦ (δα Κὶ Ὁ 
Ἑδδιὶ, (9 Οοα οὗὁὨ πιΐγδουϊοῦβ βότοῦ πα δδωι 
ΡΟ δ ἷδ Βοὴ ϑαδο, ὨΟῊ ΓΟΡΟΔΙ8 Ὠἰἱτηθοῖ ἴῃ εἶδ 
ἀϊνίηθ δονδηδηϊ γαῖ, οὐοῦ δῖ ὑθυ ΡΟΓΆΣΥ 
οογοηδπηὶ τὶν ΑὈἱπηοἸδοῖ, 85 (6 οἴθσῃδὶ αοα, Απά 
180 ἰδιρδσγίϑις σωϊρο Ὑ611 αἰ σι γ (818 418ο, ἰδὲ πο 
ΒΟΡΘ οἵ διΐβ βοϑὰ βῃουἹὰ γεσηδίῃ ἔγεδὶι δῃ!ὰ χτϑθ ὑη1}] 
86 τηοβὶ αἰδίδηϊ διίπιγο, πη ηὐατοὰ ὉΥ ἷ8 ἰοΙΏΡΟΓΆΓΥ 
οονοηδηὶ πὶ ΑΡἰ τ οἸθοῖ, πο Π6 Μὴ|2ὦο72ῦᾳ} Πο] ὰ βδοτγοὰ, 
--Αχαδδιι βοϊουσχηϑὰ ἐπ πο Ἰδπὰἃ οὗ 189 ῬΠ1]- 
κι} .98.---- ΑὈτΔΏΔΙα ον ὨΠΥ γουηδι ηθὰ δ ἸΟΏρΟΓ ἔτη 
δὶ Βοογεμοῦδ, δηὰ ἰδ ΐ5, ἰοροίδον Ἡἱ ἢἷ8 γοδίθηθο αἱ 
Οὐὐταγ, 18 ἀεβοτῖ θὰ 88 ἃ Βοϊουγῃ ἴῃ ἰ86 ἰαπὰ οὗὨ (86 
ῬὨΠρύποθ. Βυΐ μὸν ἴδῃ οουὰ ἱξ 6 βαίὰ Ὀοΐοτγο, 
ἴπᾶῦ ΑὈϊπΙοΙϑοἢ δηὰ ἷβ οἰΐοῦ οδρίδίη ἰυτυοὰ ὑδοῖ 
ἔγουι Βοουβῃθδ ἰ0 [86 Ἰδηὰ οὗἉ 6 ΡΒ] βποα ἢ Καὶ] 
ΒΟΙν68 ἰδ δρρδγϑηΐ αἰ ΠΟ ΠΥ τὶ} [Π6 τοτηδεῖ, (86 
ἰδληὰ οὗ ἴ[ὴ9 ῬΗΙΠΒμοβ μδὰ αἱ ὑμπαὺ ὄπ ἢ χοὰ 
ὈοθΠ8 ἰονασὰβ [86 ἩΪΔΟΓΏΘΒΒΘ: ΒοοσΒθοθα ἀϊὰ ποὶ 
ὈοΙοης ἰο αογαγ, (86 Κἰηράομμ οὗ ΑὈϊπιΘἸθοἢ ἴῃ ἰδ9 
ὨΒΙΤΟΥ͂ΤΟΡ Β6η86.-- δον ἀδν π.--- 696 ΤῊΔῊΥ ἀΔΥΒ 
ἀυτίπρ τοὶ Π6 βοὐουγποὰ ἰῃ 106 Ἰδηὰ οὗ ἴῃ ῬΆ1}19- 
Εἴης68, ἕοττη ἃ σοῃῖγαδὶ ἰ0ὸ [Π6 πδῖὴθ οὗ ἰδ οἰθγηδὶ 
αοά, πο πδὰ ῥγοϊαϊβοὰ Οδθδδῃ ἰοὸ Ὠΐπη, 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΕΈΠΟΑΙ, 

1. Ξλγδἢθ νἱδιδιίοῃ ἃ ἴγρο οἵ ἴδο υἱδϊἰδίΐοη οὗ 
ΜΑτυ, ποὐπ Βδιδηδίΐηρ {Π6 Βτεαδὶ ἀϊδιϊποιίοῃ Ὀθίπθθῃ 
ἴοι. ΤΠ γἱδιίδθοῃ 1168 1π (86 οσ γδογα μα σὺ δηὰ 
ὙΓΟΠ ΘΓ Ὸ] ρΟΓΒΟΙΔ] σταοθ, ἴ0 ψὨϊ οἷ δὴ ἱπητη ΘΑΒΌΓΘΌΪΘ 
ΘΠΘΓΆΙ Πυγλδη ΒΑ να 0 8 οἴ 0586}Υ οἰποὰ, Βυὲΐ πὶ} 

1818 νἱ βία θη ΟΟΟΌΓΒ γΟΙῪ ἰδία ἰῃ 116, αῃὰ αὔἴον 
Ἰοὴς πναϊΐης ; πιὰ πρὶ! 0 ᾿νγὰβ ΘΓ ΤΟΙ ὑποχροοίοά. 
Ξατϑ Β ὈΟΑῪ 8 ἀρδὰ. ΜΆΣΥ Ὠδὰ ποὶ Κη 8 δ08- 
Ὀδηᾶ, Τ|6 ϑοῃ οἵ βδγδῃ [8 ὮΪπλβ6 17 ΟἿ] ἃ ἰγρ6 οὗὨ 
[8:6 δοη οὗ Μαῦγ. Βαϊ νὰ Ὀοϊῃ ποιηθῃ ἐδ6 γἰομοβὶ 
Ῥτοιηΐβα οὗ ϑαύβϑῃ ἷβ 1ἰπκνἰ θα ἐπγουρὴ Οη6 ῥαγίϊου αν 
ὝΟΙΩΔΏ ΟἿ ἰδ6 Θαγί, Δ οοποορίίοῃ ἴῃ ἴδ, δὴ δρ- 
ῬΔΓΘΠΌΥ ἱπηροβαῖθ]α, Ὀπὲὶ γοῖ δοίυα] ἢυτηδῃ Ὀἰγίὶ ; 
Ὀοΐὰ ἃγὸ 1Πυδίγίουβ ἰηβίδηοοθ οὗ [μ6 ἀοϑπειίΐοη οὗ 
[86 ἤδιρδὶθ σϑοθ, οὗ ἴθ ἱτηροτίδποο οὗ ἰΠ6 νῇὶίζο, (80 
τοῖον, ἴον ἔμ0 Κίησάομιλ οὗ Θοα, Βοῖδ Ὀοδοοτια ἰ]- 
Ἰυβίγίουβ βἴποθ ἰμοὺ ἔθου βυδ᾽οοίοα ὑποιηβοῖνοα ἴο 
(8 ἀοδιπδίΐοη, βίησθ ἰμ 6 ν γίοϊαφαὰ μοῖρ 808 ἴῃ ἴδ 
ἔαϊατο, ἴὸ δοῃδ οὗὨἨ Ῥχγοζηΐβο, οὐ ἴῃ ἴΠ:6 βοὴ οὗ ρίοσω- 

ἶθο: ἴον Ιδαδὸ 88 81 δΐβ ἱπρογίδηοθ 88 ἃ ἰγρ6 οἵ 
Οπγῖδῖ, δὰ Ομτίδὲε ἴ[89 δοῦ οὐ Μδιγ ἱξ ἰδ τοδηϊἝοδιδ. 
(ἰοῃ οὗ [86 οἰοτηδὶ ὅοῃ.--- ΤΠ Υἱδ  ἰδἰξοι οὗὨ βαγδὴ πῶς 
ἰδὲ πδίοι Φομονδὴ δὰ ρῥγουϊδοὰ ἃ γοδῦ Ὀεΐοσο. Ηδ 
νἱεἰὶθ ἐπὸ Ὀοϊονον πιὰ (᾽6 ποτὰ οὗὨ ρῥγοσεΐδαε, δηὰ 
Υ 518 ῃἷτὰ ἀραίη πίι ἴἰμ6 ποτὰ οἵὗἁ ἔυ]δ᾽τηοηί. Ατα.- 
ὯΔπὶ τουδὶ ὮΔγα ᾿τδιἰϑὰ ὅνο διὰ ἐποπγ γοσϑ ἔον 06 
Ρτοσαΐβο, βδγδὴ ΟὨΪΥ ΟὯΘ γοδγ. 

3. ἴβαδο: 6 ΜῈ] ἰδυρὴ, οὐ οπα ΜΠ1}1 ἰαυρῈ (866 
οὗ. χνὶϊ. 19). Το Ὀοϊΐοτον ἰδυσὴδ αἱ [ἢ ἸΔβὲ, 

δ. ΤῊΘ ΒΟῚΒ οὗὁ ο]ὰ ἀρὸ δηὰ τοϊγδουϊουβὶγ- ρῖ Ὁ 
ΘΕ] ἀτθη : [6 ΒΟΏ2 οὗ Νοδῆῇ, 18686, Φοθορὰ (εἶ. χχτΥῖΐ, 
8), Βοη͵δτηΐπ (οἷ. χ]ῖν. 20), ϑαιηποὶ, Φοδῃ ἰδ Βδρ 
ζει, δηὰ ΟἸ γίβι, 

4. Το {|| δοὴρ οὗ βδγδαῃ, ἰ86 βδογτοὰ ἰογίαϊ 
γος οὗ [806 τοοΐδες οὐοὸς ἴβαδο. Τὸ ὅγβὶ ογϑϊθ 
γιθῃ. 

ὅδ. ΤΊο ἴραδὲ οὗ (06 ποδηΐηρσ οὗ ἴβδδο. “ΤῊ6 
δηποπηοοιηθηΐ, (Βα Ὀἰγί ἢ, ἴ6 ποδηϊηρ οἵ [86 ΟὨΠὰ --- 
ΑἹ] 18 ἔπτη 8.168 πρδίϊοῦ ζῸΓ πηδη Ὁ] ἃ 07 δὰ ἰδυσὶν- 
ἰοῦ; ῬΠΧΟ, ἱ. 6., 6 ἰδυρῃίοτ, [6 Ε]η 688 οὗ 70 ἐπ 
δἷα παῖὴθ, Οὐ ἴωγὰ γοτθδὶβ ἐῆθ ργοίουπάοσἑε Βοῖγοο 
οὗ (ὐἱδ ἰογ πῆθο 8 βαγβ (Φοδῃ Υἱῖϊ. δ6), ΑὌτδμδσα 
ΟΡ δῖ μον γοῤοϊοοὰ ἴο 866 ΤΩΥ̓ ἀΔΥ, δὰ Ὧδ δδὺ7 ἷξ, 
δηὰ πῶ κἰδά. Αϊμοθ βδγδῃ, (9 νίΐ οὔ οὔο, Ὀθοβδ)δ 
106 το οὐΠ Ὁ οὗ 8886, δῆ Ὀθοδιῦθ ἰδ6 τηοίμον οὗ [8- 
Γ86] (15. 11, 2. Με], ἰἰ. 16: Εσοῖς. χχχὶ. 34), διὰ 
δἷποθ δὴ6 δ [0:6 τηοί Ὁ Οὗ [δγδοὶ, [86 δῃηοοδίγοαβ, ασκῖ, 
ἴῃ ΒΟΠῚ6 δ6Ώ86, [86 τροίῃον οὗἁ 26θυ8 Ομ γε, το ἀθ- 
τγοα ἢἷδ β68}) διὰ Ὀϊοοὰ ἔγοτῃ 8886, οἂϊ οὗὨ [εγδοῖ, 
διὰ ἴῃ ποτα ΑὈγδμδιλ ἷ8 ἃ Ὀϊοβδίηρ ἰὼ 4}} [6 πὦν- 
ἤοηδ, 86 Ὀϊγι δ οἵ [κ680, δρί Γὶ [.8}}7 νἱονϑα, (06 
ὈΘΟΟΙΩΘΒ {86 ἀοοῦ ΟΥ Θῃΐσϑηοθ οὗ (86 ἀΔγ οὗ ΟἸ τίει, 
δηὰ [ἰΠ6 ἀδγ οὗ ΟἸμγίϑδι (6 Ὀδοκρτουπὰ οὗ [Π6 Ὀἰτἢ- 
Αγ οὗἁ [κβλδς.᾽ Δ ] ὑσϑοῖῆ. Οαϊνίη ἀν 6115 Θαροοΐδ!ν 
ΡΟ (86 αἰγουτηδίδποο ἰμδὺ βδγδῃ πυγϑϑοὰ ἢθν ἙὨ]ὰ, 
“ΒΟ ᾽θ σουπίθ που οὗ ἴ86 ΒΟΠΟΥ οὗ ὑεῖς, 
8 ἸΏΟΙΒΟΓ Ὠ6 δὺ {ἰ1|ὸ 88π|6 {ἰπ|6 τοδίζοβ ὨυΓΕΘ: 
(οθ6 τψῆο ἤδοϊ ἐποζηβοῖνοθ Ὀυγάοηοα [6 
Ὠυγδίης οὗἁὨ ἰδεῖν Ομ άτοη, γοηὰ, 88 ΔΓ δϑ ἴῃ ἰἤδαλ 68, 
86 Ββδοτοὰ Ὀοηδβθ οὗ πδίυγο, πΏ]055 ἸΘΑΙΚΏΟΒΒ, ΟΥ 
ϑομα ἰηβττηϊἾ68, ἕοττη (μοῖρ ὅχουβο Ὁ [δ ἰβ τοτωδτῖς- 
ΔὉΪ6 ἐμαὶ ἃ οδηίυῦ δήογ ἴπ6 ἀδπουδῃ Οδὶνίη, ἐδ 6 
Οδησόυδῃ Εουδκδοδι βυου]ὰ δραΐῃ Βο]ὰ ὑρ ἰδ 6 ββδογθά- 
Π6Β8 οὗὁἨ (8 ἰὰνν οἵἉ μδίαγο, ἰδὲ τοοῖῃογΒ 5μουϊὰ πΓθΘ 
ἐμοὶ οσσῃ οὨ]άγθη, δραῖηϑί ἰῃΠ6 Ὀππῃδίαγα) σαδίοτῃ δὲ 
ἷβ ὕτηο οὗ υδίηρ δὶ ΠΌΓΒΟΒ, δ᾽ ̓Βουσῆ, ἱπάδοὰ, μ6 
τ δβ 6 ἢ δὰ ΔΒ ἀδιηΘη ΔΙ ἢο τρῶς ἴο ρἱεδὰ ἰς, 

6. Τα πθοἷα οοῃίοσχὺὶ οοβιτοβ ὑπΠ6 Ηοῦτον ἰγδᾶξ. 
ἴοῃ, σις δὴ ἰπ {86 1688 οὗ ΙΒδιτηδοὶ (86 κὶπαγοὰ 
ἰάοα οὗὨ τροσίκογυ, δὰ ἀροι (8 τοϑὶβ {86 οοηδττηδ- 
(ἴοι οὗ {6 ΔΙ] χουίοδὶ οχρίαηδίίου οἵ Ῥααὶ ((4]. ἱν. : 
οΟΏΡ. “ΒΙΡΙ σου “ὁπ ΟΔ]. ἱν. 232-80) [Τὰ ἀροϑ8- 
υ]6, Βονουογ, ἀ068 ποί ΒΔΥ (δαὶ [Βα ΠΪΒΙΟΤΥ 18 ἀοεϊστιοὰ 
ἴο 86 ἐγρίοδὶ, θὰὲ μαὰ θϑϑῃ πβϑὰ δπὰ τῆλ 86 υϑθὰ [0 
᾿Ππδίταῖδ (6 ἐτυϊὰ ἢ6 γ͵Ὃδ αἰθουβϑὶπρ.-- -Α. 6. " 
1286] τηοοϊκοᾶ {6 ΟὨΠ]ὰ οἵ ῥτοπιῖβθ, ἰ6 διὰ οἵ δ18 
πβρομς διὰ ἱπογοίογο ἴῃ6 πογὰ δηὰ ργροβϑα οὗ σοὰ. 
5 τηοοἰΐηρ ΜΔ ἴ0:6 ουὐϊναιτὰ ἀχργοββίοῃ οἵ δ15 υῃ- 

θο Ἰοὗ, δΔ8 106 ΟΥ̓ οὗἁ δἷβ ραγοηίβ, ποθ ζατα τἶβα ἴῸ 
186 ἴδαδβὶ, ὰ8 οὗ ἰδμοῖνρ 18. [Ιὲ ἰἸ808 τονθαΐὶβ πἷ8 
Οδδγδοίογ 88. ὉΠΝΟΣΩΥ δῃἃ ἱπολρδῦϊο οὗ βῃδγίηρ ἴἢ 
186 ὈΪοβαίηρ, ἩΒΙΟὮ (Δ ΘΏ, 88 ΠΟΥ͂, 88 δβοουγο ΟἿ 
ὮΥ δ. Ηρποο, |ἶκὸ Εδδυ, ὅδυϊ, [ἢ6 σδιδὶ Φυάδ- 
ἵΖοῖβ οὗ ἴῃ6 δροβϑί οἷ δ , δἱἱ τῶο {σττιϑὲ ἴῃ ἰδμο- 
Βοῖνοθ γί Πο Ὁ ἰῃ 106 ῥγοσηΐδο, 86 ῬἨΔΒ σδδὶ ουΐ.-- 
Α. 6. 

ΥΣ ἐρεπιῖο ἰδεὶ δηὰ δοσύγδου ἴῃ ἰδθ οϑϊϊτηδῖο οὗ 
γουι δ} ομαγδοίοσ. ϑδγδῃ. θῦσαι. γα 5 ἰῃ- 
ἰαγίδσομοθ τὶ [86 ογάον οὗ ΑἸ γδμδση Β Βουδοδοὶὰ 



ΟΉΑΡ. ΧΧΙ͂. 1.84. 4601] 

δαπηοὶ 6 πἩπδουΐ δἷη, Ὀπὲ ἴῃ {18 6886 889 τηθοὶβ δηὰ 
ΤΟΒΡΟΠαΒ (0 ἴδ6 ἱμοοοτϑῖῖο ἰβουρηῖ, Ταΐβ λοι ἷἰ8 τὸ- 
Ῥοδίϑα ἴῃ δ βίτομρον ἰοσῃ ἰῃ ἰδ6 ροαίΐοη οὗὁἩ ΒοΌΘ 8} 
ΟΥ̓ΟΡ δισαϊηδὶ ἰμδὶ οὔ [5880. βίῃσθ 8} 6 ΒΘΟΌΓΣΟΒ ἴ0 δοοῦ 
ἐι6 τὶ ρῃϊ οὗὨ ἰῃ6 Βταὶ-Ὅογη. Βοίδ ἔδίμοτγβ τουδὶ πᾶν 
1μοῖν ῥγαϊααΐοθοθ ἴῃ ἕδγον οὗ ἔδο γῆ οὗ {86 πδίαγαὶ 
διέ Ὀοσῃ οοτγοοθα ὈΥ 186 ῥγοβαρίης, ἔδι- δοοίῃρ 
το ῖμοτη.. ᾿ 

8. ἈΡτδθδηὶ ΓΟΒ6 ΠΡ ΘΑΡΙΥ ἴῃ ἰδ6 τηοτηΐημ, 68ρ6- 
οἶδ τ Ὠθ ἃ οοϊμιηδηὰ οὗἩ ἰδο [οτγὰ ἰδ ἰο Ὀ6 {18]16ἀ 
ΟΥ ἃ δδοτιῆοο ἰθ' ἴο Ὀθ Ὀτουρὶὶ (οἷ. χχὶϊ). 

9. Τα ὀχρυϊεΐοῃ οὔ Βαρὰγ, δίηοο 1βῃπιδοὶ δαὰ 
βτονστι ἴ0 ΠΟΑΙΙΥ βἰχίθαμ. γϑᾶγβ οὗ δρὸ ἱπ ἴθ ἢουδθ 
οὗ Βαγδῆ, Π6Ρ ῥγοροβαὶ οδῃποὺ ὉΘ οχρίδϊποᾶ ὑροη 
τοοῦνοβ οὗ υτϊδῃ ἰΘΆΙοῦΘΥγ. Τὰ ἰοχὶ ΒΗΟΝΒ ὯὮΟΝ 
Ῥδίη } [πὸ ΠπηοαΒΌΓΟ 88 (0 ΑὈτϑθδη. Βυὶ [ἢ9 ΔῈ 
οὗ ἔβ:ι:} πο βμουϊὰ Ἰδίοσ ΟΥ̓ Π᾿Ὸ] 18886, τηυϑὲ ΠΟῪ 
6 40]9 ἴο οἵδ 188 πη)861] δ]θθ. Ηθ Ἂἰβιυγῖθθοθβθ Ὠΐτω, 
Βονονυον, ἰη [86 ᾿ἰρμὶ οὗἩ (86 ῥτγοιμἶβο, (δαὶ μἰθ ὀχρα]- 
δου σομβιτηθα 18 ργοσζοοοῃ ἰο Ὀ6 ἴδπθ πεοδὰ οὗ ἃ 
τοδὶ πδίΐου, δηὰ Ὀδθοδυδο ἐδ6 ρύυγροθο οὗ αοά ἰπ 
τοίδιθμοθ ἴο ἴβαδο οου]ὰ ΟὨΪΥ ὈΘΟΟΙΩΘ δοίυδὶ ἰπτουρἢ 
[16 βερδιδοη. ΤῸ βορασδίΐοη οὔ [οὐ ἔγοσῃ Αὐτϑ- 
Ἰἰασα, οὗ ᾿βῇπιδοὶ ἔγοτῃ οἵ Εδαι ἔτγοτῃ Φδοοῦ, 

Ἰαΐον ἰῃ ἴ06 βοραγδλίίοῃ οὗ {86 θὰ ἐγ θ68 
ἴοσῃ Φυάδῃ, δηᾶ ἤΠΑ}}γ ἴῃ {Π6 Θχοίβίοη οὐὗὁὨ [26 πῃ09- 
᾿ἰονΐησ “ψοπ]εἢ Ρορυϊαοι ἔγοτα ἰδθ οἰοοϊίοι (Πόσα. 
Χ,: Οκ4]. ἱν.). Τθθ6 ΒΟρδγαιΐ 8 δγὸ σοῃμεϊ πο οὐθῃ 
ἰὰ ἐδ6 Ομ γίβείδη Ομυσοῦ, [πὶ ἰ[ῃ0 Νεον-ονθηβῃὶ, 
τοογϑθονυοῦ, (Π6 Φ6Β ἴον ἰδ τηοβὲ ἰδῦο Ὀ66ἢ ὁ Χ- 
οἷἰπάοα 88 [δἰτηδοὶ, ἩΔΜΠ16 ΤὩΔΩΥ͂ βγη δ] 1098 οἢ ἐδθ 
ΘΟ Βανο Ὀ66ῃ τηδάθ οὶγβ οὗ ἴδπ6 810} οὗἨ Αὔταὰ- 
δτη. Τηὸ προ οἵ 5.608 ρου ρΡ8 δ ογοΒ τΏΟΓΟ 
ΓΑΙ ΓΠῪ τὸ πίβάοτα ἰμδη βοϊοσηοη.. Ὁ 

10. ΤΏ πιοταὶ θϑδυὶγ οὗ Ηδραν ἴῃ ἴΠ6 ἀοδετί, ἴῃ 
ΒοΡ στωοίδιονιϊονο δηὰ ἰἱῃ ΒΟΥ οοπδάοηοο ἴῃ αοὰ, Ηδ- 
δὰ ἴῃ (πὸ ἀοϑοσί δὴ ἱπιρουίθῃ 80 ]6 ραἰΐογῃ οὐὗὁἨ {τππ6 
ΤΑΔΊΘΥΤΙΆΙ ἸΟΥΘ. 

11. ΤΊο βίγαἱβ οὗ ἔδιο ἀθβογὶ {89 οοηϑθογαίίοι οὗὨ 
ἴδ6 8οῃ8 οὗ ἰδ0 ἀοβοσί. Το ὑοστί0]6 ἀσϑοτγὶ, ᾿Ὠτουρὶϊ 
[6 ποπάογι! μοῖρ οὗ Οοἄ, [86 τρ}]8, ἀμ! οδβο8 οἵ 
Οοά, Ὀδολὴθ ἃ ἀθαρ ΠΟΙῺΘ ἰο μη. Τθοτο 8. 20 
ἀοαδὲέ, αἶδο, ἱΒαὶ αἴοσ Ὠ6 δὰ Ἰδαττιοὰ ἐβοσουρὮγ ὉΥ 
Θσροσίοποο ἰμδὲ Π6 ἯὰῶΒ Ὠοΐ ἃ [6] ον “ον πὶ Β8Ά80, 
Ὧθ6 ὙΔ8 τ᾽ δ γ θηθονοα ΟΥ̓ ΑὈγΔΒδτη (οἷ. χχν. 6), 
δΔηἃ αἰβὸ γοιηδϊποὰ ἴῃ ἔγἰθη αν σοϊδιΐοβ τὶ ἢ ἴβδδο 
(οἰ. χχν. 9). 

12. ΑὈϊπη6166}}}8 Ῥγοθθηπτηθη οἵ ΑὈτΑΒματη Β ἔι- 
ἴπΠγ6 ρτϑδίῃθθθ, δὰ ἢ18 ργυάθηΐ οᾶγο ἔον (ἢ Βοσυγν 
οὗ ἷϑ ἰππράοτῃ ἴῃ ἰκ οὐτῃ Ῥογβοῦ δηὰ ἴῃ ἢἷβ ἀθβοθῃά- 
διῖδ, Τῇθ ΟἸΠ] ἄγοι οὗ 1βγαοὶ ἀϊὰ ποῖ αἰὐδοὶς 1ῃ9 Ἰδπὰ 
οὗ {πὸ ῬὨ ϑεῖμοθ. ἀπ} τμ80 ῬῊ Πβεἔποθ δὰ ἀοδιγογοᾶ 
ΟΥΕΥῪ τοοο ]οοου οὗ [0 οἱὰ οογοηδαΐ τοϊδίϊοηβ. 
ΑΒ ποθ ἢ} ὄνον ῥγυάοηϊ, Ὠοηοδὲ, δῃὰ π00]6. ΤὮΘ 
βρη ϊβοδηοθ οὗ {πΠ6 οονθηδηΐ οὗὨ ρϑβοθ Ὀείνθοῃ (6 
δῖον οὗ [86 (Αἰ Ὁ] δηὰ ἃ μϑδίβοι ῥγίμοο (οοταρ. 
“ (ονοηδηῖ οὗ Αὔγδμδηι,᾽ οἷ. χὶν.). 

18. ΑὈγθδιη ρἶνοβ (0 ΑὈἱμ)ο] ΘΟ ἀροὴ ἷ8 ἀθ- 
εἶτο ἰδθ οαἱὰὶ οὗὁἨὁ ἰμ9 σογθηδῃΐ, 88 ἢο δὰ θδυ]ϊϑῦ 
ΒΟΉ ἴο 86 Κίηρ οὗ βοάοπι!. “1 πὶ}} 5ϑνσοδγ," [86 
εἷσιι οἵ [Π6 δοπἀοβοθηβίοι οὗ ἴδ Ὀεϊίονον, ἰῃ (ἢ 6 το- 
ἰδοῃβ δὰ πθοθδϑί εἶθ οὗ Ὠσμδπ βοοϊοίγ. Βοδγίηρ 
ὍΡΟΙ ἰδ6 ἀοοίτίμο οὗ (6 οβίβ. 

14. ΑὈγΆΠΔΙΩ ἸΘΔΓΏΒ ἔΠ6 οἤδγαοίον οὗ Φομουδὴ ἴῃ 
ἃ ᾿ἰνἱηρ ὀχρογίοῃοο οἵὨ ΓἈΪ0}, δοσογαϊησ ἴὸ Ηἷβ γατὶοα 
τον] δι οηβ, δη ἃ πὶ (018 ὀχρογίθμοο ἰπθ ποπ]θὰρο 
οὗ {πὸ διιγὶ θυ ῖ68 οἵ Θοἂ γίβθβθ ἰῃΐο Ῥτοταίΐμθηοθι Α8 
ἙΕΠΟΒ πὰ Ῥσγοῦο8 Ὠἰτοβο ἢ ἐο Ὀ6 ΦΘΒονυδὴ ἴο Ὠΐπι, Βὸ 76- 
Βονδἢ δρδῖπ ὑγον.8 Ὠἰπιβ6 1 10 θ6 Ε]Οπλ ᾿π ἃ Εἷρσθος 
8δ686, Αοἀα ἴδ6 Ετχαϊ θὰ ἰ8 ἴὴ0 Οονοηδης αοἀὰ ἴοσ 
δὐπι; αοἀ ἰ9 ΑΙπιὶρ ἾΥ Ῥασίοστωθ πομάθγϑ [ῸΣ Ὠἷπὶ ; 

αοά {δὸ Εἰοτπδὶ Ὀσδὶοθ ᾿ΐπ156}} ἴον Εἶτ ἰῃ ἐ}:6 οἰογῃαδὶ 
ἰγυ ἢ οὗ ἴθ Οονρηδηι. 

16. ΑὈτδβδτη σαζία ἐροπ απ Ῥγοοϊαΐηιδ ἴ6 Ἰδιηθ 
οὗ {πὸ Ποτά. ΤῊ οὯ6 ἴ8 ἴῃ ἐγαϊ ποὲ ἰο Ὀ6 Βορϑ 
ταϊθά ἴτοτα (89 οἶον. Τὼ ᾿ἰνίηρ ὑγαυοῦ τηυδὲ γὶοὶά 
115. ἔγαϊν ἴῃ ἴδ ἀϑοϊδγδου, 186 1ἢ ἀϑοϊαγαϊίίου τηυδὲ 
εανο ἰἰ8 τοοὺ ἰῃ ὈγΑγορ, ΤΟ δἰ οὔ ΑὈτδθδτὰ ἴῃ 
Φοδοναῖι ἀθυοΐορβ ἰ(8617 ἰηΐο ὁ ἴδιιἢ πὶ τῃ6 οἰοσηδὶ 
{γα οΥὗἨ εἷβ οονοπδπί, δῃὰ ἴῃ {Π6 ΘΥ̓ῸΡ ργϑθῃ διὰ 
ΥἹΒΌΓΟΙΘ Πἰ 6 οὗ (86 ργοπιῖβο, [“ ΗΘ 641}18 ἀροῃ (89 
ΠΔΙῺΘ οὗ ἴδε Ποτὰ πὶ} 186 εἰ κῃ βοδης ϑυγῃδιηθ οὗ (86 
Θοά οἵ ρμογροίυ γ, ἰμθ Θίοθγιδὶ, ὉποΟΒ ΔΉ ρο 8010 αοά, 
ΤῊΪΒ τοδγῖβ Ηΐτη 88 19 δηῦο απα αὐἷδ ῬΘΥοτιηον οὗ 
ἷ8 Ῥγοϊηΐβο, 88 (Π0 ουοσϊδδίϊηρ υἱπάϊοαϊον οὗ ἴῃ ἕαὶ τ 
οὗ ἐτϑαιίοα, δηὰ 85 {π6 ἱῃέα Π10]6 βουγοο οὗἩ (6 Ἰνοϊίον- 
οΥἿΒ τοδί δῃηὰ ροδοθ.᾽" ΜυΓρῆγ.---α. 6.] Ἐον ἐἰθ 
ἰδιλλυῖϑὶς (Β60 Π᾽οιοηατίοα οὗ ἰμ6 Β[]6) δῃὰ ἴον ἰδ 6 ᾿ 
τοθδηίηρ οὗ ἴΠ6 ἀοδοτγὶ οὗὨἩ Βϑουβῃοῦδ δηά {πο οἱἱγ οὗ 
109 88:0 ΠΆτη6 (866 ΟὉΠΟΟΓΔΠ668).᾽ 

16. ΑὉ ϑδσηϑου, δηὰ αν), ἴῃ (89 ΙδΔηὰ οΥ̓͂ 
[89 ΡΣ ἰδ εΐηο8. ΑἸίογμδῖο ἐγ ἀβῃΐρα διὰ Ποβο θα, 
Αὔγδμδι δὺ ἤγεί (απ ἰῃ βου ῃ- ΟΔΏδδη ἃ γγ0}}, ΤΠ 6 Ὁ 
8 ὅῖτϑῦο (0ἢ). χχίἹ].). ΒΟ τοῦτο βίβῃθ οὗ δἷἰ8β ἱπμοτ 
ἴρ [80 Ιδηὰ δὺ δοπιθ ζαϊχο {ἶτη6. 

17. Βοεδγβῃϑῦβ, Ββοπογθὰ δηὰ βαποιβοα ἰῃγουρὴ 
1.0 Ἰοηᾷ τοδίἀθῃοο οὗ Αργδῆδηι δηὰ 8846. ΤὨϊδ Οἱ ΕΥ̓ 
τοδιυϊκίϊηρ ἰ06 δουΐδοσιι Ἰἰ πη} 18 οὗἩἨ ΙΒγδ6ὶ ἰῃ οοηίγαβὲ 
το (86 οἷἐγ οὗἨ δῆ δὲ 8. πογίμογῃ Ἰἰτηϊ τγαβ, ἰδίου, 
530 ργοίδῃηϑα ἰῆγοιρἢ δὴ ἰἀοἸδίσουβ βοσυῖςα (Ατλ08 
γ. ὅ; νἹἱῖϊ, 14). 

18. Ῥαββαυδηὺ ἀτη6}18 Ὅροι (ἢ ρίοτγ οὔ (Π8 Ατὰ- 
Ὀίδηβ ἰῃ βραίῃ ἴῸγ βούϑῃ οδϑῃϊυτίθθ. “ [ηἀθοα, {Π67 
81}}}, ἰο ἀΔΥ, ἔργο ἰδ6 πὶὰθ δπὰ Ὀγτοδὰ ἀδϑογῖ, ονὸῦ 
ὙΟΘΡ ΟΥ̓́ΘΡ {6 ζογβα Κ η, στ θῃ6α οἷοαδ οὗ ἰπδὶ ποτοὶσ 
δα." Βυὶ πθδὲὶ ἴδ8 Βοιηδῃ ἐδηδιϊοίβση τηδὰθ οὗ [6 
Ἰδηὰ οὗἉ ϑξραϊῃη ἢ Ηδθ βαὺβ δρϑίη: “" Αγϑῦϊα ᾽δ8 830 
116 ἐΓΟΔΘΌΓΟΒ, (8 Βρίο68, δπὰ οἰηὐτηθηίβ, ἤοΓ 8 οὗἩ ΠΟΌΪΘ 
ΔΏΪΤΑ]Α, δυσϑοῖ, ΠΟΌΪ6 ἔγυΐβ, δὰ ἰξ ἰΒ ποῖ 8 Οδηῆδϑῃ, 
δηᾷ ἰἰβ ΒΟΉ8, ΘΟυΓΒίηρ;, τδοίηρ, Ρ᾽ απ ἀογίηρ, Βπὰ ἴῃ ἰἰ8 
γΥ ἃ [ρϑϑ όσα 8ῃ ἀποθτγίδίη ἱηῃοτ ιδη 6." “Ὃ Θαὶ. ἰν. 99 
ἷθ. ἐ18]16ἀ οθρθοΐβ!]γ ἰπ ἴμ6 Ηἰδίοτγ οὗ Μοβμδιηπηϑᾶ." 

19. ὕροῃ (πο οονθηδηὺ οὗ ΑὈγαπδη δηὰ ΑὈὶπιθ- 
Ἰοοῖ, Ῥαββαυαιῦ αποίοθ ἴ86 ποθ, Β]οϑβοὰ δτο ἰὴθ 
ῬΘΘΟΘ ΏΔΚΟΓΒ. Βο ΘΕἶκ6 Γοργοθοηϊδ ΑὈἰτ θ᾽ ΘΟ 85 
ἃ 56 {τὶ ἔθου ρόσβοι, Ὀαὶ πίϊπουὶ βυβοϊθης σϑάϑοι. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

βθθ 1Π6 ἀοοίγί αὶ Ῥδγδρταρἢ8.--- ΤῊ οοπποοίοη 
Ὀοίτγοσῃ 5880 8 Ὀἰγ ἢ δη ἃ Ιβῃγηδ 6} 8 Θχρυβίοι.--- ΤῊΘ 
ἦογῆι! ἔθαϑι ἴῃ ΑΌγδμαση Β ΒουΒ6.--- Ηρ ΓΒ ΠΘΟΟΘΘΙΝΥ : 
ΜαραΡΒ ρυνβορίίοῃ δηὰ ρ]ογ βοδιίοῃ.-- ἀγα μδιι᾿ 8 
Βοοοηᾷ σηροιϊηρ τὴ ἢ ΑἸἰμ οἰ Θοἢ.--Α Ὀσα δι αἱ Βθου- 
βῆοῦδα, οὐ (26 οοπηροίίοη Ὀοίνθοη οἰ! ] ζαϊΐοη δπὰ ἰδ 
οὐδ πῃ ΑΥΔΒΔΙΙΒ ᾿ἰἰΐ6, ΑἩ ΘΣΔΡΉρΡΙ6 ἔος (τ βιϊδη 
ΤΩ ἰΒΒΙ ΟΏ 8, 

1. 18ααο᾽α δίγίλ (νον. 1-8). γεν. 1. [Ι᾿ 186 ῥγου- 
Ἰάθῃμοθ οὗὨἩ σά πὸ 8γβὲ ὀχροσίθηοθ ὑμδὲ 86 ἰτηβοὶῦ 
Υἱβὶ 8 τϑ, ἰδῇ Ὧ6 ρσίνοβ Ὁ8 Ηἰγηθο 1: ἰμ6 πη (παῖ 6 
υἱβιι8 υ8 τ 10} ἢ18 ἀοοαβ οὗ βαϊ γαϊϊζοιι. ““ΝΌ]Θ παίπγοϑ 
τοραγὰ Ὑἢδὶ ΤΠΟΥ αγϑ ΔΒ ὁη6 τΐΝῚΐ τ πδὺ [86 ὅ0.») [Ιἰ 
8 ἔσθ οὗ οὐ δὔογνα 411] οἴδβογθ, ἰδὲ τὸ σοιῦὴθ ἰὼ 
ΚΠΟῪ ἷπὶ ἴῃ 8 ρὶ 18, δὰ Ηἷ8 αἱ 8 ἰῃ ᾿ΐ8 νἱβ᾽ ἰδ ἴοη.. 
-ΑἼὸ βοοὔοῃ αθογὰβ δρργοργίδιϑ ἰοχίβ [Ὁ Ὀαρείϑτῃ δὶ 
ἀϊβοοῦγβοθ. ΞΤΔΒΚΕ : ἴΠ6 χοροί ίοη (α8 λό λαά δροζεη, 
Ὁ ἦτ λαά 8ροζδη) 188 ἴμ6 αἰτηοδβὺ δι ἢ 8818. 

6 ῬΓΟΠΊΪΒ68 οὗ σα τουδὶ δ ἰδϑὺ 888 ἱπίο Χ11Π]- 
τηθῃϊ, ΟΥ̓ΘῺ ἩΏΘΙ 811} ὮΟΡΘ 88 Ὀδθὴ ἰοβὲ ὈΥ͂ τθϑῃ, ΗΪ8 
Ῥγοιΐβοβ ἃἂγθ γεϑῶ δηὰ δηθῃ. --- ΠΠΤΗΕΒ: “ ΜοΒο69 
ΔΌουΠ8 ἱὰ πογάϑ, δῃ ἃ σοροδὶβ ἢ8 ποσὰ ὑπΐδο, ἰὼ 



463 ΟΕΝΈΞΙΞ, ΟΚ ΤῊΝ ΥΠΗΒῚ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΒΈΒ, 

ογῦον ἴὸ τίη Ὀαΐοτο ον τοϊθδ [86 ππυϊοτϑϊο ἸΟΥ͂ 
οὗἩ [89 ρναϊτίατοῦ. ΤῊ ἸΟΥ που]Ἱὰ Ὀ6 ἱποεϑαδϑοὰ αἷδο 
(ἸΥ ὁ 19 ὕστιθ, 88 βοῖὴθ ΒΥ, ἰδδὶ [86 ὅπ οὗ αοἂ ἴῃ 
Βυσωδὴ ΧΌστη 0 ἰο ϑδαγδὰ ἰπ (0 εἰχίῃ πϑοκ, 
διὰ πὶβυ θα Β6Ρ ἷογ οὗ δες σους δοῦ, ΟἿ. χτ!. 10). 
--ψἨἨ. Ο, ΒΑΧΝΒΔΟΗ : 5880 Ὁ ἴῃ ΙΏΔΕΥ τοδροοί 
Ῥοβϑ ὉΪ68 ρτο δ] ἐδο Ὀἱγιἢ οὗὨ ΟἸγίδι - 1. Βοξι Ὀἰτί δα 

οϑὰ Ἰοῃρ Ῥείοτθ; 2. ὈΟΓδ ΟΟΟΌΡ δὲ ἐδὸ 
ἔθ χοὰ ὮΥ ἀοα; 8. Ὀοΐὰ 66 πδιηϑὰ 
Ὀαίογο ἸΠΟΥ͂ τόσο Ὀοτῃ : 4. ὈΟΪδ ΤΟ’ δυροΓΠπδίΌΓ ΠΥ 
(γαϊγδαουϊουα!γ) οοποοίνϑα ; ὅ. Ὀοΐὰ Ὀἰγί Πα οοοδαϊοηϑά 

ὌΝ αἱ Ρ]6) πίι Ιθ8δο, δῃᾷ οθαϑεδ ἷπ ({προυρὶ) 
Ομγίδι. Ὑον. 7. [Ι͂ἢ Βοὺ ἸΟΥ͂ βασδὴ ρα οὗ ἸΔΗ͂ 
(ΔοΎ6Γ8}} οὐ] ρθη, πῃθη ᾿ιδὰ ὈΟΓΏΘ ΟἿΪΥ ΟὯ6 ΒΟΏ, 
ἯὮΟ, Ὠοτ ον Γ, ἨΔῸ8 ὈοίίΟΥ [0 ΟΣ ΒδΔη ἰδῇ ΒΟΠΒ.---Θ 6 

᾿ ΥΠΠ κβῶγ: Νοῖ ΟἿΪ ΠΩ8 ΤῺ ἀοδὰ ὈΟΟῪ τϑοεΐνοὰ 
πρλὰς δο ἤροια Οοὰ, ἰο Ὀτίηρ ἃ οὨἱὰ ἰηίο (86 ποτὰ, 
Ὀυϊ 1 δῖα σοηδοΐουβ οὗ εἰτοηρίη ἐπδὶ 1 ὁΔῈ 
ΒΌΡΡΙΥ 18 Ἰοοὰ προ ϑοχηδεσηθ ΓΑ118 τοῦδ γΟΌΒΡΟΓ 
δι ΤΏΟΓΘ Ὁ8 τιοίδοΣ.---ϑδιδῃ ἀϊᾷ τπ5 (υτδοὰ 
86 Ρ 6114) Αἰ Βουρὶ δμ6 δ ἃ ὑγϊῃοοδα (οἷ, χχίϊ, δ 
δηὰ οὗὁὨ ΠΟΌΪ6 Ὀϊοοᾶ, ἴον 89 ΔῊ οὗἨ πδίπρο ἱ 
Τοαυΐγαβ [πἰ8 ἔροτα δἱῖ, δίβοα, τῖδ {δ }6 ὙΥῪ εεὰ ἴῃ 
γίον, αν [88 ρἶνοβ Ὀγοαδί ἰοὺ 4]} δηὰ διοὰ ἐπθτω 
τι ταί" κ, κεν ἣν χλια. πηϊεα ἐμ656 ἵπὸ ἐκ βορέας, 

6 Ῥοδδυίηρ Ο ἄτθῃ Ὡσταΐηρ ποτα, ΔΆ - 
ἴπς ἴο 6 τιοίμον ({π|κὸ χὶ. 37: χχὶὶ, 29 : Ῥα. 
10) Τδῦδ ἰἰοθθ ἵτοὸ ἰδίηρβ τόσο τϑοϊκοηθᾶ διηοῃν 
1116 Ὁ] αδίηρσ δηὰ κἰμάμθθ8 οὗ 6 ατοαὶ αοὰ (οἢ. χΙῖχ. 
96), τὴ] δὴ που} Ὀοὰγ δηὰ ἀγγ Ὀγεοδδίβ ἃσὸ 8 

Πἰβηταθηὶ ἔγοτῃ ἷπι (Βοδοα ἰχ. 11--]4).---0ὸν. 8. 
ἀμοιμεν 88 106 90.718 βαν, βδοιη, Μοϊοιίσοαθο δηὰ 

ἴδ ποθ ργεβοηςξ δὲ {118 ἔδαδὶ, σδπποῦ ὈῸ βαίὰ πὶ 
οογίδϊηἰγ.).---Αγδῦδτη ἀουθι]ο05 δὰ 8 βουυδηί ἰὸ 
ΒΏΔΤΟ ἰπ (86 ἴξαδῖ, δῃὰ 614 ἰηβίστιοι' ν οοηγογβαύώοη 
πὶ ἴθ πα, ὀχ οττης ἴδοσα ἴο δοηδάσηςο ἴῃ σά, ἴο 
ἐδο ῥτγαῖβο οὐὗὨ δΐβ πδηθ. [{ ἰβ ἃ βρί γίυδὶ, 
ῥ Ἰ, δῃὰ {πη 1] δαδὶ.---- τ Θουτηογδίοι οὗὨ ὈἱὉ- 
108] ἔραδίβ (2 Οοσ. ἱ. 90).-- ΤῊ 6 Ὁ] οὗ οἰ ]άγοῃ. 
Ἰηρταῦτυάο, ἰΒ ΤΩΔΗΥ͂ ΒΌΟὮ αἱ (ΟΠ ]ἀ ΓΘ) 88 
ἃ Ῥυῃίδημηθηὶ.---θλδία δίδου Ὀδιρδστη ἀσὸ οὶ ορροβοὰ 
ἴο ἴπ6 Ἡ]11 οὗ αοἄ, Ὀπὶ ἐμ6γ βῃου)ὰ 81}}} Ὀ6 οὐϑογσνϑὰ 
ἰο ἷα Βοπον, νῖ τὰ οἱοῦϑ ρϑόρὶθ, πίίποῦὶ Ἰαχυνγ, δηὰ 
Οἰδοῦ ῬΟΟΥ πΟΙΔΘῚ ἰῃ οἰ ἀδοὰ αμουϊὰ ποὶ Ρ6 ἴοιν 
βοιίθο.---ἸσΗΒῦρκΕ: Υάώγ. 1. Ηο ἰδ (Δ μ] (ΝΌΙΩ. 
ΧΙ, 19).---ϑίΩηοα ΘΥΟΣῪ ὈΪΣ δ θ ΟὟ ἔγοτη (18 ἃ σ ἢ ἔγοσῃ) 
αοὰ (ΡΒ. οχχυϊ,, 8), 80 Θ ΤΩΔῪ στρ ΒΕ βαγ, ἰδδὲ ἴἰ86 
Ιοτὰ νἱδὶ5 (Βοδϑο ἰο ποτὰ Β6 δαμὰβ οἱ] --Υ̓ ον. 
8. ἴδδδὸ γγαβ (26 δου οἵ [86 ἴγϑο- υόσάδῃ, Ὀοσῃ {πΡΟΌρΡἢ 
(86 ργοπιΐβο οὐ αοὰ (6κ]. ἱν. 232, 38), οὐσῃβοαυθαῖ ἃ 
76 οἵ ἀγοευ ομἢΠὰ οἱ Θοα, γ8ο ἐπτουρὰ ἴμ6 εἰσουσί 
οὗ [86 ῥτγοπηΐθθ, οὐ οὗ ἰδ9 ρμοβροὶ, ἰβ Ὀότῃ ἴο σοδάομι 
διὰ οὗ ἃ ἔγοο- νοΐαδῃ. (Β008.)--Ἴἴ παι δίσδαρο αἷβ- 
ΔΡΡροϊδίσωθηιδ Τῆο βόι, πδο τοοούγοθ ἤοηι Θοὰ 
ὙΠῸ ΠΟΙ (80 οτοβ διὰ πίβηθδ οὗ τϑῃ, ιἷ8 ὩδΙὴΘ 
ΙΒ πι861 (Οοα ᾿68Γ8) 8 ποὶ ἐΐο Ῥγοταίϊδοὰ οὐδ, Ὀαὶ 
ἐπ Ῥτοσηΐδο γὰ8 Ἰοὰ ἴῃ ἴ.6 οἴδον, [βαδοὸ, ἨδΒΟ Γ88 
πδτηθα δοοογΐηρ ἴ0 ἃ ΙὩΟΥΘ ΘΟΠΣΏΟἢ Ὠυτιδη συδέοσα Ϊ 
[11:0 Ἰδυρσλίηρ οὗἨὨ ΑΌτδμδτα (οἷ. χυἹ!, 17) μα8 μον- 
ΟΥ͂ΟΣ ἃ ρτοδῖον βρί σι 18] ποτὶ [δὼ (ἢ ΟΥῪ οἵ 
ἴον Β6ΙΡ (εἶ. χνυΐ. 11). --ΡΆΕΒΑΥΔΥΡ: Βοδοϊά, ἔπττο 
οὐ] άτου οἵ ομο ἔδίδοσ διὰ ἴῃ [80 θαπθ ἤοσθ6, τοδγο πΏ- 
ἀαγ οη6 ἀἰδοὶρ πο, οὐσπδοοσαιθα Ὀθίοτο (6 βδῖρδο δὶξαν, οὗ 
᾿ϊκκο βοδσίβ, Ὀοσῃθ Ὀϑίογθ ΘΟοὰ ὑροὶ ἴδ ββῖθ ὑγαγοῦ 
δηὰ ἔδυ οδοτοά ἴο ἰἶπι, δηἃ 8111} 8ὸ πη ἶκο πὶ ΤΠ οἷν 
χηΐϊπὰθ δῃὰ τψαγβ, ἴἢ (μοῖν σοηἀποὶ δηὰ δἰτηβ, οἱσ. (ῃ6 
ἀατὶς στηγδίθσί δ οὗ πδῖυστθ δηὰ ρτδοϑ.---ΤΑ ΒΕ : ΤῊΘ 
υἱτι οἵ Ιβαδὸ δὰ δχρυϊδίοη οὐ 1ϑθγηδθὶ δἢ ὅχδσαρὶθ 
οὗ Ὑἱδὶ οοσυστοὰ δὲ ἐπ Βοίοιτοδίίοη, δηὰ οὗ πῆδὶ 
τηυδὺ ἰδ Κο ῥἶδοθ ἰῃ τ|8 αἱ]. 

4. ἐπερηπαίι ἀπώκικεο (τεσ. 9-.-21). 7ΤᾺς ἰλοοεναξῆο 
ϑραγ αἴ 052 ἴπι ἰχαροτὺ: 8. δὶ ἴῃ τοδρθοὶ 
φὐλισρρι ήρρριν, (δ᾽ ἀμηλίλαννε. ἐριβ ανορατρθον σρὰς Ὁ. ἴα 
τοσρϑοὶ [0 ἃ ἀοδιϊπδιοη ἐὸ --ἰβο Βσυν, 
Ἧ6 δἵὸ ποὶ ΒΌΓΘ ὑδδὶ ἰξ νγὰ8 δΐδ οἰοσηδὶ γαΐῃ . ἱξ ἷἰ8 
Ῥτοδυσαρίίοη ἰο ΒΥ (δδὶ δῖ (ῆοδο νῆο ἃσὸ ἰαΐϊ ουἐ οὗ 
9 οσίοσιδὶ ἢ οὗ Οαοὐἶδβ οονοπαηΐ, δσὸ 
ἰμοτγοΐοτθ οχοϊαἀθαὰ ἔγοτα 41} ᾿ἷ8 τηθγοίθα.-- -α, 6.]-- 
Το ργονϊάθηοο οὗ ἀοα οΥαν Ἰβητηδοὶ.-- - Αταίδηα. 
--8ὸ Μοδασοπιοάδῃ πνου]ὰ.---απδβίου Βουτη 18.--- ΠΘ 
οχύθγῃδὶ βορδγαοι ῬΥΟΒΌΡΡΟΞΟΒ πῇ ἱπτγασὰ οδίγασιθ- 

ΟΥ: δ. [Π6 ΔῊ οὗἁ οἰγουτοοίδίοτι Ομ Ϊἢ5 (68 ἴο | τη δηϊ. 
ΕΥΔΕΚΕ: ΠΡ ΔΊ ΕΜ , ῥοσεηρ, ΡΥ, ον 

Ἰαγία! γουίδ. [τ ΤΩΔΥ 6 Ἰη 86] τουοᾶ 
μς Ὀόσοαυδο οὗ ἰδ Ὠδπιὸ Ἡδίοδ δα παρὰ τσϑοοιγοῦ 
ἔγοτα δ ἰδυρὶ, δηὰ μιδὰ ἰγοαϊοὰ ἷπὺὶ τῖϊ ΒΟΟΓΊ.--- 
Μάνοκ : ον. 10. βαγδὴ δου]Ἱὰ ηοὶ δαγὸ 6. πιϊβοῦξ 
δυϊηδη τΘΑΚΙΘΕδ ἰῃ (μα Παρ ἀοιδηᾶ: ὕδθξ 86 
δοπὰ οὗ αΟοἀ νὰϑ ἰῃ ἰἰ.-- -Οπάμεε: Τηὸ ἔδυ] δπᾶ 
ἀοίδοϊδ οὗ ραγοηΐδ υϑ08}}}7 οἶοδανο ἴὸ ἰδεῖν οὐ] ἀγροῦ, 
Βδησθ Ῥδιθηίβ, ὀσρϑςο δ! τοοίθοτθ ἀυχίηρ ρτοζπδποΥ, 
βιουϊὰ ργυδνὰ ὑμποηϑοῖντοα ᾿οδὲ {ΠΟῪ ϑἰδίη ἐποιαβεῖνοβ 
ἘΠῚ ἃ ὅτατο Δα]ὶ τ ϊοἢ 68..4}} οἴδανο ἰο (ποῖν οὐ γον 

ἰδεῖν Ἰΐνοα.---διδί, Τδ. : Το τηοοϊκίηρ αρὶγῖξ 
ἰδ 16 εἰχη οὗ δῃ ονῇ, ὑγου, ἰθαΐουδ, οηνίουβ μοατγῖ - 
(Δκο ποοὰ ἰδδὶ ἴσα ἀοδὶ ἠοῖ εἷϊ τὴ (06 ϑοοτπον (ῬᾺ. 
ἱ, 1.8 .δί. Ἡρένί. - Ολδο5 οἴη ΟΟΟΌΓ ἴῃ ἃ ἔβιη!γ ἢ 
Ἡ ος (6 τῖΐθ ἴδ τοῦθ πίδος (πδὴ δο Βυβραηὰ, 
ΒσηοΘ μοῖρ δάνίοθ δηὰ δουμπβοὶ οὐυρῆϊ ποῖ ἴο 6 
τοδυροὰ (1 ὅδπι. χχν. δ). 17). ῬΟΪΎΚΆΙΩΥ “68 
εύοδῖ ὑῃπδρρίῃθ85.---ΟἌΛΧΜΕΕ: ἸΠΟΓΟ Μ7|}} αῦῖβα δοπιθ- 
Εχαοϑ ἀϊκρυῖοθ Ὀδιγοοῦ τηλυτὶϑὰ ῬΟγβΟΏθ, ουθη Ὀ6- 
ἔπνθθη ἴΠ066 ὙΠῸ ΔΓῸ ὈΒΌΒΠΥ απ ἔτ οπάϊν. 
561 ομϑ ββου!ὰ ποὶ ρὶνϑ Ἰοοβθ σοΐῃδ ἴὸ δ18 0Ώ, 
ΟΡ ΔΙ ἴδ6 αἰδδγοποθ ἰο ρὸ ἴοο ἴγ.-- ἴεν. 13. 
να κ: Ἠδσρθ ἯΟ δ06 ἱἐμαῦ [06 βερὰ οὗ ἰδ Ὀοπά- 
ΜΟΙΙΔῺ 58804}} 6 ἀἰπεΐ ποὰ ἤγοτι ἴβδδς. -- ΤΏ 8 

ὭΘΓΆΙ ΤΌ]Ο ἷ8, (Π8ὺ (6 τῦὶΐδ 8.}8}} Ὀ6 δυθίθοὶ ἴο Βος 
ὈΒΌδη, δηὰ ἴῃ 41} γοδϑοῦδϊο ἐμ ηρβ ΟΌΘΥῪ ἴον, Ὀπὶ 

ἢοτο αοἀ τηδῖκοθ δὴ οσχοορέοῃ.---ϑίηοθ ΑὈτγδῆδῖα πῃ 
{86 ἕοττηοσ σαϑὸ δὰ 0] οτϑὰ δἰ8 νὶΐδ πϊέποῦς Θομ δου - 
ἵηρ Θοὰ, ποθὴ δὴ ραν δἷπι ΗδραΓ ἴο το, δὸ Β6 
τοῦϑὲ ΠΟῪ δἷβο [Ὁ]Ὧ] ἢδν νἱ]]}].-- -ο οοταρασίθου οὗἁ 
ἐξαιοιον πὶ τ86 ἐρν α  τῶμν δὶ [86 ἄχρι μέρ 
Νὸν ἸΤοδίδτηθηῖ : (ἢ 9 ἴγ, ῬΟΣΎΘΓΒΘ, 
δρὶ τὶς οὗ ρογβοσυϊοι ; [86 ΒυΤΡΑΙΩΥ οὗ ΑὈγδδσα 
γαῖ ΙΔΗπδ 6], [Π6 οοτηραβείοῃ οὗ Φιδὰ5 ἱονγασὰβ ἐδ6 
ον; [156 Ἴὀχρυϊείοη δηὰ πδπὰ ἰὰ 6 νῆες. 
686, Ὀπὺ 511}} ππᾶον (6 Ὠἱνίηθ ῥγουὶ : ἴδ Βορε 
(μαὶ ΠΟῪ 58:81} δη411}7 αἰϊαΐη ἔλνοσ διὰ - 
Οβάμδα: Το τοοοϊ]οοοη οὗὨ Πΐ8 ζουτποῦ βἴπβ δου ὰ 
Ὀ6 8 ὁΓῸ58 ἴο ἴ:9 ΟΞ ΔΏ.---ΟἿθ τοϊδίοτίασῃθ βεϊ οι 
ΟΟΠΊ68 8]0}6.---Β δὶ, Ἡγὲγί. : ΤΏοεο ἰ8 πουηρ πο ἢ 
ἸΩΘΙΚΟΘ ἃ ΙΏΔὴ 80 ἰσποσ διὰ Ὠθγθ]6 δΔ8 ἴδ οσοδα, 
δηϊοιΐου, διὰ ἀΐδίγοϑα.-- -ΟἼβΊ Δ η : ΤῈ6 συὶὰ 
[δὲ πδίυγαὶ οἰδὶπιθ ναὶ ποιδίηρ Ὀεΐοτθ ασα, του} 
1661 οἰοδνν ἴῃ (λΐ8 Εἰδίονυ.---ἰ8δ880 τοῦτο Ηἷδ πδτοθ 

Βαγὰ δῇ] ἃ ὩΟΌΪ6 Κοεμοὶ οἵ ἐγ, ποῖ ἔνι- 
ἀϑοὰ δρθοβ πιὰ τ6 πὶ} οὗὁἨ Θοά. --- Βσπβῦρεε : 
(ἰκιονρ δυρροθοδ Αὔγδαδιδι ἴἰὸ ἰηνὶθο ὑο ἐδο ἔδαϑὲὶ 8}} 
[86 ραίσίδγοιθ ἐποη ᾿ἰνίηρ. πὶ Μοοδίκοάθο δὰ ἱμ6 
Κίηρ οὗ ἔπ ῬΆΪ5ι[165.}.---ἴδδοο, (06 δυδίοος οὗ 188 
μον ἰδυρὶι, δοῦν οδ δἰ80 88 δ ἰδυσιἱηρσ-ϑἱοοῖ οὗ 
νἱϊ.---Ἰϑῃχηδοὶ ἰθ ἰὴ6 τοργοδοηϊδγο οὗ ἰδαὶ ποτὰ ἴῃ 
1.9 οδυτοῖ γοὶ δὶ [56 ουγοῖ, (1 (86 ̓ σέξεσ ἰο 
1δὸ ααἰοαια οὗἉ [6 Ὀοπᾶ- ΘΒ στο, ἴῶ ορροδέου ἴο ἴδ6 

. ἴτθ6.---[ΙΒοῦι, {7 1 ΣΩΔΥ͂ ΒΔῪ 80, ΔΣΟ [116 8020 οὗ ἰδυ ριον 



σΒΑΡ. ΧΥΠ. 1.190. 468, 

θεὲ ἴδ ον αἰδοτιοπὲ ἃ δοῦβο. ββασοθ ἀοθδ ποί 681} 
ΤἸΒσεχϑὶ ὉΥ ἢ 18 πδιηθ (8 αὐ ὰ ἢ τὰ δον ἰπαϊσηαιίοι), 
δηὰ ΒΒΟΥΒ ΒΟΥ οοῃίοιηρέ ὈΥ ΟΔΙ ας Ὠἷπλ (86 δοη οὗ 
Εΐα6 Ῥοπάᾶ-ποζηδη, (ΠΌῚΗΕΕ : οἷ. 11, 24 ; ῬΙΟΥ͂. χχίϊ, 
τὸ ; Φοδη Υἱῖϊ, 86.--7ὸν. 18. Ιδῃπλλ6] τϑξηδί ηϑὰᾶ ̓ εἷ8 
δοῖι, διὰ ἱπάοοὰ του Ὀοση, ποσὶ ἢθ Βοὰ ἰους 
Βοϊά ἴον ἰδιο μεῖς οὗ {πὸ Ὀϊοδαίηρ. [Ι{ 18 ΠΟΎΘΣ ΘΑΒΥ͂ 
ἴο Τοπὰ ἤἔγοτα ΟΌΡ μοασίβ ἐἰιο οὐ᾽θοὶδ οὗ ΟἿΣ ἀθδν δῇθδο- 
ιοὴ8. Βαὺ Β0 ἕο τηπϑὲ Βοοῃ ΟΥἾΙ 18880 8180 8 Ὦ6ΓῸ 
υἱ ἑπίο (ἢ 6 βΒεδοοὶ [Ὁ ργορδιαϊδοη, Μίοἢ δοἑΒ 9668 
Ῥ 1.18 ΤΘΏΟΥ 8] ἰἢ9 ον ἄθηοο ἐμαί αοα νγγὰ8 ἀϊβρ᾽ οδδοᾶ 
ΜΠ ῬΟΪΥΡΆΣΩΥ.---ὕὸγ. 14. [ἢ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΟΪπ 8 ΒΌΓοΪγ (86 
ταρῃ οὗ αὐ δϑόσῃ δον δὶ 00] διὰ μαγὰ-βοδγίοϑα (Εχ, 

Βαυτηραγίθῃ, 
ΤΘΓΏΠΙΡ ἴον Ἰδγϑοὶ, βὸ ἴδ 88 ἰδ οὐ θίδηγ το θὰ προ 
118 Ὡδίυσαὶ ἘΒΕΡ ἴτοιῃ Αὔγδδδι.--- Τπὺ8 [86 Ῥαρίβίθ 
ἰο-ἄαγ, σοι ἵ Ἵ Ῥαιδᾶθ ἰδεῖν Ἰοὺ βιιοοοββίοῃ, 
88 ποι ΐηρ ΤΌΤ ἰδδῃ δ ἐπ Υ δἰδοὸ οδ]]16 Ιβῃτοδοὶ ἐ8 9 
ἄτα οστι.---Ὗ ον. 17. Ὑ7δ 666 ΠΟΓΘΟΥ͂ΘΡ ΠΟΘ {δ 
ἴαϊδον δηὰ τροῖδοῦ ἔογβαϊκο 8, ἐβδη (86 ογὰ Ηἶτηβον 
«111 ἔα ἰκ6 υ8 ἘΡ. (ΥΔΙΥ͂ΙΝ.--- [ἸΕ ΒΑΧΣ : ον. 19. 1 αοὰ 
τ ΠΙΒΟΓΑῪ ἤτοι 118 ἰῃ 6 οὗ δῖα ργουίάθῃοθ 19 810 
88 δΈτΣοΪ ἀορτίνεά οἵὨ 81} τῇ θ8ῃ8 οὗἉ Βοὶρ, ουθῃ οἵ ἔδοδο 
πιο 116 ΠΟΔΡ δὶ βδηά, δβ 1 [ΠΘῪ ΟΓῸ ἴᾺ} τοιού 
ἔτοτα υ8. 78 ὈΓΑῪ ἴση, ἰΒεξοίοσθ, ποῦ ΟἹ] ἰμδὲὶ μ9 
τοῦ ἃ ΒΌΡΡΙΥ τ8 πὶ πδὺ τὸ ἢ Ὀυΐ ρῖνο υ8 ὑπι- 
αθησα ἰο τηδίζθ ἃ τρις τ86 οὗἁ ἰΐ ; ΟἸουΪβο ἰὲ ψὶ}} 
ὨΔΡΡΘα ἱμαῖ, τῖϊῃ οἰοδοά ουϑϑ, τῶ Β.}Δ}} 10 ἔῃ ἰἢθ 
ταδὶ οὗ ΟΡ δΌρρ θα δὰ μοτΐβι." --- ῬΑΒΒΔΥΑΝΈ: 

ἾΒ τρδιτίδρθ 88 ΠΑΡΑ Β οὐ ἀδοα, ποῖ ἰδ 
ποῖκ οὗ σοἀ, δηὰ ἰηΐ8. δἷδο τηδὰθ ποὺ ἔρασίηϊ. Μρη 
ΘΑΒΙῪ ὈΘΟΟΙηΘ δηχίουβ δρουϊ ἰμοὶγρ οι, β6᾽ ομόοβοῃ 
ἍΑΥΒ.---ΑὈγϑμδη) ΟΌ6Υ8.--- Το οὈθάΐοηοο οὗ ἰδ6 ρίουβ 

4 [8ο τὸ ἄο ποΐ 6660 ἔδο ζουπίδίη οροηθᾶ 00Σ δἰ ποῦ ἴῃ 
ἘΜ τ: ὙΠ΄ ΘΣΏ 668 ὉΠ αοὰἃ ΟΡΘΣι8 ΟἿΣ 67γ66. «8οοὈ8. 

Ὀἱοδβοᾶ ἰῃ ἰἰ6 τοδυ 8 ἴῃ 41} οα866.---Οοὐ πον ΒΟΝ 
ἴο 8δπὰ πϑ, ονθῖ ἴῃ [80 ΣΙ ΔΟΓΏΘΒΒ. 

8. Αὐγαδλαηιδε οουσπαπὲ υἱἱδλ λΑδὲνιοϊοολ (γοτΆ. 
223--84).--- ΤΊ 08 οὗ ΠΟΌΪΘ τοϊηβ ἴῃ ἐδὸ δοδίμοα 
που]ὰ.---ΤΊο Ηθῦτοτθ δὰ ἰδὸ ἘΣ δι η68.----ὙΓῈ 
ἘΠ0Ὺ δέέσαοὶ δηὰ ἩΔῪ Σϑροὶ.---ΞΔΕκε: ΒΒ δέ. Τωδ.. 
Εσϑῃ [80 ποιϊὰ ποράδσ δὲ ἐδ Ὀ]οβϑϑάηθθα οὗἉ ἐῃ0 
Ρίουμ.---Βιδὲ, Ἡξῖγί,. Τὶ ἰΒ αἰ] οτοὰ ἐμ6 Ομ γϑύδα ἐγὰν 
ἴο Θοΐον ἰπῖο οοὐθηδηὺ τὶ} δίγατιρθ, ἐογοίχῃη, δπὰ, 
ἴο 8 σοοτίαδίῃ αχίεπξ, τὶτ πη ]ἑονίηρ, Ῥ6Ορ]6.----α 
Ρἷουδ τοδῃ Ἢ 10 οοιαρ δίῃ ἴο ἐπ0 τυ] ογ8 οὗ {86 
ΤΟΡτΟΔΟΣ δηὰ ᾿πἰπδίϊοθ 86 δυδοεε.--- Ό]ογΒ βΒῃου]ὰ 
ΤΟΣΏΒΘΙ 68 ἴδ0 σατο οὗὨ [θ᾽ Ἰληὰ, εἶποθ ΘΟῸΣ 
δτβ οἴσθῃ ἀο τῶϑδὲ πο} τ ΐ8}ι.-- -ΤῊο ΒΔΌ ΙΒ (Υ6Σ, 
838) [Ὠϊκ ἴμαὺ ΑὈγδμδτα ῥ]δηϊθὰ ἃ ζαγάδη οὔ ἐταϊϊ- 
ἔγϑεβ, ἰη πίοι Ὧθ τοοοὶγϑὰ πὰ οηϊογίαἰ δὰ [86 βίσδῃ- 

, [βόσα, ἔροσα σίου 8 ἀἷά ποὶ καβῖδν ἔμποσὰ ἰοὸ ἀδρασι 
ὉΠῚῸ} Εἰ ὈΘΟΒΣΩΘ ῥγοθαί γίϑϑ.-- τοἅίι ἰδ ῬΡΓΟΔΌΪΘ ἐμαὶ 
ΑΡγΆΒᾶση δὰ οἱϊομοαὰ ὩΘΔΡ ἃ ζτουθ οὐ ποοά, ἴγοτα 
ποῖ 86 τοΐρῦ ἤᾶνο ποοὰ ἴον ἷβ δβαοτίβοοβ, δὰ ἴῃ 
ΜίοΣ Ὠο τοϊρον ροτδρα Βοϊὰ [ιἷ5 ογβηΐρ, δὰ 8180 
1πδὺ Βο τοῖραν ΒΑΘ ΤΠΟΤΘ βιδὰθ ἴῃ 116 οὲ ΕἸ δίδοται 
Ἰδῃ ἃ .---ἰ δ 8180 ἃ δίγδηβῸ  ΒΟσΘ ὉρΡΟῚ 186 οδγἢ.--- 
Οκδιίλαε : ογ, 22. ΤΏ Ὀ]οαδίηρ οἵ ἀοἀ παιϊοὶι γϑϑὲ- 
οἃ ρου ΑὈτδμδι ἃγδἰθηθα γούθγθηο6 ΟΥ̓ ἢ ἱῃ [0686 
μραίϊζσῃ, ἨδΟ δοτυϑα 8ὲ}}} 6 ἐσὰο Οοἂ : ἃ ἰγρο οὗ 16 
ὈΙοβείηρ πιο, οὐϑη ἰη ΟἹ -Τοδίδυθθηῦ τἰπη68, ραϑβοὰ 
ΟΥ̓οσ ἔγοσω ἰδ 6 οουδηδηΐ ρϑορὶθ ὑροὴ [19 Ὠθϑίδθη.--- 
Βσηβῦρσε: Α οοπθοϊδίίοη 19Ο]]ΟὟΒ Ὁροὴ ἴ᾿6 ατοαὶ 
ΒΟΙΤΟΥ ((ΟἸ ν]).---ΤἘθ οαἢ τγὰ8 δ δοὶ οὗ οοῃάοβοθη- 
βίοῃ ἰο ἴῃ6 ονἱασηὶ τηϊδίσυϑυ οὗἩ [06 Ῥτΐποοβ: ἴῃ [86 
ΟΟΡ δϑροοὶ δὴ δοὶ οὗ πουβῃίρ.-- -Τῆο ΗοΙΪγ βοτίρ- 
ἴπΓ60 8 [156 οοἰἱὰ 468 ἰἔ ἃ ροουϊδὺ βαοσδιμθηξ : 
[Πόγὸ ἰ8 ἴδ. πδπιὸ οὗ αοἂ, δηὰ ἰδ 6 Ὠοδυίβ οὗ 6 Ρθ0- 
16 ΔΓΘ γοοοῃοῖ!ϑα, δηὰ τη ϊδίγιθϑι ἀπὰ βἰγϊοβ ἀσβίγογ ὰ, 
[μ086τ)}.---Ναΐατο χοβ ἰ(β6 1 ΚΒ.ΙΩΪΥ τ ΘΏ 48]} 

ψ6}1. Βυὺ ἔα! ΚηοτΒ Βογο ἢ0 σοπεϊπαυΐηρ οἷον ( 
ἰεπδωνσεν ἰδεῖ).----ΜΌ568 τοροσίβ ὑπ 06 δδογθα τγουῖκθ 
οὗὁἨ ΑὈνδῆδ: 1, Ηο Ἰαθοτθὰ ; 2. 6 φγοδοιϑᾶὰ; 8. 
86 ὈοΓΘ Ρδίθη ]Υ ἷ8 ἸΙοΩς Βοϊουτῃ ἴῃ 8 βίσδηχε ἰδηῇ 

ΤΕΝΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

7:6 δαονγυϊοο οΓ αασ. 7Ὺλ6 δραϊϊηρ 977 ἰ(δ6 γζαϊιἦ οΥ ΑΑὔγαλαηι. 17Ὕ6 σοπιρίοίδονκ απα δοαϊηρ ὁ ἐλο 
«ίυΐμο ΤῬγομιῖϑα. 

«πρταυιαυωενσξτανταισσσεωσααν 

ΟἩΔΡττκ ΣΧΙ͂Ι. 1--10. 

1 Αμπᾶ ἱΙἐ οδηθ ἴο 
2 ἰοχαρὶ. ΑΡτδΏδμα, «νὰ 881 αηἰο ἴω, ΑὈτδῆδ : δηᾶ ἢθ 5Β8]α, 

888 ΔΙ͂ΟΣ (Π686 {δίηρ8 [νεορασαίοσγ ἐβασοίο], ὑμδὺ (οα [Ἐϊολ!] ἀϊὰ 
Θ0]4, ἦθγε 1 αι. Απὰ 

9 86], Ταῖκθ ΠΟΥ͂ (ΠΥ δοι, ἐπ ΟὨ]Υ δὸπ ἴβαδο, μοτὰ ἰμοὰ Ἰονοβί, δηα σοὺ {μ66 ἰπῖο 
186 Ἰαπὰ οὗ Μοτῖδῃ [ββονα ογ ὑνσονίἀοᾶ οἵ σοβονδὶ)] ,᾽ δηὰ οδδι Εἴτη ὑῃ|6 70 ἴῸΣ ἃ Ὀυτπὶ οἴουίηρ ἢ" 
ὌΡΟΏ ΟὯ6 Οὗ [86 τιουηίαϊηβ ὙὨΙΟἢ Γ {711} (6}} (μ66 οὗ 

Θ᾽ οἷν. ὦ 

Απά ΑΡγδῆδπι στοϑθ ἊΡ ΘΔΙ]Υ ἰπ (μι ταοχηίηρ, δηἃ βεἀἀ]οθᾶ ἢ]8 858, διὰ ὑοοὶς ἔνγο οὗ 
δ18 γουῃρ ΤΩ ΘῈ. [φεττδαί8] Ὁ 0} Ὠΐτα, δ ἃ Ιβαβὸ Ὠἰβ δοι, δῃη!ὰ οἰδυθ᾽ 89 τγοοᾶ ἴου {16 Ὀαυσπὶ 
οϑδυϊπρ, 84 ΤΟΒ6 ὉΡ, 8πἃ τυδεὺ υπΐο (η6 ρΪδοθ οὗ ποι αοα Βαὰ ἰο]ἃ τη. ΤΆΘΩ οη 
ἴΠ6 ἐδιγὰ ἀΑΥ ΑὈτδθατα ἸἔΠ6α Ρ ᾿ἷ8 ΘΥ68 δῃᾶὰ βδὺγ [89 ρίδοθ δίδσ οδἐ Απᾶ ΑΡσβῆβιῃ 
δαϊὰ πηΐο ἷβ γοὰηρ τηθῃ, Α)»146 γϑ Βθγθ ὙΠ] (86 888; δῃᾷ 1 δηᾶ {86 Ἰδἃ ν1}} σὺ γόῃάοῦ 
δηα ἩΓΟΙΘΕΊΡ, ΔΠ 4 ΘΟΠῚΘ [τοῶγ στο} δρδίῃ ἰο γου (1333). Απᾶ ΑΡγϑβδτα ἰοοῖς [86 πτοοᾶ 
οὗἩ [86 Ὀυγιὺ οδοτίηρ, ἀπ Ἰδιὰ εὖ ρομ 18880 δ18 80 ; δηα ἢ68 ἔοοὶς 86 τθ 1 818 δδπά, 



484 ΟΕΝΈΒΙΒ, ΟΒ ΤῊΣ ΕἸΒΕῚΤ ΒΟΟΚ ΟἹ" ΜΟΒΈΞ, 

Ἴ δὰ ἃ Κηϊΐο : δῃᾶ {Π6Ὺ σπγοοῦ ὈοΐᾺ οὗ ἔμθτὰ ἰοροίῃον. Αμὰ βδ86 βρακϑ υηΐο ΑὈσΒΉ ΤΩ 
Ὠἷ8 ζαῖμοι, δηᾶ 8818, ΜῪ δίπου : δπὰ ἢ6 βαὰ, Ηδσθ απν1 [1μ6λ:], Τῇ Υ δὺο. Απᾶ [8 

8 5881, ΒΕμοΙΪά [88 ἤσθ δηὰ {πὸ ποοᾶ, θυ ΘΙ ἐς (ἢ6 Ἰδιῃῦ ἴοσ ἃ Ὀυγηΐ οβοτηρ  Απᾶ 
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ΑὈταμδτὰ 8814, ΜΥ βοπ, αοἂ ν71}}} ῥγουταθ ὁ ἢ] πη86] ἃ ἰδ ἴοσ ἃ Ὀυγηΐ οβδσιηρ: 80 ΠΟΥ 
σοηΐ ΙΘΠΒΕῚ ὈΟΙᾺ οὗ ἔμοιι ἰορείμοσ. Απᾶ {ΠΟΥ͂ οδὴθ ἰο {π6 ρἶδοθ ψ δοθῆ αοα 84 ἰο]ὰ 
Ὠϊπὶ οὗ, ἀπᾶᾷ ΑὈτδμδπλ Ὀ01}} 8 δἰΐλὺ ἰμδγθ, δηα ἰδ)α [ΡΝ] ῃ6 ψοοᾶ ἴῃ ογἄοσ ; δηὰ 
Ῥοιπα Ιξᾶδς ΗΒ Βοῃ, δπᾶ ᾿αϊὰ Ὠΐτὰ οἱ [Π6 δ᾽ [8 Ὁ Ὅρου (μ6 νγοοά. Απαᾶ Αγ] δια βἰσγοίο ιϑά 
ἔοτιἢ 115 ἢδηᾶ, δῃά ἰοοῖς ὑμ6 Καὶ 6 ἰο 5]. 88 βδοῦ. αἀἀπᾶ (88 δηροὶ οἵ ἴ[Π6 Ιωογὰ οδὶ]ϑᾶ 
αηΐο εἶπ ουὐ οὗἩ ὨραύΘΏ, δηα βαὶα, Α Ὀσδϑπι, ἃ ὈγΔθδτη : δηὰ ἢ6 881, Ηθσθ απὶ 1. Αἀπὰ 
ἢ βαϊα, [δ ποὺ (μῖπ Ββδιὰ Ὡροὴ ὑπ6 8, πϑ 6 ἀο ἰοὺ 8ΗΥ ὑπίπρ υπίο ᾿ῖτα: [ῸΓ 
ὨΟΥ͂ 1 ΚΟΥ [1Ββᾶγὸ ρασοοῖτοὰ] (μδὺ ἰῃοὰ [δαγοϑὺ (ἀοᾶ [ἸΠογαῖγ : ἃ αοᾶ ἴδαγοῦ ατὲ βοα]}, βθϑὶῃρ 
του μαϑὺ ποῦ 6 14 ΠΥ Βοῦ, 1Π] 9 ΟΠΙΥ͂ ΒΟ ἔτοτα 86. Απαὰ ΑὈτδῆδαι [δὰ Ρ 18 
6γε8, δῃὰ Ἰοοκθϑᾶ [ερίοᾶ, ἀορατίοὰ}, δῃὰ Ῥδμοὶά, θϑϊπὰ λὲπι ἃ ταῖλ σδαρς 1ῃ 8 ἰδιοϊκοὶ ὈΥ͂ 
ἈΪ8 ΠΟΓΏΞΒ: δηά ΑὈγδῆδη ψϑηῦ δα ἰοοῖς (86 Ττϑῖ, δηα οἶσθα Ὠϊτω [ὉΓ 8 Ὀυχηΐ οβοπηρ 
ἴῃ ἴΠ6 βἰθϑδα οὗ ἢΐβ βοῦ. ἀπά ΑὈγδμδπι οα]]ϑᾶὰ (Π6 δπιθ οἵ (μ8ὺ ρ͵Ἶδοθ Φϑῆου ἢ" ΓΘ Ὰ 
[Τοβονδμ Μ|}} 500}: 88 10 15 βαϊά ἰο {818 ἀαγ, Ιη {86 τηουηΐ οὗ {μ6 [μογὰ 11 8841} Ὀ6 566ῃ. 

Απᾶ (86 δηροὶ οὗ [16 Ἰμογὰ οδ]]οὰ ὑπίο ΑὈγδιιδπὶ οὐὐ οὗὁ θανθῃ {116 ββοοημα {{π|6, 
Απᾷᾶ β8αϊᾷ, ΒΥ τωυβοὶῇ ἴαῦϑ 1 βγη, βαὶἢ [86 μογὰ, ἴοὼσ Ὀθοδυβθ ἰμοὰ ᾿αϑὺ ἀοῃβ {8}8 
{πἰπρ, δπἃ μαϑὺ ηοὺ τ] 6] ΤΠ γ 8οη, ὑμῖη6 ΟὨΪΥ͂ δοη: Τηδῇ πῃ Ὀ]Οβδίηρ 1 γν}}} Ὁ]685 {Π|66, 
δ 1ῃ τα] ΠρΡ᾿ γίηρ 1 π7}}} τα] ἸΡΙΥ ΤΠΥ 8θθά 88 (ἢ βίδσβ οὗἨ {86 ἤθανθῃ, δῃὰ 88 [88 βαῃὰ 
ΥΠΙοἢ ἐδ ΠΡΟῚ [Π|6 868 ΒΒοΓῈ ; δῃὰ {ἢν βθϑά 8}}8}} ροβϑβ688 {110 ραίβ οὗ 818 θβῃθιλθθ. ἀπὰ 
1 [ΠΥ βθϑὰ 588}}8}} 41} {1:16 παίϊοηϑ οἵ 9 ϑδυῃ! ὍΘ. ὈΪοββθα [ελ81} δ͵6ϑ8 ἐποσαβεῖτοιυ ;; ἩΣΕΜρθοὶ] ; 
Ὀδοδυβα ἔμοὰ μαϑὺ οὐουϑα τ σοϊοθ. 9 Αγϑθϑηλ στοίυγηθα ὑηΐο ἢ18 γοληρ, ΒΘ ; δηᾶ 
ΔΠ6Υ͂ ΤΟ89 ᾧρ, δῃὰ σπϑηΐ ἰοροί!οῦ ἰο ΒΘ ΒΏΘΡα; δηᾶ ΑΡγϑθδτὰ αὐγο]ξ [501] Ἰοπραι] αἵ 
Β6ου 86 Ὁ. 

[1 ας. 1.-- Ὁ, ἴο {1γ, ἴο Ῥσουε, ἴο ρὲ ἰο 89 ἰοεί. Απᾶ, εἴποθ τλοσι ΔΣΘ ἰοδίοα ΟὩΪΥ͂ 86 {ΠΟΥ͂ ΔΤ »ἱδοθὰ ἴῃ οἰσουσησίδηοθ 
οἵ ἐοτερ τοι, ἕο ἐθταρί.-- Α. α.] 

3 ΨοΣ, 3.---Οὐ τοῖο ΦΘΒΟΥ͂ΔΕ [8 566: ι, 
[, ον. 2.--Ηοῦ., Δίακε λΐα αϑοεπα 70ν α διιγηί 
{4 Ὗος. 8.--- ἩΡῚΪ δὲ 707 Ἀΐτη δε α Ἰατιῦ.--Α. Ὁ. 

͵δ ταληϊ δοοιοὰ.---Α. α.} 
αὔετίηρ.-- ἃ. α.] 

[ὃ ας. 14.---Τὰι., ΦοΒουδὴ β}8}1 06 δ0ϑ--ΟΣ ΔΡῬΕΔΣ--Οὐ Ὅ6 τοδηΐζοειθᾶ. Μοεί οὗ ἐ  ΘΕΣΙΥ νοσεῖοις τοσιὰασ δοδονδὰ ἐπ 
426 ποτοϊπδγο.--Α. α.} 

ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΡΒΕΙΓΜΙΝΑΒΥ ΒΕΜΆΑΒΚΗ, 

1. ΤΏς ἀοουτηοῃίδιευ Βυροίμοδὶϑ [πο ἰχωρ] 168 
ποῦ ΟἿΪΥ {πᾶὺ ἰδίογί δὶ ἀοουχηοηῖβ ΤΑΥ͂ Αγ] 6 ΟΟΠῚ6 
ἄοτη ἰο Μίοβοβ, δρᾷ τοῦθ υϑοὰ ὮΥ Ὠἷπι, Ὀπὲὶ 4130 
(μαὺ (μ6 Ὀοοὶς 18 οοπιρδοίοα ἔγομῃῃ ἀϊβιίηοὶ δηὰ βἢ}}} 
αἰβιίησυ 8 16 Θομροβί οῃ8.---α. 6] τηοοῖβ ἰπ (μΐ8 
Βοσίΐοῃ 8 ΥΘΥῪ βἰρηϊοδαῦ τοῦυκο, τοβ6 ἱτροῦὶ ἢ 48 
ποῦ Ὀδοῃ βυ Π οἰ ΘΠ οϑυϊσηδίοα οἰἴμοῦ ὈΥ͂ Κηοθ6] Οὗ 
Π6]ΠΖθοῖ. “[μοανΐηρ ουἱ οὗ νἱοῖν {Π6 ἴοτπα ἘΠΟΜΐπι, 
ποίησ Γοτ 68 08,7 βὰγ8 ΚΉΟὈΟΪ, “ οὗὨἉ 1π6 Ε]οΟΙ πεῖο, 
Ὀαΐ τϑίμον, δυοσυ ΐηρ ἰδ ἴῃ ἴανον οὗ ἴμ9 Φοϑμονίβεϊο 
ΔΌΪΠΟΥ, 6. 3... 'ὰ [6 τηδίη ροϊηϊ, 18 0] ἸΘΠΘΠΟΥ͂ 
848 ἰμυ8 Ββίαίβὰ ([Π6 Κηοπὶοάρσο οὐὗἁ ἔπ ὉΠΙΔΥΓ 668 
οὗ Βυϊηδὴ βδοιϊῆοεβ ἴῃ Ιβγ86}}, (π6 Βθμηδη ΤΥ ἰῃ 
ἩΔΙΘῚ ἀοα ἰβ Βροίκοῃ οὗ, οἷο. 6 τηυβὶ, ὑΒοΓγοῖοσο, 
Βοϊά [πα [Π6 Φομουῖθι 868 ΕἸΟΒΐπι ΠΘΤΘ, 80 ἸΟΩΡ 88 
86 τοδί οὗ δυπηδῃ βδογίῆσοθα, δπὰ ὑπο βγδὶ, δϊον 
118 βδογίβοθ, 8ο ἔογοῖρῃῃ ἰὸ {16 τοϊρίοη οὗ Φοιονδὰ 
γψογ, 1), Βα8 Ὀ66ῃ τοουϊκοά, υ868 ΦοΒονδ ἢ," Τῆδ τϑδ] 
ἀἰβποιίοι οὗ [88 Ὠδῆμοβ οὗ αοἂ 8 ἰμπ8 τϑοορπϊζοὰ 
που σοῃβίἀογίπρ ἰΐ8 σοπβοαῦοποοῦ. 6 ἰΖθο ἢ 
βᾶγα, ἼΠ6 ΘΏΪΑΥΡΟΙ ΠΚΘΏΘΓΑΙΙΥ 0868 ἰῃ6 Ὥδῖηθ ΓΤ" 
1658 Θχοϊυβίνο!Υ ἴ[πδὴ ἴδ6 δυο οὗ (πο οτἱσῖηαὶ ττὶ ἰπρ 
[89 Ὀππιον (||. ΤῊΐβ οἤδηρο οὗ 1.6 πδῖμθβ οἵ σοά 
ἶ8, αὐ 41} ουθηὶβ, βρη: βοδηΐ, 88 18 ΘΥΟΣΥ Οἤδηχο οὗ [86 
ὨΔΙΏ68 οὗ ἀοἂ ἴα 186 οτὴρῖπαὶ ἀδροηάθῃοθ δηὰ οοῆ- 
Ὡοοίίοη οὗ ου6 ΟὗὨ 86 ὕνγο Παιτδίοτιβ." Τ}18 ΘΟῃ068- 
ΒΟ ἀο68 ποῦ ἄρτοο τὶ 18 ἰπἰτοἀυσίίοι, ποθ Πα 
ΒΑΥ͂Β, ὁ“ αὶ ΘΟΙΡΓΘΒΘΏ 81 016 ἀἰδιϊηοιίίοη Ὀοίτθοῃ [86 {|0|ὸ 

πδπι65 οὗ αοὰ, ΕἸοΙ τη δηὰ Φοβονδῆ, 15 ποῖ δἰ τ γ8 
ἴο ὈΘ τοοοϊγοα ; 186 δυῖίδπον 88 οἴϊθῃ τΔΘΓΟΙΥ ουπὰ ἃ 
Ρἰοδθιγο ἴῃ ογμδσηθηϊηρ δ8 τοῖς τὶ ἢ ἴῃ) 6 ΔΙοσωδίου 
οὗ {686 {{π0Ὸ ὩΔΙΊΘΒ ἢ (Ρ. 82, 38). ΤΊ ἙΠδηρο ἴῃ 
[86 ὨΔΙΏ6Β ἴῃ ἰπΐβ βϑοϊίοῃ 18 οχρίαϊηθα Ὀγ (86 ἥδεῖ, 
1δδὲ (09 τογοϊδιίΐοῃ οὗ αοἂ, νοὶ 06 ἰατοΐ τϑ- 
οοἰνοϑά αὐ (δ6 ορίπηΐην οὗ [Π6 Ὠἰβίογυ, τα] δὰ ἰἰβοὶ 
ἴῃ δ΄8 Ομ ΒΟ ουΒ 688 ὙΠ} ἰσδαϊ θη] ΕἸΟΒεῖς 1685 
ΟΥ̓ ῬΡαυάΐοοδ, γ᾿ 8}}16 ἴῃ (Π 6 Βοαθο)], 186 ϑοοοῃὰ γϑνοὶδ- 
ου οὗ Φο μον δὴ δ κο6 ἃ οἷδαγ δηὰ ἰδβιϊηρ ἀϊδιϊποϊίου 
Ὀεοϊπθοη ἴἰδ6 ρυγα ποτὰ οἵ Φοδουδη, ἀπ [86 ἰγβαϊ- 
ἄομαὶ ἘΠΟ ἰβέῖσ, ΟΣ ζθΏΘΓαΙ γο]ϊσίουβ δρργομῃοιβίοι 
οὗ ἰἰ. 

ῷ. ἅἷἴ μᾶνὸ δἰγοδὰγ ἀϊβουϑβοῖ, ἴῃ 186 ἱπιγοάθο- 
οι (Ρ. ᾿Ιχσίν. 5), (018 ῬΘοῦϊ αν ἰάθα ἱπ [6 ὨϊϑίοΥΥ οὗ 
(86 βδογῖβοθ οὗ τ! 168} ἐθ6 ἐγδα 0 6.4] ἐδοοϊοσὶ- 
68] τοἰϊδιιη ογϑίδηϊηρ [88 ἰτϑυδίοστηθα ἱπίο ἃ ἀεγὶς 
οπΐρτηδ, πΒ 1 ἢ 1166 888 στάνο αἰ ΠΟ] οὐ διαγα ὶ 
ὈΪΟΟΚ ἰπ 6 Ὠἰβίοσγ. ἴῃ ἢΪ8 “ Ηἰβίουυ οἵ (πὸ 
Οονθηβης" (24 οἄ. ᾿. 206), ΚυξτΖ τοβιτηοβ ὙΠῸ ρτοδὶ 
268] [ῃ6 αἰβουπείουι, πὶ τοίογθηοο ἴοὸ ΗΕΧΟΘΤΕΝΒΕΒΟἾΒ 
Βεϊγάσε, ἃἰ. ἡ. 14ὅ : [λχκοκ: Ζκύδη «σεδι, ἱ. Ὁ. 190 - 
“ Ῥοβίνε ἢ 68," Ρ. 818, δηρὰ ΟΡ ΟΣΚΒ, δὰ 
Δδβουὶδ ἀἰγθοι [μὲ αοἀ ἀοιμαπαςσα ἰτοτ ΑὈτγϑμδση 
1η6 δοίυδλὶ οἱανέησ οὔ Ιβᾶδο. [ἐ ἰβ ῃὸ ὉΠ ΠΕ σα] γ, ἴῃ 15 
ψίον, ἰδὲ αοά, ἴπ6 ὑγθ οπ6, γγῇο 8 ἰσυ ἢ, οονπαναϑ 
εἴ 1.6 Ὀορίπηϊηρ οὗ [86 παιταϊννο, σρθδὲ 0 ζογδέάε 
δἰ (06 οἶοΒθ, 88 ἰὺ ντᾶβ ποὶ ἀἰῆσυϊι: ἰοὸ Ὠΐπλ ἰο Βο]ὰ ἰδαι 
(16 δϑδβυμηθα δησο]β (οἢ. γνἱὶ.) σθγῸ ογθαϊθα δοσ θβα, θὰ 
Βδὰ ἰῃ δοπλδ τηαρῖοδ]ὶ ΤΥ ἰΠοτηβοῖνοβ οσθϑίοα ον ἰῃϑιω- 
ΒΕΙΤ68 ἰδ 6 ΒΕΧΌΔΙ ΡΟΣ. [ΤὨΪ85 ἰ8 (80 αἰ ΒΠ ΕΓ ἩΒΣΟΣ 
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ἙοτὶΣ ουοείοοκα. [{ 8 ποὶ πο αἰ ΒΠ ΘΌΪΕΥ ἰη τθοοπ πα 
ι}8 οοτησηδιὰ πὶ ἐμθ ργομί υἱοῃ οὗ Ὠυτϊηδη Βδου  ῆ 08 
ἴῃ 6 Μοδαῖο αν, Ὀυϊ ἰῃ τοσοῦ ο ην ἐῃ6 οοτοχηδηὰ 
πὶ [86 τοδί οι ἴῃ (8 Ὠἰδίογυ, ἢ 186 ΚΙΠ σ᾽ οὗ 
ἶδαδο ἰβ γοίοσγοα ἰο ἰῃ ὈοῖΒ. ΗθηρδίθΏ οΥς δηὰ [ἢ086 
ὙὮῸ δτρθ πὶ πἰτῃ, ὑσρὸ ἴῃ ἔδνον οὗ {πον νον: 1. 
Τηδὶ ὑμ6 σοσητηθηά το ἰδίθβ ΟἿῪ ἴο {86 ΒρίγίτΠ4] βδοσὶ- 
Βςο οὗ β8δο, ἤδθσὸ ἰθγηθὰ ἃ Ὀυγη Οὔδσείην ὈδΟδι86 
οὗ 86 δηιῖτο τοηυποίαϊϊοῃ οὗ ᾿βλδ0 85 ἃ Βοὴ ὉΥ͂ Ὠδ- 
ἐστο, τσ ἢ 6 ὙΔΒ ἴο 28Κ6, Β0 τπᾶὶ 158886 ΜΒ 0 Ὀ6 
ἀολὰ ἴο δῖ, δῃὰ ἤθη σοοοΐνοα Ὀδοῖς ἴῃ ἔγοτῃ (6 
ἀοβα, πο ἸοησοΥ ἴῃ ΔΩ Β6Π56 ἃ 80η οὗἁὨ (9 ἤδθβῃ, Ὀυὶ 
[9 δοῦ οὗ ῥτγοιηΐβθ διὰ οὗ φζῦδοο; δηὰ ἴμθῃ, 2. [1:6 
ὨΠΙΠΊΘΓΟΊ5 ΡΔ068 ἰη [86 Βοτίρίυτο ἴῃ ὙΠ]Οἢ {[Π|696 ΒΔ0- 
τί οἿΔ1 ἰουΤῚ8 ἀτὸ υβοὰ ἴῃ ἃ βρί τευ] βθηβα (6. ᾧ., Ηο8. 
χῖν. 8: Ῥβ. χ]. 7-9.. πῦθτο (6 βϑγθ ἴοττη, Ὀυγηῖς- 
οἴὝτίηρ, 15 δηὰ [πὸ Ῥβδ] δὲ ἀοβουῖθ8 [86 ΘΏ- 
γα γἱοάϊηρ οὗἨ κὶϑ ῬΟΓΒΟΏΔΙΥ δ8 (6 βϑουῖῆοο τῇ ἢ 
Θοὰ ἱγοὰ ; Ῥβ, 1. 19: οσῖχ. 108 : Βοια. χὶϊ. 1 : 
ῬΆΣ]. ἰν. 18 ; Ηθ. χ!ὶὶ, 1ὅ, οἴο. 8:66 αἷϑὸ {8} Ῥαββᾶρθ 
1. ὅδζῃ. ἱ, 24, 26); δηὰ βηδ}}ν 8. {})6 ἕΌΓΟΘ δῃὰ βαρ οὗ 
86 ποτὰ μορο γοηἀογοά ἴο ἰθῃιρί. Βαϊ οη ἴ86 οΟἴδΠΟΓ 
Ὠδπὰ 1 8 ἀγροᾶ τἱὲ χτοδὶ ἴοτοο : 1. ΤῊδι 1Π6 ὑθττὴΒ 
ΠΟΣΟ ϑοὰ ὅτ βυοῦ 88 ἴὸ 05} {Υ, 1 τοὶ τϑααῖΐγο, (86 
ἰηϊογργοίδιίοη πιο ΑὈγδμδῖὰ ραὶ Ὁροὴ [86 ὁοτ- 
τοληα, ἱ, 6.., [μαὺ 80 τδῆ τϑαυϊγοα [1  Ά }]}ν ἰο ΒΑ Ὠΐδ 
80} 88 8 ΒΔοιῆοο; 2, ἰδαὺ 1 ἰ8 ΟὨΪΥῪ 88 (0.8 πηάον- 
εἰοοὰ ἰδμαὶ τὸ 866 186 ἔογοο οἵ 86 ἰοιηρίδιϊοη ἴο 
ψασ ΑΥΔΏδ 088 βυϊ)θοίοα, [ἰ 8 ΟὈΥΪΟΌΔΙΥ (ἢ 
ἀοβῖσιι οἵ (6 πτϊίοῦ (0 ῥγοβϑηΐ {818 ἑετηρίδ ἴῃ. 85 ἰἢ6 
Ιηοδί ΒΟΥ δηὰ οοῃοϊυβῖνο ἰοβι. Ηδ τδϑ {το ἴῃ 
[86 σοπιτηδῃὰ ἰο ᾿ἰθαῦθ ᾿ΐβ ὨοτηΘ, ἰῃ 8 Ἰοηρ ναϊτηρ 
ἴον ἴδ Ὀγοπηϊδοα βαρ, ἰῃ [6 σοπητηδπὰ [0 Ἔχραὶ [Ιβἢ.- 
Γ86]. ἴη 4]} [8686 ΗΪ8 ζα ἢ δηἃ οροάϊοποο βιοοά ἰδ6 
ἰαδῖ. [ἢ τοτμαἰπρα ἰο Ὀ6 Βθθὴ Ὑδοίμον ἰὉ πουϊὰ γἱοϊὰ 
116 δοὴ οὗ ῥτγογηΐβο αδἷϑο. ΤἊβ ἰοϑί, ἱπογοίοτο, Μ͵ἃ8 
ΔΡρΙ1οὰ, Το ἰοτηρίδίίοη Μῶϑ οὶ ΣΠΘΓΘΙΥ ἰὸ ρματγὶ 
πὶϊ ἢ15 βοη, [8.9 ΟὨΪΥ Βοη οὗ ᾿ἷ8 ἰονθ, Ὀὰὶ 1 88 ἴῃ 
[6 σοτητλδη ἴῳ ρΡαΐ ἷπι ἰ0 ἀοδίδ, οὗἨ σοῦ ἴξ ΤΔΒ 
βαϊὰ, “" ἰῃ βᾶ8ὸ 8141} ἰδ γ βοοὰ Ὀ6 οδ]]οα." ΤΏ οοτὰ- 
το ἃ δηα ἰδ6 ῥγοσρἶθθ ΘΓΘ ΔΡΟΘΓΘΕΓΠΥ ἴῃ ἀϊτοοῖ οὁοΣ- 
βίοι.  Βοὸ οὔογβ [ῃ9 οοτησηδη ἃ ἢ6 πουἹὰ βϑολ ἰοὸ 
τυβπίταϊο [86 ῬΓΟΓΑΪ8Θ ; ἰἢ Π6 Βοϊά ἔμϑὺ ἴο (86 Ῥτγοσηΐβθ 
δηὰ βανρὰ ᾿ηἷβ. βοὴ} 86 που]ὰ ἀἰΒοΟΌ ΟΥ̓ 18:8 δοτογηδηα, 
ὃ. Τρδιὶ (μἷ8 ἰηϊοτργοίδιίοῃ 68 οχρίδΐηθ (Ὡ6 π ΒΟ] 
ἐγ βδοίίοῃ, 88 ἰὺ γοϊδιϑα ἴο 1ϑ88ὸ 88 ἰδ σῃδηηοὶ οὗ 
ὈΪ]οβδίηρ ἰο ὑπὸ ποσὶ ἃ, δῃὰ (86 ἴγρο οὗ ΘΟ τίβι, σὰο 
ΑΒ [06 ἴτ0 δυϊμδῃ Βϑοσβοθ- ἢ ΙΔ [ὉΓΣ ΙΏΘΏ. 
4, Τὶ (μογὸ 18 ὯῸ γϑαὶ τροσγαὶ αἰ ΠΟΥ, βίηοθ αἱ 
ὙὯΟ 15 86 γίνον οὗ 116, ἢδ5 ἃ τῖρῃν ἰο σθαυΐγα ἰξ, δῃ 
δίῃοθ εἷθ ΘοΙαδηἃ οΟἰθαυΥ ὀχργοδβϑᾶ, Ὀοῖἢ ἰυδι οὰ 
ΑΓΔ δτα ἴῃ {18 ραϊηΐα] ἀοοὰ δπὰ χηδᾶθ ἰὺ Ὀἰπαϊην 
ὌρΡοΟΝ ἶη. ὅ. Τμδὶ [Π18 Β6ΘΙῺ5 ἴοὸ Ὁ6 τοαυϊγοα ὉΥ 0110 
ΜΟΓΡΩΒ οὗ (6 ἀροβίϊα, ΠΘΌ. χὶ, 19, "" δοοουμίπρ ὑπαὶ 
Οοὰ ν͵ῶβ δὺϊ]α ἰο σαΐῖβθ ᾿ΐπιλ ἤἔγοσαῃ ἰπθ ἀοαὰ." ΤῈ6 
ποῦ οὗὨ δὐυϊμοῦ ἰ8 ρτοδν ἴῃ ἔδνοσ οἵ ἴδ Ἰαίίοτ 
ταξοεσρτγοίδιίίΐίοη, ουθ διηοηρ Γοοοαῦ ΟΘοΟΙητηθὨἰδίοτβ, 
Δηὰ 1ν ἰβ οἰθαυ ἰὼ Ὀ6 ργοίθισοα, [Ἃἢ σοραγὰ ἴὸ (ῃ6 
Ιου πο Ηδηρβίθη θοῦ; δὰ ᾿δησθ το, ἴΐ 
ΓΩΔΥ Ὧδ βεϊὰ (ῃδὲ ἐπα οομητηδπὰ οὗ αοὰ ἰδ ποὶ αἶγα γϑ5 
ἃ τονοϊαἰΐοη οὗ ἷβ βοογοὶ πὶ}. Ηδ αϊά ποὺ ἱπίοπὰ 
τμδὲ ΑΡγαμάτα 8ῃου]ὰ δοί!}}γ ΒΊΑ Υ ὨΪ8 βοῃ, δηὰ ἴθ γθ 
8 ἰδβογοίοσθ 0 ομβδηρο ἴῃ Ϊ8. ΡΌΓΡΟΘΟ οὐ π|}}. Ηθ 
ἀϊὰ ἰπιοηὰ ἐμαὺ ΑὈταμδτα βμου]ὰ ὑπάοιβίαπα ἐμαὶ ἢθ 
νπῶΒ ἰ0 Ἃ0 (815, Ι{ νγὰ8 ὨΪΒ ῬΡΌΓΡΟΒΘ ΠΟΥ͂ ἴ0 ΔΡΡΙΥ͂ {86 
Βη4] ἰοβὶ οὗ 8 ἔα! (ἢ (4 ἴοδὶ προ [Ὁ] ἰο [86 ρμαϊτατο 
Ὠἰταβοι, δηὰ ἰο 411} Ὀθ᾽ΐον 6 ΓΒ), τοι σου ΟὨ]Υ Ὁ6 
186 ΒυΣΤοηοΥ ἴ0 116 μ|}} οὗ αἀοἀ οὗ {παῖ πΐϊο 6 
Βοϊὶὰ τηοϑὶ ἀδθδνῦ; ἴῃ 158. σ886 ἢΪ8. θοη, [06 8οῃ οὗ 
Ῥγοιηἶξο, ἴῃ πΏοπλ Ὠἷβ δοοὰ βῃου]ὰ Ὀ6 ο8|19068, Τὸ δρῃ- 
ὉΪΥ Σ0.8Ὲ ἰθδὲ, 89 οομμμδηβ {86 ρδ τί ΡΟ, 88 Β6 δὰ δ 
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Ῥασζίοοϊς της ἴο ἀο, (ο ρὸ δῃὰ οδδν 8 80} 8 Ὀυτγηΐ» 
οὔετγίηρ. ὙΏΘη ἰδθ δοῖ τγχὰ8 ρογίοστηϑα ἴῃ ποδγὶ, απὰ 
ἸᾺΒ ΔΌΟσΣ ἴο 6 δοίυδ!γ οοτηρίοἰαα, {86 ἰθϑὶ γγ88 
οἷδδαν, {86 ΟὈοάϊοποο οὗ ἔα! ἢ 88 τοδη  οϑ, [η6 τῇ }8 
οοπαϊςίοη οὐ {πἰηρ,8 ψὰϑ ομδηρθά, δὰ (ποτ τὸ 
{ΠΟΓΟΙΌΓΘ ἃ ΘΟΥΤΟΘροηἀΐηρ σἤδηρα ἴῃ [Π6 [ὈΥγτηδὶ ΘΟ πι- 
τοδῃὰ, ᾿ἰΠΟυΡὮ ΠῸ Οἴδηρο ἴῃ ὑδ6 αἰνίηθ ρυγροβθ.--- 
Α. 6.} ΤΏΘ δοῖυα] αἰνίπο τοδίγαϊηϊ, ψ ϊο ἢ - Οὐ Θἢ 
τοσίγαϊηθὰ 186 δαογίβεοθ οὗἨ Ιβαλα ἴῃ {Π6 ὙΟΙΥ͂ δοῖ 
(Ρ. 2307), ἥοστωηβ (86 τεοοποιἐέπσ ταὶ’ ε-ίονηι ὈΘ6- 
ὑποθ (6 ΟΟΙΏΣΩΔΙδ ἰὼ ΑὈΥΔμδΏ δπὰ (6 ὕῥτὸ- 
δἰ οη ἴο ΑὈτγΑμ δ 8 ἀοβοομάδηιθ. 0. οδηηοῖὶ 
(ΓῸΪΥ γίοϊ ἃ ΟὟν δϑβοὴϊ ἰο βυοῖὶ σϑοοῃοϊΠηρ τι} 4416- 
ἰοστὴβ οί ἰῃ6 ΟΟΙΩΤΩΔΠα8 δὰ ῥγοβ! Οἱ [08 οὗ 
αοά. ΤὨΟ ᾳυσβίίοη, ΠΟῪ οουἹὰ 6 δβϑϑυτηθα ροδῖὶ- 
νο οοπιτηδηά, “ Του Βμδ}ῦ Β]Α} 1888, ὈδοοΙη6 ἃ 
στουπὰ οὗ (86 οοτίαὶπ [αἰ οἵ ΑὈΤΔΏΔΙ ἢ Ἡ ΒΪΘΝ ἰδ 
106 τηδίη αἰ ΒΠΘΌΪΟΥ ἴῃ [06 ΟΥΐΪΠΑΣΥ Υἱοῦ οὗὨ 1Π6 Ὀ89- 
βαροθ, 6} ὑσβοι αἰππἶϑθ68 ἢ (ἢ τοτοδτῖ (88 οὐ, ᾿. 
418), κἰὰ9 δβυδ)]οσίνο οτἱοσίου οὗ ἃ ἴδοὶ οὗ γϑνϑὶδ- 
εἶσι ἰβ μοὶ ἰϊ8 ἀρτοοιθηὶ τ [816 υἱίο ΓΑ 068 οὗὨ [80 
Β0-ο]19ὰ μΐουβ οομῃβοϊουβηθαθ Ἡδοἢ οχδὶίθ 1801} 
ΔΌοΥο ἴἰδ6 ϑοτίρίυτο, οἵο., Ὀαὲ ἰὺ ἰα6 86 ὀχρογέεποο οὗ 
19 πον-Ὀἰγ." ἘΤΗΪβ Δοοουὰβ οπγο Υ ΝΊ ἢ [ῃ6 ΘΣ- 
Ῥἰδηδίίοῃ οὗ [80 Τυαθηηθ {Βθο]ορίδηθ. Τπὸ ϑβϑυῦὺ- 
ἠοσάνα οτἰἐθείοι οὗ ἃ ἴδοὺ οὗ γονοϊδιίοῃ 18 σαίμονς [δὲ 
ΟἾθ6δΓ, ἰ. 6.7 661π}, ὈΘΟΔΌΒΘ ἴσθϑ ἔθοιαῃ ἀουδί, ἥττα οϑῖ- 
ἰδίῃ οὗ δι ργοἀυοοὰ ἀϊγοοῦγ ὈΥ (80 ἴδοὶ οὗὨ τουθ- 
ἰδίου 56. Απαὰ {Π|8 18 (ΣῪ ἃ οΘοπβοϊουθῃ688 οὗὨ [0 
ἴουβ, το ἀοοβ ποῖ ἱμάθοᾶ μοὶ ἰἰβϑὶ ἢ αῦονθ [86 

ἐπρτα ἐμός Ὀπὶ νὶῖϊὰ τϊοῖ, αἷδο, 186 ἀἰδδγθηςξ δοῖβ, 
ὙΓΟΓΩΒ, δῃἃ ΘΟΙΩΙΔΠἀ8 οὗ Φο Βουδ, ὙΠΟ οὙον ΓΟτ δἰ ἢ 8 
16 βδτηο ἴῃ ἰδ ἰσυϊ δὰ νογδοΐςυ, οδηηοὺ Ὀ6 ἴῃ 60Ώ- 
Βῖο. ΤὙῶ0Ὄὸ δρτοοιηθηΐς Ὀοΐποοι (86 ἀδοϊαγαιίοπβ οὔ 
{86 οἰογιδὶ σον δου, δὰ (86 ϑίθγῃδὶ ἀθοϊ γι 008 
οὗ ἰἢ γοἰ σίου ΘΟη ΘΟ ΟΌΒΤΙΘΒ5, 18 Β0 ἴδ τϑηϊπρ ἤδν 
(δαὶ ΠΟΙ ἸύΣΒ. ἢ} ΒΔΥΒ: “Ἴδτδοὸὶ ΚηΘῪ (παὺ ἀοα Ὠδ 
οὔδθ τϑαυϊγοὰ ἴσοι Ασϑῆδπι (([86 μυτηδη 5δογ βοο) 
ἰῃῃ ογάον ἰοὸ χ ἴον ἱξ ἃ ργο! ἰκίοη ἔον 4}} 0. ΤὨΘ 
ἰδ ἱπογοοτο 1268 ἰῃ6 Ὠυτηδη Βδοῦ ῆοο ΟὨ]Υ 88 
δ δΌΟΠΑΪ Δ 0. οἱ 1860 Μοϊοο!-ουβδῖρ (μον. χυϊὶὶ. 
21. χσ. 1-ὅ), αηὰ ἴπ6 δα86 οὗἩἨἁ Φορμίδδιι ὈΘΙΟΩΡΒ ἴο ἃ 
[χὴθ ᾿θθ [Π|0 15:8 60}}{8} δηὰ ΟἧἝΔΏ Δ δα 8). ΡΟΡΟΪᾺΣ 
Βρὶ τὶν δηὰ γ᾽ οΒ 6 Γ6 ρΘΟΌΙΑΥΙΥ ἰῃιοττηϊη ] 64." ΤΏρα 
116 δοοσηϊηδίίοῃ οὗ [86 Μοϊ]οοὶ-βοσνΐίοα ἴῃ 18γ86] τοϑίϑ 
Ῥύγοϊγ ὕροῦ ἴδμ6 ροβί(ἷϊνο στουπὰ οὗἁ (8 Θχδῃ0]6 ἰπ 
τι 16. ὨἰΒΙΟΤΥ͂, 8} Ἔχδταρῖθ ἡ οἷ τ] (8.0 86 Π16 ΟΧ ΓΘ ΏΘ 
Ροεἱ εἰ νϑηθβϑ, τηΐρεις Ὅθ ἀηἀογβίοοά ἰο ἰἰᾶγὸ ἰαβὲ [86 
ΘΟΒΙΓΑΕΥ ἴογοθ, ἢ ἰΐ βἰχτθοθ, Ῥουθαρ8; Ὑ6. ΤΩΔΥ 
οπκῖξ ἰῃ6 ὨΙΔῊ ΒΔοῦ θ 06 ἴῃ 41} Βυ ἢ οῶδοα, θη “}6- 
ΠΟΥ͂ΔΏ Τηδίκοβ (Π6 Βα ψόοπάογα! το υἸ0. ΑΒ 
ἰο {6 βαογίβοο οὗ Φορῃίμδη, Ὠ 6} Ζβοἢ τοραγὰβ ἱΐ 88 8 
βοτί οὗ τϑοοῃοϊϊπρ τα ]6.ἴοστα Ὀούτθθι [ῃ6 ΜΟΪΟΟδ- 
ἡγουβἱρ οὗ 116 Οδβῃδδηΐθβ δηὰ ἰῃθ ργο ἱοη οὗ ἃ 
Μο]οΟΙ-τοσβὶρ ἰῃ [δγϑοὶ, ἐμὲ ἃ βογοὸ οὗ 86 ὄπηϑ οὗ 
86 Φυάροθ βῃου]ὰ δνο δορὰ ἰῃ 8 Ὠοδίδϑῃ (θυϑη 
Οδμδδηἑ δῇ 1) ταῖθοῦ ἰμδη ἱπ δὰ [βγδοιε 8} ΤυΔΏηοΣ. 
Φορδίμδ, τῦο πιὰ ἐπ πιοϑὲ ἀοβηΐία δηὰ ἐσ υταρ μδηὶ 
οοπϑοϊουδῃο88 ἀἰβιἰρτβμθθ Ὀθίγθοα (86 ΜΟΔΌΪ 8} 
δ Ατητηοπίΐα Οοᾶ, Ομθεμοθῖ, ἐὸ βομι, ΡτορΌΪΥ, 
Βυμηδη βδογβθοοβ ποῦὸ οἴετγοα (2 Κίηρβ 1]. 27), δηὰ 
180 αοά οὗ Ιβγδο], Φϑονδὰ (Φυάρ, χὶ. 24); Φερδιδδῃ, 
ὙΠῸ τοδὰθ ἢἰβ γοῦν οὗ ἃ βδοσίβοο ἰὸ ΨΦεϊμονυδῇ, δι 6 Ὁ 
1}6 8ρίτι( οὗἨ Φοβοναῖ οάτηθ ὑροῦ Εἷπι (νον. 29), ἃ ΥΟῪ 
ποι γὰ8 οοπηδοϊοα Ἡΐἱ ὮΝ 8 ὈΓΑΥΘΓ [ῸΓΡ ΥἹΟΥΟΓΥ͂ ΟΥ̓́ΘΥ 
ἃ Μο]οΟΣ -Βοσνίηρ ρϑορίδ ; Φορμίμδα, τῆ 88 οἰ ΟΔΕ]Υ 
οομβοΐουβ ἐὺ ἢα δὰ τηδὰθ ἢ18 γΟῪ ἰ0 ΘΒ ονδ ἰδδὶ 
Κ(ὨγουρΡὮ Εἶτα ἢ9 ταῦ ουθγοοτλθ ἴΠ6 οἰ] ἀάτοη οὗ Απν- 
τοῦ ἀπᾶοῦ τῃοὶν ἀοα ΟΠἸοΙ ΟΒὰ : οὔοτοα ἱπάροα δῃ 
δοταϊηδίίου ἰο Φομονυδῃ : διὰ ἰὺ 18 οὐνίουβ τ ϊαὶ ἰῶ 
τοθδιῦ 86} ἰδ 18 βαϊὰ, [80 ἀδυρηῃϊογβ ὑροῦ ἴδ 6 τοῦ" 
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ἐδΐπα Ὀοναἰϊοάὰ ΠΟ ἐγ (μοὶ ἰμφ Ἰοδί, ὈὰΣ ἐδ 
1 ρα ἄχοα) διὰ ποὶ 8, ΔΙΙΠΟΌΡὮ 180 τρδέδον 
οοποογῃοὰ δ6Γ 1ἢἴ6 ; Ὀπὲ ἰξ 18 οὶ 80 ονυϊάθως ψῆθδ ἱἰΐ 
ἷδ βαϊὰ ἐμαὶ δὴ ΘΥΟΣ ΠΟ 6 Ἰλδη, δίϊον Ὠ6 ἔδίῃορ 
δαὰ ναὶ μοῦ ἰο ἀδδίδ (γασ. 89), διὰ ἰξ τηυδὶ ποὶ δυγ- 
Ῥτΐδο υ8, ἰσυϊγ, ἐπι ἰδ Ὀϑοδιῃθ 8 ουδίοτῃ ἴον (Ὧ6 ἀδηρῃ- 
ἴοι οὗ Ιογαοὶ ἴὸ βροῃὰ ἔουγ ἀδγ8 γϑαγὶν ἰο οοξαπηθζλο- 
ταῖο διὰ ρῥγδίβ ἃ νἱγχζίῃ ὙΠῸ ΔΘ ΘΏΓΠΓΟΘΙΥ ἴῃ δοοογὰά- 
Δ06 ἘΠῚ αν ἤδίμον ἰπ (06 πιοδὲ ματι] δὰ κοαάϊθϑθ 
τηϊδυπἀογϑιδηΐηρ, δηὰ ἰπ ἰπ6 τηοβὲ δροπιΐη δ] βδοσί- 
8.0." ἯὙγ[ὸ μᾶνὸ ἴο Οὔδοσνο ἴγοο ορροαίϊτομδ ἴῃ {15 
δίδίοιγ : ὅγϑὶ, ἐμδὶ Ὀσίπσοθῃ δὲ) ΓῚῸ9 δηὰ δι 
ΦΛΟΥ̓ΤΙ ἼῸ, δοοουὰ, ἐμὲ Ῥοίπεθῃ ὈὝΙΡΝΓΙ διὰ 
-ο.᾿φ "» 

γῆι, δηὰ (διγὰ, ἐμαὶ Ὀοίνγθοι ΓΙΣΤῚ οὗἁ γεγϑο βεοοῃὰ 
διὰ ὉΓῸ οὗὁὨ νϑγϑο ἰθηιὶ.--- ΤΠ!6 ΚΟΥ ἴο ἰὴ6 ἀχρίδηδ- 
οι οἵ (δ6 Ὑλ016 ἰδίου 1ἰο8 ἰῃ ἴδιο Ἔχργοϑβϑαίοῃῃ: ΓΘ). 
Ϊι ἀοδηοίδα ποῖ δἰ ρὶν (0 ῥτουο, οὐ ἴοὸ ραὶ ἰο {86 ἐδδί 
(Καορεὶ, 6} ἴχ50}}, Ὀαΐ ἴ0 ῥγουο πάν οἰγουτηδίδηοοδ 
ἩΌΙΟΩ δδτοὸ οτἰχ πδίοὰ ἔγοσῃ αἷμ, δὰ το ἰποσθαϑθ 
116 βουσὶ! οὗ [80 ἤ, δῃὰ σωδῖζο ᾿ὶ ἃ ἰδιηρίδοι. 
Ἀπὰ ἰῃ δ0 ἴδ δϑ αῃΐοῃ οὗ [πὸ οἰοτηοηί οὗ (δ 
ἰοδύπς διὰ οὗ [16 ἰοσωρίηρ, ἱ. 6.,ὄ 106 φΘο] οἰ ἰς ἴὸ 
δνϊ!, ἰδ ππάδυ ἐδ  βνονυβάδαοο οἵ δοβοτναδ, ἱξ ἀθῃοίοαβ, 
Ὧε ἑπσηρίε, ἴῃ τουοῖ 18:6 ΒΆΣ.6 Θ6ΏΒ6 ἐδπδὲ Ἶμο αἰϑὸ ρύῃ- 
ἐδῖ66 οἷη ἩΠῚ δἷη. [ἐς ἰδ ἀοβηθὰ τόσο οἰοϑϑὶγ (888: 
8 ἰοδὰθ οὐ οδῃ ἰϑοδὰ ἰηίο ἰδωρίδου (ἰο ἀο πο ) 
(αἰ. νἱ. 18) Βαϊ (86 οἰοθοδὶ δ δ) γαὶβ ἰδ ἰῃἷδ : [86 

γίηρ ἰο ἴγτοση αοά, ἴδ ἰδεηρίδιίοι ἰδ ἔγοι αἷῃ 
ψφαιμοὶ. 18). ΤΏυδ [86 Ῥτγοπιῖβο δἱ Νίδγοῖ (ἔχοα. 

ΧΥ. 2ὅ, 26) ΜΒ ἰῃ 80 [ΔΓ ἃ ἰοτηρίδΔιίοη οὗ μ6 Ρϑορὶθ 
86 ἷξ δὰ (ἢο ἱποϊποίλοη ἰοὸ τηϊοἰπίογρτγοὶ ἰδ6 δᾶσωϑ ἴῃ 
ἃ θ6Β.}} 86:56 : (80 μίνίηρ οἵ [δ Τηϑηηδ τῶ ἃ ἰδωρ- 
ἰδιϊοη 80 ἴδ δ8 ἰξ δ οοῃηθοιοα τίς ἴμ6 ογάϊηδηοθ 
δαὶ (86 τρδῆηδ βιιουμὰ ἢοὺ Ὀ6 καϊποτοὰ ἀρορ ἰδὁ 
Βα Όαἢ (Εχοὰ. χνὶ. 4): (86 ἰογσι οἷ τονολδσῃ οὗ 
ἀοὰ ἔτοπι Βίηδὶ (ἔχοά. χχ. 20) τδϑ ἃ ἰοωρίδίου οἵ 
[δ6 ρϑορΐο, δίηοο ἰξὲ οουὐἹὰ 6 Κτ6 οοοδαίου ἔος ἐμοὶ 
ΑἸἸϊηρ ἰαΐο βἰδυΐδ ἤϑασ, δηὰ εΐϊσος ἴτοπι ἢΠ 6 Ῥγθθασιοθ 
οἵ Θοἀ (Εχοἀά. χχ. 19): οοζρ. δου. Υἱϊϊ. 2 ; τοῦ. 16: 
οθρϑοΐδ!γ οἷ. χἰϊ, 4; Φυάς. ἰἰ. 239. Τηο ἀοιδηὰ οὗ 
αοἀὰ ἔτοτὰ Αὔγδδδηι ἰμδὲ 6 βῃου]ὰ δαογἐοθ Ἀἷκ 8οῖ, 
Ὀδοδηθ, ἰὮΓῸ 1886 τοτρδίηΐϊησ δὰ ΤΟΥὐογΉ ΒΟ Πα ς, 
Ὀτοὐυάϊοοθ οὗ [80 ποδίδιθῃ, ἰο πτβοῖῃ (0 ββογίβοθ Μὰ8 
ἰἀση ἶσα! τὴ ἴο δἰδυ, 6 ἱασσωρίδοη ἰο ΑὈγαθδπλ δοὸ- 
[08}}} ““το ἸΔΥ ἷ8 μδηάδ Ὁροῦ ἴδε δὰ. ΤΤμο οον- 
τηδηὰ οἵ αοὰ δἰδηβ δυγο, Ὀαὶ Ὧθ ἀἰὰ Ὡοὶ υπάοτείδηοὰ 
1(8 ἱπιροτί {}]}Υ, Υἱζ., δὲ μΒοὸ δῃουϊά, ἰῃ διὰ πηὰδε [ἢ 6 
δοζηρ]οίΐου οὗ δῷ διΐτδὶ δοοιίβοα, οοῃδοοσαῖθ δηὰ ἰη- 
ὙΔΓΟΙΪΥ γ᾽ ο] ἃ δ δϑοῃ ἰο Φοδονυδ, δὰ (μυ8 τὸ ῥ τοι 
μιραγὶ ἔτουι 81} πον θ6ΘΉ δηὰ εἰδυίβῃ διίϑο 
᾿δίω. Βαὶ ἰὺ νδϑ (6 οτιϊηδεέίοη οὗ αοά, ἐμδὲὶ πῃ Ὠΐ8 
«οορ οὐ τὶ πὸ οἰαεηοηίδ οὗ ἴδ ἘΠΡΙΔΠΟΒ, Ὠ6 
Βμουὰ οομθ ἰο ἰδ 6 ροΐπί, πῆθα 86 οοὐἹὰ τοῦθα] ἴο 
᾿δύκα ἴηΠ6 ρυτο δηὰ [Ὁ]} φϑῃδο οὗ εἷ8 οοῃιπιδθ ἃ. Ηδηοθ 
δ:οο (Πὁ0 Βχταὶ τουοίδιίου γὰ8 ἀδείκον (δὴ (Π6 δοοοηὰ. 
Τιΐο ἴδοὶ ἰ8 αἰδιοτιοϑὰ το ΒΟ 6 ηρ βηᾶδ οσο ἰπ 
"6 Βοδίαα ἰδο ΠΡΡΟΣΥ ΓΗΒΕΡΙΡ, ἩΪΟὮ ΔΡΡΟΔΣΒ ἰῃ 
«ορροκίοη ἰοὸ ἰδθ Φοθονδὴ 88 (Π6 ἰσὰς αοὰ 
(Ῥεσζοση, Ρ. 411) Ἐνθα (80 ἀἰδποίοι Ὀοξγθοῶ 

,.ἃ ηἰσθς δοιὰ ἀγθϑιη-νοΐοο, δηὰ 8, οἶοδσ δηὰ Ἰουὰ ἴοῃο 
εἱ ἰδ ροτίδοϊ ἀδγ (Εἰ να] ὰ), ἀθοίἀθβ ποιμίηρ, δ πουκἢ 
ΠΒΏΘΡΔΙΙΥ 4διο ἀγθδση-ἱδίοῃ ἦ [89 τῆοτὸ ἱπρονγίθοϊ ἔοστη. 

4 Ὑο δουπρτδζη]οῖθ ΟΌΣΒοΙΪτ 6 ἘΡΟΣ τῶ ὁπ Ὧτ. ῬδΌΪπ8 
“Οπκεοὶ ἰο Ὡσόρῶσθ ἔδο Βίδεϊισεγὰ προη {86 Ὀοοῖς οὗ “πυᾶροε, 
ὙὮΟ 46 ΒΒΟΥΣ ἐπ ἷθ οοπι αχιϑοὰ δχίϊοὶθ, "' οΡὨΠ8}.,᾽} ἰῃ 
ἘΚΕΡΟΘ8 Κααὶ [δὲ ὃ ΜῈ καρ θυ. ἬΠΙΘΟῚΣ 
"ἴο 6 ἱπηροδοὰ Ὁ 6 τηδλδεῖγο ἐσγδάϊ οὶ] σοι οῦρσο- 
«λοι οὗὨ [Ὡ18 ᾿δρρθρ, (ἴ0Σ Ὑοθὸ οχορβοῖδοαὶ σοδιϊίαϊσῃ. 

[86 Τοπάεσοα ἱσηροξίδτιξ δουυίοθ,, [0 [8:6 ἐτι ΤΥ 
ρτβριμωμον: φως ἐοοερεοίδξου οἵ ἐξ, 

ΤΉΟΒΕ οΓ τὸ τογοϊδέοῃ (88 ἑμμοοα 6 πποστίηρ 
γοΐοο οἵ οοββοόθοθ ΣΏΔῪ ὃ6 οὐδουσοά δὴ ἐ᾿ 
ΤΟΠΘΟῸΣ ῥυάρτοσαϊ οὗ (10 οοῃθοίδῃοο). 15 ΒΕΙ6 

Ὀ6 θπδ}}ν βαϊ υἱδσγ ἰο ΑὈνδμδτι. 
θοίποο ἰδ6 ἱπηροτίδοι διὰ ρμοείοοι τουοδδίδου ΟΝ 

τρλαϊθομδὶ δὰ ΕἸολιϊβιῖο ᾿άδβδ, 
ὙΠῸ δὲ δαἀμηϊχίυγο οὗ δοιὴθ τηΐδοοηδορίζοι, 88 γοῖ 
ΘΟΙΤΘΟΙΥ Ὀαϊ ναρτο]γ υπάετοίοοά, Ὀαὶ ἐπ αοὰ οἵ 
τουοϊδιίου οοσγοοίβ ἷ νεδυπαογβίδηϊηρ, τ μδὰ δ 
864}5 Δηὰ οομβττηδ 15 πηἀοτγειδηΐησ, (δὶ 6 δου 
βδοτίδοο ᾿ἷ5 δοῃ [0 αοἂ ἰπ εἶδ θαυ. Βυΐϊ 6 εἱτὰ 
ορροαϊοι, ὈοίνθεΣ [19 Οχρεθδείου ἰὸ βδουῖῆοθ δειὰ ἰὸ 
δἰ4γ (ἸΌΣΓ δηὰ ὉΓΤΩ), ἰ8 τοὺ ππωροτίδπί. [᾿ ἰθ 8 
ἴδοι ἰδὲ [86 [δτγϑδεϊ ἐβἢ) ΘΟ ϑαοϊουδη 685 ἔγοση 86 Ὀσρίη- 
πἰπρ [Δ5 ἰδ οἷ Ὀεύπθοῃ (86 ΒρίτέϊΠ4] γί οἱ ἀϊηρ, 
Θοηϑβϑογδύοη (οθρθοΐδὶ οὗὨἨ (86 βγαι-Ὀ0τὴ), δπὰ τ. 
αχίοσηδὶ ϑυτΩ ]Ϊ αὶ οἰαγίηρ οὗ ἃ βδουι βοίαὶ δηϊτοδῖ ον 
186 τοργοδουϊδιίίοι δθα οοηβτιτηδίίΐοη οὗ ἰδδῖ ἱππαγὰ 
σοηθοογδίοῃ: δὰ ἰυ8 δ'90ὸ Ὀοϊγθοῃ ἴῃὸ Βδογίβος 
δηὰ {86 ΚΠ ΐτν ἰπ ἃ Ἰἰίογαὶ δοῆβο. ΤὨϊας ασί νδδ αἷδὸ 
ἀϊνίπο}γ στουηάἀοά, ΓὨγουρἢ [16 δδογίβοο οὗἨ 1588. 
Ιξ ρβογνϑὰ, (0 ἀϊνίῃο νἀοησο, ἴοσς (86 
τοϊοοοι οὗ 4}} μοι μβουΐϊδ δοοπιϊπδέοηβ, δηα [0γ (6 
Ἰουπάϊηρ οὗ ἐδὸ οοπδοογαίθα ἐγρίοδὶ πδίυσο οἵ ἴδε 
δδοτίβοοϑα οὗ ἰ8ὸ [6γδο θα. 

8. Ἃα ἰο ἢ Ὗ εἰΐο, βοδυτάδλην, γοη ΒΟΒ- 
1οῃ δὰ οἰμοσβ, (15 Ὡδιτρβῦγο 18 ἃ ρῦτο γί. Ἐοο- 
Ὀ6] ἰδ ἀουθι] τβεῖμον ἰμογθ ἴδ ποῖ ἃ ἔλςοϊ ἹἩγίπη εἰ 
ἴ Ῥαὶ σοῦ 6 Β ἷῃ ἃ τδίξοῃδ]ιδὶσ 
ΤΩΒΏΒΘΡ .} 89) δ ρἶνοδ δου ῖ Υ ἐπ :άε465 οὗ (86 
Δ ΒΙΟΓΥ͂, τοιουΐης οὗ Ὠυϊηδῃ βαογίθοο, δπὰ ἰδς 
86} οὗ ἃ μῖδοο [ὉΣ δβδογίβοο δὶ “6 ΓΌβδ] θα). 
Βεὲξ 186 τηδίη ἰάθδ, ὑ86 δρὶεξϊυδὶ βδαοσίθος οὗ ἴδ ϑοῇ, 
Δα Μ6ῚῚ 45 ἴδ Ὁ οἵ (δ6 ἰάδα δηὰ [πὸ μἱοιοσίοι 
ἴδοὶ ὁδοδροδ τὸ, ΕῸΡ ἰδ ὉδίδηδΌϊοσι 688 οὗ τογίϊ» 
68] ἱπέοτρσοίδιΐουβ ἐμ τ86 ΟἹ Τοδιδυιοηΐ, 8θὸ ἴδ [η» 
ιοἀυοίοι. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΣ, ΑΝ ΟἸΣΤΊΟΑΙ, 

1. Τὰς οοπιπιαπα οΥΓἹ Οοα ἰο Αδναλανι, απὰ δὼ 
ἡοιυγηον ἰο Μογνὶαλ (νεῖ. 1-8)--Θ οὐ αὐᾶ ἰακαρὶ 
ΑΌΧΔΒΔΌ.--- ον ἴ86 τηρδηΐηρ οὗ [6 νοσὰ 866 δΌΟΥΕ. 
Τυ ἰφ ἐπ [26 ἰχμοδὶ ἀδχτοθ ργοῦδο]ο ἔδει ἰθο ἤοιπα οἵ 
[86 τονοϊδοῃυ ἨΔῈ ἃ ἀγοδιη-υἱδίοη οὗ (πὸ Ὡἰρὶ, 85 
ἐπἷ8 ντδδ ἰὴ9 ἔοττωη οὗ πο τουθδὶ θὰ οομεσοδυμὰ ἴὸ τῈ- 
τοῦτο Ἰβῃτηδοὶ.---ΑὈΣδθδσο  Βομοϊᾶ, μΒοκο διὰ Σ. 
-Βἰυ]αῖῖγ: Ἀίν ζαίλεν  Ἡενο απι 1, "Ὁ 205 
(νος. 7). Αθτδθδηι, Αὐτδδδῖι  Ηρτθ δαὶ 1 (τες. 
11) Τθοδο Ὀτίεῖ ἱπισοἀποξίοπδ οὗ ἴ}6 ΘΟ Υ σβαθοῦ 
ΟΧΡΙΘΘ8 ἰΐθ ρτοδὲ ἰοωδίοη δὰ δρριϊἰοδώοη οὗ ἐδθ 
υυχηδηι τοϊμὰ ἰῃ ἰδόοδὸ τοοιροῦίδ, ἰῃ ἃ εἰσί κίον ΜᾺ, 
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αι δοῖνο δὲ {80 6820 (πγὸ ἰ0 Ῥγϑρασθ υϑ ἴος ἴἰδο ἴτω- 
Ῥογίδηοϑ οὗ (86 οοονδγβαίΐοῃ, ΤΒ6 08]}: ΑὈτδθδηι 
ἴθ διπουῃοδηθηὶ οὗ ἃ τουοϊδίίοη, οὐ δ οοϊῃσηδλπὰ, 
Ἦστο απ 1) ἴα ὀχργοδβίου οὗ μβοαγίηρ διὰ ορϑάϊθῃοο, 
- αχο τιοὺν ᾿ῈῪ ϑόοσι,--- ΠἼῷὸῷ. ΤΟ δὲϑ τηοα!ῆοθ 
(86 οοτμιδηὰ: ἔς Βϑϑὴβ ἴὁ δχργοθθ ἰπδὲὶ ΕΠΟἨ πὶ 
πἰειοαὰ ἰο τοοοῖνο (06 βδοτίβθοθ ἴγοτι Εἷπὶ ἃ8 ἃ ἔγοϑθ- 
ΜΠ οὔετγίηρ.--- ΤΗΣ οἱγ.---Εοταϊπαΐηρ 8, 28 ντῶδ 
ἰηίοπάςοα, οὗ (δ6 ΟἿΪΥ ἴθ οὗ ἰδ6ὸ Ἑαίμον. 
Α.6.}] Τμὸ δορί, μλ8 ἀγαπητόν, ἰἢ6 7]. μρέροηέέωη. 
ΤῊο ἼΤ 16. ΤΩΟΤῸ δἰ χυβοληῖ; ἰδ γαηοτβ δια ρῃδιΐο 
[86 ᾿ΠΟΟΙΩΡΔΑΓΔΌΪΘΏΘΒ8Β; {818 ἐοῖτὴ δη ἃ (6 ὑτνοὸ [0]10»- 
ἴῃ ΘΙΡτοβ9 [Π6 ρτοδίῃθβθϑ οὗἉ {Π6 ϑδογῖῆοθ, Ὀαΐ δἷβὸ 
[δ ἐδουγιὺὶ {πὶ αοἀὰ ἰκηονν τ ὸ]}} Ὑπδὺ Ὧθ ἀοιπιδηάοα 
ἔτοτα ᾿ιἰπ),---Ἑοἵ ἴΠ96 ἑπῖο ἴΠ9 Ἰαπᾶ οὗ Μοχίδἢ. 
--ἰ 6. ἰηο [πο τορίοι οὗ {π6 τιουπίδίη οὗ Μοτίδῃ, ΟΣ 
οὗ ΦεγαδαίοιωΩ. Τὰ πδῆὴθ Μοχίδῃ νγᾶβ δηιοἰραίθά : 
δοοογαΐησ ἴο γ6 Ὁ. 14, ἰΐ νγᾶ8 οοοδϑβίοηδα ἰβγουρῃ ἰῃ6 
ἐνθῶϊβ Ποτθ τοοογάθα" Μ|ΟΝΔο118, ΒΙοοῖς πὰ Τυςῖὶ 
υηδοτείαπα ἰμδ6 πογὰ ἰο γοΐοσ ποί ἰοὸ Φογυβαίθτα, Ὀπὶ ἴῸ 
Μοτεοῖ ἰῃ Βίσμοτη. Ηἔθο 1ῃ6 ΘΟ οΥΓΟΆΘΟῺ8 ἴῃ Ἐπο- 
61. ΟἿ τηδίῃ γΘΆΘΟΏ δσηοηρ Οἰδοῖ8, ἰ5 ἐμδὲ [8:0 ὙΔΥ 
ἴτουα Βϑοδῃοῦδ, Ἡμοο ΑὈγαμδτ Β6}}} ἀποὶ!, ὮΥ 
Ἠεῦτου δια Φογυβαίοτα ᾿ἰο Αϊοδιοτι, δοοοσάϊπρ ἰὸ 
Βοθίπβου, τοαυϊγοὰ δρουΐ 86 ΠοῦΓΒ, ἃ ἀϊδίδηοα νι οῦ 
ἴδε οἱὰ τοδὴ ΑὈτδδαση δπὰ ἐδ9 χοῦ ἢ ἴβ8δο οσουϊὰ πο 
τὸ} } ὮδτΘ δοοοι  Ἰβποὰ ἴῃ ἔγοο ἀδγβ (τον. 4. ΤῊΘ 
ἀἰδίδηοο ἔτοτη Βϑογιθῃθῦδ ἰο Φογυβδίθ ἰδ, δοοογὰϊ 
ἴο Εορίπδβου, 20 ὲ Βουγε. ἘῸΓ {μ9 τηϑϑηϊηρ οὗ Μο 
8668 θοον. [ΒΕΝΟΕΤΈΝΒΕΒΟ (δ οΐζ. 1, ν. 368) ἀοτῖνοδ 
ἔα πΆτη6 ἔγοτῃ Γδὲ, ἰ0 806. 10 ἷβ ἰδο Βορἢ. ραγί. 

πὶιὰ (ἢ6 ΔΟΡγουϊδίθα ἤδτηο οὗ Φοβονδὴ, ον Γ", δηὰ 
εἰχηΐϊβεβ [ἢ δδοτγῃ οἵ Ροϊῃἰϊθαὰ ουὐ οὗ Φοβοναῖ. ΤῈο 
ΓΚ 2, 3. ΟἌγοσι. Σϊ|, 1, 8.28 πὸ ἀραίδὶνο πεϊριις διζαϊηβὶ 
Ενῖβ εἴπιοθ ἰΐ ΤΩΔΥ ὈῸ0 τοηἀογϑὰ : “ ποῦ τὰϑ Ροϊηὐοὰ 
οὔξ, Βῃοτη ἰο αν], 85 π|ῷὸ}} δϑ "' ποσο ϑῃονυδὴ 
δρρθαγοὰ ἴο θαεανὶ ἀ."---α. 6.] ΤῸ δδιρδιϊίδηθ Πο]ὰ 
Οογίζίπι ἰοὸ πᾶν Ὀθατι (Π6 ῥἶδοοϑ οὗ [6 βαογίδοοθ, Ὀαὶ 
ὅδνα ποῖ αἰζογοὰ [8ὸ ἰοχὶ.--Απἷα οδον ἷπ ἐπ 6χο.---- 
ον ἃ Ὀυτηὶ οὔδουίηρ, ΤΩΔΥ͂ ΤΊΘΔΏ ΔΒ ἃ Ὀυτης οΟΠπτίησ, 
ον, δἰβο, πῖ( ὁ Ὀατηῖ οἴἶεοτίηρ, πῃ δῃὰ πάθον (ἢ 6 Βγιὰ- 
Ὀο ἴοι] ργοβοπέηρ οὗὨ ἰ1.---ΡοΣ οσιο οὗ 189 τροτ» 
[αΐῃΝ.---α οἷοδν ἱπ ἰτηδιίοῃ οὐ ἴπ6 τορίοη οὐἨ δοτι- 
βαϊοη.-- -Ὑ 08} Σ ὙΨ11] 1611 [1.66 οἵ.---Ἴὐ ἰ5 ποῖ βαϊὰ 
ὙΓΌΔῊ ἐἰεΐβ τῆογο ἀἰβέξηοι ἀοπὶρτιαοη ΟΥ̓ (μ6 Ρ͵ἷδοθ οὗ 
πὸ βδοσίθοθ ββουϊὰ Ὀ0 ρίνοῆ. ΤὮΘ ἀοείσηδύοη ἰδ, 
ΠΟΝΟΥΘΓ, Δἰγοδαυ, ὌΨΥ δηϊ οἰραϊΐοπ, οοπίαἰηοὰ ἴῃ 
Μοτίδι.-.--Διᾶ ΑΡεα ματα ΣΟΒῸ ΠΡ ΘαΥΪν ἐπ ἰδ 9 
ταοζωξτα. (866 ΟἸδρ. χχί. 24.) --- Ασιὰ βοδαϊοὰ 
πΐ8 Αἰνάοα, ποὶ βοδάϊοὰ Ηἷη. Τὴ 888 γγδ 
ἀοπάπηοα ἰο Ὀδδὺ [56 ποοά ὕροῖ δἰβ οογοσίησ. Αὔγα- 
δδπὶ ϑοὶϑ οαὐἱ πῖ ἐπ ὈΙΘοάΐπρ Βοατὶ οὐ [ἢθ δέον 
διὰ [Π6 ἰγθο ἀδγβ᾽ ἸΟΌΓΣΠΟΥ δΓῸ, πὸ ἀουδὲ, ἀθ8 οὐ 
τὸ αἶνο δἰτὰ ὕσταο ἴοῦς 186 στοαῦ οοηθίος πίη ἰἱ 

ον ἐδ6 τοὶ μίουβ Ῥγοοθδθβ οὗ ἀονοϊορτγαθηὶ (866 
Αοἰδ ἰχ. 9). [418 ἴδλν 88 186 πραὐζος οὗ ορϑάΐθμοθ τὰ8 
οοποογπθα, ἐἢ9 οοὨΠϊοὺ 88 οὐοῦ. ΗΪ8 ῬΌΓΡΟΒΟ ΤᾺ 
ἄχοα. Η ἀϊά ποῖ οομδυὶϊ πὶ 868} διὰ Ὀ]οοὰ, 
δαΐ ἰπδίδπε νυ ορογοά.---Α, 6.] 

2. Τα πιομηίαὶπ απὰ »ίαοε οὕ ἰλδ εαογίϊοε. 
(ὕ εκ. 4-10.-- [θα οἱ ἴμο ἰμὲτὰ πγ τ Ης μεὰ 
ΠΟΥ οπέλρο οογίδι ΠΥ 88 ἴο (06 ρῥἷδοθ. ἴΐ ἱβ ὈδΊοὶν 
ἰηπιλίοἁ ΠΟῪ εἰμι δοδηῖ, βδοσοὰ δηὰδ ζἔδαγα! ἐμ0 
Ῥἶδοο οὗἨ βδοιῖβοθο νὰϑ ἰο διίηι.-.--ΑἸ 9 γ͵ὸ ΠΟχΘ 
τ ἴῃ9 888.-- ΤῊ γοῦηρ ΤΏ ΟΥ Βογγδηίβ, ΟΣ 
γουῃρ δἴανοθ, ἀοβυϑποα ὅο ἐμ ΐ8 βουυΐοθ, τηυδὲ ποῖ 9Ὸ 

. ἰἀμνθγοα ἘΠ16 ξείοσυ ἐδ γτονοϊδεϊοσι οὗ σοὰ ἰπ ἐδ 6 
τοουϊ, τοοοτάθἃ ἐη 23 ἔσσω, χχίν. 25; 2 Ἔγου. Υἱὲ. 1-8, δπὰ 
Σάΐο 1, 35.5Ά.--Α, 6.] 

πὶ ἢ Βίπι ἰο [6 δδλογϑὰ τοουηίαΐη, Ποῦ Ὀ6 Ῥγοδοπὲ αἱ 
ἴδιο θα γί] βδοεῖβοθ.-- -Απὰᾶ Σ δρὰ ἴμῸ 16ὰ.--- ΤῊ} 
οουϊὰ οΔ51}γ 8600 γοϊῃ ἐπ ποοὰ οὗὨἩ (6 Ὀυτηςοδοτιίωσ, 
διὰ [80 ἤγθ, δῃὰ ἴδ κηΐξο, ἐπαῦ ἢ νηΐ ποῖ σροτοΪν 
ἰ0 πογβΐρ, "αὶ ἰο δδογίβοθ: πὲ ἰὸ ται ἰμ6 βδογίβοθ 
ΑΒ [89 τηδΐῃ ἰδἰηρ.---Ασμὰ ὙῊῦ 1 τεοσδῖρ, δὰ 
ΟΟΣΩΘ ἴο γοῦυ.---Κηο Ὁ] γοιρδυῖβ: “ὁ ΤῈ6 
ΔΌΪΙΟΣ ΔΡΡΌΘΟΑΙΒ ποῖ ἰο δᾶνο Ὀοϊϊονοὰ ἐμαὶ ΑἸ γΆμβιη 
ἩΟῸΪ]ὰ 6 ρτεοβθηϊοα ἴῃ ἃ Ὀδὰ Ἰρδέ, ἰτουρῆ ΒΌΘΙ ἔα 190 
ὨςΟΓΔΏΟΕΒ (ΟΡ. οἷ. χὶΐ. 18. χχ, 19). Ὑὸ πᾶντο 
ΔΙΡΘΘΔΟΥ βοαὴ Ἡδδὺ ἃγθ (86 οἰοιησθοὶβ οὗ ἐτυίῃ, ἰῃ 186 
Ῥὶδοϑβ σοίοιτοα ἴο, βοῦο ἴῃ δϑῆδο οἵ ἔδθ ποιὰ οὗ 
ΑΡγϑβδσα ἕἰα ἀοίεστοϊηδα ὑἱπγουρ ἰδ6 υἱΐαγαποθ οὗὨ (ἢ 
τἰδὴ ἴῃ 31), τ οἷ, δοοογάϊηρ᾽ ἰο 186 ἴοττη ΓΞ 29. 
τοῖσῃς 06 ἰγδῃβίαἰθά : δῃ ἃ ἸΠΑΥ γα τοίυσζη 
ποῦ ὰ ἐμαὺ τὸ τη, 10 8 106 ἀοβίρῃ οὐ {16 δῃ)- 
Ὀἰσυουβ ἴθστῃ ὑο Αβϑῦτο ἐμθπι 88 ἴο [ἷβ ἰπίθη οι ΟΥ 
Ῥύυσροθθ. [1 ἰβ σδίμορ ἰδθ υἱΐογαηοο οὗ 18 ἔτι 
ἰμδὲ αοἀ ναβ 806 ἰὼ γαΐϑο Ηἷπὶ ἔγοτα ἰδ ἀθδὰ, 3:66 
ἨΘΌ. χί. 19.---Α. 6.1] --Απὰ 1αϊὰ ἐξ Ἴρου ἴπδδ8ο.-.--- 
Ετοτὰ 186 ἴπγοα ἀδγδ᾽ ΟΌΣΠΟΥ ΟΥ̓ [5886, δηὰ [6 Βογνΐοθ 
ὙΠ ΠΙΟΒ Β6 ΠΟΡΘ ῬΘΥΪΟΥΤΩΒ, ἯγὉ ἸΩΔῪ δοποϊυὰθ μὲ Π6 
μιδὰ στόπτῃ ἰο ἃ βίγοηρ γοπίῃ, [|ὸ 1Βῃτδοὶ, ρουῆδρβ, 
δἱ ἰΠ6 ὑἷπι6 οὗὨ δ'8Β οχρυϊδίοη (ἰΠ 6 ἂρ δὲ προ πα 
οΟμβστη).--- 9 ΣΖΣ6.---Α κἸτιπλοτίηρ Θ᾽ οὐ ἐἶῃ- 
ον ποοὰ." Κπορεϊ.---Βαΐ τῆοχο ἱα ἰδ ἴδ 7") 
--Ἴδαδο Κπονν ἰμδὺ ἃ βδοιιβοίαὶ δηΐπλὶ Ὀοϊοηρεοᾶ ἰο 
186 Βαοιίβοθ. Τῇ οναδῖνθ δῆβνγοῦ οὔ ἰδ ἔδίθογ, 
ἐγθι Ὀ]ϊηρ᾽ ΠΟῪ δἱ ἔπ 6 αὐοδίίοη οὗὨ μ͵8 Ὀοϊονοα οἰϊ]ὰ, 
ΔΡΡΘΔΙΒ ἴ0 ἱπ|ηδίο ἴπδὲ ἢ Βοῖὰ δ Θῃίγαηοο οὗ ἃ 
ΠΘῊ τονοϊδιϊοι δὲ {86 ἀϑοίείνο τωοσηθπί ὑο ὍΘ ρΡοββί 16. 
Ὁμπᾷϊ! ἐμὲθ οοσατβ ἢ τπηυδὶ ἐγ} ΟὟΘΥ δοοογάϊηρ ἰὸ διἷβ 
Ῥγουίουβ σἱοῦν δηὰ Ῥῦτγροθβο.-- -Ἴ) ἰοττὴβ οὐ [Π|6 δὰ- 
ἄγοβα: Α͂Ὺ ἐβίμοχ, ΤΩ δοιαὶ !---ΤῊς ἴον πο δν 
δη τ Ἅ}}}ν δἰ ϊδοδηὺ πογὰβ τηατῖς 86 αἰ ου]ὶγ οἵ (86 
Ὑ8016 οΟΌτδο ἴον Αὔσϑδαση, δηὰ ργϑδϑηὶ ἰῃ 80 τωυποῦ 
ΟἰθαΓΟν 8 Ἰίρῃϊ, (89 Ὀππδυθτίηρ βιοδαίββίηθβϑ οὐ 19 
ΓΟΘΟΪΏΘ68 ἰο τηᾶῖζο {86 οβοιϊῃρ.---Απὰἃ ἴοοὶς ἰδ 9 
Ἰτοῖξο.---ΤῊ6 ὙΟΤΥ δίρῃοδὶ δχργοββίου οὐ ΐθ τοδαϊΐ- 
μ658. 1 Νοιδίπρ 18 Βαϊ οὐ δὴν αρὶ διίοη, οὗ Β: ΤῸ- 
Βἰϑίδῃοοθ, οὐ οοζηρίαίπς οὐ ἐδ ρατὶ οἵ ἴ8ββδο. [ΐ ἰδ 
οἶοδν [δὶ μ ἰβ ἰῆ8 ἀοδογί ροὰ 89 ἔπ πἰ]Πἶς βδοτί- 
βΒοίδ] Ἰδτ .ἢ 

8. Τὴ ἥγεί εαἰΐ 7γοηι ἈέαΣΡΕ, ΑΥ̓Ρ ΠΣ 11--14).-- 
Α ΑΌΣΔΒΆσΩ [---Αα ἰδ6 οὗ 1|ὸ Αηροὶ οὗ; 
δοδβονδῃ διδηὰβ ἰη οοπέγαδὲ τίς ἐμὲ οὐὨ Ε]ΟΝἶπ), 80, 
Δ15ο, ἰμ8θ τγοροϊ θη οὔ (9 πδᾶπὶθ ἤοτο, ὕο 118 βίηρὶθ 
186 (γαγ. 1). Α οἰθαγοσ, πίάθσ, τότ ἀοδηΐίο, δηὰ 
ἔασι μον Ἰοδϊης τονοϊαϊίοη ἰθ ἐπ8 ἀοβοσὶρθοά. ἸΤῈ6 
τοροδιϑὰ οδ]}: ΑὈγδμδῖ  ἀοδίστιαίθβ 4180 ἴ86 γ- 
ΞΘΏΟΥ͂ οὗ ἐδο ἰπιοττυρίίοπ, ἰπ6 ἀροϊἀοα τοὐοοώοῃ οὗ 
[86 Βυχμηδη βδογίῆοο. Ἐὸν ἰδθ Απροὶ οὔ [86 [,οτά, 866 
οἰ. χὶΐ, --6ἀὔουν 1 ον [παῖ ἴμου ἐθατοαὶ 60ἀ .--- 
ΑΡσδθδτη 88 βίοοὰ (δ ἰοβέ, ΤΏ πον οάρο οὗ Θοὰ 
Ταβοοίβ ἐἰ86 1} 88 ἃ πον δσρουτθηίδὶ ἱτηον]ορο ἴῃ 
ἴπ:6 ὀομϑβοίουβηθβε οὗ ΑὈταβδω. [[Κπον, ἰπ [86 
8686 οΟὗἨ υ86, ἀθοίατο ΤΥ Κπον]θᾶρο---ἴδνο τηδαθ 1 
τηδηΐοθὲ ὈΥ ουὐἱάθηϊ ὑσοοῦ ὙΤΟΒΡΘΎΟΕΤΗ, Ρ. 100. 
“ΔΔ ὀνθηῦ!αὶ Κπυοπίηρ, 8 ἀἰθοονοσίησ ὈΥ δοῖυ δὶ ὁχ- 
Ῥοτϊτηθηῖ." ΜΌΆΡΗΥ, Ρ. 841.--Α. 6.}--Βομπὰ 
Βίπτι ἃ σϑιω.--- ἽΠΙΣ ον ὙΠ Ὀοδίπά, Ὀαοϊκυσαγάβ, 
ἷ8 ποὺ υϑοά οἰβονμοτο ἰη ἐδ6 ΟΙΪὰ Τοδβίδιιοηϊ, δῃὰ 
ἔγοτῃ {18 88 αὐίβοι ἐμ9 οοηοοίαγα! τοδάϊηρ ἽΓΣΣ, 
Δα 4150 ΒυΠΊΘΓΟΙΒ οομδέγυοίζοτ (ϑ00 ΚΝΟΒΕΙ, Ρ. 175). 

ἐν σὰ υτι ἑὰς πέπεξεῖ7. “ΑἸΟΙΒοΣ χορ ϑεϊο ρΘΘΟΣ ;᾽» 
δὰ ον εἰαιάαπι γα, σ. 

Ἐ[Α]] οοσασαθπέδἔοσ ἀνγοῖ] ρου ἐδο θη  )686 ἀσιὰ 
βόλον οὗ ἐμὸ δοϑθ Βοὸ ἀϑδασίυθἃα. Βαυΐ Ὡο ποτὰβ ὁΒᾺ 
ἐϊ τῇοΣΘ ἔσω νο.--Α. 6.] 
[ποὺ ᾽ὲ Ὀτίηρδ ὈΘΌτΟ 16 ἴΠ6 Τδῖιῦ Ψ 80 "τὰ Ἰοὰ ἰο ἐπ 

ἴ6Σ.-..Α. οὖ 
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Οοδομίυβ οχρ δίῃ ἔπδθ ποσὰ ἴῃ {86 Ὀδοκρτουμὰ: 
Ὀυΐ πὸ βῃου ἃ ΟΌδβογτα νγὲ}]} ἰμαὺ ἐλ ἰ8 βαίὰ [αὶ ΑὉτα- 
δὲη ἰοοκοα δτουπὰ Ὠἶπι,͵ δηὰ ἴδ ρογοοϊγϑαὰ [ἢ ΒΒ 116 
ὈΘὨΐηά ἷ8 Ὀδοκ, ὕὕμπρβοοη, ἀοα τηγβιο ] ΟῚ ῥτο- 
ῬᾶΓοΒ ἢἷἰβ γἰ 8 ἔον ἰϑ οσῃ. Ηθ ἀοεβ ποὶ γϑοεῖῦο ἃ 
Ῥοβίϊνα οοϊητηδηᾷ ἰο βδογίῆοο {110 γϑῖὴ ἰπβίοδα οὗ δἷ8 
ΒΟΠ, ΔΙ Ππουρἢ ἢ τοσορΏΪΐΖο8Β ἴῃ [16 ἴδοι ἐπαὺ [86 τ σω 
πὶιὴ 19 ἸΟΌΩ, σΤοο κα ΠΟΓΏΒ ὙΔὯ8 σδυρῃι ἴῃ 186 (Ὠΐοῖ- 
οἴ, (890 αἰνίπο βυρροδίίοη. ΚΝΌΒΕΙ,: “ἶπ ἃ ἧκο 
γῶν, ἰὨγοΟῸρΡὮ ἃ αἀἰνίηθ ργουϊάθῃοο, ἃ χοδίὶ ἰΒ ργεδοῃοϑα 
85 ἃ ΒΔΟΓΠΟΙΔΙ] δηΐτοδὶ ἔον Γρηϊσοηΐδ, τ ποτὰ ΠοΓ ἔδίμοσ, 
Αρϑιηθηηοπ, του] βδοῦίθοθ ἰο ὕϑηῦβ δὲ Αυἱἷβ 
(Εσπιρ. ἠρλίσ. Αια, 1591 8). --ἰὰ ἴδ αἰφοαὰ οὗ 
Ὠία βοσι, ὃ ---ΤῊ}8 ὀχργοβϑίοῃ ἰ8 οὗὐἠ ἀθοϊαϊηρ ἱσηροτῖ- 
ΔΏΟΟ [Ὁ (Π6 πθ0]6 ἱΠΘΟΓΥ οὗ βδουῖῆθοθ. ὙὉΠ|6 βδοτὶ- 
βοἷδὶ δῃίτπιαὶ ἀοϑὶρτιαῦθβθ 1116 Βυτη οἰ ἶολ] τοργοθθηϊδίϊοι 
οὗ 106 Ῥουβοὴ ὙὮΌ8Ὸ ργοδϑηὶβ (86 βδογίβδοο; Ὀαΐ (μἷ5 
τοργοβοηϊδιίίοη ἴῃ ἰῃ6 Ἰδοῦ τυ] οἵ ἰδ6 ΒβΒδογίβορ, 
τασδὶ Ὀ6 ἰπιογρτγοιοὰ αἰ δ ΥΘΏΥ, δοοοσγαϊηρ ἴο ἰδ6 αϊΐ- 
ἔογοηΐ βδογίἤοοβ.- --απᾶὰ ΑΌΣδΒΆσΩ 1.1.9 δσΩθ 
οὗ τμαὶ Ρ]606.--- 6} ΠΣϑο ἢ δὰ Καὶ αἱ] ὀχρίδίη (160 πογὰ 
τὶ 5, δόμου ΟὈΒοτΥοδ, οὐ ἰδκ68 οδγθ, Ὀπὶ γαὐθοὶ 

ἴδε οχρίδηδίοι οὗ ἴμ6 ΝΊΡΒΔΙ, ΓΕ ἊΜ οἵο., ἀροῦ [86 
τοουηὶ οὗ (6 Ιμοτγὰ ἰδ 8}}4}} Ὀ6 δϑϑῃ, οβόοβϑῃ, ἷ. 6.,), Ὀ6 
Ρτγονίἀςα, ον οαγοὰ ἔου. ΤΟΥ ΙΔῪ δϑἰἀθ [18 εἰχιη]- 
οδίίοη οἵ ἴμο ΝΙρδ), δηὰ Ὠο]Ζϑο ἢ ἐγαηδίδιοβ: δ6 
ΔΌΡΟΔΙΒ Ὁροὴ ἴΠ6 τηουπὶ οὗὁἩ ϑεμβοναῖ. Βυΐ ἴδ6 
ΝΊΡΒΑΙ πιυβὶ ὮΘ ΓΘ οΟΥΙΔΙΪΥ σοτγοβρομά π| ἢ} τ..6 Καὶ, 
ΔΙ Πουρ πὸ οουἹὰ ρῥοΐϊηξ ἰ0 πὸ οἵπος ῥγοοῦ ἴον δ. 
ΤΌ οχρ]αμδίζοῃ δἷ8βο, Ὁροὴ ἰδ 6 τηουηὶ τ ῆογο Φοβουδὴ 
ΔΡΡΘΆΓΒ, 18 ἴδ ἴοο ροπογαὶ, βίῃος Φομουδὴ ἀο68 ποῖ 
ΒΡΡΟΔΣ ΟἾΪΥ ὑροῦ Μογίδῃ. Τῇ οχργοββίοῃ : “ ἷϊ 
ΜΠ Ὀ6 σῃοβοη, ῥγονϊ ἀοα,,) ἀο68 ποὶ σροδὴ ἢ6 κ]}} 
σΆγο ἔοτ, θα Β6 ΜΠῚ Ὠἰπηβο]  ομοοΒβο, δά μόποο ἐδ 6 
ΝΊΡΒΑ] 4180 τηυϑὲ θ6: 774 πιουπὲ οΥ σελουαΐ ἐδ ἐλ 
γποιμιίαίη, ιολετα ἂε λἀἰπικεῖ  δοϊοοίδ απᾶ ργουΐάεε Ὺὲδ 
δαογί οο. οτίδῇ 5, ἱπογείογα, ἱπάθοά, ποῖ {86 πιουπὶ 
οὔἩ τῇς δεοοηιίπῷ υἱεῖδίς, οὗ ἴθ τονοϊδιίοη οὐὁὨ Οοά 
(Ὀ ε] 2568), Ὀὰϊ (6 τπιουηὺ οὗὨἩ Ὀεΐπρ βοο, ἴπ6 τηοιπὲ 
οΥ̓͂ βοαϊδοιίοη, {Π6 ταουπὶ οὗ ἐπ6 οποίος οὗἁὨ [ἢ δδογίδοϑ 
οὗ Οοἀ---ἰποϊυδῖνα οὗἨ ἰδ6 βαδογίβεθβ οὗ Οοὰ. [Απὰ 
(5 οὗἁἨ ἐδι6 εαογὶ ςε.---Α. 6.1] ον Μογίδῃ δηᾶ Ζίοῃ, 
οοιηρᾶτο ἴμ6 ΒΙΌΪα ὈιοἰΟΠδΙΊ68 ἀθαὰ ἰἢ6 ἰΟΡΟΣΓΑΡὮΥ 
οἵ Ψαγυβδ 6. 

4. ΤΊιε δεοοπα οαἰΐ ἥγοπι ἤδαυεπ (γοτβ. 1ὅ--19). 
ΤΏ δυῤ]οςσὶ οὗ ἴΠ6 ἄγβὶ οα]] ττῶϑ᾽ ὑγϑῦτω ΠΘΏΓΥ πορα- 
εἶνο, ἃ ῥτο οἰ οπ οὗἨ 86 Ὠυτηδῃ βδογβοθ, οοπποοίθα 
ΜΠΛῸ ἃ τοοοσηίοη οὗ (δ6 πρίτ 2] βδουῖθοθ, δβϑοον- [ 588,18, 
ἰαἰηοά, δηὰ οοπδιτηρὰ μαλοη ἐν τιἷ8 δυσροδϑίίοη οἵὨ [86 
ἰΥρίοαὶ παΐυτο οὐὗὁἨ ἴῆ6 βδοῦῖβοαο, Τὴ6 βοοοῃὰ ΟΔ]] οὗ 
ἴδ ΜΑΙοαοἢ Φοθονδἢ 8 ἰπγουρπουὶ ρμοδὶεῖνο.--ΒῈ 
ΤΑΥΒΟΘΙ6 Ὦδνθ 1 εὐσοσ.--ΤῊῆο οαἱῇ οἵ Φοδονδῖ 
(εἰ. χχΐν. 7; χχγνὶ. 8; 1. 34; Ἐχ. χὶδὶ. ὅ.; χὶ. 388) 
ἴθ ἀοϑου θοὰ ἤθγθ ἃ8 ἃ διθαγίης " Ηἰτηβ δ, αδἷβο, 
Ἐχ. σχχχὶ, 18. 168. χῖνυν. 98: Ηρῦ. υἱ. 18 ἃ 
ΤῊ βιυοασίηνς οὗὔ ἀαοὰ ὈΥ διίτυβοὶζ, 18 δὴ δηΐπτγο- 
Ῥοιμουρῃϊς οσχργοδδίοη, ἴὉ. (Ὧθ ἱγγονοοδῦ]θ, οοΥ- 
ἰαΐῃ Ῥτγοτηΐθα οἵ Ψεῃούδῃ, ἴοσ πϊσ ἢ6, ΒῸ 0 βρϑᾶκ, 
Ρἱοικο5. (6 οομβοϊουβηθβθ οὗ [ιΐβ οσὰ Ῥογβοδί ιν, 
1. ῥτοταΐβα 88 ἰδ ᾿παρτίηβ ἰΕΒ6 1} ἴῃ (6 ρΡοτγίοςϊ 868]- 
ἴῃρ οὗ 1ὴ6 δβϑύγαποθ οὗ ἴπε ἔβί ἢ οὗ ἐΐιθ Ὀοϊονίης 
Ρδισίασοθθ, ΑὈτδδδηὰ ΘΔ} ΟὨΪΥ Ὀὰ οογίδίῃ οὗ [ῃ6 
οδίῃ οἵ Οοά, [πτουρὶ 18 οἴου] δοῦο ἴῃ Ϊ8 οσπῃ 
μοατί. Ηρηοσο [Πϊ8 οοἱἢ ἰβΒ Βῃρροβοα αἷβδὸ Ὑ ἤΘΡο 1ῃ6 
Ῥοτγίδοϊοη οὗ [Π6 δββύσαῃοα οὗ ἴ86 [αἰ 18 ΒΌΡΡοΒβϑά, 

5 [ΑὈΣΔΠΔΙΑ ΟΥΘΥβ ἔῃ 9 ΤΌΣΩ 88 8 συρδίϊέιο ον 15880. ΗἨθ 
ψι πο] 5 ποῖ ΒΪ8 ΟἿἹΥ 808 ἐπ ἰπίοαΐ, δινὰ γοὶ ἴῃ ἔμοῖ Ὠθ ΟἿ ΣΒ 
Β Βυραιττ10 70. Π16 ΒΟΠ.. ΜΡΕΕΕΥ, Ρ. 341.--Α. 6.} 

Ὁ {Τ 15 ἰϑ ἴῃ ΟὨΪΥ ἱπεδίδποςο οἵ Θοὰ᾿ Β εἰμωρεύτα ὉΥ ἱπιδοῖῖ 
[π ὲβ [πϊοσοοῦτϑο σπ1ἢ ἐδ 6 ρμαϊτίΔΥΟὮ--ἃ ὑχοο οὗ (λ6 ππίᾳ!9 
ηροτίδηιοο οὗ [15 νοι, ὙΥΟΝΟΒΊΎΓΟΣΤΗ, Ὁ. 10].--Α. Ὁ.} 

ΟΕΝΈΘΞΙΘ, ΟΚ ΤῊΚ ΕἸΒΗΤ ΒΟΟΚ ΟΕ" ΜΟΒΕΞ, 

Ησῶοθ, δἷβο, Φϑιουδὴ ἀϑοίδιοα ἰδὲ 6 δὰ βνόσα 
Ὀπίο ΑΡγδθδηι, ἴδ282ς δηὰ Φδοοῦ, δηὰ ἰὰ ἰβ οὶ αἷΐο 
ἔς οογτοοί, δἰ ἐπουρὶ Ἐ 6] γίοῖ 5 ἷβ δοδοηῖ, το 
ΓΙΟΥ͂ 58 γ8 τὶ τοίθγοηοθ ἰὸ δ. ᾿χχχὶσ, 86: οχ, 4, 

δηὰ οχχσχὶϊ. 1], “18 ἰτἴθ0 Ῥγοϊωηΐδα οὗ 186 βοοὰ οὗ 
ΑΌσδΒδια ἀθϑοθηάβ ἴὴ ἰπ0 δβοοὰ οὗ αν, δὸ [86 58- 
στρα βογίρίαγοθ ἰγαηδίος (ἢ6 οδιἢ ρίνοῃ ὑὸ ΑὈτδδδσω, 
ἰο [86 ρΡοῖϑοῃ οὗ θενὰ." ΑἸιδουσίι “ἰποσα ἰδ 
ποίην βαϊὰ ἴῃ (06 ργουῦλῖ86, 2 ὅδιν. Υἱὶ., δηὰ 1 ΟἸ τοὶ. 
χΥυϊ. ὑροὺ ὙΔΟΒ (Π6866 ῥϑα]τη8 τοδὶ, οὗ δὴ οδίμ οὗ 
σοά,;" Καοῦθο. Το οδἷιι οὐ Ἃοὰἂ τγονθ8]8 ἰδ} 
δυϑῇ ἴῃ [86 βοδ]ηρ οὗἨ ἰδ (Δ|1}, Ἰοανίηρ ουἱΐ οὗ νἱον 
100 ἔδοὺ ἐμδὶ (86 ῥγοιηΐβο γίνου ἰὸ αν ἃ νῶϑ τυςἢ 
ΤΏΟΓΘ ρδσγοσυ!δν δηὰ ἀοβηὶίθ [μ8ὴ ἰπδὶ Ὑϊοἢ ΑΌγα- 
Βδῖὴ τοοοϊνϑὰ.-- -Θα ἢ ἴ[8Π9 Σιοχτὰ (20 δανίηρ οὐ 
δϑοόδονδῃ).---[Ὁοϊηραγο (6 τοπάοτίηρ οἵ ἔα ξορί., 
λοι, λαεέ ποί εἰὐϊλλεϊά ἐὰν δοπ, πὶ ἴ[μ6 ἰοττηβ οὗἨ [6 
δροβίίς, Εοι. υἱἱϊ, 82. ΤΉ τϑϑοιμ Ὀδποο ᾽β διε κίησ, 
δηἃ [8 0}6 οὗ (86 οαζολιοογαάξ οὗ πῃϊοὴ Ἡ οτάβποσί 
ΒΡΟΔΚΕ.--Α. ἃ.] Α βοϊετηη βἰδίοτηθηὶ οὗ {δ ῥτγοϊω- 
86, Ῥοϊμείης ἀοπτῃ ἴοὸ 1ῃη6 ἴΐπ6 οὗ 106 Ρτοροία. 
αλλ δι), δἀάτοββ οἵ [89 Ἰμογὰ, ΟὐσΌΓΒ οἰβονμοσο ἴω 
εἶο Ῥετὶαίδυοα ΟἿΪΥ (ΝΠ. χὶν. 238), δηὰ νἱίδους 
δοθονδὰ ἴῃ (6 πογὰβ οἵ Βαίδδληη (ΝΌΣ. χχίν. 8--1ὅλ. 
ἴῃ δα αϊοι ἴο ἴδ δοταρδγίϑοι οὗ ἴδ 6 ΠΌΤ ΌΟΣ ΟΥ̓ τῃ6 
δἰδιβ οὗ Ὠθαυϑα (οἷ. ΧΥ. δ), πὸ αν ἐπδὶ οἵ ἰδ6 βαιὰ 
ὍΡΟῚ ἰδ 6 Β66-δῆογο, [80 ΒίΣοηρ ἔρυτο ἴθ δὴ ἱπηῦτηον- 
ΔΌΪΘ τ2858 (οἰ. χχχίϊ, 18 ; Φοβᾷ. χὶ. 4).---8}}1} Ῥοα- 
βοιδ ἴῃο καὶο οὗ ἰδ Θηθσηΐοϑα.--- ΤΠ τηοϑὲ οὈγνίοιθ 
8686 ἰβ (Πἷ8: ΙΒΓ8Δ6]Ϊ Βῃουϊἃ ογοσοοσηθ ἢ 8 Θῃθιγίρα, 
δηὰ Ἴσδρίυτο ἱμποῖγ οἰκίο8, βίῃοθ μ6 βῃουϊὰ βοῖζε δηῇ 
ΟΘΟΌΡΥ ἰδεῖν χαίοα. Βυὶ (π0 σαίδ Ὦοτο ρμοϊηΐ ἴ0 ἃ 
ἄφορον τηοδηΐηρ, ΤΏ6 Βοβῦϊο πονϊὰ ἢδ8 ἃ ργαίθ οὗ 

ἴ66 ἴῃ 118 ΚΌΒΟΟΡ 168, ἐπγουρἢ προ ἢ 186 Ὁ6- 
ἤστίυα [δτδοὶ βῃουϊὰ δηΐου ἱξ (Ῥ6. χχίν. 7- 9). ΤῊθ 
[ΟἸ]ονίπς τογὰβ Ῥσουθ ἰμδὶ ἐἢ15 ͵8 [8:8 Β6:86 οὗ ἴδ 
ποτὰβ Πογο.---Απαᾶὶ 8881} ἈἘΘ6 ὨὈϊοαδοὰ (5}41}} 1665 
τι ϑσδ01ν 62).---Τ ὁ Ὀ]οββίηρ οὗ [86 παδίΐουδ (οἢ. χΒ.) 
ἴῃ ΠΟ ὉἿΘΥ ΔΡΡΘαΡ 81}}} ἴῃ ἃ ρδβδαίτε δἰ[τυὰθ, Ὀ6- 
ΘΟπι68, ἰῃ 1ϊ8 τοβυ]ῖ, (06 οδῦθο οὗἉ ἰμοὶν ἔγθεὶν ὈΪοβείησ 
(δποτηβοῖνοθ ἰῃ ἴπ6 δοοὰ οἵ ΑὈγδδδση, ἱ. 6., τὶ δε ΐτς 
Ὀ]οββοάῃοαβ, δηὰ δ] προ ἰμοσοβοῖνοθ ὈΪοββοα,---Β}6» 
οδῦδο ἴδποιῖ μδδὲ ὡὐρολοὰ ΤΩ νοΐοθ (Το Ρ. τος. 
16).-- Ἐ6 ατοδὶ ῥτο οὗ Φεονόονδὴ 8 πὸ Ὀἰπὰ, 
ΔΙΌΣ ΓΑΥΥ ἴοτη, Ὀὰϊ Ββίδπὰβ ἴῃ τοϊδὔοη ἰὸ 86 ἰσὶοὰ 
δηὰ Ὀοϊονίηρς οὐοάϊοποθ οὗὐἨ ΑὈγδῆδτη (566 Ὄδιωθα 
ἰϊ. 28). [7116 οἱοείηρ᾽ τϑτρδσκβ οὗ Κοὶϊ οῃ ἐἷϑ ρα5- 

ΔΙῸ 88 [ὉΪΪοτε: Τιΐδ ρ᾽ογίουδ ἰββυθ οὗ [86 
ἰοιηρ διίου 580 {ὙἰθηΡΠΔΏΓΥ οηαυτοὰ ὈΥ ΑὈγαδδση, 
ὨοΟΐ ΟἿΪΥ δυϊπουιἰοδίοθβ ἴἰθ6 Ὠἰδίοτί 41] ομδγδοῖορ οὗ 
(18 σγνοπῖ, Ὀὰὶ Βῃονβ, ἰῃ (86 αἰοαγοϑὲ πιλπηοῦ, ἰδδὲ 
ἴπ6 ἐοτιρίδιίοη Ῥ8Δ8 ὨΘΟΟΒΒΔΓΥ ἰ0 (6 δι!!ἢ οὗ [86 
ρϑίγίδσοῦ, πὰ οὗὁἨ ἐπῃπάδτηθπίδὶ ἱτωρογίαποθ ἰὸ μιἷϑ 
Ῥοαϊου ἴῃ {86 Πίβίοτυ οὗἉ βαϊνα ου. Ὑπὸ ἀουδὲ ποῖ» 
ὁν ἴδιο ἔσο σοἂ οοὐ]Ἱὰ ἀριιδηὰ ἃ δυτηδη βϑοτγίβοα, ἐδ 
τοιωονοὰ ὈΥ (6 ἴδοι ἰμαὶ οὐ ἰπηδ61 ργονυθηῖς ἐπ 
οοπιρίθομ οὗὐἨ [60 πδοτίβοο, δηὴάὰ ἴ86 ορίπδοω 
ἐμαὶ ΘΟοἷ, δὲ ᾿ἰοαδῦ δρρδγθῃί ῦ, ΘΟΤΏ68 ἰπίο εοὨβὶοῖ 
αὶ Ὠλ86 1, ποθὴ 6 ἀσιηδηβ ἃ βδοσίβοο, δηὰ ἰπμοῸ 
δοίυ δ! ἕο ὉΪἀ8 δὰ ργονυθηῖβ 8 οοχηρίοἰΐοῃ, 18 τοϑῖ 
ὉΥ ἴδ0 γΟΓῪ αἰ χη βοδηΐ οἴδαρο ἴῃ [86 πδιοθα οὗ δοὰ, 
βίποο Θοὰ ψο σοτμπίδηδ ΑΌΓΆΒΑπὶ ἴο οὔον 8680, 
8 οαΠεὰ ὉΠ ΤΙ, Ὀαΐ [86 δοίαα] οοταρ!οου οἵ 86 
Βδοσίβοο 5 ργενυϑηίδα ὈΥ͂ ΓΝ, πὴο ͵8 ἰἀοποδὶ π|ῖὰ 

(6 Γὴστν ΠΡΌ, Νείίμεν ΓΙΊΓ, (06 αοὰ οὗἉἨ 58} 
γαϊΐου, οὐ (8:6 ἀαοἀ οὗ ἰδ6 οσογδοδηΐ, γο ζῶν ἴὸ 
ΑὈτδμδὰ ἰδ6 ΟὨΪΥ͂ Β00 Δ8 ἴΠ6 δΒοὶν οὗὁὨ [Π6 Ῥτοσηΐβο, 
ἀοπιδηὰβ ἴδ δβδοσίβοο οὔ (Π6 ῥγοιιϊβοὰ δηὰ ρψίνϑῃ 
δαῖτ, ποῦ ΘΎΤΟΝ, Θοά 1ὴ0 οτοδίον, ἨΠῸ 88 186 ρον- 



ΟἜΠΑΡ, ΧΧΗ͂, 1-10. 00 

εὐ ἰο μἶνο δῃὰ ἐδ δΌΔΥ 116, Ὀαὶ ΘΤΎΞΓΙ, (16 ἰτὰθ 

Οοά, τῆοτ ΑὈτδβδπι ἰχπ οὟ δηὰ ᾿ΟγΒρροα ΔΒ [ν}8 
ρασβοῦδὶ Θοὰ, πίιἢ ποτὶ μα μδὰ ϑῃἰογθᾶ ἰηΐο ἃ ρϑῖ- 
ΒΟηΔ] γοϊαϊϊΐοη. Τὴ6 δοπιπηδηὰ (οοπιίης ἔγοτα (ἢ6 γα 
Θοά, πῇοπι ΑὈτγϑβαπὶ βογνϑ) ἰοὸ γ᾽6] ἃ ἀρ [ιΐβ ΟὨΪΥ͂ 
διὰ Ὀεϊονοα βοη, σουϊὰ αν ὴ0 οἴδεν οδ͵]θοὶ (ῃ8ὴ 
10 Ρυτὶν δηὰ Βαπο οί Ὑ {πὸ βίαιθ οὗ ἴῃ 6 δοϑαγὶ οὗἨ [ἢ6 
Ὀδιίσίδγοῦ ἰοπαρὰβ ἢΪ8 βοῇ, δῃά τοναγὰβ ἢἷβ αοὰ; 
δὴ οὐ͵οοῖ οοττεβροπάϊηρ ἰ0 ἴΠ6 ΤΟΤΥ ρΌαὶ οἵὗἉ ἢΐ8 08}}- 
ἴησ. [τ νὰβ ἰο ΡΣ Ὗ Ὠὶδ Ἰοτο ἴὸ ἴμ6 βοῃ οὗἁ δἷβ 
ὈΟῸῪ ἴοτα 81} (86 ἀτοβδ οὗ θΠ6ΒὮΪΥ 80] π]οτο, δηὰ πδί- 
ὍΓΩΙ δβεϊ -ϑοοκίης τ ΐοὶ δ} οἷδνο (0 ἰΐ, δηὰ 80 ἴο 
εἰοτιν ἴεν ᾿πγουρὰ ἴον ἰο αοά, νο μδὰ ρίνοῃ μΐἷτὰ 
.ἷ8. θοῦ, (μδὲ ἢθ δῃουϊἹὰ 0 τῆοτϑ ἴουθ ἢἰβ Ὀο]οτϑα βοὴ 
838 ἢἰβ ΗρΒὮ δπὰ Ὀϊοοά, Ὀαϊ ΒΟΥ τι ΟἿΪΥ ᾿ 186 

ἰο08 ΡΝ δηὰ ροββοββίοῃ ὁ 88 ἃ ροοά ρη- 
ΠΩ Δ ὐοὰ Ὦγ αοά, δῃρὰ Ἡδϊο 6 ἯὯΑ5 (0 Ὀ6 ΓΟΔῪ 
ἴο τοηάον ὑδδοῖς ἰὸ εἰτη δὶ ΔηΥ͂ δῃηὰ οΥ̓ΟΤΥ͂ σῃοϊηθηΐ. 
ΑΒ8 Αθγδάθδτὰ δὰ Ἰοῦς ἢΪ9 οΘουπίγΥ, Κίηάτγοα, ΖΔΕ Π τ᾽ Β 
Βοῦθο, δὲ 86 6811] οὗἠἨ αοἀά, δεο ἢ6 τιυβῖ, ἐπ 8ἷ8. ναὶ 
Ὀεοΐοτο αοάὰ, πὶ ηρὶγ Ὀτγίηρ ἰδ ΟὨ]Υ δου, ἰπ 9 οἵ 
εἶθ ἀοείγοα, ἰπ6 ΒοΟρΘ οὗ δί8 116, [116 ]ΟΥ οὗ οἷά 
85ο, ὧἢἡ οδοιίησ, Απὰ τοῦτο {πδὴ [8 ονθῆ. Ἦθ 
δὰ ποῖ οὔἱγ Ἰονθὰ ἴβδβο δ8 {86 Ὠοὶγ οὗ δι18 ῬΟβδ68- 
εἷοτιβ (χυ. 3,) Ὀυῦ ὉροῚ [8886 τγοϑίθα 8}} [ἢ6 Ῥσοσηΐβοῦ 
οὗ ἀοά, ἴῃ ἴϑλδο 5Βμουϊὰ ἷ8 δοϑοὰ Ὀ6 οδ]᾽ϑὰ (χχὶ. 12). 
ΤΏ οομτηδηὰ ἰὸ οὔον ἰο αοα {18 ΟΠΪΥ δοὴ οὗὨ Ἀ18 
πίίο Ξαγδῆ, ἰη πότ ᾿ἷβ βοϑᾶ βῃου]Ἱὰ Ὀδοοῖθ 8 σῃυ]- 
ἐππιᾶο οὗὅὨ παίώοῃβ (χυϊϊ. 4, 6, 16), δρροαγοὰ ἰὸ ἀββίγονῦ 
(Πα αἰνίπο ῥγομΐδο ἰἰβοῖῖ, ἰο ἔγιϑίγαίθ ποῖ ΟὨΪ [ἢ 6 
ψεϊδἢ οὗ ἷβ8 μοατὶ, Ὀὰϊ σνθῃ [Π6 τοροϑίθα Ῥγοσἶβοϑ οὗ 
9 αοἄ. Αἱ {8 οοτηιδη ἃ που ἃ 15 (1 ραγίδοὶ 
[1861 ἰο ἀποοπάϊιΐομδὶ οοπβάρηοο ὑροῦ Θοά, ἴο {86 
Άττη δεβύγαμοο ἰδῇ αοα οοὐ]ὰ τοδύδθη πὶ ἔγουμλ 
(6 ἀραὰ. Βαὶ 818 ἰοιηρίδ ἢ) ΠΔ8 ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἐπα ἴτ- 
Ῥοσί ἴον ΑὈγδδδι, (μδὺ ᾽6 βου], ἐπγουρἢ [ἢ ονογ- 
οοτηΐηρ οὗ 65} δῃὰ ὈΪοοά, Ὀ6 δια ἰο Ὀ6 186 ἔδίμον οὗ 
δε ΐονογβ, [Πὴ6 δποοβίου οὗ ἴ86 Ὁ σὶβί οὗ αοἂ ; ἰπτουρὶ 
1, 8180, ἴ8δδο τηυδὶ Ὀ6 Ῥγορδασοὰ δηὰ οοῃβοογδίθα [ὉΓ 
Ἦΐ5 οδἰ Πρ πὶ ὑμ6 ὨΙΒίΟΣΥ ΟΥ̓ Βαϊ ναϊΐοῃ. ΑΒ 86 βεῖ- 
ἰοτεὰ πιθοῦ, πἰτπουΐ τγαβίβίδηοο, ἰὸ Ὀ6 Ὀουηὰ δῃὰ 
ἰαϊὰ ὑροι ἰδα Δ]ἴαν, ᾿6 ψαγνο ἷβ παίυγαὶ 116 ἴο ἀραὶ, 
ἰδαῦ 16 τοΐϊριις, ἱπτουρὰ ἰθ6 σταοθ οὗἩ Οοἄ, γίβα ἴο 
ὨΘΊΎΎΠ688 οὗ 116. ὕροὶ ἰδθ δίασ Ὠ6 νγγὰβ βδηοίβοὰ 
ἰο αοά, σοῃμβοογαίθα ἰὸ 6 ὑπο Ὀορίπηον οὗ 186 ΒΟΙΥ 
Οδατοῖ οὗ Οοά, δηὰ ἴμὺ8 “(6 Ἰαίαν ἰοραὶ ΘΟ, βθογα- 
εἶοη οὗὨἨ 86 βγει θοτ τῶὰϑ οοιρ]εἰοα ἰπ Ὠΐπ " (Π6- 
[1246 Α6 86 ἀϊνίηθ οοτητηδῃα, ἱδμογοίοσο, βΏονΒ 
ἴῃ 41} 118 τεϊχῃς δῃηὰ θδγηῃθδίῃθϑ8 ἴ86 οἰαὶτὰ οὗ αοἀ 
ὌΡΟΣ ἷσ οὐσιι, ἰ0 βδουῖβοῦ 4}} ἰο Ὠΐτη, ουθ ἴΠ6 τηοδὶ 
ἄδατ (οορ. αι. χ. δῖ, δῃὰ [κὸ χὶν, 26), ΡῬθη6- 
ἰτοώηρ δυθ ἰὸ {6 ΨΕΙΥ͂ Βοατὶ, 80 ὑπ6 ἰϑβαθ οἵὗὁἨ [9 
(εταρίδιΐοη ἰθδοῦοβ ἰπαὺ ἰδ6 ἔστι αοὰ ἀοθβ ἢοΐ ἀ6- 
τοδηὰ ἴγουι ἢΐ8. ἩΟΥΒὮΡΡΟΓΒ ἃ ὈΟΘΙΪΥ Ὠυτηδη βδοτῖῆοο, 
Ὀυΐ (86 δΒρὶ τἰ τυ] βδοῦὶ ἔσο, [6 ἀποοπαϊοηαὶ γ᾽ ο] πη ς 
Ρ οὗ ἰῃ6 παϊυτγαὶ 116, ὁσοη ἀηΐο ἀθαῖθ. δίηοθ 
τισουσὶ 106 ἀϊνίπο ργονίἄθηοο Αὐσδῆδπὶ οβθσοᾶ ἃ 
ΚΆΤΩ ΤῸ ἃ Ὀυγηὺ οἥετγίησ, ἰῃηδίοδα οὗὁὨ 8 βοι, (86 δηΐ- 
ΤΟΔΙ δδοῦ θοῦ γγὰβ ποὶ ΟἿΪΥ οὔδιοα 88 ἃ βυ δι ζυ6 ῸΣ 
να Βυτήδῃ ΒΔΟΣῆοο, δῃὰ Βδησοποα ἃ8 ἃ Βγτηθο] οὗ 
(Π6 δρίστυλὶ βαογίθοθ οὐ 1Π6 Ῥογβοῃ Ὠἰτηϑο], τς] 
Ῥ᾽οαδίηρ ἰο Οοά, Ὀυὶ ἔδ6 οὔετνίησ οὗἨ Βυγηδη βδου ἔσοο8 
ὉΥ ἴδ6 Ποαίῃοη, 5 τηδυϊκοα 85 δὴ Ὁ σΟΪ ἐϑελοϑρησ- 
κεία, εἐιἀροῦ δηά σοπαἀοϊηηοὰ,. Απηὰ (δῖ5 σοΙηθ8 ἰὸ 
Ρδδϑ ἰπτουρἢ Φοβονδι, (ῃ6 αοἀ οἵἁὨ δαϊνδιίξοῃ, τ ὴο 
Ρεβίσαΐη8 [86 οοτηρίοὔοι οὗ ἴΠ6 οσίργηδὶ βδοτίῆοο. 
σοηςο, (5 ονοπὶ, νἱοπτοὰ πὶ ἢ τοβροοὶ (ο {πὸ ἀΐνὶηθ 
τοραγβίίοη οὗ γε άε Τρ, ἩΪΏΒ ἐφ π6 σδυγοῖ οὗ [ἢ9 
τὰ φτορδβοῖο κἰχηϊβοδησοο, Ὑ δ οἢ ἷ8. ροϊηιοά ουἱ 

κι ἐϑίήρῳ ἀἰδιϊποί 688 ἴῃ (ἢ 6 Ὀἶδοο οὗ {}}18 βδοτὶ- 

βοο, Π9 τιουηΐ Μονΐδῃ, ὑροι τ ϊος, ἀηᾶον [86 Ιομαὶ 
ΘΟΟΏΟΙΩΥ͂, 811 (16 ἐγρίο8] βαογβοϑθβ σϑῦο Ὀγουριι ἴο 
Φοδονδῆ, ἀροὴ Ὑ οἷ, δβο, ἰὰ ἴῃ ἔπ] πο848 οὗ {ἰπη6, 
Θοὰ 9 Βδῖμον, ραν ἰδ ΟὨΙγ-Ὀοροιϊοη β0η. δὴ 
διοηΐηρ Βδουὶῆοο ἔον ἐῃ6 8118 οὗἩ [86 πον, ἴῃ οτγάον, 
ἐηνουχὰ 0118 Οη6 ἴσο βδουῆσο, 0 ταῖβο (86 Βῃδλάον- 
ἷηρ ἰπιθξε οὗ {86 ἐγρίολὶ δῃΐγηαὶ βδοτίβοθ ἰὸ (59 ἐγ ἢ 
διὰ παίατο [ἢ ἐπογοΐογο, 1π6 ἀοϑίἰηδίϊοπ οἵ 
Μονίδῃ, 85 ἴπὸ ρίδοο ἴον [06 οδοτγίηρ οὗἨ [βαδο, πιὰ 
ἴΠ6 δοίυ δ] οἤσίηρ οὗ (86 γδῖὰ ἴῃ .εἷ8 βίθαα, βῃοι)]ὰ Ὀ6 
ΟἾΪΥ δὲ βσϑι ἰγρίοδὶ, πίῃ γοΐδγθηοθ ἰο (86 βίη - 
σΔη69 δηά οδ]οοϊ οὔ (80 ΟΪὰ Ταρβίδυγχοης βδογῖβοθ, 
8Βι}}} {18 ὑὺγρθ δγοδαυ, δἷβο, ρμοϊῃηΐβ ἀόσῃ ἰὸ ἱμαΐὶ ἴῃ 
[0 αϊαυτα δρροδγίηρ δ γρο, θη [ἢ6 οἰθγηδὶ ἰΟΥ̓Θ 
οὗ ἰτ9 Ηθδυθην Εδίδονγ, ἰ186 1}, ἀἸὰ τ μδὶ ἰο ἀοτηδηοα 
Β6τΘ ἤτοτῃα ΑὈΓΒἤδΠ), ὨΔΙ,ΘΙΥ͂, δραγθὰ ποὺ ἷ8 ΟὨΪγ-Ὀθ- 
ξοιίσῃ βοῃ, Ὀυὺ σανο Εἶτ, [ὉΓ 08 8}}, ρ ἴο [Πα ἀ681}} 80- 
[ὉΔ4}}γ, ποῦ Ιβαλς ΟἿΪΥ οπαυγοὰ ἰι ϑρὶ τί, τὺ τὸ 
ταῖσῃῦ ἀΐο πὶ ΟἸτῖδὶ βρί τι τυ 8 }}Υ. δηὰ πὶϊῃ Ὠἶτα τίδθ 
ο οἰοτηδὶ ᾿Πἴ6 (Βοσι. νἱϊὶ, 82. νἱ, δ, οἴ6.), ΡΡ. 177- 
179.-..«. 6α.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΊΠΟΑΙ, 

1. Τῇ τυἱ]ϊηρ ἰπουρῆϊ ἴῃ {π|8 τ᾿ οἷ6 Ὡδγγδίῖτο, 18 
1π6 ρεγίθούοῃ οὗ ἴῃ0 οὐαοάϊΐοηοο οὗὨ ἴδῃ οὐ ΑΌγαδΠΙ, 
ποΐ πόσον, Ββοσονος, ἴῃ ὑΠ6 βδογίῆσο οὗ ἢΪ8 δοῃ, Ὀυὶ 
860 ἰῃ εἷβ γοϑϊῃ658 ἴο ρογοοῖνο 106 τονοαιΐοη οἴ 
Φοῦονδα, ποῖ ἔου 48 (6 ΚΠ ρ οὗὁἨ ἢΪ8. βοη, δηὰ 
6Δ0866 {6 Βγτρθο]ἶο ΚἰΠ πα οὗὁἨ (δ βδουῆςθ ρῥγονϊ δὰ 
88 (06 668] δηᾷ οοπβτιτηδίίοη οὗ [Π6 δρ᾽ 14] Ββδουὶ 66, 
Ἑαϊιὰ τουδὶ ργον ἰἰ86 1 ἴῃ {Π6 ἱηπατὰ ΠΘΔΥΤΥ͂ ΠΟΠΟ68- 
βίου οὗ [06 ἀεδαγοϑὲ οὈ͵θοὶβ οὗ 118, θυ οὗ 4}1} οὺγ 
οὐη ἱποΌρΙἰβ, 5 ἰο 0 τοδὶ] ζαιίοη οὗ βαϊ νδιΐοη, ὑτ68- 
οηΐδ δῃὰ {υἴαγο, ἴοὸ {π6 φῥγονίἀθῃοο οὗ [Π6 στδοθ οἵ 
αοά. Βυΐῦ ἰξ οδημοῦ οοτηρίοίθ ἰἰβοὶ ἢ πῖϊ τοίδγοῃοθ 
ἴο 118 βαϊναϊίίοη, πίζῃουὶ ρυτὶ [γἱηρ ᾿ἰ8ο] ἢ, οὐ Δ] ον ηρ' 
56 1} ἰο Ὀ6 ρυτβοα ἔγοτῃ 4}1} ἰγδα 1004], [ἀμδίΐοα] 
ἰάθα8, ΟΥ ταϊϑοοποδρι 8 οἵ ἔα! ἢ, [Ι͂ἢ ἴ86 Θοτηρ]οιοῃ 
οὗ ἔκ, 186 πἰρίιοβὲ αἰτίη Υ οοἰποί 68 τί ἴῃ 6 
Ῥατοβὺ Ὠυϊηδηΐγ. ΤῊΘ Βδουῖβοο οὗἁἨ [58δο ἰ8, ὑπογοίογο, 
(16 68] βορδγαίΐζοῃ οἵ [86 βδοτοὰ [βγϑ0}} {18} βδοῦὶ 96 
ἔτοσζῃ 186 δροταϊπαιϊοηβ οὗὐἨ Ὠυτηδη βδουῆοοθ. “ΤΏ Θ686 
ΒΑοιἤοο8, δβρθοίδ! Υ οὐ ἁ Οἱ άτοη, ποτ Ουβιίοτη ΔΓ 
διηοῦς ἰἢ6 ρΓο0- Ηοῦταὶς πδιΐομϑ οὐ Ῥαϊοθϑιϊηθ (2 Κίῃ. 
χνΐ. 8. Ῥα. ονΐ, 88), διγοῦρ {Π6 κἰηάγοὰ Ῥμοπιοἰδηβ 
(ΡΟΒΡΗΥΒ. ἀ46 αὐείέπ, ἰἰ. δ6; Εὐδεβ. γαρανῦ. εὖ. 
ἰ. 10, δηἃ ᾶσρρ. Οὐηπδί. χὶϊὶ. 4), διθοης τποῖν ἀ6- 
ΒΟοΠἀδηίβ, ἰῃ6 στ μασίηἰδηδ (Πιον. χχ. 14, ΡΕΌΤΆΒΟΗ, 
οἷ0.), διποης ἴπ6 Εσγρὕδηβ (θ10». ἷ. 88, οἰ6.), διῃοηρ' 
(86 {Ὑῖθο8 τοϊαιϑὰ πὶ [δγδοὶ, (6 Μοδοϊ 68 δηα Ατη- 
τοοηΐϊο8 (2 Κίη. ἰἰϊ. 27) πτῦο Ὠοπογοὰ Μοϊοοῖβ τι 
(Βοῖὰ (1μον. χυἑἱ. 21 : χχ, 2), ἈρῬΘΑΡ αἷ8ὸ ἴῃ [526 ΑἿἵῪο 
Διηδῖ0 δῃὰ Ασδρίδη ἰτῖρο8 (2 Είηρβ νυἱῖ. 81 85), 88. 6 ]}]} 
88 ἴῃ ΑἾδΖ Διῃηοῃσ ἰἢ6 [Βγδο 165 (2 Κίηρ χνὶ. 8 Π.), 
θυΐ τγογὰ Του ἀάθῃ ὉΥ {Π6 ἴα (θοιΐ, χὶΐϊ. 81), δηὰ 
ΟΡροβοὰ ὈΥ ἰἰ8 ργορμοίβ (96 γ, νἱϊ. 81 8) ΤΉΘΥ 
ὝΘΓΘ ἰδ08Β ρΌΠΘΓΔΙΥ Βργοδα (σγουρὰ ἐμπο εἰ οὗἨ [86 
ὩΔΙΪΟΩΒ ἴῃ οοπίδοὺ Ἡλι 15γαο], Ὀυΐ ἬΟΓΟ ΘΠ ΓΟΙΥ ἔοι- 
εἷσῃ ἰο ἰὼ 1 Υ ΟΒΙΔΌ δα τοὶ σίοι..᾽" Καοθεὶ. 
Αοδοογάϊηρ ἰὸ ΟΒΤΚΝΒΕΕΟ, 069 ὨσΠηΔῺ ΒΟ 06 
ἀοο8 ποῖ Ὀοϊοηρ ἰο ποδί βοηΐβτη ἰπ σϑηογαὶ, Ὀὰξ ἰο [Π0 
ἀανίκοβὲ δϑρϑοὶ οὗ μοαϊποηίβιη (εϊέγᾶσο ᾿ἰϊ. Ὁ. 144). 
ΚυκτΖ Ὀοϊΐονοθ ὑπαὶ ἢ6 ρῖνοβ ἰπ6 οογγθοίίοη (ρ. 210). 
ΤῊΏο ἴδοι ἐπδὲ (29 ερίγις ΟΥἨ Βυμηδηΐ διμοηρ {116 
Οτοοῖβ δῃὰ Βοσδηβ. ΟΡ 6 ὨυηΔη βδουῖβοο 
(860 αν: Ῥοϑευο ἢ ἐλ, Ὁ. 862), Ἰο565 [18 ἔοτοα 
πὶ Ὠΐτη, βῖποθ ἢ δβοῦὶ 68 {8 Ορροϑιθΐοη ἴὸ [816 τὸ- 
ἸΙξῖουβ διὰ γαιϊοηδ βίο δὰ ρον οἰδ Υ οὗὨ {Ποὶρ {1168 ; 
ἐῃ6 Βυτηδη Βδογίβοοθα ἀγο, ἰπἀθϑὰ, αὶ ἔθΑγ Ὦ] τϑΠ 688, 
Ὀαΐ ὁ τοδληθββ οὐ ἀουδὶ 88 ἴ0 {6 {τ6 βδοιίβοο, οἵ 
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ὈΟΡΘΙοΒ8Ώ 685 88 (0 δηπάϊηρ {Π6 ἰσᾷς δἱοηθσωηθηί. Βαϊ 
ἴδ6 σὰ αἰομποσηθηὶ ἷ8δ ούθῃ ἰῇ (0 ἀδδὶ οὗ ΟὨγῖδι, 
ἐδ οὐοάϊοηι οοηοοβαῖοι οὗ ΟἾτίβὲ ἰο ἴδ:0 7αδετοσαὶ οὗ 
Θοὰ : δπὰ [86 δηδιορυ οὗἉ ἰδ οσγιοϊβχίου οὗἩ ΟΝ τῖδί ἴῃ 
18δ6 Μο]οοδ-αδογίδοθ, τῆυδὲ Ὅο ἀἰδηρυϊθποα ἔγουα ἰΐ 
Ὀοιὰ οὉ {86 546 οὗἉ δ υὰαΐατη ἀπὰ οὗἨ ἰῃ6 ποτὰ. ΤἘ6 
ΘΓ ογαίου οὐ ἰδο ἴδοι ἰδδὶ (86 τεϊ οι οὗ 
Φεῦ ΔΌΠΟΙΒ δηὰ τοὐοοῖβ ἰη6 Ὠυτηδη δδουῆοο, δ ἷὲ 
.:25 Ὀθοῃ ἰπιτοάυοοα ὈΥ αι Κα δηὰ ὕοη Βοδ θη ({}6 
τοὶ κίου οὐὁἨὨ Φεδονδὴ διοοά οτρ᾽ Δ} ὑροπ [86 5816 
Ρίδηθ π|ίῖιἢ 6 Μοϊοοῖ δεν 6), δὰ [85 Ὀθ6η Θοτ- 
Ῥ]οίοα Ὁγ δαυπιον, Κυσὶς 85 ὀχδιηϊηθὰ δηὰ 6 
ἴῃ 8 τηοϑί βδι δίδοίουυ ὙΔΥ (ρ. 304 5). [716 αγοὶ- 
ἰγδγίμοϑα δα ὈΪΔΕΡΒΘΤΩΥ͂ οὗ ϑδύτοον, δηὰ {86 ΒΟ] 685 
πὶ ππϊοῖ Π6 ΤηΔΙΚ68. .ΐ8 Δεβογ 008 ἴῃ ἴ86 [306 οὗ 
811 ἱαδίονν, τοπάοῦ ἢἷ5 ποῦς πη ΤΟΣ(ὮΥ οὗ ΔΩΥ͂ δεγίουϑ 
τοῖζυϊδίίοη, Απὰ Καυτὶς υδι}γ ἰσϑαὶδ ἰὲ πὶτὶ γ᾽] Ὲ]6. 
--ἋΑὉ 6] ΘΗ ΠΑΝῚ Β ΟΑΘΑΥ: “ΤΏ Ηυτοδη ϑ'δοτί- 
δοα οὗ ἴ6 ΟΙά ΗοΌτονΒ,,, ταΥ 6, δ'8ο, οουδυϊοὰ 
δογα, δὰΐὶ 8 6586} 01 4}}}7 οὐ πιὰ Θδυτηδν, 

9. ΤῊΟ ββουιῆσο οὗ [5886 ὯδΔ8 8 ἱπτγδρα ΘΟ ΘΟΙΪΟΣ 
ΠῚ [Π6 οχρυϊδίοη οὗἁὨ Ιβῃγηδοὶ, ὑοῦ Ὑ11 ΔΡΡΘδΓ 
ΤΏΟΓΘ ΟἸΘΔΥΪ 1Γ τὸ σθοο οὶ ἔπδὲ [86 δρὸ οὗἨ Ὀοὶἢ δἱ 
186 ὕἔταα οἵ {Π6866 ουθπίβ τηῦϑὲὶ Βανα ὈΘΘῚ ΠΘΑΓΡΪΥ ἰδ6 
Βαῖηθ. Τῆυβ τοιβὲ ΑὈΤΆΒΔΤη τοροηῦ ἴῃ [Π6 ὨΙΑΙΟΙΎ οὗἁ 
ἴ888ς, ἴ86 Βυτηαῃ συ πο Δ ἰῃ Ὠΐ8 τοϊδιΐοῃ ἴὸ 
Ἰβῃπηδοὶ, Βιυΐ 85 ἢ6 πδὰ βυγοὶυ ἀουδίθα ἃ Ἰοηρ ὕγηθ 
88 ἰο ἴ86 ομοῖοο οΥ ᾿Ἰβῆτωηδοὶ, 80 4180 8 ἀουδὶ ἰδίγα68 
1186] δϑ ἴο 86 ᾿ἰἴογαὶ δχίοτηδὶ βοῦβ οἵ ἰθθ αϊνίηθ 
σοτητηδηά ἴῃ τὸ ἴο ἴβδΔο: ἃ ἀουδὶ πο ἢ 68} ὯῸ 
ΤΏΟΤΟ ρῥγοὐααϊοα οὐ σις ἴΠ6 ἀϊνίπθ τευ διϊΐου (ἢ Δ 
Ῥοτδαρα ἴδ6 ἀουθεηρ Ἰδουρὰϊ οὗ Ῥαὰϊ ἀρΟῚ [86 ὙᾺᾺΥ 
ἴο Παχηδβουβ, Ὀὰὶ Γδίθ ον ΒΟΓΥ͂6Β ἰ0 ἰπιγοάυοοθ {86 ΠΟῪ 
τονοϊδίίοη,. [786 παιτδῆνθ οὔ Ῥδ0}}5 Θοηνδτβίου Ὑ}}]} 
ποῖ Ὀοδῦ ουὖἱ (μ8 δοταραγίβου. Ηδ ἀο068 ποί δόθτῖ ἰὸ 
δδνο ὈΘΘΏ ἴῃ ΔΩΥ͂ ἀουδίέ, Ὀὰΐ γᾶϑ, 88 [6 Ὠἰτη86} Γ Βα υα, 
οομβοϊοη ἴουΒ. Ηο γνογγ ᾿πουροὶ ἰμαὲ ἢ6 οὐρὺ ἴο 
Ῥογβοοαίο 86 Οδυτχοὶ οὗ αοἀ.---Α. ᾿Ν 

8. Τι6 ἀϊδίέποίίοπ Ὀοΐποοι (86 αἰγνίηο τουθαϊϑὰ 
σοτῃμηδηἃ δηὰ Ατδθδι 5 ταϊϑοοποορίίοη οὗ ἱΐ, ἱ5 
β' πλΠ]Δν ἴο (86 ἀἰδποιξοη Ὀοΐτοοη ἐμὸ ἰηΈΆ}}}]6 οοπ- 
Βοίθμοο " διὰ [Π6 ζ41110]160 ἰυάρστηθηὶ ἴῃ τοραγὰ ἰὸ 
σοπβοίοησα, ἩΠΙΟΘὮ Ὧδ8 ἠοΐ Ὀδδὴ ΒΒ οἰ ΠΕν ποιϊοοα 
ἷπ {ΠΘΟΪΟΩΥ. Τδυδ δἷδο Ῥοΐοῦ, οὐ ἢΐβ8 ὙΔΥ ἴγοσῃ 
δορρα ἴοὸ ἴββασθρα, πιὰ {π6 αϊνίπο δοτμῃ) ἰβδίοῃ 
ἴο οοηγοτῦ Οὐτγηο 9, ταὶς μδνὸ οοηηθοοίοα ψὴ} ἱΐ 
186 τἰβοοηοορίίζοῃ ὑμδὲ ἢ τηυδὲ γδε οἰγουτμηοΐδο Πΐπι, 
υι 116 δυγίμ ον γονοϊδοη ἰθᾶγθ ΔΎΘΥ (86 ΤηΪΜΟΟΏΟΘρ- 
ἄοῃ. Τῆς κυσρρίηρ ΑὟΔΥ οὗἨ {6 ΟΥΤΟΠΘΟῸΔ δηᾶ 
ὉΠ ΘΒ5ΘΠΏ [4] ἰά6 85 οὗὨ [86 ἴπλ6, ὈΘΙΟΏ ΡΒ 4180 10 ἃ δου 
ἀονοϊορτηοηΐ οὗὨ ζαΐ ἢ. 

4, Τηο Ὀυτηί-οὔθτίηρ οὗἨ ΑὈγδθδτΩ ΔΡΡΟΑΣΒ ΠΕΙῸ 
“8 ἴῃ ἰουπάδίοη δὰ οθηίσγαὶ μοϊηὶ οὗ 8411 116 ἐγρὶοβὶ) 
ΔΔΟΥ β068 ἴῃ Ιβγϑο]. [18 διηάἀδιηθηΐδὶ Ἰβουρηϊ 5. τ{Π|6 
Βρί γι] γἱοϊ ἀϊησ οΥ̓͂ (86 116, ποὺ {86 ἰαἰκίῃρ οὗ [86 
ὈΟΘΙΥ 16, [1 τϑοοῖνοβ [18 τ]ὰ Γ ἔοττα ἴῃ ἴῃ 6 ῬΔΒΒΟΥ͂ΘΡ 
ἴδ, ἴῃ ποι 86 αἰνίδίου οὗἉ [πὸ Οὔδτίηρβ 18 Δἰτοδγ 
ἱπυϊτηδ θά, νἱΖ., 116 πη ῖς ΟΥ Ροδοδ- οδογίηρ δηὰ [Π6 
οοπβοογαιθαὰ ΚιΠηρ οἢ ἰῃ6 ὁπ6 Βαπά, δηὰ {86 5ἴη- 
δηὰ συ ΐ- (Γ660 888) οδθσίηρς δηὰ (86 ἔτη ργοοδίογυ 
οἴὔετίηρ ου ἴἰ86 οἴδες, ΤῊΘ ρϑουϊδν δἰοποηλσοης οδσ- 
ἷπρ; 5 ἃ ἰῇ ον ΘΟ Ὠ ΓΙ σα 0} δηὰ ΘΟ ρ] οἴου, ἴῃ ἢ ἢ 
1}6 τ͵ΏΟ]6 βυβίοπι οὗ οὔϊδυΐηρβ ροϊηὶβ ἴο ὑμῃδὺ ΜΉ ΪΟὮ 8 
Ὀεγοπὰ δηὰ δῦονο 186] 7, 

ὅ. ΤῊ τωουπίλΐῃ οὗὨ δ οτβδίοτα τϑοϑΐνεϑ, ἰὨτοα ἢ 
(ὃς οδετνίηρς οὗ Αὐταῦδηι, (5 ῬΓΟΟΟΒΘΟΓΔΟἢ ὑο 118 

4 {Τῆΐ8 ἀδϑισηοβ Ὑμδέ, ἰο ΒΩ ἐ88 ᾿ο6δδί, 8 8 στηδίΐοῦ οὗ 
ἀουρῖ, πηὰ ἰδ ἀραίηδ (86 σοηθσαὶ 941} οὗἨ [80 ΟὨυτοῖ, ἐμαὶ 
0Π9 οὐῃδοίομοθ {{δο᾽ 7 888 ποῖ κυαβοτοα πὶ ἔθ τυ 5 οὗ {86 Υ8]. 
Τόσο 12 τουπά 107. Ἐπο ἀἰδεϊποίοι, Ὀυ τ οδϑῦοξ Βοϊὰ πὲ 
ἰ86 οὐπικοΐθῃοθ ἐδ ἱῃ 84}}118.--α. ΟἿ 

ἀενρὸν τ φόβοανμος 85 ἴδ6 τρί τοοῦας Μέοε δ ὈρΟῦ 
πὰὶϊ 6 ἰδΏρ]6 δἰοοά, Ῥτοοοπβοοσβίοι οὗ ἴῃ 6 
δυἰϑιοτῖοαὶ αι ἰῃ Θοὰ, τϑϊο ἰγδηβοοσὰθ ἐπο ὑὰ- 
εἰἱδίοτίοδὶ ἔδίιἢ} ἰη αοἀ οὗ Μοϊομίσϑάθο. 

6. 1086 ΑὯροὶ οὗ (09 1,οτὰ ρσήντοα [06 ΤΟτΤΘ βοσῦ- 
τοῖο δῃὰ ρδυιίσυϊδν ἀοδηϊξίοι οἵ ἰμδὲ πον ΕἸοδίτη 
.:48 ροϊηίοα οὐ ἴῃ {ἢ ΙΏΟΤΘ βἝΠΘΤΑΙ ΜΔΥ. 

ἢ. ΤΌδ οὐοῦΐσηοοῦ οὗὨ ζαϊῃ ποῦ ΑὈΣΔΒδστο τϑι» 
ἄστβ ἴῃ 16 πβδοτίβοο οὗ ἴδαδο, τοδιύῖβ ἐμὸ Ηἰδιοτγὶ δὶ 
Ῥεγίϑοϊος οὗ 8 ἐδ ἰδ, ἴῃ ἃ ἀδοίαῖνο ἰοδὲ. 11 σλδτῖκς ἴδ9 
δίδξο οὗ [80 Νὸνν Τοδίδιπεωης ϑοκιμή, ΟΥ 506] ηρ (860 

χροθαὰ ἰ [06 Βίδίειοον αὶ προη Φ 4:68). 
8. Τα ἰγρίςα] εἰχτιίίβοληοο οὐὗἁἨ ἰδ δδοτῖδοο οὗ 

Ιβαδο 18 80 ΘΟ ργοσηδῖγο ἰδδὲ ἯΘΤΩΔΥ Υἱο νυ ἱξ, πὶ ϑοτὴθ 
ΤΩΘΑΒΌΓΘ, 88 ΘΙ Ὀγδοΐῃρ, 811] ΟἹα Τοβίασησῃς ἴγροδ, [πὶ 
85 ἰῃ6 δδουϊῆοο οὗ Αὔγδηδγα 1186} τη Δγ Ὀ6 828 
ἱποϊαάϊηρ (86 Ὑο0]6 Μοδαῖὶο δγϑίϑηι οὗ βδοστίβοἊοβ. ΤΒο 
δδοιϊβοο ἰἰδ6 1 ἷβ [ὴ0 1γρο οὗ 186 κδλοτβοΐδὶ ἀθδὲδ οὗ 
Ομ γδι, δηὰ ἱπαθοὰ, ἰυ δῖ δ ἰγῸ]γ, ἴῃ τοΐογοοα ἴο ἴδιο 
ἰηἰογοδὶ οὗ αοα, 88 ἰο (ἢ ἰπίογοδὲ οὗ ἐδ πογεϊὰ ἴω ἰἷ6 
ἔδει. ΤῊ Ββεϊ αἀθηΐαὶ οὗἨ ΑὈταδηι 8 ἃ ΘΟΡΥ, ἃ δυτ"- 
Ὀοὶ (ποὺ ρογθδρθ 8 {Υ06) οὗ 180 ἴονο οὗἩ ΘΟοά, πὸ 
ζδνο εἷδ ΟὨἸγ-οροίίδη ἔον (86 βεϊνδοη οἵ [6 
ποιὰ (Φόμα 1. 16: Βοαι. γἱῖϊ, 82). ΤῈ δδοσιδοίδὶ 
δοὶ οὗ ΑὈγδθδμι, Δ8 δ'5ο ἴῃ 6 σῃιἀυτίησ εἰἴθηοο οὗὨ 6880, 
δ ἰγρὶοδ) ἰὴ τοίδγθηοο [0 [06 ἵν δἰ 68 οἵ 6 βυθδοσίης 
οὈράϊοηοο οὗ ΟὨτῖϑι, δα ὁ δ ὑγί οὶ δὰ βαουὶ θα δὲ {{Ἰὸ 
ΒΆΤΩΘ ἰἶπηθ, 8480 τοοουϊνοα δρδΐη ἔγοτω ἴ0}0 δ᾽ δι 15 ΠΟΥ, 
ἰῃ τοίθγθῃσθ ἰοὸ Αὔγδθδ, ἃ Οοά-αίνοη, οοπδοοσζδιο 
οἰ] οὗἩἨὨ 06 ϑρίγι: διὰ οὗ ρῥγοιῦιῖδο: ἰῃ σοΐούθςθ ἴἰὸ 
ΟἸιγὶδῖ, ἃ ὑγρθ οὗὨ [80 τοδυττοσοι, δὰ ἱδβογοίογε, 
8180 ἃ {Υ}6 οὗ [06 Ὧ6 ΨΥ τοδυστοοίΐουη 18 οὗἨ εν ογοτα. 

9. ϑδίποθ ΑΡσδθδ τηυδὲὶ ἤδυο γοοοηοἱϊοα ἔπ 6 Ῥσοτη- 
86, οδυΐορ οοπηθοιρα τὰὴϊῃ [06 Ῥοϑοῦ οὐ ἴβαδο, 
πὶι [6 οοτημμδπὰ ἰο ΟΥ̓ Σ 3.80 88 [6 υπάαοτείοοῦ 
ἐμ δοτασηδη, μ6 ΜΒ ΠΘΟΘΒΒΑΣν ἀὐήγοη ἴ0 πα Βορς 
οἵ ἃ ΠΟῪ ΔΙΎΔΚΘΏΪηρ, 88 {18 18 Δάϊο ΓΔ ΌΪΥ Ἔχργεοαβοᾶ 
ἴῃ 186 Ερίδπι]ο ἰο ἐπ6 ΗΘΌΓΟΝΕ (χὶ. 190) ΓΒΟΣ τὸ- 
τηδεκ ϑ ὑροῦ [6 οὐνοαΐοῃοο οὗὨ δι : “ ΒΔ ἢ τϑοοι»- 
οἶ]68. {πἰηρ8 το ἀγὸ οομίταιγ." [ΑΓΔ ΒΆσΩ Β ΤΆ] 1} 
τοϑίοα ποῖ ΠῥρΟᾺ 86 ΘΟΠΟΙ 51 018 οὗὨ 818 υπἀογβίδπαϊηρ, 
Ραΐ ὑροῦ [86 ποτὰ οὗ ἀοά. ΤῊΘ πδίατο δὰ βίγεηρίδ 
οὗ ἷ8 (αἰ ἀρροαῦ ἴῃ ἰἢδὶ Ὧ6 μοϊὰ ἴο (86 Ὀγοπιῖδα 
ὙἘ119 6 ἩΘΏῺΡ ὈΓΟΙΏΡΕΥ ἰοὸ ἀο0 πδδὶ, ἰο Βυτηδη υἱοῦν, 
βοοιηϑὰ ἰο ργονοηὶ 118 ἔ]Β] οί. Ηθ δοὲ ἴο ἢΐ5 ϑεδὶ 
ἐμαὶ Θοἀ ναϑ σι. Ηδ Ὀαϊϊονοὰ ἴπαὶ σοὰ που]ὰ [Ὁ]- 
Δ] 811 ἰδὲ Β6 δὰ ῥγοσηϊδβοά, Ηον ἢς ἐϊά ποὶ κἰὰ 
ἰο αποϑίοη, ΤΠ8 ἰ8 ἵστα ἐδ ἢ. [{ ἰδῖκοβ ἴ6 ποτὰ οἱ 
αοἂ 48 ἰὺ ἴδ, ἰῃ ἰδ ἔδοθ οἵ 4}} αἰ βῆ! ἶθ8, δηὰ δος 
ὍΡΟΣ ἰϊ.---Α, 6.1] Βαυὶ ἐμ ῖ8 τϑοοπο δος οὗὁἨ ἀρραγ- 
οῃΐ οοὨ δας ὔοηβ ἀ068 ποὶ ὨΔρΡΡρΟΏ ἴῃ [18 τοι δποὰ, 
{δαὶ ζαῖ ἢ ἴῃ ὈΪ πὰ Ρδβδί νυ υ τοοοῖνο8 δηὰ ᾿οϊἀβ τ} 
ΘΟ Σδαϊο ΟΠ8, ΟΥ ταίποῦ, βυδοτβ {ΠῸπὶ ἴο τοσωδίη 
(48, 9. ζ.. ὈπρίνογααΙ σζταοθ δηὰ ραγι συ] ο]θοιίου), 
δαὶ τδδῖ ἔΔ 1} 1861} 8 Ὀτουρδ, ἰθτοῦκχ τ86 δρὶ τὶ οἵ 
τουοϊδίίοη, ἰοὸ ἃ πίθον διδηὰροῖϊηι. [Βυϊ ἰα ποὶ 
(18 διδηάροίπε ι8ὲ {πα ἔτοπι πο δι τϑοοῖγοδ 
ἐΓΌΪΠ8. ΔΡΡΑΓΟΏΠΥ͂ οοΟπίτδαϊοίοΥΥ, ἀροῦ ἰΒοῖς ον οτὶ- 
ἄδποο ἰπ ἴδ ποτὰ οὗ αοἂ, δῃὰ δο] 48 ἴμθαν, ἰβουρ ἷς 
8. ποὺ θ66Ώ ΒΟΥ [Π6Υ οδὴ Ὧδ τεοοῃοί!εα ῦἅ---Α 6.]---ἰῃ 
ἴῃ δηιοἰραίίηρ, δοῦν" οἵἁὨ μἷ8 ἐδ! ἢ, ΑΡτδθαση χαϊποὰ 
{6 ἰάοδ οὗ [δι τοβαττοοίίοη, Ὀαὶ ἰπ ἰ.6 δοΐιδὶ θυ 
οὗ ἴα βίου οὗἨ {πὰ βδογβοα 6 καϊηϑᾶ [86 ἰάοδ οὗ 
180 ἴσιο βδογίβοα (8. Ἰὶ. 18, 19: ΒθὉ, χ. 19 65), 18 
αἶδο ἰῃ6 δυηἀατηδηΐαὶ ἴοσα οἵ ἰδ ΟἹ]ὰ Ταδιλτηοῆι 
βαουΐδοο. [{πίἰλέ δἰδαά 97 δὲ5 δου. “ ΤῊΘ ποῃμάογία) 
δα υδειαΐοη ἰπ τ μϊοῦ αοἀ Ββεὺ ἐογίἢ, 88 πῃ α ἤσπτγο, 
ἔδ6 γἷδη οὗἨ [6 Μοβαῖδ Θοοποσωυ, ἴον [86 οδεγίηρ οἵὗἉ 
δΔηΪΐπ)Α]ὶ υἱοιγηβ ἰϑἰοδἃ οἵ Ὠυτηδη βαοτθ.665--- οἰ τς 
ἔογτπαγὰ ἴὸ Π6 ΟἸΪΥ δοσορ Δ 6 βυ δαί 6 τ Ποσα ἐΒΟΥ 
Τοτοβῃδαονοα, πο ἰ8 οὐδ τ δηὰ ποὶ τωδη᾽ -- 



ΟΗ͂ΔΡ. ΧΥΙῚ 1--19. 47, 

(δο Ἰασοῖ οὗ Οο δ Ῥγονίϊῃρ δπὰ ἵγοιῃ δΐθ οὐσὰ 
Ηΐ οΟὨ]γοροίίθ δηὰ πο] Ὀοϊονοὰ ὅοι, 
9 Θοάπαν." ΦΔεοοῦυθ. Απὰ ΕΗ Κιοαὶ 

ἀοοιΐῃο, ταμηίοσ ἰὮτο [δ9 νῦο]θ δγδίοτα οἱ 880» 
εἶβοο, σα] ΐδὲοα πὐνο βαοτϊδοο οἵ ΟἸ γίδ-- 9 
ἱπηοοοδὶ ἐπ ἐλο δέϑαϊ οΥ 16 ρῈ}11γ.---Α. 6.] 

10. ὈΣΙΊΤΕΒΟΗ : “ ΤΏ οοποθϑαΐο ὑπῖοὸ ἀοδίδ δ 
ἐδο Γγόϑο]ὰ οἵ {89 ὨἰΒΙΟΕΥ οὗ (16 ἢοτ- 
Βυπνδηΐ ἐγ ἱθ οί οομηρ[οἰδα, Ὀπὶ τ Γ6}7 ἃ ργοβθαυτγαίίοι, 
ἴον ἴαδαςβ ἀθδίῃ πουἹὰ πανα 1.86] 

, 

Ρ 
ροώοη οὗ 186 ἀοδίδ οὗ ΟἸἩείδὲ ἰδ ΠΡΡῊΡ Ὁ᾽ 
Ὀπηδο ἢ, δηὰ τ Ὠἶτὰ οὗὨ Βυτηδηϊεγ, ἰπἰο 6. ΨΦυάδὶ 
Ὀοϊίονοβ αἰδοτογ. [{ 8668 ἰπ ἰδ Βαοιβοθ οὐ Ὀϊπά- 

οὗἨ ἴρδδο δὴ δοὶ δοσυϊοοδυϊο (Ὁ 4]} (ποθ, διὰ 
ἴηρ᾽ ἴετδοὶ ἰηΐο ἵδνοῦ πὶ αΟοὰ, οτο [86 

12. ΤΌΘ πδὴθ Μογίδῃ ᾧ ροΐῃη!δ οὖὲ ἔπδὶ 88 Οοὰ 
υἴσηβοὶ ρογοοῖνοϑ (ϑϑϊθοὶϑ) [18 βδογίῆοθ ἴῃ 189 τοδὰϊ- 
668 οἱ 8δῃῃ οὐοάϊσῃϊ ποδτὲ ἴο τηδῖκα (06 δδογίβοδ, τωδῃ 
δὈΟϊΙα ταὶς ἰῃ οχροοίδιίου, ἀπά μοὶ τΏΔ 9 8 δι ΓΑΓῪ 
δηὰ διοζηϊῃ8]0 βδογίβοο. 

18. Ὗ΄. Ηοννμανα: “" Ὁπὰϊ ποῦν γὸ ὮΘΔΡ ΟἿ]Υ οὗ 
406 Ὀπιῖδος οὗ {π6 βογρϑηΐ, οὗ 8 σοπαυθιοῦ, οἵ ἃ ὉΪ688- 
ἴηρσ οὗ ἴῃ6 παιίίοῃβ, οὗἨ δ ἀοσηϊπίου : ἰῃ δίβογὲ ΟὨ]Ὺ ἰδ 

οἴ α βιοδὶ ἰηρ δηὰ ἀοχηἰπίοη, οου]ὰ ργοδαπὶ 
ἐιδοὶ ἴοὸ Βύτηδη ἢ ΔΆ ἴ}9 ἴοττη ἰπ ὙδΙΟΩ ἴδ 0 
ἀϊνῖο βαϊ ναϊζίου δου ϊα γϑδοῖ ρογίρούοη. Βὰΐ πον 
ΒΟΙΤΟΥ,, οοπορδβίοη, ἀθδίμ, [26 τοπάθγίηρ οὗ δε] 
88 ἃ ϑδογίβοοθ, ϑηΐοῦ ἰηιο (ἢπ οἶγοὶθ οὗ 0 ΒΟΡΘ οὗ 
βαϊγαϊου, δῃὰ ἱπαθοά 80 δηΐδὺ ἰδὲ (ἢθ ορο οὗἉ δβαεὶ]- 
γψαιϊΐου δπὰ (86 βδοσίδοθ Ὀεϊοηξ ἱοβροίμοε δῃὰ δῖθ 

Ὁ]6." 
14. Τλε οἰοη ΟΥΓΓἹ ἰδδ Ῥγοννίδοιῦὶξ ΑἈδ [6 

ἩὯ 016 ὨἰδύοτΥ οὗ [0 Βδογιῆοο οὔ 18880 τ Ξιεῖ 80 
αἶδο β {Π86 Θχρσϑδδβίοῃ οὗ ἐδ δοτωρ]οὐθα ρῥγοϊηΐθθ [ἴἐ 
τοίοτϑ Ὀδγομῃὰ [βγϑοῖ, ἰο 1:6 ἱππυτηθγδθὶα Ομ] σθαι οὗ 
ΑὈτδμδπι ὈΥ ἴδἱεη, δὰ 1[Π6 οοπααοδὲ οὗ ἰδ6 ποτὰ, 
Ῥτοτηϊϑεὰ ἰο ἔμοῖα, ΡΡΘΔΣΒ Ὀοϊἢ ἴῃ (ἢ ἀϑροοὶ οἵ 8 
δου ΐοαί, 88 ἴῃ (δὶ οὗ [6 Βοϊθιωη ἔδαδίθ οὐ υἱοίοσγ 
δηὰ ὈΪοπβίηρ. 

16. Ἧ76 σδηῃοῖ ΒΔΥ ἀΐγϑοιὶγ ἴμδὲ ΑΌνδμδτγη βδοτῖ- 
βορὰ Ιβαδο 88 8 πίῃγαὶ δου, ἰμδὶ Π6 τηΐρδξ γϑοϑῖγϑ 
Ηἶτη ἀρδίΐη βαῃσβοά δηὰ 88 δ βθρίγιπιδὶ ϑόῦ. ΕῸΡ 
ἴδαδο ὰϑ ρίνθῃ (0 τη 88 11:6 δοῃ οὗἁὨ [ῃ6 Ῥσγοζωηΐβθ 
ἔτοτῃ εἶ ὈἰγῖΒ. Βαὶ δ δδου βορὰ μἷπὶ ἴῃ εἶθ ρυθδϑοπί 
ΘΟΥΡΟΤΘΑΙΪ Ὠδίαγθ, {πὶ ὮΘ τηΐριῦ τϑοοΐνο Εἷπι ἀσδίη 88 
Π6 ἴγρα οὗ ἃ βδοοῃά, ὨΘΥ, δικὰ ΐρμον 16. ΤΠυ8 
Σδτϑοὶ ἡνυθὶ δου θοο ἰΐ ἰάθα8 οὗὨ ἔπ ργοδοηὶ κίησάοιι 
οἵ αοἀ ἴῃ οτάορ ἰο ραΐῃ ἴ806 ττῦορ κίηρσάοτῃ οὗ αοὰ 

ΦΊΑΠ οδί πὶϊὶῃ Οοὐ ἰδ ἃ βΒοΐοσῃηι Ῥ]οάμίης οὗ Ὠἰτηθοῖ ἰη 
411] ἴδ τῇσι ΘΟ Ὀ]Ο ὁκα ΟὗὨ ἷ8 ἴποϑδ δῃὰ ἰσυΐὰ ἴο 
ὅι6 ΔΙ ΘΙπιθηῖΐ οὐ 189 ὑτοϊηίκθ ΜΌΒΡΗΥ, ". 841.--Α. 6.}] 

{180 Μουμδὲ οὗ Τοτὰ ΒοσΘ 6898 ἐδθ ΤΟΥ ΜΕΙ͂ΔΕΙ 
οὗ 1.6 ἰτία] ἱπίο πίοι ἢ9 Ὀσίηρη ἷθ εκδίηϊα. ΤῸ δἢ6 
ΜΠ ΟΣ ΔΙΏΙΥ ΘΡΡΟΆΣ ἰπ ἀπο ἐπὴ0 70. ἐμοὶν ἀθ] το γϑῖοθο. 
ἌσΈτΗΤ, . 841..- 

ἭΟΣ ἷ5 Ὡοὶ οὗ ἐμἷ6 ποτὶ ἃ. Τῇ τδηὶ οἵ το ΐδ ἰάθη 
οὗ βδοτῖβοθ Ὀϑίσαυβ [86 τηοδὲ οὗἩ ἐμοῖο ἰοΐο πηδοϊοῦ 
{γουσὰ ΟὨΠ]ἰαοιΐο ἀγϑασοθ [0 ὨΔΡΡΘΏΒ μεσ Δ τ 

οὗ [86 τγδαὶ ἴῃ [δ6 βαογίδοο οὗ 
6 ΠΈΒΕΥ οβετωδίοᾶ. [ἐ ἀθαὶ 

τιδίοϑ ἢρσυτει, νοῖγ ἰῃ6 δοὶ, ἰδὲ ΟἸτίδε δἷδϑο, ἴῃ 

ἐπὶ οὐ ἐν Πρῶη ἐμ ρΑ ὦ αΓ ΜῈ ΑΟΐῈ μὰὰ ταῖν Ὀσξ, αϑ ἐπ σ οΥ δὲ ,» 88 ΟἿΪΥ 
δδυοσ  βοϑὰ μἷβ οἱὰ ἐθωροσαὶ ἕοόστω οἵ ἃ βογυδηὶ, ἰῃ ὁσὰοῦ 
ἔμδὲ ἐπγουρἢ ἰαἷ8 ἀοαίδ 86 πιϊσῃς τοάθϑιῃ (ἢ οσα ἔγοτα 
ἀραί, [6 ἔϑας οὗ ἀθδιδ, [89 Ὀοῃμάδρο οἵ βἷπ διὰ 
βαίΐδη, δηὰ ἱπίγοάποο ἰπ6π ἰπίο ἃ ἰσθμόν, ἀθϑί]οθα "16, 

ἴπ 806 ροσϑθοῦ οὐ Αὔγδλμδιη ἰο υπίοϊἀοὰ ἐδαξς 
ὑστιϊα8] Ῥγοϑθδθ ὉΥ ἩΠΙσοὮ (Π9 800] ἱδ ἄσγατῃ ἰο αοά, 
9 διϑδσδ (86 081} οὗ ἀοἄ, δὰ οοτηοῦ ἰο 86 ἀθαοΐδῖγο 

δοὶ οἵ ἰτυδίϊηρ ἰῃ ἰδ6 τονοδὶϑὰ Θοὰ οὗ ̓  ΟΤΟΥ δηὰ 
τυ, οὨ ἰδ6 που οὗ Ἡδϊοἢ δοὲ 9 8 δοσουηϊοὰ 88 
πε οουΣ " τς Τἶβ65 ἰὸ δ δ᾽ ΕἸΟΚΒΕΕΙΤΘ ἀϑεϑ οὲ 
νι πὶ σον ηρ Ἡ ΘΟΙΏΣΏΌΩ 
δηα ἱπιογοθαΐηρ Ἡὶξ Εἶπα, το δὶ Ἤμίο πὶ ΒΒοϊάΐη 
ποίδίηρ ἐπὶ 6 285 Οὗ Πο] 48 ἀθδνρ ἔγοϊα ΐσωα.Ό [ἴῃ 
118 τὸ ἀΐβοοσῃ οογία ΤΙ ΠΊΑΓῪ δη ἃ οϑβοηιΐ] οἴ δσϑο- 
ταγίβίίοα οὗ [Ὧ6 Τηδὴ πΏΉΟ '8 δαυϑὰ ὑπρουσἢ δοοϑρίδῃοθ 
οὗ ἰδ) ΤροῸΥ οὗ αοἀ ρῥτοοϊδἰπηϑὰ ἰο ἷπι ἴῃ 6 ὑγίτηθ- 
ταὶ ἘΔ ἰῃ Θοά (οἷ. χν.), τορϑῃίδῃοθ 
ἰοπδεὰδ μἰμι (οι. χνΐ.), δπὰ ἔθ]οτεμίρ πὶ δΐπὶ (οἱ. 
ΧΥΪΙΪ.}, ἃσὸ (06 ἴῃγθ0 ι ἱπρ-Ῥοΐηίδ οὗ ἐδ0 
ΒΟ} Β τοϊπγηίησ 1, ἘΏΘΥ δὸ Ὀυΐ ρου (δ6 οἴθο- 
ἴ.8] ο411 οἵ σοὰ (ἢ, χὶϊ.}, ἀπιὰ συϊπιίηδίο ἴῃ το. 
βογυϑὰ τοδί ηδεοι ἰο ἰιΐπὶ (οἰ. χχὶϊ.). ὙΊῈ πομάθν- 
] δοῦν ᾽88 0} δδουοὰ σοοοσὰ ἀοδοθη δὰ ἰῃ ἐπ 18 

δρὶ γί] τῆς ἀρ σὴ ἔτοσω [Π6 τα οηδὶ διὰ 
δΔΟΘΟΌΙΙΔΌΪΘ Σδοσ ἰο [86 ἱπάϊν ἀπ] δηὰ ἱτηπιογίαὶ βου, 
δηὰᾶ ἱγδαοϑὰ [89 οοἰδίθρβ οὗ ἐϊβ ὑδίἢ ἰοὸ Οοὰ. Μσε- 
ΡΗΥ͂ ᾿. 842.---Α. 6,] 

ἨΟΛΔΠΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΕΔΟΤΊΟΑΤ, 

ΤΠΡουρ ἐδο τα Ἶ012] ὀχοροίίοδὶ ἰμιογρτοϊδοι, 
ἐῃ6 ἴῆοο οὗἁὨ Ιβ8Δ0 [88 οἴθῃ Ὀδοὰ υϑεα Ποπιΐ]οί,- 
68}1γ πίίδουι ἀυο οδυιϊίοη. δὲ ΚυτὶΣ ἰῃ ἢἷδ ποτῖὶς 
δϑοτίβ ΜΓ ὀομβάθῃοο πὸ οἷοι ἢθδνὺ δἷβοὸ ἔγοτῃ [ἢ 6 
Ρυϊρὶ..«Ααοὐ σοι ἀοὰ ΑὈγδΒδπ) ἴο ΚΙ] ΐ8. βοὴ 
Ϊδαδο, ἸΒῸ8 ἃ Κ.ΤῸΔ5 ΒΟΏδυΟῸΒ ἰπιογργοϊδίίοη ἰη ἔδοὶ 
ἘΓΔΙΏΔΙΌΣΤΩΒ ἃ ὨιἰδίοΥΎ πδΐο 8 ἰδ6 ΚΟΥ ἰο 86 παίυτθ 
οὗ [86 π|ιοῖο ΟἹ ἀ-Τοβίδσοοπὶ βαοτβοὶαὶ βυβίουι, τ ϊ ἢ 
Ῥτοδοηίβ ἴῃ ἃ βἰγί κίηρ ᾿ἰσὰις [86 Βυτηδηθ δβροοὶ οὗ [ἢ 9 
(ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ ἰῃ οοηίσαθί πιὰ οδι οηΐδτη, ἰπΐο δὰ οἵ- 
ἔομοο 0 9 δυηδῃ δηὰ ΟὨἸγίδιϊδη ζθοϊϊησ, ἱ, 6., ΔΏ 
οὔδηοθ ψῃΐοῦ ἴθ Ὀυραάδηθοῖαθ δηὰ ἰηϊυτίουβ ἰο ἃ ᾿ΐτω- 
ἰνοα δηἃ οομίτϑοιθαὰ ἱμθοὶοῦγ, Ὀπὲ τουδὺ Ὀ6 ΘΑΓΟ 
ἀἰβίησυϊδῃοα ἔγοια ἰμ6 οὔδηῃοροθ οὐ ἀἰ βίου !ἶοα οὗ υὩ- 
θ6 οὕ, 79 τοδί [816 σοιμασὶς ποι δίαπάϊης ΚυτὶΣ 
υληῖβ ἔμδὲ 6 τοῦδὲ δαγλϊηἰδίθυ ὑο ὯΒ8 ἃ γϑῦυκθο [ὉῸΓ 
εἰτα αν αἰέογαηοοθ (ρ. 206). [μἴδον δἰδὸ 888 δ σθδὰγ 
δΡΟΪκΘῺ οὗ [86 αἰ ου ἐγ ἰπ ἰτοδάηρς {818 ραϑβαρθ 001» 
το 01]γ.---οῖῦ. 1. ΤῊΘ ΚΈΒΗ ΟΕ γί οὗ ΑὈγδθδαι, 
85 [1] οὗ ἰατωρίδιίου : 1. ΑΒ ἃ ἰδσιηρίδιίου ; 2. 88 ἃ 

ἱ ΟΥν: 1. Τ|6 βαοσίβοο οὗ ἀοὰ ; 2. ΑΡγδθδση Β 
οδοάΐξθησο οὗὨ ἔαἰτἢ.---- ον, 3. ΑὈΣδμδσ Β βδουῖβοο: 1. 
ΤΏο σομμδπὰ οὗ αοά; 3. [89 Ἰοδαϊΐηρ οὗ Θοὰ; 8. 
ἐλ6 ἀϑαϊδίοῃ οὗ αοὰ : 4. (86 ἰυάἀᾳταοις οὗ Θοὰ.---οΣ. 
8. ΑὈΓΔΏΔη 5 ΟὐὈσδαΐοηοθ οὗἨ ἔδι: 1. δὶ δα [86 
80] οὗ οὐροάϊθῃοο ; 2. οὐοαάΐθηοθ ἃ8 ἴδ9 01} ὑσϑθος- 
γψαϊΐοη οὗἁ ἔδί "ἢ. -- Α Ὀγδθδσο᾿  ϑοδ]ϊηρ.--- τ. 16. 186 



472 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΚ ΤῊΒ ΕἸΒΕΤ ΒΟῸΚ ΟΣ ΜΟΞΕΒ, 

οαἰὴ οὗ ἀοἀ: 1. δι ἴζ τηθδῃ8 ; 3. δα ἰξ ρεγρεία-  ἰῃ [56 ατοεὶς οοτητηοηίδίοσα, δος 86 Πδυγί δα 
ἃῖδα απ ροπογα ἶζοθ ἰ(80} ἰπ ἔα Βδογδιρθηὶδ; 8. [0 
086 δἀναηίαρο ἰὲ ψ|}} Ὁ0.---΄ 6 8.6 ποθ οὗ 188Δ6.--- 
Μοῦ. 4. ΑΓΒΛ Β ἰΟΌΓΠΟΥ ἴο Μοστῖδἢ δὴ ἰτηδρο οὗ 
10:6 ὙΔΥ [0 411 ὑππιὸ βδογίῆςο: 1. ΤῊΘ ἰΟΌΓΏΘΥ {πιο ς; 
2. 1Π0 ᾿ΟΌΓΏΘΥ ΒΟΙλ6.--- ΑΓ οτίδῃ, οὐ 0.6 τηθοίϊηρ οὗ 
Θοὰ νἱίδ τῃ6 ϑδουβοίηρς Ὀοϊονοῦ: 1. αοα δβεςβ; 2, 
᾿ὸ ἰθ Β66Π, ΒΡΡΘΟΔΓΕ: 8. Π6 ΟΔΓῈΒ 7ὉΓ, ὈΓΟΥΔ6Β : 4. 
86 ἰτιβ 6! βο]θοίβ. ἷ8 βαδογίθος; ὅ. 6 ρὶνοϑ ἰο τηϑῃ 
ἴῃ δὴ οἰθγῃλ)] ἕοστα Ἡμδὲὶ [6 85 ἴΔἸΚοη τόσα Ὠΐτα ἴῃ ἃ 
ΔΘΙΏΡΟΓΑΙ ἔοστη. 

ΕΤΔΕΚΕ: (Μόο568 ἀ068 ποῖ τοϊδίθ (6 Ρϑουϊατ {πὶ0 
οὔ {15 βονϑῦο ἰοδὶ οὔ ΑὈγαμασηΒ ἴδ 8. ϑοιηθ οἶδοθ 
ἰὺ πῃ τΠ6 (ἰγίδαηιη, οΟἰμοσα ἰῃ {π6 ΒΘΟΠὮ, ἀπά 8}}}} 
οἰδογβ ἴῃ (πὰ υϊτιγ ΒὯῈ οὐ ὑπ γί γιδονθη ἢ γοδὺ οὗ 
ἴελδο. Βϑεδυβα ἴῃ (818 τῃοΐο ἰγαπαδοίίοη [5880 Μῶϑ 
8 ἰγρα οἵ ΟὈγίβι, δη ἃ ἢ6 δυϊδῃοα (π6 νοῦς οὗ σϑάθιρ- 
ἰίοη, {του ἢ Ὧ18 ἀοδίδ, ἴῃ (86 ἰδ γίγ. ἰτά, ΟΣ δοοογα- 

ἴο οΟἰδιοτγβ [ἢ ἰἰγίγεξουτι ἢ, ΥγΑν οὗ Ὠἰθ ρα, 1ζ ΤΑΥ͂ 
Ὑ6}1 Ὀ6 ᾿Βουμῆὶ (αὶ ἴῃ (18 γδδσ αἰβο ἴβ30 γγὙ8 ἰϑὰ 
ουΐ ἃ5 ἃ ΒΔοιῖβοο.---ΤῊ6 οχσ ει πρ ἱῃοοττοοὶ 086 οὗὨ [6 
ΕΥΡΟΪΟΖΥ 581.}}} τυηδ ᾿Βγουρὰ ἐδ πιϊϑοοποορουϑ οὗ 
δϑϑανδηΐ δηὰ οῆποηκο. Ησ 8 ἴχγοο δηὰ {ΔΙ ΡΥ 

ὕοδγΒ οἷα, βᾶγβ Βοῦποηκο; δηὰ Ῥαββαυδηΐ δδγ8Β ἢθ 
ΔΒ «ΤΟΥ ὍὉΡ ἴ0 ὍΘ Δ ΤηδΔίΌΓΟ Π]ΔΏ. ΤὯ6 ΤΌΚΟΣ 
ἤδη ἰοιρ δι: 08 πδδσοΐη ΑὈγδμδση 5 ἔα ἢ τγὰ8 ραΐ ἴ0 
16 ἰδ5ὶ, διηοηρ ποῖ ἐΠ15 ττᾶβ (6 1δ8ὲ δῃὰ τηοβί δ86- 
νοῦ: 1. θη 6 τηυδὲ ἴδαγο εἶθ {Δ Πο]δπ ἃ δὲ ἴδ 
οΑ]} οὗ Οοά (οἷ, χίξ, 1), οἴο.--Ὑ ον, 3. ἀρ λέηι 
ἐδέετο, ραὰὶ Ηἷπὶ ἐἰο ἀοαίῃ πίΐὰ ἐπίηθ οπὴ δδηά, ἔμ θη 
Ὀύτη 6 ἀοδά ὈΟΑΥ͂ ὕο᾽ ΔΒ.6Ά, ὑῃπΒ τ 6 Εΐτῃ ἃ Ὀυγηϊ- 
οἴἴετίηρ,.--ἰαἴθοῦ δὰ οἴ μοτβ ἐπὶ ἐπαὶ Αἄδπι, Οδίῃ 
δῃὰ Αὐοὶ, Νοδὴ αἷδο τῇ δ οδτηθ ἴτοτῃ ἴδ δῖ, 
Βοϊὰ ἐποὶν πουβηΐρ οὗ Οοὰ δηὰ βαογτίβοο ὑροὰ {Ππ|8 
τηουηϊαίη, Ηθποο 86 Ατορῖο δπὰ Ὀοὶ ἐπ ΟΠ] αἷο 
ἰμιογργοίοσβ ἤδσὴθ ἰδ 106 ᾿δηὰ οὗὨ (6 πογδιιΐρ διὰ 
δουυΐϊοο οὗ Ο0α.--- ἀγίουϑ δηοϊθηὺ αἰξογδμοθθ 88 ἰὼ 
(86 πιουηίεαΐη οὗ Μογίδὴ ἀπ [18 πιοδιίηρ [0110 5π.}--- 
γον. 4. ἀοἂ τουθαὶβ ἴ06 ρἷδοθ ὙΠΟΓΘ ΟΌΣ Βαν ΟἿΣ 
Διο. βυδον δηὰ αἷθ, θυ] ον Ἴδῃ (86 οΟἱἐΥ ἰῃ Μ Ὠϊοἃ 
86 βου θ6 Ὀοτῃ (τὸ τηυδὲ αἰδιϊη συΐβη, πονουον, 
Ὀεϊποοῃ ὑοῦ] δηὰ ἐγρὶς8] ργορ ἢ 60γ).--- 6 {π|Ὸ δ6Γ- 
γδηΐδ οὐ ΑΌγδμδι. [ΐ ἰβ Βοδιοςῖυ, αἱ ᾿οδϑὲ ποὺ βογὶ- 
ΟἸΒΙγ, ἰο Ὀ6 οοη͵οοίαγοα ον ρῃ, 88 {πὸ ΟΠ δ] ἀδῖο ἰηΐοσ- 
Ῥτγοίθσβ ΒΌΡΡΟΒΟ, ἐμδὲ (ΠΟΥ το ΓΟ [Βῃτηδοὶ δηὰ ΕἸ] 6 ΖΟΣ, 
- Νεῖλον βαγαῖ ΠῸΡ ἴβδδο Κη Ὁ δἱ 156 τὴ 86 
δροοΐδὶ] οΟὈὐοοὶ οὗὁἨ {6 ἰοῦγμου. ὉπάουθδιοαΥ ἰὴ6 
τοοίδον που] ὰ ἢανθ Ρ]δοοὰ ΤΩΔΗΥ͂ Ὠἰπἀγάποθθ ἰη 106 
ὝΑΥ, Ἀπαὰ που]Ἱὰ μανὸ βουρῃξ ἰο ἀΐδβυδάθ ΑὈτγΔΒ τω 
ἴον οπίογίηρ ἰϊ.--ἼΒοη ἰδ 18 βαϊὰ (ΕθΌ. χί, 19) ἐπδὲ 
ἰθ ᾿ἰπὰ τϑοοϊνοα Βΐτη 88 ἃ βριγο, γγὸ ἀἰβοοσῃ τθδί 
ΑὈγαθάσα ΚπΟΥ ἰδτουρὶ [86 ᾿]υτϊπδεοη οὗἨ (86 ΗΟΙΥ 
δρίτίι. 5. (Ας 81} ὁνθηΐὶβ ΑΌγδμδτι ΚΗΘ ἰπδὲ [ἢ 6 580- 
τίβοο οὗὨ {πὸ Βγβί- ογη βῃου)]ὰ Βοῃοϑίοσι ἢ Ὀ6 δὴ ογὰϊ- 
ΔΉ ΟὗἩ Οαοά, δηὰ ἰπδὶ {ηἷ8 βῃουϊὰ ου]ηηϊπαῖθ ἴῃ ἃ 
οἰοδίπρ βδοσίοθ Ὀγϊηρίηρ Βα γα ο}).--- 8 [ὮΓΟΘ ἀΑΥΒ 
οὔ [86 Ἰουμτι6γ.---Α γδῆδιῃ τηυῦδὲ ἴῃ πἷβ ἢοδγὶ Ὠο]4 ἢἷδ 
800 88 ἀρδα, 8δ8 Ἰοπῷ δϑ ΟἸγὶβὲ βμουϊὰ 116 ἰῃ ἰδ 
ξτανα.---Βυῦ ὁπ6 τηυδὶ ΔΌΟΥΘ 8]} οἶδο χυδνὰ δραϊηδὶ ἃ 
Β6 ΠΟ ΟΒΘῺ βοτυΐοο οὗἩ ἀοὰ.---Ὀρου νὸν. 8. δ βιοοὰ 
δὺ ἴΠο ἰἰπιο ἴῃ ἰδ 6 τηϊἀδὲ οὗἩἨ [ἢ 6 ΘΟὨ ΓΟΥΟΓΒΥ͂ ὈΘΌΘΘΙ 
πδίαγαὶ ἰοῦθ δηὰ ἔδί(ἢ.---(ἸΤῊ6 δἰΐδῦ ὑροὴ Μοσγίδὶ. 
ΤῊο ονπο (Ὠἱηὶς ἐπᾶὶ 1 ττϑ 1π6 ΔΙδν ποι ΝΌΔΙΕ μδὰ 
81} Ὁροη {818 τηουπηίαΐη δἴνος (πὸ δοοά, νι ΐοῖ ἐτη9 
βαὰ ἰπγοότῃ ἰπῖο τυΐηβ, Ὀυ0 νὰ8 τορι ὉΥ 
ΑτΔῃ21).)---Ὁροη νοῦ. 18. ΤῊ ΠΧΧ τοηάᾶογ, ἰῃ ἴμ0 
τεϊοκοῖ, ῬδΌοι. ΤΏΘΥ τορδγάθα 1 88 ἃ ὑτοΟρΡΟΥ Πᾶσι, 
ὙΠ ΟὮ ΒΠΟΥΒ ἴδ ἱρτιόσδοο οὗ ἰῃ6 ΗΘΟΌΓΟΤΝ ἰδησυδρο 

φ 115 08 οι το )06 ΜἨΔ8 ἃ ῬΆΓΛῸΪΘ Οὗ ,ω οὗ 
δ τοσυττοσέΐοσι. ἮΟΒΟΦΎΟΒΤΕ, Ὁ. 101].-- 4] 

σδρίνιγ. βδίαγκο τϑοοσὰβ πὸ ἤμοῖ, ἰμαὶ δοῖης “ Ρὰ- 
Ρδι8" γεΐοσ [86 δχργαβδδβίοῃ οὐ Οβγίδί ἀροὴ (86 στοβ, 
ἐαπια ϑαδαείλαπι, ἰο ι1)18 Ὀυϑ ἢ; Βαθοῖς, δηὰ ἐπδὲ Αἰ. 
ὨΔΑΪῸΒ Βα γ5, δίαπία ϑαύεΐζς οεἰ υεπεγαπά ογωχ.--- Οὐ. 
Ῥαγίβοῃ οὗ ἔπ βδογίβῆοο οὗ 158846 σ ἢ 6 ἀοδιὶι δοὰ 
τοβυττοοιίίοη οὗἨ {6818 (1 Οὐγ. χ, 18).---- ον, 10. 
ΑΝ Ὲ : ἀοα ΚΗΟΥ͂Β [86 τς πουσ, ἱπαοοά, (86 πρὶ 
τηοτησηῖ, ἴ0 σῖγα δὶ Π6]0.--- δέ, Ἡγιγί, : ΤΥ ουτ οὐ. 
ἀΐθῃσοο 8881} ρΐθαϑο Οοά, ἰδ τηῦδὲ θ6 ποῖ πιογοὶν 80. 
οογάϊης ἴοὸ Ἔχϑιρ]68 πἱϊΒουΐ σοτηνηδηά, δαὶ ἴῃ δοοογά- 
ΔΏΟΘ ἘΠῚ ἰῃ6 ΟΧΡΓοαβ ποτὰ οὐ ΘΟοὰ.---Βὲῤί, Τα. 
γος. 11. Ὑ ΒΘἢ Θ᾽ Ἵδημποῦ 866 ΟἹ ΔΩΥ 5ἰἀο 8 παν οἵ 
680 Δρ6, ἰΠ6ῃ ἀοα οσομοβ δηὰ οἵϊθη βῆ β 08 ἃ Μ0δ- 
ἀογα! ἀ6᾽ σογαῃο6.--- τι, : ΤΏ γὰρ Ὁ τδιϊδη τωοθ 
του ὑπο 80]. οὗἁ [1ἴ ἰ8: ΤῊΘ ἴιογὰ 8068 126.-- 
ες. 16. Το Ἰδβὶ τηδπί δαίδιίοῃ οἵ Οοὐ πὶ υἰϑοὺ 
ΑΔ μδὴὰ Μὰ8 ἀἰγοοῖ Ὶ Υ Βομοτγϑὰ, Ἡϊοῖ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴα [00 
ΗΟΙΥ δοτίριιγε3.---ΤΊθ οδῖι οὗ ἀσοὰ : υ8ι 88 1 δι 
ἢδα διγογῃ ὉΥ̓͂ ΠΒ ΠΔΙη6, οὐ ὉΥ ΐ8 116. [πὰ οἶδοῦ οἱ 
Εΐα ἔοστα οὐ δβρϑοοὴ ΟἾτίδι 868 Ὑ τὺ οἷοι [ἢ 
Ὑ ΟΠ Ϊγ.---τολπ χνὶ. 20.--- δῇ ομδ ρίνοβ ἴον Θοί, 
πα ἰο ἶπ), 8 ποτοῦ ἰοδὶ. [Νοὶ ΟὨΪΥ ποὶ ἰοϑί, ὑαὶ 
τοσεϊνοα Ὀδοκ αραΐῃ ἰῃ ἰϊ8 εἰ σθον Ὅττη δηὰ 086. ἘΤΘΏ 
80 ΟΥ̓ΟΥΥ͂ ΟἸ ἃ οἱ ΑὌτγΔΒδτα τυδὲ ΠΟΙΪα 4Δ}} ΒΔ 18 πιοεὶ 
Ῥγϑοίοιιβ ἰο ᾿ἶπη 88 ἴΠ6 ρὶῆ οὗ οὐδ᾽ δ γτδοῦ; τῦδὶ 
ἄγβὶ γἱο]ὰ ἰο αοα [86 Ὀϊ]οβδίηρβ ἩΔΣΟἢ δϑοπὶ ἴ0 ΘΟ06 
10 πη 88 ἰῸ ΟἸΠδγθ, 88 τῶοτθ Ὠδίαγαὶ δἰ οββίηρβ, διὰ 
ΛΠ 60 ἀονοδ ἰθοαι Ὀαοὶς 28 οοζαΐπρ Ραγεὶγ ἴοι ἢ 

--Α-. 6. ᾿ 
1800: ΗΝ οουἹὰ Ὀούζον ἰρδοὴ ἰδ6 2ε5π8 (δὲ 

{στ ἰάθδ δπὰ αδἷπὶ οἵ ἴα π|8016 βδοσί β οἷα] βοσυίος (8 
Ρογίδοι υἱοϊἀΐης ἰο αοά) ἐμδὴ {διὸ ιἰϑίογυ οἵ Αὐτι- 
ΠΑΗῚ ̓ γε 6, ΤΙῦϑ ᾿νἥδνι Στ τ μόν ἴα. " 
6 στοαῦ Ὀϊοβαὶηρ 18 ΟἸσὶδὺ το Ὁ θείη β 

81} παιίΐοηβ (Αοἰβ {ἰϊ, 26, 6]. 1, 8).--- ὕει σοὶ 
Ὀτΐηρβ ἃ ἀθανῦ οἰϊ]ὰ Ὡθαν ἰο ἀοδίδ, οὐ ἱπαϑοὰ ολὶββ ἰὶ 
ΔΎΔΥ, ἢ6 ἰῃυ8 ὈΓΟΥ͂ΘΒ 08 ἴῃ ἃ ᾿ἴϊκ0 πὸγ.--- ΟἼΒΙ ΓΕ: 
ΤΏ πδῖὴθ Μοτίδῃ εἰρτίδοβ, δίβουσι, ροἰηϊοὰ οἱ, ὑΥ 
Φοδμονδη, δηὰ τοΐδσα δβροοΐδιγ ἰο ἰμθ πουάεῖίιὶ 
Ροἰπιδηρ ὑο ἐδ γάχω, ἐβγουσἢ νεϊοι 18820 ττλβ βαυοά, 
Βἰῃσ6 {Π]8 ΑΒ ἴθ᾽ ΑἸ τδῃδαι [86 τηρ-ροίηϊ οἵ δε 
Ηἰδίοσῃ, ἰπγουρὰ πο Οοα οοπῆττηθα δἷ8 ῬγΌΠΒΕ 
δὰ ογονγαοθὰ ἴμ9 (ΠΕ οὐὗὁὨἨἁ ΑὈταμδπι.--- ἐν. 12. Οοώ 
ἔποῖοα ; ὮΘ ΚΩΟΤΒ ἔγοσῃ ὀχρϑγίθῃοθ, ἔγοιῃ [16 ἰεβῦπρ, 
(παὺ 86 Ἰηϑδῃ τοσηδίηβ ἐδίτμιὶ ἰο Βὲπι, δίμοο πίίδουῦί 
ἰἢ)6 ἰοϑὲ μι αἰ "δα οαθ ἰ8 ἀποεσγίαίῃ, Ηθ (ὈΓΕΚΟΕΥ͂ 
ἵξ, ἴῃ 80 ΓᾺΡ 88 Βα ἴογεκπον [π6 τοβυὶὶ οὗ (80 18].--- 
συν. Ἡαπά, : αοἀ παίαγα!!γ [Δ γ8 βαοὶι βονογο ἰτἰαὶν 
ποῖ ὑροη ελῥίάγοπ, θὰ ὑροῖ τιθπ.--- ΑὈγαμαπι Κερὶ 
εἷθ. (δἰ ἴῃ Οοά, ἀ8 “ελουαΐ, ἱμγουρἢ 18 δοῖ ; ΠΟΥ͂ 
αἶδο Οοὰ Μὴ} ἀρργοτθ Βἰτηςοὶῦ ἰο ΑὈγϑβδαι, αἐ οἶεὴφ- 
υαλ.-- ΤῊΪ8 δδτηθ ὈΓΟΠ Ϊδθ ἀρροδσβ Βδγ ἴον ἔμ τὰ 
εἶπιο (οἢ. χίὶϊ, 8; χνἱΐ, 18) 88 ἃ τονδγὰ ἴον Αγδιδαι β 
οὐοάϊδηοθ δὰ ἐγίυταρἢ οὐἩ ζαϊ8.---Ἔδοι πον ψεῖ 
δηδυτοὰ ἐγίαϊ οὗὨ δ! ἰοαά8. ἴο ἃ αἱ 
ἔδϊιἢ  τ86 ζγιέ οὗ ἔδτ γίο! 8 Ὡοαγίβαῃπιοπὶ δρϑὶῃ Ὁ 
(αῖτὰ 1861 -ὸ 86 δοὶ οὗ ἤδί οὐ [86 ρατὶ οἵ Αὐτι. 
Βατὰ Βοτο ἀδβοσίϑὰ, ἰ8 μοἰὰ, ποῖ οὨ]Ὺ ὉΥ ὅ6πὲ διὰ 
ΘΟ τίβάδηβ, Ὀὰϊ ὄσθὰ ὈΥ Μοδδιωπιθάδῃβ, δ8 [86 γ67 
ΔΟΙΏ6 οὗ 8]} ἷβ ἰοβης, ἃπά δ8 86 τῃηοϑὲ σοι ριεν 
οὐοάΐθῃοο οὗ εἷβ [81 1}.---σηπόρεα: ὕοτ, 1. ΒΒ 
ΘΟΒΕΙΔΠΕΙΥ Ἰοθάΐησ, 8 ἰηὺο βἰλαδίϊοπβ ἰὰ πρίοὶ πὶμὶ 
1168 οοποθαϊοὰ ἰπ (86 Βεαᾶτὶ τηυϑὲ ὈῸ τενεδὶοὰ.--- Τὴ 
ἀν! ἑοτηρίβ ἐμαὲ ᾽6 ΣΏΔῪ ἀοαίτοῦ ; Θοά ἰοορ ἰδὲ 
ὯΘ ΤΩΔΥ͂ ΣΟ ΤΏ (ΑταὈτοθε).---Πο ἐειηρίδίίοη [28 865 ἃ 
ἀλταρ ὑἠρωρονμεν τμδὶ αΟοα 848 ποῖ γεῖ Ὀδοῃ 
ὉΡΙΘαἃ ἴῃ 8 {πευεθιςαθοτκν ΤῊ ἰάθα οἵ ἰδ 620 
εἰβοο (1 βδτι. ᾿, 36). Απὰ (867 βἰαν (6 Βα Ποοκ ἐρὰ 
ὑτουρὴξ (6 οἰ! το ΕἸ; (οοταρ. Ηοα. χἰν. 3; ΜΠοΒ 
Υἱ, Ἴ; ῬΒ. χὶ. 1-; 1, 19).-- ον (Βῖ8 πο] δἰ ΒίΟΥ, 868 
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Ε)ὁ αἰπιῖαν ἰδίου (ϑυάρς. χἱ). Τηδὲ ΑὈτδῆδηι ἢ ΐπλ- | Υἱ, 18 (ὈνθοὨΔ161).---Ἴὖ οἰδίτηβ. ΟΡ Ὡοίΐοο 8.11}, {μδὲ 
8611 9 (Π6 ῥγίεδῖ, δηὰ ᾿ἷἰβ οτῃ βοδσί, μἷ8 οὐσὰ ἀδοροδὲ 
Ἰοτθ, δῃηὰ 4]}} μἷ8 Ὀϊοϑοίηρ,, 18 {Π6 δδοτίβοθ, (18 οοῃϑί,- 
ἰα68 ἴ86 δουουΥ οὗὨ ἰδ ἰεβὲ (Κυυχαιηδοιο})."--- ον. 
ὅ. ἯΤΟ οδῃηοί Γ 8686 ποσὰβ ΔΒ τΏθΓΟ ΟΠΡΙΥ͂ 
ποΙὰϑ; ἰξ 8 ταίδον ἐ)6 ποσὰ οἵ ἴορο πίοι δὰ ποῖ 
ἔοτδεακοιι ΑὈγδμδιη (Βαδυτηραγίθη; δἰδὸ (σ]δοὶ).-- 
«᾿Αοοοτγάϊηρσ ἰο (0 Ερίδιο ἰο ἐΠ6 Ηθῦτοτα, δι ἱππ,α- 
οι οὗὨ [πὸ ΠΟρ6 οὗ ἴ06 τοατυδκοηίΐηρ οἵ 18816. ""Βυῖ 
θη, ἰπάορα, δοῖθθ οὔθ ΟὈ]θοῖδ, (8.6 ὙΘΙΎ ΒΟΥΟΤΘ δὰ 
τεῖρθιγ ἰδἰπρ ἴπ 186 βδογίβοθ 18 (δίζθη διγαυ." Βιίγϑαββ 
Τορί θα ἴο [815 ὈΥ͂ ΔῺ Δ]]υδΐοι ἴο 86 ραϊηβι]ηοθα οὗ 
100 ἀοδιῃ-θοἀ8 οὗ οἰ ϊάγοη ἰὸ ἐδοὶρ ραγοαΐδ, οΥΘἢ 
ΝΏΘΩ ΠΟΥ͂ ΔΙῸ δ88θυγοα οὗ ὑποῖν γοδατϊτοοίίΐοη.---ἰς 18 8 
ΤΟ ποῃάογίη} ἔα ον Βαρροτίθ ἰἰβο! ἢ ὀνθα ἰὼ 
1η0 ἴβϑυθ Ὑδιοδ 86 αἀἰὰά ποὶ 866, 828 ἰξ Π6 ΒΔῈ ἱξ 
(Βιγαυ}δ).--- ἐγ. 9. ΤῈ βοῃ ἷ5 δἰϊοπὶ θαΐοτο [86 ἔδίδος, 
48 ἴι6 ἔδίμον μοΐοτο Οοὰ, δηὰ 86 οἰ ὰ ΟὔΘΥΒ (δ 0 
Ῥασζϑῶὶδ δ8 ἰ:6 ραγθῃϊθ οὔον ἴδ0 [οτὰ (Βέγϑαβ8).---Αα 
δαογοὰ οουηϊθῃίίο πη ρ͵δοθ βόσθ. Οπὸ οἰδνδαίθδβ 
Βιἰγοδο  δῦου Ὠιδὴ Ὡδίυγο ἰὼ ἴΠ6 Οἶδα ἴ0 τγοδὶβὲ 
πο ἔλέμ ον ΒΘΟΙΩΒ ΤΟΤῸ ἐσσι ]ο πη ἀσδίι (ΟὙΟΖΟΥΎ 
Νγβδ). ον. 12, ΤῊο ἃ (Βοαι. νἱϊ!, 82) ἕδῖκο5 
ὮΡ δραΐῃ (1) ἰδδὶ πογάδβ οἵ ἔδο Απιροὶ, δπὰ ἐδπ8 ἱπάϊ- 
σλίοϑ ἰ06 Τγρίοδὶ γοϊδίίοηβ οὗ ἐμθ ενοηὶ.-- - ον. 18. 
ΤῊΟ οηιἶγο [ον εἶς] δγείοτω οὐὗἁἨ βδογίβοϑδ ἰβ ΟΥ̓ δῇ 
οσίοῃδίοῃ οὗ ἐμ ΐβ βδοσίθοὀ οὗ ἔ8ο γαστὰ (Βἰ οἰ ίου).---τἰὶ 
ἷθ τουρασΚ80]6 ἰδδς (06 Τὰ2πὶ 8 ἀοδιίηοα διθοηρ [89 
Οτοθὶβ δὰ Βοιωδῃδβ 88 ἰδ6 δ δυ  ΟὩΔΣΎ δαουὶβοθ 
ἴη 1.6 στανοϑί οδ868 (Βδυμηρσατίθη). [0 ἸΔΡΡΟτΒ δὲ 
ἤγοϊ ἀοοοτγάϊηρ ἰο (86 ΟΤΪΏΔΏΟΘ, Θοὰ Ὁγ νἱγῖαϑ 
οὔ εἷβ δοποοδὶ δὰ ργονίθποθ ὑ]δοο8 δηἃ σοὨΤΟΪΒ τ δὶ 
ΤΔΆΥ Β86ΓΥ9 8, Ὀσὶ ἰδ (0]]Ονγ5 ὉΡΟΏ μἷ8 ἐμδὲ ἢθ δΒίΓοίο 68 
ουὖξ εἷα Βαπὰ ἴ0 08, δῃ ἃ τουθα]β [εἰτηδοὶ ἢ ἴῃ δὴ δοίυδὶ 
δχρογίθηςο (Ὁ ] ν᾽ η).--- Ὦ ον. 18. ΤΊιο ὈΪοαδίηρ αν ἰὸ 
ἢ πδίξοῃβ ἰῃ 186 βοοὰ οὗ ΑὈσδδδσω, {ΠΥ ἰπαι- 
βοῖνοβ ϑοΐῃθ ἴ0 ἀοβῖτε δηὰ τὶϑῃ (Βδυτηρσατίθη). ΑΌτὰ- 
μασο Β οὈράΐοποθ 8 πδηθὰ Β6ΓΘ 88 ἃ γθᾶϑοῃ οἵ (;6 

ἦ8ο ΓὨγουρἢ δὴ οδίἢ.)--- 9 Ῥτοϊηΐβο 8. [1:9 ῥτοπι8ο 
οὗ ἴδ οονοπδηὺ, ΟἹ [86 ὁπ60 διαπὰ ἰξ τοβίβ πηᾶδ- 
ΣΩΘΏΓΑΙΙΥ ὑροῖ [86 σγδοο οὗ αοά, οῃ ἴδο οἱδοῦ ἰξ ἰδ 
ἱδιγοάποοῦ ἴος ΑὈγδβδια ἰπροῦρῃ [6 οὈοαΐθηοθ οὗ 
αὶ ἢ. --- τα μδῖ τϑοοῖνοϑ ἔπ|6 Ὠδη)6 οὗἁ ἰδθ ἕδίμος οὗ 
Ὀο]ΐονογ ἰπγουρὮἢ (8 οοτηρ οἴου οὗὨ μἷ5 αἰ (Βαυτα- 
ξατίθη). ((ογιδί] Ὁ 8180 ἢ 1[80 πῇ ο016 ἀσνοῖορ- 
τηοξὶ οὗ ἀντὶ ἐηροτ ἀπρλέμδ 16. ἰυωΝ δ ἃ οοῃδβίδῃηϊ τοῖ- 
Θγοῦοα ἴο {δὶ 88 ἰοὸ ΒΟ]οτη, τοδὶ, δὰ 
4] οχρίδηδίζοη. ἀπ ἴῃ οἷ. χχῖν. ἢ; χχνΐ. 8; 
Ἐχοί, χχσίϊὶ 1. Ναπιῦ. χχχὶϊ, 11: Ῥουὶ, χχὶχ, 18: 
χχσ, 20; χχχίν, 4: [0ΚῸ]. 78. Αοἰβ νἱ, 17. Ποῦ. 

4 Ἴ)μαὲ Οοᾶ τοχυϊτοα οὗ ΑΤΔΒΔΣΩ θῬηῶϑ ποὺ [86 βδοσίβοθ 
εἴ ἴαλϑο Ὀπὶ 80 δαογύίοι ψ' λίπε. ὙΠ ΟΒΟΒΉΎΟΣΤΗ, Ρ. 97. 

ἴλο δοπα μοϊά ἴὩ6 Ὀϊηάΐηρ οὗἩἨἁ ἴδαδο {ΥΕῈΓ, 9) 88 ἃ βδῖ- 
ἰδίδοϊίοη, ἀπὰ 186 ἴῃ Ὀγάγοῦ [06 πογάβ, Οομηβίαον (ἢ 9 
Ὀἱπαΐηρα οὗὨ ἰδίῃ ΟἾΪΥ οὴθ (866 δῦοτνθ). “Ἰπάροί, 
ΟὯθ ᾽υηάτοα δηᾶ βἰχὶν το ]]Π]0ὴ8 οὗ Μοὶατητηθάδῃβ 
4180 τοαὰ ἴῃ ἐμοὶ Κογϑὴ ἱοιαγ. ΤῊΪΒ ἰΓΌΪΥ τᾺ8 8 
τοδηϊοδι ἰοβίίησ ̓ (ΖΔὨῃη).--- ΒΟ ηδου}8 ἀδϑογ ρου οὗ 
ΒοΟΙΒΘΌ4.---ΞΟΗΕΝΚΣ: Το [ογὰ Κηοτϑ ΠΟΤ ἰὸ 
τουγασὰ ἷθ ΟΥΤΏ.---ΑΒΒΑΥΑΝΤ: ΑὈΥΔἢδπῚ ᾿ΟΌΓΙΘΥΘ 
1090 Βσϑι, ἰδ6 δοοοηὰ, 80 ἰυϊτὰ ἀΔΥ ἰῃ β']6ῃ66.---ῈῸ- 
αἷουβ βοῦοοὶ οὗ ζδι ἢ, (06 ἰχμοβῖ, (ὴ6 τωοβὲ βδογοὰ 
ΒΟΒΟΟΪ, ΠΟῪ ἃὐὶ ἴἰδοὰ ὨΟῊ 80 ρτοδίὶν ἀοβογίοϑα ῦ--- 
ΑὈγδμδτη ᾽88 ὈΘοοῦλα 6 δι μον οὗἨ ΟἸἾ γβι1418.---Ὑ οτ. 
14. ἀοὰ ποοβ, ὧδ ιοὐϊί 466, ολοοξε.---Βοβοοίοη. ὑροι 
0 ομΠ ἄγοι οὗ ΑὈταΒ Δ .---ΤῊῸ ἰππγὸ οὗ [β8γϑο], οὗ 
ὈδἸΐονθγα, οἱο.--- Ῥαβδανδηΐ οἴοθ08 ἢΐ8 ποσὶς στ ἢ ἰΠ 686 
ταβοοϊίοῃΆ.).--- Ὁ. ΗΌΥΕΜΑΝΝ: 116 σομβοογδιοῃ οὗ 
{πο Ῥγομιῖδο ἱβγουρἢ δδοσίβοο: 1. ΤῊ οοπορδβίου οὗὅ 
ἐδο ῥγχοσηΐθοὰ δοι ; 3. [0 ΠΟῪ τϑοορίίοῃ οὗὨ ἐπ ῥγοϊω- 
ἰϑοὰ 8οῃ.---αοοογαϊηρ ἰο [δ ῖ5 ὨἰδίοτΥ αοἀ ἐεπιρίρα 
ΑὌγδμδια, Ὑθοτο ἰὴθ ΚΟΥ 8 μ]αοοᾶ ἴῃ γοῦν Βαηΐ, 
Τὰ ντδϑ βαϊὰ ἱπάδοὰ Ὀαΐοτο, ἰδας 186 ῬΌΓΡοΟΒΟ οὗ αοά 
Ἧ88 ποὲ ἰο βοουσΟ δὴ δχίογῃδὶ οἴδοσίης, ὑαὶ δ ἱππαρὰ 
δβδοτίβοο, οἱο.Κ. [π δϊ6 ἱπροὶηρ οὗ ἴδ6 ἰπίοτηδὶ δὰ 
οχσίοσηδὶι, ἰῃ (5. ᾿προσ σους οὗ 86 ἀϊνίηθ δηὰ Ὠυ- 
ταδῃ, οὗ ἰδ οἴδσηδὶ δῃἃ [86 ΘΔ ΒΥ, ἔλθ ΓΘ ̓ ΔῪ ἃ Β6ύ Γ6 
τοτορίδιΐοο, ἃ σοῃδίδηϊ ἱπαποοιησηῖ, ἰο (ἢ6 ὈΘΙΘΥΟΙΒ 
ΟΥ̓ ἴδο Ο]ὰ Τοδιδιηθηὶ, ἰο τοδὲ βαϊϊβθοα τὴ [ἢ ΤΘ ΓΘ 
ΟΧίοΓΩΑΙ, (6 τηθτο Β8.61}, (86 δυσθοῦ Κογηοὶ, {8.6 ἔγυϊ! 
οὗ 1 ἰἰ86} Ὀοΐηρς ἰογίοϊ θα, ἰο ὸὺ οὰ ἴῃ βϑουγίΥ, 
ἰπάἀοοὰ οὐοπεπιοβ ἰο στο ὑγουὰ οὗἨ {δμοῖγ ροβϑοββίοῃ. 
--Τ οι. 1. [ἢ ΒΟΥ͂Ν ΣΩΔῺΥ Ἧ8Υ8 ἢ6 ΘηΐοΓΒ ἴδ6 Δι γ δηᾶ 
68115 ἴο πο ἢκέῃον ΑΌτγδδδσα ἱ ἀπὰ πῆ θη γοὺ ΚποΥ (Ὦ0 
ψοΐοο οὗ ἐδο [οτὰ, ὑἰμ8 δῆδῦγοῦ : Η γα δ 1.---ὕροι 
ἴβδδο. ΑἸπιοβῦ δπγεϊυ ἃ ἔθ ]θ τοροοη οὗ πἢδὶ 
858 δρροαγοὰ ἴῃ ἰδοὸ 16 οὗ ΑὈγαθδα. Ὅτ. 9. Βυὶ 
ΒΘ ΔΥ Ὅροι [86 αἰίαν ἴῃ (Ὁ}1] οοπβοϊουϑῃ 688 δῃὰ ἴῃ βἰἷ- 
Ἰθῃο6. ἰμοτο 86 δύ ὨἰτηΒ6 1, 85 ἃ ἀυπιὺ βδουί οἷα] 
Ἰδταν, δὲ 80 ἴδοὶ οὗ Θοὰ. Τἷβ ἰ8 βαβιοϊθηϊς (Ὁ ἃ 
Ἰούπο οὗὨ τηοτοὸ ἴθδῃ Δ᾽ ΟΘὨΌΣΥ, δπὰ ΠΕΡΑΠᾺ ἰο ἷϊ, οοἱ- 
ἰοηία, δΔηὰ ἃ ομδγδοίον, Ὑϑ ἢ δάταϊς οὗ Ὡ0 Ὄσοβδηρθ 
ἔοσ ἰδ9 Ὀοιύον.-- -Ηο ρίνοα ἴδδδο ἰὸ εἷπι ἰπ δῃοίθοῦ 
ΜΆΥ ἰδδη ἰμαὶ ἴῃ π πο μΒὸ δὰ σ4]|10 τα Ὠἷ5 οπῃ 
ΓΙ ΤῊο ἩΐοΪ6 ρΊΟΥΥ οὗ ὁ σοπάογδι! ξαϊαγο δῦτ- 
τουπᾶβ (δὸ δορὰ οἵ --Τασυβε : Το οὐθάΐδηοθ 
οὗ ἕαϊϊδ, οὐ Βονν βγβὲ ἴῃ (Π6 γἱοἀϊπρ οὗἨ δαὶ π οἴ 19 
τηοδὲ Ῥγϑοΐουβ δι (ἢ ἷ8 ἰοβίοά : 1. ἀοἂ Ὀτίῃρβ 08 ἰο 
{18 ῥτοοῦ δἱ {Π6 στ ῃῦ ὑἰπηθ; Ὁ͵Δ06. γουγβαῖνθθ ἵΠ6γθ- 
ἴοτο ἴῃ ἷ8 ΒδηΝ, 88 Αὐταῆδαι ; 4, (686 ἰοβὲθ δῖθ 
ΥΟΓΥ͂ ΒΟΥΘΙΟ, δηὰ Ὑ11] ΟΥ̓ΘΥ ΚΤΟῪ ΙΩΟΓῸ 56 ΥΕΙΘ ἴῃ ἐμοὶ 
ῬΓοβτοθΒ, ἴον ἔΠ0 7 ἀδιιδηὰ ἴπ6 ἀοδίδ οὗἉ βο]; 8. {8689 
ἰεδὲβ ἴδγο ἃ υ]οβϑοὰ οπὰ ἔον ἰδ ἰἰοὰ δηὰ δρργονϑὰ 
Ὀαϊΐονον ; ἰποτοῖοτθ ἰοὺ τ [Ὁ] ἰΠ6 Τοοίδιορβ οὗ 
ΑΓΔ δη).---ξυδεε: ΤῊΘ ταῦ οὗὠἨ ΑΡτδῆδτῦ (0 [86 
δβδοτῖβοο.---ΤΠο οὔἶδυίηρ ὉΡ οὗἨ 8880: 1. [π ᾿ἰδ εἷ6» 
ἰοσίοαὶ ἀοίαἱϊ, 3. ἴῃ (8 ἑπνγασὰ (Ὑρῖ98] το θδηϊηκ. 
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ΕΙΕΥΈΕΝΤΗ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

1Ὰο φογγοιοε απὰ ἦοψε οΥΓἿὙ Αδναλαηνε ἀσιπονίο ε. ὙΤᾺΦ αἀοοουνὲ απὰ ρονραΐοσῳ 07) ἰζοοε αἱ ἔοπια, 
βαναλ᾽ε ἀραίδ. Πὴν δωνίαϊ-ρίαοε αἱ Ἡεδνον ; ἐλό ϑοοὰ 977 ἐλθ ὕὙμέωγε ἑπλονγίίανοι οΥΓ Οαπασα, 

" 71 ἱλοοογαξο γζουπααΐίον, ΟἿ ἐλε οοπδοογαίεἀ δωγίαϊ. 

«ταπειυτακξανκεαμιαν Ὁ 

σπάρῶ ΧΧΙΙ. 30.---ΧΧΊΠ. 40. 

202 Απᾶ!' οἂπιθ ἰο Ρ488 Δ {Π686 ὑδῖηρβ {πδ[ 1 γχαϑ ὑ01 ἃ Α Ὀγαῃβπι, βαυτηρ [πῦιδὲ Ὁ ονο, 
21 Βο}ο]ά, ΜΊοδΝ, 8.10 βδίβ. α8ϑοὸ θοσῃθ ομἹ]άγθῃ ὑμίο ὑπ γ Ὀχοίμοῦ ΝἝΒΟΣ ; Ηὰυ [με οἈ.χ, 2; 

δ Ἰἰεὶνε σατιὰν Ἰαπά, ἐπὶ βοσέβοε Ασβθδβ] ἢ}8 Ἡσαῦ ὕοσι, διὰ Βυς ἰμίλρλα κρ ὀρόρρος ὠνὴν πόρεὶ 
22 ἢΐθ8. Ὀτοίμοῦ, δηὰ δημιθὶ [{δὸ οοβετορβίέον οἵ 60) (ἢὴ8 ἰδίῃθγ οὔ Αὐϑδῖω. Απὰ (680 

[ο παπιϑ οἵ ἃ σμαϊ δαίο 186], δῃ ἃ ΕἴΆΖο [πὶ Ασασιαῖο ἀρὰ Ομ) δδὶς ἐσθ ; Θὅθεβῖτιϑ : ρατῆδρο τον ΓΤ, τίθου], 
δὰ Ῥι]άδβῃ [Ξᾶτεὶ: ὌΝ ἜΣ, βδτιον οἵ Βτο], δὰ ἈΠῸ Γγ.)} [ἀοδειίαε : ἐδασὰὰ! ; ἙΏσβέ : προ πα ΔΊΑ, 

238 νἱαίηβ), ἀῃα Βοίμαθ) [ἀοεαιίμε: τοδι οἵ Θοὰ. Βῶτοί : ἀπο! εη σορὶδοῦ οἱ Ῥϑορὶο οὗ αοὰ]. Απὰ Βοιμαοὶ 
Ὀθερεὺ ΒΘ ΘΔ [ἘϊΌκαΝ, οκρεϊναίίμε, οοαυβασίτιᾳ; ἘΆσοὶ : ἕπσουρα Ὀθαπ 7} : [Π680 ΟΙριὶ Μ))οΔἢ ἀἱὰ 

24 Ὁδᾶγ ἰο Νηοσ, ΑἸ γδμδση δ ὈὉσοίμοσ. Αμπα ἢϊ8 σοπουδίηθ, ο86. ἤδη ττᾶ8 ἘΒδομηΔῃ 
[Θορειΐε : ταϊεοᾶ, οἱ οναίοὰ ; Ετεὺ: ροδσὶ οζς οσσβὶ], δῇ ὉδγΘ 8180 ΤΊΘΌδὴ [Ἐπτδὲ : οχίοπδίουι, ὑσοϑᾶξδ; 8 
ἸΟΟΔΙΗΥ ἐπ Μοδοροίασαϊα , 8 ἰδ μδπὶ  ὐδαπέτι : βανίβα δαξοίμιρ' Ἵγέθ; Ἑδχφὶ : [6 Ὀϊδοῖς ; δὰ Ασαπιαίο, ἀατὰν 
οοἱοτοά ἐτΡ9}, δῃαὰ Τ ΒΔ μΑΒἢ [Ἐλὸ παπιὸ οὗ αδ' πυχβονση δοέπιαὶ : παᾶρον, τοατίεῃ, 5661}, δηὰ Μαδοβδὴ 
[πον Ἰαπιάδ ; ἃ ἸΟΟΔΗΙΥ δὲ ἔδμο ἴοοί οὗἨ Ἡσττιοτι ; πϑοᾶ Ὀραίάο8 Δ8 α Ἄπηδὶο πιδσηο]. 

Οη. ΧΧΙΠ. 1. Απᾶ ϑέασϑῃ γγχϑ δὴ Ὠυπατοὰ δηᾶ ὑὐΘΉΥ 8πα βαυθὴ γ6818 οΪὰ : ἐῤεδ8 Ἰσεγὲ 
2 ἰμ6 γϑδτβ οἵ {π6 16 οὗ ϑαγαῃ. ΑἈπὰ ϑαγδῃ ἀϊϑὰ ἴῃ ἘΚ 1). μ-ατθα [τιν οὗ Ατῇδ]; [89 8120 

8 Ηβρτου ἴῃ {Π6 ἰαμα οὗ ὕδδϑῃ: δῃηἃ ΑΡγδηδιο οᾶτηθ ἴο τούτη ἴοσς ϑδσγαϊ, δπὰ ἰ0 ὑγϑὸρ 
ἴου ΘΓ. 

8 Αμπᾶ Αδταβδῃ βίοοά ὕρ ἔτοτῃ Ὀείοσθ ᾿νἷϊ8 ἀοδᾶ, δηά βρακθ υπίο {88 βοῃβ οἵ Ηοίβ, 
4 φαγίηρ, 1 Δη) 8 ΒιγϑΏΡΟΓ δΔηἃ ἃ ΒΟΪΟΌΓΣΠΘΓΙ ἴω ορταε ΜῊ γοὺ: ρῖνθ τὴ8 ἃ ροβββββίοη οἵ 
δ 4 Ὀυτγγίπρ-ρίδοθ ψιἢ γοῦ, ἰμαὺ 1 ΤΑΥ͂ ὈΌΓΣΥ τὴν ἀοδά ουἱ οἱ ΤΩΥ͂ Βιρῃί, Απὰ {διο οἰ Ἰάτοα 
6 οἵ Ησιν δηϑυσοσθὰ Ασγαδ), βαυίηρ ἀρίο Βἷπι, Ηθῶσ υ8, ΤΥ ἰοσὰ : [μου ατέ 8 τὶ ΚΠ 

ΡῬτΐποθ [ὁ ντῖποϑ οὗ 6οἃ] ΒΙη ηρ᾽ 8: ἴῃ ἴ.:6 ομιοΐσθ [πιοϑὲ ἀχοϑι θη] οὐὗὅἁἨ ΟἿΣ βαρ ογοθ ὈῈΓΥ (ΒΥ 
ἀοδᾷ : πομθ οὗ υϑ 888}} το] ἃ ἔγοτα ὑπ66 18 βορυϊοῖσο, θὰ: ἐμδὲ ἐμοι τηδγαϑί ὈΠΥ͂ 

Ἴ [Ἀγ ἀεδᾶ, Απμᾶ Αργϑβδχὰ βίοοά ὑρ, δηα Ὀονγϑᾶ Ἀϊπ)801 ἰο [λ6 ΡΘ6Οορ]6 οὗἉ (86 ἰαπά, εὐεπ 
8 ἰο ἐμθ οἰ] άτοη οὗ Ηοῖβ. Απᾶ 86 οοπιπιυηθὰ σὴ} ἔμθπι, βαγίαρ, [ ᾿ξ 6 γόους ππὰ 

[ΞοαἹ, δου! -ἀοαῖσ9} ὑμαὺ 1 ββου]ὰ ὈΟΣΥ͂ ΤΥ ἀθϑὰ ουὐ οὗἉ ΤΥ εἰραῦ, ὮΘΔΡ ταθ, δὰ δηίγεδί [οῦ 
9 τὰ ἰο Ερῇσοι [Ἐβισὲ: τροσϑ ροπεσῆαὶ, σίτου βου] (06 801 οὗἨ ἁ ἁΖΟδΑΓ [δρϊαπᾶοτ, πο}}9]. Τηδὶ ἢ 

ΤΑΒΥ͂ σῖγα τὴϑ ἴῃ6 οδγο οὔ Μδοβροῖδῃ [οϑαιῖπε: ἀουνιίης ; Βθτσί : πίπάϊης, δοσραπεῖβο [, ὙΒΙοΙ. [0 
μαι, πο ἰβ ἰὼ (86 δμᾶ οὗὨ 18 δε]; [ὉΓ δα ταῦθ ἸΩΟΠΘΥ͂ 88 1Ὁ 18 νγοσί [ΩἹ] τααπεγ] ἢθ 

10 5}}8}} γῖγο 10 τὴϑ [0Υ 8 ροββδβδϑίοηῃ οὗ ἃ ὈΒΕΤΊΣΒ τοο [Βατοδίξασν ϑορα!οδτ9} διηοπς γοῦ. Απὰ 
ΕΡΏγοη, ἀνγοῖξ [686] ἀτθοηρ ἐμθ ΟὨἸ ἄτοπα οἵ Ηοὶῃ. Απᾶ Ἐρβσοι (μ9 ἩΠΘ δησπετοῖ 
ΑΡτάμδῖα ἴῃ (86 δι άϊθηοθ 155 οὗ [86 Ομ άγοη οὗ Ηδίδ, ευόπ ΟΥ̓ 811 ἐῃδι τυϑηΐ ἴῃ δἱ [π 

11 μαῖα οὗ ἰι8 ΟΕ, βαγίηρ, ΝΑΥ͂, ΤΥ Ἰογά, ὮΘΆΓ ΤῺ : (86 86]4 ρὶγϑο τ ἰΠ66, δπα [ἢ0 ΟΑΥ̓Ο 
(μα 15 ἐμογοίῃ, 1 ρῖνϑ Ὁ [Π66.; ἰπ [89 ὈτΘΒθςα ΟΥ̓ {Π 8 Β018 ΟΥ̓͂ ΤΥ ΡΘΟΡΪΘ σῖγο ΓΙ 866: 

12 ῬυωΥ [᾿γ ἀοδὰ, Απᾶ ΑΡσαθαῖα Ὀονγθᾶ ἄονγῃ ἰτηβ6 1} Ὀθίοσθ 88 ῥϑορὶθ οἵ {6 ἰδῃώ, 
18 Απᾷ 6 βρβίκζθ υπίο ΕἸΡῃσοῃ ἴῃ (86 δυάίθῃοθ οὗ [86 ρβϑορὶθ οἵ {μ9 ἰδπᾶ, βαγίπρ, Βυὶ ἰΐ 

ἴμου ὐΐ σένα ἐς, 1 ὈΥΑΥ [866, ΔΘΑΓ τὴ6 [ἶνο τοῦ Βοασίπβ] : ἷ Ὑ}}} ρῖνϑ {866 ἸΠΟΠΘΥ͂ [ογ 186 
14 βε]4, ἰ4Κ6 ὦ ἔτοτα τωϑ, δῃὰ 1 τπὶ}]} ὈΌΓΥ ΤᾺΥ ἀθδὰ ἔπθσθ. Απᾶ Ερμσοι δηϑυγογοὰ Ατθ, 
156 δῆ, βδυϊῃρ' υπίο Βΐπι, ΜΥ Ἰοτὰ, θαυ ἀπίο τηθ: ἐμ6 ἰδπᾷ 18 «τσογέ ἴουσ Βυπάτοι 
θ᾽ 56 |κ6}58 οὗ βιίγδσ; τὺ 18 ὑμαὶ Ὀουπὶχε τὴθ δῃὰ ἴμ66 Ὁ ῬΌΓΥ ὑμογθέογο {ΠΥ ἀθαᾷ, Απά 

ΑΘγδμδῖη μοαυκομθᾶ [(]οποὰ] υπίο ΕἸΡΒτοι ; δπὰ ΑΡγαθδια σποϊρμθὰ ἰο Ερβτοη {0 
δῖ. Ὑ] οἷ Β6 δα παιηθᾶ ἴῃ ἴμ6 δυάίθποθ οὗ [88 βοῃβ οὗ Ηϑίβ, ἴουγ μυπᾶγοα 8} κεΪϑ οἵ 
ΒιΊ γ γ, οαττοιὺ πιοπόψ Δ (86 Τηϑτοβδῃηΐ. 

11 Απᾶ {π6 Βεοϊὰ οὗὨἩἉ ΕΡΆτοι, τ οι τραθ πὰ Μδοβροϊδα, τ οι τσας Ὀοίοτο Μδῃγο, (88 
8.614, ἀπᾷ {π6 οἂγα πῇ ἢ τσαϑ ὑμογϑίη, δηὰ 4}} {π6 ἰγ668 ὑγμ] ἢ τσόγό ἰῃ (μ6 δοϊά, (δι. 10678 

18 ἴῃ 8}} 9 Ὀογάθιβ τουηᾶ δϑουΐ, Ο͵Θ τη8αθ Βυχο [εἰοοὰ} [πο ΑΤΑμδτ) (ΟΥ̓ ἃ Ῥοββθβ8108 
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ἴῃ [86 Ὀσϑβϑῆοθ οὗ ἔδὸ σμ)άγϑῃ οὗ οἰ, Ὀθἔοσθ 8}} ἐπδὺ νσϑῃῦ ἴπ δὖ {86 
19 Αμπὰ δἤον {π|9 ΑΙΌσαβδιη Ὀυτοα Ξέδσδῃ 18 πιῖθ ἴῃ 86 σαγο οὗ Π6 86] 

40 Ὀοΐογο Μδγο: ἰἢ6 Βδὴ 15 Ηοῦτοη ἴῃ [86 ἰ4πα οὗ Ο(ὐδμϑϑῃ. 

[9 οὗ δΪ8 οἱΐγ. 
οἵ Μδοῦρεϊδῃ 

Απα ἰδ6 Β6]4, δηὰ [ἢ8 
σϑν6 ἐμαὶ 15 ᾿μοσοῖη, ὑγ6ΣΘ ταδἀθ βυτθ ππΐο ἃ ὈΓΘΆΔΙΩ ἴῸΣ 8 ροβϑθβϑίοῃ οὗ 8 ῬΌΣΥ ἸΏ ρ. Ρ͵δοθ 
ΌΥ ἐδο δοὴ8 οἵ Ηδίῃ. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟἸΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ἰ. , Το ἵν δβοοϊοῃϑ ΜὨϊοΣ ἯΘ ὮΔΥΘ ὮΘΤῸ 
οἰδοοὰ ἴδοΣ, πρὶ 1:0 ΤΟ] οί, δηὰ [86 ἰδδὶ 860- 
ουβ οἵ (πο 116 οὗ ΑὈτϑθδιω, ἔοστῃ ἃ οοπίγαδο 1 18 
ρσγονίουβ διἰἰδίοσυ. Τμ6 τονοϊδιίοηβ ἔγοῃ αοᾶ, [80 
ἩΟΠ ΘΙ ονρηίθ οὗἁὨ διῖ8 ᾿ἰἴθ, οϑδδα, Ὁ Αὐτδηδση Ὁ 
"6 οἵ [ΑἸ ἷθ οοτηρ!οἰοὰ πιὰ ἰδ βαογίβοθ οὗ 16880. 
Το ἰδο ποπάοσζυϊ οοτηρ]οϊοιυ οὗ (896 αἰ ἢ οὗ Α γάμδσω 
1δότο 8 ΠΟῪ δά ἀϑὰ ἰδ πον Ὠδέυγ] δηἃ ΒυΙΏΔῊ Ρ61- 
ἔοοϊου οὗ ΑὈταθδ. [118 ἰβύουυ ἱβ οοσί δῖ! Υ τυ οἷ 
δβῃυοτίον, Ὀυὺὲ ἰ 15 δὲ ἐδ βϑσωθ ἔϊτηθ ἃ ὑσγοοῖ ἴμδὲ 186 
τοϊσδουϊουδ ἰη [86 ΟἹὰ Ταοβίδσρθηὶ ἀο68 ποὶ δἰδῃὰ ἴῃ 
ΔΩΥ ὀχοϊαείνο γοϊδου (0 {86 τιδίονίαὶ δηὰ μυσηδῃ. ἃ 
ΤΟΥ ΠΟΙΟΥ͂ δβοοκίης ἰο ργοάυοθ αὔεοί, πουϊὰ δδγθ 
οἰοϑοὰ ἐδ Ὁ οὗ ἰδ0 ἔδίμον οὗ ἐδ0 {δἰ Ὁ] πίὶιὰ 
ϑοῖῃϑ Βρ] θη ϊὰ δυρογπδίογαὶ οὐ ποσγοῖο οὐθηίθ. ΙΕ ἰ8, 
οἱ δα Οἱδον δηά, ἃ ἐγαὶ! οὔ [86 ἰγὰθ ἰϑίοτῖοδ] οὨαγϑο- 
ἴον οὗ ἰδ ἰγοϊοη Βοτο, (δαὶ ἴὲ οἴοθοα ἴπθ 116 οὗ 
ΑΡγϑβδῖα ἴῃ [ὴ6 ὙΔΥῪ δἰγοαὰν βίαίοὰ, Βαΐ αὖ (ἢ 
Βδῖηθ ἐἶπηὸ ἰἢ6 ἴσυθ οἰ τίβιο]οχίοαὶ ομαγδοίορ οὗ ἰδ 
ΟἸἹὰ Τοδίαιοοΐς Ὠἰβίοσυ, Ἡδοσοίη ἰδ ἤοστθ ἴδθ ἰπίγο- 
ἀπεύοι ἰο [6 Νοὸν Τοβιδπιοτιξ τοδηϊ οϑίδιίοη οὗ [86 
ἐλ Ἰαγοτ ἀἴβοονοιβ ἰἰβοὶ ἢ ἐπονοῖπ, (μα ἐδλ6 ἰεἰδίο 
οἵ ὸ 116 οὗὁἩ ΑὈταματα ἀ068 ποὺ οἶοδθ ΔΌΓΟΡΕ τὶ 
.ιῖ8 στοδίοδι δοὺ οὗἉ δίῃ, Ὀυς {πδὲ ἴγοια δά ουἱ οὗ 
(ηἷδ δοὶ οἵ ἴδ [Π6ΓῸ ῬγοοθΘα8 ἃ παίυσαὶ δπὰ Ὠυτοϑῃ 

οὗ ἃ οοηδοογαίθα δηὰ δβαποιβοὰ 116,8 οοῦ 80 
οὗ 16 πιο τ ἢ ἢ οὐϑι ἴῃ 6 Βοσοπά τολγτίαχε οὗ ΑὈτα- 
δῖ ἀοοϑθ ῃοὺ Θηΐθν 88 ἃ ἰδίαν ημ οἰοτηθηί. Α ἴον- 
τυϊπδιίοι οὗ (818 ἰηὰ Πα5 αἰτοωὰγ δρρϑαγϑὰ ἰὴ ἴδ 116 
οὗ Νοδἢ, Δρρθδγβ ἰδίου ἰῃ ἰδ 116 οὗὐ ὅδοοῦ ; δηὰ [88 
5 Νὸνν Τοβίδιηθαὶ οουπίοτρατὶ ἴῃ ἰδ Ὠἰϑίοτυ οἵ (80 
[οτἱγ ἀδγβ οἵ ἴὰδς τίθοῃ Ομ γῖϑι, Βυξΐξ 88 ἴῃ [86 116 οὗ 
Φεδυθ, 80 ἴῃ ἴδ 1 0 οὗ ΑὈγδμδτα, 6 ονθηίβ δον [6 

οοπίοβίβ οὗ ἔδ ἢ ἀγὸ ποῖ πιιμουῦ ἱταρογίδῃοα, 
8 ἵνο βοοιίοῃβ ποῖ τὸ ἤδῦθ ΟΟΣΔ ΙπΘὰ ὉΠΩΘΣ 

(δΐρ ροϊηὶ οὗ νἱον, ἐδδ ζαηιλϊν δογγοιο πὰ ζαπιὶΐν )ογ8 
οὗ ΑὈτδδδσα ροΐϊπῦ ἀοἸΤ ΤΔΓῸΒ ἰ0 1.6 Ὠἰδίοτγ οὗ 1588Δ0 
δηὴ [ετϑοὶ. Ετοσὰ ἴΠ6 δοῃ οὗ ΑὈγαμδια ἰἤοτο τασδὶ 
ΠΟΥ ὈὉ6 8 ΠΗ οἵ ΑὈγΆθδσ, δηά ἰ0 {μ18 [Π6 ΔΓΑΙΪΥ 
ἘΘΠΘΒΙΟΡῪ οὗ (86 Βοῦβο οὗ ΝΆΠΟΥ ΒΕΙΎΘδ 88 δῇ ἰπίτο- 
οϊίΐοη. Τι8 ροποαϊορίοαὶ Ρ Βγϑὶ Ὡδῖηὴθ8 Κκ6- 

Ὀοίκαῖ, δηὰ ἱμθῃ ἰδγβ (86 στουπὰ ἴον [86 τιϊϑαίοη δηὰ 
[6 ποοίΐϊηρ οὗ ἰδ Ὀγίά6 ὮΥ ΕἸΐ6Ζοῦ (οἰ. χχὶν.), ἃ 
Πἰβίοῦυ ἴῃ τ ἢ αἶθδο [80 ποοὶπρ οὗ [8 Ὀγϊὰθ ὮΥ 
Φδοοῦ ἰΒ ἱπιγοἀυσοα ἐδτουρὰ {Π6 τηδηϊίου οὗ [Δ Όδῃ. 
Βαϊ 88 186 ἰβίοτγ οὗ ἐδ ἑδτοῖν οὗ ΑΡγϑθδιῃ ἴ8 ἰμίτο- 
ἀυσοα τπγουρσὰ ἴπ τοοογὰ οὐἁ 9 Ὠουθ6 οὗ ΝΟΣ, 80 
αἷἶξο 8 10:6 βγϑὶ ροβϑοββίοπ. οὗὐ ΑὈγδθδια δηὰ 18 
ἀοδβοοπἀδηϊβ ἴῃ Οδμδδη ἱπιγοὰυοοα ὉΥ [00 παγγϑινο 
οὔτπο ἀσαὶῃ οὗ βαγδαῃ. Το Ὀυτίδ]-οἷδοο ἴῃ [06 ΘΑ Υ6 
δηὰ δοϊά οἵ ΜδοΠροΙδῃ, ΔΓῸ τηδὰθ ἃ ροϊμπὲ οὗ υπΐοῃ ἴῸΓ 
[6 ἰαῖθν δρρτοργίδοη οὐ Οδῃῆδδῃ ὮΥ ἴδ ρϑορῖίο οὗ 
Θοά, ͵.88 88 ἴῃ 1ῃ9 πον οουθηδηί, 86 στάγο οὗ ΟἸ γῖβὲ 
8248 ἰηἰτοαἀπορα ἕον Οὔ 8 [Π6 Διξυγθ ἷοη 
οὗ [δα οδείδὶ : 8 τηοϊῃοὰ οὗ οοπαποαῖ ποῖ πηίο1 8 
ἰἰϑοι τὰγουρἢ (06 ρστάνοθ οὗὁἨ 10:69 τιδείγυβ δηὰ [ἢ6 
οεγρίϑ οἵ Οδγβύδη ομυγομοβ ὑπτουρμουΐ ἔδ6 Ἡμοῖθ 
ποιὶϊά. ““ἼἸμο ἰοβείης οἵ ἰδ6 ἴδ οὐὗὁἨὁ ΑὈτϑθδτα ἰ8 
οοταρ]οἰοὰ πὶ ἰδ6 δαδογίβοο οἵ [βδδο, {86 δπὰ οὗ ἢΪ8 
ἀὐνίηθ οδ  τρ 8 [Ὁ}8]16, ἀπὰ Βοποοίοσσασα ἐδ ἢἷ8- 
(ΟΥΥ οὗ δῖ 116 αδίθῃβ ἴο (8 οοῃμοϊυδίοη, [ὲ 18 δ)1ο- 

κεῖδοεν Διεΐηρ (δὲ ἴδοτο βου] Ζ0]10Υ ον, αἷορ {{π|5 
ογοηϊ, 8 οοτησηυηϊολίίοῃ ἴ0 Εἰτη οΘοποογηΐπρ [16 ἴΆΤΩΣΥ 
οὗ εἷ5 ὑτοίδαν Νδδον (οἷν. χὶ, 27 8), τ ἱοῖ '8 ἰοἰηοα 
πΐ 60 τοῦθ Δρρτορτίδίθοηθαβ ἰὼ ἐἰμ6 βϑδογίβοο οἵ 
15680, δἷποα ἔξ 1.848 ΟἹ 10 ἴδ Ὠἰἰδίοτγ οἵ [δ6 τιᾶττΐδρθ 
ΟΥ̓ ἐ80 Βεῖν οὗὁἨ [6 ῥτοχηΐβο. ΤῈθ ΝΡ ὯΔ (ΟΡ. 
οἷν, 1, 29) 8180 ροϊηΐβ ἰοὸ {18 δοίυδὶ οοπηθούΐοη 48 
ΒΑΓΔῊ δὰ ὈΟΙΙΒ ἃ ΒΟ ἴ0 ΑὈΥΏδσω, ΜΠ ΠΟΔὮ 4180 ὈδτῸ 
ΒΟῺΒ 0 ΝΆΒου. ΔΓΕ ἘΔ οὗἨ νὰ νῇ. 24 τοΐοσθ ὑδοὶς ἰὸ 
γοσ, 20.) Ἐοῖ].---βσσηπῦρεα: “ ΤΊδ ΡῈ ἷ8 
ΤΩΘΓΟΙΥ 8 οοπίϊηυδιτίοη οὗὨ οἷ. χὶ. 27 δ ΑΒ οἷ. χὶχ, 
81, 88, Ὀσγουρλῦ (6 δβά6 ᾿ἰη6 οὗ Ηδγδι ἰο 18 ζο0α] δῃηὰ 
οῃᾶ, 80 Βοῦοὸ ἴδ6 βἷάο ᾿ΐπο οὗ Νιον ἰδ οοηιἰπυρὰ 8ι}}} 
ξαγί μοῦ, ἃ ὑρθι 3 087, τρόγθονον, ἐμαί ΜόοθῸ8θ ὩΘΥ͂ΘΡ 
ἰοβθβ τ86 χεποαίορίοαὶ ἰπγοδά οὐ (μὸ πίβίογυ. ἢ 

ἃ. ΟἿ. χχΐϊ, 390-24, Καοθοὶ ΒΟ] 48 ἐβ9 ΒΌΤΩΡΟΣ 
ἔποῖνο οὔ ἰἢ6 βοῃβ οὗἨ Νϑθου, 85 αἶϑὸ οὗ [80 8018 οὗ 
Ἰρῃτηθοὶ (οἢ, χχν. 18 4.) ἴον δὴ ἰτγαϊδιΐου οὗ ἴὸ 
ἐποῖνο {068 οὗἁ ἴδγαοὶ, [{ ἰθ υῃὐυϑβαρ!α ἰο ἰμίον 
ἔτοτα διοῖ δοοϊἀϑηίδὶ, οσ θύϑῃ ἱσαροσίδῃὶ γθβοιλ Ὁ] δη 068, 
πἰϊδουΐ ἤυγίμοῦ στουημάδ, ὑπαὶ ἐδ6 τοοοσὰ ἰ8 βοὔοῃ, 
ἴτ ἰθ. ΘΟΡ ΔΏΪΥ ἔσθ 4180, ὑμδὶ οὗ [86 Β0η8 οὗ ΝΑ Βον, 88 
αἶδοὸ οὗ ἐμ Βοῃβ οὗ Φδοοῦ, οα ἀγὰ [889 ΒΟΠΒ οὗ ἃ ΘΟὩ- 
συρῖπο. 811, δ Κὶ αἷὶ οὔϑογνϑ ἴῃ [86 Εἰδίοσυ οὗ [10 
80η8 οὗ δοοῦ, ἐῃ6 6 ΔΙῸ ΕὙῚ Ὸ ΤΩΟἾ ΠΟΤΕ 88 880 Ὁ Θ0}- 
ουδίποα. ἘΚ 61] α͵δὸ Ορροθθϑ, ὍΡΟΣ γδ]Ἱὰ στουμαβ, [89 
γίον οὗ Κηοθοὶ, ἐμπδὺ ἴπ6 ὑποῖνθ Βο08 οὗ ΝΟΣ τηυϑὲ 
βἰ χυὶ  ἱπνοῖνο ὑσἱθεδ οὗ μἷβ ἀοβοθῃμδηὶδ; ἰμ8, 6. ζ.» 
Βοῖμαοὶ ἀσο68 μοὶ Δρρϑᾶρ 88 (16 ἔουπάον οὗ ἃ ἰσγὶδ6, 
“ΤῸ ἰθ ὈΓΟΌΔΌΪ ὑγιι9 ΟὨΪΥ οὗ βοιωθ οὗ [6 πδῖῃοϑβ, ἰμαὲ 
ἰθοδο τῆο ὈΟΓΘ ἔβθηλ ἸσογΘ διθοδίοσβ οὗ ἰγΐθοδ οὗ [80 
ΒΔΙ.6 ΠΔ1η6.} οἷ! --- ἘΣ πἰο δυο. --- ΗΘ 
τουδὶ Ὀ6 ἀἰδιϊησυίΐδηοα ἔγοτα ἐδ 6 δβοῃ οὗ Ατδπὶ (οι. Χ. 
28), δηὰ ἴοι) ἔδο Εοιϊΐο (οἷ. χχσ. 28 8006] 
Ββοϊὰβ ἐδαὺ 6 τησδὲὶ ὉΘ βουρβὶ ἴῃ 19 ποιρμθογμοοά 
οὗ ἔιο Ἐάοσμἶ66.---Ἐβι.---" Α]60, δἷποο (}}18. ἰγϊδο ἷ8 
τλσαϊοπμοά (6 Ὁ. χχγυ. 23) ἰῷ οοπποοοι πὴ Ποάδῃ, 
διὰ ΤΠδηδ, δυὰ βίπος ἘΠῚ, [86 Τουγίἢ ορροπομῃὶ οὗ 
Φοῦ, Ὀεϊοηροά ἰο ἱξ (δο» χχχίϊ. 2." ΟΌ6].---Ὁ 
ἙΚοΣΑυο]--- 16. ποῖ [Π6 δηοοϑίορ οὐ ἐουπάδνυ οὗ (89 
Ατσδιμδὶο ρϑορῖθ, Ὀπὲὶ δὴ δηοοβίον οὗ ἴδ [ἈΠ οὗ 
Ελτὰ, ἰὼ τὰΐοι [86 Βυζίίο, ΕΠ Βα, αἷδο Ὀοϊοηγροᾶ, 
εἶποο Ὁ δὲ βίβηδβ ἴον Ὁ." Κε}}.---ΑΟἸποποὰ.---ΤῊ9 
οἰνδοῦ ἐτῖ να οὗ ἔμ ΟἾΔ 4668 ΔΡΌΘΔΙΒΊΊΟ δγο Ὀθοα οἷ 6 
188ῃ Οοδοά, αὶ ΒΘ βϑαῖὴδ ἴ0 βδῦθ θθθῃ ἔδο Του 0 Ὁ 
οὗ ἃ γουηροῦ Ὀσδησὶ οὗ ὑμ6 Ομ! ἀθδβ πτῦο ρἰαηάογοὰ 
Φοῦ ζὺ 11).--Βοϊδοὶ, 016 ἔδίμος οἵ Βοθοικα 
(866 οἷν. χχν. 230).---Ἀδδομα.--- σαὶ, "1, 14; Φοβὶ. χὶϊ, 
ὅ, ΔΙΙαἀ6 ἐο {0 Μαδοδδίιῖιοθ. Αἱ 1ῃ6 ἐΐτωθ οὗ θανϊὰ 
[89 1αηἃ ΜαΔΟΒδ τὴϑδ ἃ 8Π}81} Αταχηδίο κίπῃράοσο (2 βδτη, 
Σ, 6 -8; 1 ΟὨτοη. χἷσ. 6). “" ΤὯθ ΟΥΒΟΙΒ ΠΟΥΘΡ ΒΡΡΘΑΣ 

ἴῃ. Καῖ, Εν οοηθοίϊυγοδ ἰῃ γοργὰ ἰο ἱμθαι, 600 
Ἐροθδ Ῥ. 194, ον 9 αἰδδγομποθ ἴῃ [86 ὩδηλΟδ 
Ασϑι, ὕΣ, Ομαδβαϊτη, 866 ὨΚΙΙΤΖΒΟΗ, Ρ. 422). ᾿ 

8. ΟΕΒΙΔΟΗ: “ὙἼΒ9 Θοιτοδὴ ποιὰ " ΑΚ οὐδιοοὶδ᾽᾽ δὶ β- 
εἰἶδοβ ἃ πόδ [Δ Κοη οὐ οὗ πο οομ ἴοη οὗ Βουν]ο6, ΟΥ 
Ὀοπάαρθ, δηὰ (μὲ8 18 [86 τηρδοίηρ οὗ [86 ΗΠ ΘΌΓΘΥ ἰδστω. 
Βοαϊάθθ ο6 ΟΥ̓ ἸΠΟΤῸ ἰθρᾺ] πῖναβ, 8 τη το ρ Ὡς ἴα, 
δοοοταϊηρ ἰο [π6 ουβίομι οὗ ἴπ6 δηοίθηνδ, ὁπ0 ἔγοσω 
{8 τϑικ οἵὗἉ βίανοθ, τ ἢ οθθ Ομ] σοι, ποὺ Ὁ. ΑτδμδτΩ, 
αὶ ὉΥ δοῦν, ᾿τογθ τηδάθ βθαγοῦθ αδἰΐκο σϊι ἴΠ9 16» 
ΘΆΠΥ θόστὶ (μδίθτα νυ, βίμσθ, 860} ποῦ μοὶὰ ἴον ἰδα 
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δὐοριοὰ οἰ] άτει οὗἠ Βδομοὶ δηὰ 1.6 8}}} ἴξ ψδϑ δ 
Κίηα οΥ̓ Ἰοτον σραττίδσθ, ΔΒ ὙΠῸ 16 [Π6 τηδττίδο “ Οἢ 
ἴ)6 Ἰοδ, κ ἴον 16 σοῃμουδίηρ 8 Ὀοπμὰ [0 Γοχηδίη 
αἰ] (υᾶσ. χὶχ. 2; 3. ἤδτα. 111, 7), δῃὰ δὴν οἵδον 
δὴ ὙΠῸ ποηΐ ἴῃ πηΐο ΠΟΥ, τασδὶ Ὀτίησ ἷ8 ἐγοθρθ88 
οἴὔεγίηρ (μον. χίχ 20); [6 ἔδίδον τηυδὺ ἰγοαὶ ἐῃ6 
σοησυρίηο Οὗ Πἰ8 805) 48 ἷβ οὨἶ] ἃ, δηὰ (6 ϑοῃ 
αἷἶδο, δἴγον (Π6 οοῃίγδοιίοῃ οὗ 8 τηδιτίδχο τὶϊὰ ὁμ6 οὗ 
Θαῦδὶ γδηϊς, πγυδὲ 5111} ἰσϑδί μοῦ 88 Εἷ8 οοπβουνίῃθ (Εχ. 
Σχὶ. 9-10)." 
᾿ σΙ. ἡ ἐεεβνλο αι τὰ! ρρὸ διγδαΐ ὧι ΨᾺ ὙγὉ 

αεὐρεϊαΐ, Ἵ ααἀ)οϊηὰ ὄ 
πίῃ ἀπο μνὲ ολάγον οὗ γ»" ΣΙ Σ 
ὙΦ ἔυνοη , ΕρΟΡΕΙ δῃὰ δ οἱ ισθοῦ δπὰ ἴῃ 

6 δηϊίᾳυο δπαὰ ἀοίδί]οα τηοϊμοὰ οἵ δβἰδιοσηθῃΐ, δά 
αἰταΐϊαν ἰγαΐῖ8, [86 βίδιωρ οὗὨἨ 86 ομαγδοιογιβιος οὗ 186 
δυπάδτηοηϊαὶ ΕἸΟὨἰβείο πὶ ησ, ΤῈ τοογὸ {ΓὈῸΪῚ [16 
ΒύτΩΔη βάο οὗ ἰμοὸ ἱμοοογδίΐο ὨἸΒΙΟΥΥ οοτηοθ ἰηΐο ΓῸ- 
Ἐοῖ, 18. ΡΘΟΌΪ ΑΓ, ρ]θαδδηΐῖ, ρἱσίυγοθαθο ἰομα οὗ [6 
ὨΆΓΥΔΙΪΥΟ ΔΡΡΘΟΘΓΒ, 88, 6. 9... ἴῃ (6 ποχὶ βο- οδ᾽]οὰ 296- 
Βονΐβεο ομαρίοσ, Τηὸ αἰνίαίο οὗ (818 βοσϊίοη ἰηΐο 
ἔγο ρασίβ, ἰῃ6 οὔθ οὗ Ἡμΐο ἢ δου ἃ σπιγδοθ ΟἹἹῪ ἰδ 6 
πο ὅγαι νϑγβοα, βδγδ δ ἀοαϊδ (6 ΠΖ50}}}) 18. ποῖ ἴῃ | οὗ 
δοοογάδηδο πὶ ἐπ6 υπίαπο, ἀρρῦδαν τοοϊδοὰ οὗ 
κἰδίοτιοηὶ ἰβτουρῃους [86 ἬΠΟ]6. δ ΚΤΆΥΘ ἘΓΠῚ8 
(Π6 στ8416 οὐὁἨ [Π6 ΑὈτγδΒαπιΐο εἰπσάομα ἴῃ Οδηδδῃ. 
ΤΏ6 δοῦὴθ Οὔ ΤΘ πδυγδίϊοῃ 18 ἴῃ Ηθῦγου (πον ΕἸ | δο]ὰ 
641). ὙΜΏΘη βδδὸ νγδ8 Ὀοσιι, δη δ]8οὸ δἱ ἰὴ 9 ἔπηβ 
οὗ Ηἶβ ἐδοιῆσο, ΑὈτδμδτὰ ἀπο δὲ Βοογεμοῦδ (οἷ. 
χχΐ, 19). Αἱ β8λ6᾽8 Ὀἱγ(δδ ΚΑΓΔΒ ΜΔΒ ὨΪΠΟΘΑΥ͂ γοδτθ 
οἸὰ τῶν χυΐ. 17), ΠΟῪ 5869 [15 γοδοιοὰ 127 γϑασγβ, 
δηὰ ἴβϑδλο 8 ἔπ ἴῃ δα δ ἢ ὙΆΓΡ (866 οἷν. ΧΧΥ͂. 30). 
“ Βοΐτνϑοη [16 ᾿ΟΌΓΠΟΥ ἰο Μοτίδη, δη ἃ βαγδἢ ΒΒ ἀθδίῃ, 
1Ποτα 15 (Ππ8 δὴ ἰῃίογγαὶ οὗ αἱ Ἰοδδὲ 20 γϑδυβ.," 8)0- 
Ἰέσϑοῦ. υτὶηρ τηΐα ᾿ηοῦΎγα] ΑὈγδδδῖὰ τησδὲ ἢαγο 

ἃ ἷ8 ἀν οἰ σ ρἷδοο ἰο ἨθΌγοη δσαΐη. ΤὮθ 
τοοπῦου οὗἉ (18 οδηρο οὗ τοδί ἀθο 9 ΤΩΔΥ ΠΑΥΘ δρ- 
Ῥοδγοά, Ππογοίοσο, δι ρουβσουβ ἴο ἴΠ9 ττίϊοσ, δη ἃ ἔυγ- 
ἴδον, ἰδ Δ Ὀ6 ἴδδὶ ον ἀυτίηρ ἷβ ἀροὰο δὲ ΒΒ οῦ- 
βοῦα, ΗθΌσΟΣ γ͵Αξϑ ἰδ Ῥτὴποῖραὶ τοδί ἄθῃοθ, Δ ἘπΟὈοὶ 
οοῃ͵θοϊατο8.--- Τ 6 ψϑασε οὗ ἴμ9 119 οὗ Αγ} .--- 
ΤΊ δρθ οὗ δγδῃ ἯΔ8 ἰθβυθρκας ΟἹ [6 ΤΩΘΙΠΊΟΙΎ Οὗ 
[86 στο] 1698 ΤὨτουρὮ τορι ἴοη, ἃ8 8 ὨΌΠΙΌΟΥ 
μι ποῖ δμουϊὰ ποὺ 6 ἐογγοϊίοη. ΚΙ, : “ βδγδἢ ἷβ 
{86 ΟὨΪΥ ΟτΩΔη ἬὮΒΟΒΘ δρθ ͵8 τοοογἀοϑὰ ἴῃ ἔθ ΒΙΌ]ο, 
Ὀσόδύβα, 88 (86 τηοῖμον οὗ [0 δβοοὰ οἵὗὁὨ ρτγοσηΐβο, Β86 
Ὀόσδσηο ἴΠ|6 το 6 Ὁ οὗ 811 Ὀοϊΐονοτε (1 Ῥει {}. 6)." 
--ἘΟὐ]α  ΡΑΣΡα, [9 δδσοθ ἐπ ἘΓΘΌΣΟΣι (866 οἷ. χΚὶΐ, 
18).-- ΤΟ παπιο Εὶ νι -Ατὐῦδ, ἱ. 6... οἱἷγ οὐἨ Ατϑα, ἰβ 
τολικοὰ ὈΥ Καοΐ! δον Ἠρηρδβίθῃ 88 ἰῃ6 ἰδίδὺ 
ὭΔΙΩΘ (οοτηΐηρ δοῦν ΗΘΌΓΟΙ), δίηοο (09 Απδκίπι δὰ 
ποὶ ἄποῖς ποτ δὲ ἴῃ ἐἶτηθ οὗ [86 ῥδίγίδροβ, Ὀὺὶ 
οὶ ἰζβο, σὰ {π6 Ομ ΓΑΡΥ, δοοοράϊηρ ἰοὸ ΨΔοθᾷ,. χίν. 
1ὅ, δπὰ Φυάρσ. ἱ, 10, Υἱοῖγβ ἰδ δ 1ὴ6 δδυΐοῦ ὨΔΙΏΘ. 
Εΐποο, δόνονον, ΝΌτα. χἱϊὶ, 22, 180 οἰγ δὲ 106 ΤΟΥ 
Ὀϊοουίηρ᾽ ρετίοα οὗ ἰδ Απδϊκῖτο, τδϑ οδ θὰ Η Ὁ 
δια, ἱπαθοὰ, πίι τοΐογθμοο ἰο ἰΐϊβ Ὀδίῃρς ἔουπὰ 
ΒΟΥΘΏ ΥΟΔΙΒ Ὀείοτο Ζοδα (Τδηϊδὴ ἰῃ Ἐρμγρὶ, ἰδ ΒΘΟΙῚ5 
οἶθαν ἰδὲ πἢ 19 (80 Εχσοδ τηϑη!οηθὰ ἴῃ [6 Ὀοοΐδ οὗ 
Φοδθα δηὰ δυΐροθ, ἨΔΒ δὴ ϑδυϊ θοῦ ἔσηθ, ἴἃ τδὰϑ ποὶ 
1Π6 οδν ϊοδὶ, δηὰ ἰ86 Ββασοοδαίοῃ ἴῃ (ἢ 6 Παιηθ6 8 (ἢϊ8 : 
Βοῦτου, Κἰτίδ Ασα, Ἠθῦτοι, ΕἸ ΟΠ4}}} (189 ἐτϊοπὰ 
οὗ ἀοά, νἱΖ., ΑὈτδμδη). [1 ἰβ 8.1] Βοτονοσ, δ ἀποδ- 
ὕοη τ μοίμον ΗΘΌΓΤΟΣ ΤΟΔῪ πΒοὶ ἀοείρτιαίθ βρϑοίδ]ν ἃ 

8. [70 ΔἸ]υδῖομ ͵8 ἴο ἃ όστηδιι ἸΔῪ οὐ σπεΐοτω, 1} τοχζασὰ 
ὦ νωυτίομο μοῖπθας οἴὮἮ πυϑαῦδὶ στ κ, διὰ 186 οδ-- 

ἀρρλεταρήμωμρ δ ράψεαν τὰ Ἐ’ 
6 ΘΟΠΟΌ ΝΘ τῶὯδ ἃ ΘΘΟΟΏ ΟΥΓ 41“ πῖ|ἴ6, Δ ἃ ἀΣποσς 

8)ὸ Ἡθῦτοτ μ6Γ ῥοβί [ΟΣ πτᾶ8 ἀοδηοά, δά τγᾶβ ποῖ σο- 
86 ἰἸορ᾿ταδίθ. Ηΐρ ρῬοδίἐΐοι ΜἘτδ8ὸ ποὲ ἔδαξ οὗ ἃ τηΐφ 

ΔΒ ἮΘ 086 ἐδο ἑσοστω ΘΟ ΘΟ ὈΪΏ.6.---Α. 6.} 

ΥΔΙΟΥ οἱ οὗ {6 Ἰοοοϊδέγ, ποῖ Ὀεϊοσηροὰ ἰο 1Ὲ6 
Ηἰμϊοα (666 οἷ, χχχνὶϊ, 14, τ Βοτο Ηθῦτοι ἰ8 ἀοϑοσ υοα 
88 8 Υ8116 0}, 16 πδηι6 Κὶν)αϊδ-Ατοδ, οἱ [8.6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ͂, 
(Π6 τηουηίδίη ἀπ τηουπιαίη οἰϊγ, Ὀοϊοπσίησ ἴο τπ6 
Αμπδκίη, Τῶα ἸΟΟΔΙ ΠΟΥ͂ ΒΘΟΤΩΒ 0 ἌΟΡ ἴδθ βυρροαῖ- 
(ἰοὰ οἵ ὕπο ποίη θογίης οἰθα, οὗἨ πιο οὐα οου!ὰ 
ὨΟῪ 080 (86 ΥΔ]]0} οἱζΥ 85 ἰ86 δροάθ οὗ ΑὈγδμδιο (Ὁ Γ 
19 τ Βοἷ6 ἸοσΔΙγ, ἀπὰ πον ἰ8δ6 τηουηϊδίη οεἶγ. Ἧ 9 
Ὦδνο ΘΟὨ ΑΒΘ Ϊγ ἰὼ δοδορὲ δυςοῖ ἃ τοϊδίο οί ποῦ 
ΒΙοΒθτα δηά (π9 ποὶρθοτίηρσ ἴον Βίομαν, ἴῃ ογάοσ ἰο 
τοσοῦ 180 αἰ σΌΪΥ ἴῃ Φοδη ἵν. ὅ. 6  ΠἰΣβ ἢ οσχρίδῖτδ 
[6 Οἰδηρο οὗ παῖῆθβ {πΣΟΌρΡὮ ἃ οἴἰδηρο οὗ οὐγοσα, 
Ἐνθῶ ΒΟΝ Ηδῦτου ἷβ αὶ οοἰοταιθὰ οἱγ, αὖ (Ὧ6 ΒΆΣΩΘ 
ἔση6 δ 811] δη!ὰ να] οἰ Υ, δἰ ἐπουρσὶ ὯῸ ἸΟΏΡΌΤ, ΕΣ 
δηὰ φῬορυΐϊουβ, αἰϊυαϊοὰ ὑροὰ [06 ἬΔΥ ἔγοτῃ 
δοῦα 0 ΦοΓΌβδ θα, δηὰ δρουῖ τα απ Υ Ὀοίνγοθη (μοτη 
(1-8 Ποῦτθ ἔγσοπι 6 γΌ88]6 1), βδαττουπα οα ὈΥ Ὀσουθ αὶ 
Υἱῃ οἶἶνο ἔγθοβ δπὰ ογοπδγὰβ : οοτηρ. [86 γιΐ- 
οἷο5 ἰῃ ΧΕΙ “ὁ ὈΙΟΟΠ ΑΓ," ΥΟΝ Ελυνεε, δὰ 
[86 νατίουβ ἀθδουρ οι οὗὐἠἨ ἰγδνείοτα, [ἘΟΒΙΧΒΟΝ Β 
ἀοθοτίρεου ([ϊ. 481--469) ἰβ [Ὁ]} δηὰ δοουταῖο, δὰ 
Ἰοανοθ 116 ἰοὸ Ὅο ἀοεϊτοὰ.---Α. 6.}--1ὰ ἴδ ᾿Ιαπὰ 

Οαμδαδ.--- ΤΠΐθ οἰγουτοδίδηοο ΔΡΡΟΔΓΒ ἤογα “ΟὉ- 
Βρ᾿ συουδν ἴῃ Ὠομον οὗ βαγδὴ, δῃηὰ ἰγοτη (πὸ ἱταρογῖ- 
806 Οὗ Π6Ρ Ὀ0γ141-01Δ66.--Απἃ ΑΡΥΆΒΆτΩ ΟΔΣΩ6.--- 
ΤῊ δοορδοτὰ ῥὑυΐμοθ τγὰ8 ὈΌΔΥ ἴῃ εἶθ ΟΔ]]}Ἰησ ἴῃ ἰδ6 

νῳ ΟΡ ἴῃ ἰὴ οῃνίτουθ. [τ ἴβ οὶ βδϊἃ ἰδὲ ἢ6 ὙΔἅ8 
ΔΌδοης δὲ 186 ἀοδῖὰ οὐ βαγδῆ, Ὀυὶ ΟἿΪΥ παῖ Π6 ΠΟῊ 
δαὶ ἀντ ὮΥ [6 60 δῇ Ηθῦγου, ἰὸ σοιηρ]εῖα τδα 
μα νην τουγηΐηρ (10 τηΟΌχτι ΓῸΓ Κδγδῃ, δηὰ ἴ0 νδορ 
ἴον ᾽67), δηὰ ἴο ῥρουϊὰο [Ὁ ΠΟ Ὀυτγὶα] .--- ἘὝΟΙΩ 56- 
ἔογϑ ἀοαὰᾶ (οΟΥΡΕΘθ).--- γοηι δοίονε Ὠΐ8 ἀοδᾶ, 
Ηο Βιδᾶ στηουτηῃοᾷὰ ἴῃ [86 Ῥγόδοῆςς οἵ ἴΠ6 ἀοδα; ΠΟῪ 
ἢ 066 ἰ0 (π6 ψαὶς οὗ [πε οἱ(Υ, ποτ [86 ῬΘΟΡΪΘ 
Δαθοι δ᾽ οὰ, τ μότα [86 Ὀυβίη6 85 ΜἨᾺ8 ἰγαῃξαοιοᾶ, δπᾶ 
πθοτο δ οουἱὰ ἐπ Ρυγοθαθο 8 γστᾶνς.-- Ὁ ὃδο 
8ο: οὗ Ἐζοίἢ.---ΤῊο, πδῖηθ, δοοογαϊηρ ἰοὸ Κποδεῖ, 
ΔΡΡΘΒΙΒ ΟἾΪΥ ἰῃ [86 ἘΠο ἰδεῖς πιϊησθ. [ὙΠῚ5 δὲ- 
ἰοτηρὲ ἴο ἀοῆπο δηὰ ομαγαοίουἷσο Ῥδυγιϊσαϊδ ροΐϊηῖβ οὗ 
(86 ὈΟΟΚ ὈΥ [86 υ80 οΟΥὁὨ Βροοίδὶ πδιηθθ, ὈτοΔΚ8 ἄονει 
80 οΟἴδη ἐδιδὲ ἰΐ ΤΔῪ δ τΕλτος 88 ΠΟ ἰοῃρεγ ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ 
βοτΐουβ ἱτηροτίδῃςο.---Αα, 6.}-Δ γοπβοββίου οὗ ἃ 

ΦὉΪδοϑ τοὐὶ γου.---Ἴἰ 8, 45 Ε. 6. Υ. σοῦ 
ΤΟΙΑΓΚα, ἃ ὈΟΔΌ ὮΙ] δοθηθ οὗ ρμοϊ ἴδηθβθ, βαρ] ἸοἾ ΤΥ, 
κἰπάποβθ, ΠΏ ΚΉΟΘΘ, ὨΌΡΩΪΠΥ, τηοάοβίῦ, ποῖ τὑπ- 
τοϊηρὶοὐ Ὑἱ τὰ δοιὴθ βῃδάθθ οὗ δτασγίος, δῃὰ οὗ ἃ κἰπὰ 
οὗ ἐχροοίδεοι Ἡ ΒΘ ομ6 ἴῃ οἰθοιηρ 8 8816, Ὥγον 
δίτηβο!᾽ ἀροῦ ἴδ ζοΠΘΓΟΒΙΥ͂ οὗ {π6 Ρυγοθδδον." Θο- 
᾿Σισβο. 6 ἀοε]ϊοδίο 8 ἱπιτοδιοοὰ ὃν 1τ86 
τοοάεδὲ τοαποδὶ οὗ ΑὈτϑῆδπι. ΑΒ Α ΒΙΓΔΏΡΟΙ δηὰ ἃ 
βοΐουσηον ᾧ 6 δὰ πὸ ροεϑοββίοῃ, (8 οὐδ ὯῸ Ὀυττ- 
ἵηρ- Ῥἶδοθ διθοης ἴθ. Ἐΐ (Πογϑίοτθ 8818 ἔμαὶ [ΔῸΣ 
ἩΟΙΪ 5611 τὰ ἃ ρίθοθ οὗ ρστουμῃὰ ἔον [6 ρυγροβα οὗ 
ἃ Ὀαυγία]- ὑΪΔο0.---ΤΏου ατὶ ἃ σοΐβσοῦν Ρῥσχΐῃοθ (8 
Ῥτίῃοο οὗ 6οά᾿) .--- Τῆαι ἰδ, ἃ ταδῃ ἴο πῦομῃ αοὰ Ἀ85 
Εἴνοη 8 ὈΥΪΏΟΟΙΥ ΔΒ ἴῃ σοηβοαύυδῃοθ οὗ ςο1- 
τηυπΐοῃ τὶ μἴτπι. [4 τοδὴ ποτὶ αοἂ ᾿85 ἔδνοτοὰ 
διὰ τηδὰθ ρτεαί.---Α, 6.1] ΤΏΟΥ ον πὶ ἃ δορῃ]- 
ΟἾΓΘ, δσαορ [86 τηοκὶ βοϊοοί οὗ {παῖν Βορυ οὮγο8 (ρόαι 
86 ἜΧοΒΔηρο οὗἩἨ ἢ ἕον Ὁ βο Κποῦϑὶ δῃὰ [86 ορ- 

Ῥοείηρ τεσθδσκα Ὁ7 Καὶ). [Ν᾽ ἰ8 ροΠΟΓΑΙ υϑοὰ 
δΔρεδοϊαίοῖγ, Ὀὰϊ ἰδ ἰδεῖ Υ μβοεθ ἰ8Β ποὶ πίιδουὲ 
ΔΙΔΊΟΔΥ (606 ἴψογ. χὶ. 1}, δῃὰ ἀοϑδ οὶ ᾿υπεγ [86 
οὔδασθ ἰὸ ποῦ δαὶ δἀοριοὰ Ὁ {πα βορί. δὲ .-- 

Φ [ΒαΥδΉ, ἐβουρὴ ἀοδᾶ, ντδδ δἰ1}} εἶβ. τ οσάςποσίἢ.--Αἡ.6.} 
ἡ ΓΧοτάκποσι δ. Ὠόγο 66}16 αἰξομεϊοι ἐο ἐδο ὅνος {μπ{| ἐδ 

Α. 6 Ῥοῖοσ (ἱ Ροὶ. 1. 11) αὐυοΐοϑ ἐποδοὸ τοσὰδ 86 ἐοτισιὰ ὅν 
486 δοριίππρίης, τ ποσὶ Ὧθ ϑοϊέσνεσ 88 “" 
δρὰ μἰϊβτίταα ΤΟΜΟΣ, ΜῈ Βθιες ἐδ 
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Α.6.] Βυὲὶ ΑὈτρῆδπι οαπηοῖ οοηδβοηὶ ἰΠπ8 ἴ0 ταΐηρ79 
πἰὶὰ ἴοι, Ηο δι8Δ5 ἃ δορδγαίθ Ὀυγγίηρ- 

εἷδοο ἴῃ Ηΐ8 6γ6.---Απὰ ΑΌΣΑΒδτα δἰοοα ὑΡ.--ΤῊθ 
ΤΟΥΘΥΘΙ 8] Ὀοπίηρ ἰ8 δῇ Θχρτγοδδίου οὗ 8ῖ8 γτδιπᾶθ 
διὰ οἵ διῖ8 ἀοοϊϊηϊησ [μΠ9 οὗν. [Ιῃ [Π6 οτἱθηίδὶ Ὀονε- 
ἴὴρ ἰῃ6 ῥρογβοὸηῦ ἰουοῦοθ ἰ89 οδυὶ 10} Β18 ὈΤΟΥ͂. 
Τὶ Το οἶδα ἰγαηβἰ αἴθ ἴδ πογὰ ἱῃ αυοϑίΐοη ὮΥ “ [0 
τΟΓΒΕΪΡ,᾽ ἴῃ τοϊδίΐοη ἴο πλϑπ, τ ΒΟΤΘ ἰξ 8 ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ͂ 
υὐδυϊοὰ ἴο 9 86}86.--- 1 ὍὈ69 ψΟὺΣ σα ᾶ.---ΑὉτὰ- 
Ὠδτὴ ἰηϊγοάποοα, ἣὰ ἃ ὙΟΥΥ ΘΟΌΓΕΪ δηὰ ρὑγτυάρθηξ ΤΑΥ͂, 
818 ΡΌΓΡΟΒΟ ἴ0 βοοῦτο (89 σαν οὗ Ερῆσου, [δ τρδγὶζβ 
ἘΡΉΓΣΟΙ 88 ἃ τδῃ; ΟὗὨ ῥγοιοΐμβοποθ δπὰ σγϑηκ, ἰθδὺ ἢ 
διυα]]5 Εἰ πηϑοῖ οὐἨ ἰδποῖν ἰπἰογοοϑϑίοη . Ἐ οἷ! ἰΠἴ6 ΓΒ ἔγουλ 
ἔδιο ποτὰβ λίδ οἱέψ (νος. 10), (δὶ Β6 νγᾶβ ἔβη Ἰοτγὰ οἵ 
ἴηο οἷϊγ. ΤΙ [8 ἀουθεδι).--- Το οἂνο οὗ 1 ΔΟἘ- 

-Ἠ ΤῊΟ πδῆγθ ἷβ γτοῃηογοὰ ἰῃ ἴἰδ9 Ββοριυλρίηῖϊ: 
τὸ σπήλαιον τὸ διπλοῦν, Δοοογαΐηρ ἴ0 186 τηρδηΐηρ' οὗ 
ΣΌΒΞῸ. Βαϊ Ϊἷι ἰ8 ἃ ρσορογβδιιο, π ΐοὶ ἰδ 4180 ἔστιθ 
οἷ᾽ 6 βοϊά (οἰ. χ]ῖχ, 80; 1.18), ΔΙ δουρὰ ἷξ τῶ 

ῖ γΥ ἀοτίνοι ἔζοτα [86 ἔοστω οὗ (86 οδνθ." Κοὶὶ!, 
Οδνοβ τ το οὗἴδη υϑοὰ ΖὉῸΣ δορυ ] ΟὮγο8 ἴῃ ῬδΙοβιίη 6 
(666 ὙΥΪΠοσ, αὐ δ᾽ γμμσὶγς τπθ ἀγρῶν 3) Ὡ, ἴδο ἘΠῚ- 
εἰῖο, διεισοχοά.--- ΒΘΩ ποὺ ρδγοη οἴδοτθα ἴὸ 
εἶνα [86 ἐδνὸ ἰ0 ΑὈτγδβδιη--ἰ δ ἰ6 8 τηοῦθ οὗ Ως ἩΥΗ͂ 
δίοη 8111} ἴῃ 8ὸ ἴῃ ἴθ Εἰδδί, ὈῪ τΒοΣ, 80 (Ὧν δ ἱξ ͵β 
δασί οὔ 8}Υ ἰηϊοπ θὰ, Ἰοανΐπρ ουἱ οὗ ΥἱΘῊ ΔΗΥ͂ τορασὰ ἰῸ 
8 οὐ ἔ, ΤΟΥ ὁοταρθηβδεηρς (Π6 να]ὰθ οὗ 
ἔδιο ργοβϑηῖ, ἴον [ἢ6 τοοβϑὺ ρασὶ ἰὺ [8 ἀοδίηϑα ἐὸ Ἀσο- 
γοηΐ ΔΩΥ Δροδίδιηθῃς ζοσλ ἰ80 ῥγίοθ ἀρεῖγϑα, βοο 
“1}ὸ [δηὰ δηὰ ἔθ ΒΟΟΙΚ,᾽ ὉΥ ΤΉΟΜΡΒΟΝ, ἰΐ, 881-- 
888.---Α. 6] (Οομρ. ὈΙΕΤΈΒΙΟΌι δηὰ ἀοβοῦριουθ οὗ 
ἴο Ἑδδίοση ᾿ἰδηάβ, ἱϊ. ὑ.ὄ 168 ()" Καὶ, [{ [6 πυοὶ 
φογίδίη ὑπαὶ πὸ δου] ἸἀσμὙ βὸ ἀΐγθοῦν [86 ἡ ἢ 
πὶ υἱΐόγαποο οὗ ἔστι βοΠΟΓ ΘΙ Ὑ τ ἴδ6 1110 ϑουηα- 

ἐς ἴοτῃιῃ οὗ ἃ ἰδία ουβίοῃ. [10 τηυδὲ Ὀ6 Οὐδοσυϑά, 
τδδι ΑὈγδθδια το} ἀσδίγοα ΟὨΪΥ ἴο χαΐη ἰ86 

θδγο, ἃ ροἷδοθ ἩδΙΟἢ ἨΔΔ δὶ ἰμ6 δῃὰ οὗ ἰ}6 8614, δηὰ 
(ο ἐμῖ8 πὸ οηθ ΟὈὐ͵θοῦθα ; οὐ ἴδ6 ΘΟὨΙΓΆΓΥ, ΕΡΏτΟΣ 
αὔετοιί Εἶπ δὲ (06 βασὴθ ἔπηρ, 16 δαϊοϊπίην 861ἀ. 
Απά ἰδ15 ἰδ ἴῃ ἕδλνον οἵ {π6 βορὰ ἰηἰοπίΐοι οὗ ΕΡΡΒτοΙ, 
βἴηςθ 6 σου ἃ Ὦανο 80] ἴο Ὠἷπὶ [1.9 σα ΔΙ'ἨομΟ δὶ ἃ οοβῖ- 
Ἰγ ῥεῖοε. --απὰ ΑΡσδμβδια Ῥουοᾶ ἄοτσῃ Ὠἰτηπο1ἢ 

γα οχργοβείοῃ, διχδίη, οὗ οϑίϑεῃ, [πδΚ- 
685, δι αἱ [Π6 βϑσὴθ {ἰπιο, οὗ 8 ἀδοϊπδίυγο, Ὀυϊ, 

418δο, δὴ ἰηἰτοὐυσοῃ ἴο νδμδὶ 9Ὸ0]]Ογ8. ΗΘ Ῥγοβϑβϑδ, 
τοροϑδίθα!γ, ἴον ὁ ἀδδηῖϊθθ ρυτοῖδδο. Τὴ δῆβνγορ οὗ 
Ἐρῇτου: “ ΤΏ δοϊά, ἤουΡ δυηῃάνροι βῃοἶκοἶα,᾽," οἵο,, 
διιῃοῦηοοῦ ϑρδίη (ἢ6 ῥτΐῖοθ ἴῃ ΘΟυΤΕΪΥ ἰοτη8. Κηοροὶ 
ΟΧρίδϊ Πα: “Α ρῥΐοοθ οὗ ἰαπὰ οὗἉ 80 ᾿ἰξ|6 ναΐιο οουϊὰ 
Βοὲ ὈῸ6 ἐδ τηϑίίονρ οὗ δ ἰατρο ἰγδηδδοίοῃ ὈΘΕΘΘῺ 
ἔπο τἱοῦ τοῦ." Βυὶ ἴξ 5 {ηΠ6 τῇοτὸ ἀϊειποῦ ὁοῦο οὗ 
ἐδο οδδον οὗ ἴδ ρῥγοδοηΐ, δηὰ νὴῖϊι 18 υἰίοτβ δὴ οχ- 
6696 ΟΥ ΘΡΟΪΟΡΥ͂ ἴον [89 ἀσμδηά, Ὀεδοδῦδα δ (ΑὉτΑ- 
Βδσ) που]Ἱὰ ἰηκίδε προτὶ μανΐηρ ἰἰ ἰδυ8.---ΑἸᾶ ΑἸ Σὰ» 
Βδῖα τοοὶἰλθἃ.---ΑἹμ μδὲ (ἰτηθ ΠΟΩΘ οὗὨ [86 Βέδίθδ 
βαὰ δίδτη οοἷπθ ποῖ οουἹὰ Ὀ6 τϑοϊκοποᾶ, Ὀυϊ 
Ῥίδϑοοϑ οὗ ἰδο τηϑὶδ]β γα γὸ ἰηἰτοἀποοα ἴῃ ἰ.0 ΘΟΌΓΒΟ οὗ 
σδαο, δηὰ ἴπ6860 Ρίϑοουδ τόσο οὗ ἀοβηΐίο ποῖχῃι, διὰ, 
ἱπάθοϑα, 450 πιδεϊυϑὰ πὶ ἀοδὶρτιδιίοη5 οὗ ἐπα ποἰχῆϊι, 
πὶ ἰδ τδϑ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ἴο τγοΐχἷι {Π686 Ρΐθ668 ἴῃ οὐ ον 
ἴο χυδτὰ τῳ ταῦ " (866 ΤΥ ΊΝΕΕ, αγίϊοὶθ 272226}). 
Ἐποδεϊ. 69 'ῶθ οὗ οοἷηθ ἴὉΡ ἰδ ρσταδίοῦ Θ0Ὴ- 
τρηΐθηοθ οὗἨ οτίίῃδὶ Ὀασίογ, Ὧ88 θη τοραγὰθὰ 88 
186 ἱπνοηίου οὗὁἩ ἴ6 Ῥῃοπίοἰδημ, 885 δἷβο ἴθ ἱῃπυθ- 
(ἰοπ οὗἨ ἁ ἁἸΙοἰέθτβθ 8 δδογί θα ἐὸ ἰδῆ). --- ΟἼχσϑηξ 
ΤΩΟΏΘΥ͂ τσ ἘΠ) πιΘΣΟ διῖ.---ΤῊ.ο ΗΘΌΓΟΥ ἴθττω ἴα 
ἽΤΙΘΘ. ἼΞ9, ῥβδβδίῃᾳβ ονόῦ, ἰγδηβί εἶν; ἱ, 6., δαγτϑηΐ, 
Διξοὰ ἴον ὀχοῆδηρο ἰη του μδηῖθθ. ΤῊ ἰάοδ οὗ [ἢ6 
ἀἰοιποϊίου Ὀοίτγοου Πρδὶ {5 δια (ἢο60 οὗ 1} 
ποριί, οχίδιθαὰ δἰγοαᾶγ, Κεπ,: “ 70 66 κ6] οἵ εἷ}- 

47) 

Υ ν υϑοὲ ἰῃ ἰτϑὰθ νγὰ8 δρουΐ 274 Ῥαγίϑίαη διὰ 
1Π6 ῥτῖοα οἵ (δ Ἰδπᾶ, ἱβογοίοσο, δρουϊ 360 ἀο]]ασβ, ἃ 
ΨΘΥΥ ΘΟΠΒΙ ἀ6ΓΔΌΪ]6 δύτω ἴον {86 16.) Το ΒΘΌΒΪΏ5 
δδουῦῖδθ ἐπ6 Ὠἰρσῇ ὑγῖοα ἴἰο [6 οονοϊουβηο88 οὗ ΕΡΏτΟΣ. 
Ῥο ἰΖϑοῦ, ον νον, τοτυϊηβ 8, ἐμαὶ Φ8ΟΟὉ ρυτοδαβοα 
ἃ Ρΐθο6 οὗἉ στουπὰ ἔον 100 Π Θ (Θ απ, χχχ ϊ, 19), 
δηὰ [86 στουπά αηὰ [1π|1}8 ὉΡΟῚ ἩΙοἢ Ξατηατία 88 
θυΐ, οοϑὲ ἔνγο ἰδ] θηΐθ, ἷ. 6., 6,000 ΒΟΑΥΥ βθοῖτοὶβ οὗ 
Βἷῖνον (1 Κίηρβ χνὶ. 24). Εὸν ἰ:6 δΏ61κ6] 866 ΠΕΙ, ΓΖΒΟῊ, 
Ρ 426. [Α180 φΥιίοῖα ἴῃ Κιττο οἡ ““ ΤῊ εἰριῖβ. δηὰ 

ΘΑΒΌΓΟΘ," ἀπά ἴῃ ΞΜΙΤΗΝ “ὁ ὨΙοΙ Ομ αΥγ.᾽" ---Α. 6. 
0 χηυδὶ θ6 οΟὐδβοτυθα, ἰοο, ὑμῃδὲ τὸ οαπηοὶ ῥυᾶζα ὁ 
[86 τεϊδίοη Ὀούνοοη (ἢ6 ῥσγίοα δηὰ (πὸ ἢ6]ἀ, βίποθ 
"0 ἀ(ο ποὺ ΚηΟΥ͂ ἐΐ8. Ὀουπα8.--- ἈΠ ΔΟΒΡΘΙΔΏ, τυίον 
ὯΝ Ῥοίοχο Ἰδσητο.---ΕΟΥ [Π686 Ἰοοαὶ τοϊαςοἢΒ 
ΘΟΙΏρδΙΟ ὈΚΙΙΤΖΒΟΗ δηᾶ ΚΕΙ͂Σ, δηὰ 4180 τ. ΒΑΌΜΕΕ, 
Ῥ. 202. [Οοτζωρδιθ δ'8οὸ ΒΟΒΙΝΒΟΝ: “" Βϑβϑδροὶοδ, 
γ0]. ἰδ. ὑρ. 481--462 : ΒΤΑΝΊΚΥ : ““ ΗΪδίοτΥ οὗ ἔὸ 6π. 
Οδυροὶ. ΤὨΪ8 σᾶνθ, 80 ἰΘΑΙΟΌΒΙΥ ρσυδτάρα ὮΥ͂ [Π9 
Μοϊιδι)πηθάδηβ, δ88 ΓΘΟΘΏΓΠΪΥ Ὀδο οπηιογοὰ ὮΥ [60 
Ῥυγΐηοθ οὗ Ὑ αἷοβ πῖι Ηἷβ βιΐϊΐθ, Ὅσδδη Βίδη]ΟΥ, Ὑ8Ὸ 
ῬᾺΒ ροιτηϊ ἰοὰ (0 οῃΐοῦ 1Π|6 οᾶ 6, ΒΕΥΒ ἰΠδὲ [0.6 ΒΏΣΙ 69 
ΦΆΘ π|ιδὺ (μ6 ΒΙΌΪΪο81 παγδῖΐνο πουϊὰ ᾿ἰοδὰ 8 ἴὸ 
δχρϑοῖ, δηὰ ἰδοῦ ἰβ ουὐἱάθησθ ἰδὲ 86 Μοδιδιὰ- 
ΤΑΘΔῺΒ ἰἰανθ ΘΔΙΓΟΙΓΙΠΥ ρυδτάθα {(Π686 Ββαογοὰ βροίβ, 
διὰ (ΠΟΥ δβίδηἀ δὲ ἴθ οομβιτηδίίοη οὐ οὖν ΟἸ γἰβδῃ 
ἴα1.8."--α᾿ 6.}] Το σαν Δ 85 (τότ. 17; ΘΟΤΏΡ. 
γον. 19) Ὀσίοτο Μαπητο, ἱ. 6.,) ΟΥ̓ δρδίμδὶ (89 οδὶς 
ἀρ ρὐ ποσηλν: οἱ! δηὰ Κυοθοὶ ἰδΐηκ φαδέιοαγα͵ 

᾿ἰΣϑο ἢ δοέλογίν. Βαϊ [026 οσργοβδδίοῃ Βοῦθ ἀ068 
ποῖ ΔΡΡΘΔΡ ἴο τοίδσ ἰ0 ΔῺΥ αὐδιίονρ οὗ ἰῃ6 ΒΟΔΥΘΏΒ. 
ΤῊΘ γΔ]16} οὗ ΗδΌΓΟΣ ΤΌΏΒ ἔγοτη Βοσε (ο βου, ἴῃ 
ἃ Βοι ο δου αἀϊγοοιϊϊοη. ΜΜάδτησγθ δηῃὰ Μδοϊροὶ δὴ 
τηῦβὲ ὮΔΥΘ ὈΘΘΏ αἰϊιδίο ἃ ΟΥ̓ΘΡ δρδίηδί οδοῦ οἱῇθρ ἴῃ 
[86 ἔπο βάϑβ, οὐ ἰὴ ὑπο. 68, ΟΥ̓͂ {5 νΔ}1]6γ. ΚΏ09 
186 δεἰγτισίυτο ἤαγαρι, ἰοῦ 1η6 Μοδασητηθάδῃ ἐγδα 
ἐΐοα (πίιποῦὲὶ ἀουδὲ, α οοππυδέοη οὐ ἰδ οαγὶϊοῦ 
Οπγιβείδη ἐγδαϊου,) ἀθαϊ τιαίοϑ δα (ἢ οἂνϑ οὗ Μαοὶ!- 
Ῥοίδἢ, ΟΥ 88 ΑὈγδηδι Β γτανο, δηὰ συ ῃἱοῖ ἴθ ΜΟΒδι- 
τηθάδῃ ΡΟΥΤΟΓ ἰΘΔΙΟΟΒΙΥ δραΐηδὶ ἴῃ6 ΘὨΓΓΔΏΘΘ 
οὗ Φονβ οὐ ΟἸ τ ϑιΐδηβ, 1166 ὑροῦ [ἢ 8 τηουηίαΐη -81006 
ΛΟΥΔΙΓΟΒ (μ6 οαϑι, ἱξ ἰβ οἷοᾶγ ἐμαὶ Νδτωγο τουδὶ δ 
δου Ὄροη 6 ὁπὰ οὗἩ ἔδο νιον, οὐ τοουπίδίη- 
δορθ ἑογαγὰ (ἢ6 ποδὶ (16 ἰοττθ 8 ΘΑδίΘτΏ 
6). Ηοτγο 1168 ἰδ 6 Βοῖρδλ Ναυτηοίὶαϊ, το ΒοΒΟ;- 
Το 16 ΒΑΥᾺ ἰ8 ἐἰ) 9 ἰδ οὗ διηγο. Ἧ᾽ ὁ τουδέ ἰδ Βοϊὰ 
18δὺ ἴπ6 στονὸ οὗ δηνγο ἀοδοοπ θα ἰπίο [ἢ γδ]]ου, 
δηὰ ἰδ Αὔγαβατὰ ἀποὶς Ποτο ἴῃ [Π6 ΥὙΔ]10} δὶ 19 
οάρο οὗ 80 στουθ ΒῈΠ1 [00 ορροπί οι ἱπ Ἰοοαϊὶεν 
(86 υὐδ-ἀ«σἱδὺ) ΤΥ Ὀ6 ἀοδοσρα ἔοτα ἴ89 ἷρῃ ρτουπὰ 
ὙΠ οἢ 1ἰ965 ΠΟΡΙΒΟΙΥ ἴγοηῃ ἨθΌτγοι, δπὰ ἰ8 οδ)οὰ 
Νίσο οὐ Νογοἢ (Ξ- διηγοῦ), Ῥὰς οὐδ (Π6Ὼ 8180 
ΑΡτδδδπὶ τηϑὲ δυὸ ἀπο ῖῖ αἱ ἴ8ο ἔοοί οὗ {{||8 οπιὶ- 
Ὥ6η66. Ηοπονον, δοοογάϊηρ ἰὸ 86 οἱὰ ΟἘ τ δε δῃ 
τεδαϊιοη (Ξομυροτὶ, Βορίπβοι, βοοίζοη, Εἰθον πὰ 
Οἴδο.6), ἰμδἰα ἨἩοῦτοη οὗ ΑΌτϑμλ (Δὰν 6] Εδτηθ οὗ 
Ἐδσοοὶ οἱ ὉΠ 4}}}, τι 118 τοΐηβ οὗ οἱὰ ν 8118 δπὰ 
ἔουπαδιοῃ!8) ἰδ δροὰϊ δ ΒΟῸΣ που υδρὰ ἔγοσα [80 
Ρτοδοηὶ οἶνγ. ΤῊΐ8 Υἱοῦ 8. δϑαπάομποα ὈΥ ἔθ τηοβδὲ 
Τοσοηξ Θομητηδηἰδίοτβ, δίποϑ ἰῃἷβ τοῦ ὰ τϑαυΐγο ἴοο 
τοδὶ ἃ ἀϊβίδποο Ὀοίτγθο Νήδιησο δηὰ Ἠθῦγου. 50 
ΤῊ ΠΟὮ ΒΟΘΙῺΒ δὲ ᾿ἰοαϑὺ ἰοὸ 6 οβἰδ Ὁ} 8 θὰ, τἱΖ., (δ ἰ89 
ἰτααϊείου ἢ ἰο Μδοδροίδῃ 18 οοπδιιηθά, ἐμ 6ῃ 
(δαὶ 186 ἐταάι ἴοι οοποδγηΐης Μδτηγο διὰ [6 ἰοσϑ- 
ἴοη οὗὁἩ Μωητγο, τηυδὲ Ὀ0 ἀοίοττηΐηθα ὈΥ͂ (86 εἰϊαδίΐοῃ 
οὗ Μαοβροίδῃ, [1ἢ ἴο 186 πορὰβ οἵ 81. 
Βίορμοη, Αοἰθ. υἷι, 16, ογάσπουῃ ΒοΙ 8 δαὶ 
ΑὈγϑθδιὴ ρυτομδβοὰ ἔπο Ὀσσὶδ᾽ -οἴδ 68, {80 ταί, (ἢ9 
οᾶγε οὗ Μβοῃροίδῃ, [6 βθοοπὰ δὶ ϑ'οῃδτ οσῦ ΒΘ ΒΘΟΏΘΤΩ : 
δηὰ {μαὶ ἰξ ἰβ ὈΥ ἀοεῖσο τὲ ἐἢ9 06 Βου ἃ ὍΘ ΘΟΙΩ" 
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τουηϊοδῖθὰ ἰοὸ τ6 ὉΥ ἐμ Βοὶν ϑρίτϊε, 
οδοα, [6 ΗΘΌΓΟΝ 

παξέοηε, ἢ. 103. Κ5'66 δἷϑὸ ΑΥἘσΧ ΚΕ “οἢ [86 Αοἱδ.᾽ 
--Α.6α.].-Απὰ ἴδ9 δοϊὰ οὗ ἘΪΡΏΣΟΣ τᾶν σωδθ 

ΥΟΣΥ τηΐϊηυϊ : 
βιϑὶ, ἴῃ τοζδγὰ ἰὸ [86 Ῥυγοῦδδθ ὑγΐίοο δῃὰ {πὸ υὐν' 

ΠΝ 

ΒΌτο.-.--- γοοοσὰ οὗ [)6 ἐσδηδβδοίίοι ἷδ 

ἴο ἰδ6 ρΐοοο οὗ 
1968) (τος. 17), Υ͂, 

οὨ πὶ 

ὯΘ6868 (το, 16), [68 ἴῃ 
(186 οανα, ἐδ)9 βο]ὰ δηὰ 41} 
ἴῃ τοΐδγθῃοθ ἰ0 (86 στὶριῦ οὗ 
ἰδο πιοπὔοῃ οὗ πίιξλθθ868) (το, 19): εἿε ἰοραὶ 

ψΘΏ (ἢ9 οοπέγδοὶ τὴ δὰ δὰ οχοοιίρα, Ὀ 
οὗ βαγδὴ ὈΘΙΟΏρΡΒ ἴο {μ6 οοπϑττηδίίοι οὗ (0:6 Ροδδοβθ- 
δίοῃ, 85 18 δρρατθηΐ ἔγτοτῃ πὸ ἰοστοϑ οὗ γοϑε. 19, διὰ 
ἴσοι ἰ6 δοῃοϊυδίοῃ ΟΥ̓ (86 δοοουμί ἴῃ ταν. 230, 

ῬΘΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΒΤΉΤΙΟΘΟΑΣΙ,. 

(Ὅροι οἷ. χχίΐ. 30-54.) 

1. βοο ἐπ Εἰχορϑεῖοδὶ δπὰ Οὐ οΑἵ τοτοδσίκα. 
ῷ. ΦΟΥ͂ [Ο]]ΟὟΒ ὌΡΟΠ Βοιτοῦν, οοτϊοΐοσὶ δυσοθϑὰβ 

[δε οομβῖοι. ΤῈΘ τηοθδασὸ ἩΒο Α Ὀτδῆδη τοοοΐνοα 
88 ὙΟΙῪ ΓΟ  ἀσπΈἴΔ], δῃὰ δοϊηθ8 δὺ ἰδ6 τίρῃξ τηο- 
τορὨϊ, 788 βαυοὰ, βόοοῦ ΑὈγδηδι τοσδβὲ ἐπ: Κ 
οἴ ᾿ἰβ τηδυτὶ δὰ οὗ [6 οδἰδ Ὁ Ἰβηντασοὶ οὗ ἢΐδ 
ΚΑΤΑ ῚΪγ ἰγουρὰ δὶ ΤΏ ορροσίπηο δοοοῦπὲ ἔγοιῃ 
Μίεδοροίδηιδα οὗ (9 οἰϊ]άτεοη οὗἨ δἷβ Ὀγοῦος ΝΌΟΣ 
Ἰαϊὰ 186 ουπάδδου ἴοὸς [δ ΟΡ ἴῃ Ηἰτπη, ἴδαὶ 6 
μυΐριις πὰ ἰῃ ἷ6 ΤΆΣΩΣΥ ἃ αυδίδθϊθ Ὀτίὰθ ἔοε 168δο. 
Βεθοῖκδιι αἰδὸ ἐδ τηϑοποα ἰη (6 τοροξί. - ΒϑΌαἶκδἢ δρ- 
ΘΑΓΒ 88 6 γῸὺ Ὁτδηοὶ οὗ ἴπ6 οἰδάτοι οὗ Νδίοσ, 
ἷθ στδῃάο ὌΡΕ Βοίδυο!. Β8)66 ἐδ ἰῃ δ0Ὸ ἴδ δ 
ἰδίο- Ὀἱγι ἢ, 66 ἴδϑδδὸ τσ. Ηονρ ὑγοίδον [δῦδη, πὶο, 
ἴῃ ΒΟΙΏ6 τοδρϑοΐδ, ΌσΤΩΒ ἃ ῥδιδιἰοὶ ἰοὸ ̓ βῃτωδοὶ, {86 
Ὀγοίδον οὗ ἴδαδο, σεὶ δρρϑαγε ἰδίδν ἰπ [9 Ὠἰἱδίουγ. 

8. 10 δναΐϊδ ποὶ ἔοῦ ἐῃ9 Γδοθ ἴο Ὧ6 ὨΔΕΙΥ, [8.0 ΚΔ06 
'5 ποῦ Αἰ ΤΑ Β ἰ0 (09 δνὶς, Ν δον ρυθοδὰθβ Αρσδῆδηι 
νὰ [ἷ8 ὑπεῖνο ΒΟ, 88 ̓ δῃπηδοὶ ἀοοθϑ ἴϑδδο. [1ἢ {6 
᾿ΐπ6 οὗ ΑὈγδΒδι, (06 ἔγγοῖνθ ΒΟΩΘ ΔΡΡΘΑΣ βτϑὶ ἰῃ ἰῃ0 
ὐτὰ κχοηογαίξοι, 

4, ΤῈο ἔγτοιη Νωβουβ ποῦδϑ, {86 εἰρη οὗ 
8 το δἰ ΟΠΒδὲρ δηὰ Ἰονθ, βαπει δὰ [πγουμὰ ἃ γοΐδγθηοθ 
ἴο πἰρῶον Θη 66. 

ὕ. 1οτὸ οχαΐίδ ὑδο ἐδουρδίς οὗ (6 Ἰονοὰ 0168 
ἰη (δε ἀϊδίδηοο, ἔοτηϑ (00 χτοούησ, δὰ ἀσνίθοθ δἰδὸ 
(19 ΤρρδϑΑρθθ ἱπ ῥυίπιϊνο ἔἰπιθα. Βοίνοοι {δ 
Θδυϊίοδὲ τροθθθηρογθ, 186 οὗ Θοά, διὰ το 
ἰαϊοδὲ ἔογπι οὐ μυτηδῃ οοτηπιυπίοδίίου, [ἢ πατέρων, 
ἴδοτο ἰθ ΘΥΘΕΥ͂ ΡοΟδαΙὉ]9 ἔοστη οὗ οοσωπιπηοδείοι 
Κἰπα οὗ τπιοδοθηροτ ; Ὀπὲ ὑεβέ οὐρὰ ἰο ϑθῖτο, διὰ 
811 β[}8}}, ἰῃ δοοοσάδῃοο τμοἱν ἰθ4, ϑοῖτο ἐδ 
ῬΌΓΡΟΒΟΘ οὗ ἰογὸ διὰ 86 κίηρδοτλ οὗ Θοὰ.---Ἴὴὸ 
ἰπηρογίδηοο οὗ τδ9 πὶ Ρἱουῦβ σὴ Σθ- 
ΤΆΔΕ: 1 ΒΑΥΘ ΟἾ]Υ πο τοουλάϊηρ Ὀοοῖκα, ἐδι6 916 δ 
ἴδο Βίδ[ο, ιμ6 οἶον 6 πθτβραρος.--- Ὑ ὁ δῃου]ὰ τἱον 
81} (Π6 ον δηΐδ οὗ ἴμ6 ἔπχοϑ ἰῃ (86 ᾿σπὶ οὗ Θοά, 

θ. ΝΑΒοΣ, πὸ Ὀεοίδον οὗ ΑὉ ν δίδπαδ δὲ} 
ἷῃ ὁ βρί [4] γοϊδέϊοπδέ» πῖϊα δἷαι : ὈοΟΐὰ 18 σαθθ- 
βᾶψο, δηὰ {1:6 ῥ᾽ ον δῃὰ ποδίθηθαβ οὗὨ μἷ8β σταυ οὶ! 
ἘΣ ΈΡΙ Ὁ ΟΥΘ ΒΝΕ Βυΐ δ ἰβ οἰοαεῖγ 1668 τοδυοὰ 
[πδὴ ΑὈτδθδσηθ. ΑὈγδθδηι Βα (δ 6 οδρουδαὶ οὗ 
ἜΔΕΙ ΤΟ δΡ μεόδεος ὌΡΟΣ ἷπι, ὈΘΟΘΌΔΟ Ὦ6 Ὠρὰ 50 
οἰϊάγοι:; Ὀπὺ ΝάΒον, ἮΒΟ δὰ ΔΙΡΟΘΑΥ οἱρδιὶ ΟὨ] άσθῃ 
ὉΥ ΜΊοδη, ἰοοὶς ἰῃ δἀὐάϊιίοη ο ΘΓ ἃ οοπουδίηθ, 
ἘΒουτηΔ8.----ΟΟὨ γαβὶβ οὗ ἐμὶβ Κι πὰ ἰδαοῖι τι ἰο οδὶξ- 
ταλίθ ἴ[Π6 ρον ἀἰἱγοοϊξοη οὗ 86 ρασίγίαγοδδὶ 1{{5, 
48 6. 9. αἶδο (ῃ6 ΒίδϑίοΙΎ οὗἨ [οἱ, ν1}} 06 οδιἰπιαιϑά ἴῃ [ δὴ 
86 ΤΩΪΓΤῸΡ οὗ ἰδθ Ὠἰείοῦγ οὗ βοάοπι. 

δροακίπρ Ὁγ 
Ἰορίαϊαιον, διὰ ἔδο οἴδαε ὮΥ 6 

Ἠοε]οοΐδὲ διορῆοθα, πθοῃ 6 ρ᾽οδοα Ὀαοίΐοτο ἰδθ 56»- 
8 Βαηβοάσίμη [28 σδιϑο οὗ (10 ἔα πέαϊποδα οὐ αἱ 

(ὕροα αἱ. χαὶ 

1, ἔοο 6 Εἰχοροίςς8] ἀπά ΟΥἱ 681] τεσηλεῖκα. 
4. ϑαγαλ. “1 ντὰβ ἴῃ [6 Ἰαπὰ οἵἁὨ Ρτγοϊηἶθο 

Τοδίδιηθης τοϊδίοθ ἰ06 δηὰ οὗὨἨἁ 20 Νοιηδηΐβ 1] 
ῬΑσ ἰου εν 88 ἴδὸ δορά οὗἉ (86 16 οὗὁἨ β6ΓΔῈ---ἰὸς 
16 Ὠἰδίονίο 8} ἐπ6 τηοϑὲ ἱπηρογίδης ποϊηδῃ οὗ ἐδ οἱὰ 
οονθηδηῖ, 889 ἰ8 6 τηοίμον οἵ 86 δορὰ οἵἁὨ ῥτοσηΐβα, 
δια ἴῃ ἷπὶ οὗ 8}1 Ὀε] εν τ (1 Ῥεῖ. 1. 6): Εἶδα ἰδ ἴδθ 
ΜΑΙΥ οὗἉ ἴδ οἱὰ Τοδίδιηθης, 1η 6 ὺ πηϑδβδίκοη ὩΣ} 
ΜδΙΥ τὴβοϑ 50}}} Εἰσθον ἰθδη βαγδα, δαὶ [86 Ββοσϊρέατοι 
ποίίθοσ γοοογὰ (ἢ Ἰρησί οὗ μον 118, ποῦ μος ἀοδί, 
Τοΐθ οοσυτδ ὈδΟΔα86 [Π6 808 πθοπλ βθγαμ ὈδΓΟ πῖῖ 
ποῖ ρστοαίογ [δ Παγβοὶ, Ὀτὺ ΜΩΤΥ ὈΟΓΘ ἃ ΒΟ. δαοίοζο 
ὙΏΟΘ6 ΦΊΟΣΥ 81} ΠῸΡ ΟἾΤῚ ΡΘΓΒΟΏΔΙΥ ΓΔ 68 δηὰ τλῃ- 
δ: 68 ΔΥΑΥ,᾽) οἰο, 6 1ἰΖϑοὮ. 

δ. Αὔγδιδια, 6 ζαίθμον οὗ ΒΘ] ον σῈ, αἶϑο 8 ποεῖ 
οὗ [86 συδίοτηδυΥ οουτ ϊποαα, δὰ ἃ ὑτοοῦ μον (δ 
ΘΟΕ ποθ6 ἰ8, δὲ [6 βᾶσηα ἔἤπηθ, Δῃ Θχργοβδείου οὗ τ 
ξανὰ, οὗ Βυτηδη ᾿ονθ δπὰ ρσταύιπάο, ἃ μοϊϊκξιϑὰ ἴογτῃ 
οὗἨ Ὠυτηδη ἐποπἀδηΐρ, δὰ ἃ ργοίοοϊου οὗ ἱ 
δηὰ πὸ, [Βοἰ χίσῃ ἄοο8 ποῖ οομιδίδι οπεϊγοὶγ ἴῃ δοὶ 
οὗ ποσϑῖρ, ἴῃ στοδὶ βε -ἀθηἶ1]8 οὐ μοσοῖο υἱγίαθα, 
Ὀαΐ ἴῃ 411} [6 ἀΔΙῚῪ ΘΟΠΟΟΣΏΒ δηὰ δεὶβ οὗ οὐχ ᾿ἵνε. 
1 πιοῦϊὰβ δηὰ γοχυϊδίθα ον 10γ8 διὰ βογγοπε: ἰὲ 
δδοίϑ οὔὖὖν Σοϊδύώο μα ; ἱξ οηίοτδ ἰπίο ΟἿΣ Ὀυδίτπιδαδ, 
ΤῊ τὸ βᾶνοὸ ἴδ9 (αἰ δηὰ Ρἱου οὗ Α γαθδιι, ρτο. 
Βρηϊοα ἴῃ (86 ΟΥΟΪΠΑΓΣΥ ΘΒαηρσοθ, [86 ογπ, {δ ν6 δοίτοῦμ, 
διὰ (6 Ὀυδίῃο58 ἰγδηβδοι 8 οἵἉ 8 116.---Α. 6.] 

4, Ουν πἰδίογγ 8 ἃ ᾿ἱἰνίηρ ροτιταϊζωγε οὗ τδ)6 οουτ- 
᾿ἴποαϑ δῃὰ υὐϑϑιϊ εν ρϑηθΓαὶ ἴῃ ἔνθ τοιλοίθ δηύμα 
δηᾷ ἴῃ 86 Εαϑί, 

ὅ. Τ.ο ἰγαβῆς απ ὰ ρυγομλϑθ οὗ ΑΡγδμδι, ἰὨγουφὶ- 
ουΐ, 8 ὑοδυ τ Ωγ οἵ Οἰ 18} ῥγυάθηοα δπὰ ἴοῖθ. 
εἶκε, Ὀαὲ ἔγϑα ἔγομι 41} “ον 8 ταθθΏποδδ δηὰ οουον 
ΟὈΒΏΘΒΒ. 

8. ΤΊ χταάυδὶ ἀδυθϊορσηοωὶ οὗἉ ΤΌΠΟΥ, οὐ οὗ ἴδ 
ΤΙΘΘΒΌΓΕΒ ἴῃ ναὶ οὗὨ ρα γί δὶν ἰπΐηρσα, ρῥγοοθοάϊηρ ἴτοσι 
ἰδο ταϊϊῃρ οὗὨἨ 80 ΠΟΌΪΟΣ ταοίδ]8, ἐδρϑοὶδ}}γ οὗ αἶϊνας, 
Δοοοταΐϊηρ ἴοὸ ἰΐ8β πο, ΤῺ ἱπροτίδηοο οὗ ἐδὲ 
Ῥμοριϊοίδηδ ἴῃ ἐἢ18 τοδρϑοῖ. 

Ἴ. Α Ῥγθϑοίουβ μαΐῃ, 6 μαΐῃ οὗἨ ἃ Ὀαγὶδὶ μοδδοϑ- 
βίου ἔου 86} ἀθβοθῃἀδῃίβ, 19 οομπθοαίοα τῖτ ἐδ ἀοριὰ 
οἵ ὅδγαῃ. “"ἼΒο βσὶ γοϑδι ϑδίδιθ βγοροσι οὗ ἰδ6 
Ῥδιγυ οὮ 8 88 ἃ στᾶνο. ΤὨΐδ 8 186 ΟὨΥ μοοὰ τοῦ 
807 ὈῸῈῪ δοτα 6 πουϊὰ, 1:6 ΟὨΪΥ οπδυσίηρσ ὐἷῃα 
(Π6Ὺ δηὰ ἢογο Ὀεΐοπε, οἷο. [πῃ ἐδιδὶὲ βορῃϊοῖτο Αὐτὸ 
διὰ διὰ βδσγαν, [δλδδο δηὰ Βοῦθιδῃ, πόσο ἰαϊὰ, ἔδιοτθ 

(δος 
Ξδσδὴ, (6 δηοεαίτοδθ οὗἨ ἴατβδὶ, αἀἷοὰά, Τ06 ΟἹὰ 

80 
βὲϊο 

ἴδο ρωποίμηι δαί ἑοηδ οὗ [Π|ὸ ρορδοβαίοι οὗ ἴῃ 6 ῥτοσωΐϊβοὺ 
ΝΗ 1 νδῶβ ἀδεϊ μην ἐπ τοἰϊηυΐοὶγ ἀοϑασι δα, 88 
9 εοτ αν ου οἵ ἴδ δῃιοοδίογ οὗ [δγϑοὶ. [ἰ 
"πὸ ἰηἀδοοὰ [π6 Ὀοπὰ πρίοι ογοε Ὀουμὰ ἰδθ ἀοδοαεδ- 
δηῖδ οὗ ΑὈτγδμδι ἴῃ Ἐργρὶ ἰο ἰ86 Ἰδπὰ οὗ μεοπιΐθο, 
ἄγον πὶ οὖσ βρόντος ἐποῖν ἀραῖγεα Οὐϊέλον, κα, 
οοἸἸθοιοὰ πῆρ; ποχαίς ΠΟΥ δ ουϊὰ Κηον 4:ὸ 
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ΟΥ̓ ΑὈγδδδι ἰῃ 
; 3.8 ῥἱδάρο δηὰ τῃηογλοσίαὶ ἰὸ ἷβ ἀθ- 
δα ἴῃ σΔΡΟΥΥ, οὗ τμοἷν ἱπίογοσὶ ἰπ (80 

6. 
8. οιἠδμιασάμος [00 δηοίδηίϊδ ἀἰὰ ποὲ οδεῖγ 

τοοοῖνθ ἃ βίσδηροσς ἰηΐο ἐδποῖν [δε 66 (δτθοτρ ἐδ6 
Ογοοκα δηὰ ΒΟΙΔΏΒ ὕβᾶρὸ ἰοσυδαθ ἰδ), (π6 Ηϊεἰϊοα 
ΔΙῸ ΤΟΔΟῪ το τοοοΐγο βαγδὴ ἰπίο ἐμποὶρ Ὀδδὲ ΓΆΡΩΪΣΥ 

οἶγοθ, Δ Φοβορὰῇ οὗ Ατίπιδίπθα ἰοοῖκ ἰδ0 ὈΟΑΥ͂ 
οὗ ον [,ογνὰ ἰδὶο δία οὐ ἰοταῦ. ΤΏ ᾽8 ἃ 5 

9. Πορτοῦ, ἴδ 6 ἔγβὲ τογαὶ οἱτἱγ οὗ Ὠανία, 15 ἰτυδίϑαὰ 
ᾶἅνο ποῦσβ βου μον ἔγουι ΒΟ] Θἤ σαι, δἰβ Ὡδεῖνο οἰὲγ. 
Ησον ἀρθορΡΙΥ ἰδθ ρυϑδοηὶ δρίγἰυδὶ σοϊδιίίομδ οὗ ἩΘΌΤΟΣ 
16 ὑπᾶοσ [16 βρίθπαοῦ οὗ 16 τογαὶ οἱὲγ οἵ Ὠανίὰ ! 
[τ ᾿παρἱίδηὶδ οὐ ἰναῖο ἐδι6 νἷπο, οοἰέοῦ, παν χδδσ- 
ποῦ, δηὰ 1ἴνὸ “ ἷπ οοῃδβίδηὶ ἰϑυᾶδ πὶ λ ἰ.χὸ Βοί ]6- 
Βατηΐν68." Ὑ. Εδυγηον. 

10. ΤῊ συσίοτῃ οὗ Ὀσυτίδὶ δηὰ (ἢ βαποι βοδίξου 
οὔ 6 ζτᾶνθ, δἴχον [86 ἰοὐτηδεΐοι, οὗ. χν. 1δ, ΔρΡθδιΒ 
ΠΟΙΘ ἰῃ ἃ διὰ τὴ Θ ΤΏΒΔΉΏΘΥ, 

11. ἴῃ ογᾶδρ (0 ῬγοθΟσΥΘ 8 ὮΟΡΘ ἴον Οἰδῆδδῃ 
ῬΡαγο, Αθεδιδσο οουϊὰ ποῖ ᾿ἰπ86}7 πιὰ 189 
Οὐκαπδηίϊοα, ἰμ08: 1. Ηο οουϊὰ ποῖ 86, ἰῃ ΘΟΙΩΙΊΟΏ 
ΜῈ} 0 Ποαίποη, ὑμοῖγ βορΌΪ]οἶστο ; 3. ἢ6 οουἱὰ ποί 
Τοραὶνο 88 ἃ Ῥγοδοσῖ 8 ροβϑοδδίου ἰῃ {Π0 ἰἸαηὰ. [ΤἘ15 
οἰιδρίον ἷθ ἱπίοροθίζης 88 οομπίδίηϊηρ ἐΠ6 τὶ τοοοσὰ 
οἵ ἔον ἰ}9 οὗ Ὀυτίαϊ͵ οἵ ἴῃ 

οὗ Ῥύτολδδο οὗ Ἰδηὰ, οἵ εαἰϊνοῦ 88 ἃ τωϑάϊατα οὗ 
διὰ οὗ ἃ βίδιἀδιὰ οὗ ποΐρῃῖ, ΜΌΆΒΡΗΥ, ὑ. 

841.---Α. 6.] 

ἩἨΟΜΤΙΙΈΤΊΙΟΔΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ, 

(ὕροιι οὮ. χαϊΐ, 30.34,) 

Ἡστηδα οομϑοϊδείοῃ ἔοϊϊονθ ἐδ9 χτθαὶ οοπθὶοὶ δηὰ 
νἱοίοεγ οἵἉ ἴδ (ἢ.--- ΤῊ ἸΟΥΙ] ταόβδαο τ οἢ ΑΌγΔΒΔπὶ 
τοοοϊγοά : ἃ. ΕἼΟΣΣ ἰ8 Ὠοχηο : Ὁ. ἔγοσῃ ἷ8 Ὀϊοοά Σοἷδ- 
ἄσπα : 6. ἤτοτα Ηἷβ δρίἰξαβὶ κίηιἀσοά.-- Τηο ἀοδπδεοη 
αὐὰ [00 Ὀ]οαδίηρ οὗἨὨ ἴδο (ἰο8 οὗ τοϊαὶὶ ν ἰῃ δο 
Ἡὔὰιΐοδὶ 861866.--- [ΠΟ απὰ δηὰ ἴδ6 Ὀἱοδαίηρ οἵ 411 οοπ)- 
τασυϊοδίίου ἰῃ ἴδ6 νου] ἀ.---Α]} Ὠυσαδ Σὰ 
δου ἃ Ὧθ τηοδϑθΏβοσΒ οὗ ἰογοϑ, ἴῃ ἰΟΥ̓ Δηὰ ΒΟΙΤΟΥ͂.--- 
Βαϊαϊδίίοῃδ, τηοββαβοα, Ἰοξίογβ, ἰΟΌΓΣΤΙΑΙβ, ΔΘ Δ]} αἷβθὸ 
Ὁπᾶον [06 οοῃμάποὶ οὗ ἀϊνίπο ῥγονίἄθῃοθ. Ἠσσμθη 

Θ0Ώ 
τηοῆς.--ΤῊ6 ΟΥ̓ οὗ 6 Ἰονίῃρ ἐοίραϊίοη πῃ ἰδ 

688 οὗ οομρδηϊουϑ---Ὡοίσῃροτα. ΒΚτλεκε: (Α 
Ῥἱοίυτο οὗ ϑ'ιγεῖα δὰ Βαῦγίου.) Ῥδ. οχὶϊ. 3. οχσχυΐ, 8. 

τορος τὴ ΤῊΝ πατεῖ ὑπυαμαν το, ἍΤ Θ ἰσηρίδ ΑΙ ΕΆ, 
ὀνεῖ: ὍΣ Ιβ.80 Ἧ8Δ8 δουϊ ἰὸ Ὀ6 οετοά, Θοὰ 
ΔΙον εἶπ ἰο μθαῦ ἰμδὶ ἷδ ἕαϊυΓο πὶ δὲ ὈΟσ δηὰ 
ἐἀὐποείοά. 

(ὕροι οὁἈ. χεἕ.) 

Ηϊιῦϊοδ (ἀν εΥ ΟὯ6 
18 τοδαγ ἰο δάγοὶξ μοῦ ἰπίο ᾿Ϊ8 δορυ]οῃγο) : ὅ. ἴῃ ἐδ 
ΟΡΡοΟΣ ΠΪΟΥ (Ὁ ἐπ6 βοσυτίπρ οὗ (6 δορυϊοῦγο 88 ἃ 
Ῥοφδβοθβίου ΌΥ͂ ΑὈγϑθδηι.--- -ΤῊ9 ὙΠοἷ6 ομδρίον ἰπϑέστο- 
εἶνγθ οἢ ἐδθ Κ,ΑΥΘ, 88 18 ομδρίον ΒΓ οἡ ἄθδ, 86 
οἰονομεδ οἰδρίαε οὗ ὅοβη οἱ ἰδ6 τοδβυτστγοοίίοῃ ἔγοϊα 
[826 ὅταγο: 1. ΟΥ̓ ἀοαίῃ ;" 2. οἵ τοουχιίηρ ; 8. οὗ [80 
δοαυίείξίοη οὗὨ ΒΟΡΌΪΟΝΓΕΒ ; 4. οὗ (06 Ὀυτγία! ἱεβοὶϊξ. ὅ. 
οὗ Βορθ οὐδοῦ ἴΠ|6 ρταυο.--- το τηουτγηίΐηρ ἃ 58Π0- 
ἰθοαὰ δοϊίηρ οὗἨ ἀθδίὶ : 1. Α 06]1ονν- οι ηρ οὗ ἀοδία, 
πιὰ (6 ἀοδὰ; 23. δὴ δηι(οἱραίέουι οἵ ἀδαΐῃ, οἵ ἃ ̓ὲν- 
ἱδσ Ρ ἤου ἴῸΣ ΟμδἾΒ οὔπι ἀϑδιἢ ; 8, ἃ Ὀο]! 
δ6Ώ86 οὗ ἰδ9 οῃὰ ον ἀεδεϊβλίοη οἵ ἀϑδῖδ, ἴο Ὀ6 τοαθ 
ὉΔΟΙ͂ΙΪ ἰο ἰδ 9 [1ξ6.---ϑδ δ᾽ 5 ζτᾺγ9 ἃ δίψῃ οἵ ἴδ: 1.ἃ 
τηοηυχϊηοθηῦ ΟΥ̓ αὶ, ἃ ἸΟ ΚΟ οὗ ΠΟΡΘ: 2. δὴ ἱ 
οὗ [86 πἰδῖθ οἵ τοδὲ ἔον τὰο ρδιυΐδυϑῃβ : 8. ΦΉΙΣ οἵ αἱ 
Βοῖὴθ δηὰ οἵ (δὸ Ἰοηρὶπρ οὗἁὨ [εγϑ6]: 4. ἃ αἷρῃ Οὗ 
Ῥιοφηοβέο οὗ 9 Νον-Τοδίδιηθης χταᾶνολ.--- Το 50]- 
ΘΙ Ὀυσία] οὗὨ [56 ΟΟΙΡΘΟ: 1. Απ δχργοβείοῃ οὗ ἰδ9 
οδίθοιῃ οὗ Ῥϑγβοῃδι υ θνθη ἴῃ 18 ἀθαὰ ἰτηᾶρο: 3. δὴ 
ὀχργοεεῖοη οὗ (1:6 ΒΟῸΡρΘ οὗ ἃ πον [176.--- ΤῊ βαποίϊ- 
βοδίίομ οὗ [89 γτᾶνὸ [0Σ 8 ἴΆΣΩΪΥ βορυϊοῆγο, ἔοτϑ- 
βιδάοπίηρ ἰδ0 βασι βοδιίίοῃ οὗὨἩ [Π6 οδυγοῖ-γαγὰα ΟΣ 
οὐ Β’:δογθβ.--αὐγδδδιο [ῃ6 ἔδέθον οὗἨ Ὀδϊϊονοσα, 8180 
186 ΤΟυπ ον οὗ δ θα] ον σοηϑοογδίίοη οἵ ἰδ6 ζταῦθ 
--οὐἴθσ ἰποίηθθ [Ὁ ἔΠΟΓΑΙ αἰθοοῦτγδοθ, ἀοαϊοδου 
οὗ οΒυγο γαγάβ, δηὰ δὲ τουτί δοϊοιηη ῖ68.--- ΤῊ 0 
ἤτβὲ ροπδοβαείοπ πλιΐοῖ ΑΌνδμδτῦ ὈΟΌρΙς τγδϑ ἃ βΚτανθ 
ἴον βαγαῖ, ον ἷθ πουβθῃοά, ἔοσ Ὠϊταβο ουθῃ.---- 
Τ|ι6 ομοΐοα οὗ ἴδ 6 ρμταγθ: 1. σιν βοδηε ! γ βἰϊααίοα (ἃ 
ἀου]6 οδΔγ6): 2. δ.}}} τηοτθ βυ 80} (δὲ {π6 απὰ οὗ 
(.ο 8.6]4).----Ἰ8γ86}} 8 ὅτϑιὶ ροβϑδοδβϑίοη οἵ ἔμο 80]} : [6 
ἄταν οὗ βέδυδῃ ; [06 ὅτι Θδσ Δ] Υ Βοῦδο οὗ [86 ΟἸτἶα- 
ἴδῃ ; {9 ᾿ς οὗ Ομγίοφι δὰ {89 ζτανθθ οὐ (6 
ΤΩΔΣΊγΤτΒ.--- αν. 3. ΤΏΘ τοαουγηΐηρ οἵ ΑὈγΆΒδι : 1. 
10 εἰποῦν (88 μ6 Ἰοΐ ἷβ Ῥυγβυϊὶδ δπα βδὺ οὐ ἰΑΥ͂ 
Ὀαΐογα ἔδ:6 ΟΟΥΡΘ6); 2. 18 Ἰτΐϊ, ἀπὰ (δ 6 ργοβοσυδιο 
ΟΥ̓ δἷδ ῥἱοἱΥ (68 Ὠ6 ΤΟΒ0 ὉΡ ἔοτη Ὀδίορο (0.6 σΟΓΡΒΘ, 
διὰ Ῥυτοδδδοὰ ὑδθ γστ8ν0)}.-- Αγ δχη Εἰ τυΒ6 1 τοῦπδὶ 
μδνο δὰ δἷβ οσῃ τογίδ! γ Ὀγουρῆν ἰοὸ Ηἷα ταϊμὰ ὮΥ͂ 
18λ6 ἀοδί οὗ βδγδαι, εἶποθ Ὧ6 οδιϑὰ ζὉΓ ἃ. Θοϊῃπ οι 
ἔτανο.--- τα. 9, 18. ΑὈγδΒδιὴ  ἰγαβῆς; 1, [πη ἢΐδ 
ὑγδΏΒΡΔΙΘΏΟΥ ; 3. ἰβ ΡΥ; 3. ἷ8 ΟΒΡΟὉΪΠ686 δηὰ 
ΘΘΟΌΓΙΥ.--ΑὈτϑῆδιη δοὰ πο Ἡϊ 66 ἃ Ἰἰν νυ ἱσῆαρο 
οὗ 9 δδίοσῃι οουσε πόδα ἰῃ ἐδ)9 ΦΑΣΙ ἐπιοα.--- 6 
ἔστι ρΡο]ϊίθηοθθ οὗ βρίτὶξ 828 ἃ ουϊναϊοι. οὗἨὨ ΒΘΑΣΙΥ 
Βυμαδη ἔτι ομ Πποαα, ἰπ 18 ΠΡΑΟΙΔΕ: 1. ὕρου Ἡῇιδὶ 
ἷς τοβίβ (γοβρϑοῖ ἴον ον ζθ ον δηὰ βο  γοβροςοῖ); 2. 
ΜΒδὶ ἰὶ οἴἶδοὶδ (([Π6 ἔτὰο ροπϊίίοτι ὑοπαινὰ ον ποῖρὶ- 
ὈΟΙΒ, 88 ΔῈ Οἰΐτοῦταποι οὗ Ῥ6δὸ0 δηὰ ἃ 
οἵ δοηοτ).--- 8) τογοίοείουβ βορυϊοῖγο δὲ 
Ἡοθτοη.---ΤῊὴῦ Μοδιδιητοοδηβ 88. ἰδ6 ἰη α! ]ἶροπξ μτῸ- 
ἐδοΐοῦϑ οὗἉ ἐ!6 στανϑδ οὗ ἴδ Εδδι ὑπ} (Π 6 ἰἶπιο οἵ 18 
τοσι αοη.---Ξτλεκε: (ἸΤΏΘΓΟ 18 πὸ ρτουπάὰ ἴον [ἢ9 
δαγίηρ οὗ 86 Βδθίηβ, ἐδδὶ βαγδὴ ἀϊοὰ ἔγοσα ΘΟΙΤΟΝ 
πθεὶ δ)|6 Ἰοατθὰ οὗ [6 βδοιίβοο οἵ 16880).--ΤῊΘ 
ἴθαν οὗ ἀσὰ τρλῖκοθ πὸ οὔἱϑ ἐπβϑηβί]ο ἰὸ 1 ] ηβ, 88 
[9 Βέοὶοθ αν δβϑοτίοὰ (Τοῦ χίν. ὅ; 1 ΤὮθββ. ἱτ. 
18 ; Ῥβ. χσχίσ, ὕ, θ).---τἩνον. 18, ΤΏοΓΘ 18 ἃ γϑίδγθῃθ 

8. [1ΠΉΘ νῬαϊσίδσο φοοουσιίοεοῦ οἶδας ἐγίδ]α, Ὀπὶ Ὧ6 
δὰ ἰμοτΐο ῬΘαῈ τ) 5 οὗὁ ἀοραίῃ.- Βεπξπον ἀοδξδ α1.- 

Ἐ [18 ἰδδὲέ σγανθ χδδ παρηδά 11. ΓΥΥΣ οὗ ΒοΒΌσσοοϊοι. 
ὙΨΟΒΡΟΕΤΟΒΤΕ, ὕ. 104.--ΑΚΑ. 0.} 



4830 ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΚ ΤῊ ἘΠΒΒΤ ΒΟΟΣ ΟΣ ΝΟΗ͂ΕΑ. 

δοτο ἰὸ ἰδο δγδὲ ΣΩΟΏΟΘΥ ἐγδηβδοίου, ἴος (00 ἰασκὰ γᾶ 8 
ηοΐ ἴο Ὀ6 τοσοΐνοα 88 ἃ Ὀγοδοηΐ, οὐῦ Ὀ60 μοὶὰ πίΐδουΐ 
ῥτίσθ, ΕΥ̓͂ Αθγαδλπι, Ὀαὶ ὈΥ͂ ᾿Ϊ8 ΒυυσοΟβϑΌσθ, ἤΘηοΘ 6 
τυ δὲ ῬΑΥ͂ ἴῸγ πὴῆδὲ δ6 οὐίδίπβ (Αοἱβ Υἱὶ, ὅ). ἘΤὨΐδ 
ΔΒ, ὨοττοΡ, Ὀ͵δίη]γ ἰπ6 ογὰοείηρ οὗ ἀοά, δαὶ 
ΑὈτδῆδαι, ᾿πγουρὰ ἃ ρυγοθδδθ οὗ ἃ Ὀυγίδ᾽ Ῥ]δοο τῖῖἢ 
ΤΩΟΏΘΥ, δἰιου]ὰ μδτα ἃ ἐοοίμοϊ , δμα ϑοῖιθ Ῥοββθβδίοῃ 
οὗ ΡΓΟΡΟΣΙΥ͂, 88 ἃ ρ]θάρο οὗ [00 ζαΐϊαγο ροββοββίοα.--- 
αοἂ 6130 βῆονβ ἱμδὲ ὃθ ἰδίκοβ ἐὴθ ἀοδὰ ἰηΐο δι ἷβ σατο | ζ}} 
δηὰ μῥτοίθοϊίΐοῃ, δῃὰ Ὧ6 πουϊὰ πούῦορ ἀο [819 Πα ᾿)6 
Ποῖ 8 ΡΌΓΡΟΒΟ ἴο ΓΟΔΊΤΆΚΟΙ ἴ86 ἀοδα.---Οπανεπ: ἯὙο 
βου ]ὰ ρῥτοοοοὰ Ὑῖ σ᾽ Ὠ ΘΏΘΒ5 δηὰ τηοαοαὶγ ἴῃ ΟἿΣ 
ἀοαϊίηρο τ ΔΗΥ͂ ΟὨΘ. --- Βέῤί, Τωδ. : ῬΌγΟΒΙΑΒΘΘ 
βῃουϊὰ Ὀ6 ταδάδ τὶ ὑσπάσποο, ἰΠδὶ ἮΘ ΤΌΔΥ ποὲ ρῖὶνο 
Οδ086 0Υ ΘΟὨΓΓΟΥΘΟΙΒΥ (1 ον. γτἱ. 7).---ὐν ὁ δῃου]ὰ νοὶ] 
ἴῃ ἃ ΒΟΟΙΏΪ ἩΔῪ ἰῃ6 Ῥοαΐοβ οὗ 6 ἀδδὰ, δῃιὰ ὉΘΆΓ 
ἐδοῖη ΤΟΥΘΡΟΒΏΥ ἰ0 ἴδ6 γτδγυο.-- 1800: ΤΠὰ8 Αὗγα- 
ἢδπὶ ρδίποὰ (16 ταὶ ροββϑοββίοι ἰη [ῃ6 ἰδῃηὰἃ οὗ Ῥτοῦι- 
ἷ20: Ὦδτα Π6 που]ὰ ὈΌΓΥ βασδῇ, Ὦθσο ᾽θ6 Ὠἰτηβοὶῇ 

πουϊὰ Ὀ6 Ὀυνίοα - {Π8 Ὧ0 ἐοσίΐδοα ἰὸ δἷδ ἰαἰτὰ ἴῃ δ6 
οογίδίηἱυ οἵ [Π6 ἀϊνίθ ῥγοζηῖθθ τοδάδ ἰο εἷπι, 88 ἰδ ὃ 
Ἰοΐον ο8860 ἰδτ6 ρσορδοὶ Φογοιιίδη, [δὲ Ὀοΐοτα (Π6 οχῖϊο, 
ἰοδιβοα ἷ8 ἔασι ἴῃ ([Π6 τοίη οἵ ἰβγϑοὶ ἔγογα 18 Ὀδῃ- 
ἰβσλοας, ὈΥ 86 ΡΌΓοΟΙΔΔΟ οὗ ἔπ δοϊὰ οὗ Ηδπαπιοοὶ 
δὲ Απδίδοιῃ (ὅογ. χσχίϊλ - σαυπκα, απκαδωολ: 
ΤΏ Ροδϑοδαίοη οἵ ἃ Ὀυσγ πρ- ἶδοθ 88 Ὠΐδ οἼσῃ, δβαιΐ8 
βοὰ ἰδο Ρίουβ οἰ χτίη), δηὰ ἰβ [Ὸν εἴμ ἃ ρῥἰοάξε οὗ ἰδ9 

Ροξϑοβαίσῃ οὗ ἔπ ἰδηιὰ Ὁ [εῖ9 θυ ΘΟ Ξϑοτᾶ.----9σηβῦ- 
ὈΚκ: ον. 1. Το δἷβο ἴ[ῃ6 ὈΘΙΙΘΥΟΓ ΤΆΔΥ ΓοοΟ Ιοοὶ 
δον Οοἀα δαβ τυὶιθη 11 [8 ἄλγε ἱπ εἰ ὈοοΚ. Ῥὰ, 
οσχχίχ, 16 (δενίοδ. Βὲδὶ.λ --- ον. ἃ. Τὴ6 ἴθασ οἵ βον 
ΒΟῊ [185 118 τρις ἴῃ [6 Ὠοασί, Ὀθοδυ56 ἰἰ 'α ἃ Βυμιδὴ 
μοδεὶ : Ὀὰὶ ἰΒ6σΤῸ 8 ἃ ἀθδρδαῖσγ ς0 ἀθδῖὶ, δὲ 
ΘΟὨΟΘΓΙΐΏρ δίῃ.---ἶἰῊ ἰδ (πουρθι]γ θά ο Ὁ το ἰΔῪ ἰδ 
σμ ]άνοα οὗὨ [6 τοοῖδμοῦ δασῖ δρδίη ἰῇ δῦ Ὀοδοῖι (83. 
Σὶ, 1).- [δ ΤΩΟΠΟΥ͂ Ἡ1Ὲ μττπι ἢ ϑϑοῦγοδ [Π)6 οδτὸ 
ἰδ ἰδ Ὀϊοδαίηρ οὗ οὰ ; ἰὩυδ αοα ῥτοσῦγεθ ἴος δἰ 
ΡΘΟΌΪΙΔΕΙΥ ἃ μοββϑβϑδίοῃ ἴῃ ἴμ0 δὰ οὗἨ Ὀγοχηΐβα. 

Θαευ Ἐν ὙΠῸ 

ΤΥΕΙΕΊΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

«Αὐγταλαπιδ οαγὸ ΤΥ 15ααο᾽8 πιαγγτίασο. ἘἸέοκονγ᾽ 8 τοοοὶπρ ὁ ἐλο ὀνία Κον ἴαας. ΤΆε ἰλοοογαῖο γζουν 
ἑπρ οὗ α ρίουε ὀγίἀδιὐοοίησ. 1νασοὶδ πιαγγίαρε. 

Οπλριεκ ΧΧΙ͂Υ, 1-67. 

] Απὰ Αὔγδβδπὶ τῦᾶβ οἷα, απ τ} βιυιοῖχοη [οσταθ ἔπ ἄασ] ἴῃ 866 : δηὰ πο Τυοτὰ μιδὰ 
2 Ὀ]6886ἃ ΑὈγδἤδια ἴῃ 8} ἰμηρβ., Απαὰ ΑὈσδῆδια βαια απίο ἢϊ8 οἰ ἀδϑί βογνδῃί' οὐ ἢ]8 Βοῦθ6, 
8 ἰμδΐ τυ ]θα ΟΥΘΙ 8}} ἰδαῦ ἢ6 δὰ, Ῥαύ, 1 ΡΥΘΥ 166, ΤΥ Ὠδηᾶ πᾶ 6. ΤΥ ἰπρῃ: ἀπά 1 

Ὑ}}1 τῆ ῖζα [Π60 ΒΥΤΘΑΙ ΟΥ̓ ὑπΠ6 υοτὰ, (86 ασοά οὗ Βοδγθῃ, δπὰ ἴῃ9 αοἂ οὗ {86 δασίδ, (δὶ 
ἴοι 5810 ποὺ ἰδῖκθ ἃ ψι6 ὑπίο ΤΑΥ͂ 80η, οὗἩἨ 1η6 ἀδαρίίοῦθ οὗ {πὸ Οὐδῃδδηϊθα, δπιοης 

4 σἱοῖα 1 ἄνγ6}}: Βα ἰδοὺ 8Π8]Ὁ0 ρῸ υπύο ΤΩΥ̓ ΘΟΌΠΙΓΥ, δῃᾶ ἰο ΤΥ Κἰπαγοὰ, δπὰ ἴβκα 8 
δ ΜΠ ὑπο ΓΛΥ͂ ΒΟᾺ ἰϑαδ8ο6. Απὰ [ἢ6 Βογυϑδηὺ βαϊὰ υἱἱο ἢϊπι, Ῥογαάνθηίασ, (86 ὑγοπιδῃ 

Μ0}}} ποὺ Ὀ6 τΠ]Π ΗΠ ἴο (Ο]]ΟΥ͂ 6 Ἰηΐο {δῖ8 ἸΔηα ; ταυδβὺ 1 Π66α8 Ὀτηρ (ΠΥ ΒΟῚ δρϑίη Ἰηΐο 
6 186 Ἰαπᾶ ἔτοτη θηοθ ἰδοῦ οδιηοβὶ ἢ Απᾶ ΑὈΥδῆδια 88] υὑηΐο δἰτη, Βοτγαγο (μδὲ ἰδοη 

Ὀτίηρ; ποὺ ΤΑΥ͂ ΒΟ {81 {Π6Γ αραδὶῃ. 
γ Το [μοτὰ αοἂ οὗ Βοδανθη, τ μ]οἷλ ὑοοῖκ τλ6 ἴτότα τὰ  ἔδι μοτ᾿ 8 Ποῦδα, δηα ἔγοσα ἴῃ ἰαπᾶ 

ΟὗὨ ΤΥ Κιπάγχοά, δῃα ψ ΙΟΝ Βραῖζο αηΐο 1η6, δῃα ἰμδὲ βἾσασθ ὑπο 1η6, Βαγην, ᾿)ηἴο (δΥ 
Β66ἃ Ὑ{ΠΠ1 ρὶνθ (ἢ18 ἰδηα, Ἦθ. 8}}8]} βθῃᾷ [18 δηρ9] Ὀϑίοσθ {8 96, δηἃὰ ἰδου βἢδ!ε ἰδῖζθ 8 
Ὑ]6 ἀηἴοΟ ΤΩΥ̓ ΒΟῺ ἴτομι ἔΠ6η06. ΑΑπᾶ 1 [6 τγοτηδῃ Ὑ1}}} ποὺ 06 τ] ἴο [Ο]]ονν (866, 
[86 η ἰμοὰ βδ!ῦ ὍΘ οἶθᾶγ ἔσο {μ 18 ὑπ1π6 οδἱὰ : ΟὨΪΥ͂ ὈΓηρ ποῖ ΤΩΥ͂ Β0η {δ 6 Γ δρδίπ. 
Απά {1Π| βοσυδὴξ ρυΐ 8 δδπᾶ υὑπϑᾶοσ [ῃ9 {πρὶ οὗ Αταμδῖη ἢ1Β Τηδϑίθυ, 8} ΒΊσΤΑΓΘ ἰο 
ἢϊτλ οοποουμίηρ ἰῃδὲ τηδύίοσ, 

Απᾶ 6 βαγσυδηῦ ἰοοὶς ἔθη 681η6}8 οὗὁἨ {86 ο8π|6]5 ΟΥ̓ 819 τηδϑίθσ, δηἃ ἀδραγίϑα : ἴοσ 
811 {π6 ροοαβ οὗἁὨ κι18 τρδβύθσ [π|ιὰ ὅνεῖγ Κίπὰ οἵ οοεὶὶγ ξοοὰ8] τσθγ6 ἴῃ [18 Πδηα : δΔη4 6 δΓΌΘΘ 
δὰ ψτϑηΐ ἰο Μαεβοροίδηϊα, υπίο [86 ΟἰΥ οὗ Νβοσ. πὰ 86 τηδᾶβ ἢΪ8 οδυλοἷβ ἴο Κηθοὶ 
ἄονῃ πιμουῦ [86 ΟΥ̓ ὉΥ͂ 8 ττὸ}] οὗ νγαΐδσ, δ [86 ἄτη οἵ (6 θυθῃίηρ, θυθῃ δ [86 {126 
{μαὺ τυοσηθῃ ρῸ ου ἴο ἀγα τσαΐεγ. Απάὰ [6 βαιά, Ο 1ιοσᾶ αοἂ οὗ ΤΩΥ τηϑϑίθσ Α Ὀσδθδῃ, 
1 ΡΓΑΥ͂ {μ60 βεῃὰ τὴθ ροοά βρϑϑᾶἦ [18 ἀδγ, δῃὰ Βῇον ᾿Ἰ ἀη 658 ὉηΐΟ ΤΑΥ͂ πιδϑίασ Αὗτϑ' 
δδιη. Β6ῇῃο]α 1 βἰδηᾶ ἦθγα ὈῚ {88 γγ6}] οἵ σχαίθσ ; δηὰ [89 ἀδυρθίοιβ οὗ [86 τβϑῃ οὗἉ ἰδο 
ΟἿ οοπηθ ουὐ ἰο ἀΓαῊ τγαίοσ : Απᾶ Ἰοὺ 1ξ σογλθ ἰο Ρ888 {ππδὺ [ῃ9 ἀδηηβοὶ ἰοὸ Ὑσβοῖὰ 1 8.18} 
ΒΔΥ, [οὐ ἀονῃ (ΠΥ ΡἰζοΒΟΣ, 1 ῬτΑΥ ἴμ66, (μαῦ 1 ΙΏΔῪ ἀὐίηὶς ; δῃὰ δὴ 8|}8}} βαῦ, Ὁπηῖ, 
διὰ 1 ν}}} ρῖνθ (ΠΥ οΔ1}6]9 ἀσὶηἰς αἶβο ; ζοέ ἐλ δαπιὲ δα 8ὴ6 ἐλαὲ (μοι Παϑὺ δρροϊηϊθα ἴον 
[ΠΥ βοσνδηὺ ἴβδδο ; δῃηᾶ ὑβμ ΓΘ Ὁ  8}8}} 1 Κιον ὑμαὺ ἴμοὰ αϑὺ βουνὰ Κι πάῃ 638 ἸΠΐο ΠΥ 
ΤΩ ΓΘ Γ. 
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πὰ ᾿ξ οδίωθ ἴο Ῥ888, Ὀϑίοσθ ἴθ δὰ ἀοῃθ βρϑαϊίπρ, ὑμδὺ ὈΘΠο]4, ἘΘΌΘ Καῖ οδταθ οὐξ 
ὙΟ 88 Ὀοσῃ ἰο Βοίμῃεὶ, βοὴ οὗ Μιϊοδὶ, (86 πιίδ οὗ ΝΆΒοΣ, Α Ὀσδμδπιβ Ὀγοίδιοσ, ἢ 
ΘΓ ΡΙΙΟΏΘΥ ὍΡΟΠ ΠΟΙ Βἰιου] θυ. Απα (ῃ6 ἀδίμβθὶ τῦα8 ὙΘΓΥ͂ ἔδιν ἴο Ἰοοῖς Ἰροη, ἃ νυἱγρίῃ ; 
ὨΘΙΠΘΕ Π8α ΔΗΥ͂ ΙΏ8 ΚΠΟΥΤῺ ΒΕΓ; δηα 8βῃὴ6 ψϑῃηΐ ἀονη ἰο [116 νγ78}] δηὰ 8164 ἢδγ ῥ᾽ ὑοΘῚ, 
δηα οδῃθ ὉΡ. Απὰ ἴδ βοσυϑδῃῦ σὰῃι ἴο τηϑθϑὺ 6 Γ, δῃα βδια, [μϑδὲ τηϑ, 1 ὈΥΔΥ͂ 166, ἀτίης 
ἃ (1016 τγαῖοσ ἴτοτα ΠΥ Ρ᾽ίομοσ. ΑΑπὰ βδὸ βα]α, Ὠγη]ς, ΤΥ Ἰογά ; δὰ 886 ᾿αϑίοα, δηᾷ ἰοῖ 
ἄονσῃ ΠΘΓ ΡΙΓομ ΘΓ ρου Δ6Γ μδηά, δηὰ ρᾳνο Εἴχῃ αὐ κ, Απὰ ψμθη 886 84 ἄοῃα ρί νης 
Ηΐπὶ ἀγηΚ, 886 Βαϊ, 1 νν}}} ἀγανγ τυαίθῦ [ῸΥ [ΠΥ οδ168 αἶϑο, 8 }}} [867 βδᾶῦθ ἄοῃβ ἀγίη. 
ρ. Απὰ 886 διαδβίθα, δῃα διιρίϊθα [6 μιίοθογ Ἰηΐο {88 ἰτουρῃ, δὰ σϑὴ δρϑῖῃ υηΐο [ἢ9 
Ὑ76}} ὑὸ ἀγα ισαΐεγ, δι ἀγϑνν ἴοΓ 81} 118 οδιμθἶβ, Απὰ [Π6 τῆϑῃ, υγομάθσιηρ δὲ μϑσ, μ6ὶὰ 
[8 Ρ6866 [παίεξπᾳ ἐο κπον], ἰο πεῖς τι βϑίμοῦ (6 Γυοτὰ μδα τηδὰθ ἢ18 ἸΟΌΓΩΦΥ ὈΓΟΒΡΘΓΟῸΒ ΟΥ̓ 
ποῖ, Απὰ 1 σδπιθ [0 Ρᾶ88, 88 {0.6 Οϑτμ6]8 δα ἀοηθ ἀπηκίηρ, [ῃδὺ 86 τηδὴ ἴοοῖκ 4 ροϊάθῃ 
ΘΓ [πορο[ τίηρ, οὗἨ 141} δ βίι6ϊκϑὶ ποῖ αῖ, δηᾶ ὑπο Ὀτδοθὶοίβ ἔοτ μοῖ βδῃᾶβ, οὐ ἔθ δλοζοῖδ 
ψοὶρηὶ οὗ ροϊά, Απὰ Βαϊ, ΨΥ Ποδθ ἀδορη θυ τὸ μοῦ ἢ (6}} τη6, 1 ῬΥΑΥ (ῃ66 : 18 {Π6Γθ᾽ 
Τοοῖὴ ἐπ ΠΥ ἔδίῃμου 8 Ὠουβθ [ὉΓ ὃ (ο ἰοάρο 1πὖ Απά 88 δβαὶα πη ᾿ΐπι, 1 δὰ [ἢ 
ἀδυρὨίοῦ οὐ Βοίμαοὶ, [6 βοῃ οἵ ΜΊοδΗ, τ ΒΊΟΝ. 8ὴ6 ὉδΔγθ υπίο Νῆοσ. ὅΞΠ6 βαϊ ἃ, Ἰωοσϑ- 
ΟΥ̓́ΘΓ, απο τι, 6 ἰἰᾶνθ ῬοΙἢ δίγανν δῃἃ ῬγοΟΥυ ἢ ΘΓ ΘΠΟΌΡΉ, δπα τοοτὰ ἴο Ἰοᾶρσο ἰη, Απᾷ 
[86 ηϑὴ Ὀογθα ἀονγῃ [18 68, Δη ὙΤΟΓΒΕΙΡρΡΟα ἴπ6 οσά, Απά ἢ βαϊ ἃ, Β]ϑββθὰ 6 
[π9 Τωογτὰ αοα οὗ τν τηδβϑίθυ ΑΌΤΑμδτη, γὴ0 ὨδῸ}} ποὺ Ἰεῖν ἀθϑε τα θ ΓΩΥ͂ τηαβίθυ οὗ 8 
ΤΩΘΙΟΥ͂ 8πα 18 ἰγυἢ : [ δεῖίπφ ἴὰ (09 ΝΑΥ, [16 Ιωμογὰ θα τη ἴο {Ππ6 Ὠοιιβα οὔ ᾿ΩΥ͂ 
τηδδίθυ ΒΒ Ὀχγοίθσθη. αἈἀἀῃὰ 6 ἀδχηβοὶ σδὴ δῃὰ ἰο]ὰ ἰῃϑθῖὰ οὗἨ Πδῖ τῃοί θ᾿ Β ἤουβθ {8.686 
ὑΒίῃρ8. 

Απᾶ Βθροϊκδῖι πδὰ 8 Ὀτοίμθσ, ἀπ [18 πϑσηθ ισαϑ8 ΤυδΌΔΏ [{λ6 πἈ} 6] : δηᾶ ΓΔ ΌΔη ΣῈ 
ουἱϊ υπΐο {Π6 τη8η, υαπίο (Π6 8}, Απα 10 σϑῖωθ ἴο ρᾶβ8, γῇ θη [6 Βα [ἢ ΘΔ [πορο] σἱηρ, 
δηα Ὀγϑοοὶοίβ ΡΟ ἢ 18 δἰ βίθι Β ἤδηάβ, δῃὰ τ ΒΘη [ο ἢθαγὰ 6 ψογὰβ οὗ Εδυθ δὴ 118 
δἰβίθυ, Βα υ]ηρ) ΤυΒ Βραΐκο {Π|6 Τηδη ἀπΐο τη6; ἰμαὺ ἢ6 οϑηὴθ αηΐο {ῃ6 τηϑῃ, δηᾶ Ὀ6ῃο]ά, 
ἢθ 8βίοοά ὈΥ [8 οδιμϑὶβ αὖ ἴῃ 6 ψ8]]. ΑἈμπά ἢθ βαϊ4, ὕοιιθ ἰῃ, μου Ὀ]οβ8θα οὗ ἴῃς [οχὰ : 
ΤΈΡΕΝ βίϑηἀοβὺ βου τυιιϊμουῦ ἢ ἴῸΥ 1 ᾶνθ Ῥγοραγθὰ [ὴ6 ἤουβα, απὰ τοοπὶ ἴοσ [ῃ6 
Π816]8. 

Απα [86 τηδὴ Ἴϑῖὴθ ἱπίο ἴῃ Ὠουβθ: δπᾶ ἢ [1δΡδ}] ὑπρ᾿τάθα ἢΪ8. οδηλοἶβ, δηἃ ρᾷγ6 
ΒΙΧΔΥ δηἃ ὈΓΟΥΘΠΑΘΥ [ὉΣ [18 οΔτη 68, δηαἃ Ὑγαΐθυ [0 Μ88}} ἢ18 [ϑϑΐ, δα [80 τηϑπ᾿ 8 ἰδοὺ ἰῃδὶ 
σγ Γ6 Μγ} τη. Απά (ἢθ 16 νγϑ8 βού [δὲ ἐδ ἐπιρασί. Ηορῇ. οἵ Ὁ2] ηεϑαΐ Ὀθίοτθ αἷμ ἴο θα: Ὀαϊΐ 
86 βδἰά, 1 ν}}} ποὺ δαῦ ὑπ|}} 1 ἤατθ ἰο]ὰ σηϊπθ οσταπα, Απά ἢ6 ἀφυαι 8814, Βρθϑὶς οὐ. 
85 Απᾶ 6 Βα), 1 απὶ ΑὈΓΑδτα 8 βοσνδηί. Αἀπαᾶ (μὲ Ἰωοτὰ μιαίῃ Ὀ]6ββθα ΤΩΥ͂ τρδϑίοσ 
δτθϑί]γ, δηὰ ἢ6 18 Ὀδοοτη9 ργοαῦ; δῃὰ ἢθ δαΐῃ ρίνοῃ ἢϊπὶ ἤοοκβ, πὰ μογάβ, δηὰ βίνϑσ, 
δηἃ ρο]α, δπᾶ τῃϑηςβοσνδηΐβ, δηα τη816-δοσυδηίβ, 8ηα στη 618, δηἃ δ58805. Αἀπά βδγδῃ, 
ταδϑίθ 8 ὙΥ]Π16, ὈΔΓΘ ἃ 80} ἴο ΤΩΥ͂ Π]ΔΒΓΘΙ ὙΏΘη 806 Ὑἃ8 οΟ]ἃ : δῃα απο ἰπὶ δίῃ Π6 ρίνθῃ 
81} {μδὺ μΒ μα. Απά ΣΩΥ͂ τρδβίοσ τηδθ Τη6 ΒΌΤΘΔΓ, Βα ΎΙηρ, ΤΏΙ 8Π8]} πού [86 8 ψ|0 
[0 ΤΩΥ͂ Βοῃ οὗ [μ6 ἀφυρμίεοτϑ οὗ 6 Οδῃδδηϊίθβ, ἴῃ γμο86 ἰδηα 1 ατὑ76}}. Βυΐ ἴοι 54} Ὁ 
ἔο υηΐο ΤΩ ἔδυ μου Β ἤουβ6, απ ἰο ΤΑΥ͂ Κιπᾶάγθα, δῃὰ ἰδθ ἃ Ὑγῖΐθ απίο ΤΔΥ 800. Αὐὰ ὶ 
881 ΠΟ ΤΩΥ χηδβίοσ, Ῥαογδανθηίιγο [ἢ 6 του Δ η Ὑ01}} ποί [Ὁ]]ονν 6. πὰ ἢ8 βαϊὰ υπίο 
τηο, Τ6 Τιογα, Ὀθέοσο ομὶ 1 Ὑγ δ], γ0}}} βοηα ἢἷ8 δηρ6] σι ἢ (8.66, δπα ψ}}} ργοβρον ἰῃγῪ 
ὙΔΥ; δῃηα ἰδοὺ β8}} ἰ8Κθ 8 16 [ῸΣ ΤΩΥ 80 οὗ ΤΥ Κιηαγοά δπα οὗἁ Τὴῷῦ ἔβέ μοτ᾽Β Ἰιουβθ. 
ΤΉΘη 8ῃ8]} ἰοὺ Ὀ6 οἶθδγ ἔγοτα ἐλύβ τηῖπθ οδίδ [189 οδίὰ εἶναι Ὁγ τπι9] γσθη ποὺ οοπιοϑὺ ἴο 
ΤΩΥ Κἰπατγοὰ ; δπᾷ 16 (Π6ῪΥ ρῖγα ποὺ [806 οπ6, Ἰῃοὰ 8}ι8]} Ὀ6 οἶθδῖ ἔγοτῃ Σὰν οἷ. ἀπάὶ 
σϑίωθ {πὶ8 ἀδ  υπίο (μ6 νγ8]], δῃὰ βαϊὰ, Ο Ἰμοσὰ αοα οἵ ΤΩΥ͂ τηδϑίθσ ΑὈτδθδμηι, ἢ ΠΟῪ 
(μοῦ ἄἀο ῬΤΟΒΡΟΥ ΠΥ ΨΑΥ ΜΈΙΟΔΙ ρὸ: Β6}0]4, 1 βίδῃα ΟΥ̓ (86 γ)16}} οὗἩὨ νγαίοσ ; δηά ἴξ. 
Β[.4]1] ΘΟΙη6 ἰο ρ888, 6 π [86 νἱγρίη σοτηθίμ ἔοτί ἰο ἀγΑῪ ιτυαΐεγ, δῃα 1 Β4Υ υπίο ΠΘΙ, 
Αἴἶγο πὶ, 1 ῬΣΔΥ ἰ866, ἃ 11{18 νγαΐϑσ οὗἁἨ [ΠΥ ριίομον [9 » Ῥαρχοῦ ; ἃ 7 εἰπαῖαν ἴο ἃ Ῥαὲ] οσ Ῥσκεῖ, 
οἵ πἰάο τοου!}} ἰ0 ἀτίπ]ς : Απὰ 886 887 ἰὁ τηϑ, Βοίῃ ἀτίηῖκς ἴθου, δπᾶὰ 1 ν7}}} αἶβὸ ἀσδνν ἴὸσ 
ΠΥ σϑυλ6}5: ἰοέ ἰῃ8 βαῖηθ δδ 88 ψψοιωϑῃ ῃοπὶ ἴπΠ6 Πωοτὰ ΒΑΙᾺ δΔρροϊηἰοα ουΐ ΤῸΓ ΓΤΗΥ͂ 
ταδί Β δοῦ. Απᾶ Ὀδίοτθ 1 μδα ἄοπϑ βρϑδιτῃρ᾽ 'ῃ ΤΩΥ̓ μιϑαγὲ [πὶ πιγϑοι7}, Ὀ6 8014, ΕΒ ΘὈθ δὴ 
οδπῖθ ἔοσίἢ ἢ ΠΟΥ ὈΙΓΟΒΘΙ οα ΒΟΣ Βιιου οσ ; δηὰ βι6 ττϑηῦ ἀοση υπΐο {16 Μ06]], δρᾶ 
ἀγθνν τυαίογ ; διὰ 1 βαϊ υπίο [θῖ, [60 τὴ8 ἀτη]ς, 1 ΡΥ ἰμ66. Απὰ δβ'16 τηϑᾶθ }ιδβύθ, 

«Ἀ32πᾶ 1οῦ ἄονσῃ Β6Γ Ρ᾽ ΟΠ Θ᾽ ἔγοπι μ6Γ δλοιζάον, ατιὰ βαϊὰ, Ὀγίπὶς, δὰ 1 ψν}}} ρῖνϑ ἐμ γ οδπθὶδ 
ἀτίηἶς 4180: 8ο 1 ἄγδηϊς, δῃὰ 58:8 τηδὰβ {116 οδτη6}8 ἀγιηἷς α]ῖδο. Απᾶ 1 δϑίκϑα Πδγ, δηᾷ β6]ά, 
ὝΒοθθ ἀδυρμίον αγό ἐμβοαῦ Απὰᾶ 8.6 βαϊὰ, ΤῊ)αἪ ἀδυρμίοσ οἵ Βοίμυθὶ, ΝΑΒΟΙΒ 80}, 
ὙΒοη ΜΙΟΔΩ ῬαγΘ υὑπίο δἷπι: δηὰ 1 ρὰδ μθ Θ81: {π|096] τπρ' Ὁροὰ 6. ἴδοθ, δᾶ (89 

8Ὶ 

-.- 
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οἵὗἵ 
ποοΐηρ οὗὐἠ {(δὸ Ὀτγίάα. τοι 
δίγθη ρα οὗ Ἔχργοββίοῃ, στουηάοα ἱπ 86 δϑὶ πϑοϑὰ, 

Ὀγβοοὶθίβ ροα ΠῸΓ δπᾶ8. Απᾶ 1 Ῥονθὰ ἀονῃ ΤΥ Ποδὰ δηὰ πόοσβρροα (86 [μοτὰ, 
διηὰ Ὀ]οββοα (89 μογὰ αοά οὗ ΤΩΥ̓ τλαϑίοσ Α Ὀσδμδπὶ, ΜΒ] Οἢ Πδα 64 τηθ ἴῃ [86 τίρμῦ ὙΦΔΥ, 
ἴο 8 Κ6 ΤΑΥ͂ ΤηΔϑίθσ᾽ Β Ὀσοίῃθσ 8 ἀδρθίοσ αηΐο 18 δοθ. ᾿ἀπὰ ποῦ ἱ γὸ Ὑ1}} [τὸ τεαὰγ 9] 
ἀ64] Κιπά!]γ δπᾶ {τ} ὙΠ} ΤᾺῪ τηδϑίθυ, 61} τὴθ : δηὰ 1ἢ ποῖ, [611] τη : (μα 1 ταῦ ἰθχῃ ἰο 
{86 τρῃῦ Βαηᾶ οἵ ἰο (Π9 ἰοῦ. ΤὮθῃ δῦδῃ δηὰ Βοίμαθὶ δηϑυγοσθα δα 88], Τ|6 (δον 
Ρτοοθϑάοί}! ἴτοτῃ (6 [ωμοσὰ ; νγ οδῃμοί [π οὰσ οττι ὁδοῖο] αηΐο {Π66 Ὀβὰ οἵ ροοὰ. 
Βοβοϊὰ ΒΘ ΌΘ κδἢ ἐς Ὀδοσθ (866, [ΔΚ ΠΘΓ, 8πα ρῸ, δηᾶ Ἰοὺ ἤθΓ ὈΘ ΤΥ πιδϑίοτ Β 80Π᾽8 Ὑ[6] 
85 ἰῃ6 Τμογὰ Παίῃ βροκθῆ, ἀπά 1 οδίηθ ἴο ρδ88, ἰμδὶ, θα ΑΟσδ δι βοσυδηὶ μοαγὰ 
{Π6 11 τογᾶβ, ἢ6 ὑυουβρροα (ῃ6 Ἰμοχὰ, δοισίπρ λὐπιδεῖ ἴο (86 δασῖῃ. Απὰ {μ6 βοσυϑηὶ 
Ὀτουρῃῦ ἴογί Ἰονγοὶβ οὗ ΒΊΙγ Ὶ, μα Ἰθνγθ 8 οὗ ρο]α, δῃὰ σαϊπηθηΐ, δηὰ ραν ἔμϑτὰ ἴὸ 
ΒΘ ΡΘ ΚΔ : ἢΘ βάγα 8180 0 ΟΣ ὈΓΟΙΒΘΣ δῃα ἴο ΘΓ τηοίμοσ ῬΓΘΟΙΟῸΒ ὑδίηρθ, Απά {μοΥῪ 
ἀϊὰ δα δπᾶ ἀτίηϊς, ἢ6 δηᾶ ὑῃ8 ταϑῃ ἰμδὺ τσογὸ ΤῺ Ἀἰπ), δπα ἰαιτιθα 4}} πἰρμξ; δηὰ {Π0γ 
ΤΟΒ6 ὉΡ ἰῃ (δ τῃηογηΐηρ, 8πηαἃ ἢθ 8814, ϑϑπηα τὴ ΔΌΤΑΥ Ὁπίο ΤΩΥ̓ Τηδϑίοσ. Απαὰ 6. Ὀσοίξοῦ 
8δηα ΠΟΣ τοί 6 Γ 881, 1μεὐ (88 ἀΔπ|861 80149 ὙΠ ἃ α γδὴῦ ἀδΥ8 [4 εἰτοῖο οἵ ἄλσεα], δὶ [86 16δβὶ 
ἴθ ΕΞ δον ἰμδὺ 5886 81.8}} ρο. Απα ἢδο βδι!α υπίο ἔμθη, ΗΠ ΠΟΥ τὴ6 ποῖ, βθοίῃ 
{η6 Τωογτὰ δίῃ ΡΓΟΒΡΟΓΘα ΤΥ ΨΑΥ͂ ; ΒΟΠα Ιὴ6 ΔΎΓΔΥ, (δαὶ 1 ΤΑΥ͂ ρΡῸ [0 ΤῊΥ πηδϑβίοσ. Ἀπ 
{Π6 Ὺ 8εϊ4, ὟὙθ Ὑ}} 6811} [Πη6 ἀδιηβοὶ, δπὰ ἱπαυῖγο αὖ ΠΘΥ τιουΐ. Απὰ {δΕΥ͂ οΔ]]οὰ 
ἘΘΌΟΙκΑἢ, δηὰ βαιὰ υαπίο μοῦ, ἯΙ ἰθοὰ γὸ ὙἘΠ [818 δὴ 7 Απὰ 86 εϑδά, 1 
ψ1]1 ρο. Αμπᾶ {Π6Υ βοῃΐ δι ἘΘΌΘ ΚΔ ὑπ  ὶγ 8 βίθυ, 8η ἃ ὮΘΣ ὨΌΓΒΘ, 8Δηἃ ΑΌΥΘΠδΠΒ 
Βούνδηΐ, 8δηα δ18 τῆϑη. Απαὰ {60 Ὀ]οβϑοὰ ΒΘΌΘ ΚΘ, δῃὰ βαϊὰ ὑδίο μοῦ, Του αἀτγέ ΟἹΓ 
Βιδίου ; 06 ἰδοὺ ἐλδ πιοίλενγ οὗ ἱμουβαηαβ οὗ τα] ΠΟ, δηα Ἰοὺ ἰδ γ βεθὰ ροββθβ8 {Π6 ρϑίβ 
οὗ {ποβ6 νβῖοι μδίθ (μθιὶ [Θπεπιίθ]. 

Απὰ ἘΦὈδ κα] δύΌβθ, 84 ΠΘΓ ἀ8}186]8, δηα {Π6Ὺ τοάΘ ὍΡΟῚ {Π6 σδη16}5, δηὰ [ο]]οντοὰ 
{86 τηδῃ : δῃᾷ [6 βογγδῃΐ ἰοοὶῖς ἘΘΌΘ δ, δπὰ σγϑηὶ 18 γὰὺ. Απα ἴβϑδ6 Ἴσβϑζῃθ ἴοι 
{ἢ 6 ΜΑΥ οὗ [νἱεῖε [0] [86 τ 6}} 18 }}α]-τοὶ [οἵ ἐμ μινέσιᾳ --αἰϊπιδέίηρ, φαϊοϊκαπέτιβ-ν δίοι]}; [ὉΓ ἢ6 ἀτοὶώ 
[πεὰ Βίο εἰδέϊο [ 1 0:8 Βου ἢ σουπίτΥ. Απα 1[β880 νγϑηῦ ουΐ [πον ποτίμγαγᾶδ᾽ (0 τηϑαϊίδία ἴῃ 
[ῃ6. βΒε6]ἃ [ἐδὸ ποτέδοσα 80] ἀ-σοβίοι] δ᾽ (ῃ6 δυθῃΐαθ : δηᾶ δ6 564 ὮΡ δ18 ΘΥ68, δηὰ βδυν, δηὰ, 
ῬοΒο], {Π6 οϑλ6}8 τὐεγὸ οοτηϊηρ. Απὰ ΕΒ θοίτδῃ ᾿ἰδπθαὰ ὉΡ ΔΘΓ Θγ68; δηὰ σῇ ΘῈ 886 ΕΔῈῪ 
1βδδο, 80 Ἰρῃϊοᾶ ο΄ (ῃ6 οδμθ). ΕὟΌΣ 88ῃ0 ᾿ιδὰ βαϊ ἃ  υαηΐο {Π8 βοσυδῃί, Ἦ αὶ τηδῃ 18 
{}18 [Πδὺ τυ] κοί ἴῃ {π6 6] ἰο τηϑθοῦ υ8ῦ Απα (ἢ βογυδῃύ δα βδὶ, 10 18 ΤΥ Τυϑϑίου: 
{μογϑίοσθ 86 ἰοοῖὶς ἃ γ6 1] δῃᾷ οοὐϑιθαὰ μουβεϊ Απὰ ἰμ6 βογυδηΐ ἰο]ὰ [εαδὸ 8}} {μῖηρβ 
{Π8ὺ μ6 μαᾶ ἄοπῃθ. Απὰᾶ 8886 Ὀσχουρηῦ μ6Γ ἰηΐο 818 τοῦθ  Υ ξξδγδ!ἢ β ἰθηΐ, δμὰ ἰοοὸῖκ Κο- 
ὈδΚαἢ, δηᾶ β!θ Ὀδοϑτηθ ἢ18 176; δπα ἢθ ἰονϑα ἢΘΣ : δῃὰ β88 ͵7Χ848 οοτηξοτίοα δῇ δ18 
τοί] οτ᾿Β ἀεαΐδ. 

[1 σε:. 3.-- ΗΘ, λώ δεγυαπί, ἰλε εἰάεν ᾳ λΐΣ ᾿οκϑό.---Α, α. 

[ Υἱα:. 13.--ἨΗοὉ. οαεμε {{ ἰο οος;.--Α, 6.} 
[5 ας. 88.---δ8}ῦ ὋΝ, ὑ7 ἰλοω ἐλαὶξ ποί.--Α. 6.} 
[6 Υατ. θὅ.-- Ηρ. απαὰ φαέά.--Α. α.} 

ΡΘουΣ Δ. διϊοὰ ἴον ἰδοὸ χαυΐϊοί, ραϊδεηιϊ ἴβωολο “Ἢ: 
ΤΩΒΏΪΥ δρϑακίηρ, 86 ἰοἸϊοπίηρ Ὠἰβίουγ 6] ἰο [6 
τοοβί διγδαοινθ ροζίομδ οὗ [06 Εγϑὶ Ὀοοῖς οἵ Μοδοδ: 
Ὅ6 ΔΙῸ ἰοϊηρίοα ἰο 081] ἱΐ 8 ὈὲὈ]1ς 8] 14γ]}]. ἱ 
ἴῃ (686 γουβοδ, ἄονγῃ ἴο 86 τοοδβὲ ταϊηυΐθ ρῥατὶ, ἰ 
Δηϊδηιοὰ δηὰ οἱαρογαίοὰ τὶ ἱἰηϊτη Δ }}1]6 Ὀοδαϊγ." 

ΘΟΕΝΗ͂ΒΑΙ, ΒΕΜΑΒΚΗ. 

Το ἰΠ6 ομαρίος θροὰ ἰ8.8 δορΌΪΟὮγΟ διὰ μὸ Ὀυτίαὶ 
186 ἀεδά, {πο γὸ [Ὁ] 078 ΠΟῪ 8 οἰδρίδεσς Ὅροι ἐῃ9 

ΤΌΘ ἴοτθοῦρ δδ88 ΤΟΥ 

ἀδαῖὶὰ δηὰ ἰῃ6 οϑσθ (Ὁ [26 ἀορὰ: [6 ἰδίίος δι858 
Ειοδῖον τί 688 δηὰ 116, δηὰ ρίονβ ἰῃ 411 [ῃ9 ἔγοβἢ- 
Ὧ688 Δη4 ΠΙΪΏ6868 οὗἨ Δ βδογοά, ὈΪΌ11ο δ] ἰαγ}}, ἐι6 Ε'τβὶ 
ΡΘδυὶ ἰπ ἐμαὶ βισίηρ οὗἨ ρϑδεὶβ, ἰῃ {π6 γοϊἐχίουβ ρ]οτί- 
οδιΐοῃ οὗ [06 δΒυτηδῃ Ὀγίάδὶ δἰδίθ πεϊο τη 8 ἀοντῃ 
Ἡδγοῦρὶ [86 ποοίῃρ, οὗ Βδοιιοὶ ὈΥ Φδοοῦ, ἴδ6 11:{18 
ὈΟΟΙΚ οὗὁἨ Βυιδ, ἰο ἰἰ8 συϊπυιϊηδιίίοι ἰῃ ἴδ6 δουρ οὗ 
δουρβ. Αὔγδδηὶ γ͵7188 ταιηθα ὈΥ (86 ἀοδίδ οὗ ἥδιδῃ, 
"“ο 86ῖ [6 ΘΟΠΟΟΙΏΒ Οὗ δἷβ ὨοῦΒβα ἰῃ ογάσσ, ἴο δϑοῖὶς ἃ 
"τί ἀ6 ἴον 8886, δὰ (05 ἰο Ῥγονίάο ἴον ἢΐ8 ἀοϑοοηά- 
δηΐϊβ. ΤῊΘ παοιταίϊΐνο ἰοΐῃβ οὔδ Ὀοδα Ὁ] ἰγαὶὶ (0 
δηοίδον, ὑ8Ὁ}} (86 οἶγοὶθ ἰβ οοτηρίοίο ; ἰδ βρίγὶε οὗ μἷβ 
τηλδίου ΑὈγδθδσω, το δὰ ἰηδίγυοίοα Ὠἷπι, ἰβΒ οἰΘδ εν 
ἀρκῤυάνα ἴῃ [86 ἔα! ἐμ] δπὰ ᾿ὐβᾳ ροῦν ἽΠΟΝ ἘΣ οὔ 

Βογυδηῖ, δηὰ ΒοΌΘ δὴ ΔρΡΡΟδΓΒ ἴγοτῃ ἰῃ6 ἴῃ 
, 88 ἰ)ο κἱογίουβ, ἰογοῖγ δηὰ Ὀ0]α]γ.«ἀεἰοτταϊπϑὰ τηδίάθῃ, 

Βουγδάδον, 6 ἰἰσϑοὶ τοΐοσα ἰοὸ ἐμ δχοθ]θοὶ ἰσεαῦ 
τοθηξ οὗ {8 πδιταῖῦνο ὮΥ Ε. ΟἹ Υ. Μονοιβ, ΤἘ6 
ἔαπάδεηοπίαὶ ἱβουσὴϊ ἴῃ (06 παιταῖνο 18 {8.6 ὕσΟΥΣ 
ἄσπρο οἵ αοὰ ἴῃ 8β8Δο8Β τηδιτίαρθ.ι [{ Ἄρρθδβ ἰῃ 
ΑΥδμδσαΒ Ὀοϊϊονίηρ ἐογοαζαι δῃὰ οδτὸ [Ὸς ἴβδδο, ἴ 
ἰ86 ἔα Πα μθ85 δὰ ρῥγυάσῃοο οὗ δἷβ βϑεσυδῶξ, ἴῃ ἴὉ 9 

πρ οὗ Βοθοικδη δὰ (06 βογσυδηΐ, ἴῃ (86 
ἴοστοὶ 
Βοδβρί ἰδ! δὰ ἰμ6 ρἱοῦδ δρίσὶς οὗ ΠΒῸΓ Βουῦδα, οὐδ 
πῃ ΑΝ 801 {-ἰπἰογοβιοα οοπάσποϊ οὗ 1,ΔΌδΔη, ἱπ ἐῃ6 τρϑον 
ἴῃ οἵ Ιβ8δὸ δηὰ Ἐουοκδ, ἴῃ (δ6 τοονεσηθηὶ οἵ δεῖ 
Βοᾶσὶ, δηὰ ἰῃ Ηἷ6 συ. “ἶλ ἰδ ἐπα (Ὡτουρὰ {8 ρον 
ἄσῃοο οἵ οὐ ἐπὶ Βοθοκαῖν Ὀδόδιθ ἔπο πὶΐὰ οὗ [5886 
δηὰ δῇ δηοοβίγοββ οὗ (86 ΡΘΟρΡΪΘ οὗἩ [βγϑοὶ."} Κπορεὶ. 
ΤῊ ἀοσυϊηδηίδυυ ὨΥροίμοδὶ8 [118 ἰπίο ῬΘΥΡΙΟΣΙΕΥ͂ 
μοζο, δίῃοο, δοοουϊηρ ἰο οὗ. χχὶϊὶ, δῃὰ οἷ. χχν. 19, [89 
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Μνππἀασιση αὶ γέῤῥα τοῦδ᾽ ὮΑΥΟ γοϊδίδα {18 τηδυτὶ 
δι τονε ἰ(δοὶ τι ἰῃ6 οοη᾽θοίυγο (πδὶ [26 Ὀτίοῦ 
ἙἸοΝϊδεῖο πασυταιίΐοη 888 Ὀθοη ἀἰβρίδοϑαὰ ὉΥ (818 ἸοηρΟΓ 
Φεβονίβεο Ὡδιταῖῦνο, Κποροὶ πη 'ὰ ὑπὸ ἴδοῦ ἰδδὶ 
18 τηϊδβῖοσι ργοοθϑὰβ ἔγοσῃ Αὔγδῆδπι, δηα {16 τοροσὲ 
6 τοδᾶὰϑ ἰὸ 1888ο, δἰ που ἢ 6 ὯἮΔΒ Ὧ0 Τρα] ατουῃμὰ [ὉΓ 
9 σοπ σοί 6, 88 Δἰδὸ ἴῃ δἰνγηΐαν 68868, {86 ἰγδοθθ 
ἴδδι [6 παιταῖῦνο ἰδ ποὺ σοπαΐηο. [Δ ΙΟΝ 8. τυ ΟΣ 
ἔδο Β818 88 ἢ 86 λα βαϊὰ, βίῃοοθ ἐπ παιταῖνο ἰβ8 Ὠοΐ 
οοπδιίτυοιοα 88 1 (μἱηὶς 1 Βῃου]ὰ δατὸ Ὀδθη, ἰδ σδπποὺ 
ὉΘ ἷη6.--(Α΄͵Ἰ 6.] [δ τρλὺ 6 ἀϊνίἀθὰ ἰηῖο 186 ἴ0]- 
ἰοπίης ρατίσαϊα Ρογίοηβ: 1. Τηὸ ατταηροτηοηξ οὗ 
ἐδο (ἶο ΟΌΓΠΟΥ ἴῸὸν ἐμθ Ὀτάθ6, (80 Βρίτι ἰδ] 
ἸΩΑΒῸ διὰ οἰδιδοίο οὗ ἰδ ὑχίάθ (νογβ. 1--9): 
4. (ἢ9 ᾿ΟΌΓΠΟΥ ἔον [86 Ὀτίά6, δηὰ (μ6 οδοῖοθ οἵ ἰδ6 
Ὀτίάο (τοῦδ. 10-21); 8. [86 θηΐγαηοθ ἰπίο (6 Βοῦ86 
οὗ ἴ9 ὑγίάθ (τνογϑ. 232-38): 4. [06 ποοΐηρ οἵ 16 
Ὁγ46 (τοῦϑ. 84--40); ὅ. τουθρὰβ ἴὸν ἴ06 Ὀγίαθ 
Μόν ὅ0-δ4); 6. ἴδ6 Ὀτί δὶ ̓ ουγΏο (τοσθ. δ4-6]1) ; 

. ἴδο πιροίϊπρ οὗ (6 Ὀτἀοργοο δηὰ (δ6 Ὀτίὰθ 
(τουβ, 622-67). 

ἘΧΕΟΘΡΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῺῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. 7ΤῪοό ἐηιθηξ ΟΥ̓ ἐῪ6 ἐλοοογαῖδο ουγηδν ΚΟΥ 
ἐδλο ὀγίδ (τοῖα. 1--9).---Απὰ ΑἸΣΔΒδ:).---ΤῊ6 τοο- 
ὖἶνοβ [ῸΓΡ δὶ8 διτδηροιηθηΐ : 1. ΑΙἾΟΣ Ξαγδ ΒΒ ἀοδίῃ 
8 ἀρὸ πη εἶπ ἴἢ0 ῥτον θ ἴον Βα ο στρδυτίαρθ. 
ἃ. 10 Ὀ]οδείηρ οὐ Φοδονδῖὴ ΑΓΒ Εἰπα, ἢ6 τηυϑὲ ΠΟῪ 
ττουρἢ ἰῃ6 τολττίαρο οὗ δἷ8. βοῃ, ἀο 8 οὕσσῃ ραϑγί, 
{πὲ ὑπ6 ὈϊΪοαδίησ ταὶσξβ Ὀ6 ργοθοσνοᾶ, ἩΪ8 ἴδ δηὰ 
Ἰήα δοὶβ οὐ ἔμ: τουβὲ οοττοθροπὰ ἰο 86 ῥγοσζηΐβο οὗ 
Ὀϊοδαίησ οὗὐ Φοδοναῖ. Ιβᾶ86 οου]ἃ ποῖ ΙΩΔΙΤΥ ἃ 
Οδηδβδη θα, σὰ ΟὨΪΥ ἃ Κ'Βογηϊΐθβδ, ὁη6 ὙΏῸ τγβ οὗ 

ὈἰγΙδ ἴῃ ἃ ἰμοοσταιίο ροΐπὶ οὗ νον. [1ὲ τηϊρῃὶς 
ῬΟΒΟΙΙΥ Ὀ6 ἴγοτῃ δὶ8 ΟὟ δηοοβίγαὶ Βοῖμ6, δηὰ ἴδ 6 
δοοοῦθηΐ ἩΒΙΟΝ πα δαὰ τοροεϊνοα οὗ (Π6 ὨοΙηθ οὗἁ 
ΝΆΠΟΡ, ἰανογτοὰ ᾿ἷβ Ἶορθο. ΗἮθ οουἹὰ ποῖ ἰπΐηκ οὗ 
[,ον8 ἀδυρδίοτα---δῖο ἷα οΙδοκὶ " ποχνασιί.---Ἰς 
ἷθ ὩΒΌΔ}}γ ἰηΐοττοά ἴτοτὰ οἷ. χν. 2, ἐμβαὺ ΕἸΐοζον οὗ 

ἷδ ὨΟΙΘ τιθϑηῖ. Οὐοεδο δα γ8 ἴΐ 8 ποῖ 
ῬΤΟΌΔΌΪΟ, Ὀθοδῦθθ μδ6 8 ποῦ Ὡδιηθά, ΕῸΓ ἰδ βΒδθ 
ΤΌΔΘΟ. ἴἰδθ Ολι εξ, απαῤδμοὴλ οοποϊυδοα ἰδ8ὲ ἢθ ἰ8 
ἰπιομάθά, Ὀσσδυβο Οἰμοσἶ8δο ἰ86 βογύδηΐ που]ὰ δ6 
ὨδηηΘα ἴῃ 80 ἐπηρογίδηϊ αὶ πηι ϊββίοῃ, δὰ {8 ἰμίθγομοο 
ἷδ αϑι. ΕἸΘΑΖΟΡ 8 ῬΘΟΌΝΔΙΥ βύιοα [Ὁ {Π18 τα ΐϑ- 
βἷοῃ, 88. δῇ οἷὰ τῶδῃ ἷπ ἰῃθ βοῆοοϊ οὗ ΑὈγδμδσω 
{οτῸ ἰδ 60 γοδιτβ ᾿ιἰδα οἸαρϑοά βἰηοθ Ἵοἷ. χυ. 9). 

105 Βίαπβ ἴῸ. 411 ἔτη 8Ἃ58. 106 γρο οὗὨ δἱ] 
Ρίουβ δῃὰ ρσγυάθηϊ ὑτ θ΄. σοοοτβ. Ηδ ἷ8 ἃ βίθνυδιὰ οὕ 
ΤΌΪον οὐ ἰῃ0 τοΐο ἤοῦβθ, (πυ5 8 ἰχυδίοθα βουυδηῖ. 
[ΤῊ6 ποτὰ βοσνδηΐ {τὸ [6 ποζγὰ οἱάθυ, 'Ϊθ δὴ οββοεΐαὶ 
6. Βυβὶ ταίδγβ ἰο ὅθ. χὶ, 80; Εἰχ. χίϊ, 80: Ὁ θαὶ, 
χχχίν. ὅ: Ηοῦ. ἰϊ, ὅ: δῃά (Ὁ. οἱάδθὺ ἴο ὅθϑῃ.], 7 : 
Βυὶὼ ν. 3: Τίωι. νυν. 17.--β΄ὖὸἄὌ͵ἕ 6] 5011 6 φγοβϑηὶ 
τοϊβαΐοι οὐ Αὔγδθδπὶ 8 80 ἱτορογίδηϊ, ἰμδὲ 6 ἴαγα 
ἰὴ πον [0 ΟὈἸ χαομϑ οὗ δὴ οδίῃ.---Ῥαξ τ ν 
Ἠαπᾶ Ὁπᾶοσ σον ΤῊΪΘ ἀδαρο ἰπ (16 οαἰἢ 18 
τοίδετοα 0 ΟἿΪΥ 'ἴῃ ΟὯΘ ΟΥΒΘΡ ἢΪδοθ (οἰ. χὶν]. 29). 
ΤΠ πο ἰοοῖκς 186 οΟδἰἢ, ἨἯ28 [ὁ ῃἷδοθ δἰα 
Ἰδηὰ ὑπᾶϑν 6 ἰπϊρσῇ οὗ ἰπιὶ ἴο πθομὰ ἰζ 8 γίνῃ. 
Βοτη τοίου [8 εἱΐθ ἰὸ δ ἀδαέλοη ἰάθα οὗ ἶ 
ἐσ. “1ὲ ροΐπίβ ἰο 10:6 σοπογδιίίηρ τηοτῦονῦ, τ οἢ, 
88 ἴ00 ΟΥζδη οΟὗἨ [80 σοηοσγδιῖγο δβιγθηρ οὗἁ πδίθγθ, 

ϑΊΒατο ἔδο ἰσττὴ οἷον ΔΡΡΙΌΘΟΙΘΕ ἰἰ οὔοίΔ] αἰχηϊῆοα» 
σῃ. ὙΟΚΡΗΣΥ, "Ὁ. 36ὅ3.---Α. α. 

“ Το εἴε 7 ψΔΒ πιοῖ ἃ {1190 οὗ ἀρ, Ὀπὶ οὗ ογέοα. Τί 
ἐπίο 18:0 Οδυχοῖ, οοπιΐης ἄονγῃῃ ἴο τ Φοτα 10 δονίδα 
ΟμυσοὩ." Ζδοοῦυθ.--Α. 6.] 

δὰ ἃ κίηὰ οὗ βδογθάηϑεα διηοηρ ἐπ 6 ἀποϊοοΐδ, δηὰ ἢ 
ἴ6 ῬΒΔΊΙυΒ (ον Βδοοῖα8) πογεμΐρ, μαὰ ἃ Κπά οἵ τϑ'- 
᾿ἰκίουβ Βοποῦ (Α ΒΚΟΒ. αὔνεγα. Οοπί. δ), 6. ζ. : ἀτωοῃν; 
(9 Εαγρώδηβ (Εσκβου., ἰ'. 48: ῬΙΙΊΔΒΟΗ ; ΤΉΣΟ- 
ῬΟΒΕΤ), δηοηρ ἴΠ6 ΒΥΓΔΗΒ (1 ποΐδη},, δὲ {ἶτοθα ουθῃ 
διλοηρ (86 ΗοΌνοΟτ (1 Κίηρβ χν. 18 ). [ἱ 8 τϑοογὰ- 
οἀ οὗ [6 Εσγρώδῃ Βοάουϊῃ ἰπ τηοάσσῃ ὑπηοβ, ἐπδὲ 
ἷῃ ἃ ΒΟΪθτΩἢ δββούθγιοη οὐ οδϊι ἣὯ6 ρἴδοθβ ᾿ἰ8 βαῃὰ 
ρου ἰδ6 ρσοπογαίΐνο οσζϑη (ΞΟΚΝΙΜ. : “ὁ Ττδνο]8,᾽ 
ἴ, Ρ. 474)." Κποροὶ. Αοοοτάϊηρ ἴ0 86 Φον 8 ἰάθ8 
ἸΙῈ 6 ΤΑΡρΌβ, Φουδίμδη, Φαγοδὶ, Τασι, οἰο., 
Ὁ]1ονν), ἔπ τίϊο γοϊδίθϑ ἴο 6 ᾧϑῃογδι γα ΤΩΘΙΩΌΘΓ ἴπ 

1.8 τοϊδίίουβ ἰο αοὰ, ὈΥ νἱγίαθ οἵ εἰγουχηοίδίοη. ὍΣ 
ΒΟΒΙΘη, ἀἰοδοηίυδ, Καοῦοὶ, Ὀτίπς ἰοροῖμος ἰδ686 ἔτνσο 
ἰά648 ΟΥ Θχρ᾽δηδίίοῃβ. ΤῊ οχρίδηδίίοη οἵ ἐῃ6 δῃ- 
οἰθηΐβ, ἐμαὶ ΑὈγδβδσα, τὶϊ τοίθγθηοα (0 (ἢ 6 Ῥγοζηΐθθ 
οὗ {86 σονδηδῃῖί, “ δα ἰῃ ἷ8 τη ἐἢ6 Ὀτοιηϊβοὰ βδοοὰ 
οὗ [86 οονοπδηὶ, [86 ἔυΐατο ΟἸ τε, 18. ἃ τηγϑιίοδὶ δὰ 
Ομτίβιίδη ἰάθα, μοὶ ργορθεῖγ δ ἀυσοὰ ᾿6ΤΘ, ΓοιηΓΚθ 
ΒοἸϊσϑοῦ, δἰ μουρὴ [16 ὑπουρῦ 18 “ ὈβΌΔΙΥ τοραγὰ θὰ 
88 ὈσΙοηρίηρς ἰο ἢ Νοὸν Τοδβίδιηθης (866 ΞΤΕΙ͂ΡΡΕΙ, 
ΜΑΧΝ: ᾿ΤΏΘ ΟΠ τβιΐδη Οδί,᾽ Ρ. 29). [1 8 ἀουθιδυ] 
πΠοίθοΡ ὅρκος δηὰ ὄρκις, ἐξείαγε δηὰ ἐδείσιζιδ, εἰλὰ 
ἴῃ ἃ γοϊδέζη γοίοστίησ Ὀδοὶς ἴο ἰδΐβ συβίομι." ΞΞ΄'ποο 
186 Βαπᾶ ἴῃ [86 Οαἰὰ 48 δἰγαγβ {116 εἰχηϊ βοαιίοῃ οἵ 
ΡΘΟΡΕ ὍθρθΗΙΡ Ὅ τηυϑὲὶ ἰπαυΐνγο Ββγὶ οὗἁ α]], νϑδὶ 
τί ϊο- οὗ ἴδ Ββαμιὰ ἱπ ἰῃ9 Ῥϑῦβοι ψ80 868 (6 
οδίῃ, υϑα!γ ρροᾶσ. Βαϊ ΠΟΥ ΑὈγδδδπι, πῇθη ΒΘ 
ἰδἰκοβ [86 οδίδ (εἶν, χῖν. 22), γαΐβϑβ μἰβ δηῃὰ ἰο βϑᾶνθῃ, 
Ὀοίοτο ἐποθθ ἀτουπὰ Ὠΐτη, το ᾽θ6 τοτβϊρροαὰ {86 
ΕΙ ΕἸΐοι, (86 ὨΘΑΥΘΏΪΥ οχαϊ θὰ Οοάὰ (οοτρ. ΒαγΥ. Χ. 
ὅ-6), ΑΔοοοτγάϊΐηρ ἰο ἘΖοῖς. σχχ, ὅ, {πὸ οὐ͵οοι οὗ ἴδο 
Βδηὰ ἴβ8. βϑῇθγα γ (0 τηανὶς {6 βυρήοσὶ ἴῃ τοϑρϑοὶ ἰὸ 
ὙΠΟ ἰπ6 ΟὈἸ σαιίοι 5 κοῦ. ἴῃ ιἷβ8 ἰάϑα {89 
Ομ τβάδῃ οαίδι ἰ8 ἰδίζοη ἀροῦ {86 σοβροὶ, οὐ ουθῃ ὉΡΟΏ 
ἃ οἰοβί οὗ γοϊϊοβ. Ὕο, ἱπογοίοσο, ΕἼθαΖοΣ δηᾶ 
Φοθορὴ αἶνο [80 οδίἢ, ἴῃ {μὲ [ΠΟΥ ρἷδοῦ ἱμοὶν Βδηαβ 
ὍΡΟΣ (86 ἰπἰσὴ οὗἨ ἰῃ0 οὔθ βιυοαγίηρ ἰθομι, (6 δοὶ 
δδὰ ἃ ἷ ΡΟΣ ΡΣ, ΤΏο (Πρἢ '8 116 Βγηιθοϊ οὗ 

ἴγ; ἴῃ Ιβγδ6] ἔπ βυθο] οὗἨ [119 Ῥτοιηΐδοα ρο8- 
ἰουίεγ, τὴ (86 ἱποϊυάοα ἰάθα οὗὨ (1.6 Ῥγοτηΐβο, Οϑῃ, 
Χὶνὶ. 26: Ἐχ. ', δ. ΕἸθαζοῦ δηὰ Ψοβορῇ ἰδ τηυδὲ 
ΒΎΓΘΆΓ ὉΥ͂ {18 ῬΟΒίΟΥΥ, ἐμ Ὀτοζηΐδο δηὰ (6 πορο οὗ 
ΑὈταμαπι δηὰ [Ιβγϑοὶ." δὲβ Ῥτοιηΐδο βῃουϊ ἃ ὉΘ 
οἰληροα ἰηΐο ἃ ΟΌΓΒΘ [ῸΓ ἴδοι ἰζ ἰὯογ ἀἰὰ ποῖ τοραγὰ 
ἴη6 οαἴῃ. Τῆϊΐδ οδῖϊι γδϑ τϑοαυϊγοὰ ἰῃ ΕἸΘΑΖΟΡ ὈΘΟΔΌΦΘ 
ἰι6 ἀἰά ποὺ ὈοΙοπρ (0 (89 δουδο οὗὐ ΑὈτγδμδηι, ἱπ 20- 
ΒΕΡ᾿, ὈΘΟΔΌΒ6, 88 8 ὑσΐῃοθ ἰπ ἰμ6 Ἰδηὰ οὗ Εργρὶ, ΒΘ 
τοῖρϊ ὍὈ6 ἰοαιρίοα ἰο Ὁθ ἴδ] ἴο ὑπὸ ἔβδι ἢ οὗ [86 
Ῥτοσηΐθθ. [Ὁ ἷἰβ βυβηοϊοηὶ 0 τοραγὰ (μ6 {ϊχἢ ἃ5. ἐῃ0 
ΒΎτΩὉ0] οὗ [86 τιβοΐθ ροδίοσ ἐν, (86 σϑηθγαῖῖνθ ογζϑῃ 
88 ΒΥΓΔΌΟ]οΔ] οὗἨ [6 ἱτημλοα δύο Υ βαοοθοάϊηρ ροπογα» 
ἰἴοῃ.-- - .ν δοβονυδῆ [10 ἰδ ποὺ ΔῺ ΟΥΪΠΑΓΥ Τηαγτίδρ 
ποῦ ἰδ ΒοτΘ δῦουϊ ἰ0 Ὀ6 τηδάσ, ψπΐοῖ πουϊὰ (Ὁ]] 
ἀπάορ ἴδ ῥτονίάθῃοθ οὗἨ ΕἸοδΐπι ; Ὀυΐ ἃ τηδιτίδρο, 
πο ΘΟΠΟΘΓΉΒ {μ6 Κίησάοηι οὗ αο(, δπὰ πογοίοσο, 
Φοβονδῇ ΔΡΡΘΟΙΒ ἰη ἐπ ὙΠ016 παιταῦνο. Και, ἢ. 
188.---Α- 6.), ἴ89 οὐ οὗ ἔϑανθϑῃ.--- Ἐ] Δ ΖοΣ Κη 
[06 ἀοὰ οὗ ΑΡταδδπι, δηὰ (86 (11 οὗὨἩ ἐδ ῥῬτοϊηΐθα. 
Ηὸ βμουϊὰ βινθὰν ὉΥ ἐμ αοὰἂ οὗ (μ9 ῥγοσωηΐβοβ, ἐδ 
ἀοἂ οἵ ΑΡταδαμ, δηὰ πῖϊῃ ἐπϊ8 {πΠ6 τἰΐο οὗ ἰΑτῖπβ 
ὑπΠ6 Ὠαπὰ ὕροη (86 τπϊρἢ οοτγοβροηάθ.-- δὶ 
Βα ποῖ ἴδκθ ἃ 6.-- ἸθΆΖΟΡ ἀοοθ ὨΟΐ ΔΌΡΘΑΣ 
88 860 μπδιαΐδη οὗἨ ἴδδδλο, ΠΟῪ [ογ γοῦγθ οἱὰ, αν 
186 ἀοδῖα οὗ ΑὈταμδι (ΚποὈ6)), θαὶ {π6 πορδίίοη ἰῃ 

8 (Βποθ [δ0 
[Ὁ Χο Ὑ 2 0.2.0: 
βοοΐ ὑ88 ἘΈΟΤΟΣ ΡΙΟΟΟΙΥ͂ οοπίδοὺ πὴ τ 
διυθατίης Ρἱδοοᾶ ἴὰ υπίοῃ τ θλου δ, 
οὗ {)6 Ῥ»χοϊηΐβο. ΒΑΥΜΟΔΕΤΕΝ, Ὁ. 2411, Ἐυτίξ τορασὰδ (89 
Ἐ σἢ ας ἐδ δοδὲ οὗ δίσϑου κδ αηὰἃ ΘΥΤΉΤΟ88.---Α. 6. 

ογαϊϊνο υἱτίθο ἰῃ ἐδο 
Ὁ]οδδθα δηὰ καποίθϑὰ Ὁ 
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δὲ Οδ' ἢ ἀοπίρτιαῖοθ ΟὨΪΥ ὑἰῃ6 πορλινο 816 οὗἨ μῖ8 τηἷβ. 
βίοῃ. ἴ:σθ ΑὈγδδδιη δὰ δρροϊηπίοα Ηἰτῃ ἰ0 χαΐῃ ἃ 
Ὀγΐά6 ἴον ἴβαδο, δ6 το ΐϊ οδβ1}γ, 88 δὴ οἱ τηδῃ, δα τθ 
δίνῃ ἴτοθ Ὁἷδὺ ἰο ἢἷ8 οπῃ ορίηΐου, πὰ υἱοποᾶ 8 
ὈΓΙΠης πιδιοῖ ἐπ Οδπαδη 45 δἀἀναηιλροοῦβ ἴον 1588. 
ζαΐϊατο. ΑὈΥΑἢδπὶ Δ π)36] ΘΟΥΙΔΊΏΙΥ οχογοῖβοβ ἃ 
ΡδιΓΙΑΓΟὮΑΙ δὰ ρυδγϊδη κα ολγα Οὐ ἴδ6 ρΡδίϊθηὶ 
δηῃὰ γἱοϊἀΐηρ [888ς, ψἘΟ, ΔΙ Ποῦ Ὦ ἔοτγ γολτϑ οὗ δρὸ, 
ΔΡΡΟΆΓΒ ποῖ ἰ0 ἢᾶατο ἰδουχης οὐὗἁὨ τηδγιίΐδρο, Ὀυϊ 
τηουτγηοα 8 ΣΟἰ 6 Ὁ ἢ Θαγηοϑί, ἀσυοῦϊ σΟΠ ΟΣ] 101. 
10 ἰηνοῖνοβ αἶϑο π6 ἀδοϊβίνε ρῥδισίγο αὶ δηὰ (Ώ60- 
οτδέῖς ὑπΐο πᾶν π6 ῥτουίϊάοποο οὗ ΦΔοβουδῇ.-- 
Ῥοτνγαάγοηϊῃχο {89 τσοζθδῃ τὐῇ 1 ποῖ θῸὸ τυ! ἔτι κ. 
-- Τὴ βογυδηΐ ἢ88 ποὶ δῇ δαῦδὶ πηϑάϑυσο οὗ ΚΔΠῈ ἢ 
ΑὈγδῆδΏ. ποθ {6 ᾿ΟΌΣΠΟΥ ἴὸ Μοβοροίδτηϊβ [ὉΓ 8 
Βοτηϊτς Ὀτίάθ 8 ἐπ ΒΙΓΟΏΡΊΥ Θηὐοϊποᾶ, δηἃ ἴβδδο 
τουδὶ οὶ ΤΠΔΙΤῪ ἃ ΟἿἙΠΆΔΗΪ 655, ἴξ ΔΡΡΟΑΓΒ (0 Ὠἰπη [μδὶ 
ἦξ ΠΙΑΥ͂ ΘΑ. Ὠδρροη ἰδ δὶ 6 τηυβὲ ἴδῖκα ἴβαδο Ὀδοὶς ἴὸ 
Μοϑοροίδσηϊα, ἢ 6 δῃουϊὰ ἱπαοοὰ Ὀ6 χτηλττίοα,---Β6» 
ἼσλΥϑ που .--- ΑὈΥΔΠΔπ) ΟΌΡΟΒΟΒ ἢ. ΑΒ (Π6 ΔΙ ΠῸΓ 
οὗἁ ΓΑ] προπ ἴπ6 Ὀτγοπιΐβα, οὗὁἨ (06 Ῥθορ]θ οὗ ἴδ6 ὧι- 
ἴυτο, δὲ Βαὰ ἴ6 πίοι -τοτὰ, “συν Ὀδοκγδγὰ. 
Τὸ ἴδ δυ]ορσίδη οὗὨἨ (Π6 τοβοοιίίηρ δηὰ οδ᾽ουϊδηρ 
βογυδηῖ, ὯὮ6 ΟΡΡΟΔΟΒ ἰῃ6 ΑΥ]]οΟρίβια οὐἠἨ {α1{,͵| 118 
ΤΑδἦοῦ Ῥγεηχῖβο : Φοβουδὴ δὰ Ὀτοῦυρῃς μἷπι οὐἱ οὗ 
818 δι πουϊδηὰ ἰπίο ἃ 8 Ϊδῃὰ : 8 ΠῆΪπΠοΡ: ἢΠ6 
δὰ Ῥτοτηϊβοὰ ἰὸ ιἷ8 βορὰ ὑπο ἰδηὰ οὗἨ Οδηδδη : ἰἐβ 
σοποϊυβίοη : ἱΒογοίοτο ἢ6 Ὑ1} ογονπὶ ἴ8.6 τοΐββίοη οὗ 
ΕἸοΑΖον, [του {Π6 Ἰοδάϊηρ οὗ Βὶβ Δηροὶ, τὶϊἢ ἃ δῦο- 
οΟσϑαὶ ἰββὰθ. [πὰ {Π18 ΔΒβυγδῃοθ Ὦ6 σΔη ΘΆ5Υ αυἱοὶ 
16 5.ΟΓΊ, Θοσναηῦ ΠῚ ἴ[Π6 Θχρίδηδίΐϊου, ἰΥ (6 οὐ όῖ- 
πὶβϑε Ῥγοροῦ πὶ ΝΜ} ποῖ [Ὁ] ]ονν Ἠΐτη ἔοι Μοβορο- 
τδιηΐα, ἢ6 βῃουὰ Ὀ6 αἶθαν ἔσοπη ἷ8 οδίῃ. 

2. Τὴες γομγηεν γοΥ ἐλε ὁγίάο, απα ἐλ οἠοΐοε ο ἐδδ 
δγίαε (σον, 10-21). --ὠΑΟΑαὐᾶ [89 δοσυδιὲ ἴοοϊς.--- Τὴο 
[6 οδηλοία, δπᾶ {16 δοοοιηρδηγίηρ ἰγαΐῃ οὗἁὨ βογσυδηίδ, 
τοῦδέ, οἢ ἴῃ6 ΟὯ6 Ππαηά, Ὀθᾶγ (Π6 Ὀγοβοηὶβ δηὰ σοργο- 
Βοηΐ 86 τίση68 οὗὨ ὨΪ8 τηλϑίθγ ; δῃὰ οἡ [ἢ6 οἶον Ὠδηά, 
ΔΙῸ ἈΪΓΟΔΟΥῪ ΟΔΓΟΙΙΠΥ ὑτοραγο, δηὰ ἀρβιποα ἴον ἴῃ 6 
ΘΟΆΓΑΤΔῊ Οὗἁ (6 Ὀτίἀ6 δῃηἀ ΟΡ τηδίἀθπβ. Ηδ ρτουΐαοβ 
ΒἰπΊΒ6 1, ἴῃ 6856 οὗὨ Βαόορθβ, ΠῚ ΘΎΘΡΥ Κίπὰ οἵἉὨ 76 ν)6}8 
ἔγοια ἰῃ6 ἰγοδβΌγοϑ οὗἁὨ Πκ τησδίον, τ} ἢ οϑτηθ ἰδίον 
πο Ἰοσϊτηδίθ υ86θ. Ηθ σου]ὰ ἰδῖκα οΥἨὨ Θνογυ Κίὶ πὰ 
πὮΪοἢ δα τβηοα, [ΠΟΥ ΟΓΟ 8}] δἱ ἢΪ8 ἀΐβροϑαὶ: Αὗτα» 
δδτὴ τἱβεὶ πρὶ 81} ἀροη [Π6 ἴϑδιι6 οΟΥἨὨ [δ8 ἸΟΌΓΠΟΥ.--Ὸ 
ἸΠοκοροῖϊδτέα οὗ ἴδο ἴτσο χἱνοΧΕ.-.-- 
Μοροροίδιηία, Ὀοίνγθοῃ ἴδ6 ΕᾺΡΉ ταί δηὰ ΤίρτΙβ, 
Ῥβάδῃ-Ατγὰπὶ (οἢ. χχυ, 90), δοοογάϊην ἴο Κποῦεϊ, δη 
ἙΠοΙ διεὶς οχρτοββίου ἢ ὕροὴ Ἐργρ δῆ τηοπυτη θη ἴα, 
Νεποτίη ΞΞ ΝΠ δγδὶηδ.-- -ο 1ὴ9 οἱἵν οὗ Ναδοσ.-- 
ἴ, 6.., ἴο δγδῃ (86 οἷ, χὶ. 31 ; χίὶ. 4).--ἘῸ ἃ τσο ]} 
οὗ ᾿σαῖοσ αἱ ἴδο τἰτὴ9 οὗ [9 ουθῃΐσ.---Αβ [86 
ΔΙ οΙοηΐ Οὗ [16 δίδι οἱ Υ ΘΔΓΔΥΔΉ, 80 880 (Π6 6Ώ- 
ΘΆΤΩΡΙΠΟΗ ἤΟΓΘ ΤΕΥ͂ΘΔΪΘ [ἢ8 πιαϑιοτ.ϑοσυδηῖ, ΤῈ6 
.Βοηβ βηα {πὸ ρΆΖΕ]168 ὉΥ [6 Βρτίῃηρβ οὗ ναΐορς. ἘΠ68- 
Φοτ ὙΟΌ]α ΠΟΓΟ, ἴῃ 8 Ῥ6ΔΟΘί] ταν, πὰ ἰῃ6 Ὀτίάθ οὗ 
ἴδδδο. ΤΊ6 ΟΑτΩΟ]8 ἴθ ἀοτῃ δὲ ἰδ νῊ}} οὗἨ ᾿γδῖδσ 
ἩΪΒουΐ {86 οἰΐν, δί ουθηΐῃρ,, ποῦ ἴο τϑϑὶ ἴον 1π6 ηἰρῃϊ, 
δαΐ ἰο τοδὶ ἰθπρΟγΑ γ, αμὰ ἀατίηρ ἴδ ἀδὶαγ. 
(θα [86 στη 6]98 Κπθοὶ ἀοττῃ (ΠΟΥ ἅτ υπ]οδάοά, 
αἷποα {ποὶρ Ὀυγάθῃ 1168 ὌρΟη [86 στουηα.)--Ἐν 98 
ἴδο στηορ ἰδαῖ Ἡσοσθῃ κ5οὸ ουΐξ ἴο ἄγαν τσυαῖου----- 
ΤΠὸ πυρί ἀθη85 δπὰ ποϊωθῃ ἴῃ ἴ86 Επδὶ 5:1}} Ὀτίηρ τ86 
ὙΔΙΟΡ (ΠΟΥ͂ ποοὰ ἴτοτῃ (ἢ6 γ6}} δὲ δνοπίηρ (ὟΟΝ 
ΒΟΗΌΒΕΒΤ, ἴ,. Ρ. 401; ΒΟΒΙΝΒΟΝ, “ Ῥαϊοβιϊηο,᾽" ἴ(. ᾿. 
851). }1 ΤΟΥ [ιοϊὰ ἐποὶν ἔδυ δὶθ σοπυθγβαίίομβ δ ἰἢ6 
ὙΠ 115, 88 [ἢ6 τη 6 αἷὰ ἰῃ (6 ραῖο.---Ο Σ,οχὰ σοἃ οὗ 
ἘΠῪ τηλδίθσ.--- ἶὸ δα ἀ0π6 [115 ρατί, ὕυὲ Κηονν ἐμαὶ 

᾿ [Ατὐϑ ἰποϊυδοᾶ τοῦτο ἴλη Μοξονοίασωοϊδ.,. Α. 6. 
1 ἐριρισείει Βίυ1ο.--Α. α.} ἂ ' 

ΘΟΕΝΕΈΞΙΒ, ΟΒ ΤΗΕ ΕἸΚΒΤῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΕΘ. 

[86 γαδϊ ἀοροπάδὰ προὴ ἰἢ6 Ὀϊοπαίησ οὗ αοὗ. [0 
Βυσ δ ΠΥ ἢ 6 68118 ὍΡρου Φομονδη, (6 αοά οὗἉ ΗΪ5 τη85- 
ἴδν ΑὈγδΒδτω, [Ὁ ΏΏΟΘΘ βακα ἢθ που]ὰ Ὦδαν ἢὴπ).-- 
Βοπᾶ σὰ Ἔποα δροϑὰ (ζταπὶ ᾿δδὲ ἐξ ν᾽ οοτὴθ ἴο 
τ οοῖ, δ οὐραῖθ 16), Ϊ. ο., γδδὶ Π6 τ ιβη ρα, Καὶ ο1} ἀκ. 
ΤῊΘ 508] 6 (ἴση, Πόντον οῦ, ΒοΟΤΏ8 ΤΏΟΓΟ εἰρη ϊῆ- 
οληΐ, 186 δυσοδϑα δρροϊηϊοα ὈΥ Οοα σαπηοῦ Νὸ δοσυγοῦ 
ὈΥ͂ ἴοτοα ; δθδονδῇ οδῦβοϑ ἰδ αἱ ἰὲ 58.}} τηοοὲ ἔπ6 ῥίουξ. 
Ὗ δ ρἢδαῖζο, ἐδλθ οοπιΐηρ ἰο τπδεί. Νοὸν 6 ἀεῖδι- 
Τηΐη685 [86 βρη ἴον [86 ἀἰϑοονοῦγ οὗ [6 τι ἀδειποᾶ 
ὈΥ ἀοἀὰ ἴον [κδδο. ΤῺθ εἷστι σοπαίδίβ ἰη τηΐα, ἐπὶ 
8.16 δι ο]ἀ ρὸ ἔδν Ὀδγομά Βία γοηυοσῖ, ἰῃ ΠοΡ ἔποη - 
Ἰἴποθθ δηὰ τοϑαϊμοαβ ἰὸ βεῖτσθ ἷπι. ΗΪβ δὲ σθαι 
ΤΩΘΤΟΙΥ ΟΧΡΓΟΑΘοΒ {ΠῸ ἀοδῖτο ἰμδὲ μ6 τοἱμῃὶ 2͵} α ἐξ ἰδ 
τοαΐϑν Λονῦ ρἱίολον ; Ὧδν ὑὐῖδ] οοηβίδιδ ἱπ τὰ δα, 
[δὲ Β6 Βῃουϊὰ μῖν δἷπι ἴὸ ἀτΐηκ [1}ν, δηὰ ἴῃ 
δἀάϊίση, πὶϊὰ τοϊαηίδιγ ἐγ θη ΐη688, σῖτα ἰἴὸ δὲ 
σΔΙΏ6Ϊ8 8180οθ. ΤῊΪΒ ῥσχοοῖ οἵ ἰοτὰὰ ται, οὐ [6 σ88 
δη, ΘΟΥΊΔΙΗΪΥ ποὶ ὑυδυδὶ, Ὀὰϊ οὐ (06 οἶον, 10 τῶϑ 
ποῖ υῃποαγὰ οὐ ΟΡ ρῥγοδι 6 ὈΥ͂ ΔῺῪ οὐπδίοζα, 
ΝΊΕΒΟΗΒ (“ Ττδνο]8, ἴϊ. ῥ. 410) 85 81}}} ἐχρουϊοποϑὰ 
{ῃι6 ΒΔ116 ΟΥ̓ Βἰ ταν γοϊπηϊοογθὰ βοσυΐοα (σΌτρ. ΒΟΒΙΧ- 
ΒΟΝ, “Ῥα]οβηα,᾽ ἰἱ. Ρ. 861). Βυϊ νὸ βῃουϊα τϑοοῖ- 
Ἰοοὶ ἐμαὶ ΤΩΔΩΥ ἰδΐηρ οὗ (80 κἰηἀ ἰ0-ἀΔΥ, ἃζὸ ἰπιϊῖδ- 
ἰἰοηβ οὗἁ ἰι6 ρασγίγίγοθδὶ ἰσδαϊ θη, δ8 6. ζ. δἶϑο, {δ 
Ῥγου ουδῖγ τηθηϊοησδα οδίἢ οὗ ἔθ Βοαουΐη, πῖῖὰ ἐδ9 
δδηά ὕρου ἴδ6 ἰΠἰρὴ.---Βοίοσο 6 Βαὰ ἀοῃθ σῦϑαὶ» 
ἐπρ.-509 ΘΔ ΔΙΤΟΔΑΥ, ἴο ἴ86 βυτργίβο οἵ ἐδ 
Ὠδιταῖίον δἰ τηθ6]΄.-- ΒΟΒοΙ] ἃ ἘΣΘΌΘΙκαΙ.---Ξ 86 5. πὸ 
οἴμδν ἔδη ΒΟΌΘΚΔΏ, [6 σταμαο ἢ !]ὰ οὗ Νϑθον, 06 
Ἰεσ᾿ πιδίο ἀδυρηίον Ὀοτ ἴο Βεοίδαεὶ, δοη οἵ λ} Π 58Ἀ. 
886 διαὰ ἰῃυ8 ἴ1Π6 0 Δ}}} οὗ ᾿ποοογαιΐο ἀδβσοῆὶ ἴῃ δῇ 
ογηΐποηΐ ἄοστοο [0 Ὀοϊὴ αἰά68, τοαῦογη] 88 ντῸ]] 86 
Ῥδίογλ).---Α. 6.1] ΤΒδη β6 πδα νεσῪ Ὀσδυῖζι), ἃ9 
ΒΑΓ Ὀσίοτο, δηὰ Εδοῦοὶ δον ΠΟ, ἃ ἰδηθγ τηϑ δῆ, 

ὍὌγτΟ ἔγοτῃ οοηϊδοὶ τὶ ΔΩΥ τδΔη. Απὰ ἰιονν ΡΟ] οἱ 
ὦ ΤΩΥ͂ Ἰογὰ,᾽)), ΠΟΥ ρτδοϊου δ ( “886 ᾿αϑίοα δηὰ ἰοὲ 

οστστὶι Ἶ), πὶ παὶ δηϊτηβίίοη (“50:6 μιαϑίθα, γδὴ ἢ, 
δηὰ ΠΟ ΟΠΘΟΓΔΙΪΥ 886 1 6]16α 4}} τἰῃ6 οομα  ἰομδ οὗ 
186 δῖψτι ἐμοβθῃ δηὰ ἀοίθγτηϊπθα.---Ἴ86 Καὰ ὑροῦ μος 
ΒΟΟΣ ἰβ τδίμοῦ ἃ Ὀποϊκοῖ, οὐ ν᾽ ἀ6- που θα ἦδΓ, 
ἴδῃ ἃ οἰΐομον, οἰδογσίβο ἴὖὸ πουἹὰ ποὶ μὲ διιοα ἕο 
εἶτα τ σδιμθὶβ ἀτίηϊ. [ΤῊ}8 8. τὰβ βοσμδίζῃυοθ 
Ὀοτθδ οἱ ἐδ6 μοδᾶ, δηὰ βοιμημδίί η68 δίιγαρρϑα ὑροῦ ἴδ 
Βῃουϊάοτ, 76 9 ἰδ (ὴ6 δδῖηθ ἴδύϊῃ ιἰϑοὰ [05 186 
ν6686]5 ὈΟΤΏΘ ὉΥ {86 τηοὴ οὗ αἰάθοῃ, δηὰ το ἢ ποτ 
Ὀτοκοῦ ἰδ ἃ ὑἱον, Φαὰς. τί! 30: δηὰ αἰ δεσβ ἴγοια 
[26 ΠΌΠΙ, (06 ἰδτὰ ἴον Ὀοΐ0] 6 ἴῃ {86 πδγγαῖῖτα οὗ 
Βαραν.-- -Α. α.] 

8. 7Τλε 4το)οι νη αἱ ἰδ λονιδ οΥΓ ἐλε ὄγία (γεξα, 
21--88). --- Χἷοιάδοχίης δ βοσ, μοδὰ μὲ Ῥοϑοϑ 
(τναϊτᾳ).--- ΠΟ οΙ ρτνοΐοσβ ἴΠ6 ὀχριαπδιῖου οὗ ΠΣ 
Σ Οεβοηϊαθ Ἢ ταρανὰ Ἰοοῖ, νἱϑῖν, ἐμέ 18 
ϑοριυδρίηϊ δὴ 16. 6! ΠΣβο} δῇ Ῥταῖες 
ἔθ ὀχρ δηδιίέοῃ, τοογάενϑα, ιϑο68 αἰονδλοά. Τ86 ἔοϊ- 
Ἰοσίης; ῬὮγαδϑο, ἀοϊὰὶ Αὲε ἐπ ΟΥ̓Δ ἰο ἔπιοιυ, ἰδ ἴὰ 
ἴαυον οἵ [16 Ἰδοῦ ὀχρίαπδιίίου." ΤῸ δι θοῖντο, ἰω- 
αυϊτγηρ Ἰοοῖ τγὰ8 ποῖ πηϊδα ᾿πτουρὮ (6 δἰίφηοο, Ὀπὶ 
τῆγουσα 1Π 6 δδιοῃθθτηθηὶ, Ηδ τγεδιγαϊηθα Ὠἰτηβοὶ ἐπ 
μιὲϑ δβιοῃἰδηησηῖ, ὅδ δὰ ἱπάοοὰα (Ὁ]8]1οὰ 186 
δὰ δβ ἴὸ ̓ ἶϑ8 ὈΓΑΥ͂ΟΡ 4}} Μγὼ8 οἷδασ, ὈπῚ 8δβ ἴο δὲ 
τοβοσοίοι ἰδ6 αυοϑίίοη ΠΟΙ͂ ὅγϑε δοθθ, τἨδΔ δ 8 
ΒΒΟΤ ἑ 658 ἢ Ἠ2ΩΒ 8}}6 δἰηρσὶο ἢ πουϊὰ β6 Ὀ6 πὶ] πσ ἕο 
ἐο Ἡῖ ἢ μι "- [9 τοδι Ἰοοῖς ἃ βοϊᾶοσι ἘΠΕ ΊΘΟΝΘ) 
χίπρ.--- Το. ργοβοηΐ πο Π6 ΠΟΥ͂ Ιρδῖκοϑ ΠῈΣ 
ποὺ δδνθ Ὀδοη 8 ὑγί 4] ὑγοϑοπῖ, Ὀπὶ ΒΤ ΡΥ ἃ ἔγίθαὶ 
τοσορηοι δηὰ σονγασὰ οὗ ΒΟῸΣ ΠΠΪγ βογυῖοο ( 

5. [Σοἱ] αἷοσ, ἐπὶ [μ6 ἨΠῚὮΡ. ἔοστα οὗ 80 τεεῖ ἰδ 
Ἰοοῖς, νουἹὰ ὃδὸ ἐο Ἰοοῖς τουπᾶὰ Ποσθ διὰ ἔποσο τεδεϊοαδεῖγ, 
ὙὩϊοδ που] ἃ ποῖ δυΐὶ [9 Θ0.)20 1)619.--Α. 6.) 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙ͂Ν. 1-δ]. 

ἐθουσὶι “1.6 ποδοτίηρ ἰα ΒΟΥ [86 πδυδ] ι 
ρεθβοηΐ διοῦς ἐ86 Βοαουΐηβ.᾽})) 611 Ζϑοὸ. 7Τ|6 οοη- 
γἱ᾽οου ἐδδὲ τσὶ Ρϑίδοῦ πῶϑ ἰουπὰ ἤθγθ ἰσυὶγ 
δηαδ οχρτγοϑδίου, οἰβουνίδο δ πουἹὰ παν ὈθΘῺ τὸ- 
ΦἈΣΟης ΠῸΣ αἱ ὑ00 ἰδν δβὶι δὴ ὀσρθῆϑθ. Αὲ [88 πηοτωθῃὺ 
Βοῦο δ μπαὰ ὀνθὴ βοιλθ αὶ ἀϊδοοποογίοα (μ6 ἀροὰ 
ΕΠΙοζου. 7524 τῶι ταε α σοίάοη ποεεγῖλρ, πποτῃ ἴγομι 
1:6 σοηίταὶ τῷ} } οὗ ἰ6 ποβθ, οἵ δουὶϊ ἃ Βα] βῃ δ οὶ 
πα ποίσῃς, Τμο ἔτο Ὀγδοοὶϑίβ οὗ μοὶ, ποσὰ Ὁροῖ [88 
ψτὶδὶ, πόσο Θοἢ οὗἩ δῦουϊ ὅνο βιιοῖικθὶβ ποῖρῃν (806 
ἍΙΚΧκΗ, ατὶ. βολπιμοῖ, ἴδ86. 1. 18 Δ... ἘΠῚ 6 ΖΓ 8 ἤθατὶ 
τοῖν ν) ]} πὶ πουϊὰ ταὐοΐοο ἰδ6 [86 Βεοατί οἵ ουϑθῃ ἃ 
Ρίουξ τηδίίοη, διὰ τῖδ ἐῃ18 Ὀγοβοηξ, ἴΠ6 ομοΐοθ οὗ 
ψεοῖ ΘΙΊρτΟ8568 ᾿ΐ9 ἀδρΌγΔησο, ἰπἰγοάυοθ8 .ΐ8 40168- 
οι 848 ἴο Βοῦ Ἄγ γ. Τη6 αὐοδβύίοῃ 88 ἴ0 ϑῃίἰθγίδίη- 
τοθιὶ ἴῃ δ6Γ ΒΟΌΔ6 18 Δ πὐἰίοτϑηοο οὗ {Π9 [1}} ἈΘΒΌΓΔΏΘΘ 
οὗ ίυ "0 1: σϑνϑδὶδ ἰδ 9 ποείχϊηρ οὗ εἰ ταϊηὰ, ἴῃ 
ΒΟ ἴδ 85 ἢ6 δοῖχαβ (πὸ δοοοῃὰ αυοδίίοη, πιϊῃου ναϊηρ 
ἴοτ (δ δῆδπος ἴο [86 ὅτθί. Βοῦοὶς Δ᾽ 8 ΔΏΒΊΤΟΡ δοοογὰβ 
οἰϊγοῖ υ πίε δῖ8 πίβῃ, Κ1:6 δηβηγοσ δἰθὸ ἷ8 δϑοοοπὰ 
αυσδίΐου, Ὀυΐϊ 28 [80 ῥγτυάοοϊ ΒοΌο Κα, πιὰ [Π.6 Γ6ΘοΣ- 
γδίίοη ποι Ὀδοδταθ δοΓ, ον ἰὸ ἀἰὰ ποὶ Ὀοϊοηρ ἴο ΠΡ 
ΘΧΡΓΟΘΕΙΥ ἴο ἰπνϊο [86 8 τοδὴ ἰῃ, Βαυΐ ΕἸΙΟΣΟΥ 
Κηθν οῃουρῆ, 848 ἰβ8 ονἱάοης ἤγοια ἷἰθ ρῥγοίουπά 
Ὀοπίηρς Ὀοΐοτο Φοδουδῆ, δηὰ .εἱ8 ὑγαῖϑ δῃὰ [μ8}Ἐ8- 
εἰνίης. [ἼΌΠ ἰβ 80 ἔγτϑο ρτδοθ, σίϊι μὰ ὅ6- 
Βουδὰ ᾿ιδὰ ρίνϑῃ (86 Ῥγομιΐβο ἰὸ ΑΌγδμδι, ΓΙῸΣ 186 
{αἰ Ὴ]Π688 δηὰ ἰσὰ ἢ πὶ ποῖοι ἢθ6 (1818 (86 
Ῥγοσηΐβο. ΤῈ τὸ πογὰβ οἴδῃ οοοῦγ 'π {(Π6 ϑοτῖρ- 
ἴυτοβΒ. Βαυπιραγίθη, ὑ. 248.--Α. 6.1 Ἐν ΒΟΌΘΙΚΔῃ 
[06 ΡῥΓΑΥΟΣ ἰδ 8 τηγβίοσίοιβ, ἰου δπηουποοχζαθηὶ 
ἔγοπι ἴ86 Βοπιθ οἵ Αὔγδμδιη, δηὰ Ὀοαυϊ[] 8 ἐδο 
οοπίγαϑι ὑμαὺ βία ἐβογθῦροῃ Παϑίθῃβ δΔΈΔΥ, ὙΠ8ΠῚ16 ἴῃ 6 
δογυδηΐ οοπιρίοῖοβ δ8. ργάγοσ. Οὗ Βοχ σροϊμοχβ 
Ὠουδο. --- Βοείδυοῖὶ πα Ἰἰνίησ, δηὰ ἰδογοίοσο [6 
Τα ἀ6η-ΠἶΠ|κ6 ρτυθϑοπιἰπηοηΐ οὗ 8 Ἰονο-βυϊ: Του 6818 1861 
85 8.16 Παδβίθηβ ἴ0 Π6Ρ σοι τ οοηβάρηοθ.---Απ 
ΤιΑΌΔΩ ΤΑΏ.---ΑΒ (86 ὅτε τηοπίΐοη οὐὁἨ ΚοΌσίκδἢ (οἢ. 
χχῖϊ, 28) ῬγΘρΡΆΓῸΒ (80 ὙΔΥ [0Γ [18 παιγδίίνθ, 80 Β6γθ 
Ἧ τοδῖζο Ὀδίοσοῃδηά {πὸ δοαυαϊηίδηοας οὗ δῦδη, το 
Ἰαίοσ Ἔσογίβ 8ὸ ηροσίδηῦ δὴ ἱηβπδηοα Ὁροὴ (86 ὨἰδίοΥΥ 
οἵ Φδοοῦ. Β..}11 [06 παυταῖοῦ δλ8 τηοῖνοβ 4180 [9 (Πΐ8 
ΔΙΙαβίοη ἴῃ {πΠ6 ργοβϑθηῦ Ὠἰϑίοῦυ. ΗΪβ ἰηυ δίίοη οὗ [15 
οΥτι δοοογὰ ἴὸ ΕἸϊθζον, ὑο οοῖμθ ἱπίο (86 μου οὗ ὨΪ8 
(δι ποῦ, δηὰ ὑπὸ ργομιΐμθηοθ Ὑϊσἢ ᾽6 δΔ58 ἰη {Π6 6ῃ- 
ξεοσεταοπΐ οὗ ΒοΡΟΔἢ, τύ δηὰ Ὀοέογο μἷβ ἔδίδμεσ, 
Ῥτονϑ ἴδ ρτεδὺ ἰηθσθηοθ πὨΪΟὮ 0 Δα ἴῃ ὮΪ5 ῬΑΥΘΏίΔ] 
Ποῖ. ἘΪδ8 βἰβϑίου δ δῃ ΔΡΡΘΑΥΒ 8180 ὙΠῚἢ δἰ ταν 
ΤΠΡΤΕΣ ἴῃ σοτηρδγίβοῃ πὶ Ιβαᾶς. ἸΤΠοΓΘ τα, ἀουδι- 

ἢ [0 ΥΕΙῪ διτδηροιηθηῖ οὗ (μ6 ραιγ δυο] ΠΟΙΊΟ, 
ΤΌΟΙΩ ἴῸΣ ἴπ6 ἀγπαγηὶο οἰ οίθηοΥ οἵ 8 ἀλοα 

γῃ 
ΠΑΙΕΥ, ἰπ οουίγαϑὲ πὶῖ (η9 τοι γῖπρ' πδέυτθ ὁ 
ο 6 ΤΏΟΓΘ ΓΘΟΟΡΕνα οἰδσδοίου, [Δ ΌΔἢ ΔΡΡΘΟΑΓΒ ΔΙΎΤΑΥΒ 

ο δδγο Ἰοἀ "8 ἔπ οΡ Βοίδυοὶ, Δ8 ΑὈταμδτα Ἰοὰ [18 
βοὴ ἴβαδο: δηὰ Βοθοίκδι Θχθγοἶβοθ 8 ΒίΓΟΩ ΚΟΥ ἰΠΠΌΘΏ66 
ὌΡοΟη [δ ιἰβίοτΥ οὗ Ποὺ Βοῦδ6 (πῃ βασδῇ οὐ ἤδοθοὶ 
Ὅροι ἰδοῖγα. 6 βδοτρὰ τυτίϊοσ ΠΟῪ δΔΡΡΘΑΓΒ ἴο 
Ὀδοῖὶς δὰ Ὀγίηρ ὉΡ [86 παιταῦνο.---Απὰ ἐδ οδσὴθ ἴο 
Ῥαβδ, 6 86 Βατ---υϊ ΡΌΓΒΟΒΟΪΥ, ἴο Ὀτίηρ πο 
Ῥτοτοΐποποθ (5 τηοἰϊνο πὶ ᾿αΌδη, δἴποθ 6 ΡΪ]δ 668 
[6 σοϊὰ ογῃδπιθη(β ἰῃ (μ6 ἤτδὶ σϑῆκ, δὰ (6 πογὰβ 
οὗ ΕἸὶ πιο ΒΟΌΘΚΔΗ τοροτγίθ, ἴῃ ἴδὸ δβοοοῃᾶ. 
6 Βεγθ ἤεῖθ ΟΥΔΘΏΩΥ 6 ἰγαϊν οὐ ἰδ οονοίουβηθβα 
π ον ΔΡΡΘΑΓΒ 80 ῥγοιΐοη 1 ἰῃ ἰδ ᾿αῦθν ὨΙΒΙΟΣΥ οὗἁ 
Ἰαῦδῃ. ΤθοΥΘ ΤῊΔῪ ὍΘ 4180 αὶ ομδγδοίογίβιϊο οὐ ἐπὸ 
ΘΟΌΤΕΥ δοοοιιηοάδίοπ δηά ἰοι ἰὰ [86 τὸ- 
Ἰἰρίου Οχργοββίοη ἢΘ 1868, ἤδη δα ἰηγνίιο8 ΕΠ 6ΖΟΓ, 88 
“86 Ὀ]οβαρα οὗ Φοδουδῇ ,᾽ ἱ, 6., ἰπ 8 πδηβ οὗ αοὰ 
ΜΟΙ τὴᾶϑ ποῖ υ886] τὶτἢ Ὠΐπι, δὰ τ] ἢ ἢ6 ΡΓΟΌΔΌΙΥ 
ἰοαγη οα Ὅτα (86 ἔοττα οἵ ὀσχργοβϑίου δ ίο (8:6 θοσνδης 
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δὰ υϑοῦ (ΔΙ Βουρὰ (18 ὁδηποὶ Ὀ6 δβϑοτίὰ τὶ (ἢ οοΓ-. 
ἰδἰηνγ, βίποθ ἰῃ9 οΔ]]}Π πα ὌΡΟΣ Φοδονδ Πδα ΔΙΓΟΔαΥ 
ἰι8 ὈΘρΙ ΒΏΪΏΡΒ ἴῃ [86 Βουβε οἵ ΤΈΘσδ ἢ). Βαὶ ἴπθτὸ ἰδ 
ὯΟ ΤΏΟΓῸ ὨΘΟΘΘΕΙΓΥ, ΟὉ δοοουηΐ Οὔ ἐπι 686 ἔδδίαΓοδ, οὗ τη ΐδ- 
ἀπηαἀογβίδη ἀἰηρ ἴΠ|6 ΓΟ6] οοηίταὶ νην ἴα [Δ Ό8Ὲ Β βίδιθ 
οὗ πυϊηα, [88:, οἡ δοσουῃὶ οὗὨ Εἰ πλῖϊαν ἰγαὶίβ, οὗἉ στηϊβυη» 
ἀογβίαμπαϊΐηρσ (μ9 οἰδτγδοίον οὗ [οἱ "ὶ (866 οἷ. χχχὶ. 2:1). 
8 σογὰβ οἵ ἰηνἰταιϊΐου ἤαν Ὀθθη τηδά6 ἐδ6 ἔθου πα» 
ἴοη οὗ δῷ Αἀνρῃϊ βοηρ : Ἧ μοτγοίοτο νη ἴμου βιδπὰ 
πιτῃοαυϊ, οἰ6.---Ατπα ἴὴ)9 Σλ0:} ἔθοι.--- ΤῊ Βογυνδηΐδ 
ὍΠΟ δοσοιωρθηΐϊοθα ΕἸ ΘΖΟΡ δῸ βογθ τηθηἰοποϑα ἴον (Π9 
βγϑιῖ ἰἰηθ. Τμαὶ Δ Όδη ἰοοὶς ΘΓ ἴον ἰπθτὰ 8180 ϑοτὰ- 
Ρ]οίθβ ὑη6 οχργοββίοῃ οὗ ἢἷβ ρολέθ ποβρί α]ιγ.---ὖ 
1 τοὶ Θθαῖ.---  ΝῸ οπθ δὰ αδδίςϑαὰ ᾿ΐπὶ δϑ (0 (86 
οδίθος οὗ διἷἰβ ἰουγηου, ἴον ὑπαὶ που]ὰ πᾶν ὈΘΘῺ 8 
υἱοϊδίίου οὗ πὸ Ἐδδδίθσηη ὑϑᾶροϑ οὗ Βοβρί δ] ῖν, τ ΐοδ 
ἀπ [686 δηὰ δἱπη αν αὐυοδβιίοηΒ αἴον ἰἢ6 τηρ8]. 
πὶ (86 Βοζναπὶ οὗ ΑΡγαῆδτα. ὑῃθυτάθηβ Ὠἰπη56}1.᾽" 

Δ οἰϊίσχθοι. Α πον πιαρὶς οὗ ἷ8 [αἰ 1] βογτίοο, οὗ 
5 μυτιάθῃοο δηὰ [}]} δββυγδῆοθ οὐ ορΡθ. 

4. 716 φσιιδέ γον ἰδ6 ὀγίἀε (τοτβ. 84-49).. 726 
ἢ Ὁ Εἴΐασεν. Το ἔγϑι βρϑϑοὶ ἰῃ ἐμ ΒΙΌΪ6. Α 

ΒΙΤΩΡ]6 Ὠἰβυοτίοαὶ δοοουμπὶ οἵ δἷ5 ᾿ουτποΥ, δηὰ 81}}} δὲ 
(88 ΒΑΙη6 ἐπ] δὴ ΘΧΘΙΉΡΪ6 οὗ 8 πῖβϑ βρϑϑοῖ, ὙὩΙΟΝ 
ὝΘΑΥ͂ΘΒ ΒΕῚ ΠΥ 16 τηοιΐνοθ ἢθ που] ρῥγοβοηὶ τ ἢ 
186 δοοουπΐ 86 ρίγοβ, Τῇ τηοϊΐνοβ ὕγοσι ζὶπαγοά 
816 Βγαὶ ὑγροῦ : [86 τοϊβδίοῃ ἰβ ἔτοπι Ασα. ΗΘ 
δ ργουὰ οὗἨ Ὀοΐηρς ΑὈΓΑΠΑ ΠῚ. 8 βοσνδηῖ. Τθϑη ἐλδ λὲν 
παν ἱπίεγεδίε, ΑὈΤΔΔπὶ [88 στΌη ΥΕΙΥ τοὶ δηᾶ 
Κτοδὶ, δῃὰ 888 ὁ οὐἱΪγ Ἰορσί τηδίθ βοὴ δῃὰ ποῖ, Βαϊ 
δνϑη {86 Βυϊηδῃ τηοῖνο 18 γο σίου δαποιβοα, ΗΒ 
Ἐπ ΑΙ δηὰ [ιῖϊβ θ0ὴ δζὸ ρϑουϊίας Ὀ]οββίηρβ οὗ σοά. 
νοιο 7οίϊοιυδ ἐδι6 γνεϊσίομδ πιοέϊσα. Ἐροοία!!}]γ (Ὠ6 
οδίὰι ἰο ἴδκθ πὸ (ὑδῃδδηϊίθθθ, μὰν 6 ΑΙ Βοιη 0658 οὗ Ὠΐθ 
ΟὟ Ι806. ΤὨΐδΒ ΟΟΠΟΘτ πιυδὲ Ὦδνο δ Κοηρα ἴῃ 
ΝΑΠον δ δῃὰ Βεοίμυ6} Β ἤουδα ποὺ ΟἿΪΥ Κἰῃαἀτοα ἔδοὶ- 
ἵηρθ, Ὀπὺ 4180 ἰδία [8 οἰαίγαδ Προ [Π6 οοηδοίθπορ. 
Τὶ ἀγτοβίθα υϊρταϊϊοη οἵ Ἐπογδἢ γοϑιθα 88 8 εἰ] ϑηΐ 
ΤΟΡγοδοῦ ὉΡΟῚ 106 οοηδοίθηοθ ΟΥἨ [86 ἴδιαν ; (86 
ουθα οὗ Βοίδυοὶ τηῖσῃς ΠΟῊ δηΐοῦ δραίῃ ἰμίο ἀϊγοού 
δηα ὈΪοββοὰ [6] δ ΐρ, ΡΟΝ ΚᾺ ἴπ6 φτδηϊπρ οἵ 6- 
Ὀδθῖαῃ. Τἷβ γοϊσίουβ τηοῖϊϊνο τὰϑ βίγεηρίβοπϑα 
τπγου ἢ {16 δἰαἰθιηοπὶ οὗ [86 τγυβὶ 1} ἢοροῸ οἵ Αὐτα- 
ὯδΔπι, Ὁ ἃ δισοθββῦι ἰβδαθ οὗ [6 τηϊβϑίοῃη. ΤΏθη, 
ἀραῖῃ, ἷὰ (06 δίχῃοβὲ τηθαδυγο, ᾿πγουρἢ (86 τοοῖία] 
οἱ ἷ8 ΡΓΆΥΟΥ, δὰ ΠΟΤ (Π6 εἰμῃ ἀοίοττηϊποᾶ ὑροπ 
μβαὰ Ῥοθῃ [Ὁ18]|ὁὰ. Απὰ ἤδγθ, 85 ἃ σϑβϑ οὗ (δ}8 
γϑοΐίαὶ, (π6 παπηδη πηοϊνα ἰβ υγροὰ ἀραίη---ἰῃο ἱπάϊτοοι 
Ργαΐβο οὐ Βθροκδῆ; βθ δὰ ργονθὰ δϑγβοὶ δ ὑῃοοῦ- 
ΒΟΪΟΌΒΙΥ ἃ ΠΟΤᾺ] ἰἀ68] οὗὨ 8 σηδϊἀθῃ ποσί οὗ ἰἸονϑ. 
Βυΐ ΒΑ γ, τι ἐδ ῥτίάθ οὗ δ ἴγεο, αοὐ-οοἰγυβιοα 
Βυϊοῦ, 80 Ὀγθεθθβ ἢΐβ δυΐλ ὑὕροη ὑπο απ ἀθιμΔ}418 
ΔῈ ἰηβίδηϊ ἀροίβίου, Ηδ ὑγχοθ8 ἢἰ5 ορἰηΐοι, ἰδὲ [ΒΘ 
πουϊὰ Ὀ6 τοίαβίμρ Εἰ πάποϑ8 δῃὰ ἰσυ ἢ (ΞΔ) ΌΤΙ) 
ἰου 8 18 τηδβίον, 1 (Ὦ ΟΥ̓ δἰιουὰ μχίνα Ὠΐπὶ ἃ ἀδηΐαὶ, 
Ὀθοδῦθο, ἰπάθοά, ἰΠ6Ὶ ποτα οὶ ΟὨΪΥ 8 Ὀ]οοΥ-Γο ]Δ- 
ἐἰοηβ, Ὀαΐ 4180 μὲβ ἐποοστγαϊῖο βρὶ γἰζυδὶ κἰηἀτγοᾶ, πονοῦ- 

ΒῸ 1 {}61688 Πα πουϊὰ ποὶ Ὀερ οὗ ἔμοῖὰ ἃ Ὀτγίἀθ ἴον ἱπ 6 βοὴ 
οὗ ΑὈγαθδη). [1{ Δ6Υ που]ὰ ποὺ ἀθδ] (μυβ ἰκίπα 
δηά {π0}γ, 6 που]Ἱὰ χὸ ἴητο [Π6 δΒϑιῃηθ οἱ, ἰῃΐο [89 
ΒΏΣΩΘ ἰαηά, ἰο (6 τχῃξ οὐ ἰο {π6 Ἰοἴἶδ, οβρθοίδ!!ν ἰὸ 
16 ΟΥδΟΓ 8οῃ8 οὗἨ ΝΆΠΟΣ, 88 ᾽6 μδὰ δἰγοδὰγ ἱπιϊταδίθὰ 
ἴῃ 8 Ῥγαυίουβ πόογὰβ (μα ἢ6 βῃουϊὰ Ὀὰ ἔγεθὰ ἔγοϊῃ 
[ιῖ8 οαἱῃ πο ἢ6 Παα υ8οὰ 4}1} ρΡοββῖ 016 οἴοτγὶβ8.--- ν᾽ 
τἸρδδίοχ ̓  ὈχΟΙΒΟΣἷἿ ἀδυρηῖοτ, ἱ. 6., ἰὼ {ἰπ6 νίάον 
Β6η86. Ηἰἷδβ σταυδαδυρθίον, οὐ 86 ἀσυρθῖον οὗ (80 
βοη οὗ ἷβ. Ὀτοίδον. 

 (ἼἘότὸ 15 ἃ κἰγὶ κί οοπέγασι Ὀο ΘΟ 4000 δῃηὰ 1.» 
Ὅδπ ; ιασίίηρ οπι Ῥοΐηΐδ ἴῃ ΤΩΔῺν τοδροοὶβ αἸἶἶχο, 6 016 
ταδὶ Ὀθοοταθβ Ὀοίίογ, ἐδ ΟἾΒΟΣ τνοσθο. 8.0 ἮΟΕ"»ἍΝ» 
ὝΟΣΤΗ, Ῥ. 10).--Α. σ.] 
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δ. Τῇε δείγοίλαϊ 97 ἐδλα ὀνέάδ (τετε, δ0-6 4). Ζα- 
δαῃ απὰ Βείλιιοεὶ, ΤΏ ἀθείδίοι, ““ΒΘΌΘΙΚΔΗ Β Ὀτοίθον 
οἶπδβ ἰπ (Π6 ἀδφοίϊδίοη. ΤῈ6 συδίοτη, δοοογαϊηρ ἰο 

σι ἰοῦ 186 Ὀτοῖδον τυδὺ ἰπλογοϑί Ὠἰτηβοῖ [ῸΓ (ἢ εἰδίον 
οἷ. χυσχίν. δ: χὶ, 2ὅ. Δυάρ. χχὶ. 22. 1 βδιη, χίϊ, 

429), }υϑι8οα εἶτ ἰῃ δὸ ἀοίῃρ." Κηοροὶ. οὶ, πιὰ 
ΟἰΘΥΒ, ΤΟΙΆΔΓΚΒ, {818 ὑυϑαρο ἡΤΟΝΒ ουΐ οὗ ΡΟΪΥΡΆΓΩΥ, 
(ὥτουρὰ πλῖοὰ ἐπα ἔδίμοῦ τηῖρΐ ΘαΒ1] οοτὴθ ἴ0 ματα 
1688 σΟΠΟΟΤΏ [Ὁ (86 ΘὨΠ]Πάτοη (ἀδυρἢθΓ8) οὗἨ ἰδθ 1668 
Ῥεϊονγοὰ πὶίθβ. ΤΉΘΥ τϑοορηΐσζθ ἰη 86 ὙΠ016 δὔαίὶν 
[86 νὶ}} οὔ Φεοδιοναὶ ; [ΠΟῪ δτθ ποῖ ΠΥ ροοα ΠΟΥ 6ΥἹ]], 
ἱ, ὁ., ἰηἀοοά, ποιμίηρ, ἴο βρϑαῖς (ΝυτΩ. χχὶν. 18, οἱο.). 
ΤΊ.6 οοηβοηΐ οὗ ΒΕΌΘΚΑΒ ψ͵ῶϑ ποὶ βουσὶ ἰὰ [06 ὈΘ- 
ἐροῖδὶ] ἰ(βοὶ, Ὀπὺ ἴῃ 106 [ΔΓ 1068 ἱτηροτίδηξ ρΡοΐπὲ οὗ 
[86 ἱπηπιοαϊδίθ ἀοραγίαγθ. Ετοσὰ (δ 18 ἰΐ [0] (δὲ 
ἐ8 6} τ γ6 βῦγο οὗ ποὺ σοηϑοης ἰοὸ [86 υπίοῃ, ΔἸ Βουρῇ 
ἐμ δυϊμοτγ δνο ροτοῖθ οὗ [86 Ὠοῦδο τηυϑὺ ἀϑοὶὰθ 
ὍΡΟΣ ἰϊ.-- ΟΣ ρροα ἴδ Ζιοτὰ, Ῥονσίη, ἄονσιι 
ἐο ἴδο Θϑασῖδ.---α τοῦδ δἰοϑίδιίοη οὗ {πδη ΚΙΌΪ 688, 
ἃ δίψει οὗἁἨ ἃ πιϊμδὰ τηοτϑα 10 δϑίοηἰβητηθηΐ δηὰ ἰΟγ. 
Βυϊ ποίϊοα ἢ6ΓΘ 8180 {8:8 Ὠδβίβ : εἷβ οὔῆοίδ] 268] ουΐϑ 
ϑῃογὶ δἷβ ὑγάγεῦ. [Βδυγηραγίο 68118 δὲϊρηςίο ἴο 
[8 ῬγΆγον οὗ ἴθ βογυδηῖ, ἰη δἰβ Ὀγοθϑῃΐ οἰγοῦτη- 
ΒίΠΟΟΘΒ, δη βυττουηαοα ὈΥ͂ ἰΠ0869 τἨΠΟ αἀἰά ποὲὶ ΒΟΏΟΣ 
Φομονδὶι, 88 8 ὑγοοῦ ΠΟῪ Ὅῦ0}} ΑὈΥδΏδση ἢδὰ ἱπβίγυοι- 
οα δῃηὰ ἱγαϊπϑα [ιἷ8 Ὀουβ6}0]4.----Α. 6.] Αἱ βτβὲ ἐδ 
ὈτίΑ]-Ῥγοβοηῖδβ ἴον 186 Ὀτίἀ6 τηυδὲ Ὀ6 ργοάπορὰ, [6 ἢ 
16 ὈείτοΙ Δ]-ργοβοηίθ ἕο (Π6 ἴδιαν, οαρϑοΐδ!ν ἔοτ 
Πλῦδη δηὰ ἢἷβ τηοΐμδορ. ὙΊΝ τοϑροοῖ ἰὸ ἐδο ἰδϑὺ- 
Ὠδιηθά ῥγοβθηίβ, (Π6Υ ΔΙῸ δὴ ΠΟΏΟΓΆΌΪΟ ἔοττη οὗ ἰ86 
Ἰαίογ, δὶ Ἰϑδϑί, π88] ρυγοθαβο οὔ ἐπ 6 Ὀτίάο (860 ΊΧΕΕΚ: 
“ Ματιτίαρο ). ΤΏ Βγοὶ πογὸ ρίνϑη ἰὸ ἰδ Ὀτγίάθ, ἴῃ 
ἴΠ6 πιὸ οὗ ἰδ6 ὑτία τη, δίϊον (Π:6 οχϊβιίησ οὐβ- 
ἴοπι, δοοογάϊης ἴ0 πμίοἢ ἴΠ6 Ὀγίἀοσγοομι βαπὶ ἴο [Π6 
Ὀτίάθ ῥγοϑθηΐβ, Ὀθΐογθ (86 τηδιτίαρο, πιο βθουϊὰ 
Ὦδλγο (6 οὔδδβοῖ ἰο οοηθηῦ ἴδ6 υῃϊοη---ἃ συβίοτα 8:}}} 
Ρτουδι οὶ ἴῃ (80 Εδδὶ (θ00 Κνοβκι, Ρ. 2045). ἃ 
ΒΒδρῃ να ῥγίηοο ἴῃ Οδῃδδὴ τοϊρϊ ρΌΓοΙ 680 (86 ἢ6- 
ΘΟΒΒΆΓΥ ΔΙ(16168 οὗ {018 Κίπὰ ἴτομι ῬΒοοηϊοΐδη δηὰ Ατὰ- 
Τδῖς ΘΔΓΑΥΔΠ8.---Απὐαὰ ἴδον ἀξὰ οϑαϊ δπὰ ἀχίοῖο --- 
ΝΟΥ͂ ἔγβι ἰπὸγ οου]ὰ ΘΠΪΟΥ (μοὶ ἔοοὰ δηὰ ἀγίηϊς, 
ΜΔ ΙΟἢ τοῦ ἃ πδίυ γα ΠΥ οοηϑίϊζαϊα δὴ ουθηΐῃρ ἔδαβδί. 

6. 7Τὴε ὀνγι αἱ οωγῆεν (νοτθ. δ4--61).---- ΖΘ 
Υσαν,, ἰμδὶ 1 ταν 50 ἴο ΤΡ σηδδῖοσ.---ἰΓ ἴὰ ττὰ8 
Ὀοϊὰ ἴῃ ΕἸΊοΖον ἴο ᾿μββὺ Ὡροῦ δὴ ἱπητηοάϊδὶθ ἀρδοβίοῃ, 
[86 Βυοοοβαία ἰβθαθ ΤΠ ΚΟΘ ᾿εἶπὰ ΠΟΤ, ἰῃ εἶθ οἴ οἶα] 
Ζοδὶ, β[}}} θο]άογ, Ηΐβ ϑδυγῃθθίμθ88 δϑϑιτηθ8 ἴδ6 δΡ- 
ῬΘΆΓΒΏΟΘ ΟΥ̓ ΒΑΓΒΒΏΘΕΞΒ, δηἀ ἰξ ὁΔἢ ὯΘ Θχουδοᾶ ΟἿΪΥ ὈΥ 
ἰΐ5 στοδῖ 07, δῃά ἢἷβ στοδὲὶ δῃχίθιυ 0 Ὀτίηρ (86 ΑΙῇἴλδίιν 
[0 ἃ ὨΔΡΡΥ͂ ἰβδι6, Ὀαΐοτθ δηγιμίηρ βου] ἃ Οσσὰ ἴὸ 
ΤΆΔΚΟ ἃ ἀἰδιγΌδπμοθ. Α [67 ἀδγδ, ΟΣ 8. Ἰθηΐδ οὗἩ ἄδγβ, 
ἷ. 6.) οὐ 88 Κ ΑἹ] [8ἴηῖ, α ζδιο οὐ γιμοΐ πιοτὸ ἐεπὶ ἄδγβ, 
Ὀαϊ αἱ ἰεαβέ ἰέπι ἄαγε. ΑἸ ἰπάοδηΐϊΐο͵ Ὠυτηῦοῦ οὗὨἨ ἀδγ8 
ἷβ δ ᾿πα6δηϊ9 ρμογοα, τ ΐοἢ τοΐρσῃς ϑαβὶὶγ Ὀ6 ῥτο- 
ἰσδοϊοα ἰῃο ἃ Ἰοηρ ροσίοά. Βαὲ βίποο ΕἸΐθζον ν1}} ποὶ 
οοηϑοῃῦ ἴο ἰδ ἀδΔΥΒ, ΒΟΌΘΚΔὮ τουδὶ ἀδοΐάθ, δ ἃ Π6Ρ 
ἀροϊαγδαιίου 18 οδδγαοίθγίβιϊο δραΐτπ οὗ Βογ νἱβόσγουβ, 
ἀοἰετταϊποα, ὈοΪ]ὰ πιΐϊθά. Κβ[):6 18 ΘΑΌΔΙΙΥ ΓΟΔΑγ ἴὸν ἃ 
ἀδραγίασο. 5.6 βᾶγ8 ἩΠῚ τοοᾶοδὲ Ὀυϊ ἀροϊάοά 
Ὀχονΐγ, πρὸς. ΤῊ βυάάοη ἀδρατίυτο οου]ὰ ΒαΡαΪΥ 
ἰἰατὰ οσουττοά οἡ ἰδ ῃποχὶ ἀΔΥ: ἰΐ 5 βΒυβηολοηΐ ἰδὲ ἱἰΐ 
ΓΑΒ ᾿τ] ΘΟ ΔίοΙ Υ ρΡΓΟρδγθα.-- -- ἘΠ ΘΌΘΙΚΔῊ ἐμαὶν κίδῖοσ. 
--ΤῊ δ 185. ΠΙΘΓΆΠΥ ἴτὰθ ΟὨΪΥ οὗ ᾿ᾶῦδη. ΒΟΌΘΚΔΙ 
ἘΓΌΪΥ Ὀδοᾶτηθ 4130 [Ὠτουρὴ ΔοΡ Ὀθίγοί μα], (π6 δαυδὶ 
οὗἩἨ δοῦ ρδγρηίϑ.--- σά ὨΌΧΕΘ.--- ΠΘΌΟΓΔΕ (οἷν. 
Χχχυ, 8). ΤΏΘ Ὥυγθο ἰῇ ΠΟὮΪΘ [ἈΓῚ ]168 ὈΒΌΔΙΪΥ τὸ- 
τιδϊηοα (2 Κίηρβ χὶ. 2) ἃ ροιτηδησῃΐ δῃὰ νδ᾽ θα οοτῃ- 
᾿ψείς οὗἨ ΒοΡ ἔοβίϑι-ο "].--Ασᾶὰ ἔμπον Ὀ]οπδοὰ 

ΘΌΘΙΚΔἢ.--ΤῊ9 ποιὰβ οὗ ὑ]οβϑίηρ ἴοιτη 8 1116 

4 (Α140 Ῥίοἰοτίδὶ Βἰ019, δηἃ ἔθ Ὀοοῖκο οἵ ἔσαγοϊο.---Α. α.] 

βου. ΤΟΥ οἰ ρμδδῖσο ἰς ἰμδὲ Βϑθο δ ἰ8 (μοῖρ αἱδέον, 
ἴον 186} ἃγὸ ὑτουά οὗ πος ἀΐπῃ αὶ τοδί μοροϑ.--- Ἐ24 
ἔπουῦ 89 τοοῖδον οὗ (άτουν ἴ0) ἐπουδδη δ οὗ σοΐ- 
Ἰ0:4.---ΤῊΒ τ ἰδ} οὗ ἃ Θουπ 658 μοδὲ οὗ ἀοδοοδατθ 
(μοὶ οὗ οἰ ]άτϑῃ δίοσμιϑ, ἐμδὲ που ]ὰ ὈΘ δοσιϑ6688) 8 50 
δι ποῖ ΒΥρογθο  ἑοδὶ, 88 ἰῃ (ἢ οτἰχὶ δηὰ ριον οὗ 
[86 ΡΘορ]θ οὗ ἴδτγδοὶ, δαγίῃρ ποι πίη οὗ ἰδ6 οἰυτεὶ 
οὗ Ὀδΐονθγθ, ἰδ ᾿Δ4 ὈΘΘΏ τ ἢ} Ὺ οὐ. Τα υἱοδσ' 
ἴῃς οὗ ΟΠ] ἀγθὴ τῶ (06 Βίρῃοδὶ μδρρίμποε οἵ 16 
Ηεῦτον ποϊηδῆ, “1ἰ ἰϑ 8|}}} ἐδβ ἴῃ (Δ Εδεὶ (7701. 
ΝΚΥ: “Ττδνοδ," ἰδ, Ρ. 8569)" Κρηοροὶ.---Σ 98 ἢν 
δοϑᾶ Ροδ5088 (566 οἷ. χχὶΐ, 17). ΤῈΘ ποῦβο οἵ Νἅ- 
δον 1186} ἑοττωϑα ἃ οογίδίῃ ορροδίἴου ὑρ ἔμ μοαίδιϑα, 
δὰ γὸ}} Κη δἷδὸ μδὲ ΑὈγδδδιλ δπὰ ἰδ δι] άσθῃ 
οὗ ΑὈγδδδῖη βου οοτρ]οὺθ μδ6 ορροαϊοη. ΤΒδΘα 
ἰηξυϊ οἢ8 ττοτθ ἀου θ01668 τοίτοϑῃοὰ ἐπσουρὴ ἴδ 6 οοτα- 
τηυπῃϊοδίίου οὔ [6 βεσναῆί. Ὧ͵6 οὐμῆϊ ποῖ, μοπγουοσ, 
0 Ὀθ6 ϑυγρτίεθα ἰδὲ ἰῃ6 ὑπο οἰδιβοβ οὗ [818 γϑσβθ 
Τργοθθηὶ ΑὈγϑδτ 8 ΒΟΡΕ, γαϊ δος ἰῃ σεβροϑοὶ ἴο 126 
ΒΌΠΩΟΡ ἰθδη (Π6 οδδγδοῖον σῇ μἰβ βοο,---πᾶὰ πος 
ἄδσοβ912.--- ΤῊ6 δίδίθι Υ ΘΟΣΏΡΘΩΥ οὗὨ ἀδῃβοῖὶβ οοττθδ- 
Ῥομπάρά ποῖ ΟὨΪΥ ἴο [86 δἰδίο! Υ δαυΐραρθ δῃὰ δρρτόοδοὶ 
οὗ [8δὸ δυΐϊον, Ὀὰϊ νγδϑ δὴ δοίῃδὶ ῃϑοϑαβὶ ἐγ, εἰποθ 888 
8 βοίηρ ἰηϊο ἃ βίσβηρο ἰδπὰ, ππάθν ἔμ 6 Ἰοδάϊηρσ οὗ 
δίγδηρο τηθη, “1, ΔΌΔη ρᾳΥΘ, ὨΟΎΘΥΘΙ, ΟὨΪΥ ΟὨΟ τηδὶα- 
ΘΏ ἴο 6δοῦ οὗ [ιἷὶ8β ἀδυρδίογβ δὲ ΒΟῸΣ τωδλετίδρο (Ἂς ἢ. 
χχῖχ, 24, 29). Κηορεὶϊ. 

1. Τῆε πιροίἐπρ οὗ ἐλι6 δυγίάεστοοπι ἀπά ἰἧς ὀνγίσε 
(τοτβ. 62--67).---- Ἰδᾶδο ΟΔΣΩ6.--- 6 ΔΡΡΘΙΘΏΓΥ 
ΘΟὨἤ 80 Ὠδλγγαῖΐνο Ποῦ ἰβ ἑουπὰ ἰοὸ Ὀ6 ἃ ΟΙΘΆΓ ΟὯΘ6, 
ὍΡΟΩ (06 Βυρροβίίίοη οὗὁὨ 8 οἶϑασ νἱον οὗ [86 ᾿διὰ, 
ΤΟ ν6}18 οὗἩἨ Ηαρσασς αἱϊυάθα ἰο, ἰαὺ 81}}}} ϑουϊ μουν 
ἔγοτῃ Βϑϑυθηθῦα. [1 ΕἸΐοζος ἰουσμογοὰ Βοπια ἔτοσα 
Μοβοροίδιηϊα, οὐ 186 πογίμοαβέ, Β τωυβὶ δτα οοτὴθ 
(ο Ηεὕτοι ἴο Αὔγαβαμ, Ὀοΐοσθ δθ οοῦὰ βανὸ Ὀδθ 
ψἱδὶ Ὁ]9 ἰο ἴβαδο, ἴῃ ἰῃ6 ΤΥ ἰο (8680 π|]18, οὗ ζϑ. 
ΘΙΆΪΥ ἱπ ἷβ βιδοηθ ἴῃ ἰῃ6 ἰσθμοῦ ϑουῖ. Βυϊ 
Βθ6 ἯΑΒ ΟΔΥΙΟΣΡ Υἱβι Ὁ]6 (ὁ δ γουπρ Ὀγίάδρτοοιω, ἱξ 
ΓΟ]]ονβ, ἰμδὲ 6 τηυβὲ ὩΟῪ μᾶν ροηθ ἔτοπη ΒΌγου 
που γαγὰβ ἰηΐο ἴΠ6 ἢο]ά, Το δ᾽] υβίοῃ ἰο 6 πο1}}8 
88 ἰο ἷ8 τϑβίἀθηοϑ ἴῃ ἐ86 βουϊἢ τορίου, 18 τιδάς πῖτα 
(86 ΡγροΒΟ οὗ Ὀτίπρίηρ ἰπΐο Ὀσοσηϊπθηοα δραΐη, ΒΟΥ 
ἷξ οοουττοά, ἐπτυύεῖν 8 ὮΔΡΡΥ͂ ῥτγονϊάθῃσο, ἰδδὲὶ Β6 
νϑὨὐ 80 [ἊΡ ἴ0 τηροὶ ἔπ Ὀτἀ6.Σ Ηδ μὰ γοίυγηϑὰ ἴῃ 
δ ΒΑΡρίοῦ ἔγϑιηο ἔγοηι ἷ8 νἱδὶς ὑῸ {686 τ) }]8, το Ὦ 
ὝΘΓΘ Οὗ ζτγϑδίον ἱτηρογίδηοο ἴὸ ἢἷπι, βίποθ ὮΘ Ὁ5ΌΔΙν 
δὰ ἢΐβ ουροδίϑ ἴῃ [06 βουΐδ. Βυϊ πον δ9 πρὶ σας 
ἔτουι ΗἨΘΌΤΟΣ ((ῸΡ Ξδγδ Ἐ ἰοπὶ τγδϑ σοί δι Ὡ]} 51}1 δὲ 
ἨφΡτοη, νοῦ. 67) ἰπίο [86 ρβουϊαν οὶ ὰ, οὐ ουϊἀναῖρα 
τορίοῃ, σἰϊουϊ δὴν ἰηἰτηδοη ἰμδὲ ΕΘΌΘΚΔΣ που]ὰ 
τρθοῖ δὲπὶ ἔγοτῃ ἰδμδαὶ δἰάθ, οὰ 1.6 ΜΑΥ ἡ τρὲα 
ΒΟ] μθη. ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ : “Ηδ ολτη6 ἔτοτῃ ἢ 
αἱ {8:6 πο 18, Ὡοΐ ἃ8 Ηυρίο]ὰ δηὰ Επαϊὰ δχρ]δὶ 
ῃδὰ δυϑθὴ σϑδοβϑὰ (ῃ6 ν0}]8. 6] ἰσϑοἢ, δον 
{ΠῚ ΠΚ8 (16 τηοοϊηρ ἰοοὶς ρἴδοα ἰῃ [89 τοσοδο 8» 
π|}}5 οὗ Ηδρανγ, δῃὰ ἐπαὶ ἴξδδοὸ δὰ ἴον ἴῃ βακο οὗ 
τηραϊϊδιίου τοηουθὰ ἷ8 γοϑιάθηοο ἔστομι Ηθῦγοις ἱπῖο 
[Π6 βου. Τθθ οὐκρτονθ οὗ Μδιογθ τηυδί οογ δι τν 
δυὸ Ὀ66ὴ δυο ΘῃουΡὮ ἰο ρσἶγα Ορροσί ΕΥ̓͂ [0Γ ταϑάϊ- 
ἰδίου. 8880 ἀουθι]688 'γεπὶ ἰηἴο ἴμ6 δουιἢ τορίοι, 
Ὡοΐ (0 Ἰολὰ ΔΗΥ͂ ἰθομη Δ ΠΥ͂ Βοττοῖν Εἴθ, Ὀπαὲ ἢ οτοσ- 
800 ἰῃ0 Βοοῖα οἵ δα ἔδλίμῃου. ἢ] ἰσϑοὶ 8150 οοηἾθο- 
ἴΌΓΕΒ ἴπδὺ ἢΘ ὙΓΔΒ ᾿δυΐηρ ἴΠ6 ΔΙῸ ΟΥ̓ ὮΪ8 τηδττῖαρο 
Ὀείοτο ἴ86 [οτὰ, δὲ ἴμοϑ γψ6}|5. Βυΐ [106 δϊδον 
ΤΑΠ6Ρ Ροΐηὶδ ἰὸ ἴπο ἔδοῖ, {πῇ "6 ΜἯ8Δ 5.}}} οἰπρίης ἕο 
εἶδ ἐπιαῖ ΟΥ̓́ΣΡ ἷ8 τηοῖθ Ὁ ὥδιδῃῃ. [1΄ἰ  Βοτγοτοσ, 
δὲν ΔΒ ὨΟῪ Γοδί ἀἰηρ αἱ ΒοογΒμοῦα, ἔθη ἴβδας 

Φ [ΤῊΘ “ΒΟΌΣ σουπίσγ.᾽ ΤῈΘ 523 ἐποϊπὰδξ τόσο ἴδδυι 
48:6 σουπίτῃ δου οὗ Ῥαϊοσίϊο. ΤᾺ δου ἐδ οοῦῃ ΣΠΆΥ 
δ γὸ ἐδας ἐς βμὸ Ηοῦσου. οι. οἷ, χἰϊὶ, 8.---«Α. 1 
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ἘΒΑῪ ὮΑΥΟ τηοὶ ἐπ6 σδγαύδη [0 [86 ποι πιὰ οὗ {18 
Ηἷδοαο. ββδιαδβ ἰδηὶ πουἹὰ οὗ οουτθθ ὈΘ ἔΔΚοη (ἢ 
ΑΌτΔΒδπα ἰπ 818 Το ΟΥ]}8.---Αα, 6.]--.ἄἂ ἴδ9 οὀνγοη- 
εἰα26.--- ΑΔ [80 ονοηίησ ἱπγηθα 1861 δ᾽ {Π|6Ὁ---ΟΥΘ Ὺ 
οὔ." οἰ ἐσροῖ.---6πὲ οαξ ἴο τλοῦχῃ (εοα τοῖο). 
--ῦθϑ. Ἐχριδπδύοηβ: 1. ῬῸν ἐλὸ ρωύροεο 97 ἰλέηξ- 
ἕησ. ϑορίπαρίηϊ, Υ αἰχαῖο, Βαπτηραγίθη, Ὀε ΖΒ Ο ἢ. 
4. 1ὰ ίο ῬΥαγ. Ταυχύτηβ, Ατγδΐο νογβίοη, 1.ι- 
τότ, πὰ οἴμοτθ. 8.  Όν αοἰἐδεναίζοα. Ααυΐ δηὰ 
οἰδιοτθ. 4. δὸν ἐλ ἀκα τω ΟΥ̓ υαἱξίησ, ἐχεγοῖδο. 
ἈΝ βάρ δ, ἐξ ϑϑοδ  τήδῃ, ἱποηϊ, δ, 7Όὺ δνίηρ ἐλε ἐγαῦ- 

(7) Βοιῥοϊιον. 8. Ζον ἰαγπιδηίαίζξοα. ἘΠΟΒΕΪ, 
1 οτάον ἰὸ ρίτο Εἰτηβο δίοπθ, δη ἃ ππάϊβιυν δά, 
ἴο πιουτΐπρ [6 ἀδδίἢ οὗ δὶ8 τοοίπου. [71:6 ἤγεϊ 
ἴδγοθθ ὌΧΙ Δι ΪΟῺ ΤΩΔΥ͂ ὍὙΛΜῚ] Ὀ6 ἰὩγοτγα ἰοροίμουῦ, 
βἷηοο ἰδουρηϊξ, ὑγαύοσ, δηᾶ ἀο ογαϊΐοη, ΟΡ τῃϑαϊδ- 
οι, 3τὸ βοϊάοτῃη βορδγδίϑαὰ ἰἱπ [86 οσχρογίθῃοο οὗ ἐδθ 
Ρίουβ.---Α. 6.1] Καοροὶ οουτ σῦν ααοίθα, ἴῃ ἔδνοσ οὗ 
(πἷκ, (86 Τγοαυδηΐ εἰ σηϊβοιιίίοη οὗ "Ὁ διὰ σοὺ. 67. 
ΟἿ τοϊρθιὺ αἰταοδὺ ἰδ ηἰκ ἱΐ 88 ἴῃ (μ6 δοϊὰ οὗ ἘΡδγοι, 
Ὀυΐ ἰδοὴ νὰ βῃου]ὰ δᾶγτα (0 βεοὶς ἴδ σδγο οὗ Μδοξϊ- 

που ΒοΥγ ἔροπι ΗἩούῦτοη. Βυΐ (Π6 τγοιμδιὶς οὗ 
ΚΟΌὈΕΙ “ {μαι ἰ ως βγϑὶ αἴϊος (6 ἀδραίῃ οἵ ΑὉ 
δοοοταϊηρ ἰο ἰμ86 ΕΟ δ (οἷν. χχν. 11), τρονοα ἰμΐο 
ἴδ δου ποτ ΘΟΙΠΙΓΥ,) 19 οὗ Ὠ0 τηοϊῃθηΐ, δἷποθ γγ 
της ἀπ ησυ δ οί 6 η [Π6 Τη616 τοϑίϊηρ- Ϊδο0 οὗ ἃ 
δΌοταϊηδίο, δηὰ ὑπο οἰϊοῦ δροὰθ οὗ ἃ ββορδορά- 
Ῥτίποο.---988ὁ Ἰὲσηϊοὰ ΟΥ̓ [6 ΟΔΙΩΘ1.---ΑἸοίδον ἰῃ- 
βίδῃσα οὗ ἰδ τρί, σπογροίΐο Βϑθθκδἢ. “Ἐδ]] ἴτοῖὰ 
ἴδιο σλπηο], ἱ. 6., ἰΓΟῪ Ὠοτβοὶ οἱ ἔγοπλ ἰ86 δῃΐπ)Δ] 
Βἢ6 τοῦθ, Βργδὴρ αὐἱο}γ ἀοτη, δὰ ἱπάθοα 88 8 τοδτὶς 
οὗ ΠΟΣ ΓΟνοσθΏοΘ [Ὁ βδδο, 0Γ 8116 ἰζοὰ ἷτλ 
88 ἃ Τηδῇ οὗ γϑὴκ, ΤῊΪΒ ουδίομι 8 ἔγΘα ΘΠΕΪΥ τηθῃ- 
Ὀοπροα ἴῃ ἐδ6 ΟΙὰ Τεβίδιηρηὶ (1 δι. χχν. 28: 2 
Είηρϑ ν. 21), συύθὴ ὈΥ͂ {818 βδῖλθ ττὶΐον ( ο8ἢ. χν. 18); 
ἦϊ ΡῬΘδτΒ 8180, οἰβευἤοΓα διηοηρ ἰδ6 δποϊδηίδ, 6. ζ7.) 
διροῃρ ἴδ Βοιηδη5 (17. χχίν. 44). [ἢ (86 Εϑί, ἴο- 
ὕδγ, 16 τον ἀδϑοοπὰβ ἤοσα ἰδ6 δηΐπ)λ] 6 σί68 
ὙὮΘῸ δ τηθοῖϑ αὶ αἰδιϊσυ δηθὰ Ῥόγθο (ΝΊΕΒΟΗΒ : 
. Ατδ ίδ,᾽ Ρ. ὅθ, δπὰ {ῃ6 “δ οβογίρείοη οὐὁἁἩ 818 Ττανυ- 
οἶβ,᾽ 1. Ρ. 289; ΦΌΣΙΣΓΕ: ἐπτανεῖμ, Ῥ. 214), δῃὰ ἱΐ 
ἷβ ἱτρὰ οἵ δονβ δηὰ ΟἾἸ τ ϑδηβ θη (ΠΟΥ ταθοὶ 
ἃ Μοβιαγηπηοάδη οὗ τκ (Νίοθυδν, οἰς.).) Κηοροὶ. 
--Ψαῖϊ τ,δῃ ἐβ {}λ15.-- ὅιθ6 ΤΠ δϑβυμηοβ {Πα ΕἸ16- 
ΖΟΥ ᾿ΩΟΥ ἢ. Α ὙΤΟΙΏΔΏΪΥ ὈγΟΒΟτηθηϊ.--- ΤΏ ΘΣΘ- 
ἔοχϑ Β86 ἰοοῖς ἃ γοἱ].---ει:, : “ΤῊΘ τη! 6 11 
Αὐδοϊδη νοὶ] ἔου (86 δοδα, “Τ6 Ὀτγίὰθ ΔΡΡΘΑΓΒ 
δοίογο ἴ6 Ὀτϊἀοστοομι νοὶϊοᾶ, ἤθῶσο ἴδ6 πωδογα υἱγο. 
Ῥιν. Η. Ν., 21, 22. ὝΒο; (δ6 ἔγο οδῖὴθ ἰοχοίΒοΣ 
[86 τοὶ] νγγὰβ8 τοιηουοᾶ, Τμδ συδίοτχῃ 5Β|1}} οχἱβίβ ἴῃ 1:6 
Ἐβὶ (ΒΕ υ886], οἱς.).) ΚΊΟΌὈΕ6).---ΑἹἸΊ ἰΐπρΒ [δαὶ ΒΘ 
Ὠαὰ ἄοπο.----Μοοιίηρ; 8 γουπῃρ' τηδβίοσ, {86 861{-1π|- 
Ροτίδῃοοθ οὗ ἰῇῃς οἷά δβογυδῃῦ ΔΡΡΘΑΙΒ ΙΏΟΓΟ ἔγθοὶν ἴῃ 
εἷβ ττοτά8.---ῖο ἷκ σωοΐμοχ βασαῆ  ἰδηῖ.--- ΤῊ 
ρὲ οὗἨ ϑαγδὴ νγχὰ8 οοσυρίο ὈΥ [9 ΠΘῊ τηϊβίγεδβ, 8]- 
Κορ ΑὈτδαμλ τὰβ ἀραΐῃ τηλιτίοα, [{ ἴδὰὺ ἰῃ Ηο- 
ὉὍτΟΙ, δηὰ ἰμοτο 18 ΩὨ0 ΤΟϑβΟῚ [Ὁ [δ6 ἰηΐογοηοο οὗ 
Κηοθοὶ, ἔγοτα νον, 62, (δαὶ ἰδ τησδί Ὀ6 δουριὺ ἰῃ Βοον- 
ΒΘ θὰ (ςσοΙρ. οἷ. χχχὶ, 88). Τηι6 τῦῖγο8 α190 οὔ ἐΐιο Β6- 
ἀουΐη οὨϊοῖβ μαναὰ ὑπο οὐτῃ ἰθηί8.-- Δ: Π6 Ἰογο 
ΔΘ χ.---ϑ86 Ὀδολτηθ (86 οὐ͵δοὺ οὗἁ ἰδ ἴδ Ὁτία] 
Ἰοτο.---᾿απὰ ἴδαδο σὰ οοχηΐο [160 ποτὰ 
ἀεαίλ ἴδ Ἐοϊ ἴῃ (86 οτἱρίπα!. Ιὲ δϑϑιηϑ 85 1Ὁ ἰμ6 ΗΟ]Υ 
Βρίγῖ! πουἹὰ ποῖ οοποϊαάα {88 θοδυῦδι! δηὰ ἰογῇι 
ὩΆΣΥΤΑΙΥΟ ΜΠ ἃ πογὰ οὗ βοιτον---ὐοαίδ.---- ΟΕ 05- 
ἬΟΞΤΗ, Ρ᾿. 109.---Α. 6 πὲ! ἐ0 18 οοουττοὰ δα δαὰ 
τηουγηθα ἴ[Π6 ἀσαίἢ οὗ ἢ18 τηοίμοῦ, ἔγομῃ ἴὮγθα ἴο ἔΟῸΡ 

ϑῖποοθ ἴ86 σγϑδὶ τηουτηΐηρ8 ἰδϑίϑα ἔγου (ὨἰτῪ 
ἴο ΒΟΥΘΠΙΥ ἀΔΥ8 (οἷ.]. 8: ΝΙΩΌ. χχ, 29: Ὠουϊ, χχσὶν, 
9), Κποροὶ οδηθοῖ πὰ δηγίϊιίησ ὮΘΣΘ οὗ [6 [᾿γῸ0 οὗ 

00 γϑδγδ᾽ τοουτηΐηρ οὗ [56226. Βαὶ {ῃ6γ0 ἰβ8 ἃ υἱαὶβ 
ἀἰδποιίουῃ Ὀοίοαη [86 δυβίοτηδν τηουγηΐηρ8 δοιὰ 
[80 πεϊσιις οὗ βαοάποαβ ἰῃ {86 116 οὗἨ δ διά 
οἰορίδο ἠδίυτθ. Ιβδδο δρρϑδῖβ 0 βδανθ οἴυπηρ ἰο ΐἷθ 
τοοῖθον Ξαγδἢ, τοῦ 88 Φδοοῦ ἀΐὰ δἴογνδσὰβ ἰὸ δ16 
τηοῖδορ ΗΘ 

ῬὉΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΤΣΙ, 

1, 866 [80 τοδὶ δηὰ Εχοροίΐοδὶ γϑιμδγῖα. ΤΉ 
οἤδρίον ου θη ΠΥ ργθδϑηΐδ ἃ ῥἱοίυγο [ὉΣ 41} ἐΐγηθϑ, οὗ 
ἃ βαοροὰ ὑτγί θυ οοίηβ. ΑΌγδμδτα ἀθβίρτιαῦθα 88 [89 
οὐοῦ τοαυΐϊβίία οὗὐἨ 86 δϊ]οδδοά {πϑοοσγαῖο ταδετίαρθ, 
βρί ταδὶ Κἰηἀτοά δὰ ϑαυδιεγ οὗ Ὀἱγ., ΤΏο ΚΒοῶι» 
168 οὗὨ ιἱ8 ἐδί Βοτ 5 Ὠοῦδο ἀϊὰ ποὶ ἰηἀορὰ βἰδπὰ ὑροὰ 
1.0 δδσὴθ ᾿ΐπο οὗ ἰμβοοοτδδο βοροβ τὶν ἰταβοὶ αὶ Ὀαὲ 
[ΠΟΥ͂ ΓΘ 8111} δοαυδίηιοα πὶϊι 8 ὨΟροδ απ ἃ γϑοορ- 
ηἰσοὰ ὑπ θπὶ ; ἔΠ6Υ ΤΟ ΓΘ ἴγϑο ἔγουι ἰ86 ἱθπάθῃογ οὗ ἐδ9 
Κτοβθοῦ Βοδι μοηΐδτ, αμὰ (86 τοϑυϊὺ βονα (δαὶ Εθ- 
ὈΘΚΔΕ, ἴῃ6 Ὦ ΟΡ ἔγοταῃ ἐδ 6 Βοια οὗ Ν δον, δὰ ἃ 
Οἰθαγοῦ ἰηβίρῃης ἰπίο ἐποοοσταιίς ἐΐηρΒ ἰπδη 1888 ἶπι- 
βού, Απὰ διὰ οὔ ἔδ οἴδον Ὠδηά, τ 6 Οδῃδδ- 
68, δ {80 πιο οὗ ΑΡΥΔἤδπι, ΓΘ μοὶ 80 βυηΐκοῃ ἴῃ 
ΘΟΣΤΌΡΟΩ 85 ἴπΠ0 Οδηδδηΐ αι σομογα 008 αἱ [Π6 {ἰπ|0 
οὗ δοοῖυα; αἰϊπουρῃ οτθ τοτθ ἃ Μοϊοπιίχοᾶθο, δῇ 
ΑὈϊπηοίθοϊι, δη ἃ αἰ τη ἶδν ομαγδοίοτα, δηὰ δγουῃὰ ἰβοσω 
οἶγοϊοδ το ἔοδιοὰ αοά, ΔΉΟηΣ, 18:6 ῬΘΟΡΪΘ; 88}}}} 41} 
8 τῶϑ ἃ νδηΐηρ ὈΪ]δδίηρ, τ οὮ ἐφράνοῖ υ 
ΔΙῚ ΟΥ̓ΟΓΒΟΙΣΩΒ, ἃ8 ἰδ 6 ἔ μὲ οὗ ϑβοάομῃ βῇιονγ, 
δὰ ΑὈγδΏδη,, τὸ Κηον ἰπ6 οηὰ οὗ ἰδ Οδηδδηΐοβ 
Ὀοοδῦδο Οδμδδῃ γγῶ8 Ῥγοϊηϊβοὰ ἰο δίπι, δουϊὰ ποὲ 
τηΐηρὶο [86 ἔπίαγο οἵ διΐ8 τὰοο πὶ [Π6 τϑοθ οὗ (89 
Οδηδδηΐίοα. ΤΟ τίκτειν ἐν τῷ καλῷ ἰδ δοοογαϊΐηρς ἰ0 
ῬΙΔΤΟἝ ϑ'υπιροδίοπ, οὐ ἴδ) ἱπαίσυοίίου οὗὨ δίοέίηια, ἃ 
ῬΘΟΌΪΔΥ δὶ ἴ8] ρυϊθο οὗ Ετοβ, δον (9 ατϑοῖς 
ἰάθδ] ; πὶ Αὐγδῆασῃ ἴῃ ἰπθ (ποοογαίίο ἰδίου Πδ8 
ταὶ σοὰ (18 Γαπἀδηηθηϊδὶ ῥτίποΐρθ ἴῃ ὁ ἔλγ Ηἷσθοῦ 
ΒΘΙΔΘ (806 Φοδη ἱ. 18). 

2. ΤΠ6 οδῖδι ὑροὺ ὑδ6 Ἰοΐηβ οὗὐἨ ἁ ΑὈγδθδτη (866 
86 ϑΣερο βία! Ὠοΐο8 υπᾶον [86 γϑι ραγαρταρὮ). [Ιἐ 
δου] ἃ δ6 ορϑογσυθὰ ἐμαὶ ΑὈγδμδτὰ ἰπιβοὶῦ Π6 ΓΘ 

Ν “ὯΝ δὲ τε τοι; ἢ [86 Απρεὶ οἴ 8. ΤῈ οἵ ἰδ6 00, 88 [ἢ 6 
(86 δογοηδηξ, ὑσγοπιίβοά [8880 {πο Βοὶν οὗὨ ἰμ6 οουθ- 
πδηὲ ἰ0ὸ Ασδθδση, Ὑἢ]1, δοοογάϊηρ ἴο [86 Αββυγβηοο οὗ 
ΑὈτγδδδ, τηϑαϊαῖθ δὰ ϑοοῦσο 8 τηδλστίδρο βυϊ θα ἴῸὸ 
6 οογοηδηὶ, 

4. ΤΊ ᾿ΟΌΓΠΟΥ διὰ ροαπίΐου οὗὁἨ ΕἸίοσοῦ δὲ ἐδ 
τ ἴῃ ἀράμ, Ὠὲα τς δηἀ Ηἷβ ργαγοῦ, ὕγονο ἰδδὶ ὑπὸ 

58 Ὀοϊοπρ ἴο ἃ ὮΔΡΡΥ ἱδρθ : Ὠυτηδη ἔογοδίρες 
δηά πἰρλστα, κι [89 δ δαρῖτις οὗ ὕόβονἈα : 1. ἐν 
ΤΠΟΤΟΙΥ [86 “ΟΏΘΤΑΙ ὈΪ]οθαίηρ οὗ αοα, Ὀσὶ (πὸ Ὀ]οδδίη 
οὗ 186 αοὰ οὗ ἐδ οονϑυδῃὶ, 

ὅ. ΤΏ τοδτκ πο ΕἸΙΟΖΟΣ ἄχοα Ὅροσι 88 (9 εἱ 
ὉΥ προ ἢἣθ Βῃου]ά γϑοορπΐσο {86 Ὀτίάο βοϊθοιθὰ ὮΥ͂ 
Φοθονδὰ [0 [Ιε880, ΒΙΟΥΒ τδδὶ δὴ ἱτηρογίδῃηϊ οδιτηδίθ 
γέμα ἀρθαν ὌΡΟΣ κοηυΐπο χοοὰ ποιῖβ ἴῃ [16 οῦδ6 οὗ 
ἴι6 ἰδίδονῦ οὗὐἨ (80 [Αἰ μὰ], οδρϑοίδ!γ Ὁροη Βαπιδῃ 
ἔγϊθῃ ἀἸμοαβ, Ποδρ ἐδ  γ, Κίπάηοθα ὅο δηΐγηδὶδ διὰ 
θη. Το Θμοογδι βογυίοο τ οι ΒΘΌΘΚΔΗ ραῖνοα ἴὸ 
186 ἀροὰ Ἐ]ΊΘΖΟΣ, ΒΠΟἾὟΒ ἃ ἴονθ οὗἩ τῃθῃ ἔγοθ ἔγοσωῃ ΔῺΥ 
ΒΘΗ508) ἰηἰογοαὶ, Βαὲὶ ἰδδῖ οη εἶ βἰάϑ, ΕἸΊΘΖΟΡ ΡΪΔ 068 
8 ἷσῃ εβὕπιδίθ Ὡροὰ 6 Ὀοδυῖγ, διὰ ἴῃ ἷβ οουάθος 
δαὶ ΒΟΥ ἰῃ ἃ γουξ δηὰ σοι] πΘὨΑΥΥ͂ ἬΔΥ, 
Βῇονβ ἐδ ρ]οσίουβ βρόντον δηὰ οἷοοί οὔ μοῦ θθδυΐγ. 

6. Τ86 δουρί 888 ἰπτουρδουΐ Δ ἴγθο οϑεϊιδίθ 
οὗ μ9 ἱτπηροτίδποο οὗ Ὀδδαΐγ. [Ι᾿ ῥΙδοοθ 16 Ὀθδα- 
ἘΠ} τὶ ἰ86 χοοᾶ, ἴῃ 86 ῥταΐϑθ οὗ ἰῃ0 σσοδίοῃ, 88 
[86 ἀτοοῖχα ρἷδοθ ὑμ6 χοοὰ πιὰ 86 Ὀοαυϊ]. Βαὶ 
ἴῃ (86 Ὀθδυγ οὗὁἨ ἰδο διηοοβίζοθβοβ οὗ [βγδοὶ (ϑαγδῃ, 



ΟΕΝΕΞΙΘ, ΟΒ 17ἘΠΕ ΕἸΒΒῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΚΕΑ͂, 

Βοῦοϊκαι, Βδοῦο],}) ἢ Θ06 8. (56 βυπ οὶ ἰοδὶ τοδηϊοδία- 
ἔσῃ οἵ 4 οοηδρογαιϑα, Ὀδαυι δι [1ἴ8 οὗὁἩ [Π6 βοῦ]. ΚΥ68 
τασδ αἰδεϊηρσυϊθἢ Οἰοα τὶ ἰῃ τοΐοσομοθ [0 106 οβιὐηδῖθ 
δῇ το Ὀοδυῦ!, ἰῃ6 ῬΌΓΟΙΥ ΟἈ γίβιϊδῃ διδηάροίης, 
ἤρσιτα ἴΐπ οοοϊοεϊαϑι 8] δηὰ τποπκίβῃ. ΤΠ ἰδδὶ ἨΔ8 
ἄγαπτη τοῦ ἴἰἰ6 πογάβϑ, “6 τὰ τϊδοῦυΐ ἔοττη Οὗ 
ΘΟΙΘ 1 Π688 ᾽ ([8. 1111. 2), (λ6. ἰηΐογοησο, ἰμδαὺ (Π6 τηοϑὶ 
Ὀοδυςί}] διθοης ἰδ6 ΟὨ]άγοπ οὗ τη (ΡΒ. χ]ν. 8) 
ΜῺΒ Οὗ δὴ ΘΧΙΤΔΟΓΟΪΏΔΓΙΠΥ αἰδαρταοα]6 ΔρροδγϑΏοθ. 
ΤΏ τηογδὶ ἰάθα, δηά [Π6 τπηογδὶ οϑιϊηδῖς οὗ ἴθ ᾿ὰχ- 
ὍΓΥ, ἴῃ ἐμ ῥγοβοηίΐβ οὗ ΕἸ οσου. 

᾿ ἢ, δ ὀχρτοδδίοη ΤΟ ΔΚ} ἽἼΌΓΙ, τΒ] ἢ τ 5 (ΠΓΟΌΡὮ 
ἄτα πο] ΟἹὰ Τοδίδσηοηί 88 ἃ ἀοβοτὶ ριΐοῃ οὗ [86 ἀΐ- 
τἷθο στᾶσα δηά γα ἢ {π ΜΊοδα Υἱΐ. 20), δῃ ἃ ὄυθῃ ἴῃ 
86 Νὸνν Τοϑίαμηοηῖ (δοθη ἱ. 17), ΔΡΡΘαγΒ Ποο ἴῃ 8 
ΤΟΙΙΔΙ ΚΑΌΪΟ ΤΩΔΏΠΟΡ ἴον (ἢ6 ἤγδι {ἰπι6, ἴῃ γοίογοηοο ἴὸ 
ἴδε οσοπαυοῖὶ οὗ πηδῃ τ} τηδη. “ΤῊ 4150.᾽) 84 78 
ῬοΙ χβοῖ,, “" τηαϊυλ] Ῥτοοίβ οὗ ἰοσο Ὀοϊοοη ΤἸη ἢ ΔΙῸ 
ἽΟΤΙ, πὰ [86 τη] ἐγαὶγ ἰπἰοηἀοα͵ ΓΑ 1] δοίβ Ὀ6- 

ὑπθθῃ ΤΏ ἃτῸ ὥιχὺς.") γα τουδῖ, Βονανοῦ, Βο]ά, 
ἱπάοοά, ἰμαὶ ἐμ.686 ἑά6485 ὁ ἢ ἰπ γοίεγοηοο (0 86 τὸ- 
ἰδίομδ οἵ τηδῃ ἰο τηδῃ, μανο ἃ ἰῃοοογαῖο ἀοβΒηἐίθηθ688 
πα ρϑου]αγγ. Τμ6 Βοῦδο οὗ ΝΑΒΟΥ τηυδὲ ἈΓΌΥ͂Θ, 
Κγουμἢ 18 'Ιονὸ ἴο Αὔγδδδσω, δὶ ἃ πος πὶῶν πὶ 
ἷπ ϑρίγὶϊ, δηὰ ἢ ἰϊ8 ἐγ ὰ ̓ΓΟΒΟΓΥΟΒ ἰΐ8 ΘΟΠΏΘΟ- 
οι πὶ τ. ὕπαρ ἴδ6θ6 οἰγουτηθίδηοοθ, [Π6 ΓΤΘ- 
Αναν οὗ μοῖΡ ἀδυρδίος τουἹὰ δδτο Ὀ6ΘῺ ἱμϑοογδῖῖο 

ΟὨΥ. 
8᾽ ΤΏ ἱτποροσίδποο οὗ ρίουβ τωοίδμοσδ ἴον ἰδο Κίηρ- 

ἄσμι οἵ οὐ. 
9. Τῆς οἱοναϊοὰ ἀἰδιϊποιίου οὗ ἴδ6 νἱία, ἱα (89 

Ἰυὐδίονυυ, δηὰ ἔου [6 ἰδίογυ οὗ ἰδὸ Κίηράοτῃ οὗ αοὰ. 
10. ΕἸϊοσον δ Ὀτίἀὁ- ποοίηρ, ἰμ6 Βγϑὺ βρϑϑοῖ ἴῃ ἰῃ9 

εἰ λῳ ἐῳ δὶ Ὀορίπηίηρ ἴον [16 Ὑ8016 οἷν. ]6 οὗ ὈΪΌ] 1.4] 
68, 

11. ΕἸΐθζαρ, (06 Θδυι] τροβθοορον οὗ ΑὈτδΏδση, 
ἰῃ ἰδ6 ΘΟΏΡΟΥ οὗ ἐδ6 ΠΟΔΥΘΏΪΥ ΤΘΒΘΘΏρΟΓβ. Α ρῥΐουβ 
«ἀρ]οτιδῖ, δοοοιηρδηϊθὰ ὈὉγῪ (6 Απροὶ οὗ ἐδ6 [μοσὰ. 
ΤΠ αἰἱρίοιμαίδ οὗ (ι}8 πον]ὰ ἃγὸ οἴνδῃ δοοοιηρδπὶοα 
ὈΥ͂ ἀθιιο 8. 

12. ΤΊο Ῥτορθηδῖ οὗ 8886 [0 τοϊλγοιγηοηΐ δηὰ 
ΤΩΟΌΓΩΪ"Κ, ΔΕΤΟΕΕ πὶ δἷβ ῥδδδῖνθ ἱπαϊνι υ δι! γ, 
δηὰ υὙὐ ἢ ἷ8 ἰοατίαϊ δηὰ αδὐδοϊζπρ Ὄχροτίθηοοβ ἰπ 818 
οὐ] ἀποοὰ ὑροῦ Μογίδῃ. ΠΤ, ἴῃ δος ὕπη68, ἢθ ἀοοδ 
Ὀοῖ 8661 {Ὁ}}γ ἰο υπάοτπίΔη ἃ (δ6 ρτοδϑῖὶ ΘΟ ΒΟ] ΌΘΠ00 
οὗ δεἷβ ἔδίποσ, δηὰ οἰϊηρα (0 δῃὰ ρἷπ68 ἴον ἷ8 τρί ῃογ, 
1018 18 ὀχρἰἰηδὰ ὈΥ 18 Ὠἰἰϑίοτγγ ; Ὀαὺ ἯἯΟ 866 4150 ΠΟῪ 
ΥΕΙῪ ΠΡΟΔΕΥ ἴἰῃ6 ὨΟΡ6Β οὗ ΑὈτϑμδπὶ ΤΟΣΘ οπαδηρογοὰ 
ἸΒτουρ ἢ {818 τοι τηρ δηἀ ᾿ῃ οἰ ΠΟ ΟΙΥ ῬΓΟΡΘΏΒΙΥ. 
Βυὺ Αὐτδῆδηι δ (86 τρεῦ ΜΑΥ̓ ἴο τοιοῦ. Ἐθθὶ 
ὙΓᾺΒ ἃ σΟΠΒΟΪΐησ ὈγΟΥ θη 141 σιν ἴσοσα Φοδονδὴ [ὉΣ 
ἴδδβο, απὰ 6 88 σοϑουϑὰ ζοτα ἔπ ἸΟΏΘΙΥ γδν οὗ [86 
τϑοΐυβο, βἴηθο δ6 ΠΟῪ δῃξογοὰ {Ὁ} ὉΡΟῺ [Π6 ἨΔΥῪ οὗ 
ἴδ6 ἔσίαγο οὗὁἨ Ιβγδοὶ, 

ἨΟΛΠΙΜΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΑΥΔΠΔΙΙ Β τηλγταρο-δυϊ ἴον ὮΪΒ ΒΟ [8880.---ΤῊ9 
βαποιβοαϊίοῃ οὗὁἨἠ ἁ 16 Ὀτίἀ6- ποοίηρ.---Ἰθ Π88}1868- 
Εἰοβ οὗ ἃ Ὀ]οββεὰ Ὀγῖα6.---ΤῊΘ 16 ρῥἱοίαγοβ ἴῃ 0} 18 
ΒἰΒίΟΥΥ : ΑὈγδμδι, ΕἸΐοζοσ, ΒΕ Ὀοδῃ, 18 Ρδη, [5686. 
-- Το τοοῖδοσς ἰη μἰδίόγυ, ἐπ ἰουπάδιϊοη οὗ (80 Κίησ- 
ἄοπι οὗ αοά.---ΤῊὁ9 γὸ ΓΕΙΔΆΓΚΑΌΪ6 πηοοῦηρ (ἰδδὶ οὗ 
ἘΠίοζον δὰ ουοκαῃ, δηὰ ἰμπαὶ οὐ Βθοοῖζαῃ δορὰ 
ἴ4880), 8 ἰα ΒΕ ΠΩΟΩΥ ἴον (86 οἷὰ Ῥγονθῦὺ ἐμαὶ ““Τηδι- 
τίδοβ ἃγῸ τηδθ ἴῃ μοδυθῃ.7--- ΠΟῪ 118 ὑσουοτῦ ἢΔ59 
ἰϊα εἰσηϊ ἴσαδηοα: 8. ἴῃ [06 ΠΔΙΤΟΥΘΡ 8686, ἴῃ (ἢ 
ταλστίαρο οὗ 6 ρίουβ: Ὁ. ἴῃ ἴΠ6 πὶ Σ 86 Π86, ἴῃ ἰΠ0 
τοδιτίαρο οἵ (06 πηροῦγ (ἰδ ῥγονίάθηοθ οὗ ἱπὰρ- 

ΤΩ 601); 6. πη 10 86:86 οὗ ἃ ἀϊνίπο ἀϊθοιρεηθ απὰ ἔεε- 
αἰταοοη, Ἰομϊρ ἔγουι {1:6 ΤΑΥ͂ οἵ ΟΥἹ} ἰ0 (26 τᾶγ οἵ 
Υἱγίυθ δπὰ βαϊναίίου.---Βοῦθικδὶὶ δὲ ἃ τηρδί 6, νυἱγρῖπι, 
Ὀγίάδ, πιΐθ, ταοίδον.---(Τ6 Πογοίηθ δὲ ἰαδὶ δοϊδὰ ἴοο 
ΡΌΓΟΙΥ δ ἃ οσοῖθϑ. 8 τουδὶ γοροῆς, ΒΞ) βδν ΟΣ 
ὁδοοῦ 0 ΤΟΓ6 δον [μεΐὶγ ϑαεραγδοῃ).---ἼΠ6 οοῦροξα» 
οι οὗ ρῬδγθηίθ ἰὼ [06 πτηαυτίασθ οὗἨ ἐἰιοὶν οὨ  άταθῖ ς 
ἃ. 118 ᾿υδιῖοα ΟΥ ρΓΟΡΓΙΘΙΥ ; Ὁ. [18 ᾿ἰτη!8.----ΕἸοτὸν ἰδ 
16 (ΠΡ Μμγο88, ργυάσῃοο δηὰ ρῥἰοίγ.---ΕἸΐοζοτ, δὴ ὁχ- 
ΔΙΏΡ]6 οἵ (16 ΜᾺΥ ἴπ ποῦ ἴλ6 Ὀ]οαϑίηρ οὗ {πὸ τὰ, 
δηὰ ἰ6 ἔα ΓΒ Γ] 688 οὗ τηϑη, τηθοὶ ᾿οροῖβοσ ἴῃ Ο0Π6.-- 
ΕΠ] ΟΣ 8 ρΡοι ΐου δηὰ {πδηκερινίηρ.---ΤῊς ἱπροτὶ οὗ 
Ὀδδῦῖ ἴῃ τΠ6 Κἰηράοιῃ οὗ ΟΘο(.---Ε Όο κα ἢ 8 ΘΠ Διτοὶ ΠΩ 
Βούνῖοο, ἴΠ6 ρϑουϊίαν, ἔα ἀδηιθηίαὶ ἰσζαὶϊ οὗ ἃ ποθ, 

ΜΟΙΙΔΏΪΙΠ688.---ΤῊΏο ὈΪοβαίης οὗ δὴ υπίοϊμμοῦα 
τῦλδσι ἔγίθη  688.---ΕρΘοίΔ}}} ἰμ (}6 ἔθσῃδὶ 6 86 .Χ.--- 
ΕΠΙΟΣου 8 Βρθθοῖ (πΠ6 ὅτδὶ ἴὰ ἰμ6 ΒΙ0]6: ἃ. Αδ [89 
ΒΡΘΘΟΙ οὗ διβογναπξ; Ὁ. οὗ ἃ πιδϑίου : 6. ποΐοι ἰατδ 
(86 οδγὺ ἴο (16 τηδδίογ.--- 6 Ἰονὸ δῃὰ σὰ οὗ ἀοὰ, 
85 ἃ ἰουπμάἀδίοη ἴον ἰογθ δηὰ ἰγΌ ἢ διροης πλθη.---Τ 6 
ὈτίΑ] ἴραβδὶ δἰ δγδῃ.--- οίαϊη πιὸ ποί, οὐ (86 ππ|ζθ. 
βιγαϊηοα 688 ἰ0 ΓΟΔΟῺ 9 ρῸ4].--«Ἴ πὸ οαγάτδι 
οὗ Βοδοιδα, οὐ (826 Ἰἰηράοιῃ οὗὐ Θοὰ πυπάεν (δ 

οὗ ἃ ᾿ουγῃογίηρ ῥἱ τίη δὰ πδηάογον."-- 
8808 δηἃ ἘΘΌΘΙΚ ἢ 8 τη ηΡ..---Ἴβ8δο᾽ 8 ἰγδηϑίοιτηδ. 
ὕοη. -- ΤΠ Ὁ] Θπίης οὗἩ ρίουβ Ἰονθ.--- ΠΟ ΘΙ ἴῃ [86 
ἐδ οὗ ϑαγδῃ, οὐ 1.0 )οἰηΐησ οὗὨἩ ἃ ΠΟῪ Ὀϊοβεῖηρ ἴο 

6 οἷά, 
1. Ὑοιβ. 1-9. ΚΓΤΑΒΚΕ : ΟοτγίδὩ]γ ᾿ξ 89 πὸ 8 

(Ὠἰηρ, δίπῃοθ Αὔσϑθδπὶ 8 γτοργοβοηϊοα 88 ἃ ὑτΐποο, 
(δὶ ΕἸ ΙΘΖατ, παχὺ ἴο .ἷβ τηδδίογ, βῃουϊὰ ατο ΘΌΡΓΟΤΊΘ 
σοπμηδηᾷ ἴῃ 41} [6 Βουϑο. Τὴθ ποτὰ “ρογναπῖ,ἢ 
ἱδπογοΐοτο, ἰβ ποὶ ἃ ἰοτη οὗ οοῃίοιηρὶ ἤοτα, Ὀυϊ ὁ 
ὈΠῚΪΥ τοδυκο ἤδσὴθ οὗ ὨΟΠΟΣ, 8ἃ8 ἰΐ6 ποιὰ ἽΖ᾽ 
8. ΟἸθο ΠΟ Γ6 υδοὰ αἾ80 (ἔχ. νυ. 21, οἴθ.λ Φοβθρῃ πδϑ 
ΒΌΘΝ ἃ βοσυδηΐ δδογπαρὰ ἴῃ ἰΠ6 Βοῦβα οἵἱἨ Ῥιδγδοῖ 
186 κίηρ (οἷ. χχχῖσ, 4).- --στηκκ : [ὑ ἰδ ἔγυγ ἴῃ (86 
ΔΙτδΌροτηρηϊ οὗ ἃ Βουβεῃο}]4 ἃ τοί, νυ Δ ὉΪ6 Πῆ, ἴο 
δύο 8 (Δ ΠΠ}] βοσυδηΐ Οὐ τοδί θη, βίμσα 16 
ΘΒ δηὰ πὶ οκϑάποαβ οὗ βοσυδηΐβδ ἰ8 ἃ ΘΟΙΩΤΉΟΙ ΟΟΣΏ- 
ὈΪαΐοῦ 6 που]ά ονον.--Οκάμκε: Τῇ Ὀϊοβαίησ οὗ 
Οοἂ τρδῖκοα τίς σἱδουΐξ ἰοἷ] (Ρτου. χ, 33: Βα. 
οχχυϊϊὶ. 4. ὙΥΏΘη οὯ6 [48 βουβοί ἶπρ ἱτυροτίδπι Ὀ6- 
ἴοτο Ὠἷπι, Ἰοὺ ἷπιὶ αἰϊθηα ἴο ἴὲ ΠΝ Ργυάρηοο δὰ υ. 
ἀδν ροοὰ δανίοθ (ΤΠ ΘΓΟ (ὉΠΟῪ ὮΘΓΘ ΒΟΎΟσαὶ τοσολχῖσα 
ὈΡΟᾺ ἴδ6 ἴσῃ τραϑιτίαρθ, δα ὑρορ ἰδ ἀυϊ|68 οὗ 
Ρϑγοηΐβ δηὰ οἰ] ἄτϑη ἴῃ οοπίγδοιϊηρ, ταδττίαρο) (Φος. 
Χχῖχ. δ; 1 Κίημϑ χὶ. 4) [μὰνοξ: ὅσ. ὅ. ὕ' βοοτδὲ 
Δ΄Ίον8 ᾿ϊπ 86] [ το Ὀ6 υδοὰ ἴη ἱρογίδηϊ ΘΟΠΟΟΓΏΑ, ἄοοα 
γ6}1 ἢ Βοοκ Ὀοίογο,δηὰ (}}1} ἰπαϊγαοίοη3.---ΤῊὴο Απχοὶ 
(Βερ. ἱ. 14: Ῥα, χχχίν, 8).-- -Ὅβάμεε: Ηοϊοθδ δὰ 

86 ἱπῃογί (δὰ ἔγοσῃ ραγθηία, θυϊ ἃ ὑγυάρηςλ πὶῖϑ 
ΘΟΙΉ68 ἔγοῃ ἴ86 Γοτὰ (τον. χίσ. 14).--Εσεκῦυσδ : 
ΤῊΘ ΠΟΔΕΥ͂ ποδα βῃουϊὰ ἱτωροὶ υ8 ἰο βεί οὔν ῃπουδεμοξᾶ 
ἴῃ ογάογ ((δινίπ).---Τ]θ ἰδδὲ ΙΔθῸΓ οὗἨ ϑδοῖ οὗ (86 
ῬἈΙΓΙΔΓΟΙΏΒ, ἰθ ἴο δἰϊοῃμὰ ἴο {1:0 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ αἰπροβι 0.8 
δΔηὰ διγδηροιηθηΐίβ τ ῖῖ τοβροοῖ ἴῸ ἰμόἷν δασοδαβοσῶ 
(Ὀτθο 5] ο).-- δὲ ΑὈγδῆδιι ἴῃ δἿ8 ἔΆΣ ἢ Πότ δυοίάθ, 
Ἧ88 ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ ἑοτυἱἀἄθῃ ἰο [86 ῬΘΟρΡΙῈ οὗ ΑὈτγδδδγω 
ἷπ ἰδ ἰΔαῪ (εξ. ΧΥΪΐ, 19. Εχ, χχχὶν. 16: αὶ, τἱξ. 
1-3). Ναῖυγαϊ ριπιάθηοο που]ὰ παγνο 1οὰ ΑΌΤΑΒδτ ὃο 
οοαίγδοὶ δὴ δ᾽ δποθ Ὑΐ οὴα οὗ [16 ΟἸΠΔΔΙΙ 5} ἔδσω- 
1169 Ἰγουρὴ (16 τηδγιίδρο οὗ ἴβδδο, ἰὼ βανε ἐδ 86- 
συγοὰ ἴον Εἰτη86}} Βυρροτῖ διὰ Ῥγοϊοοϊοι, διὰ ἱπὰοοα, 
τυ ἴο δνο ἰδ θη {86 τοὶ βίϑθῃ ἰοταγά 6 ροβϑθϑθ- 
δου οἵ ἴΠ6 ἰαηὰ οὗὨἩ δμδδὴ; Ὀπὶ 86 μεὰ Ἰοασηϑὰ 

5. [Ἰμο80 ὙΠῸ ΜΟΙ] 686 [ἢ 8 ΣΟδΟΤ Ὀ1]Δ)60Θ πῶσ δ᾽] δορὰ "ἢ 
οἱοναϊοᾶ πο ἃ ἴΥρ08, διὰ ἄγαν οὔ δ ΤΏΔΥ 
ὙΤΟΒΡΒΎΟΣΤΕ, ὑ. 107, τῆ ἐδ σίοἢ ἴπ ἐποθο---ὲέ [ 
δῃὰ εἱ ἰἔπιοδ ΥΟΥῪ αἰσγιϊέης συρκοδιίοιε.--Α. Ο.} 
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αἰτοοὰγ ἰμαὶ Οοὰ ἀϊνοοίοὰ δὶδ παν, οἱα. (οοι).---ἶἪ 
ΟΘΟΌΣΒ ΘΛ ὴ ἰο-ἀαγ, ἴῃ ἰδ Εδϑδὲ, ὑπαὶ (δ τοοττίδκο οὗ 
οὐ ]άγου 8 ἀστουρϑα ὮὉΥ [6 Ραζϑηΐϊδ, Ὀσϑίοσο (86 γουχα 
ῬΟΓΒΟΩΒ ΠΑΥ͂Θ 866 6ΘΟΒ Οἰποτ, ΙΓ ΑΡ ΟΟΟΘΌΓΓΘΏΘΘ, 
οἷν. χσεὶ. 21.- -Ἰηο ἀοοσίτίῃθ τὸ Οὐδ ἰγοῦλ ἰδΐ8 Ρδ8- 
ξορο, ἰ8 (186, τἰμαὐ ρατοηΐα βου ἃ ἰδ κ οδγθ ἔοσ ἐποὶγ 
ΒΟῺΒ δἀπὰ ἀδυρἠίογθ, ἐμαὶ (ΠΟῪ ΤΩΔΥ Ὀ6 δἀνδῃορὰ [0 
8 ὨΟΠΟΡΘΔΌΪΟ τηδιτίαβο δίδιθ, δου ρδγθηΐϊθ δἱ 
Εἴσπηθβ πιΐβυβο {Ποῖ ῬΟΟ δηὰ τίρῃϊ, δῃὰ οοηθίγδαίῃ 
οὐ! άτοη ἰο (Δ 6 ἰμο86 ἴῃ ὙὮΟΙᾺ ΠΟΥ͂ Βᾶνθ 
ποῖ Ἰονοά. ὅϑιιοῦ ῥδγοηΐβ ββου ἃ Ὁ86 ρυπίβῃοά, ἴῸ 
ΠΟΥ Βανθ Ὠ0 ρμδγϑηίΐδὶ μοασὶ οὐ; ἀἰδροακϊ οι, Ὀθὺ ΔΙῸ 85 
Ὁ]ΟΟ ΚΒ ον δίοῃοβ, οἷο. (μο{Π61).---ἰογθ {10 ΔΏΡΘΪΒ δΓΘ 
1.0.0 ϑογναηίδ οὗ (86 Ὀγαθ ΟΣ ἷ "ε2:}.} 

“ ΤΉ Ποιη δ (ΘΙ ΌΘΟΥ͂ ᾽" ὉΓΟΏΐδ ἰη ἀἷα- 
Ῥοκίηρ οὗ ἰδποὶν οἰἱϊάγαι, βῃουϊὰ ὉΠ σοὨδβυ [ἢ 6 
μοϊατο οὗ ἱμοῖγ βϑου]β, δηὰ ἐμοῖς ἔὈσίμοσδποθ ἔῃ ἐδ 
ΨΆΥ ἰ0 δοαύζοη. Ηρηνγ."---Α. 6. 

2, Ἄοτβ, 10-21. Κτλβκε: (ΑΙ1 ἐμὸ ροοάβ οὗ διἰ8 
ΤΩΒΑΙΟΡ ἬΘΓΘ ἴῃ ᾿ιἰθ Βαη, ΤῈ Φ67 ἰηΐον ἤοσω {815 
δὲ Ε]ἸίεΣον δὰ ἰδκθ δὴ ἰηνυθηίουγ οὗ [8 τηλϑίον᾽ δ 

μι δίῃ ἰὸ Η [δας 8Β6 οἷρσῆς ρΡογβυδάθ 
δ οἱ ἸΏΟΓΘ τοδαϊϊν [80 Ὀτίὰ ἴραδο ἰὸ βμὸ πῖϊι δἰ 1) 

γεν. 14. ὕροη ἰδ6 ἀσεῖτο οἵ ΕἸΐοσοΣ ἴὸ 
186 ὈτγτΙὰ6 τἈγουρῇ ἃ εἱ Ἧ76 δο6 (δὲ Θά ἱγηδοῖ 
ἯᾺΒ Ὠοΐ ἀἰδρ᾽οαβοὰ πῖτὰ ἐξ, Βυὶ ἰξ ἀο068 ποὶ ΖΟΠΟΥ͂, 
ἰποταΐοταο, ἰδαὶ νγὸ βου ϊὰ {Ο]]ον ἐπιΐδ ἀχϑζωρῖο, βίμοθ 
ἴμδὲ που]ὰ ὕὉθ ἰο ἰθρὶ αοἂ, (Βαϊ [μ6 ἰσυϊὰ 
δὲ (86 ΟΠ ΘΟΡ] τοραϊποδδ ἰὸ τοῦθ δοῦυΐοθ ἰὸ (86 
ἀφοὰ δηὰ Βο  ρ θα, δὰ δὴ ἰδ Ό]6 ἀθιωθθσον, δὸ 0 
Ὅ6 νἱονγοα δῷ 4υδ] 68 ἰῃ ταὶ θη τοὶ σον ἰὨθαὶ 
ῬΟΓΙΩΥ οὗἁ Ἰονϑ, δηὰ ἀββίγα Ὁ]6 ἰῃ σηδλυτίαρθ, ἴδ, Ὠοτ- 
Θγοῦ, ἐγὰγ οοπίαϊηφα ἴῃ (88 Θοχδυιρῖθ. : 
γος. 11. ΑἍὄὔ γοχιϊησΐηρ υ8 οὗ ουν ἀυ{γ, ἰο ταεϊΐονο ἴδ 6 
δηΐτη418 ἔγοτῃ ἱποὶν ἰοἷϊ, ἀηιὰ ἰο ἔοϑὰ δηὰ ναῖοσ ἐθϑσῃ 
δὲ ἰῃ6 ῬΓΟΡΘΡ ἐἶπι|6.-ὅὕ ον. 17. Α ΟἸ γίβύδῃ τουδὺ Ὀ6- 
δῖ πἷθ ὈγΙἀο- ποοίης πὶ ῥτᾶγον.-- Μυβουϊσῦθ: Τὸ 
0 8 οτοαΐυσο οὗ ἀοα, ἰ8 δοτωσηοῃ ἴο 8]} : ἰο Ὀ6 ὈΘΔΌ- 
Ὁ] '8 (6 τηδεὶς οἵ σροοίδὶ ἔανον.---(ὕροῦ τοσ. 19. 
ΤῊΪΒ τδϑ ἃ στοαῖ ΠΡ ΒΌΓΟΪΥ, δἰηοθ ἰξ ἰα τ 6}} Κηονγα 
ἐμαὶ ΜΘ οαπλοὶβ ματο δα ποιδίηρ ἰο ἀτίηκ [Ὁ δου- 
ΕΙᾺῚ] ἀδγα, ἰδμου ἀτίηῖς ον ἃ ἰοὴᾷ [{η|0 δἷδοῦ ὁὴ0 
ΔῃΘΙΠΘ᾽ Ὀδίοτο ἰΠΟΥ͂ ἄγ βαι ῇοϑα).---ΟἸγδώδη ματοτὶδ 
βου ὰ ἰγδίῃ ἐπ εἶν οἰ ]άτθη, ὀσρϑοίδ!ν [οἷν ἀδαρ ῦαχα, 
ποὲ ἰο Ἰά]Θῃ688 δηὰ ρῥεϊάθ, δπῦ ἰο ΒουδοιοἹα ἀυϊ:66 δηὰ 
τοῦῖ.--- ἐν. 21. Α ὄ τοδῃ οἴϊθη 4068 βοπιοίίηρ ἴῃ (}0 
εἰτωρ οἰτν οἵὨ ἷβ Ὠοατί, δηἃ Κηοτβ μοὶ τδδὶ ομὰ αοὰ 
ὙΠ ταῖζο ἰδ ΒΟΓΥΘ.--- ὟΥ 6 ΤΩΔῪ ΒΟΓΥΘ ΟΌΡ πο ΡΟΙΒ ἷπ 
Δ λθαίοσ ΤΠΘΑΒΌΣΘ ἴπδη (ΠΟῪ (68ῖγ6.- -Ἔ]βοο: ΤῈΘ 
τίῃσ. ΕἸΒΟΡ ἃ δΒοιῃ οἰ γοῦΪαν τἷπρ, Δ ἃ ἀϊδάθπι ἔὸν 
[80 Ὀτον, Ρεμάἀθηϊ δῦουο ἴπ6 ὩΟΒ6, ΟΥ ὅδ:0 συδίοιη τ 

᾿ πΒοθοιτίηρς οὗ {16 Εδβὶ (188. 11, 21; ἘζΖοῖκ. χυΐ. 12 : 
Ῥτον. χὶ 22).-- σα πτεπ ᾿απαδιοῖ: Α τϑιρασκδ Ὁ ]9 
Πιοαστῖηρ ΟΥὗἁὨ ΡΓΔΥ6Γ.---ΕἰσΗ Βῦρκε : ΤΏΘ Ατδρίδησ 8}}}} 
6811] Μεβοροίδηιία ΕἸ Πβομοβίγθα, ἱ. 6... 186 ἰβαπά.--- 
Αἱ οὁῃ9 βίρῃ ἴτοιαῃ ἰδ οδτιηθ} Β ἀτί νον ἴῃ 6 σδπιο] ΚΗ ΘΟΪΑ 
ἄογττι ; δἰ δῃοῖμοῦ [Ὲ σίβοβ ὕρ.--Τ}6 Αταρίδα θ᾽ 
σΥΑΡἤογΒ 81} τϑοοριΐζα ἐδ ἑουηίδίπβ πὶιϊθουΐ [86 

αἴγ, πνοὴ ργονϊάθ (6 πΕοΘΑΥ ἱμμδ ἰἰαμΐθ τ ἢ Ἡγαΐοσ. 
πο ϑάΑυξειῦβ ΗΡΈΒΕΒΟΚΒ: Α γοῦῃρ Ῥοῦβοι, δἷβο, 
δῃου]ὰ ποὶ, 49 ἀΔζζὶϑὰ δηὰ Ὀ]Ση θὰ, οἰϊηρ ἴ0 ὁῃ6 ΟὨΪΥ, 
δηὰ ἐδῖηκ ἱβαὺ {{ δ οουἹὰ ποὶ οὈϊδίη ἰμαῇ οπθ, ὮΘ 
τηῦβῖ ρὸ ουἱὐ ἔγοτῃ ἴ6 ποῦἹά, Ὀπξ Βῃουϊὰ δυο Ἰοοῖς ἴὸ 
(ῃς Γογὰ, δπὰ 566 ὙΒΙΪΠΟΣΡ ΒΘ ὙΠ Ἰοδὰ ἢ), ὙΥΒδὶ 
Θοα γσίνοθ ὈΓΟΘΡΘΙΒ γγ6}}, Ῥαὶ πιδὲ το δηὰ {Π6 πυρὶ 
οὗ {06 6γ6 γίνε, ἰμδί Ὀθοοθ8 Δ ῬΌΓΘ Ρυγχζϑίοσγ. 
(Βαι δἰδουρῃ τ6 υπάογαιδηαϊημ, δηὰ, ἱπαὰοοά, [86 
ἰγ Δ] υηἀογπίαπαϊΐηρ,, δοιὰ ἀἸγοοὺ (6 αϑδίνγ, δι}}} 

6. οδοΐςο ἰ(θο!ῦ τοπηαῖηϑ ἃ τηδίζον οὗ ἴμ8 Ὠθδγί). 
[78 Βογὸ ᾿ϑασὼ ἴο Ὀ6 ραγιϊσυϊας ἴῃ σοτητηοηάἀϊηῃσ ΟΡ 
εἴδεῖτα ἰο (6 οομάποι ἀπ στὸ οὗ ἀϊΐνίῃο ῥχονὶ 

Ιε ἰθ οἷν πίβδάοτῃ ἐὸ ΖΌΠΟὟ ρῥτγονυίάθηοο, δαὶ ΖΌΪΥ ἐδ 
ἴοτοϑ ἐξ, Ηδηιγ.--ὦ. 6. ᾿ ᾿ 

8. ὕετΕ. 22-88, βτλεκε; (ὕροὴ γοῦ. 39. ἴᾳ ὶ 
οὶ ἱπ ορροκίου τ 1 Τίτα. 11. 9,10: 2. Τί. εἰὶ 
4,ὅ, ἰο ρπὶ οὐ ἰδεδθ ογδιηθηΐβὴ ὯῸ ΒΕΒΘΡ: 
1. Βοδοῖδη μα ἢηο0 οοποοῖδ οὗ μοσβοὶ ἰῃ οοηποοίξοῃ 
πὶ (Βοτ; 3. 825 βδσδῃῃ ὙΛΔ8 8 ὈΓΪΏΟΟΒΒ, 80 ΕΘΌΟΚΔὮ 
Ὀθοδιηθ ἰ86 ἀδαρμὶον οὗ ἃ ργΐποο, δηα τγγἴόΘ οδπηοὶ τ0- 
ἔυοο ἴο ἀϊδιϊπισυϊδηθα ροιβοῦ ἃ οογίδϊ ἢ ργθδιηΐηθῆοθ 
ἰῃ οἰοίμἶπισ δηὰ ογπιδτηθηίβ; 8, (Π6 γτοδὺ δρυπάδποα 
οὗ ρο]ά, ῥῬγϑοίουδ δίοῃϑθδ δπὰ ἰθυγοὶβ ἴῃ ὑπο 1,ουἱιοδὶ 
συϊυθ, τὰ τοὶ ἴο οοπίτίθυΐθ ἰο ῥγίάθ. ΒΑΜΕΒ: 
γον. 27. 1ἢ Θοἀ Πιδϑ μοδασὰ 8, γὸ 8ῃου τα (πδηὶς Εἶτα, 
“-“,νὙαὰἴ. 8]. ΒΙοροοὰ οὗὐἨ 86 Ιμοστὰ. Απ ΠΟΏΟΓΔΡΪΘ 
ὑπτῇ οὗ " ἀκα κῇ ὑπ ΟΙὰ ἀπτῆμεθον (Ρβ. χχχνὶὶ. 

, δίο.).--Τὸ ἰσίπα, τ]ὰ, Βοθρίίδ 16, 15. 8 
ΟἸγίσδε νἱγίτιθ.-- -Ολιι ἘΞ Ἡαπαδιοδ: (Το Ὀξαοθ- 
8 πὸξο 42 ἀποβίβ, [6 τἰπρ 2 ἀυοαί8)."---βῬσμδῦρκκε: 
ΟἿΘ ΠΥ ΒΟ] {15 Ὀοΐοτο ἐδ ΒΟῸΣ Ὠγροοτγί εβ, τὸ 
Βο]α δΐ ἃ ρατὶ οὗἨ βρίὶ γἰλυδιγ δῃὰ ρϑου αν βαμοὶ 
ποὺ ἴο μὲθ᾿ τη ΟΥ εἷϊναυ. Οοά ροστηΐϊβ ὑπ6 ΡΟ, 

Ἰοπάον ΟΥ̓ΒΔΙΏΘΏἰ8 δὲ ἃ ΙΩΔΥΤΙΑρΡῸ ἔρααὶ. Εν 8 
ἄδῃοο οδθποὶ ῦ6 οομάθιρποί, Σ ἰδ ἰβ οαγτοὰ ΟἹ 

ἷῃ 8 ἸΔΟΓΑΙ δηὰ ΠοΟμΟγα 6 τὺ. [αι ποτ. 
ΤῺ γροιϊοιοιιὶ “1 βῆονβ (86 ἀουδίβιϊηοδα οὗ 

διηθουποοσηθηΐ οὐ ἰη ΓῸ86 Γ᾽ 8 τηἰπα, δηὰ ἰῃ 
116 οἱΓουϊηΒίασιοοθ ὈΥ ἩΔίοδ ᾽6 πὰβ βυιτουηάοα, 
-.ἡα. 6.} τ- ον. 81. ὕροι 1,608} βοποσοῦβ νι οσὰβ. 
ΑΒ ΒΟΟῚ 88 ἃ ᾿ἰνίηρ᾽ Ομ Βοϊουθη688 οὗ αοἀ Βρτίησβ ὉΡ 
ἢ ΒΩΥ͂ 086, {ΠΟΙῸ ΘὨΐΟΓΒ, 88 [5 ΘΟΙΒΟαΏΘΏΟΟ, ἃ βδοσοὰ 
ΒΟΙΤῸΡ οὗἉ κοΐῃρ; Ὀογοηπὰ ομϑἶΒ οὐτῃ βἰδηά-ροὶπὶ (Πθηρ- 
δέθΏ 65). (Βυΐ δἰ ἐπουρὴ Δ Όθα Βρθαϊτα ἤθτὸ Ὀογοηὰ 
εἷα οἾ ῬΓΟΡΟΡ τηθαβῦγο, 8.1}} τὸ δῖὸ ποὶ ͵υδβιἰβοὰ ἰῃ 
ΠΘΗΤΙΩΕ ΙΕ »ἱοὶνλ. 

4. Ἴοτα. 84-40. ΒΤΛΕΚΕ: ὕὈρΟὨ γα. 8ὅ. Πογοΐῃ 
ΕἸΊΟΣΟΣ ΒΟ ἢΐ8 ργυάθηοο. Ηθ ΚΗΘῊ Μ)ὰὸ]] {μδὲὶ ἃ 
τοῖος τοῦ ἃ ὩΘΥΟΡ αἷτο Ποὺ ἀδυρηίοῦ ἰ0 8 ἸΏ 8 Ὑ8ΟῸ 
Ἰἰίνοὰ τοοσϑ ἰθδη 6 Ὠυμάγοα τη Ἶ]08 ΔΊΤΑΥ, ἱπ ΒΟΔΏΪΥ, 
ΨΆΚΗ Ὠροαγ οἰγουσπιθίδηοεθ, Ηθ {μ09 8}80, πῇ 0 ἢ 
Θ΄ »αγε, “Τ8ὸ Γοτὰ Βα Ὀϊοβθθὰ τὰΥ ταδδίοσ," ὑυτη 

ΔΎΓΔΥ ΠΟΙᾺ [ὶβ Τηλδίου ΘΥΟΓῪ Βυβρίοίομ (δαὶ 86 δὰ 
εοϊηθᾶ δυο στοδὺ ᾿γ δ ἢ ἴῃ ΔΩΥ το γὰγ.---Ὀ οι. 
ΤΟΣ. 87. Ηδῃοθ [ΠΟΥ͂ οουϊὰ ποῖ οπἰοτγίδίη ἐπα ἱπουρε, 
1 Αγδθδτα ἰΒ 80 τοῦ ἩὮΏΥ 80 στοδὶ δηὰ ὀχρϑηβῖῦο ἃ 
7οῦτΟΥ ἢ (6 οουἱὰ ἰπάοοα Ὦαγθ ΘΑΘΠῪ ἰδκθη ἃ Ὁ. 
Ὠδδχιὶι688).---Τ ρος νοῦ. 47. [ἢ Τό τθ68 22, 28, ἰἱ 'θ Βα (, 
{86 Βοσνδτὶ Βαὰ ρίνοῃ μοῦ [89 Ὀσοϑοηΐβ Ὀθίοτο δ6 μὰ 
δϑἰκοὰ δον Ποὺ γοϊδ οηβΐρ, ΠΟΡΘ ἴ06 ΓΌύθγΒο ΒΟΟΙΏΘ 
ἴο ὍΘ ἔστι ; Ὀπὲέ {π6 πὸ ΔΓ6 ΘΑΒΙΪΥ τοοοηοὶ θὰ ὉρΡΟῊ 
186 δυρροβίοπ ὑμαὺ ΒΘ Ὀγουρθιὶ ουὐ 186 Ῥγεβθηΐβ Ὀ6- 
ἔογο {86 χυοδίίοῃ, Ὀαϊ δον 11, ἰδϊά ἐπθσὰ ὑροπ ΒΟ. ἢ 
(ΤῊΘΥ ἃγὸ τίμιον σϑοοπο θα ὑροῖ ἴ86 {ΠΘΟτΥ, ἰδ δὲ Π0 
Βογο ρἶτοβ (6 ογάον οὗ ὑἱπϊηρβ αδ δ οοια ἀαῦθ αοἰοα, 
8116 ἢ Εἰτηβο δον, ἴῃ (Π}6 [ΟΥ οὗ μὶβ Ὠοατί, ἃ 1119 
ἴοο Βαβι, οὐ ἰπ {86 ΒΙΓΟῚρ᾽ ἀββύγδ 66 Οὗ ἃ ῬΓΟΒΡΟΓΟΥΒ 
βθαο, δὰ δοίυδ]γ ἀσμο ὈοΪὰ ἰΐηρβ δὖ (δ 9 δαῦλθ {ἰπ| 
Ἰοανίηρ οὧὐ οὗὨ τνἱοῖν, ἴδδὶ ὉΥ (16 {πε Ρρύκ το ΔΏ 
βιδίοτηθηΐ οὗ [6 σασβίοη ΒΟΓΟ, ἢ6 ἀδοΐαγοβ ἢ 6 ἔτοπ- 
᾿ἴποϑβ οἵ ἴπ6 ἴτυν οὗἨ Βοίδυ6)..---Τὸ ἐλὸ γἱσὴλὶ λαπᾶ 
ΟΥ̓ ἰο ἐλεῖο. Ναὸν Ἰο βονογαὶ ΒΟΏΒ, δῃὰ ΕἸΐΘ ΖΡ 
ἯᾺ8 ποὶ ἱπογοῖογθ δοηβηθᾶ ἰὸ ὁπ ἐῥμθ οὗ ΝΑῸΣ 5 
ἀοθοσῃδηί.---μὸ ΟἸ τἰβυίδη βυϊοῦ τουδὶ τοὶ β6οῖκ ἰὸ 
οοπδίγαϊη ὈΥ ῥόον (86 οοηβοηὶΐ οὗ (86 Ὀτίάθ, οὗὨ ΒΟΥ 
Ῥαυθηΐδ δπὰ ὅση, Ὀυϊ ἰοανο 41} ἰοὸ {Π6 ργονάθηθθ 
οὗ 6οά.---ΞὉΗ ΒΡ ΚΕ : ΤῊ6 Ὁ] η668 δηὰ ρδυιου γα 
πὶῖὰ τισι [86 Βοσναηξβ τρδῖοβ ἷἱθ8 Πδιτνο, Αστο69 

μά ΕΓ Ὄγδοοϊοὶς οσΘ ἤγοσα ἔους ἴο τὸ ΟἼΏΟ68 ἴῃ παρ μὲ 
-- γψαϊτο ψουἹὰ ἀοροπμᾶ προῦὶ ἐδο Ῥγϑοίοτιϑ δίοσιϑα οὐχ» 
ποοίοα τὲ ἔθοτα. ΒΌΔΕ, ἰϊ, Ὁ. 43.---Α. α.] ᾿ 

Υ̓ ϑανώρε ΘΡΕΣ ΤΗΝ ῬΧΌΡΟΣ ὙΔΥ αἵ Τοσοποὶ τς (μ0 ὑπὸ 



490 ΟΕΝΕΒΙΝ, ΟΕ ΤῊΞ ΕἸΒΒῚ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΒΕΞ. 

ΘΟΕ τὰ 186 οἰιαγδοῖος οὗ ἴΠ0 αἴεοϊοῃδίο, ἰη- [τ8, τ ἢ ροοά γϑαϑου, ἴδδὶ Εϑθοῖκα Βδὰ Βον ὐΐηρβ ̓ο 
(οἰ ]Πἱσοηῖ, δηὰ ἀσοὰ ραγθηῖβ. Ηθ Κποῖβ ΠΟΥ ἴο ρμυΐ 
6 Ἰἴοσοῦ ἰπίο ΡἸΔΥ͂ ; ᾿Θ 0865 ΘΥΘΟΡΥ͂ ΡΟΒΑΙΌ]Θ ΤΩΘΔΠΒ. 
--- 11 ἴῃ νογβο 14 86 δὰ υδοᾶ [9 δΘομσηοῃ ἴδστῃ 
τολϊ θη, ἢ6 1868 Ὠ6ΓῸ π|ῖῖὰ αἀἸΠσζειοο, ἴῃ ὮΪ8 οἷν- 
ουτηδβίδη 8] δρϑϑοῖ, [6 πιοτὸ οἰοναὶρα θα τς 
[1:ὸ ἀϊπίποιίουι τοίδετοα ἰοὸ 18 ἐμαὶ θοΐποη δ. 
δηὰ Αίριαλά. ΤΏ ἰδίζον ΔΡΡΘΑΓΒ ἰπ ἴ8. υἱῖ. 14. 69 
Ὁ οτάσπογι.--Αα, 6.]-- Το ποβουηρ, ἰπ6 ροϊάσθα 
τίη, τε ἰς ἢ ροποίγαϊθα 189 τοὶ 16 τὰ}} οὐὗὁἨ [ἢ6 ὨΟΒΘ, 
Βυηρ ἄονῃ οὐδ [86 του ἢ, γ;{αδ ἃ ἔδπλαϊθ ογῃδιηηθηξ 
οὗ [6 δποϊθηϊ Εδϑὶ (Εζεϊ. χνὶ. 19), ἀπιὰ στϑιμδίῃβ 80 
δ: ΠῚ, δοοοταΐηρς ἴο ΝΟΌΣ δπᾶὰ Αὐνίθυσ. Αδουΐ ἐδ6 
βἷσο οὗ ἃ ἀο]ϊαγ, ἱξ ἰτϑασ θη} βαττουηἀοά ἴμ6 ὙΠΟΪΘ 
τιοῦϊ. [Ιὺ 8 δὶ ργοβοηΐ δἷδὸ υδοὰ διηοὴρ ἰῃθ Ατὰ- 
ἰδηβ 88 δῇ δησαροιηοηΐ ρῥγοβθηΐ, 

δ. Ἄάετθ. δ0-ὅά, Κταβκε: ὕροι γον. ὅθ. ΤῈ6 
τοοοϊνοα οοη᾽θοίαγο (μδὺ ΒΟΙΒΌ6Ι βἰδῃβ ἴῃ (ἢ 9 Ὀδοῖ- 

Ὀδοδυῦδα Ὧδ6 ΜΔ8 οἷὰ οὐ δἷοῖς. ΟἰδοΎΉΪδα ἱὲ 
ΔΡΡΟΔΆΓΒ 88 ἰἔ ἰῃ6 ὈτΟΙδΟΡ δοαά βοιρο ναί ἴο ΒΔΥῪ ἴῃ (Ὠ6 

ἷἴαρο οἵ ὨΪ8 βἰβίθν.- -- ΠΡῸΣ. νον, δ3. ἘΠΊ Ζου τησβὶ 
Βδγθ ὈΘΘΠ ἃ τοοδῦ ἀουοῦϊ πΟΣΒΒΡΡΟΡ (νογ. 13, 26, 
47}.---Οβδη (ρΡ᾽ο005) τηδτείδραβ ἃγὸ ποῖ ὈΥ̓͂ ΟΔῃΟΘ, 
Ὀαΐ τηδὰρ Ὀγ Οοα.--- δι δὲ, Ἡὲνί, : θη Ρδγθηΐβ 860 
[δὲ αοὐ ἀ6815 τὰ (μοῖρ ΟὨ]ἄγθη ἴῃ ἃ ΓΔ νογδ Ὁ] 9 ἩΔῪ, 
(ΠΟΥ ΒΒου] ἃ ποὺ Βαγα 00 πχυοῖ ὉΠΒΘΑΒΟΙΔΌΪΕ 6οηΒ.4- 
Θγδίΐοη οὐ ἢ οΒἰ(ΔΠΟΥ.---ΘΟΗ ῦρεε : ΟΥὗἨ δ 8β0-δ]]6ἀ 
Ῥυνοδαθο- τίοο (ἴον ἴπ6 π|[6) (οἢ. χχῖχ, : Εχοὰ. χχίΐ. 
16, 17), νι ο ἢ Ὴδ8. ὉΒΌΔΙΙΥ δ ορΟιΒ ἰ0 (89 ῥγίοϑ οὗ 
ἃ δἷδυε,---88 [06 ΑΥΔΌ οὗ ἰο-ἀδΔὺ ρατομαβοϑ Ὠἷθ Ὀτὰ 6 
ῬΟΡΏΔΡΒ ἴοῦ ἔγοτπι ἴδγθο ἴο ἤν Θϑτ68---ηὰ οὗ ΟΌΓ 
ΟΣ τηδιτίασο, ἢ ἔγοπὶ (0 ὈᾺΥ, ΟΥ ἴ0 εἶτα, ἔῃογο ἰ8 
ποίην βαϊ ἃ ἢθγθ, βίποθϑ ἰ86 βαϊΐον αἰνἱἀϑὰ γἰοὨ]Υ εἷβ 
θνοὶβ θοίτοοη [δ ῦδῃ απ (6 τροΙ ΘΓ. 

6. ὕετθ. δ4-61. Κταβκε: ὕροῃ γοὺ. ὅδ. Βο- 
ΘΔΏΒ6 816 πγυδὺ ρῸ τὶ ἢ Εἶπα ἴο δρουὶ 134, οΥ, δοοου- 
πρ ἴἰο ἀποίδον γθοκοηίην, 128 πὰ ]166. ΤΏ 9 8 ΒΔΥΘ 
τοοοϊνοα ἐΐ 88 ἃ το ἐμαὶ ἴ(θθγὸ βῃουϊὰ Ὀδ δὲ 1ϑϑϑὶ ἴθ 
το 8 Ὀοίνεεπ (06 Θηραροπιθηΐ δὰ {86 Βοιῃθ- 
Ὀτίηρίησ οὗἩ ἰδὸ Ὀγίἀά6. (86 δονγβ υπἀογβίαμὰ ὉΔῚ 
ἴο ΙΩ6Δ} ἃ γοδγ, δηὰ ὑπάον ἴ56 ἰδηίι, θη τ Ὠ0}}8.}---- 
ἴμλναε : ΑἸβουρὰ ΕἸΊοΖον που]ὰ ποῦ Ὀ6 ἀοίαἰποά βονθ- 
ταὶ ἀΑγ8, ἴὑ 16 οὶ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο οΘοποϊυθ (πὶ (π6 ἀ6- 
ρδείσιγο ἰοο]ς ρἶδοα ΟὨ [80 ΥΟΙῪ ποχὶ ἀλγ. (ΗΕθ τουρίπᾶβ 

Φι(Οοστῖδα : Ἀεέγαίλεη ἴτοτα λείγεη, ἵ. 6.,) πείείλεν καιυη.} 

τρέπε δὲ ετ σὺ ἴον (δὸ ἃ ν δία. Ιε 5 δασ- 
ἰδίῃ (ΠΟΥ δηθὰ, δηὰ ἀἱὰ ποὶ τϑυβδίη πιοτὸ ἴδε 
ἴδῃ ἀλγα). ὕροη γονῦ. ὅδ. Α ΟἸ ιγἑβιΐδη τοδὶ 
[06 ἰἰπηθβ ΟΑΓΟΙΏ]]γ.--- ΟἸΟῸΒ Ραγοηὶ βῃου]ὰ ποῖ οοῦ- 
βίσαϊῃ ἱμποῖς οὐ] άγθη ἰὸ ἃ ἵδρο (0 δῖοι ΠΟΥ 
δνθ πὸ ἱποϊἰπαιίοη.-- -Ὁ γὺ τοδί θμα, βοὸ ἐδαὶ ἰῃ 8 
Ῥίουβ ΒΘΌΘΚΔΙ 885 ἰουη ποὺ Ὀτίάορτοοτω, ποὶ δὲ βΏΦ 
ΕδΥΘ ΔΥ ἰο ἰασΠ 688, οὐ δηΐογθα (86 Ὡηβθθσο νυ ἀδηοθϑ, 
Ὀτξ 48 Β[:0 αἰδοβαγγοϑὰ μοῦ ἀυέγ. ΕΌ]]ονν Ποῦ ὀχδιωρῖο, 
ἴοασ αἀοἂ δηὰ δον αἰ σοηῦγ, αοα Μ1}} Ὀτίηρ γοῦ ἴο 
18:6 0Π6 ἴον βοτὰ ὯὮΘ [ιΔ8 δϑδείριιθὰ γου.---ΟΒΙΔΝΌΕε: 
Το ἀδαῖτο οὗ ῥίουβ ρϑορὶθ ἴον ἃ Ὀ]θβαίηρ' ὑροῦ οἴδοσα 
ΔΓΘ ΤΟΙΡΊΜΥ ῥγαυθῦβ Ὀοίοτο αοὰ, δηὰ τμεγείοσθ δσὸ 
ὮΘΥΟΡ ἴῃ γδίῃ. 

ἢ. Ἄοῖα. 62-67. Κτλεκε: Ν ᾽5 β81ἃ Βοτὸ οὗ 
ΑΣδδσΩ, αὶ Βο Μ.71}1 ἀου Ὀ11658 τοσοῖγο Ηἷβ ἀδυρῆξοι- 
ἰη-ἶδνν ἴῃ [8.6 τηοϑί ἔτί ἢ αἱ ΤΏΔΠΠΟΡ δηὰ τ ΤΏ ΔῊΥ ὈδΏ- 
οὐϊοιίίοηδ, ἀπὰ ἴμ6 δοοουηὶ σίνοῃ Πογοοῦ ὉΥ ΕἸ οζοῦ τὲ 
ἴδνὸ δὔογαοθα τουοἢ πα ϑίδοώοη, δηὰ ἔυτγηϊβῃθὰ ποδὲ- 
ἰοΣ ἴος ῥγαΐίδο 'οὸ αοά. (Απ διεροστίοδὶ Ὄχρδπδεῖου 
οἵ {0 τιλττίαρο οὗἉ [β886, ἴῃ τοίδγθῃοο ἰὸ ἐπ τρδττὶ 
οἵ Ομ γίδι στ ἷθ ΟΒυτοδ, ἐδ Βοτο ἰπιγοάδυοσοάλ.---Ὀροῖ 
γοῖ. 62. ὙΏΟΘΥον ΜΝ} Ὀ6 ἔἦγϑο τηυδὲ Κπὸν ΠΟΤ .8 
Ἶ8 ἴο Βυρροτί διὰ οᾶγο ζ0Γ ἢἷβ τίῖΐο. --(ΟβΊ ΑΚ ΡΣ : 
Μαιτίοἃ τρθη τηῦδὲ ἴον, ποῖ διαίδ οὐ βίγικ ἐποῖτ 
ἩΪΐνγ68.}.-.Α ὨΔΡΡΥ͂ δηὰ νυ }}-δυδταί πο τπλυγλσα, τοϊ- 
ζῖθβ εἰἶγ [86 δάνογβί 68 οὗὨ ἐμ 8 16. (ιν. χχασνῖΐ, 
Ἴι} ϑσπαύνκα : Το ἱπιρς ΠπΉΟΣ τθ0α 186 δοϊὰ 
ἷβ, ἰὴ πδίαγο, τμδῖ (8.6 σοβροῦ-Ὀ6}} 18. ἰὴ ἴ06 Οδυτοῖ. 
-- οὐ κδὴ ἤἤγονβ Βογροὶ ἢ ἔγοτῃ [ἢ 6 δηΐπιδὶ βΒῃ6 γοάϑ, 
ἱπυιπηοαϊαίοὶγ, ἴῃ δὴ ἱπηρυϊβῖνο, ὨΔΒΟΥ͂ ΤΑΒΏΠΟΤ.--- 6 
Ατδθΐδῃ ποϊθδῃ Βὲ}}} σοι ο8 ἀν ἴγοιη ΒῸΓ σδτηοὶ 
ὙΠΘῺ Β[)6 πιοοίβ ἃ τι8ὴ οὗἁὨ ἰδ ΒΑΙη6 ΟΥ Βίσἤδτ ΓῺ 
1πδῃ Βορβοῖ, ΝΊΘΌΘΝΓ 88 ἃ τὶζ688 οἵ βυοἢ ἃ τηδοῖ- 
ἴης (1 βδι. χχν. 38 ; Ῥβ. χὶν. 13).- -Ἴ"ὸ Ὀγίὰθ νὴὸϑ 
ΘΟὨΒίΔΗΠΥ θὰ γο]οὰ ἴο ἴ86 ὈγίάορτοοωΩ. ΑἴδΥ ἢδ6 
οοσωρ οὐθα τλλγτίδσο, μΒ9 οουἹὰ ταὶ 600 86 στ μος 
ἴδλοϑ πῃνο]]οἀ.----]ἢ το, 16 ΔΌΟΥΘ, 856 4190 Εδοξοῖ, οἷ. 
Χχὶχ, 9, ΒΘΌΘΙΚΔἢ ΜγᾺ8 θηραροα ἰὴ ΠῸΡ ἀαίΐοα, διὰ 
᾿Βογοΐογθ, 85 88 σπβυοτηἈΓΥ, πιιδουῦ ἐῃ6 νοὶὶ.---ἰ ΤῊ 6 
δογθαυοίορα ΔΙΙΘΘΌΓΥ οὗἨ Ἐδιαρδοῖ: ΑΒ ἰδὲ (τᾶ γ- 
τίαροϑ οὗἨ 18280) Ὠδρροηθὰ δοοογάϊησ ἴο 80 δρροὶπι- 
τηθηΐ οὗὨ ἷ8 δίμον ΑὈΓΔΙ τ, 80 (18 (ΘΒρΟΌ 4) οὗ 
ΟὨτδι) ͵ἰ8 δοοογαϊησ ἰο 009 σοοὰ ῥ᾽οαϑατο οὗ ἐδ 
φίδι, οἰ6.) 

ΤΗΙΒΤΕΕΝΤΗ͂ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

«ἀὐναλαπιδδ ξεοοπα Δίαγγίασε. ἸΚείιναῦ ἀπά ὅδΡ βοπβ. Αδγαλαηιδ ἀφαίδ απὰ λὲς δεινἑαϊ, 

κατταυττοιυτ δ νακιίειτνεσο, 

σπάρτα ΧΧΥ͂. 1-10.ψ “ 

1 Ὁ{Τῆθῃ δἀρδϑῖη ΑΡσϑῆδτη ἴοοῖϊς 8 σῖΐδ, μα ΠΘΥ πᾶπιθ τῦας Καὶ ΘἰὈΓΔᾺ [᾿πόεῶϑο, ταροσ, ὕβσαποο]. 
2 Αμπὰ β|6 θᾶτθ δΐπι Ζ᾽τησϑῃ [-: Βίπιοα, ΟοἸουταιοᾶ ἴῃ ϑοηρ, ταπονποᾶ]}, 8 «οἸςβῆϑη [να [, δὰ 

Μοάδῃ [πἰτ[ 6], Δη ΜιαϊδΔη 
8 “οΟἷί, δταγο]. ἈΑπαᾶ Φ“ο 39 η8ῃ 

Ἰοπϊδειά 8], 

[ϑατίπεαο, εἸοοταν}, δηὰ ΕἸΡΏΘΙ 

ἰαβαρεῦε , 8πα ΙΒῃραῖς [Ἰδανίηρ, ϑοσβακίας), δὰ Ῥῃυδῇ [ϑονοὰ, δεὰ 
ορδαΐ Ξῆθθ8 [πιδιι ; ἐμο Βαΐχοατ], δὰ 

᾿Αμὰ {86 βοηβ8 οὗ .δθάδηῃ 6Ι1Θ ΑΒΘ τὰ 
4 [μοὐαβἢ)πὶ [Βαπυσαοτοᾶ, ἐβασρασιοὰ], δα ΓΩΘΌΤΩΤΩ πα [᾿Ῥϑορ]6]. 

ΞΞ ΟΡ ΒΕσ ; ἃ γοῦσιβ δηΐταλὶ, 0417}, δὰ Ηδῃοοὶ [Πεἰμαιοά], δηὰ ΑὈἸάΔῈ 

θάδῃ [ὔγεῖ: ἴον σους, 
ΡΊυΣαὶ οὗ Αδδβμυσ. Ἐδτεῖ : Βδτο, εἰσαεὶ [, δηα 

Απὰά (86 8018 οὗ ΜΙάΐδη ; ΕἸΡΒΔᾺ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂. 1-10. 49] 

Ὅμέμας αἵ πίδάοτα, ἐδ πίϑο], δη ἃ ΕἸ ἀ88}} [Οοδαοίπθ : πβοσα αοὰ μ68 οὐἹοὰ. 4411 ἐιθ86 τῦθγ6 ἰμ6 Ο}}]- 
το οὗ Κοίυτεαῇ. 

δ, 6 Απᾶ ΑὈτάΒδ ρᾶγο 4]} (μα ἢΠ6 μδα απο ἴβαδο. Βυΐ υπίο {86 βοῃβ8 οἵ [89 οοῃοα' 
Ὀίμοθ8, ΒΟ ΑὈταμδπι 88, ΑὈγϑηϑηι ρανο ρἸΘ, δηα [δορασαίίης] βθηΐῦ ἰΠ6 πὶ ΔΥΤΑΥ͂ ἔγοσῃ 

Ἴ Ιβδ8ὸ ἢΐβ8 800, γ 8110 Βα γοῦ ᾿ἰνγϑα, ϑδδβίνγασα, υπίο ἐπ δαδῦ οουμῃυ. Απα ἰῃθ8θ αγέ 
[Π6 ἄδγβ οὗ {π6 γϑδτβ οὗ ΑΡσδμδηβ 19 Μ ΏΙοΣ ἢ6 ᾿ἰνθᾶ, δῇ υπαγοᾶ ἐῃγθθβοοσθ δηᾶ 

8 Βἤδθῃ γϑϑαῖβ. ΤΏθη ΑτΔμδτι ραν ἊΡ {Π6 ρμοβί,᾿ δῃαὰ αἰθὰ ἴῃ 8 σοοᾶ ο]4 δρε, δῃ οἱὰ 
1η8:, δηᾶ [1]] [εαεεδοά πιὲμ Ηἴο; 500 οἷ. χχαχυ. 29] οἱΚΓ[ ψθαγδ; 8 ἃ γ͵ἃ8 ραίμεγοα (0 Ἦ]8 ΡΘΟρ]θ. 

9 Απὰ ἢ]8 8Β0η8 δηα 19ῃτωηϑδοὶ Ὀυγ ρα τὰ ἴῃ (89 οδγ6 οὗ Μδοβροίδῃ, ἴῃ (ὴ6 86]ὰ οὗ 
10 Ἐρῇσοῃ ὑμὸ βοὴ οὗ Ζομδῦ (9 Ἠ ε 6, τ μῖ ἢ ἐς Ῥϑέοσα [οδείασγ ὅσα} Μϑιητο; ΤΊ β6]ἃ 

στ θ ἢ ΑΡτδμδιη Ρυγομαβοᾶ οὗ [86 βοη8 οὗ Ηδίῃ : ἰῃϑτὸ τγχδϑ ΑΌσδμδπὶ Ὀυχὶ θα, δηᾶ ϑΐαΓδ ἢ 
ἷκε τυϊίθ. 

[: Ψαςσ. 2.--Μοάδη, τΠικῖσοι δηὰ Μ|άϊΐαΣι, 0.6 Ἰοδὸ Βιδαξεγεῖ. ἸΠΌΓΡΕΥ.--Α, 6.} 
8 Ψα;. 8.--Τἶι., Βχοδὰ ουΐ.--Α. α.) 

ΘΕΝΈΕΈΒΑΣΙ, ΒΕΜΑΒΈΕΗ͂. 

ΤΆΘ ρῥγοθοῃΐ βοϑοίίοῃ 8 οἰ οβοὶν οομποοίοα πὴ [86 
[οοπίηρ (τοτβ. 12--18) τ οὶ ἰγοαίβ οὗ ᾿δῃπιδοὶ, δῃὰ 
πῖἢϊ [806 Ὑ0016 Εἰδίουυ οὗἨ 8886, ὉΠῸΟΣ ἴΠ6 ΘΟΙΏΙΔΟῺ 
ἰάοα οἵ ἐλε ἀδεοοπάαηπίς 97 «Αὐγαδλασα. Τὶ ἰηϊτοάμσοοβ 
διδὶ ἱμο80 ἀσϑθοοπάδηϊθ ἴῃ ἰπθ πίἀοβε ἰάθα οἵ ἴ86 
ποιὰ: ἐδ6 Β008 οὗ Κοίυσδῃ. ΤΏθη ἰδοθθ ἰῃ δ] δϑαὶῃ 
ΠΔΙΤΟΎΤΟΥ 8680: [80 ἐΑΠΙΥ οὗ ΙΒῃγηδοῖ, Αηὰ ὕροῖ 

ἴδοθθ ἰῃ ἐπ ταοϑί τοϑίσίοὐθαὰ 8686 : [8880 δ. 
ἰὲθ βΒοῦϑ. Τηθ τυϊου δάθμθτοδ ἴὸ (86 βδσηθ πλοὶβοὰ 
βοτα Δ ϊοὮ ΒΘ Π88 [0] ονγοὰ ἱπ (μ6 ργοβϑηϊδιίοη οὗ (ἢ 6 
ἹδρΌΪΑν υἱοῦ οὗ (86 πδίΐομβ. Ηο Ὀοζίῃβ ἱπ Ὠἷβ ἀσβογῖρ- 
οι νῖεδϊ [Π066 τηοϑί τοσηοίθ, θη ργοΟθθαβ ἴὸ {8080 
ὭΘΔΓΟΣ, δηα θΠ8}}} σοϊῃθβ 10 ἰῃ086 ρητος ἢ Ὠθδιοθί 
[80 οοηῖσο. 6 οδηποὶ, ΒΟΎΤΟΥΘΣ, 86 [86 “Πλοϊεάοίλ, 
(ρϑμοτδοπϑ) μόσο (δ ῥίδοθ οὗ 8 αἰνίβίομ ἰμ ἔδ6 
ὨΙΒΊΟΤΣΥ, 8ῖποθ ἐδ φῃὰ οὗ (16 116 οἵὁ ΑΥΔΏΘση τΔΥ ΚΒ 
αἰβ ποῦ! Υ ἃ δοοίΐοῃ τ δῖοι ἰ8 οἰοβοὰ δὖ [16 Ὀορίμηϊηρ 
οὗ ἐδο ΠίϑίοτΥ οὗ β8δο; δηὰ ἴδ8, 89 [8.8 ζ,ΟΠΘΔΙΟΩΥ 
οὗ Κοϊυσδα ἰ8 ἱπιοσγονοῃ πὶ ἰμ6 ὨἰδίουΥ οὗ Αὔγδ- 
ἰλῦ, 80 186 ζἜΠΟΘΙΟΘΥ οὗἁ ΙΘῃτη86] 18 οοηποοίϑα ψῖξὶ 
186 ιἰβίουυ οὗ ἴβϑαδο. Κηοθοὶ μο]ὰβ ἐμαὶ [ῃ6 βϑοϊΐοῃ 
γον. 1-18 ὈοΙοπρΒ ἰο (86 οτἰρίηαὶ πτὶϊηρ, Βυί ἱὲ ἷ8 
ποῦ Ε]ἸΟΒΙΒι16 τρΘτΟΙΥ ὈΘοδῦΒΘ ἰδ οομίδἶπβ ΟΠ ΘΔ ορΊ6Β, 
Ὀὺΐ Ἀοσδυδθ οὗ [δ6 υπίγογβαὶ στοϊδοη οἵ 186 ὑἶδο8 
Β6ΙΘ σοΐοσσοὰ ἴο. ΚηΟθΘὶ ΤΟΔΑΡΚΑ ὕροη ἰδ6 ὑπο 
ἤδιραϊορίοβ οὗ Κοίωγαῦ, αηὰ Πασαν, ἰδαι ἰδ6 ὑγῖδθα 
Ὅ6]} ἴῃ ἩΘΒΙΘΤΏ ΑΥΔΌΪΔ δ Αγαδία Ροίγϑα, δῃὰ αἷβοὸ 

ἷἰὰα (86 ποσίδογῃ δα] οὗ Αταδία ΘΙ Ϊχ, ψὮ116 (86 
ἀοδβοοηάδηϊβ οἵ Φοκίδῃ (οἢ, χ. 26 5) Ὀοϊουροα ἰὸ 
βουΐδοστι Ατδ δ, δὲ ἰοδϑὶ ἰῃ [86 οΔΥ οϑὲ σηθ. “ ΕὙΟΤᾺ 
6Ππὸ ΑὈτγδδδτηῖς Ὠογάθ (Ὁ) ἔποσο τοῦ ἔδυ αἰνίβί ὁπ 
πῸΟ ταὶ ἴἰο (86 668, βου 8-668:, δῃὰ βου, τ ΟΤΟ, 
Βοτονεν, {ΠΟΥ ἰουπὰ οτἰχῖμαὶ Ασα δ ἐμ Δ  Δηί8, 
πὶ τοὶ (ΠΟΥ ταϊπρὶοὰ απ ἔοττηϑὰ ΠΟῪ ἰτἶθ 68. 
ἯΤ ὁ δῖ υοΐ, ἐπογεΐογο, ἴο υηδογβίδηὰ (Πδὲ ἔπ 6 ἐγ 68 
ΒΟΓῸ τη ϑῃἰοηθα ἴῃ ὁαοΐ οα86 οτΟ ἀοϑοοηαἀοά σηδγοῖν 
ἔγροτα Ασγαδ, [10 8 ποῖ ἱπίοη θα, οὐϑη, ἐπδὲ {Π686 
ἐὐἴ 068 ΔΙΟΠΘ ρΘορ] δα [ἢ το ίοηβ ἀοδοσί δθα : σαί μον [ΒΘ Ὺ 
ἯΙ ἱπ ΗΔ 1108 ὈΥ Οἴδοῦ ἐγ 0683 8190, 6. 52..) Ατρδ] οἱ 68, 
Ηοτίϊοθ, Εἀουἑῖθβ, ἀπά οἰμβοσθβΌ ΤΏδ ΑΥ̓ΘΌΒ, ὙΠῸ δ ΓΘ 
ΤΣῸΪΥ 80 ΥΟΥῪ ἀοροπάρηξ ὩΡοὴ (ἢ 6 ΗΘΌΤΟΥ ἰγδαϊ θη, 
ΔΡΤΟΘ 6550} 04}}} πιὰ [80 Ηοῦτον δοοουημίΒ. ΤᾺ 
ἀἰδεϊησυΐϊδῃ : 1. ΟΥ̓ Κη] ΑΥΔῸΒ ἴῃ αἰδδγοηξ ραγίβ οἱ 
Ασαδία; 2. Καϊδῃϊϊοα ἰπ ὙοηθῺ δηὰ Τϑιηδῃΐ, 
δηὰ 8. ΑὈταΒαγοϊΐοβ ἰη ἨράΐαΣ, Νοὐάᾶ, οἴο., Ὀαΐ ἰγϑοθ 
Ὀδοῖς τῃ ἰαϑ-πδιηϑὰ ἰο Ἰβῃτηδοὶ, πο Τυσηϑα εἶθ ΘΟΌΓΒΟ 
(ο Μεοολ, δῃά Ἰοἰποα ἐδο ἐσθ Ὠ] οὐ βοτηΐῖοβ, τὴ οτη 
Ἠδραν Ὠογβ ἢ ΜῈ5 Ὀυγίοά. (866 [ΒΝ ΟὈΤΕΙΒΑ, 6. ὮΥ 
Ὗ ὕκιδηίοά, ΡΡ. 18, 80 Ὁ ΑΒΟΙΈΡΑ: Ημδὶ, Αηξολεὶ,, 

οἷ. ὈΥ ΕἸοίβοιιον, ρ. 190 8.}" Κηοῦοϊ, [4180 δγίίοϊο 
ὦ Αταθίδ,"" ἴω ΚΙτίο δηὰ ἴῃ Βπῖ}.---Α, 6. 

ἘΧῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. οῖβ. 1-4, Αὐναλαηι απὰ Κοϊιναλ.--- ΘῈ 
ἈΑΡΣΘΒ δια ἰοοῖς ἃ τ ῖ9.--- Το Β6η56 οὗὨἉἍ (δ 8 

δἰδίθιηθῃς ΟΥΘΠΟΥ 8: 1, Τμαὶ ΑὈγδβδὰχ ἑοοῖς 
ἃ | Κορίυτϑθ ἢτβιὶ αὖον [86 ἀθδίῃ οὐὨἩ ϑβδγδι, διὰ μαὰ εἰχ 

ΒΟΏΒ ὉὈΥ͂ ΠΡ, ἰμυ8 δἰ 8Ὰ δῷο οὗ 187 γοᾶγβ δῃὰ υρναγὰ 
(ΑὈγδμδπλ 88 ὕθῃ υϑασβ οἱ ἀδν ἔθδῃ βαγδῆ, ὙΠῸ ἀϊοὰ 
δροὰ 127 γ0δ18); 2, ἰδαὶ Κοίυται, ΔΙ Ββουρὴ απ ἰοὰ 
γι ἢ ΑὈγδ δια δοοογαΐηρ ἰ0 [86 πδίαγο οὗ ἸηοΠΟΡΆΙΩΥ, 
Θηογοὰ ΟὨΪΥ {86 τἰχη 8 οὗἩἨ 8 ὀομου 6 (866 γ6Γ. 6, 
σοιηρ.. 1 ΟἸγοη. ἱ. 82). ΤῺ6 ἔγϑι ροϊπὶ ἰβ ορροβοᾶ 
ὉΥ Κ͵αις,: “Ιἰ ἰ8 ΕΌΤΑΥ δοϊά (δὲ [6 πιαγγέαφθ 
4 «δγαλαπι οἶδ᾽ οίμεγαΐλ τὰ Θοποϊυἀοα ἴον (ἢ9 
οί οὗ ϑϑαγδῃ, δὰ ὑδδὶ ἐμ6 βροντοῦν οὐὁἨ ΑὈγβδῆδιῃ δὶ 

80 τοδί δὴ δρο, (ὁ Ὀσροῦ βι}}} οἷἱχ ΒΟ: 8, 8 Ἔχ ρ]αἰποὰ 
Ὄροπ [δ στουῃὰ ἰδδὶ ἰΠ6 ΑἸτηϊσὶγ αοἀ μαὰ οιἀονοάᾶ 
᾿ἷα. ὈΟΑΥ, αἰγθαὰγ ἀθδά, πὶ πον 18 αμὰ ροημογαῖνα 
πγπκὴν, ον ἴ80 κοπογδησ οὗ 86 βοὴ οὗ ργοιηΐϑθ. 
ΤῊΪΒ 1Ἰάθ8 88, ΒΟΎΘΤΟΥ, ΠῸ βυγθ στουπα ὑροὰ πο 
ἱϊ τοδίβ, δἷμποθ ἰξ ἰβ ἠὩού βαϊὰ δαὶ Αγδβδιὰ ἰοοῖς 
Κοίαγδῃ ἰο πνίΐο ἢγβὲ δον [86 ἀδθαίῃῃ οὗ ϑδγδι, οἱο. 
ΤΑΐθ Βυρροβίϊίοι 8 ῬΓΘΟΔΣΙΟΌΒ, πὰ ἀοθβ ποῦ δρτθθ 
Ὑ611 τ (10 ἀοοϊαγαϊίΐίοι δαὶ Αὔγαδδῖὰ δὰ βεηΐ 
ΔΊΓΑΥ ἰ8}6 8018 οὗ ̓ ἷβ ΘΟπου ἷπο8 ΝΣ ργϑϑθηΐβ ἀυης 
6 οὐπὶ 1 οἐπιο,᾽) οἱο. ἘΚ οὐ] Ἔρρϑδγβ ἀδδίγουβ ἴο βᾶνθ 
{86 ᾿ἰζοΓᾺ] αχργοδϑϑίοη, (πδὲ ΑὈγϑμδσο Β Ὀοὰγ νγδϑ ἀοδὰ 
ἩΓ ΠΟΘ Ὠ6 ὙᾺ8 8 πυῃαγοὰ γϑδῖβ οἱὰ (Βοσα. ἷν. 19) θυ 
ἴπ {89 οδοτί σοτηθβ ἱπίο ἀΐγοοῖ οομβὶοὶ πὶ τ (86 ΤΩΟΓΑ] 
Ρἰσίαγο οὗ ἐμ 11ἴ9 οὐὗἩἨ ΑὈτγδθδη, τ ὯῸ ουθῃ ἴῃ [8 
ΥΟΌΏΡΘΡ γ ΑΓΒ δὰ ΟὨΪΥ ἰακοὰ ΗΔΡᾺΡ αὐ ὑδ0 69. 
ἄοῃ οὗἁ βαγδῖι, ἴῃ ἱτηραίύάθηοθ 88 ἴο ἰδ ζαΐίὰ οὗ 86 
Ῥγουηΐβθ, δῃὰ ἐμ οογίαἰ ΠΥ πτου]ὰ ποὶ ἰη ἰαίοῦ γα 
ἸῊΝ ΒΘ η τέ π᾿ τὸ ΒΌΟΘΝ τηοῖνο, ματθ νἱοϊαΐθ 

Θ ΤΩΔΙΤΙΔΡΘ οὗ Ξαγδὰ ὈΥ ἰαϊκῖπηρ δηοίδον πὶο. " 
Ηδ πυρὶ αἶδο βοηἃ ὑμ6 βοὴβ οὗ Κατα Δ ΊΤΑΥ ἔγοσα 
8. Βοῦ86 ὈΘίΌΓΘ [Δ6Υ Ἰγ6τΘ ἔγοτα (Ὠἰτο ἴοῸ ΓΌΤῚΥ γ08 73 
οὗ 6, 88 6 Δ Ὀοΐογο βοὴν [βῃτηδϑὶ αν. ΤῈΘ 
ΟΧΡΓΟβϑίοη 89 ἴ0 16 ἀορδαὰ Ὀοὰγ θυ θη! οδπηοὶ ὯΘ 
πη ἀογβίοοα ἴῃ Δ ΔΌΒΟΪαἰΘ 8686, οἰβογνἶβα (86 Θ0Ὼ- 

Φ [1 ἰδ ποῖ ππΏξηδὶ ἴον ἐπ δαίδοσ ἰο ρὺ Ῥαοῖς δπὰ Ὀτὶ 
ὌΡ [9 πδσταῖἧνο, οδρθοί! δὲ ἘΠ 6 ὁ1096 οὗ ὁπ6 Βοοίΐοι, ἀρεῖ 
Ὧδο Ὀορίπηΐηρ οὗ ἀποίμογ; ὑπὲ 1ἰ 18 ποῖ ῬΥΟΌΔΌΪο ἐμδὲ ἘΠ 
ἰ6 890 0880 αγχοΘὌ. ἜΘ ΤΩΔΥ δο]ὰ ἴο [1{|8 [1078] δΘ0Ώ86 οὗ (8 
ποτὰβ, (δ΄ ΑΌΓΑΒΘΤΩἶ᾽  ὉΟὰΣ τἮΔ8 ἀσδά, ἱ. 6., ἀορᾷ δ8.ο ον» 

, δηὰ γοῖ ποϊὰ δ [Δ9 ΘΠΟΡΘῪ Ττοϊ τ ΟΪΟΌΒΙΥ ρίνοι ἰο 
ἴοσ ἔδο οοποορέϊοι οὗ [δδῶρὺ ΔΒ οοῃεἰπυθα οαἴνας βαΣΑ Ὁ 
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οορίΐου οὗἩ ἴβδδο δυο οουϊὰ Ὠοϊ Ὀ6 δροῖοῦ οὗ Βυὲ 
ἱδ, Πονγόνογ, θοῦ 18 8 ταΐγβοϊθ ἰῇ ἴΠ6 δοῃοοροι 
οὗ 5886, ἰῦὺ [ὉΪοΒ ΟὨΪΥ ἰδαὶ ἐπ6 ἰδοὶδ οὗ οἷὖγ 
ἩΪΒΌΟΓΥ ἃῸ ἴο 06 νἱονγθαὰ δ8 οχιγδογαϊῃδευ, Ὡοὶ 88 
βοιηοθίίπρ, ἱπογθα Ὁ ]6.--αιᾶ δὴ Ῥασθ πὶ (800 
1. ΟὨγου. ἱ, 82). --Ἰ. ΑἈεέωραλ᾽ε δοπβ: Βίτητοτσω. 
Ζομβρᾶν οΥ Ζεμβρᾶν, οἷο. ἴῃ [86 Ξοριυδρίης. Κποροὶ 
ΘΟΙΡΑΓΟΒ ἰδ ψ ἢ ἐδ ΤΟΥαὶ οἱὶγ οἵ Κιναιδοκολ- 
πῖται, ποδιπδτὰδ ἔγοη Μοοολ, ὑροὰῦ (86 Βεὰ 866, 
δρόξοι οὗ ἰπ Ῥτοιμκμεῦβ, 6, ἴ, ὅ, οἴο. 8.11} Βα ἐβ ἴῃ 
ἀουνί. Αοοογάζης ἰὸ θο ἰσϑοῖ [ΠΩΥ̓ 116 ποδγοῦ [ἢ 
Ζοταδατοηΐ (ΡΕΝ. Υἱ 82). --- ΦΟΙΧΒΏΔΩΏ, --- ΚΝΟΒΕΙ,: 
“ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἴῃ6 Κασσανῖται (ἴπ ῬτοιΙκν. Υἱ.. 1, 6) ὑροῦ 
[Π6 Βοὰ 5.4." Κοῖ! [δ6 Ηἰπικίατίο ὑσἷρθο οὗ 
δαϊίβος,, ἰῃ βου πότπ Ατδῦϊδ.---ἰΝ ϑάδει διὰ ἈΠ ξάξοσι, 
-- κόβει : “ Ἡ Βουῤ ἀουδὲ Μοδιάνα, ρου ἴδ δδδί- 
ΘΙΏ οοαϑδὶ οὗὨ ἰμοὸ Αἰϊδηϊῦο γχυϊῆ, δηὰ Μαδιάμα, ἃ ἱγτδοὶ 
ἐο ἰδ6 πογίμ-οϑδὲ οὗ {πΐ8, ἴῃ Ῥτοιν. νἱ. ἢ. ἰ,. 27. 
Το το ὑτἰῦοθ ΔΡΡΘΑΡ ἴο ἐφανιλῳν πηϊιοά. ΤῊΝ 
Ατὐδθίδῃ ρσοΟρτΑΡΏΘΓΒ Γ:) δίῃ, ἃ ἴῃ 6 
τού πενδε ΟΣ τὰς γὴν δά ρα οὗ Μοβεβ.""--ἸϑΌδῖκ, 
ΚΝΟΒΕΙ,: “ῬΟΓΡΌΔΡΘ (ῃ9 ὩδΙὴθ ἰδ 5Ε}}} οὐ ἴῃ 
Βομβοδϑοῖς, ἃ ρἷδοθ ἰῃ ἴ6 ἰδπὰ οἵ [δ ἐἰδοταῖιδα."-- 
ΒΒΌΔΉ.---ΕΝΟΒΕΙ,: “1 τηυδὲ Ὀ6 δουρΐ ἴῃ ΟΥ ὯΘΔΓ 
6 Βαοτιΐίθα, εἷποθ ἃ ἔποεπὰ οἵ 186 Βαἀουῖϊα, Φοῦ, 
Ὀοϊοηχοά ἰο {μἰ5 υεἶθο (Ποῦ ἰδ. 11). ΟἿΟΣ 
ἀἰοη8 ΤΩΔΥ Ὀ6 866ὴ ἰπ δε] σϑοῖ δπᾶ Κ,οὶ]---ἢ. οἿλ- 
ὁλαι εοηὲ: ΒΏΦΘΌΔ.---ΓΟΌΔΌΪΥ [86 βαῦδοδῃδ τη ΘΏ- 
τἰοποὰ ἐπ οοπποοίίου πὶ Τοπδ (Ὁ. νἱ. “δὰ ΤΌΘ 
ῬΪυπάσογογβ οὐ [86 οχϑῶ δηὰ δϑβοϑ οἵ δοῦ (Φοῦ ἱ. 1 
---ϑοάᾶδιι.--- αιηοὰ ἰπ 267. Σχν. 28, ἴπ ΘΟ ΘΟ 0. 
πὶ Τοδ δηὰ ΒΌΣ, 88 ἃ δοσωσηδγοὶδὶ ρθορ]6.-8. 
7Τλε δος οὕ ἢεάαπ: ΑΒᾺ οορδῖο ἩΪΠῚῈ 186 
εἰρο Αδγν; ᾿υϑίυδῆ τω, τι [16 απ Ζοὶΐδ ; ἴ.9- 

πὴ ἰθ9 βαπὼω Ζανι. -- 4. ΤᾺἪ δοπδ οΥ 
ἈΠάϊακ : ἘΠΡ}Δ.---Ναιηδα ἴῃ 158. ἰχ, 6, ἰῃ οομηθοζίου 
πὶι ἢ ΜΙάΐαη, ἃ ρΘΟρ]ο ἰσδάϊηρ ἰῃ κοϊὰ δη ἃ ἰποθδ6.-- 
ἘΤΡΏΘΣ.--ΤῊὴο απ τρυρα πὰ Ηράΐαᾶς ; Ἐξαπ οι, 
ΘΟΡδΙΟ ΜΠ ΓῈ (86 Ρ͵δόθ τόρ ὰν ἀδγα ΕἸΟΟΤΡΟΣ 
ΒΟΥΙΠοΥΪ ἴτοαι Μοάΐπα: Α διὰ ἘἸΙΔΔΑΉ. 
“Ὁοτραᾶτο ὙΠῸ ἰμ6 ὑἱδοθ Αὐϊὰδ δηὰ Ὑ δίδδη, ἴῃ 
ἰδο υἱοί! οὗ Αδγν." οῖ, ἘΕῸΓΡ [ἢ ἸΏΟΤΘ οὐἶαν 
᾿δηὰ ἀοιδὶ]οα σοπιθίηδίίοη οὗὨ ἴδιοβθ Ὡδιγοδ πὶ ΑὙδΌϊο 
ἐτίθο8, βο0Θ ΚΝΟΒΕΙ, Ὁ. 188--190. ἐξὸν αἰϊοταρὶ ἴο 
ἰΔοηἶγ 1086 ἰείθοβ, διὰ εχ ἱμοῖν Ἰοοδηξυ, [88 οὶ 
ὈΘΘῺ ΥΟΣῪ Βυσοοαβ, ΤΏ6 Ἰρότο Ὧ1}} δηα δοουσδῖθ 
Θχρὶοσδίίου οὗ Αὐδυΐδ ΤΏΔΥ βῃϑα τοοτὸ ᾿ἰσθϊ ΠΡΟοὴ 
ΜΔ 8 ΠΟῪ ΨΘΥῪ Οὐδοῦτο---ΔΙΙΒουὮἢ ἰδ ἰδ ῬΓΟΌΔΌΪΕ 
ἰδδι ἰῃὰ {μοῖρ δίθτηδὶ τ δηὰ ὑπ} 8, ἰμοῖν χοα 
᾿ἰτιῖιθ, δηὰ ργοθϑἷγ [8.6 ὑεἷδε8 ᾿οτηβοῖνεβ, μανο ὈΘΘῺ 
ἰοϑι.---Α. α.] 

ῶ, εΒ. ὅ, 6. «Ἅδγαλαηιἶδ -ΑΥἸἸΙὄΙ ἰδεῖ 
80 Βαὰᾶ,---ἰ ας, ΤΊ Βορὰβ διὰ δϑδοηιίαὶ ραγίβ οὗ μὲν 
μυρεθάμει με βραδὺ τᾺΒ 86 οἰϊοῦ μοῖν οὗ μὶβ Ἰορὶν- 

τολιτίδρο. ΤῊΐ ἤη4] ἀἰβποῦϊοη τῊῶἂδ ὑτουίουβ- 
Ιγ ἀπὸ ἡμὴ οὗ ἀϊνὶπθ δρροϊηϊπιοηί, δηθὰ θ6 65 

σοπδιτηρα ὈΥ ΑΌτδδδια (οἷ, χχίν. 86), δῃὰ Βπη88 
εἰ ̓λυρχνθὰ ἴῃ [0.8 ΔΙΤΔΉρΟΙΠΘΠἰ8 [ῸΓ Ιβ8 80 8 τηδυιτίδρο. 
-- [Ὧθ δοῃβ οὗ ἴδ ὁΘοπουθίῃθε.---ἢ ΘΟΙΩΡΑΥΒΟΏ 
πὑἰῖ Βαγδὴ, [6 τηΐβίτοθθ, ουθὰ ΚοίΌΓΔΙ τὯΒ ἃ Ὑΐΐδ 
οὗ ἃ ΒοΦΟΠΔΙΎ ταῆκ, Τ}}5 τοϊδοη οὔ ἀδρτϑοϑα '8 οὶ 
Ἰἀσμ 641 πὶ δοπουρίπασο, πὸΡ πὶ ἃ τοογζδηϊο 
τολυτίασο. [ζ 8. οοῃμηροίδα, Ὀογοηα ἀουδὲ, πὰ (6 
ἀἰνογβίιυ ἴῃ [86 τίς οὗἨ ἱπδογίίδπιοθ οὐ (06 ρασγί οὗ 
[80 ΟὨΙ]άτοη.---ὅὅἀνο κἰ812.---Ηο ἀουι16885 66 Δ} 18Π9ἃ 
ἔβότα 88 γουϊμα! ποταδάβ, Μ τἢ Β128}} μοτάβ δῃὰ βοοῖκα, 
διὰ τἢ6 βοσυδηίβ ὑΡΠΒΚῊΘ πὶ (λοτη.--- ἴο [6 
οαξὶ οουπίτν .--Τὸ Αταδίδ. [1 (86 ν᾽ ἀ68ι βϑῦδα, ββϑϑδί- 
εἶν, οαδὶ, δηὰ βοιπίδ-6δδι.---Α. 6.] ΤῊΐθ βερδγδίίοῃ 
ΝᾺΒ Ὠοὺ Οοοδδίοηθα ΤΩΘΓΟΙΥ ὈΥ ἰ89 ὨΘΟΘΒΘΙΕ 68 οὗ 
βοιμδαϊο οἰϊοίβ, Ὀυὲ δἰ8δὸ ἴον ἐϊ:6 ἔγθο ροδδοαδίοῃ οὗ 

97αῦε.---ΑἸὐἃ {1980 τ ἴθ ἄδνυπ. 

ἔδο ἱπμοτίίδῃοθ Ὁ [δδδο (866 οἷ. χῆ!, 11 ; χχστὶ, δ) 
ο  ἴσβοι (λϊη 8 ἰμδὶ 6 Ἠδὰ δἰγοωᾶυ, ἀβγίησ εἷβ Εἴθ. 
ἔπι, ρδϑϑδοὰ οὐδγ ἷ8 ρβροββοββίοῃβ ἴὸ 1888... ὕπάας 
Ρδιγίδσο δ) τοι ἰοηϑ, {Π6 ΓΘ 18 ὩῸ ἴγιιθ βθηβ86 ἴῃ πδϊοὰ 
νοῦ οουἹὰ θ6 ἀοπθ. Βαυΐ ἩΘη 106 ποοοβαὶι68 οἵ (ἢ 
οἶδεν 80Πη8 6 ΓΘ δι δβοα, ἰδ6 ἐῃ βου δηοα τα (ποτοῦ 
δοουγοῦ Ὅσοι νον (0 [βδδο. “ΤῈ Μοβαίο, δπὰ ἰ"» 
ἀοοὰ υδδρ6 τοοορβηΐζοαὰ ΟἿ]Υ ἃ δο- οὐδὲ 
ἰηἰοδίδιο ἱῃ μου ἴδ ποο, ἱ. 6..) ὁπ6 ἱπΔἀοροπάδηιϊ οὗ τῃς ἤπα] 
Διταηροτηοπὶ οὗ τῃ6 ἰθδίαϊογῦ, ἀοἰοττηϊποα δοοογαϊηρ ἰὸ 
ἰδῦν, ὉΥ 8 ᾿ἴποᾺ] δὰ οα δυοοοδείοῃ. [ἴ, (Ποτοίοιε, 
ΑΡγδιδα που]Ἱὰ ποὶ ἰθανα [16 Θ018 οἵὅὨ Ὠΐ5 δοησυθί πε 
ἴο βῸ πηρτονΐαοὰ ἴον, "6 τουδὶ ἰῃ δΐβ οσῃ ἰἰοτηθ 
οῃάον ἰθθι τι ἢ ρὶ 5." ε]ἰσβοὶι. 

8. σ ετ. 1-10. Δόναλαπι᾽ δ ασο, ἀεαίδ, δυτγιαὶ, απὰ 
--ἸῊς ἱπρον 

Δη00 οὗ 86 ᾿Ἰοηχί οὗ ΑὈγδμαυδ' 8 11{ὸ ἷ8 ΠΕΡ αἶβὸ 
Ὀγουκὰξ ἰπίο βίγοῦρ το ο τπγουρσὰ (Π6 οχρτγεβείου 
ΜὨϊοῦ ἰ8 ΒΟΥ οβοθοθ. Οπό λεμπάγοά απα δευονίν δ 
--Δὰ ΟἹ ῶδῃ διηὰ [11 οὗ γϑδσχε.-- 07} γιατὶ 

18 ποὲ ἴῃ (Π6 οτίσίπαὶ. ΑὈγαθδσο τῶ ζεἰ ϑαξίε 
Α. α.] Αοοογαϊηρ ἰο 16 ργοιηῖδβο οἷ. χἰϊὶ. 1 δ, οὐοῃρ, 
οἷν. χχχυ. 39.---Αὐνὰ γγ88 βιαοτοὰ.---ΤΠ6 ἐχργοδεῖοα 
ἰδ οἰ γαΐς ἰο ἰδὲ: οονηφ ἕο λέε ζαίλενα (εἶν. χτ. 1δ 
ΟΥ̓ 8}}8}} Ὀ6 χαϊδογοὰ ἰοὸ ἷβ ἔδίμοσα (δπάς. ᾿ἰ. 10), 
ῬυΟδΌΡΡΟΘΟΘ οοππυσὰ ροσϑόῦδὶ οχίβίοαος, 54π08 ἢ 
ἀοδίχηδὺοβ ϑβρϑοΐδιὶγ ἐδο Ὀεΐης «τοὰ ἰωπίο δλφοὶ, 
πΐ 080 πῆο δάγο ρόπο Ὀσίοτθ, Ὀυὺ αἰἶϑὸ μοί 
σι πουὶ ἀουθί, ἴο 6 οοεωσηθηΐοι ἴῃ ἃ 8688 
τὶ ἢ [86 Ρἱουδ ἔλίμοσα οα [πὸ οἴδιαν εἰάο οἵ ἀοδ|}. [8 
ἰαύοῦ ἀδγβ Αὔτδδδιοβ Ὀοϑοῖι ὈΘΟΔΣΩΘ ἴΠ6 ΡΘΟυΔΡ 18 
δηὰ ροα4] οἵ [86 ἁγίηρ βαίπια ([ΚῸ χνὶ. 23)---απὰ 
ρρ ας μφόχρῳ Μέσα. ἵδηπδεὶ ὁ ἰδ ῖκοδ ᾿ἰβ ρατὶ ἰἢ (89 

ποὶ 46 Κποροὶ ὑμίηϊκα, Ὀδόδαδο ἢ6 Μ2λἹ ἤπππ 
ταιονϑὰ δἷλον ἐπα: θυΐ Ὀροδῦθο Β6 ἨΔῈ ποί 20 ἣ; 
τοιηονοὰ Ὀυὶ ἐμαὶ ἐπ6 βδὰ δηὰ ἤθαΥΥ (ἀϊηρι οοονὲ 
ΤΟΔΟΝ τω, δηὰ ὈδΟδΌθο 6 τῶϑ 8({}} ἃ γεωονιοὰ ϑὺὴ 
οὔ Αὐταῆδιω, ἑλνογοὰ πὶ ἃ βρϑοΐδὶ Ὀ]οβεῖηρ (οἰ. ΧΙ. 
10.-τὖᾷῷωκΜ 186 οανοὸ οὗ ἈΔΔΟΣΡ6]ΔῈ.--Ἴἰ βδουμὶ ὕθ 
οὈϑεσνοὰ πὶ πμδὲ ἀεδηϊίοποδδ θυ {86 ὑπ] αἴ 
ΑΡγαΒδτι ἐμ μὲδ Βογϑά ΑΓ ΒΟΡΌΪοΝΓο ἰ8 μεσ γοοογθ θὰ, 

ῬὉΟΟΤΕΙΚΧΑΙ͂, ΑἈῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. ὈΕΏΤΖΒΘΓΗ : “ Κοίαγϑἢ τι 8 ποῖ, ἔϊκ6 Ηδραῦ 8 
ΘΟΒΟΌΐμ6 ἀατίηρ ἐδο ᾿ἰοϊίτηθ οὗ 86 Ὀτίάθ: 80 ἣν; 
ΑὐΟΥΕΤΙΝ: 1226 εἶν. ἀοἱ, χνὶ. 84, ΘΟΥΤΘΟΙΪ Τερὶδ δροῦ 
ἐδ ὅδοὶ ἰῃ ίβ ΘΟΒΙΓΟΥΘΙΒΥ͂ πε 86 ὀρροπεηῖδ οἷ 
ϑοουπάα πὐρίέα. Βαϊ 81}}} εἰμ ἴβ, τσ. 6 (οοῖαρ 1 ἶσα, 
1, 82), ὥ)ΘἼὮ; 8:0 ἄοο8 ποῖ βίαπὰ προῦ ἰδῈ Ἰενεὶ 
πὶθ βαγδῖ, (89 ροσυϊαγ, ΟὨΪΥ Ομ, ἔμ τοοίβογ οἵ ἔμ 
80 οὗ ργοζωΐβθο. ΤΏΘΓΟ ἰβ πο βιδίῃ, τηογθούοζ, οἰθαυηξ 
ἰο 116 βεοοπὰ τηδττίαχο. Ἐτθη [86 τεϊαιίου ἰο Καίυ: 
τα Ῥγοπιοίβδ, ἰῃ [18 τηϑᾶδατα, (86 ἀϊνίπο βοβεπιο οἵ 
Ὀϊοθδίην, ἴον (86 ποῖ 1{{6 ποι (ἢ. χυ!.) σᾶσο ὕροῦ 
ἴδιο οἷα, ἐχσμδυδβίθα πδίυσθ δῃὰ βίγειζιῃ οἵ Αὐγϑίβα, 
δηὰ (06 ποτὰ οὗὨ ρῥσγοχαηῖβα, σι μίοῖι ἀοβάηοα μἷπι 0 Ὁϑ 
ἴδιο ζαίδιον οὗ 8 τοδββ οἵ πδιίοπβ, δαὶ οι ἰοδίαϑ ἰδεῖ 
ἰῃ (18 δϑοοοῃὰ τρδγτίδρο. 

ἃ. πο ϑοοομὰ τορττίδρο οὗὨ Α Ὀγδθδτα [88 αἶϑο 
οἶδ] γβάϑοῃ ἴῃ (16 βοοίαϊ πιϑοοββὶ ἐἶε8 διὰ μδρὶι οἷ 

ὁ αροὰ απὰ Ἰοποῖῦ ποιοδὰ, ΤῈ ποτὰ (6εη. ἴ. 9) 
0145 ὑσῦθ οὗ 8880. 

«ιὸ τοὶ δ ὁ. {Πδλυππιρδ, ΔΙ Εποτιδῦ τοῦ ἐδι6 ροιαιίφοί φορὰ, καὶ 
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ὃ. ῬΆγεϊοϊορ δροδῖκϑ οὗ ἃ βαυτλὶ δρρθδράῃποο οὗ 
δ δ οῦ τς δεαιν δα τας οἴ ᾿ἰίο ἰῃ ὥϊοθο πῆο Βδγθ 
τϑδοβοὰ ἃ ρτοδὶ δρο; ΒῈῈ ἰδοίδ, οἴο.ι. Τ.686 Ῥἢγϑβίο- 
ἰοσίοδὶ ρου θηδ ὙΠ Ὁ πτὸ τοδορϑὰ ἃ (}}} 
ἀΔονοϊορτθης ἴῃ ἴδ6 16 οὗ ΑὈτγαδπι, Υ͵ὸ βμουϊά 
Ῥοσῖδρα μοὶ ἀ---ἰαὶ (μ060 Θροσλδ οὗ τοχοηεγδιϊοι ἴῃ 
ἀδο ΘοῦΓθΟ οὗ Ἰ᾿ἰἶδ ὅρρθαῦ ποὸρὸ ἔγθαῦυθη! υ ἴῃ ἰδ0 
ρδισίδγοῖ 8, {{νϊηρ ὨΘδΙΓΟΣ (0 ἐδο ραγδαϊδίδο ἔτηθ διὰ 
εἰαϊὶο. [7ἷ7]|ὃδὋδ τῦδὶ ποὶ, μβονόγον, ογογίοοῖς (Π6 ἔδοΐ, 
δὶ {π6 τοροηοσδοι ἐπ ΑὈΣΔΏ δι᾿ Β 6886 ΜΔ8 Βύυροι- 
ὨΘΕΓΩΙ.---Α. 6.] 

4. Το ΑὈγδμδι θα ἰῃ π6 πιὰ ον Θ6ΉΏ56, τ ὮῦΏΟ Ρδι- 
Ε16}1γ ροορίοὰ Ατανίδ, τουϑὲ ἔοστῃ [6 Ὀγοδὰ Ὀ8518 (ὉΓ 
1. ἰδοοοτδῖο δὶ οὗἩ ΑὈτγδμδιη, διὰ Ὀδοοῦο ἃ 
Ὁσίασο Ὀοΐποου Φυάδίδτα δὰ ΟἸ γθιδηϊέγ οἡ 1116 ΟΠ6 
διασπιὰ, δοὰ δϑαϊποπίστη ΟἹ ἔπ Οὐδ 6᾽.---ΟἜΚΙ ΔΘ : “Α]} 
οδα ἃζὸ ποϑὰβ οἵ Ατδυΐδη ἐγίθοθ, Ὀσὲ [ΠΟῪ δγὸ ἴῃ 
Ετεοαὲὶ ρασί ὑὐκηόπῃ. ΤΠ066 ἮΏΟ δΣ6 δοδὲ πῃ ΤΏ ΔΓῸ 
ὅδ6 (γ᾽. 2) Μιαϊδηΐϊίοθ, οὐ ἰμ6 δαδὶ οὗ ἐθ Αἰϊδηϊο 
ξυ! ΑΑ ταογοδϑιῖϊο ρθορ]ο (οἷ. σσχυῖ, 238) οἶδθῃ 
δ᾽οτπαγὰδ δὶ τῶρ πιὰ Ιογϑϑὶ (οδροοδ!γ Φυάρ. 
γἱ ἢ.) πιο ἰῃ {86 τὴ οὐ [88 Κίηρβ, παῦο δγοδαυ 

ἤροιη ἐδθ ἰδίου." ΒύναΣΝ: “ΤῈ 
ΑΥΔΌΪ ἢΒ ἃγὸ 6ἰ}}} βασϑοδηδ, '. 6.) ϑαδϊαπάοσα (ΘοταΡ. 
δἂ.. χχὶσχ. 1) 

ὅ. Τὴε οὗ ἐλε γεαγε. Το 11{0- ἐπηθ ἰ6 δροπὶ 
δ ἐδο ἀδγὰ οὗ ἰδ) γοῦγβ, διά δὲ 8 οπμιὰ ἐδ γϑασβ δῃ- 
ῬΟΔΣ 88 ἄασβ. [ΑὈγθθδιῃ ἰδ ὩΟῪ ἰῃ 81] ΘΟ» 
ῬίοίΘ 25 ἴὸ δἷ5 ᾿ξ: Ὧθ 888 στοπάἀογοὰ 86 μἰρσμοθὶ 
οὐοάϊΐρηοο (οἷ. χχὶΐ.), Β 88 δοοιέθα δ ταν ἰῃ ἰδ 
ἰδ οὗὨ Ρῥγοσζωηΐβα (οἷν. χχὶΐἹ.), 86 88 σδοὰ Ὁ ἐδ 
Τδστίαρο ΟὗἨ ἴῃ9 800) ΟὗὨ Ῥγοσηΐδο (6. χχΐν.), 6 888 
ἀἰκηιίποοα ἐΐ9 ΒΟΠΒ Οὗ Ὡδίῃγθ το γον (τ τ. ὅ, 6), διὰ 
ΒΔΕ 6 [88 ΟΟΙῺΘ ἴἰο 8 βοοὰ δρθ δηὰ ἰδ βδιεβοὰ 
πρὶ 16. Το ΑὈνδθδσ ἀΐθβ, ΒΑυΜΘΛΈΤΕΝ, Ῥ. 
446.---Α. 6.] 

6. Οαϊλεγοά ἰο λὲδ μεορῖΦ. ΤῈ οἰοῖοθ οὗἉ (16 
ΘΣΡΓΘΒΒΙΟἢ ΠΟΙ γοδίβ ΠΡΟυ ἃ ροοῦ στουπὰᾶ ; ΑὈγΔΒδτη 
828 ὈΘΟΟΙΩΘ 8 ἔλί δ δ᾽ ἴῃ ΔῊ οτηϊῃθηΐ δη ἃ ρΟΟΌΪ ΔΓ Β6ΏΒ6. 
ἘΒΘΟΥ ΠΥ, ἸΏΟΓΘΟΥ͂ΟΡ, [ἢ6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟ 8 (Π6 ΒΑΠ6 
αὶ ὑπδὶ (ὁ. χν. 15), οοσιδ 0 ἷθ δίμοτδ, ἰδ ΙΒ 
180 ἰδίδμετα (θουϊ, χχχὶ, 16), δε σαίλογοα αὶ 186 
(ἴδιο (συάρ,. ἴἴ, 10). “ΤΏ686 ὀχργοβδίοηϑ ἀο ποὶ 
ΤΩΘΔῺ ΤΊΘΓΕΙΥ ἰο ἀΐθ, ἴῸν 9ῚΔ διὰ ὉΠ Ὸ δΓΘ σΟὨΒΙΔΏΠΥ 
)οϊμοά ὌΡΕΡΝΕ (σοτβ. 8, 17. οἷν, χχχγυ. 29, οἴ9.}, ΠῸΡ 
ἰο Ὀ6 Ὀυτγίοα ἴῃ ἃ ἔλτ ΠΥ Ὀυγ14]-ρῖδοθ τὴ τ ϊδίῖνϑδ, 
Ὀδοδαδο [06 ὈσΓίΑ] 18 Θχργοβϑϑὰ 8111} ὈῪ ἽἼΞΡ (τ δγβ. 9; 
οὗ. χν, 1, οἴ6.), ἀηὰ ὈΘοδΌθο ἐπ|6 7 τὸ υϑοὰ οὗὨ ἴΠ0868 
ψὯο ποτΘ ποὺ Ὀυτίοα τυλεῖι ὑμοῖν ἐδίμογθ, Ὀὰὲ ἰῃ ΟἿΟΣ 
Ρἴδοοδ, 6. Ρ., οβοβϑ, Ὀαυϊὰ, οἱο., δΔ8 Μὸ}} 68 οὗ ἴδοεθ 
ἴῃ ὙΠ056 τοι] 8 Π6 γϑί ὁπ6 οὗἁ (δ9 ἔλί 6 ΓΒ 'τὰὺῶὃϑ Ἰαϊὰ, 
6. 5.. δοϊοθοη δηὰ ΑἸδὺ (1 Είηρβ χὶ. 48 ; χχ!ὶ. 40). 
Κποῦεὶ. Βυὶΐ [Ποτ9 ͵ϑ 80 στουπὰ ἴον .ιἷβ δαβαυγίίοῃ, 
(δαὺ τπ680 ὀχργοδδίοηδ, ἤότονοῦ, τὸ ἀογίγοὰ ἴσοτα 
ὈυτγΊΔ 18. ἴῃ δοϊωπιοη Ῥυ] 6 στουμάβ, δηὰ (ἤθη ἐγϑῃδ- 
οττοὰ ἴο [86 δαπηίβαβίοῃ ἱπίο Βῆθο]. ἯὍ76 βῃου]ά τοὶ 
οοπίουπα πτἢ ἐμ ΐ8 ἨΔΓΘῊ δαοδυτηριίου 6 ἴδοῖ, ἰμδὶ 
8 ἸΏΟΥΘ ΟΥ 668 ΟΟἸΏΣΩΟΏ ὈΌΓΪΔ] τοργοθοηιθα ῬΟΡΌΔΡΘ 
[80 τουμίοη ὁ ἴλ|6 Οἶδιον βἰά9 οὗ ἐἰδθ γζγανο. Βαὶ {86 
ΡΘΟΌΪΑΓ ΘΠΌΡΟΙ -Ὑαγὰβ ΟΥ ἰᾶσῦρα γμαῦηο Ὀατίδὶ-ῬΙδοοθ 
ΜοτΟ ὈΠΚΠοσ ἰ0 (06 Ῥδιγίδροαὶ ποιηδᾶβ. Ψ8οοῦὺ 
ἀἰὰ ποὺ Ὀτίης ἰδ0 Ὀοὰγ οὗ ἢἴβ Βδοποὶ ἰο Ηδῦτοη. 
ΤΏΘΓΟ τοῦσϑὲ ἤδγο Ὀδοὴ ἀονοϊοροα αἰγθαὰν τί ΕΠΟΟΣ 
8 ἀοβηϊΐο οοῃδοϊουβηθθθ οὗὨ ἐδθ ἔδ᾽ ἐδ οὗὨ ἱτητηοτίδιὶ 
(Βε". χὶ. ὅ). ῬΕΙΙΤΖΘΟῊ : “Α5 (9 ποδγίῃοδθ πὶ 
1 οὐ (86 ρμαγί οὐὗἉ [16 ρδιγίδγοηβ γγχὰβ ποὺ ΟἹΪΥ ἃ 
ὑαττιΐηρ ΔΥΓΑΥ ἔτοτη ἰδ6 τηΐβοτίο8 οὗἩ (ἢ ργαϑοὴξ βιδίθ, 
δυϊ καὶ τυττΐηρ [0 ἰμαὶ δίδῖο Ὀογοηὰ ἰἶθ Ὀγθϑοηΐ, ἔγθϑ 
ἔροτω ἰἰθ66 πιϊθογίο, 80 ἔπ υπίοῃ τὶξ (06 ἔδίδιοσθ ἐπ 
Ὠοΐ ΟὯ6 Οὗ (86 ΘΟΥΡΘΘ ΟὨΪΥ, Ὀαὶ οὗ (6 ρογβοῦ8. Τρδι 

ἀοδιἢ ἀἰἱὰ ποί, 48 ̓ ξ τοιΐρην δδνθ δρ ἔγοτηῃ θη, 
111, 19, Ῥαὶ δῇ δῃά ἰὸ ἱπάϊνίἀυδ] οοπεϊπυοα οχἰβὶ- 
Θῃ06 ΟὗὨ [88 Πη85, γὙὲἃ8 ΔῺ ἰάδα ν᾽ 6} βργοδλὰ ἰῃτουρὴ 
80 δδει- ρβαγδαάϊβίδο δυζηδηΐγ, ποῦ Δ8 ἐ8. }1{]- 
τηδίδ (ἢ δοῦτοο δὰ νἱηάϊοδιίου ἰπ ἴμδὶ σταοθ οὗ Θοά 

ἰβοᾶ (0 τπιδὴ δὲ ἘΠ βᾶσηϑ ἔπι ἢ 8 δηρον,᾽" 
οἰα. ΤῈ ΟΟμΒΟΙΟυΒΏΘΒΒ ΟΥἨ ἁ ἰἱτωσηοσίδι γ ΠῸ ΙΏΟΓΘ 
ἴδ ικ98 ἐΐβ οτἰκίη δῆον 186 [4]}, (88ὴ ἐμ σοῃβοίθῃοθ 
(Βοια. ἰΐ. 14, 1ὅ). Τδθ Βορο οἵὗἉ ἴδ ἴῃ [6 ραϊτίαγοῦβ 
ὟΔΒ ΒΌΓΟΪΥ δοιθι ηρ τοῦτο (Ποῦ. χὶ. 18) [Δ 8 τηθτθ 
οομδοϊουδηθδα οὗἨ ἱσωσοοσίδι ἐγ. Βαὶ ἀθαι δηὰ [8 
βἰδίθ Ὀογομὰ ἰξ [86 ουϊάθηξυ, ἰη [26 νἱοῖνν οὗἩ {86 μα- 
ἰδΡΌ 8, 8 ΓΟ δμαδοπίης δὰ ρίοδαι οὗ ἐμδὶ Νον- 
Τοδιίδιηθηὶ ρόδοο, θοῦ τγῶὰ8 δοιωθημαὶ οὐθουνοὰ 
ἀυτίηρ 86 Μοδαίο ροτὶοά, υπάον ἴδ Ἰέρῃι οὗ 1Π6 ἴδνν, 
Δηὰ [π6 τῃοτθ ἀσνοϊοροα δος οὗὅὨἩ μὲ δὰ ἀραξδ. 
ΤΟ ἴδ γ 1γ τίοιι ᾿ἐϊογαίαγο Ὁροῦ ἰδ ἰ8 βιιθίοος Ὀοϊουρ : 
ΒόΤΊΘΗΝΕ: ὧδ 7πγεγῖε, οἷο. (ΕΝ κε: Ῥοίογὶδ Τρεεία- 
θη δοιίενδα (6 γοδιδ μιογίονι 8 ἐἰπ2- 
ἐγαία ; ἰδ6 Ἡτι ρα οὗἨ αϊάθοη Βτγϑοῖον, Βηροϊθοτέ, 
βονυτδηη; “16 Ὀγοδυρροκίξξοι οἵ ἰδο οἰ γί δεϊδῃ 
ἀοοίτί πο οὗἉ [τιτηογίδ εν οἰαίοα,} Η, βσεσιΖ. Ὅροι 
Α'λοοῖ οομβυϊὶ ἐδο Βί 19 Ὀἱοιοπατγίοι. 5 

1. αι ἐο Αὲξ ρεορίο, οὐ ἴΔο86 οὗὨ δίδ 
ΤδΟΘ, ἴο0 δἷ8 ογϑ--ἰο πο ΡΒ ΠΙΒΕ ΤΟ σὺ 
Λλοριθ--ἰΐθ ΟΥ τοδὶ τὶν ἴθ οσω ; ἃ βυιθο  !ς 8], τἰοὶ,, αἷο- 
τίουϑ ἀθοϊδγδιίοη οὗ δα ροσβϑοῃδὶ [6 ἰῃ ἴῃ οἴδονρ 
ποῖα, δὰ οὗ α υπΐορ τὸϊὰ ἰΠοϑοὸ οὗὨ ᾿ἶκὸ τηϊπὰ οὗ 
οἰδσδοίοῦ 

8. Το οοπποοϊοη οὗὅὨ 1δῃπη)δοὶ πὶ [5880 ἷῃ ἐδ 
Ὀυσῖδὶ οὗ ΑΡγδῆδι Ῥγοδοσίβ ἐδ ἔΌσΤΩΟΣ ἰῃ 8 ἴδγου- 
ΔΌ]6 αβρϑοῖ, δ8 Εβδ ϑρρϑαγβ ἰῃ ἃ ἔἌγοσδθ]ο Ἰίρῃς ἰῃ 
υ͵ἱα οομάποί ἰοτγαγὰβ δοοῦ δἱ δἰβ γοϊυση [0 Οδηδδῃ, 

ἨΟΜΤΙΦΞΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

866 [86 Ποοίτί πα] ἀηὰ ΕΠΗΐςα] ῬΑγαρταρἢα.--- ον 
αοἂ (1618 το ΑὈταιῶση 41} εἷ8 ῥγοιηΐβθβ: 1. ΤῊθ 
Ῥτοτηΐβα οὗ ἃ τίοι 116 ({λύμοῦ οὗὨ 8 τηδ88 οὗὨ ῃδίϊοῃβ, 
οὗ ἘΠ με 856); 2. 106 ̓ λμάσορ οὗ ἃ Ροδοοί ἀοδίῃ 
(δαιἰαθοα τῖὰ 116, 111 οἵ ἀαγα, δ Βομόγαῦϊο Ὀστῖ4)}). 
--Τὴὸ ΑὈτδμδυοθ, οὐ Ομ άσοη οὗ ΑὈγϑθδα: 1]. 
Οομμῆομ οἰιαγδοίεογίβεϊο ΟὐΒΏΘΒΑ, βρίγ (811 γ,, 
νὶὰοσργοδα, συϊρ [6 ποιϊὰ : 2, αἰδιϊποίίουβ (Ατὰ- 
Ὀΐδῃ δηὰ δον, Μοδδτοπιοὰ δηὰ ΘΟ" γίϑι, Μομπδιυτηθάδη- 
ἶδιι δηὰ ἐπ ΟἸ τ βίλδη "που  ).-- Αγ μβατη Β Ὀδαιοβίϑ, 
ἃ τηοαϊβοδοη οὗὨ ἰδ δἰτϊοἴμοθβ οὗ [6 τἰχῃςβ οὗ ἴῃ 
Βοσί[δῃο6.--- δ γ8 οὗ ΑὈγΔΒδτω, οὐ ἐμ 8 (1}} ἀρο ουθῃ, 
δὲ ἰαβὺ ΟὨΪΥ ἃ οἱγοὶθ οὗ ἀδγβ.---Αὔγαδδτα ἀἰδά ἴῃ τ} 
(Βοῦ. χὶ. 18)}.--ΤῊ6 ῥγεϑοηΐ δηὰ ἤχζυγα ἰὴ ἐδ Ὀυτα]) 
Οὗ Αὕτδβδη: 1. Οἡ {ἢ ]8 αδἰάθ, (6 ῥγεβοηξ, ἷ8 ἔπτο 
ΒΟΏΒ Δ]οῃθ ἰῃ [86 οἂγο οὗἨ ΜΔΟΒρ6ἾΔἢ τ ἢ 0Π6 ΟΟΥΡΘΘ; 
2. οὉ ἐμαὶ δἰ δ, (6 διΐζι 6, ἃ ΘΟΤΩΣΩΠ ΤΥ οὗ ΡΘΟΡΪΘ, ἰδ 9 
σοταρϑηΐοηβ οὗ ΑΡγδβδτω, (0 ΠΟΘ Βοεῖθιγ ἢθ ἰοἾ᾿8 
δ΄τη861}.-- ΑῬγδῆδτὰ ἀἷοθὰ ομ ἴῃ6 ὙΔῪ ἰο ροτίδοίίοη : 
1. Ηον ἴδν ρογίβοιθα ἢ 2. ΠΟΥ ἔὰτ 81}}} ηοὶ ρογίοοι ἢ 

ϑτλεκε: (Ὁ ροῦ ἰμῃ0 ἀϊνί βίου οὐ Ασαρία ἴῃ [ἢ 
πιὰ ον 86}86.)--ΟἸ ΜΕ: ΤῊΘ δοοοηὰ οὐ (Ὠἰγὰ τηᾶγ- 
τἷδσο 8 ποὺ ῥγο ἰιοὰ ἴο τίἀοτοσθ οὐ πίον ; 88} 
811 ὑσυάθῃοο δηὰ οδσθ ὁ ἰο δ οχογοϊβοὰ (Βοσὼ. 
ΥἹ, 8; 1 ον. νυἱῖ, 89; Το. 111, 8).--- δέδὶ. Ἡρενί.: 
Ῥίουθ δῃὰ ρὑγυάθηϊ Πουβοβοϊ ἄοσβ δοὶ γὸὶ} ἤθη ἔος 
ἴδ βακο οἵ χοοὰ ογάδσ (ἸΘῪ τοακο (μον Ὀοαιοδίϑ 
ΔΙΏΟΩΩ ὑμοὶς σὨΣ άγοῦ ἀνὰ δοῖτε (18. χχχυῖι, 1).-- 
(Βδίμοο 1βᾶδοὸ νγαϑ Ὀοτῃ ἴῃ [86 υπάγεα δι γραῦς οὗ Αὔγω- 

Φ [4160 δῷ Ἐχοῦσδηϑβ οὗ Ῥιοῖ. ΤΑΥΣΕΕ ΤΙΕΎΓΙΒ ΟὉ ὁ, 
. 8δ, Ὀοϊον, πὰ [Π6 τ] άθ ᾿ἰοσαζοσο ἢ6Γ0 ΟΡΘΩ ἴἰο (Π6 

ἘΣ Ρ 8 τϑαὰϑυ ; Θρ χϑοίπρ ἐδ ἀοσίηο οὗἨ “ἐλ ἐϊοχιηθαᾶϊο. 
εἰρλνα μιμοῦ ἐν διὰ ἐδ οομίσουοσείοβ Ὅροι ἴδ ἱἰπίοττηραϊδὲθ 
Ῥ μα Ἢ 
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Ἦδτα, διὰ Φδοοῦ δυὰ Εδδὰ ἰπ ἰδὸ εἰχοι ἃ γοαν οὗ 
ΙθαδΔ6, δπὰ ἰπ (6 ἐποπεοίδ γον οὐ μἷβ τωδγτ θὰ δίδέθ, 
80 Φαοοὺ χτυυβὲ δτο Ὀθαῃ βθοῃ γοᾶσβ οἱὰ δὲ ἐδ6 
δαὶ οὗἨ Αγδθδ.) (Εἶν. χίν. 16, 11.}.- -ὰ] δ ρίου 
ΟΥ̓́Θ δῖα θυ μ᾽οοὲ ἰὸ ἀοδίι, 8ι}}} ὑμοὲνρ ἀδδῖδ ἰ8 Ποϊὰ 
Ρτϑοΐουβ ὮὉγ ἴδο 1, οτὰ.--- αὶ αοα ῥτοσηίβοβ ἢΐ8 ὁ}}}- 

[δὲ ἢ οογίδί εν ᾿θαρα ἴον ἔδεῖ (οἷ, χΧΥ. 1ὅ : 
Ῥᾳ. χχχὶϊὶ, 4).-- -Τὸ ἀΐθ δὲ ἃ ἰσαυηυ ἂρ διὰ ἰπ ἃ ἴσγωσ- 
υἱ] ἔτηα, ἰ8 δ δοὶ οὗ Οοὰ δ κίπάποϑα δηὰ Ιουο.-- 
βανεε: Το ογοϑδ δηὰ δυθγδ εν τοῖο 050 γἱοϊϊηρ 
δηὰ τ] Πρ ἰο ἀΐ6.--- 6 δου }8 οὗ (Π6 ἀοδα ἢδνο ἐμεῖς 
οογίδίη Ρ]6 068: (ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ἰῃ [86 δῃὰ οὗ ἀοὰ, ἀπά ὨΟ 
οΥἿ] Ὀοΐα116 ἰμοτὴ (718. 111. 1; 2 ον. τ. 8).---Ἴμιδοο : 
ΑΙ ἰπ ἰταπηοσίδ εν [8 ἱπάθοα ὩΘΥῸΣ ἐχργϑβοῖν ἀδδοτί- 
εὦ ἴῃ ἰμ6 ΠΟΙ ϑδεείρίυτοθ (δθ0 Βοτονοσ Ναί, χχὶϊ, 
82), Ὀαΐ ἰδ δὺ ἴον νι δοαὺ ἐμ ἰδ ἔδὶ ἢ 
[86 προ] σονοϊδου οὐ αοά που] Ὀ6 ναΐῃ δηὰ πυ- 

ΤΥ; ἴδο βοηρίαγο ἀοσίσϊπο οὗ [6 τοσυγτεσίοι 
οὗ 86 Ὀοάγ ἱποϊυάοβ ἴδ ἀοσίσϊπα οὗὨ ἱτημλοσίδ! γ ; 8 
[ΤΟ ΡΟΒΒΙ]9 ἱπάδοᾶὰ υίϊβουὶ (5. ΤΟ ἐγ ἢ ἴδ ϑοὶ ἴῃ 
1.8 Π]1οδὲ δηὰ οἰοαγοδὶ ᾿χμς ὉΥ Οπνίδὶ (2 Τίαι, ἱ. 10). 
--Οαὐὐπεεκ Ἠαπαδιοῖς: ὙῸ 666, ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΟΡ, 
[686 γΟΙΒΟΘ, ΠΟῪ ἴμ6 ΒΙΌ]6 τοἰδίθθ ΟὨΪῪ [Π)6 ἐγ [ἷ8- 
ἰοῦγ. δὰ ἰὺ Ὀθοπ ἃ τυ οὐ ροϑῖῶλ ἰΐ που] δυύθ 
Ἰοῦς ΑΡγδῆδιι δὲ ([Π6 Ηίριιοδὲ βίορ οἵ (86 φίοσυ οὗ δΐ5 
αὶ, διὰ ῥδβϑϑὰ οὐδὸν ἰπ εἱἰϑῃοθ ἰδΐβ υπίο πὶ 
Κοίυγαν αὖ {π6 δρὸ οὗ ἃ μυπάγοά δηὰ ΤΟΣ γα. 
ΑΡγδθδῖὴ ἰβ ργοδβοηίοα ἰ0 08 88 8 ἰπδίδηϑο δῃὰ ὑγ06 
οὗὨ [ΑἸ ἢ, θὰ μοὶ 88 Ο6 δυιἰβι δ} }]}γ ἀγαντῃ ἀπὰ Ὀϑδυ- 
.θοά, Ὀσπὶ 88 οὔϑ ἰδίκοῃ ἔγοσα δοίμδὶ 116, Ὡοὲ ϑυθῇ 885 
Β (συ ρος υτ) Δ) ροτίοοὶ Ὀοϊίονοῦ, Ὀὰὶ δῷ οὔθ δυοὶ, 

ΠΟ Ιοαυθθ 18 0 δηὰ [δ0 ὅτγεὶ Ῥοτίδοι οὔθ ἴῃ δὶ9 
ξιοδὶ ἀοϑοοῃάδηϊ, δηὰ ροΐμὶδ τ ἰο Ὠΐπ). 

βοπεῦρκε : Το Βα δέβοίδου τὶ ᾿ϊϑ ποῖ] ὀρτϑῦν 
πὶ 6 ΒΟΔνΘΏΪγ-ταϊη θὰ τλδη (Ἐ008).--- ΤῸ λὲδ ρευρῖε. 
Το τορβ βουῃμὰ 88 ἢ ΑὈγδδδιὰ ποτὶ ἔγοτῃ 086 ρ60. 
Ὀἷο ἰο δῃοίμον, δηὰ ἔγοτῃη Οὴ6 ΟἱΕΥ ἐὸ δῃοίμασ. Αη 
ἐΠΠπδίτίουβ δὰ γοϊδυῖκδὉ]9 ἸΘΒΕΏΟΏΥ ἰο (Π)6 τοβΌστθο 
ἔοι δὰ ἐδο {πίπτο 16 ([κι}16τ).---ϑἴποθ Αγδδατα 
Ηἰπιθ6}" νδϑ ἰδὶὰ θοῦ (πὶ ἐπ6 οἂνθ οὗ Μδοδροὶδῃ) ἰ0 
τοδῖ, 86 ἐδῖζοβ ΟὨ ἴῃ δὶβ ΟΥΤῚ οὗ ὃς 
Ῥγοπιϊβοὰ ἰδπὰ (Ὀτθοδῖο) [Απὰ πὮ1|6 δἷ6 Ὀοὰγ 
ἯΔΕ ἰαἰὰ ἰΠποῖθ 65 ἱ ἴἰο ἰδῖκο ροββϑοβαίουι οἵ ἐδ ὑγο- 
ἰδεὰ Ἰαπᾶ, Ηἷβ 8ο}}] μαβ ρόῃο ἴο [ἴθ Ρ6ΟρΪ ἰοὸ 2 Κ8 
Ροδβοβείοῃ οὗ ἐπὶ νιΐοῖ ἰὯ 6 ῥγοτοϊϑοα ἰδηὰ ἰγριδοὰ, 
οὗ λεανελ.---Α. 6.]--Εον ἰΠ|6 ομαγαοίον οὗ Αὐτδδδαι 
8606 Ξ'͵ΟΒΒΌῦξα, ἢ. 443, πὮοΓο, βουνοῦ, ἰδ ἱ 
δηὰ ἔοττῃ οἵ βδασγδὴ 8 ἱθσονσῃι ἴοο τυ οἷ ἴῃ 186 

[0.6 ΒοοζΏου ΠΟῪ οοἸμρίοίδὰ [πὸ βαοτοὰ υτῖεν 
οϑοθῃβ ἔγομπι {86 ζΟΏΘΓΑΙ ἰοῸ {{Π βρϑοΐδὶ, ἔγοτι (86 

ἀϊπίδηϊς ἴἰο 0.9 πιϑδγ, ἀδὸ οἶδβα ἰὸ ἰδ6 ἱπάϊνι ἐπεὶ, 
Ης ἀΐαϑοοίβ (6 800] οὗ τδῃ, δηὰ αϊβοίοθοβ ἰ0 ΟΕ 

ἔτοπι | νον [86 τΒΟΪ6 ὑγοοοδδ οὗ {Π6 βρί γιζυδὶ 116, ἔτοτῃ [δ 
Ὡοτ-Ὀοστὶ ὈΔΌΘ ἴο ἴδ6 ρογίδοϊ ἵδη. Τῶο [τὰ οὐἷμ, 
δοὰ πἰ8 οὐϑάΐθηοο ἐἰὸ ἐμ6 681} 18 ἰδ πιοπιοηὶ οἵ ἐκ 
ὩΘῊ Ὀἰγῃ. Τθο δοοοῃᾶ βίαμθ οἵ [ιἰβ βρίτιαιδὶ ἢ 
Ῥτοδοηΐῖβ ἰ18617 ἴἰο οὖν νον πο ΑὈτγδθδηι μα ετοὰ 
ἴδ) Ρῥτοπιΐβο, διὰ ἐμὸ 1 οτὰ οουῃίοὰ ἰξ ἰο δἰπι ἴον 
τὶ κὐθουδίοεα, δῃὰ π6 δαΐοτΒ ἰηΐο σονομδηὶ πὶ Θο, 
ΤΏ Ἰαδὲ ψτοδὶ δοὶ οὗ ἢΐ8 βρίγι δι] 116 ἷ6 {Π6 δυτεῦ- 
ἀον οὗ ἷβ ΟὨΪΥ θοῦ ἰὸ ἴδ 6 Ν1}} οὗὨἩ ΘΟοά. ἈΜΌΒΡΗΤ, ἢ. 
862.---Α, 6.] 

Β. 

ΙΒΑΑΟ, ΑΝῸ ΗΒ ΒΑΙΤΗ- ΕΝΌΌΒΑΝΟΕ. (πη. ΧΧΥ͂. 12-- ΧΎΠΙ. 9. 

ΕἸΙΗΗΤ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

7}εμααὸ απὰ Ζεληχαοῖ, 

θασπεντροαα ἤμμασικευτανποαπῃ 

Ομλρεεε ΧΧΥ͂. 11-18. 

ΙῚ Απᾶ 1 οδηθ ἴο Ρ8488 δἵϊοσγ (086 ἀδδίῃ 
8πα [Ὁ01] Ιβαδὸ ἀνγοὶῦ ὈΥ (}6 γν6}} [διαὶ -τοὶ [ποῖα οὔ ἐμο φυίοκατιοε οἵ .} ! 

Νονν [5] (686 αγὸ (86 ϑ,ΘΠΟΓΘΌΟΠΒ  φαποαϊοκίοο, Τοϊοάοεμ] οἵἁ ΙΒῃπιδθὶ, ἃ Ὀγδμᾶπι 12 
18 βοῃ, βοῖὰ ραν (86 Εἰργρίίδῃ, ϑδγδἢ 8 

οὗ ΑΡτδβδια, ἐμαὶ Θοᾶ Β]δββθᾶ ἷα δοὴ 1888; 
γἱεῖοιι 

μϑπατηδι, Ῥᾶτὸ υπΐο ΑὈταἤδη. πᾶ [8088 
αΤ6 ἰῃ 8 πατιθ8 οἵ ἰδ6 8008 οὗ Ιβῃταβοὶ, ΕΥ͂ {μοῦ πϑῖμθβ δοοογάϊηρ ὑο ἐμεὶγ ρϑμογαοῃδ: 
[86 βηβίιβοσῃ οἵ Ἰβῃπηδθὶ, ΝΙΘρδ)οῦ! [μεϊρμεε; Ναδαξμαὶ, α ἐγίθϑ οἵ Μοσέμεσα ατδϑία]; δῃὰ Κούαγ 

14 [δκεκ εἰίη. Απ' Ασαδήδα ἐτίρο], αῃὰ Α ἀρϑϑὶ [ταἰγαοῖο οἱ θοὰ], δῃᾶὰ ΜΊΌβατα [σποοὲ οὐ]. ἀπὸ 
ἰϑτθ [μοασίτιρ, σοροτὲ, πβδέ ἰδ μϑασὰ }, δῃ ἃ Τυτη ΔῈ [αἴϊατοο, δομεαὰο}, Δ! ἃ ΜΆΒΒΘἢ [Ὀϑασίμξ, νατόδβ, 

1δ᾽ πείοτίπα πρδέ 18 καί}, Ἡδᾶδὺ [ἰππαν δρασέπισαί, ἰδα!], δῃᾷὰ Τ'θπη8 [ἀοϑατί, πησαϊείναιοὰ ταρίοα], ὁ Θ.ΕΓ 
16 [βονδα 1 ἃ ποσαδᾶϊο γἱ παρὸ], ΝΡ ΙΒ} [τρογοδεοα], δη ἃ Κὶ ΘἀΘΙΩΔῈ [οαδιπαχὰ]; ΤΉ688 αγό (δ 5008 

οὗ Ιβμπιδοὶ, δηᾶ ἐμιθ8θ αγϑ ὑμιϑῖγ πδιηθβ, ὈΥ͂ ἐμοῖγ ὑουγηβ [Δχοὰ αϑοᾶο6}, δῃα ὉΥ ἐβμιεὶγ οδϑιίθδ: 
11 ὑποῖνθ ῥυίμοθϑ δοοογάϊης ἰο ἐμοὶ πδίϊουϑβ. Απᾶ ἐδι68θ8 αγὸ [89 γ6818 οὔ {86 "8 οἵ [εν 

1286] : δὴ Βυπάτοα δηὰ {ΠἰτὰΥ δηὰ βϑυθῃ γοϑᾶτβ; ἂπὰ δ6 ρᾷγϑθ ὋΡ ἐδθ9 ρβοβί δηά ἀϊοὰ; 
18 δηᾶ νγχὰ8 ραίμῃογθᾶ ὑπίο ἢϊ8 ρϑορὶθ. ἀπᾶ {μ6 Ὺ ἄντοὶὲ ἔγτοιη ἩδΥδᾺ [4 τοεῖοα οἵ Ασαῦια μλαῦ 

τἰοὰ Ὀγ ἐδ ἀοφοαμιἀαείε οὗ Ζοσίδῃ, ἀροπι ἐδ6 δαδίογῃ βουξιάδτυ οἵ ἔμ Ιϑμτιδοῖ.6] ἀπὶῸ ΘΞ'ΠῸΓ [5 »ἱκοο ομδί οἵ 
Ἐργρῖ, ἴα ἔ8ο Ῥοτάστα οἵ ἐδ ἄοδεσί], {Ππαὺ 18 ὈΘίοτο Εἰσγρί, 88 ἰμοὺ ροθδβὺ ἰονγαγα [ἰὰ ἔλο ἀϊτφοίίου “ 
Αββυτδ : δῃὰ ἢ ἀϊθά "1 ὑπ Ῥγθβθῆσθ οὗ 8]} Ἀ18 Ὀσγοίσθα [μο οοιμοὰ φενίνατὰ οἵ 1} μἱε μεείδιταα, 

[8 Ὑα:. 18.-.1Δἰ., 80 20}1 ἄοψγη, οε ἰδ 2511 ἐο δῖπι.---Α. 6.} 
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ΘΟἘΈΝΕΈΒΑΤ, ΒΕΜΑΒΚΑΗ͂, 

866 [86 ΤΟΙΏΔΙΚΘ ρου (ἢ 6 ῥτοτίουβ βοοϊΐοῃ. 

ἘΧΕΘΞΈῈΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ, 

1. ον. 11. βααο αἴεν ἰλο ἀδαίδ, 97) Αὐγαλαρνι.--- 
οα Ὀϊοκεοὰ 1588ο.---ΤῊο Ὀ]οπδίησ οὗὐ ΑὈγδματα 
οοπίΐπιιοθ ἰμ {Ππ6 Ὀϊοδαίηρ οὗὨ Ιβδδο; [ἢ]8 18 τηδηϊϑαὺ- 
δὰ ἴῃ εἶδ ποϊΐασγο διὰ ὑτοδροσῖγ, ΟἹ ταῖδον ἰῃ ἃ ρμρδὶθ- 
ἴα} οσπροίουδηοαθ πος τοΐθγθ ἷ8 πϑλτο 0 [860 
κἰπάμοδα οὗ αοὰ. Ἧ7ὸ τοδὰ: ΕἸολὲηι Ὀϊοβθοὰ 18880 : 
ἴον ἴβαδο, 88 υϊυγο δηοοϑῖοῦ οὗ Ἐδοσὰ δηὰ Δαδοοῦ, 
δυπίδἰποὰ ΠΟῪ 8 υμίγογβαὶ τοϊδύύου, [Ι͂ἢ ΘΑΣΌΪΥ το- 
δροοὶβ Εάοτα ἰ8 ἰβαδοΒ μοῖρ 85 νὸ] 88 ὅδοοῦ, οὐ ΘΥθὮ 
ὉΥ͂ ῥγοΐθγθῃοο.-- -Ἐν ἴ 6 τνοῦῖ! Σδμαλτοὶ.---Βγ [80 
Ὅ6}}] οὗ Ηαρανυ. ᾿οοογάϊΐηρ ἰο οἷ, χχχνυ. 27, ὅδοοῦ 
τοσὶ .εἴ5 ἔδιθοῦ 188840 δἱ ΗδΌγτου. Ὀουδθοδδ (ἢ ΐ8 
οἷἐγ Ὀοτοὸ (06 Βδιθ τοϊδοη ἔτομι {16 {ἴτη6 οὗ ΑὐτΔ- 
[δὶ ΟἸΝαγὰβ. ΗἩθΌσου Μὰ ἴπ6 εϊμοὶρδὶ τϑαϊ θῇοθ, 
Βοογιϑθορα (6 ρεϊποῖρδὶ βἰδίίοη ἴῸὸν οὐοσγδβθοίηρ ἐμαὶν 
βοοῖβ. Αἱ ἐδἰ8 εἰδίίοῃ [βᾶδο, δϑ βίιανσασὰ οὗ δῖ8 
ἔδιμοσ, δὰ δἰσοδὰγ ἰδιεθ ὑὉρ δΐ8 δοάσ, δηὰ ἴῃ Θοῦ- 
δοαυδηοθ οὗ εἷ8 ἰοτο οὗ βοϊϊπἀο δηὰ ποοϊπβίοῃ Ὧ6 
ὈΘοδΣσΩ6 80 ἰοπά οὗ ἰὲ ἰδ πὸν δ6 ἀποὶλ οεθ τεβο- 
Ἰαγὶγ, υἱϊπουὶ γἱο] ἀἰηρ ἀρ (ἢ ῥὈγϊποῖραὶ τοδί δποο δὶ 
Βούτου ; μΒο δυϑῇ στρογ ἢἰβ ἰθηὶ ἔσο Βϑαιβῆοῦα 
[ασῦλχον ἰοἴο ἐῃ6 ἀθθρ 8011π646 οἵ δίκαι᾽ δ τ 0}]. 

2. οιῖθ. 12-16. 74 Τοίοάοίμ Ὁ. 71εληιαεϊ. 
[ὕροιυ ἴδ ἀοοσυμμοηίασΥ Ὠγροίοεἷδ, ὁδοὶ οὗἠἨ [6866 
ῬἧἝγαθοθ τοδιῖκα (ἢ6 Ὀαρίπηΐηρ οὗ 8 ὩὨΘῊῪ ἀοουτϊησῃί, 
Βαὶι ἰἴἴ τὸ δἵὸ ἰὸ γορασὰ ϑδοὶ οἵ (680 ἀοουϊηθηὶδ 83 
186 ποσῖς οὗ ἃ βοραγδίθ διιῖδμον, (6 η {115 ΔΈ ΠΟΥ. ΘΟΏ- 
ἐσ θα ΐ6 5 ΟὨΪΥ ΒΟΥ ἢ γΟΥΒ66 ἰ0 1Π6 παττδῦτο. ΤὨΐβ 18 
Οὐ ΟΥΒΙΥ τυμηΐηρ ἴμ0 ἸΠΘΟΙῪ ἱπίο ἰῃ6 στουπά, δὰ 
ΒΟ Β ΒΟΥ ὈΠΡΟΆΒΟΏΔΌΪΘ ἰΐ 8 ἰο τορζαγὰ (6866 ρῇΣαδοθ 
ΔΒ ἰηἀϊοδιίηρ ΔΩΥ͂ Ομδηρο οὗ δυίμπου. ΤΈΘΥ Ορϑῦ ΠΟῪ 
τσμο8. ΟΡ βοοοηδ οὗ ὑπὸ ἰϑίοιγ.---α. α.)] Ηδο 
8180 ἴξ 'ἰβ οὐνίουβ ἐμαὶ {πὸ Τοϊοάοιι οὗ αφμθαίβ ἀοδθα 
Ὡοΐ Ὀορί [Π0 βοοϊΐοῃ οὗ (86 ἱβίοτσυ, αὶ 
ἐΡΟΟΌΘΠΕΠΥ δομοϊααοθ ἰπθο. [πῃ οἷ, ἷν. δὰ ν.Ὶ (ἢ6 
βγαὶ Ὠυχιδη σὑαοο, ἰοχζοίδοεν πὶ ἰῃ0 Τοϊοάοί οὗ 
Αἄδηι, ἰ8 αἰἱδτηϊδοοα ἔγοτῃ ἰϑίοσγ. Ηὸ ἰ8 ἰδ δἰδὸ ἴῃ 
οἷν. χ.. ἴῃ τοϑροοῖ ἴο [86 μοδίδμοι Ὡδίδοηδβ, ἀοϑοθηἀδη β 
οἵ Φαρδοίι, Πάση, δὰ ὅθι, ΟἿ. χὶ. αἰθγοΐβϑοα {19 
τοσΘ ἰδοοοτδο Κμοτηΐίοθ, ἰοχοῖμον τὶ ἐπ οὶ Τ0]6- 
ἀοίῃ. ἴῃ οἷ, χχὶϊ. 20, [6 Ναβιοτῖϊοδ, (Π6 ᾿δδὶ οὗ (6 
Βηῃατηΐίοθ δὰ ποαροαὶ 0 Αὔγαδμδπι, τοῦσο ἔγοτῃ ἐδθ 
εἰδίοσν, }υδὲ 88 9 Ἠδτγαηΐίοθ, οὐ [οἱ δηὰ μἰβ ἀοδοοπὰ- 
δηϊδ ἴῃ οἷ, χὶχ, 86: δῃηὰ 88 ἰῃ9 ΑὈγϑμδιηΐΐοα ἀ6- 

ἴτοια Κοὸ ἴῃ οἷν, χΧχγ.; διὰ ἰῇ οὗ 
βοοϊοι ἴδ 1Βῃτηδο 98. ΑΔ ἴδ οἷἶοβα οὗ (6 μἷ86- 
ΟΣ οὗ [6680 ἰ0 Εδοιμηϊίεδ, οὗ. χχχνΐ. 1, οἱδ., δΡ- 
Ῥοδσρ. 7116 ἐλϑοοῦ [8 πὸ ὁγαποΐ 97 ἰλ6 δυπιαι, 
φάος ἴο υαπίδλ, οι οὗ τῇ οἷγοῖδ ο7 οἱδίον, οἰἱλοιέ ἥαίηρ 
δέ ἐπ ἐΐ8 οονπδοίοιδηδδδ. πὶ οἷ, χΧχχυὶ,, 2 Φδοοῦ δἰ8ὸ 
τοῦγοθ ἰπίο {Π9 Ὁδοκρτουμα δ δοτραγθὰ τὶϊῃ 180 
Ἰηἰδίοτγ οὗ δια Β01:8. 1 9 Τοϊοάοίι οὗ ΙΒῃγηδοὶ 
δοῖαρ. 1 Οἴτου. ἱ. 938-81. --- ἜοΙα Ἐΐαραν ἴῃ 9 
Ἑὶ Βαβι θδ 0.6 Ὡδῖῶθθ οὗ ἐδ ἐν οἷ 70 ΒΟΏΒ 
οὗ ᾿δἰνπμδοὶ ἰδὲ πόγὸ ργοδοηὺ ἐξιοιωβοῖνοθ, ἔπ. 00- 
ΟΌΓΒ 8160 (1 ΟἜγου. ν᾿ 10) 89 πδίηὴθ οὗ ἰδ Ηδρϑγ- 
ἐξοθ, ΙΒὨτη δ 6110 65 6416 αἴϑον ἰῃ:6 τροίμοῦ, τΠΟθΘ Ὡδιὴθ 
ἷδ ΠΟ ἀουδί δεδυπιθὰ ἰῃ 016 ΟΥ ΙΓ οὗἁ ἐδ:6 πδιηθθ 
Βοΐογο υβ. ἴῃ ἴο [09 ἔγοαυσῃὶ ΟΟΟΌΣΤΘΏΟΘ οὗ 
80 πδὴθ Ηδρὰνῦ ἴῃ Ασδθῖο δυίμοτα, Β60 ΚΝΟΒΕΙ, ἢ. 
211. - Τα οῖ ρα Ἐζϑάασ.--- ὈῈ: 11ΖΒῸῈ : “ΤΏΘ 
ΒΑτη68 οὗ [6 ἔπγοῖνο ΘοῺ8 οὗἨ Ιβῃτηβοὶ ἃσὸ πῃ μαζὶ 
ν6}} Κποτ. ΝοΡαίοῖ δηὰ Κοάδν δῖα ποὺ ΟἿΪΥ 
τησιοποά ἱοροίδοῦ ἴῃ [8, 1χ, 7, Βαϊ αἷδο ὈὉγ ΡῚ1Ν.: 
Ηϊὶ. Ναί., 6, 1 (Ναδαίαὶ εἰ Οφἀγεὶ ; ἙΚαϊάπαν δηὰ 

ΝΑδαὶ (ΝᾺ) ἴθ δἷβο κποόῦγῃι ἴο ἀστδυΐδῃῃ ἰδίου ΐδῃξ 
88 ἀοϑοσηάδηίδ οὗ ΙΒ πηδοῖ. [Ϊη τοβροοῦ ἴἰο [9 Τ2681» 
ἴῃς οὗ ἴπὸ ποτὰ Ναθδίεϑδῃβ, ὈοΐΪὰ ἰπ 8 βιγίοίοῦ δῃά 8 
ΤΏΟΥΘ ΘΟΙΩΡΓΘΘΙΒγ ΒΘΏΒΟ, 88 8180 ἴῃ (ο διοῖν 
ΔΌΟΔΘΒΘ ἴῃ Αταία Ῥοίγοα δηὰ Ὀογομᾶ, δ66 Κηορεῖ, 
Βεἰχϑοῖ, Κὶ οἱ]..--ΤὴΎθ. Κδάδγθῃθβ, ἀθβου θὰ [κ8, χχὶ, 
17 δ βοοὰ θοσπηθη, ᾿ἰνοὰ ἴῃ {ῃ6 ἀοβονί ὈΘΕΤΘΕΙΣ 
Αγδρὶδ Ῥοίτοα δηὰ Βαγυϊ)οηία (18. χὶτὶ. 11. Ῥβ. οχσχ. 
δ). “Τὸ ΒΔΌΌΐΠδ 086 ὑμοὶγ πᾶσὴθ ἰ0 ἀδῃοίθ ἰἰ 9 Ατἢ- 
ὈΪΘΏΒ ἴῃ ζΘΏΘΓΑΙ." ΚηοΡοὶ.---Α06901] απὰ ἈΠ ΊΌΒατΩ. 
--Ἰὰ τοϑροοῖ ἰο ἴὮ666 ΠδΙλθβ, 88 ψγ6ὶ] δ8 (0 ἱμαὺ οὗ 
Κοάτηδ, γγϑ ΘΔ ΟὨΪΥ Ῥεδοῖὶ σοῃ)θοίΌΓοΒ (Β66 ΚποΟΡΕ]). 
---ΟἼ͵Ἴ Ἰκῆσηλ (ξοριπαῖπὶ δὰ Ψυϊργαία : δι Δ).--- 
Οοπηροίρα ὮΥ πιὰ Μαισαμανξις οὗ Ρτοι,,, νἱ. 
ἢ, 291. ἴῃ Αὐδροΐο δυῖθοῦβ τὸ αν Ὀδηὶ ΜΙδιΔὮ.--- 
Ὅτυοα.---ΛΟΌΘΌΙΥ Ὀυτϊηδῖ δἱ ὈὨ]θμά6], οα (86 Ὀογ- 
ἄἀον Ὀοίτοοη Θγεὶδ δὰ ΒδΌγ]οηὶα.---Ῥδ188.---Α 
ῬΔΡΟΠΟΥ (86 8819 18 Μασανοί, ὁ. {86 ποτίποαδὺ βἱαθ 
οὗ θυμιλ δοοογάΐϊηρ ἰοὸ Ῥτοιὶ,, νυ. 19, 3.---Εἴδαδσζ (8 
ἸΏΟΣΘ Οοογγθοὺ τοδαϊησ, 1 ΟὨγοι, ἱ. 80, ἰδ ἽἼΤῚ, 88 
οοιηρδαγοὰ πῦῖϊὰ [06 τηδυϊ τηθ οουσηίσυ Ομδι ἢ, ἴδ ΟΌ 8 
διροῃρ [80 δηοίοη ΑΥαθδΏ8 ΟὨ δοοουῃὶ οὗ {8 Ἰα 068), 
Ὀούπϑοθῃ Οτωδ δπμὰ Βδῃσοίῃ. ΕῸΡ {ΓΙῸ ἱπ(ΌΣΤΩΔ- 
οι 866 ΚηοθοΪ, οἰο.--Ἐ αι ὅδΣ 8 ἰαΐκοη ἰοροίδοῦ τ ἢ 
ΤΏοΣαδ, ποῦ Κποροῖὶ οομῃοοίθ τὶ Θεμοί οὗὨ Ῥ0]- 
ΘΙΏΥ͂, Οἡ ἰμ6 Ῥογβῖίδῃ αὐ" οὐ τ (06 Αταρὶο δαπε 
Τεΐηι, ἃ οοἰοὈταϊθα ὑγῖθο ἰῃ Ηδιηδβα, ὑσο Ὁ] αἰ δοτ- 
οὐ ἤγτουῃ {πὸ Τοπιδ, [β, χχὶ. 14: Ψ26Γ. χχυ. 238; ΦοὉ 
γἱ. 19.--“οἵαχ, ΝΑΡὮΏΪΒΟΝΒ (θ66 1 ΟὨγοη. τ. 18).-- 
“ ΝΟΙΡΌΡΟΥΒ ἴ0 186 το 68 Οἡ ἴδ6 οαβὶ δά οὗ ὅογ- 
ἄδη. Κηοδοὶ τοΐοσβ Δοῖυς ἴο (106 [{πτϑη8. ΤῈΘ 
ῥγοβοὶ Ὀγτιδοθ ΔΓΘ ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἐμοῖς ἀοϑοοηδηίβ.)"- 
Ἐζοᾶχλο.---“ Α.5 ἃ βοραγαίθ Ασδοϊς ἐσ 6 γ1ἷ11 08} ΟἾΪΥ͂ 
ταῖν ἰδ, ἱπ 18 ὩΔΙΤΟΥΤΟΡ Β6ΏΒ6, 0 Ὁ "22, ὙὮΟ ἰδ 
Φυάς. τῇ. 8, 88; νἱῖ. 12, ἀγὸ ἀἰβερυϊδηοα ἄζοτα οἶμον 
Ατδδίδηδ, δηὰ τηυϑὺ ἤν ἀν ὶς ἴῃ 16 νἱοϊπἰνγ οὗ {86 
ΘΟΌΙΤΥ οαβὺ οὗ δοτάδῃ, ῬΥὮδΔΡΒ ἰΠΥ͂ ἃτο (Π|6 Βδῖηθ 
σπῖὶῃ ἰλοδ6 δουμλογαοα πιὰ 86 Μοδοΐΐοβ δηἃ Ατὸ- 
τηοηΐίθα ἴῃ [8. χὶ. 14 απὰ Εἰζεοϊς, χχνυ. 4, 10.) Κηο- 
Ὀ6.. Τὴ 8βοῃ8 οὗ ἰδ Εἰδδί ἱπ 8 ΤΏΟΓΘ ΘΟΙΙΡΓΘΘΏΒΙΥΘ 
Β6Ώ5Θ ἡλα ἐπ6 ἀδρ ποθ βϑθοτΑΙν, [).1} ἢ 
-- τοῖν ἴο οδϑὶὶ 6. 
πατῶ ΤΔΟΥΔΌΪΘ τὰ δερὰ Ἰδρπαῆοια α Τα οἶνὸ 
Ῥείπιοθα ἴο ᾿μοὶσ παϊΐουβ (πρὸ τοῦ- 
ἄογβ “ ἴὸ ἐποῖν Ὡδοηϑ 3).--- 9. ἐγδηβ δἰίοη, αοοογά 
ὁπ ἰο ἐλεῖνγ παίοηδ, οδτλ ΟἿΪΥ Τηθϑῃ, Δ5 πιου]άεα, 
ἀοίοτταϊπμοα ὉΥ μοὶ πδώοῃβθβ. 76 Βοϊά, ἐπογοίοσο, 
[8:6 οχργοδβίοῃ ἴο τω θ8Ὲ : ΕἸΟΙΤΘ ὈΣΪΠΘΟ8 ΟἸΟΘΘΏ ἴον 
ξονεγηΐηρ δηὰ σεργοθοπίϊηρ ἐμοῖν ἔποῖνο ὑὐἱθ 68. 

8. Ὑοῖβ. 17,18. 726 αδαίλ οΥ ]εληιαοῖ απὰ ἰλ᾿ 
ΠΝ ρρνῶν οἵ ἐλ6 ]ελπιαοίζιοα.--- γϑασ οὗ ἐδθ 

οὗ Τα τη Δο].---ΤῊ 8. [816 τηδὴ διίαίϊηθα ΟὨ]Υ δῇ 
866 οὗ ἃ μβυπάτοα δηὰ ἰυϊτίγ- δου γΘαΓΒ, ἩἘ116 ΟἹ ἐδ 6 
ΘΟΒΕΓΆΓΣΥ, [06 ΙΏΟΤῸ 6] οαῖθ 8. Ε 8λδ0 το ἢ 98 
ἐδ6 δρὸ οὗ ἃ μυῃμάτοὰ δπὰ οἰῆϊν γοᾶσθ. ῬΟΒΒΙΟΪΥ 
[86 παίΓΣΑ] ραβείοηΒβ οὗ [86 Ο.6 οοῃδυτηθὰ 18 ΒΟΟΠ6Υ : 
80 ἀουδί αἶδο (86 αυἱθί, ροδοθῖα!, Ὀοϊϊονΐπρ' ἀἱβροεὶ- 
οι οὗ [Π6 οἴδον, οσχογοίθοα ἃ 16 - Ῥυοϊουρίηρσ ἰαδα- 
Θῆς6. ΙβὨπηδοὶ ἀἶ68, (86 ΙΒῃτηδοὶ 65 δρτοδὰ ἰδαη- 
βοῖγοθ αὐτοαῖ.--ΕἘἾἸΟ ἘΕἴαν 18} ὑπο ΒΒΏΣ.-- 
Βανϊ]δη, 860 οἷ. χ. ῶθ. ΚνΟΒει,: “τοῖα ΟΠ δυϊδλη 
ἴῃ [06 βου ἰο (6 δαβδίθσῃ ὈουμάδυῪ οὗ ι" 
βοῦν. ἘΥΟΙ ὁ ἰο ἔδο οδδὲ ἰπ (06 ἀϊγθούοῃ οὗ 

Αθ00 ἰο ΦοΒΕΡΗΤΘΒ : “ Απίᾳ."}. 12, 4, 
ἐμ Ιβῃτιλ 6] 68 ἀνγοῖὶ ἄοσῃ ἴμ6 ΕΠΡταίθδ ἴἰοὸ 180 Βοα 
866.--- 1.6 Ῥχϑβθιοθ οὗ δἱὶ Ῥχοΐδχοσι, ἱ. 6., 
Ηεοῦτονβ, Ἐδομιῖίθα, δπὰ ἰδ6 δάσο οὗ Κοίαγδῃ. 
πὸ μϑευε ρος ὉΥ ὐλύπων ἀπ ΡΣ ἢ οἱ [89 
θοΟυΠάΔΙΥ οὗ Ατδυΐδ Ῥεῖσϑα ἯΘ τουδὶ δϑεῖρτι ἃ 
ἀἰθδγεηϊ ταθδηΐϊηρ [0 ἔποθθὸ ΤΌΓΑΒ. Καπι: «ἔρον 



φπιξοκσσκατπατκαπανσαεα., 

βουϊποασὶ ἰο δουϊινοαὶ," ΚπΟΒΣΙ,: “Ετοῖὰ δου - 
οδϑὶ ἰοὸ ποτίδνοδι," ῬΕΣΙΙΤΖΘΟΗ : “ ΤΏΘ οδρίἰαὶ οὗ 
4:6 18} π]66}} 6 ὐἱῦο8 πναϑ Ηοζας, αἰζυδίοα δουι οὗ 
Ἑσηθη. Ετοῦλ (δ8. (Π6Υ βργοδὰ ἰδποιωβοῖνοβ [0 [6 
τγοϑὶ δά οὗἩ {μα Κ΄ ἰδ ο ρϑηΐῃδυ]α, δηα 8.}}} ἔασι μοῦ 
ἷῃ ἃ ὨΟΓΙΒΟΓΙΥ δηα που μοδδίο ἀϊγοοῦῶου Ὀογοπὰ 
Ασγδρία Ῥρίγοα διὰ Βεβογία (0 ἴδ6 οουηῃέτο8 Ὡπᾶοῦ 
Αβϑγγίδῃ βυαν." [6 ἀϊοὰ. Ηδ διδὰ (δ) θη ἰηΐο ἴῃ 6 
οὶ οὗ δἰ8 ἱπμογϊΐδηοοι. 16 ΗθὉ. πορὰ ἱμοϊυδοβ ἴδ 6 
ἰάοα οὗἨ α ἀφο! Θγαὺθ βοι]σπιθαί, δπὰ δὴ δβδογτίοσι ὈΥῪ 
ἔοτοοσ οὗ 15 τρῃὶθ δῃηὰ ρορβοββϑίουδ. Τδυδ ἴ.6 Ῥσγοιι- 
ἷδο υἱδογοα ὈοΐοΓΘ ἐιὲβ Ὀἰτὶ ἢ τγ88 ΠΟΥ ἔ018]]οὰ. βεν 6. 

ΏΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΈΠΟΑΣ, 

1. ΙΘΉτΩΔ6) ἰῃ δα ἀσνοϊορτοοηΐ ργοοϑάθα ἴθαΔο, Δ8 
Ἑοδαυ Ῥγοοθάοβ ὅδοοῦ, δϑ ἐμ6 ποῦ κχοὶδ (86 εἰδσέ οὗ 
ἔδο Κίηράοτῃ οὗ οδύθῃ. [1 Ἰοοῖβ ψ6}} ἴον ἴπ6 ἀοτοὶ- 
οριϑθηὶ οὗ ᾿βῆτηδοὶ ἐμὲ ἢθ Ὀατίθδ [ν8 ἕδος ἰῃ οοτ- 

Υ πιὰ ἷ8. ὈὉτοῖδον ἴβαδο, ἐβου σὰ (86 ἰδίζος μδὰ 
ἀπαι Ρτοίοσγοα ἰοὸ ἴτῃ. 

ὥ. ΤΏ ὑποῖνθ ῥγίμοοδ οὗ ᾿βισωδοὶ ΔΘ δὶβὸ στὴθῃ- 
ομοά 85 τϊιῃ 658568 ἰμαὺ Οὐ 88 αἰ. 6.}1γ [1 8]1οὰ ὲ5 
τοι ἶ86 8. 601} ἰδεῖν διηοεϑίοσ (ο. χτυὶΐ. 10, 17, 

20). ΤΘ Αγαρα, ἰοο, οουῃξ ἔτεῖτο δοηδ οὗ 1δμταδοὶ, 
8. ΤΊΘ ΙΒΒπι δα ἴθ, 80 βθττη οὗ 189 Ασδρίο ρεο- 
ἴῃ 18 ἰϑίοτγίο δἱ .6. Τδ6 οοὐυπὲγ οὗ Ατὰ- 

ἷαΔ. [Ιὼ ᾿ἰδίογγ. ἈΜοδδιοσηθᾶ, 786 τηϊβαῖοι οὗ ἐδ6 
Μομδιηυηούδηθ, Τἢ6 τηϊββίοη κῇρενς 156 Μοδδηι- 
τοϑύδηβ. ίηοο Ιβῆγηδοὶ ἀἰὰ ποὶ βυῦ͵θοὶ Ὠἰτη86} 7 ἰο 

86 μὰ8 Ὀσοοτ6 βυ᾽θοῖ ἰο 186 Τ τὶς, 
4. ΙΒ Π186} 8 ΖΟΠΘΔΙΟΘῪ ΒΘΘΣΩ8 ἰὼ ἰᾶνθ Ὀθθη ῥτὸ- 

βοτυοᾶ ἰη (86 μουϑο οἵὗὁ 8886, υδὲ 25 ΤΏΘΓΘΕ᾽  ἰῃ (116 
Ὠοῦθο οὗ ΑὈτδμαπ,, ΟΥἩ δΔ5 [Ὧ6 ΡΌΠΟΔΙΟΡΥ οὗ ἰΠ6 )8- 
εἰσηθ ἰῃ ἤουβο οὗ βποθμ. Τμὸ (δἰ μοτ Β Βουδθ ἀοεδ 
Ὠοῖ 1066 ἰΠ6 ΤΠΘΤΠΟΤΎ ΟΥ 86 ἴτδοο οὗ (86 ἰοβῖ 80}. 

ὅ, Ηον τ}6 Ὀ]οβαίηρ οὗ ΑὈγδΏδστο ἀθβοοηὰβ ὈΡΟΏ 
Ἶδαδο. ΤῈθ ΠΟΡΘΑΙ ΆΓΥ Ὀ᾽οβαίης ἰῃ ἴπῸ ἀοβοοῃαδοὶβ 
οὗ ΑΡτδἢδπ), δῃ δηὶ ἢ θαῖβ ἰοὸ ἢ ΒΟΡΘΟΣΓΆΓΥ ουγβο ἰπ 
[86 ἀεροδηἀδηίδ οἵ Αἄδτη ΘΥΆΪγ. ΤΠ6 ἱποὶπαιΐοῃ 
ἴο δοπίυἀα ἰπ ἰμ6 119 οὗ Το παῖυγο, τίσ α, 
διὰ Ἰἰτηῖν οὗἨ οοῃἰοτηρ δίΐοη, Οοπῃιοτηρ δἰϊτο ομδγδο- 
(618. Ηἰβίοσγ οὗ ἃ οοῃίεεηρϊδίνο [1{8. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

β6ο Ποοίστίμαὶ διὰ Ἐπ 10 8].---ἴβαδο [86 Ὀ]οβδοὰ βοῃ 
οὗ ἃ ὈΪεββοὰ δίμοσ. ΤῈΘ ἀϊνίῃο ταΐγβδοϊο, ἐπδὶ 
86 Ὀἰοβείηρ οἵ 8 βαυΐηρ δ τᾶ ρσοβοσυθὰ ἰῃ 000 
᾿ΐπθ (ἴὰ δρὶΐθ οἵ 411 μαγίδὶ οὐυβουγδαιίουβ) ἔγοιι Αἄδιῃ 
ἴο ΟἸγίβί.---Ἰβϑδδοβ ἱποϊϊηδίΐοῃ ἴο δοϊ ἰδυγ οοπίθωρ]δ- 
ὥοῃ.---ΟΥΒΑρΘ Ὧθ Ὀεϊονοὰ οἰσοδὰγ ἰμδὶ ἃ εἴρων τ 
Ὀ]δεδίηρ ὙῸ5 σοπβηοα ἰο ἰμδὲ ρμαγώσυϊον 
16}} οὗ νυἱεΐοῃ.---Ἴ αὶ ̓ π λιν Ἀεὶ τΆροι ἐμαί ργι 
ἐανοτίδε βροῖ, ἐοθδϑίξδϑθβ ἰὸ [16 ΒΟΌΪΕΕΥ οἱ μἰβ βου] (ἔος 
Ἐδραῦ τὰβ (86 τίνα] οὗ δἷβ πιοίμον, δη ἃ [δῃτηδοὶ τὰβ 
Ὧ6Γ ΒΟΏ).--Ἰβῃγηδ 61 Β ἀσδίς ; οὐ ἴ80 τουδὶ οἴδῃ ἀΐδ 
Ὀσίογο (886 [6600]6.--- Ετοαὶ Ἰδῃτηθεὶ, ἃ οὨ 114 οῃοο ᾿Δῃ- 

δα ρον βείπρ ἔγουλ ἰμίναὶ ἰῃ ἴδ) 6 πὶ] ἀοτΏοεδ, 
δ ῥιονίάδποθ σζωϑδὰθ ἃ ρτοαὶ (που ἀ-οοπαποιίηρ) 

ὩΔίΙΟΏ.---Ὑ7 6 ΠΙΑΥ ἴῃ ἔλοὶ Ὀεδί Θοτηργοβοπὰ [10 Ρϑὰϊ- 
ΔΙΌῸΪΔ] ἰτἰδὰ Ὀγ ΑὈγδθδσ 88 δοηδι 
ὀβρϑοίδιγ δὴ ὀχδιιρὶθ οὗ ἔδίιἢ, [ϑ880 δὴ ϑχδιηρὶθ 
Ἰοτο, Φδοοῦ δὴ οχδιηρὶθ οὗ βορβι 8 δαᾶγθ ὠὐκῃ 
ὨΟΠΕΥ ρτγοδοηϊθα ἰοὺ 8 [1:0 5:21} τηογτθ ρυϑαοσοϊηδιδης 
[ϑαΐα γε : ἔμ ταδα οὗ ἰμ6 ὐδφάε οὗἉ ἑδίτι, [86 τηδη οὗ [Π 6 
δι )εγίηρα οὗ αι, (86 τοδὴ οὗἉ 86 δίγωσσίεδ οὗ ἔαϊαι, 

Βτλεκε : ΤῊΘ ὑθιῆροσαὶ Ὀ]οδαίηνσ ΤΟΣ Ἰωκιο) αὶ πιο: 
ἰδώο: ΛΕῪΣ τὸν Ἀνὰ νὰν, πριν νὸ Ταρτὸ σὐυηεῇ 

ΘΕΝΕΞΙΒ, ΟΕ ΤΗΣ ΣΤΤΕΞῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ. 

ὨΑΔῚ ; Ὁ, 888 διὰ ρῥἱοῦρσο οὗὨ (6 οίδσταὶ διὰ 
δρίγϊυδὶ Ὀ]οθαίηρσ οὗἨ δβαϊναϊοπ ἰὰ ΟἸμτῆδι,---ΜΊσπια, 
θύυμμδ, έδδα. τὰ ἴ.686 ἰὮγοθ ΤΩ 
ἀδαγίησ, εἰΐδνιοο, ρῬαΐξίεποα, (ἢ 8 Ἠρθτενβ ἰοττοοὰ 6 
Ῥτγουατῦ: ἯΝ6 Ττηυδβὲ ΠΟΩΣ ΤΩΔῺΥ ΚΡ δβοεζεὶ 
ΤΑΘΏΥ (ΠΐηρΒ, δὰ συ ΤΩΔΗΥ͂ τὨΐηρΆ.---ἰ( ΤΉ ᾿ΒΗπιλοὶ 
ἰϊο8. οδ᾽οὰ Ηαδροείϊοθ αἴνον δραγυ. [τ ἰδίοι ὕὐπλοὲ 
ΤΏΘΥ ῥτοίοιτοα ἰὸ ὉΘ οαἰ]οὰ ϑβαγδοθῆβ, δγον ϑαγδῇ, δ, 
ἐξ ἀπο ίηρ ἰμ ἐμ ἰοπῖδ οὗ ΒΔ5}} ας 17. ϑαιὴθ 
εὐἰθ 1818 10 ῥόον [80 ὨΔΡΡΥ͂ ἀθδὶ}) οὗ [δηπιδοὶ, ϑοῖβθ 
ἴο Ῥτονο {16 ΟΟΠΙΓΔΓΥ. ἴον ἀο68 ηοΐ Ἡὶϑὰ ἴ0 ἀθ- 
οἰάθ, Ὀυΐ Ιοανοδ ἃ πὶ Οοἀ----ὕ ον, 18. (8. οχί!, 2) 
-- μοὶ ἀοὰ ῥτογηΐβθβ 86 ν}}} βυγεὶυ Ῥασίοστω. 
;Ὧ6 ΟὨΪ ἰδγο ἰδ ἰῃ ὮΪ8 ῥτοχυΐβος ((6ῃ. χνΐϊ,. 30: 
χχὶ, 18).--οΒίδί. Ἡδίγέ, : ῬΘΟρ]θ οὗ πὸ ποίθ ΤΩΔῪ ὃ. 
ΘΠ 0 οἴἰποηὶ δηᾶ αἱ Θὰ ρδσβοβ ἰἔ ἰδ ἰδ Οὐδ 
ΜΠ] (ὅσῃ. χὶ!. 40--48). 

Μμιδοο: ᾿βῆτωηδοὶ Ὀθοοῦθδ ἰδ δηοοδίοῦ οὗ [δ8 
ρα φῶσι οὗ Αγδρία : ἔδοδο, ἰποσοίοσο, δηᾶ ἰὴ Εάοσ- 

ἔτοϊα ΔέῸ ἰδ6 Ὠδίϊοῦδ ποαγοδὶ 
νρΐα ἴο 106 πο ΤΠ ἩἨαμάῤμελ : ΤΌς 
(ΔἸ Πο ν᾽ Β Ὀλοδαΐηρ 186 ΟΕ] ἄγοι.---Αἰὲς 
᾿ρλημα σις ἰδὲ Βοτὸ χρῤδιρν τ ξαὶ 

ι 
Ροπεσία! δὰ ἱπάορεμάθηϊ ἰονθ, οὐ 'οτο ἰἐβ] πίρὶ 
ἐϊ8 νϑδίχσιοθϑοθ. Ηδ ἌΡΡΘΑΣΒ 88 8 βΈΠ1]6, Ὀ] Δ ]ο Ἰακ 
Βεΐποθη Αὐτδδδση δὰ Φδοοῦ, ροεδβοβϑαίηρσ ἠοίί μος ἰδ 
ΤΩΘΕΗΪ βίτοροι οὗ (06 ΓΔΊΠΟΙ ΠῸΡ οὗ [9 βοῦ. Νετες- 
(μοῖοβα, ἴθ ὙΘασ δὴ δ ϊδῦϊὶο δδροεῖ, τος, πϑη 
οἰοθοὶγ νἱοσοα, ἱκητοοάϊδιοὶΥ τὶ οὔτ δδοιϊουδ, Ηο 
ἄοοα ποῖ σθῶδθ δὲθ δρροδύδηοο 88 ἃ βοί 004 διὰ δὴ 
δι (}]γ οι δ ποὰ δρ6, αὶ 48 ἃ μιἰδίοείαιὶ 
Οὐδγδοίος : 80 τυ 80, ἰδὲ ἰδ ἔδυ Δρροασ 

αυδιτεῖθθ 8}} ἱπίο ἰδ 

ΒΟΣΥΟΙ. ἴδαδο δ οἵ αὶ ργθιοα πα Κπλὰ Βαίυσε, 
δηᾶ ἰβοζοίοεθ ΔΡΡΘΘΣΒ σοϑετυοα, ουἰταγαϊν, Ὀπὶ ἴῃ- 
ὝΔΙΓΟΙΥ διϑδὰ γϑα γ, ἴγδηῖκ.---Θ οΗΒῦυ σε : ΑΒ ἰο ἔδιδ οὔδι- 
δοίον οὗ ΑὈτδμβδπ δηὰ 

6 Θπι ποθ ἶγ ἃ μἱῆ οἵ Θοὰ (ΖΙοερὶ 
οὗ 6 Κηϊΐδ ἄγατσῃ οὐὸν " 

ονοῦ Ὀοοοσθ ΟΣ Σρσυϊθμδὰ 
ΒΟ ῬΟΣΏΔΡΘ ἰδΐθ ΠΌΤ δ 8 8 

οὗὨ μἷ5 1189 δοά οὐδγδοῖον (ΚΕ στσοσ. ἐψίσαλε, μὰ 
σναίιουα, ἐλ διαὶ ἀμ! δ προ ὧν αν 

μιορορπαῦρι παῦρα, 6 Ῥδίσῖδσο ΤΟΙΑΒΙΏ ΩΡ αειὶο- 
͵ἷ6 ΒοΌΘΚΔΏ. ΑὈΡΔΒΔΣΩ Β (ἀοβοερᾶε 

τες παρε γηρὰ ΤΡ , τφόνομρ Ὁ σον α σύν, 
ει ἀοδοαιάα πρσα ἴμαιο (Χχὶ. Ηεγϑεγξοτ) -- -ΤῊο 

ἶδοθ 50 ηροτίδηϊ ἰπ 6 "ξ 

πτοιοποα 116, νγὸ Ε1}4}} αἀἷδ Ῥοδο ΠΥ, ατὰ Ὁ βττα 
ὅῸΣ ἜΟΙΟ οἷς Τοῦτο δον ἴδοσθ πὶ! Ὀ6 πὸ αἰδίγοδι, 
ὨΟΤΙΩΐΘΟΣΎ, Ὠ0 χἱδυϊδίοι, Ὀείρθδοῦ διυυᾶ τοϑὶ, {{πιἰϑοτὶ, 



ὍΈΑΡ. ΧΧΥ͂. 19-84. 

ΒΕΟΟΝΌ ΒΕΟΤΙΟΝ, 

οῳΓαοοῦ ακαὰ ἴδραι. 

᾿πασαριιτασονταυϑῇβρο. ταεσκοηναε, 

ΟἙΔΡΊΞΕ ΧΧΥ͂. 190--84, 

19 Απᾶ ἐδθ8θ αγ ἰδ ρϑῃθγδίοηβ᾽ [παποαὶορίοε͵ οὗὁἨ 8880, ΑἸΥδμδτη Ἐ βοὴ: ΑΡυδηδη) 
20 Ὀερχαὶ [εδᾶδο: Απὰ βδ8δοὸ ψγ͵δβ [ΟΣ Ὑθδτβ οἱὰ σψμθὰ ἰ.0 ἰοοῖς ΒΘΌθ καῖ ἰο σία, [86 

ἀδυρ ιίοι οὗ Βοίμυοὶ (89 ϑ'τίδη οὗ Ῥϑάδῃ- Ασϑῖαὰ [ἄοπι Μοροροίασαία), (}6 δἰϑίθσ ἰο ΓϑΌ8η 
21 186 Βϑγτιίδῃη. Απᾶ ἴβαδο θηἰγθδίθα {μ6 Τωοσὰ [ ομονδῃ) ὸσ ᾿ἷ8 τυῖΐθ, Ὀθοδῦβθ 86 τὔας 
22 ὈΔΙΓΘΗ: δᾶ [80 μογὰ τγαϑ δῃϊγοαϊθα οὗ ἰιἴτη, δηὰ ΒΘ ΌΘ Δ 15 τπιΐδ σοποοϊνοᾶ, Απᾶ 

{86 οὐ άγθα βίσυρροα ἰοροίμοι [λχτοῖ, ἡοσεϊοά οαοῖι οἰ μοΣ} τ  ἢ]π ΔΘΣ; δῃᾷᾶ 886 βαϊὰ, 1 ἐξ δϑ 
23 80, ΜΕΥ αην1 (δυ87} Απὰ 880 ψθηΐ ἰο Ἰπαυγθ9 οὗ (δ6 ἴμοτὰ, Απὰ δ μοτὰ βοϊὰ υηΐο 

ΘΓ, Τσπο πδιίίουδβ αγὸ ἴῃ (ΠΥ σοῦ, δηὰ {ὔὖῦὸ ΤΩΔΏΠΘΙ οὗ ρθορ θ᾽ 88ι8}} θ6 βοραγαίθα 
ἔτοῖῃ {ΠΥ ὈοΥΤοΪΒ; δηὰ ἐδ δ Ῥθορὶθ 88}}8}} ὈΘ βίγοηρϑι ὑμδῃ ἐδ οὐδδόγ Ῥθορὶθ; διὰ [86 
6] 6. 8}}8}} βοσσθ (09 γοιηροῦ [180 ετοαίας 5861} βοστὸ 186 αὶ 

24 Απμὰ θὰ ΔῸΣ ἀΔγ8 ἴο Ὀ6 ἀθ) γοσθα πογθ ἢ}]6]16, ὈΘὨο]α, ἐΐθγθ ἰὐόγα ὑντὶηβ ἰῃ ΠῈΣ 
25 ποῖ». Απα ἰδ ἔγβί οδιηθ ουίΐ ΓΘα, 8]} ΟΥ̓́ΘΥ 10 8 ὨΔΙΤΥ͂ ρϑιτωθηῦ ὁ δηὰ (ἢ 6γ οδ]]οᾶ 
26 818 ἡϑῖηθ Εἶβαιι [οοναογοὰ σῆμ μα], Απαὰ δῆ (ῃδὺ ὀδπῖθ ἢ18 Ὀσγοῦθμοῦ οαδ, δὰ 18 μδηὰ 

ἰοοῖς δο]ὰ οπ Εἰβδυβ μ66]; δηὰ ἢΪ8 πϑίῃθ ὅ͵1χὲῈὲ8 οδ]]6 ἃ «8000 [Ἀο6]-οαξοβο:]; δηὰ [3886 τοαϑ 
21 ἰβλγθθβοοσθ γϑᾶσβ οἷα τ μ6η 8.10 Ῥ8Γ6 ἤθη. αἈἀπὰ [88 ὈΟΥβ Ρ͵ΘῪ : δπὰ Εδδὰ γ͵78ὲ8 ἃ οὔ - 

πίηρ ὨυῖοΣ [4 πιδῖ καοπίως ἐμ πη}, 8. τδῃ οὗ (86 Βο6]α [8 πῇ γσονασ, ποὲ απ μυδραπάπιδ ): δηὰ 
28 “6000 τῦσαϑ ἃ Ρ] δίῃ " [ἀϊνοτοαί, οοάδίθ [ τηϑιι, ἀυγϑ!]ρ' ἴῃ ἰδηΐ8. Απα ἴβαδο Ἰἰοσϑὰ Εἶβαυ, Ὀ6- 

σϑυβϑα 89 ἀϊὰ θα οὗὨ λὲ5 νθῃΐβοι [βαπιο δ ἐπι δἰ ταοστὰ μὲ ζαγοτὶ!ο δοοὰ]: Ὀαὺ ἘΘΌΘΚΔΕ Ἰογοὰ 
δοοῦ. 

29 Απᾶ ὕ1800Ὁ [0:06] 8οὰ ροίίαρθ; δηὰ Εἶϑαιι οδίὴθ ἔγοῃῃ ἰμθ 86]4, δῃὰ ἢθ τσαδ ἔαϊπῦ. 
80 Απᾶ Εἶβδὰ βαἰα ἰο ὅδοοῦ, Ἐ'θθα τηθ, 1 ὈΓΑΥ͂ {806 [Ἰδὲ πιο ἀδνοῦς ρτοοάϊν [, γι ὑῃδὺ β8π|θ τϑὰ 

»οίζίασε [απι ἔδο τοᾶ--ἰλιΐϑ τοᾶ, μβοσα]; 7ἴὉ 1 αην ἰαϊπῦ : {ΠοΓοουθ νγ88 ἢ18 Ὠδηη6 (8164 ΕἸ ΔοΤ 
81, 32 [Βοὰ]. Απα Φ8000 8814, 836}} τὴθ (18 ἀδύ {Ὧπ| [ΠΥ ὈΠρηῦ. Απὰ Εἶδϑδα βαὶὰ, 

Β6μο]ά, 1 ἀπε δ {μ6 ροϊῃξ ἴο ἀϊθ [φοίῃς ἰο ἀϊ0] : δπὰα ψ])ιδῦ ῥγοβί βῃδὶϊ (818 Ὀἰσι τσ αῦ ἀο ἰο 
33 τη07 μπᾶ 8000 βεϊα, ϑὅνγθασ ἴο τὴϑ (818 ἀδΥ ; δῃὰ 6 βύσδῦθ υπίο ἷμὰ; δῃὰ 86 80] 
84 15 τ τ ρῦ ἀπίο ὅδοοῦ. ΤΉ θη Φδοοῦ ρᾷνθ Εἰβδὺ Ὀγθδα δηὰ ροίίδρο οὗ 16 π1168; δηᾶ 

86 ἀϊὰ οαὺ δᾶ ἀγη]κ, δα ΣΤΟ86 ὉΡρ, δπα νηΐ δ18 τ ΑῪ : ἰῃ8 Εδαιι ἀοδβρι8θα λὲς ΙΓ Πρ, 

(1 ἵας 19.--ἼΜὸ Ὁ ἸΡΊΓΑ ἰδ ταοτο ἐμδα βοποαϊορίοα. 866 ποῖο ἢ τεσ. 4, οἷ. ἰϊ.---Α. 6.} 
[ ον. 22.--͵Δϊ., Το, ῸΥ Ὑδὃδὲ ὑλι6 ἃζὰ 1.---Α. 6.) 

[8 7ο;. 23.--ὉΔ}} δηὰ πα Ὁ ΔΙῸ ἨΟΣΘ ιδοὰ δῷ ΦΥΒΟΣΙΥΙΤΟΟΌΝ, Δ᾽ μου ΔΝ ἔμοτο ἰδ ρτουσιὰ ΖὉΣ ἐπὸ αἰδέϊοξίο ἩΠΙΟΙΝ 
Ἐ86 ἴοστοοσ ἰο ἐδ τπιδί:οη 8 ν διιὰ ἐδ9 ἰδέξοσ ἰο ἔῃ 9 ̓ Ήιορεβν τὸ μὰ μὴ οἵ σοά. ---Α. α.} 

[5 α:. 26.--ξ|.ἩἈ}} οτος κο 8 κατταοῃξ ; ̓ἐΐογα ἷγ, [8.9 ἨδΟ]9 οὗ 88 ἃ ΤΩΔΏΕ|6 οὗ μαΐτ.-«Α. 6.] 

[5 Ὑα:. 21.--Ό 9 Ῥασίϑοξ, ῬΘΒΟΘΙΏΪ, ἐπ ἰδ ἀϊσροείοτι, Δα οοταραγϑοὰ πίει ἐδ9 Τυάσ, κουΐϊπρ Εδδαυ.--Α. α.] 

ΘΕΚΝΈΕΒΑΙ, ῬΡΕΕΙΙΜΥΝΑΒῪ ΒΈΕΜΓΑΒΕΑ, 

1. Αοοοτσάΐηρ ἰο Κποροὶ τὸ Βδνο, πὰ (06 ργοϑϑηϊ 
Ὡοττδιΐου, 88 ἰη οἷι. 26, ἃ ταἰχίαγο οὗ ἀϊδογοης τθοογὰβ 
ὍΡΟΙ δὴ Ε]ΟΪν (16 Ὀδβῖϑ ὈΥ τηθ8ἢ8 οὗἁ [6 Φοιονίβιο 

186 ἱπαϊν ἀπ] μαἰτίαγολδ, δον δθ ἢΔ8 τοοογάθα ἰῃ9 
ἀρδία οὗ ϊο ἔδίμοσ. Ναχί δερίηβ [6 ὑῬγορϑὺ ἰδίουγ 
οὗ [86 Ρδίσδγοιβ, 6. 2.) οἷν. Σ, 1; χὶ. 27: χσυ. 18: 

δυρρϊοιθθηῖ, αἱ 6 ΘΩΟῸΡὮ ἴἰο0 ΒαΥ, ἰμδὲ 'ἱῃ ΟἿΣ δβϑοίΐοῃ 
ἐδιο ἐβοοοταίϊο οἰοτηθης '8 ργοδοτοϊηδηὶ, [[6]] τοσηδγκα 
ἐδιὶ ἴἢ 1Ἀ0}6 πδηλὸ οὗ αοα ΟΟΟΌΓΒ 1688 ΓΘαΌΘΠΟΥ ΒΟΓΟ, 
ἦξ ἰ6Θ ἀπ ΡΔΡΟΥ ἰο (πο Ὠἰδίοτίο ταδίοτίαὶ, τ θΐο οἰ ν 68 
1685 Οσοδϑίοῃ ἰὼ τι88 ἐμ18 πϑῖηθ, βίῃοθ Φϑδβονδαῖι δρ- 
Ροδιθὰ σοοσθ ἔγεαυθηίγ ἴο ΑΡτϑθδπὶ ἐθδῃ ὑὸ 8880 
δὰ Φδοοῦ : δῃὰ ῥδι γ ἰο ἴδ6 ἔδοι ὑἰμαὺ [06 ῥγονίουϑ 
τονοϊαϊϊουβ οἵ αοἂ ἰοτταϑὰ {1698 ΟΥ ἀϑδὶ κπδί 08 [ῸΓ 
ἔδιο Θοἀ οἵ 6 Οονρηδαὶ, 88 “ αοἂ οὗὨ ΑὈγαδβάσω," 
« (οὰ οὗἉ τὴν (δίμον," τ ΒΟ ἢ δγὸ οαυϊναϊοηῦ ἴῃ βἰ μη ῆ- 
800 ὙΐΠῺ Φεδονδῆ.---α. α.] [0 ἱπωοάυοοθα [86 
οἱοοιίοῃ οὗ Φαοοῦ ἴῃ ορροβίοῃ ἰὸ Εβαυ. 7186 ογὰθὺ 
οὔ (μ9 Τοϊοάοϊιῃ Καοῦοὶ οχρίδίηβ ἔμ: “ΤΏΟ διυίΐδον 
ὉΒΌΔΙΥ ΔΙΤΔΏΘ68 ἴδοχω, ἴῃ ἴδ6 ὅτδὶ ρ]δοθ, δοοογαϊησ ἰὸ 

ϑ: 

ϑῃσζαὶ θοαῦοῃο6 οὗ ἰιὐδύογγ, ἰῃ ΟΥοΣ ὑ0 Ρ888 ΟΥ̓́ΘΡ ἴὸ 
ἃ ΙΩΟΙῸ βρθοΐδὶ οὩ6. δε ϊσβοῦ βηᾶβ (γθθ “ὁ ἰγϑῃ- 
βἰ (ἴοι ᾽ ἴῃ 18} ὨἰΒίοΥΥ οὗ δοοῦ. Τὴθ ἤσβι γοδοβίης᾽ 
ἰο ἰδθ ἀοραγίυγο οὗ Φδοοῦ, οἷ. χχν. 19-- χυϊϊ. 9; 1809 
δϑοοῃὰ ἰ0 ὅδοοῦ 8 ἀοραγίυγο ἔσο [δῦδῃ, ὁ. χχχίϊ, 1 
ἃ δοοϊΐοῃ, ΒοτονοσΣ, ἰῃ πίοι ποίησ ἰὼ τοραγὰ ἰο 

ΟΟΟΌΓΒ) ; ἰὴ0 ἰδἱγτά, ἔτοτα ὅδοο᾿ 8 γοϊαγῃ [0 [86᾽ 
ἀοδί οἵἁἨ ἴβδδο, οἷ. χσχνυ. 2θ. Βυϊΐ (μϊπ βοοίζοι, ἰοο,. 
'β ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ ιἰβίογγ οὗ ὅδοοῦ, ὀχοορὲ ἰμ6 ἰπτθθ ψγθοβ. 
ἷῃ οἷ. χχχν. 237-290. ΟὨ ἰδ6 ΟΥΔΟΣΡ μιαπὰ ἰὺ 8 ὑγθ- 
ΘΙ ΘΏΟΥ [86 Ὠἰδίοῦγ οὗἨἩ Φοθορῇ δπὰ οὗ [6 τοβὲ οἵ 
1.6 808 οὗ Φδοοῦ, σῇ ΐϊοι Ὀορίηβ αἱ οἷ. χσχνὶϊ. 2, 
ΜὮΘΓο, δοοογάϊηρς ἴὸ Κποθοὶ, [9 ἰἰβίοσγ οὗ Φδοοῦ. 
διουϊὰ τβι Ὀοχίῃ,. ἴῃ ἴδμ9 δοραγαίθ ὈΪομταρ νθ8. τ 
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«816 ἴο ἀϊδίΐη ἐ86 ἰμοοστδιίο δίαροδ οὗ ἐδο ̓ ἰἴδ οὗ 
ἔδὸ ραϊτγίδγο Πκο. δΙς ΡΈΠΟΙΒ αὐ τυ τ ΠυΒΑΠ ΕΙΣ 
ἀδοτορίεαδο διὰ ἀ606686, ἴῃ Μοῦ [86 ποτ ᾿Βοοσγαιὸ 

δγϑέίουι δγθδαγ ῬΘΘΟΙΏΘΒ Ῥτγοιηΐηοηῖ, ΤῊΪΘ μκίοεν, δυϊκίοε:ν 
τοβη ϑειρ Βοοίο.8 : ΒΟΌΘΙΚΔΗ Β ὈΔΙΤΘΠΏΘΒ δηὰ Ιδαδοΐβ 
ἰπιογοοββίοῃ ; ΒΟ ΘΑ ἢ 8 ῬΓΟΔΤΉΔΠΟΥ δηὰ πο αἰνίῃθ 
ἀϊβοϊοθαγο οἵ μος οοηαϊοι; πὸ διηι μοδὶθ ἴῃ ἰδ6 
πδίαγο οὗ [Π6 δ0}8 ταβοοῦπρ, ᾿β ιῦ ἴῃ ἐδ ἀνάσα Ιονο 
οἵ ἴδ Ρδγϑηὶδ : δηὰ Εδδὺβ ῥγοῦΐρα!γ οὗ μἷθ Ὀἱτι- 
εἰκδὶ, Ρατιΐπρ, πἰῈῈ ἰδ ἴοτ ἃ τλοθδθ οὗ ρὸ [᾿ [.0 
δοοοῃα βοοϊΐου τΘὸ δδύθ (86 ρῥγορμοίΐο ὑσο ἴῃ 186 
.υἱτὰ διὰ ἔουτιὰ ἴδο ὑγρίο8] ῥγοϊυάθ ἴο (6 Θη γθ ἔω- 

οθροθο δ γ ἀο68 Ὦθ 
ΞΙΞΞΕ ΣΙ τος 

86 απάυγοὰ οἢ Ϊ8 δοοουμ. 
ΓΕῚ τεδοσο 86 δρροαγοὰ ἴο ἸΏ Κ6 διησπᾶδ ἰο 
Ἐδβδα, δἷβ οὐτῃ Βγβίθοτη, ἃ ἴδοὶ ἰὸ π ϊοῖ, αὐ ἰϑαδὶ, Ηἷ9 
ἀπο] ἶησ δὲ ΗδρατΒ πῸῈ]], δηὰ μἷβ τοι ΠΟΥ πηΐοῦ 

ἴστο ἰδίουυ οὗ ἰδ6 δηιὠϊποδὶ Ὀοίπτοοι ϑδοοῦ διὰ ἰ τΐΐι Ικῃτηδοῖ, ΤΠΔῪ ἃ 1ε ἰδ ονίάσης ἐμαὶ ἐδ6 δ.- 
Ἐδδα, 16τ86] διὰ Εάοπι. ἀεὶ οροκδμ, ὈΥ ἐποιχοῦῖο ἀθοῖίδγα.- 

2, Τὴ6 ροΐπίβ οὗ ᾿σδιὺ ἰπ (ἂς ἰδ οὗ 1580 116 ἰη  οῃβ (οἰ. χσχίν. δ, 19, 2ὅ, 28, ὅ8, 64, 6ὅ ; οἱ, 
Ρδυὶ Ὀδοῖς οἵ {μἰ8 παιτδῦνο. ΤΠι680 δρὸ δἷ8 ΟὨ 14 -}1|κ0 
ἰπαυΐγῖοθ δῃὰ ἢὶθ ρδιϊθηϊ Βοποθυ Μοτῖδα (οἱ. χχὶΐ.); 
πὲθ1ονο ἰο ΒοΌο δὴ (οἰ. χχὶν.); 5 ὈτΟΙΠΟΥΙΥ Θοτημῦ» 
τίου πὠἰὐῖ ΙΒηταδοὶ δὲ ἰδ Ἱ οἵ ΑὈΥδἤδαι, δηὰ ἢΐ8 
τοδί ἴπρ αἱ [89 νὲ}} 1,4] -Βοὶ (εἰ. χχν.). Βοτο πὸ 
ΠΟῊ τοδὰ ἢγχδβὶ οὗ δἷβ θδυπιοδὲ ἰηἰογοθδδίοα οἢ δοοουπὶ 
οὗ [86 Ὀδιτοηηο88 οὗ ΒΟΡΟ ΔΕ ; ἰῃρη, τοογϑόγον, οὗ 
ΕΒ Ῥτείδγεποο οὐ Εβδι Ὀθοδῦβο ΒΘ ΓΒ οπὰ ΟὗἉ βΆΤΙΘ. 
Βοιρον δὶ ἰδίου Φϑθουδ δρροαγοὰ υπίο Ηίπι δὲ 

γοπίίηρ Εἷπὶ μὸν δὴ ἰπιϊδιίησ ᾿ΐ8. ἔδίδμον ΑΒτδβδη 
᾿ ω ἱπρ ἴο ἐ ἀατίπρ (Π6 ἕδσηΐπμθ, δ δπουρὴ ἢ 
ἐποϊϊαμε Ὠΐπὰ ἴῃ ρδδβίῃρ οἱ ΒοΌΘΙκδἢ [ον εἶθ βἰϑίϑυ. 
ἴῃ 1818, ἴοο, μο ἀἰ δ τβ ἔτΌσΩ ἘΤΥΒΉΕΙΝ ΤΡΒΕῚ 6 θομθθῈ 
ἐο ἀδνοὶθ Ὠἰπιβῖῦ ἰὸ διατί ου ] το (εἶν, χχτνΐ. 12 
δυβοτβ Βἰπιβοὶέ, μόνσθυθν, ἴ0 Ὀ6 δαρρίαηθά ὮΥ ἴδιο 
ῬὨΠ βιἴη 68, δῃἀ ὁη6 {6} δῖδι δῃοίδον [8 ἰδκϑῃ ΔΉΘΥ 
ἤγοση ᾿ἷπι, υπ}}} Ὠ6 δὲ ἰαδ τοδὶ ῃΒ ΟὨΪΥ ομ6, διὰ Βη48 
τοϑὺ δὶ Βθογιθϑιθῦδ. [Ι͂ἢ ἰὯ0 δϑοοῃὰ δρρδθᾶγαμοθ ἰθὺ 
ἴω εϑβ 24), ἷ8 ἀδορ λωηιὶ τᾷ λν δ σνθος ἐκ κι τ ψαγν 
6 ὈΙΌΒΟΤΥΘΒ ἰΠ6 ῥτοτηΐβο οὗ ἴδ Ὀϊοπδίηρ, τοοοϊγίηρ ἰὲ 

88 ᾽'6 ἀοε8 7,0» ἐλ6 δαζό οὗ λὲδ ζαίλεν Α γναλαηι. Ἧο 
ΠΟῪ ἰδιοϑ οουγδίο, δη, 8ἃ8 Αὔσδμασα ἀἰὰ, ῥγοοϊδίτηβ 
[86 πδῖηθ οὗ ἴμ6 Τωοτὰ, δῃὰ νϑηϊυΓο8 ἰο ΓΤερτουο {86 
οοηδιυοὶ οὗ ΑὈϊπλοΙοοι. ΗΪ8 ἀΐχρίηρ οὗἨ τ6]18, 85 πὸ ]] 
88 8 {ΠΠ|1ὴρ΄ [Π|6 ΒοΪ], δϑϑῖῃβ ἰο ἱπαϊοαϊθ ἃ ργορτοθθ 
Ὀογομά ΑὈγαμδη), ἸΤΏθῃ, ἰ00, ΒΘ ἷβ [0 ἸΓΔΩ8- 
τοῖς ἰοὸ Εβδὰ ἰδ ἐβοοογαίῖο δἱαβαίης οὗ ἴδ6 Ὀἰγιδτίρῆι, 
τθουρὰ Εδβαυ δὰ βιογὶγ ὈΘίΌΓΘ ΒΟΓΟΙΥ ρτίονθα Ὠΐτὴ 
ὈΥ {86 τροαιτίαρθο οὗ ἔἐποὸ οὗ [80 ἀδυρῃίοτθ οὗ [}6 
Ηϊυύιαι, ΤῊ τλυκοὰ δηι μοδὶθ θοϊπθοι 8880 8 
Υἰβίοη ρόνοῦ, ἷ8 οοῃίοσαρ διϊνο ργοπιΐπθηοθ, δὰ ἰδ 
διοτ δἰ συ οῃοθα ἰὼ τοβροοῖ ἴἰοὸ (86 ῥγοδοηὺ 116, 88 
ὍΘΙ] 85 {116 ἩΘΔΙΚΘΑΒ οὗ 88 ΒΟΏΘΟΒ, ΔΡΡΘΔΙΒ τηοϑὲ 
δ. Κι ρὶν ἰῃ οἷ. χχυΐ. ΒΟΌΘΙΔἢ ργοσοθβ ΠΟῪ Ὑ 10} 
ΤΩΟΙΓΘ ΘαΘτΑΣ, διὰ Ιβδ8δὸ αἰβπιῖβθοθ δοοῦ πὶ δῖβ 
Ὀ]οβδίηρ, τΟ ΤΟΙΙΓΏΒ ΑΙΟΡ ἸΏΔΏΥ γοδτβ (0 ὈΌΓΥ ἰδ 
ἴαϊμδοσ, ὝΒβοη βαδο Ὀϊοβθοὰ ᾿ἷβ ΒΟΠΒ ὨΪΒ ογ68 δὰ 
ΔΙτοδαν ὈΘΟΟΣΩΘ ἀἶπι, γοὲ ΤΩΔΗΥ γοδΓδ Ὀοΐοτο 
86 ἀϊοὰ (ἴτοτὰ Ηἱδ Σ Βυπάγοα δηὰ ϑῖι ἰο δἷδ 
009 Βυπαγοα δηὰ εἰρδμιιϊοίδ γ681). Πα ΟχλροΣ- 
αὐθ8 ΒΑΔ 08 ἩΓΘΔΙΚΏΘΒΒ 88 ἐπα ἈΕΤΎΥ ΙΕ 
ἸΏΘΓΘ ΟΟΡΥ͂ Οὗ ΑΡγδβδατη, “Εγθῃ (δ 6 τ 118. ἢ6 αἷρβ 
δΙῸ ἴΒ0560 οὗ ΑΡγϑβασι, ἀοβιγογοὰ ὈΥ ἴδ6 ἔπ 68, 
Δηα ἴΠ0 ὨΔΠΙΘΒ ὨΘ ΡΙΥ68 (0 ὑμιθτῃ ΔΡΘ τι ΓΟ ὶ ἐδπ6 οἷά 
Ομ68 χτοηονοα, Ηδ 8 (80 τηοδὲ μὰ εἶνε οὗἉ [89 (᾿γθθ 
Ῥαδιτίαροῖθ. ΗΐΪδ 16 βονβ ΔΑΥ ἰῃ ἃ ραββῖνο ααἱοὺ- | δ8 
Ὠ688, δηὰ τ τλτν 6 Θηξγο πορηα μα] ἴῃ βϑῖ]6 ἴοῦ- 
ΡΙΦΗΣ Ῥαβαῖγβ, 80 ΒΘΟΟΙ, ΤΥ, Οὗ, 50 ἰ0 θροϑδῖς, 
ναΣ οὐ τογϑα ἰ8 [86 τοὶ 19 ροτὶοά ἰπ 186 μα- 

οἰμσμοὶ Ηἰδίοτγ.") ἜὯο πᾶνο τοίοιτεὰ ἰὸ {πὸ ροϊπίβ 
ἴῃ νι ϊοῦ ἢ ἀοο68 ποὺ τα δὲθ ΑὈγδμδσα, θυϊ 8 Ηἰτηβοῖ, 
ἯΦ ἀο65 ῃοὺ μὸ ἰο Εργρὲ ἀυτίηρ 186 ἰατηΐπο, 88 ΑΌγα- 
δ8πὶ ἀϊὰ : Ὠ6 ἔδιθ (γδηβί οη Όσα 8 ποιηβαϊο ἴὸ 
δηὰ δρτίουϊζυτα! ᾿Σἴ6, ἢ6 αἀἴξβ ὨῈῊῪ π6}18 ἐπ δά άϊιοα 
ἴο {π6 οἷα οπθ8, 6 ἦνϑθ 'π δχοϊτιδῖνθ ΤΠΟΠΟΡΆΓΛΟΙΒ 
“ΟύΪΟΟΚ, δὐὰ ουϑὴ ἴῃ ἷδ ργοίογοησο οὗ δδυ, [}9 

ΧΧΥ͂. 22), ζοττηϑὰ ἃ ΥθῪ 
158Δ0, οοηδαϊηρ τοῦθ ἰη [πὸ ἀϊνίπο ἀθοϊγδέοῃκ δ 0 
ΒΟΥ ὈΟΥΒ [ΠΔη ἀἰά, δπὰ ἐπογοίοσο Ὀϑιΐζοσ δῦ] Ὁ 
Δρργϑοίδίο ἐΐ6 ἀθοροῦ Ὡδίισγο οὗ Φδοοῦ. Βαὶ πῆξη 
ἴδκδδα, ἰπγουρὴι δὶα ραβδί νοσιθϑβ, [8116 ἰῃ (86 μοτγίογτω- 
ΔΏΟ6 οὗ ἷ8 ἀαΐγ, ἴ)6 οουσαρθοῦβ ποιηδὴ ἔοσοίβ ἱμὸτ 
γοοσδίίοι, δῃὰ πῖ1}] δγίβοθ οουῃβοὶβ Φωοοῦ ἰο βίραὶ 
ἴδ Ὀ]οϑαίηρ οστα 18880---ἃ ἰγαηβρτοδδίου ἴοσ πε οὶ 
886 δὰ (0 αἴοπθ ἴῃ ἠοῖ δϑείπρ' δρδίη ποῖ ἔδυοτὶίθ βοῇ 

τοϊκτοου, Απα οὐϑη ἰἤ Ιδδδο ἨΔ8 βιδβοιί- 
ἰροὰ τοβροοϊης 8 Δ] τοϊδέίοῃβ ἰπ 1115 ποτὶ, 

γοί [80 ποτγὰϑ οὗ [89 Ὁ εἰμὲν παληὰ 1μαὲ 18 Βρὶ γί πδὶ 
βἰχῃι οὗ 86 αὐνῖῃθ ᾿γουῖθθβ ῃοὺ αἰπυϊηϊϑμοὰ πιὰ 
ἷβ ὈϊΪπάοὰ ογοϑ. [ὁ Ὠδὰ ἰϊβ στουπά, τηογϑουοτσ, ἰἢ 
189 ΨΟΡΥ͂ δύ οὗ [86 ῥαγολίοαὶ διε μιοδὶβ ὑπαὶ ἴβδδς, 90 
ἴοϑθϊο 'π π|}}] δηὰ οδιδγδοίοσ, νγὰϑ διίγσβοίβα ὉΥ ἰδὲ 
Ὑ|1ἃ δηὰ ροπτο γι Εδδυ; πῆ ϊθ (86 Ῥσανϑ, δπεσγος 
Ἐοοῖκδα ἔουμὰ ἰοῦ δα ἰβίδοιίοι ἴῃ απίοη τῖτὰ (πὸ 
Κουῖ]ο Φδοοῦ. 106 αϑϑυτηϑὰ ζραὶ οὗἨ Πορ ἔδιι 10᾽ 
ἐδ ῥγοθϑοσυδίίοῃ οὗ ἃ ρυγα (ΠΘΟΟΓΆΟΥ͂ διηοηρ, τπ6 ῥδίσὶ- 
ΔΙΌ 8, 586 ἴ00 Ἔχοδὶδ ἴδαδο. Ἧ 6 βῃου ]ὰ Ὀδθδσ ἴῃ παϊδὰ 
[δὲ 0} ΜοτΘ Φ60ΝῊΒ ὙΠΟ τοϊδὶθ 80 ἱτπραγι δ ν ἰδ 
Νδονίς ἘΘΌΘΚΔΙ Β δ ρου ου Υ οὐὸσ [6 ΑὈγδμδηο 
ἴδδδο. [“ουβοιηρ ἴο Ὀ6 ἰαϊὰ οὰ [Π6 Αἰἴδγ 88 
βδογίθοο ἴο αοὰ, Ιβαδὸ μβαὰ {86 βίϑιηρ οὗὨ βυδηίβαίοη 
ΘΕΟΣ δηὰ ἀθορὶγ ἰπηρτοδθοὰ οἡ ᾽ἷβ Βοῦ]. Ηδῃσο, ἰδ 
186 πρὶ εἰϊιδ] οὗ μἰδ ομαγδοίδσ, ἢ τγα8 {6 τηδῃ 
οὗ ρδίδηοοα, οὗ δοαυΐϑθοθῃοα, οὗ βυβοορυ ΟΣ γ, οἵ 
οὈοάΐθηςα. Η5 αυρ] θα ψγογο ἔποϑα οὗ ὑμ6 5οῖ, 88 
Αγ Βαση 8 Τ6ΓΘ ἰΠ0866 οὗ [86 ἔα μοσ, Ἦδ ολντίοα ουὶ, 
Ὀαὺὶ ἀϊὰ ποὶ ἰπίἐἰαῖθ : μ6 [Ὁ] οπεᾶ, αὶ ἀϊὰ ποὶ Ἰοδὰ; 
86 οοπεπυορἃ, ὈὰΣ δ αἀἰὰᾷ τιοῖ οοτηπλθηοθ. ἀοοογ- 
ἱηρὶγ [6 ἀοοῖϊα δὰ ρμαίδυὲ εἷά 6 οὗἉ ἔδπ6 βαδί π Ὺ οδατδο. 
ὑοῦ ἰθ ὩΟΥΤ ἴ0 Ὁθ ῥγεδβοηϊθα ἰο οἷν Υἱὸν." ΜΌΕΡΗΕΥ͂, 

οἐδηΐ οομωρίοσοθεὶ ἰο 

Ρ. 867.---ΑἙΟἈἃ( 6.] 

ἘΧΕΒΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΘΟΑΙ, 

1. ει. 19 --21]. βεδεξαλ᾽ε δατγγεππδει, ακὰ 
7πααο᾿ε ἱπίεγοεεβίοη.---Ῥαδδι.- Αὐτη.---Ἰ νοὶ, μἷδῖι 
οὗ Αταω: Ηοβοὰ χὶϊ. 12, ἰδ γοδὰβ, δοιὰ οἵ Αταῖι» 
σι. χῖνὶ. 7. Ῥαάδῃ, Ἰϊοδοροίδηνία. ἘοΠ Ἰιυα 
186 δὴ ἰὸ {δὸ Ὀἰδαΐῃ οὗὨ 86 οεἷἱγ οἵ Ἠδλτγεη, 
Βυττουπῃ θα ὮὉΥ͂ πιοπηίαίπα, [Ο]οπῖπρ ἴη0 οοπ͵οοίυτα 
οἔὔ ΠΡΟ ες ΠΟ, ΒΟΤΘΥΟΣ, Ῥαάδῃ- Αγεπὶ 

οἶδο ἘΠΟΝΙδιο βη δε σάμας Ἀοοοτάϊηρσ ἰο 
Ἐ εΝ οϑοροίδιοϊα ἰ8 ἀἰνϊ θὰ ἰηλο ἔτπτο ματγίβ, δὰ 
ἢοτο ἴΏ6 16 νοὶ ΘΟΌΒ ΤΥ ἰ8 ἀἰδησυ θα ἔγοσῃ [86 τηοῦυ- 
ἰδϊπουβ γορίοῃ. Βαυὲὶ ἰμΐ5 ἀοε8 ποῖ ΔΡΡΙΥ ἰο Βεγδη. 
Τὸ ὁπ ἰγδυοι]ΐηρ ἔσοτα Ῥδιοβπε ἰὸ Μοθοροίαπία 
ΒΟΙῸΒΒ (6 τηουηαίηθ, Μοδβοροίδιηΐα 'β δι ΟΣ ΘΏΒΙΥΘ 
Ὀἰδίη. Αοοονΐηρ ἴὸ τοῦ. 36, βϑᾶδὸ ἡγαϊϊοὰ ἐποπὶῦ 
ΥΟΔΓΒ [Ὁ ΟἾΒρυίηρ. Τηἷ8 ΔΒ Δ ΠΟῪ ἰγΐδ] ἐὸ Ἠΐπι, 
ΤΉ π ποῖ ἰο ΑὈγδῆδιη, Ἦμδο 8} 1ἱνοὰ. Ξϑἴποθ 
186 ᾿ἴποὸ οὔ [80 βὐορῳν γγαϑ ἰὸ ῬΔ58 ἱῃτοῦ ἢ [5δλς, μἷ8 
ἰηϊθτγοθθδίοπ 88 ὍΡΟΣ; ἃ αϊνίῃθ ουπάφδιου ἴῶ 
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δεοδοναβ μεσποίοο. [ἘῸτν Ηἷ4 νίῖΐο, τὶ τοΐοεθηοο ἰο, 
ΠξόΓ 1] Ὀσΐοτο ; ποΐοὰ 1 τέλος 886 γι 18 ἴο Ὀ6 οχρ]αίποα 
σρίτίτυδιῖγ, ἱπαϊοδίίης ὑπὸ ἱπίθηδὶῖγ οὗ ιΐβ Ῥσδγοσ, 
(πο οδήοος Ὀείοτο Ηἷφ τιΐηὰ.---ἰἪ Επισγοαϊθα (ἢὉ 
Ιωτὰ. δθϑὰ οὗ τηυβὲ Ὀ6 βΒουρδῆϊ ἴτοιι 
δοδονδο, δὸ ἰδδὲ ἰξ δῃουϊὰ Ὀ6 ρα, ποῖ 88 1806 
(πϊξ οὗ πδίυτο, Ὀαὶ 8 ἐδιο οἷς οὗ ἀἰνίπο σταοο." Και: 
Ρ. 191.---Α, 6.] Μ 

23. Ἄεῖα. 938, 88. Ποδοζαλ᾽ὲ φνόρπαπου, απὰ λα 
ἀἰυΐπο εἐτρίαπαΐον Ο7 λὲν οοπάϊδοκ. --- πο ΗΘΌΓΟΥ 
οσυγεϑβίουη ἸΣΣΩΣ ἀδηῃοίοδ Δ βούϑτθ βιγυρα 
πιὰ ὁδοἢ οἴμογ, Κποροὶ π|}} βάν ἰδ ἰδὲ (Πΐ8 
ἔραϊυσο πὰβ ἀοτίγοα ἴγοτῃ ὑπο Ἰαΐδθν ϑηγη ἶθα Ὧθ- 
ἐπθοῦ ἴδ6 Ιβγϑο ο δηᾶἂ Εἀοσηΐϊίοθ, δὰ αὐοίοϑ 
οἷ. ἷν. 14; χνὶ. 12. χῖχ, 806, "1π {κὸ τωδηπθν, δο- 
οογάϊηρ ἴο Αροινοῦ., 3, 3,1, Αοτίδίαϑ δὰ Ῥγοοίμβ, ἔπ ὸ 
γοίδοτα, μδὰ δγοδαν ἀπδυτο] θὰ πὶ ὁδοῦ οἰδοσ ἰῃ (ἢ 
ὙστΩ οἵ (μοῖν τηοῖμοῦ δϑουϊ [86 ἀοταϊηΐοη.᾽ ἘΤμδὶ 
Βαοῖ ἐπ ὐτηδίΐοἢ5 δ ΟἹΏΘΏΒ οδή ὮΔΥ͂Θ ΠΟ ΓΔ] οχί βία οθ 
ἱδ τοχδζ δὰ 88 ἃ βου ]οὰ τηδίζον ἰὼ (6 ῥτγοῤυάϊοαθ οἴ 
1:18 κίηἀ οἵ οτἰοἶπτη.-- Ἐν δὴὰ Σ ἴδ 7--- 76 
866 δσαίῃ 6 σματγδοίον οὔ ΒΘΌΘ ΚΑΙ ἴῃ (18 ὙΟΣῪ 6Χ- 
ππας τι ὑτρῖς ἈΑσοογαΐηρ ἰο 6] σβοῦ, δθ 88 οὗ δ βϑῃ- 
ξαΐῃηθ ᾿οιηρογδιηθηῖ: γδδὰὴ ἴῃ 6 ΔΟΙΪΟΠΑ, δηὰ 88 
ΘΔΑΙ ἀΐδοο Ἧ6 που]ὰ ταῖδοῦ στοραγὰ Ποὺ 
ΠΟΓΩΒ 85 δὴ {1]-υπιοτοα Οχργοϑδίοη οὗ ἃ βδηρσυΐηο- 
ἐΒοϊ τὶς ἑστηρογαπχθηῖ. [δ ἀοο8 Ὠοὺ ΙΏΘΔΝ : ὙΠ δ 1 
γοὶ {νην (6 1286}, τοΐεστίηρ ὑὸ οἷ, χχυϊ., 46, 
Κυοροὶϊ, Καῖ), αὶ τοὴν απὶ 780 ἷ, 6., ἴῃ (δα. οοῃάϊ- 
τίοη. [ΤῈ ἰἢἷ8 δοτὸ δηὰ ΕἼΒΗΒΕ ἘΠ ΡΕΙΟ Ἡἰΐη τ 
--Α. α1.--Τ2Ἕὸ ἱπαυΐτο οὗ ἴπ ἃ,----Αοοογάϊηρ ἴο 
8 οοτίδιῃ ον δὴ ΜΙάταϑη, 86 ποηὶ ἰὸ βδ]θτὰ (80 
Ἐηο0 61). Αοοοτάϊΐηνς ἰο οΙ ἰσθοῦ, δἢθ ποηΐ σαί. Ὁ 
ἴο Ηαραγβ ν]] ; δἱ 81} ὀνυδηΐβ, ἴο 8 υἶδοθ βϑογϑὰ οἢ 
δοοουπὺ οὗ τον δου δηα 06 τοτβῃΐρ οὗἨ Φοβουδα, 
Παῖδον (δΐπϊκα 886 ποηΐ ἰὸ Κὅμομ, οἴμοῦβ ἰὸ Αγϑμδῖὰ 
οὗ Μοϊομίχζοαοκ, ᾿π8ὲ 85 πηθὴ ἱπαυΐγοὰ οὗἉ [Π6 Ρτορδοίβ 
ἴῃ [86 πηθ οὗὨἨ βαγαῦοὶ (1 βδσα. 'ἰχ 9) ΤὩΘ ρῥτορμοὶ 
ποαγοδὲ ἴο Ποῦ, ἢ 806 Πδὰ τδηϊθὰ οὔθ, πουϊὰ ἤδτθ 
Ὀοοη Ιβαδὸ. ΤΏΘ ῬὮΓΑΘΘ ' 5ὴ6 το]ϑιῖ ὴηῸ ἀουδὶ 
ΤΏΘΆΏΒ Β86 τοῦτο ἴο0 βΒοὴθ αυἱοὺ οἶδοθ, δῃὰ ἴθοτο τὸ- 
οοἰγοα ἴον Βουβο Υ 186 αἰνίηθ τονοϊδιίοη. ἘῸν ἴῃ {Π6 
Ραισίδγοθδὶ ἰδίου βαογθὰ νἱβίουβ ἀθίθστηϊηοα 88 γοὶ 
δϑογο Ρ]δοθθ, ΠῸΡ ἷ8 ᾿ὁ ἀἰδογοηξ δὶ ργοδοηί. [3}}]] 
186 ῬὮΏΓΑΒΟ ΒΘΟΙῺΒ ὑ0 ἱπῃρ]Υ (Πδῖ [ΠΟΥΘ ἨΔ Βοῖὴθ 0866 
δηὰ τηοῦς οἵ ἱπαυϊτίηρ οὗ (8ὸ Ι,οτὰ. Ῥογθδρθ, 68 
Τμοοάογοί δυρροδίβ, αἱ (86 ΤΆΤΑΣΥ δἰ ἴδν.- -Α,6.} Αο- 
οογάϊηρ ἰο Κπορεῖ, δβ86 τοοοϊν ρα 186 ὀσροσίθποο ἱπαϊ- 
ςϑβἰραὰ ΔΆ, ἱπ βϑηογαὶ, ἃ εἷζῃ οὗ 11} οὔωθῃ. Ὁ σβοῦ 
ΤΌΪΠΚΒ 886 ΒΑῚῪ ἴῃ ἴξ (86 δηρον οὗ Φϑθονδῃ. Ἠόσονοῦ, 
Ἧ6 τοῦδέ ποῦ ἴοο ΒΒΔΙΡΙΥ ἰηἰοτρτοὺ δον 1] Βυτηον, ο 
δοοουπὶ ΟΥ̓ [Π6 τηγβίοσίουβ, Ῥδίη δ], Δ ἃ ὈΠΘΑΘΥ͂ ὁ0Π- 
ἀϊθου, διὰ (ἢ Ῥτοβοη ὕσησηϊ 8.6 ΙΏΔῪ ΠΑΥ͂Θ 
Βα οὗἁὨ ἰδ6 οοηϊοῃίΐοιβ οὗ δος μμο δ δέ ΤὨαὶ 886 
ἯΔ8 ἴο ὯΘ ἃ τηοἷδον οὗ ὑνΐηβ δῆ ἀἱὰ οὶ ἱΚΠΟῪ δὲ 
ΐ8 ὕη6.---  ο Ὡδ  οὩΜ.---ΤῊο αἰνίῃθ ΔΏΒΤΤΟΣ ἰβ 8 
τγίδτηΐσδὶ ογαοῖθ. (8οϑ Πο 1 0Ζ80}.} 

Ὁ ΠΔΊΣΟΏΒ 8.6 ἰῃ (ΠΥ ἸΟΙὉ : 
Ἀβ ἘΠ ΡΡῸΡ ὁ Πττς (Ἀγ Ὀοντ618 5}}411 Ὀ6 βοραγαιοα ; 
Απὰ ΡὈΦΈΡΪΟ 80) 4}1 6 δίγοη ρον ἰἢδη ρϑόρὶο : 
᾿Απὰ ἐπ᾽ οἰάον 5841} ϑαῦτθ ἴῃ ἐἰλὸν 

ογάϑνογίῃ.---α, 6.] 

ΣΝ 6 ῥσορβοιῖο οἱοναίζοη (86 ρμοθϑεϊο ἔοστω δρροϑαγβ 
860. [0 ΔΡΡΘΟΔΙΒ ὙΕΓῪ αἰδι ποι } Υ ἔγοσα (18 ὀγϑοὶο, 
δὶ (ΠΟΥ ποῦ αἰδδν ἤγουν (86 Ὑ ΣῪ ποιῃὺ οἵὗὁ τὴθ 
τηοίδιον. Ξΐποο ἔβαυβ ᾿ἰθογδιίοη 18 ποὺ ργοάϊοθα Βοτο, 
Κυοῦοὶ (18 88 ἃ κἷχῃ (δαὶ (6 δαῖμον ἔνϑά δὲ 
ἃ ὕτηθ Ὀείοσο Ἑάοτα ἰδγο ΟΝ [Π6 γοῖκο οὗ δυάδα. 
Ἧνο Κηον, μοπονοῦ, ΒΟ ἰδ ἰδοοογδίίο ὑσορμϑοῖθα 
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ΚιΔΔΌΔΙΠΥ πίσσα. ΤΏΘ τοοδηΐηρ οὗὨ ἰηΐ8 ΟὈΘΟΌΓΘ᾽ 
τογοϊδώοι, οἰοι μοα 88 ἷξ γδβ ἴῃ (6 χοπυΐπθ ἔοσιῃ οὗ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, δὰ πο 80 τόδ σα] ποὰ ΘΓ, 8Π0 ΒΔ 
ἴῃ ἃ οογίδίῃ τηθαβῦγθ οχρίαϊποα ἴῃ ἐμ τοϊαϊίίοηϑ (δὶ 
διδὰ οχἰδιθα Ὀοίνγοοη ἴβδδο δηὰ ᾿βῃσηδοὶ. 

8. ὕεΓβ. 324-28. 77:4 δὲίγίλ 97 ἰδλ6 ἑιοῖπδι Τὴφ 
απέιλοεὶδ οΥ ἐλεῶ" παέωγε, απά ἰδλε αἰυξάρά ρατγίαϊὲ 
ΟΥ ἰδὲ ραγεπέε ἰοιαγάςε ἐλεὶγ ολίἰάγοῃ. ---- ἘΘῺ 
ἘΠΘΟΧΘ Ἴσοχο ἐσ 18.---ΤῊο (Ἰδ͵τηοηὶ οὗ [86 οτβοῖο ἴῃ 
118 Ῥογβϑοηδὶ, ἔυπαδπιθηίαὶ! ἴοττη.---Απὰ ἐῃθ ἢχαὶ 
ΟἝΣΘ ουΐ χοὰ.---Οἵ ἃ το ϊβῃ Β68}} οοἱοσ, Ηΐθ Ὀοὰγ, 
ἘΚΘ ἃ ψαττηθηὶ οὗ βκίη9, οογογοὰ τι ἢ Βαῖν, (Ἰυχυνν- 
806 οὗἉ [80 στον οὗὨ ἴπ6 Ὠἰτ.}ὺ [ἢ (86 ποτὰ "21 Ὁ δ 
ἰ(δοτθ ἰδ δὴ δ]]υβίοπ ἰὸ Ὁ, δὶ, ἰῃ ἰδ ποτὰ “ΣὉ 
(6:6 8 δὴ δ]παΐου ἰο Φ. “ΑτΑΌ δυίδμοτγα ἀθγῖνο 
αἶβοὸ (86 τοὰ-αϊγοὰ οοοἰδῃ 418 ἔτοιη ἔβαυ." ΚηοδθοΙ, 
ΒΟ ΤΠ ΔΡΚΒ οΠδυδοίουίζο ἢΐ8 ϑαηδυδὶ, παρὰ ἡδίαΓο.-- 
Ασὰ ὲβ μου ἰοοῖς μοϊᾶ οἱ ἘΠ8διὰ Ὧ696].---σ. 
Κ1ΤΖΒΟΗ : 1 ἰθ᾽ ποῖ Ββαϊὰ ἰπδὲ Ὧ6 δοϊὰ ἐξ δἰ τοδὰγ ἴῃ 
ἴ)6 ποιιῦ οὗ ἷβ τιοίδοῦ (6 ροαεϊέοῃ οἵ ἐπὶμϑ ποὶ 
οοηδίἀοτϑθὰ ῬΟββῖὉ]6 ὈΥῚ (δο86 ὙΠῸ ῥγδοῖβο οὐαὶοί- 
τί δ), Ὀυ (δὲ δ (Ὁ]ονοα ἷβ Ὀτοίδον πὶ δυο ἃ 
τον οπθδῦ οὗ ἷ58 Βαμα," Κηοῦοὶ οοπίοπμαβ ἀραϊηδὲ 
(86 ΡΓΟΌΔΟΌΣΙΥ οὗἁἉ (818 βἰδίδιηθῃὶ, βίποα, δοοοσζάϊῃρ ἴο 
Δ πΟΥΚ οὐ Οὐδίοίγίοβ ὉΥ Βυβοῖ, (9 Ὀἱγί οὗ δ0 
βεοοῃὰ ΟὨἶ]ἃ ΘΘΏΘΓΑΙΥ ΟΟΟΌΓΒ δὴ δοῦν αἷον ἰμδὶ οὗὮ 
16 δγϑὺ οὔθ, ἔγθαῦθθη ον ἰαῖοσ. 7726 υδγν ἰεαεὶ ἰῃδὶ 
[6 ΟΣΡΓΟΒΒΙΟΩ ΟΔῃ ΘΟΏΥΘΟΥ͂ ἰδ, (δὶ Φδοοῦ [ο]οτνοὰ 
Ἐδδαι ΒΟΟΏΘΡ ἰδῇ 18 ῬΌΠΟΓΑΙΠΥ ἰἢ6 0886: ὈΡΟῸΣ δΐ8 
6618, δηΐ, 88 ἐΐ ̓ τοσο, ἰο ἴδϊκο Βο]ὰ οὗ ἷβ μοὶ. Ξΐῃοθ 
ἐμ ἴδοὺ, οομβίἀογθὰ βυτα 0 1 168}}7, ἀο068 ποὲ ϑροαὶς ἴῃ 
ἢηἷ8 ἔδνον ; δίποο ἰδὲ ρμοΐπίβ ουῦ [6 ὑλολε οοτηθδίδης 
ἯὮΟ 8Β61Ζ68 818 ΟρΡροποῃΐ ὈΠΔΊΤΔΓΟΒ ὈὉΥ (86 Ὠρ6οἷ, διὰ 
ἐδ οδῦθ68 ἰτὰ ἴο [81], ἴΠ6τὸ ἰ8 (86 1668 στουπα [ὉῸΓ 
ἶπη ΒΏΥ ΤΌΓΡΟΓΥ δοῖο. Το εἰχηϊδοδιίοη οὗ [9 
ὭΔΙΏΘ “ ΦΔ000 ᾽᾽ ἰ8 ΘΒΒΘΏ ΔΙ (Π6 βατγθ ΜΓ “ Βὺο- 
ΟΟΒ50Σ,} δθ Κποῦοὶ οοπ͵θοϊαγοβ, Φ8000᾽Β ουπηΐησ 
ΒΟΘΙΩΒ 0 αν Ὀδ6οΏ Β τ ρροα ἔγοπι πίω ἰῃ 8 1168 
ΟΆΓΘΟΓ, ἀδοοϊνοα 858 86 δὰ ὈΘοΏ ὈΥ [ΔΌδη, δηὰ ουθὰ 
ὈΥ ἷ8 ΟἾΤΏ ΒΟΏΒ, ΜΓ Ϊϑὲ ἰΠ6ΓΘ ΓΟ δἰ 8 ἢΐ8 ΠΟΙΥ͂ ὑΓ- 
ἄφῃορ, ἷα ἄθορος πονίοαρο, δηὰ ἢ͵8 ἰηδοβϑαηὶ Ἰοοῖκ- 
πη ἴο (86 ἀϊνίπο ῬὈγοτιἶΐβθ.---Ὰ, οὐπηίη Ἀπῃῖθχ.-- 
Ἐβαὰ ἀονοϊοροά Πἰτιβοῖζ δοοοτάΐησ το [86 ΟἸΩΘΏ.--- 
Ἐοοδῦδο δο ἀὲὰ θαϊ οὗ μἷ5 νϑπηίΐδου.---Ἴ ἰἴοΓΆ]}}γ, 
ἐγχὰ8 ἴῃ δἰ τοοῦ!."--Απὰ ϑαοον τυσῶβ ἃ ἰαία 
ΣΩ8:).--Ὁ ὉΠ. {ΕΎΥΤΉΧΕ: 6 ῥΐουβ ᾿ϑδη. Κιο- 
ΒΕΙ, : 8 ὈΪΔΙ,ΘἾ668 Τη8}, ἷ. 6.) 88. 8 Βδρῃογὰ, “Ἠυηΐ- 
ἴησ, Ρυτδυρά, πο ἴον [86 Βακο οὗ 86] -ἀοίδησθ ΟΓ οὗ 
ὩθορϑδίἑΥ, Ὀυΐ ΣῸΣ ΙΔ6 ΓΘ Ὀἰδαϑαγο, 88 αἰ ἔδβδυ, ἰδ9 
δυΐῃοῦ ΤΟ ΓΒ 88 τρταν ἀραὶ Ὠδιδ δὰ Ἵσαοὶ, 68ρ6- 
οἶαγ πῆθῃ οοιηραγοὰ πιὰ ἰδ6 δββορμοσα- " δὸ 
ΠΟ οαἰθοηθὰ ὈΥ ἐμ6 ΗθΌτονβ." 18880᾽8 ἴοπα- 
688 ζι γοπίβου, Βούονον, οδηηοΐς Ὀ6 7117 ἀχρ αἰηοὰ 
Ὀγ (μΐ8. ἰοβοηΐαβ οιαρ δ8ϊΖοβ [86 δι 6618 οἵ φορδὶσ 
δὰ ιοὐδά. 6 σοι οχρ δΐηθ ὨΣΊ, “τὶ εἶδ τ 8010 
μοαγὶ)) ἀογοϊοα ἰο ΘΟοά δηὰ ἐπε ἀδν οἷο. Καὶ, 
ΤΏΟΣΘ ΒΔΡΡΙΪΥ, 88 “ ἃ ἀϊβροεϊ ἄοῃ οα ἰο ἃ ἀογηθθ- 
ἂς, ᾳαΐοὶ 18.) ὙΠ6 τηοϑὺ οὈγίουθ οσρίδηυδίου οὗ 
[00 νοτὰ ἴῃ ἰδΐβ ῥἷδοθ ρμοΐπὶβ ουὐ ἃ τδῃ, τηοάσδὶ, 
οοττοοῖ, δὰ βοάδῖθ, ἰὴ οομίσαδὶ Ὑὶῖὰ ἰῃ6 πὶ], υῃ- 
Βίοδαυ, τουΐϊηρ, δὰ ῥγοῦὰ σοδῆμορ οὗ Εδδυ δ 116, 
Φδοοῦ ᾿ῶϑ τὰ Ὀοοδῦδα 86 δάποιοὰ [0 ἴπ6 Θοδίθϊαθ 
οὗ εἷ5. δίδου, δῃὰ δίδγοὰ πϑὰν (89 ὑθῃίδ.---- Βροαιιδ 
λα αἰα δαί ο δε φονείϑοπ, Ἰϊξ,, ντδδ ἴῃ Ηἷβ τασαιῃ. Ταῖθ 
ὝΘΆΚΙΏΘΒ8 οὗ ἰδ9 ραϊσίαγοι δ ποὺ [εἷ8 ΟἿ]ΥῪ τηοῖϊνθ 
ἦῃ Εἷα ῥγοίδσθῃοο οὐ Εδδυ, Ὀυὶ ἰδ 8 ραγ συγ Υ πθη- 
ἐἰοποὰ Βασο ΟἹ δοοουπῖ οὗ [86 [0] τη πασταίνα. 
[πὰ Ιἴκὸ τοδηπορ, Ηδιθδη ΜΔ88 ἃ Τρ ΟἸΔΒ ΟΠ ΟἾΥ, ἰηἀοϊαπὶ 
τοδι, ἰομὰ οὗ φορὰ ᾿ἱνίηρ,. 



δ00 ΘΟΕΝΈΘΒΙΒ, ΟΒ ΤῊΝ ΕἸΒΒῚ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΒΕΗ͂. 

4. ὙὝετα. 839-84. 726 ἐνρίοαὶ ρτεϊμς οΥ ἐδλε ̓ δεῖοτ- 

ἐραΐ ατεδἐλοδὶς δαίιοοοη «Ϊαοοῦ απα ἔται.--- 80. δοὰᾶ 
6.---Α ἀΐδῃῃ οὗἉ Ἰσμεϊθα, θο6 γοσ. 24.--- ἜΣ οοὰ 

ξη.6.---ἰἷς., “1οὲ τὴ σγϑι ον," δὴ Ἔσργοβδίοῃ ἴον ϑαῖ- 

ἰωρ ατοοάγ, ὍΣ". Αοοονϊης ἰο Κηοροὶ, ἔδδι, Ὁ 
Γοϑδδοη οὗ ᾿ἷα ἴπ0 85, ἯΔ8 ποῖ δΔ]0 ἰο ἐδπίηκ οὗ 
(6 πδσιο, “" Ἰθῃ 1166, Ὁ  ρΡοϊηΐα δαῖτ οὐἱ ἐᾶρο 
ποτάβ, “(μὲ Βοα! " ΑἹ τ86 τοοβῖ, “ ἰῃδὶ " 
τοῖρῦ ΟΧρτθδδ ἷδ βϑίσοηρ, δρροϊίθ, αχοϊὑθὰ ὈΥ ἢ ἰῃ- 

σἱηρ οοἷος. ΤῊο δά άϊίσῃ ΓΤ] ὈΤΜΙῚ 18. ΚΣ ΏΘΓΑ ΠΥ 
ἰπιογργοϊοα : “ ἔγοτῃ μδὲ βαίο θὰ." Τ86 τοροιϊ οι 
ἴῃ δα οτρίπαὶ βθονα ἐπὶ δΪ8 δρρϑιδὑθ νϑὲ ΕΤΟΑΙΥ 
οχοίιοά : “1,οἱ τθ βπΘΙοντ, { ὈΓΑΥῪ ἴδ66, δΟΙῺΘ Ο 
ἴηδι Κοά, ἰῃδι Βοὰ ἴμοτο "" ἯὯὀ6δ αἀποϑιίοῃ, ΒΟΎΘΥΘΣ, 
ἩΟΙΠοΡ ἢ ἀἰὰ ποῖ 587 τδίπον : Σδοά ἰξᾳ ἐλαέ ἰοά͵, 
πὸ ἰλο ἰοὰ οὐδε. ἸΤΏυΒβ ὉΥ ἃ τυάθ, ἩΠΙΥ ΡΙΔῪ ὑροῦ 
πορὰβ, 8Β6 πουϊὰ δαγο ἰηἰτοάυοοί {π6 ἔδοὶ οἵὨ 18 
δῇογνσαγὰ μανίηρ Ὀθοη 4116 “ ("9 τοῦ οὔθ." ΑἹ 8]] 
δνοθίβ Ηἷθ πδῆθ ͵8 ποῦ ἰ0 Ὀ6 ἀοάἀποοα ἔτοιῃ ἴδ6 τὰ 
Ροϊναρο. “12 106 ψογὰβ “10 δηὰ “ΦῸ δθουθ 
ἐηογα ἰβ ἱπαϊοδίοθα ἃ ἀἰδδγοης τοϊδύοη οὗ [89 Ὡδπιθα 
ΒΊς (το -Ῥτοττῃ) δὰ Ὁ (μαῖτγ), Ὀπὶ (86 006 τὸ- 
ζοιτίηρ ἰο ἘΤΤΙΣ, (μαὶ τοὰ, ἱ, 6.,) ὈγονΎ ον Ῥοὺ- 
ἴδρο οὗ Ἰδϑηι]δβ, φοινικίδιον, 6 ἐπογο Ῥγεαοιηίμδηϊ. 
Μογοονορ, ἐμουβδηὰβ οὗὁἨ ὨδΙη68, 6. Κ.,)ὺ δΔιηοῺΩρ [δ6 
Ατδὺβ (οορ. ΑΒυιΕηΑ ΒΒ ΤΠ ἐεί. Απέεἰε!.), μδνὸ ἃ 
ἸΙκ6 Τογιυϊίουϑ οτἱρίη. Βυὶ 1 ΔΏΥ ὁπ ΒΒου]ὰ τοραγὰ 
{ϊ δ8 δοοίἀθηΐδὶ (μδὲ (86 ὨἰδίουΥ οὗὨ Ὠδοη8 [ὉΓ βονογαὶ 
ἰῃουδαπαὰ γοαγα δῃουϊὰ παν Ὀθθη οοῃηθοίοα τ] 8 
ζῦαρο οΥ̓ Ἰοπ 166, 86 Μ|ι}}} ποῖ Ἰοοῖκ ἰῃ γαΐῃ ἔου εἰπιΐ- 

ΟΟΟΘΌΓΤΟΠΟΘΒ ἷῃ Ρογιδίηρ (6 ῬδρῸ8 οἵἨ Οτίθπίαὶ 
Βἰβίουυ. [Ἰπογοίοσθ νὰϑ [18 Ὡδίὴηθ οδιοὰ Ἑάομι. 
ΤΏΘΓα 8 ὯῸ αἰΒΟΓΘΡΘΏΟΥ ἴῃ δδουϊ δίηρ [86 Ὡδῖὴηθ Ὀοΐὴ 
ἴο εἶθ οομηρ!] Χίου δὰ ἴ}6 ΟΟἷΟΣ οΥ̓͂ ἔθ ἰα 116 ὈγοΙ. 
ΤΏ ργορτίοιυ Οὐ δ ὭΔΙῚΘ ΤΑΔΥ͂ ΒΟΓΟΙΥ͂ ὍΘ ΤῃΔΡΚοα ὉΥ 
ἀἰβδγθμὶ οἰγουτηδίδηοοθ, ΝΟΥ ἰβ ἐξ υὑπηδίυγαὶ ἴο ΒῸρ- 
Ῥοδο ἰμδῖ δ! ΟΟοΔβΙ 8 Βῃου]ὰ οοσῦγ ἴῃ ἔπ6 ΘΟΌΓΒΘ 
οὗ ᾿ἴ6. Φδοοῦ, ἴοο, 88 {6 ὩΔΙΩΘ ρμίγοῃ ἴο Ὠἷπὶ ἔγοτα 
[6 εἰγοππιδίαποοϑ οὗἨ ἢῖ5 Ὀἰτίἢ, Ποσο οοΟμβιτηοὰ --- 
Α. 6.] Ια ἰβ ΒΟΔΡΌΟΙΥ ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ ἴ0 ΒΔῪ δ6ΓΟ, ἰδῃδὶ 
Ἰοη 168 (Δ 48) δῦ βὲ}}} ὁ ἑδνογίιθ αἶ8δῃ ἱῃ Εκγρί διὰ 
Βγτὶδ."" ο 1|280}.--..5.611 τὴϑ Επὶ6 ἀαγ.---ΚΌοῦο], 
853 εἶθ ΠΙΔΏΏΟΡ ἰ4, ΓΕΡΑΓΒ {6 ἴδοι 88 ἱωργοθδὉ]6. 
Ηδ μη κκ8 ἴ0)6 οὈ͵]οοὶ οὗ ἐμοὸ παγγαίδνο 8 0 ΔΣΙΒΎΤΟΡ 
(00 αυοδβιίοη, ΒΟ (86 Ὀἰγίγίρῃν ἀοδοομαϑὰ ἔγοσῃ 
Ἐδβδυ (0 Φδοοῦ, ἀῃὰ {8 ΘΥΓΟΏΘΟΥΒΙΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ῃιδϊ, 
δοοοτάϊης ἴὸ ἰ86 Φον δι υἱόν, [06 ῬοορὶΘ οὗ Θοά, 
ἔτοτηυ Αἄδτη ἀόνῃ ἰο 1βδδο, δὰ δἰ ψδυβ ἀδβοοη θά 
ἔτοτῃ ἴῃ Ἰΐπο οὗἩ ἰὴ6 βγείθοσι. Τθο ἰοχὶ, ΒΟΤΟΥΟΣ, 
Ῥγοβοηΐδ ἴ0 ΟΌΓ ΥἱΟῪ (δ6 οοῃίταδιὶ Ὀοίτοοη Επδυ 
ΘΑΓΏΔ] ἰὨϊηκῖηρ δηὰ 96000᾽8 Ὀ6]Θνΐηρ ΘΘη δ ὉΠ 1γ, ἰῃ 
186 τηθᾶδαυγο οἵ ἴδηδίῖοαὶ οχασρογαίίοῃ, δηὰ δοοοσαϊπρ 
ἴο ἰϊ8 σομβῖοὶ 8ο ἀδείϊδὶγο δηὰἃ ἰγρὶοδὶ ζῸν 41} εἰτωϑ. 
ΤΏο τίριιϊ οὗ (06 δνδυιθοτη ὼ5 15 οχίογῃδὶ δηὰ 
ἰπίοτη δ] δβροοῖβ, ΤΏ δχίθυδὶ ργοίδγοηοο οομπαϊβιθα 
ἴπ 106 Βοδαβηΐρ οὐϑδῦρ (ῃ6 Ὀτοῖθοτβ ΟΥ ἴδο ἐγίρα (οἷ. 
χχυΐ!. 29), δὰ ᾿ἰδίδσ δἰδὸ ἰῇ ἃ ἀουδὶο ρογιίΐοῃ οὐἁ (86 
ἰημπονίίαποο οὗ {80 ἔδίμου. ΤῊΘ ἱπύογηδὶ ῥγαίδγοῃοθ 
ὍΔ8 πὸ τρίς οὗ ρηδδβιῃοο, δῃὰ ἱπ (86 δοῦδο οὗὨ 
ΑΔΒ διΩ, δοοογάϊηρ ἴἰοὸ (06 δυρροπίοη τυ ΓᾺΡ 88- 
δυϊηοά, ἃ βῆαγα ἴῃ (80 Ὀϊοθαΐπς οὗ [86 ῥχγοταΐθο (οἷ. 
χυνΐ!. 4, 27-29).. [ἘΤΗΐοδ ἱποϊυἀοὰ {πὸ ροββοδϑῖοι 
οὗ Οληδδπ δπὰ {π6 οογϑηδης [6] ΟΥΒἢΐρ τ ἢ 7 68ο- 
ΔῊ, δηὰ 8.}}} τῶογθ, [89 Ῥγορθῃϊτοσβῆῖρ οὗ εἶπα ἰὴ 
ΠΟΤῚ 81 1π6 Δ ΠΙ}]}168 οὗἨ [86 ΘΘτι ἢ τθγὸ 0 Ὀ6 ὈΪοδδοα. 
--,ΣΑἙ. 6. Τὸ δοαυΐγο ἃ τρδιι! οἰδὶπὶ ἰοὸ {ΠῚ8, τΤᾺ8 
μα ουθιθαὶν (6 ᾿τίποῖραὶ αἷπὶ πὶ ἰπ Ὀαγρδίη, 88 8 
Β66ῃ ἰτητηοαΐδιοὶν ἴγοπι ἴ86 δηδιγον οὐἨ Ἐδδὰ : ἐ" δὴ 
δὶ [6 ροΐηι ἰο ἀΐο :᾽ δῃὰ δ'δὸ ἥοζω {86 δος ἰδδὶ 

Ἑδδὰ δρρϑασβ ποῖ ἐο αν ὕθει Ἐπιϊϊοὰ ἴπὶ δὲ8 6 Σ- 
ἀρὰρους ποεεβλ ποι ἴς ἐδ ἰὸ ἐπ ργδίϑο οὗ ὅδοοῦ ἴδμαὶ 

τοσίδίϑὰ β8ὸὺ δίσΪγ ὁ Ῥγοιΐδο οχιομαϊηρ ἰηΐο 
ὧδ ἂν υΐϊυτο δηὰ τοίοσεϊος ἰὸ ἐδ ἰδ υίδὶο]ο; [89 
Ῥοδιϊζαϊίοη οὐὁἨ ποῦ, τοόγϑοόύον, ἰδοῦσι ΒΘ πῶϑ υὩ- 
οοηδαοΐουῦδ οὗ ἱϊ, τὴῶ8 ἴῃ ΐδ ὙΘΣΥ 
θείης (οἶμον ἰὰ ἢΪ8 παίπγαὶ οη οτ ἴῃ Πία οἷθ0. 
εἰσ). ΤᾺΘ δουΐδηθβϑβ, ἰοῦ, πὶ ποιοὶ δα ἀἰδοετηοὰ 

ἴο δρροϊδίο, ἀόθογτοδ Ὧ0 06ῃ- 

86 }--Μ}}} ασγβίπρ ἴσοι ἰδ ὁχοϊϊοτηθοϊ ἱπ γοβροοὶ ἰο 9 
σι, ᾿υτουκὰ ποῦ ἢ6 δηδοραϊοα Οοά ΒΒ ρεοτὶ- 

ἄθῃοθ, ἰδ 411} ἰ8δ τῆογὸ οὈνίουδ ἴῃ Ὠΐ8 σαπηϊηρσὶν αἀταῖ. 
ἱπσ ἰχηδο οὗ ἰῃΠ6 ργεϑϑοὶ ορρογίπηϊγ. ἶγοι κε 
τουδὶ Ὀ6 ὈΟΓΏΘ ἴῃ τοϊηὰ ἰπδὲὴ Π6 ἰδίὰ τὸ 
Ὅρου ἔδαι. Ηδ Ἰδδῦθθ ᾿ἷπὶ ἴο δοοορί οὗ τεὐϑοὶ [80 
ῬΙΌΡΟΒΔΙ, Απὰ ἕδδὰ Κκηθν πο], ἐπβουμ ο αἰὰ ποὶ 
γαῖα ἰδ, τὶ ἰμ9 Οἰγιμγίσμς οὰ, Ηΐ6 οπῇ 
ΜΟΡὰβ, “ ταὶ ργοβὶ δὲ8}} 11 ἀο ἴο τη6, βοοίωρ 1 δ 
δουϊ ἰο ἀΐο} " βοῦν οἰϑδυῖγ ἰδὲ Β6 Κποὸν ἰδδι ἰξ ἴ᾿- 
οἰυάοὰ ἰηνίδὶ]6 δηὰ ζυΐατο ἐδίηρβ, 88 Μ6}} δϑ [δ6 Υἱεὶ- 
ὈΪ6 δηιὰ ὑγοϑοηῖ. [ὑν͵2ὦ8 Ὀδοδιθο 80 ἔπ 
8018 Ὠὶβ Ὀϊγι τ κὨϊ, δπὰ ἴον δαοὶ ἃ οοπαϊἀοτδιου, ἰδὲ 
116 Αροδίϊο, Ηοῦ. χὶϊ. 16, 64118 ἷπι ἃ ῥσοΐδῃϑ ρογϑοῦ. 

.}] [Ι͂᾿ δου οὗ οοῦσζϑδο ἢ6 τδὲ Ὡοϊ τη δίδκοα. 

ἀἰδροεὶ  ῖηϑ 0 Γερδὰ ΟὨΪΥ͂ (8.6 ῥτεδ- 
οηὐ διὰ ἴδε τπΐησΒ οὗ τ. 18 1ἴο, δηὰ οὗ ἰδ Οΐηρ οἵ 
τιῖδ 136, 186 νἱ δἰ Ὀ]9 δὰ ἰῃ:6 ϑοῦδυδὶ ο]γ. Ηδ γίοϊάθ 
[86 ἀμεγο ἰσμος ἱσροτὶ οὗ [86 υὐγιτῖρ μι, [Π6 δροοῖβο 
Ὀϊ]οπαίηρ οὗ ΑὈτδβδια, ἴΠ|6 ᾿ππογίίδηοθ οὗ δἷβ ροδβίοσεγ, 
(ὸ τί κυϊ δηὰ ἰδηὰ οἵ (8:0 οογδηδῃί, ἴον {116 βαἰϊδῆδο- 
ἴοι οὗ ἃ τοοπιοηι---Δηὰ ἴμδί, 00, ΠΘΔΡ ἰδ 
Βοδγίῃ, τ θοτο δ πουἹὰ δοοῦ ἤδγο οὐἰδιηϑὰ ἃ τοδὶ]. 
Ηδο ἰδ ἱμογοίοτο ἀοαϊκπαιδὰ (Ηοῦ. χὶϊ, 16) Δ5 βέβηλοι, 
ΟΣ ΡῥΓΟΪλη6.--- υσθαχ ἴο Σ)9 8 ἀΔΥ ---(δοοῦ᾽ 9 ἀδ- 
τηδνὰ οὗ δὴ οδίἢ ἰὼ (Πϊ8 ἰγσδηβλοίος οὐΐῃοθθ ἃ 
ὈΠΖΟΠΟΓΟῸΒ δυδρίοίου, δὲ 88 ἴπ6 ἰδιεῖη οὗἁἨ (86 
οἱ ἴδ6 ρασὶ οὗ Εδδὺ ΒΏΟΝΒ ἃ ἸΟῪ δ6Ώδο οὗ Βοδοσ."" 
Ἀπὰ τοδὸ ὉΡ διὰ τυϑιῖ δὲ τσαγ.---Αδ ἰΓ ποίησ 
Βδρρϑαβα, ἴδοο ζο]οπτοὰ : 

ΘΟΟΤΈΣΝΑΙ, ΔΝ ἘΤΉΙΟΑΣ, 

1. Ἀοδοικδ 5 Ὀαστουηοδὸ ἀυτίησ ἐΘΏΣΥ γοδσᾷ. 
ΤΏΘ δ50}8 οὗἩ ἴδβαϑδο, ἴοου, τ τΘ (0 δ6 δδίκϑα ἔου; 167 
ἭΘΙΟ ἰ0 ὈΘ6 οἰάτει οὗἉ ἔαϊτ, οδροοίδιγ δδοοῦ. 80. 
ΓΔΒ ΘΧΔΣΩΡΪΟ ΔΡΡΟΟΣΒ ἴ0 ΟΟΟΌΓ δρϑίῃ. βἰτηϊδεσ ὃσ- 
διηρίοα: Βδοιοὶ, Ηδημδη, ΕἸϊχαροί. Ἐγνο πθ6 
ποὶ νἱοπνοὰ ἱπ ἴδ6 ᾿ἰρῃς οὗ ἐπ Αὐτδδμδζαΐο ῥγοξοῖδο 
οὗ τὸ Ὁ , ὈΘΙΤΘΏΣΟΒΒ 88 ἰῃ ἰδο δὴ- 
οἰθωὶ Οτίδῃί 88 ἃ ἰσΐαὶ οἵ βροοΐδὶ βδονυογευ : ΒΟῪ πιθοῦ 
ΙΩΟΙῸ 80 ἴῃ ἐμ} οα86. ΚΊΔΒΚΕ: “᾿ ΒΑΓΓΘΏΠΘΘΔ ΔΣηοθᾷ 
188 ραιγίδγοιβ (ΗΘΌΓΟ8) γγ88 ἃ μδίπίῃ! οσουΓΓΘΌ ΘΔ. 
ἴτ τᾶϑ βοιηοίγηοα ἴῃ6 ἔγυϊ! ἢ} βοῦτοο οὗ βιαϊέο (6 6π, 
Χχχ, 9): ἴοδσϑ ὙΟΓΟ βμοὰ (1 Βδζω. ἱ. 7); ἴξ ντσαθ οοῦ- 
δἰαοτοὰ ἃ σεργοδοὺ (μκα ἱ. 26); ἐξ νῶδ ὁουδὰ ο!ὰ ἴος 
ἃ συγΒθ.᾽" ἤστο, Βοτονοσ, Αὔγματι δουὰ ἔτοεα [3 
οὔτ οχρογίθοοα οοπιοτὶ ὑποηι; πο ᾿ἰνοὰ βίχορο γθαῖ8 
δον {86 Ὀἰτὲι οὗἨ 186 οὨ]άτοῃ, 

9, 6680} 8 ἰηιδγοοβείοη. [16 οουἹἱὰ Ὀ6 Ὀδδοὰ ὕροῦ 
Θοάδβ ῥγουλίβθ δῃὰ ΑὈτδμδυΒ ὀσρετίθηοο. φψεβονδὰ 
μοαγὰ μἰπι. Ηδ φιδηϊοθα τοῦτο ἴδδυι δϑκϑὶ. [παρὰ 
οὗἨ ομδ οἰ ]ὰ μα γϑοεϊγοὰ πο. ὕπάουδιρα Βε- 
ὈΘΙΔῊ δυπιδἰποὰ ἢΐ8 ἰηϊογοοβαίοη ὈΥ θ᾽ ὈΓΑΥΘΤΑ. 

8. ἘΘΌΘΚΔἪ ΒΒ ὈΓΟΘΏΔΙΟΥ, ΟΣ 
ΒοΥ 11 - ἤστηοῦ δπὰ δἰδγηγίης ργοϑοηθτοθηι δ, ΤΠ βεῦ- 
(16 δίοσγ οἵ ἴδ Βοραοῖηὶ τοαϊοσῃδὶ ἰδεοροζασοεσβ ἰδ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂. 190-84. 501 

δἴνοῃ οὗ ἐδ ρτεαίδδὲ ᾿ ἴῃ ἰσίοτγ. ἴφδδο, 
ἴα δοοοιάδηοο πῖϊι μἷ8 αἰπροαδίάο, ρεγα ἴ0 Φοδονυδὶ : 

ἈΠΟ μεν διβῆσος ΟΓΊΘΘΙΕΝ ἘΟΕΡ κα σϑει 
δεδοναῖ, ὕπαουθίραϊγ αἴ μι ρβο ἢ 18 (86 ρῬΓΟρΡὨΘίΘ88 
ἐο πθοπι αοα τοΥθ8]9 ἰ.6 Τολπῃον διὰ ιΐαγο οὗ δοΓ 
ἀεϊίνοτγ. «Φφιονδὴ δροδκϑ ἰὼ οτ, 109 ποσὰ οὗ 
τοτοϊοδίϊου, ἰπουρχὰ ἀδσὶς, ἰῃ ἤηδο8 ἰίο 86 δὲ ϑδγηθδὶ 
γοὶ Ββοροῦυϊ ἐροϊϊης οἵ 70γ, ἰπϑίοδαὰ οἵ τηδίθσῃδὶ δβδὰ- 
Ὠ6Β5 ἀηὰ ἀοδροπύσπογυ. Τνοὸ Ὀτγοίδοιβ, 88 00 ὯΔ. 
οηδ---ἰπο ἡδύοῃβ, (0 οοηϊθηὰ πὰ ἤρδλ πιὰ ὁδοὶ 
οἴδον ἴγοιο ἐὴθ ὙΘΥΥ͂ ποιοῦ οὗ ἰδθ τροῖίμοῦ. ΤΠ6 
ἴασχεῖ, οὐ οἰάον, διὰ οχύθγ δ! τόσ ρονογίυ}, ρκον- 
ετηϑὰ ὮΥ ἰ86 δι} ον, (μ6 γουῃρονῦ, δὰ δρΡρδγ ΠΥ 
186 προσο ἔϑοϊνθ. ἴῃ (8666 ἔὮγθο ροϊῃ δ {πὸ δΔηἱἐποϑὶδ 
δοΐποοε 16 ῃπ|86] διὰ ἴδδλο 8 γεβοοϊοὰ δρεΐπ. [706 
ἈἈροδίΐο, Βοαι, ἰσ. 13, ἀὑτ6 118 Ὡροῦ {18 88 
δϑ'ροταϊησ 6 πιγϊϊκίηρ {ΠΠυδίσα ο δὰ ργοοῖ οἵὗὁἠἨ ἰδθ 
ἀοοίσίηο ΒΘ νῶὰ8 ἔδει ἰοδοβίηρ,. ὍᾺ8 ΟὨΟΘΟΏ 
Οοὐοσ [δ πιδοὶ, Ὀυὶ ζαγίμον 80}}}, ὅδοοῦ ᾿τδβ οἤοϑοΣ 
οτος ἔδαυ, ἰδουσὶ (ΠΟΥ πόσο οὗ [86 βαῖηθ οουθηδηὶ 
τοοίδον, δὰ υχίου ἰο (μοῖρ υἱγιῦ. Το οδοΐοα, οἷθο- 
ἐου, τᾶϑ οὗ ξτδοδ.---Αα. 6.] 

4, Βεοίδονε μορῖϊθ: ἱὑπίηβ ουθῇ δὲ θΏ- 
του, πθοδὸ ρδγαίοϊοχίοαὶ πποοδοίουδ γ 
βθονδ ἰἰδοὶϊζ αἰγοδν ἰὼ ἰδ6 ποιοῦ οὗ ἰ}6 πιοίδο:--- 
ἀδσὶς ἴογο οἵ ἸΠ9 ποὶ γοὶ οχίδησ, Ὀϑασίης 
«ἰζιοδα, πούγονοῦ, ὑπαὶ 6 16 οὗ τοϑη δἰ γοδαν, ἰη ἐϊ 
οοταΐηρ ἰηΐο δοίηρ, ἰ8 ἃ ζοιτηϊπλίίηρ βορὰ οὗ ἃ ἔιϊυτο 
ἐπαϊνίἀυδ! ἐγ. ΤῊΪΘ σδηποὶ Ὀ6 τρϑδηὺ [0 ΟΧΡΙΟΒΒ ἃ 
τοῦ υ8] δαϊσοὰ οἵ [116 δ γοα. Αηδραϊπίοα, δοπ- 
Θυοσ, ΔΒ Ἧ6|1 88 βυτωρδίμίθθ, ΤΏΔῪ ὍΘ τηδηϊοαίοα ἴῃ 
τὸ κοιτηϊμδιϊηρ 116 οὗ τοδὴ 886 ἴῃ ({6 δηΐπ)δὶ δηὰ 
τοροίθθ]ο κιηράοση. 

ὅδ. ἴοῃ οὗ ῬΓΟΡΆΘΟΥ δηὰ ΡΟΘΙΓΥ͂ ΔΡΡΘΔΓΙΕ ἴῃ 
[δο τογιῃιῖσαὶ ἔοόστῃ οὗ [Π6 ἀΐνίπο ἀθοϊαγαίίοη δὲ ( ἰ5 
Ιαϊὰ Ὀοίοτο υ8. Οομηοη 0 Ὀοί 8 (δ οἰοναιίοα ᾿γτὶοδὶ 
ἐετηρεσδιηθηὶ τηδηϊοβίληρ ἰἰϑο ἢ ἴῃ δγιϊσυϊαίο ταγίδμι. 

6. Το ἱπαϊ νι ἀπδ|γ οὗ [6 ὑπὶηβ 18. στωδηϊοαϊοὰ 
ἱπτοτ οἰ δίθῖν ὈΥ σοΥγοδροηϊηρ εἶρηθ, Εδδαὺ ΘΟΤ6δ 
ἰμίο ἐΐ8 νον τὰῖἢ ἃ κἰπὰ οὗ μυηύογ ΒΒ ἀγϑαθ οουθῖ- 
ἔπ ἰδ τουρθ-Γοῦ βἰκίω ; 86 ἷ8, δ! ὰ γοπηδίηβ, Εἰδδὰ ΟΥ 
Ἑάοιθ. Φεοοῦ δϑοζδ ἰο ὈΘ ἃ οομδδίδης ἰτητηοαΐδίο- 
Ἷγ; δὴ δγίδυϊ Ἵοἰπδιηρίοη, ὙὮΟ ὉΠΑΔΓΕΒ ϑαῖσοα ἢΪ8 
ορροποπὶ ὈΥ̓͂ ὑμ6 66], οδυδίπσ εἶτα ἴο ἴ8}}. Βυὶΐὶ υῃ- 

᾿ἄον δοθονδ ἀϊγϑοϊίΐοη δηὰ ὑσαϊπίηρ, οαοοῦ, [89 ὨθεΪ- 
ποϊάϊΐης πιτιρχαῖον, Ὀδοοτηοα Ζεγαδὶ, ἰὴ 6 ττοβεον τὶ 
Θοά. ἴῃ ἰδ0 πδιιο “ Φαοοῦ ᾽ {8670 8. ἔθ ἱπεπιαιοα, 

εἷδ διὰ δοοποχηΐοαὶ ἔπαὶ ὯΘ ΘΟΟΚΒ [86 Ἰ6η 116 Ὀτγοιἢ 
Βίτβοῖ. Ε3δι ΔΡΡΌΘΔΓΒ 0 ἰἰδγο ἱπηῃοτὶιοὰ ἔγοτα Β6- 
Ὁοἴκδ (6 τάδ, βαηρυΐηθ ἰοιηρογδιθης, Ὀὰς πὶϊδουΐ 
δον ΠΟΘΙ οὗ δου]; ἔτοταῃι ἴβδδο ἢ6 ἀθεῖγοβ ἃ δογίδίῃ 
ζοπάποαδβ οἵ ροοᾶ [ἰνίηρ---αἱ Ἰοαδὲ οὗ ζϑηθ. ὅδοοῦ 
ἱπμογίιοϑα ἔτοια ἴβαδο [086 αυϊοί, οοπιοτηρίαιϊνο τηδῃ- 
8οΡ, ἥγοτα Ποῦ καδ, ΒΟΎΘΥΘΡ, α ἀἰδροκί(οι ἴον γαρὶὰ, 
Ῥσυάθηξ, οππηΐηρ ἱηγοηϊοη. Οὐδ τοραγαϑὰ, 
Φαοοῦ οα ἐδο πῇθοἷθ τοϑοι θὰ τότ (π6 ἔδίμο,--- 
Ἐδλὰ {πο τοοῦμορ. ΤΉ 8, ΒΟΉΎΘΥΘΓ, ΒΘοΙΏ8 ἴο Ὀ6 [86 
ΨΕΙΎ τοθ800 ΠΥ ἴδδδο ργοίοστοα Εβδι, δηὰ Βϑθοϊκδἢ 
Φδοοῦ. Τῃ6 ροῆῖο 8886, το να ἴο ἰγδηδτοῖς ἴῸ 
Ο86 οὗἁ θα οὨἰϊάταη ἰπ6 ρτοδὲ Ῥγογηἶβο οὗ 86 διίιγο, 
οὐθῃ ἴ:9 Ὠορο οὗ Οδηδδη, τὶσῃϊ αν οομδί ογοὰ 
Ἐδδι, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ᾿ἰβ οἰαγασίονῦ οὗ βγδίειθοσγη, Ὀαΐ α͵80ὸ 
ἴῃ ἰμλὶ οὗ ὁ οουγαροοῦβ δηὰ βίγοηρ, ΒΌΙΘΓ, ἸΔΟΓΘ 
δαϊίΐδοίο ἰὸ Βοϊὰ δαμὰ ἀοίδουἃ ΑὈγΠ ΔΙ Β Ῥτοβροοίβ 
διποῦς [6 μοδίδϑῃ, ἴδῃ Φδοοῦ, ὮῸ γῶ8 80 δἰ πη ν 
ἰο ἰπιβοι ἴῃ γοσρϑοὶ ἰο ἀοτηορθίίο 16. Ηδ χϊρὩὶ, 
ἰϑοσγοεΐογο, ὑπἀοσδίδπὰ (Π9 ογϑοὶο αἰνθῃ ἰὸ ΒεθεαΣ 

ἷῃ ἃ βοῆδὸ αἰ πγοηὶ ἤγομι ἐδπδὲὶ τοοοίνοα ὈΥ ἮΘΡ: οὗ Ὧ4 
κῶν ἀουδὲ, ροτῶδρα, [5 οὐ͵οοίίνο ναἱαϊγ, ορροβοὰ 

ΔΒ 1ἴ Μ͵δ8 [0 ἐδ! ΟὈΒΙΟΙΩΔΙΥ τἱχῶϊ οἵ βαοοοδδίοη, 
Ἐβδ 8 Ὑθῃΐβδου ὀχοσζοίδοα δὶ ἰπθυθποθ 88 ἰὼ ἢΐβ ροϑὶ- 
οι ἰοπαγὰδ ἔδϑι, ἰ8 ργουϑὰ ἔγοτῃ ("6 ἰοχί. [ὑπῖρδς 
ὃδο ἴο εἶπ ἃ ἀοἰακίνο ἰογοίδείο οὔ (86 δαϊαγο οΘοηαιιθδῖ 
οὔ Οδβδδῃ. Εβδι Β ἔγδηῖκ ὩΟΌΪ ΠΥ οὗ 800] 'ἰΒ δϑϑὰ 
Αἶδοὸ ἰῃ ἷβ ὈΓΟΙΩΡΕΥ δὰ σϑϑιουδὶν οομιρ᾽ γίηρς τὶν 
[δὸ τοαυοϑίέ. Βοδοκδὴ οομβάρα ἰἱπ δον ογδοὶθ δηὰ 
υπάογδίοοα ἢοΡ ὅδοοῦ ὑδίλορ. Βυΐ οὐθῶ ἤθγὸ ἰπογθ 
οοὔρογαιοα (δδὲ τηυϊυδὶ μόνος οὗἁ δἰϊγδοίΐοη τδοἃ 
ἰδγ ἴῃ ἰ86 ἔπτο διηιἱπϑίοαὶ ἴδ ϑηίβ. Ὁ Ιδους 
ἀουδὶ, Εδδι, ἐδ 6 δίδιϑὶγ Ὠυπίογ, τλονϑὰ δϑουϊ ἰῃ ἰδ 
ΡαΙΟΓΏΔῚ ΒΟΙὴΘ 85. ἃ γος Ὁ] ἰοτὰ ; ἴὰ σοῦ ἔδοϊ 
ἴδδδο ἱβουρῃΐ ἰδὲ ὮΘ ΒΑΚ ἃ εἶχῃ οὗὨ ἔπίαγο ΡΟΉΘΓ. 

Ί. Ι8ΔΔ0}8 ἰαδἰ6 δηὰ Ἐδδυ ἰῃο85---ἰδο ἵτοὸ 
Ῥυΐχσῃο ἔθδίυγοβ οὗ ἃ {κου ἢ ἀδρογιηθηῖς, Τδ6 τοδὶ» 
Ὧ688 οὗ [80 ἔΔΊΠΟΣ ΒΟΟῺ ἱπόγζθαϑοθ ἰὸ ἰῃθ ἴη6868 
οὗ ἴ09 βοῆ. 18880᾽ 8 οοπίοπιρίαἰΐοη δηῃὰ ΘΔ ΚΏΘΒΘ 8 
ὕο ΠῖΒ Θ6Ώ568 ΤΟΙ 8 08 οὗὨ δἰ τ ἶἷδν οοηίγαδίδ. 

8. 4πᾶ «Ϊ[αοοῦ εοὐ ροίασε. ἘΟΓῪ Ὠυτϊλλη ΜΟΔΚ- 
ΠΟΒᾺ 1.48. 9 ΒοῦΣ οὗἁ ἰοτηρίδιίοη, δθὰ ἰἦ νὸ ἀο ποὶ 
πίοι δηὰ ῥΣΑΥ, ἰδ ΜΠ οοταθ Ὁροῦ 08 |{Ξ ἃ 6, 

9. Τὸ 5611} ομθῖϑ Ὀἰγιδτσῃὶ ἴον ἃ ροϊίαχο οὗὨ 16ῃ- 
1166: ἐδΐα ὀχρεοδϑίοῃ 88 Ὀδθοοῖηο {6 6818} χϑἃ 6 χ- 
τοβϑίου [ὉΓ ΦΥΘΡῪ οχοῦδηρο οὗ οἴθγηδὶ ἰγοαβῦγοϑ, 
οὔογθ, δῃὰ ΠοΟρο8, [ὉΣ σαν ἰγ, νἱδὶ Ὁ16, δηὰ τηοτηθηῦς- 

ΔΙῪ ὈΪθαβυσοα Νὼο ἀουδί ἰδο τοῖο: [,6ἱ υ8 οδὲ δηὰ 
ἀγίηκ, οἷο., 18 δὴ Θοδο οὗ Εβαυ β δσργοββίοη. Ὑοὶ 
Ἠ6 80 ποὶ δὺ ᾿ἰδογίγ ἰ0 τοραγὰ (8 τηοτηθηΐ οὗ δϑδῃ- 
ἀοῃμτηοηΐ ἴο δρροὶϊῦθ 88 δῇ ἰπδίβῃοο οὐὔὐἠἨ 8 ἴγατηθ οὗ 
τηϊηὰ οοπησυαὶι, ῆσϑᾶ: ΟΡ σδῃ ἨΔ γοίου ἴῃ6 αἰνίηθ 
Τοργοδδίίον, Ὀορίηηΐηρ πὶ (Ὦ8 τηοτοοηΐ, ἰο εἷ8 
δαϊυγο Βδρρίποαθβ. Ηθ νὰ8 τοἱϑοϊθα γοϊδιϊ νου το (ἢ 9 
Ῥτγοσοζαίνοα οἵ 89 Αὐσδδδιηο δἰσι τίσι. ΝοΙΝ ἢ» 
Ββιδῃπαϊης [ι18 ΤηΔη] 1 Π088 δηα ΡἸΔΟΔΌΪ ΠΥ, Π6 Μγ͵ὼ8 ποῖ 
8 ἴὯΔη 00 δι Ἰοηρσίηρ 5 0. (δ ἔυϊατο, δηὰ {ΠογοοσΘ 
σουἹὰ ποὺ Ὀ6 ἃ Ῥαϊγίαγο διιοης ἴδ 6 ὈΘΟΡΪῈ οὗ 1868 
[υἴῦτο (Μ4]. ἱ. 8; Ησοῦ, χίϊ. 17). ΦΔδοοῦ, Βονγουθγ, 
ὙΔ8 Οἰδογοηῖϊ: 6 ΚΠΘῪ ΠΟῪ ἴἰο ὈΥΖ6 106 ὈΓΟΙΩἾΒ6Β, 
πῃ Ββρίϊα οἵ ἐμοβο ἔδυ! ιδ οὔ τοδκηθθδ δὰ ογαῖῦ, ἴτῸ ΠΣ 
πΒ]ΟὮ αοα 8 ὑγαϊπϊηρ ρυγθοα ἷη. 

10. ΤΏ ἱξ δίοοα πίει Ὀοίὰ οἰ άγοη ονθῃ ὈοῖοΓΟ 
ἐμοῖν υἷι, ΤΏ δηιιμοκὶα οὗ ἰδεῖν ᾿ἰτοϑ νῶϑ 
κτουπαοα ἰῃ Ἰὸ ἀορίληδ οὗἁ ἱμοὶν ἱπάϊ νυ] γ, (μὲ 
ἰ8, ἰῃ ἰπ6 το] ρίουβ ἱποϊϊπαιοπ οὗ ἴ86 οὔθ, δὰ 186 
βρίγιϊυδ] βυρογβοία! ν οὗ ἰΔ6 οἴου. Βαὶ (μοῖρ γ ΥῪ 
ἔουπάδιίΐοια μδᾶὰ ἐμοὶν στουηᾶ ἴῃ (Π6 αἰνίπο οἰθοϊϊ ἢ 
(Βοῦι. ἰσ. 11). Το ζπαηάδτηοηίδὶ τγοϊδίΐουϑ Ὀθοοπιθ 
ΔΡρϑγοηῖ, πὶ τοϑροσὲ ἰὸ ὈΟΙΝ, ἴῃ ἃ δἰ πῆι] ΤΩΆΠΏΉΘΥ. 
ΤΌΏΘΥ ὈΘοοΙηΘ δρρᾶζοηΐ ἱπγουσᾷ (Π6 5'η8 οὗ Ὀοΐῃ, αὶ 
86} πουἹὰ μαυὸ δρροδϑγοά, ἰοο, νίιπουὶ ἰμοὶν βἰη } 
δοιϊοῃβ, Ὁ. αοἄδἶ8 ργουϊάθῃηοθο. Τῇ αυσβοῃ ἰδ δρουΐ 
8 ἀοϑεϊπδιίου, 0 τγϑ (9 Ὅ6 [δ0 ῥγοροΡ ὈΘΑΓῸΡ οὗ 
[86 οογοπδηῖ, ποῖ δϑουΐ μα πατήρ δη ρον η. 

11. [ἴῃ ἐδοῖν ποχί οομῆϊοὶ ΦδοοΟῦ᾽ 8 ὑπρθηθΓοῦ 
πορούδιΐοπ ἵπογθαθοθ ἴἰὸ ἔγαυά. ἸΤῆθποθ ἷ8 δι ῦ86- 
ᾳυθπὶ χτθαὺ βυ δου 8 δηὰ δἰοῃοιηθηὶ. ΒΥ (Π0 ἀ6- 
δορίΐου οὗ 1,δΌδη, ἴο0, 88 ν|Ή ϊ ὧδ ΌὉῪ ἰπδί οὗἁ 8 ΒΟΏΒ, 
ταυβὲ οχρίαἰίοη ὈΘ τηδάθ. ΤΏΘ ὈΪΟΟΑΥ οοδὶ οὗ ΤΩΔΏΥ 
ΘΟΪΟΙΒ, δβοωξ ἴο δἷπη ὮΥ δία ΒΟηΒ, τοιηϊμ θα Ἀΐτὰ οὗὅἁ 
Ἐβδὰ δ οοδί, ἰὴ ποῖ Β6 Δρργοδοδοα .εἷϑ (μου. ΕὉΥ 
Φαοοῦ  Β ορίπῖοιμ οοποοιτίίυν (86 δυδονίῃρβ οὗὨ δἷ8 {6, 
8600 θη. χὶνὶϊ. θ.ι ΚΤΑΚΚΕ: Ρδυϊ, ἴῃ αὐυοϊπηρ (686 
πογάβ, Βοῖῃ, ἰχ. 13, ἀ068 Ὡοΐ ρϑὰκ οἵ δὴ 8080]. 
ἄδοτθϑθ ἴοὸ οἰουτδὶ 118 οὐ οὔθγῃδὶ ἀδτωπδίίοη. Βϑοδῦβθ 
Θοάἁ νᾶβ ἰὸ οβίδὈ 18} ἷβ Ομ υΡοὮ διμοηρ ἴῃ 6 ΡοΟΒΙΘΓΙΥ͂ 
οὗ Φαοοῦ, δηὰ ἰ86 Μοϑβεῖΐδῃ νὰϑ ἴ0 σομηβθ ἰὨτουρὰ 
ἴθοτα, Εδαι 8 ροβίουγ, ἱ ἀοαῖτουβ οὗὨ Βα] νοι, ταυδὶ 
ἴατῃ ἰο ἐπ6 πουβμΐρ οὗ Φδοοῦ (ϑοδῃ ἵν. 22). ὕροπῃ 
186 ἰάρα οὗὨ εἰοαϊΐοῃ, 860 ΝΟ ΕΒ οείυδ 7)οσπιαίῖο, 



δ02 ΟΕΝΈΕΞΙΒ, ΟΚἘ ΤῈ ΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΡ! ΜΟΞΈΒ. 

δι οὶ Ογάο ϑαϊωξ8. [4150 ἸΒοΙυοκ, Μοόγοῦ, Ηοάρο 
ΟἹ (6 ῥδββαρθ Βοσω. ἰσ. 11. 10 ϑοϑῖὴδ πο] ἰὴ ἰπ- 
ξύσου ἴο0 Θβοῶρο ἰδ οομνίοϊΐοη μδὲ (Ἰὸ Αροβιὶθ 

ΘΓΘ ἰθδοθοβ {86 ΒΟΥ͂Θ οδοΐοθ οὗ ρογϑοῃβ, ποὶ 
Ὀυὲ τ ἱπίοτπαὶ 

12. ΤῊ ΕΡΒΕΣ ῬΓΤΟΡὮΘΟΥ τοαροοιύϊηρ, Φδοοῦ δηὰ 
Ἐδδιι 18 [αγίμον ἀονοίοροαὰ ἰη 186 ὈΪεββίηρθ οὗ [5886 
ἣν χχυἹ.). ΤὨΩΒ ονογγι πη τ Εἰδίου δ! ὅ]- 

οἂ, Εν Εάοσῃ δηὰ 1Ἂἀυτηῖθα, 8606 (86 Βἰ 019 Ὠἱοϊ ΟὩ- 
διίοβ; 8150 τεϑροοϊηρ [9 ργορμοίίο ἀθοϊδγδουβ σου- 

- οϑγηΐηρ Βάοιῃα. Τπθ ρῥιόρδμοῖ Οδδαϊδῃ ὑοργοβοηῖβ 
Ἐάοαι 88 ἃ ἴγρθ οὗ {πο δηϊ-Βεοογδίίο (δηεἰ-Οπγδύδη 
οοπάμυςὶ οὗ ἴδ᾽66 δῃηὰ οηνίουβ Ὀγοίμοσβ ΤΉΐβ ἰγρὶο 
ἱπιογργοίδιίοῃ ΠΟ ΤΟ 6 δχοϊυοβ ἰπ6 Ργοδορίηρ οὗ 189 
Οὐ58ρ61 ἴῃ Ιαἀυγροα ὮΔη Βἰτα Σὺ δὰ τότ ἀσβηϊΐίθ 
ΤΟρτοϑοι ΔΏΟἢ8 οὗ Βδροὶ οχοϊυαθ ἐδ9 ρῥγοδοιιίηρ οὗ 
Ῥοΐορ δ Βαθυ]οη. ; 

18. Το Ηροθτγαῖο, ἱ, 6.,. (89 ῥγοίουπάοδιὶ οοδοορ- 
εἴοῃ οἵἉ Εἰβίοσυ, Βθγθ οοῦι68 ἱπίο Υἱϑῦνγ δρδίῃ. ι6- 
ΔΟΥΥ͂ ἀανοίορβ (361 ἔγοτη Ῥοσβοῦδὶ Ὀορίπηίηρα. ΤῈ0 
ῬΟΓΒΟΏΔΙ 8 ὑγοαὰοῃνίπδηὶ ἰῃ ὨἰΒίΟΥΥ. 

14. ΤΊΘ ΤΩΥΒίΘΙΥ οὗἨ ὈΐΓΏΒ. οὗὨἨ [Π6 ᾿ἶϊο τγοϊδίϊοῃ 
Ὀσι το Ώ Τγ8]6 δηὰ ἔδιωδὶο Ὀοΐηρ; οὗ (26 υλ}|κ Ὀσὲ 
ὨδίΌΓΑΙ τοϊδίίοηϑ ὈΘΙΝ ΟῚ {Π0 ΤΏΟΤῸ δηὰ 688 μἰϊοά, 
Ὀοίτοο ΠΟΌΪ6 δῃὰ σοι 0}: δηᾶ οὗ ἰμὁ6 αἰ δογοηὶ 
πεύαν οὗ πδίυγα! αἰδροπί(ἰο:8---6 τοδοσυδιίοη οἵ Οοὰ, 
ἴῃ ἢΪ8 ἀφογθοθ οὗ ρσγονυϊ θῃοθ. 

ΠΟΜΙΤΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ͂, 

Ξ6ο 1ἴ86 ΠοοίΓη8] δηὰ Εςηἷοδὶ., ΤῊ Βουδβο οὗ ἃ 
Ραϊτδυοἢ ἴῃ 8 Ἰίρῃϊ δηὰ ἀδγῖς δβροοίδ: 8. 1.6 ἀϊΐ- 
νἷπο ὈΪοββίησ δηὰ Ὠυμηδη οἱ: Ὁ. ὨΌΙΛΔΏ ἩΓΘΔΙΚΏΘΒΒ 
8: κἷη.---ὨΙογοηῖ ἀἰγοοουβ οὗ ἴπ6 ῥαγϑηΐϊβ.0 Οοη- 
ἐταϑὶξ οὐ ἰδ οἰ] γϑη.--- Το ἐγ 18 ἴῃ (06 16 οὗἁ 
β8δ80.--ΟἸ]Πάτοη ἃ Ὀϊοββίησ, δὴ Βοτϊίασο οὗ ἴδ 1,οτὰ. 
-- Το ἰηϊοτοοδαίου δηὰ ἰΐβ δΏΒΤΟΥ.----ἰβαδ 8 ὈΓΔΎΘΤΑ, 
Βοθοὶκδ ἢ 5 ἰηαυΐτῖθ8.---ΗοΡ Ὡς ταοίμοτβ ἃσὸ ἢ ἱπαῦ 0 
οὗ 186 [ωοτὰ.---Ἱπίη ὈγοίθοΥΒ ποῖ ΔΙ ΉΎΔΥΒ ἔπ] θρ  τἰ (8. 
--Οαοοῦ δηὰ δβδυ.-- - ΤῸ κα]6 οὐ (}ὴ9 Ὀἰγι γί ἢ [ῸΓ ἃ 
Ροἰϊΐαχο οὗ 16 η61168.--- ΟΣ ΒΒ ΟμΑγδοίοῦ ἰὴ τοϑροσὶ ἰὼ 
ξοοὰ δηὰ ουἱ!. (ϑαγίηρ οἵ 1μοϑαίηρ : Ν ἷπ 8 Δ} 
ἰδ ΘΟ ἀοπηη 6 88 ΘΧΘΟΓΔΌΪΟ ἰδ ἢ6 ΟὨΪΥ͂ Π48 ὑπ6 τορυΐδ- 
ἐΐοη οὗ Βοποῦ δηὰ ἰηϊομτιγ.).--Φ Δ ο.ο Ὁ ΒΒ εἰπ, ο ὨσΠΔη 
ΟΥ68, ἱπα ἰΒΘΟΪΌὉ]. οοπηοοίοα τ} Εἷβ δίρθον δι σα. 
--Ἴτ δ τοβοσυθὰ ἴὸ (Π6 ομοσηΐβιτ οὗ Θοἀ ἴο Βορδσϑὶθ 
(06 ἀγοββϑ οὗ δἰ ἴγοϊῃ ἴ86 ρῦγθ τηρίϑὶ οὗ δ ρμίουβ 
εἰτὶ νίηρ (Μ]. (ἢ. 8).--ὈἩ[Ὠ ὀχρογίθῃοο οὗ [πὸ ρίουβ, ἃ 
δαοοδαβίοῃ οὗ ἀἰνίηθ ρα τ βοβ 0}8.---Ε ΓΘ ΙΓΔΡῪ δα (8. 
--ὐλοοῦ᾽ Β ἢδβίθ δῃηὰ ἐαβὸν βταδρίηβ, [6 βίῃ οὗὨ 186 
ΒΟΥΘΟΓΘ ΟΧΡίΔΙΟΣΤΥ ροηϊ θη 8] βοιτόνα οὐὗὁἨ διἰ8 |1{6.--- 
Ηὸ νίβῃρα ἰοὸ δοαῦϊγο Οχ ΘΏΔΙΥ, τ ρδὲ ὐοα δ ρτδθὸ 
δὰ ραὶ ἱπίο ἷβ Ὠραγὶ.- -ἼΠο ἢτδὲ ἔδυ οὗ Φασοῦ ἃ 
ὨΔεθίησον οὗ (μὲ Ββοοοῃά.---Πογο ἰ ΑΓ Υἱτίαοδ δηὰ 
ΒΟΡΘαΠ ΔΥΥ ν͵ο68.---Ὠινίηο οἸοοϊίίοη: 1. Α ργοάοδβιπδ- 
οι οὗ Φδοοῦ δ δηὰ Ἐβδβ ἱποοογδίΐο ροβίΐοι - 3, 
ὯΟ ἄροῖθθ 88 ἴο ὑμοῖγ ἀδρογιοηῖ.---δαυ δὰ Φδοοῦ : 
ΩΓ ἃ ἔγδηκ, ποΌ]6 αἰπροδί οι πιϊβουῖ βυ ̓ ] Θσὔγομοθα, 
πιίῃουΐϊ ἃ ἀσδῖγο, δῃὰ ούϑὴ πίϊμβουὶ 8 ἴσο βοηδβο οὗ ἀϊ- 
νἷηθ {ΠΙΏΡ8 ; ΟρροΟΒαα ἴο δὴ θη δυδβίαδβιϊο ἔθ ηρ ἴον (ἢ 6 
οἰθστδὶ, γοῖ ἰδἰηἰοα τὶ 86] -ἀροοὶῖ δηα ἀἰΒΏ ΟΠ ΘΒΙΥ.--- 
Φαοοῦ, ἃ τηδῃ οὔ (9 ἰσθμοῦ Ιοηρίηρ δὰ βορθ. Εδβδυ, 
ἃ ἸΏΔη ΟὗὨ Β6Π8ΌΔ] ρ]Θαδυτγο, Γοργὰ 1658 οὗὨ [89 ἔπίαΓο. 

ΞΤΆΒΕΚΕ, Οκάμκα: Τη6 ἴτὰθ οἰυγοῖ ἱ8. ὩΘ6ΥΘΡ ΓΘ- 
δροοίθα ὈΥ͂ ἴπὸ πουϊὰ 885 πιποῖ 885 ὑ86 ζρθδαῖ 1ΩΔ88 οὗ 
06 οἰ] ἄγθη οὗ ἐμ βοβϑὴ ; τὸ τουβὲ ποῖ ἐδογοίοτο, 
οἶδοο 186 ὈυΒηοὶ ὈΥ (86 ἰαγγχοϑὲ [θδρ.---ὲδί, Τρ. : 
ΟἸΠάγοῃ ἂγο δὴ μογίϊαγο οὗ 1π6 Γοτὰ (ῬΒ. οχχυϊ!. 8), 

-- Ηλι, : βδ80 δδΐὶχβ [0 0Π6 δοὴ δῃηὰ [6 τϑοεῖγοβ {πῸ. 
--,Ιβκακ: Ματτὶϑὰ βϑορὶθ δ΄ὸ ὉπὰοΡ Οὐ αιξοηδ ἴὸ 
αηΐίθ ἢ ῬΓΑΥΟΡ, ΘΘΡΘΟΙΔ}]Υ Ὁ ἐτηρογίδηϊ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔ.-- 
Νοι διδηαϊηρ παίαγαὶ οδυδοδ, αὐ, 88 Ἴγοδίοσ, γθ' 
ΒΕΤΥΘΒ ἰ0 Ὠἰτη5ο 1 ἰΠ6 οἰοαίηρ δὰ ορϑηΐηρ οὗ ἰδ 
Ὁ Ὁ οὗἁἨ τηοΐμοσθ. ΤΉΪ8 ΒΒΟΥΤΒ ἢἷθ ΒΟΥΟΓΟΙΧΗΙΥ ΟΥΟΣ 
ἴθ Βθτηδῃ Σδοθ (96 Γ. χχχὶ. 30).--- ἰῃ ΕΣ 
ἱτορδίθῃοθ, ἸΏΔΥ ὯΘ ἃ ἴγρο οὗ ποθ πῶο, διαυίησ 
ὈΘΘῺ δρουδοὰ ὮΥ αοά, 80 ἰδιδὶ ἃ δἰσυρρ]θ, πΘΟΘΒΒΔΣΪΥ 
Ραΐπῆι!, ἰδίκοθθ ρἷδοθ Ὀθίνθο δρίτὲς διὰ βοδῆ, δοῦῦ 
ὈΘΟΟΙΩΘ ἱπιραίλεῃί.--- ἢ δὴ ππέγα [Ὁ] δου αραὶ 116 νῷ 
ΔΙῸ ἴ0 ἰδκο οοτηξοτὶ ἰὴ (Πΐ8: 1. Τιδὶ ἀοὰ γἱοίίοὰ τῖὶ 
ὈΔΙΤΘΏΠΟΘΒ ΠΟΙ ῬοΟρίθ ἴῃ ἔογτωοοῦ {ἐπ|66---Δ ΣῈ, 
Βδοδοὶ, ΕἸ Θ(ἢ ; 8. ἀοὐ Ὀδδὶ ΚΩΟΤ ΟἿΣ 
ὙΔΩΒ ; 8. πὸ ΔΙῸ ὨΟΐ ἴο ΓΘΏΘΘΡ 8 δοοοῦπξ ἴοτ οἰ} 
ἄγϑῃ, οἷο. : 4. ἰο αἷο πίιϊμοῦὶ ΟὨΣἸ ἄγοῃ ἰδ ῖκ 68 ΤΑΣ, ἰῃ 8 
οογίδί ἢ ἀσρτοο, (6 Ὀἰξίοτηθδ8 οἵ ἀθλί : ὅ. ἐδμ6 ἔπη 
ΔΙῸ ΟΔΙΔιΠου8 (λίαι!. χχὶν. 19). [ἢ πηοβ οὗ ποοὰ 
ἯΘ6 ΔΙῸ ποῖ ἴ0 ΘΟΠΒΌ] βοοί δυο, θυὲ αοὐ δηὰ δὲ 
ποτὰ.--(ΤΏο δίτυρα!ο οὗ (20 δεδὰ ψῖϊὰ (6 δρίγί! ἰῃ 
(0 ὨΘῊῪ [ἱ8 οὗ 186 πον- ότι ; Βοτα. Υἱὶ. 22, 33λ-- 
γον. 26. ἄἀθη. ἐϊϊ, 16.---ΟἜλμεκ : Ἦ Σΐη (0 μα]6 οὗ 
ἴδ6 ΟἸ τ δεΐδη ΟΠυγΟἢ τὸ πδυο αἰ γθης οἶδϑπ 68 οἵἉ Ρ60- 
ΡΙ6: δον δῃὰ δοδίμοῃ (9 μη σ. 16), ἔσθ Ὀδιονοῖ 
δι ὨΥροΟΟσί 68, σοοά δηὰ ονἱ! (Νέδις. χίϊὶ. 47). Θοὰ 
ἀοθ8 ποῖ πὰρ δι ον ἴῃ δανδῃίαδρο οὗ [;9 65}, οὗ δρε, 
οὗ εἶσζο δηὰ οἴδον ἰπἰηρβ τμίοῖ. ὁοποῦσῆι (86 ΔΡΡΟΔΙΝ 
8ῃ06.---Βι δἰ, Ἡνεγέ, : Ὑ7ἷφσο οἰυτοῖο8. ΔΓΘ 
οτθ : οὔθ Ὀοϊϊονίης ἰδ6 ῥὈχγογηΐθοθ οὗ ΟἾσίβὶ : [86 
οἶδοὸνρ ἀοροπάϊΐηρ οἡ ἃ οΔΓΏΔ] δἀγνδηίαρα οὗ δῦσα 
δὰ ὀχίοης, Τδοθο {πὸ ὈΟΔ 68 Μὴῖ}} ΠΟνΟΣ σΟτωδ ἴ0 δὴ 
δατοοζγθηΐ, υ}}} θη4}}γ [ἢ6 ἰγὰθ οδατοῖ,, 88 ἔδι6 ἐσ} 
ΘΓ, ΜἘΠ1 ογογοοῖθ [86 ἔκ δο ὮΥῚ ἰῃ6 γτἱ᾽οίοῦυ οὗ ὃνε 
[αἰτ}, δπὰ ἰτϊατρ ΟΥ̓ΣΣ ΟΡ ἰῃ ΘίδγΏΔῚ Ὁ] οβϑϑ πο 89 
(1 Ψοόδη ν. 4).---ΟὉ, οὨΠ] γθῦ, τοιοῦ πἢδὶ δηχί δῦ 
γοῦ Ὦδνο οὐδὲ γΟῸΓ τ Οἴ Π618.--- ον. 38. ᾶνοε: Τὸ 
ΡΓΘίογθμοθ οὗ ρδγϑηῃϊ [ὉΓ ὁὯ6 ΟΥ δηοίμονῦ οἵ ἰδοὶγ 
οἰ] γθη ΣΏΔΥ ὮΔΥο [5 πδίαταϊ σϑυδο, διὰ Ὀ6 βδιυοιβοι, 
Ὁ δ6] άοπι ἀ068 ἴῦ 660 πὶ ρτοροῦ Πἰτϊβ. τοῦδ. 
ὉΠ ΕΒΔῸ ΔΒ ΤΩΟΤῸ διίδοῃοϑα [0 18 [δἰδοσς, δηὰ δοοῦὺ 
ἴο δἷ8β τηοίδον. ΤΟΌΔΟΌΪ, ὑγοίοσβ υϑηΐβος, Ὡοὲ 
88 ἃ ἀ6᾽ 650 Υ, Ὀαΐ ἴο τλδῖκο Ὀσίΐδν δὰ ΘΟΟΠΟΓΩΪΟΑΙ 166 
οὗ δἷβ οδίι]6 : δῃὰ Ὀθοδῦβο ||] ἃ δῃΠπ18}8 ΔΣῸῈ οὗ ΠῸ υϑ8 
[0 106 Βυβρδηάτηδη, Ὀὰϊ ΘΏΪΥ οδυδο ἀοδίτασίίοι ἴθ 
δτ).)- ὅν. 39. ΤΏ αἰταρ) οἷν οὗἁ ΘΆΣΙΥ ἰἶπι6. Φδοοῦ 
εἰσ ὮὉῚ [06 Ἀρασῖ δηὰ οοοϊεΐησ, ποθ 8 502]}7 
1809 ἀυϊγ οὗἁ [86 ἔδχηδὶοα.---Ἴ ογ. 81. ΤῊΘ ΔΡΟΪΟΘΥ ἴον 
Φδοοῦ (μυϊδον δὰ Οδϊνίῃ, ἰπάθοᾶ, Δρρτονὸ οὗ δἰδ 
ἰγαπβδέλου ου (9 ρτουπὰ οὗὨ μἷδ τριὶ ἴο [19 ᾿μλδιρι αι 
οὗ (16 βγεύθογῃ ὮὉγ [6 ἀϊνίπο ρτοιβο). ὙΤΒουρῃι 
βεβύ θοση γγδ8 Βἰσ ἢ οδβιθοιηθα διροης ἰ80 ρδίτέδγοδα, 
ΟἸγίδὲ σου Ἱὰ ποῖ ἀοϑοθηὰ ἔτοπ) οἣς οὗ ἴ86 βγβίεθοτα 
(πα ϊοδάηρ (μδὶ ἢ6 νῶϑ (16 το ἤτδί-οσῃ, ΒΟ Μἂἀἕὄδ (0 
ΤΟΟΌΓΟ [ὉΓ 08 ἴδ τἰχῃϊ οὗ (86 Βτγβι-Ὀοττι ἔγοτα Θοὰ). 
806, 850, Εοχα, Υἱ !, 39 ; Οὐ]. ἱ. 18; Βον. 1. δ; Ηεδ, 
χὶἱ.23.---Α. 6.1] Ηδ οἱαίτοδ ὑο ἀοϑοθηά, ποί ἔγσοτα δίπ, 
Ὀυὶ ἔτοῃ 5μοῖι ; ποῖ ἔγουι Νδθον, οὐ Ηδγαμ, Ὀσὺὶ ἴγοσα 
ΑὈγΘΒδιΩ : ποὲ ἔγουῃ 8Ώπι|8οὶ, Ὀπὲ ἔτοτα 5886 ; Ὠοϊ 
ἔτοια Εδδα, Ὀυΐ ἴγοτι Φδοοῦ; ποὶ ἴτοσῃ ἴμθ δευδα 
οἰάδν ΒΟῃ8 οὗἩ 926580, Ὀπὺ ἔγρομι Ῥανία, δπὰ ἴγοτι ϑοῖο- 
ΤΔΟΏ, 0 ἨΔ 006 ΟὗἨ ΠΥ] 8 γουη σον ΒΟΠ8.--ΥἘΓ. 
21. ΤῺΘ Ῥοττοϊβδίου οὗ βυπιίίηρ' οὨ οοτίδἰῃ ΘΟμ 018: 
Είτγαι, ἰδὲ (τὸ τοχυΐϊὰτ υοοδῶου 6 ποῖ περϊοο ρα; 
βοοοπα, ἰδαὶ οὖν ποὶρθθοῦ Ὀ6 ποῖ ἰηὐυγοα.)--ΟΕλμεκ: 
πη οἀὐποαίζηρ, ΤΟὨ το 0 8ΓΘ ἰὸ ΡΔΥ͂ ΡΘΕ ΟΡ δ᾽. 
ἰοπίΐου ἰο ἐμοῖς ἀἰθροαί(ζομκε, οὐδεσνίησ ἴῃ πρδὶ αἱ 
τοσϊίου δδοῖ οὐ ἱποϊἰη68, ΤῸΣ ποῦ ΘΥΟΓΥ͂ ΟἿΘ 8 08} 
ἰδοὰ ον 81} ἐνίηρσϑ (Ρτου. σχ. 11 ; χχίϊ. 6).-- -Οοάϊοαβ 
τηθῃ, ὙΠΟ, ἴον ἰ8:6 881κθ ΟΥ̓ ἐδ ΡΟΓΑΥΥ͂ ἰπΐηρσα, ἀδδρίθθ 
δηὰ Πασαγὰ 80 οἴθγηλ) (ῬὮ]]. 1}. 19). 

Θκπιση: Τα Ὀἰγιὰ οὗὨ τηδηγ οοϊενγαιθὰ ταδὴ οὗ 
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Οοὰ, ὑτοοθάθάἁ ὉΥ ἃ ἰοπῶς ϑϑῦϑοι οὗὐἠἨ ὈΔΙΓΘΏΏΕΒΟ.--- 
ἘΒΟΓΟΌΥ 86 ΠΟΉΓ-ὈΟΤ ὈΔῸΘ 8 ἰο ὈΘΟΟΙΏΘ ῃοὺ ΟὨΪΥ 
ξοοῖο δῃμἀοδγοὰ ἰὼ [86 ραγϑηίΐβ, 80 ἰυτῃ ἰμοὶν τ8 010 
διὐοπίου ἰο ἰξ, αὶ ἰ8 ΠΡΟΔ ἴο ὃθ τογχαγάθα ὮΥ 
ἰδοπι 88 8 ΒΡ Ροτδίμγαὶ οἷῶ οἵὗἩ ἀοἄ, δηὰ (8 Ὀθοοσλθ 
ἃ ἐγρο οὗ {86 ϑανίουτ᾽Β Ὀἰσί ἢ ἤγοϊα ἃ υἱγρίη.-- Τὴε οἷ 
ΓΟ : Τὸ μδίγδγοιβ δοΐὴθ ἰπίο ΥἱθῪ ΟἿΪΥ 
(2) ἰμ τοίθσθοποο ἴο ἐμοῖς ἀοϑοθηδηίβ, τ] ποτὶ 
ὮΔΟΥ δὸ σοηβίἀοσγοά δ8 οοῃδι Πρ Δ πηΐγ. ΕῸΓ 
ῬΤΟΡΉΘΟΥ͂ ὲ5 ποῦ ὈθΘ 1 8]]οὰ ἰῃ τοβροοὶ ἰὸ ἐδ6 
ὈτοΟΐΒοΥ5 88 ἱπαϊν 0 814.-- 1500: Α ἔπνοϊουβ ὁου- 
τοτρὶ οὗ δὴ δάνδῃ Ὀοσίονοα οἡ ἷπὶ ὉΥ Θοά.--- 
ὅο, δ'5ο, δὴ ἱποοῃὶ οδῖϊι (ΗΘ. χὶϊ. 16). -τῖὰ 
ἱτωτηοαογαὶθ Ἰοηρίης ΑἾΟΣ ΘηΪουτηθηΐ βϑογβοο8θ [86 

[οϑὲ ον ἴμ6 ᾿οαδὲ, {8:6 οἴΘ ΓΔ] ἔοσ 10.6 ΤοΙΩΡΟΓΙ.--- 
ΑΙ ΤΕᾺ Ἡαπαδιυοῦ: ΑὈγνΔΒδΙα ἴ00 τοὐοϊςοα ἴῃ {δ6 

ἱτεὶ ΟΥ̓ ἰοθ6 ὈΟΥΘ : δ6 ἱνοὰ γοῖ 1ὅ γοδῖβ δον (ῃοὶγ 
Ὀέγιι, δὰ 1Π9 παγραῖῖγο οὗ ἷἰ8 ἀθδί; δηὰ Ὀυγία] ἢ δ 
ὈΘΘΏ, ἴον ἰδίοτ 01} ρΌΣΡΟΒΟΒ, οοπβίἀοτοα ὅγε. ὙΏΘα 
[6 ἱπμονίἑοα Ὀϊοδδὶπρ ΟΥ̓ 6 Ῥγοπἶβ6 8 ἰΠ6 βυθ)οοῖ 
τεοδίοα οἵ, ὑπ 6 616 οοῦτδθο οὗ Ὡδίατο οδηποί ἀδοὶὰθ 
186 ἰδϑίι68, 'ῃ οὐδοῦ ἰμδὲὶ 41} Ῥγαβ6 ΤΑΥ͂ Ὁθ (0 Θοὰ, δΔηά 
ποῖ ἰο τηθη.---ΞΟΗΒΌΡΕΒ: (ΤῊΘ ΑΌΝΪηΒ οχρί δίῃ 
[288 08 (αἰ Ὁ] 688 ἴο ΒΘΌΘΙΔἢ ἤτοι (89 ἰδοὺ οἱ ἐ ΤῚ 
δανίηρ Ὀθδὴ οἴϊετοά ἰῃ βδογίβοο ἰο ἀοὰ (1 Τίγ. ἰϊϊ. 2). 
ἴβαδο, ἰ0 ὙὨοτα [06 ΤΟΓΣῪ ῬτΟΤἶἾδο γ8 ρίνοῃ, 8 ῥ]δοοὰ 
δἴνδν 1βῃμπ)δοὶ, δῃηὰ [15βῃτηδοὶ, ροββϑοβϑβίηρ 8, ἱροῦ] 
ῬτΌσαΐδο ΟἾΪΥ, ἰ8 Ρμαὶ [8 Ὀαΐοσο ἷπι, Ηθ ἰΒ Ἰοτὰ οὐδὸν 
οἴδον Ἰογάϑ, οουμπίβ 12 ῥγίῃοοϑ ἴῃ ΐ8 11π0, ΜΔ116 
ἴδεδδο Ἰίνοα δομθ δηὰ τιϊπουΐ δ οἰ] ἄγοη, ᾿ἰκὸ 8 
11{61668 οἷοὰ (1μυϊ}6γ).--- ΑἹ} ἰ86 τουκβ οὗ ἀαοὰ ΡΕΡα 
ρῬϑίθθγ, Ὀυΐ ΤΟΥ͂ δὰ ΘΧΟΘΙ]ΘΠΕΥ δηα ρ]οτί οι Υ. 
ἘΔΥΓὮΥ ὑπ οτδ ΚΙη0Β ῬΓΟΡΤΟΒ8 ΓΑΡΙ ΑἾΥ, δηα ὉΪΔ26 ὕΡ 
|ἰκὸ ἃ ὅγο τηδὰθ οὗ ρβδρογ, Ὀπὶ βυδάδῃ ἰϑὰρδ βοιοσὰ 
ῬΙΌδΡΟΣ (ἴα). Η610.). --- ΕΥΟΥΥ τηοίθοῦ ΘΟὨΟ68138 ἃ ἔυ- 
(ΓΘ; ΘΥ̓ΟΓΥ ΙΑβίορΓΠΔΙ Ὠρατί ἰ8 {0}1} οὗ ἢ ἴηρ8. 
Βδ6ὺ ΒΟΟΙΙΥ ρμαΐηβ, δ ἰηΐογρτγοίβ 88 βρίγίζυδὶ 68 

, ἴδδιὶ ἅἀνγαῖὶ Πογ.--τἶο ο886 οὗ ΒΘΌΟΚΑὮ ῥχοβοηΐβ Θ0}- 
δβοϊδίΐοῃ ἰο ἃ ̓ νοσηδῃ ΜΔ ΟὨΣ (7 4]. ΗΘ: Ὁ.}.- ΑΕ ΙΝ : 
ΒΘ ἢ ΡΓΟΌΘΟΙΥ ἱπαυϊτοά οὗ αοἂ ἴῃ ῥγΆγοῦ.-- -Ηον 
σδζορῖο βου ἰθδοὺ υϑ ποὺ ἴο ραἷνθ ὙΨΑΥ͂ 00 του ἢ 
ἴο δβδύποαβ ἴῃ αἰβίγοθβ. Ἧ͵ο δ ἰο σχοϑίγαίη, δηά 
βιπρρ]ο τ, Οὔζβον68.---- ΓΟΡΏΘΟΥ (ονσοη [06 ᾿ι68- 
ΤΠ ΘΠ ΟΥΔ0]68) ΔΙ ΑΥ͂Β ΔΑΒΌΤΙΩΘΒ Δ ΒΟ]ΘμὴΠ δηὰ τοοίγίοαὶ 
δι γῖ6, οἰο. ΤῈ ρῥγορμϑὶ ἰβ 8 ροοῖ, 88 ἰγϑαυθηι] ἐπ 0 
Ῥοοὶ '8 ἃ ρσορῃοὶ.-- -Ἴο Ὁ τοβοηϊτηθης αἰά 
ποῖ ἀοοοῖνο 6 Το δισυραὶθ πὶ ΐη Β6. ἰπαϊ- 
οδίοὰ ἐπ Ἔχίογῃϑὶ δηὰ ἰῃίθΓδὶ ΘΟὨΒ οἰ. ποὶ ΟὨΪΥ οὗ 
ον οἰ Πάτα, Ὀαὶ αγαὰ οἵὨ ἐδ 8 ὩὨΔΌοη8 ὙΔϊοὴ ὝΟΙΘ ἴο 

ΤΗΙΒῸ 

ἀοδοοηὰ ἤτοτη ἰμ6ῃ).---ΤῊ 8 τοῦ. 28 οιηθσδοοῦ 8] 
πη ; ̓ξ ἰ8 [Π6 Ὠἰϑίοτυ οὗ ἐδὸ πουιὶά, οὗ [89 σδυχοῖ, 
δηὰ οὗὁὨ ἱπαϊνϊ ἀπ] Ὠθδγίβ, δηϊστοδ δ! οχργοθθϑα, 
(Οοβίβ τηδάθ οὗ γϑὰ σϑγμοὶ᾿Β Ὦδὶγ τΟΣΘ ΟΣ ὈΥ̓͂ ΡΟῸΣ 
ῬΘΟΡΙΘ, αἰβδὸ ὈΥ͂ Ῥσορμοὶβ (ΖδοΣ, χἱϊὶ 4; 23 Κίηρβ ἱ, 
8)... Τὴ ΗΘΌΓΟΝ Αὐἀτηοῃΐ ἷ8 δἷδο οοπποροιοα πιὰ 
Αάδῃ ; ἔδβαυ ἰβ ἃ βοὴ οὗ Αἄδι, ργθαοσα ΠΏ ΕἾ ἰῃ- 
οἰϊπρα ἰο ἰιὸ φαγί δὰ θδγί γ ΕἸΡΕῚ τ {{πελὸ 9 Ὀοὰ- 
ἴῪ πδίαγθ ϑρρθᾶγβ ἴθ ῖθ δυουυ γθοτο; οἷ. ΣχΥΐὶ. 
1,19). ΒΟ ὈΘΙΒΟῚΒ τὸ ἰοῃὰ οὗ οἰιοῖοθ δπὰ ἢπογ 
νἱαπβ. ὙΒόσοσοῦ Αὔγϑηδσω 888 ΟΔἸγ δ᾽ ἤθθἢ, θυ ΟΣ 
διὰ τα }ς, οι Βροοίδὶ ζδβδέϊνο ὁοοδβίοῃβ, [βδδο ἀϑι ἰχ 
ἴῃ σϑηΐβου δηὰ πίμο (οἱ, χχυὶϊὶ. 8, 4, 26).---ἴὴ ἐδ9 

08, 88 ἴπ0 ὅσβί-οτη οὗ 811 οτγοδίυγοθ, (ἢ βἰρτι - 
οδοη οὗ ἰδ δτβύςθογι, Ὀο(ἢ δῃΐπηδ]ὶ δηὰ Βυϊηλῃ, ΠΔ8 
1.18 ἔσο, ἰἰ6 αἱ τηδῖθ, δηά αἰνίηο ἐοπηάδιίζοη (Ζίορ᾽θτ). 
ΤΊ ἴδίδοσ 18 ὑ]οδϑϑά, ἱμδὲ Ἐβδι, 1{|{πτὸ ᾿βῃγηδλοὶ, οἷ, 
χχὶ, 2 ἱ ἃ Ὠυπίον, δη ἃ [6 τορδιὰδ 'ξ δ δι 
οσμδιησηῦ ἰο ἴΏ6 σβίςθοτη, ΤὮΟ 8 ἴο πᾶν [06 ρογ- 
ογῃταοηΐ (μα 6γ). Ἐδδα Ὀθοοσηο8 Εάοτ, δηὰ ἰῃ6γθ6- 
ἔοτγο, 8111} [86 ΤΟΓΘ Τοσηδίηβ Εβδῃ ΤΊΘΓΟΙΥ ; Φ8ο0Ό, ΟἹ 
186 οἰδδν μδηά, Ὀθοοηθβ [βγδϑὶ (οἷν, χχυχί!. 28).---ὐδ. 
ΟΟὉ 8 ἴ)6 τηὴδὴ οὗ βορθ. Τη ροββοββίοῃ ἰμαὶ Ὦθ 
ΚΥΘΔΕΙΥ ἀοδῖγοβ 18 οὗ ἃ ἰσθμοῦ ογάθὺ : μορθ8 ἀθροπά- 
ἵπα οὐ ἰδ6 Ὀἱγιείσῖ. ΠῸΘ ΠΟΥ͂ΘΡ βισῖνοβ δίνεσ [89 
ἴοτος Ὀἰρ τί χοϊ ῥυϊν]οσοθ. (10 8 ἀουθ], 6180, 
ὙΠΟΙΠΟΡ ἰΠ686 ἬΘΙΟ 88 ΕΠ ἀονοϊοροά δὐ ἐμ6 τη οὗ 
ΑὈτΔΒΔΙ 88 δὲ ἰδ ἔτηο οὗ Μοϑθ68).---ἰ δὴ δὶ {86 
Ῥοϊπΐ ἴο ἀΐθ. οοῃδῃ ΟΥ ἰδίο 1 ν}}} ἔδνα ἴο βυσου Ὁ 
ἴο ἴδὁ ρΡ6 1116 ἰο ΜΐΟὮ ΤΩ γοοδίϊο ΘΧΡΟΒΟΩ 6. Α 
ἰθουρης ὀχργοβϑϑα τοῦτο ἴὕ8η ὁπ06 ΌΥ Αταῦῖο ΒΟσΟΟ8 
(Τυ0}}).--Εδβδυ 8 ἱπϑίραὺ ἱπίο {86 διΐατο οσίομἀϑᾶὰ ἴὸ 
8. ἀρϑί ἢ ΟὨ]Υ.---δοο δ τοαυοδὲὶ ἰΠδὲ ἔδβδυ βῃου 
δνγοδσ. Ηθ 8 88 ΘαρῸ ἴον [0 δυΐυτο 88 Εδαυ ἰβ [ὉΣ 
186 Ῥγοβοηῖ.---( θη Ώ1168, ὑο (18 ἀΑΥ͂, ΓΘ 8 ΥΕΓῪ ἴδ- 
γοτγὶ(θ αἰβὴ) διθοιρ; [86 ΑΓΑΌΘ, Ὀδΐηρ᾽ ΤΔΟΘΌΥ οαΐθῃ ἴῃ 
Ῥαϊοβμο 88 ἃ ρΡοϊίασνρο Ἐοδίηβοῃ ἔουμα ὑπ θὰ ὙΕΙ͂ 
ΒΑΥΟΤΎ, οἰ0.).---Ὑ δηϊ οὗὨ ἔα 1 οοπβάσθποο ἰη 
ΝΟ δά ρσίνοῃ Ὠΐτὰ βθο ἃ ῬΓοταΐβο, ἰδ 85. [8 ἰδὲ 
Ἰ,δ6 ὅδοοῦ ᾿ὶϑὮ ὑο δβαϊδὲ αἰ σᾶγηδὶ ΒΌ ΕΠ], 
88 ΑὈγαμδτα ΟὨοα ἩΪΠῚῺ ΟΔΥΠ4] τΙβάοτ.--- ποὺ ΒΠδΙΣ 
Ὡοΐ ὑδκ6 δἀναπίδμο οὗ (ΠΥ Ὀτγοίσμογ. ΕῸΓΡ [6 ῥγοβοηῖ, 
ὯὨῸ0 ἀουνί, ὅδοοῦ οὐβουγοᾶ (86 οοηδάθηοο οὗ μἷβ 
ΒΟΡΟΒ, 88 ΔΒ ΑΡγδῆδια, ὈΥ δηϊοἱρδίΐοη, οὐδουγοά 
ἢΐ8 Ῥσοβρϑοίβ.- "τἀ ᾿ϑῃτηδοὶ δα πο οἰδίτα ἴον ἴῃ 6 Ὁ]688- 
ἱῃρβ οὗ ἰδ ὈἰγΓ τ κῦ, ὈΘοδυδθ [ἴδῃ κατὰ σάρκα, 
80 Εδδὺ ἔογίοϊἐβ (ἢ Ὀ]οδβίηρθ οὗὐἨ ἢἰ8 Οἱτί τί ρῃῖ, ποῖ 
Ὀδοδυβθο Ὀοσοίίθη κατὰ σάρκα, Ὀὰὺ Ὀδοδυβο ἱποϊποα 
κατὰ σάρκα (Ὠ 6] 10280}}. 

ΒΕΟΤΙΟΝ. 

Τναας ἔπ ἴλα γερίοη ο Αὐϊηιοϊδολ, αἱ Οόταν. Τῆδ πιατὶγδείαϊίοτι 9.7 Οοά, απὰ οοπβνηιθα ρυοηιΐδε. Ἧΐ 
ἐηιαίίοη, οὗ ἰδ6 πιαχὶπι οΥὙ δὲδ ζαίλον. Τλε ἐχροδυγα ο7Χ7 Ἰεδοζαῆ. Τῆἧε ζιυΐϊπο ἤσυγε οΥΓ α 

γέολίν διειδοῦ, ραίέοπὲ ὁπαπμγαποσ. 
---... ..---..-. 

Οπλριεε ΧΧΥΙ. 1--29, 

1 Απαᾶ ἰμθτὸ νγδβ [αραίη] ἃ ἴϑτω 6 ἴῃ ὑῃ6 ΙΔηα, Ὀδβι4θ8 {Π6 βγϑὺ [Ῥσϑυΐουι] ἴαταῖηθ {μὲ 
5 ἴῃ (ῃ6 ἀδγϑ οὗἨ ΑὈτδμδη. ΑἈπα ἴβαδο ϑηῦ απίο ΑΙ οι Κὶπρ' οὗ ἐμ ῬὨΠ]801π68 

2 τππίο ὐθσδσ. ἀπὰ [80 [μογὰ [ϑϑβουδα] δρρθασθᾶὰ ππίο Ἀΐπη, πᾶ 8], 60 ποὺ ἄουσῃ Ἰηΐο 
3 Ἐργρῦ; αν76}} ἴῃ [16 ἰδμα τ᾿ ]οὮ 1 8}.4}} (6}} {66 οὖ: ϑϑο)ουγῃ [κα 6 βίταπρα:] ἴῃ (818 ἰδπᾶ, 



δ04 

Δηα 1 π}} Ὀ6 ἢ ἰῃ.θ6, δηα ψ}1}} Ὁ]688 (866; [ὉΓ απο ἰδ60, δῃὰ ὑπίο (ἢγ ϑοοὰ, 1 υἱὲ 
βῖνο 411 {μ686 σου 168, 8πα 1 5{71}} ρϑγίοττη [οδῦθο ἰο δἰαπὰ} (ῃ6 οδἰἢ τ ὶοἢ 1 δαυγᾶτθ ππῖο 

4 ΑὈτϑμδῖ ἰἢγ ἔδίμου, Απα 1 {}}} τηδῖκα [ΠΥ βϑϑᾶ ἴο τη] ΡΥ 88 (ἢ 6 βίδιβ οὗ ἤϑδαυβῃ, διᾶ 
01} γσῖνο ἰο {ΠΥ 8β6θα 411 [8680 σοιηίτθ8; δηὰ ἴῃ [ΠΥ βθθαὰ 58}}8]}} 48}} (88. παίϊοῃβ οὗ ἰ86 

δ᾽ ΘΑ Ὀ6 Ὀ]ΘΒαθα []οοι ἐναταδοῖνοα] ; ΒΘοδῦδο ὑμαὺ Α Ὀγϑῆδιῃ οὈθυϑα ΤΥ σψοΐοθ, δῃὰ ἰκθρῖ ΤΩΥ͂ 
ΟἾΔΓΡΟ, ΤΑΥ͂ ΘΟΙΩΙΗΔΠ ΙΗ 8, ΤΑΥ͂ δαί 68, 8} ΤΩΥ Δ ΎΨΒ. 

6,7 Απᾶ ἴβαδο ἀνγοὶῦ ἰὴ Οὐοσὰσ: Απᾶ {86 τβϑῃ οὗ {8 ρ͵δοθ δϑϊκϑᾶ λύπι οὐ μ15 πεῖ  δυὰ 
89 8814, 36 ἐϑ ΤῊΥ βἰβίασ : [Ὁσ 86 ἴδβαγθα ἴὸ δβ8Υ, 8 λὲ ἐβ τὰν σϊΐο ; 16ϑὲ, δαϊά δε ἰμλρν μ6], 
1ὴ6 πηϑὴ οὗ 86 ρ͵δοθ ββου]ὰ 1(1]}] τη ἴοσ Βθοθϑῃ, Ὀδθοϑυβθ 8ὴ6 ὡαϑ ἔδὶγ ἴο ἰοοῖς Ὁροι. 

8 Απὰᾶ ᾿ζ σδτὴθ ἴο Ῥ888, θη 86 84 ὈΘΘῊ ἴΠ6 ΓΘ ἃ ἰοὴρ ὑτηθ,} (ῃαὺ ΑΙ πα] θοὶι Κίηρ οὗ [86 
Ῥ]]Ἰβυη68 Ἰοοϊκθὰ ουῦ δὖ ἃ ψπάον, δπα βανν, δῃὰ Ὀ6Π}0]4, ἴβδδς τσαδ βρογιπρ ὑιῃ 

9 ΒΘΡο κΔἢ ἢ18 τιθ. Απαὰ ΑΙ 6Ἰθοῖ 681164 8δδο, ἀπὰ βα᾽α, Β6}0]4, οὗἉ ἃ Βυγεῖν [οὐτίαίη!}] 
886 9 (ἢγ σψιΐθ: δηὰ μον βαιαἀβδὺ μου, ὅθ “8 ΤὯΥ̓ βιβίεαυ ἢ ΑἈμπὰ ἴβδδὸ βαιὰ υπίο ΐμι, 

10 Βοοδυβο 1 βαϊά [1 ἐβουρμι]}, [μ68ῖ 1 ἀ16 0 ἤθσ, Απᾶ ΑΙ ΘΙ 60 βαϊὰ, ὟΝ μδὺ ἐξ (18. ἰδμδὲ 
ἴδοι μαϑὺ ἄοῃθ ππίο 87 οὴθ οὗ (68 ῬΘΟΡΪΘ τΐρῦ Πρ γ᾽ μᾶγθ θη πὶ ν (ὮΥ σσιἕο, δπὰ 

11 δου Βμουϊάοβὲ αν Ὀὑσουρῃὺ σα 1} Π 658 ὉΡΟῚ 8. Δπὰ ΑΙ] 6] θοἢ ομαγρθα 4}} λὲδ ρθόρ]α, 
Βαγτηρ, Ηθ ἰμδύ τουομοί [αὐ ασθὼ} {18 ἸΏΔη ΟΥ̓ [8 τ 6 88}8}} βυγοὶυ Ὀ6 ρὰϊ ἴο ἄδδιῃ. 

12 Το ἴβαδο βουχϑα ἴῃ (μδὺ Ἰδπᾶ, δῃα σϑοοϊνϑὰ [ουμά. Δ. 6.] ἰὰ (8.6 88:16 γϑῶγ δὴ μυμπάγοῦ- 
13 [0] : δἀπὰ [δὼ] [89 ΤἸυοτὰ Ὀ]Θββθα Ἀπ: Απα ἴμθ τηϑῃ ψακοὰ ρτθϑῖ, διὰ τγϑηΐ [ογσασα, 
14 δῃὰ ρτθν ὑη}}} ἢ6 ῬΘΟΔΙῚΘ ὙΘΙῪ ρταδί: ΕὟΓ 6 ἢδα ροβδβθββίοῃ οὗ βοοῖκα, δῃα ροββϑββίοηῃ 
15 οἵ πογάϑβ, δῃᾶ ργϑδὶ βίου οὗ βοσυδηίΐβ: δηὰ {Π6 ῬὮΠ]1501η68 Θην]θα ἢἷπι. ΕὟΌΤΣ 8}1 {Π6 0 }}8 

. τυ ἢ 18 Δ ΠΟΥ Β Βοσυδηίβ [8 ἀϊρρβᾶ 1η ἰῃ6 ἀ4Υ8 οὗἨ Α Ὀγδδσα ἢἷ8 ἔδυ μοσ, [16 ῬΡΒ1]1501η68 
16 μεᾶ βἰορρϑᾶ ἰῃθπι, δῃὰ 4]]6ὰ ὑμϑαὶ τι δασίῃ. Απα Αι] θοἢ βαιὰ υὑπίο 1388ς, Ὁ 

ἔγοτῃ 8; ἔοσ ἰδοὺ δζί τοὶ ταὶ ρ 6 Γ ἴῃ 8} γ76. 
11 ΟΔαάῖβδδο ἀορατγίοα ἴμδηςα, δηα Ρἰ ΟΠ 6 ἃ ἢ18 ἰδηΐ ἴῃ [6 γ]] 8 Ὺ πωϑὺ γΑΠ6γ-- πὰγ.--Α.6. 
18 οὗ Θοταγ, δῃὰ ἀποὺ ἰμοσθ. Απα ἴβαδο ἀἰσρθα δρδὶῃ [ἢ 8 γγ76}18 οὗ ψαῖθσ, νυ ἈΙολ {μ6γ ἢ 

αϊρροὰ ᾿π [6 ἀδγα οὗ ΑὈγδθδια Ὠ18 ἔδί μου ; ἴοσ (86 Ῥἢ]βιπθ8 δα βίορροα ἰμϑῃ δῇωοσ 
ἐπ6 ἀθδίῃ οὗ ΑὈγδῆδια : δια ἢθ οδ]]6α {Π6}1 Ππδχη68 δήϑσ [Πκὸ] [88 πιδῖηθ8 ΕΥ̓ ΤΠ ]ο ἢ 8 

19 δυμου [84 (8]16 ἃ ἰῃθπι. Απα 1ββ88ο᾽8Β βούυϑῃΐβ αἀϊρσρεοά ἴῃ [Π6 γ8]]6 Ὁ [δὲ ἐμο βοίοπι]), δὰ 
20 ἔουῃα ἰπογα ἃ Ὑ6]] οὗ Βρπιπρίαρ, [μνέπα] ναΐοσ. Απὰ {86 Βοσάσηδῃ οὗ Οϑασ ἀϊά βιῖνο 

ὙΠ00 18δ80᾽5 Βοσαπηθη, βαυηρ, ΤῊΘ γδίοῦ 8 ΟὟ : δηα ἢθ οΑ]]6 ἃ ἰ86 πδιηθ οὐ {16 με]] 
21 ΕΣ ΖεΪς [οοπίεπβοι] ;; Ὀδοδυβθ {Π|6 } βίτουθ ΜΠ ἃ. Απα [Π6γΥ ἀϊσρθα δηοίδμοσ τγ6}}, δπὰ 

δίζονθ ἴοσ ἰμὺ 8180 : δῃηᾶ ἢθ οδι δὰ ὑὴ8 πϑιὴθ οὗ 1 βι:ὕμδ [«αταίἐγ--άνεσεασγ, Βαίλη μοὶ]. 
22 Απᾶ δο τοιρονϑᾶὰ [νταῖκο.}] ἔσοτω ἴβθησθ, δηὰ ἀϊρρϑὰ δηοίῃοσ γ76}}; δηὰ ἴου {μὲ {86 Ὺ 

Βίγονϑ ποῦ : δπὰ ἢθ οδ θὰ (ἢ6 πϑιηο οὗ [Ὁ ΒΘΠΟΌΟΙΙ [{ν|ἄθ τουσα]; δὰ 86 βαι ἃ, ΕἿΣ ΟῚ 
{πΠ6 Ἰωοτὰ Βαῖῃ χῃηδᾶθ σόομὶ ἴοὺσ υϑ, δια τῦ 8881} Ὀ6 ἔγινα] ἴῃ [Π6 Ια, ᾿ 

ΟΕΝΈΞΙΞ; ΟΚ ΤῊΣ ΕΠΒΗῚ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΒΈΒ, 

[ Μα:. 8.-- πο ἐδο ἄλγα τ τὸ ἄγατσῃ ουὐί.--Α. 6.] 
[3 αο:. 10.--992 9 ΕΠ ἃ 1 Η10 ; ἐξ Ἰδοῖχβ ὑπὶ ᾿ἰπ{10, Δα 6 Ομ δ᾽ ἄθο σαμιἄδγα.--Α. 6.] ι 

ΟΘΟΕΝΈΒΑΙ, ΡΕΕΙΓΜΙΝΑΕΥ ΒΕΜΑΆΒΈΉἭ. 

1. Τὸ ῥγοθθηΐ οδαρίος (σχυἱ) 18 {Π6 ΟὨΪΥ͂ 056 
ἀογοίοα οχοϊ δῖ γον ἴο γα 0.8 ΘΟΠΟΘΓΏΪΏ, 
ΤΏ ΤΟΓΊΠΘΣ ὨΔΙΤΔΌΥἝΘ ΤΟΓΘ, ΟἹ (86 ὁη6 ᾿ιδηα, ἰηϊοῦ- 
πόνο ἘΠῚ} ΑΓΔ ΒΒ ἰβίογυ, δηᾶ, οἢ ὑπ6 οἰδθῦ, 
οουίδίποα ἰὴ6 Ὀορίπηΐηρ οὗὨ {πὰ πἱβίοσγ οὗ Εδαυ δηὰ 
Φαοοῦ. ΤῸ βοσίΐοη ἴῃ ἐμὸ [Ὁ] οσίησ οὨδρίον, Ὀαὶ 
ΤΩΟΓΘ []γ αἷνοι ἴῃ ὑπ0 Ὀορὶπηΐηρ οὗὨ ομδρίον χαυὶιὶ. 
ἔουτηβ 8 δοποϊυβίοῃ, ἴῃ ὙΠ ΐοΝ ἐδ ἰβίοσῃ οὗ 1888ς δπὰ 
ἰΠδὺ οὗὨ ἷβ ΒΟΠ3 Δ΄Ὸ οοῃβίοσοαὰ 88 ὁη6. ΤῊ 18 [Ὁ]- 
ἰοποᾶ ὉΥ ο. χχσυ. 27, 116 8 τ ϑίδποθου δοὮο 6χ- 
ἰσῃαϊηρ οὐοῦ 880 ̓ 8 ἰοῃρ δῃὰ ἰβοϊδίοὰ 116, ἀυτνίησ 
πιο ἘΘΌΘΚΔὮ. αἰβαρροδγβ ἔἴτοσῃ [ἢ 6 ΒοθΏ 6, ΔΘΘΡΙΥῪ 
Ειϊονοὰ ομ δοοουμΐ οὗ Β6Γ βοῆβ. 6 ἤδνθ μοῖὸ 8 
νἱνιὰ ᾿ἰοοροίατο, ἔλθη ἴσοσα (86 τηϊάβὲ οὗ [8880 
ΟἸΙχτίπιαρο, δηὰ σοργοδβοηϊηρ οἰθδτὶν [06 ἴδοὶ ἐλαΐ 
͵βααο᾽α σοὶ ποῦ απά ἐγαπφωλίν ἄγαν αὐεν 
(ἄδην ρειγδ δέεβδίισαε. ΤῺ ἰδουρηῦ, Ὠονγονοσ, ῥθῖ- 
ναᾶοα ἢϊ8 ποῖ Ὠϊβίοσγ. Ηδ βιιηἶ8 0 ΒΓ ὍΡΟΙ 
Μοιϊδῃ, δῃὰ (8 ταοοῖνοβ ἃ πιγϑίοτίουβ ἐμοοογαίίο 

ἴδϑδο.  ἰατοὰ πὸ]. θυνίηρ ΕΌΘΚΑἢ ΒΒ Ἰοη 

σου δοογδίίοῃ 88 ἃ ἴγρο οὗἨ Ομ γίδι. Ηρ παλιοὰ ον δα 
Ὀγίαθ τ)η)ὲ] ΑὈτδθδιο Β δηὰ ἘΠῚ Σου 5 στα ῃγοςσυσγεὰ 
ΟὯΘ ἴον εἷπλ πὶιουὶ 818 οΘο-ορογδοη, διὰ ἴῃ τὰ ῖβ ἢ6 

ὈΔΓΓΘΏΠΘΒΒ δ6 
ΒΘ 5 20 ΤΟΙ ΘΟΥ βυοἢ 88 ΑὈγδῆδπ ἀἰὰ ἰῃ σοπποεῖου 
πὶ! Ηδρσατ, Ὀὰΐ ΔΙ χοθογίϑ ὕ0 ῬΓΆΥΟΣ, δὰ ἰδ 
ΤΟΥ ὀοτηροηβδίοα ἴῃ 19 Ὀεβίοναὶ οὗ ἐπΐμβ. υπίης 
186 διιΐηο Β6 ἀ068 ποὶ γζὸ ἴο Εφσγρί, Ὀυὲ, ἀοοοταϊηρ ἰο 
ΦεβονδὶΒ ἰμβίτυοιΐοῃ, τοι ἴῃ δὲιὰ Ποῖα, 
ἴῃ (86 οουπίτυ οὗ ἰδς ῬΒ Πδιἴη68, ἰΒ ταοβὶ δουηάδῃγ 
Ὀϊ]οβθοα. Ηρ γχγϑοοῖνοβ ἴῃ εἰἴθποθ (86 σδῆβυσο οἵ 
ΑΒἰγλοίθοι ἔου ἢΪ8 ἀδοθρεγα δβίδιθιηθηϊ τοβρϑοϊησ 
ΒοθοιΔῃ. Ηὸ ἴἰβ8 χοᾶ, ἀπὰ ἀδρασὶβ ἔγοτῃ ἀὐγαγ. 
Ηδ γἱο] 5 ὁῃ6 Μνὰ}} δέος δποίβοῦ ἴὸ ὑπ βῃορῃογὰβ οἵ 
ἴδ ῬὨΙ (ποθ 8, οτὸν τοοθαϊησ, ἔασίμον δηὰ ἔασίδοσ: 
δηὰ γοὺ [86 Κὶησ οὗ ἰλ6 ῬὨΙ)5ἰΐηθ6 Δρρ 168 ἰο δὲπι 
ἴον δῇ δ ἰ0 8 τοῖσδ Ῥπηοθ. ΕἾΏΔΙΥ [βδδὸ 
ἰχηο 8 ΠΟῪ ἰο τϑοοῃςοΐῦθ Ηἰπβοὶ ἢ ὑὸ (86 βίτοτιρ ἀδοθρ- 
τἴοη ὑγοραγθὰ ἴὉῸγ Εἰπὶ ὉΥ Βοῦοιδἢ τπὰ Φαδοοῦ, διὰ 
ούοη ἐμὶ5 Ὀ] ΔΉΠΟΥ οὗ ἰοσηροῦ ἰδ Ὀ]οββοὰ ἰοὸ ἢΐπι, ἴῃ ἐμαὶ 
86 5 τ ΟΌΥ Κορὲ ἱπ ἰδ6 τὶραὶ ἰμοοσταιξο αἰγοορα, 



ΟΕἼΑΡ. ΧΧΥ͂Ι. 1-23, 

Βῆα γνεαδεῖνο οοπάυσί, ἴοο, δὲ ἔδο πιατγίδρο οὗ δἷβ βοῦϑ 
γεβάσεο (6 αἰδτοησο Ὀοίτοδι (86 εἴας Βεδὰ κινῇ ἐπὸ 
ἐδοοογαίϊο Φδοοῦ τθοτὸ αἰδίιϊποὶ, ΗἸ 8 Θοτηροβῦο δὰ 
σοάυγδηοθ βεϑεὰ ἰῃβνηλίτδθα : (666, ΒΟΎΘΥΘΥ, τὶ δ 
ὝΘΔΙΠΘΔΘ ΟὗἨ ἁ ἰομιρογδηθηῦ, ΔΙῸ ΟΥΙΔΘΔΟΥ δσυρροτίδα 
ὉΥ ἃ μόνον οἵ (ἰ6 δρίτὶς δηὰ οἵ ἰδῆ. Τ|6 ΤΟτα] 

ἴῃ ἰτ ἰδ {1:6 φεϊτοαδιγαϊηὶ υὐδτηβερ θα ορροεί- 
ἰο ἰδ οὐσὰ πίβηθα, 6 γίνοδ Ἐρ εἶδ Υ ΡΌΓΡΟΔΘΘΟ 

Ὀϊοδο δου. [δ6680 ἰοδιθα Θχρουὶ θη 8 }}}7 προῦ 
οὔἶδῆι, ἰμδὲ χυίϊοίηθδββ, συ γ, δὰ οοηδάθσηοοσ ἴῃ 

186 τὰ δενθ ἃ μἱοσίουβ ἰδεῦθ. 78 ὀχρουΐθῃοο ἴδ 
προ ἷ8. Ὑ1|016 σᾶγοοσ, [ἢ πὸ [πάσο Βἷτα 

16 ἀοοϊδτδιύοηβ οοῃοοζηίησ ΒΟΌΟδἢ δἱ Οογασ, 
86 ΘΡρϑαῦβ ίο Ὀ6 ἰδ6 τὰ ἱπιϊίδίονῦ οὐὗὨ ιἷ8 ἔδίθου : 
ἐδουρὴ ἰδθ οἵ Μἴ8 με μο᾿Β τηδχίπι ἴῃ 818 

ΤΑΛΥ͂ ὉΘ οχρίαἰποᾶ ἤοσα ἷθ τοοάσαὶ, βυδοοῦ- 
πδίυτο, Βαξ ἐπδὶ ἢ6 ἀοο8 ποὶ ἰτοί αἰο Ηΐ ἔλέμον 

βἰαυϊδηυ, ἱβ θοῦ ὀρθοὶ} ἤοσω ἰδ6 ἔπος οὗ .εῖϑ8 φυϊοὶ 
π μοῦϊ ΔΩ τοϑίβίδθοο. ΤΠ18 6 πιδὰθ οἷ- 

ἄδδε, ἰοο, ὉΥ 6 ἴδοι {πὲ ἢθ ἄοσα ποῖ, Εἶκο ΑὈΓΑΒΔΠΙ, 
τσ [80 διυΐπο. ογϑθουογ, Ὧθ ἀοδθ 

βροσύηρ ἴδ ς Ἰαν!} μοῖρ, Ὀαὲ ΠΟΙ δ εἰπιδοῖ δυγο οὗὨ ἱξ 
ἰταηδοϊνιϑα τσοὶ οὗ (6 βεγαίὈοτε., 

ΐτα, δ88 
ποτε τα οὗ διυηοῦ, Βυοἢ 88 ἰδ ἐο ἰσδῆσυὶ 
τοῖμβ. ΠῚ6 ρῥ]οδδδοὶ αἰδροαϊοη τουθδὶβ ἰίβοῖ τοὶ 
ΟὨΪΥ ἴῃ δ ργοίθγθῃοθ οὗ νυϑοΐδοι, Ὀυὲ ὈΥ͂ ἷ5 ῬΘΟΌΪΔΡ 
ἸΩΔΠΉΘΣ Οὗ ρῥγορασίηρ, ἴον ΑὈϊπλοίθοι οὗ αογαγ, δηὰ 
Ηἷο ἔοπάβ, ἃ [δδϑι, θυ δἷνον 806 ζϑῃ ]6 ἔ, δηθὰ 
Ὀαΐοτο ᾿6 τηδὰθ ἃ οουδηδηΐ Ἡῖϊδ ἴτη οἡ ἴδο ΤΌ] 1οτ- 
ἴπρ ἀαγ. [Ι͂ὼ εἶδ γοσδίώοη, ΒΟΤΤΘΟΥΘΥ, 88 ραδίγίδσοι, Ὧ6 
ΒΟ Εἰ πη66 1 ἃ τη οὗ δρίσὶΣ ὉΥ Ὀυϊιἀΐηρ δι Δ᾽ 18. 
Ὠηΐο ἰδ [οτὰ, διὰ οὐ] ΐησ ὑροὰ 8 πᾶῆιο (νογ. 2ὅ 
Απὰ τ} 116 ἔπογο δὸ Ὀυϊ ἵπο νἱδίοῃ. δ τωθη!οηϑὰ ἀοῆ- 
εἰνοῖγ ἀυτίπρ δἰ 116 (νὸν. 8, τον. 24), δ:}}} [86 γθ 10]- 
Ἰονε ἃ μιἰσθθν δρὶ τα] 19, απ, αὐ ἰδ δαηιθ ἔΐη6, 
α 7εγίλεν ἀευοὶ ΟΥ̓ ἰλ6 Αδναλαμεΐο ΕΌΝῊΝ 
τυγουρὰ [86 αἰδροκίοι ΒΘ τραδηϊίοθαίδ ἴῃ (πὸ Ὀϊοδϑίης 
οὗ ἷβ θύη8. ΟἿΓ ΒΘΟΙΟ ΣΩΔΥ Ὀ6 ἀἰν 6 85 [ΟἸ]ὸ ΤῈ : 
1. 16880᾽8 βοΐουσῃ ἴῃ [Π6 ΔΟΌΒῪ 180 ἔδλυνΐπο 
ἴῃ οομϑοαύθηοα οὗ δὴ ἰπἰυσποίοη οὗ Φοδβονδθ. ἘΒ6- 
πον ρῥγοϊοΐβο (γοτΒ. 1--6); 3. 6880} δαβοσίίοῃ ἰδδὶ 
Βοδοῖκδὴ 88 Ηἷβ8 δἰβίος (τ σα, 1--1}}; 8. ΒΩ δ 0 ὑζῸ8- 
ῬΟΣΙΥ ; εἷ8 ἜΣ 1]9 ἤτομα (86 οἱὲγ οὗ , δηὰ δ δοῖ- 
τἰαπθηΐς ἰῃ (ἢ 6 γΑ ΠΟΥ οὗ όταν (γοτβ. 12--17). 4. 
ΓΙ ΤΥ ῬΑΊΘΙΡΕ ἴη τ 8ο οσῃάυτοὰ Π {1} 
π68, ἀπὰ ἰ(8 Ὀϊοδαίηρ (τ ΣΆ. 18-23). Κοοδοὶ τορϑγὰβ 
1:96 ῥγοδοηὶ διδρίοῦ 88 ἃ ψϑδονυϊβιϊο δαυρριεϊησης, 
τοϊηρὶ οὐ τὴ ΕἸοἰ σεῖο δ᾽ατηρηῖδ. [1 τοζαγὰ ἰοὸ ἰδ9 
ὩὨΌΤΩΘΤΟῦΒ ροΐηΐβ οὗ γοβοι ὉΪδῆοο ὈΘΓΘΘΙ [5880 δηὰ 
Αὐτδθδαι, Κυτὶ [85 βῃονῃ, (Ο΄ εοῖ., Ρ. 326) {πδὶ 
(1666 ΤΟΘΟΙΩὈΪΔΏΘΟΒ ΔΙῸ Ὡοὺ βἰδνὶβἢ ἱπιϊίδι οι, Ὀσὲ 
ἃζὸ τοδικοὰ Ὦγ αἰκεϊπος ῬΘΟΌΣ σ᾿ ἶθ8, δη ἃ ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, 
δὶ ἴΠ686 δἴτηΐδν σου 068 δΓο ποῖ δοοίἀθηίδὶ, Ὀπὲ 
ΟὉ ἴΠ6 006 Ὠδη4, 88 ἱῃ6 τοΘῸ] ὁ οὗὐἨ ἴδ6 αἰνίπο ρῥτγονΐ- 
ἄσπρο, ΠΟῪ ἔονν ἔγσοτα ἰἕδ6 βᾶτὴθ ῬΌΓΡΟΘΟ δηὰ ἀϊβοὶ- 

ἴπ6 ὙΠῚῈ {1ΠπῸ ἕαίμον δῃηὰ ἰδ βοη, δὰ ομ ἰδ6 Οἶδα ῦ 
) 88 (ἊΓ 88 ΠΟΥ͂ δΓΘ {86 τοδὶ οὗ Πυτηδη ομοΐοθ8, 

1067 ατθο ἴγόσωη δὴ δοίιδὶ γοβοσῃ ὈΪλπῸ6 ἴῃ ἐποῖν οοπαΐ 
ἰἴοῃ δῃὰ ἤοροα. ΤὮυ8Β 41} Ὀοϊίονοσθ ἰπ ἐδοὶν ΘΧΡΘ- 
τίθσιοθθ ΔΙῸ 8|}Ξὸ δῃαὰ γαῖ υ0}1Κ0..---Α. 6.] 

ὁ ῃδηΐῃν οὗ ἴΠ0 γγ 6115. ὑδἰ'κϑὴ δΙΤΔΥ 

ἘΧΈΑΒΤΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Τειβ. 1- 6. Πααοῖς αδοάδ ἕπ ἐδθ οομπῖγυ.---Α 
ἔαπῖηο.---Ἰἰ ἰ6 ἀϊδηρυϊϑηοα ἔσομαι (δ 6 ἔδτηΐπο ἴῃ ἐδ 

Ηἰδύονν οὐὁἨ ΑὈτδδδηι. ἴδδδο, {0 οτὶῃ (86 ΘΙΔΙΏΡΕ 
οὗ ἰδ (ἈΣΠΟΡ, τγὰϑ οἱ ἰδ6 Ροΐπὲ οὗ ρμοίῃρ ἰοὸ ἘΕργρῦ, 
Ὀυϊ ἰβ διτοϑίοα ὈΥ αἰνίηθ ἱπιθγροβιιο. Ἃ“' 1588Δ0ῈἘ 
ΒΙΒΊΟΓΥ ΘΟΙΙΤΏΘΏΟΘΒ ἘΠῚ} [8.6 ΒΑ ΓΔ] 88 [86 Ὠ᾿ΒΙΟΥΥ͂ 
οὗ ΑὈγδθδτο ἢ (6 1580). ΤὨ8 ἔγοαυοπὶ σδΙ πεν 
οὗ δηιαυϊε ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΟΘ ΙΏΟΓΘ 'π ἴδ 6 ὨἱδΙΟΓΥ οὗἉ 98» 
οΟὉ.---ἴδδδο πσουῖ ὑπο ΑἸἐ λ6160}.---Νοῖ [86 0.6 
ταθπιἰομοὰ οἷ, χχ. 21 (Κίον, βοδαπι, οἴο., οὶ.), 
δαὶ Ηἰδ δυοοοῦδον (Κποθο). ΤΏ Βαπη 8 ΤΩΔῪ Ὀ0 βαϊὰ 
οὗ Ῥμέοδιοὶ (οἰ. χχὶ. 22). ΤΏΘΓΘ 8 Β6Τ6, νΟΓΥ͂ ργοῦδ» 
ὉΪ]Υγ, ὁ ἀἰδγοηῖϊ Αἱπηθ] θοῦ, δηὰ τὶϊῃ Ὠἷτη δηΟΐΠ 65 
ΡΙμοδοῖ, ΤΉο ΓΌΤΊΩΟΣ 18 ΘΣΡΓΟΒΕΙΥ 08116 8 Κίηρ, Ὅροι 
158 ἢδπλὸ ΑὈἰπι οἰ θοῖ, ΔΒ ἃ βιδηΐηρ (16 οὗ ἰ(Π6 Κίηρμ, 
ΘΟΏΡΑΙΟ [86 {{Π|Ὸ ἰο ἐδ χχχὶ νι ΡΒ. πὶ 1 ἤδι. χχὶ. 
11.----Θ οχα:.--- Το συΐδ8 οὗ το ἢ, ἀπὰθν [6 ὨΔΙΩΦ 
οὗ Κίνθοῦ οἰ -Οοτᾶν, Βανὸ Ὀθοπ δρδίη αϊβοουοσοὰ ὮΥ͂ 
Βονϊ]δηᾶ, (Ὦγοο Ἰθαμῦθθ ἰῃ ἃ βουϊμοδϑιουὶυ ἀἰγθοίΐοι 
ἤροιῃλ αδσα." 6]. Ιϑδδὸ ἰηίθπὰβ (0 ρὸ ἰοὸ Ἐγρῖ, 
Ὀπὶ δοοογάϊηρς ἰο Θ᾽ δ ἱπδισυοίζοη, Ὠ6 ἷἰθ ᾽ο τοπιδΐῃ 
ἴπ Ῥαϊοδιΐϊπο 88 ἃ ".---αο ποῖ ἀονν.---Ἰἰ ἰδ 
οδιασαοίοτγίβιίο ἰδὲ ΑΌΣΔΠδιη γτοοοϊνοαὰ ἴ86 ἢγδβί αἰνὶῃθ 
ἱπδιτυοιίζοη ἐο βδδο 9 γεπιαΐη. Οσοὰ Ἰοδὰβ 
ΘΟΥ̓ΟΓῪ ΟὯ6 δοοουράϊῃρ ἰὸ εἷβ ρΘσυϊ αν Ὠδοοβαί (θα, Ἐγοα 
ἴῃ ποιπίηρ 841} ὈὉ6 πταηἕπρ ἴο ἷπλ.---ΑἹῷ 
ἢδοθο οουσιχίοε.--- Εχιοπάϊηρ (Π6 ῥτγοιηΐβο Ὀογομὰ 
Ὁ ἜΒΛΕΟ ΤΟΣ ΤΑΙΠΟΡ Δ}1 (0:6 ἰδπαβ οὗ ἰδὸ αἰ δτοηὶ (δ 
Ὡδδηὶ ἐσ 68.---Α, 6.1--Ὁ {1 Ἐο ῖὰ [λο9--- 
Α γγοπιῖβο οἵ μοῖρ, Ὀϊοδϑίῃρ, δῃ ἃ ργοϊθοοῃ, οϑρεοΐαῖ. 

Ὡοοάοα ὮΥ ἴδ88δο.-ἴ Ῥοσέοστα ἴῃ οδῖῆ.---- 
Β ἴῸΣ 00 αἰνίηθ οαἱἢδ γγϑ διϑοϊ ον ὅττη, 

τδουρῖ,, οα ἰδ6 ρασὶ οὗὐἠἨ Αργϑῆδε, ἰδ ταῖρϊ δᾶγο Ὀδοα 
οὐδουτοὰ, Βαϊ εἷποθ ΑὈγϑΒδσω, οἡ ἢΪἷ8 ραγί, γοϊηδί ηϑαᾶ 
ἔσο ἰο ἰδο οογοηδηξ, ἰὸ ἰ8 τοηονοὰ ἴο ἴπΠ6 βοῦ ὉΥ͂ 
γἱἰγίθο οὗ δὴ οδίι, πὰ δὶ ἰπῃ τοραγὰ ἴο (86 οοηὐθηίδ οἴ 
[86 ργοπιΐθο, ἰὲ ἰ8 ουθΏ Θηαυροά. ΤΏ οὔθ ᾿δηὰ οἴ 
Οδηδδη 8 οἰδηρθὰ ἰηΐο ΤΔῺΥ οοθηίτίοθ, (Π0 βοοὰ 
ταῦ ρα 88 ἰὴ6 βίδβ οὗ ποαυθῆ, δπὰ δβ ἰῃ9 βαιμὰ 
Μ Ὡς '8 ὍΡΟΣ δ δ68-ΘΠογθ, ὈΘΟΟΙΏ ΘΒ δίατϑ ΟἿΪΥ ; δηὰ 
ἴδ Ὀϊοβαίηρ οὗὁὨ (86 παιίίοῃβ (οἷ. χχίϊ, 18) Ὀδοοῖμθβ ἴῃ 
Ὠἰ6 βοϑὰ ἃ το ΠΙΔΡΥ Ὀἱοδδίηρ οὗ (9 ὨδυϊοηΒ διποηρβ 
τποτηβοῖνοα.---Ῥοοδῦδο ἰδὲ ΑΌΣΔΏΔΙΗ.---Ἴ ἰοτ ΠΥ, 
ον ἰλαί. ΑὈτΔΒδπι 8 οροάϊοηοο 'θ ὈΣοΟΌρὮΣ ουὐ ΘΟὨΒρὶ6- 
ΠΟΌΩΙΥ ἰπγουσὰ ἰδ τ186 οὗ ἴδ τἱοιοδὶ ἀθαϊ ΓΟ ποι 
ἰοτιβ. Τὸ (86 οΘοεηχηοηἀδέοι οὗ οροϑάΐδησο ἴῃ ΖΘΏΘΓΑΙ, 
ΤΟ] ]οντΒ ἴῃ αἰτίοὶ ἀοτίνδίοα: 1. [06 οὔδσγο; ἅ. 19 
σοϊωσηδιηἀζηθμίβ: 8. ἔμ6 ἰηπεϊιε0}8 ; 4. (᾽6 ρόττο οὗ 
ἰδο ἸΤΒΟΙΔΝ ἰῃ (80 ῥΐυταῖ, Ἰ. [Βς Κορὶ 9 
αδαγρό οὗ :᾿6 41 οοτωταϊδϑαΐοη ἢ6 δὰ σίγου 
Ὠΐτα : ἀπε χροιὰν εὐϑροι 5. ΘΧΡΓΘ8Β ΟΥ έσειίοθεὶ 
ΟΥΘτΒ: ᾿ 8 δέαέμίεε, ᾿Ϊ8 δἰαίϑὰ Ῥγοβου 00:8 ρτΤαΥΘΏ 
ΟἹ Βίοῃα : [ι8 ἴα, [6 ἀοοίτγίῃθ οὗ τροΓᾺ] 00] 
ἔεϊδουθ. ΜΌΒΡΗΥ, Ρ. 8714. Ηΐο ονοάϊΐθηοθ γῶϑ Ὡοΐ 
Ῥοτίοσὶ, 88. τὸ πον, Ὀπὶ ἰξ τα υπγοδοῖυϑ, δηὰᾶ 
88 ἷἱὲ δονγβ ἔγσοταη α ᾿ἰνίηρ (ΑΙ, 8 ἴθυ5 Βοηοτγοῦ οὗ 
αοἀά.---Α. 6] Το πιοῦνο οὗἨ [9 Ῥγοπιῖϑθ δ ρμδ- 
Β'ΣεΒ (9 Βυμ ]γ δηὰ ἰὸν ροδίἰίοη οἵ ἴβδδδο. Ηθ 
τασδὶ αἷδο, Βόονονορ, τοπὰορ ἐπο οὐοάξομοο οὗ ΤΑΙ ΤΉ, 
Ἷ Φοδοναδ᾿β Ὀ]οδδίηρ ἰ8 ἴ0 τοδὲ προὴ Βίπι, δπᾶ, ἰῃ- 
ἀοϑὰ, βγαὺ οὗ 4]1, ὉΥ σοϊηδλίπίης ἴῃ ἴ86 ΘΟΘΠΙΥ. 
ΑὈτδθδὰ μοὰ ἰο ρὸ ἴο Ερτρὶ, ὅδοορ τωυβδὺ γῸ ἰο 
Ἐαγρὶ ἰο ἀΐθ {δοτο, [βαδο, ἐπ 6 βδοοοπὰ ρδίγίδγοι, ἰ8 
ποὶ ἴο ρῸ ἰο Εσγρὶ δἱ δὶ], Νοιπὶ ἐπαιδηἀΐηρ [Π|6 τθ- 
ΒΘΙΏΘΙΔΠΟΘ ἰ0 (86 Ὀγοζηΐβα, οἷ. χχὶϊ., [6 ΠΟῪ Β6γΘ ἷ8 
ΕἸΣ ΤΟ ΧῪ ΦΎΘΣΤΒ 

2. Ἄοτα. Ἴ-11. 7πααοῖΣ αεϑονίἑοπ τεδρεσπα 16. 
δεξαῆ. ἴῃ ἴπο ἀροϊαταώοῃ οὐ 18886, (6 δὐδθῃὺ Β6τΘ 
ΤΟΘΟΙ 08 ΑὈταμδπιβ ὀχρογίθηοθ, ὈοΪι ἰῃ Εργρὲ δά 
δὶ αοτδγ, Ὀυΐ 48 ἰ0 41] οἶβο, ἰὶ αἰ οτθ οπγοϊυ. ὙΠ 
ἀἰκρα 1ο ἔπ ἀοοϊαγδεῖοα ἰἰ8οὶζ, ἰὰ 8 ἐσθ ἐμαὶ Ἐδθ- 
οἶδ 88 4190 τεϊαϊοά ἰὸ 1586, Ὀὰϊΐ ΤΟ ΟἰβιδΒ ἰὉ 
[θδη βασδὴ ἰο ΑὈγδδσα, [ὲ ἰδ ουϊάθης ἔτοπι [86 ὯΔ᾽» 



δθ6 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΚ ΤῊΝ ΣΕΙΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕἉΙ͂, 

ταῖϊνο ἰοῦ ἰῃδὲ [8880 8 ποὶ 80 ΒΟΥ ΟΌΔΙΥ ἰπτοαϊομοα 
Ἀ8 ΑΌτδμδπι, δι δουρὰ (86 ἱπαυϊτίθ8 οὗ [06 ὈΘΟρ]6 δὲ 
όταν ταΐριλ ἤᾶνὸ δἰδιτηϑὰ μἷπι. [Ιξ ἰϑ ποῖ ὮΥ ἃ 
Ῥυπίβῃπιοης ἰηβίοίοα ὩρΡΟᾺ ἃ μοδίμοη ῥγίποθ, Ὑ8Ὸ 
ῬΟΓΒΔΡΟ τοῖς δδτο δὐαυοιϊοα 189 πίε, ὈὰΣ ἰὨτουρὰ 
ἐδο ἰοϊογοουτθα οὗ ἴδδαὸ πὶθὶ ΒΘθοκδὴ (δὲ Π6 ἰτῦθ 
τοϊδιΐοῃ θθοδπιθ ποτσῃ. Τμδὲ ἴ86 ΑὈἰπμοἰθοὶ πηθῃ- 
οηοὰ ἰῃ ἐμ πδιτϑιῖγο 8 (06 ΒΔΙὴΘ ὈΟΓΒΟῺ 0, 
οἰ γοδγὰ Ὀοΐοτο, γοοοῖνοα Ξδγα ἢ ἰηΐο ἰδ Βδσϑιω, 
ΔρΡΡΟδτβ ῥἰδυβίθ]ο ἰο Κυτίξ δηὰ δε] 1 ΖΒ ἢ, δἷποα ἐὺ 
ΤΩΔῪ ὍΘ ἰδίζοη ἴος μιδηίοα ἰμδὲ 88 ἃ ΤΏ ῥτᾺγ ἘΠῚ 

86 ἀϊὰ ἠοἱ βεῃὰ ἔον Βουεῖκδ δὰ ἰδκὸ δοσ ἰῃΐο 
τὴν σερλκα Ὗ6 τοΐϑοῖ ἴοθ0 88 βΌροσβοίδὶ στουπάβ. 
ΤΏ τρδίπ ροΐπὲὶ 18, (δὲ Ι588ὸ ΔΡΡΘΔΙΒ ἰῃ {119 Ὠδγτῶ- 
νο 88 ἃ ΥὉγῪ Ἴδυϊουβ τωδη, ἩΠῚ16 [0.6 Βούογθ οὐϊοὶ 
οἵ Αδἱπηοϊθο δϑοῖὰθ ἰ0 βύῦρροδθ 8ἃ βοϊθιηπ ΓΟ Ι- 
Ὅγτδμποσ πῃ ἰῃ6 ἰκεϊῃρ᾽Β Βουδθ οὗἨ (86 ἴοστλοῦ οσρουΐθῃοθ 
τὶ! Αγ. μα οδίδ ὑμδὲ ΓΟἸ]ΟΤΒ ΒΘΟΣΩΒ 4180 ἴο 
Βῆον ὑπαὶ 6 ΠΟῪ ΑὈϊποἰδο ἀνα 8 Ὠἰπι901 οὗἨ [10 
ροῖοΥ οὗ ἷα (Δι μοτ, δ8 ν|ὸ}}] δ 1β88λοθ. ΤΘ πίη ον8 

οἷά εἰπι|68 ποῦ ἰδιοοὰ ορθηΐορβ ἴον ἴῃ Ἰἰρμί ἴο 
ΘὨ(ΟΣ, 88 ἰουπὰ ἰῃ (86 Εδδὶ δὶ (6 ργεβοῃΐ ἀδγ. 

8. ὕοιβ. 12-17. 7ααοσὶε ἐν απὰ εχὲϊε.--- 
Το; [δαδοὸ τοτσοὰ,- Βεσίά 68 Ρίδβηρσ ἰγθθθ, Αὗτδ- 
δῶτλ "843 γοί ἃ τη6γ ποιηδά. [βαδὸ Ὀδρίῃβ ἰ0 ῬυΓΒυΘ 
δφιϊσυϊςαγα οἰοηρσ τ ἢ Πἷ8. ποιηδάϊο [6 ; δὰ Φδοοῦ 
ΒΘΟΙΩΒ 0 αν οοπίίηυσά ἰὑ ἰῃ 8 ἸΑτζοῦ τη δΌΓΟ (οἷ. 
ΣΥΧΥΪΪ, 7). “"“ΜΔΏΥ ποτηδὰβ οὗ Ασδῦϊδ οοπσοοὶ δρτίσαϊ- 
ἴατο νὶτ ἃ ποιιδάϊο |1{ (ΘΘ6 ΒΟΒΚΗΔΕΡΤ: ϑ'νγὶ 
Ρ. 480, οἰς.). Κυοροὶ. ΤῊΪΔ δοοουηῖ δρτϑοϑ γῦ0]]} 
ὙΠῈῺ (16 ἸΟ ΑΙ ΠΥ δὲ ὅθγασ. ΤΊ 801} οὗ ὅἌζὰ ἰδ ὙϑῪῪ 
πίοι, δηὰ ἴῃ Νυϊζΐδῦ Ανὺ ϑυχηδε, ἃ ἴγαοὶ ποιίδν δὶ 
οὗ ΕἸγδα, [6 Ατγδὴθ ΠΟῪ ΒίΟΓΘὨΟΏΒΟΘ [ῸΓ 
(μοῖν κταΐῃ (θ66 ΒΟΒΙΧΒΟΝ, ἱ. Ρ. 291, 292). Ἐγδθη δὲ 
(86 Ὀγεβοηὶ (ἰτωθ, ἰῃ ἰμοθο οουπίτίοδ (6. ».., Ηδύτδῃ), 
[0 5011 γί οϊἀθδ ἃ ὙΌῪ το ὑγοάυσοθ (ΒΟΒΚΗΑΒΡΥ: 
“ βγτῖα," μ. 468). Κπηοροὶ. [16 Βυπάγοδ ἕο ὰ ἰδ 
Δ ἰδγζθο δῃ ΨΘΡῪ ΓΆΤΟ ῥγοάυοίὶ, δηὰ γοῖ ΒδΌυ]οηΐδ ἰ8 
ΒΑϊὰ ἴο πᾶν γ᾽οϊἀοὰ ἔτο δυπάγοα δηὰ δύδῃ ἴπγῸ0 
Βυπάγοα [0]8. Ηεδβου., ἰ. ρ. 198: ΜΌΚΡΗΕΥ, ὑ. 876. 
--Α. α.] “Τὴϑ οσίβοῃου οὐὨ ἰδ ἔδλσεϊμο ἱπάυοοα 
ἴδλδοὸ ἴο υηδογίαϊκο ἀρτί συϊατο, δπὰ ἰῃ ἴΠ6 γΟΓ ἤχβι 
γϑδ ἰιΐ8 ΟΙῸΡΒ γἱοἰ θὰ 8 υπάγοὰ-ἔο]ὰ (Ὡ: 5.» ὙΤμὸ 
ἀρτίουϊζαγο οὗ Ιβϑαδὸ ἱπαϊσαὶοβ ΔΙ ΓΟΘΥ Δ ΤΏΟΓΘ ῬΟΣΤΩΔ- 
Βοηὺ Βο {Ἰοτηθῃὶ ἴῃ Ῥδ᾽οδηο : Ὀαϊ ἀρτου]υϊο δηὰ (Π0 
οοσσυρδίου οἵὨ (86 ποτιηδάϊο {8 πόσο θτεὶ ϑηραρκοά ἰῃ 
ΘαΌΔΙΙΥ ὉΥ ἰμ6 Ιβγϑοὶοθ ἴῃ Ἐσγρί, διὰ ἰξ τὰϑ ποὶ 

, ΠΕ {π6ῖγ τοζυστῃ ἔγοτα Εργρὶ (μδὶ ἀρτίου! αγΘ ὈΘοΔσαΘ 
19 Ἐρ οϑιπεοι ορογιμθηὶ."") οἰ ἴζβο}..---Διιὰ 
ἴο0 Ῥμὶ]κιίηθα 6. διἴπι,---Ηοσϑι δ6 Ὀορδη 
ἴπ ἐμοῖς Β]]Ἰσ ἢ ϑαγ ἰμ6 πὸ ]}6 ἰδδὶ ΑΌγδμδια 
ἀυς δὶ ἀογαν, δηὰ ποι ὑμοτοίοσα Ὀδϊοησοά ἰο ἴβαβο. 
ὙΠ ὙΘΙῪ δοῖ '8 δἰγοϑυ δὴ ἱπαϊγοοὶ ὀχρυϊδίοῃ, [Ὸῦ 
πΪΙΒΟῸΣ τ 6 118 10 ἰ5 ποὺ ροβϑίὉ]6 ἰμδὶ [β6δο διιουἹά 1ΐγθ 
8 ὨΟΣΙΔΟΪο 118 δὲ ὕοσαγρ. [16 ἱηρ οὗ Μ6]18 γὸΒ 
Τοραταθα 88 ἃ βογί οὐ ΟὈΘΟΌΡΔΙΟΥ οὗὨ (86 Ἰδηᾶ, διὰ 
88 ὀοηΐοστίησ ἃ κἰηά οὗ [16 ἴο ἷξ : δῃὰ θῶσθ ροῖ- 
τὸν [86 ΘΩΥΥ οὗ ἰδ9 ἰπκοξαύω α.] εἰ 
σοπάυοὶ Ῥἃ8 ΟἸΒΙΟΙΏΔΕΥ ἀστίηρ τ (2 Είηρβ ἰ1]. 26 ; 
8. χν. 6), δῃὰ τὰθ ΑΗ πιὰ οασι ἢ 116 π}}8 
δίοῃρ ἰῃ6 τουΐθ οὗ [86 ὈΙρτίτηϑ ἰἢ ΠΥ ἀο ποῖ σϑ- 
οοἶτγο [86 (01}1} αϑἰκοὰ Ὁ ἰμο (Τ ἘΟΙΣΟ : Ογέοπέαϊἑδοδδ 
᾿βεϊδοδοεολγεῖδ., Ρ. 682 ; ΝΊΚΒΟΗΒ : "ΑΓΔΡ.᾽ ᾿. 862) 
Κυοῦοὶ.--ὅο ΤᾺ ὍΒ.---ΑἸἰτ οἰ οἢ ΟΡΘΏΪ τϑηίϑ 
εἰα ἀἰθροαβυσθ δραῖηβί ἰβαδο, Ηθ Ὀδη 68 Ὠΐτὴ ἔγοτα 
εἷα οὐνγ, Οοτανγ, δηὰ ἔγοπι δἰβ ΘΟΌΒΕΓΥ ἴῃ {ἢ ΒΆΓΓΟΥ͂ΤΟΣ 
86186.---Ἰ [8.6 νον οὗ ἀἴοχατ.--- Το υπαυϊδύηρ 
ΟΟΌΠΓΥ Ουγί-οἰ-Οογᾶγ, ἰγουρ ΜΒῖοὰ ἤοντβ ἃ τδὰν 

᾿(Βιπτεκ: Κγάζ. χὶν. ρ. 804). Οοπδιδηδηο οζεοίθα ἃ 
τηοηυτηθηϊ ἰῃ (ἢ 18 γα ]Π6Υ (ΞόΖον. 6, 82). 

4. Ὑεῖβ. 18-23. 7εααο᾽ε ραδεηξ δελαυΐον υπδν 

ἐλο υἱοϊαίίοι 9. λὲν γόσλις ὃν 
«οοἶΐ4.--- δααῖνι ἐπ τπ6}1.---Βολιίηὰ δὲ Ὀφεὶς 
ἴοο, ἴδ0 ῬΒ ἰδμοα 11. (6 ποῖϊδ ποῦ ΑΌταλδια 

Ἑμοῦοὶ ἰηΐοσθ ἔγοσῃ γόσθο 39 (δδὲ {πὸ μοϑιδὶθ 
οομάσοὶ οὗ ἰδς Ῥ δ Π65 τῶβ τοὶ το οηϑὰ ἴῃ ἰ86 
ΤΏΟΙΓΘ δηοίθηϊ τϑοοστὰ ἢ Το αἰδοογοτίοα οὗ ἰδθ ποὶ!β 
(τοσαβ. 19,21}, ἴοο, ουδὲ ὈΘ 88 ἰΔοηἶο8) πὲ 
6 ἀἰκρίηρ δραίη, νον. 18 |-- -Πὸ αυδστοὶβ αὔοας ἰδὸ 
Ὑ6115 δϑῦῖ) ἰὸ Ὧ6 οοππηροίοὰ πὶϊὰ τνἱοεγα γεδρεοοϊης 
[0 Ὀουπαάλτίοα οἵ 16880}8 ὑἷδοθ οὗ Ἂχΐϊο. Βα ὃ 
ἀτίνοα ζυγοῦ δηὰ ἔοσι μος ὮὈΥ μοῦ. ““ Οὐδστοῖβ 
δῦουϊξ πδίογίῃρ. ρ]δοθ δηὰ μαδίῃγοβ δ΄Θ ΘΟξΩΣΩΟΌ 
ΔΙΩΟΏΡ ἴῃ0 Βοιἀουΐῃθ (8966 χίϊ,. 1: Ἐχοὰ, 1. 11: 
ΒΟΒΚΗΔΛΆΡΥ : ὁ Ξγτίδ, ἢ. 628, δηὰ "“ Βοὰουΐπα,᾽ ῥ. 118) 
Ασοοῦς ἐδ δῃηοίθης ΑΣΆΌΒ, αἷἰδο, ϑόύθσθ οοῃίθδι 8 ἈΓΟ96 
δθουΐ πδίετίηρ- Ὁ Ϊδοοδ (ΠΑ λβα, ἱ. ἢ. 122 ἢ. 287} 
ἴῃ ΤΩΔΩΥ͂ ΓΟΙΟΏΔ ἐδ0 θοδγοίιγ οὐὗἨ νδίον ἷἰβ βυοὶ ἰδδὲ 
ἴ(δ8ὸ Βοάουΐπδ ταίποῦ ΟΣ τοὐιῖς ἔδαιι τσαίοσ 88 ἃ Ὀ6γ- 
οΓδρο (Ἄκετσεν, ἱἰϊ. ἢ. 31} Κυοῦοὶ. [βδδὸ γἱ᾽ εἰ ἀβ 
Ἡπουΐ ΔΗΥ Γοδίβίδηοϑ ; 8[1}} Ἦθ Θγϑοῖδ ἃ τπουυπγοοξ 
ἴο ἰδ ἰηαδέοθ μα δκυδετθὰ. ΤῊΘ πδτὴθ οὗ {86 δβεοοῃὰ 
γγ6 1, ΓΙ Ὁ, ἴσου ἰδ νοῦ ἸῺ, Ὀτγΐηρε ἴο νἱοιν δὴ 
ΘΏΣΩΠΕΥ τ ΑΙ σπδηὶ δη ἃ βαϊδηϊο.--- αὶ "7 6]} οὗ 
σσαῖοτ.--Ἑ ποῖον (μον. χὶν. ὅ; οἱς..--Ἔθδο» 
Ῥοϊδ (ατΏρ]6 ΓΟΟμλ).--- 86 (Εἰτὰ π|ῦ}] γγδϑ ργοΌΔΌ]Υ αἰΐῃ» 
δἱδὰ Ὀογομῃὰ {Π6 Ὀουηάασίοδ οἵ ἄσγασ; ἴον ἰἰ ἰ5 ργουϊου» 
Ἰγ βαοϊὰ (δδιὶ 'ο δὰ γοτηουεὰ ἔγοϊῃ ἰμϑῆοα, ἷ. 6.. ἔγοσῃ ἴδ 
Υ4}16} οὗ ἀοτασ. Τῇδ πάτο Βομοθοίδ ἱπάξοαῖοα (μὲ 
ὩΟῊῪ ὉΥ 16 συίάδηοο οὗ Φοθονδ 6 Βαὰ σόϊ ἰο 8 
αἱάθ, ρθη τορίοθ. ΒΒ ἢ, ἃ τδὰγ, δου ποσὶ 
ἔγοτα ἘΠ.88, δὰ αἀϊϑοουοσοὰ ὈὉγ ΒΟ ηδοι (ἰ. 291 8), 
ἰοχζοί μον Ὑὴ ἢ ἐπ οχίοπάθα τυ] η8 οὗ ἴΠ6 ΟΥ̓ οὗὨ ἰ(δθ 
ΒΔΙΩΘ Πδ[Π6, δἰζυδίοαὰ ὕὉροῦ [δ6 ἴῸ} οὗ ἃ τιουηίδίπ, 
τοιηϊηὰ τ οἵ μα τὐϊγὰ τπῷ}]}] (Βτβαῦβδ: ὁ Βίπαϊὶ δηὰ 
Θοϊρφοιμα,᾽ ὑ. 149). ολ σοοῦ. ἘὈΐπβοη αἷδὸ ἀϊ8- 
οογοτο ἤσσῖμος πουγίδι, ἴ 8 Ἡδάγ, Ὑΐπδὶ Μτδ8 Ῥοσἢδρ5 
[86 δίποδι οὗ ἴδασδο. ἘΌμαΙ θ6 ἢ ἰ8 αἰϊυδιοά δου 
{γοο ΠΟΌΓΒ ἰῃ 8 ΒΟΌΓΠΟΥΥ αἰγο ὍΝ ἴσοτη ΕἾ .58 δηὰ 
δοουξ οἰχὰς δηὰ δ μι] ἔγσοτη Βοου-δῃθϑῦα, ὙΏστο (ἢ 6 
τοδῖῃ τοδὰϑ ἰοδϊης ἰο ὅδζὰ διὰ Ηρθῦτοη ϑοραζδὶθ 
ἔτοτα οδοὶ οἶβοῦ. 

ὉΟΟΊΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἙἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. ῬΚΙΤΥΣΒΟΗ : “ ΤῊ ἙΡΕΕΙΣΑΥΣ. 5 οσοπμροδοὰ 
οἵ ἴδοδ66 βούθῃ βῇῃοχί, σρϑοΐδὶ, διὰ ρμοου]ϊασγὶ γ οοἰογοὰ 
Ὠδιταιϊνοθ, ἩΐΠΙοὮ (06 Φοδονῖϊδὶ διτοησοὰ, Ομ μυν- 
ΡΟΘΘ ΤΌΏΒ 411: ἴο βδονν, ΌὈΥ͂ ἃ δρϑοὶβδὶ Ὡδλιτϑ 
ἴοι οἵ ἜΧΔΙΏΡ 68 ταπηΐηρ ἐπγοῦυρ [ἢ 6 Βγεὶ ἔοειγ 
γοδγβ οἵ [δδδοδ ἱπαθρεηάθηὶ Ὠἰδίοσν, ΠΟῪ ὄσθῃ [86 
ῥδέσίδύοι Ηἰτοβοῖ, ἐπουρὰ 1668 ἀἰδάπρτιϊδοα πὶ ἀοϑὰβ 
διὰ ἴηρσα, γοὶ υπᾶογ Φοουδὶ᾿Β Ὀϊοβδίηρ διμὰ ρεῸ- 
ἰοουΐοιῃ! οοταοδ ἴοσγίδ ουὲ οὗὨ 41} ιΐ8. ΖϑδγίὉ} θυ ὕαττυδϑϑ- 
ΤΩ ΘΠ 8 δΔηἃ ΔϑοθηἋβ (0 6.}}} χροδίον τίομθα δὰ ποπουἶ 
Ηΐδ ᾿1ἴ6, Βοτονοσ, 8 ποὶ “ἐπ οοδο οὗ ἴδ Ηΐδ οὗ 
ΑὈσδΒδσα . Ὀυὶ [6880 5 ΙΠΘΟΚΟΘ8 δδὰ ροπ ]θΏο88 
ἰπάϊοδιθ ταῖν  ἀθϑοίδῖγο ργόγζτοδϑ, πο, 11κ6 δΐδ 
ΡΌΓΘ ΤΠΟΠΟΡΆΤΩΥ, ἮΔ5 ἃ {γρ6 οὗ Νὸν Τοδίδεηθης γοὶδ- 
οΠ8. 

9, ΤΏο ονουίβ τγοϊδιοὰ ἰὴ ἰδ6 ρῥγοϑοηὶ βϑοῖοῃ 
Ὀαίους, πηἀουδίοαϊγ ἰο ἃ ἔπη πθθι ἔδυ. μδὰ ποῖ 
τοδοδϑά ἰπ6 ἀονοὶορταθεὶ οὗ 8]1 κἷβ ρΡονοτ, ἴον οἰδεῖ» 
αἶθο (δϊ5 δἰαίογ δηἃ ρούγου τι! Βυη ον σου ]ὰ ϑοδγοοὶυ 
δανο δυρταϊ οὰ 8ὸ αὐυϊοῖγ ἰο (6 ἱπίτροτηθηὶβ οὗ 
εἶα τἰρινια ὉῪ [το ῬΕΙΠἸδη68. 

8. ΤΊο ἐπο Υἱβίοῃβ ἩΔΙΟΝ τηδεὶς ἐμο 1τἴο οὗ ἴ5εδο 
ΔΙῸ οπγοὶυ ἰη δοοογάδῃοϑ ΜῈ δἷ8 ομαγδοῖοσς δηὰ ἰθ 
Ροΐμὶ οὗ νον. [π [80 ἔτγεί, Φοβουδῃ δ ἀγοβεοβ δῖτο : 
60 ποὲ ἄογγῃ ἱπίο Εγρὶ; ἴῃ (9 βοοοῃὰᾶ: Εϑασ μοῖ. 
ΤῊΘ Ῥτγογαΐβοδ, βονουοῦ, Ὠϊοῖ ΒΘ Σϑοαΐνοβ, τὸ ἤπγ- 
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(ον ἀοστναϊορτηθηὶβ οὗ 6 ΑὈγαμασοΐο Ῥσοσηΐδθ. ΕῸΣ 
᾽5880, ΤΏΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, δου ἢ Β Ὀσοτΐβο8 ὈΘΟΟΙῺΘ ἃ αἰνίηθ 
οδίδ, ἷ, 6.,) 8 οοηβάθηοο οὗ δὶ 1 ἴῃ πὶ Ὀυ} προ ἃ 

4. Το ἴδγοο ἔδιηνΐηοα οσουστίηρ ἰῃ (86 ὨἰΒίΟΥΥ οὗἁ 
(009 ἴὰτοθ μῥαϊσίδγοβ οοηβαϊίιϊο [6 στοά τολπίοβίδ- 
ἔοσιϑ οὗ οῃϑ οὗ ἰδ χγοαῖ Ὡδίίοῃδὶ οδ᾽ δι 08 οὗ δῃ- 
αυϊιν, ἔσοσι το ἐμ οίουβ Βανὸ ἰο βυδος ἱοροῖθοῦ 
πἰίϊὰ ἰδ9 ποροῦϊγ; Ὀυὺ ἴῃ ὙΔΙΘΩ [86 Ρἱοῦβ αἰτδγδ 
ἐχροσίθηοθ ἰδθ βρϑοΐδὶ οἂγὸ οὗ ἰδο 1οτάᾶ, δαδβυσίην 
ἴδοσὰ [δαὶ 41} ἐΐηρβ ποτ ἰοροίδον ἴῸΣ ροοὰ ἰο ἰθθτω 
[δας Ἰονα Θοά, 

ὅ. Ιβλδοβ ἰτηϊ διΐοι οὗὨ δὲἷ8 ἔδιδον ἴῃ ρδϑβίηρ 818 
πο ἔον ἷ8 δίδι ον, ἱποῦσθ [86 ΤγΟΓῸ ΒΟΎΘΓΘ ΟΘΏΔΙΓΣΘΟ Οὗ 
ΒΙΒίΟΣΥ ἴδηι ἰ86 βᾶτη)θ δοίίοῃιϑ οὐὨ Αὐγδῆδιιν, δῃὰ ἰΐ 
Ὧ:458 {Π18 {ἰπ|6 ῸΓ [08 τοβῈ]ν (86 στα αλ] ΘΧρυΪβίοῃ ἔγοτλ 
αογασ. ΤΊδ ἱρμοσαΐηυ, τὴῦδ᾽ ἤδΥΘ 86 ΤΟΓῸ ἰῃ- 
οἰϊμοα Βἷπχ (0 γίοϊὰ Ρδεθπον ἰο ἴπ6 ἱπεγϊησοτη θη 8 
οὗ δἷ5 γι Ὀγ ἰδ6 ῬὨΠΠ πη 68 . δὰ ἰΠυ8 ἢθ 18 δραΐῃ 
ὈΙοΘοθα πιὰ ἰῃ6 ἔγοθάοια οὗ 8 ΠΟῪ τορίου, δὸ (μδὺ 
6 ποτὰ ἰδ Δ]Β]1ο ἃ ἴῃ ἶσα : Β]οβϑϑα δὸ 0.6 τηϑοῖ ; 
ἴον ΠΟῪ 88)4]} ἱπβογὶῖ (δ6 οαγίδ. 

6. ς 8δηὰ ΑὈἰπ 6] οἷ, 8088 οΥ̓͂ ἰμοῖν τοβροοιΐνο 
ΓΑΪΠΟΙΒ, δὰ γοὶ μανυΐπρ Θδο ἃ ῬΘΟΟΝΑΡ ΟΠ ΘΓΘοῖον 
δοοοσαϊηρ ἰο ὑμοὶν ἱπάϊν ἀπ] δηὰ ὅ)6 7 ἰγαϊίβ. 

ἢ. δᾶ8ο, δῃὰ (86 βίστιβ ἰδὲ Δρρϑδγ οὗ α τΠ|ῚΏΚΤΘΒθ5 
(0 διτῦρρ]Θ ὈταΥΟΪΥ ἴον Π6 ἐλ! ἢ, ἸΠουἢ 6[}}} βυ ]θοί 
ἴο διἰβ παΐγαὶ ᾿μβντη 68 ἀπ ΟὈὐδουγοα ὉΥ (6. 

8. Ιδϑδο᾿ Β ΘΌΘΓΩΥ ἴῃ [18 ἀρτίου τα] ὑπάοτίδ- 
ἷπρϑ δηὰ ἴῃ {86 ἀἰσοηῖ ἀϊρσίηρ οὗἨἁ π6]]4. 

9. Το ΒΠΠΠπρ οἵ [ἢ9 ψ6}}8 πεῖ ἢ Θαγίι, Δ8 ἰδίκοη ἴῃ 
ἃ δρί τἱ τ] βοῆδβο, ἱπαϊοαίθθ δὴ οἱὰ μαϊγοὰ οὗ (86 Ρ ιὲ]- 
ἰδεΐϊποσ ἱονσαυβ [116 σὨΣΙάγϑη οὗἨ Οοα, 

10. 4πὦ λοι ἐελοιμάεί λαῦυς ὀγομσὴέξ σωϊϊποδε 
μ8. ΤΠ ἰάρα οὗ συ 18 [86 οχιομπείοη οὗ ου]- 

ὈΠῚῚ ονον ἰμ6 αϊυτα οὗ (δ6 ΒΙΠΠΘΡ ; δα ἔγθα ΌΘΠΌΥ 
ὅθ Θ. τ ἴῃ Ῥα ]ο οἴ 068) ΠΟΥ ΟΥ 1688 ΟΥ̓ σι ἰ0 {8086 
διοῦηα 08. Ῥατγιϊοἰρδιίοι οὗ βίῃ 18 ραγιοὶ ρϑιίίοι ἴῃ 118 
οοτγτγυρίίϊηρ δηὰ συϊπουβ ΓΘ 50}{8. 

ἩἨΟΜΙΤΈΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τὸ ἰδ πβοΐὶθ ομαρίοῦ, ΠΟῪ (6 ῥγοπιΐβοβ οὗ 
Αταμδὰ ἀσβοθηδ ὕροὸὰ ἴβ880: 1. ΑΒ [Π6 δΒ81ὴ0 
Ῥτγοιηΐθοβ; 2. 8 ΠΟΉΪΥ Βῃαροά ἰη ἐμποὶν ἀονοϊορτηθηςξ 
δι οοπμβιτηδίίοη.-- -ποϊἀοηΐθ οὗἨ ὁ [ἰἶ0 οὗἨ ἐδ! 8] 
βυδοτίηρ δηὰ γἱοἢ πίὶτι Ὁ] βδί ρα, 88 Ὀγοβθηϊθα ἰῃ [δ 6 
Βἰβίουυ οὗ 8880 : ἴδαδο ἀυτίηρ (6 ἴδιηνϊηθ ; ἰῃ ἀδῃ- 
ΔΑ γᾷ φολλρὸν Δ8 ἐχροβϑὰ ἴο ἔπθ ἰΘΔΙΟΌΏΒΥ οὗ {ἰδ6 

1Π|ϑἐἴη68 ; ἀπγίηρ [86 οχίϊο ; ἴῃ (89 οἰγο δρουὺ (89 
Ὅ76}15: ἴῃ {π6 νἱδὶῦ οἵ Αϊμοἰθοὶ. ἴῃ ἴῃ 6 Τοδττὶ Ὁ 
οὗ Ἐδδυ.---ΗΟῪ 15.806 ρσταάυδ!}ῦ Θοτηθ8 ουὲ οὗ 18 αἰ - 
ΒΟΌΪΝΥ: 1. ἔτουλ αοτὰρ ἰὸ ἐΐο Ὑδ ]οῦ οὗ ΟἴΘἴᾺΣ : "3. 
ἔγοσα ἴῃ6 ὙΠῸ Ὺ οὗ αογαῦ ἰο Βοδοῦθοί ; 8. ἔγοτα Β6- 
ΒοΌοΙΣ ἰο ΒΘογ. 8.60) 8.---Ἴθᾶ8ο 88 ἃ αἀἷσρον οὗ πὸ ]]8. ἃ 
ἘΥΡΘ δἷβο οὗ βρί γίίυὶ οομπάποϊ : 1. [π αἱ ΠΥ ὙΠ 
186 γγ6}18 οὗ τ86 ἴδ! Π6 Ὁ ἐδβαὺ δὸ Ἀ]1οὰ τὶτὰ οαγίς ; 3. 
ἴπ ἀϊρσίηςς ΠΟῪ νγ6118.---15δ880 δηὰ ΑὈἰτηοἸθοῖ, ον ἐἢ9 
ΒΟΏΒ ἰῃ τοϊδιίοη τὸ ὑποῖν δίῃ ΓΒ: 1. ἘΘΒΟΙΏΌΪΔΠΟΘ : 
ᾧ, ἀϊ δγθῃοο.--- ΤῊ Ὀϊοδδίηρ οὗἨ [καδοὸ ἴῃ ὨΪ8. ὁγῸρΒ6 (δὲ 
πὸ Ὠδτγνοδί θῖν 4]}).---ΜΑ] ρηδης ἸΟΥ̓͂, 8 ΟΥ̓ τηοαὶ 
βιττιοιϊνε ἰο (16 τηδιϊσπιδηὶ τηδη Ὠἰμηβοὶϊ, [7 Ὸ 
ποτ, πιὸ [πὰβ ΕΥὦΡΤΟΒ ΘΥΟΓΥΜΏΘΓΘ, ΒΑΥ8: “ Ηδγο 
αἶδο γὸὁ Πᾶν 8 ἐγρΡ6 οὗ πὶιαὶ ΟΠ γὶβί, [6 ῬΌΓΘ 8886, ἰδ 
ἀοίηρ ἴῃ {Π6 ουτοῦ. ὙΤῈΘ γ76118 οὗ δποίθηϊ ἔσαϊ μοὰ 

ῬθΘη οδοκθοὰ Ὧρ ὉΥ Θεὸν, Ὀυὺ ΟἸγῖδὲ σοοροηθϑὰ ἔὑδοῖῃ 
δη γοϑίογοὰ ἱμοὰ ἴο (δ6ῖγ ῥγϊσταϊ νο βίδίο διῃἃὰ οδἹ]Ἱϑᾶ 
1οτλ ΌΥ͂ ἐτοῖν οἷἁ ὨΔΙη68,᾽ οἵο., ᾿. 11δὅ.---Α. 6. 

ΕΎΔΒΚΕ: (δὶ Ἀΐοθοβ παιταίθδ ἴῃ [18 οδαρίοῦ 
ΔΡΡΘΟΔΙΒ ἴ0 δαῦθ Ὠδρρθηθα Ὀοίοσο ἔβαυ. δὰ Φβοοῦ 
ὝΘΓΘ ὈΟΓΏ (566 Τογ. 7). ΟΥ̓́Θ ΡΓΟΌΔΌΪΥ πο (ΠΟῪ 
Ὕ6ΓΘ δρουὶ δίδει γοδσβ οἷά, δον Αγ δι ΒΒ ἀθαίὶ. 
--α. 6. Βερατθηδ᾽ [800 ῬΒΙΠβμθθ δὰ ῬἈἐἰβίΐα, 
8660 Ὠοιοπανίθβ.) 8 ΓΟΔΒΟῚ ΨὮΥ σα ἀἰὰ ποί ροτ- 
τηἶν Ιβ880 τὸ ρΡῸὺ ὑο Εργρὲ δ ποὶ αίνοῃ, γοὺ ἰδ ΤΑΥ͂ 
Ὦδγο Ὀ6ΘᾺ ἰδδὲ Ιβᾶδὸ τηϊσῃξ ὀχροτίθηοο [6 ποπάοτίι! 
ἀλλένο ον δηα μὰ οατο οὗ αοἂ τοπατγὰ Ἡΐτν. 

16 (δ᾽) δϑαΐχη [ἢ9 γϑδϑοι, (δαὶ 8880, Ὀθοδυδθ 
ποὺ 88 [ὯΓΡ δαναηῃσοϑα ἴῃ (1 88 .ἷ8 δι ο Αγ ϑση, 
τοὶ πανθ ὈΘΘῺ ΘΑΘΙΪΥ Θὰ Δδίγαυ ΌΥ͂ ἐμ6 ἰάἀο]δίγουδ 
Ἐργρ ΐδηβ ((6 τοϑυὶὶ βἤοτθ, πούονογ, ἰμαῦ 1 τ5 
ὉΠΏΘΟΘ (υἷ6. {π26).-- οἱ! σίυε αἰἱΐ ἐλ686 οοιπ- 
ἐγίε8β. ΤῸΥ ἀδβοοπάδῃ!β ἰθτουρ Εδδα 80}8]} τϑοοὲνθ 
ἃ βτοδὶ ραγὶ οὗ {π6 ϑουΐδοτῃ οουηίσίοα, Ἰγίηρ Ὀδίθθῃ 
Οδδδη δηὰ Εἰσυρί.---Ἴ οὐ. δ. [τ ἀο68 ποὺ ἕο! ον ἔγοσα 
ἴμοδθ ἴους ἰδττηβ, ὙΠΟ οΓῸ ΤρΘαΌΘΝΥ υϑοα δον 
16 ἰδ νὰβ σίνοη ὕὑροῦ Μι. Εϊηδὶ, {μδὺ ΑὈγμδμα α]- 
ΤΟΔΑῪ ροββοβϑοὰ (Π6 ἸΔῪ οὗ Μοβϑβ, 88 ἴ:6 ὅν δ8- 
Βοτί, δὰ {18 Ὀθϑὴ (06 6880, Ὡοὸ ἀουδὲ ἢ6 πουἱὰ 
δυο ἰγδηβιηϊείοα ἰὸ ἴ0 18 οδὶἸάγοη. Μοβδοϑβ, Ὦον- 
ΘνΘΡ, ΟΏΟΟΒΟΒ ἰΠΠ6860 ΘΧΡΡοββϑίουβ, ἩΒΙΟΝ ΟΓῸ ἴῃ 180 
ἴῃ Ὠΐ8 ἐἶπηθ, ἰῃ γον ἠο ροΐϊῃϊς ουῖ ΟἰἸδαγΎ ἴ0 ὑμ6 Ρ60- 
ΡΪο οὗἨ [βτ80] ον ΑὈτγϑθλτα δὰ βυρταϊ ἰοὰ Ὠϊτη86 1} 
ομἰΐγοὶγ ἰο ἴπ6 αἰνίηθ π|}} δῃηὰ οομημμδη, αηα δδν- 
ΠΟΒΌΥ δοβιαἰ πο ἔγοσα δνουυ βίης ἴο [86 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἰη 
δὶ8Β να] Ὀοίοτο ἀοὰ, Το (Π|686 οῸΣ ὑδυτηβ (ἢΘΓ6 81 
δβοιηθίϊςϑ δ ἀοα {π|ὸῸ ΤΏΟΓΟ, ΥἱΖ., τυ]68 δηαᾶ ἰοβταο- 
πΪΐ68.--ΟΒΊΆΝΘΕΒ : ΤΏΘΙΘ ΔΘ Ὧ7Ο Οδἰαυλὶ 68 ἰὼ ἰδ6 
ποτὰ ἔγοια ἡ ϊοῦ ονθὴ (6 ῥΐουβ ἀο οὶ Βοιη Τὴ 68 
βυαον. ΤΏ Ὀσδὶ οὗἉ ἰΐ, Βονουον, ἰ8 ἰῃαὶ αοἂ ἰδ ᾿Ἰμοῖν 
Ῥγοίοοοῃ δὰ οοπηοτί (ΒΒ. χοΐ. 1).---ὖ τὸ ἰο τὸ- 
ΤΩΘΙΏ ΟΡ ἰδθ αἰνίηθ Ὀτογιΐβοβ,. ἱπδουρσὰ δἀποϊοης δηὰ 
ομογαὶ, πὰ ΔΡΡΙΥ {86 πὶ [0 ΟΌΥΒΕΪΙΥΘΕ.---ΟἜΆΜῈῈ; Ἧ7 9 
ΔΙῸ ἴο δυΐάθ ὮὉγῚ αοἀ δβ οοπιμιδηά, ἴον ιἷ9 νοτὰ ἰβ 8 
Ἰὰς ππίο οὖν ρμαϊδ (8. αχίχ. 106).---ΤῊυΒ ἀοάὰ 
ΒΟΙΔΘ 68. ῬουτΩἑ 8 ΐβ ῬΟΟΡΙΘ ἴο βίμπι]6, ἰθὺ ἢΐ8 
ΘΟΔΓΘ ΟΥ̓́ΘΔΡ ἐδ) ΤΩΔΥ ὈΘΟΟΠΙΘ Κπον.---Ὸ Ὑογ. 10, 
τοι (18 πὸ 866 ἐδ (110 ἱπμΑ Ὀ ἰΔη (8 οὗἨ ΟοΓΑΓ, ποῖ- 
ὙΠΟ δίδη ἐμοῖς ᾿ΔοΟΙαίσγ, ὙΟΡΘ δ.}}} 80 οοῃβοΐθῃ» 
εἴουδ ἐπὶ ἔθου οοπδίἀογθὰ δααὶ ἃ ΟΥΏΘ 80 στοῦῖ 
88 ἴο ἰηγοϊντο (86 πθοΐο ἰδπὰ ἴῃ 1.8 Ῥυμίβητηθηῖ.--- 
ΟἾΑΜΣΕῈ : ΟὈΣΔΟΙΥ ῬΟΓΒΟΩΘ βουὰ ὈΘ τρῦοῖβ ΤΏΟΥΘ 
ἩΔΙΟΒ Ὁ] οὗ ᾿ποιηϑοῖγοθ (θη Οἰδογβ.---Τὴ9 ποοᾶβ 
δύο ΟΔΙΒ δηὰ ἰῃ6 8615 ΘΥΘΒ, υρηθωνμὰ ᾿ὰ ὯΟ ̓ ἥχῃ . 
ἀο δηγιδίηρ ἐϊηΚίηρ (δὲ 0 ΟὯΘ Β668 Δη ΠΟΒΣΒ Ἦΐ 

τε πτ Ὧ6 ῥτοἰδθοίϑθά. (βΐποθ [βδ8ὸ Ῥοϑ- 
βοδδϑὰ 20 Ῥγορογίῦ, ρϑύθαρθ δὲ ουϊναιθαὰ πὶϊῃ 180 

8 ῬΟΙΤΩΐβαῖο 80 ἀπ τιϊ Ὁ} ἐγδοὶ οἵ ἰδιλὰ, ον εἰγοὰ 
ἃ Ὀἶδοθ οὗ ρτουῃά.)--Ἴὶ ἰδ [80 ποτεὶ κα οὗὨ ΘΑ] ΟΌΒΥ 
ἢ τὸ τϑρίῃθ δὲ δῃοίθοσ 5 ὈΓΌΒΡΟΥΙΥ πίἰϊμβουῦ ΔῺΥ 

οὗ οὖν οὔτ δ νδηίδρο. 
ὦν τὰ Ταῦ. : ἀοἀ Ὀ]οΒΒ65 ᾿ΐβ ῬΘΟΡΪΘ οχ ἰγβον Δ. 1- 
Ἰγ ἴῃ ἴδηνΐῃο.---ΟΒ ΜῈ : δυοοοαδ ογϑαΐθβ ᾿ΘΘΙΟΌΒΥ:; 
Βυὲὶ οὶ 18 ποῖ Ὅθ Βυτρτίβοα αἱ ἐμ 18 : ἰΐ 18 [0.9 ΘΟΌΓΒΘ 
οὔ [0:6 πουῦ]α,--- ὅν. 117. Τὸ δυδδν ποῦς, δηὰ {πογοΐῃ 
ἴο Θχθγοὶδθ ρϑίΐθῃσο, ἰ8 ΔΙ ΔΥΒ θοοΣ ἐμδῃ ἰὼ το ηρ6 
ΟὨΘΒΟΙΥ δὰ ἀο πντουρ.---ΟΠτίβιίδη, [9 ΗΟ ϑοτιῖρ- 

κτὰβ- [ ἰΌΓΟΒ 6 δ]9ὸ ἃ ΜὸῸ2}} οὗ ᾿ἰνίῃα δῖον ; ἀγα {π6Γο- 
ἔτοσα ἱποθββδῃ Ἰγ. --- Βιδέ, Τωδ.: ὙΠ6 ᾿6ΔΙοΌθΥ δηὰ 
διιθοθ οὐ δηθιγθδ σδηποῖ ῥγουθηΐ ΟΥ σϑϑίγαϊῃ (86 
Ὀϊαβαίυς τ οι (86 ποτὰ ἀοθὶχηβ ἔον {Π6 ΡΙοῦβ. 



ΟΕΝΈΒΙΝ, ΟΚ ΤῊ ΕἸΒΩ͂Τ ΒΟΟΙΚ ΟΥ ΜΟΒΙ͂, 

ΕΟΠΒΝΤΊΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ἴβααο ἐκ εαγ-αλοῦδα, Τγοαίν ο7 Ῥεαοε οὗ δίηποϊοολ. 

Ομάρῖεκ ΧΧΥ͂Ι. 98.-..88. 

28, 24 Απᾶ ἢθ πιοιῦ ὕρ ἔτοτῃ ἰμθηοο ἰο Βα ϑμορα. Απᾶ {86 Τωογὰ δρρϑαγοᾶ πηΐο πἰπὶ [ἢθ 
ΒΒΙΩΘ [| πρμῖ, δμὰ βαιά, 1' απο ἰμ6 αοἂ οὗἨ ΑὈτγδῆδπι [ΒΥ ἔδίμοσ,; ἴδθασ τοί, ἴοσ 1 απ 
χὰ (μ66, δὰ Μ}}} Ὀ]688 866, δρᾷ τη] ΡΥ ΓΒῪ 8θϑὰ ἴὉΣ ΤΩΥ βοσνδηῦ ΑσδμδιηΒ βαῖκθ 

25 Απὰ [ο Ὀυϊάοᾶ δῃ δἰ (Βογο, δῃᾶὰ Ἵςδ]θὰ Ὅροη [πηβρρροὰ ὁ] (ῃ6 Ὡδῖηθ οἵ (80 μογὰ, διὰ 
Ῥἰ Ομ θα Η18 ὑϑαὶ " (8676 : δῃηὰ {810 15880᾽8 Βοσυδῃβ αἱρρεα 8 νψ6]]. 

26 Τηοη [ἐμὰ] ΑὈἰπιΘΙθοἢ πϑηΐ ἰο μῖπὶ ἔσομαι (ὑϑσαγ, δα Αμυζζαίμ [ροβροβείοσι, οοσαρατ } 
086 οὗ 118 ἔπιθηάβ, δηὰ ῬΒίομοὶ (86 οἰίοῦ οδρίδίη [ὁφο οἷ. σαί. 23, οοακκοδυὰθὶ) οὐ 1.18 ΔΙΤΗΥ͂. 

21 Απὰά [8880 βδὶα υπίο ἵμοτα, ὟΝ ΘΓ ίΟσΘ ΟΟΤΩΘ Ὑ6 [0 Π|6, ΒθΘΙΠρ' γ6 ᾿ιδὺθ 116 [μανὸ ἰσολιοὰ κοὸ 
28 πίμι μαίσοὰ], διὰ ἤδύθ βϑῃΐ τὴ ΔΎΔΥ ἔγοτα γοῦ ὖ Απά (ΠΥ βδ:α, Ὗ ὁ ΒδῪ οΟΥ ΔΙ ΪΥ ὁ (Πδὲ 

[89 Ιμογὰ τν88 τι ἰΔ|66 : δηᾶ νγὸ βαϊὰ, [υϑὺ ἔμ 616 Ὀ6 ΠΟΥ͂Σ 8ΔΏ οδίμι Ὀδίνγ χῦ 08 [σα Ὀοὲδ εἰάοε], 
29 δὐον ὈΘΙΧὶ Ὧ8 δΔηα ἰῃ66, δηα Ιοὺ υ8 τηδῖθ ἃ οουθηδηΐ σι ἰμ66; Τηδὶ ὁ ἴλου ψἱϊ 

ὯΒ ΠΟ τύ, 88 γὙὸ ᾶνθ Ὠοΐ ἰουομοᾶ ἴῃθ6, δΔῃηα 88 ἴχὸ ὕδῦϑ ἀοῃϑθ ὑπίο {66 ποίην Ὀαὶ 
δὰ Βανθ δβϑηὺ {0669 ΔΎΔΥ ἴῃ ̓ Ξ: 

80, 31 Ιμογὰ, Απᾶ Ἐ6 τηδά9 {ῃθ 1 ἃ ἰθδϑὶ, δῇ 
δου αγί 
ἃ {Π6γ ἀἸά οδὲ διὰ ἀγηῖ. Απᾶ ΠΟΥ ΤΟθ6 ὕρ 

ἐδπο ασί ἐδοα] ΠΟ ἴ86 Ὀ]οΒβοα οὗ (88 

θοίϊπη68 ἴῃ {86 ΠΟΥΠ Πρ. 8 ΒΎΤΆΓΘ ΟὯ6 ὕ0 ΘΟ Γ : δηὰ 18880 βοηὺ ὑῃϑιὰ ΑΥΒΥ, δη4 (ΒΕΥ͂ 
82 ἀορατίοα ἔγοτα μι ἰῃ Ῥθ866. Αμπὰ 1 οδίῃθ ἴο ρ888 9 8816 δύ, ἰμδὺ 8888 Βούυδηΐδ 

σδη6 8ηα ἰο]ἃ ἷπὶ οΟποοσπίηρ᾽ ὑμ 6 Ὑ76}} ν Π]οἢ ΓΠΘΥ Πδὰ ἀϊρροά, δὰ βα!ὰ υπίο μἰπι, 7 6 
88 μᾶνθ ἰουπὰ σδίοσ, Απά ἢ οδ]ϑᾶ 10 β'ΒθΌ ΔΒ [φοναα ; μαζὸ ἐπ Ἰὼ εἰφτιἐδοκέϊοι : οαἱἢ } : (ΒΘΓΘΙΌΣΘ 

[86 πδιῃθ οὗ ἰδ6 ΟἸΕΥ 18 Βϑοσ δ θ8 υηΐο {118 ἀΔΥ. 

(' εν. 34.-Ἴϑϑιὲ. Ὑο γεοζοτα ἴ6 ϑεβρβδίο--1 ἐμ Οοᾶ, οἰα.--Α. Θ.] 
[5 Υος. 25.--Ὁ5. οὶ [80 σαὶ ποσὰ ἕοσ ἔμο υἱξομίπρ ἃ ἰαπξ, 890 νοῦ. 11. ΤΊ ῥοττῷ ἸΌΑῪ Ὁ ὁποδδὴ Ἡῖδ ταδοσοσοο 

ΤΟΝ ῬΑΠΛΕΒΟΟ Οὗ ΒΗ ἘΡΟΙ͂Β ῸΣ ἘΔ6 [ΒΥ ΒΆΒ6 1 ΒΞ ΔαΉλ Υ ἈῸΔ ἐυβηυά- Α, Ὁ] 
ἢ Θζ. 38.--τἰὰϊ,, βοοίηρ τὸ Βδαγο δϑϑῦ.-. Α. 6. 
4 Ψῳ, 29. --Ἰὰι,, 17 (λοὉ ε5δ|:.. Το Ὁδ0 Δ] 

ἘΧΈΕΘΈΤΊΙΟΑΙ͂, ΑἸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ἴο ἘφοΣιδΒΟΌΑ.--- ΤΠὁ ἰοεταοῦ γοαἱάθηοοῦ οὗ Αὐτὰ- 
Βα (οἷ. χχὶ, 88), δι ὰ 1δδδο8 ἴογσωος δίδίδοιι ἴοε [ἷϑ 
ϑοοῖκα.---- 7Ὰ 6 ο7 ὕελοναῖ.--Αα υἱσὸς νἱδ- 

ὩὨΟῪ ΘὨΟΙΒ τηοῦο ἀοδη ον ἰηΐο 
πο Βἰδίοτγ οΥ͂ ἔθ ραἰσίαγοιδ..--8ὸ Θοὰ οὗ ΑἾτα- 
λδδα, ἸΏ Υ ἐδίμοσ.---ἰπ ἰδ τ Φοδμουδὴ τουιϊμὰθ 
ἷπι οὗἨ 16 οοπαίβεθηογ οὗὨ δ οονδηδης ἐδ ξυΐηοοα, 
Ὀαυὶ οδρθοίδι!ν οὐ ἷβ οουεῆδπὲ πίιξ ΑΡΥΘΒΔΣΩ.--- 
ἘΠΟΆΣ τπιοί----ΤΊι9 ἐσχδοσίδεου πὸ ἀουδὲ 
Τοΐδεϑ ὑο [86 ἀϊδροαίοι οὗ 152Δ8286ὅ.ἁ. ΑὈσϑδδιη ποοάοὰ 
ΒΌ ΟΝ δὴ ὁποουγδροτηοαξ, δον Βαυΐηρ ἀσροθοὰ μἰτϑϑῖ 
ἰο ἴ6 τονεῆρο οὐὨ ἰδ Εδδβέθσγη κΚίηρῃ οἢ δοοουῃὶ οὗ 
εἶδ τἱουογΥ οὐὸν ἴμσω. 1[58λὸ ποοὶδ ἰζ Ὀθοδῦδο οἵ δδ 
ΤΩ τἰπιϊὰ ἀϊσροαϊείου,, αι! οα δοοοῦπὶ ΟΥἨὨ ἐδθ 6ἢ- 
ταὶ οὗ (86 ῬΈ πεΐπο, ΌῪ βοτὰ δΘ τὰὰδ ἀσέγϑῃ ἔγοσω 
Ὀἶδοθ ἰὸ μἶδϑο. τἰαλιρτ ο 18 Ὠραγὶ ἐογουοάοα ἰδδὲὶ 
ΑΒ ποῖδοῦ πουἹὰ γοῖ (Ὅν Ηΐπ. Ηδ οομδϑοσζδαίοα 
δὶθ ῥῬγοϊοηροά βοΐσυση δὲ Βϑουιθθθρθα ΌὉΥ ἰδο οτϑοίΐζοῃ 
οἵ δὴ δἱίδγ, (9 οϑ Ὁ βμπλθης οἵ ἃ τοχυϊδίδα ποσβαὶ 
δῃηὰ ὮΥ Δ ἢχοα μος οιηθηί.--- ΤΉ 9: ἈΒΙΡΟΙΘΟΝ 
τοηξ ἴο ἷτα.---Βγ οοτμραντίηρ (ΐθ οοναμδαὶ δοὲ 
μϑμᾳ ἴτω Ὀοίπτοθῃ Αὔτδδδι δηὰ Ἐμρραμα οὗ ΘΟ Ρ, 

ὁ ΑἸδόγθποα Δρρθδγθ ἸΏογθ δὲγ ἰχίτπισῖγ. Αἰ ἰοῦ, 
ἴῃ [80 ῥγοβοης ομδρίογ, ἰβ δοοοτωρδηΐθα Ὡοΐ ΟὨΪΥ ὉΥ͂ 
δο οδίαῦ οδρίδίη οἵὐἁἨ Ηἷβ δίτωυ, Ὀπὶ δἰδοὸ ὮΥ εἷβ ἔτ ϑηά, 
ἷ, 6., Αδυζσαια, ιἷδ ῥγίναίθ οοῦῃβοϊοσ. [δδδα δηΐ- 
τοδαγοσί οἡ ᾿ἷ8 Βδίγοα, Ὀπὶ ποὶ ᾿ἴκθ ΑὈγδμδῃι, οἢ 

δοστα οὗ δὴ τα ρσοοδίξος ΟΣ οδέξ.---α. α.} 

(6 π|]5 (δὲ δὰ ὈθθῺ ἐδίκθη ΔΊΤΔΥ ἔγοιῃ ἢἷπὶ (866 
οἷ, χχὶ, 26ὅ) ἔνοῃ ἰπ [πὸ Ὀοαδιίσις δδϑογίίου οὗ 
ΑὈἰπροἰοοῖῦ σοδροοϊίης δ οοπάσοὶ ἰοπταγὰ [5880--- 
ἩΔοΣ ἰδ ἤδοία ΜΠ1 ἠοΐ βυδίδιυ--- τῷ τοοορπΐζο, δρ- 

ΠΟΥ, δηοίμος ΑΡἰπλοϊθοῖ, 1685 ὩΟὉ]6 ἰπδὴ (δ6 
ἔτι, Τιδ ΔΡΡΘΘΙΒ δἰϑοὸ πῃ ̓ ὶβ ἀοπιδηὰ οὗὨ 86 ἴτω» 
Ῥτϑοδίοσγ οὐἱῃ {Π|53). 11 18. αἰβὸ ρϑουδν ἰο 1δαδὸ 
1τθδὲ Βὸ Ῥαστωϊβ ἃ Ὀδηατοὶ, ἃ ἔοαδδὶ οἵ ροδοθ,85 ἰξ 
ἼΘΓΟ, ἴ0 Ῥγϑοϑᾶρ ἰδ τηδικίησ οὗ (6 οουθῃδηξ. Τδ9 
ΒΔΙῺΘ ὧδγ, δον ἐη9 ἀδρασίατο οὐ ΑὈἱμπαοϊ οὶ, ὑπ 86» 
Υδηΐδ, ὙΠῸ μδὰ οοϊασηθηοϑὰ βόσρθ ἔτη6 Ὀδίοσο τὸ ἀϊ 
8 ἨὨΟῊ ποῖ], ἰσππὰ παίοσ. Τοῦ τοοδδαρα ϑοοιιδ ἰὸ 
ὈΘ6 ἃ ὩΘῪ τονπδγὰ οὗ Ὀϊοϑδίηρσ, ᾿ἰπητηοαϊδιοὶν ἐο]]ον ες 
[06 ΡοδΟθδΌ 6 οομάσποὶ οὗὨ 8226. ΙΒ8ΔῸ ὩΔιη66 {ἰϊ 
τὸ] δ Αθγδιλπὶ μδὰ ἀοῶθ [86 οὔθ Ὀοίογο (οἰι. χχί. 
81): ἰδ [89 πδδ Βϑουιθῆθῦβ 8 σίυθῃ ὑὸ ἷξ δἷδο. 

Ε ἰθ ποί δδϊὰ {πὲ ἐδ:18 πδῖὴθ ἯΔ8 μόγα ρίγοι ἴον (}0 
ἴτὴ6: Ὀπὲΐ 848 ἰλ6 οογουδηὲὶ οοῃοϊυάοι πδὲ ἐδ 

ΤΟΠΘΙΤΑΙ δὰ οομβετηδίίου οὗ ἰῃ6 οονοῆδης οὗἩ Αὔσϑ- 
ασὰ τ ἢ ἐμ ῥτουϊουδ ΑἸἰπηοϊθοῖ, δὸ ἐμ} πδτρο ἰδ ἰθ9 
ΤΘΟΏΘΤΑΙ δηὰ οομδτγιρδιΐου οὗ ἰδμδὶ σίνοηῃ Ὁ. ΑὈτδμασι, 

1βδδο, 
ΡΪθ οὗ εἰ8 δῖ μον ἴῃ παπιΐπρ [Π6 πὴ }} αἰϊυαῖοα πρϑαν ἰὶ; 
εἷποθ ἴῃ οἰδοῦ σαβοβ ἢὯ6 τοῃοτγοα ἔδ6 οἱὰ παιη68 οὗ ἴδ 



ΟἽΑΡ. ΧΥΧΥ͂Ι. 525-88. 

Ὅ0118. ΒΌΝΒΕΚ: ΤῸ ΒΊΘΔΡ, ἰο [)6 ΗΘΌΓΤΟΥ, εἰγηΐδοα, 
“[ο ἰδῖκο βουβῃίο ,} οἵγ, “"' ἴο Ὀϊηὰ οπμοβοῖ ἰο βουθῃ 
ΒΟΙΥ Ἰϊηρα, τοίοστίηρ ἰο ἐπ6 Ατδσηδίο ἰάθα οὗ αοὰ δὲ 
Σωτὰ οἵ βογθη; ἱ. 6., οὗ [ὴ)6 δου ρἰδηϑὶβ (ὅυῃ, 
Μόοου, γοηυθ, Μογουτγ, Ματα, δυρὶϊοε, βαίυση)" 
ΤῺΘ τοσθογδηοο οὗ ἰδ6 βογϑῖ δβδουίβοοδ Οὗ ὑ]θάροδ 
οὗ ἐδο ἀρ ληδαντν ἷ8 [Ὁ ΤΩΟΓΘ ἐλαητω ὉΠ]1688 κθρ τ 
Ῥτοβδῖος 8 ἐἰο Ὀ6 τοζαγάθα δ δἱχηϊ γίηρ 8 δούδῃ-ἴο 
ἄορτοο οὗ οὐ ΔΎ Οοσίδιηἱγ. 

ῬΘΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΈΠΟΑΙ. 

1. Ἰδαϑοβ ΠΟΙΥ εἰουδίίοῃ οὗ βδοὺϊ δὲ [18 τοϊυτῃ 
ἥτοτα ἴἰδ6 ὀΘουηΥ οὗ ἴδ9 ῬὨΪ]διΐ 65 ἰο ᾿ιΐβ οἱΪὰ ΒΟΙΏΘ, 

ογουγηθα ὈΥ Δ ῥΓΌσΩΪ86 δηὰ ἃ ρίἰοσίουβ δρ- 
οὗ Θοά. 

ῷ, ΤΏ6 ἀἰνίπο Ὀγοπἷδο γοηθιγοὰ ; 866 ΔΌΟΥΟ, 
8. ἴβδδο δὶ Βοου-δῃοῦα. Η’ο Ὀυ 148 δὴ αἰίδν ἰο 11:6 

Τοτὰ Ὀοίοτα ἃ ἰδοὺ ἴον Εἰπηβοῖ, [ἢ ἰἢ6 οαἰΔὈ]ΠΒὨπιοαὲ 

ῬοΟΩ δὶθ πασηθ, δπὰ ἰη δῖα ὑχοδοβίηρ, 
δ ἃ ἩΟΓΙΏΥ Βοῖν οὗ ἷα [δἰ δοῦ. 

4, Ἠυτηδη οοὐθδηΐβ 60 ΜΠἼ6Ϊ εβ Δ Ὁ] 8υοα, ἱ ἃ 
αἰϊνίηθ οονοηδηὺ ργθοθςθ8 δηα οοῃδειυϊε8 ὑδιοῖν Ὀδοΐδ. 

ὅ. βαδο ἴῃ .ιβ γίοἰαἀΐηρσ, πἰ8 Ῥαδθηξ ΘῃἀΌΓΔΠΟΘ 
διιὰ ΘΟΠΟΘΘΒΊΟΠΒ, 8 [ΕΣΤῸΣ ἴ0 186 Κίην, 

8. 153880}8 ἔδδδὶ οὗ ρϑδοὺ ἩΐΠῈ ΑὈϊπλοϊοοῖ, ἃ εἶμχη 
οὗ ἴδ ὑ ἱποβδηβί σ Π 688, 

ἢ, Ἴδο φοϊ] μην οὗἨ ἰδ6 πὸ], δῃὰ οὐ (δ6 βδι)6 
δὺ πίε (πο ἔραδὲ οὗ ρβδοθ, οσ, [πὸ Ὀϊοσδέηρ οἵ ποῦ ]θ 

ἐπ σ πτον ῬτοῖἌ ἂν6}11 ἴῃ ἐδ ῥ᾽αΐηβ (Μοσγϑῖ, - 8. ὉΓΒ (0 ἀν 6}]} ἴῃ ἐπ υ]αηβ (ΜῸ 
Ἰδιυτο), δῃα ἢ6 ρῥἰδηΐϊοαά ἰσθθθ. ἴβδδο ὑγοίοσθ (0 γθ- 
εἰάο δὲ νυ} 118, πὰ ἢ 9 ἑοπὰ οὗ αἰσείην τ|ρ 118. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

866 (86 Ῥοσίαϊπδϊ δορὰ ἘΦ ΐσαὶ ρῬδδ. Τῶι 
τοῦ οομέθηϊβ οὗ [86 ἴοστη - ἀοἀ οὗ Α Ιι ἀο- 
οἶδιοβ : 1. Τιδί (06 οἴθττιαὶ ἀοα δ88 τοδὰθ ἃ οουδῃδηὶ 
πὶ υ5 ἐπ ρ γί ΒΒ Ὁ]9 Ὀδίηρθ (0 χχ. 87, 88). 3. 
ἴδ οοπεϊπυγ, ἰδ6 υλΐ τ, (86 ὑπο ρ ΘΘΌΪΘΏ 688, οὗ 
1.9 τονοἰδιίου οὗ δοδοντδ ἐγουρῇ 411 τἴτηθθ ἀπὰ ἀθ- 
φοϊορπιθηβ: 8. ἴ86 ἰγδηθηχίβδίοῃυ οὗἠ (16 Βογθα ΣῪ 
Ὀϊοπείηρ ἔγοσω [0 οὶ ϊονίηρ δῖος ἰο ἴΠ6 Ὀδ]ονΐμρ 
οἰ Πάταϑῃ.---Ηον ἐδο οχρτοδδίοῃ, ἴῃ [86 Ὠίδίοσγ οὗ [86 
Ραιτ δυο β, ζδαν ποί (οἷ. χτ. 1 ; χχνΐ. 94. σαν ῇ, 1δ), 
βοοθ ἐπγουρ (89 τοῖο βοσίρίαγοα Ἀπ Ὁ] 1ΐ γϑϑοῦ 68 1ΐ8 

ἀονοϊορτηρθηξ ἴῃ [86 δΏρ6}10 τηοδδαροὸ οὗ [86 υἱγίὰ 
οὗ Οἰμιστίδι ἴμακο 11, 10), δῃὰ δὲ ἐδ τηοσπίης οὗἉ ἰδ 
τοδυτεϑοιίοι. 

ΕΎΛΔΕΚΕ: ΟἾΑΜΕΕ: Οοα ΑἸΎΑΥΒ ΒΌΡΡΟΓΙ8 εἷθ 
οδυτοῖ, δηὰ Ὀυΐ 8 ἰξ ὁνοσυπθθτο (186, 1. 6). Ὑ8δΐὶ- 
δύοῦ ἃ δ τίδιίδη πηἀοτέδικοθ, 6 οὐρῶὸξ 1 υῃάδοτγίδκο 
ἴῃ ἰδ6 πὸ οὗ ἰδὸ Τωοστὰ (0οϊὶ. {ἰ3, 17. ὙἼΘ; ὁ 

ΤΑΔῚ Β ὙΔΥΒ ᾿ΐ6886 (06 Τ,οτὰ, ἢθ τη κοί ουθι Εἶθ ΘΏ 
Τοῖ68 ἴο Ὀ6 δ Ρο806 ὙΠῈ Ηἴτὸ (Ῥτον. χνΐ. 7: αθῃ. χχχίϊὶ, 
4).-Ἰδυδι] δΠΠἰδηοθδ ἀμὰ Ἵϑἕθβ ἀγὸ ροσταϊ θὰ (Π σαί. 
Υἱ. 18).---ΟἜΕΙ ΔΟΗ : Αἱ [π|86 ῥΪδοθ, σϑιραγκαῦΐθ, ἃ]- 
τοδυ, ἀυσίηρ 9 116 οὗ Α 186 Ιωογὰ τϑηΘβ 
[86 δϑβυγδηθθ οὗ ᾿ἷ8 ζγδοα, 88 δίϊογναγβ (0 Φδοοῦ 
(ς. χἰνὶ. 1); πὲ, ἰῃ [6 οοῃμϑοογδέοη οὗἉ ἱπάϊνιυ 8] 
Ῥίδοδ, ῃθ οοῃπιθοίθα Ὠἰτηβο }ῦ ὴὰ (86 ΘΠ] 1κὸ [αἰ ἢ 
οὗ ἰδ ρδιγίασοϊια, δηὰ βαδβοὰ ("Ὁ τδηὶ ἰὸ παίς ἰὲ 
ἔδινο τίϑθ. 

ϑσηβῦρεε: ΤῈ Ἰοδδὲ (ΐπρ τὸ βδοτῖβοθ ἴον (9 
Β8 Κοὸ οὗ ἀοἄ, ἢ6 ΤΟΡΑΥ͂Β, ὈΥ αἰνίης υ8 ᾿ιἰπι86}} (Βενῖ, 

δ.). ὙΒΘΏοΥοΡ Φοδονδὴ 68}}8 Ὠἰμηβοῖ αοα οὗ 
ΑΒ ΣΒΠΔΙΩ, δὰ ὕδοοῦ, ἢ6 βίου, ᾿ΠβΟΌΘΌΥ, ἴῃ 
ΘΔ0 ἢ ἀδΥ δ τονοϊδιοη οὗ πἰμλβοὶῇ ἴο 15γδοὶ, ἰμ6 στουπὰ 
δηὰ οοοδδίοῃ οὗ [08 δβδῖὴθ ἰῷ ἐδ γουοϊδοη ἰπδὲ 
ἷα Ῥδδὺ---ἰ 5 οοπποοίηρ (06 πὸ ὙΠ} (δ οἱὰ, 
ΜὮ110 ῥγοθοηίίηρς (Π6 στδοθ βῆοντι ἰὸ [80 ροβίθϑι- 
ἱξζγ, 88 ἃ πϑορθβδΓῪ ΟΟΠΒΘΟΌΘΏΘΘ ΟΥ̓ {παὺ πο ἢθ 
δὰ οονοηῃδηίθα ἰοὸ ὑποὶν ἔδίμογθ᾽ ἔδίμαιβ. ΤΎϊΟ τὸ 
Ἰρσίοι 8 οββοπ δ! γ ἰδιοτί δὶ . Ὠἰβίοτυ (ποὺ ἐβηοὶδ} 

86 ] ΤΩγὙ[}8) 16 ᾿ἰ9 ἐοππάδιου δηὰ ᾿ἰτΐ 8. Οοὰ ἰδ ον» αοά, 
Ὀθοδῦδθο ἮΘ [)Δ8 τηδάθ ἈἰτηΒΟΗ ἢ ουὐν αοἃ ὈΥ τοροδίθὰ 
δοίβ ἰῃ ἰδίου. [πα [890 Κίησάοιῃ οἵ Οοὰ ὀνοτγι μην 
ἀσγϑῖορβ δηὰ ῥιοϑγοδδο8 : ποτα 8 0 ρμαϑδὲ πίϊπουΐ 
ἃ ἕαΐϊυτο, ποῸΡ ἃ ἴυγο τι που ἃ Ρϑϑί.---- Αγ Βατη Γθ- 
οοἶνοὰ (6 Ὀτγουηῖδο τοθροοΐης ἰμ6 Μοβαίδῃ ἴῃ (ἢ6 
ὭΔΙῺΘ Οὗ 411 ἰμ6 8106]. ἰἢ, Ὡον,, 1880 δηἃ ΘΥΟΙῪ 
Ὀοϊΐονον Ὅ6 ὈΪ]οδθοὰ ἴὉΓ ἰδο βαῖκο οὗ ΑὈγδῆδιῃ, Ὧθ ἷβ 
ὈΪοββοὰ τπογοῖν (ῸΓ (16 βαΐκο οὗἨ (ἢ8 ῃγοπιῖβθ ἐμαὶ νὯὰϑ 
τὴ ἰο ΑὈΌτδμδμι, δηα, ἐπογοΐοτθ, ἔοσ ἴὴ6 βακο οὗ 

ὶ ). -πΊβαδο 8 ταϊη δ] οὗ ᾿εἷ8 βδοογάοίδὶ 
οῆοα, 88 ΒΟΟῚ 88 ἢθ ἰδικοθ ἋΡ πίβ δροᾶο (8ε»1. 8,Ὁ.). 
--Πὸ ΑὈΪπιοϊϑοῖ τηϑηϊϊομθαὰ μοτθ 18 τοῦτο οαμπϊης 
ἰδδὴ ἰδ ἔδύογ, ἴος ἢ6 ῥτοίθῃβ ἴὸ ΟΝ ποίδίηρ 
δρουΐ ἴ[Π0 ἰδἰκῖηρ ΔΔΥ οὗ 8888 6118 ὉΥ͂ ΐδ8 867- 
γδηΐθ (αἰ 6τ).--ϑυο ἰ8 186 οουγβο οὐὗὁἨ 180 που]ά, 
Νον ἱμβοϊοηΐ, ἰμθ ἢ τηθδῃ. Ηδ τῖι0 τί 68 ἴο 1ἴνο ἴῃ 
Ῥοδορ στὰ ἰὸ (πο 8 ἔσὰο οὗ 411 ὉΘ] 16 7618) ταυβῖ ὉΘ 
ΔΌΪθ6 ἰο Ὀοδν διῃὰ βυδον (Β008).---Το ΑὈϊτλοίθοι οὗ 
οἷ, χχὶ. υ868 ΕΠΟΒΐτη, 8 σογὰ ρσοροῦ ἰ0 ἷπι ; ὑπ Οῃ6 
ἧπ 186 ῥγοβθηΐ ομδρίογ, ποῦ οδγίηρ τοσοῦ δοουΐ [89 
αἰαίν, 84γ8 Φοβουδη, ὈΘΟΔΌΔΘ Ὧθ6 ΘΟΠΒΙΔΗΪΥ Ὠραγὰ 
ΙΒ880 τοϑῖζο 086 οἵ {118 ἀϊνίπθ ἢδ)06. ΗΘ δοοοϊζζοο- 
ἀδίοβ ἰτηβ6}} ἐο ἐπ δαδὲ οὗ [8880, δ [δ Όδη ἴῃ οἷ, 
χχίν. (Βοπι. χὶϊ, 20: ὅο8. ἰχ, 14: 2 ἤδι. 1}, 20 : 
ἴβα. χχυ. 6: [μΚὸ χίν. 17.)-- [6 αἀἰνίπο ὈΪ]οβοίηρ οὗ 
ἰηΐ8 σομ οἰ Ἰδίοσγ δηὰ ᾿υτηῦ]α ἴον, ἀϊὰ ποῖ ὀχβδυσὶ 
1861 ἴῃ Ἰοιαροταὶ ἐπΐηρα. [8δλο οοπίοπαρὰ δηὰ δυΐ- 
οτοὰ ἴον 16 βΒδίκο οὗ γὁ118 ; δ8 ἴο (86 τῦϑ 18 Ἡἱοἢ ὨῸ 

ΒΟΟῚ ΔΙ͂ΟΡ δἷβ δειναὶ δἱ Βϑου.δῃοῦδ, ἰδ ὨδΡ- 
Ρουθ οἱ (δθ ΥΕΙῪ δ δ6 τοϑὰθ ἐπ οουθηδηΐ δηὰ 
ΔΈΟΙΤΟ, οἱο.--- Ὧο τοϊδιίοη, οὐ προ [86 πᾶῖὰθ ΒΘοι- 
Βιιοῦα γ͵δ8 (06 τῃθτροσίδὶ, δα οοαϑοὰ ἰοὸ οχίδὲ, Βαυὶ 
ὉΥ (86 τοροι οι οὗἨ [86 ἰδεῖ, [Ὡ86 πασὴθ τοχαϊηϑὰ 12 
εἰσοίΐβοληοο δηὰ ροῦγον, δῃὰ τγϑ (1:6 Βθ16 88 ἰζ πὸν 
εἰνϑη ἴον (Π0 ὅσβὲ ἰΐηθ (ΠΘυρβιθηθοτρ). 



δΙ0 ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΕ ΤῊΞΚ ἘΙΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΡ ΜΟΒΕΘΒ, 

ΕἸΕΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

Τρααο᾽δ δουτοῖ οὐδν ἔφαμ᾽ε τιαγτίαρο οὗαᾳ (λ6 ἀαωρλίογε 97, Οαπααν. 

: Οπάρσεκ ΧΧΥΙ. 84, 86. 

8έ Αμὰ δα νγ88 [ΟΥἹΥ γϑδῦβ οἱ ἤθη Β6 ἰοοὶς ἰο πεὶΐο Φυἀ10}} [οοιουκαιοα 1] {μ6 ἀδαρῃ ον 
οἵ Βοουι [βοτοίο βοιι ἴ Ἐσπίδῃ 1] 16 Ἡλαΐο, 8δη4 Βδβῃοσγδι ἢ [Ιοτωγ, ὈΌΣ, ἵαβτοσιοο, σρὰογ ἱ [86 

85 ἀδυρθίος οὗὨ ἘἸ]ΟΏ [οακ-βτονο, δισεαρί}} ἰμ9 ΗΠ: Ὁ ΒΟΉ τ ΓΘ 8 ρτίθῖ οὗ τηϊπᾶ ἦ [4 Βοασί- 
δοττον  ὑηΐ0 ἴβδλὸ δῃὰ ἘθΌ δῇ. 

1 αν. 84.---5ροτὶ, οὖ δ πο]].-- Α.6.) 
[: ας. 8ὅ.--- Τ 0 τοδυσῶ, 11ξ.., ὈΣείοΣΏΘα6 οὗ ερέσὶ!.--Α. 6.] 

ἘΧΡΒΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ἑϊδδὰ σὰ ἔοχῖν Ὑϑᾶσα οἹὰ,---ἴδλδο, (Ποτοῖοτο, 
δοοοσϊηρ ἴο οἷ. χχνυ. 26, γγδβ δρουὲ 100 γϑδσζᾷ.---αο- 
οοταάϊΐηρ ἰο οἷ. χχυΐἱ!. 9, Ὧ6 ἰοοῖς Μδβαϊδι ἢ 88 ἷβ 
εἰϊτὰ πίὶΐο, ἰοροίδος τὶ (80 ὑνοὸ τηρυοποα ΒΟΓῸ. 
ΤΏΘΘΘ ὨδΠ168 8΄Θ ΙΩΟΒΘΙΪ αἰδαγοπὶ, 88 ὑ0 ἔοττω, ἔγοσῃ 
ἴδοθο οὗ οἷ. χχχνΐ. 23, οἵα. ΤΆ ροίΐῃηϊδ οὐ γι ὈΪδηοο 
ΔΙῸ, βγϑί, [86 ΠΌΤΔΌΘΡ ἔπ γθθ : ΒΘΟΟΒΟΪΥ, ἐδ 6 Ὡδιηο οὔ 
ΒδδΒοσηδίῃ : ἰδἰνὰ, [86 ἀοβίρυδιίοι οὗἉὨ 086 οὗἁἉ ἔαπι 88 
9 ἀδυρθ ον οὗ Ἐ]οΏ, ἰδ οἴδοῦ δ8 ἃ ἀδυρῶίον οὗ 
ΙΒτηδοὶ, [ἢ γοθρϑοὶ ἴο {16 αἰβαί τη] τὶ 66. δηὰ ἐποὶν 
Βοϊυιΐοη, 806 ΚΝΟΒΕΙ,, Ὁ. 278, οπ οἷ. χσχχνί.  ἢσ- 
11ΤΖΒΟΗ, δοῦ : Και; 299 .---ἰ σοτο ἃ μβιτίοῦ 
οὔ ῶ: “4 οἰδογηοβθ οὗ δρίτί!. εἷγ 
Οδηδαι 8} ἀοϑοσπί, πίοι, ἴῃ 1861} τᾶ8 τηοτἐνίηρ 
ἰο Εδβδυβ ρδγοηΐβ, οοστοθροπὰβ πὶ (6 ΟΔΏδδα ἰΔἢ 
οοπάυςὶ, [ἐ 8 ομαγδοιογβιϊς οὗ Εἔδδυ, δβόπογνον, ἰμ δῖ, 
σψἰθουΐ (86 ΘοΌη561 δηὰ οοηδβοηϊ οὗὁὨ διὶ8 Ῥαγοηΐβ, 6 
Ἰοοῖ [0 ἱγωβοὶῖ ἔνο πῖνοβ δὲ οὔϑδ, δῃὰ ποθ, ἴοο, 
ἔγοιῃ ἴδ Οδμδδηΐνοβι Βαβῃθγηδλίῃ, Αμυζζαίῃ, Μδῃδ- 
δι} (οἷ, χχν ϊϊ. 9) ἀγΘ Αὐδθὶο ἔΌστΩ8. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1, Ἐδαυ᾽ 8 []-αβϑογιϑα 8 οοπηυδηοε οὗ 
86 Ρτούϊ χα! εΥ ἴῃ ἴ.ο ἀΐβροβδὶ οἱ .εἱϑ Ὀἱγί τί ρμς, 

ἃ, ΤΏο τσοὶ οἴδηοο: 1. ῬοΪγράτν Ἡιϊδουὶ 
ΔΗΩΥ͂ ὨΘΟΘΘΟΒΑΣῪ ἱμἀποοιηθηΐ ; 2. ποιιθῃ οὗ Ομβμβδηϊ 

οτίρίη ; 8. πίίπουΐ (6 δΔάνΐοο, πὰ ὑοὸ ἐμ ἀϊβρίοακατο 
ΠΕῊΝ ΒΑΠΘΗΙΑ 

8. Το πο ΘΟΥΤΟΝ οὗ [860 μαγϑηΐβ οὐδὸς {8:6 τιΐθ- 
Δ δηοο οὗ ἴδ 6 Βοη.---Εἰοὺ ἰδ Ὀχγοδυοοὰ δὴ εϑροὶ ἴω 
(86 χυϊπᾶ οὗ ΒοθοΚδι, ἀἰδογοηὶ ἴτοσα ἰμδὲ ὑχοάυοοα 
ἴῃ 189 τηἰπὰ οὗ 8880, 

ἩἨΟΜΤΙΓΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΕΑΟΛΤΊΟΘΑΤΑ 

80 Βοσιῃδὶ δὰ Ἐϊμΐϊοδὶ Ρδ3. 
ΒΤΑΡκε: να: ΟΠ] άγεη οὐρῃϊ ποῖ ἴ0 ὙΔΔΙΤῪ 

πἰιϊδουΐ [06 δἀνίοθ δηὰ οοπβοηί οὗ ἐμοὲγ 
Ομαμεα: Νοχὶ ἰὸ {ὴ6 ρεογοεροη οὔ ΘΟ 
ὕδοτο ἰ8 ΠΟ ζτοδίο ρτίοῦ ἢ οασί ἐθδῃ ἰδ δὲ 
ὈΥ ΟὨΙΠ ἄγει ἰο (μοῖσ ραγθηΐβ.-- -ΟἜΒΊΔΟΗ : Εἰδαὺ ΤΑΥ͂ 
6 τοραγαθα 88 ἃ ἢθδίῃ θη, ΔΓ αΥ δηὰ Ὀδίοσο Ὠΐβ οσ- 
Ῥυϊδίου ἔτοσῃ ἴδ6 1ἴπ6 οὗὨ Ὀ]οδδίηρ.--- λυ πεκ Παπάδ. : 
ΤΌοΚ ἔιοο τοἰυεα. Ορροδοὰ ἰο ἰπ6 Ὀοδαξ Ὁ] Οχδτιρ]ο 
οἵ ἷβ ἔδίθον.-- ἢ δα ἰοη τὸ ἐδο ἐγῖδὶα υπὰ ὕΡ 
ἰο (816 ὄτηθ, ἀοπλοβίδο ἰγοῦ 68 ἃγθ ΠΟῪ δὰ ἴ 
ἷβ. ΨΟΥΥ͂ ΡοΟθϑί 19 ἐμαὶ ἰμἷ8 δεῖ οὗ ἀϊβουϑάΐθπος ἑοπασὰ 
αοὰ δῃηὰ ͵β ραγθηίβ, οὗ τι ϊο Εβδὰ Ὀδοδσηα μη 
ὉΥ δι8 Ἰρε πίε: τηδίαγοά {86 τεβοϊυϊίου οὗ ΒΘΌΘ ΚΑΒ, 
τριναν μοῦ θδτα τας οἷ. πρὸῤ ἔφολε τσιὺ τιθνν ΤῈΘ πο- 

660 τοβροοϊηρ ἔδδυ, βοῦνϑδ, ὑγϑῦ Υ, ἴο Ῥγϑρασε 
ἴον {πδὲ σοι ΤΠ τ8 (ΕδδυΒ βοιΐο), ἃ μα υὐρυρσὸῃ 
αἰΐου οὗ εἷβ ἰδ] ὀχρυϊδβίου ἴσοσα ἴῃ6 οἤοδβϑη 
ὀγδόου, δη δ, δὲ [86 Βδτὼθ ἐΐπ|θ, δὴ δοίπδὶ ναγοΐη 
ὅδοοῦ.---᾿δτλοηϊδου διὰ τίοῦ οὗ τοϊπὰ δρρϑαγοὰ 
πΏΘΏ 0 νἯᾺ8 014, διὰ Δ ποροὰ ἰδὲ Ηΐ5 ἐτῖδ18 ᾿σόσὸ 

8 

βἢ ] δὶ δὴ οπὰ (861). 

ΒΙΧΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ἴβααοδ ργεξεγεποθ 7ονῦ ἐδ6 παίωγαϊ ἤγείδογη, απ Ἐπαιι. 

εανδ Λοείεϊείῳ ἰο «ζ΄αοοὖ. οδοξαλ᾽ε ρῬγεραγαξίοπ 70. ἰλο ἑλοοογαίία διεεεὶπρ. ναι δίδερίησ. 
οδοξαλ αμα υαοοῦ εἰδαὶ ὕγονι ἀὰμε ἴλο 

νὴ Ὁ" .ἱαοοῦ, ακαὰ δε δομγηον τοίλ γα ογοοθ ἰο ἃ ἐλεοσγαξίο τιαγγίασο. 7νααο᾽8 αἰγοσίδοπε 70) ἐὰο 
ουγπον 9. «΄αοοῦ, ἰλ6 οουνίεγραγέ ἰο λα ἀἰεηνίεεαΐ οΓΓ Πεληιαεῖ. ἔθαιδε ργείεμ δά οονγοοΐδοι ο7} λὲς 
ἐϊξαεεοτίδα ᾿παγγίασεξ. 

Ἀσεσασπεττεμοςἠβρρταν  υαπαπεαρ. 

ΟΕΔΡΊΕΕΒ ΧΧΥΠΙΙ,-ΧΧΎΙΙ. 1-0. 

] Απά ἰζ οδπθ ἴο ρ888, ἰδὺ πΏΘη β88ο γγχὰβ οἱ, δῃὰ Ηἷ8 Θγϑδ Ἴγοσθ αἴτη, 80 ἐδιαὺ Β6 
σου] ποὶὲ 866,} 89 “4116 ἃ Εἶδα ἢ]8 οἰἀθϑὶ βοῃ, δῃᾶ βαϊὰ υπίο δἷτη, ΜῪ βοὴ: ᾿Απᾶ [9 βαϊὰ 

2 υπίο δῖτι, ΒοΠο]α, ἤεγε απὶ 1. Απᾶ Π6 βαϊὰ, Βϑῇῃοϊᾷ, πον 1 δὰ οἱὰ, Γ πον οἱ (86 ἀΔΥ͂ 
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οὗἩ τῦῦ ἀθαῖβ. Νον ὑδμοταΐοσο ἰδία, 1 ῬΧδΥ 860, [ΠΥ ὙΤΘΘΡΟῚΒ [παπῆπρ πϑαροσ], (ΕΥ̓ 
αυΐϊγοτ, δὰ ἰἢγ Ὀον, δηᾶ ρῸ ουΐ ἰο {Π6 8614, δπᾶ ἰδῖκθ τὴ ϑοπιθ ὙΘΏΪΒΟΙ ; ΑἸἸα τηδῖζθ πι8 
ΒΑΥΟΥΥ͂ τηθϑὲ [ἐκεῖν ; ϑινοσέίθ; διπέξνο ἀϊει. Ὧο Ῥγοέΐο : ἀδί πὲγ ἀϊδι }, Β 0 88 1 ἴονϑ, δα Ὀτπρ ὦ 
ἰο τη6, ὑμδὲ 1 ἸΏΔΥ οδὲ; ὑδδὺ ΠΥ 800] ΤᾺΔΥῪ 688 (866 Ὀδίογθ 1 ἀ16. Απᾶ Ἐθρεκαῇ μοασὰ 
πθθη [8880 βραῖίζο ἰο Εὐδβαι ἢΐ8 ϑοῆ. Ἀἀπα Εἶβαι ψϑηὺ ἰο ἴθ βοἰὰ (ὁ ῃπηΐ 707 νϑηΐβοῃ, 
απά ἴο Ὀτίηρ τ. 

Απᾶ ΒΘὈΘ ΚΔ ἢ βραῖο απίο ὕδοοῦ ΠΣ 8οῃ, βαγίπηρ, Βϑβο]ᾶ, 1 βοασὰ (8 γ ἔδίμον βρϑᾶὰ 
απο Εἶδα (ΠΥ Ὀγοίμου, βαυϊηρ, ΒΡ ΤΩΘ ψΘΏΪΒΟΙ, 8 ἃ Τ8|ΚΘ Τὴ ΒΔΥΟΙΥ͂ τηθϑύ, ὑπαὺ 1 ΙΩΔΥ͂ 
οϑί, δαπὰ Ὁ]688 66 Ὀδίογθ ἴθ [μοσὰ Ὀθίοσθ τοῦ ἀθαίῃ. Νοῦν {ῃθΓΘ[ΌΓΘ, ΤΩΥ͂ Β0Π, ΟὈΘΥ͂ 
ΤΑΥ͂ γΟΪΟΘ [κεισιν] δοοογάϊΐηρ; ἴο ὑμαὺ πο 1 οοτητηδηᾶ ἰμ66. 6 ποῦ ἴἰο ἰμ6 δοοῖς 
6108}} οαἰ 16}, Δηἃ ἰΘ(ΟὮ 1τὴ0 ἤοτι ἔπθηοθ το ρσοοᾶ Κι οὗἨἩ [86 σοαίϑ; δηὰ 1 0}}} τηδκθ 

ὕηθ1ὶ ΒΑΨΟΥΥ͂ τηθαὺ ἴου ΠΥ ἔδίμοσ, διο 85 6 Ἰονοίῃ : Απὰ ἰῃου βμδὶ]ὲ Ὀσίηρ εὖ ἴο ἢ γ7 
αι μου, [Πα ἨΘ ἸΩΔΥ θα, δῃα ἰπδὺ ἢΘ ἸΩΔΥ͂ Ὁ]688 ἔπ66 Ὀδίοτο ἷ8 ἀθαίῃ. Απά Ψδοοῦ βαϊὰ 
ἰο ΒΘὈΘ ΚΔ 818 τηοίμοσ, ΒΟ, Εἶδδὰ ΤῊΥ͂ ὈτοίΠοΣ ἐθ ἃ ΠΔΙΥΥ͂ τη8ῃ, δῃα 1 αὶ ἃ βιηοοί 
Ι8Πη: ΜΥ ΦΑΓΠΟΣ ρῬοσδανθηςαγθ “1111 66] Τη6, δηἃ  58}}8}} βϑοῖὰ ἰὸ Ἠΐτῃ 88 ἃ ἀθοθίνοσ; 
διὰ 1 88}4}} Ὀσίπρ' 8 ΟΌΣΒΘ ὍΡΟΙ Τη6, 8Δη6 ποὺ ἃ Ὀ]οβδίηρ. Απὰ Ἠ18 τροῦμογ βα᾽α υηΐο Ἀἰπι, 
Ὅροηῃ τη6 δδ ΠΥ σΌὙΒ6, ΤΩΥ͂ ΒΟ. : ΟὨΪΥ͂ ΟὈΘΥ͂ ΤΑΥ͂ γΟΙΟΘ, δηα ρῸ [δἰοἢ τὴ ἐΐλοπι. Απαὰ Ὧθ 
νγοπΐ, δηα ζοιομθά, δα Ὀγουρεὶ ἐλδηι ὕο Ὦ18 τηοῦ 9 Ὁ : δηᾶ 18 χοῦ  Υ τηϑἂθ ΒΒΎΥΟΤΥ͂ τηθδὺ 
[ἀαίπὲγ ἀ168}, ΒΌΟὮ 88 8 ἔδί μον Ἰουθᾶ, απὰ Βθρθίκδὰ ἰοοὶς ροοά)ν [οοεὶ]ν] σαϊπηθηῦ οὗὁἨ ΠΣ 
οἸἀοβὺ βοῃ Εἰδαι, συ βῖ ἢ τροχὸ ἩΠΠῸ ὮΘΣ ἴῃ [06 Πουδο, δῃὰ ρυῦ ἰπθὰ ὑροὴ 8000 ΠΟΓ 
ὙΟΌΠΡΟΣ 800 : Απά 5886 ρυΐ [Π6 Βκίηβ οὗἉ [6 Κι ἀ8 οὗ [π6 ζοδίβ ὕροὴ 18 μβηᾶβ, πα ὍΡΟΣ 
106 βιῃοοίν ᾿ οἵ μῖ8 ποοὶς; Απὰ βῆ ρᾷγθ {Π|6 ΒΑΨΟΙΥ τηθδῦ δπα {π6 Ὀτοδᾶ, συ 10} 886 
᾿ιδα ῥσγϑραγθα, Ἰηο [86 μπᾶ οὗ 6. βοὴ Ψ80οῦ. 

Απα ΒΘ οδπθ υπΐο 18 ἔδί6., δπα βα!α, ΜΥ ἰδίμεσ : Απὰ Πα βαϊὰ, Ηδογθ απὸ; σπ8Ὸ 
αγέ ἴπου, ΤΥ δοη. Απα Φ8δοοῦ βαϊἃ υηΐο ἢἷ8 ἔδίμοσ, 1 αην Εβαὰ (ΠΥ βγβίθοτῃ ; 1 ἢδνθ 
ἄομπο βοοοσάϊηρ 88 βου! Ὀδάθϑ᾽ ΤΩΘ : ἈΓΙΒ6, 1 Ὀ͵ΘΥ͂ [ῃ66, Βὶὺ δπα οδΐ οὗ ΤΥ σϑῃίβοῃ, ὑδδὺ 
(ΠΥ 800] ΤΩΔΥ͂ Ὁ1688 τ.86ὸ.ἁ. Απα ἴδβδ880 βαϊἃ υπΐο ἢ18 βοῃ, Ηον ὦ ἐξ ἰῃδὺ ποι Παϑὺ ἐουπᾶ 
(4 80 αυΐϊοκὶν, ΤῊΥ ϑοη ἢ Αμπα δο βαὶα, Βδοδῦβο ἰμ6 [ωογὰ (ΠΥ αοαἀ Ὀτουρὶι ἐξ ἴο πιθ. 
Απὰ ἴβδδο βαϊἃ υπίο Φδοοῦ, Οὐτὴθ πθϑσ, 1 ῬΣΑΥ͂ [Π66, {πΠδῦ 1 ΤηΔῪ ἴδ 6] {Π66, ΤΑΥ ΒΟΠ, 
ἩΘΙΒΟΣ ἰθοὰ δὲ ΤΩΥ Υ̓́ΘΥΥ 80ὴ ΕἸΒΔΌ, ΟΥ ποῦ. Απᾶ ὅδοον ψγοηῦ ΩΘδΥ απο 1383 18 
[ΑΊμου ; δῃηᾶὰ 86 ζδὶῦ ἢϊπὶ|, δπα 8614, ΤῊΘ σοϊοθ ἐς ὅδοοῦ᾿β νοῖϊςθ, θὰῦ ἴπ6 ῃδΔη48 αγ ἢ 9 
μδηᾶϑ οὗ Εβδῇ. Απα ἢθ αἰβοοσῃθα ἢϊπὶ ποῖ, Ὀδοαυβθ ἢἷ8 Παη 8 ΓΘ ὨΔΙΓΥ, 88 ἢ18 
Ῥχούμον Εἰβαι 5 πδηᾶβ: 80 ἢθ ὈΪοβϑθᾶὰ δῖ. Α᾿Ἀπὰ 6 βαϊἃ, Ασέ ἐμοὰ [δου {μοτ6} ΤΥ ὙΘΓΥ͂ 
δοη Εβαυὰ ἢ} Απα ἢ 8814, 1 αι. Απᾶ Ἐἢθ βαϊα, Βυὶηρ ἐὐ ΠΑΡ ἴο τη6, δηᾷ 1 ν7}}} θαὺ οὗ 
ΤῊΥ͂ 801} ὙΘὨΪΒΟΏ, ἰπαὺ ΤΑΥ͂ ΒΟ] ΤΗΔΥῪ ὈΪ685 [Π66. Απαὰ ἢθ Ῥτγουρὶι ἐξ ΠΘΑΥ ἴο ᾿ἶτα, δῃὰ 
Βο αΙἸαὰ ϑαῦ: δια ἢθ Ὀγουρῃὺ Εἰτη ΜΠ1Π6, ἃπα ἢ ἀγδηῖ. Απα 18 ἔϑίῃον ἴβδδο 8614 ὑηΐο 
Βίτῃ, Οὐτὴθ ΠΘΔΣ ΠΟΥ͂, δηα [κ188 116, ΤΑΥ͂ Β0Π. ΑΑπᾶ ἢΘ Ο8Π16 ὩΘΆΓ, 8πα [κἸ886ἃ ἢπὴ: δηᾶ 
6 8116]]68 {116 Β116]] οὗὨ 8 ταϊτηθηΐ, δῃα Ὀ]6886α ἢΐη), δῃηα βαϊὰ, 360, {ἢ.8 8:16}} οὗ ΤᾺΥ̓͂ Β0Ὲ 
8. 88 [88 5116]] οὗ 8 614 πῇίοι ὑΠ6 Ἰωογχὰ Βαίῃ Ὀ]Θββοᾶ: Τμθγοίογο [88] αοα ρῖνο [ῃ69 
οὗ (89 ἀθν οὗ Ὠθάύθῃ, δηὰ [Π6 ἰδίηθδββ οἵ [8:9 θαυ! δῃὰ ῥ] πὶ ἐπ Φἴμθ] οὗἨ οοσῃ δᾶ 
Ὑ1ΠΘ : [6 Ρ6ΟΡ]6 86 1Υ9 {π66, δηἃ παίοηβ ὈοῪν ἄονσῃι ἴο ὑμ66: ὃ6 Ἰογὰ οὐδ σ (ἈΥ Ὀγθίσθῃ, 
δηα Ἰοὺ ἐμγ τοῖο ἷΒ ΒΟῺΒ ὈΟῪ ἀἄονγῃ ὑοὸ {{|60 [{Ὲγ ταοίματ᾽β βοπθ 6881} βονν] : ουγβοα δδ ΘΥΘΥΥ͂ 
ΟὯΘ [ἢ συγθοίι ἴῃ 66, δηὰ Ὀ]6586α δε ἢ6 {παὺ ὈΪ]αββοία ἰ8.66. 

Αμᾶ [Ὁ οϑῖμθ ἴο Ῥ888, 88 Β00ὴ 88 [5880 δα πηδᾶθ 8 θπὰ οὗ Ὀ] ββίηρ 9 δοοῦ, δηᾶ 8.0 Ὁ 
Ὑ85 γοὶ ΒΟΔΓΟΘ ΡῸΠΘ Οὐ ἔγομι (6 Ῥγθβθῃοθ οὗ ἴβαϑδο [18 ἰδ μοσ, μα Εἰβαὰὰ 818 Ὀτοίθ ΟΣ 
ΟΆΙῚ6 ἴῃ ἴτοτῃ ᾿͵8 υηίηρ. ΑΑπα ἨὨΘ 8180 ῃδα τηδ6 ΒΔΟΙΥ ταθϑί, ἀπ ὈτουρὩῦ 10 υηΐο Πὶ8 
ἔδίμοτ, δῃα βαϊὰ ππίο ἢἷ8 ἔδίῃοσ, 1μοὺ ΤΩΥ̓ ἔδΊ ΠΟΥ 7186, δηα οδὺ οὗ Ἦ18 80 8 υϑῃίβοῃ, ἰῃδὲ 
ΔΏΥ͂ ΒΟ] ΤΩΔΥ Ὁ]688 28. Απᾶ [ἐμ6}] Ιβ88ο ἢ18 ἔδίῃοσ βαϊα ὑπο ἢϊμη, ὝΠΟ ατέ ἰδοὺ 
ΑἈπά δι βαϊα, 1 αγι (ΠΥ 8βοῃ, ἰὰγ βγβίθοσῃ Εἶϑδα. Απα ἴβαδὸ ὑγθῃλ]θ ἃ ὙΟΙῪ Θχοθοαϊηρὶν 
-- τοθαδυσο], δΔηἃ μα, Ποῦ ὙΠ6ῚΘ ἐ8 6 [πιο ἔδαῃ τδδ Ἀ6} 7 {δὲ 
δ! ἰδίζθῃ [Ἀπαϊοὰ] νϑηΐβοι, δηὰ Ὀσουρῃῦ ἐξ τηθ, δῃὰ 1 ἤδγο δδίθῃ οὗ 411 Ὀεΐοσο ἴδοι 

οδιηδδί, δηἃ ἥδε Ὀ]6ϑθθα Εἰτη ἢ γϑᾶ, απᾶά ἢ6 8}}8}} Ὀ6 Ὀ]6ββθᾶ, Απᾶ ψμθὰ Εβϑαι Ὠθατγὰ 
{Π6 ᾿γογὰβ οὗ ἢἰ8 ἔδίμθυ, ἢθ οὔἹϑᾶ ὑπ 8 ρτθαῦ δῃα δχοθϑαϊηρ ὈϊΠ ΘΙ ΟΙΥ, δπὰ βδιἃ ὑπο 
818 ἴδίμοσ, Β]688 πιθ, δυεῖ Τὴ 6 8180, Ὁ τυ ἔδίμοσ. Απᾶ ἢθ βαϊὰ, ΤΥ σοί Σ οδῖὴθ ψΊὴ 
ΒΌ ΕΠ γ, δα μαῖα ἰδῖκθη δα (ΠΥ ὈΙΘββίηρ. Απα [6 βεαϊ, 18 6 πού ΤΠ ΡΉΟΥ πϑιηθᾶ 
μ668]-βοϊᾶοσ, βαρ] δπίαυ] 8000 7 [0Γ ὯΘ δίῃ Βαρρίδηϊθα τη {Π686 ὕνγο {1π268: Ὧ6 ἰοοὶς ΤΑΥ͂ 

ΤΑΥ͂ ΕΠΡΠΕΝ ἐπΗ: οὔ ἐδο δτείδοση]) : δηα, ὈθὨοΪα, πον ἢ6 μαὶδ ἰδίζθῃ ΔΥΤΑΥ ΤΩΥ Ὀ]Θβϑίηρ. 
Απὰ δε 8814, Ηδβὺ (που ποὺ γθϑεσυθα 8 Ὁ] οβϑίῃρ ἴο τ 7 Απαὰ 8880 δηϑιγοθα δα βδια 



στ ὑπ ---- -- 

δ19 ΟΕΝΕΒΙ͂, ΟΚ ΤῊ ΕΙΕΒῚ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΞΈΕΞ. 

απίο Εἶβαι, ΒΘΒοΪΆ, 1 μδνθ τηδὰθ ᾿ΐπὶ ἐμ Υ Ἰοσά, δῃὰ 4]} 18 Ὀγοίβσοι μανο 1 ρίνϑῃ ἴο Ὦππη 
ἴογ βονδαηίβ; δῃηὰ ψιΐῃ ΟΟΥῚ 8δη 8 1Π6 Ὦδγθο 1 βυδίδιπϑὰ ᾿τὰ [ΒΑΘ Ὶ επδοποὰ Βιο]: διηὰ 

838 τ δὺ 888}}  ἀο ποῦν αηίο {{|θ68, ΤΩΥ͂ ϑοηῦἢὴ Απᾶ Εἶδαιι βδὶὰ ὑπο 18 ἔδίμοσ, δαὶ ἰδοὺ ναὶ 
Ο.Ὧ6 Ὀ]Θββίηρ,, ΤΩΥ͂ ἔδίμον ἢ ὈΪ688 τιθ, ἐυοῃ τὴ 6 δἷβο, Ὁ 1ηγ ἔδίμοσ. ἀπὰ Εβαυ ᾿θθα ὑρ δὶς 

89 τοὶοθ δηὰ σψορίέ. ἀπὰ [Ξε] Ιβδδο 818 ἔἈ ΠΟΥ Δηθυγογθα, δια βαίὰ υπΐοὸ ἰπι, ΒΘΒο]α, (ἢ 
ἀν !]ηρ 80.411} 6 {86 ἰδίπθββ οὗἨ ἰῃ6 θδσίδ, δῃὰ οἵ ἰῃ9 ἀθτν οἵ Ἀθαᾶυϑθῃ ἔγοτῃη δῦουα: 

40 Απὰ Ὀγ ἰδγ βοσα 9ῃ8]ῦ ἰμοὰ Ἰΐγϑ, δῃᾳ βδ]ῦ βευῦῦῖἷο ὑΠΥ ὈτΟΙδΘΣ : δμῃὰ [Ὁ5ὲ7 1ξ 8.8}} οοζῶβ 
ἴο Ρᾶ88 ἤθη ἰδοῦ 8881} Ὦδνο [88 ἀοΙΏΪὨΟΏ [ἐὩ ἐμο οοῦσοο οἵ ἰδγ εἰ ρει ἰδὲ ὑμοὰ δἰδὶὶ 
᾿γϑαὶς ἢ18 γοῖκο ἔγοτα οδ ἰῃἢγ ποῖ, 

4] Απὰ ϑάυ μαίοα Φαδοοῦ, Ὀθοδυβο οὗ [9 Ὀϊοβαῖπρ τ Βοσθυγ ἢ ἢΐ8 ἔΔΊΠΟΥ Ὀ]οπθοα Ἠΐγὰ: 
διὰ Εβδυ βδὶ ἃ ἴῃ 818 ῃϑασὶ [{οσπαοὰ ἐδο ἀφείφα), ΤῊΘ ἀδΔΥ8 οὗὨ Ἰπουγηηρ [ῸΓ τὴῦ [ἀοκὰ]} [δ μοῦ 

42 816 δ μβδηᾶ, ἱβθῃ Ὑ111 ΒΙΔῪ ΤΩΥ͂ ὈΓΟΙΏΘΙ Φδοοῦ. Απα ἰπθ8θ ψογάβ οὗ Εἶϑδὰ 6. δ] άδγ 
8οῃ ΜΈ͵Θ (018 ἰο ΒΘΌΘ ἢ : δπὰ 8Βὴ0 βϑῃΐ δπα οδ ]θα Φδοὺῦ ΠΟΘΙ ὙΟΏΏΡΘΓ βρη, δηὰ βδὶὰ 
απίο ἰπιὶ, ΒΘμο]ά, ὑπ γ Ὀτοίμοσ Εἰδϑα, 88 ὑουοηηρ [Π66, ἀοίι οοταίοσί Ὠϊτηβοὶῖὶ ρωγροϑέησ 

438 ἰο Κι] (μ66 [βοῶ ἀρουὶ πῆ τόνδε ἰο ΚΠ] 1866]. ΝΟΥ ὑβθγθίοσθ, ΤΩΥ͂ Β0Π, ΟὈΘΥ͂ [ΑΥ͂ ψοΐοθ; 
44 δια 8180, 66 ἴμοι ὑο 1μϑθδη ΤΥ ὑσοίμον, ἰο Ηβγδη; Απᾶ ἔδῖτγ ψιτὰ Ὠϊτα 8 ἴθ ἀδγθ 
48 [ΠΣ ταθ], τη] ἊΣ Ὀγοίμου ΒΒ ΓΌΣΥ ἰὈΓ ΔΓΑΥ; 501] ὑῃγ ὈΓΟΙΔΟΣΒ ΔΩρΡῸΓ [ΓΗ ΘΒ 

ΤΟΙ) (866, 8πα 6 ἰοτρεῦ ἐδαξ τ ΒΙοῖ ὑμοὰ ᾿αϑὲ ἀ0η6 ἴο ἈἸπὶ: ἴθ 1 ψ1}} ϑοπὰ, δπὰ ξοιοὶ 
46 (60 ἴτοτῃ ἰῃθῆ06: ΨΥ Βμουϊὰ 1 Ὀ6 ἀθργιγθα αἶϑὸ οὗ γοὰ Ὀοΐῃ ἴῃ οὴθ ἀδαυῦ Απὰ 
ΒΘ ΡΟ κα βαϊὰ ὅο 8880, 1 81 ὝΘΔΙΥ οἱ ΤΩΥ͂ 118, Ὀθοδῦβθ οὗ {16 ἀδυρδίοιβ οἵ Ηοίμ: 1 
δοοῦ ἴδ ἃ νἱΐθ οὗ 86 ἀδαρδίοτβ οὗ Ηδίμ, βιιοῖ 88 {μ686 τὐλίοῦ αγὸ οὗ ἰη6 ἀδυρθίδι 
Οὔ [Π6 Ἰαμα, τυ βαὺ ροοὰ 8}}8}} τιν 116 ἀο τὴθ [πρὶ ἐδ 110 το το] ἢ 

Οη. ΧΧΥΊΠΙΙ. 1. Αμπὰ ἴβδδο οδ]]δᾶ “δοοῦ, δῃὰ Ὀ]θββϑα Ηἷπὶ, δᾶ ομασρϑὰ Ὠἷπι, δὰ βδιὰ υπΐο 
2 πῖπι, ΤΏοα 8881} ποῦ ἰδ ῖκθ ἃ συ ΐϑ οὗ [89 ἀδυρμίοσβ οὗ ὕδῆδδη. Ατὶβο, ρὸ ἰο Ῥϑάβδῃ-δγδξι 

[Μοροροίαπιί], (0 {116 Ὠουθθ οὗ Βοίμιοὶ, ΓΠΥ τρου μοΥἶΒ ἔδίμοσ ; δῃηὰ ἰδίκθ (ἢ66 ἃ στηθ ἔτομι 
8 ἰδθῆοθ οὗ [86 ἀδυρμίοιβ οὗ 1ϑρδη, (ΠΥ τρί μου Β Ὀσοίμοσ. Ἀπὰ αοἂ [1.0] ΑἸτρὮΙΥ 

Ὀ]688 ἴπ66, δῃὰ τρδκθ {π 66 ἔγυϊ αι], δηα του ΡΥ ἰμθ6, ἐμὲ ἐμοὰ τηαγϑαὶ 06 [ οοϑαξ] ἃ 
4 τηυϊυάο᾽᾽ οὗ ΡΘΟρ]8; Αμπὰ ρσῖγο (866 ἴΠ6 Ὀ]Θδδβιηρ οὗ Ατδμδῃι, ἰο (ῃ66 δηὰ ἰο (ὮΥ βϑοὰ 
γε ἢ ὑπ66 ; ἐμαὶ μου τηδΥ 68ὲ ᾿μμοσιὺ 0Π9 Ἰδπα τ Βθγοὶῃ ἔμοὰ τί ἃ βίσβηροσ [οἵ ἐγ νϑρτίνακρο], 

ὅ ψοἢ αοα ρᾶνθ ὑπο ΑὈγαμδθ. Ἀπα 8880 δϑηΐ δΎΤΘΥ 8000 : διὰ ἢ νγϑπῦ ἰο Ῥαάδῃ- 
ΘΙϑίη ὑηίο [ϑΌϑη, 805 οὗ Βοϑίβμυθὶ (9 ὥυσιδη, 86 Ὀσοίμοσ οὗ ΒΘΌΘ κα, 9800 08 δηὰ 
Εἰδϑαυΐ β τηοίῃοΣ. 

6 ὝΒθη Εἶδαὰ βδὺν ὑπαὶ 1888 δα Ὀ]οββθα 800, δῃὰ ϑβϑῃὺ ἢϊπὶ ΤΑ ἰο Ῥδάβδῃ-δσδπι, 
ἴο ἰδκθ ἢϊη ἃ ψχιθ ἔτοτῃ ἴμ6η09; δηὰ ἰμδί, 88 Ὦθ Ὀ]θαϑεα πὶ, ἢ6 γᾶν ᾿ΐχω 8. οἴδῦρα, 

Ἴ βδυηρ, Του Βῃδ]ῖ ποῖ ἰδκθ ἃ νυ] οὗ [μ6 ἀδὰρμΐογβ οὗ ὕδθδδπ; Απα ἰμ δὲ Φδοοῦ οὐνεγϑὰ 
8 [18 ἔΔΌΠΘΥΙ δῃα ἢ18 τροΐθοσ, δηἃ τῦῶϑ ροηθ ἰο Ῥδάβδῃτδσα; Απαὰ Εθδιυ βϑοϑὶπρ ἰμδὶ (80 
9 ἀδυρβίθοιβ οὗ Ο ὐδῆδδῃ ρ]θαϑοὰ ποί 1880 ἢ18 ἔδί μου ΤΉΘα θη Εδδυ υπΐο Ι5ῃγηδοὶ, δπὰ 

ἰοοὶς ππίο [89 τῖνεϑ ΒΟ ἢ δὰ ΜαΒδ]δί [δοπι τοοῖ ΓΙΣΓΙ, σϑοιπίε. Τρολτἑσθοὰ ἀαεένοε ἐξ ζσῦ 
Ὑξτι, ἰο νῸ δινϑϑὶ] (Π6 ἀδρὐοσ οὗ ᾿Ἰβῃτωδοὶ, ΑἸ υϑ δα δ ϑοη, {86 δἰβίοσ οὗ Νϑρδ)οῦι [μαίρδι, 
τπαυαίλα ], ἰ0 Ὧ6 Ὦ18 Ὑ]6. 

σ Ψοσ. 1. ταπδσξο ““ ὙἘ86Σ [6680 ἮΔ8 Ο] ΤῊΝ ΠΝ ΟΥΜΟΎΑΥ ὌΠΑ Κὸ ἘΛΑΣ δ ΟΟΝΙδ ἈΟΡΑΜ,. 
85 ΔῈ ἰπδοροῃάοσῃξ 560 Ἰαγίθα ἐδο Ὀδδίδ ἴοσ [86 20] ὁπ ς γ4.--Α. α. 

(8 ον. 42.--- Οὐσοΐο ΟΣ δυθρηρϑίι, Ὑδ6 ἐμουρἢ 

[ἢ ὅπ. ΧΧΎΤΙΙ. Ὑον. 8.--ὍΓ1Π}9, οὐπρτοραίίοι.---Α, Θ.} 

ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ῬΒΕΙΤΜΤΝΑΒῪ ΒΕΜΑΒΈΒ. 

1. Κυοῦοϊ, τἱπουὶ ἴο νοῦ 46, δῃᾷἃ ποί- 
ἩΠδιΔηαΐηρ ἰδ6 ποτὰ Η]οδιίτη, σοσβοὸ 28, 
οὔϊ θθοίΐοη 88 ἃ οιιον βεῖο ἡδιταῖνο. ἯὯ76 ἤἴδγῦο οτἱν 
ἴο τοΐοσ ἴἰο 86 γοναὶ ϊησ Φομβουίβεϊο βοίθγθῃσϑ. 
δροοίϊηρ ἴμ6 οΥἱκίῃ οὗὨ ΟΡ πδιτδτο Κποῦοὶ [48 ρίνϑῃ 
.ηῖ8 ορἰπίοῃ ἰῇ 8 συλ ὉΪ0 ΣΩΘΏΠΟΣ, 6. ρ΄., ἮΘ σϑπηοὶ 
οΟῃοοῖτο ΠΟῪ δὴ Οἱ τωϑῃ ΤΩΔῪ 868} τοϊΐ, βιγ6} πὸ ]], 
διὰ γοὶ Ὀ6 ὉΠΑ]6 ἴο δ66 11 

2, Το ὄτοθ. “Ἶβδδὸ αὐ ἐμαὶ Εἰ π|8 ΑΒ ἃ πυηδτοὰ 
δηα [Πἰγίγ- 80 ἢ γοδτΒ οἷ, ἰδ 6 ἃσθ δὲ παῖ ΙΒΗτοδοὶ, 
818 ΒΑΙΕτοΐδον, ἀΐοά, δοῦν ουγίθοῃ γϑασθ Ὀδίογο: 
8 ἴδοι οι, πὶ ΘΟὨΒοαῦυΘη66 οὗ [86 οΑ 658 οὗ οἱά 
406, ΙΩΔῪ ΒΑΥ͂Θ ΒΟΙΪΟΌΔΙΥ σοιηϊη θὰ ἷπι οὐὗἨ ἀἄθδίῃ, 

ἐδπουρὴ 8 ἀἰὰ ποῖ ἀἷδ υη}}} ἔοσίγ- γθα γοασβ αἴλος- 
ΤΏ οοετϑοὶ ἀοίοττοϊμδοη οὗ εἶθ δρθ, βρίται 

ΔΙγοδὰγ ὉΥ Γπίδον, ἰΒ Ὀδϑοὰ ὑροῦ ἴΠ6 [0] οπίην οὃ- 
συϊδίίοι : Φοθορι, πϑη 6 βέοοᾶ Ὀοϑίοτθ 

οἰὰ (εἃ. χἰϊ. 46), διὰ δἱ 89 τῶ δε Ὑ88 ἰὨἰτῖ γΟΔΙΒ 
Ἀο- | (ἴοι οὗ ὅδοοῦ ἴο ἔσγρὶ ὃ6 δὲ τοδομοὰ 

860 οἵὗὨ [δἰγίγ-ἷπο; [ὉΓ βού γοδὺβ οὗ ῃἰοπιΥ δϑὰ 
ἔν Ο γΟ 818 οὗ ἰδσηΐμο δά αἰτοδᾶν δὲ (μδὶ {ἶπηο ; 
Ὡΐῃ6 γοδσγδ ῃδὰ οἰδρϑοὰ δίπιοα 80 οἰουδείοη οὗ δοθορῖι 
(οΒ. χὶν. 6). Βυὶ Φδοοῦ, δὲ ἰδδὲ ἄσηθ, δα Ἃα υπάγοὰ 
διὰ (Ὠὐτ γοασβ οἱὰ (οὗ. χΙνὶ!. 9); θοθορδ, ἐματξείοεο, 
ψὼ8 ΟῚ Ἡδοῦ ὅδοοῦ ΠΡ τὐὐηοῖγ-Ὅ 8 γοδΓ; δυὰ 
βίῃηοο ΦοθορμΒ Οἰγὲι οσσυγτοὶ ἰπ (ἢ6 Τουγίδοηί 
οὗὁἨ Φδοοῦ᾽Β δούουσῃ ἴη ΝΜ ΘΟΙΏΡ. οἷ. ΧΧΧ. δϑοροίδσηἶδ , 

᾿ 40 ψῖϊὰ οὗ. χχῖχ, 18, 231, διὰ 27), δδοοῦ δίρηι (0 

.. 
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Ιδρδὰ Βαρροαθὰ ἴῃ .εἷἱ8 βου γ.ϑουθι γοῶρ, δα ΤῊΘ ῬγοθθΏοο οὗ Φδοοῦ, ὕυπὰοῦ ΔῊ αἰγοῦχω» 
ἴῃ ἰ)6 δΒυμάντοά διὰ ἰἰγιγιϑονθοϊ γὸδνρ οὗ 168Δ6. Βἰαιϑοοδ, ποῦ μανὸ Ὀθδὼ ἴοὸ Βίπι, δὲ ργοβθηξ, 88 
Οοΐρ. ἩΞΝΟΒΈΚΝΒΕΒα: ΜΒείέν. 11, ἡ. 848, οἵο." Κοὶ]. 

8. ΤΠ ῥτοδϑηὶ βϑοιίΐοῃ οοπί δ {86 ὨἰδίοτΥ οὗ [80 
αἰδοίου πὰ ϑορασδώοῃ οὗ Εβαυ δῃὰ ὅδοοῦ : ἢγαὶ 
ἰηἰσοάδασοα ὉΥ ΘΕΡΑΣΥ͂ αἶνον [86 τρϑηποῦ οὗ τδλῃ, ἰΏΘΏ 
οομξβετηοα ὉΥ {86 ἀϊνίηθ ἰυἀσιμοπὶ ὑροῦ Βυγηδῃ 818, 
Δηι ΘΔ ὈΠΒῃη6 ἃ ὉΥ 1860 οοπάυοὶ οὗ {π6 Βοῆ8. ΤὨΪ8 
ὨδΡΓαιΐνα οομάυοίβ 08 τοι ἰμ6 ὨιἰδίοτΥ οἵ 8886 ἰὼ 
ἐπδὶ οὗἨ Φδοορ. Τὴθ Βοραγαῖθ στῃοτρῦοῦβ οὗ {}ι}8 860- 
οῃ ἃσὸ [80 [Ο]] οττίης : 1. 8880᾽8 ῥγοΐϑοῖ ; 8. Κοῦθ- 
Κα σουπίοτ- γοὐθοί ; 8. ὅδοοῦ ἀοοὰ δηὰ Ὀϊοδβίηρ : 
4, ἘβαὺΒ οοιωρϊαληξ δηὰ Εϑαυ δ ὈΪ]οβθίησ ὅ, ΕδΒδΒ 
Βοῦδταο οὗ τουθῆρο, δη ΒΟΌΘΙΚΔ ἢ 8 σουηίο. ΒΟ 6ΓῊ6 ; 
6. ὅλοοῦ δηὰ Εδβδυ ἱπ 86 δηι 6518 οὗ τμοἷγ ταδῦ- 
τίασο, οὐ ἐι6 ἀἰϊνίμο ἄθογθθ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΕΣΙΤΊΟΑΙ, 

1. γειβ. 1-4--ἨΑὐὰἃ Ηἷν οΥὸῖ σοῖο αἶπι, 
--Ν ὁ οομϑίστιο τὶ ἰῃ6 βορί,, βίποθ τῷ δῖ οὗ [86 
Φρίπίου ὑπαὶ [Πἷ8 οἰγουτηπίδηοο 8 ποϊσοα 85 δ 6χ- 
φἰδπδιίίου οὗ [86 βαοσοούϊηρ παυγδινο.-- - ΤΥ αὔαἱνοχ. 
--Ἴ ὁ ἅπαξ λεγ., “5. (τ, Βαηρίηρ), μα8. ὈΥ βοπιθ 
θ6ΘΏ Θχρ δ θα ἱπΟΟΓΥΘ ΟἿ 85 τηραπίηρ βοτὰ (Ὁ Κο- 
Ϊοθ διηὰ οἱδοιβ).---θ ΟΣ ταϑαῖ.---Ὁ ΣΌΣ, ἀ6}}- 
οἷουδ ἴοοά, Βαὶ ἴὐ 18 ταίμον ἴὸ Ὧθ ἐδίκθῃ ἴῃ 1:9 Β6Π86 
οὗ ἃ ἔραδί μδῃ οὗ δ ἀδίμπιγ ἀϊβῃ. 10 18. ῥγαβοισοσί Υ 
ἴῃ [βαδ0 (0 ὉΘ τοἰπάζυ] οὗ υἷα ἀοδί 80 Ἰοὴς Ὀδίογο- 
δδπᾶ. Τθαῦ ἢ δηϊοίραίθθ Ὠἷβ ἰδδὲ Πουτβ ἴῃ (δ 
ΤΩΒΏΏΘΥ Πα σαΐ68 ηοΐ ΟὨΪΥ ἃ βίσοηρ 861{-π|}}, Ὀὰὶ 4180 
ἃ ἀουδὲ δπηὰ ἃ οοΥίδίῃ δρργομβοηβίοι, ὙΠ θη66 ἢ τη Δ ς68 
186 δρθϑοΐδὶ ργοίθῃοο, ἴῃ Ἵγάθσ [0 Θοποθαὶ ὑπ6 Ὀ]οβαίησ 
ἔτοτα ὥδοοῦ δηὰ Βδροίζαῃ, [Νοὶν  ιδιδηΐηρς (δ. 
αἰνίπο υἱξογμοθ Ὀοίοσο δθ ΟἿ] ἀγθη ΟΥΘ ὈΟτη, τπ- 
ἀοαθίραϊν ἰθόπγη ἰο ἶτλ, δη ἃ (ἢ.6 ΟΔΓΟΪ658 δῃὰ δ]πηοδὶ 
οοπίοτρίυοι8 αἴβροθαὶ οὗ εἷ8β Ὀἱγι τίς Ὁ Εδαυ, δηὰ 
Ἐδδὰ 8 Υ οοῃπθοϊΐζοι τὶ 86 Οὀηδδη 18} ττὸ- 
τηθΏ, ἴδ880 8.}}} σίγοϑθ ὙᾺΥ ἴο ὮΪ8 ργϑίδγοῃοοϑ ἰοὸ Εἰβδὺ, 
ἘΠ ΡΣΕῸΣ ἴο ὈΘΒΙΟΥ ὕροη ἴηι 8:6 ὈΪοβδίην,--- 
Α. α. 

2. γΎοτθ. ὅ-17. Ἰοδοζαΐ᾽ δ οουριίεγ-Ῥγο)οοί.----Π ϊο 
ϑάοοῦ ΒοΣ δοσι.-- -ΕἼον ἴλυονῖθ.- -σο ποοὰ κἰᾶα 
οὗ ἴδο ροαία.---Τ τοϑδὶ γγὰϑ ἴο Ὧ6 ΔΙΩρὶΥ ῥτονϊά θα, 
80 88 ἰο Γοργοβοῃῦ νϑῃίβοη.---ἂδ ἃ ΝΟΣ (Ἰἰϊ., 88 
ἃ Β00Ἐ1].---ἰἰ Ησ ἷ5. αἰταϊὰ ἰο Ὀ6 ἐγοδίϑα 8Ά ἃ βου υ 
ΤΌΘΤΟΙ͂Υ, Ὀπὲ ποὺ 8Ν 8 ἱτηροβίογ, βἶποθ 6 γοῦ ὰ ἤανθ 
οοπἔεραθοα ΟὨΪΥ͂ ἃ ΤΩ6 6 δβρογενο ἰηϊθηιίοη, ἢ ΚΊΟΡοΙ, 
ἴτ᾽ ΤΑΔΥῪ Ὀδ6 δϑϑυτηδα, Βοντονοῦ, ἰθὺ 8. σοηδβοίθηοθ 
ΤΟΔ]Υ τρου]οἃ Βτη, Βαϊ ἔγοπι γοδβρϑοὺ ἴ0 ᾿ἷβ τοί ἢ- 
ΟΥΓ 86 ἀο68 ποὺ ροϊηὐ ἰο {{9 προις ἰιβοὶἢ, Ὀὰΐ ἴο 1.5 
ΒΑΖΑΡάΟΌΒ ΘΟὨΒΘαΌΘΏΟΕΒ.--- ΡΟ. τὴ9 Ὀ6 ἔπ 7] ΟἾΣΕΘ. 
-- οὔθ Κα ΒΒ Ὀοϊάποθθ δϑθιπηθθ ὮθγΘ [ἢ 6 ΔΡΡΘΘΓΆΠΟΘ 
οὗ 106 ρστοδίοδὶ ὑαδῆηθαθι ΤῊΪβ, ΠΟΘΥΘΡ, Ὑϑη θἢ} 68 
ἴον ἰ86 τηοδί ρατί, ἰἦ το δοηδίἀϑὺ ἐμαὶ βῃ 8 ροβίεϊνο- 
Ιγ δῦσα οὗ [δὸ αἰνίπϑθ ῥγογηΐθθ, πιὰ το, ἰὲ 18 ἔτυσ, 
8.0 ὙτΤΟΠΡΉΙΠΥ ἰἀοηϊθο8 μον ὑγοΪϑοί.-- -Ο ον 
καϊτλϑυῖ.--- ἔνθ ἴῃ τ 10 ἄγοβθ, Εβδι ΒΘ ἰὸ 
ΒαΑγΟ ἰδίῃ ΔΙΡΟΔΑΥ͂ 8. εἰρῆον Ρἶδοθ πῃ (9 Πουβοβοϊὰ. 
ἘΠΕ ΒΟΟΣΥ Τα τηθηὐ του 8 8 οὗὨ {Π|6 οοδί οὗ Φοδορῇ. 
«--οὖνόοι δία απ απ.--- Αοοοτάϊηρ ἰο ΤΟΝ, [Π6 εἰ ἢ 8 
οὔ ἰδ Εδβίογτι οατλοὶ-ζοαῦ (Δηρογα ΟΒ 1) ΓΘ ἢΘΓΘ 
τοΐοιτοὰ ἰοθ. 116 ὈΪΔΟΙ,, 81}}-1|κὸ Βαὶν οὗ {ἢ 680 δηΐ- 
ΤΆ]4, ἨΔ αἶδὸ υϑοὰ ὈΥ [Π6 ΒΟΙΏΔΠ8 88 ἃ θυ 5βεταυϊο 
ἴον Πυατηδῃ Βαεῖν (ΜΆΞΤΊΙΔΙ,,, χίὶ. 46). Καῖ. 

8. εῖβ. 18-29. «αοοδ'ξ αοὐ ἀπά «αοοῦ᾽  δἰεδείπσ. 
--ὟἾο ατὶ ἴδοι, τῶν δβου.---Τὴο δὴ 
ΠΟ. 8886 8 δ ἰῃθ Ὀγορδγδίοῃ [0 ἐδ 6 ὉΪ688- 
ἐὰν τηῦδὺ μα ν9 Ν 6 ᾿ἶπι δυδρίοϊοτ δὲ (ἢ6 ΤΟΙ Ὀ6- 

πηρίοδβδην ἰηἰοστυρίίου, Βυῖ πον 6 (δίῃ κ8 ἰμᾶὲ ὮΘ 
οδῦϑ Φαδοοῦ Β γοῖοοὄ. Τδδι Ὧθ ἀο68 ποὶ ρἶνα οϑδοί τὸ 
[816 ἱσωργϑδδίοῃ 18. βῆουγῃ ὈΥ [86 ροτγίδος βυοοοβ8 οὗ [ἢ8 
ἀοοθριίοη. Βυὶλ Ροῦθαρα δὰ ἰῃβυτηϊον οὐ ᾿ιοατίηρ 
ΘΟΥΤΟΘρΡΟ δ Ὑΐ ἢἷ8 ὉΠ ΠΏΘΒ8.---Ααἷδθ, 1 Ῥγαὰν 
[.96, κἰξ διὰ θαῖ.---ΤΊΟΥ δοθ ποῖ ΟὨΪΥ ἴπ ἃ βἰεἰἰηρ 
Ῥοδίαγα, Ὀυῦ δἶϑὸ ἩΔ116 ᾿γίης ἄοπῃ ; Ὀυῦ 6 ᾿γίης 
Ῥοβίασο δὲ 8 1208] αἀἰδεγοα ἔγοτῃ ὑμαὺ ἐδ ὑροὴ 8 
Ὀθὰ οὐ οουοῖ. [Ιἐ ἴθ 116 δβοίϊϑιωῃ δοὺ οὐὨ ὈΪοβδίηρ, 
τοογθονοῦ, ἩΠΙΟΒ 8. ὮΘΣΘ ἴῃ αυοδίοῃ.--- ον ἐδ ἴ 
ἰμαὶ δου Ὠεακῖ ἐουπᾶ ἐξ εο απὐἰοϊεῖν.---ἰυ 8. ποι 
ΟὨΪΥ͂ δλοο᾽ 8 νοΐοϑ, Ὀυῦ αἷδο {86 ᾿αυϊοῖς ὀχϑουϊκίοη οὗ 
6 ἀοτηδηᾶ, τδὶοὮ σις θ 8 ΐ8 δυδρίοίοη.---,ΟΑᾷΚπὰᾶ ὨΘ 
Ἠ]οαδϑα μὲῃ).--- εν. 28. ΤὨΪΐβ 18. Τη ΓΟ (86 στοοῖ- 
ἰῃχ. Ενϑῃ αὖος πιανίηρ [6]} ἢθ θοι, ἢ 8 ποὶ Ε}}7 
βαιἰδθοα, Ὀὰΐ οὔοθ ΤρογΘ ἀδιηδηὰβ (26 Θχρ]δηδίίοῃ 
(δὲ ἢθ ἱβ ἱβάοοὰ Εδαδι.---Οὐ;λ 9 Ὡϑδσ ἤοῦυ, οὰ 
Ἰκῖβα 1λ9.---ΑΥ̓ΟΥ Ὠὶα ραγίακίηρ οὗὨ (6 τηρδὶ, 888 
ὙΔΩΪΔ Β11}} ΔΏΟΙΠΟΡ ΔδΘΌΓΔΠΟΘ δῃἃ οποουτγαροιηθηΐ ὮΥ͂ 
[86 Κ'δ5 οὗ ἷβ 50η.---ΑἈἸὴῇΨ 9 Βι)9119ἃ Βτη 611 
οὗ Βὲα χαϊσαθηῖ.--- Το ραϊτησηὶθ οἵ Εδβδυ ὑοῦ ᾿σὼ" 
Ῥτοριδίοα πὰ ὑμ0 ἔγαρταηοθ οὗ 6 βεϊα, ΟΥ̓Ὸ 
ὙΠ] οἷ. ὯΘ ΓΟΔΙ)6 ἃ 88 ἃ Ὠυπίον, “Ἴῶ6 βορηὺὶ οὗ 606» 
ὨΟΏ ἯΔ8 αἷβ ρα (Ηοδ8. χίν. 1: βοῃρ οὗὨ 80]. ἰν. 
11),» Κυοροὶ. 1.6 ἀϊγοοίμοθθ οὗἨ μ6 ἴοστα οὗ }ιὲδ 
ὈΪ]οδδίπρ 16 θ0ο ἔγτοσα ἰδὸ ἔδοὶ δαὶ (6 ἐπ πἀδηλθηιαῖ 
1θουραὶ ἱβ οομηοοίθα πὶ 86 δῃλ6}} οὗ Εδβδὺβ σαὶ- 
ταῦ, Τὴ6 ἔγαρτδῃοα οὗ [86 βοἰ8 οὗ Οδβπδδη, σίοἢ 
ἱπ Βοσῦθ δὰ δονοῦβ, ϊοἢ τ ΓΘ ρῥτοσηϊβοὰ ἰὸ {π0 
ἐμοοστγαῖίο Βοῖν, ροσίασηθα (116 χαττηθηίδ οὗ Εδδι, δηὰ 
118 οἰγσυτηδίδηοθ οομπβτιτηθαᾶ [86 ραϊγίαγο 8 ῥταὐααϊοθ. 
--Απὰ Ὀ]οδδοὰ Ὠἶτα, δπᾶ καἰά ΤῊ πΟΓΩΒ οὗ δἷ8 
ὈΠΟΘβίηρ ΔΓΘ Ῥγορθοῖοϑ (οἢ. ἰχ. 27 ; οἷ. χ]χ, --τατίον- 
ΔΙΟΕΒ Οὗ δὴ ἰηδθρίγοα βίαι Ἰοοϊκίηρ ἰηίο {86 δαΐυγα, 
δηὰ ἱπογοίοσο ροϑίΐς ἴῃ ἔοττα δηὰ Ὄσργοββίοη. ΤῈΘ 
ΒΆΤΩΘ ΤΔΥ ὈΘ Βαϊ τοβροοϊϊηρ {{|π Ιδίϑν Ὁ] ββϑί πρὶ ὉΡΟῺ 
Εδδυ. ἃ δοϊὰ τυβοῖ ἰδ Ι,οχὰ Βαϊ ὈΪοββϑᾶ, 
---Ῥαϊεϑέπο, [86 απ οὗὁὨ Φοδονα μ᾿ Β Ὁ] ββίηρ, Δ ΘΟΡΥ͂ 
οὗὅὨ {86 ο]4, δῃὰ ἃ ῥτοίοίγρο οὗ 186 6, ραγϑάΐβ86.--- 
Βοοδυβα [0 ΘΟΌΠΙΓΥ ἰἱβ ὈΪοββοὰ οὗ Φοβονδῖ, ἢθ 88- 
ΒΌΣΩΘΘ ἰδμαὶ τΠ6 Β0ὴῃ ὙὮΟ86 ρΑττθ 8 816}} οὗὨἨ 186 
ἔταρτδῃοο οἵ ἴπ6 ἰαπὰ ἰ8 6160 Ὀ]655οὰ.--- Χοΐοσθ 
αοὰ κἶνο 18696.---Πα-εἰολίπι. ΤΏΘ οδοῖοο οὗἁ ἐδ. 
Οχργοβϑβίοη ἰηἰἰσηδίοβ ἃ τοτηδίηϊηρ ἀουδί τ βοῖῃον Εδδα 
ἯᾺ5 (06 ΟὨΟΒΟΏ Οπ6 οὗὨ Φομουδὰ ; Ὀυΐ ἰΐ 15 Ἔχ ρ]αἰποά! 
850 ὈΥ̓͂ {6 τηΐνογβδ εν οὗἨ [6 Βυσοοραΐηρ ὈΪ βίην. 
[πὸ νἱονβ ΗΔ. οο ἶσα, [Π6 Ῥουβοηδὶ αοά, Ὀαὶ ποῖ 99- 
ΟΥ̓ΔΏ, ἴΠ6 αοἀ οὗ [86 Οονοηδηῖ, 88 [06 βουγοθ δπά" 
νον οὗὐ {89 Ὀ]οββίηρ.---Α. 6.]--Οὐὁ τ189 ἀοτ οὗ 
ΑΥΘΏ.--Τὴ6 ΟΟἿΥ 10. Ῥαϊοβιΐηο 8 οὗ [89 ἴοβὲ 

᾿προγίδηοθ ἰη τοϑροοῖ ἰο ἐδο ἔγυϊ Ὁ] 658 οὗἨ ἴΠ6 Υγὃδγῦ 
ἀπ" [86 ἄτγ βοδϑοη (οἷ. χ ῖχ, 2ὅ ; θϑυϊ. χχαχῖϊ, 18, 
238; Ηοθοα χίν. 6 : βδοϊ. υἱὲ, 12).---ἀαπἰὰ ἴπο ἔαν»- 
2685 οὗ ἴδο Θαχιῆ.---ΝΟΒΕΙ, : “ΟΥ̓ ἴλ6 δι ρδγὶβ 
οὗἨ ἰ8ὸ ϑασνῖμ, ΒΡ δηὰ βυθοῦ." Ξΐηοθ [Π6 ᾿ἰδπὰ 
Ρτοταϊβοα τὸ ἐδ 6 ΒΟῺΒ ὙᾺΒ ἴο Ὀ6 ἀϊν!ἀοα Ὀοΐνγοοη Εἰσδα. 
δΔηα ὅδοοῦ, [06 Βοὴ86 η0 ἀουδὲ ἰδ: ΤΏΔΥ πὸ ρὶνϑ ἴο 
1ῆ66 186 δὶ ρματὶ οΥ̓ [86 Ὠτοσζηϊβοα ᾿ἰδηᾶ, ἵ. 6.5. ΟδΏΒΆῃι. 
Οδηδδη 68 ἴλ6 οἴοθοα ρατγὺ οὗ 6 Ἰλπηἀ8 οΥ̓́ΪΠ6 οΑτι ἢ 
ὈοἸοπρίηρ ἴο ἴπ9 βγβύθοσῃ, ποῖ τόγα Ὀ]οβϑοὰ τὶ 
[86 ἀονν οὗ μοᾶνθη δηὰ 1Π6 ἔδίπ688 οὗ (9 οανίἢ, Α8 
ἴο 186 ἔα  Ὁ]π 658 οὗὨ Οδηδββ, βο6 Εχοά. 11. 8. Οοτω- 
ῬΑΓΘ αἷδὸ ἰδ6 Β0]6 Ὀἱοιϊϊοπαγίοβ, ΤΥΊΚΕΚ : δυίϊοὶο 
“ Ῥᾳοδίη6.") ὙΤῈῸ δηϑιυμοαὶα οὗἉἩ (8 ]8 στδὴξ ἰο ἰῃδῖ᾽ 
οΥ̓͂ 9 Εοτηΐτἶο ΘΟ ΤΥ ΔρΡροδγβ αἰβι δ ο. ]γ, σον, 839. 
Α ἐπο οϊα οοπίγαϑι ἰ8 Ἰμογοίοσθ ἴο 6 ποίίοϑα: 1. 
Τὸ Ἑάοτῃ ; 2. ἴο [86 ϑαγι ἴῃ ρϑποταὶ; πὰ 80 ΜπεΗ 
Βανθ ἸΏ. Βυῖ ἴο ἃ Ὀ᾽οββοά ἰδηα ὈοΪουρ 4150 Ὀϊ δδεά᾽ 
ΒΕΔΒΟΙΒ, Τπογοΐογο Ὀ]ΘΗΓ οὗ οοσπτὶ ἀπά νῖι0.---ἰ θ᾽ 



δ14 ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΚ ΤΗΝ ΡΕΙΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ' ΜΟΒΈΞ, 

θοῦ Ϊθ σοῖνὸ ἴδ 66.---Ἰὸ {Π6 ρταηῖ οὗ ἴπο ἱποοοτγαιὶς 
ΘΟΌΠΙΓΥ ͵5 δἀ ἀδοὰ [6 ρναηὶ οὗἨ ἃ ἐῃϑοοτδίῖο, ἱ. 6., βρίν- 
τι] δηὰ μοι σδὶ οοπάϊιίοη οὗ {86 ποηά.---Ασᾶ 
τπιαϊδου.--- Ττῖρθ 8 οὗ πδοηθ. Νοῖ ΟὨΪΥ͂ πδίϊουϑ Ὀὺὲ 
ἐγ ο8 οὗἉ πδιίουϑ, στοῦρα οὗ πα 0:8, δῖὸ ἴο ὈοΥ ἀονσῃ 
ἴο πη, ἱ. 6.,ὄ ἴο ἀο ποιηδᾷθ ἰο Ὠἷπὶ δυδτηΐϊβαίν ον. 
ΤῊΪΒ ργοτοΐβο νῶϑ 1 8]1οἀ τΥρΙΟΔΠΥ ἰῃ ἰδ0 ἐἶπιθ οὗ 
αν δηὰ ϑοϊοιηου, υἱεἰτηδίθὶ Υ δπὰ δοιαρ]οίοὶν ἴῃ ἐμ 
νοῦ -δονογοί κηιν οὗἉ ἐ}16 Ῥγοτηἶΐδο οὗἉ ἔδί}.-- -Ἔθ Σοκὰ 
Ὄνος ἴθν ὈΣΘΓΏΣΘΏ.--- Ὀϊοδαῖηρ νγδϑ Δ} }6]1οἀ ἴῃ 
Ἐ)6 συδ᾽οσάοη οὗ Εάοιι (2 ὅδαι. υἱϊ!. 14: 1 ΕΚίηρ χὶ. 
16, ῬΒ, Ἰχ. 8, 9).--- ΤΥ τοῦδ οχ ΒΒ Βο:8.---Ηἷδ ῥτε͵υ- 
ἀἶοο 8.}}} βῆῃουγβ ᾿ἰἰ86 17 ἴὰ (ἢ 6 οἰ οἷο οὗἁ ἰδἰθ ὀχρτγοϑαΐοῃ, 
δοοογαϊηρ ἰοὸ τι ϊοῖ δ6 (Βουρῦ [0 δυθ᾽οοὶ ΦΔοοῦ, ἐδ6 
“τοῖον Β᾽ βου, ἴ0 ἔδδυ.---Οὐυτεοᾶ 6 ΠΥ τον 
δαὶ ουτνοῖδ 1166.--Τὴ 08 Ιβδδὸ Ὀουηὰ : 
Ἧδ ἰβ ποῦ 8016 ἴο δ Ὀδοὶς [πὸ Ὀϊοθαίηρ 6 ὕτὸ- 
πουποοὰ οἢ δοοῦ. ἴῃ {π|8 βοδ! πρ οἵ {π6 ὈΪ δαί, 
6 δἤοτγπαγαβ γθὸ 8150 ἃ ἀϊνὶπο ϑοπίθῃοο (Υ65. 
88). Ηΐβ8Β ργορδβοῖίο βρίτὶξ μδ8 ΌὈΥ ΓᾺΡ 
Ἠυτηδῃ ΡὈτγοϊυάϊοο. [ΤῊ ἷ8 Ὀ]οαπαΐηρ ἰποϊπ 68 186 ἔσο 
6ἰοιηθπῖβ οἵ ἐπθ Ὀ]οβαίηρ οἵ ΑὈτγδθδγη, (86 Ῥοδθοβαί οι 
οὗ ἴἰ)6 Ἰαπὰ οἵ Οδῆδδσ, απὰ 8 Ὠὐπιογοῦδ ΟΠ Βρτίπα, 
Ὀαὶ οὶ ἀἰδε Π Ι [06 ἰεϊγνά, τπαὺ 411 παιϊοηβ βῃουϊὰ 
Ὅ6 Ὀϊοθδοὰ ἴῃ ἶτη δῃὰ ἶβ βοοὰ, 718 ΤΩΔῪ ὈΘ6 ἴη- 
οἰπάοὰ ἴῃ [06 βἝπογαὶ ρὮΓΔδΘ, ἰοὺ ἰπὰ ἰδδὶ ουτγβοίὰ 
δου Ὀ6 ουτδοὰ, δῃὰ εἶτ [Π δὶ Ὀ]οδϑοίδι ἐἢθο Ὀ6 Ὀ]οΘδοά. 
Βαὶ ἰδ 18 οΪγ στ Ὠθη ἐθ6 οουνϊοὕοῃ παῖ Πα δὰ κὐρασο 
ἨΪΐ8 π|ι} βοσυϑὰ {πὸ ρύυσροδο οὗ αοὰ ἰπ ὈΪ]οβδίηρ ὁ δοοῦ, 
[δὲ (μ6 σοηδοϊουβῃθβθ οὗ 19 ραίτίδγοθδὶ οδ τσ ἐα 
ἀνακοποὰ πὶ ΐπ Ὠἷπι, δηὰ ἢ [88 βίγεηρίμ ἰοὸ εἶτο 
ἐδ Ὀ]οβαΐπρ οὗὁἨἁ ΑὈτγδμαπὶ ἴο ἐ8 βοὴ ποτ ΒΘ 
ταϊοοιοὰ Ὀαὶ αοἀ μδα οδοδεδὴ (οἷ. χχυϊΐ. 8, 4). 8.66 
Ἐοἱ].--«Α. 6.] 

4͵ Ὑεῖα. 80-40. ΣεαιἾε ἰαπιεπίαἰίοι απα Ἐφαν 
δἰεεείη.---ΑἸπα Ι1δ8δοὸ Ἰσοση]6α.---ἼΓ 8880 ἢ πγ56 1 Ὁ 
δὰ τοὶ ἱπίοηὰρα ἰο ἀδοοῖνο ἰῃ 106 τηδίϊογ ἱπ τ ἱ ἢ 
0 δ ἀοοοίνοα, Οὐ ἢδὰ 6 Ὀδϑὴ 8116 πὶ αἰνῃο 
οουβάσθμοθ ἴῃ γοϑρϑοῖ ἰὸ π6 οἱδεϊίΐου οὗ Εδδι, Ὧθ 
που]ὰ πᾶν Ὀθθὴ δίδν θα ΟὨΪΥ αἱ (89 ἀδοθρίίοῃ οὗ 
Φαοοῦ. Βυὶ ἷἰΐ ἰΒ ονϊάθης [δὺ 6 τἂδβ βυγρεβοα τηοϑὶ 
δὲ [16 αἰνίπο ἀθοϊβίοῃ, ἡ ΐοῖ ἰΒογοῦν γουθαὶϑα ἐϊ86 1, 
δὰ οομνίποοθ Ὠἰπὶ οὗὨ [6 ΟΥΤῸΡ δῃὰ βίῃ οὗ μἰβ αἱ- 
ἰοτρὶ ἴο ΤὈτ6 8.81} ὑπδὶ ἀσοϊβίοη, οἰδογπίδο τὸ διουϊὰ 
Βοδῦ οὗ ἄδορ ἱπαϊρηδιίϊίοη γαίμποῦ ἴδῃ οὗ δῇ οσίσγϑοσ- 
ΑἸ ΠΔΕΥ͂ ἰΘΙΤῸΓ. ἰδὶ [0] οττβ, (00, ΘΟμ βγη ἐμιΐθ ἰῃ- 
ἰοτργοιϊδιίίοη, Ηθ ὈΟΤΒ ποΐ 80 τυοῖ ἴὸ ἰῃ0 ἀθοορίίοῃ 
Ργδοιϊβοὰ Ὡροὸπ ἰπὶ 88 ἴο ἰδ6 ἔδοὺ δῃᾶ ἴἰο (86 ὕτο- 
ρΡμοιΐς βρίτὶὶ ἢ οἷ μ88 ἔοαπα υἱέοτγδποθ (Ὠγουρμἢ Ηΐπι. 
Αυσυθδτιπε: 726 Οἰυϊέαίε Ζεῖ, 16, 87: ““ Οὑὲδ πολ λὲς 
τιαϊοαὐϊοίίοποτι ροίξμδ αγοί ἰγαΐζὲέ, δὲ δῶσ πον 
διρέγπα ἐπδρίγαζίοπα ἔφ ΠΟΤ σοπογοηζωγ.ἢ 
--}ο ῶ ζοτο ἐπ ο 3----τ οἱ ὈοίΌΣο 86 Ὧ848 ποιησὰ 
Φδοοῦ, δ8 ῬτομοῦΠ068 ἐδ6 αἰνίη6 δοῃίθποο : {8:6 Ὁ]668- 
ἰης οὗὨἨ ἴδ [μοτὰ τοσρδίηβ πῖῖὰ [μαι τηδη πο σοοοϊνοὰ 
ῖ:.-- ΗΗδο οτἱϑὰ ἢ ἃ ατοαῖ δὰ οχοοοάϊτα Ὀἱΐ» 
ἴοΣ οτν.---ΗοΌ. χίϊ. 117.---Β160885 τθ, ον δι Σ26 8150. 
-Ἔϑδαυ, ἐξ ᾽5 ἴσυθ, δὰ ἃ γαχυο ἴϑοϊϊηρ ἐπα (π6 α0686- 
ἰἰο ΒοΓΘ νγὰ8 δῦουϊ ἐπηρογίδηῦ σγδηΐβ, Ὀαὶ δ6 ἀἸὰ ποὶ 
υηἀογϑίδηα ἐποῖν βἰχυίβοδποο. Ηρ, (μογοίογο, ἐβουρῆς 
1ῃὴ6 τῃοοστϑῦο ὮΪ δατα ἰθϑὰ οὗ αἰνίβίοη, δὰ Ῥδϑ 
.83 ἀεροῃάθης ΡΟΠ Ἰαταθηἰδίοῃ 8 δη ἃ ὈΓΔΥΘΓΒ 88 
ρου [86 οαρτῖοθ οὗ εἰ ἔα ἢ 6 ;.--- ΤΥ ΟΥ ΟΕΣΩΘ 
Ὁ κυ ν.--- 1 ἀδοοροη. [ξϑδο ΠΟῪ ἰηὰϊ- 
ιΘαΐο8. 8180 ἰῃ6 Βυχηδῃ ΘΓΓῸΣ δηᾶ εἶη, δῖος δαυΐηρ 
-ἀδοϊαγθὰ {πὸ αἰνίπο ἱπάρτηθηὶ, Βαϊ αὐ [ἢ Βα {{π|0 
ἢ6 ἀθοϊαγθϑ ἰῃδὺ {86 αυσϑίίομ 'Β ΟὨΪΥ δουϊ οπδ ΟΪ688- 
ἴησ, δηὰ ἐῃαῦ ΠΟ ΒίΓΒΠΡῸΓ Ὧδ88 Ὀδοῃ (δ6 γτοεὶρίθηϊ οἴ 
1|8 Ὁ] ββίηρ, ὈαὉ ΕΔ 8 Ὀτοῖμον.--ὔθ ποῖ δ ΣΟΥ 
[ὩΔΙΩΘΑ͂ (1211) 2--- 58 84}} 8ὸ ροὶ ἰπ6 δἀναπίαρθ οὗ πὶ 

Ὀϑόδηδο Ἦδθ0 ἯΔΑ ἔδυ ἰηδγοτίο Υ Ὡλχηοα (9 8οοῦΞ 
8.6 6]-οδ σοῦ οΣ, ΒΟ ΡΡΙδηῖϊοῦ), δη ἃ ὈθοδΌδβ6 δ ἰδδη δοίδὰ 
ἴδ ἰγοδΟ  ΘΓΟΌΔΙΥ (τὴ σαπηΐηρ οὐ ἵγδυα) δ} δ 1 
δοαυΐοϑοθ ἴῃ δ ὈΪοδαίπρ [μὲ μὸν δ ιοῦλα χιαιε μρλον 
ἰαϊποῦ ᾽Ῥ---Ἐξο ἸΟΟῖχ αὐσὰν ἢ.---ἰἡκί θὰ 
οὗ σϑρτοδομίηρσ ππηβεὶ ἢ πὶ ἰδ οττὴ δοὶ, δΐβ 5 
ΒΟ τὴϊι 189 πτσης δοοῦ 88 ἀοῃβ εν ἕω 
ἴδοι ποῖ ἃ Ὀλοδείσι, σοδοζυϑὰ ἴοσ 1:09 3.--- δδτι ἰβ 
εἰς οδηίο ἷπ 186 τηγπίοτίσυδ δαροοῖ οὗἁ [δΐβ σοδίίοσ. 
τἰθα μα χε Ιβᾶδο δὰ ρτοπουποοᾶ δ ρταϊσαῦ 
Ὀ "τ, ᾿δδδοβ ΒΏΒΥΟΥ ἰδ Δοοουϊησ ἰὸ [6 ἐγαίδι. 
δ ἰπίοντωβ πεἰπὶ νου ἀἰβύπ οι γ οὗ ἷβ Γαϊασο ἴ[δθ0- 
σγαιϊο γοϊδσῃ ἰο Φδϑοοῦ. ἊΑβ οοϊηραγοὰ 1 ἴθ 
ρρμρὴν ὦ οὗ Φαδοῦ δ6 δαᾶὰ ὯΟ ΤΏΟΓΕ ἃ Ὀ]οβαῖηρ ἴοῦ 
Ἑδδι, Τὸν ἰὑ 18 Γππἀδτηοπίδ!}Υ 186 ρστοδίοαι Ὁ] βεῖην 
ἴον πἴτη ἴο βοστο 9δοοὺ.--- αὶ ἴῇου πὶ οὯὁ Ἐΐθ88- 
ἐπα 2--- ἔβαυ. Ῥγοοθϑβ προὴ [6 δαδυτηρίίοι ᾿μδὶ [δ6 
ἔδιθον οουἹὰ Ῥτοποῦῃοοθ ὈΪοβαίηρβ δὶ τὶ}. 8 ἰϑδσβ, 
Βοτγονοσ, ον 186 ζδι ΠΥ ιοαγὶ, δη ὰ 86 ἴθοΐβ ἐἱδὶ 

δὲ6 1 Ηἷθ ἔδνογῖίθ δοὴ οδὰ 6 δρρϑαϑοὰ ὈΥ δ δοῃίθῃςθ ἰδν- 
ἰπᾳ [00 βου ίδποθ οὗ ἃ Ὀ]οθαίησ, διὰ π μοὶ ἴα ἴδοι 
οοηίδίηβ ΟΥΘΟΙΎ ἀσείγο οὗ ἷ6 μβοατῖ, ὙΤλδὶ 15, Βὸ πὸν 

ΤΏΘ αὐοδίξομ ατῖϑοα Ἡδείμος ἸῸ 8 υδοὰ ποτθ ἴῃ ἃ 
ἰὸ υθοτβ ἰγδηδιδίϊοσ δηὰ 

Καυνί:, οἴ... ο  ἴζβοῖ ἕδνοσβ (86 Δ8ὲ τἱο: 1. ΤῈΘ 
τηουηἰδίηβ πῃ ἰΠ6 ποτιμοδβίοση ρδγὶ οὗ [ἀυσηξθα (ΠΟΥ 
αοθδῖθη6), τ το ὑπάουδίδα!γ ἔογιῖ]α, δηὰ ἰδογοίοσε 
6110 Σαϊαείξπα ϑαϊμίαγὶς ἴῃ 16 πιϊὰ 16 ἀσὸβ (Υοὺὶ 
Βλύμεκ, ἰη ἷθΒ Ῥαϊαείδπα, Ὁ. 340, οοπδίἀοσϑ [86 
ῬΓΌΡΠΘΟΥ͂, ἐδμογοΐογο, δοοογάϊησ ἰὸ Γυἴμοτ 5 ἰσαπδἶδ. 
ὕοη, 88 [0]6]164}. ἢ 186 τηουπίδὶπα ἴῃ ἐμ νοϑύσετι 
Ρασί οὗ Ἰάυμηθα ἃγτὸ Ὀδγυοπὰ δοσηρδυίβοι ἴδ6 τοοβὶ 
ἀγϑασγ δὰ βίον ἀθϑογίϑ ἴῃ ἰ86 νοσϊὰ, ἃ8 ϑεοίσρῃ 
ΘΧΡΓΟΒΘ6Α Ὠἰπγθοῖί, 2. Τὶ 5. ποὺ Ῥγοῦ 806 ἐμὲ Εβαὺ Β 
δηὰ “δου Ὀϊοδδίησ τουϊὰ Ὀορία ΑἸκο. 8. [ὲ ἰβ ἴῃ 
οοηίτδαϊοἰΐοα πιὰ τογ. 87, οἷο, (Ρ. 4δδ) ; Μ4]. 1. 8. 
ΤῊ8 ἰαϑὲ οἰϊδέίοη 8 αυοϊοὰ ὉΥ ΚΟοΙ] 838 Ῥτγοοῖ οὗὨ ἰδ6 
Ῥγοοραϊης δβἰδίοηθηι. [ΤΠ6 ἸῸ ἰδ (86 βασὴθ ἱπ Ὀο(ὶ 
6Δ868, Ὀαΐ ἴῃ [86 Ὀ]οβδίηρ οὗὨ Φδοοῦ, “ δἣογ δ γοτὺ οὗ 
αἰτίης, ἰὸ οὰ δ ραγίϊνο 86,56: Ὦσδτο, δίϊοσ ἃ ὩΟΌ 
οἵ ρῥἴδϑο, 6 ἀοποῖθα αἰδίδποο, ΟΕ δοραγδαίζοσι, 6. Κ'., 
ῬυτοΥ. χσχ. ὃ.) Μυρρῦγ. Το οοπῃίοχὶ δϑοῖβ ἴὸ - 
τηδῃὰ {18 ἱπ οτρνοδσῃ, δπὰ ἰδ 'ἱβ οομβιταοα ὉΥ ἴδ6 
Ρτγοάϊοου, ΌὉΥ ΤΥ ϑνογά, οἰς. Ἐδδυδ ον. “]δο8 
885 [.}0 ὙΘΕῪ ΟΡ (6 οὗ ἰδ6 τ᾽ οι] γ-Ὀοδδοὰ Ἰδηὰ οὗ 
Οληδδλη.---α. 6.] Βυΐλ ποὐπὶξιμιδιαιπϊηρσ 41} (δα, ἐδ}6 
αυοδίΐοῃῃ! δείδοα, Ἡμοίποσ (0 δι ὶ μυ οὗ ἐδ οσ- 
Ῥγοδδίοῃ ἷἰἱ8 δοοϊϑῃίαὶ, Οὐ Ἡδοίμπος ἰὰ ἰβ οδόκοη ἴῃ 
τοϊδϊοῃ ἐο ἐδ 6 οχοϊίοιηθηῖς ἃπὰ τϑαωθδα οὗ πβδυ. 
ΑΒ ἰο [86 ὀΘουΒίΓΥ οἵὗἩ Εάοσι, δ006 ΠΕΣ ΥΣΞΟΗ, Ὁ. 4δὅ : 
ΚπΟΒει, Ρ. 399 : ει, ἢ. 198 ; αδἷβρο (80 : 
διὰ ἰουχηδὶθ οὗ ἰγανϑ  οσε.- --Απᾶἃ ὃν τ πινοκὰ. 
-- ΤἸἼᾺΪΒ ΘΟΒΒΙΤΩΒ ἔδ6 ἔοστοος οχριδηδύσυ, Ὀπὶ δὲ τ|9 
ΒΔΙῺΘ ἰἶἴτη6 ἰπἷ8 Θχργδαϑίοι δοιτοβροσβ τι Ἐδοσ Ὁ 
Ομαγδοῖοῦ δπὰ (πὸ διϊαγο οὗ δίβ ἀοθοσηάδηίβ. ὙΓαγ, 
ΡῚΠοσο, δὰ γΟΌΌΟΓΥ, δῦὸ ἴο δυρροῦιὶ εἴπῃ ἴῃ ἃ θασγοι 
οουμίσγ. “ἴσαν ὑ0 ᾿βῃτηδοῖ, οὗ. χνὶ, 13, δὰ ἐμ6 
ἀὐἰδογοιηι ὑτἶθο5 80}}} Ἰῖνσωσ ἰο-ἀΔγ ἴῃ ἰπ6 οἰὰ Εἀουιϊῖο 
ΘΟΌΠΙΕΓΥ (860 ΒΟΒΚΚΗΛΈΡΈ: “ ϑγτία, Ὁ. 8236 ; Εἰττεξ: 

4) χὶν. Ὁ. 966, οἰς.λ.) Κηοθο]. ὅθε Ομδάϊδῃ, 
ΥΟΣ, 8; ζ06γ. χ]ῖχ, 16, “Το ἰδπὰ οὗἩἨ Εάοτῃ, ἰμοτο- 
ἴοτο, δοοογάϊηρ ὑο 1588 5 Ῥγορίθου, Μ11 οοσπιδιειιεο 
δἰσϊ κίηρ δηθιοδἷβ ὑοὸ ἰδθ Ἰαπὰ οὗ δου." ἘΚ εῖ!.--- 
Ἀπὰ κμαῖῖ βοσνὸ τῶν Ῥχοῖδοχ.-- 366. δῦονυα.--- 
Δπὰ ἐξ 5.181} οοσῇϑ ἴο ΑΒ88 οὗ 
[}6 τοιτηΐης δρουῦί οὗ Εάοτῃ ἐπ ἰδ6 Ἰοῖηρος δικὶ ργ- 
ῬΟθ6 οἵ ἃ ἐγοοῦοοίοσ, 6 Ἡ111 αἱ ὕταδῦου βναῖσο οἱ [86 



ΟΠΑΡΗ͂. ΧΧΥ͂ΤΙ-- ΧΧΥΤΠ. 1-Ὁ0. δ1ὅ 

γοῖκο οὗ δοοῦ ἥγοτωῃ ἰδ ἤδοῖκ, Τιν9 δϑοῖ}8δ (0 Ὀ6 ἃ 
Ρτοσηΐδο οὗ ὀλαευμεῦ ἱμπαροτῖ, Ὀυὶ [80 Φο! ΕἸ Ἰοταύοη οὗ 
Ἑάοτα ἔγοϊω Ἦ88Β ποῦ οὗὨ Ἰοπρ' ΘΟ ΠΌΔΩΘΒ, ΠΟΡ 
ἀϊὰ ἰΐ ῥγοῦθ ἴο ᾿ἷπὶ ἃ ἔἰσῃθ Ὀἰθδβδίησ. ᾿ϑάοστῃ γῶλΝ8 δὲ 
δταὶ βίτοηρ δηὰ ἱπάδροηθηὶ 88 οοεηρδγοα ἴο [βγϑοὶ, 
εἴονεν ἰῃ ἐΐ ἀθνεϊορσοθηΐ (ΝΌΤΩΡ. χσ. 14, οἱο.). 3] 
βχϑὶ [ουρδὶ ἰι νἱσιοτγίοτοῖὶν (1 βαρ. χῖν. 47): 
Ῥανὶὰ οοπαθογοὰ ἰξ (2 διὸ. υἱϊϊ. 14). Τθα ζΟἸ]οπτοα 
ἃ ΘΟὨΒΡΙΓΔΟΥ͂ ὑπάος βοϊοπιοη (1 Κίῃρβ χὶ. 14), τ ὲὶ]δὶ 
18 τῊδ8 δὴ δοίυδὶ ἀοίοοιϊου ποᾶον δόσα. ΟἹ 
οἵβοσς Ὠδηὰ, [896 Ἑδοχηϊοθ τ το δρδίη βυ᾽θοίοα ὮΥ͂ 
Ασμλσίδη (2 Κίηρβ χίν. 7: ἅ ΟἜσγοη. χχυ. 11) διὰ 
τοιηδ θα ἀοροπάοπῦ ὑπον ὕπσίδι δηὰ Φοίδδσι (3 
ΚτΩρΒ χὶν. 22: 2 Οβγοῦ. χχυΐ. 2). Βυΐῦ πρᾶον ΑδΒδς 
1.67 ᾿ἰδογαιθὰ {πϑιηβοῖνοθ οπιΐγοῖγ ἔγτοι Φυάδῃ (2 
Κίηρβ χνὶΐ. 6; 2 ΟἜγοι. χχυὶὶ, 17), ΕἾΠΔΙΠγ, Βονονοσ, 
Φοῦῃ Ηγτοδηῦδ δυράυσα ἰπθπὶ οοιαρί οἰοὶγ, ἐογοοὰ 
[στὰ ἰο δαορὶ οἰγουτηοί βίοι, δηὰ ἱποογροταιθὰ τΠοῖΩ 
ἰηῖο 186 9  τϊ8}} βίδύα δηἃ ρϑορὶθ(οβερησε : ̓Απίία." 
ΧΙ. 9,1; χγυ. ἢ, 9),  ᾿1|8ὲ (20 Φονγθ [ποσώβοῖνϑα, μον- 
ουοσ, αἴος ἀπε ρδίον, Ὀθοδιὴθ ΒΌ ͵ 6οὲ ἴο [Π9 ἀοταϊῃίου οὗ 
δὴ Ἰἀπτηϑδη ἀγμπδδίυ, ὑπ] (ἢ6 ἀοιτα!] οὗ ἐδμοὲν δίδίβ. 

ὅδ. δαυδε δοΐδηιθ ὁ. γούσπσε, απ Κοδεζαλ᾽ὲ 
οομπίεν-δολεηιδ (γοτΒ. 41--46).---Απαὰ ἰδοῦ βοίὰ ἐπ 
ἱδ Ὠϑασί.--- ἔβδυ᾽ δ κοοῦ-πδίαγο 80}}} ΟΧρυθθ568 ἐϊδοὶ 
ἰὴ δἰ8 ἀχδϑροσδαίϊΐου ἰονγὰ 9400 δὰ ἰ ἴδ6 Βοϊυϑυλο 
υὗ τονοηρο ἰο0 ΚΗ] Ηἷπι. Εὸσ 6 ἀο68 ποὶ τι) ]ο᾽ ΟΌΕΙΥ 
ἐσχϑοῦίο (86 ἐπουρῆς ἱτηπηοαϊαίοῖγ, αὶ Ὀοίγαγθ ἰὰ ἴῃ 
αἰτονοα ἰὨγοδίβ, δα ροδίρομοθ ἰδ ὑπὸ] ἴδ0 ἀοδιὶ οἵ 
᾿εῖ8 (δίῃ οι.--- 0 ἄδνπ οὗ 580 ... ΔΣΘ δῖ 
μαπᾶ.---ΝΟῦ [ῸΓ ΤΥ δίδοῦ, Ὀυῦ οὐ δοοουπῃὶ οὗ σὴν 
ἴδ θον: ὦ, 6., ΤΩΥ ἔδίμον, τοδῖς δὰ ἐγ ἶης Ἡὶτὰ 
8.8.6, ἰ6 ΒΟΟΏ ἰο ἀϊΐ6.---ΤΉΘη, δὰ ποὺ Ὀσίογο, δ τ} 
Θὀσοουΐο εἷ8 τουθῆρσο. Ηδ ἀ068 ποὶ ἱπιοηα ἰο ψτίονο 
180 Δίδον, Ὀαὺ 1 Ὠἷβ τοῖον, δἷ5 ὈγΟΙΠ ΟΡ Β Ῥγοῖθο- 
ἴγοβϑ, 18 στίονοα ὈΥ͂ {86 τηυγάον, ὑπαὶ ἴδ 41} στρα, ἴῃ 
ι18 νἱον.---οπ6 Ἰτυοχὰβ τῦθῖο ἰο]ἃ.---Οἡ ἀδοοουπὶ 
οὗ Ὠὶβ ἔγϑδηϊς δηὰ ὀρθὴ αἰβροβ ἕο, Εδϑυ ᾿μουρὶ ἐδ 
ὝΟΤΟ ΒΟ000 τονρα]οᾶ; πἢδὺ ἢ6 ἐπουρχὺ ἰἱπ 18 μδαγὶ ὮΘ 
δοο0ὺ υἱνογοά ἰη τογά8.---.ΟΑπὰ οα]119ἃ ϑδοοῦὈ.--- ΤΟΣ 
[86 Βοιάβ.---Σ Ἶθο9 ἴμου ἴἰο ὥϑθαδι.--- οΌο Κα} 6Ώ- 
σοῦγδροδ ἶσα ἰ0 {μῖ8 δίσῃξ ὉΥ ϑαγίησ (μὲ ἰΐ Μὶ}} Ἰαδὶ 
Ὀύὶ ἴον ἄδυα, ἷ. 6., Δ διοσῦ ἰἴηθ. Βυὺ δὲ ]Ἰοοϊκοά 
(ασίθογ. ὅδο ἰοοῖς οοοδϑίομ ἔγομι ἐδ 6 ργοϑϑηὶ ἀροῦν 
[0Ο ΘΕΓΡΥ ὁπ ἴπ6 ἐπουρμίβ οὗὐ ΑὈγδἤ δ, δὰ ἰὸ υπϊῖδ 
ὥδοοῦ ΠΟΠΟΥΔΌΪΝ ἴῃ ἃ ἰὑβοοοτϑῦο Ἐογ, 
πού Παϊδηΐησ 1} ἷ8 κτίϑῦ οὗ τοϊπά δγὶ ἔτγοτῃ 
Ἐδδυ δ τηδιείαροβ, ἴδαλδο δα οὐ ἰβουρῆὰς οὗ 8. Βαὶ 
δ1}}} 86 1οἰ8 ἴϑαδο ἢγϑὺ ὄχργοδβ {π|8 ἐπβουροϊ. ΝῸΣ ἰδ 
16Δλ6 ἴο Ὀ6 Ὀυτάθηρα σι} ΕδδαΒ βοβϑτῖιθ οὗὁὨ τϑυθηρο 
δὰ Ψ 6000 Β ἀδηρον, δὰ (πογοίογθ εἶ 1685 Εἰτη [0 
[ΟΣ πιοῦο οὗ γτοδβϑοηΐηρ ὈΥ 6 ἰδπιθηίϊδ θη Θοποθγηΐηρ; 
μο ἀδυρ θυ ίοτα οὗ Ποιὰ (νον, 46). νοὰ αἷδὸ 
οὗ ψοιῦ ὈοΪΏ.---ΒΌΝΒεν : “ΟΥ̓ [Ὦγ ἔδίπον δὰ ἰἢγ- 

.) Οἰδοτθ: “Οὗ ἰδγρθο ἀπά Εδδαυ, τῆο ἐδ [0 
αἷο ΌὉΥ ἴῃ6 μαπά οὗ δὴ δυθηῆροῦ." Βυΐ ΔΆ ΒΟΟΏ 88 
Ἐδδαι δῃου ὰ Ὀθοοπιθ ἰδ τησγάθγον οὗ μἰθ Ὀτοίμοῦ, 
6 που]Ἱὰ Ὀ6 Δἰγοδαγ Ἰοβὶ ἰο Βϑῦθκδῃ. Ἐποθοὶ, δχδίη, 
τι κα [μαὺ ἴῃ γογ89 46 ἐ86 οοπῃοοίΐοη τὴ 186 ῥ᾿το- 
οούϊηρ ἰδ Π6ΓΘ Ὀτοκοα δηὰ Ἰοβί, Ὀὰὺ ὁπ [86 ΘΟὨΕΓΑΓΥ 
σοππθοίθ ἴΠ0 ραΒβαρα ὙΠῈ οἷ. χκυὶΐ. 84 δηὰ οἷ. χχυ ϊὶ, 
1, 28 ἴουμπα ἰπ (λο οτἱρίηδὶ ἑαχὲ. ΤὮΘ Θοππηθοίίου ἰβ, 
Βοπογον, οὈνίουβ. 1 Κηοῦοὶ ἐδίηϊκα ἐδδι ἴ86 οδδυ- 
δυΐον οὗ Εβδι δρροδιβ αἰβοσοπὶ ἴῃ οἷν. χσυδ, 6 οἱο., 
{ἰδῃ ἰπ Οἢ. χχυΐὶ. 41, ὑπαὶ Ῥγοόύθθ ΟἿΪΥῪ δὲ ἢθ ἀο68 
ποὺ υπἀογδίδηα ῬΓΟΡΟΣΙΥ ἰδ ρον  ϊηρ’ οἰαγαοίον βι 8 
οἵ ἔδαυ 88 σίνοη ἰπ Ομ βίβ. 

6. “αοοῦ αὖ ἔδαι ἐπ ἰλ6 ἀπέ λδεῖε οΥ ἐλοὶν πιαν- 
φίασε, ΟΥ̓ ἐλ αϊυὲπια ἄδενθ6 (οἷ. χχνυ ϊ!. 1--9).---Αὐὰ 
ἔεδδο οΔ]]οὰ ὕδοοῦ δοιὰ Ὀϊοαδοὰ Ὠΐπ).---Τίο 8010 
ἀϊβιωηΐββδὶ οἵ ϑδοοῦ βῆονθ ἐπὶ ΠΟΥ δ τορδιῦὰβ Ἀὶπὶ 
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ψοΪυπίΑΣ 885 ἐπ το] Βοῖν οὐ [6 ΑἸΥΔΠδτηῖο Ὁ658- 
ἕσ. Κποροὶ ἐγθαὶβ οἷ. χχυΐ]. -οἢ. χασῖϊϊ, 88. ΟἿΘ 
βϑοίΐοῃ (ἐ 6 οαγὶϊοσ μἰδίογυ οὗ 94000), τῦο86 Ἐπ» 
ΤΑΟΠΪΔ] αὐύουϑσιοο8 ἔοστη ἰδ οτίσί πδὶ ἰοχί, οηϊδυχοὰ 
δηἃ οοτηρ!οἰοα Ὀγ Φομονίδβιϊο Βυρρ]ομηθηΐίβ. ΤΉΘτΘ ΔΘ 
ΒΟΨΘΓΑΙ ρΪΔΟ68 ἰὼ ἩΔΐοΝ Ὧ6 Βα 8 ΘοπΙγΔ οἰ 1008 ὕο ἴδ 
οτἦχίῃδὶ ἰοχὶ ΔΘ δρραγθηῖ. Οπὸ ϑδυοῖ οοηἰγδαϊοιϊσῃ 
᾿θ δύ Π ἔγϑλιηθθ ΟΥ̓ δαρροβίησ ἰδαῖ, δοοογάϊΐηρ ἰὸ 
(9 οτἱρσί δὶ ἰοχὶ, ὅδοοῦ ΜΩΗἅΔ δΙγοδυ βοηΐ ἰοὸ Μδβορο- 

ἘΒΔῸ Β Τρδρτίδρο, ἴον ἐπα 
ΡΌΓΡΟΘΟ οὗ τηδιτγίορ διποηρ δἰ8 Κἰπαγοά---ἃ ΒΌρΡΡροϑὶ- 
ἤοῃ Ὀδϑοὰ οἱ τηθγ6 Βοϊίΐοη. Α5 ἴο οἶα οοπίγαάϊο- 
ἰσΏΒ, 866 ἢ. 388, εἰς... -ΟΟὕὙ [02 ἀδυκδίοχα οὗ Οδ» 
ΏΘατι.---ΝῸν [ἰὑ 8 οἰοαῦ ἴο Εἴτα ὑπδὶ ὑπὶ8 ἯΔ8 ἃ [860- 
σταϊΐο οοπαϊου ἴον (86 ἰπδοστδο Βοῖν.---Οὐ ἴδ 
ἀεδυρδῖοια οὐ ΣΔΌΔΏ.---ΤΏοδο τὸ βγεῖ τηϑηϊοηρὰ 
θτ0.--ΑΣ αοα ΑἸ κδῖν.---Βν ὑδΐ8. Δρρο δ ἢ 
δοδονδῃ οἰ θὰ Ὠἰπιβο}} θη Π6 δηπουπηοϑα τ 86] 
ἴο Αὐτδδδη) δ {π6 αοὰ οὗἉ τηΐγ οί β, το που] ρταπὶ 
(0 δὲπι ἃ δοῃ (οἷ. χνυίϊ. 1). ΠΥ (818 δροϊ δύο οὗ 
Φοδόνδαδ, ἐπογοίογθ, 158880 8150 ἩΪΒΠ6Β ἴοὼ7 9800 δ 
ἤτυϊ Ὁ} νοκίοτίγ. ΤὨροσγδιῖο ΟὨΠ]ἀγοὰ δτὸ ἰὸ ὯΘ 
ΟΣ άγϑη οἵ Ὀϊοβδὶπρ δηὰ οὐ τηΐγδοϊθθ, ἃ γυρξέξασ οὗ 
Ροορὶο (Ὁ), 6 σ6Γ7 εἰχηϊβοδηὶ ἀουθιορτηθαὶ οὗ [86 
ΑΘνδμδσηΐο Ὀϊ βίην, [ΤῈ6 ποτὰ υποᾶ ἴο ἀσποίο ἰδι6 
οοπρτορδίίοῃ ΟΣ δϑβο Ὁ Ὁ οὗ ΟοαΒ ῬΘΟρ]6, δπὰ ἰοὸ 
σοῦ (ῃ6 τορος εοοίσδία ΔΏΒγΕτΒ. [1ὑ ἀδῃοίοβ [86 
ῬΘΟΡΪΟ οὗ αοαἀ 88 οδ]οὰ οαἱ δηὰ οδ)]θὰ ἱοσοῖδον.-- 
Α. 61]-- Το Ὀλοδείηρ οὐ ΑΡχδδδση.--- Ηὸ ἰδ8 
86818 ἰ86 ἔδοὺὶ παρ ἮΘ ὩΟῪ ΓΘΟΟμπΐΖ68 8οοῦ 88 {86 
οΒόδθῃ μοῖν---Αὐὰ ἵεκαδὸ δβουΐῖ αὐσὰν ϑδοοῦ (860 
Ηοϑ. χὶϊ. 18).-- 98 Εἰκδο τὺ ἴα 15880.-- Ἔλα 
ΠΟΥ͂ γϑὶ τΟΡΒ (δὲ ἰδ ῬΑΓΘΏ(Β τὰ (πον 80} 8 
δοππδοίοι ὙΠ ΟἝΠδδηἑ ἰΒἢ τοτ ἢ 88 δὰ ἰηὐυἀϊοΐουβ 
Δ ρΤΟΡΟΣ τηαγΐαρο. Ηδ πδὰ ποὺ ορβογυϑα ἰδοὶν 
ΘΑΓΟΡ ΒΟΙΤΟΥ. ῬΟΝΟΓΙΪ ἱπυργοϑβίοηβ δίομθ οδὴ 
Ὀτίηρ Βἰπι ὑο υπἀοτγβίδηὰ (818 τηδιίοσ. Βυΐ ὀυθὴ [818 
ἀπ ἀογβίδηἀΐηρ Ὀδοοτη68 ἀἰΓΘΟΕΥ ἃ τηϊβυπαογείδηϊηνσ, 
Ηδ β6οῖζβ οὔθ σοἿ9 ἰὸ ρμαΐῃ (86 δἀνδηίδχα οὗ 8000, 
ὉΥ ἰακίηρ 8 ἐλέγα πὶία, Ἰηἀοοὰ ἃ ἀδυρθίον οὗἉ 1Βῃπι86}, 
Ομο οδῃ δἰπηοδὲ πὶηκ ἰμαὺ Π6 ραδγοοΐνοθ δὴ αἷγ οὗ 
ἸΓΟΩΥ͂ Ῥογυδαϊηρ 1818 ἀγγ τοοοσὰ. Τι6 ἸΛΟΏΥ͂, Βον- 
ΟΥ̓́Θ, 1168 ἴῃ ἰμ6 ΤΟΎ οοτίβ οὗἩ δ ἰοτὺ δῃὰ θδυ 
τοϊπα, δον ἰμ6 ρἰϊπιρβο8 οὗ εἰσ ἰάθαϊθ, τ μοῦ ΒΘ 
δἰτηβ6 1} ἄοοβ ποῖ σοι ργοθηά.---- [Ὁ ἸΞὨΣΩΔΘΊ.---Ἰ8}}- 
τηδβοὶ μα ὈΘΘΏ δἰγοαν ἀθδαὰ τηοτθ ἴδῃ ὑΤ6}] 6 ΥὙΘΔΓΒ : 
ἰς ἰ5 (πογοίογο [86 Βουβο οὗ Ιβῃτηδϑὶ ποῖ 18. ταοδηξ 
Π6Γ6.---Ἰ ΝΜ 8} 416 1}.---ΟἹ. χσχνὶ. 2 οδ]οὰ ΒΑβῃθιηδία. 
---Ὧο κἰκῖοσ οὗ ΝΟ Δ) ΟΙΏ.---Α ἴθ Βτβίεθοσῃ οὗ 6 
ὈτοΐοΥ5 μ6 5 πδτηϑὰ ἱπβίθαα οὗ 4}} ἰῃ:6 ΟἸΠΘΓΒ : ἡμδὶ 
83 ΜΙγίδτη ἰ8 αἰ σαυβ 6816 186 εἰβίον οὗ Αδοῦβ. ΤῈ8 
ἄοοτθο οὗ αοὰ τεβροοϊίηρ ἴἰ9 δυΐατο οὗὨἨ [06 ἔνγχγο ΒΟΏΒ, 
ποῖ ἀραΐη συη8 ΤὨΓΟΌΡὮ [ἢ 6 ὙΠ016 ΟΠδρίογ, γθοοῖνθβ 
ἰϊα οοταροὶθ ἀοσνοϊορτηθπὶ ἱπ ἰδ ΐβ, ἐμαὶ Φ8600 δμιΐ 

[68 η οὈοαΐοποθ οὗὨ (ΑΙ Ὦ δοοοτηρδηϊοὰ σι (ἢ 9 
ἰμθμπῖπε Ὀ]οβαίηρ, ἴο βοοὶς δος ἴῃ 6 οβόβθῃ Ὀτῖάθ, 
ἩἘΙ1δὲ Ἐϑδυ, τὶ [80 ἱηίοπσῃ οὗἁ πηδϊκίηρ διιθηᾶϑ 
ἴον ἴ8 πορίοοί, οίγαγα αἰζαὶμ 8 υηβίμθθθ Τὴ6 ἀθ- 
οἴθοθ οὗ ἀοα, Βοτόνογ, ἀθυοῖορ ἐμβοιλβοῖσοθ ἰῃ δηὰ 
ἰδτουρὶι Ὠστηδη Ὁ ΪΔΏΒ. 

ῬΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΤΟΑΙ.. 

1. ΤΊ ργοδοιὶὺ βοοϊΐοῃ οουποθοίβ ἃ ὑργοίουπὰ ἱπεξῖο 
[Αγ Ηἰδίουυ ἔγοσα ἐδο ταΐάδι οὗ ἔπ6 ραϊτίδγοδιαὶ 116, 
ὙΠῸ ἃ χγαπὰ δπὰ κυθ]ΐπιο ἰβίοτυ οὗ βαϊναίίοῃ. [Ι͂Ὼἢ 
τοδβρϑοῦ ἴο {π6 ἕοστωον, ἰδ ἰ8 86 Ὀυΐποῖραὶ ομδρίθν ἴῃ 
186 914 Τοβίαπηοπί, βδοπίηρ (86 τδηΐί οὗὨ Τη6Γ6 δυ- 
τδη οΐδη8 δηὰ οἰοτγίβ; ἰῃ τοϑροοῖ 0 ἴπ6 Ἰαἰίον, ὲ 
8ο] 48 τϊια οΘοττοβροπάϊης ὑΪδοο ἴῃ τεΐθγομοθ ὑ0 [86 ο61- 
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(αἰπὶν οὗ ἐμο ἀϊνίης οἸθοϊϊοῃ δηὰ οδ᾽ ησ, μοϊαϊηρ ἰϊ8 
οαΐτὰ δηὰ οοτίδίη Ῥγόύγοῖθ ἰπγουρα 411} ἀἰδευσ δ ο8 
οὗ Βυπιδῃ ἱπίδλιϊυδιίοη, ΤῸ]]Υ, δηὰ βίῃ, 

ῶ. 1 ἴἰἴβ αυΐϊα σοπιτηοι, ἴῃ γον ονίης ἴ86 Ῥγοδοὴὶ 
πδιταϊννο, ἴοὸ ρῥίδος Βοθοϊδὰ δηὰ Φδοοῦ ἴοο τηυοὶ 
ππάον 186 ΒΗΔΑΟῊΒ οὗ δἷῃ, ἰὴ δοτηραγίδοῃ πὶ β6Δο. 
[88 ̓ 8 δίπ 068 ποῖ οοῃβίβι δοῃβ ἴῃ ἢἷ8 διρὶ ΓΑΣῪ ἀθ- 
τουσαϊπαίίοῃ ἴο ρσοβοηὶ Εδδα (8 {π6 ὈΪϊοβδίησ οὗ [86 
τὨοοοταιΐς Ὀἰγιείρῖ, Δ Βουρ ΒΘΌΘΙκδ τοοοϊτοα 
ἰδοῦ ἀϊνίπο βοηΐοποθ τοβρϑοϊηρς Ὦογ ΘὨ ἄγοη, ὈΘΙΌΓΘ 
(οἷν Ὀὐγιῃ, ἀπὰ πῇ ϊοῃ, ἢοὸ ἀουδί, κἢ6 δα τηοπιοηοα 
(0 δἴῃῃι ; δηὰ διιπουρὰ Εδβαυ δὰ τηδηϊ δια δ ΓΟ δαΥ, 
ὈΥ ἷβ τηδυτίασο πῖῖ [86 ἀδυρπίοτα οὔ Βοῖι, δὲ8 
παηὶ οὗ ὑπὸ τῃοοσταῖῦς ἔμ, δηα ὉΥ͂ ἷβ8 Ὀδγίουΐης 
στ Φασοῦ, δὶ8. σφγηδ] ἀϊβροπιιίοι, δηὰ δἰβ οοηἰοτηρὶ 
οὗ τἴ86 Ὀἱγι τ ὺ---ἰὮ8 υἱονγοά, ἰηάοοᾶ, εἶδ βἷη δά- 
ταϊ8 οὗἨ ρα] αϊΐοη ἰπτοῦρ βαυοσαὶ ἐχοῦβοθ. ΤῈ6 
αἷοδν ὗσῃι οὗἩἨὨ [ῃ6 Βγαί-θοσῃ βοοσηθὰ ἴ0 ὀρροδθ ἰἰβοὶῦ 
ἴ0 ἴ8 ἀδτὶκς ογϑοὶο οὗ αοά, “δοοῦ ργυάρφηοο ἴὸ ἔδδυ δ 
Τγδκ δηὰ ροπογουβ αἰβροαϊ οι, ἐ86 αὐἱοὶ βμορβορά- 
16 οὗ ὕδοοῦ ἴο Εβδυ β βίλίθ μοβα δηὰ ῬΟΝΟΣ, δᾶ 
ου ἴδ οἵδιος Ὠδηῃᾶ, Ἐβδυ Β τη 84} δηοθα ἴο ὅδοο ἘἘ 
σοπιϊηυθα σοἸ Ρδογ. Απᾶ αἰ πουρῖι ἴβαδο ΏΔῪ ἢδγθ 
Ὀθοη ἴοο ποδκ ἰ0 ΘΕΪΟΥ ἰδ γοηΐϑοι οὐἰδἰ θὰ ἴῸΣ Ὠΐτὰ 
ὈΥ Εδδυ, γοῖ ἴ[06 ἰγιι6-ολΡιο ἃ οδτο οὗ [86 δ0} ἴον ἱβ 
Δι ΠΟ ἶΒ ἸΠΗΓΤΩΪΥ ἀμ αρὸ, ἷ͵8. δ'8δο οὗ βοῖὴθ ἱτωροτί- 
806. Βυΐ ἐπ τρδῆηοῦ ἰπ Μλιοὴ δᾶδὸ ἰηύθηδ ἰ0 
Ὁ]6886 Εβδα, ρίδοοϑ ἢἷβ οἴὔδῃοο ἰῃ ἃ οἴϑαγονς σι. Ηδθ 
ἰηϊοπᾶβ ἴο Ὁ]668 Ὠΐτη ΒΟΪΘΙΩΗΪΥ ἱῃ ὉΠ ὈΘΟΟΠΙΐΏρ᾽ ΒΟΟΤΘΟΥ͂, 
πἰϊπουΐ ἴ[ῃ6 Κπονίοάσο οὗ ἘθὈοκδὴ δηὰ ὁδοοῦ, ΟΣ 
οἵ μἰ8 ἤουδα6. ΤΏ ῥγοραγδίίοη. οὗ [86 υϑηΐβοῃ ἷδ | διδίῃ. 
ΒΟΔΓΟΟΪΥ ἰ0 Ὀ6 τορι θα 88 ἰΓ Ὠ6 ἨὰΒ 10 Ὀδ ἱπαρὶγοὰ 
ἔοτ πὸ Ὀἰοαββίηρς ὈΥ ἰδ6 οαἰΐπρ οὗ {18 “ ἀδίπίν αἰδὰ,᾽" 
ογ οἵ (18 ἰοἴζκοῃ οὗ 8114] αὔδοίΐου, Ταΐβ ργοραγδου, 
δὶ ἰοδϑί, ἴῃ [8 τηδίη ρμοἰπὶ οὗ νἱϑν, ἰβ δὴ ϑχουβθ ἴὸ 
καΐϊῃ ὄτηβθ δηὰ ρΪδοθ 0. ἰῃ6 βθοσοῖ δοὶ. [Ι͂π {58 ροϊηὶ 
οὗ νἱονν, (86 δοὺὶ οὗὐἠἨ Ἐδθοκδ ΘΡΡΘΔΙΒ ἰη ἃ αἰδοσγοης 
Ἰίρῆςες [ἐΪβ ἃ Ἰτοτωδῃ Β ΒΩΡΘΊΉΓΔΠΟΒΘ ἴΠπδὲ ογόββοδ ἐπὸ 
ΒὨΓΟΥΟΪΥ οΔ]συϊαιοα ῥγοἦθοῖ οὗ ἴβδδλο. Ηδ ἷβ Ἵσδυρῶι 
ἴῃ ἰ86 ποὶ οὗἁὨ Ὠἶθ οὐγῃ βἰ Ὁ] ργυάθηοθ, Α τϑὶ οὗ 
ἀϊνίῃηθ οοηβάθποθ ΤΏΔΥ Ὀθ Γοσορηϊζοα {πγουρἢ 4}} Ὠ15 
δοίΐομθ. [ὑ 8 Π0 ΤΑΙ ῥγοδοιταθπΐ οὐ ἀδδι ἢ δαὶ 
ὌΓΩΧΟΒ Πἶτλ ΠΟΙ͂ ἰ0 ὈΪ688 Ἐδβαυ. Βυΐ ἮἣΘ ΠΟῪ απέζέοὺ- 
»αΐεδ εἶθ οἱοαΐῃσ ΒΟΌΓΒ δηὰ “6 ΠΥ ἀθοϊβίοι, Ὀ6- 

᾿ ΟΆ086 86 ἩΠ8Π65 ἰο ρᾳΐ δὴ δηᾶ ἰοὸ εἶδ ἱηπνασγὰ Ὁποοσ- 
ταἰπὶν ὙΓΠΙΟὮ δηπογοὰ τη. Φυσὶ 85. ΑΌγδμδσω δῃιϊοὶ- 

ἰοὰ (6 αἰνῖπα ἀροϊδβίοῃ ἰῃ ἷνα οοπηοοϊΐἮοη πὶ 
ἌΡΑΣ, 80 18886, ἴῃ ἢΐΪ8 ΘΔΘῸΡ Δα ὨΟΑΙΙΥ ΡΟΓΟΙΤΩΔΉΟΘ 

οὗ δὴ δοῖ Ὀοϊοησίηρ ἴο Ὠΐ8. Ἰαδὶ ἀδγβ, τ 8110 δὸ ᾿ἰνοὰ 
Σοῦ ΤΏΔΗΥ ΤΟΔΓΕ, ἢ 818. ἸὨογοίογο, ἰ8 δ]8δο οΟΏ- 
ποοίρα (6 ᾿τργοροῦ οοπ ἰηδιϊοη οὗὨ [860 δοὲ οὗ Ὁ]658- 
ἵηρ πῖϊ (86 τηθαϊ, ἃ8 νν}]] δ ἴῃ): ὈΏΘΑΒΥ͂ ΔρΡρΥΘ ΘΠ βίο 
Ἰοϑὺ Ὧθ Βῃου ]α Ὀ6 ἱπίοτγαρι θὰ ἴῃ εἶδ ρίδῃ (ϑοο σοῦ. 18), 
δῃα ἃ βυβρίοἴουβ δηὰ βιγαϊποα ἰδίου ἩΔΙΟῚ τὰδϑ 
ποῦ δὲ ἤτβι οδυδρὰ ὈΥ ἴθ νοῖοο οὗ Φδοοῦ. ΒΘ ΘΚδῃ, 
ΒΟΉΘΥΘΙ, 888 80 δ΄ ἰ80 δἀνδηίδσο οὗ δίῃ ὑμπδῖ βὶιθ, 
ἴῃ Β6Ρ ἀφοορίίον, μ88 {86 ἀἰνγίπθ δββύγδποο [μδῖ ὕδοοῦ 
Ὅχὰ8 ἴὄ:66 Βοῖν, ψὮ1]16 [πδδο, ἰῃ ἷβ Ῥγθοθάϊηρ ΒΟΟΓΘΟΥ, 
ἢ.Δ8, Οἡ ὨΪβ 8146, ΟὨΪΥ Βυϊηδη ἀθβοθηῦ δηα δἷβ ἢ 8 
ΤΟΆΒΟΣ ὙΪΓΠΟὰΪ ΔΗΥ ἱππγαγα, βρὶτἰπ81] οοτίδίπίγ. Βυὶ 
ἘΘΡΟ κ᾽ 5 β' σομδὶβίβ ἴῃ (ἰηκῖηρ (Πδι Β.6 ταυδῖ ΕΑ 
186 αἀϊνίηο οἰοοιϊΐοη οὗἨ Φδοοῦ ὍΥ τηθϑηβ οὐὗὁἨ Ὠυτηδῃ ἀ6- 
ἑορίϊοη δηὰ 8 80-6 8116 ἃ τ 6.16. 18886, δὲ ἰμδὲ οτἶϊ- 
ἴσα] τηοπιοηΐ, του] πατο ὈΘοη [ᾺΓ 1655 8.016 ἴο0 ῥτὸ- 
ποῦῃοθ {86 Ὀἰοβδίηρ οὗ Αὔτγδμδτη Ὁροὴ Εδαα, ἰμδὴ 
δροσάτα Βαίδασω, διδηϊηρ ἕᾶσς ὈΘΪΟ ἷπι, οουϊὰ 
Ὧδγα ουγβοά (Π6 ροορίθ οὗἩἨ [Ιδγδοὶ δὲ (ἢ οὐἱ [οὶ τὰὸ- 
τηρηὶ οἵ 118 Ὠἰϑίογγ. Εὸτ [806 πόογὰβ οὗἉ {86 πρὶτὶξ δπὰ 
οὗἨ τΠ6 Ῥγογηΐβο ἅτ ΠόΥοΡ ἰοῦ ἰο δυτηδῃ 66. 
ἘδοϊκαΉ, {ποτοίοτο, βἰπηθὰ ἀραΐπαὶ 158λο {Προ ἢ δ 
Νδηΐ οὗἨ οβμαον, ἰυϑὲ 88 ἴδδβο Ὀοίογο [δὰ εἰπηθὰ 

ΟΘΕΝΕΒΙΒ, ΟΚἘ ΤΗῈ ΕἸΒΕΒῚ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΞΕΒ, 

δραϊπδὶ Ποθοκαῖι ἰὨγουσὰ ἃ τὸ ἀοίοοι. Το ἀϊνίηο 
ἄδογθο που] αἶϑο ἢᾶνα Ὀθδη (18). ἃ νι ποσὶ ὯΦΥ δθ- 
εἰδίδῃηοο, 1Ὁ βῇο δὰ δα ἰἢθ πΘΟΟΒΒΑΤΥ ΠΙΘΑΚΌΓΟ οὗ 
ζεῖ. ΟΥ̓́ οουτϑο, το σοτηραγοὰ Ὑῖ ἢ β880᾽8 {πίδι 
οἴτοῦ, ΒοΌΟΚδ πῶ στρ. ἸΤΒοΟυΡὮ 806 ἀοοοϊτοῦ 
Εἷτὰ ΖΤΟΔΙΥ, τοδὶ οὰ δον ἔδγοσὶθ βοῃ, δῃᾷ δ᾽᾽οδέδὰ 
Ἐδαῦ ἔγοϊῃ δ᾽, {πο γῈ γ88 γοὶ βοιῃηϑι ΐηρ βαυὶπρ' ἰῃ ΒΟΥ 
δοϊϊοῃ δοοοσαϊησ ἰ0 Βοὺ ἰπἰθη οηϑ, οὐθη ἔοῦ 5886 
Εἰτηβοὶῦ δηά ἔουῦ Ὀοΐδ ΒΟΥ βοὴ8. Εοὺ ἴὸ Εβδα [Π6 
τηοϑῖ ΘΟ ΡΣΘ ἢ ϑηδῖγο ὈΪεβαίηρ τῖϊρς Βαῦθ ὈΘΟΌΤΘ 
ΟἿΪΥ ἃ οὔτδ6θ. Ηθ ν88 ποῖ διίοα ἴον ἃ ΦΔυδί ε5 δ- 
Ὀοῖκδἢ (Πἰ μα ἴο Ορροβθ ουπηΐηρ ἰ0 ουπηϊορ ἴῃ ΟΥΩΟΡ 
ἴο δᾶ ἐῃ6 αἀϊνίπο Ὀ]οαβίηρς ἰθτοῦρὮ β886, «πὰ ἰδπ8 
ΒΟΟΊΓΘ Δ ἸΘΔΥΘΏΪΥ τίσι, ΒῸ αἰ80 Φδοοῦ δοοῦγοβ ἃ δ" 
ΤΩ8 ΠΕΡῚ ἴῃ Ὀυγίηρ οἵ Εδδυ (Π6 τἰσοϊ οὗ 180 Βτβὺ- 
Ὀοτῃ. Βαυΐ ποῦν ἰδ6 ἴσο ΣΟΠΘΟα]Ό6Ώ068 οὗ ἴΠ6 βτδὲ 
οἴδείουβ δηϊεἰρδύου, τῇ οι 1βαδοὸ ἱπουττοῦ, Δ8 πε] 88 
δὶ οὗ [86 δοοοπὰ, οὗ ποὺ ΕΘθΟΙ Δ ὈΘΟΟΣΩ6Β ΚἘῈ 
ὧγ, ἬΘΓΘ 800} ἴο Δ ΘΓ. 

8. ΤὨο ἱγαρσίο ΘΟμΒοαυΘΏ068 οὗ (δ6 ὨαΑΒΙΥ οοπάποι 
δυᾶὰ {πὸ τηυΐυδ] ἀδοορίοηβ ἴῃ ἰδ6 ἴσο οὗ Ιβδδς. 
Ἑδδα ᾿ἰμγθαίθῃβ ἴ0ὸ ὈΘΟΟΙΩ6 8 ἔσδιγοἱὰθ, δὰ [818 ἑῃγθαὶ 
τοροδίβ ἰδ Γ ἴῃ [Π6 οοπάποι οὗἨ “0868 8 ὑτοίδοσβ, 
ὙΟ 8150 Ὀεϊονοὰ ἱμαὶ (ΠΟῪ ΒΔῪ ἴῃ ΦοΒῈΡὮ ἃ Ὀσγοῖδμος 
ΠΠ᾿ ΒΟΥ ῥτγοίοστοα, δηᾶ Ἵδιὰθ ΥΟΤῪ ΠΘΔΣ ΚΙ] ρ᾽ Εἷπι, 
ὅδοοῦ τουδὶ Ὀθοοπι ἃ ἔυρίνγ8 ΓῸΣ ΤΩΔΏΥ͂ ἃ ἸΟῺΣ ὙΘΩΓ, 
δηὰ Ῥουθαρα γ1]61]4 Ἐρ ἰο ἔβδυ ἐδ οχίθσζῃδὶ ἱπη οσί δποα 
ἔοσ 186 τηοβὺ ρδιῖὶ οὐ δηγοϊῖγ. ΤῊΘ ρδϊσίδγοδδὶ ἀΐρ- 
ἘΪΥ οὗἨ ἴβαδο ἰβ ουρθευγοά, ΒΘ οῖκδὴ ἷἰ8 ΟὈ] ρα ἰο δοιὰ 
δοῦ ἑδυοτὶῦθ βοὴ δυσχοδἃ, δῃηα ρογῆδρθ παῦοτ 666 δῖτω 

ΤῊ6 ὈοΪὰ οχργοθβίου : “Ὅρομ πιὸ Ὀθ τὮγ 
ΟΌΓΒΘ, ἢ ΙΩΔῪ Ὀ6 τοραγοα 8248 δανίηρ ἃ ὈτρὮΣ βὰς: 
ἴον 88:6, 88 ἃ Ργοίϊδοίγοβϑ οὗ ὅδοοΒ Ὀϊοββίησ,, δἰπτανβ 
ΘΠΪΟΥΒ ἃ βῦδτο ἴπ ᾿ΐβ Ὀ]οδαΐησ. Βαὶ [86 δἰηΐα] εἷο- 
τηϑηΐ ἴῃ ἰΐ νγὰ8 [86 ἩτΟῺρ Δρρ σου οὗὁὨ δῦ δδββυτ- 
8506 ΟὗὨ ἔδιἢ ἰο ἴδ6 δοὶ οὗ ἀοοορίΐοι, ἩΔΣΟἢ 8.6 στ» 
860} πυπάοτίοοϊ, δηὰ ἴὸ ψ Ὡϊο ἢ βῆοθ ρογβυδάοα “8οοῦ ; 
δηὰ ον ὙΒΊΟἢ Β..6 τηυδὲ δἴοῃθ, ῬογΏΔΡΒ, ὈΥ̓ ΤΙΒΗΥ͂ 8 
Ἰοηρ γοδὺ οὗ τη ἰδ ΟΠ ΟἿΥ δοϊἰὰἀθ δὰ ἐπγουρ 186 
ΟΥἹοβδῆθϑα ἩΠΙΟΘΝ ἱπιτα θα δίθὶΥ δργοδαὰ ἰἰβοῖζ ουὸς ἴδ 
ἔδΥΑΪῪ αἴαϊνγθ οὐ ἴη6 ΠουΒοΒοΙὰ. 

4. ὙΠ 411} ἐδ ΐα, ΠΟΎΤΘΥΟΓ, ἴ5Δλο θνᾶ8 κορὶ ἴοσα 8 
ὅταν οἤΐδηοο, δηὰ {16 ἴσα τοϊαιΐοῃ οὗἁἩ [δΐη χα βοουσοᾶ 
ὉΥ 180 ῥγχοϊοπαθὰ ποοοββὶ  ῸΣ ΟΡ ὈΓΟΥΘΙΙΟΔΌΏΟΘΏ, 
ΤὨτουρα (8. σαἰδΒί ΟΡ 6 8886 οδπιοίο ἃ [1] υπάοτ- 
βἰδπάϊηρ οὗἩ (86 ἀϊνῖπο ἄδοτοο, Εδβδα δἰζαϊηοὰ {μ6 [1 
οδὲ ἀδυθϊορταοηὶ οὗ δἷ8 ροοῦ τ ομασδοίογϑεοβ, δηὰ 
Φαοοῦ νῶαϑ αἀἰγοοϊθα ο ἢ18 ἸΟΌΓΏΟΥ οὗὨ [αἰ ἰὮἢ, δηὰ ἴὸ 
εἷθ τρδγείαχο, πὶ ουλ το; ἴδ6 Ῥτοτοΐβο σουϊὰ ποὶ 
Θυθῃ Ὀ6 0 16]]οὰ ἴῃ ΐπη). 

ὅ, βαδοβ ὈΠπάηοαβ, ΤΠαΐῖ (ἢ6 ἜΥ659 οΟΥὗὉὨ (818 το- 
οἶαβο δηὰ οοηἰθιρ δέτε τὴ ποτ οὐδουτοὰ δηὰ 
οἰοβοᾶ δὲ δὴ δδιὶγ ἷβ ἃ ἴδοὺ τ Ἐ ἢ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΤΔΏΥ 
8 δἰ πη τ ΟΠ δτδοίοῦ δῖίποο [Π6 ὕτηο ΟΥὗἮὨ “ ὉΠ πὰ Ηοταον ἢ 
δηὰ πὰ Τιγοβῖδα. 15δδὸ δὰ ποὶ δχογοϊβοα ᾿ΐβ 6γ8 
ἴῃ Βυπεπρ δ Εβαυῃ. ΤῊΘ ὙΓΟΔΚΏΘΒΒ οὗἩ ἰβ αρὸ δγδὶ 
Βο. 166 ἐπ [8δὲ οὐζδῃ ὙΠ οἷ ἮΘ 80 ΘΟὨΒΙΔΠΕΙΥ πορὶοοἰοὰ. 
1 (8 τὰϑ οοπηθοίθα [8 ὙΘΑΪΣ 688 ἴῃ ἰπὰρ- 
ἱηρ ᾿Ἰηαϊν ἀυ4] δηὰ ῬΘγΒΟΩΔΙ τγοϊαϊΐουθ. Ηδ παϑ οθῆ- 
Βοΐουβ οὗ δῇ Ὠοποϑὶ τι 8} δπὰ κ1}] ἴῃ Ὠἰβ8 σοηδυοὲ π|Ὲ8 
Ἐξδυ, δηὰ ᾿ἷβ ΒΘΟΤΘΟΥ͂ ἴῃ 10:6 0286, 88 τ6}} 85 10:6 ῥγθ- 
σϑυϊίοηι δὲ ὐοτᾶν, ν8 οοῃποοίθα πιὰ ΒΒ γοϊτίησ, 
Ῥϑδοοϊονίηρ ἀἰβροβιίίοη. 1ῳρανΐηρ ἰ815 ουἱϊ οὗὨἨ τίοπ, 
16 ἯΔ8 80 Βοποβί, ὙῸ6Ὶ1- ΤΠ] ΟΡ ῬΟΓΒΟῚ (866 ΨΟΓ, 87, 
αῃὰ οἷ. χχνΐ. 37). Ηἰἷ8 ἀονοϊορϑα δι ἴῃ Ἐῃ6 ὑτοι» 
δα, ἨΟΎΤΘΥΟΓΙ, τουϑαἶβ ἰἰϑοὶ ἴῃ ΠῚ ῬΟΥ͂ΟΓ Οὐ ἢίη 658 
ον [86 νἱβίοῃ, δῃηὰ "ἷ8 οσβ οὗἨ Ὁ] βϑίπρ.. 

6. ἘΘθοκδἢ Οὐ ΟΥΒΙΥ ἀἰθαρΡΟ ΑΓΒ ἔγοσω 6 βίδρθ 
ΔΒ ἃ σταπα ΟΥ οΟμδΒρίοαου8 ΟΠδγδοίοῦ ; ρυδθὰ ἴῃ Βοῦ 
Ῥγυάθηοθ, ΤῊρΉδηἰ το γ, πὰ Ὠον ἰμοοογδξῖο ζϑαὶ οἵ 
ἔα. ΠΡ :οὰ] οὗ ἔδιἢ Βαὰ ἃ τηἰχίστα οὗ ἔβηδεο 
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ἘΚΆΒΕΟΓΕΕ 1 δὰ ἰπ ιἷ59 νἱον δῇ 8 (δ6 ρτδηὰ 
τοίδον οὗ ϑίπιθου δηὰ [ωονὶ (οἰ. χχχν,). 

. Τὸ ταυδὲ Ὀ6 οδροαΐδ}}]}γ ποιίοοα 1δδὲ ὕδοοῦ τϑ- 
τοδἰηϑάὰ δἰηρίο ἴα Ὀδγοπὰ [6 δρὸ οὗ ἴβδδαο. Ηδ 
ΒΟΟΙ2Β 0 δδνθ οχροοϊθα 8 εἱπὶ ἔγομμ 8880, υ8ὲ δ8 
Ιελδὸ ὙγΔ8 τηλγγίϑὰ ἱῃπγουρὶ ἰΠ6 οδῖο οἵ ΑΡυδῆδιι. 
ΤΏ ἰδοὺ ὈΘΑΙΒ Ἡϊ6868 ἴ0ὸ ἃ ἄδορ, αὐυἱοὶ αἀἱδροπί(ἰοη, 
πο ἢ γὰϑ ΟἿΪΥ ἀσνοϊοροά ἰο ἃ ἢ1}} ροτγοῦ ὈΥ οχίγδου- 
ἀἴπαγυ οἰγουταδίδηοοθ. Ηθ ὑγουθθ, δραΐῃ, ὈΥ .Ϊδ δο- 
(ἴομβ, (δὲ 6 18. δα Φδοοῦ, ἱ. 6.,), ᾿ιοϑ᾽ -οδίοδον, βὰρ- 
δηΐου. Ηο ἀ068 ποὲὶ τοίυ8δο [0 ΘΟΙΩΡΙΥ ὙΪ ἴΠ6 ρΡΙδῃ 
γἵ τῦ6 τοῖον ἔτῸπιὶ ΔΩΥ ΘΟὨδοϊθη(ἰουδ ΒΟΓΌΡΪοΒ, Ὀαΐ 
ΔΟΙὰ Ττηοῖΐνο8 οὗ ἔδρα δηὰ ὑσυιάθηοθ Ααπὰ ΠΟῪ ΔΌΪ 
ἐπ ΑΤΤΩΪΥ ἢ οαγτῖθθ ἰβγουρὶ ἢ5 ἰδεκ, ἐβουρὴι ἰδ 
[Ά156 οοηβάθῃοο βϑοῖωὼδ δὶ ͵ ἰδδί ἰ0 αἷθ ἀροὰ 8 108 
πὴ (Π6 Ὀτίοῦ “ὲ, γον, 24| Βυΐ ΒΟΝΘΥΟΡ ΎΘΘΙΥ 
α οττοὰ, δ6 μο]ὰ ὦ Ῥγορϑὺ οδεϊπηδιο οὗ [8:6 ὈΪ δαίηρ, 
ἴοτ [9 ΒΟΟΌΤΙΥ οὗ πιϊοῖ δ ἰβουρῶς ἢ δὰ ἃ τἱζῃὶ 
ἴο Τα 086 οὗ ῥγουδυοδίίοῃ : δηὰ {18 Ὀ]οδδίηρ αἰὰ 
ποῖ οοῃαῖδὺ ἰῃ ΘΔΙΓΌΪΥ μοῦ, 6 ἴδοὶ ποἢ [8 ἀϑοίβὶνο 
88 ἴἰο0 ἷα [Ποοογδιίο οἰδυδοῖοσ, Ἐβαῦ, οὐ 86 οἵἴοΡ 
απ, ΒΟΔΓΟΟΙΥ ΒΘΟΙΩΒ ἰ0 ἢΔΥΘ ΔΏΥ οοποορίίοῃ οὗὨ (δ6 
ΤῸ] οοπίοπίδ οὗ (88 ΑὈτδμδτηΐο Ὀ]οβαίηρ, ΤῊΘ ῥτο- 
Τουμα δριἰδιίου οὗ ἔ8ο56 τῶο βυστουση θα Ὠἶτη, ρῖνοδ 
.εΐτη (Π6 ἱπιρτοβαΐουι τἰθδιὶ {18 τουδὶ Ὀ6 ἃ ἰδίῃ οὗ ἰῃ- 
οβεϊπιδοϊο ποι. ΕΤΘΓΥ οΠ6 οὗἩ ἷ8 υὐύδσβῃοοθ ῬΓΟΥΘΟΒ 8 
Το Ἰβαπἀοτβίδηἀϊῃσ. Ἐβαυἢδβ τοϊδυποτϑίδηΐηρθ, ΒΟ ν- 
ΟΥ̓́ΘΥ, ΔΤ Οὗ ἃ οοῃδίδηϊ δἰρτιίβοδησο, δμοπίηρ ἰὴ σηδὶ 
Ἰῖσονῦ τῆοτθ τοθῃ οὗ [16 ποτὶ τοραγὰ ἰδ (ἰησεοῦ [86 
κίηράοτῃ οὗ αοὰ, Ἐγαα ᾿ηἷ8 ὀχουίίοη ἴο τηϑη ἃ Ἀΐβ ἰτω- 
ῬΤΟΡΟΥ τηδττίδρο το Δ ΟΠ8 οὐοη Θἴ68 ἰῃ ΔΙ ΠΟΥ ΘΥΤΟΡ. 

8. Ι58δο 8 Ὀϊοβδίηρ, 1η 8.6 δοίϑσωη ἔοστη οὐ ἴ8}6 Ὁ1688- 
ἷησ, (86 ἀοτη οὗ Ββοδνθὴ 8 οοῃηθοιθα σὴ ἐπ 6 δίῃ 668 
οὗ [9 φαγὶ ἴῃ ἃ βυτωροΐὶο Β6η86, δῃὰ ἴμ9 ἰά68 οἵ [ἢ 9 
(Βεοοογδιίο κίησάοιῃ, (πθ ἀοταϊπΐοη οὗ ἰδ6 βοοὰ οὗ 
Ὀ]οαείησ ἤτθὶ δρρϑδγβ ἴθγθ. [Ι͂π ἐδθ μαγίΐϊπρ Ὀϊοβαίηρ 
ρου 6600, [86 ἰοῖτα ὉΠ ἰπάϊσαίο8 8 στοαὶ ἀθυοορ- 
τηθηῖ οὗ ἴΠ6 ΑὈγΑΒδιηΐο ὈΪοβαίηρ.-- --ἜΛΝΚΕ : ΑτδΒδτΩ, 
8ο ἀουδὶ, βαᾶνν, πὶ ὑπο ᾿ἰχηΐ οὗ δομβονδ ἢ Β Ῥγοτηΐβοβ, οἢ 
ἴο (86 ροαὶ οἵ δἰ8. οὐὶ οἰδοιϊίΐοη δηὰ ἐμαὶ οὗ ἢἷβ βθϑά, 
Ὀπὶ σῇ τοραγὰ ἴο {86 ΘὨΟΒΘΠ ΡΟΟΡΪΘ, πούγουοῦ, ὨΪ8 
τορος νἱβίοπ οχίθπαθα ΟἿΪΥ ἰοὸ {μ6 ΘΧΟΘῈΒ ΓΟ, 

Ἐχτρέκαα ἴο ἰ:6 ροββοϑϑίοη οἵ Οδῆδϑδῃ. βϑδοβ ὑγορῇθ- 
ΑΥ̓͂ ΔΙΤΟΔΑΥ οχίθη 8 ΔΓ ΠοΓ ἰηἰο 15γ86}᾽}8 Πἰβίογυ, γοδοὺ- 
ἰπσ ἀοπτηῃ ἴο ἴπο βυυν᾽ υραϊΐοη δΔηὰ τοβιοτγδιίοῃ οἵ Εἶβϑιυ. 

9. ΤΏο ἜΘΕΙΠΕ ΒΕΡΒΟΠΣΡΟΙ ὉΡΟῺ Εἰθδι ΒΟΟΙῺΒ ἰὼ 
6 8 ὈΓΟΡὮΘΟΥ οὗἁ δὶβ ἔυΐυγα, οἰοιμοα ἴῃ ἴΠ6 ἔοττηῃ οὗ ἃ 
Ὀ]οϑαίησ, ἰῃ ποῖ μ'8 Ομαγδοίον 18 οἰ θα δηπουπορά. 
1: σοπίδ! 8 8 τϑοορηϊ οι οὗὁ ὈΓΔΥΘΓΥ, οὗὨ 8 Ῥδββίοῃ [Ὁ 
ἸΙθοσίυ, δηὰ [16 οουγᾶρθ οὗ ἃ Βππίον--- 9 ΤἀὈΤΉΞΘΔῊΒ 
ΨΟΓΟ ἃ πΘΡΪΚ 6 ΡΘΟΡΪΘ. 

10. Βοη, ἱποσοΐογο, ἴδβ8ο Ροδ ΚΒ ἴῃ ἰδο δρ τὶς, 
δθουϊ 18 Βοῃ8, ἢ6 γύ6}} Κηδν [6 οπαγαοίογβ (Η Ὁ. 
χὶ. 90) Τῇο ῥγορβοιϊο Ὀ]οββίηρ ὙΠῚ βυγοὶγ θ6 δοὸ- 
σοσ  ἰβῃ δα ; Ὀαΐ ποῖ ΌὈΥ ὑμ6 ἴοτοθ οὗ ἃ τιδρὶοδὶ οδῖ- 
ΟΔΟΥ͂ ; 828 ΚΠΟὈΟΪ ΒΑΥ8: “Α αϊνίηο ποτὰ αἰοτοα, Β 8 
ρΡόνον το ἱππέα 0} δηὰ υῃοδΏσ Δ Ὀ ΒοουΓα8 
πίαὶ [0 ποτὰ ἰπάϊσαῖοθ. Τὸ σοόοσζὰ οὗ αοὰ οδ 
ποτοῦ Ὀ6 ἰποδδοῖ] (οοταρ. οἷ. ἶχ. 18; ΝΌΤΩΡ. χχίϊ, 
δ: 2 Κίηρϑ ᾿ἷ, 24. 15. ἰχ. 7). " -- Το ποτὰ οὗ ἃ ῥὑτγὸ- 
Ῥδοῦο βρίγὶξ τοδὶ ὑροῦ ἰδθ ἱηεῖσῃς οὗ (π6 δρίγὶς ἰμίο 
6 ὑγοίουπά [ηἀδιηοηΐαὶ ῥγποΐρ 68 οὗὨ (.6 Ῥγοβθῆηῖ, 
ἴῃ πο (ἰδ6 δαΐατο, δοοοσάϊηρ ἴἰοὸ 118 τηδίῃ [οαϊατοϑ, 
τοβοοίβ ἰὑβοὶἐ, οὐ. ὀχ 8 ̓ 96 1, Ὀσίογε δῃᾶ, 

11. 70. Ὠἰχῃ-δουϊοὰ Εϑαδι δοίοὰ ἀἀἰββοηθθι ἴῃ 
ἐὰν ἀρημν ὮθΘ γὰϑ ποῦ τηἰπάδιϊ οὗ (6 οὐἱὰ ὈΥ τ Βἱοὰ 
Ωθ 8014 ἰοὸ Φδοοῦ ἐμ6 υἰτιδτίρῃϊ ; δηὰ υδὶ 88 Βθ- 

ὉΥ ἴδδὶ οὗἁὨ 158686, ὈοΚδὰ τιϊρσῦ οσχοῦθθ ΠῸΥ ΚΠΡΠ ΝΕ ᾿ 
ομοδὲ οοηάποὶ ὉΥ͂ 80 ὅδοοῦ τοϊρϊ ὀχοιβο ἢἷ8 (8 

ρἰοαήϊης ΕἰβαυΒ ἀἰβμοποϑὶγ. 

12, ΤΟ δρρ]ϊοδίίοῃ οὗ [06 ργονογὺ, “Τὸ οπὰ 
υδβδεθ. 16 τηθδῃ5,᾽ ἰο ὅδοοῦ ̓ Β οοπάιοϊ, ἰ8 Δρρᾶδγ- 
ΘΠ ποὺ ἰοῦ ]θ. ΤΠθ Ῥοδββὶ Ὁ]6 τηθπίδϊ γοβοῦυδ. 
οι ἰη ὅδοονβ 116, ΤΩΔΥ͂ δβϑιπλα ἴπ6 [0] οὐτὶηρ᾽ ἔστη : 
1.1 δὰ Ἐδδυ, ἷ, 6., 186 (Γ68}} Ὠαΐγυ οὔθ, δηὰ (ὮΥ 
(ον ἢ}) Βγαιθοσῃ. Βυὶ ὀνθὴ ἴῃ ἰμ18 6886 (ἢ6 τησηϊαὶ] 
τοβοσυναίίου οὗ Φδοοῦ 18 88 αἰ βδγοπὶ ἔγουλ ἱμπαὺ οὗ (9 
Ψεδυΐίδ, 886 δάνθη ἔγοτῃ οατίῃ. 2. ΤῊΥ ἀοά Ὀτουρδῖ 
{πὸ νϑῃίβοῃ ἴο τὴ ; ἷ, 6., ἴ0 αοα πο [88 ᾿ἰο (ἢ69 
118 ἰδὲ 1 βου] 6 ὈΪϊοδββαᾶ. 

18. Βονουον Ῥἰδυ δ: 016 ΠιΑΥ͂ Ὀ6 (πο ἀοοοῖξ, (μγουσὰ 
(πὸ ἀϊνίηθ ἰγαϊῃ δοόπιθ οἰγουτηβίδῃοο νὶ}} σοιηδὶῃ 
υῃποίϊοοα, δὰ ὈθοΟσὴ6 ἃ ἰγαϊΐουσ, Φδοοῦ δδὰ ποῖ 
οοηδίἀοτοᾶ (μδὲ ᾿ι18 γοΐδθ γὰβ ποὶ ἰμδὺὶ οὗ Εἔβαυ. Τὶ 
ΠΘΑΓΙΥ Ὀεϊγαγοὰ εἶ. ΤὨ6 Ἔχργϑεβίοη : “ΤΠ6 σψοΐοθ 
5 ΦΔο0Ὁ᾽ 5 γοῖοσ, θυ [Π6 Π8η48 τὸ [86 ἢ8Δη68 οὗ ἔδαυ,᾽" 
[48 ὈΘΟΟΙΏΘ Δ ὈΓΟΥΘΙΌ ἴῃ 688685 ὙΠΟΤΟ πογὰβ δυὰ 
ἀροάδ ἀο ποὲ σοτγοθροῃά. 

14. ΤΊο ὅγβὶ ἀρρϑδάγαηοο οὗὨ ἰδ [κ188 ἴῃ {118 Ὡ8Γ- 
ταῦνο ργοδοηὶβ [ἢ 18 Θγτηθο] οὗ δῃοΐοθηΐ Ἰονα (0 οὔτ Υἱ ον 
ἴῃ Ὀοΐὰ ἐδ δβροοίβ. Τῇθ [εῖβθ οὔ Ομ τ διΐδη Ὀγοῖδθο- 
δορά δηά }9 ἰκὶβα οἵ ϑυἀδβ δῦὸ ᾿ιογΘ οποϊοβοα ἰῃ ΟὨ. 

16, Φυοὺ δὲ [86 δίδιτΥ Ὠθδυθὴβ οοηδίϊἰοὰ (ἢ6 
δΥταδοὶ οὗὨ ἰ86 αἷνίῃο Ῥχοσαΐβδο 0. ΑὈγδἤδση, 80 {86 
ὈΪ]οοταΐην, ἰγασγϑηΐ, ἀπά ἐγυλ] 6148 ἀργὸ [Π6 δυιιῦοὶ 
ἴο Ιβᾶ8δο. Ϊῃ 8 αἷβϑοὸ τὺ Ὀ6 Β66ῃ δηά οηρϊογοῖᾶ 
1.6 δη(ἰ ποαΐϑ Ὀοίπτοοη (μ6 ἤγβι, στῆο ἀπο ὶῦ υπᾶοῦ (ἢ6 
ΤΌΒΙ ΠΡ ΟΟΚΒ, δὰ οὗ ἴἰ6 οὐονΡ, ὙΠΟ 8δὲ ΌὉΥ 186 βὲάθ 
οὗ δρτγίηρίης ἐουπίδίηβ. ἸΤ6 Βγγ 00] οὗἁὨ ῥγοσηΐβο ἀ6- 
ΒΟΘΠβ ἔτοτῃ βοᾶνθη ἴο θαγί. 

ἨΟΜΙΙΖΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

866 ἐπ 6 Ὠοοίγπαϊὶ δηὰ Εἰ ἶσ 8] ρ8 Ρ.8. ὕροῃ 
ἴ86 σΏΟ]6 [Π6 ῥγοϑοηῖ πλτγαίΐνα ἰ8β Ὀο ἢ ἃ ραίσί στο Βα] 
ἴδια ῥἱοίατο δηὰ δ σοὶ σίουβ ρμίἰοίυσο οὗὨἨ δἰ ϑίουγ. 
---ομηοϑιίο 1 δ δῃὰ ἀοπλοβ!ο ΒΟΙΤΟΥ͂  ἰῃ βΒδδο᾽ 8 Ποι890. 
--ἰὶ ἰδ6 ΒοΙμθ8 οὗ 86 ρμαισίασομδ, Αγ μδσω, 188λο, 
δὰ Φ600}.---ΤῊ6 ὈΙηὰ Ιβδδο: 1. ΒΙ᾿πὰ ἰπ ὑτο το- 
ΒΡΘΟΙίΒ:; δηά 2. γοῖ ἃ οἰϑαγ- ίσῃίθα ργορὶοί.---ΗΟΥ 
βαδο Ὀ]68868 18 ΒΟΏΒ: 1. ΗΟῊῪ δ ἐπέσπας ἴὸ ὈΪ688 
ἴΒοτὰ ; 2. ΠΟΤ δ6 ἰβ οοπϑέγαϊπεα ἴο Ὁ]688 ἴῃ 61}.-π- 
τηδη μα} δηὰ ἀἰνίηο σύδοο ἴῃ 1580 8 Ὠοῦθ0: 1. ΤῊΘ 
υλυ; Ιδδὰο δὰ ΒοΌριδἢ δηξοὶραὶο αἀἰνηθ ῥτουΐ- 
ἄρηοο. ΤΉΘΥ ἀδοαῖγα αὶ οἴπου. Εδδι 18 Ἰδα ἴο 
ἔογχοῦ ἢ18 Ὀαγραὶη τὶ Φἀσοῦ ; Φδοοῦ 8 ἱμαυορα ἴο 
ἀσοοῖνο δἷβ ἴδίπος, Ὑοί ἴδ 6 συ οὗ 411 18 αἰσταϊἰβῃοα 
Ὀθοδῦδο ΤΠ6Υ ἰΒουρῶΐ ἰμαὶ ΠΟΥ ταυδὲ μ61]0 (δ τῖρδι 
αὶτἢ (ΔΙβο;οοά. ΑΝ ΟΌΘΥΒ [86 ἑαϊῃον, Φ8 00 Ὁ ΟΌΘΥΘ 
[86 τροίμογυ. Ιβδ86 σοϑίβ ροὴ [86 Ὀἰγιείσηι, Ε6- 
ὈΘΚΔᾺ ὉΡΟῚ ἴδ αἰνῖπο ογϑοῖὶθ. 2. αοά δ σταδθ [ὈΓΏΒ 
δνουυιΐηρ ἴἰο 186 Ὀοδῦ, ἴῃ ΘΟὨ ΟΥτΩἑΥ ἴο αἰνίπο ἐγα ἢ, 
Βυΐ πὰ ἫΝ οοπάϊ οι ἐμαὶ 41} τυυδὲ τοροης οἵ 1δοἱν 
Β}8.- -ΤΊο ] οὗ ἴδ6 Βογθ ΠΑΓῪ συζσϑθο ἴῃ 80] ρδι 
οὗἩ 186 πογοάϊδυν Ὀ]οβδίησ, τ ϊοἢ τηϊηΐβίοτβ : 1. 
ΗΟῊ ἰδ Θυγθο οὐδβοῦγοβ ἰμ6 Ὀἰοββίηρ; 2. ΠΟῪ (9 
Ὀ]οβδίηρ ογουσοπιοδ 06 ΟΌΓΒ6.---ΤὯὩ6 ΟὨδιδο συ 5:1 68 
τσ οποα ἴῃ ΟΡ παγγϑεῖνο υἱοισθα ἰῃ ὑποὶν σοπίγαϑίβ : 
1. 1δ886 δῃὰ ΒΟΌΟ δὴ ; 2. Ζ26000 ἀπὰ Εδαυ : 8. βαδο 
δηὰ δο00:; 4. βδδο δπὰ ἔβα ὅ. Βθθ δ δμὰ 
Ἐδαυ: ὅ. ΒοΌΘ ἢ δηδ ΦΔ00Ὁ.--ΤῊ0 ΟἸΒΗΙΒΕ οὗ 
τῃοοογϑίο ἀἰβροβίιοη ρυτίβοα ἀπά ταϊβοὰ ἰὸ ἰδ 6 ὑτι- 
ἄφῃοο οἵ (ἢ οοοϊοβἰαβίϊοαὶ βρίτγὶι.---αἀοὐΒ οἰδοΐοῃ ἰϑ 
Βιγο: 1, ἴῃ (86 Βοΐχῃίβ οὗ ποαυθῃ; 2. ἰῃ {80 ἀορῖδ8 
οὗὐ Ἰυτῆδῃ οαγίβ.: 8. ἴῃ [1.6 ργουϊἄθῃοα οἵ ζτδρο: 
4. ἴῃ (80 οουζϑβο οὗ Ὠἰδίοτγ.--- Το οἷθδν βίστοδι οὗ [89 
αἀἰνίπθ μονογῃσαθαῦ στιὴβ (του 81} Πιυιπηλῃ ΘΓΓΟΙΒ, 
δηὰ ἰμδῖ: 1. Εογ βαϊναϊζοη ἴὸ Ὀοϊΐονοτβ; 2. ἔον [ιαάς- 
τηθηὐ ἴ0 ὉΠΡΟΙ ἴθ νοτβ. 

ΤΌ εοίίζοιι ΕἾγεί, γοτβ. 1-4. Ιβδϑο᾽β ἰῃῆστη τυ οὗ 



δ18 ΟΕΝΕΘΙΒ, ΟΚἘ ἘΒΕῈ ΕἸΒΕΗΤ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΞΒῈΝΞ. 

τὰ δηὰ Ηἷδ ἔδί ἢ - 1. ἴῃ πῶδὶ ταδῆπδὺ (86 ἐπῆῇττοῖῦ 
οἵ δζὸ οὐβουγοὰ δΐ8 ἔδι; 2, ΒΟῊ (Δ Ὄγοακα 
τοτουχὰ [Π6 ἱπῆστη εἶθ οὗἨ δρ9.---᾿6880᾽8 ὈΝ ΠΏ 6868. 
“-Τ)ο βυδοτίηρ οὗ οἹ]ὰ δῷ6.---ΤΏο ουρηῦ οὗ ἀθαί : 
1. ΤὨουρὴ Ὀοποβοίδὶ ἴῃ [86 1; 3. ΤΩΔῪ γοῖ ὈΘ ὈΓΟΙΩΔ- 
ὃ110.--Τὴθ δδίυ τηδιεῖηρ οὗ π|118.--τ - ἶῦΊοο τοῦδὲ ποὶ 
αιχοὶραίο Οοὰ.---Νοῖ δοὺ ἴῃ υποογίδί ἰΥ οὗ ποασι.--- ἰἰ 
486 ργαΐδιθηοο οἵ [86 ραγϑηίϑ ἴοσ (Π6 οιἱάγοῃ αἱ: 
ἔογθηΐ ἰπ ομδσδοίοῦ ἴσοσῃ ἐΒοτΏΒ6}γ68.--- 6 ΘΟὨΒΘοΙΐοΣ 
οὗ δυπίίηρ μὰ ἴπθ οιηογπιθηϊ οὗ ἰ(9 ἔγυ 8, ἢ (86 
αἰνίπα Ὀϊοϑϑίηρ οὗἨ ργοϊηΐδο: 1. ᾿ποοιαργθδϑηδὶ Ὁ]Ϊ6 ΔΒ 
ἃ υπίουῃ οὗ ἴ}6 τιοαὶ ἀΐγοτβο ἰπΐηρα; 2. σοι ργο - 
81 Ὁ]6 88 ἃ ἀονὶοα οὗ υτηδη ρρυάθῃοο ; 8. χηδὰρ ἔγυϊ 
1689 ὉΥ ἴ86 ἱἰπιογίγθῃοθ οὐ δῃοίμοσ δρὶγὶϊ.---Ἰθδδοβ 
ΒΘΟΙΘΟΥ͂ ἰπαγιθὰ ὈΥ ΒΟΌΘΚΔὨ᾽ 8 ΘΌΠΗΪΏΣ ἀοΥΪο6.--- 
Ἠσίδη τιν δοιὰ αἰνίπο ἰδ ἱπ οομῆϊοὶ τὶ οδοὴ 
οἴδιον.---Ἴδαδοβ τἰχῃΐξ διὰ πτοηρ' Υἱον,, δηὰ οοπάυοί. 

ΞΊΤΔΕΚΕ: [ὁ 18 ἃ ζτγοδὶ Ὁ] οδαὶηρ οὗ ἱ Ἀο ὕγο- 
ΒΕΤΥΟΒ ΟἿΤ δἱχῃΐ ποὺ ΟἿΪΥ ἰῃ γουΐι, Ὀπὲ δἰδὸ ἰῃ οἱὰ 
δξο (θοῦ. χχχίν. 7).- - ΑΜ Ὲ : Α ὈΠπα τηδη, ἃ ροὸνῦ Ϊ δραίῃδι 
τοδη (700. ν. 13).---ΑἹὰ ἀρὸ ἰιβθοὶ ἱβ δ βἰοίζῃηοθα (2 
ὅϑδσῃ. χίχ. 8ὅ).-- -ἰὖ γοῦ διὸ ἀοργίσοὰ οὐ (80 δυϑθ οὗ 
γοῦν ὈΟΑῪ, 566 ἰδὲ γϑῦ (ὁ ποὺ 1086 ἐβο ογὸ οὗ ἔδ 
Ρβ. χχυσχίχ. ὅ, 6).---α Ογϑείδη ουρῆςλ ἰὁ0 ἀο ποιδὶ 

ἴὰ ῥδϑαδίοη, Ὀυβ [0 ἱπᾶρθ ΟὨΪΥ ΕΥ̓͂ ἰδ ποτὰ ο 
ασοα.---8ιὲιδί, Τωδ. : ῬΔΥΘΏΙδ ἃτο ἰ0 688 ἐδοῖν οὨἑ! θα 
Ὀοΐοτο {Π6Υ ἀΐθ; Βαϊ [86 ὈΪοπδίηρ τηυβὲ Ὀ6 οοπίοτημοα 
ἴο 186 αἰνίπθ ν}}} (οἢ. χΙνὶ!, δ), ουθε]εθα “δοοῦ, 
ἰδ δῦ ΌΥ 188Δ0᾽ 8 δγίοσ, ἰθατηοα ἐοὸ Ὀΐθδ8 ἷα οἰ] ΤΟ 
Ὀειῖου ; ἱ. 6.. ἰῃ 8 1688 γοβέγιοιθα τηδηπον.---(Ἰῃο Εδὸ- 
Ὀΐη8 αϑϑοσὶ ἰμδὶ Φδοοῦ ἀδαγϑὰ υϑηΐβοῃ Ὀοΐογο μἷ8 ὑτο- 
Βουποίπρ ἴμ6 ὈΪαβδίσ, Ὀοοδυδο ᾿ξ τγ88 Ουδίοτῃδευ ἐμδὲ 
16 80η δοαὶ ἰ0 Γοοοῖνο ἴμ0 Ὀ᾽οββίηρ βμουϊὰ ροτίοτω 
ΒΟΙΏ6 βρθοΐα] δοὶ οὗ ον ἰὸ [ὶβ ἰδι86γ.)}.--ΟΒΊΆΝΌΣΕ : 
ἴς [8 ργοῦδοϊο (μαὲ ἴβδδλο ἀϑιηδηὰδαὰ βοιηϑίΐηρ Ὀθιϊον 
ἀλη ογάϊπατυ, Ὀθοδυδο (8 γγδϑ ὑ0 ὯὈ6 Δ’5ὸ ἃ Ῥδοῦ δῦ 
ἄδγ. ΤῸ α]} ἃ 66 ἰξ νδϑ ἃ αἰἱνίπθ γον ἀθῆσο 
Κπρουρὰ πηΐοῖὶ ὅδοοῦ καὶῃβ {ἶτηϑ ἰο οὈϊδίῃ δὰ Ὀθδγ 
ΔΎΔΥ ὑῃΠ6 Ὀϊοθδὶηρ Ὀδίοτα εἶμ. ---Οσηκπόρκε : Οοπίοιω- 
ἀαρβτν Ἰρὴ ᾿κὸ Ιδβδδὸ δβϑὶ νυ ππάοστηΐπθ ἐποὶῦ 
ΘΙ (5).- -ΕΧΡοσίθαοο ἰθδοῦ 8. 08 ἐδπδὲὶ πδίυγϑϑ 1116 

τῃλι ΟΥὗἨ [Β830 ΔΙῸ ἸΏοσΘ ὀχροδβοᾶ ἴὸ ὈἸϊ μά μο88 ἰΏΔ 
οἴδοσβ, ὅ'μδυΐ ἐπ ΘΌΓΟΙΥ ἴτοια ἔθ οχίογῃδὶ πουϊὰ, 
ἐμοῖν ΟΥ̓68 ΔΓΘ ΒΟΟῚ Θη ΓΟ ο]οδβοὰ ἰο ἰ1.---Ἴ 86 δοι, ὈΥ͂ 
δοῖὴθ οι οαϊιηοηῖ οὗὨ ἢ18 8114] Ἰονθ, βῃοντυβ Εἰτηβοὶ 88 

᾿ 80Π, ἴῃ οὐδ ἰπδὲ (ἢ) (ΔίΠ6 Γ᾽ οἢ ιἷβ ρδσὶ 8180, ΤΩ ΔΎ, 
ΓΠγοῦὮ (86 δοὶ οὗἨ Ὀϊοβαίηρ, ΒΒΟῪ Ὠἰτ561}} 0 ὈΘ 8 
ἔδιον.-- ον ἸΟΟΚΚ8 ἴον ἰονο.--- δ [86 ὈΪ ΟΘδΙ Πρ ΠΊΔῪ 
Ὀ6 Θοπαϊάογθα ποὺ 80 τηυοῖ ΔΒ θεϊοηρίηρ ἰο ἐδο ῥεὶγ- 
ἴἰορο οὗ (6 βγβύιθοση, Ὀὰϊ γδίδος δϑ σοηβεϊυϊης ἃ 
τ δ} οἰαὶπι ἰο ἴμ686 ῥτίν:!]οροα. 

βδοίέοη, ϑεοοπα, γοτϑ. 1ὅ-17. ἘΘΌΘΙΣ ΒΒ σουσπῖον- 
ΒοιθῖΩθ ορροδοὰ ἰὸ ᾿βαδοβ δβοθῃοίηδ.-- -ΕΘΌΘ ἢ Ἐ 
τἰκβ δηὰ πτοηρ ἱπβουρὴςξ δηὰ οοηῃάυοί.---ΕΟΌΘΙΚΔῊ 
Ῥτοιϊθοῖτοβϑ οὗ ἴπ6 στίχοι οὗ Φδοοῦ᾽ οἰϑοίζόοῃ ορροβϑὰ 
ἴο Ιϑαδοὸ ἴ86 οἰἶθοί.---(δοοῦβ μογδυδδβίοῃ: 1, ΤῈθ 
τ οὐ Π ΓΒ [δἰ 1 δηα Ποὺ ττοὴρ νἱοῖν οὗ ἰ(.---ΤῊο δὶ ἢ 
οὔ 186 801 δΒηὰ Ϊ8 ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ Υἱον,.--- ὁ δοοῦ᾽ Β ἀουδὲ 
διὰ ΒΟΌΟ ΚΔ ἢ Β οοῃβάθῃοεο.---ΤῊ6 ἀοίοοϊ ἴῃ ΗΪ8 Ὠοβίϊδ- 
σου (10 γγῶϑ ηοΐ ἃ ἴδαλσζ οὗ βίη, Ὀυϊ ἃ ἔραν οὗ ἐδ ον] 
ΘΟΠΒΘΟΌΘΏΟΘΒ).---ἘΠ6 ἀοίδοῦ ἐπ (6 σοηῆάδσηοο (ποὲ ἰῃ 
[6 σΟΡΙΔΙΒΙΥ ἰἰβ6] ἢ, Ὀὰϊ 118 Δρρ) οδιοη).--- 6 ουπ- 
Ὠΐηρ τηοίῃον δηὰ [ἢ6 ουὐπηΐηρ᾽ ΒΟΏ.---ΒοΙἢ ἴοο δυη- 
πἰηρ ἴῃ {818 6886.---ἸΠοὶρ δυδογίησβ ἴον ἰἰ ---Οοα 
ΘΟΓαΤ Δ ἀὐτηθῃὶ 18 ΟΥ̓ πιοτΘ ποῖσν πδη 06 ραγθηδὶ 
δυῖθ ον γ, τΒ8ῃ 41} Ὠυμηδῆ ΘΟΠΊΤΩΔΗΑΒ βΘΏΘΓΑΙΪΥ. 

ΚΤΔΆΚΕ : ΒΟΙῚΘ δΟΙΤΩΘΠ ΔΙΟΥΒ ΔΓΘ ΨΟΓΥ͂ ΒΟΛΟΓΘ ὉΡΟῚ 
Βεθοκδὰ (βαῦπιν, ίμοοιιγβ ΧΧΥΗΪ., οἰδοτβ οὴ 186 
ΘΟΠΙΓΔΡΥ ((αἰνίη δηὰ ΟἴὮ6Γ8), ργαῖὶβο δῦ ἔα! τ, ΘΓ 
σαπηΐηρ, Β6Ρ τὴρϊδουδηο85 (ὈΘοΔΌ86 ΕδΔῸ 88 ἃ Ὀοϊὰ 
Βοοίετ, δὰ βοϊὰ [ιϊ8 Ὀϊγι τ μ), ΒῸΣ ἴδας οἵ αοὰ 

(ΔΌΒογγθῶοο οὗὨ ἰλ}6 Οδηδδηΐβη παῖυτολ. (76 πιθδὲ 
δὐὰ, Βονονοσ, ἐμὲ Οδἰ γί αἰϑὸ τρδεὶκθ 
νοῦ ΒΦΌοκδὶ 0806 86 ΟΥ]].)---ΘΌΘΙΔΒ, ἔτ γ, μὰ 
δοίοὰ ἴῃ ἃ Ὠυσηδὴ ΜΔΥ, θέσι νίηςς ΟΥ̓͂ ὉΠ] ΔΎΓΟΙ ΤΩΘΆΣΒ 

ἴο αοά, νῇο ΚΗΟῊΒ Ὑδιδῖὶ τῃηθδΔὴ8 ἰ0 86, δηὦ ΟΝ 
διὰ τσ θοϑῶ ἴο 118] 18 πογά.--- Βὲδέ, Τὰ: αοὰ πιδκο 
Ἔὐ ἢ [16 δετοσδ οὗ πὸ Ρἱοῦβ (0 ποῖκ ροοὰ, ἰζ ἐμεὶι 
διοατὶ ἰβ βίποοσθ δῃὰ ὑρυρῶϊ; γοῖ τ ΔΣῸ ποὲὶ ἴ0 ἰτ» 
(δἰ6 ἐποῖσ θιτΌ σα. 

ΟΕΒΙΔΟΗ : ΤΒΟΌΡὮ δἰαϊηΐηρ στ δίυ, 88 δἷνθ ἀἰὰ 
18:0 ἀνθ ργοχηῖβα ὉῚ 6 ἀοοορώοῃ, γεῖ δὲ (86 δδπὶ 
ἔπιθ ΒΘ Γ᾽ ὀχοοϊϊοῃὶ δ ἢ βιΐηθθ ουἱϊ ἰδγουρσὰ {πο ἷθ 
ἰοῦγ. ΞΚ21|6 ἀϊὰ ποῖ ἴδδ [0 διοῦβϑα ἴ:: 6 Ὀγοῖ μος Ἐ 
ἀοραν μαισοὰ δσαϊπδὶ “δοοῦ, ἴο Ὀγίηρ ὨοΥ ἔδλνοσγὶ ὁ 508 ἡ 
ἰηῖο οὗ .εἷ8 1:6 δβὰ ἰὸ οχοὶί δος υβθαινὶ 

6, Ὀοοδυδο (86 ἱπμοσίίδηοο ῥσγοσυΐβοὰ ὮΥ 
Θοά κἰοοὰ δὈοίοτθ ἰοῦ, δηὰ δῆθ πον ἀνὰ δλὰ 
Ῥγοραίϑοὰ ἰδ ἰοὸ ὅδοοῦ. (δἰ ν ῃ).--- ϑσβεῦρεκ : (ϊ- 
σπλκια: Τθ6 ἰλὰβ οὗ [86 ζοδίβ οδσι Ὀ6 ργϑρασγεὰ ἴῃ 
ΒΟ ἃ ὙὯΥ 80 ἴ0 ἰΔ816 ᾿ἰΐκθ νδηΐβοι.) 8880 ὩῸΝν δία οϑ 
ὉΥ ἴδ6 τοῖς, υὶ Ηοθοι δὴ ̓ ῃοῖβίβ Ὁροὰ 8 ἐν βόε 
[18 6γ}.--- [θ ῥγοιιδίυσγο ργαδρίηρ δαγχζαὶη οὗ δοοῦ 
οἷ,. χχν. 29, εἷὸ..) ἰ8 ἐδθ τϑδδοὴ ἰμδὶ ἀοὰ ἴβ ἤεσε 
Δηϊοϊραίοα ἀραΐϊη ὉΥ θθοίκδἢ, δηὰ 9 6οοῦ᾽ Β βἰηδι 
ουηπίησ, 80 ἰμδὶ (δ 6 ἴῺ δραὶῃ ἰυτηδ ουἱ ὑδαϊγ.-- 
]αάλον, Ἀοϊάϊηρ ἰθδὶ ἴδ Ἰδν 8 Δπηυ θὰ ὉΥ Οοὰ 
Βἰπβοὶ, οοποϊυάοα: ἸΏΟΓο Π6ΓῸ 15 πο ἰδιῖν, ἴπογα ἰθ 
ποὶ ἰοῦ, ἐδογοίοσο, 88 [)Δ8 ποὶ β'πηοὰ (! ῦ}.-- 
Βοίδι (Β088) τ ΓΘ δἰγοδὰυν 7] γοδτβ οἱὰά. Το ἔδοὶ, 
ἐπδῖ Φ6οοῦ, δὲ δι. ἢ δὴ ἀζο, Μῶ85 δ0}}} ὑπάοσυ τωδίθγηδὶ 
ΘΟὨ Ὁ], 88 στουπαοὰ ΘΟΡΡῚ ἷῃ 8 ἱπαϊν 8 }}}} 
(οἰ. χχν. 27), ἃ8 'π|ὶὲ}} )δβ ἴῃ ἰδ ΘΟΠΩΘΏΪΔΙΙΥ τ ϊοὴ 
οχίβίοα Ὀθίνοοῃ Φ8Δο000 δηᾶ .ιῖ8 τωοίμοσ. ξϑυ, βΌτο- 
Ἰγ, νψδϑ ραββοὰ ἔγοιι πον Ποῦ Δ 8 ΘΟΠΙΓΤΟΪ ΔΙΓΟΔΟΥ͂ 
αὐ [06 δῦ οὗ ἴδῃ γϑδσβ. 

βεείίοη Τλίγά, νοτα. 18-29. ᾿βλδο᾿ δ Ὁ] θαῖ 
Ὦ ΦΔ000: 1. ἴῃ 118 Βυσηδη δδϑροςὲ : 3. ἴῃ ἰΔ5. ἀϊ- 

Υἱὴθ δϑροοῖ.---Τὴθ αἰνίηθ ῥτονίἀθηοθ δοδίγο ηρ 
1βδδοβ ρῖδῃ: Αὐτδῆδιι, [βαβδο δῃὰ ἔϑδυ.-- -“βοοῦ, ἢ 
ἙδΔῸ Β ρατιτηθηίθ, Ὀοίγαγοα ὈΥ [15 τοῖσδ: 1. ΑἸπιοαὶ 
ὈοιΓαυϑα ἱπητηοαϊ!αίο!γ; 2. ΔΌΣ ΤΡ8 οἰθαυῖγ ὈΘΊΣΑΥ- 
ο(...-β8Δ0᾽8 δοϊοἰϊυμ 6, ΟΥ 811 οδτο ἴῃ ἴῃ δοσνῖοο οἵ 
δἷῃ δηἃ οὕτοῦς ζαΐῃβ ποιπίηρ.--- δοῦν Β Ἔχατοϊπαιίοη. 
--- Το νοΐοϑ 18 Φδοοῦ᾽Β νοΐοοϑ, [89 βαῃὰβ δο Ἐϑδυδ 
Βαηά.----1888ο᾽ 8 Ὀ]οββίησ : 1. Ασοογαϊηρ ἴο 8 οχίει- 
ΠΑ] δηὰ ἰδ ἰγρίςδὶ βἰριίδοδησα : 2, ἰῃ 118 τοϊδὥοω ἴο 
ΑΥΔΉΔΙ Β ΓΟ ἶἾΒ6 δ ἴμ6 Ὀ]οβείησ οὗ ΦΔ8ς0}.---ἴὰ 
ΠΟ ἰπουρὶ 8: (Π6 ΒΟΙΥ Βονογοϊ σοῖγ, [86 μχαιδογίης 
οὕ ἃ ΠΟΙΥ Ροορῖο, 86 ζόστη οὗ ἰῃ6 δῃηπουποοιηοηὶ οὗ ἃ 
ΒΟΙΥ Κίῃσάοτῃη. 8δδο᾽ Β ἱπβοτιίδηοο : ἃ ΚΕἰηράοτχῃ οὗ πα- 
τοῦθ, ἃ ομαγοὶ οὗ ῃδιϊ οΏ8.---ΤΒο ΔῈ] δ] οπὶ οὗἁ ἴῃς ὈΪε6- 
βίῃ : 1. [ἢ δῇ ΘΧ (ΘΓ Α] ΟΥ ἰΥΡ168] Βθη86 : Παυ 8 Εἰῃρ- 
ἄοτα ; 2. ἴῃ ἃ βρίγιἴ.8] βθη86 : [86 ἰκησάοτῃ οὗ (τίει. 

ΞΤΔΕΚΕ : ὁ8ο00Ὁ, ρογθάρ5, ἰβουρδι τ ἢ ἃ οοπ ΓΙῸ 
Ὠοδεὶ οὗ 86 δῦυβο οἵ δβίγδβηρο ταϊτηθηί, βοὴ [86 
ὈΪΟΟΟΥ οοαὺ οἵ Φοβορῇῃ νὰϑ δον ἰο Ὠἷΐτθ. ΤῸ ΔΑΥ͂ 
ποιδίην οὗ [86 ογοβϑ οδυβοὰ Ὁ οἰ] άγοη, τ Βἰοὃ, ΠῸ 
ἀουδὶ, 18 1Π6 Ταοδὲ β6ύ γῈ οὔοϑβ ἴ0 ὈΐΟΌΒ ὈΑΓΘΩΙΒ ἷὰ 
τοῖβ τουϊὰ, δηὰ τὶ δον ὑπ Ρἱοῦβ Φαοοῦ οἶοῦ 
τοοῖ (Ὀ πδ} Β ταρο, Βοπβπι π᾿ 5 αἰ δίουϊς Ὀἱγί, Βῖτη 
ΘΟΠ ΒΒ δηᾶ [,6ν᾽ 8 ὈΪΟΟΟΥ͂ τοδροηβ, ΕΟ ΘΒ ἰποσδί, 
Φοβορδ᾿ δ ̓ἰδίοτυ, υ δῃθ Ὠίδίογγυ, οἷ. χχχυϊὶ,, 61.5.} 
Ετν Φδοοῦ βἰπηρὰ: 1. [πη ρδακὶην ΘΟὨΙΓΩΣΥ ἴο {10 
ἀτυΐ, δβὰ ἰνῖοθ ρῥδβδίηρ δὶ ἴ0 Ἐδβδῃ; 2. ἴῃ 
ΓΟΔ}1Υ ῥγδοιίδίηρ ἔγαυα ΌΥ̓ ΙΏΘΔᾺΒ Οὗ βίγδηρθο ταϊπηθιὶ 
δΔηὰ ἔδ͵]β6 ργοίθῃοδϑ: 8. ἴῃ ͵8 δῦυβο οἵ 8 πδιθ οἱ 
αοὰά (νετγ. 20); 4. ἴῃ ἰδκίπρ δἀυδηΐδσο οἵ δὶβ (δι βοσ Ὲ 
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ψφϑαῖίηο68.--Κοὶ ΘΟοἀὐ Ὀοτθ πὶ ἢΐδ ΟΥσοσΒ, ᾿ἴκὸ 
[δῶδο, εἰο. 

γον. 36: 8 οοἰϊοοϊοῃ οὗ ἀἰβονθηξ ρἰδοϑθ ἱπ τοῦ 
νὸ τοδὰ οἵ ἃ ἰκἰβα οἵ κἰαϑοϑ (860 ΟΟποογάδῃ06).---Τ δὶ 
(85 υἱϊοτοὰ ὈΪ]οδαΐηρ 16 0 ὈῸ6 γϑοοϊνοά ὔοὶ ΟἿἹΪΥ͂ δο- 
οοσαϊΐης ἰο {16 Ἰοΐίοῦ, ὈὰΣ 4͵80 ἰπ ἃ ἄθορϑῦ, δεοσοὶ 
8066, ἰδ Δρραγοπί ἔγοτη Ηρῦγ, χὶ, 20, σβοτο Ῥδυὶ 
δΔΥΒ: ἰμδὶ ὈΥ ἔα [5δδο Ὀοβδοὰ ἢἰβ δοη, οὗ πε ὶ 
ἔδ: ἢ ἰδ0 οαβ δ 'ν͵ὸὰ8 (0.6 ἰἤοσηθ. 

Οξβίλση: ΤῈ6 ρο8] διὰ οϑηίγαὶ ροΐῃξ οἵ ἐπὶ 
ἱπο ἰδ (886 πορὰ: Ὁ0 Ἰοτὰ ΟΥ̓ΘΡ [ΠΥ Ὀτγοίθγοσ. 

ον τ0}18 1 0168 ἐπ ἈΘ γὰβ ἴὸ Ὀ6 [80 ὕσδσον οὗ [6 
ὈΙοθδίησ, ΜΠῚῸΡΘ6 [86 Οἰδοσβ δου) ὰ ΟἿἹΥ δπᾶῦο ἃ 
ΒὮατθ ἴῃ ἢΐ8 νὰ το θα ταθεαι ον ἘΑΥΙΙΥ Ὀ]οδαὶηρ 
(Ῥϑθυϊς. χχσὶϊ. 28).---Ουγαοὰ ὈΦ6, οἰοόἨ.Ό δ ν8ο 
Ἰονοϑβ 6 τὰ οὔ ἀοά, ἰοντοα οὐ Ὠἰπ)561{: 86 τὸ 
.5λε8 {μ6 1, ἰΔὲ68 Είτῃ ; ἩΠΕΥ͂ τὸ ἴ6 δρρὶθ οἵ διἷ5 
6γ9.--Ολιεκ Παπαῤιοῖ: ΤῊ τοῦτο ρἰϑαδδηΐ [86 

66 Οὗ ἴΠ6 οποιβ δηὰ Βοτὺβ οὗ (δ6 8ο]ἀ, [6 
τ ΟἿΘΡ ἴ8 (86 Ὀ]οδδίησ, ΕΔΡΙΠΪΥ Ὁ] ΟΘδί ΠΟΘ. ΣΟ ἃ ΒΥΤΩ- 
δοὶ δηὰ ν»] ἰο ἴμ6 δίδου οἵ ἀϊνῖμο --Ρόοποῖ 
δηὰ ὅ'ναὺ: 06 Ῥθορ]θ Ὀἰοββοὰ οὗ ἐμ6 [ογὰ τηῦβϑὶ 
δέδπὰ δί ἰῦ9 μβοδ οὗ υδιίΐοῃβ, ἴπ ογάδι ἰ0 ἱτρατί ἃ 
016: βίης ἰο 4}}.---ἰβαδο, τηυσἢ ἀραίπαὶ ἷ8 Μ|11,) Ὁ]68868 
Εἴτα πῦοιλ Φοβονδὶ ἀθαῖσηβ ἰοὺ 01688.---ϑοηβόρεῃ: 
ΔὮ, [6 νοΐοο, [06 τνοΐςε (οἵ Φ8 600)! [βῃου]ὰ ἢδνθ 
ἀγορρεὰ 186 ἀἰ8}} δῃᾷ ΤΌΣ ΔΥΔΥ (018 01).--- ΠῈ8 8160 
[86 δοιυδηΐβ οἵ ἀρὰ ΒοῪ ἰδ0 βορὰ τοὐθιροἢ 
ΔΙΩΟΠΡ 16, ποὺ Κηον ὙὮΘΓΘ δὰ ΠΟΥ ἰΐὺ 8 ἴὸ 
Ὀγς γταΐθ. Οαοα ἀοοϑβ ποῖ ᾿ἰταὶλ 1ῃὴ6 δυίδοσῖῦ 
᾿άρασες ἰο (Βοῖὰ ὈΥ͂ οἶον ἱκηον θάρμθ δηὰ πίβάομ. 

Υἱγῖαθ δηὰ οοδου οὗὨ 1τ}0 βδοζδιρθηΐ ΟΥ̓ ΠΟ 
ΤΩΘΘΙΒ ἀοροηά, Δ8 ἰΠ6 Ῥαρίβίβ (ΐηῖς, ἀροὴ ἰδο ἰηδῃ- 
(ἴοι οὗ 86 Ρογβοῦ Μ͵ηῸ δασαϊ η!βίδτϑ ἰἤθτω (ΟἿἍΙ,ΥΤΝ).---- 
(Εδδυ᾿ 8 σΟΟΟΙΪΥ γαϊσηθηῖ : 96 νπ8ἢ ὑσδαϊ το μοὶ 8 (8686 
ἴο ὈΘ ἐ6 Βδῃη0 τηδὰθ ΟΥ̓ ἀοὰ ᾿ἰπη891 ἴον ἐδο σδὶ 
Ῥδγοηίβ (οἷ. 111, 21}, δηὰ 1ὑ δἰὐγί δυϊοβ ἴῸὸ δ ῬϑΊβοῃ 
ποϑγίηρ ἐμοσὰ ἴῃ 6 ῬΟΥΤΟΓ οὐϑῃ οὗ ἰδιίηρ τ|ῖ]ὰ Ὀοαϑίβ. 
---ῆο ἱπηῃδθϊ δὶ οὗ Ξβουϊπ Αδία τὸ δοσυδιοσηρὰ 
ἴο δοϑὺῦ μοῖρ ρδτηθοϊδ ἰῃ αἰἶοτοηὶ τῶγ8. ΒΥ 
ΤΏΘΔΣΙΒ Οὗ ἔγαστα;ιί οἱἱβ αχίγδοιϑα ἔγοπι βρίοϑϑ, οἷο. 
(Μίομδο}16).---ϑηιοῖ 9.7 α βεϊά, Ἡοτοάοίυδ Βαγα, 41} 
Αταίδ οχθα]οθ ἔγαζταμς οὐοτγβ.)---πὰ8 Π6 νἰβηρα 
ἐδδὲ το Ἰαηὰ οὗ ὕδηδδῃ δῃουδὰ Ὀ6 ἰ0 ἔμθπ ἃ ραιθσῃ 
διὰ ρῥἰθάρο οὔ [6 ΒΟΘΥΘΏΪΥ ἰῃδοτί δηοθ νων 
ον, οοτ, πίηθ, δῖθ δυμροὶδ οἷ (6 Ὀἱεδείηρβ οὗ 
189 πὰ οὗ στδοὺὸ δηὰ σίοσυ (βδι}ῦ.).-- 
εὐγϑοίλ ἰδέ. Ἠοτο ἰὶ ἷβ τηδθ ἰγηοπτη, δαὶ ἰδ6 ἰγὰθ 
Οδυγοῖ 18 [0 οσἰβὲ ἀσηοηρ [86 ἀοθοοηδηίβ οὗὨ 8δοοῦ. 
ΤΘ ἰζγοο αἰ ογθηΐ τηϑιηῦοτβ οὗἨ ἰδ Ὀϊοβδίηρ οομίδίη 
(0 ἰδγοθ ρῥγογοχδιίνοϑ οὗ (1:6 δγβίιθοσῃ : 1. 186 
ἀοΌΪ6 ἱημογίίδηοθ. Οὐμδδη τῦῶβ ὑνγ106 88 διὰ 
τα} 88 [0.6 δΟΌΠΙΓΥ οὗ (ἰδ6 Εὐἀοταΐίοβ; 3. (86 ἀο- 
το ϊηΐοὴ ΟΥ̓ 8 Ὀγοί γθῃ ; 8. ἴ86 ῥγοβιμβοοὰ ἩὨοἢ 
ὑΠῚῚ ΚΘ πὶ Ὀ]οβδίησθ, δῃὰ βΏΔΙΥ Ῥ88808 ΟΥΘΡ ἰὸ 
Ομ γίβο, ἔπ βοῦσοθ οὗ 4}1] Ὁ] βϑίη (δι δοὶ).--- 
1μαϊῃον 64118 [89 δτϑὶ ραγί οὗ ἴ:6 Ὁ] ββίηρ : [86 ἰοοά 
οὔποθ Ὀοάγ, ἰμθ ἀν Ὀτοδᾶ ; [86 βοοοῃὰ ρατί : [86 
ΒΘΟΌΪΔΡ ρονοζημηθηῖ, ἰδὸ (Ὠἰτὰ ρῥαγὶ : (ὴ6 Βρὶτἰταδὶ 
Ρτοβί οοά, δηᾷ ὑ]δοοδ ἴῃ {18 ἰδβὲ ραγὺ ἴῃ6 ἀοᾶν δηᾶ 
δδογοὰ ογοϑβ, δῃὰ δὖ [6 8816 ὑἰπ}6 4180, 86 υἱοιοῦῦ 
ἴῃ δηὰ πὶῖἢ ἰῃὴ6 στοβϑ. [Ἃ}π ΟἸτίβὶ, ἐμ 9 ἔγὰο [5γ86] οὗ 
81} πηθ8, τὰ] 68 ἔπ 6 ῥῬθορὶθ δηὰ Ὠβδίΐοῃβ. 

70 ϑεοίλοη Ἐουγίδ, νοτβ. 80-.-40, Ἐδβὰ σΟΙλ68 ἴ00 
ἰαΐα: 1. Βοοδῦϑο 86 πίβϑῃϑα ἰὸ οὐίδίπ (δθ ἀϊνὶπθ 
Ὀ]οδϑίης οὗὮἨ ῥγοσηΐβο ὉΥ Βυπίϊηρ (ὈΥ τυηπίηρ δηὰ 
βΒίτίνίην, 6.0.) (Εοπι. ἰχ. 16); 2. Β6 νὶιϑδῃοὰ ἰοὸ μαίῃ ἴϊ, 
δου 6 δὰ 580] ἰξ; 8. [6 ΝΐΒῃοα ἰὸ δοαυΐγο ἱξ, 
πἰίμους οοιμρτιο δηάϊην [18 δἰχηίβοληοο; δηὰ, 4. 
σίζπουΐ 118 θδίηρ ἰμιοηαοα ἴὸν ἶσα ὈΥ ἰδ6 αἰγὶ 
ὅδοτθο, δ ΔΩ ἤϊηο85 οἵ τυϊηὰ ἴον ἰἰ. ---ἰ8860᾽8 ὑγοιῃ- 

ὉΠ πα δηὰ ἰοσοῦ 89 δὴ ἰηἀϊοδίίοη ἐμαὶ δΐ8 6γ68 ΔΙῸ 
ορθϑιοα, Ὀδοδῦδθ δ6 8668 ἰδ 6 βηρσοῦ οὗ Θοἀ διὰ ποὲ 
186 Βδηὰ οἵ τηΔῃ.--- ΕδαυΒ ἰδτηθηϊδίζοη ορροβοὰ ἴο ἰδ 
αι ῃμονἶθ ΒΙπΏηΘθΑ: 1, Α ραβδβίουῃ:. ἰηβίοδα οἵ ψβοαϊγ 
ΒΟΙΤΟΥ͂ ; 3. οοπῃοοϊοα τὴ (86 ἐΠυδίοα ὑμδὶ ΠΟΙΥῪ 
ΚὨΠΡΒ ΣΩΔΥῪ Ὀ6 ἰγοαιοθα ΔΙΌ ΓΑΓΙΥ ; 8. τοίοττίης ἰο (ἢθ 
ΘΧ οΓΏΔΙ ἀοἰτίτησην Ὀὰυὲ ποὲὶ ἰ0 ἴδ9 ἱπίογῃδὶ 1088.--- 
Ἐδδα 8 τοϊδυπἀοιβίδπαϊη ἃ ὑγρθ οὗ (86 τοϊβυπᾶοι- 
βιδπαϊηρ οὗὁἨ ἴῃ6 που! γετϊηἀθὰ ἴῃ τοραγὰ ἰὸ αἰνίηθ 
(δΐησε: 1. Τμδὲ 06 ΡΪδη οὗ ἀϊνίπο βαϊ ναϊΐοῃ γδ8 [88 
πΟΓΚ οὗ τηδη ; 2. {16 Ὀοβδίησ οὗ βδινδοι ΜΔ ἃ 
ΤΟΣ Οὗ Βυχθδη ΟΔΡΥΐοΘ ; 8. ἰπας ἰδ6 Κίησάοτῃ οὗ 
αοὰ νδϑ δὴ δχίθτδὶ αὔαϊγ.-- -βαυδβ Ὀϊοβδίησ [86 
ἴγρο: 1. Οὐ Ηἷδ ομαγδοῖοσ ; 3. οἵ Ἠΐ8 οδοῖςο: 8. οὗ 
Ὠΐθ δρραγοηϊ βαϊἰδίδοϊοῃ.-- - ἔσο [5826 δηὰ Εδβδὺ δ.Θ 
ΠΟΥ͂ [0 ἴΠ9 ἔγϑὶ ὥὄσας ορροβοὰ ἰο δδοὶ οἴμοῦ ἰῃ (μοῖρ 
σοι ρ οὺθ δι οἷα : [8880 ἰῃ ἷβ ργορυοίΐο σιοδίῃ θα 
διηἃ ΟἸ ΑΓ 688 ορροϑοά ἰο Εβϑιι ἰὴ 818 βδὰ δῃὰ ΘΔΤΏ Δ] 
ἱπαϊθογοίίομ δηὰ ραδοίομδίο οσομάυοι. 

ΘΊΔΕΚΕ: ὕογ, 80, Ὀϊνίηο ργονίάθηοο ἷβ Βθτθ δὲ 
σοτὶς.-- ὙΣ. 88, ΤὨΪΒ ΣΧ 1γ κνοαὶ διωδζοιηθηῖ 
οΔ1ὴ9 ἤθη) αοἀ.---ΟΕ ΑΜ Ἐπ : Οοά τΌ]66 ἀπ ἀοίοστηϊ 68 
8ο ὕπηο; ἴ9 οἱοοὶς σουὶς 18 ἰη δὶ8 μδη δ, ἢ0 σδῃ ὑγὸ- 
Ἰοηρς ἰδ, ἀπ 6 ὁδῃ βῃογίϑρῃ ἱξ, δοοογάϊπα 0 δἷ8 ρ]θδ- 
ΒΌΓΟ, διὰ ἰΓ Β6 χούθτη8 δηυ(ΐηρ, Ὧθ ΚΠΟῊῪΒ ΠΟΥ ἰ0 
ἈΓΓΔΏΡΘ ὑἰὴ6 δηὰ οἰγουμπηθίδηοοθ, δὰ [86 το πῆ 0 
᾿ῖνϑ ἴῃ ἐδμδῖ (1π|6, ἴῃ Βυο ἢ; Δ ΜΑΥ͂ ἰδ ὑΠ6 7 40 ποί 8ρ- 
ῬΘδΣ ὈοίοΓο ΟΣ δἴνου δ6 τὶβ! 68 ἐμοσα ἴ0 ΘΟΙΏ6. ὶ 
τἰδη, οοτοσηοηἂ ἰο δἷπη, ἐμπογοίοσο, ἸΏ αϑδὶγα (ΡΒ. 
χχχὶ, 11: 64], ἱν. 4).-- - λυ, : αοἀ Κηονβ ὈΟΪὮ τηθ 
δ ΤΙ] 88 ἴ0 081} Ὀδοὶς ἰδ Ῥοορίο, ἰο οὈνίδίο (μον 
δἷηδ, δῃὰ ἰο οοστοοὶ (μοῖρ οὕτοσβ (Ηοῦ. χίΐ 17).--- 
Ιβάνακ : ἴβαδο αἀἷὰ ποὲὶ δρργονο οὗ (16 Τῃδῇῃοῦ δπὰ 
ΤΩΘΔΏΒ, Ὀσΐ ἰ89 ονοτὶ ἰἰβοὶ ἢθ ἱ ἱ 
ΟΟΔΌΪΘ, 848 ΘΟΟ 88 ὧθ 
δοοουπὶ οὗ [86 υπβίηοϑθ οὗἨ Εδϑιι, [83 80 
116, ἐπογϑοίογθ, τὸ ἀο ποὺ δϑοτῖθθ ἴο αοἀ ΔΗΥ͂ δοιΐνϑ 
ὝὍΟΥΣ οἵ εὙἹ}, τὸ οοποϑάθ ἰδμδῖ, ὈὉῪ 8 πϊβάομι, ἢθ 
ἹΚΠΟΤΒ ΠΟΙ͂Τ ἰ0 ΘΟὨ ΓΟ] (26 οὐτοῦβθ οὗ τηθῃ, ΘΒρΟοΐ ΠΥ 
οὗ Ὀεϊίονογβ, ἰὸ ἃ χοοὰ ρΌΓΣΡΟΒΟ.--- ὅν. 86. ΤΏυδβ ἴῃ- 
βοΐϊθηξ εἰπῆ τ ΓΟ] ἔμ6 ὈΪδμθ ὉΡΟῦ οἰδμ6ΓΕ.--- ογ. 87. 
ΤΏ νογὰ “1μογὰ 18 του ἀογοα σου ΚΘ Ό]Υ ργοϊϊηθαί, 
Βἷποθ 1δ ΔΡΡΘΑΓΒ ΟἾΪΥ ΔΘΓΘ δηὰ σϑῦ. 29. Δυβί 88 ἰΐ, 
ουῦ οὗ Φασοῦ᾽ Β Ἰοΐῃβ δἱοῃθ ου]ὰ οοτλθ {δα τι ἶθδὲ 
δηὰ τιοϑῦ ρΡΟτΘΓίΪ Ἰογάβ, ρτίμοοθ, δηὰ Κίηρβ, 68ρ6- 
οἶδ! 86 δίσοηρ δῃὰ τοῖν ΜοββίδὮ.-- -ἬΙ,, : ΤϑΑτΒ 
Βοπίηρ ἔγοιαῃ τουθηρο, ᾿ΘΔΙΟΌΒΥ, ΟΔΓΏΔ] δρροί 68, δπὰ 
ὙΟΥΪἿΥ ΟδΡοΒ, οαυθθ ἀοδί (2 Οοτ. Υἱΐ, 10), Οοὐ᾽κ 
ὙΟΙΑ ΓΟΙΩΔΙΏΒ ΓΌΓΘΥΘΥ, ΔΠ ὩΘΥ͂ΘΣ [4118 0 {π6 στουπά. 
--οΟλυγεε Παπάδιις: ον. 86. Απὰ δ} Εδβδυ δὰ 
80]ὰ 11.---Ηδ Ἰαπιοηϊοα (86 τηϊδέοτίηθ. ΟὨΪΥ, ποὶ ἷβ 
ΘΑΓΘΙΘΒΒΠ6ΒΒ; δ τορτοϊθα ΟὨ]Υ͂ [06 ΘΑΡΙΒΙΥ͂ ἴῃ [86 
ὈΙοβδίηρ, Ὀαΐ ποῦ ἔπ 6 ρ,τδοθ. 

ΒΟΗΒΌΡΕΚ : 7ΤΆδη, ογίοα ὧδ α ργοαΐ οΥ̓́ν, σγεαὲ απὰ 
διέίοεν οχοοοαϊισῖν. ΤῊΪΒ 8. 116 ΡοΡίδοῦν (7) παίυγαὶ, 
Ὁ τοϑίγαϊποὰ οὐϊνυθδκίηρ οὗ ἃ παίαγαὶ τηδη, [0 ἩΏΟΠΙ, 
Ὀοσδυθο 86 ᾿ἶνοβθ ΟὨΪΥ [ὉΡ [Π6 ργοθαῆξ, οΥΘΎ ρτουπὰ 
Εἶνοθ ΑΥ͂ Ὀδησαί Ηἷβ ἔθος πῆθῃ (Π0 ργοδϑηὶ ἰ8 Ἰοϑὶ. 

70 18ααδ᾽ε εχρίαπαξίοη, ἰλαέ ἰδ δἰοδεὶπσ τρα8 ροπε. 
Ηδτο δ]90 ἃ Ὠθγοῖο οδϑὶ ἰ8 σίσοη ἰο (6 ααϊθί, τοι την, 
δὰ οἵδοῃ ὑπορβοσυθὰ 1ογο.---ΤῊοΘ δροὰ, ἔδο]θ, δηὰ 
ἱπβθττη ἴβαδο οοἱθγαῖθθ ὍροΩ ἷβ8 οουοῇ ἃ δ πΆ Ρ 
ἐσϊαρἢ οὗἩ ἴονσα, ὑτι8ὲ 88 106 ΖἈ 1 οὗὨ ἷ8 ἴδί μον ἐτὶ- 
ὑρδοαὰ ὑρου Μι. Μοτγίδῃ, οἱο. ([. 6..,) 9 βδογβοθϑ ἴἰὸ 
180 Τοτὰ ἷ8 ῥργοίδγθῃηοο ἴοσ Ἐδ880).--Ἴ[ὶ πὸ που] ἴ0- 
ΑΑΥ 5Β}}}} ργϑϑοσυοβ ἴμ8 βϑιὴθ τηοᾶθ οὗ ἰμἰηκίηρ ; ἱξ 
8611 0 Ὀϊοβαίησ οὗἩ ἰΠ9 ΠΟῪ Ὀἷτῖμ, οἴο., δηὰ 81}}} 
οἰαίτηβ ἰο ἱπμοτὶξ {818 Ὀϊοδβίηρ (ΕΟ08).---Εδδα, δῃὰ 
ΡΟΓὮΔΡΒ [8880 4180, ὑμβουχηϊ ΡΓΟΌΔΌΙΥ ὉΥ ἴδ Ὁ] οβαίηρ 
10 ἰῃναιἀδίο ἴ86 ζδἰ4] θαυ δίῃ 88 ἢο (86 Ὀϊγ τὶ ρϊ.--- 
Ηὸ ΟὨΪΥ ὈΘΊΓΑἾ18 ἐπα ΘομθοαυθΏοοθ οὗ ἰιΐδ αἷῃ Ὀπὲ ἢ9 



890 ΟΕΝΕΞΙΒΗ, ΟΒ ΤῊΝ ΕἸΒΕῚ ΒΟΟΧ ΟΕ ΜΟΒΕΒ. 

Π.Β ὨΟ ρα ἴον [86 δἷπ ἱ1561},.-- ῊῸ αποϑυίοῃ ΠΟΘ 
(88 ῬΓΟΡΟΥΪΥ ποὺ δροαΐ βα᾽ γδίΐο δηἀ σοπαἀθιηπδίίοῃ. 
Βαϊναθοη νὰ8 ποὶ τοδιθϑα ἰ0 Εἶδατ, Ὀσὰὶ ὯΘ ΒΟΙΥΟΒ 88 8, 
ΜΘΓΏΪΩΡ ἴο 08 411, ΟΥ̓ ἈΪ6. οτ685 ζ.}} οὗ δηρυ ΐϑι, Ὠοΐ ἰοὸ 
πορίοοι 86 σταοο οἵ σοὰ ἐΣΟΕ ἘΞ ἸΜῈΥ δἰ εδείησ. 
Εδαὰ Δρρϑδὶοὰ ἴἰο (86 Ῥϑίογῃδὶ Ὠοασὶ, δηὰ σἱτἢ {116 
(τὰο οὐδ͵]εςῦίνα οδασδοίοῦ οὗ [6 αοἂὐ οἵ (88 ρδιγ Δ ἢ, 
Ιβαδο ποῖον οουϊὰ ηοΥ βου] ἀγὸρ ἷ8 οὐ Ῥαϊθγηδὶ 
ἙΠδγασίοῦ.--- Νον ἢ6 885 η0 Ὀἰγιγσῦ ἴἰοὸ αἶνο ΔΊΤΑΥ, 
δηὰ ἐπ ΟΓΟΙΌΓΟ ΠΟ βοίϑτηη : δῃᾶ δ ὈΪοπδϑαὰ ᾿ἶπ|, ΟΘΟσΌΓΒ 
Ὠ6Γ6.-ἰοβοσίρίουβ οὗ [86 Ιἀυπιδοθη ΟΟΥΠΌΥ δηὰ 
ῬΟΟρΙο [0]] ον). 

εοίίοπ ΕἸ Δ. Ὕ τα. 41-46. Ἐδαυβ μαϊγοὰ οὗ σ96- 
σοῦ : 1. [η ἰ18 τηογδὶ δαϑροοὶ ; 2, ἴῃ ἰϊ8 ἰγρῖσδὶ β' χη ὶῆ- 
6ΔΠ06.--- δΔηὶ οὗ βοϊ κπονυϊοᾶρο 8 οδῦϑε οὗ ἔϑαυ 
Θῃτηἶ γΥ.--- παι ἱποϊ θὰ ἰο γαϊγϊοἰάθ: 1. [ποϊϊοὰ ὮΥ 
ΘΏΥΥ, δηϊπηοδίιν, δηὰ τούθηρθο; 2. οἰθοϊκοα ὈΥ̓͂ Ηἱ οὶ Υ͂ 
ἴοναγὰ [ἢ6 ἰδίμον: 8. ῥγονθηϊθὰ ὉΥ 88 Γγβη Κη 689 
απὰ ουὐϊΒροκοη ομαγδοῖθυ, 88 Ἦ6]1] 88 ὈΥ Βθθο ἢ 8 
δΑσΔΟΙΓγ.--- ΠΟ ΌΘΚΑἢ ΒΒ τοροηΐδμοθ ομδηροαὰ ἰηΐο δ 
δἰοποιηθηΐ ὉΥ 186 δοτοῖο ναῖον οὗ δθν 1Ἀ11}}.---- 606- 
Κα ΒΒ βδογίβοςβ.-- -Ηον (18 βαραοΐουβ δῃὰ δϑχοῖὶο- 

᾿ φηϊπἀθὰ πΟΙΏΔΏ ΤΙΤΏΔΪ6Β 4 νἱγίιο (9600 ἱμοοογαιίο 
ΤΡ μΕ ἴον ἃ ὑσὶ 6) οὗἁἨ πϑο}δδὶ υ (186 Ρογ] οὗἩ Φδοοῦ᾽ἘΒ 

6). 
ΑἿΡΝΝ : γον. 44, ΤΏο86 ἴδνν ἄδυβ ὈΘΟΔΤΩΘ ΓΠἸΤΘΗΙΥ 

ΥΘΔΓ8.--ον. 4, ΤῊδιὲ ΒΟΡΟΚΔἢ ἀϊὰ ἐπΐα, 16 ποῖ τηθῃ- 
οποά ἴῃ ΔΩΥ ρἷδοθ. ῬῬΥΟΌΔΌΪ δὴ αἰθὰ βοοῃ δίνου, 
δὰ (ἐπογοίογο αἰ τοὶ ᾿ἶνο ἰο 866 98 600᾽8 τοίατῃ (οἷ. 
ΣΙΙχ. 81] ; Μαιὶ. γν. 22:1 Φοδη 1]. 1ὅ ; ΡΤΟΥ͂, χχυϊὶ. 4). 
-,,ξὨπκαλμκε: ὙἩ Βαίθυον βοσυοδ ἰ0 ἰπόῦϑθαϑὸ οοηϊοηζίοι 
διὰ βιγίθ, γὸ ὅτ ὑ0 ΘΟΏΘΘΑΙ, ἰ0 ἰγϑρ]9 Ὄροῃ, δηὰ 
ἴο ἰᾳτη δυο (πη ἰο ἴδ6 Ὀοδὶ (Μαῖὶ. ν. 9).---Οκα- 
μΑση: ον. 41. ΤῊ ἔγαὶϊϊ σοργοθοηῖθ 0 π8 Εδαυ πηοϑὲ 
ΒΥ ; τ[Π6 τονδὲ (δΐηρ ἰῃ εἰ οοπάσοὶ, Βοπονοῦ, 
9 ποῖ ἰ06 δᾶνασθ ἀδδῖγο οἵ γονθῶρο, Ὀὰϊ 106 Θηϊίγθ 
ΠΟ] οὗ πῃ αοα αηὰ ἰδ6 τοϊυοίδηοοθ ἴ0 δυδ᾽ θοῦ Ὠἰπι- 
δοὶ ἰο ΐω. Ὑ Βἰ]δὲ ἴδδδοὸ δυδταϊ θα Ὁποο ΟΠ ΔΙ] 
ΔΒ ΒΟΟΠ 828 αοἀ ἀοοϊἀοά, ἔδει ἀἰὰ ποὶ Θ6Γ6 δὶ 811} (ὉΣ 
[6 αἰνὶπο ἀδοϊβίοη,---Οαι εκ Ἡαηπαδιμοῖ: Ἠδ ἀϊὰ 
ποῦ ἰῃΐπὶκς οὗ ἰπ6 ἀϊνίηο μδπὰ ἴῃ [86 τοδίϊογ, ποῦ οὗ 
δἷἰβ οὐ αυΐὶ, βο -κπον]οᾶρο, οὐ τορθηῃίδῃοο.-- 
ΟΟΗΒΌΡΚΕ : ΘΟ ὨΘΥ͂ΟΡ ῬΌΠΙΒἢ68 8. ρθορ]6 πίϊϊξουΐ 
οογγοοιϊίηρ στο ἰβ ἸηδΔθ 8180 ρυτὶ ἔγίηρ σῪΔΟῸΘ δἱ ἰδ6 
ΒΆΙῸ 6 ἰἴτη6 (Β008).---Α8 Εδδα δὰ ΟὨΪΥ οτἱθθ δηα ἰδ δ ΓΒ 
δῦ ἢτδῖ, Ὦ6 ΠΟῪ ΔΝ ΟὨΪΥ͂ ΔΏΡΟΡ δὰ ἰραϊρηδίίοη.--- 
γον. 41. ““ Ἐοροηΐδῃοθ δπὰ 118 ἔγυϊϊ8 οοτγγοθροῃὰ "ἢ 
(Πα 6γ).-- τ} τοσοῦρο ἰ8 βο] οοηβοϊδίίου. Ττὰθ 

ςοπδβοίϊδι οι υπάθν ἰηἸπδέϊοθ οομμεβ ποτα (οὰ (Βοια, 
χὶϊ. 19).--Απα ὧδ ζογσείε λαέ ἰλου λαεί ἀοΉ6 ἰο λέμε. 
Ὑγ1 (μΐ5 66 ὈΟΪὰ δοκηον θάχεθ Φδοο Ὁ Ἐ συΐε δα 
ὈοῖΓΩΥΒ Δ ργϑοῖθ Κηον οάρο οἱ Εδδυ δ οἰδυδοῖοσ.--- 
[μοῖ υΒ ηοὐὲ ἀδαρδῖν ἰοο βδοοῦ οὗ ἵδθπῚ. Αὐϑ ἴδθγο Ὡοὲ 
ἱπτοῖνο ᾿οῦτβ ἀυτγίηρ ἰῃΏ6 ἀΔΥ Τὸ στοδῖ ἔυτγ δοιὰ 
ΘΥΥ ἱπαϊσπαοη ρῥδὲβ ΔΎΔΥ στὰ εἶπα (1ω1}6Γ}.--- 
ΗονΥ οἷουβ ἐμὲβ ρίουβ ποζηδῃ : Βὴ6 οοῃοραΐδὶο θ᾽ 
Βυθθαηα [86 στοδὶ ταἰαίοτίυηθ δηὰ δϑϊοιΐοη οχϊβύηρ 
ἴῃ [86 ΒΟΌΒΘ 80 88 ποῖ 0 Ὀτίῃ ΒΟΙΤΟῊΤ Ὁροὴ 1586 δὴ 
ἷ6 οἷά αρὸ ἀτανηϑς 

ϑεασίοη δὲέπίλ, οἢ. χανὶ!. 1-8. Φ46ο Ὁ 8 σωϊϑϑίοῃ ἴο 
Μοθοροίδτοίϊα οομηρατϑὰ πὶξὰ ἰμδὲὶ οὗ ΕἸίοσογ: 1. 18 
ἜἜΡΟΤΡΙΙ: 2. 118 αἰ ογομο6.---Ἶἶθδαο ΠΟῪ γο] απ ΑΣὉΥ 
ὈΙοαθοβ 8000.--- ΤΠ ὨΘΟΒΕΘΙΥ͂ οὐἠἨ [88 μου ὈοΌΒΘ 
Ὀδοοιη68 186 δοῦΓΟΣ ΟΥ̓ ἧ ΠΟῪ ὈΪοΒαίηρΒ: 1. ΤῊΘ δ ο Ὁ16 
ἴβδας Ὀθοοσλ68 ἃ ΒΟῸ ; 2. (Π6 ρμίδίῃ δηὰ ᾳυΐοῖ Φδοοῦ 
ὈΘΟΟΙΩΘ6Β 8 οοῦ 8 Ἀἱστίτα δηὰ βοϊάϊογ: 8. 108 
βίγοηρ-τηἰηἀοαὰ ΒΟΌΘ ΚΔ ὈΘΟΟΙΩ68 ἃ ρϑγεοη {διαὶ 886- 
τβοθθ Ποῦ τηοϑί ἀθδυὶν ἰονϑα.-- ον ἰαΐθ ἴθ6 [0] 
δβοὶ (-᾿δνεϊοριηθης οὗ οι Φδοοθ δ δὰ Εδδιι β ομδατβο- 
ὑδΣ ΒΡΡΘΑΓΆ.---δοο 8 ῥγοωρὶ ορδάΐθηοο δηὰ Εδβϑδι 8 
ἴοο δ οοττοούοη οὗ .ιῖ98 οστοσα.-- - Τὸ οἰ υχοῖ 18 8, 
ΘΟ ΠΥ οὗ παιίοηδ, ὑγρὶβοα αἰγοδαγ ὉΥ ἔα τΠθ0- 

ΒΥΎΔΕΚΕ: ΟΟπορηίης [πὸ ἀυξίοα οὗ ραγδωίδ δπὰ 
οὨἰ ἀγθη 85 ἴο [06 ταδστίδρο οἵ (ποὲν δι άτοα.---- ΤῊ 
ἀδηρογδ οὗ πη) παϊοίοιιβ ταδυτίαρθϑ.----ΆΓΕΘΏΒ ὁδὶ σῖτα 
ἴο (δοὲν ΟΕ ἀτοπ ὯῸ Ὀοιζο ῬγοΥϊβίοῃ οὐ ὑμπεὶγρ ΨΔῪ 
ἴδῃ ἃ Ομ τίβιΐδηι Ὀϊοδδῖηρ (ΤΟΌ. ν. 23]).---Βιδέ, 7ὼ".: 
ΤΩ Ὀϊοδδίηρ οὗἨ διηοοϑίογβ, γοδιϊηρ Ὁροὺ ἴΠ6 ἀσβοθηά- 
ΔΒ 8 8 ἰγθάδυτγο, δηἃ ἰο Ὀ6 ῥγοβοσυθὰ 89 86 
{γι διὰ (6 Ὀεδὺ ἀοπτγ.---Ολυεε Παπάδιολ: Ηδ6 
ἔοοβ ουῇ οὗ Βρῖΐο (οΥ αἵ Ἰοραβὲ ἴῃ ἢ}8 Ζ0}}}7 δῃὰ 536]{- 
{|}}} ὕο 186 ἐδ Ἐ ϑϑν οἵ Ιβῃιηδοῖ, δὰ ἰδῖκοβ δ ἰδἰγὰ 
Μἰο 88 πϑᾶσ οὗ κίη ἰὸ ὶἰβ δι 86 Ὁ δ [6 οὔθ ζδοὺῦ 
ἴΔΚΟΒ ἮΔ8 ἰο δὶ8 τροίμου. (Βαὶ ἰδο ἀϊδιλποίίοη πῶϑ 
ἰδὲ ΙΒῃγηθοὶ νγὰδ βερδγαϊθὰ ἔγοτη ἅτ ἐμθοογαιὶς ᾿ΐπθ, 
ΜὮ116 (ἢ Ποῦδθ ἴῃ Μοδβοροίδιηΐα Ὀεϊοηκοὰ ἴο μα οἰὰ 
βίοοκ.).--8)σηβόῦξκε : ΒοΌΘΚαΙ, 80 ἴῃ Π6Γ πδηὶ οὗ 
ζαϊιἢ οουϊὰ ποὺ ταὶϊ ἔος αἰγὶ συϊάδηοο, 88 ΠΟῪ ἴὸ 
Θχογοῖθθ δον ἔα ἴὸγ ἸΟΩΣ γοδγβ, δηῃά ᾿ϑατη ἰο ψδἱὶ. 
--Ιβᾶδο Δρρθδῖβ (}}}7 τϑοοηο θα ἰοὸ Φαοοῦ.---Ἰἰπ 186 
6Υ68 οἵ [βα80 λὲ ζαίλεν. Ἠδ ἀο68 ποὺ οδγο δθους 
ἐμ9 τροῖβον.--- 8 παίογαὶ θη ὩΘΥ͂ΟΣ δα (δὲ τῖρῃς 
ὙΓΑΥ͂ ἴ0 ρίοδθ ἀοὰ δηᾶ ἐδμεὶν ἔθ ον -θ ποτα ἔπιον 
Αγὸ οἰδοηάθα, ποῦ ἴδ6 ἰσὰθ ὙΑΥ οὗἨ σϑοοποϊ δῖοι 
ὙΠ (ποῖ (δενί, διεδεί.). 

ς, 

ΦΑΟΟΒ.-ἸΕΒΆΕΙ, ΤῊΝ ΜΈΕΈΕΘΤΙΕΕ ὙΙΤῊ 600, ΑΝῸ ΗἸΒ ΓΑΝΘΕΒΙΝΟΗ͂. 

ΕἸΙΗΗ͂Τ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

«Ἰαοοῦ᾽ε οωγπεν ἰο δΔίεδοροίαπιία, απὰ ἰλθ ᾿φαυοεκπὶν Ταάάεν αἱ Βεϊλοῖ. 

- ι,--.-.. ἐν 

Ομάρτκ ΧΧΥ͂ΠΙ. 10-39. 

10,11 Αμᾶ 8000 νϑηΐ ουὖ ἴτοπι ΒΘ βῃ6 θα, δπὰ σοῦ ἰοσγασὰ Ἡδῖϑη. Απαὰ δ6 Ἰιρμὶοα 
ὍΡΟΙ 8 σοσίδιη Ρ͵]8οθ, δῃα ἰδυτιθα ὑΠ6ΓῈ 4]] πὶραΐ, Ὀδοδιυβα ἐπ 6 βιῃ τ)88 βοῦ ; δῃα ἢθ ἰοοὸῖκ 
οὗ 1ῃ6 βίομθϑ [5: οὔ ἐδο ίομ ὴ οὗἨ ἰμδὺ ρ]δοθ, δηὰ ραὶ ἔλέπι [: ῶν Ἰιῖϑ ρη]ονσα, δμα ἸΑΥ͂ 

12 ἀονη ἴῃ ἰμδῇ ρίδοθ ἴο 8ῖ6ερ. αἀἀπὰ [360] ἢθ ἀγθαιιθά, δπὰ Ὀθ οἷά ἃ Ἰδαδγ 8θὺ ὉΡ οὐ ἐδθ 
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ΟΠΑΡ. ΧΧΥΤΠ. 10-33. 52] 

ρατίῃ, δηὰ [6 ἰορ οὗ 10 τθϑο;ϑᾶ [πᾶὸϑ τοδοδέηφ} ἴο θαυθῃ: δῃὰ Ὀθ8ο]ᾶ, {86 δΏρθ}8 οἵ αοὗ 
[" 9:6] δβοθῃαίηρ πὰ ἀθβοθηάϊηρ ου ἴ[. ἀπά ὈΘΒΟ] ἃ; {Ππ6 Τιοτὰ βίοοα [νϑδ βιλυάξης ] ΔΌΟΥ͂Θ 
τ: δᾶ βαϊὰ, 1 απ μ6 Τυοτὰ (οα [7όβοναμ, ἰλο αοὰ]} οὗἨ ΑΡγδθδτα ὑπ γ [δέ μθυ, δμα ἰῃ6 αοά 
οἵ ἴβαδο : ἴῃ6 ἰἸαπὰ ὑβόσϑοι μοὶ 1168, ἰο {166 ψ}}} 1 σὶνθ 1Ὁ, ἀπα ἰο ἰμγ 8βοϑα, Απὰ [ἢ 
Β6ϑα 8}}8}} 06 88 (86 ἀυβὺ οὗἨἁ {86 ϑαγί, πὰ που 8}8}} ϑργϑδα δοσγοδᾶ ἰο {Π86 νγϑϑὺ [ϑναδίῃς ], 
δηὰ [0 [Π6 Θϑαϑὺ [ταοχπβιβ], πὰ ἰο [86 που [ταϊδπῖρμ!}, δῃὰ ἰο [89 Βου!Ὰ [πιϊΔ84γ] : δηὰ ἴῃ 
[Π66 ἀπᾷ ἴῃ {ΠΥ 86ϑα 58}}8}} 4}1 (86 [Ἀπ|11168 οἵ (89 ϑαγίῃ Ὀ6 Ὀ]688θἃ. Απηα Ὀ6]10]α, 1 απὲ 
αὶ ἔμ66, ἀθᾶ τ }}} ΚΘορ ἰπι66 ἴῃ 4}} ρίαοοβ [ σνοσγπβοτο) Ὑγ ἢ} Π|6Γ ἑμοὰ ροαοβί, δηα γ7}}} ὈΤΙῚ δ᾽ 
{μ66 ἀρδὶῃ ἰῃίο ὑπ ἰδμᾶ; [ὉΓ1 ψ}} ποὺ Ἰεᾶνθ ἰμ66, 1ῃ}}} 1 βανθ ἄοῃθ ἐλαέ σοὶ 1 ἢδγθ 
Βροίκοη ἴο [δ)θ6 οὗ [»τοαιίδοὰ (869. 

16 
17 
18 

Απᾶ 94οοῦ δινναϊεα ουἱὐ οὗ μἷ8 βίβορ, δῃᾷ ἢ68 8814, ΘΠ ΤΘΙΥ 086 Ἰωοτὰ 18 ἴῃ {ἢ158. Ρ͵δ66, 
Διὰ 1 Κηδνν 1 ποῖ. Απᾶ ἢ νγᾶϑ8 δἰγαία, δῃᾷ βαϊα, σου ἀγοδάβαὶ [6πῖὰ}} ἐς {18 ρ]δοθ] 
{18 ὦ ποὴθ οἴμοσ θὰ ἐμ βουβα οἵ (ο, ἀπὰ {18 [μετὰ] ἐς [86 ραίθ οὗ Ἀθδυβῆῃ. Απὰ 
δοοῦ ΓΟ86 ἋΡ ΘΑΙῪ ἴῃ ἰδ τηογηΐπρ᾽, δηὰᾶ ἰοοὶς (μ.6 βύομθ ἰῃδὺ μ6 δὰ ρυΐ γ0γ 8 Ρ]Ποντθ, 

19 δῃα βοΐ ἰῇ ἋΡ 307 8 ριΠ|δτ, δα ρουγϑα οἱἱ ρομ (89 ἴορ οὗ 10. Αἰπᾶ Β6 φ8)16 {Π6 πϑῖὴθ 
οὗ ἐῃαὺ ρ΄αςθ Βθίῃ6ὶ ἐμίρ οὔ Θοὰ], Ὀαπὺ [80 πϑιὴθ οὗἉ ἰμαῦ οἰἐΥ Ὡωαϑ οαἴϊεά [οατλα:}] Τ.ὉΖ δὲ 

20 {16 Βτβ. Απμπὰαὰ {800 
ΚΘΘΡ τὴ ἰῃ [δῖ ΨΑΥ͂ ὑμαὺ 1 ρο, δῃὰ γ7}} 

γοναᾶ ἃ γον, βαγίηρ, [{ αοἀ [Εϊομῖτὰ] ν71}} 06 τ] ταθ, δπα ψ}}} 
σῖτθ πὶ ὈΓΘΔα ἰο θα, δῃὰ σαϊηθηῦ ἰο ρυΐ οἩ, 

21 5'ο ὑπδὲ 1 οοὴθ δρϑίῃ ἰο ΤΥ ἔδίμοἶΒ ΒουΒ6 'π Ὀ6806 [ἰὰ ντοερατίγ] ; [μθη. 8.}8}} {86 Τωοχὰ 
22 [Φοδονα} 6 τοῦ οἂ : Απὰ (Π18 βίοπμϑ, μι οΒ 1 μδγθ βοὺ 7207 ἃ ρ|]]ατ, 8}}4}} Ὀ6 οἀ᾽Β 

οὐβ6 : δῃᾷ οἵ 4}} ἰ(ῃαΐ ἔῃου 884}0 σίνϑ τηθ, 1 Ὑ{1}} βΌτοΙ Υ ρῖνϑ {π9 ὑθῃίῃ απίο {μ668. 

ῬΒΕΙΤΜΙΝΑΒΥ ΒΕΜΑΒΚ. 

Φαοοῦβ αἰνίηθ οἱδοϊΐοι, 848 ὙΟΩΙΪ 85 186 βρῖγὶὶ οὗ 
᾿ἴ5 ἱηπτδτὰ 16 δπὰ (Π6 πονκίηρ οὗὨ μΐ8 ἴδ ἢ, σϑι δρ- 
Ῥθᾶσ ἰῃ ἃ Ὀτίσιις Πἰκαϊ πὰ ἷθ ομαϊσταὕοπ, ᾿ἷ8. ἄγοδηι, 
διὰ Ὠἷα γοΥ. 

ἘΧΕΟΘΟΕΞΊΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

1. «ζαοοῦ,ε οπιϊσγαίίοη, λὲδ πίρλέςσμαγέεγε, απὰ 
ἄγεαρε (νοτα, 10--1 δ).--͵π᾽ἁ ομῖ ουἵ ἔζοτι ΒΘΟΣ ΒΏΘΡα. 
-- Το. ᾿οΌΓΠΘΥ ἔγομι Βϑορϑμθῦδ ἴο Ηδγδῃ ᾿οδθ ἰμ9 
ὈἱΙχτίτ ἰὨσουσ ἃ στοδὶ ρᾶτὶ οὗ ὕδῆδδῃ, ἰῃ ἃ ἀΐγθο- 
ἴοι ἔτοια βου ἰο ποτίμ, ἰἤθῃ ογοβαίηρ ἰῃ6 Φογάδῃ, 
διὰ ρϑβϑίηρ ἱμπγουρῃ αἰ οαὰ, Β δηἃ ὨΔΙΛΑΒΟΊΒ, 
88 οοσῃθ8 ἰο Μοβοροίαταἶα. 1 γγχὰβ [8:0 ΒΆΤ16 ᾿οΟΥΓΏΘΥ 
ται ΑὈταβδ, δηὰ δἰϊοσπαρὰβ ἘΠῚ6ΖΟΓ, 8 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 
ταδᾶο, ν» }]} Κπόσα ἴο [86 ραϊτίδγοῦ δὶ ἔδυ γ.---απἰὰᾶ 
Βο ᾿ἰχεϊθὰ ΡΟΣ ἃ δοξίεϊα ῬΙΔδοθ.---Νοῖ δῖϊοσ ἰδ} 9 
ἢγϑὶ ἀδν δ ἰΟυΓΏΟΥ, Ὀὰΐ οαἴνον βαύϑγαὶ ἀδυβ᾽ ᾿ΟΌΓΣΠΘΥ 
ἧψε: οἷ, χχίϊ, 4). Βοιβεὶ (866 τοῦ. 19), οὗ οΥἰρπ αν 

112, Λουσά, νὰ δἰ(υαὐοά ἴῃ (Π6 τηουῃίδίη οὗἩ ΕΡὨταΐτα, 
ΟὨ ἰδθ ὙΔΥ ἴτοια Ψοτυβαίοη ἰο 5'Βοοῦθηι, ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
186 ρνοϑοηὶ Βοϊ(ίη : τοῦτο ἔμδῃ ἴἄγοθ μουγβ ποτὰ οὗ 
ΔΦογυβδιοῖα (866 Ὠ᾽οιϊοματίοϑ, οϑρθοΐδγ Ποῦ, δηὰ 
ὈΟΟΚΒ οὗ ἔγανοἶβ, ραγιϊο ΥΪγ ΒΟΒΙΝΒΟΝ, ἱϊ, ΡΡ᾽. 12ὅ-- 
180).--- Ἐξ 1ἰαμῖθᾶὰ Ὡρο;.---Βγ (δἷ8 δχργοβδίοῃ [89 
Ρΐδοο ἱπ ἡ ἰο Β6 ὑοοῖὶς ἈΡ 818 πἰρη-αυλτίοσβ, ἴῃ [86 
ΟΡΘᾺ αἷγ, 18 ἀϊβϑιϊησυϊβηοα ἔτοτη ἐδιο Οἱ ΔΙΡΟΔΑῪ οχίβι- 
ἴῃσ,--- Απὰ ἱαχιἰθα [6 Χ90 811 εἰσῆηϊ.--Αἴἴον (ἢ9 βυῃ 
ποηῦ ἀονη, ἱπαϊοδίίησ δῇ δοίδνο ᾿οῦγηογ. Εγϑῃ δἱ 
16 ῥγοϑοηῖ ἀδία ἰΐ ΓΘ ΘΠ οοουγα ἰδδὶ ὈΙρτίτδ ἷπ 
(086 οουηίτίοβ, τγαρροα ἰῃ ἰμοῖν οἰοα 8, βρεμᾶ [89 
αἰκῶϊ ἱπ 0 Ορϑὴ αἷν, ἀυσίηρ (86 τηοτο [8 γα ὉΪ0 
Βοϑϑουϑ οὗ [86 γ0ΔΥ.---Εἶθ ἰοοῖς οὗ 10 δβῖοσιθι.--- 
“0 8 οὗὨ [Π6 βἰοη68.) ΑἥἜὕδβίοῃθ Ὀθοοϊθβ 8 ρ΄ ΠΟΥ. 
Τδὺ8 6 τοϑίβ ἀροὴ ἰμ6 Βο] 1 ΓῪ τηοιηίαίη, ἩΠῺ ὯΟ 
τονοτίης θυ [Π0 ΒΚ γ.---Απὰ 86 ἀχσϑαιλϑᾶ.---Ἰ αἷ8 
ἀγοαῖα ἃ δίσαρθ ηἰρἰι- βίο Θοίηθ8 ἰὼ ἷπι, δπὰ ιῦ 
ϑοϊοησϑ ἰο ΜΒ Ῥδου δῦ οὨαγδοίον [πδὶ ἴπ [818 οοπάϊ- 

ἴοῃ θ ἰβ Ββυβοορῖοϊο οὐὗἁἨ ἐμἷβ ἄγρα. “ἢθγτθ δ 
ΒΊΘΘΡ8 ἀρὸπ ἃ ἰιδγὰ μἱ]Πον,, 6χ!]οα ἔγοτα μἷβ ἴδ ἈοΣ᾽ Β 
ΒοῦΒθο, τὴ ἄθαρ δηχί οἱ Δρρτοδοιΐηρ δὴ υὑποογίδϊ 
ζαΐατα, δα ἱηίθηομΠ ἀνοϊαϊηρ ἰηίογοοῦγβο πὶ 
ἷ8 ἘἸἸονιτωθη : δ ΒΙΣΔΏΡΟΣ, ἴῃ βοϊ δ δὰ σἰΐπουξ 
διοἰ ον." 6 1ἰσϑοῦ. Τῇ ἀγοδτμου βίοι 8 80 ρ]οσὶ- 
ΟὔΒ, ἰδὲ [89 Ππασγϑῖοῦ τοργοβθηίβ ἴΐ ὉΥ͂ 8 ἱμγθοίοϊ ἃ 
ΓΣΠ. Το ρδγιοῖρ]θθ, ὑοο, βοῦνθ ἰὸ κἷγθ ἃ τη τθ 
γἱνϊὰ τορτγοθουίδοη. 106 οομηθοίοα Ὀοίγθ ἢ 
ΒΘΑΥΘῺ δὰ θϑσί, δῃὰἃ ΠΟῊ δβροοίδ !νγ Ὀούνοθα 
ποᾶνθη δηὰ [ἢ ρἷδοθ ψμοτθ ὑπ ροῦν ζιρί 6 8160 ΡΒ, 
8 τοργοϑοιϊοα ἴῃ ἰθγοο ἀἰβδυθης ἔοστοβ, Ἱποσοδδίηρ ἴῃ 
ἔαϊπ685 δὰ δἰγοιχίι ; ἐλ ἰααάεν, ποὺ ἰοοὸ βδοσί, Ὀυὲ. 
Τοϑοπς Β:τη ] 7 οἱ ἴδ οαγίδι ὈΘΪΟῪ δῃὰ οσχίϑπλαΐην ὑρ ἰο 
δοανθῃ ; ἐδδ απροῖφ ΟΥ̓ Οοά, ἀρβθαηῖης, ἴῃ στοαὺ ΒΌΓΤΩ» 
Ὀοσϑ, ῥδββίηρ ὉΡ δῃὰ ἀόντηῃ ἴδ 6 ἰδ θοῦ 85 ἢ. ταθβθθῃ- 
Κοῖβ οὗ ἀοὰἂ; δδοοιμάΐηρ 88 ἐδ6 ἰῃυ δὶ Ὁ1]0 οοΙαρϑηΐοσϑ 
οὗ (89 παῃμάδσοσ, ἴοὸ σοροτί δουῦὶ ἷπι, δἀῃ! ἃ δϑ τηθαϊ- 
δἴοιβ οὗ δἷ8 ῬΓΔΥΟΓΒ, ἀοδβοοηϊπρ ΔΒ ὨΘΘΥΘΏΪΝ μιδῖ- 
ἀΐδῃβ δηὰ τηϑαϊαίοτβ οὗ (86 Ὀϊοαδίηρ Βα ἶν, ὕδλουαΐ 
λέπρα δἰαπάϊπσ αδουθ ἐδ6 ἰαάάεν, Βθηοοίοσι ἃ ἰδ 
οοναηδηΐ ἀοὰ οἱ Φδοοῦ, δὲ ἃ8 Β6 Βαα εἰἰμογο ὈΘΘΏ 
6 οονοιδηΐ αοὰ οὗ ΑὈγδθδσ δηὰ ἴβαδο. [ΠῚ ἰβ 8 
Ὀοδυκίαϊ ἀπ α βεγὶϊεῖηρ ἱπλαρο οἵ [86 τϑοοποὶ]ϊδιου δπὰ 
τηϑάϊαιίου οὔοοίοα ὈΥ ἰδ6 Απροὶ οὗ ἴῃ Οογοπδηϊῖ, 
8500 Φοδη ἱ. ὅ].---Α. 6.]--οΒόνδῶ, ἴλ9 ἀοὰἃ οὗ 
ΑΒγαμασΩ.---Αοοογαΐπρ ἰο Κποροεϊ, (μἷ8 18. δὴ 8δαἀϊ- 
ἴοι οὗ ἰδθ ΦΔΦεδονίβεϊο θηϊδυρομλθηΐ, ποῖ ἀ068 ποῖ 
Δὺ [86 οοπποοίίοι Π6ΓῸ, ΠΟΘ [16 αποδίΐοι ἰδ βίσωρὶν 
δου Φασοοῦ᾽Β ὑγοϊθοϊϊοι δῃηὰ χυϊάδποο. Φυδβὲ δ ἰξ 
Ειϊ6 οουἹὰ Ὀ6 ἀοίδομοα ἔγοτῃα εἶθ ἰμοοογδίῖο ροδιτἰοῃ 
δηὰ πηροτίαμοθ! ΕἾγβὶ οὗ 41, Φδοοῦ τουϑὺ ΠΟΝ 
Κηον ἰδδὶ Φομουδὰ 8. ΤΠ Εἷτὰ δ λὲς αοἷ : (διδὺ [86 
αοὰ οὗ ΑὐὈὐταἰιδη)-- 8 δηοοδίος ἰῃ [81}---δηὰ (ἢ9 
αοὰ οὗ 8686, πῖ!] μοηοσϑίοσί ἢ δ18ὸ ὑγοῦο Ὠἰτη56] ἰὸ 
Ὀ6 ὑμο αοὰ οὗ ϑεοοῦ.-- Τὸ ἰδηὰ πβϑσζϑου μοῦ 
Ἰο5ῖ.---ΤῊο στουπὰ ου ποῖ Β6 8106 08 88 ἃ ἔυρίἄνο, 
ἷβ ἰο Ὀ6 8 ροβϑοδββίομ, ἰο ἰ(8 νίάοδὲ ᾿ἰπυλθ. Οδπαδῃ, 
ἔγοστα [86 Βοϊριὲα οὗ Βεοίμοὶ, οχίθπβ ἴῃ 4}} Σἰγθοίίουϑ 
ἴα διὰ πίῖάθ, Ηΐβ8 οουοῖῦ ὑροῦ ἰδ ὑᾶγθ στουπὰ ἰ8 
ΟὐΠΕῸΣ ἱπίο δὴ ἰάθαὶ ροββϑββίοῃ. οὗὁἨ ἰῃ οουϑίνυ.- 
Α52 ἄυπι οὗ [89 Θασίδ (866 οἷ. χσίῖϊ, 11; χχνὶ, 



δ ΟΕΝΕΞΙΗ, ΟΒ ΤῊΝ ἘΕἸΒΒῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΕΞ. 

4).--- το ὁη60 δ᾽ θορίῃρ ροὴ [09 ὉΔΓ0 στουηά, ἐπἷ8 ΒΟῪ 
) οὗ [86 ο] ἃ ῥῬγοσηΐθθ Μ;ᾺΒ πρδὰ βρρρὰ δὲγὶ κἰηρ-- 

δι αῖϊ σρτοδὰ δρσοουὴ.---Τις νά, ἱπἀοβηϊίο 
οχίθπδίοῃ ἰὸ 41} αὐδείοσβ οὗ ἐπ ἢθδυθηλ, ἰπἰσούμποθδ 
ἐδο Ἰδουσδί, ἰδδὶ 411 ἐ6 πδίοῃιϑ οὗἨ [6 απ ἢ δῦὸ ἰὸ 
Ὧσ ὈΪοΘδοα ἴῃ δία, [πὲ ποι ἰβ ΒΟσθ ῥσγοταϊβδοᾶ 
ἘΡδηδοοη 8 ἰὴ6 ἀοδίΐηΥ οὗ ἰδ9 πδίυσαὶ βορὰ οὗ Αὔγδ- 
δὰ. ΜΌΆΚΡΒΥ, Ρ. 386.---.ἰ(᾿ὦΔ 6.1] [πα ἰδο Ἰίσδϊ οἵ 
τιΐα ῥτοταΐβο, ἐ89 ρϑύβοῃδὶ ργοίθοϊϊοῃ δῃὰ ψυϊάδῃοθ 
ΠΟΓΟ Ῥτοχηϊβοὰ [0 ἷτπὰ 88 ἰΐ5 []} βἰσυίβοληος δηᾶ 
οογίδίηυ. δοβονδὰ ἰ668 ἐπ6 ΒΘΟΌΡΙΕΥ οὗὨ .ΐ8 
᾿ούγπον, οὗὨ (86 οῃμά βουρδῦ, οὗὨ 8 τοΐαγῃ, δῃα 8η4}}Υ, 
οὗ 86 αἀἰνίῃθ ῥγοσωΐῖφοθα κίνϑῃ ἰὸ Βα. Βαΐὶ [86 βοοῦ- 
τἰςγ δραϊπδὶ Εβαυ ἰδ ποὺὲ γοὺ οἰ θαυ ρσίνοῃ (0 Ὠἷπι ; 
5.1} οχργοββίου: 7 οὐδ μοέ ἰεαυδ ἕλοι, ωηζι]---- 
ἀοοδ ποὶ τηθϑῃ, (δδὺ 6 πουἹ]ὰ αὖ οὔθ {1π|8ὸ ἔογβδαικθ 
δυὗτω, Ὀσὲ ἱπαϊςαίοθ (86 ᾿π 1} 016 (ἸΒΙτοσπὶ οὗ 411 (δ9 
Ῥτοτηΐθοθβ. [Τ06 ἀγθδση-υἱδίουῃ 18 ἃ ΘΟ ΘΘΏΞΙΥΟ 
ΒΌΙΩΣΩΔΤΥ οὗ μα ἰδίοτγ οὗ [86 ΟἹ] Οογοηδηῖ, 486 
Φαδοοῦ 8 ΠΟῪ δὲ ἰ80 βίασγιϊηρ-ροίηϊ οὗ 818 ἱπἀορουάρης 
ἀσνοϊορτηοπῖ, Φοθονδῇ ΠΟΥ͂ ϑἰδπαϊησ δῦονο ἰδ ἰδά- 
ἀδσ, δρροδτβ ἴῃ ἴῃ Ὀορίπηϊηρ οὗ "8 ἀσβοθηὶ, δὰ 
εἴηοθ ἰμ6 οῃὰ οὗ ἐδο ἰδοὺ '8 ὈΥ Φδοοῦ, ἰτ ἷβ οἷφασ 
0δὶ Φοῦονδα ἀοθοθηδ ἰο Εἶτα, (Π6 δῃοοδίον δὰ γορ- 
τοδοηίδῖνο οὗὐἠ τ86 ομοθθῃ ρϑορῖὶθ. Βυξ ἰμ0 τ8ο]6 
Ἡἰβίουυ οὗ 186 ΟἸΪὰ Οονθηδης ἷἰβ Ὠοϊΐηρ 6186 ἐδ, ΟὉ 
ΟἿ6 βἷάβ, 16 ὨἰΒίΟΣΥ οὗ [Π6 δβυοοοβϑῖσο ἀθβοθῃ αὶ 
οὗ 6οά, ἰο [86 ἐποδιηδίοι ἴῃ (ἢ 6 βορα οὗἁὨ Φδοοῦ, δῃηὰ, 
Οου ἰδὸ οἴδον, [86 δυδορβδῖνο βίβρβ οὗ Ῥγορβγοδβ ἰὼ 
Φδοοῦ δὰ ͵β βορὰ ἰοτσδιὰβ {ἰν6 ρτορασδῖοι ἰο γϑοοΐνο 
{πὸ ῬΟΙΒΟΙΔΙ ἔυΪΠ668 οὗ (6 αἰνίῃθ πδίαγο ἱπίο ἰἰβοὶ, 
ΤΊ υἱβίοι γόοιο 8 [8 ζ]ΒΙτοηὶ δὰ ροὰὶ ἱπ 16 
δἰ κῖτσ οὗ (ἢ ΡΟΙΒΟΏΔΙ ἔμ] 688 οὗ ἀοἀ ἰπῖο ἴΠ6 ΒΕΙΡ- 
1668 δηὰ τοδῖς Ὠυϊθδὴ πδίυγο ἴῃ [ἢ6 ἱποδιῃδιίος οὗ 
Ομεῖδι, Κυτί2.---Α, 6.] 

Ὡ. εοαοοδ᾽ δ αιοαζίπο, λὲδ πιογπίηρ ϑοϊεηιπῖίν, ἀπά 
φοῦ (τότ, 16--232).---Θυχοῖν ἢμο Ι,ογά.---ΤῊο Ὀεϊϊοῖ 
ἴη [86 ΟἸΏΠΙΡΓΟΒΟΠΟΟ οὗ αὐ γ8 ἃ ρματὲ οὗ ἰδ [1 
οΥ̓͂ ΑΡγδῃδι 5 ποῦβθ. Απὰ ὑπαὶ αοα νὰ8 ουθῇ ργϑδ- 
Θηΐ Πογο, [6 αἰὰ ποὲ ἔτγβι Ἰϑαγῃ οα ἐδ οοοδδίου (885 
πο οἷ Β6ο 8 0 ἐβὶηΚ), Ὁ ἰξ 58. ΠΟΤ ἴο ἷπι ἰδαὶ 
Φοδ ον, 88 [86 οονοηδης αοα, τουθδ]οὰ Ὠΐπλβ6 1 ποὺ 
ΟἿΪΥ αἱ [026 Θομϑοογδαιθα δ] δ οὗ ἷβ {ΔΊ 6 ΓΒ, Ὀας οΥΘα 
Βοτο. Φδοοῦ (ὙΠῸ ὍΘ ποὶ ἰὸ ἰδίο, διὰ ἀΐὰ ποὶ 
(ἰοδἶγο ἰο ἰδῖκθ, δΔΏΥ οὐ τῃ9 Ο ὀμδδη 8} οι 60), ῬΓΟῸ- 
ΔΌΪΥ ἔτουιῃ τγοϊϊ σίου σαὶ, δυο  ἀϑὰ ἑδϊκίησ ἪΡ Ηἷ8 δροάθ 
ἔον [0 ἰσοῦ ἴῃ 80 Ὠοαίμοη οὐτγ, ἴκΣ. ΟΘΏΘΡΑΙΙΥ, 
ἱπαορᾶ, μΒὸ σουϊὰ ἔδοϊ 11] δὲ οδ80 ἔπ ἃ ργοίδῃο δηὰ 
Βοδιποη δ σουπίγ. ΤΏ6 ρτοδίον, ἰδμοσγοΐογο, ἰ8 ιἷϑ 
δυγρτῖϑο, ἐμὲ ΠΟΙ ΐπὶ ἮΘΓΘ ΓΘΥ͂ΘΔΪ8 Ὠἶτηβ6 1 ἕο Ὠΐτη, 
δῃὰ [Πδὲ 48 οθονδὶ.-- -Ἔοτυ ἀγϑδάξυϊ (βοο Εχοά. 
ἐϊ. ὅ..--Ἔ Ἔουδο οὗ 6.οά.---Τ6 ἀτοδα [Ὁ] 688 οὗ {86 
Ῥίδοο γοβυΐϑ ἔτοσα [86 δ'σο- πρὶ τίσ Ὀγοβοῦοοθ οὗὨ [86 
αοὰ οὗἁ τονοϊδίίοιη. Τῆι ρἷδοο, ἐπογοίογο, 18 ἰο τη 8 
Ὠοῦδο οὗ αοά, α Βοίδεϊ, δηὰ [86 Βεοίμ 6] ἱβ ἰο μἷπι αἱ 
[86 βαῖὴθ (ἰπ|ὸ {πὸ ἄοος οὗἨ δϑασθῃ. Ηδ ἔθεϊβ 88 ἃ 
δίῃπονῦ τουκοὰ δηὰ εξ ρρ πδϑνας δὲ (0159 βδοτοὰ 6]866: 
Ὧδ ἐρΟΙΏ 168 δὰ ἱ8 Αἰϊοὰ πὶ ΒΟΙΥ ἀπο, Ὀὰξ ποῖ ἀΐθ- 
Βοδείθῃθὰ, Ηρ ἀἱά ποῖ ἐγϑιν Ὁ] Ὀδίοτθ τοθη ποὸρ πὶ} ὰ 
Ὀοδϑίϑ, Ὀυῦ ΠΟῪ 86 ἐγοιωῖοθ Ὀδίοτο Φοβουδὴ ἴῃ εἶδ 
δαποίυδγυ, Ὀυῤ ἰὲ ἱβ [86 ἰτοι ὈΪΐηρ οὗὁ δ ρίουθ οοπῆ- 
ἀσῃοο.---Αὐὰ Ὠθ6 δοῖ ἐξ ῸΡ ΌΣ ἃ Ὁ111δγ.----ΟΛΕ ΥΙΝ : 
“Α βγὶκῖηρ τηοηυπιοπὶ οὗ (Π0 νἱβίοι." Ὧνο τοισδὶ 
6τ6 αἰδβιϊρσυΐδῃ ὈσιοΘΏ [86 δίσδο [ὉΣ ἃ ἢΪ118γ, 88 8 
τηοιοτία] οὗ ἀἰνίηθ διοῖρ, 859 Φοβίιυδ δῃὰ αδιηυοὶ 
οσθοϊοα ρἢΠ|δτβ (εἶ. χχχὶ, 4δὅ: χχσν. 14. «]08Ὡ. ἱν. 9, 
20; χχῖν. 36: 1 ἔδυ, υἱῖ. 12); δηὰ [δ δηοϊπεηρ 
οὗ ἰδς βίομο σίτἢ οἱἱ, το οοπϑοογαιοὰ ἰδ ἰὸ 968ο- 
νὴ βδαποίυλτυ (Εχοά. χχ. 80). ἴ[π ἐΠ6 5616 ΣΩΔΉΠΘΤ, 
ἯΘ τηῦδὺ αἰβοϊ συ ϊθῆ, οα [86 οπ6 μδῃά, Ὀούπτθοῃ 86 
φομδοογαιθα δβίοῃϑ οὗ ζδοοῦ, πεϊοῖ ταλτκϑὰ (9 ῬΪδοθ 

ἰιΔο 1 Ὅγ (8ὸ ΖΟ]]ονίηρ, Ῥτοιιΐβοβ. 

88 δὰ ἰὯ64] ἢουϑ6 οὗ ἀοἀ δῃὰ α δπιϊατο ρὲδος [ὉΓ 580. 
τἶβοθ (506 οἰ. χχχν. 1ὅ : οορ. οἷ. χχχυ. 7), δοὰ ἰὴ 
Δ ὈΠΙΠΟΥΏ-ΓΥΡῚ68] ΡΓΟΡΏΘΟΥ [δ6 μίδοο οΥ̓ ἰὴθ ἔωξατθ 
{ΔΌΟΓΏδΔοΙο, δηὰ, οὐ ἴθ οὐδοῦ μαηὰ, (9 δαοοϊηιοὰ 
δου θ8Β ὙΟΥΒηρροα νεῖ το κου νοπογδεϊοη (πιδῃοθ 
[Π6 ὀχργοββίοῃ : “ ΟοἰμδϊΣε͵," ἰάοἷθ οὗ οἶ), διὰ ἐδρὸ 
οἶδγ ἰῃ6 βίομοθδ βυρροθοὰ ἐπ {860 Βοδίδοη ποεϊὰ ἰὸ 
δυὸ (116 ἔγοιη Ὠθᾶνθα, ὉΥ̓͂ ἩΐΟΘΘ ΠΔΙ6Β ΝῸ ΔἴὉ 
τοιιϊηαἀθὰ οὗ Βεοίθο!, Ὀὰξ πόδ πουδιρ, ΒΟΤΟΤΟΣ, 
6 ποὶ ἰο Ὁ9 ἀογίγοα ἔγοτα Φαοοῦ᾽ οοηάποὶ δἱ 
ΤΡ Κειῖι, Ρ. 802: ΚΝΟΒΕΙ, Ρ. 389; ὈΕΙΊΥΖΡΟΕ, ρΡ. 
60; ΥΊΝΕΕΒ, “' δίομο8 ,).-- Ο δ])]͵οἃ ἔμο Βδπηι.--- 

ΚΝΟΒΕΙ, : “ Αοοοτγαΐηρ ἰο ἐδ ΕἸΟΒίδΕ, Ὧ6 δβαΐστιβ (9 
ὭΔΙΩΘ δὲ [ἰδ τοϊυση (Χχχνυ. 16) ΤΏ Ὠδηνίης δί (0) 
Ἰαβι. ᾳαυοϊθὰ ρῥΐδοθ, ΒΟΊΤΟΥΟΓ, ΟἸΘΑΙΥ ΟΣΡΓΟΘβῸΒ ἰδὲ 
οχοουοι οὗἁὨ δΐ8 ῬΌΓΡΟΘΘ ἰὸ βδουΐδθοθ Ὀροὶ ἔπ 6 δίομο, 
δοὰ ἴδ ἰο οἴδηρο ἰὸ ἔγοτῃ δὴ ᾿άθϑαϊ ἰὸ δὴ βοίυδὶ 
Βοίϊδοεϊ, ἃ ῥίαδοο ἴον ὑμὸ ποσβὶὶρ οὗ ἀοὰ. [τ ἰ8 ον σαὶ 
ἐμαὶ [818 ποσηίηρσ οὗ [Σ, οὐ 86 ΗΪἷδοθ ΠΟΔΣ ὉΥ͂, τῶϑ 
οὗ ἱπμρογίδμοθ ΟἹΪΥ ἴο 5800 δηὰ ᾿ἰβ βοῦδο, διὰ ἰμδὶ 
[86 Οδπῃμδδηΐίοα οδ]]θὰ τμ6 Οὐἱγ 115 ΠΟῊ δϑ Ὀοίοτο, 
ὉὙΠῈ] ἰδ Ὀοοδίῃθ ἃ ΗἩΘΌΓΘΥ οὐἱγ. Αοοοτγάΐης ἰο Καὶ, 
Φδοοῦ Ἰ᾿νἰχ)86} ςΔ]λεὰ (6 οἰτ7Κ ΓΙῸΣ ὉΥ͂ (16 ἤδμιε οἵ 
Βοίδοὶ, Ὀυΐ ποῖ ἰδὸ ὑἷδοθ ψθθγο (6 Ρ᾽ 116 ν ΜὯ8 οἴει 
οὐ, ΤΙβ πουϊὰ 6 γϑγγ βίγδηρο, δηὰ ἰΐ ἰβ μοὶ ργοτοῖ 
ὉΥ «ἢ. χΙν"]. 8, το Φδοοῦ ἴῃ Εσγρὶ ομαγβοίγσεβ 
ἴῃ ζΘΏΘΓΑΙ 186 τορίου οἵ (18 ἀϊνίπο γονοϊδίίοη. ἔτοιι 
Φοδὶ. χυΐ. 2 ; χυἱὶὶ. 18, ἴοο, πὸ γϑοεῖγϑ (ῃ6 ἱπιργεβθου 
(δὲ [1Σ δρὰ Βοιδοὶ, διγι ον ΔΊ 6, οσα ΓΝ Ὸ 8006. 
ταῦθ Ρ]δο}β, ἴὸς ὅδοοῦ μδὰ ποῖ μδβϑϑὰ [86 πἰρὰὶ ἰῷ 
ἐμ6 αἰ οὗ [μΖ2, Ὀαΐ ἴῃ [86 δ6148 οὐ Ὅροι (86 ποῦ» 
ἰδίῃ, ἰὰ [Π6 Ορθὴ δἷς. Οθ,ΘΓΆ ΠΥ, [06 πῖιο}6 τερῖοῦ 
Ἧ88 σὰ ΓΖ, ἴῃ [6 ἔτη οὗ [6 Οδμδϑηΐοδ, ὑυὶ 
Βοίδοὶ δὲ [89 ὕπο οἵ {μ6 1βϑγβοὶεβ.---Ῥ ουσοὰ ἃ 
νοῦυ.---ΤῊοσ ΤΟΥ͂ ΒΘΘΙΠ5 ἴὸ ππΐτα ἐμο ζαϊ ες ἰη δοδοναὰ 
πὶ οχίογμδὶ δηὰ ρεγβοῦδὶ ἱπίθγοδίβ. Βαὶ ἴδε [Ὁ 
Ἰοτίηρ, Ῥοϊπίϑ βῃουὰ Ὀ6 οοηβιἀογοὰ : ΕἾγϑὶ, [86 ΤΟΥ͂ 
δ ΟὨΪΥ δὴ οχρίδηδιίοη δὰ δρργοργϊδίοῃ οἵ [δ 
Ῥτοπιΐβο ἱπητηθα δύο Υ ργοοθάϊηρς ; βοοοπὰ, ἰξ 8 ἃ τοῖῦ 
τηοάοδ δρργορτίδου οὗ ἰξ (τοδὶ δὰ ἀγίμὶ δηὰ τὰν 
τοθῃ); (δἰγάϊν, Φαοοῦ δπιρμδαὶζοβ βϑρϑοίδ!!}) (με 
Ροΐπι τ Ἐΐοῖ 186 ῥτοταΐβο μαὰ Ἰεἷὰ ἀατὶς ἴον 18 ἡπτίδεῦ 
δὶ ὯΙ Σετὶ ἡ τικὶ ὑἰς ἀοβῖγο ἴὸ ΒΠΠ Ὁ. 
Ῥδίθσῃδι μοῖηθ ἴῃ μόδοβ, ἷ. 6.) ββρθοίδι]υ, ἐπ 
Ἐδδυβ δυρηρίηρ (Πτεδία.---ἼΒ νὸν ἰοο: μοι 41]] 
το Τοχὰ 9 Σὰν Οοα, 18 δα ρμδίῖολὶ, δηὰ οχρίδιμϑ 

Ζαοοῦ [1811 ἰδ 
Βιβὶ δον μὲβ γοξατῃ (οἰ, χχχν. 7 - τϑν. 16), δηὰ [βτδεὶ 
ΒΟ ΗΠ] ἴξ τόσο οοτρ]είοῖγ. Τηο Πμ65, ἐμ! ἤτθὶ 
ΔΡΡΟδΣ ἴη ΑὈΣΔΙΠΔΣ, ΒΒ ὨΪἰΒΙΟΓΥ͂ Ἂν Σίν. 20), τοῦθ "0 
ουδὲ ομαρϊογοα ὈΥ Φαοοῦ, αἱ εἶ τοίυσι, ἕον Ὀυπι- 
οδατίησΒ δὰ ἐμδηκ.Οδδιίηρθ δη ἃ ομδυ δ] ς αἰ (569 
Ὀ6Ιο τ) (οι. χχχὶ, δά ; χὶνΐ. 1). [ΜΌΓΡΒΥ 5478, (δ 
ΥΟῪ ΟἵἨ Φαοοῦ ἰ8 ἃ δίβρ ἰῇ δᾶνδποβ οὗ 18 ργϑάθορ' 
ΒΟΙ6. [ἐ ἴθ ἰῃ6 βρὶτὶΐ οὗἩ δἀοριΐοῃ πουκίησ ἴῃ Βἰπν 
Τὲ ἰ8 (86 σταῃὰ δῃὰ βοϊοιοη ὀχργοδβίοι οἵ ἴδ 800} 
ἔγϑα, (1, δηὰ ἴ.2] δοοθρίδποο οὗ ἴδ6 [ογὰ ἰ0 
Ὀ6 ἐϊ8 οτὰ θά. Τὸ πογάβ, 1 Θοὰ πὶ} μὲ νἱδ 
Π|6, ἀο ποὶ Ὄσργοθθ ἰδ6 οοῃάϊίοι οὐ πίοι δαοοῦ 
ψὶ}]} δοοορὲ Θοα, Ὀὰϊ ἀγα (86 δοῖιο διὰ ἰμδηκίαὶ 80. 
Κηοποάρταοπί οὗ ἐμβο αἰνίπθ δϑεύσαποο, 1 δὰ υἱδ 
ἔἴθ6. Τῶ6 βίομιο 8.}}8}} ΡῈ αἱ 5 ὕουθβο, ἃ τωοπαπιθαὶ 

ΟΥ̓ 16 Ῥσθβθῆοθ δπὰ ἀπο ΐπρ οἵ Οοα πίιι εἰ ρϑορία 
Ηστο ἰὲ εἰ ζηδιῖχθα ἐμ σταίθδι! δηὰ Ἰονυίΐμρ τοῦτ 
ἩΠΙΟΝ οἷ τοοοίῖσαβ ἔτοπι 8 βδϊηί8, ΤᾺΘ ἰθπὶδ ἰδ 
ἔι6 βῃατθ οἵ 6]} ρίνοι ἰο αοᾶ, 88 γτοργεϑοηιίης ἔμ [αἢ 
Βμᾶτο, ἰμ9 πθοὶα το ΒΘΙοπρΒ ἰὸ δἷπι. ΤΏυ8 δεοοῦ 
ΟΡΘΏΒ δἰβ Ποαγῖ, ᾿ΐ8 ΒΟΣΩΘ, δῃὰ 8 ἰγθάβαγθ, ἴ0 
Α5 ἴΐο Ἐδίμοῦ 18 ῬΓΟΙΩΪΠΘΏΝΥ ταδηϊοδιοὰ ἴῃ Αὐτὸ, 
Ἠδῖα, δπὰ ἰμ6 βοῃ ἴῃ 18680, 80 630 (88 ϑριπὲὶ ἷ8 
Φ6Δο0ο0Ὁ.---Α. 6.] 
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ῬὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΒΤΗΙΟΑΙ, 

1. σδοονἘ ρἰϊατίμασο. ΤΏΘ ῥδίτίαρο!β ὈἱΙστῖτοβ 
οὗ Θοὐ (Η εὑ. χὶ.}. 

4, Ετοῦι ἴβαδο οηπδιὰ (86 πἰσῃλ ἀγοδιη-υἱδΐος ἰβ 
ἴδο διπάδλσρσπίδὶ ἔοστῃ οὗ τονοἰβεϊου ἰπ ἰδ 6 οἴ 
ἴθο Ρδισίδγοὶϑ.---Οοηβοογδαιϑα πἰρσηυ} 8: 1. Α6 10 186 
οοεβδίου : ἴπ [86 τηοδὲ 86 01688 εἰϊυδύώου, [8.6 τηοδὲ 
βοΐοτηι δηὰ χίοτίουβ ἄγοδη. 32. ΑΒ ἰ0 ἐδ6 ἔοσιη : αὶ 
ἀὐνῖβο γουδϊδος ἴῃ ἐ6 ἀγθδηνΥἱβίοη : ἃ. σαΐσδοϊοδ οὗ 
εἰσι, δυτηθοΐδ οὗ βαϊγαϊίοη; Ὁ. τηϊγδοὶοθ οὗ [86 ϑᾶγ, 
Ῥιοσοΐβο οὗ ϑαϊναϊΐζοη. 8. ΑΒ ἴο ἰΐβ σοπίθηΐβ: ΤῈ6 
πρδροθ οὗ ἰμ6 νἱϑίου : ἃ. {86 ἰδδάθγ; Ὁ. δΏρε15, 88- 
οσδαϊηρ δὰ ἀσδοοηάϊης ; 6. Φοθονδὰ βίδηαΐησ 8ΌΟΥ͂Θ 
δα Ἰδλαον δὰ 8 Ἰησ.---ἸΒο ποσὰ οὗ [Π6 νἱ βίοι, 
φΦ᾽ ἰδ οϑυῖσο οἵ (᾿ς πὶιο]9 γἱβίου (Οάσον. : Ῥερδιι, 
ἀεὶ σιαεὶ απΐηα σἱεὶομ δ). ΟΘΏΘΓΑΙ Ρτοσαΐβο; ἰηήϊ- 

8. ΤΊΟ τοῖον ἴῃ ἰ86 Ὀπρπίηοθα οὗὨ 118 ΘΟΙΟΓΆ, 
Του Ὦ ΒοΟη νη δε ΐπρ ΔΎΓΔΥ, ὈΓΟΟΪΑΙΠΔΒ ἐδ6 ΤΟΣΟΥ͂ οὗ 
Θοα, ἀφδοοπάϊηρ ἔγοτα βϑάυθῶ, δὰ τυ]ϊπρ οὐοῦ ἰ86 
Θὰ ; Ὁυὲ Φδοοῦ Ἐ Ιδὰοσ ὌΧ ΤΟΘΘΟΒ τθογ ἀοβα  6}γ 
ἰ0)6 οοῃποοίίηρ, δηὰ ᾿ἰνίης ἰα ΘΟ ΟΟΌΣΒΟ ὈΘΙΎΣΘΘΙΒ ὨΘΔΥΘΏ 
διὰ εδτίῃ. Το δά ον γοδοδίηρ ἀοῦτῃ ἔγοτη βθδυθη 
ἢ οδσίι, ἀοδίχηδίοα (ῃ6 τον δι 6:8. (86 ἬΟΓΒ, δὰ 
Ῥτοχιΐδβοβ οὗ ἀοὰ ; [86 Ἰαάον τεβοδίην ρναγὰβ ἔγοτλ 
δε ἢ ἰὼ Ὠθδνυθῃ, ἰμθοαϊοϑ ἔλι ἢ, βἰρῆθ, σομίδββϑιοα, 
διὰ ρτάγοῦ. ΤῈ6 δῃρο]β δβοθῃἀϊηρ δὰ ἀοβοοηαίηρ, 
ΣῈ ΤΩΘΘΕΘΏΡΌΙΒ δηὰ ἰῃ0 ΒΥ 018 οὗ (6 ΣΘΔΙΠῪΥ οὗ 
Γ ΡΕθῸ πδὶ ἰπιθγοοῦτβο Ὀροίτεα Φ6ΒΟΥ͂ΔΙ δηὰ Ἠΐδ 

6. 
ἀν ΤΟ δηροϊίο πουῖϊά ἀθνυθῖορβ (βοὴ ἢ χγαάυλ]]γ. 
Βοτο [ΒΟΥ ΔΡΡΘδγ ἰη ργοαὶ ὨυΣΩ ΘΓΒ, δον βαυΐης Ὀθθῃ 
ΡῬτοοοάοα ΌΥ (80 βγη ο]16 σὁμοσυθίτα δηὰ (ἢ6 ὑνγο δῃ- 
68, ἴῃ ΘΟΙΏΡΔΗΩΥ ὙΣ ἴμ6 Απροὶ οὗ 86 Ἰιοτὰ : 1. 
ΤΏ656 Βοδίδ, ΠΟΎΘΥΘΥ, ΔΡΡΘΑΓ ἴῃ {86 Υἱδίοῃ οὗ ἃ ἄγϑδϑτῃ : 
ᾧ. ἰδ6Υ δϑοοπά δπὰ ἀδβοοπὰ οὐ ἴῃ ἰδδθν. ἰδ 068 
ποῖ ΔΡροδγ, ἱμογοίογο, ὑμδὲ ἔπῸὺ ον. ΤΟΥ ἀο ποὶ 
ΒΡϑδκ, Ὀαὶ Φομοῦδη θροϑίθ δῦονο ἴθ, Νονοσίῃο- 
16.858, ἴΠῸγ ἰπάϊοδίο ἴ86 |ἰνὶηρ οοπιταυπίοι Ὀοίντοθθα 
Βοδυθ δηὰ οαγί, (6 Ἰοηκχίηρ [ῸΓ δποῖδμορ που]ὰ, 
ὍΠῸΟῚ κιόντι 0 [86 [οχὰ ἴῃ [80 ὨΘΑΥΘΏΒ. ἴπο δοὶ 
δι βαϊναιίου Ἡδΐος ΘΟ. 8 ἤρου δῦονο, διὰ σἰὰ 
ψ θοῦ ὈΘΙ ον ρ οαγὶϑ δ ΜὙἪ6]] δοαυαϊηϊοα, δηὰ (9 
ὉϑΟΘθαϊης δηὰ ἀοδοσηαίΐηρς βίη θοα ὑπαὶ ὈΘΣΒΟΏΔΙ 119 
'6 ΟἿΪΥ πιοαΐδίοα δὰ ἰπἰσοαποοα ἐπρουρ Ῥογβοηδὶ 
ἴδ. ὙΏΟΥ ΟΔΓΕΥ͂ οἡ ἰδ τηραϊδίίοι, ὌΡΜΑΣΑΒ 
ἔτοτα δδυίἢ γοροῦίβ δ ἃ ῬΥΆΥΘΙΒ, δηἃ ἤζοτῃ ἤσδυθῃ ἰῸὸ 
δδσίδ ργοϊθοϊοη δηὰ ὈΪ θα ρ8. 

ὅ. ἴῃ (να νἱδίοῃ δηὰ χαιυϊάδμοο οὗ 984000 ἰδ 
Αὔρεὶ οὗ ἰδο ᾿μοτὰ υῃ [0118 ἀπά τοῦθ ]β .,ἷ8 ρθουν 
Ὡδλίυτγο ἴῃ ἃ πηδικοα δηἰ θαἷΒ. ΦοΒονδὰ 15. 86 ΟἿ6 
ῬΘοΌδΑν ῬΟΙΒΟΠΔΙΠΥ ὙΠ0, οχδ θα δῦοτνο [86 τρυὶιὶ- 
τἀ 6 ἐλ βΗβοΙ», Ὀορὶμθ ἰο βροαῖκς, γθοοῖγοθ διὰ ρἷνοδ 
0 
6. ΟΠ δὲ Ὀσίηρβ οοὐἱ (6 οοταρίοίο ὉΠ πηθηὶ οὗ 

ζδοοῦ᾽ 8 υἱβίοῃ, δοὶη ἱ. ὅ3. τόσα (8 ὀχορϑαὶβ οὔ ἢ} 
Τιοχὰ ἴὑ ἔρΠ]οντθ ἐμαὶ “8000, ΠΟΙ͂ ΔΙΡΘΘΟΥ δὲ ἴβγϑεὶ 
(666 Φοδὴ ἱ. 47; νον. 49), ποὶ ΟὨΪΥ Ὀδμοὶὰ ἃ οοπδέδης 
ἰπέοτοουῦθο Ὀοίνθο ποανθ δηαᾶ φαγί, Ὀυ1 ΤΟΥΟΒΑῪ 
Αἷβο, 'π δὴ ὑποοηδβοίουθ, ὑγγρ108] τοργοβουϊδίΐου, (ἢ 6 
σταάυδὶ ἱποαγμδίίοη οὗ Οοἄ. Βδυμόοδδξεν: “ Τθε 
οἱ ἔδίμογα, δὰ ουθῃ ζυΐῃοῦ δα (δἰ γί, δ’ ἴ00 ΣΑΒἢ 
ἴῃ τορδγάϊησ ἰ0 δον, ἀἰ ΣΟΙ δηὰ ὉΥ ἰιϑοὶ, δ9 ἰ86 
Βστηῦοὶ οὗὨ [Π6 ΣιγβίοσΥ οὗ [86 ἱποατηδίίου, Ἐδ6 1δἀ- 
ον ἐΐβο! ἢ σαμηοί Ὀ6 οομιραγοὰ Ἡ1 ΟἸτῖβιὶ, θυὶ ὕδοοῦ, 
τ“ῆο ὈΘΒΟ]6Β ἔθ Ια ά6 γ᾽," οἰοβ. Νὸ ἀουδί, Ζδοοῦ, ἱπ 
8 νἱβίοι, 18. 8 ἴγρα οὗ Οῃγίβι, δὰ Βαδυτωραγίθη οοῦ- 
ΕΘΟΙ͂Υ ΒΔΥΒ: “ΑΒ ἴδι ἃ58 ἃ ἄἀγϑδῖῃ (ἰξ ἷδ, 86 πίρδί- 
«ἰδίοη οὗ ἃ Ὀεϊΐονου) βίδῃ 8 ὈΘΙΟῪ (86 δι γ, διὰ 
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ἰπΐηρβ ὑπαὶ Βάρρϑὴ Ὀυΐξ Ομοθ Ὀ6ῖον ἰμοδο ἐπα ΘΟ. 
ΕἸΠΌΔΙΥ σου, 860 ἴδ “958Δ600 βίδα Ὀδίον ΟἸἩγίδι. 
οὶ 16 τηυΐυδὶ τοϊδύώοη δηὰ ᾿ηίθγοουγβα Ὀδίνϑο αοά 
δὰ [π᾿ οἰοοὶ, οὗ Ὑϊοῖ ἐ80 δάνϑοηϊ οὗ ΟἩτἶβὲ 18 189 
ΓΟΘΌΪΕ δια ὀομδυτητηδίίου, ὰ8 ἀου.] 688 ὑγρίβοὰ ὉΥ 
[16 ἰδ ἀθν. 

ἢ, Ἑτοῖὰ 958Δ4000}8 ἰαδον τὸ τϑοοῖγο [86 ἢγϑὲ ἀ6β- 
"Ρ ἰμἱπιδίΐοι ἰδὺ Ὀογοπα Κ6ο], μθανθὴ ἷβ (6 μοῖὼθ 
οὗ τηδῃ. 

8. 9πδὲ 86 Δ ο0 Ὁ ΘϑἰΔΌ] δΠ6ἃ Ηἷ68 ΒΦ] δὲ Ηΐϑ 
ἰοποῖγ Ἰοάρίης-Ρίασο, 8ὸ Ογιβέασα βάτο ουπάρα ἐμ εἷν 
ΟΒΌΤΟΙοΒ ὑροῦ ΘΟ ΖΌΡΒ85, ΟΥ̓́Θ [86 ἸΟΙ}08 Οὗἁ ΤοΔΡΐγτΕ, 
διά οὐθς οσγρίβ ; δηὰ ἐμ 8 8}1} ἰπ ἃ δυο }16 8656. 
Το οδαγοῖ, 88 ΜῸ1] δ ΟἸτἰδ 88, δΔ8 σοῖο οὖξ οὗ 
τοδὶ (συ δίϊοσια.----Βυΐ ΘΥΟΙΥ ἰχθ Βουϑο οἵἩ αοἀ ἰ8 
8150, 88 βαοῦ, ἃ γαὶθ οὗ ὨοδυθΏ. 

9. ΤΏι6 ΔρΡρ]Ἰοδιίοι οὗὨ οἱ! αἷβο, ψἘΣΟὮ 
ἴῃ ἃ τοὶ χοῦ 8656, 84 8 8 ΒΥΤΩΒΟ] οὗἁ [6 δΒρίγῖϊ, τυ η8 
Ὑπλθδτὰ ἴμο οηἰγο βοσίρίωτοθ, τὸ δπὰ μοῖοὸ ἔγϑὲ τηϑη- 
οι 

10. ὅδοον Β Ὑον 18 ἰο Ὀ6 υπάοταίοοῦ ἔσοτῃ (ἢθ 
ζοοθαάϊηρ Ῥνοιῖδο οὗ ἴῃ6 [οτὰ, [ἐ τγαὰϑ ἴο Ὀ6 υἱτοτοά, 
δροογάϊηρ ἴο ἰἢὴο Βυτοδε ἤδίυνο, ἰῶ ἷ8 πακίην σίαίο, 
δι] ἴα ἴμο δηξισοῦ ἰοὸ (0 ἀἰ νῖμο ὈΓοχαδο, 

11. Α8 10 ὑπὸ {{{π68 δῃὰ γΟνΒ, 866 Ὀ οι μ᾽ 68. 
ΟἜΒΙΔΟΗ : “16 Ὠυτηῦοῦ ὁ ἰοη᾽ Ὀοΐπρ 1ῃ6 οῃ0 ἰμδὶ 
ΟΟὨΟΙΪυ68 [86 ᾿Υΐθ ὨυΠΩΌΘΥΒ, ΟΧΡΤΊΘΒΒΟΒ ἐδ6 ἰὰδ68 οὗ 
οοτωρϊθέοη, οὗἨὨ βοὴθ Ὑ8016 ἰδίηρ. ΑἸπηοβὶ 41} ἢ8- 
ἰἰομδ, ἰῃ Ῥαυϊησ ἐἰϊῆ65 οὗὨ 411} ἰμοὶν ἱποοσῃθ, δὰ ἔτγϑ- 
ἀυΘΙΟΪΥ, ἰμἀοορα, 88 8 βδοτοᾶ γονυϑηῦθ, [λπ8 τ ὶβῃθα ἰο 
ἰοσυῖγ ἰδὲ τῃοἷν ΔΟ]6 ῬΓΟΡΟΡΕ Ὀοϊοηροά ἰο αοὰ, 
δηὰ [08 0 ΠαΡΘ ἃ βαῃμοι οα 86 δορὰ ΘὨ]ογπλθοῦ οὗ 
ὙΔδὺ πα ἰοδ, 

12. ΤΏ ἰάρα οὗ 7 8000 ΄ἾΔῳἄον, οὗὨ [ἢ ὕτὸ 
δοδίϑ οὗ δηρο]β, οὗ ἴμ6 Βουδο οὗ αοὰ δὰ 118 δ} 9 
ἰΘΥΤΌσΒ, οἵ ἰῃθ μαίθ οἵ βοανθῆ, οὐ 89 βυῃθο ] 08] 
Βἰχηίϊβοδληςθ οὗ (Π6 οἵ, οὗ [Π6 τοῦ, δβὰ οὔ 16 {{|}|68 
--8}} (μο86 οοῃϑεϊξαυϊο ἃ Ὀἰοβδίηρ οὗὨ ἰδ 8. οομπβοοσαιοα 
πἰρσηι οὗ Φαοοῦ᾿Β 116, 

18. Φδόοὸν ἀοθδ ποὺ ἰμΐηκ ἰδδὶ Φοπον ἢ ΒΒ τονυοὶα- 
οι ἰο ἰπὶ γαϑ οοηβηοα ἰο {π18 ρἷδοθ οἵ Βοῖβοὶ. ΗἨθ 
ἄοσθϑ8 ποὶ ἱπίδγργοι [1:10Ὸ βδογθάβοαβ οὗ ἴλ9 υἷδοθ ἰῃ ἃ 
ιοδίμδη ὙΔΥ͂, 85 8 ΘΧΙΘΤΏΔΙ ἰδΐηρσ, Ὀσ. ἐΒΘΟΟΣα Δ} ]Υ͂ 
Δ Βα] 1 σ8}7γ. ΤὨγουρῇ Φοδονυδὴ Β τονοϊδιίοη, 
τυ16 ρἷδοο, Ὑὰοῖ 18 υἱοσοὰ 85 ἃ μοδίμοῃ παβίθ, Ὀ6- 
δΟΙΏ68 [0 εἶπ] 8 ἢουδο οὗ αοἄ, δβὰ ἰϊοσοῖίογο ἢθ οοῖ- 
ΒΟΟγδί6Β 1ὲ ἴ0 8 ροσττωδηοες Βδῃοί Α Υ. 

14. ἌοΣβ. 30, 21. Βιίοθγ: 1 αοά ἷ8 ἴο τὴ9 29- 
ΒοόνδΒ, ἔποὴ Φοθονυδὴ 88.4}} Ὀ6 ἰῸ τὼ αοἄ. 1 ἰδ6 
[μοτὰ οὗ [μμ6 δηροὶβ δῃᾷ ἰδ ποιϊὰ Ῥγοῦϑβθ ἱϊμλβοὶῇ ἰοὸ 
τ ἃ οοὐδηβδπὶ οά, ἰδ 1 Ὑ|11] οἸΟΓΙΕῪ ἴὰ ΤΥ οονθ- 
δαὶ Θοά, ἴδ 9 Γοτὰ οὗὨ ἰδ0 τδοῖὶο ποιϊὰ. [Τ8οτὸ ἷ8 
οἴθδν ουἱάθηοο ἰμδὶ ὅδοοῦ ᾿ἮἨδΦ ΠΟ ἃ οἢ11α οὗ αοά. 
Ης ἰδκοβ αοὰ ἰο ὃὉθ ἷα αἀοἄ ἴῃ οοναβδηὶ, πὶ πῆοσὰ 
8ο Ὑ111 το. Ηο ρο68 ουΐ ἴῃ τοϊΐϊϑεοθ ὑροῖ 86 ἀϊνίηθ 
Ργοιηΐβο, δῃᾷὰ γ]6148 ᾿ἰπιβ ο΄ ἰο ἐμο αἰνίπθ οοηίτοὶ, 
τοπάουϊηρ ἰο αοἂ 86 Βομηαρο οὗ ἃ Ἰονίηρ δηῃὰ ρσταῦο- 
ὰ} Ποαγί, Βυὶ πῖιδὲ ἃ ργοργοβθδ ἰπογὸ 18 Ὀοίποοα 
Βοίδοὶ δηὰ Ῥϑηΐϊοὶ. Οὕγδοθ πὶτηΐη εἶπ, Ὀὰΐ ποῖ 
πιδουϊ ἃ οοὐῆϊοιῖ, ΤἘΠῸ ῬονοῦΒ διὰ ἰθηάοποῖθθ οὗ 
ΟΥ]1] 89 5.}}} δὲ ποσῖς, Ηρ γίο δ ἴοο γον ἰο {Βοἱρ 
ἀγροιὺ Βο] οἰἐδάομβ. 5111 σταοθ δηὰ ἐἱὸ ῥυΐῃοὶ 168 
οὗ ἐῃὴθ τοποιγοα το, μαΐῃ ἃ δίτοηρου 8014, δῃὰ Ὀ6- 
ΘΟΠ1Θ ΙΏΟΓΘ δῃα ΠΟΤ ΘΟὨ ΤΟΙ ὕμπαογ (ἢ6 Ἰονησ 
Ὀυΐ [ἈΠ] ἀϊθοίρ] μα οὐ ἀοά, ἢ6 ἰ8 μαϊυΐηρ ἴῃ 8 
ζαὶι δ, υὐῷῇ], ἴῃ [86 ρτϑδὶ οτβὶϑ οὐ 5 16, Μαβδηδίτα 
δη Ῥρηΐοὶ, ἀρὰ ἰῃ6 ΠΘῊ του δίϊουβ ἴμθη σίνγθῃ ἴοὸ 
.υἷτὰ, ἴδ τοοοίνοϑ ἃ ἰαγρζο διὰ βυθάθῃ ἰπότθαϑο. Ηθ 
8. ἐπομῃοοίοσνασαά ἰγυβιηρ, ΒΟΣΘΠΘ, δηἃ αϑίθ Ὁ] θά, 
Βισοηρίποποα δηὰ βοϊ]οᾶ, δηὰ ῬαΒ8608 ἰηΐο ἐμ6 αυΐοὶ 
.1ἴ6 οἵ ἐλ6 ἐὐϊυταρματιξ Ὀ6] 16 το ν.---Αα. 6.] 



δ94 ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΒ ΤῈ ΤἹΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΒΕΞ. 

ΠΟΜΙΣΕΤΊΙΟΑῚ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

8ὅδ6θ Δοοίγίπδὶ δπὰ Ἐπἢ} 104] ῬγΑ ΤΡ ὮΔ.---δοοῦ, 
(δὲὸ ἰἰνὰ γμαϊσίατοῦθ. ΗΟ δὲ ἱπμοιίιοα ἔγοτα ἷ8 

ἀΐαιθον: 1. ΤΠ6 δεῦνο ἀδοὰβ οὗ ἔδί, δὰ ἴσοι 
ἔδιπον ; 2. (09 δηδυτδηοο οὗ (δ (ἢ, δηὰ τη οτοίοτο 

ούϑῇ Ὧδ ΔρΡροδσΒ: 8. 88 [06 πτϑαῖϊοῦ οὗ [δἰ}.---Οὐ {86 
Ρδίσίδιοῖ οὗ [Ορ6 ἰῃ ἃ βρϑοΐαὶ βεη86.--- δοὺ Β υἱϊοτίτ- 
8[:9.---Εἰβ Θουσ ΡΟ ἴΠ0 δίοηυ ΡΠ οὐν Ὀθοοτηο8 Ὠἷ8 
ΒΘΙΒ6].---Το ηἰρμυ νἱδίοη οὗ ὅδοοῦ δἱ Βοί μοὶ Ὀθοοϊοθθ 
ΤΏΟΓΟ δὰ ΤηΟτὸ τἰσήσαι: 1. ΤΌο Ιαδάον: 3. {8.6 δῆ ρ6}5 
δδοοηδϊησ δηἃ ἀθβοθηΐηρ ; 8. ΦεοΒβουδὴ δηὰ Ὠἷ8 ὑργοζω- 
ἷ26.---ΤῊο ἰδάάον : ἃ. Ετοια Ἀθαυϑῆ ἰὸ δδσὶ : ἰδο ποεὰ 
οὗ αοὰ; Ὀ. ἕτοτα φαυτἢ ἴ0 ἤσαγνϑα : ἤγδγοῦ (ογῖθθ δπὰ 
ἐθδΥΒ, Ὀγδυοῦ, ἰηἰοζοοδαίοῃ, Ὀταἶδ0).- - ΟΝ Αἢ- 

οὗ ἀοἂ οτοῦ οὔ» 11{6.---Φοῦονδ δῦονο 
68 δἰ οὶ δηροὶβ, οὐ [Π6 ῬΘΟΌΪΔΡ ρΊοΥΥ οἵ ποτὰ 

οὗ ἀοΐ, οδρϑοΐ!ὶγ οἵ (6 ροβροὶ. ---ὁΔοοῦ᾽ ΒΒ ποὺ 6 
[δαυϊοδβηοδδ, δηά ἷ8 ἨΟΪΥ ἔδϑν.-- -Βοί οὶ, οὐ [6 βδδλοσοὰ 
Ῥίδοοδ δῃὰ πϑῦλθ8 ὈΡΟΏ (μΐ8 Θφαγίἢ.----“Φ 000 Β τον, [86 
ΔΏΒΥΟΣ [0 ΦοθΟΥΔὮ 8 ῬὈΤΟΙΐ86.-- ΗΟ ἰδ Οαοὰ οἵ 
ΑὈτδμδι δ [8δ8λὸ ὈΘΟΟΙΏ6Β αἶδο ἐ86 αοὰ οὗ Φδοοῦ, 
Οὗ, δοβονδῖι δἰσαγβ {16 δϑὼθ ἰῃ ἐΐθ οὗ 
Θοὰ: 1. ΤῊ ᾿ἰνίηρ γεοδιΐέε ; ἅ. ἰδ οέπρ παέωρο οὗ 
το τοδυ δ. 

ϑοοίίοι ΤΊ γεί, ποτα. 10-1ὅ. ΕὟΔΕΚΕ : δοοῦ Ἰαδ 
᾿εἷ8 Πστλθ ΒΘΟΓΘΟΥ δ ἃ δον, τὶ 4]} 810 δροϑά, 
Ὀοΐοτθ ἷἱβ Ὀγοῖδον Ἐδδαὰ ἨΔῈ αἴταστο οἵ ἰ, ΗΕ6 ἰοοῖς 
ποίδίηρ πὶ Βίπι Ὀαπὶ 18 (Δ΄ (οἷ. χχχὶϊ, 10).---ἰἝἋὅο- 
ΒΕΡΗΒ: ὕὈπήλνογδο]ο ορίηίοη οὗ {86 ΡΘορὶο δἱ [κ.) 
- Ἰδοοῦ, ἴῃ ἐεἷ6 πτοϊεδιο δοπάϊ θη προῦ ἰδ ἰΟΌΓΠΘΥ, 
ἃ Βιηδοὶ οὗ (Π0 Μοδδίδῇ. ἹΕΚΡΙΙ͂ΝΟΙ ΔΙ]οχουίοδ!ῦ 
Ὦγ ΕΑΜΒΔΟΗ: 1. Υοοἶηζ ἃ πίίθ ἴῃ 8 εἰζδηρο δοῦῃ- 
Ὦγ: 3. ἰΠ6 ὑτθ Ποὶρ δρροδυίηρ ἰῃ ΡΟΥΘΓΙΥ; 8. ἰΠ0 
δοϊουστῃ αἱ Βοίμιοὶ, ΟἸσίδε πδὰ ποῦ ἩὮΘΓΘ ἰὼ ΔῪ δΐ8 
μι0644.).--- Τΐ λον, ἃ σγιροὶ οὗ αοὐΒ μαύοσῃδὶ οαγο, 
Ὁ. παῖς, 88 ὉΥ 8 ἈΘΆΨΘΏΪ δον, Ὀδανθη διὰ οασίὰ 
ΔΙῸ οοῃηῃοοίοα.--Βαὶ ἰδδὲ {815 Ἰοθἀδν τ͵δϑ ἰὸ 
Βοιμοι ΐηρ ἴδ πἰρῆον, νὸ Ἰθᾶση ὕγοτα Ὁ γὶδὲ Ὠἰπηθοῖξ, 
ΤΏΘ τογβίογυ οὗὁὨ Ογίβι Β ἱποδσιδιίοῃ, δηὰ οὐ Ὧΐ8 σηθ- 
αἰαιοτίδὶ οὔῆοο, τα ἰγρίβοὰ ὈΥ̓͂ (μΐ2.----  ὐοίδονσεν 
Βιδαῖ: ἴπὰ ἰηἷ8 ἰλδον τ 866 ἴΠ6 δίορβ δηᾷὰ ἀδθρτθϑα : 
1. ΟΥὨ 189 πἰδὶθ οὐ ΟἸ γί δι 5 δυο: 3. οὗ (6 
βἰδίθ οὗ ἷβ δχδ᾽ διίοα.-- -ΟἸΕΎΒΟΘΤΟΜ : “ Ἐδἢ ἰδ (ἢ 6 
Ἰλάάον οἵ Φαςοῦ ἔγοτω δεῖ ἴο ὨΘΘΥΘΗ.--- 
ΒΕΒΝΗ. τ ΤΊο Ἰδοῦ ὸ ΔΟΟΌ ἷδ ρΑρόν ἜΝ 

Υ το πδηΐ ὑροὰ ἰδ6 ΘΑΤΙΌ, δὴ Υ (ἰυτὰ ι 
ἀμλνα σρμα. Τονὰ (Φεοδονδ). ΟἸδὶάθθ: Τηδ 
εἴονγ οὗ 860 [τᾷ ΑΥΔΌ.: ΤΏῸ ωοῦ ἰ06 [ογὰ. 
--ΟΑὀΡείδενσον Βιἰδεῖ; ατοίδαβ ἀπὰ 68 ΔΙῸ 
ἴῃ ποὺ πὶ ης ὑο αἶνο [6 ἤδπιθ, 86 Απροὶ ὁ 
ἴ.ο [μοσὰ, ἴο ΟἸτἷδι, αὶ ἰο σπο οὗ {86 ἰρκἤοβὲ δηροὶβ, 
ἴο ἩΒοΙὰ (ΠΟῪ αἰ δαϊο [86 πδιηθ οὗ Φοδουδῆ, 60π- 
ἘΓΑΓΥ ἴο [86 ΒΟ6ὴ86 δῃηὰ ὑξαρὸ οὗ ἴδ6 ΗΟΪΥ ϑρίτγϊὶϊ, 
γες. 1δ. 6οά, 'ἰπ οοπιοτίΐηρ Ηΐτα, ργοοοϑὰθ στ Ὁ Δ Π}Υ : 
1. Βς Βπηκοὶῦ ἴᾳ πὶ εἶπ, ποῖ ἃ τηθγθ δηροὶ; 3. ἢθ 
ΜΠ Ὀτίηρσ ἷτη ὉΔοκ δρδίῃ : 8. ἢθ ἘΠῚ ΠΟΥΟΡ ᾿ΘδΥΘ 
δἷπι (στα. τῇ. 3.8).---Αγϑη 8 οὐρὰς ποὺ ἴοὸ Ὀγίηρ ὕΡ 
ὑμοῖν οἰ γι ἰοοὸ ἀοἰ οδίοϊγ, ἔον ΤΠΘΥ Πουορ ον ἰῃ 
ὙΠ8ὲ Οἰγουι δίδησοβ [ΠΟῪ ΤΩΔῪ Ὀ6 γΪἶδοοά.---Ελι,, : 
ἀοά ἰθ σΘΏΘΓΔΙΥ ποαγοδὲ ἰ0 18 πῆ θη ἯΘ ΔΣῸ ἰδ τηοσί 
Ἰιυτ 0 ]6.--- 9 δὶ. Τωδ. : τοι ἴῃ Ὠἷβ 8]66ρ Φαοοῦ μδὰ 
ἰηϊογοοῦγθο πλι (80 [ογτὰ ; ἰῃ ἃ ᾿1|ω6 ΤΏΔΏΏΟΓ ΟΡ 
δῖθαρ βιιουϊὰ Ὀ6 οοηδβϑοναίθα ἰο (6 1,οτὰ.---ΟἸτίδι, 
(86 ἔτι Φδοορ ἰδάάον (ῬΒ. σοὶ. 2; 188. χχχίϊ. 2). 

ΟἼΒΙΑΟΘΗ : Τδδὶ (86 Δ ρ6 18 ΠΟΤ ΠΟΙ ΠΡ ΒΟΥ͂ΘΣ ΠΟΡ 
ΒΥ, ἰδ οπὶῃρ ἰο {89 τοργοδεηϊδώου δηὰ ἰγρὶοδὶ εἰσηΐβ- 
ὁδηοθ οὗ {ἰδ0 νἱϑίοῃ. ΒΥ [818 γσΥῪ ἴλοὶ ὅδοοῦ γᾶδ 88- 
5υτοὰ {πὶ [86 ρὶδοθ Ὑθογο ἷβ ποδὰ 1166, 8 (86 Ροΐηΐ 
ἴο προ ἀοα Ββοηβ ἷβ ΔηροΪ8, ἰπ ογὰον ἴ0 ὀσθοῦΐθ 
.ΐ8 Θοταπηδηβ ΘΟὨΟΟΤΏΐηρ Ὠΐτα, δὰ ἰ0 σϑοαΐψο σοτὰ- 

τουπἰοδέίομα ὥοσα Ὠἷτι ; ἃ δσυτηθο] οὗ ἰδθ Ἰονίηρς ατρὶ 
τπἰπιογτιρίοα σδσα ἔον 186 δοιναηίδ, ἱπσ ἴο ἔπι- 
αἀἰνίἀυ 416 δῃὰ τηϊηυΐο ονυθῃίβ.--- ϑυσαάβε,. οἱὰ 
οδυγοὶ οδ] οὐ (ἢ 6 ψοτ  δΌΡΡοΣ ἃ ΤΩ ΦΥΎ 
(εαογαπιοπίιηη ἐγοπιθπα η).--- δοὸ: ΝῸν Φδοοῦ, 
κὸ ΑὈτγδμιδια δῃηὰ [β680, βίδπιδδ δ ἰδ εἰοοὶ οὗ Ζοἷσο- 
ταῦ, Τδ ἷ8 οὗ ᾿πηρογίδηοσ, δἷηοο δοοῦ ὧδ 
109 διοοσδίου οὗ (6 Ιδγδοὶϊίθα οὔΐγ. ΤΏ6 ργοσοῖθοθ 
οὗ Φοδοναὶ, ἐπογοίογο, ἰμδὺ τόσο κίνοη ἴὸ δἶπι, πιαδὲ 
δ νθ Δρρϑδγθὰ δ5 9 ἀϑθδσοδὶ ἐγϑδϑυσο ἰ0 ἢἷβ ἀοδοασιεὲ- 
διιίδ.---ΘΟΗΌΡΣΕ : Υογ, 10, βροαιμῶαᾳ ἐλο δῶπ τας δοί. 
Α δΥτΠΡ0Ὸ] οὐ ἀΐησ πῖξι ἷ8 ἱηπναγὰ [εοξξε. 
ΤΏΘ ρῬαδίδυτῃδὶ βόοτὴθ Υἱτδ ἴΠ6 τονοϊδίώοῃβ δηὰ 86 πὸς- 
δῃρ οὗ [Π6 ΟἿἹΥ ἔσο Οοά, ἰβ ἕδλγ Ὀοϊϊπὰ τα, ἃ 
δίχροα δοϊἰυ6 διουηὰ ἰπι, δηὰ δ ρμοεϊοη (1 οὗ 
ἐοιαρίδιϊου;. Ὀδέοτο ἷτλ.---ΤΊ6 Πἰνὶπα δίοηο, ἐμο τοοῖς 
οὗ βαϊναίίου, 8 ἔπ δη τ γρα οὐ ἐμαὶ ἰγρίοδὶ βίουθ ἔπ 
[8δὸ ἩΙΙΘτΘδ6;: ἀο τ ῖῖδ ἰὲ πθδὶ 16 ρμαϊτίασοὶ αἱ 
πὶ εἰ (Ε. ΥΥ. Κυυτδοῦ ον), ΗΘ. ἰ, 14.---Ἰ τ8ὁ 
ΒΎ1Ω0] οἵ ἰ06 ἸφἀοΣ 11.6 [80 ργεἀϊοϊίου οὗ 89 δροοῖδὶ 
τουϊάρηοο οὗ Οοά.---Ελλ 18. ἃ οουτὶ οὗ ρμασβῆϊδο - 
ἰδ, ϑγθ δῖον, ἰδ ἃ βῃοσί ρἱϊστίπιδρο:; Οὐ Βοεὴθ ζα 
ΔΌΟΥΟ, διὰ [δ 6 ̓ϊσὰιὶ οἵὗἨ ἃ Οἱοοοϑαὰ οἰδσηλγ ΠΙαυσηϊπαῖοῦ 

οε ΟΡ (Ε. Υ. 
μὸν γΟΒ, 16-22. ΗἼΑΒΚΕ: ϑοοοπά, ϑωγεῖψ 

ἐλ Σογνά. Ομδὶ!ά. Τ|ο ρίοσυ οὗ (06 1,οτὰ.---οσ. 
11. Ηΐδ ἔθου ϊο πδίαγθ ἰγοσ Ὀϊοαὰ Ὀαίογο (δΐ8 Ἡοαυ θα Υ 
τηδηϊοοἰδίΐοι, Ὀθοδῦδθ ἢθΘ ἯΔΑ π|}} ἀνσδαῖο οὗ ἰδ πῦν- 
πογι δίποδα, δηὰ ἰδ δι] ἰτϊγ οὗὁἨ αοὐ ΒΒ τηλδαὶγ δοθέν» 
εἰἀοτοά ἴω ἰΠ9 Ἰἰσὶιὶ οἵ (0 δρίτί!.---Ἵ οτος αοὰ δ νοτὰ 
ἷδ Ἰουσπά, ἐμοῖο ἰδ ἃ Ὠοῦδο οἵ ἀαοα. ΤΠοτο βοᾶν θῶ 
δίδ ὧδ Ορθῃ.---(1}0 δηοίθηι Ὀοϊουθά ἰμαὶ (μ6 ἀϊνῖμ- 
ἰγ, αἴλον μὰ ἴοτβαίκοῃ ἰδ9 στοδίοσ ρατὶ οἵ [6 βῦτ 
(48 ὑο εἷ8 Ῥτϑθθῦοθ), οουἹὰ "6 ἔουπά αἱ ἴμδὲ 
Ὀἶδοο, τοιοῦ ἸΏΠΘΥ που] Ὀ6 οΔ116ἃ δἴτον (μοὶν ἀορατέ- 
Ὁγὸ ἔγομι (ἢ ] 86 (Ογτὶ}} Α10Χ.}---Ἄ ἐγ. 18. 48 ϑδοὸῦ 
ἯΔ5 ὨΟὺ ἰπαάποορά [0 δοῖ ρ ἐΐβ δίοῃε δηὰ πογεαπὶρ δὲ 
ἷξς ΟΥ̓͂ ΔΩῪ δυροχϑιϊοη οὗ ἰἀοϊδέγγ, 80 [Π6 ραρίδῖϑ ραξτ 
ὯΟ ἴῃ ἀοείνίπρ ἐδαὶΡ ἱτηαρο- τογβὸϊρ ἴτοσα δ ΐ8 
δοὲ ; δἰιδουρὶ Νὰ τοδὰ ἴῃ ἴον. χχνυὶΐϊ. 1: δρυΐ. τί. δ - 
χὶϊ!, 8. ἐπδὶ [)48 ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ ῥγοἰ ἱτοὰ (Π666 τορι. 
--ὀ ᾷ[Ἐ1ᾧ8 Οποοίαϊα, ἰῃ (Πγοῖν ᾿οΌΓΠΟΥΒ, υ86 οἱ] ἴον ἑοοά, 
ἴον δηοϊηησ, δηὰ ἴον Β6 δ] Ἰηρ.)--Οπανεκ: ΑἸΒουΡὮ 
ἰδ6 Ιοτὰ ἀοὰ ἰ8 ΟΥ̓ ΕΥ̓ ΒΟΣΘ ργοδοηὶ (6. χα. 34), 
[6 8 γοῦ οαρϑοΐδ!  Ὡθδὺ ἰοὸ ἰ8 στοῦ τὶτἢ Ηἰβ 
εἷα αρί τίς, δηὰ ἷ6 Ὀϊοαϑίηρ (οὶ χὶν. 18; Μαιξς, χτιξὶ, 
20).--- δὶ, Ἡδέγέ.: Ὑ Βογενον [89 Ιοτὰ σοὰ βιονβ 
Εἱπηβοὶ ἰῃ εἷβ ποσὰ, οὐ ὉΥ ἀδοίβ οὗ .ιἷ8 στδοθ, ἔΐοσα 
δ ;ἶο ἢουδο, διὰ ἰθ9 καὶ οὐ θάνῃ, ἴθοσο πϑανθα 
10} ἰὼ ᾿ἰγοδδῦγοθ ἰα ὀρϑῖ.---.ἡ Ομ γίβιίδη τ} πιὰ 

ἱ τουόζοιοθ δηὰ ἴρας Ὀοΐογο αοά, δῃὰ ὈΟτ 8 ἴῃ 
ἈΚ ΤᾺ δυυϊθδῖοα Ὀσίοτο ἰδ τηοϑῖ βδογϑὰ τηδ᾽οδὶγ. 
--|(σμνίει, [86 οοσῃοι.δίουσ, δηοἰηϊοὰ τὶϊ [86 οἱ] οἵ 
εἰδιμ684.}----Τοὶ Βιδεὶ; Α οὐυτοῦ, δουρὶ 
Ὀυΐ οἵ ποοὰ διὰ πίοῃδβ, πονοτίθ6 1.58 Ὀθδσα ἰἷ 
Ὀθοδαι δ] Ἐ116, ὡπὰ ἰδ οΔ|16 ὦ αοαἶ βΒ βοῦβ6, ΟΣ Ὠοῦ56 
οὗ (δ ἴογὰ. 8.0 ἐγθαυθη ἢ ποθ πδιρθᾶ: ἃ. τὴϑ 
ἐΔστΏδοῖο (Εχο, χχὶϊὶ. 19: χχυσῖν. 36): Ὁ. 1.6 ἤγεξ 
δ δβοοομά ἰστηρ]ο δὲ ογυβδίθαι, οἰς.--- Ἴ Ὁ18, 20, 21. 
ον τουδὶ Ὀ6 τορασ θα 88 ΒΟΙγ.--- Τὸ ἀα{γ οὗ ρσταῖ- 
ἐϊαά9.---δίογνον ἃ Ομ ϑδη χίνοθ ἰο ἰδ δβιδὈ 5 ἢ.- 
τηθης οὗ ἀϊνίῃθ βουγῖίοθ, δῃὰ ἰοὸ [86 κυρροτὶ οὗ ρἱουβ 
ἰοδοδοτα, 6 αἰνοϑ ἰο αοἀ.--Ἴ1800 : Ηον Οοα τονϑδϑὶο 
ἰγαβοῖ ὑπγουρὰ ἔδοίβ δπὰ (86 ἐχρογίθποο οὗ 116. ὉγῪ 
ΤΑΘΔῺΒ οὗ ὙὶσὮ 6 ΘΏΪΔΓ 68 [86 δίοτθ οὗ οὖν Κηονὶ- 
οὐχο (60}}}, ποὺ βϑγὸ ἔπε Κηον]οασο οὗ ἢ 8 οταπίρτο- 
6100).---ΟἜΒΊΔΟΗ : ΤῊ τον, νιοὶ Φδοοῦ Βοτο ἴοοκ, 
ὙΆΣ Ὀαϑοὰ ΘὨΓΓΟΙΥ Ὄρος 86 ΡὈγοπ δα σίτεῃ ἰ0 εἶπε, 
ΔηΔ βοσυθὰ δὲ δὴ διῃοουγαροιηθης ἴὸ ρσταιαάσ, ἴὸ 
ἤππν ὴα ἰο οὐαάΐθηοο, ᾿υδὲ 88 αὔογπχαγάβ, ἰπ (86 
αν, ἰῃ ἃ δἰγοΐϊαν ὙΔΥ, βδοοΐβοοδ πότ τονοὰ δηὰ οἷς 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙ͂Χ, 1--ΧΧΧ, 24. δ25 

Φτοὰ, ἴι Ὀοϊοηχοὰ ἰο ἐδο ἔτηο οὗἨ οἰἱϊάποοΐ πηᾶδον 
αὐΐοῖβ δὰ ΘΥΏΟτΒ (6 Δ]. ἱν. 1).---[Γ[80 δίοῃο 8 ἰ0 
ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ Ρ οὗ βδογίβοο.---Ολυκε Ἡαπαδμολ : 
ῬουὮΔΡΘ θδοοῦ δοοοιρ] 868 ὑ86 ΤΟΥ ΘΟΠΟΟΓΗΐηρ 89 
Εἰ Εδ 68 ἴῃ 8 δἰ σαῖ αν 8Β6η86, 88 δ [6 ἔδαδϑβὶ οὗἨ {{Ὶ68 διὰ 
βαοτίβοοθ (σοὶ. χὶν. 28, 29), πιο δου σα οὐ- 
συττθὰ ΘΥΟΥΣΥ͂ [ὮΓΘΘ γΑΓΒ, δη δὲ ὙΠΙΘῺ ὑπ 0 Ἰωον (68, 
ἔδτο δίγδορον, πϊάονα, δη ἃ ογρθδηβ διουϊὰ Ὀ6 ἰηνὶ οα, 
διὰ δἱ ποιοῦ [Π6Υ δηου ἃ δαὶ δηὰ Ὀδ βαίίββοα, ΤῊΐβ 
ἔραϑί του, Ῥοσθδρθ, Βανὸ οχίβϑιϑα νυοϊυηίαγίϊν, Ὀοΐοτο 
ὈΘΟΔΙΩΘ ᾿ο,8] απὰ τὰ ἱπίτοἀποθα 88 ἃ ἤχοὰ 
ΠΟΉΒΟΌΚΕ: ΟΟΘΏΘΓΔΙΥ, (86 ουϊπετὰ οοπποοοη πὶ 
[6 σδόθαι ροιογδιίου, {6 τοδί ἄθηοθ δὲ ἃ υΪδοθ ροϊηϊ- 
οὰ οαὖἱ ἴο ἐδοπι ὉγΥ αοά, Ἄοοπϑιϊϊυϊοᾶ ἰ6 οομπαϊου οὗἁ 

(Βοπρείοηθενα). (ΤΏ αἰτουτηδίδηοοθ ὙΟΓΘ ΙΠΟΤΘ 
ῬΟΓΒΟΏΔΙ δῃὰ ἰηίθηβο : ΒΟΙΥ͂ ῬΟΙΒΟΙΒ δοπεοιἐπἰθὰ 88- 
ογοὰ ρἴδοθ, Ὡοὺ υἱἷοθ ψεσϑὰ; ποὺ αἷὰ (9 Ῥγοϊωΐβο 
116 ἴῃ Ιβδδοβ ἱπαἰν  ἀυδ}} γ, Ὀαϊ ἴῃ ἰ86 ΒουΒο οὗἨὨ 1858386 
δὰ ΒΟΌΘΚΔὮ, δηὰ Φδοοῦ Ῥναβ οοπβοΐουβ ἰδαὶ Ὧθ6 τΔΒ 
6 Βοὶν οὗ Ὀ]οπδίησ. ΤῊ ρἷδοθ οὗ Οοὰἧδβ βρθοΐδὶ 
ΟΆΓΘ, ἔμ 6 ἰά68] οδυγοῖι οὗ Φομονυδὴ πον, 18 4180 ἴγ8}}8- 
ἔαστοὰ ἴῃ δ οογίδίῃ βθῆβ6, ἤγοτω Βϑοῦ.ϑιιοῦα ἴο Ἠδγβῃ.) 
-- Ηδτὸ ἀοἂ Βἰπιδβο ἢ ογθοιρα δ ρυ]ρίς, απ ργοδομοᾶ, 
(μδὺ ΗΪ5 ΘὨΓΟὮ 8.411 βίδπᾶὰ ἔογουοσ δηὰ οὐοσ.0 Βαὶ 
Φδοοῦ δηὰ ἐμ δηροὶβ οὐὁἨὨἁ ἤδδνθη διὸ ἢ ἷθ ἈΘΆΓΟΓΒ. 
Βαϊ γοῦ πιυδῦ ποῖ τὰῃ ἴο 5... Φδοοῦ, οἵσ., θὰ} ἴῃ ἐδ ἢ 
Ἰοοῖ αἱ [6 ρἷδοο νίοσο (86 ποιὰ δῃηὰ {Π6 βΒδογδιωθηΐβ 
816, ἴον ἰῃθγθ ἰ8 (06 Βοῦβο οὗ αοά, δηὰ ἐμ μαὶθ οὗ 

8Δ Ῥαιιεϊραώοῃ ἰὰ Φομοναῖ, [β8ῃπι)δοὶ, Ἰοδυίησ {10 
Ῥαδΐογηδὶ Ὠοτμο δηὰ Οδηδϑῃ, ἱπιγη θα ἰδίο Υ ρα δϑϑὰ ΟΥῸΣ 
ἴο ΕἸο τ 5 ἀοτηϊηΐοη. ΒΥ {} 18 τηδηϊοϑίδιϊοπ {μ6 
ἔδασ () ἰδδὲ μα, Ἦκθ τηῖσμι Ὀ6 ουἱ ΟΠ 45 ἃ ] ΒΟΏΒ 88 ἃ ροιτηδηθηΐ οἰαγβοίον ( )-τὶβ 
Ῥεδη σὴ ἔγοιι 119 νἱπο, Ὑοῖ βοοη πὶ μογοῖδ, ἰ5 ἰδίκου ἰ ἀοα 848 Ὀθοοϊαθ ΟὟΓΣΒ ὮΥ [αἱ τ, δ0ὺ τ6 τουϑὺ ΟὨΘΟΡΙΏ]] 
ΔΎΓΦΔΥ ἴτοιμῃ Φδοοῦ, δηὰ [π6 Ὀϊοθδίῃρ, Βροῖζθῃ οὐϑὸν ιἰπὶ | γἱο] ἃ ΟΌΓΒαΪνοθ ἰὼ οὟγ ποίρῃονυ ὈΥ͂ ἰονθ (δετιοῖ, 
ΌΥ δὲ .ἷ8 ἀοραγίυγο, τϑοοΐνοβ (8 βαποΐοῃ ἰ δἰδεῦ. 

Βοδᾶνϑα (108 0γ).---Ἴ)ο οἱ", π ΐοῖ,, ἔγοιη πίϊμουΐϊ, ρθῃ- 
οὐγαίθβ οὐ ͵ϑοίβ ρθη Βαϊ ἀΘΟΡΙΥ, ΒγπιοἸΐσθα ΒΟ  π688 
ἩΔΙΟΝ 8 ἰ0 Ὀ6 πηραγίθα ἰο δοτήστηομ ὑπΐπρῈ δηὰ ροὺ- 

ΒΕΟΟΝῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

«ἵαοοδ᾽ 5 ιοῖυεε απα ολίϊάγεη. «]αοοῦ απὰ Ἰαολιεῖ͵ ᾿αδαπ᾽ε νουπροεί ἀαυσλίεν. ΕΐΡεξ απα Ἤϑοοηα ἰγοαίν υἱἱᾷ 
71,.αδαπ. ΠΣ ἱπυοϊωπίαγν οοπειπιπιαξίοπ, οὗ πιαγτίαρα ἰδῇ 1εαῆ. ὙΤῆδ ἀοιιδῖε πιαγτίασο. Ζεαλ᾽ὲ δοη 8. 
αολεῖ8 αἀἱπϑαξ,δαοίέοπ. ἽΤῆ6 εἰγὶ (6 οΥ̓ ἐδ ἔο φοοηιόβ. 776 σοποιδίπαδ. «᾽αοοδ᾽δ διἰοεδίηρ οὗ 
ελέἑάγοπ. : 

σπάρτα ΧΧΙΧ 1- -ΧΥΧΧ, 24. 

1 Τμθὴ 98Δ00Ὁ0 ψοηῦ οἢ Ϊ8 ἸΟΌΓΠΘΥ [1 Δϑᾶ τρ μὲ 2.6] ἀηὰ οαπλθ [808] ἱπίο {16 ἸΔπά οὗ 
2 ἴμ6 Ῥϑορὶθο [ολ]Πάσοα] οὗ [Π6 ϑαβδὺ [παοσεΐῶρ)] . Αἀπὰ ᾿ι Ἰοοϊκᾶ, δῃ!ὰ Ὀ6ῃ0]4 8 νχϑ]] ἰῃ (9 

βο]ὰ, δῃά, 10, [ογθ τσϑγθ ἰῃγ60 βοΐ οὗὨ 8.166} ᾿γὶπρ ὈΥ 1ῦ [Ῥαδτὸ Ἀπ}; ἴοσ ουῦ οὗἨ ἰῃδὲ 
8 “16}} (Π67 τγαίοσοᾶ [η6 Προ: δηὰ 8 ρτϑαῦ βίοῃθ τῦᾳ5 ὌΡΟη (86 ὑγ6}}}8 τηωοηΐῃ. Ἀπᾶ 

ἈΕΠΠΟΣ πσοτθ 81} (π6 Βοο κ8 σαι βογοᾶ: δπα [1168] {ῃ8ὺ το]θᾶ [ῃ6 βίομϑ ἴγοπι [ἢ 6 τν8}} 8 
ταοῦ ἢ, δηἃ τναϊοσοᾶ {ἢ6 ΒΏθθρ, δηὰ ρὰῦ [26 βίοῃθ δρϑῖῃ!Β. ΡΟΒ [86 νγ6}}᾽8 τηουτῃ ἴῃ 8 

4 γ»ἷαοθ. ἀπᾶ Φ8.ο0Ὁ βαϊὰ υυίο ἔβα, ΜΥ Ὀτοίμσθη, ΏΘποΘ δδ γοῦ Απᾷ {π6ὺ βαϊ, Οὗ 
δ Ἠδίβδῃ αγὸ το. Απᾶ ἢθ βαϊᾷ ὑπίο ἤθη, ΠΟΥ γὸ ΓΘΌΔη (ῃ6 δοῃ οὗ Νδβοσῦ Απὰ 
6 (ΠΟΥ 8614, 7 ὁ πον δίηι. Απᾶ ἢθ βαϊἃ πηΐο ὑπ 6πὶ, 75 ἢθ τ] Απὰ {Π6Υ 8814, 1716 ἴδ 
Ἴ Ὅ16}} : δῃᾶ Ὀ68014, Β8Οἢ9] [Ἰδταῦ, ὁπθ- απ} 18 ἀδυρ τοῦ οοτθῖ πὴ (λ0 Βμθορ. Απάὰ 

[Β61] μὸ βαϊὰ, 1.ο, ἡ ἐς γοῦ Ὠἰρὰ ἀδΥ, ΘΙ ΠΘΓ ἐδ ἐξ ὑταθ ὑμδὺ ὑΠ.6 σα. 010 μου] Ὀ6 ραϊμοσοὰ 
8 τοροίμογ: τδίοσ γὸ ἐμ βῆθθρ, δηὰ ρὸ απὰ ἔδρα ἔδει. Απαὰ {Π6γ 8βαϊ4, Ἧ᾽ ὁ σαπποῖ, υῃ- 

1] 81} [η6 Ποοῖκα Ὀ6 ραϊμογθὰ ἱορϑίμοσ, δηὰ ἐξ [868] {ΒΘ Ὺ ΤΟ]] (μ 6 βίοῃϑθ ἔτγοπῃ [ἢ νγ8]}}Β 
Ἱιοαἢ ; ἔθ θα [πὰ] γγθ ὑγαῦθσ (ῃ6 δΒ[)6 6. 

9 Απᾶ ψἘ116 ἢ6 γοί βραῖζθ νι ἢ ἴῃ6πι, Βδοθθὶ σϑῖηθ ἢ ΠῚ ἔδυ τ Β 8.660 : ἴοσ᾽ 8116 
10 Κερὺ ἰβθῆ. Αμᾶ 11 ὀδπιθ ἴο ρ888, ΘῈ δοοῦ β87 Ἐδοθ6ὶ] (6 ἀδυρθίοῦ οἵ [μϑῦδῃ ὨῚ8 

το μου Ὀσοίμον, δῃὰ [9 β'6θρ οἵ [δῦδῃ ἢ18 τοίου β Ὀσόύμοσ, ὕπδὲ 9 800Ὁ στϑηὴῦ ΘΆΤ, 
δηα το] οα [6 βίδῃθ ἴγοτῃι [ἢ 6 γγ6}} 8 τηου τ, δηὰ σνγαϊοσοᾶ [86 Ηοοὶς οὗ ΠΔΌδη 818 το ΠΟ ΓΒ 

11, 12 Ὀγούμθσ. Απὰ Φδοοῦ Κιβϑοα Βδοοὶ, δηᾶ ᾿ἶθα ἋΡ 18 σοῖοθ, δῃὰ τσορί. αἀπᾶ ὅδοοῦ 
ἰο]ὰ Βδομοὶ ἐμπαὺ ἢ τσαϑ Π6Γ [δἰ μβοτβ Ὀσοίμοῦ [πορβον]. Απὰ {ῃαὺ ἢθ τῦα8 ἘΘΌΘΚΑ 5 

13 50ὴ ; δηὰ 886 γσβϑὴ δῃᾶ ἰοϊὰ Π6ῖ ἔδίμοσ, Απᾶ 1Ὁ σϑδίηθ ἴο ρϑβ8, βοὴ Γυϑῦδλη Ὠθδτα {80 
(ἀρ οὗὁὨ δοοῦ 8 5βἰβίθυ᾽ Β δοῃ, ἐῃδὺ ἢθ σϑῃ ἰο τηϑϑὺ πὴ, δηὰ οι γαοθα μϊπὶ δηα [κιββθα 

14 Ὠΐπι, δπὰ ὑτουρῃς δἰπὶ ἴο ἷ8 ἢοῦβθ. πὰ [1868] 6 ἰο]ἃ 1ΔΌδη 81 {1686 {ΠΠπσ8. Απὰ 
ΤΆΡδῃ βαϊᾷ ἰο ᾿ΐτη, Ξ'ΌΓΟΙΥ ὑμοὺ ατί ΠΥ ὈῸΠΘ δῃὰ ΤΥ 08}. ἀπά 886 δϑοάθ ψι ἴα) 
[86 Βρδςθ οἵ ἃ τωοῃίἢ, 



596 ΟΕΝΕΗ͂ΙΝ, ΟΒ ΤῊΞ ΕἸΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΑΗ, 

. 18 Απαᾶ Τμδρδῃ βαλὰ υπῖο ὅδοον, Βϑοβῦϑθ ἴποὰ αγί ΤΥ Ὀσοίμοῦ [ τοϊδεῖνο], βῃου)οϑὶ ἔπου 
16 {πογθίοσθ Β0ΥῪ9 Ιη6 0. Πουρα 7 [6}} τη6, τρμδὺ δλαϊξ (ἢγΥ στᾶροα δὲ. Απᾶ Γδῦδη μδᾶ 

ὑτο ἀδυρηύογβ: [86 πδηθ οὗἨ [86 6] ἀϑγ τῦᾶδ [)68}} [φοαγοδὶγ, [6 πασίϑᾶ ; δ!" Ἰοϑα, ἐδ ἀμ}, σεῦ, 
17 κε Ἐθτεὶ, τίμιος : ἐμ ρὲπίβρ, γεαγπίηρ, ἀραίσεης ], δπἃ [86 πδπι6 οὗ ([Π6 γου ΠΡΌ τσα8 ΒΔΟΒοὶ, Θ6ἢ 

᾿ ισαϑ ἰθῃηᾶογ δγϑᾶ; Ὀὰ Ηδομθὶ νγχὰ8 Ὀθδαξ ἢ] [66 ἰο ἔστι] δῃα ν᾿» 6]}] [αυογοα [δ ἐο οσαπέεειασιοϑ]. 
18 Απὰ ὕβοοὸῦ ἰονθὰ Ἐββοβοὶ: διὰ βδ1:ὰ, 1 Μ}}} βϑόῦνθ [060 Β6Υθῃ γὙϑαῖβ ἴοῦ Εδομοὶ ἐὴγ 
19 γουῃροῦ ἀδυρῃίοσ. Απαὰ Γϑρδη βαϊα, 70: ἐβ Ὀοίίου 88. 1 σὶνο Ποὺ ἰο {μ60 ἔμδὰ {π8ὲ}1 
20 ββου]ά ρῖνϑ 6. ὑο 8ΒῃοίΒ 6. τη8ῃ : δϊάθ στ 6. Απα [202] δοοῦ βεσυϑᾶ ϑούϑὴ γ6 878 

ἴον Βδοῦδὶ ; δηὰ ὑμ6γ βϑϑιῃθα ὑπίο ἶσα [πότὸ πὶ δἰ ἐγ66} διιξ ἃ (ον ἀδγρ, ἴου (86 Ιοσγα Β6 
δὰ ἰο Βογ. ᾿ 

21 Απα Φδοοῦ 8βδ1:α ὑπίο Πιδῦδη, αἴνθ πὶὸ ΤΩΥ Ὑ]ΐἴ6, [ΟΥ̓ ΤῊΥ͂ ἀΔΥ8 ὅτὰ [Ὁ]6]16ἃ, ἐμαὶ 1 τον 
22 βο ἴῃ υπΐο 6... Απᾶ 18Όδῃ σαϊποτγοα ἰοροίθοῦ 81} ([ῃ9 τωϑὰ οὗ (86 ρΐδοοθ, δῃὰ τηδάθ ἃ 
23 ἰοαϑὺ [νυοδδϊηρ ὅ666]7,͵ ΑἸ ἴτ Οϑλθ ἰο Ῥ888 ἴῃ [ῃ6 δυθῃΐηρ, ἐμδὲ 86 ἰοοῖς λθ8}} ἢϊ8β ἀδιρῃ- 
24 (δῖ, δῃαὰ Ὀγουρῦ ΠΘΥ ἰο πἷπι; ἀπὰ μ6 ποηῦ ἴῃ πη μθγ. πὰ 1μθδῃ ραν υπίο δ 

ἀδαρὨΐοΥ Τοδἂ, ΖΊ ΡῈ Μδασος : ἐδ ἄστυ -- τοι ἔδο [τἰοκ την, ἀτορρίπα ; Ἐδεσέ : ταυτελο πο ἱ ἢ}5 τοϑὰ, 

25 Ὁ δὰ μδπατηλιᾶ, Απα 1Ὁ οδὴθ ὑο ρ488, ἐπδὺ ἴῃ [86 τηυτηΐπρ, ὈΘ6ΠΟ]α, 10 τσαϑ 1 μεδῇ : «πὰ 
[6 884 ἴο [μρ8ῃ, Ὑ μαὺ ἐθ ὑπ18 ἴδοι δὲ ἀοπθ πηΐο τη ἢ ἀϊὰ [μανὁ] ποὶ 1 βεῖυβ υσιτ ἢ 

26 ὑπ66 ἴογ Εδομοὶ ῦ ̓Βογθίοσθ ὑμθη μδδί ἴθοὰ Ὀορυ θὰ οὖ Απὰ 1μδῦδῃ δβαϊά, Γὲ σαταὶ 
ποῦ Ὀ6 80 ἀοῃθ [ [6 ποὲ ἐδο σαείοπι] ᾿ῃ ΟἿΣ ΘΟΌΠΕΣΥ, (0 ρῖνο {88 γοῦηροσ Ὀϑίοσγο {μ6 βγβίθοσῃ. 

21 ἘᾺ]Α] μθγ [τοὰάϊπς] τυθοὶς [πο ποῖ οἵ ἐλία σσιο-- δα], οἱο.-- ἰδ (οο είσους ], 8πΠἃ γ͵ὁὸ Ὑ71}} ρῖνα [66 
28 {}18 4180, ἔοσ ὑΠ:}68 ΒΟΥ 106 ΜΨΏΙΟΣ ὑπο 888}. Βοσῦθ ψ] ἢ τὴ6 γϑὶ βϑύθὴ οἰμοὺ γϑδῦβ Απὰ ὕδοοὸν 

ἀϊὰ 80, δμὰ ἢ] 8]]6α ΔΓ ὑγϑθκ : δῃά ἐαρὶ ἢ ρᾶγο δίτη Εδοῇῃβὶ δὶβ ἀδυρίοσ ἴο τιθ αἶβο. 
29 Απὰ Γμθθη ρᾷγα ἰο Βδοθ6] μἰ8 ἀδυρῃίοτ ΒΙΙΠΔΒ [Μαῦτοε, Βᾶτσι: ἐδπᾶοτ. Θοφεωξο - Ῥαεθαὶ, 
30. πιοᾶοδὲ] ἢ]8 Παπατηδια ἰο 6 ὮΘΓ ᾿η81ἅ, Απᾶ 6 γγϑηῦ 1 8180 υπίο Ἐδοθοὶ, δηὰ μα Ἰονϑὰ 

αἶβο ἴδοι δὶ τηοόσθ ἤδη [68}, δηὰ βοσυϑαὰ τυ ἢ Ὠϊτ 7 Β6ΥΘἢ ΟἶμοΓ ΑΓΒ, 
8] Απᾶ σβθ [μ6 Ἰωοτὰ βανν ὑπᾶῷ Τ68} τοας Βαίρα [ ἀϊερ!ακεῖΣι,] 6 οροηθὰ ἤδὺ σοι : 
32 Ὀυΐ Ηδοἢ 6] ιτσαϑ θαῖσθθ. Αηὰ 1μοδὴ οομποοῖνοα, δὰ ὈδσΘ 8. ΒΟῊ ; δῃᾶὰ 86 οδὶ]Ἱϑοὰ Ἀ18 

Ὠδῖη6 ΒΘΌΘΘΩ 660 ἔμοτο, α βοὰ]} : [ῸὉΓ 8816 8814, γον {86 Ἰμοσὰ μιαῖἢ Ἰοοϊκθὰ ρομ τοῦ 81 ο- 
33 ἰἴρῃ ; ΠΟΥ͂Σ ἐΠΟΥΘΙΟΓΘ ΤΥ ὨυΒΌΒΠα Ὑ}}} Ιονθ τῶ8. ἀπά 886 οοποοϊγοα δρϑίῃ, δῃᾷὰ Ὁδγθ 8 

800; δᾶ 8814, Βοοδυβο {86 Τιοτὰ Βαίἢ μοδαγὰ ὑμαύ 1 ωας μαἰθᾶ, ῃ6 δίῃ ἐμδτθΐοτθ ρίνϑῃ 
34 τὴ (18 δοῆ Α]80 : δῃα 8.16 68]]6ἃ ἢ]5 Ὡϑ16 ἔϑἸ ΘΟ. [8οδίταθοι, μοασίηβ)]. ΑἸ: 806 οοποοὶν δὰ 

δρϑὶη, δηὰ ὈδΓΘ 8 801; 8πᾺ βαϊ, ΝΟΥ {818 {1 Π16 [6ὲ Ἰασὲ] Ὑ7}}} ΤῊΥ͂ Ὠυβυδπα 6 Ἰο᾽ηθα υπίο 
ΙΏ6, Ὀοσαῦθθ 1 Βαῦθ Ὀοσηθ δϊπὶ [Π͵66 ΒΟΏΒ: ἵῃογοίοσο γὰ8 8 πϑῆιθ ςδ)]) θὰ [6 νυ] 

835. [᾿οἰπίπᾳ, οἰοαυίηβ]. Α΄ πὰ 8ῃ8 οοποαὶνϑα δρδϑὶπ, δῃὰ Ῥᾶγθ 8 βοῇ; δηὰ 886 βαϊἃ, ον 111 
ὈΓδῖβο ὑμ9 Ιμογᾶ : ὑμθγθίοσθ β!6 οδἹ]ϑὰ ἢ}8 Ὥδῖηβ Ψυάδἢ [ρσαῖδο οἵ ἀοὰ, Ἠΐογαὶν, ρσαϊοοᾶ, υἱα., μὸ 
δόθονδα]}. δηᾶ Ἰο ὈΘΑΠΏΡ,. 

ση. ΧΧ 1. Αμπᾶ σψβθη Εδοθθ] δανν ἰμαῦ δὴ ὈΔΓΘ Φ8οοῦ πο Ομ] ἄσϑ, Εδομοὶ δηνιθᾶ 
2 ἮΘῚ βἰβίδγ; δηᾶ 86] υπίο 9 8οοῦ, αἷνὸ τὴϑ οὨ]άγθ, ΟΥὁ 6ἶ8θ 1 α186. Απᾶὰ ὅδοοῦβ δῃηροσ 

νγ88 Κιπά]θὰ δραϊηϑὺ Βδομοὶ; δηὰ ἢ 8814, 41 [1868] ἴῃ (ὐοα᾽β βἰδδα, σῇο δῖ τ: Ἐ- 
8 614 ἔτγοια ὑμ66 ἐμ6 ἔγαϊ οὗ [Ὡ9 ποθ ΑΑπὰ 886 βαϊὰ, Βϑῃο]α τὴῦ τηδϊὰ ΒΙ]Π6ἢ, ρὸ ἴὴ 

ἀηΐο ΟΣ, διὰ 86 βἢ8]} ῬΘΔΣ ΡΟΣ ΤΩΥ ΚΏΘ68, ἐμαὶ 1 ἸΩΔῪ [πὰ Ι 68.4}}} δἰδὸ βαῦθ οἰ λάσθα 
4 [Ὁ9 »ῈΠῚ] ὉῪ 6. Απὰ 816 ρᾷγα μἰπὰ ΒΙ]ΠΔ} ΒΘΓ Βαπαμηδὰ ἰο ὶΐθ.Ό πᾶ δοοὸρ πϑιὶ 
δ,6 ἴῃ υπίο μου. Αμὰ ΒΙΙμΔᾺ οοποοὶνϑᾶ, δῃὰ Ῥασα Φδοοῦ ἃ δοῆ. αἀπὰ Βδοῇδὶ βαξα, 

αοά διαί. Ἰπάροα 18 [ἀθαγθθὰ ποθ ὩῺῺ σίβῃὶ]), δῃηὰ δίῃ αἷδὸ βαστᾷ ΤΩΥ σοῖο, δπᾶ 
αὶ ρίνοθῃ πὸ 8 80ῃ: ἰδμοσθίοσθ Ο8]108 δὴ [8 πδῖωὼθ ἴδῃ [ϑαᾶρο; νἱμάϊοκίος]. 

7 Απάᾶ ΒΙμδῃ, Ἐδομθ] Β τηδιὰ, οομποοισϑὰ δρϑίῃ, δῃὰ θᾶ ὕδοοῦ ἃ βϑοοπαὰ βοῦ. Απὰ 
8 Ηδολοὶ βαϊὰ, ἍΜ } στοαὶ τγθϑπρθ [πιοβεέτρο οἵ αοὰ, ἘΠοδα}] παν 1 ψσοϑ θα τ τὰ 

Βιϑίθυ, δῃὰ 1 δαῦθ ῥγουδθα: δηὰ 8ὴ6 οδ]οὰ ἢ18 ἡδῖηθ ΝρὨΑ}1 [τῦῦ οσπβίαὶ ον σϑεῖας ]. 
9 [4π4]} θη 1μθδὴ βαὺν ὑμαὐ 8ὴ0 δα Ἰοῆ Ὀθδτίηρ, 8.6 ἰοοῖς Ζ.]ρ8ἢ, ΔΘΓ ταδὶ, δπὰ ρανθ 

10,11 Βοῖ ὅδοοῦ ἰο ψῆθ. Απὰ Ζ,]ρδα, [6 δ ἢ} 8 τηδὶὰ, Ὀδτὸ Ζδοοῦ ἃ δοῦ. ἀπαὰ [δὰ βαϊα, 
12 ἰτοοὸρ οοσαθίι [᾿πίεδ φαϊμοῖεγ, βοοὰ Τοσίαπ] : δηᾶ βῆ 98]]6ἃ ᾿ϊ8 πδῖηθ αδα [Ἰοσίαπο]. Απὰ Ζ1]- 
18 ρδβ, 1.0 8}}}8 πηδί ἃ, Ῥδτὸ Φ800Ὁ ἃ βοοοπᾷ βοῃ. Απὰ [μοδὴ βαϊα, ΗΙΔΡΡΥ δπὶ1 [δος τον βαρρέμαμἑ], 

ἴου ἰῃ6 ἀδΔΌΡρΡ  ΘΥΒ Ὑ71}} 68}} τα ὈΪ658θα : δηᾶ 8ῃ6 ο8]]64 [18 Ὥδτὴθ ΑΈδγ [Ὀϊοαδοάσιοεβ ]). 
Ι4 Αμὰ Βδυῦθῃ σοί ἴῃ ἰ86 ἄδγβ οὗ ψμθαὺ Βαγνοβί, δθὰ ἔουπα τηϑπάγακοβ [Ἰονθ-αρρο} 

ἴῃ [Π6 Β6]4, δπὰ Ὀτουριῦ ἔμθπλ ππῦο ἢ τωούμοῦ [μοδῃ. ΤΆθη ΕΔ οὶ βαιὰ ἰο Ιωμϑαμ, αἷνα 
ἰδ τηθ, 1 ΡΓΔΥ ἰδ θ6, οὗ (ΠΥ ΒΟΠΒ Τηδηᾶγαῖοθ. Απά 860 βαϊὰ υπίο ΠοῚ, 75 ἐξ ἃ βι24}} τωδίξεσ 

ἰμδύ μου παβῦ [ἈἸζθὴ ΤῊ υθθδηα ἢ δηα που]άοβί ἐμοὰ ἰδῖζα ΔΌΤΔΥ ΤΩΥ͂ ΒΟ} Β τη γ το 
αἰδοῦ Απὰ ΒδοΠοὶ βαϊα, ΤὨγοίοσθ ἢ 8}}8}} 1186 πὰ ὑπθ6 ἰο-ἰχῦ ἴον ΠΥ 80} 8 τρδῃ»- 



ΟΗ͂ΑΡ͵ ΧΧΙ͂Χ͵, 1--ΧΥΧ, 24. δ21 

16 ἄτοκοθ. Ααπὐὰ [“} Φαοοῦ οδίωθ οαὐἱ οὗ {μὸ δΒοὶὰ ἴἢ (86 ϑνυθπίηρ, δπὰ ζθθ} στοπΐ ουδ ἴο 
τηδοὺ ᾿ΐγη, δηἃ 88] 

17 50} 8 τῃδηᾶγακοθ. Απα ἢθ ἰδ τὺ μθγ ὑμαΐ πὶρὮί. 
,) ΤΏΟα τηυδβὶ σΟΙῺΘ ἴῃ πίο 126; [ὉΓ ΒυΓΟΙΥ 1 ἤδνθ ᾿ἰγθὰ [66 τὶ ΤῺΥ 

Απὰ (ἀοα [Ε|ομτ] 6 διζοτιϑα ὑη- 
18 ἰο [μϑ8, δῃηὰ βῖι:θ οοῃοδὶγϑαᾶ, δηὰ θᾶγθ Φ8δοοῦὺ (88 Βἤμ βοῦ. Ὶαἀπᾶ 1,68} βαϊ, αἀοἂ δδὴ 

βνϑῃ τη6 ΤΟΥ͂ Ὠἶτο [παροα, τονασὰ}, Ὀθοδυβο 1 ἢανθ ΚΊΎΘΙ ΤΑΥ͂ τηδἰ 6 ἴο ΠΥ Ὠυθρδμὰ : δηᾶ 
19 80:6 σ]]6ὰ ἢ18 ἤδῖὴθ [ββϑοθδγ [Ὑἴσδοβοας, ἢ ἰδ ἐλ τοπασὰ). Απὰ [068 οοῃοοὶγοα δρδὶη, δηᾷ 
20 Ὀδῖθ ὅδοοῦ {ῃ6 βἰχίῃ βοῃ. ηἠὰ [68} βαϊὰ, αοα δίῃ οπάπθϑα τὴϑ οὐδ ἃ βοοα ἀοντΥ 

Ῥτεδοπίοα τοῦ πὴ τὰ ἃ Ὀδδαι Γι] ὑτοδαπὶ] ; ΠΟῪ Ὑ71}} ΤΥ Ὠυθθαπα ανγθ}} τὶν τὴθ, Ὀθοδυβο 1 μ8γ6 
2] ΓΘ Ἀπ ἰΧ ΒΟη8: 884 80 οδι θὰ ἢ18 πδῦὴθ Ζθθυ]η [ἀπο πα, ἅποιμτιρ ἰοροίμαε]. Αμὰ 

δυο γασαβ 8}}0 Ὀθ1Ὸ 8 ἀδυρἠύεν, δα οἰ ]θα Π6ΥΓ πδῆγθ Ὠἰμδὴ [᾿πὰροᾶ, ἰυεειδοὰ, ἑαάρτοοπε]. 
22 Απὰ ἀοὰ τοιηθιθεγοὰ Εδομοὶ, δηα (σᾶ μοδυκοηθα ἰο δῖ, δῃὰ οροποὰ μοῖ οι. 
23 Απὰ 886 σοπορίγϑα, ἀμ ῬᾶγΘ ἃ 80η; δη4 8814, αοὰ πδίῃῃ!: ἰδίζθη ΎΑΥ ΠΥ ΤΟΡΓΙΟΔΟΒ: 
24 Απὰ β.ι6 οδὶ]ϑὰ ἢἷ8β ὕδῖλθ Φόθθρ {πιὰὺ βο δὰὰ]; δηὰ βαϊᾶ, Τὴ [μοσγὰ 8}}4}} δὰ ἴο πὶθ 

ΔΏΟΐΠΟΥ [« “οοουὰ] ΒΟῺ. 

1 ΟἩ. ΧΥΩΧ. τοῦ. 11. Τὶ. ἢ ἃ ἸΤΟΟΡ οσ Ὀδπᾶ.--Ἴδηροὸ ἤὍΠον (Π6 δορί., γα, δ ΤΟΟ ΤΟΝ ΤΡ ΘΆΣῚΥ γοσεῖ 8. 
6:6 Βαὶ πκοιθας Ὅ ἴΌ]Ιοῦν ἐδ6 ἸΚοτί, οσ ἐλο ΟΒοιΌ, 88 ἔῃ ΟἿ γαγαίοιι, [{ ἐθ ὈΘΕ ΟῚ ἴο 

ἰποϑορὰ οἵ ΓΓΕ πο ηρ ἔπ ο ἸΟΊΤΟΣ τοὶοἱοῦδ οἰδίο ἱπίο πμίοδ Ὀαπά. Ἐον ἩΒΠῸ Τραὴ Ὧδο8 Ἀοσοδῦασ ἐδ τιατοϑ ὩΣ ΓῚ Ἐὴς 
568. 565 ἐλ τα: ἐπτουδὮ ἐπ πδὸ οὗ ἐδοδὸ πιόσΘ ὨυΤΙΔΉ 
οοὰ Ῥ' 

Ἀαἰᾶὰο ἔγουι ΧΙϊχ. 19, ἰο ἀοοξείγο.--Α. 6. 
ΠΟΠῸΕ ἘΠ ῬόοΤαΣ οὗ ἃ δοϊουδ ἀθὴν, ΟΣ ΔΥΟῪ ποῦ ἴδ δι ἰδδὲ ΠΟ Σ 

Ὦ, ἃ ἴσοὸρ Οὗ 

ἐδελεῖ δὴ πουἹὰ ἐδ π8 Ὥδσθ ΒΟΥ ἔα, το ὁδῃ Βδχά!γ 
ἭΟΣΟ (86 Σοϑοϊλὲ ΟΥ̓ ΣΏ6ΓΘ ΤΟΣ Ό5Ο. 

(5 Υα:. 18. Ἠον. πε} ὧν, Ἐδοσο [6 8 ΣΟ στ ---ΟΣ ἽΦὉ δ", 8ὸ ὑτίομε τοσασὰ. Α. 6α.] 

ΟΕΝΈΒΑΙ, ΡΒΕΕΙΣΙΝΑΒΥ ΒΕΜΑΒΈ, 

1. Το δὅγβί ΠΗ οὗ [μ6 Ηἰδίουυ οὗἉ 8000} 5 βοίϊουτῃι 
ἰῃ Μοβοροίαπιΐα ἰ8 ἃ Ὠἰδίοτγ οὗ [εἷ8 ἰονο, Ὠἷβ 
δηὰ ἢἶΐ8 οἰ] ἀγοη. Β γί α] ον, ἰῃ ἰθϑ ρϑουϊδν βρίοηάοῦ 
οἵ μολγὶ δηὰ οιοίιίοη, στον Δρρθαγοὰ 80 ἀδδη ον ἰῃ 
Οὐοποείβ, αὔοσς Αὐἀὐδιιδβ βαϊυϊδίίομ ἰὸ ἔνθ, δ ἔῃ ἴδ 
Ῥγοβϑοηῦ 6δβοὸ. ὙΠ τοβροοὶ ἴο ἴῃ6 γιογὰὶ ταοῖγοϑα, 
ὉΥ͂ ΤΩ681}8 οἵ ποι Φδοοῦ Ὀδοδῖὴθ ἱῃνοϊνοὰ ἐπ ΡοΪγ- 
ἔβην, ποι διδηἀΐπρ πἰ5 ὀχοϊυδῖνο Ὀγί δὶ Ἰουϑ, δοτὰ- 
Ῥᾶστο ἴδ ργοΐίδοο Ὁ. ἰχχυΐ, Ἧ)Ἅο ΠΔῪ ἀϊνίάο ἐπ6 ᾿ιἶ8- 
ἴΟΥΥ ἴπἴο ἴπ6 [Ὁ]]ο πρὶ δίδρθα: 1. Φδοοῦ᾿Β δυτίναδὶ δὶ 
16 ΒΒορΒοτβ᾽ ν)ὸ]} ἰῃ Ἠδγδῃ (Υ γβ. 1-8); 2. 5400} 8 
βαϊαἰαιίοη ἰο Εδοδβοὶ δῃὰ δἷβ γοοοριΐϊοη ἰηΐο [808 
ΒΟΌΒΟ (γοτα. 9-14); ὃ. Φαοοῦ Β οουγθηδῃΐ δηὰ βουυΐοθ 
ἴον Ἐδοθ61] δηὰ (9 ἀδοορίσῃ ὈΟΙΆΠησ ᾿ἷπὶ (νοσΆ. 
156-25). Ηον 7646οῦ, ππάον (ἢ6 αἰνίῃθ γον  ἀθηοθ, 
εἰτουρὰ ἴ6 ἀοοοροι ργδοιβοὰ ὑροη Ὠΐπ), ὈΘΟΒΠΘ 
ψοΥγ τοι, ὈΟΙῈ ἰπ Βοη8 δὰ πτίϊὰ τοβρϑοί ἴο (86 πο. 
(αὕτηςξ : [ἡ μβδβ αἰ σαγβ Ὀθοὴ ργονγθὰ ὑπιο, Τδὲ Β6 
ποτ Θοὰ ἀδοοΐνοβ, 8 ἀθοοϊνοά ἰο ἷ8 δαἀνδηίδμοϑ.) 
4. Ἠΐ6 τοπανοὰ βοῦνΐοθ ἴὸς Πδοῦθὶ (τοσβ. 36--80) ; 
δ. ΤΏ θεοί Ὀοτη ΒΟ οἵ ϑὰ (γογα. 81--86ὅ) : 6. ΒΔ- 
οἷο} ἀεοοοῃ δπὰ (86 οοπουθίπαρο οἵ ΒΙΙΠΔΉ, Ὧν 
μαπαπιδία (χχσ, γοτβ. 1-8); 7. 1.6} 8 αταυϊαίίου, 
δη ποῦ πδηδπιδίὰ ΖΙ] ρδῖὶ (νοτ8. 9--18 ; 8. 688} δὲ 
οἰ άγοῃ (νογβ. 114-21}; 9. Βδομοὶ, ΦοθΘρ μ᾿ 8 Τροίαν 
(νεσβ. 39--94). 

4. ποροὶ ἤδη Ὦθτ9 6 νηἰχίπρο οἵ οδονίβεο Γο- 
ηἰδίίση πίϊι ἐδο οτἱρίηαὶ ἰαχὶ. Ηθ Κηονβ 80 

[πὸ ΜἘδὶ (0 τηθ Κο οὗἩ ἴ[δ6 δποίοης τυρᾶὰθ οὗ πιϊηρ 
πδισαϊνοθ ἐδ Ἦθ ΓΟΤΊΔΙ 5 ὈΡΟῺ ΥοτΒ. 16 δπὰ 17: 
“ Ἰογοονοῦ ἐδ δαῖηθ τον ὙὯἱῸ0 [43 δρόκϑῃ οὗ δ- 
οδοεῖ αἰγοδάυ (νοῖβ. 9-13), οουϊὰ Ὡοΐ ῬγΟΡΟΥΥ ἰμῖσο- 
ἄσποο ἐδ ἔτο ἀδαρμίοτβ οὗ δθϑῃ, 88 ἰ8 ἀοῶθ ἴῃ [88 
Ῥτιοδοηΐ ἰπδίδηοθ. ἢ 

ἘΧΒΘΕΠΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂Α, 

Ι. οτα. 1-8. σαοοδ'ε αττίυαὶ αἱ ἰλ6 δλορλογα" 
οεἷἶ ἵπ Ηαγναλ".--οΣι ὅδοοῦ Ἰυϑοϊ οἱ μὲ Ἰοῦχο 
πον.---- ΤῊ οοηδο τσ δπὰ το ΐηρ τοδηϊξοδίδιίοι 
γοδπϊπιδιοα Ὠἷπι, 80 ἐμδ 6 ζ068 ΟἿ Υ οἱ ἰδ Ἰοῦτγ- 

τᾷ ΟΥ̓́ οουτθα, ἢ6 τηυδὺ 086 8 ζοοῦ, ἢΐβ Ὀτί 4] ΤΟῸΓ 
ἸΠἴ σα ἔγοτη ἐμδὺ οὗ ἘΠ 6Ζορ, δἰ μου Δ Ὠἰπλ861 8 {8.9 

ποοει.--- πο ἐμο Ἰαπὰ οὐ [9 Ῥθορὶϑ οξῖδο ΕἸαδέ. 
-- ΤῊο οδοίοο οὗ [815 ὀχργοβδβϑίοη, πὸ ἀουδῖ, ἱπάϊσαίοθ 
ται ἴγοτα Βοίδοὶ ἢ ρστδαυλιν ἰυτοὰ οαβιπαγὰ, δηὰ 
ογοβϑίηρ [6 Φογάδῃ δῃηὰ ρμαβϑίηρ ἀλόμν ἢ [1 ποῦ» 
6γ ραγὶ οὗ Ασαδὶα δοϑοτγίδ, μ σᾶῖηο ἰο Μοβοροίδιαϊδ, 
ὙΠ ΟὮ 18 4180 ἱποϊπἀθὰ Ποτο.---Εἶο Ἰοοϊκοάᾶ, ἀπμὰ Ὀ6-» 
Βο]ὰ.---Ηο Ἰοοῖζα δρουπηὰ ἴἰο πὰ ουἱ ποσα 86 ἷβ. 
Ὗ ς}15, ΒοΟΤΘΥΟΓ, ΔΓῸ ποὺ ΟὨΪΥ ὙΔΥΙΊΔΓΙΒ ἴῃ ΠοΙηδαϊΐο 
αἀἰϑισίοῖδ, Ὀὰϊ 4180 ρίδοοβ οὗ χδιῃογίησ ἴον [86 βῃρ- 
Βογὰ8.--ἰὶῈθ τᾶ ποὶ ἃ νὸ]} οὗ ἰ᾿ἰνίηρ πδίοσ,---ἱ Ἰοδδὶ 
ποΐ ἘΠΟΖΟΓ ΒΒ νὸ}} ποὸῦρ Ηδγδη,--- αὖ 8 οἰβίθΓ, 88 ἰδ 
ῥοτο ἔγοτα 189 βίομϑ οονοσίηρ ἱξ. [1 βοϑῖῃϑ ἰο πάαῦο 

ἢ ἴῃ ἴῃ το θὲ οὗ {Π6 υἱδίη οὗ Ηδγδῃ, δηὰ (ἢ οἱτγ ἱϊ- 
86 νᾶϑ ῃοῦ γοῖ ἴῃ βῖρῃι.--- [0 Χ τσοχθ ἰὮχ99 Βοοῖκα 
οὗ σϑορ ᾿νέμα ὃν ἰἰ.---βοθῦθα οἵ [ηἷ8 ἀοδβογ ριΐοῃ 
ΓΟΙῸ ἸγΘαΌΘΏΟΪΥ βοὴ ἴῃ ἴπ6 δηοίθηϊ Οτίθης, (οἷ.. χχὶν. 
11, οἷο; ἘΕχ. 11. 16, οὔο.,) δῃὰ ἸΏΔΥ 81}}} ὈῸ 866} ἴο- 
ἀΔγ (ΕΟΒΙΝΒΟΝ : “" ΚΟΒοδΡοὮ 68, 1. ρρ0. 180, 867, 371; 
᾿ἶπ, 27, 250. Ὑἰθυΐης ουρῆβ οἵ βίοῃμϑ δτὸ ρἰδοϑὰ 
διουμὰ (86 ποῖ], δηὰ ὑπὸ ταῖο 18, ἐπί ἢ ΠΟ ΟΟΙΏΘΒ 
βγδὶ σαίοσϑ ἷθ βοοῖκα τοί (Υ. Κ'σηῦβκετ : " ΤΊανο 18," 
ἰϊ. ν.468 ; ΒΥΒΚΗΔΕΡΥ: “ Ξγτίδ Ἢ. 128,616.). Ατροηνς 
ἴδ0 Αταθίδη Βοἀουίΐμβ ὑπὸ γγ}}8 Ὀοΐοῃσ ἴο βορασζαῖο 
(ἰθο8 δηὰ ἔδυ 65, δ ἃ ΒιΓΘΏρΡΌΓΒ ἃ ποὺ Ῥοττοϊ θὰ 
ἴο 086 ἰῆοτα πἰδοιυΐ ᾿ῥσοδοοίΒ, ἱ. 6. ρῬῪ (ΒΟυΠΚΗΛΒΡΥ: 
“ Βοάουΐηβ,᾽ Ρ. 186. ΒΟΒΙΝΒΟΝ, ἰἰΐ. Ὁ. 7; ΘΟΏΡ. 
Νυμιῦ. χχ. 17,19: χχὶ. 22). ΤῊ ΔΙῸ, {ΠοΓΘΙΌΓΘΟ, 
οἴϑη ἴθ οδυδο οὗ βιυϊέοθ ΧχΥϊ. 19, οἰ6.) ἸΤῈθ 
ΑΥΔΌΪΔΙΘ ΟΟΥΟΡ {61 ὙΘΥῪ 8. 17, 80 ἰμαὶ {Π 607 ΤΟ- 
τοδί Θοηορα!οα ἔγοτα δίγδηροῦβ (0100. 8:16, 1ϊ. 48, 
19, 94).,. Ενδῃ ὩΟῊῪ (ΠΟΥ δῖθ οοὐθγϑὶ ὙΠ ἃ ἰδγζο 
βιίοῃθίθβθο ΒΟΒΙΝΒΟΝ, ἰΐ. "ἢ. 180), Ἐποβει,. ΒΟΒΙΊΝΒΟΝ: 
“ Μοὶ οὗ ἴΠ6 ΟἰδίθΓΏ8 Δὸ οογεοεϑοὰ Ὑ]Γἢ δ ἴασρο, ἰδίοἰς 
βΒαοῖ εἰοῃο, ἱπ ἴδο οοηίο οὗ νιΐοῖι 6 τουπα ἢ0]6 8 οαϊ, 
ἩΙΟΝ ἔοττοβ [06 τηουϊι οὗὨ ἐδο οἰδίογῃ, Τ}ν8 Βοῖΐο, 
ἴῃ ΣΏΔΏΥ ὍὯ6 ἰουμὰ οογοτοα ὙΠῈ ἃ ὨΘΑΥΥ 
βίομο, ἴο ἰδ τϑίλουαὶ οἵ νοῦ ἔπτο οὐ ἰἢγθθ τἤθὴ 
Ὅτ γοααίεἰ 6.) ΑΔ ἰο ἐμὸ οἰθίθσῃδ (866 850 Κ οἱ!, 
Ρ. τ ΑΒΟᾺ ετοαῖ πἴοςιο.---ΤῊ 8 ἀ068 ποῖ Ι6 δ 
(παὶ δὶ ἐπθ δρθρῃογαὰβ οτΘ 0 ΘΟΓ6 , δὲ 
ὉΥ ἰδεῖν υηϊτοὰ δἰγοηρὶ ΕΥ̓ τοῖρν ΤῸ} ἰξ ασαγ. ΤῈ0 
ΒΏΘΡΒΟΙΩΒ οὗ ἰμ680 ἰδγθθ δοιὰ τουδὶ παὶξ ἴον (890 



δ28 ΟΕΝΕΒΙΙ͂, ΟΒ ΤῊΝ ΓΕΠΕΞῚ ΒΟΟΙΪ ΟΥ ΜΟΒΕΒ. 

τοαὶ οὔ ἴ6 βϑορδανὰ τὰ (δοὶρ Βοτάβ, Ὀδοδῦδο (86 
παϊογίης οὔ [86 ον ἯΔ8 οοϊοηοι πὰ τηυδὲ (Δ Κ0 
Ἶδςο 'ῃ ἀπθ ογάθσ. ΤῈ γοσοδεξκ, ῃο ἀουβδὶ, ἱπάϊοαίθα, 

πρυβπαν τῃδὲ 1} δίοῃοθ ἵνΑΒ ἴ00 ΠΟΑΥΥ ἴο 6 τοιηονοὰ 
ὉΥ οπϑ οὗ ἰμ6 Βμορμογὰβ. ΤΈΘΒΒΟΡΒΘΡΩΒ Δ180 ΔΡΡΘΌΓ 
ἴο αν τδὰθ {Π6 ΓΕΙΏΟΔΙ οὗἩ ἰῃ6 δίοῃθ 88 θϑϑῪ 88 
Ροββϑί]6 ἰοὸ ἴδοπλ.---ΒΗ͂ Βχοῖσϑι.---α ἔππομγ 
δαϊυϊαιϊΐοθ Ὀοΐνοο 86 ΒῃθρἢθΓ8.---Οὐ Ἐξδσδῃ.--- 
[Βδγϑρ ἰΔΥ ἀροὺυΐ ἔοαν δυπάγοι δπὰ ΒΥ τηῖ]68 ποσί ἢ- 
οδαβὶ ἰτοῖὴ Βοογ-ϑοῦα, [6 πουϊὰ, ἰδοτοίογο, Ὀθ ἃ 
ἸούτῃοΥ οὗ Βἥδοῃ ἀαυβ, ἰἢ δδοοῦ πικρὰ δὲ (86 γαΐθ 
οΥ̓́ ΓΟ ταῖ]68 ἃ ἀδγ. ΜυτρὮγ.---Α. 6.] Ετοτα [Ὁ }8 
ἰξ ἀοοδ ποὺ [Ὁ] οαγίδίη!] ἰμδὲ ἰδ6 οἱ τδϑ ἴδσ οἱ 
8:1}}} 1,δΌδη ταῖραϊς αν πδὰ ἰθηΐβ οὁα 860 ῥδἰπβ [ὉΓ 
διἷβ ΒΒορΒογ 8.-- -δῦδη, ἴ}9 δου οὗ Νδβοσ.---Ν  ΌοΣ 
ΓΑΒ 8 ρταπαϊδίμον. Βοίῖδαοὶ, Ηἷ8 ΔΊ ΠΟΥ, ΔΟΓΘ ΓΘ ΓΟ δ 
ἰηῖο [6 Ὀδοκρτουηά, [πὲ 88 ἰῃ ΒοΟΡ ΘΚ ἢ Β Ὠἰδίο γ.--- 
Σὶ ἰκΒ γοὶ μἰρἢ ἀδν.--- Αοοογάϊηρ [0 βίανϊκο, δδοοῦ, 
88 ἃ Βμορδοσγὰ, πίβιϑαὰ ἰο σοσηϊη ἃ ἰμθβο δθρμβοσὰβ οὗ 
τοῖν ἀυϊγ. 10 ἰ6 οὐνιουδὶγ (6 ὑγταάοης Φδοοῦ ὙΠῸ 
δοίϑ ογσγθὺ Ηδθ ἩΪΒΙ6Β 0 σϑζθοῦθ ἰδ βῃορΒοσα, ἰῃ 
οτος ὑὺ πηϑοὶ ἷβ οουδίῃ Βδοὶιθὶ, τΏο 8 ΔΡῸ ἱ 
δίοῃς (8ϑοα Κει.). Ηθ [08 δϑδύτωϑδ ἐμδὲ ΕΠ 6Υ 00 ἀ 
Δίου ὑμοὶρ βοοῖχθ βορδιδίοὶυ, δηὰ δϊουαγὰβ αἀτίνθ 
δραίῃ ὑο [06 ραϑβίῃγο. 

ῶ. Ἴεῖβ. 8--14.---ἴαοοῦ᾽ε φαϊιαίΐοη ἰο Ἰαολεῖ, 
απὸ λὲς τεοορρίίοη, ἱπίο αδαπ᾽ε ἦοιεε.--- ἘΣ Βὴλ 
ἰκορὶ ὕλθῃ).---ἰ ἰΒ συβίοτϊηδιγυ δίῃ ουρ, ἴδ 6 ΑΥὐδ ΐδηβ 
ΟΥ̓ Βἰηδὶ, (μὲ ἐμ6 νἱγχὶῃ ἀδυρῃίογα ἀτῖνο ἴπΠ6 μογὰβ ἴο 
[86 ραϑίυτο (8.0 ΒΟΒΕΚΗΛΆΡΤ: “ Βοάουΐη8,᾽") Ρ. 288). 
Κνοβσι, Εχ. ἱἷ. 16.---Αὐᾶ τοἹἹοᾶ 1.9 πῖἴοχοθ.---Τ}0 
ΒίγοΩς ᾿τοργοϑϑίου ἱμαὺ (06 Ὀοδυϊαϊ ΒΕΔΟΠ6Ι τοδὰθ 
ὌΡΟΠ ΘΓ οουβὶῃ Φδοοῦ ἰ8 τηδηϊεθιοὰ ἴῃ {πὸ ᾿ταγα. 

6 ΓΒ 88 Βἱπη86}} ροτογίυ ΘΟ ρΡὮ ἴο ΤῸ] [86 βίοῃϑ 
ἔγοτῃ (6 σηου ἢ οὗ ἰ8ο οἰδβίοτῃ οαἱ οὗ ἸΙοτϑ ἴο μοῦ, δηὰ 

᾿ (1:0 ΡΟΒΒΙ ΠΕ (δαὶ ἴῃ ἰγ]Δ] ἀν διὰ [αϊϊ, Αἱ 
[86 Βδσῃθ ἰΐπη6, ἴοο, Β6 Ὀο]Ἰγ ἀΐϊατοχαγϑ ἰδ. 8 ΘΟΤΏΤΏΟΩ 
τυΐο οὗ 186 Βῃδρμοσαβ ργθθοηῖ. ΒοΒ 6} Β ΔΡΡΘΆΣΔΠΟΘ 
τοϑ 9 Ὠΐπι ΘΑΘῸΣ, 88 ζοττλ  ΥῪ ΕΘ ΘΑ 8 ΔρΡρθάγα 00 
ΘΟΥ̓ΘΏ ἴπ 6 οΪὰ Ἐ]οΖον, ποθ π6 ἰοοὶς ουὐ (Π6 Ὀγαβοοοίδ 
Ὀοῖογο Β Κον βου, Τὸ μονας οὗ ὈδδΌϊ ἷβ α͵80 
τοοορτιίζοα ᾿6γθ ὩρΟῦ Βδοσοᾶ ρτουπἃ. Τυσὰ (1 Π (8 
[δα 186 υπἱτοὰ Ἔχογίίοη οὗ {86 ΒΒορῃοσὰβ νου ἢδνθ 
ὈΘΘΠ ΠΘΟΟΒΒΑΙΥ, δηἃ ἰὴ 6 πδιτδίΐνο, [μοτοΐοσθ, Ὀοδϑὶβ 
οὗ ἃ ϑϑατωβοῃ.ἶζο βίγοησίὰ ἴῃ ὅδοορ. Βυΐ ἴδοτο ἷβ 
ἃ ἀἰδδιοηοθ οί ϑϑιβοπ κα δίγθησία δηὰ [ἢ6 
Βοσοῖς βροτὸν οὗ ἱπβρίγοὰ ἰΙοσα. [Ῥϑσθδρϑ, ΒΟΊΤΟΥΘΓ, 
ἴλογθ ΜῊ ταϊηρϊΐηρ πὴι (δἷ8. ἔθοϊηρ (Ὧ6 ἸΟΥ͂ πΒῖοῖ 
ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ ϑρτίηρβ ἔτοαω δηάϊΐηρ Ὠἰπιβ6} διαοὺρ ὨΪ8 
Εἰπάτγοά, αἴλον (06 Ἰοπγ, ἸΟΠΟΙΥ δὰ ἀδησθγοὺβ 10Ὲγ- 
ΠΟΥ ἰδγουρὰ (ὰ6 ἀοβοτγί.---α. 6.]--δοοῦ κἰπβοᾶ 
ἙἘΛΔΟὮΘ).--- ΤΏ ἰγοοο] ἃ Ἴ Σ ὙΓΙδὲῈ ΒΟΤΒ ἴδδὶ ΒΘ 
δοιοα ἐμ: 48 σουδβίη (το προ [6 Βίομο ἔγοτῃ 86 νῦὸ 1} 8 
ταοιίδι, ο6.). Α.8 ΒΌΟΒ ὯΘ γῶ8 Δ]οτϑα ἰο 89 Εδοῖοὶ 
ΟΡΘΏΪΥ, 88 ἃ Ὀγοίῃον Ηἰ8 βἰβίον (βοὴ οὗ 50]. υἱῖϊϊ, 1}. 
ΚΝΟΒΕΙ,.---Ὑ οἱ Ηἷδ ὁχοϊἰοτηθῃς ὈΘΌΣΑΥΒ Εΐτα ΘΥ̓ΘΠ ΒΘΓΟ, 
δίῃοο 86 ἀϊὰ ποῖ 8 κ6 κιόντα [εἶθ το δι ἰοβ᾽ΐρ τὲ 
ΒΟΥ ἘΠῺ] αἴογπνδγβ.--- πὰ τγορῖ.---Τ δῖα Οὔ 7ΟΥ, οὗ 
τοδηϊτηδίίοη δἷλον ἃ θη Ορργρδβδίοη διὰ βογον (εἰ. 
χὶν. 1ὅ; χὶνὶ. 29). 6 πορί δἱουά, νὴ υρὶἱ 
γοΐοο, Βυοῦδθονῦ Βαῦθ θαυϊγα]οηῦ 0 πορμαπ (οἱ. χὶν. 
16; χχὶν.48).-- -Σ δ: ΤδΡδ ϑαχὰ ἔιο τλα τ ρῈ.--- 
Τιδῖ δοοῦ τηδὰσ (16 πΏΟ]0 ᾿ΟΌΓΠΘΥ οὨ ἔοοὶ τηϊρὶ 
Ὦλνο οαυβοά βυδρίοίοι ἰπ (06 ταϊηὰ οὗ ᾿δῦλ. Βαὶ 
86 8 Βυϑοορίΐ Ὁ] οἵ ποίου ἔβοϊηρθ, Δ5. ἷβ ϑθθὴ ἔγομ, 
[Π6 δυθβοχθθηῖ παιτδίου (οἷ. χχχὶ. 34), δι μουρ ἢθ 
8. σοηδΡΑΥ ρονογοϑὰ ὈΥ Β6} 6 .4ἢ τηοίῖγοδ.- -- πὰ μ6 
[οἹὰ ΣΟ ΩΣ .---ΞΌΓΟΙΥ, 106 ποθ οδῦδο οὗ δἷ8 οῦτ- 
ΏΘΥ, ὈΥ ἩΔΊΟΒ ΒΘ 8180 ὀχρ αἱ ηθα μἴ8 ΡΟΟΥ ΔΡΌΘΑγΔΠΟΘ 
88 [26 δθῃ οἵ (86 τἱοῖι [δδδο. ἴῃ (86 νἱον οὗ Κοῖ,, 

δ ταϊδίθθ ΟἿΪΥ ἰδο εἰγουτηδίδ 08. το οπο ἔτοια 
ΥΡ. 2--12.---ΘΌΣΟΙΥ ἔποῦ ασί σὰν 3Θοδἢ ασα Σὰν 
Ῥο;Φ.---Ηθ ΤοΟΟρΏΖΟΒ Ὠἰπὶ [Ὁ}}γ ἔγοπι ᾿18 Δρρϑδγδσζιθθ 
δηὰ 818 οομητηυηϊοδίίοῃ, 83 ὮΪ8 ΠΟᾺΓ τσοϊδεϊο.---- 6 
Βρδοο οὗ ἃ Σου Ὦ.---Ἰ Ἰ τ γ, ἀυτίηρ, δόμα, δὴ ἴῃ- 
ἀοβηΐϊθ υτοῦον οἵ ἀδυβ. [Ὁ πὰ γοῖ υποοείαξει, 
Δ ἴο ἀδγ, ΒΟΥ ἐμ 0 0 πουϊὰ γσδηρο τηδίϊογβ. 

8. Ἴοτθ. 1ὅ-2ὅῦ, αοσοδε δωϊξ απα δεγυΐος 70 
Ἰαολεῖ, απ ἐλα ἀδοορέϊοα ργαοίεὦ Ὡρὸπ Αἶτα, 
-- [6}} το ταὶ 5881} τγ τσασον 59.--- Τ 8. ὁΣ- 
ΓΟΒδΙοΌ 8 τορασγα θα ὈΥ Καὶ δγοδαῦ δὲ ἃ τοδιῖς οὗ 
ΒΔ δ βο  ββῆηοδϑα, αὶ ἰλοσο ἰ8 ἢ0 στουπὰ ἴον {15 

νίον. [ὲ 8 ταῖονυ ἰο Ὀ6 Βαρροδοὰ δὶ ΓΔ Όδῃ νεϊδὲις- 
οἷ ἴο ὀροῦ (6 ὙΔΥ ἔὉΓ [διί8 ἰονα δβυϊῖ, πμΐοἢ, οὐ δο- 
οουηΐ οὗ δἰ ροοῦ οομάϊτου Β6 δὰ ποὶ γοῖ τοπϊυτοὰ 
ἴο ὕῬτοϑβ, Ἧς 8060 ΔΙΠΟΥΉΎΔΓΑΒ, ἱπάοοα, δας [Δ Ρ δαὶ 
ὙΠ ΠΡῚΥ κἰνοδ Ὀοΐδ ἷ8Β ἀδυρδίοῖα ἰο ἢ. Ὑ76 
ἀο ποῖ, Ββονονονῦ, τὶϑὶ ἰὸ οχοϊυάθ (π6 τπουρῆΐ, {πδὶ 
πῃ ἐπ6 Το δ ἶπιθ δ6 ΤΏΔῪ ΠδγτΘ ἀρῤοτς προς 8 δἰ υ] 
διὰ πδο(Ὁ] δῃορῃογὰ ἴῃ Φδοοῦ, Ὀοδὶάεβ δεϊοὰ 
ἔτοσω ἴο ἷδ οἴσῃ ἰπίογοθί, οδρϑοίαν εἴποθ Β6 
Ἰκηον ἐμαὶ Φδοοῦ ροβδοθδοὰ ἃ στοδὶ ἱπηθυίδθοθ δὲ 
ΒοΙη6.--- ὁ Ὡδτηο οὗ ἴ86 οἷᾶοσ τυὰϑ 1,96ἢ.---Ἴἰ ἰα 
ΤΟΙΏΔΙΚΔΌΪΟ, τιδὲ ἰῃ ἴῃ 6 Οχρ δηδοῃ οὗ ἰδ]8 πᾶσ πὸ 
ΔΙῸ ΤΩΟΘΙΪΥ ᾿ποϊποὰ ὑὸ [Ὸ]ο ἀοτνοῦ εἰσοϊβδοιῦοπε 
οἵ ἐδο πογὰ ΣΝ Ὁ (806 ΕἾτγαὶ Ὄροπ ἰδ }8 γεγὉ).--- 3 
ποτὰ  υδοὰ ἰο ἀεβοῦῖρο (Π6 Ἔγεθ οὗ 1.6 8}., σϑ6 8} 
δἰ ρὶγ : πρὰκ οὗ αὐ], τ ἤθοοο ἰπ6 ΑτϑΌϊδὴ8 ἢδυθ 
τοδάο, τηοίδέ οὐ δίδαγεεγεά. 1,58 6γε8 Ὑ6γῸ ποῖ ἴῃ 
ἰκ60 νὴ 6 ΟΠθηίΔ] ἰάοα οὗ Ὀεδυῖυ, (δουρὶ 
ΟἸΒΟΓΝ86 δὰ ταϊρμξ 06 ἃ ΜΟΙΏΔΩ ΚΤΟΔΌΥ Ὀ οσδοα. 
“Ἐγοθ ποθὴ διὸ μοὶ οἷοῶς δηὰ Ἰυβϑίτουβ. Τὸ {ἐδ6 
Οτθηίαὶ, Ὀὰΐ οβρϑοΐδιν ἐὸ [86 Αγαρίδῃ, ὉΪ]Δοκ οὙθβ, 
Δ] οἵ δ δπὰ ἔγο, οἴθδν δῃὰ Ὄχργοδβεῖνθ, ἀδεῖς ογεβ, 
ΔΙῸ οομδίἀοτγοὰ [ἢ6 ῥχἱποῖραὶ ρασὲ οὗ ἴθιρδ]θ Ὀεδαιγ. 
ΘΌΘΝ ΟΥΘΒ δ0 ἸΟΥΟΒ [0 ΘΟΙΏΡΑΤΘ πὶ ἰἰο86 οὗ ἰδς 
ὅσες, (ΗΠ λμλβα, ἱ, ῥ. δδ7, οἷο. ἘΚ ΠΟΡΕΙ.--- ΕΑΓ ΒΟ], 
186 ἐμίνὰ τορουηθά Ὀοδυΐ ἰη [86 ραίτίδγο δὶ δι "γν. 
11 δυιμοη το Εἰϑύοσυ 'πτῶϑ ποῖ ἰὼ ἴμ6 "ἢ 1μοδῃι, 85 [86 
τροῖδος οὗ Φυάδῃ, δηὰ οὗ [6 αν ἀϊο Μεβδίδηϊς 1ἴπὸ, 
οὐρὰς ἴο αν οαττἱοὰ ΟΠ [86 ῥγὶζα οὗ Ὀδδυῖῦ δες 
ΒΑΔ δηὰ ΒΟΌΘΚΔΒ.---,ΛΑπὰ τῦ9}} ἔανοσϑά .--- Βοδα- 
ἔἰδυϊ δ6 ἴο 6 ν ἔοσῖα δηὰ ὑθδυΐι! δ8. ἰο Βοὺ δοσῃίο- 
ΠΔΏΟΟ." Βοδίάθ ἰδ8 τζοσο μοῃπογαΐ ἀδδίσηδος : 
Ὁοδυῦυ] δ ἰὸ ποῦς ἴοσιω, 106 δοοοῃὰ: βοδυῖζὶ 
ΤΙΝ τουδὶ ΒΌΓΕΙΥ ᾿ΔΥΘ 8 τοογὸ ἀοβηϊθ εἰσιιβοι- 
οῃ : δεαωέ μὲ αα ἐο ἣδν οουπίεπαποο, διὰ, ἰμἀοοά, 
πὶ ἃ τοΐουθηοο ἰὸ δοὺ Ὀοδυῦ Ὁ] ογ6δ, πο ποτε 
πδηϊΐηρ ἰο 186. Τὺ ἴΠ0 ραδβαθθ ἱπαϊ γθ Εἰ Ὺ 8875 
ἐμαὶ 1,68} ἔοττα τδϑ βοδυιι].---Θοχνο [8899 δον. 
γοῦνα ἴοσ ἘϊδΟἢο].---ἰποίοοὰ οὗἨ τδροὸθ 86 ἀθεῖγεβ 
1η6 ἀδυρδίον, δηὰ ἱπβίοδὰ οἷα ϑεσνΐοα οἵ ἂῃὶ ἰμα οβιῖτε 
ΠΌΡΙΟΓ οὗἁ ἀδΥ8 ᾽θ ὈΓΟΙἶ868 ἃ Βουυΐοα Οὔ ΒΈΎ ἢ Υ̓ΘΘΙΒ. 
ς Ζδοο 8 βογυΐοθ σοργοβδοηὶβδ (86 ῥγῖοθ ἩΒΙοῖ, δ. 
(86 Οὐθηῖα]β, ττσα8 Ὁδ08}}γ μαϊὰ ἴοῦ ἰδ πνῖ τ 
Ἧ88 ἴ0 Ὀ6 ΤΟΣ (806 Ἧ ᾿βεαΐω., αὐνάοῦ χολστία ρα). 
ΤῊ6 οὐκίοτα 8.}}} οχίδίβ. ἴπ Κογοκ, ἃ τηδὴ υϊϊπουὶ 
ΤΏΘΔΗΒ, ΓΟΏΔ6ΓΒ ΒΟΓΥΪΟΘ [ὉΓ ἢγθ Οὐ εἷχ ὙΘΑΓΒ (ΕἸΣΤΣΕ, 
ἈἘνακωπάο, χυ. Ῥ. 614), διὰ ἰμ Ἠδυτλη, Βυγκδδσάϊ 
(“ Βγηίβ," ν. 464), τωϑὲ 8 γουπρ' τῶϑη ΒΟ Βαὰ ϑβεγτεά 
οἷσιν γοασβ ἴον εἷβ ὕδσο βυρροτῖ, διὰ ἰμθῃ, τεοοϊτεὰ 
[ῸΡ ἃ Ὑἱο (80 ἀδυρθίος οὗ .}18 γλδβίθγ, θὰ τησδὲ σεῦ- 
ἄν ϑοσυΐοϑ 8ι1}}.) ΚνΌΒκι, Οἱ [88 ΘΟὨΓΓΑΓΥ, Κιοὶϊ ἀϊ5. 

Ρυΐεδ ἰδ οογίδίηιυ οὗἩ (μ6 δεδυμιρίίου ἱμαὲ ἴπ6 οὐϑ- 
ἴομλ οὗἉ 86] ϊηρ ἐμοἷρ ἀδυρθίοτθ ἴ0 τοθη ΜἯὰΒ σοΏΘΓΑΙ 
δὶ [δὶ ὥθωο. Απὰ τὸ Ἑβου!ὰ ἐδερας ΥΉΟ Αγ αι ὠπονο ̓Ξ 
ἐτπιῖ ἢ ἰῃ ὀσρ δἰ ἱυρ᾽ ΤΏΔῺΥ οὗ [86 ρσχγοθϑῃὶ Ὀοτ- 
ἀον Αδία ἕγοση πέγἐ ον ομβ, ἴδ ἴο ἱπνοεὶ 
ϑνθεγιμίπς δοοοσάϊης ἰο ΚΌΟΡΘΙ᾽ 8 νἱοσ. Καὶ μο]ὰβ 
ἐδδῖ Φαοο θ᾽ Β ϑούθσι γβᾶσβ οὗ βουυΐοθ ἴδκεβ 188 οΪδὸθ 
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οἵ ἴἰδο συδίουθῦ ΘΟΉΤΥ δηὰ (8 Ῥτοδοηὶβ αἴνοη ἰο | τϑοῖς.--- ἀπωρι βο ἐλδ δεΐ οἱἱὰ ἰλὲδ οπο͵ ἷ, 6.. 
(δ) τεϊδῶνοδ πὶ Πὸ ουρυΐϊοοῖϊϑ ἴῃ0 ἴδοϊὶ ὑμαῖ [86] {6 θγβὶ τϑοκ δίνοσ [10 τραγτίθρο, υἱοὶ 18 ἀπ6 ὑο ΒΟΥ, 
ἰάθα8 οὗ δωνέησ δηὰ ἐπ΄ (απ Ὀαγίου) δῦο ποὶ 
Ἡμέρα γη  βξοδι αὐλ τες ἀθρόος 8. χροός ν6 αἱ 
ΣΘΟΙ πίον [86 σογοιοῦδηοδα οὗ 8 Όδη ἔγοζῃη ὅδ ο Ὁ Β δὸ- 
οορίδῃσο Οὔτ 6 οὔτ, ΔΙ που Ρἢ [18 ἱμποῦ δ, 861 Η 50}, ΠδΥ- 
ΤΟΥ -Ιαϊπἀοα οοπάυοὶ, ΔΒ ἴδ ἐα βϑϑὴ αὐτογναγὰβ, ὑπγοΟ 8 
ΒΟΙῺ6 Ἰρὶν Αἰθὸ οἢ 686 Εκδύοτη ἰγδ ἢ β8Ο 1 0}8.---ἰῦ 15 
Ῥοϊϊος ἐμαὶ 1 αἷνὸ Βοσ ἴο [8966.--- ΑἸηουρ 4} 
Βοάουϊη Αταθίδηβ ὑ86 οουβίηῃ 88 {π 6 ργθίογσθῃοο ἴῸ 
διγδηρ τ (ΒΟΒΚΗΔΆΡΥ, “ Βοαουΐη," ᾿. 219), δηὰ [86 
Ὅγτυδοϑ ἴῃ Πγτία αἱ ΤΑΥ͂Θ Ὀτοίοῦ ἃ ἔνθ [0 8 τἱοἢ 
ΒΙΓΔΏΡΟΡ (ΌΣΝΕΥ, “ Ττδυ δ," ἢ, Ρ. 62). [ἰ 19 ρ6η6- 
ΓΑΙ ΘΟΒΙΟΙΏΔΙΥ ἰπτουρῃουῦ [06 Εδεὶ, ὑπδὶ 6 τηδῃ 
ΤΩΔΙΥΙΘΒ ᾿Ϊἷβ8 ποχὶ οουδίῃ; Ὧ6 ἷ8 ποὺ οοΙηρο δα ἰὼ ἀ0 
τ, δαὶ ἰδὸ τρις Ὀοϊοηρθ 10 ἷπὶ Θχοϊυδίνογ, δὰ 
βὴο ἷβ τοὶ Δ] ΟΘὰ ἴο ΤΩΒΕΥΤΥ͂ ΔΩῪ οὐδοῦ πὶ ουΐ δ18 
οουδοηί. Βοίδ τοϊδῦνοθθ, οὐθ δοσ {ποἷγ τηδττίαρο, 
68}} οδοῖ οὔορ οουδίη (ΒΟΕΚΉΔΕΡΥ, “ Βοάουΐηδ,," Ρ. 
9], δῃὰ ““ Αγαδίδῃ Ῥγουθγθθ,᾽ ῥ. 214, οἰο. ; λυ δῦ, 
“ ΝΙπουθῇ δηα ΒδΌγ]οη," Ρ. 222 : [ΑΝ χ, "" Μδῆποῦβ 
διὰ Ουδίου,,,1. Ρ. 167). ΚνΝΟΒΕι,.--- [Ὁ Υ᾽ βοοσαϑὰ 
πρῖο Ηἰτα πὶ ἃ ἔονν ἄδγπ.---ϑοὸ [ἈΣ, ὩΔΙΆΘΙΥ, 88 
[δαὶ [ἴᾳ στοδί ἴονθ ἕον Εδοῦθὶ πιδὰθ ἷβ Ἰορ ΒΟΡΥΪΟΘ 
ἃ ἀοἰϊχθς ἐο ἷτ: Ὀσΐ, οα ἴΠ6 οὐδοῦ μαηά, ἐξ 8 ποῖ 
δβαϊὰ πὶ 6 ἀἰὰ ηοῦ ἸΙοηρς ἴον [86 Θηὰ οὗ (8686 βουϑθῃ 
γοδιβ. Ὑοὶ 6 γδἯ8 οὨθορἃ] δηὰ ἰουία ἰῃ ΠΟΡΘ, 
ΜὨοὴ ἷ8δ ἱπ ροσγίδοὶ ϑορίης τὶ «8008 οἴδιϑδο- 
[6τ.--ΦΔ Ε'οαδῖ.---ΓΟΌΔΌΪΙΥ δῦδῃ ἰηϊθηάθά, δὲ ἐῃ6 

ὁ πυρίΐαϊ ἔραδὺ πΏϊο Ὧ6 Ῥγορασγεα, ἰο ἴδοι δὺθ 
ΔΟΟΌ Β, ἀδοορίίοιῃ ὈΥ ἐμ ρψιοαὺ Ὀυθϑι]α δῃηῃἃ ποίβα, 

Ῥαΐ ἰδ δ͵80 ἰὸ ἰϊηρβ 8ο, ἐμαὶ αὖον βούβῃ 
ἄδγα 86 ποἀάϊηρ τοῖρσῃςξ Ὀ6 οοῃϑίἀογθὰ ἃ ἀουῦϊο νϑά- 

Ἐσον ἰϊ 18 οὐϊάοπὶ ἰδδὲ πὸ τῖβῃοδ ἰο Ὀϊπαὰ ὅδοοῦ 
88 ΠΤΤΩΪΥ δηὰ δὲ ἧς ἴγι ἀὐφαρόμης ἴο δἰ πη86}7 (866 οἷ. 
Χχχσυ, 327).--ΤϑϑὮ, Ὀσδῖοχ.--- ΤΠ ἀδοσρείοι 
ΓΔΒ ῬΟΒΒΙΌΪΘ, ἢ 10 σπϑίοτω, ἰμδὲ (9 Ὀτῖά6 νγὰϑ 
ἰρὰ νοϊοὰ το 80 Ὀτϊἀορτοοῖὰ δηὰ ἰδ 6 Ὀτία δὶ ΘΠ ΔΙ ΌΘΡ. 
ΤΔΌΒβη ῬΓΟΌΘΌΙΥ Ὀοϊϊονϑάᾶ, 85 ἰο 86 Ὀ6886 ἀθοορίδομ, 
τδδὲ Βὸ που!ὰ Ὀ6 ἀχουδοὰ, Ὀθόδυδθ Ὧθ6 Ὠδα ΔΙΓΘΔαΥῪ ἴῃ 
τίετ ἰῃ6 οοπορβδίοη οὗ [86 βοοομὰ ἀδυρηίον ἰο δδοοῦ. 
«-ΟΑΑΟἱπὰ ΤάΡαη κανοὸ τοῖο ΒοΣ ΖΙΙΡΔὮ.---΄ 6 ὁδῃ- 
ποῖ σογίδὶ ]ν ἰηἴοὸσ ἐμδὲ 9 τἂὃΒ ρϑγαϊτηοηΐουβ, Ὀδολυβθ 
.θ ζῶν Ὀπὲ ΟὯ6 δδπαπηλϊὰ ἰοὸ 1066}, κἷἴποθ Ὦθ6 υῃ- 
ἀοποιοαγ ἐπουρὶῦ αἰγοδὰγ οὗ ἴη0 ἀοντΥ οὗ Βδομοὶ 
πὰ ἃ ϑοοοῃμὰ πδηατηδία, ΤῈΘ πυτηῦον οὗ ΚΘΌΘ ΚΑΒ 
Βαπάπηδίβ '5 ποὶ τηϑηϊοποὰ (οἷ. χχῖν. 61).---Βομοϊά, 
ἐϊ τοῦ “ ΤΉ ἰβ [η6 Βτϑὲ τοι υξίοῃ Φδοοῦ 
ΘΧΡΟΣΙΘΏΟΘΟΒ ἴῸγ (δ6 ἀοφοοί δ! ὑτδοιΐβοα οὗ δ18 ἴον 
ἀδγ8." Η6 ἔταυα δηὰ οσυπηΐηρ, βοουτοά 
186 ΡΪδοθ δηὰ Ὀ]οβαίηρ οὗἨ ἔδβαυ,---θ, {86 γουηρογ, 
ἴπι ἴη6 Ρ͵406 οὗ ἐ:ιὸ οἰάθδ: πον, ΟΥ̓͂ ἰὴ 6 δδιθ ἀθοοϊξ, 
186 οἷάδον 'β ραΐ ρου εἶπ ἴῃ (Π 6 ὈΪΔοθ Οὗ ἴπ6 γοῦηρθυ. 
ὙΥΒΑΐ δ ἤδη ΒΟῊῪΒ ἰδὲ δῃ4}} ἢ6 6180 τοδρ. ἴῃ ἰδ 
οὔσῃ Ῥυπίβῃηθα πί(ἢ βἰη.---αὰ. 6.1] 8.60 Βοοίτί δ] δπὰ 
ἘΠΙΪΟΔΙ ραυδαταρῃδ. 

4. Ὑετβ. 236-80. 2716 τεμπσισοά δογυΐοα 70. Παολεῖ. 
-ἈἹττ τοὰοὶ Ὡοΐ ὍὈ6 δο ἄοχιο.---“ ΤΊ6 ΒδΙὴθ ουδβίοτω 
Οχἱβὲβ διηοης [86 Εἶδδὲ [πάΐδη8 (806 Μανυ. : “" Βίδι- 
αὐ, 11. 160. ΒοΒενν,, Α. υ. “ Μοά, Οτοηι," διὰ 
ΨοΝ ΒΟΗΒΡΕΝ, ὑροη τἷα οἶδοολ, Ἐνϑῃ ἰπ {π0 Εσγρὶ 
οὗἉ ἰο-ἅἀν, ἰῃ0 ΔΒΟΥ βοϊῃϑίταθθ ΤΟ Ὧ868 4180 ἰ0 μὶγϑ 
ἴπι ΤΟΔΙΤΪΔρΡῸ ἃ γΟΌΠΡῸΡ ΟΔΌΡὨΙΟΥ ὈΘΙΌΤΘ δὴ οἷο Γ᾽ ΟὨΘ 
(ἔμλνε : “"᾿ Οὐδίοτωβ δῃἃ ΜδηποΥβ,᾽ ἱ. Ρ. 169). Κηο- 

ΠοΙΣσϑοῖ δαὰβ {6 οὐυδίοτι ἴῃ οἱὰ ἱτηροτγίαὶ 
Οδγτοδηυ. ΤὨΪβ Ἔχοῦβο ἀ065 ποΐ ΒΕ ἰπ [6 Ἰοαβὶ 
ΓΔ ἢ ΒΒ ἀδοορύοπ, Ὀπὲὶ ἐποτθ 88, ὨΟΎΘΥΘΓ, ἃ δὲϊηρ 
ἴον 8000 ἴῃ {Π 8 ΓΟΡΙΥ, νἱζ., ἰῃ ἐδθ δι ρηδϑὶβ οὔ ἰ}6 
τὶ σοὺ οὗἨ 106 νει θοτῃ. Βυὶ [ΑὈΔη 8 ον δαὶ ἴοϊ- 
ἱονϑά, δηά ἴῃ τ οὮ ον ὑΓΌΪΥ Ὠὲβ ἰση 0 }]9 86 ΕΒ ἢ 688 
Δ. τοϑηϊίοαί, οδ]τηθὰ «Ψ5000 8 τηϊηὰ.---Ἐ Ὦ 181] ΟΣ 
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βίποθ ἴδ 6 ποἀάϊπρ' βΘΏΘΓΑΙΙΥ Ἰαδίθὰ ὁη0 πϑοὶ (δυὰρ, 
χῖν. 12; ΤΟΌ. χὶ. 190). [ΠΗ γ᾽ νϑοὶς---ἰὰθ ᾿πγυϑοῖς οὗ 
1ϑδῃ, ἰο οοπῆστη [9 τηλττίαρο 1 ΠΘΥ ὈΥ Κοορίης 
[86 υϑ0Δ] ποἀαϊηρ-ἔοαδιὶ οὗ βουύθὴ ἀδγβ. Βυὶ ἰἢ 1,οδἢ 
ὙᾺΒ θὲ ὉΡΟῺ εἶπ δὲ ἴ.)6 οἷοδο οὗ {16 ἴδαβὶ οὗ βουδῶ 
ἄαγβ, ἔθ ἰὰ ἰ8 Ηδο6}}8 τϑοΐς, (6 βοοομὰ ἔδδεὶ οὗ 
ΒΟΥ͂ΘΙ ἀδγβ ἩΪΐΙΟΝΒ ἰ8 τηθδηὶ. ΤῺΘ πηδγιΐδσο πὶιὴ 
Βδοῖοὶ τδϑ ΟἿΪΥ ἃ γθο κ αἴνον ἴπδὶ τἰϊ ΓΘ ἢ. ΤῊ 
ΒΘΟΥΘΏ ὙΟΔΓΒ᾽ Βοσυΐοθ (ὉΓ ΔΓ τ2ὲ8 τοηἀογοα αἰ ΟΥ ΔΓ Β, 
--ΟἋΑ. 6ὃ.]--Διρὰ νὸ Υγν]}].---Α. χσχὶ. 1; νοῦ. 28; 
ἀλιτρωνὴν [δῦϑιι δηὰ .ἷβ Βοϑ. [ΔΡΔῃ 4180, 88 θθθ- 

88 Ὁγοίδον, ἰοοῖκ Ῥαγὶ ἰῇ ΠῈΣ τηδγεΐαρο ΔΙΤΔΏρΘ- 
ΤΑΘΏἰδ.---Ἐ Δ 91 δὲ ἀδυβηῖοσ.--- Ὗ (Ὠΐη οἰχηὶ ἀδγα 
Φδοοῦ ἱπογοίοστο μοϊὰ δ βοοοπὰ ποαάΐηρ, Ὀὰὶ 6 ἔι}- 
8]16α [δ βουυΐοθ ῸΡ Π6Ρ αἰζουνδγαβ. Ὀδη, {Ππ|᾿:6- 
ἴοτο, οἵ ΟὨΪΥ ἀδοοϊνοὰ Φδοοῦ ὈΥ͂ 1μ68Δ}}}8 ἱπιογροαιίοῃ, 
86 Φ6οοῦ [6118 ᾿ΐτη ἰο ἰ8 ἔδοο, θὰξ ἴθ ονοστοδορϑὰ 
ἢΐπὶ 4180 ἴῃ οἰδυχίηρ Εἴτα πὶις θονθὴ γαδτβ οὗ βουνΐοθ 
ἴον οδὲ. Τῆυδ δαοοῦ ὈΘοΟμλθΒ οηἰδηρὶ θά ἴῃ ΡΟΪγρ- 
ΔΙΩΥ͂, ἰῃ ἐδο ἰμοοογαῖΐο Βοῦβο ψποἢ μ6 δὰ βουρὶὰςξ 
ἱπ ογάϑσ ἰ0 οἷοβθ ἃ ἰποοοσδαιϊθ τοδιτίαρο, θγϑὶ ὈΥ [80 
ἴδιον πὰ δἤοσγπαγβ ὈΥ 86 ἀδιρὨίοτα. 

ὅδ. Ὕοτα. 81-8ὅ. 7Τὴε νδέ ΣΟΥ δοηϑ οὐ 1ϑαῆῖ.--- 
ὍΠΩΣ ἴδ6 Τιοχὰ παυ.--- Το Οἱτί οἵ 1,688 ἔσει 
ἴσου ΒΟῺΒ 8 ΒροοΙ Η68}}Υ γοίοστοα ἰὸ Φοῃουδῃ ζτ8ο6 : 
βτθῖ, Ὀδθοδῦβο Φοιονα τ γ 8 δῦονο 4] δυσοδα 
᾿Βουρίδ, δοὰ στὸ [δδὺ πιο ἰ8 ἀοϑρίδοαὰ δηὰ 
οὗ ἱτε16 δοοουμὶ (1μοϑὲὶ δ (86 ἀοαρίβθα οηθ, ἢ} 006 
ἰονϑὰ 1688, δοσῃρδγδ νυ [06 μαιθὰ ομθ, Ὠοιυΐ, χχὶ. 
16) ; ΘΘΟΟΠΑΙΪΥ, Ὀθοδῦθθ διροηρ ΟΡ Εγβὺ ἴοιις Β0ὴ8 
Ὅ6ΓΘ ουπα {Π6 παίιγαὶ βγαι-Ὀοτη (ΕΘ 68), τμ6 1ομα] 
βεβί-Ὀοστ ([δν]}, ἀπὰ [0 Μοβαίαπίο βγεῖ θοτη (ὐ 8}; 
οὐαῃ Ξ'τηθοη, κὸ (9 οἰδογΒ, ἰἱ8 σίνθῃ ὉΥ Φομονυδὰ 
πῃ ΘΗΒΉΓΟΡ [0 ρΓΔΥΟΓ, ὡὥβδοο᾽ Β ΟἿΘΥ ΒΟΏΒ δῖ τοίοιτοα 
ἰο ΕἸοδέτα ποῦ ΟἿΪἹῪ ὉΥ͂ θδοοῦ δηὰ Ἐδοβοὶ (οἢ. χχχ. 
ἢ, 6, 8), Ὀυΐ δ͵δὸ ὉΥ 16 8ῃ ἡμὴ 18, 20), δηὰ ἈΥ͂ (86 
ὨδιτΑΙΟΣ δἰ τηβοὶ (νοῦ. 17), [ῸΣ Φδοοῦ᾽ Β ΒΟῺΒ ἱπ (μοῖρ 
ἰοία! ν σδυδίδίῃ οὶ ΟὨΪΥ ἃ ᾿μοοοσϑῖίίς Ὀυὺ 8180 ἃ 
τηΐγοτβαὶ ἀοδιϊηδίίοῃ.---ἘῸ οροσθᾶὰ ο Σ᾽ ὑσοι}.--- 
Ηὸ ταδᾶϑ μοῦ τα 1} ἴῃ οὨἰἸάγϑη, ποῖ βμου]ὰ διδοῖ 
δον Βυδραηὰ ἰο μοῦ, Βαὶ ἐποοοτδεῖς Βυβραμαθ αἰὰ 
ποῖ οϑέθοταῃ τπῃοὶν τῖνοβ ΟὨΪΥ δοοογάϊηρ ἴὸ ἐμοῖὶν ἔγυϊ,- 
ἔυ]Ώ688 (866 1 ϑατω. 1.) ἴξ 18 ἃ οημϑϑ θὰ νἱοὸν Κοίὶ 
ἰδκοθ πθὴ ἨΘ ΒΑΥ͂Β: “ΦδοοῦΒ βἰη{11 ἩΘΔΙΚΏΘΒΒ ΔΡ- 
ΘΔΙΒ ἃ]80 ἰῃ ἷβ τλλυτίδρο βίδίθ, θθοδυθο μοὸ ἰοτγϑὰ 

οὶ τποτθ ὑπ [0 ἢ, δηὰ {πθ αἰνίπο σορσγοοῖῦ 
ΔΡΡΌΘΟΔΙΒ, Ὀδοδῦδβο ἰδ6 μαίθα οὔθ γ8 Ὀ]6ββοὰ σῇ. 
οὐϊάτει θυὶ δοδο] τοιηδίποὰ Ὀάγτθη ἴου ἃ Ἰοῃβ 
[ἰπ6. Α1} τὸ οδῃ ΒΑ 8, ἰῦὺ γὰ8 αοα᾽ Β ρ]θαϑυτγθ ἴο᾽ 
ΒΠΟΥ ἰδ {π8 ὙΔΥ͂ (06 τηογθιηθηΐδ οὗἁ ἢἰ8 ῥτουϊάθῃοθ: 
ΟΥ̓́ΣΣ [16 ἐδβουρ δ οὗὨ πιθῃ, δῃὰ ἴὸ θαυ} ζθ (ἢ 9 ἱποοῦ- 
το θούοοθῃ ἴΠ6866 ὙοΟΙΏΘΏ.---ὈΘΏΡΘΩ.---Ἰϊ. δι. 
Βδη: Μελοίά, α δοα. Δογίαϊ δβυγρτίβο δ. δομβονδῃ 
οοτηρδβϑίοῃ Ετοτῃ [86 ἱπίθγθμοθ δ τωδῖκοθ: ὩΟΙ͂Ψ, 
τιοχοίοχο, ΣΩΥ͂ Βυκραμὰ τὺ }} Ἰονθ τὰϑ, μον ἄθθρ, 
ΒΊΓΟΙΩ, ΙΟΥ6 ΤῸΣ ὅδοοῦ, Ὀθοοπιθθ δρραγϑηΐ, μοι μδά' 
ὯΟ ἀουδί, α͵3ο, ἰπάυοοα Βα ἰοὸ οομδοηΐ ἰῸὸ [Δ 088} 8 
ἀροσρίοη.---Βἰ θοῦ, ΒῸ. δβοοοῃὰ βοῃ, γϑοοῖγθθ ἷϑ 
ΒΔΙῚΘ ἴγοια 6 Δἴ} ἰῃ Οοαὰ δὲ 8 ῬγΔΥΘΥ ΔΉΒΊΓΟΥΪΏ ζ΄ 
σοὰ.---Ἴἰον .---Τ )ὸ Ὠδηλο8 οὗ [86 ΒΟΏΒ 8.6 Δ ΟΧΡΓΘδ- 
βίου οὗ Ὧ6Ὶ ομἀπατίπρ' ρον να οχρουίοῃοθ, 88 ὙΓ6Ϊ] 89. 
οὗἩ Β6Σ φστγαάυαὶ τοβίρπαϊΐοη, Αἴἶον ἴπ6 Ὀἱγὶ οὗὁὨ [86 
βγβὲ οπθ, Βὴ6 ΠΟΡΘΒ ἰο πίῃ, ἱβγουρὴ ΠΟΥ 8οη, ὁδοῦ Β- 
Ἰονο ἰπ πὸ βἰγίοίθδῦ βθῆβθὸ. αΑὔἶοῦ 86 Ὀἰγίῃ οὗἨ [Π6΄ 
βοοοῃὰ 886 Βορϑὰ ἴο ὃὈ6 ραϊ οὔ 8 ἐοοϊϊπῃρ οὗὨ Θαυδὶ} γ 
αὶ ΒδοΒοὶ, πὰ ἴο Ὀ6 ἀοἸνοτοὰ ἔγοπι μον αἱ τὰ, 
Αὔον {86 Ὀἰγίἢ οὗἨ ἰῃρ (μϊνὰ οπ6 βὲθ Βοροᾶ δἱ ἰ᾿ϑαϑί' 
ἴον ἃ οοῃϑίδηϊ δδἑδοϊοη. Αὐ ἴῃ6 Ὀἱγὶἢ οὗ {86 ἔουτίδ. 
8.6 ΙΟΟΚ8 ΘΩΓΟΙΥ͂ ΔΎΤΑΥ ἔγοσα Βοτϑοὶ δ ἰο. Φομβονδἢ.--ο. 



580 ΟΕΝΕΞΙΗ, ΟΕ ΤῊΕ ΕἸΕΒῚ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΒΈΒ. 

7υάᾶδῃ..---Ῥταϊβοῦ, Α νογῦδὶ ποῦ οὗ ἐδὸ ἔδπειτο 
Βορῖαὶ ἔγοπι 1. Τ8ο Ἰἰέογαὶ τηοδηίην οὗ [6 Ὠδσθθ, 
(μοτοῖοτο, ἱβ : “λα ὃἊε " δηὰ ΔΥ ἐδυδ 6 
τοϊοτγοὰ ἰοὸ Φυάδλι δῷ [Π6 06 “" ἰα ἰο Ὀ9 ῥὑταϊδοὰ, " 
Ὀπὶ 1ξ ΤΩΔῪ 8180 τηθδῃ ἴμαὶ Φομουδὴ ἰδ ἴὸ ὯΘ 
οἱ δοοουηΐ οὗ Ηἰπι (860 Ὠκι τσδοη, Ὁ. 466). [|866 
Βοιι. ἰϊ. 39. ΗΘ ἰδ ἃ 501. ἱπ σαϊυ, οἦοθο ργαΐδε ἐξ 
97 Θοά. ὙΜΟοτάβπογι τοΐδγθ Βοτθ ἰο (δθ 
Ὀοξτοοι, (Π 6 ρδίγ ΔῸΣ Δ διὰ δΔρΟΘΙ 68.---Α. 6. 
Ἰοῦ Ὀοαχίτρ.---Νοῖ δἰιοροίδμος (βοο οἢ. χσσ. 16, οἷο.), 
Ὀπὶ ἰογ ἃ ὕπιο. 

6. αολεῖε αἀε͵οοίδοα, απα ἐλα οοηποοίδον οἱΐὰλ 
Βὡλαΐ, ἂλεν τκαϊὰ (οἷ. χχχ. 1-8).--Απὰἃ ττθσϑη ἘΔ- 
οἰιοῖ δβατυ.--ὙὟ}ἅβ Ἦδδνθ 5ὸ τίρῃς ἰο οομοϊπᾶο, τί 
Κοὶ!, ἔτοπιυ Κδομοὶ 8 δδοοσίίοῃ, ἐπδὶ βῇο δηὰ Φαδοοῦ ] 389. 
ὝΟΙΘ ἩΔηΐηρ ἴῃ ὈΓΑΥΟΡ ον ΟἸ] τοι, δὰ ἰπ08 μὰ 
Ὡοὶ (ΟἸ]Ἱοποὰ βαδοβ χδρὶθ. Ενθῶ ἴῃ ῬΓΔΥΟΡ, Ρ6- 
ἐἰοθοθ ΤΩΔῪ Ὀ6 ΒΏΔΙΪΥ εμβαοη ἴῃ ἰπθ Ὠυμδὴ αἰηΐα] 
μοί, ἢ Οοα ἱπίοπάβ ἴο δυχοθίο ἰἰ.--- ἐν τϑ 
ΟὨΣΙ ἄσϑα οΥὐἩ 6]40 Σ αἷο, ἱ. 6.., ἔτοσα ἀο͵εοίίοι ; ποῖ : 
ΤΥ ΤΟΙΔΟΙΩΌΤΔΠΟΘ ἘΠΕ Ὀθ0 εχ ησυϊδποὰ (ΤΥΘΙ16]]) : 
Ἰαῦοῖ 0858 ἀ068 ἰδ Ιηρδῇ: ἷ 8}}8}} οοϊητοϊξ δαυϊοὶ 
(Ογγθοδὶ.). Ηον νυἱτνὶὰ 6 βουῃδ ποὺ ΟἿΪΥ 
ἱσταιοη8] Ὀαὶ οτὐϑῃ ἱτρίουδ, δη ἐπ οΓΟΌΣΘ 886 ΤΟΌΒΟΒ 
δ1δὸ (16 οὗ ὅ400".--Ατὸ ΣΖ ἰὰ αοὐδπ αἰοαάή.--- 
μι, οὗ Θοὰ. Οοά δἱοῦθ ἰβ 6 ἰοτὰ οὐδὸσ 
[ὁ δηὰ ἀρδιἢ! (θα, χχχίϊ, 89: 1 βδυ. 'ξ. 6). Β- 
ΟὨ6} 8 βαὰ υὐΐογϑποθ, δοοοσωραηΐθα ὉΥ ἐπ (Ὠχϑαῖ : ΟΣ 
οἶδ 1 ἀΐο, βοσυϑδ [Ὁ δὴ ἰηϊγοι ποιοῦ 88 Ὑ6]1] 85 δῇ 
Θχοῦδο οὗ Π6Ρ ἀοβρογαῖθ ΠΡ ΠΟΘΙΤΟΥ τοδί ἃ, 

ΤῊΟ Ὀδὰ δσχδιρὶο οὗ Η οοεΐποα [0 
Ορογαῖθ δογο, ἰοδάϊηρ ἰπίο οστοῦ. Τδὸ αἀυοδοα Βογο 
ὍΔ5 ποῖ δῦουϊ δὴ δοὶν οὗ Φδοοῦ, Ὀυὶ [6 ρου Βδ- 
οἰοὶ ἀφαὶγθὰ οὨ ρθη 88 πον οστι, δὲ ΔΗΥ οοδί, ἰοδὲ δὶιθ 
Βῃου]ὰ βιδηὰ Ὀθδίάθ δον βίίοσς οἰ] .}688. Ηον εδίουβ 
Ἰονο ἴον δδςοῦ [8 ἰο βοζοθ ὀσίθηϊΐ οὐοτ δἰδιιοοὰ ὈΥ ἢδσ 
θδίουβ ρεὶἀθ οὐ ΘΏΥΥ οὗ ποῖ αἰδίθν, 80 ἰμδὲ δῇο σίνεθ 
ἴο Φδοοῦ δοῖ στηαδϊὰ.---ὈΡο:: Σὰ Ἰἴπτιϑοα.--- ποίους 
ἰπίογργοίοσβ μαννα ὀχρἰηϑθα [118 ἱῃ δὴ δυϑαγαϊν 1ἰἰοταὶ 
ἯΔΥ. Ετομι (86 ἔδοϊ [δὲ ΟΕ ἀγοῃ ποσο ἰδ ίκοη Ὁροῦ 
[80 Κηοοβ, ἰΠΟΥ ΜΟῸΣΘ ἰχϑὰ εἰπὸν δὲ δἀορίθα 
οὨϊ]άγοη (]. 28), οΥ δ [80 {γυΐϊξ οὗ (μεὶγ οτσὰ Ὀοάϊ65 
Φοῦ ἰ. 12).---ΤΏδι! 1 αν αἷδὸ παν οἰἑ] σθαι 

ΒΘ 1.---866 οἷ. χνὶΐ, 3. (ἡπάχο, οὔθ ἀθογϑο- 
ἵηρ ᾿υδςα, Υἱ πά6Χ).---Εδὸ οοπδίἀοτοα ἰδθ ἀΐερτϑοθ 
ΟΥ̓ ΒΟΥ ὈΔΙΤΟΠΏΘΑΒ ὮΥ͂ [Π6 ἰάο οὗ [08 δὴ ἰηἰιβι1ο6. 
- ΝΝΑΡΒΙΔΙΙ.---Αοοογαϊηρς ἴο Κπορεὶ : εογορέΐον ; 8ο- 
οογάϊηρ ἰο ΟἸΒ6ΤΕ: τῖν Ἰορεείϊσ, οὐ ουθη, ἐλα ον 70 
τοἦοπι 1 υγοιίϊοά, ὈΕΙΤΤΊΘΟΗ : 1ἴ06 οὯ6 ΟὈἰδίῃϑα ὮΥ 
πτοϑι ϊησ, ΤῈ6 ΟΥΧΧ ρμΐδοο ἰὲ ἰῃ ἰῃ6 ῥΐυταὶ : Ναρῆ- 
{Δ} 1τ., ττοβι ρα. Ἐταὶ ΓῸ ἰϊ δ ἴ6 δῦγονς 
δἰϑὰ ἴοτπι οὗ Ναρδίδ δ, (η6 πεοδυϊϊηρ οὗ Φοδονδὰ, 
Αρδϊηϑι [ἢ 6 ἔττο ΘΧΡΙ Δ δύ οηΒ ΙΩΔΥῪ ὃθ ὑγροὰ ἰδ0 
ἀονϊδιίοη ἔσοπι ἰδ ἔοστη ΝΑρΒιδτο, τ δι προ; δηὰ 
δοοογαϊηρ' 0 [86 Δηδίοργ οὗ δῇ, υἱπαϊοδίον, ἰμ9 τηοαδὶ 
Ῥυτ Ὀ]0 Ἔχρίδηδίοι ἷβ, ΤῸ τγοθῖϊου.0 ΑΒ ἰδγίηρ [}6 
ἰουπάδιϊοῃ ον (6 πδιηο, Ἐδομοὶ βαγα: ΣΝ ατϑαῖ 
στοδὶ ρα αν 1 τυτοαὶ]οὰ τὶ τα Υ αἰδῖοι.--- 
Τ86 πτοϑι με οὐ Θοὰ οουἹὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἰᾷ ἐΐθ ττοδί- 
ἸἸΩρΒ ΟΥὮἨ ΡΓΥΘΡ, ΔΘ Ἦ6 δογπδγὰβ 866 ἴγοτα 6000 
ὙΓΟΑΓ ΐησΒ, γουρ ὙΐοΝ μ6 Ὀδοοιηθ8 ἴβγϑοὶ. ἢ)6- 
Ἰΐσβοι, ἴ00, ὃ ΣΧ : Τθοθ6 δῖ (86 τ υϑαι ρα οὗ 
ῬΓΆΥΘΙ, ἱπ [ἢ09 ΔΑΘΔΌΪ 8 δὰ ἰοτωριαιίοηβ ΟΥ̓ (Δί. 
ἨΕΝΟΒΥΚΝΒΕΒΟ: ϑσυραὶοδ πόθο ἰεϑθθ ὈθδΥΒ [ἰθ 
σπαγδοίον οὗ ἃ αἀἰνίηϑθ ἱπάρτηθηϊ, ναὶ ᾿πγουρσὰ τοι 
6 βίσυρσίο ἰἰβ6}} 18 ποῖ οἰοδσὶν υπὰ Κπνο- 
ΒΕΙ, : “856 88 ποὺ ἩΪ]Ππρ ἐὸ Ἰδανο (Π6 Τουππαϊΐηρ οὗ 
ἃ ΡῬΘΟΡΪο οὗ ἀοά ἴο δῦ βίβίθν ΟὨΥ, Ὀυὲ τϊΒηΘ 4180 ἰὸ 
ὍΘΟΟΤΙΘ ΔΏ δησοδίγοαδ, Δἃ8 γΛΟῸΪ] 88 1,68}. Βυΐϊ ΠΟῪ 
ὍΔ ΒΔΟΠ 6] ΒΡϑδκ οὗ 6 νἱοίουυ οὐον Ποὺ αὐκίου το πῃ 
9ΠΠάτεη Ὁ [,κβδὴ [δ Ἰοῖδ Ὀθατίηρ, τ ]6 ΒΊ]ΠΔ}, δον 

τοδί ἃ, Ὀορίῃδ ἰ0Ὸ ὮΘΑΣ; δὲ {86 88 1πιθ Βομοῖ ἢ». 
οἰυάοδ δῷ σωθσοῖ δ ροδβδί]ο ἐπ πος ποεάδ ἔῃ οσεδες 
ἴο ογοεροσβυδάθ μοσβοϊῖ, [880 Ὀοϊίονοδ ἐμοὶ αἷο Βδδ 
ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΊ6.---Α. 6.}] Βθδοθ, δι2]}, δὲ Φοδερ  " την 
ΔῺΘ οου!ὰ δι: ΝΟΥ (ποῖ Ὀοΐοτο) Οοὰ 86 ἐαϊκ 

“τ Ψα 9-18, 1εαλ᾽ὲ οηιωϊαδονκ, ακὰ Ζωραλ, Ἀεσ . Υ ΓΒ. . 8 ὃ 
πιαϊά.---ΤΌοἱς Βος σρδέὰ.-- Ἰ δδὴ ἰ δὰ Ἰσοο 
ΘΧΟΌΔΘΌΪΟ ἔμδῃ ΒΔΟὮΘΙ, εἰ 

στο οὗ ἴὸ Ναδογίιοθ σοπάου ἰΐ Ἵ δ, “ἢ 

γἰοίοσγ οοτοί." --Ααμλοσ.---ΤῊο ΒΘΡΡΌΥ οὔθ, οὐ ἔδιο 
Ὀλοδϑοὰ ὁῃ6. 

8. ὕει. 14--2]. Ζεαλ᾽ε ἴαεὶ δίγιλε.---Ο}} χεὸ 
Ἀπ δηοίοης τηοᾶθ οὗ Ἴὀχρτοδδίοα υδοὰ ὮΥ 

ΒΔΡΡΥ͂ ΤΌταδα ἔγοσα [066 ἰο δ ([λικο ἱ. 48). ἘΠ 
Ῥτοίατιθ ΟΧΡΡΘΘΘΟΘ (86 οογίδίη {πΐυγο.--Δπὰ Βα οσκι 
τσοιῖ.---ου δα, τῆ ἃ 1116 ὈΟΥ͂ (Δοοοταϊησ ὦ λ6- 
᾿Πσϑοι ἤνθ γοϑσθ οἷά: ἱπς ἰο Κοὶϊ ομγ ἔστι), 
Ὀγουρδς ἀπο ἷδ πιοίμονῦ ἃ ρἷδηὶ ἰοππὰ ἴπ ι86 δοξάκ, 
διὰ οοἰεὰ ὈΠΝΟ 53, δ πδῦλθ ἩΒΙΟΝ μδ8 θθθ τεπδοσοαᾶ 
ἴῃ ναυΐουδ πσαγα. “ΤῈ ΤΟΧΧ δΟΥΓΘΟΙΊ ἰγαηδίδῦρα, 
ΣΝ γ1ΞΞ μῆλα μανδραγορῶν, ἼἸΥῚ (απὰ ἰδ 6 κἰπατοα 

515) ἰδ [80 ἈΔίαπάγαρογα υοπαίδε (ἰσὰ-ἀοττῶδα - 
αἰγώπα, αἰνώπ, τααπάτακο Οπεμχ. τ ιδ0].᾽ τὲ. Ὁ. 
1168, οὐϊξ. 111.}, οὐδ οὗἨ πῆϊιοθο διωδ)}, υλιτο δειά -στεσει 
Βοπετβ, τοῦ, δοοοράϊηρ τὸ (Π6 τὶ. 14. ἃσὸ 
Βαγθίηρκοῦβ οὗ ϑρείηρ, ἰθογ9 ζτοτα ἴῃ δΝέδυ, οὐ νσμδὲ 
8. θΘαυϊνα]οηΐ, δἱ ἐδο ὕτηο οὗἨ 6 πῇξοδὶ 
ἴον, βίσοηρ, Ὀαὶ κπσθού δι}  ηρ ἀρρὶοδ, οὗ [86 εξ οὗὅὨ 
Γ ἘθΕλοΕ (ἌΤΆΡΙ α ες ϑαϊίάπ, ἰ. ὁ. ροκια ὅα.- 
ἐαμα), νι ϊοῖ ἰῃ ἀπ Βα Ὁ Υ 88 Μοὶ} δα ἀσγίηρ᾽ ἐπ 6 τοϊελϊο 
Δ5)68 (θ00 ἀὀὐπκλχδββε: " Οὐ σ θαυοιβ ἰο [86 ᾿Ἰἰοταάτεσθ 
διὰ ἰσδάϊ δου οὔ πο ΜΠ6 416 Αρεα,᾽ 1860) πεσε ἰδοτισς 
ἴο ΡΓοτηοίθ ἔγυ 688 δηὰ ΟΣΘ γὶοποα δὲ 
ἈΑΡὨγοαϊκίδουτη." οἰ ἰσθοῦ. Βθηοο ἰδ ἔγυϊξ τῶ 

οὐ Τμάαΐηι α»γπαίογία, 1,οΥ θ᾽. ΡΡΪο. 
[6116 υ8Β ἰδὲ Ἰονορούοῃβ ποῖϑ ἔτοια ἐξδ 
Τοοῖδ, [1 τδὸβ πιοϊὰ ἴῃ βυοὶ ἱρὴ οδίθοτα ὈΥ ἵδπόσω 
τπδὲ ὅθ σοάάοδα οὗ ᾿ογὸ τναϑ οδιϑὰ τἰξξο. 
ἫΝ 16 ἜΠΕΤΕΙ Ἰσαυ ] ]ογβ ἰὸ Ῥαδιοδύώπο σρδδῖς δους 
{ (600 ΚΝΟΒΕΙ, Ὁ. 324: ὈΣΡΙΤΈΒΟΗ, Ὁ. 461]; Κεισ,, 

: ΊΣΣΚ: Αἰγανπ, λίαπανακο).--Ονο τὴῸ ἐν 
18οδο σεδηάχαϊεοα.----  νο ρρθα. [ἢ ἰ86 ἔσδπδο. 
ἔοι Ὀθοίπϑϑῃ Βδομοὶ δηὰ 1μθδὲ} σσῃοοσηΐηρ᾽ [86 σεκᾶχε- 
ἄγαίοβ, βοὸὺ οχοϊιϑαὰ οπιυϊδίΐοη ουϊτηϊτιαιοα, ποῖ, Ὠοτε- 
ΟΥΟΣ, 85 ΚοΙὶ ΒΆΥ͂Β, 83 8 τοῦϊιΔ] ᾿ΘΔΙΟΌΒΥ 85 ἴο ἔξιδ 
διήοοιίοῃ οὗἨ μοῖρ υβθαηά, Ὀὰϊ ἃ ΘΑΙΟΌΒΥ δὲ ἴο τ δ 

οἰδμοστίθο Βδοοὶ ποῦ] ποῖ Βαγο Ὀθεα οὐϊξσοὰ 
ἰο γἱ ε! ἃ, ἀπά δοίυ δ! μανο γἱ οἰ ἀοά ἴο μϑϑὲ ἴδε γτσις 
ἴῃ αυοδὕοη.---ΑΣ Οοὐ Ὠϑασϊκουϑα τοῖο Τιοδδι, 
«-Κυοῦοὶ θη τδδὺ 106 Φοδονίκιῖϊο δπὰ Ἐϊολδαϊὰς 
ΥἱΟῪΒ ΓΘ ΠΟΘ τοϊηρίοα ἴῃ οοπίυκίοῃ. Τμο ΕΒἸΟΝ ας 
τοοοῦβ οὗ 1.68 νον ἔῃ πίπίἢ το γϑα, ἐπϊδὲ 86 ργαγοῦ, 
δ:ῃἃ σΟὨΒΙ 618 ΠΟΥ ῬΡΓΘΘΙΔΙΩΟΥ ΔΏ διδιγοσς ἰ0 Βοῦ ὕύδγος: 
86 Φεδονίδι, ΟἹ ἴν ΘΟΠΕΓΆΣΥ, δϑοεῖθεα ἰξ ἰο ἰδ εὔἶθος 
Ῥγοάυοοδὰ ὉΥ ἰδ6 τηδπάγαϊεοθ, οὗ πριίοι 1,66} τεϊαϊειοῦ 
ἃ Ραστὶ. Ηοχγο, ἰδογοίογο, [8:6 οσίεἶἰοδὶ δδουπιρίξοι οὗ 
ἃ ὈΪΌ11641 Ὀοοϊκ-τ,δἰκίηρ ουϊτηϊηαίοα. [ἐ 18 οὐνϊου δεν 
186 ἀοείχτι τὸ ὑσίηρ οὐϊ ἱπίο Ῥγουιΐμθηοο ἴμ6 ἔδοι μας 
1ϑ8δὲ ὈΘΟΔΙΩΘ ἐ ἀροΐη τοῦ τοδπιάγαικοα, ασνὰ 
(δὲ ΤΏΘΥ τοῦθ οὗ πὸ δυαὶ ἰο Βδοδοὶ, α ἴδοι ποὺ 
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Καὶ τειμδοε ὑτοιίποηϊ. Μέογοογυον, ἰὲ οουὰ ποῖ ὉΘ 
το ἱπιδοϊίοη οὗ Πδοδοὶ ἰὸ ἤζοσω {8686 ΤΏΔΏ- 
ἄγαϊκοθ ἃ δο.οδοὰ Ἰονυοροιϊίοι ἴον δδοοῦ, Ὀπὲ ΟὨΪΥ ἴο 
εἰϊαΐῃ ἐγυϊαἸηοδα ὈΥ ἐμοῖς αΠδοῖδ ὉΡΟῺ μασϑοῖ. «(πδὲ 
ΔΒ ὉΟΥ, ἴος ἴδ9 δδπι9 ῬΌΣΡΟΘΘ Ῥογθδρδ, υπίτιϊε ἢ} 
ὙΤΟΓΩΘΏ Υἱδὶξ ΟΥ δῖὸ δαὶ ἰ0 οαγίδίη πδίδεϊρ- ρἰδοδα. 
Ετοτ (μϊ8 αἰδηἀροίπέε, ἰΣΌΪΥ, (86 δοδυσωϑὰ γοηϑὰγ οὗἉ 
δΔίΓΘ ΤΩΔῪ ΔΡρΡΟΔΣ 88 8 ργοϊωδίιγο, δαρὸν βο ποὶρ. 
---ΙἸεδαοατ..- Αοοογάϊηρ ἰο (80 ΟμοΙ Ὁ, “9 Ὁ", 
{ποτ ἷβ σονγατὰ ; δοοογάϊης ἰο Καϊ, "9Ὁ δι ϑν, ἰΐ 
Ὀγίηρδ τοπασὰ, πιο ἱ8δ 1685 δὲ Ββοτο. 1οδῇ, 
δοοογάϊΐησ 0 τοῦ. 18, ἰοοϊκοὰ ὑροῃ ὍΔΡ 88 ἃ Γο- 
παγὰ [Ὸγ 86 5εἰ [-ἀθῃ δ] ἴῃ δ οσίηρ ΠῸΡ τηδί ἃ ἴ0 ἐδ κὸ 
Βοῦ ῥἷδοθ. ΒΥ {818 δοῖ, δἷϑο, 86 βίγτοῃρ δὔδοιΐοῃ [Ὁ } 
Φδοοῦ 866 Π18 (0 ὈΘΊΓΔΥ ἰἰβοὶ ἀσαΐη. Βυΐ πο βυοὰ 

- Βισυ σα ἰδ τηϑῃἰϊοποὰ οὗ ἘΒδοδιοὶ ἴῃ 86 ᾿ῃ ογροδὶ το α 
οὗ δον τηδὶα.--- ΖΟὈΌ]π.--Τῃδὶ [06 ΟΣ] ἄτα ΠΟΤ 
ὉΣῸ Δ] οροίθον πδηηοὰ ὈΥ {1|6 τηοίλ 18, ἰ8 δοθονδβιίο, 
85 ΚυοῦθοΙ ἰδίηκβ: “ΤΏ6 ΕἸο αὶ [86 ὨΔΙΏ6Β 
"" 186 Ομ άγο ἱΒΣΟΌΡΒ (80 ἔδιδον, τὴ ̓  ποῖ τ 

οἰγτηοϊορσίοο 1᾽ [ἴθ 7.8 88 ρστοδὶ νἱοΐθῃοθ ἴο ἴΠ9 
ποτὰβ: οὐ παῖδ ουδυθαᾶ σηθ, οἰο., ἴο ΒΑΥ [0 
ὨΒΠῚΘ εἶμι βοθ α φγεδοηέ, ΤΠ ΟΝ ΒΟΘΟΝΗΣΕ ἴο ἰδο 
πογὰβ ΧΟ] οσσίης, ἰὲ δἰ χοΐβοα (ποοί εν. ΤΟ πιο οὗ 
ΖΕΌυϊυη ἰ8 βγβὺ ἠοστωϑὰ δον [6 ἰηίογομοο Ὑϊοδ 
[μΔὮ ἀγον ἔτοπι ἰδ ἀἰνίηθ κἰδλ οσ Ῥτεθθηΐ. 53] ) ἴο 
ἀπε!ὶ!, 4] 685 ἰο [Π6 ργοϑοοάϊησ ἼΞΊ, ἰο τρδῖσο ἃ ργθδ- 
δηΐϊ ; θοὲδ τοσὺθ δῖοὸ ἅπαξ λεγ.-- Ὁ ΔῈ, ἰδ τσ οποὰ 
ΟΣ; δοοοῦῃξΐ οὗ ὑΠο ἰδίοτγυ, οἷι. χχυσῖν, ΟἽ, χσχυῖὶ!, 8ὕ 
διὰ οἷ. χχχυϊ. 7 βοθπὶ ἰ0 ἰπιίτηδίθ ὑμδὶ ἢ6 δὰ ΟἿΟΣ 
ἀοαυρηίοτθ, ὈὰΣ [ΠΟΥ ἃγθ ποὶ τηθηϊοηθὰ ἔνδον. 
ὶπαλ ἰο ἰῃο ἔδμιαϊα θὰ. 1,6 8ὴ σοίδί πα μοῦ δυρ6- 
τοτίίγ. Βθηοο ἴδοεθ 8 πὸ δας οσχρίδηδιίου οὗ 
86 Ὥδιηθ δἷϊος 1:6 ἀοοὰ οὗ δηδῃ} 8 Ὀτοίδοι, οἷ. 
Σχχίν. 

9. αια. 22-.-34. Καολοῖ ἐλ πιοέλον 77 «“οοορῆ.--- 
Διὰ οὐ γοσοοσηροχθὰ ξἰΔοῦ61.---ΤῊο ΘΥρΡγοβδίοι: 
8Βο τοπιϑεωοσϑά, ἤοτο δἰϑο ἀϑηοίθδ ἃ ἰυγηϊηρ-ρΡοίηὶ 
ΔΙοΓ ἃ ἰοῃςς ἰγἷδὶ, δ δύ ν, 6. ας. οἷ. τἱϊ, 1. [ἴῃ 
τολοέΐοη ἰὸ 1Π6 οἵ υηΐ Ὁ} 688, 806 1 βδσα. 
ῖ. 19..---.᾿κοτἕὖ αοὐα μοασϊκουθα ἴο Βογ.--Ξὅ80 ἰΠθτο- 
ἴοτε ομδδίποα ἐρυϊ Ὁ] 5686 ὈΥ͂ Ῥσδγος 4]80.---ουθρἢ. 
--ΤΏδ. Ὡδῆιθ, ἴῃ 10:6 οατδος ἀοουπιεπί, 89 Κποῦροὶ 
Οχργϑθθθθ ἰδ ἢ ἷθ οΑ]]οά ξγΘὺδ", οπ6 ἐλαΐ ἰαξοι 
ἀταΐ, ἷ. 6... ἰΔ 68 ΔΎΓΔΥ ἐδ6 τορτοδοῖ, γοα ΘΝ : δὰ 
(που, ἴὰ 86 ϑεοοπα ἀοουμηοῃί, ὧδ δλαϊΐ αὐ, ἔτοτῃ Ὠ)ΌΝ, 
Θο σβοὰ αἶδο ὀχρ] δ: οπα ἰλαΐ ἐαζεε αὐαν. Κοὶϊ 
δάορίδ Ὀοιὴ ἀοτίσαιίουβ, ΤΏ ἰοχὶ ΟὨΪΥ δἰΐοτγβ (89 
Ἰδιίος ἀοιϊναϊΐοη: 6 παν αὐά. 0 ἰΔκα αν δπάᾶ 
ἴ0 δὰ ἀγὸ ἰ00 βίγου νυ ορροβοὰ ἰο Ὀ6 ἰγδοϑὰ Ὀδοῖκ 
ἴο 016 Οἰγτηοϊορίοαὶ βοῦγοθ. δοδοῖ, ἰὺ 18 ἰσιο, ταὶσδὶ 
μανθ τϑνϑαὶϑὰ ἴμ6 ϑοῃιτθηΐδ οὐὗὁἨ ἢδὺ μοατὶ ὉΥ (86 
χργοϑαΐου : ἀοα Παίς δίκη ΔΌΎΔΥ ΤΩΥ̓ τοριοδοὶ : Ὀυὶ 
δΔ!6. γγὰ8 ποὺ 800]6 [0 ρῖνγθ ὑο ὯΘΡ ΟὟΠ ΒΟῺΒ ΠΑΙΏ6Β ἰδαὶ 
ποῦ ]Ἱὰ μανθ πουϊγασοὰ ἰμ6 εἰχηϊβοδποθ δπὰ ἔογοθ 
οὗ [Π6 Ἰδῆλθθ οὗ ποῖ δἀοριθα βοὴβ8 θδῃ διὰ Νδρδίαὶ:. 
Τμαῖ 586 8 ἱηἀορίοα ἰο αοἀβ κἰηάποεβ ἔὸς Φοθορὶ, 
ΜἘ116 δὲ [86 βδῖὴθ ἰἰπιθ βῇθ 888 Φο;ονυδὴῃ [ὉΣ δηοίδον 
ΒΟΏ, δηἃ ἰβοτοῦρου ΠατΩΘΘ Φοβαρῇ, ἄοοθθ ποΐ διισηϊϑἢ 
ΔΩΥ δΒυΠοϊοηὶ οοσαβίου ἔος [8.6 δἀπηϊββίοη οὗἩ δὴ δαὰϊ- 
οι ἴο 189 δουγο68 οὗ δογίρίυΓο, 88 Πο  ἐἰΣθο δϑϑυτλθβ. 
ΤΌΘ πυροῦ οὗ ϑδοοῦ Β ΒΟ, Ὑ8ο Ὀδζδη Ὑἱ Φοδο- 
νδὶι, Ἠ8Δ8 8180 οἰοδοὰ ὈῪ Φϑβθονδῆ. Ἐοζγ, δοοὸ ἴο 
1:0 ὨΠΙΤΩΌΟΣ οὗ ἱπεῖνα ὑὐἶθοθ, Ιβγδοὶ 18 Φοβονδ᾽ 
οογδηδηΐ ΡΘΟΡΪ]Θ6. 

ἴῃ τοραγὰ ἰὸ ἴδ ἴδοϊ, μόσγονονρ, ἐμαὶ “6000 
οὈΠάγοα οτΘ ποὺ Ὀοτι ΟἸΓΟΠΟΙ Ομ οΑΙΥ ἰὰ ἰἢ6 ῥγθ- 
οδάϊης ογάδγ, οορασο οἰ Ζ8ο ἢ} πΠ τοΐθγθμοο ἰὸ 
Ευδεβισβ: υαραγαξίο ἤναηρ., ἸΣ, 21, διὰ Αδτεσοσ.: 

“4 Οομοοίυγοα," νυ. 8906, δὐὰ Κεῖ. Το βγει- ὈΟτΏ, 

ἴδο θϑοοοιμὰ δουθῃ γοδσβ, δῃὰ β'γηθος δὲ ἴῃ οἷοϑθθ οὗ 
[86 βασι. Α1} [δ βοῃβ, ἰπογοίοσα, τοῦ ὈΟσῺ ἀυτγίηρσ 
(8ὸ δοοομὰ μορίδάθρ, Ὀἱπαἢ Β Ὀἱγίἢ, ηο ἀουθῖ, οσσυτῶ 
αἷἶδο ἀυτγίης [ἷ6 ροτὶοα, ἰδουσὴ οὶ! βυρροθοα, ἔτοόσω 
1.09 αχριθϑαίουῃ ἽΓΔὲ, ἰμδὲ δ ΤῊΔῪ ΠΑΥ͂Θ ὈΘ6ΘῺ ὈΟΤΏ 
Ἰαῖοσ. Βαὶ ἰ τὸ πὸν δάορὶ ἰῃ9 σὨτοποϊορίοαὶ βυς- 
οοβδίοῃ, 168 πουἹὰ πανο ρίνθῃ Ὀἱγίῃ ἰὸ βουὴ οἑ]- 
ἀνθ ἴῃ βΒούθῃ γϑδγδ, δὰ ουθ ΤΠ6Ή (Π6ΓῸ ΤΔΒ 8 Ῥ6 086 
ἴον βοῖὴθ ἤταθ Ὀοΐποθηῃ ἔνο οὗ ἰβϑῶ. Το ἱτηροτγίθοϊ, 
πῖϊὰ (86 1 σοπδβοοσυῖΐνο, ΠΟΉΤΘΥΟΡ, 068 ποῦ ΟΣΡΓΟΒΘ 
Δἰναγβ ἃ Βυσοοββίοι οὗὨ ἔπη, ὑαὺ Βοιῃθίϊπγη68 4180 ἰἴΐ 
ΘΟΧΡΓΟΒΘΟΒ ἃ ἰταΐη οὗ ἰ8ὸ Ἧ 6. ΠΙΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΟ, 
(δογοΐοσθ, ἱμαὺ 1μοδἢ σανο ὈΙγ ἢ 0 (86 ὅτϑὲ ΤΟῸΣ Β0Π8 
ἀυτίπρ ἴδ ἤτβι ἴουγ γϑᾶτβ. [πὸ [᾽9 τη ΔΉ 116, Ὠον- 
εγτὸ ζυὶ δίνουν (ῃ6 Οχρ ΓΟ οὗὐ [86 ΤῸ, Ὑ66Γ8), 
ΒΔΟΒοΙ οδεοίοὰ (6 Ὀϊγιἢ οὗἨ δὴ δηὰ Ναρὰίδὶὶ ὮΥ 
ὁδοῦ οοππροίίοη τὴ ΒΔ, ΤὨΐ8 ῬΓΟΌΒΌΪΥ ἴὰ 
ἀυοοά 1,68}, ῬογΔΡΒ ἴῃ 86 ΒΔ γοῦν, ἴὸ οἶδ ΒῸΓ 
Θχδιρῖο ὈΥ το 8η8 Οὗ μοῦ βαπάμηδὶ ἃ, τῆο πῃ δ αυΐοὶς 
Βυσοοβϑίοῃ σάΥο Ὀἰγίς ἴο ἔνγχο ΒΟῚΒ ἴῃ (06 σουγβο οὗ 
(86 ΒΛῺῈ δῃὰ βἰχὶῃ γϑατβ.0 θυγίης [86 εἰχίἢ δῃηὰ βον- 
ΘΠ ἢ γοϑγβ Γ!}06Δἢ ἀζαίη Ὀσοοδ.6 ἃ τηοῖπδν, δη ἃ βῃοτί 
ἔμπης αἴος Ζθυυΐυση, δοβορἢ 88 Ὅοση Αἷβο. Ασοοσά- 
ηρ ἰο ε᾿ ἰΖϑοῦ, Φοθορ 8 Ὀἰτὶ ἃ που] οΟοΌΣ Ὀοΐνγθ θα 
ἰδὲ οὗ ΙΒΕΔΟΒΑΡ δὰ Ζορυΐαη. Βαΐ ἐμθῃ {86 ΘΧρτα8- 
βίοῃ γϑῦ. 25 πουἹὰ ποὺ 86 ὀχϑδοῖ, δῃηὰ [86 πδηγίηρ οὗ 
ΖΟΌΘΪαη ὉΥ δἷ8 τοῖον πσουϊὰ "Ὀὲ υἱϊπουΐ Τοπηἀαίίοῃ. 
ΤῊΘ ᾿αδὲ σοηδυὶς 8180 Ὁ6ΔΓ5 δραϊηβὶ Καὶ οἱ] Β νἱον, (πδὺ 
Δοϑορ ἢ ῬΓΟΌΘΔΌΙΪΥ Ῥὰ8 Ὀοτπ δὶ 116 βαπι|θ ἰδηθ πὶϊὰ 
ΓΘ ΔΒ, ΕῊΝΕῚ Ὧθ αἷβο σομπβίαθγβ ἰδ Ῥγοῦδ]6 τιδὶ 
Ἠ6 ΣΩΔΥ͂ δΑνὸ Ὀ6ΘῺ ὈΟΓη ἰδίου. 

ῬΘΟΟΤΕΙΧΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΑΙΣΙ, 

1. ΤΊΘ αϊνίηο τονοϊδίΐοη, ἰ18 οοηβοϊδ οὴ δηά 
[18 Ῥγοσμΐβοϑ, τουῖγο [Π6 ὈσΙΐονον, 80 ὑπαὶ ἢ6 68} ὕτὸ- 
ΘΟ ου δῖ8 βετίπιοιο ΜΠ τοπονθα νἱροσ, Αἢ 6χ- 
ῬογθΏοο δἰ πα αν ὑο ἰμδὶ δὲ Βοίμοὶ Φδοοῦ δδογπαγὰδ 
τηοῖ ψ 1} δὺ Ῥαῃηΐθὶ (οἰ. χσχὶΐ, 80). 

2. ΕἸίοζοῦ, δοιΐϊηρ ἔον ἴ88δο, Φαοοῦ, δπὰ Μόοβϑα, 
ἰουπὰ ἐμοῖς δυΐυτο Ὀτί 68 Ὀγ {86 846 οὗἉἨ π6}1}8. ΤΏϑϑθ 
οδαστηΐησ ἀοβουϊριίουθ οὐ (6 Εδδὶ τοθορ]ο ὁδοὶ 
οἶδοσ, δῃὰ " Ετοδιϊν αἰ δν ἰῃ ἐποὶν ἀοιαὶ 8, Οἱ δο- 
οουπὶ οὗἁ μοὶ ἐἰκείβ κηοδ δὰ Ὀοδυίγ, ΠΟΥ ΜΘΓΘ 
ΔΡΡΙοα ο βρίγίἑυδὶ τεϊδιϊίοῃα ΟΥ̓ (06 ἴδίβοτα. [866 

80 Τ ογάβπτοτί ἢ, Ὑδο ρΌ68 Γ}}} ἰπΐο 41} (6 ἀθία1}8 
οὗ [1686 δῃδϊορίοβ.---Αα. 6 

8. ὅδοοῦ οσχροτγίϑησοά ἰἢθ Οὐδ ργονϊάθῃοο οὗἉ 
Φοιοναῖ ΒΟΓΘ δἰ 186 ν|0]], ὈΡῺ ΟἿΘ δοὶ δῇγδν 
δηοίδοσ : 5θορθοσὰβ ἔσο Ηδγδῃ ; δοαυδίῃίδηοοβ οὗ 
1δῦδς ; ἈΔολο  Β ΔρΡρθδσδῃοο  ἰμὸ Οσοδβίοι δηὰ οἂἹ]] 
ἴο δϑδἰῖβὲ μοῦ δὶ {16 τηοσηοῃί. ᾿ 

4. 18 Βα νγ6 1} 9 ὈΪΡΟΤΙ, Ἡδρρίμοβα δῃηὰ νοὶ- 
ἔδτο, ΒΟ ΒΕ {86 οτίθεηϊαδὶ, θαὶ ῬΑΣσΌ]ΑΣΙΥ δοοοτὰ- 
πα ἴο [80 ὈΪὈ]1οΑΙ, νον, οοηβίδιδ οβρϑοΐδιν ἸΏ ρ6806, 
ἰπν  οἸδὈ ΠΣ γ, ὈοΓἢ δϑ ἰο οαϊπαγὰ δηὰ ἱηνγαρα ὟΝ 

ὅ. 7λ6 ελαγαοίεγε. Ζαδαπ᾽ε ολαγαοίον. ΤΒαῖ 
Τλῦδῃ ͵δ8 ΓΟ] ἃ βῆδροῦ ἰη ἐδ ἐποοογαδῖο ἔτη, δὰ 
δαβοθρ 016 οὗ ΠΟΌ]6 δῃὰ ροποσζουβδ βϑηθτηρηϊ, '5 ον: 
ἀσῃΐ ποῖ ΟὨΪΥ ἔγοτα ἐδ Τδηποῦ ἴῃ ἩΔΙΟὮ 6 τοοϑοΐνοθ 
Φδοοῦ, Ὀαΐ δἷδο ἔοσω 189 ὙΔΥ ἰπ πο ϊοῖ 6 αἰπταίβθοα 
τραν ἐ δὰ τ τ να 94: δ4 5). Βαυὶ τὸ αἶδὸ β66, ΠΟῪ, ὈΠ- 
ἄον ἴδ ἰπποηοα δυττουπάϊηρ δἰηι δἱ Ὠοτηθ (οἷ. χχσχί. 
1), [0 80  Ββῇπ688 ἰπ εἴτῃ ρΡβα 0 41}7 ἰποτγϑαϑοα, ὑπε}] 1 
συϊπιϊποαιοὰ ἰπ (6 ὈΔ86 080 ὙΙΟΝ 86 τηδάθ οὗἩ δ 
ὨΟΡΠΘΥ ΒΒ ὨΘΟΘΒΑΙΕΥ δηὰ ἴονο, δηὰ ἐπ, δὶ ἰδβὲ, ὑγοὸ. 
οδδὰβ ἰοὸ ῥγδοίΐθο ἴθ στοϑϑοδὶ ἀδοορίίοη. Εγνϑὴ 18 



δ82 

(εἰ ἀοοορίϊου, Βοπόνον, πὸ τουδὶ ποῖ ογϑυϊοοῖκ ἰδ6 
ἴδοι (δῖ, πὶ δ (τἱοηγ ἰηΐογοϑὲ ἰῃ δοῦν, 6 Θ0ῃ- ΘΓὙ οὗ Φοδὲρ 
δβἰαοτγοὰ ἰξ 88 ἃ ρίουβ γαυὰ, Ηρ πδ πῖαρ, Ὁ ἔτ 
Ὁοιἢ δῖ58 ἀδιρὨτοΓΒ ἴο Φδοοῦ : ρεγῆδρθ, ἰοο, ἢθ ἰδ 
ἢΐθ ὁγο [680 Ἐ αὐἱοὺ Ὀαὶ γνομουηηοηῖ δἤοιοη ἴον δ οῦ. 
Ἦο 80 Ὧν τοϑίιγαϊῃϑα Ἠΐδ 86] βῆ ποββ, αἷδο, δὶ [6 ρθ- 
τηἶἱ8 Φαςοῦ ἴο γεαΐαση Ὠότὴθ πὶ [06 ῬΟΒΘΟΘΒΙΟΙΒ 
{Ἰᾶὺ 6 δὰ δοχυϊγοὰ ὙἘΠ|10 πὶῖ τη. Μοτγθονοσ, μ6 
δὰ ἴο ΟΥ̓Θγοοζὴθ ἰδ6 οχοϊιθὰ δρίτίς οὗ ᾿18 ΒΟ δηὰ 
Ὀτοῖσοη. ΤῊ ἸΟΥΤΟ διδπάροϊηι τμΐομ δ οσοΌρίο8δ 
18. ονάσηῦ ἔγουι 86 δος (δὶ Ὧθ ΒΙΠ86}Ὁ Ἰοϑὰβ αἷ8 
ΠΟΡὮΘΥ ἰηίο ἃ ἱμοοογαιὶς ἀου Ὁ] 6-τοαιτίαρο, Ὀὰΐ ῥοῖ- 
8805 αἷβο ψ τ ἢ ἴῃ ἰπιοηιίοη οὗὨ δαουσίης ἴο δἰ8 Βουδο, 
ΜΠ ρτοδίοῦ οογίδί ιν, 4 []1] Βῃδγο ἰπ ἐδ 6 τηγδίογί ου8 
Ὀ]οββίης δχροοϊοά ὈΥ ΑὈγδθδι, δηὰ Ὀθοδῦδο Ὠ6 ααυὶ- 
οἰἱγ οομβοηϊοα {μπδὺ [86 βιτο οὗ μἷδ ἀδυρδμίοτα βμουϊὰ 
ἴηνοϊνο Φδοοῦ 8.}}} δυο ἴῃ ῬΟΪΥζΔΤΩγ.---α’ ο 168, 
[ὴ6 ΠΑΓΓΆΪΟΣ ὯδΔ8 50 ἔδυ ἰὸ δηά, ὁχοορὶ ὑπαὶ Ποὺ 
ΟΥ̓́ΘΒ πΟΥΘ ποὺ 858 Ὀ6ΘΟ Ια 88 ἰΠ 086 οὗἁὨ ΒΕΓ δἰϑίοσ, θυϊ 
ΝΟΓα ἰοηάογ, 76 νοποιηθηξ, τουρῃ ααϊοὶ ἰοΥο [ὉΓ 
Φδοοῦ, 88 Βοθἢ Οἡ ΘΥΟΓΥ οοολβίοη, ὯὨ0 ἀουθϊ τηδὰθ ὨῈΥ 
αἷδοὸ πὶ] ἰὸ φηΐον ἰπῖο ἴδ6 ἀδοορίίοι οὗ ὅδοοὺῦ ὮΥ͂ 
ΓἌρᾶη. ᾿οβϑίάθα, δὴ γοχαγάθα Ἠογβο ἢ οογίδί ΠΥ 88 
ΘΧοΌ 84 0 ]6 Ὁροι Εἰρῆον ατουπδ δηᾶ τοοινοδ, ὑπδὶ 88 
ΤΠδιοδγ, γῦο ἴδηδι οδ!} ῦ τηαντϊϑὰ ἰηΐο [86 Ὠουδ0 οὗ 
ῬΓΟμ ἶδβ6, δηα ἰδαῖ ὉΥ 8 Ὦ οὐδε (οἷ). ΣΧΧΥ͂ΪΙ]). 
ΠΕν ἰῃογθαβίηρ Βυμ ΠΥ (860 Ἐχοροδ᾽8) οδυθο08 ἢ6Ρ ἴ0 
Ὀ6 δὴ οὈ͵οοὶ οὗἨ ΦομόονδΒ ρΘΟΌΪΑΓ τομασγα, οὐ σϑίδου, 
ὉΥ 8 Βυτγ, Β6τ οδρϑοΐαὶ οἱθοιϊΐοη 88 δῃηοοδίγοθδ 
οὗ αν δπὰ ἴῃ Μοββίδῃ Ὀθοοσ 98 οὐϊάθηΐϊ, δηὰ θυ 
ἴῃ ΟΡ ΟΥ̓́ΟΙ-ΖΘΔΙΟῸΒ βίο τὶ ὮΘΡ βἰβίοσ, ἰὰ ποῖ 
186 φυσδϑίίου ἰ8 δρουΐ ἴ[Π6 ἵποτθδβα οὗ (89 ραἰτίδγοδὶ 
[ατηῖγ, ΠΡ βο "ἀθηΐαὶ 18 ρτονδῃ ὉΥ ἰδ6 βίτυμϑῖο τὰ 
πρΐο ἢ 66 ρἶνοβ ΠῸΡ τοδὶ ἴο ὅδοοῦ, δηὰ {πὸ ἰμἀ 6 58 
τὶς ὙΙΟΏ 8860 ρᾶῦο [86 Τληἀγαῖκοϑ ὑἰὸ ΠΟΥ δβἰϑίθγ. 
Βδοδοῖ, οἡ ἰδ6 οἴπον Βδηᾶ, ρμοδϑοδβϑϑὰ ποῖ ΟὨΪΥ Ὀσίρδι 
ΟΥοΒ, θυὰϊ αἷδὸ διάθηΐ αὔδοϊοηβ. ἴῃ [86 ΒΟΥΥ δηὰ 
εἰοπίηρ Ὠδίυσο οὗ ποὺ αἰδοίζου (οἰ. χχχ. 1), 88 νπὸ]]} 
88 ἴῃ ἰοῦ ουπηΐηρ (οἷν. χχχί. 84, 86) ΒΔΟθ οὶ 8 {πΠ6 
ἱτηδρο οἵ Ἐδθοκδῆ, Ὀαὺ πὶῖ ἴμ686 Γ6δίυγοθ οὗὨ οἰδι- 
δοίεῦ ποτα ΒίΤΟ ΡΥ τηατκοά, 8.0 δ͵80 δἱ (6 δηὰ, ἴῃ 
[06 γα ρῖολὶ ἰδδαθ οὗ μοῦ 16, ΕῸΡ 88 ΠΘΌο δ αἷά 
ποῖ τοδοῖ 100 ρῸ4] δῃα 866 ὅδοοῦ δρβίη, 8ο Βδοβοὶ 
αἀἱά ποὶ αἰἰδίπ μοῦ δἰτὰ ἴῃ βῃδσίηρ πῖιἢ ὑπ ΡΘΔΟΘΙΌΙΥ 
δηὰ ΒΟΠΟΡΔΌΪ 8. Ῥδῖθγῃδὶ δογίαμθ, [ἴῃ Ἐδοβο} 5 
Β' ΠὉ] ἱτηραϊίθποθ ἴοο, ἰ8γ0 Μδβ ὑοῦ Ἡδηϊηρ 480 ἃ 
ΤΩΟΓΔΙ] οἰοσηθηί, Ὁ Δ Ὧ6 Ῥυγο ἀδαῖτα οὗ ρδγοῃΐβ ἴὸσ 
οἴδβρτίηρ ἰ8 ἴπ6 Βίρῃοδὶ ἄσστοο οὗ Υἱγίαουβ πταδίγὶ- 
τον." 6 ΖΘ ἢ ὍΝ , 40δὅ, δὰ (ῃς ποΙαδ οὗ 
ΓΌΪΒοΣ (6 ΓῸ Πδοταν, οἷ, πίιβουΐ δὴν δυβ]οϊεηὶ 
ΓΘΆΒΟΙ, Ὀΐδοοβ Βδομοὶ (ρ. 206), 'ἰπ τοὶ σίουβ 
Ὀοῖον θὰ. Ὠἰβεποιίοηβ οὗ δ] οοη ἃγὸ ποῖ δἰ γα 
ΘΟηίΓαβίβ οὗ ἴθι δηὰ ἀατίσηθββ. ΕἸΠΔΙΪΎ, Φαοοῦ ΠΒΟΓΘ 
ΔΡΡΟΔΓΘ ΟἸΘΑΥΪΥ 88 (06 τηδῃ οὗ ἰδ ᾿γοβυηρθ οὗ 
ΓΑΙ, απ ὰ 858 186 ρῥαϊτίδσοι οὐ ἤορο, Ἠοτονοῦ ὑστ- 
ἀφηϊ, 1 ὨΒΡΡΘΏΒ ἴ0 πὶ 85 ἴο (86 (Εἀΐρυδ ἱῃ [89 ατοοκ 
ἱγησοῦγ. (Βαΐρυβ βοϊνοὰ {π6 τὰ α]6 οὐὁἨ [86 βρῃίησχ, 
γοὺ 8. ὈΠπά, δηὰ γοπιδίπϑ ὈΪϊπὰ ἰπ τοϊδίΐου ἴο {86 
τϊἀα]6 οὗ "8 οὐπὶ ἢ, ΤΠ ρτη ομολιοὰ Ἠἰπη, 88. ἢ ΐ8 
ΒΟη8 ἀἰά αἴ εσσατάβ, δηὰ Π6 ἷβ ρα βηοα {πγουρ ἐΠ6 
ΒΆΤΩΘ ἰΓΔΠΑστοδϑίοῃ οὗ πὮϊο ἢ6. Ὠἰπ]Β6ῖ δ μα γ. 
Φδοοῦ ἰβ ἴο βισυρρὶς [ῸΓ οὐογυίῃϊηρ---ἴον δἷ8. Ὀἰγίἢ- 
τ ρῃι, ἢἰ6 Βδοῦοῖ, ἢἷ5 πογάβ, [6 βοουγῖγ οὗὨ 818. ᾿Ἶἴ6, 
ἴῃς τοϑί οὐὔἵ ἢΐ5 οἱὰ δρϑ, δηὰ ἴον μὲβ σταᾶσο. Βυϊΐ ἴῃ 
{Π 656 βίγα ρ͵65 ἢ6 ἀο68 ηοΐ σΟπη6 ΟἿ πὶϊπουΐ ΤΉΔΏΥ 
ΤΓΒΞΡΤΟΒΒΙΟΠΒ, ἔσοτα πιο, ΠΟΎΟΥΟΡ, ΔΒ ΟΟ0(᾽8 οἷθοῖ, 
Βο ἰδ θαταϊρα ὈΥ͂ βούογο ἀΐβοῖρ] πο. Ηο, ἱμογοΐοτσο, 
ἐκ Β[ΛΠ ΠΟ ΔΒ ἃ Τη8} ΟΥ̓ ΒΟρ6 ἈΥ̓͂ (6 ἀϊνίπο Ῥγουΐ- 
ἀθηθθ, ΑΒ 8 [Ὀσίανο Πα ρΌ65 ἴο Ηδγλῃ, Δ8 ἃ ἔυρίτἶνο 
86 τείυττβ ποπηθ, βθύθῃ Ὑ6Ά7Β ἢῸ ΠΟΡΟΒ [ὉΓ ἨΔΟΒοΪ, 
ὈΝΟΠΤΥ ὙΟΟΓΒ ὯΘ ΒΟΡΕ6Β [ὉΓ ἃ τοίατιι ΠΒΟΙῺΘ:; ἴ0 ἐδ 

ΘΟΕΝΈΞΒΙΒ, ΟΒ ΤῊ ΕἸΕΒῚῪ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΒΕΗ. 

ΥΟΓ ουοηΐῃρ οὗἁ εἶ 16 μδὸ 18 Βορίηρ ἴὉγ (δ8 τϑϑοτ. 
εἷς ἰοδὲ δοι ἴῃ Β5ῃοοὶ ; συ πὰ οὶ δ 

δ ἀγίηρ ὑροη ἤδη δοΐ!, μθ ἤΟρ6Β 7ὉΓ ἃ ζτᾶτὸ ὧς 
εἷδ παῦνο οουηυ. Ἠΐ Ἰδσβδίδηϊο ἤορα, δόνοτος, 
ἷῃ ἰΐ8 (]} ἀονοϊορτηθηὶ, τὶϑοθ δῦοτνο δἰϊ 686 ἰηδίδῃ. 
Ο68, 85 ἰ8 ονὐἱάδης ἴῃ ἰδ ἰἢγοο οἰϊοῖ βίδροδ ἴῃ 18 1 
οὗ ἔδι τ : Βοίμοὶ, Ῥαπῖοὶ, δηὰ ἐδ Ὀ]οκβίηρ οἵ 8 β08} 
ὉΡΟΩ ΐ6 ἀθαι-Ὀθὰ. ΗἴΪδ 116 ἀἰοτα ἔγοιη ἐμοὶ οἵ εἰ 
ἴαῖθον [πξδλὸ ἴῃ ἰΠϊἴ8: ἰμαἱ τι Ιδαδὸ ἴδ αυϊοιοηίδν 
σχρουίθηοοδ ζ4}} τηοτθ ἴῃ ἔΠ0 δυο ρδσὶ οὗ ἰυ8 Εΐε͵ 
Ὀυΐ πὶ Φδοῦῦ ΓΠ67 οοσῦν ἴῃ ἴδ ἰδιλον δ]; δυά 
ἐδαὺ Ιβδδοῖβ 116 Ῥᾳ 8868 οἡ αὐυἱοίν, ᾿δ1181 δίοττοθ δηὰ 
(υἷα ]6 ΟΥ̓ΘΓΒΏΔΟΟΉ, ἴῃ ἃ στοδῖ σωϑδβυγο, {Π6 μὲ στίπιδρε 
οὐὗἨ Φδοοῦ. ΤῈο Μοδείδηΐο βυδετγίησ, ἴῃ ἰδ ἰγρίοιὶ 
ἴδε ͵8 ΔΙγοδὰγ Βϑθἢ τη ΟσῸ δίῃ! ἰῃ δἷπι ἰδῇ ἰβ 
ἴδδδο δῃηὰ Αὐσδῆδιῃ ; Ὁ (Π6 ρἱοτίουβ δσδιίδίοῃ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΙΒ 4180 0 186 πὸ θὲ γύγκαπούδοιν: 

ὁ. 560. ̓} δβοσνίοθ [ὉΓ οἱ ῥγοθϑηὶδ ἃ8 ἃ μἰδ- 
ἴαγο οὗἩ ὈγίάΔ] ἰονὸ ϑαυδι]οὰ ΟἿ ἱπ ἰἢ6 δαζὴδ ἀετεῖ- 
ορτηθῃὶ δηὰ 18 ρμοοίΐο Ὀδδυῖγ ἐπ ἴπ6 ϑοηξς οἵ β0|0- 
ἸΩ0Ώ, [ἐ ἷβ ρδυιουϊαυῖγ ἴο Ὀ6 ποοοά [δαὶ ὁδοοῖ, 
Βοποῦον, ἮΔ8 ποὶ ἰπαἰ ἤοεους ἰο Β.δολ 8 ἰηβιτοϊῶοα 
(οι. χχχ. 3), δῃὰ οὐδ ἰγοδιϑα 1,68} πο ρδίίθηοε διὰ 
ἰπάυϊσοηῃοθ, ΕΟΝΕῚ Βανί δυδεγοὰ ἴγοϊ Βοὺ {8 
τηοϑὺ τοογ γίηρ ἀοοορΡὕοῃ. 

Ἵ. ΤΏ ἀοοορίίου ργδοιίβοὰ Ὀγ [,δθδη ἀροῦ δεοοῦ 
ὙΔ8 ΡΟΣΓΘΟΙΥ διϊοὰ, νἱοπνοὰ 88 ἃ αἰ τῖπθ ῥυηἰδαπιοηὶ 
(πγουχὰ Βυτηδη δίῃ, ἰοὸ Ὀγίηρ εἶδ οὐπὰ 5ἴη Ὀείογο δ 
γος ΑΒ δ ἰπιτοὰἀυορα Ηἱταβοὶ ἢ δα (μ6 δγαείυοπι, 7 
186 ἱπειϊσεϊώοη οὗὁἨ πἷβ τηοῖδοσ, 80 1,6 δὴ, {06 βτείιῦοιι, 
δ ἱπιτοἀπροὰ ἰο Ὠίτῃ ὮΥ δΐ8 το. ΠΟΤῈ Ὀγοίδογ, ἀπό 
ἴπ6 Ῥτγοίθῃοο οὗ ἔπ δρρϑᾶγδθοο οἵ Ηἷ8 οὐτὶ Βδοβεὶ. 
Απὰ ("2 ἀοοοροῃ [Δ 08: οΥ̓ΘΏ ΘΧΟΌΒΟΒ ἰῃ 8 δδγοβδίο 
ΜΔΥ, ὙΠῸ ἰδθ οὐδίοτα δ ἰὸ ἰδο ὑυἱγιιγίχοι οὗ δε 
ἀδυρὨίοτβ δὲ ἤδη, Τηυ5 ὅδοοῦ δἰόοηοβ ἴον δα σπ- 
πἷης, δὰ Γι Όδη ἰγῸ]Υ τουδὶ δίοηθ ἴον 8 ἀοοορῦοι. 

8. 1[,68}}5 οἰεσίίοῃ ἰβ ἐουπάθἀ ὑροῦ Φεδοτα 
ἄταοθ. ὙΠ ]ΙΙΒουΣ δὴν ἀουθί, Βοτονοῦ, δβ6 ταϑ διὰ 
ἴο Ὀσθοοϊῃηθ ἴπ6 Δποοδίγοθα οὗ 16 Μοϑοίδηΐο {ϊπ6, ποί 
ΟἿΪΥ ὈΥ ΒΟΡ δΔρρδγεηΐ Βυτο γ, Ὀὰξ 4180 ὈΥ ΒῈῖ ἴΏ- 
ῃιδίθ τοι οὗ Ὀ]θαδβίησ,, 88. ΜΘ]1 δ ὈῪ ΠῸΡ υἱοὶ καὶ 
(το ἴον ἴος δοοῦ. ΤΏΘ ἔυϊμθαα οὗ Βαὺ [6 ὕ6- 
ΘΟΤΏ68 ΔΡρδγοτὶ ἴῃ (6 πΌσΩ ΟΡ διὰ ἴδ6 ροπαῦ οἵ δεῖ 
οἰὐάτοῃ - δηὰ υἱ τὰ (μεθα, ἐἸοσοίοτο, ἃ στοδῦος δίσει ει 
οὗ (86 ογθ πδίυγαὶ 116 ργϑαοσαϊπδιθα. ὁ οι 
[86 ΟΟΠΙΓΆΓΥ, ἐδ6 ἤλνοτίθ δοη οἵ ἐδθ τὴ Ἰοτοὰ πὶ! 
ἃ ὈτίάΔ] ἰονβ, ἰ8Β αἰδβιΐῃ οα ἔγοιῃ [εἷ58 Ὀγοϊῆγοα, 85 
186 δοραγαίοὰ (οἷ. χἰἱσ. διοοης ἴθοσῃ, 88 ἃ οἰπὰ αἵ 8 
ὨΟΌΪοΣ δρὶ τς, 1] ὲ (86 ἱπιροτὶ οὗ ἷβ 11{8 ἰ8 ποῖ δ 
τίου ἴον ἴ6 αϊυγο δὲ ἰμδὶ οὗ Φυάδῃ. 

9. ἢ τὸ που]Ἱὰ γοραγὰ [86 ἀδοορεοι δοὰ ἰωρο- 
βἰἴοη ῥγδοι:ίβοὰ ὑροὴ Φδοοῦ 88 δ 411 δηάαγδυϊο, Τὸ 
τουδὶ ΔΒδυτηθ, ΟἹ ἴ.6 ὁπ μαμὰ, [,68}}8 ἔδηδίίο δὰ 
γοβολθπξς ]ογ6 : ὁ ἴδ οΟἴδοτ, ἷβ οὐπὶ ρετγίθοι Π|0’ 
βίου. ΤῊΐβ πποοπϑοίουϑ οἴτοὸς διὰ οοηδαείου οἵ π0’ 
ἴυΓα, ΒΘΟΙῚΒ ἰτηοδβὶ ἴ0 ἤδνθ ὈΘΟΏ ὑγαπϑυ δὰ ἰ0 Βοπ’ 
Ὀοη, ἴΠ6 Βεβίθογῃ (οἢ. χχχν. 39: χἰϊσ, 21); δὰ 
ἐπογοΐοτο, ἰ οοῃβοασθηοο οὗ δἰβ ΟἸδΏΟΘ, Π6 αἷβὸ ἰοεὶ 
ἰὴ Ὀἱτι τί. 76. σδηποῖ, πουσονονῦ, θη γοὶν ο08- 
σὺν ἴῃ ΓυΠοτ᾽ 5 τίν, τ ἰο ἢ Ὀ Θ᾽ Σθοῖ δρργονοδ, ἐμεὶ 
μι} 116 ἴπογο ῬΔ8 ποι Βηρ δα] οΓοὰΒ ἰπ [86 ΘΟΠΏΘΟΙΟΣ 
οἵ Φδοοῦ δῃὰ 1,θα}}, ἰξ 'τγα5 8.}}} οχίτα- πδίυγαὶ, δπὰ ἰῷ 
ἐμαὶ 86ῆ86, τασηϑίτουβ. ΤΏΘΓΟ ὍΔᾺΒ υχπαοῦ (ΟΠ 7 δὰ 
ἱαρυτα δηα ὑππαίυγα] οἱοτηθηΐ ἰὰ ἰδ. Βαὶ πὸ τουδὶ 
ὍΘΔΡ ἷπ τηϊπὰ, 88 'τϑ τοηδγκοὰ ἀθονθ, ποῖ ΘΟ 
1,οΔἘ 8 ἸΙονϑ, Ὀυΐ αἷβὸ Φδοο 8 βε ΓΟ] νίοη, ἴῃ πο 
10 ἤτοα ομοῖοα 8 ζοΠΟτΑΙΥ Ἰἰτϊϊοὰ δῃὰ τοδίγαῖποὶ ὃΥ 
186 ὈΪ πὰ ἔοτοοϑ οὐ 86 πἰραυ δ, τὨγουρὰ δὰ ἴῃ 
πὨϊοῦ ΘΟοὰ ποτκϑ τῖϊὰ ογοδῦῖνο Θμοτργ. [{ 18 ἴδ 
τηοτησπὶ ἴῃ πΒϊοἢ (86 ταδὶ [8115 ὑδὸκ ἱπίο 186 μδπ 
οὗ ἀοἀ 898 [86 ογοδῖοσ. 
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10. Το αἰδθτοποθ Ὀοίπεθη ἰλ6 Ὠουθ6 δὶ Βδτϑη 
δχιὰ ἴπ8λο 8 Βοῦϑθ δὲ Βϑοιβῃοῦδ, δρρθασδ ἔγοιῃ (δ ΐ8, 
δας [Ιδὔϑδῃ οηἰδηρίοὰ Φδοοῦ ἴῃ ροϊγζδγ. Απὰ 
ΘΥ̓ΘῺ ἰῃ ἰἷβ 6856 {1.0 ΟΥ̓ Θοῃβοα θη068 οὗἁὨ ΡΟΪΥΆΤΩΥ 
ΔΡΡΘΟΔΆΣ : ΘΏΥΥ, 6 ΔΙΟΌΔΥ, οοπ θηίίομ, δηὰ δὴ ἱπογϑαβοα 
ΒΟΏΒΟΔΙΥ. Νονογι ἢ 6 1685 ΦΒοο Ἐ ΟΔ86 8 ποῖ ἰο Ὀ6Θ 
ἡιάχοά δοοδονγάϊηρς ἰὸ (80 ᾿δίοσς Μοκαῖο ἰανσ, ν ποῖ 
Ριομιθιιοὰ ἰδ 6 ἴῃς οὗἨ ἔπ πἰβίοτθ δὶ [Π6 βϑδσῃθ 
πιο ([ωμ6γ. χνὶϊὶ, 18). Οδϊνΐῃ, ἰπ ἷβ ἀϑοϊδίοι, ΤΑΙ 98 
Ὠ0 αἰδεϊποϊίίοι θούπψϑοῃ [Π6 ἔτη68 δὰ [ἢ 6 ΘΟΟΠΟΙΩΪΘΒ, 
8 ἔλοὶ ποιοῖ Καὶ! ᾿υδὶ! Υ δρροδ]β ἰο, δὰ ᾿παὶδὶθ ΠΡΟῺ 
85 Ὀδαγίηρ ἀρδίησϑὲ ἰδ Βαυβῃ ἰυάρσιηοηΐ (ἰμδὲ ἰξ τὰβ ἃ 
0856 Οὗ ἰποθ51) (ρ. 20). 

11. Ιῃ ΟἿΌΣ πδιγαῖνο τὸ βγεὶ τοδὰ οὗ 8 ζγοαὶ δηὰ 
βρ᾽ πὰ ποἀαϊηρ-ἴδαβι, ἰδδύπρ ἴον ϑόύθι ἄαγα. [ὑ ἷ8 
(μογεΐογο ὑοῦ ὈΥ οἴδῃοθ {μὲ [818 δροαϊά ποἀάϊηρ- 
ἴδαδι πα [Ὁ]οπθ ὮΥ 6 ραϊηξη! 1Ἰπβίοη. Απὰ, ᾿ἰοᾶν- 
ἰηρ ουὐ οὗἁ Υἱοῦ χτοδδβοῦ ἀδοορίίΐοῃϑ, ΒΟῪ οὗγϑθῃ ΠΊΔΥῪ 
ἘΔΟΒΟ] 5 ἰτοᾶσο Ὦδνο Ὀόθη οἰδηροα αἴουσαγὰβ ἱπίο 
1.68} ἔοττω. 

12. 116 ἰδὸ εἰδιονῖγ οὐμαϊδιίου ἰ0 δαγραϑδ ϑδοῦ 
οἰδον ἱπ οὐίδίαΐηςς οἰ] άτοθη ἰ8 ἰαἰηἰϑα πιὰ βίη, ἱΠ 6. 
ἦδ γοὶ δἱ μὸ Ὀοίϊίοτα ἃ ΔΟΪΥ ταοῖνο ἴον ἰὲ, δ τὰ ἴῃ τ86 
ΑΡταδμδτηΐο Ῥγουυΐδο οομαίδιϊερ ἴῃ ἴ[Π6 Ὀἱοθαΐηρ οὗ 
τδοοογϑιίο Ὀἱγθ. ΤΏυ8 680 γὙὰ ὁδῃ οχρί δίῃ ΠΟῪ (86 
ἔυ]η6586 οὗ ἐπα ἱπεῖνο ἰσἰρθ8 ὑγοοθοαθὰ ἔγοτῃ (μῖ8 
δι υἰδιίοη. 

18. 888. 8 ργοὐαάΐοα, ἐμαὶ Εϑδι γὰβ {π:6 ομοβθη 
ΟἿΘ, ΒΘΟΙῚΒ ἴ0 ΤΟΠΟῊῪ ἰἰβοὶ βοτοδίὶ ἰπ Φ8000᾽ 
Ῥτολυάϊοα ἴμδὲ [6 τηυδὲ χαΐπ ὉΥ Ἐδοιιοὶ (80 Ἰδπτίι!} 
Βοῖγ. Τδδ σροτο σοϑογοηξ Ὧ6 ΔΡΡΟΔΙΒ ἱδμογοίοσο, ἴῃ 
Ὀοΐηρ Ἰοὰ ὉΥ [86 δρὶτὶς οὗ ἀοά, νῆο ἱδρῶ δἷπι, ποῦ- 
ὙΠ 5ιδη ἀρ 411} ἢΪ8 Ῥγοίθσθ 06 ἴῸΓ ΦΌΒΟΡΕ, ἰ0 γϑοοῦ- 
ἶσα 'ὰ ΔΦυάδα [ἢ γ64] 1ἴη6 οὗ τ.) Ῥγουλἶβθ. 

14, Τιδὶ [8}6 τοβροοίνο τηοίμουβ ἐποιηβοῖνοθ ΠΟΓῸ 
αδϑῖση [86 ΠΔΙη68, 18 ἀοἰοτταϊηοαὰ ὈΥ 1Π6 οἰτουχηδίδηοοθ. 
ΤΏ οπὔτγο Ὠἰδίοσυ οὗ 86 ὈἱγὶΒ οὗ ἴπ680 8018, ἴοο, 8 
ταβοοίϊοά ἰπ (ἐμοῖς ἤδῦηοβ. Οἷ βἰγδν δὶ σι βοδιίοΩ ΔΓ 
ἴῃ πδΙη68: Ολὰ δηὰ αβῇορ: 1ονἱ δηὰ Ζθθθϊυῃ : 
Βἰπηθοῦ δηᾶὰ ΝΑρ δὶ : ΦυἋῈ δηᾶ ΦΌΒΘΡΗ ; Βσυθοη 
δειὰ Βεπ)σηΐη ὈΟΓΏ δἰθογανᾶβ,; Ιβϑδομαν, θδη απὰ 
Ὀίμδῃ 

15. ΤῆΘ ρτόρτοθθ οὗ 10 οαυα]1268 δηὰ δά]υδίϑ, 
ἴο ἃ στοδὺ οχίθῃηϊ, ὑμ6 ορροβίἄοῃ Ὀθίνθου ΦασΟῦ Β 
Ἰονο ἴον ἤδοδοὶ δὰ μἰβ ἀἰβγοζατὰ ἰοναγὰ 1,68}, 66 06- 
οἶδ }1γ -ΌΥ τηθδῃβ οὗ (86 ΟΣ] ἄγοῦ, Αἵ ἰῃ0 Βᾶπὶ6 ὕτη8 
ἴπ ὙΒ1ΟὮ ἢ9 τοοορηΐΖοβ [,ΘΔἢ}᾽5 γοβὶρυδίίοῃ, ΕλοΒ ἢ 8 

ἰοῃδαία 11 υτηοΣ ἱποϊῖθβ Εἶτ ὕ0 ΔΏΡΟΓ, 
16. Ηξς ελαϊΐ αὐά; ὧά δλαϊϊ σΐσα ἰο ηι6 αποίλϑν' 

δοη. ΤῊ πὶβὴὰ γῈΛ8Β []86]16ὰ, ἀπ αὰ νψὰ8 ἐπ6 δδιιβθ οὗ 
Ἀ6Ρ ἀραί. Κμθ ἀϊοὰ δὲ Βϑη δσηϊπ᾿Β ὈἱτίΒ. Ηοπ 
ἀδηρογουξ, ἀοοίτυςοῖίνα, δηὰ ἔαϊδὶ, {Ππ6 [Ὁ] ΔΙ πιοπὶ οὗ 
ἃ ΙΔ  ὙΠΒΏ6Β ΓΔΔΥ Ὀ6 0 εἶτα, 8 ΠΠυδιγαϊθα ὈΥ͂ ἔγο- 
ᾳυθδηΐ ΘΣΔΙΏΡΪ6Β ἰπ (6 δοτὶρίατοβ. ασδὰ τι βῃθα [ὉΓΣ 
ἃ Βοῃ ἈΡΆΓ, ἃ ΒοῦγοΘ οὗ ρτοδὶ στοῦ [0 Ὦ6Γ. 
Το ἀρδῖτε οὗ ΦπυὯὰ8 ἰο Ὀ6 τοοοϊνοα δηιοηρ ἰδ6 ἀϊ6- 
οἴ Ρ]68 οὗ 7688 νγὰ8 στδηϊθα, Ὀπὺ ᾿υϑὺ ἴῃ {818 ροπί τοι 
Ὧθ6 [611 ἰπίο (86 ἀρθοροϑὶ οοστυριΐίοη. Ῥοίοῦρ τ βιοα 
ἴο ὈΘ6 88 ΠΟᾺΣ 88 ῬοΟββίΪ6 ἰὸ ἐπ ογὰ ἴῃ {πΠ6 Ὠοῦ86 οὗ 
156 δρᾷ ῥτίοδι, ὈπῚ ἤθηοθ ᾿ὶ8 18]. ΤΠ6 ΘΟῺΒ οὗ 
Ζορθοάθο πὶβῃϑα ἴὺΣ Ρ] 8068 δὖ {89 σρὺ δηὰ Ἰοῖν μδπᾶ 
οΥἩ Φ6508,---ξ’υὰ ἐποὶν πὶ Ὀδοὴ [1816 (ΠΟΥ πτοῦἹά 
δδνο Β]]οὰ ἴθ Ρ]αθοδ οὗ [ἢ6 τηδ]οίποίογβ ἢ [Ὦ6 ΟΓΟΒΒ, 
δὶ [6 τἱριῦ δηὰ ἰοῖν οὗ ἴη9 Οτιιοὶβοα. 4086} πὶ βῇ, 
ἐξ 8 {π||6, ἨΔ8 ποὲ 86 ΟὨΪΥ͂ οδυ8θ οὗ Ποὺ ἀφαΐα, Ὀυϊ 
ὙΠ0} ἃ οονίδ ἢ ἐγ ρ ἢ [86 ΟΠ00 Ὀδτθ 016 αἰρὰ ἴῃ 
οὨΣ]ἀ τί, 7688 88 δ γ,ἃ8 Θοταρ οι ϊπρ (ἢ ὨπΙΩΌΟΡ 
πγοῖνο οὗ [8.868 ΒΟΏ8. 

17. Ηον ττωροτίδπν ΦοκορΒ 8 Οἰγὺ ττ8 ἰο Φδοοῦ 
8 Βόθὴ ἤγομχ {118 : (αὶ Ποθοσξου Ὧ6 {πίη Κα οὗἁὨ ἷδ 
ΛοαγΠΟΥ̓͂ ὨΟτΩ6, ΔΙ πουρὰ (86 τοροῦὺ Ἰοοκοὰ ἴος ἴσοι) 

ἘΘΌΘΚΔΣ ἰαιτίοθα ἰοησ. Ηθ γ͵ὸὰϑ ὑτροὰ [0 νϑῃϊυτο 8 
7ΟΌΓΏΘΥ ὨΟΙΏ6. 

18. Τ8 Ὠἰδύοτυ οὐ δοοῦ Β δῃηὰ [1,68 8 υπηΐοῃ 
Βι68 ἃ βοϊηΐηρ ᾿ἰκηϊ ὉΡΟῺ ὀυθη (86 1688 ὨΔΡΡΥ͂ 
τοθττίασοθ, ἩὮΪΟΝ ΤΑΔΥ͂ Τοοοποἶ 6 ὰ8 ἰο ἴοι, ἴον {}}}8 
ὈΠΡΙ αβαηΐ ΤαΔΥτὶ ΡῈ ἯΔ8 [0.6 οδθβ6 οὗἨ δἰβ Ὀδοοτηΐησ, 
[6 ἔδίμον οὗ 8 ὨθΙΠΘΙΟΙΒ ρῬΟΒιΟΣΣΥ ; ἔγοτα ἱΐ, ἱπάθοά, 
Ῥτοοοσαθα (Π6 Νοβαίδηΐο 11η6 : Ιϑανίηρ ουαἱ οὗ Υἱοῦ [86 
ἴδοι (δδὶ 168} ἴον δῃηαὰ Βυμ Υ οου]ὰ ποῦ τοτηαίη 
πίϊπουὶ ἃ ΒΙΘΒΙΒΕ τΌΡοὴ Φαοοῦ. ΤῈ6 ἔππαδιηοηίαὶ 
οοπαϊίοη οὗ ἃ ῃ0 τολιτίαρσο 6 ἀου 1655 τὼ 
Ιογο. ὙὯο ποῖδοθ ἱπ οὖν πασταῦδνα, Ββούγονοσ, ὮΟΝ 
ὙΓΟΘΘΟΥΆΙΠΥ αἰνίηθ ζταθθ ΤΩΔΥ͂ ΘΠΔΏΡΘ τοϊβίυγίυηο, 
ΘΥΘΏ ἰῃ δυυοῦ ᾿μβίδποοϑ, ἰηο γϑαὶ ροοὰ, ἊἋαοἀ ἰβ 6βρ6-. 
οἶδ!γ ἰπογοϑίθα ἱπ τηδστίδρο σοπηθοίίοηβ, ὈΘΟΔΌΒ6 ἢθ 
8. ἰθυ2 ἰπιοτοδυθα ἴῃ {86 δοταϊηρ ΟΠΘΓΑΙΟΠ8. 

ἩἨΟΜΙΧΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

869 Βοοίτἧπαὶ δηὰ ἘΠ πΐοδὶ ἐκ ἀκ ύμῳ δ οο  Β 
νῤλ κε ταν ἐν οὗ ἔΔ10}}.--- ΤΠ 6 ραϊσίδιος οἵ Π0ρ06.---ὁΔ 0003 
ἀουθὶο Προς, ἔσοσα Εδδα δὰ ἔγοτα [}ΔΡδῃ.---ΕἸΘὮ ἴῃ 
ἔοσίπῃθ δηὰ σοὶ ἰῃ ταϊβίοτιυθθ, ἴῃ ὈΟΐὰ τοβρϑοίβ τὶ οἢ 
ἴῃ ὈΪΟΒϑίηρ.--6Ό0 Ὁ δηἃ Εδοθοὶ, οὐ [Ὀ6 δοηβοογδιίοῃ 
οὗ Ὀτί 4] Ἶογνο.--- Το Βῃορῃογὰ δηὰ [9 βῃθρῆθγαθβϑ : 
186 βαῖηθ οοῃάϊιίου.--- “8000 5 δοτνίοθ 0. ἢἷβ Ὀγίἀθ ἃ 
ἐγρο οὗὨ (086 Βδιιθ βοσνίοο οὗ Ομγίϑὶ ἴον {Π6 οὐ γοὮ, 
Ηἷα Ὀτίά6.---ΕἜ 061 δηὰ 168}, οὐ ἀοἂ τηλῖκο8 ἃ ταὶ 
Αἰ γοηοο Ὀούνν θη ἷ8 ΘὨΣΙάγοη, πὰ γοὶ ϑϑίθθιῃβ Ποτὴ 
ΔΙΙκο δοοοσάϊος ἰοὸ διἷθ [πδιϊο6.---ΤῊ0 ὑὮΓ6 6 Τηδιτίασθ 
ΘΟΠΩΘΟΙΟΏΒ δ Ὑ76}18: ἰῃαὶ οὗὨ 1βαᾶς, οὗ Φδοοῦ, δηῃὰ 
οὗἩ Μοβοβ.---ΤῊΘ ὩδΙΏ6Β οὗ Φδοο᾽ 8 ΒΟΏΒ, ἃ 6 οὗ 
Βυμηϑη γα 688 δορὰ αἰνίηθ βαϊ ναι οη ἐπ 19 ὨΟΌ56. 
(Τοεχίβ ἴῸγ τηδιτίασο οοοδβίομβθ.) 

70 ϑεοίίοη Εἰγεί, γοτβ, 1-8. ΘΤΔΕΚΕ: ΟἌΑΜΈΚΒ: 1 
οὐ Β σοπητηδηὰ δηὰ Ῥτομἶδθ δ Ὀθίοσα 8, γὸ οδῇ 
Ῥτγοοθθα ἰπ ΟὟ ὑπ ον δε ΡΒ ὙΠ0} ΟΥ̓ δηᾶ οοηβάθηοθρ. 
--ΡἸαοοβ τθοσθ Μ)6}}8. ἅτ τηρηϊίοποα (860 Οὐποοτὰ- 
Δ}668).---(δοθαθ, (16 πρὶ] οἵ }16. Τὴθ βίοπο, ἐδ 
ἱπηροΐθποο οὗ Βυχηδῃ πδίαγο, ᾽ο Ὀ6 τομηονϑά ὈΥ ἰαἰτἢ. 
Βίησο, δοοοτάϊηρ ἴο οἷ. χχχὶ. 47, [6 ΟΠ] ἀδοδὴβ Βροκθ 
ἃ αἰβογθηΐ Ἰαηρίαρο ἤοτα ἐδδὺ οὗ [86 ἱπῃαὈϊ δηΐβ οὗ 
Οδπδδῃ, Φδοοῦ ΡΟ ΔΌΪΥ τοδὰθ Ὠἰμηβοὶ  υηἀογϑίοοά ἰὸ 
Π6 ΡΘΟΡ]6 οὗ Βδγϑῃ, Ῥθοδλῦθβο 6 πδὰ ᾿θατηθὰ {86 
ΟἸΔ] θο ἔγουι .ἷ8 χροῖδον (ΟἸ 6 σου δ).--- [ὯὩὸ ομδηρίησ 
οὗ [86 ἰληρσταρο οὗἩ [Ὧ9 ΡδιγίδγοΒ ἰηΐο 1π6 ἰαίον Ηθ- 
Ὀτοὸν οὗ 6 6:8.) [ΤΠ 6γῸ β ΟΥΘΡΥ γθάβοῃ ἴ0 ὈΘΙΐονα 
[δὲ ἴ..680 αἰα]οοὶβ γγοσο (Π6 ἢ 80 ΠΟΑΡΙΥ ΑἸἶκα (μαι 
ὑΠμ6γθ 8 ὴὸ αἰ Που Υ ἴῃ ἱπρ ἴγοϊη οὔὸ ἴο {86 
οἰ 6Γ.---Ο͵Ο). 6.]--Βοοδυβοὸ [86 ποτὰ Ῥϑβοθ δι Ὀγδ ΘΒ 
Ὀοίὰ ερίγὶ δηἃ πδίυταὶ γ6}1-Ὀοηρ, [Π6 ἨΘΌΓΟΥΒ 
δορὰ 1 δᾶ 6 οοϊῃσηοη Βαϊ υἰδίίοῃ. 

Αραίέοπ ϑεοοπα, γοτβ. 9-14. Ὀϊγὶπθ ρῥγουϊάθῃοθ 
ΔΒ ΠοΙῸ δὶ πόοσκ.- -(ΑἸ]ΘΡΌΥΥ οὗ (6 νυ}, Ηον 
ΘΟ γίβὲ μδ8 τοιῃουϑα [ἢ 6 ὮΟΑΥΥ βίοῃϑ οὗ βίῃ δῃα ἀθαίῃ. 
ΤΟ ἴἴγοθ πογὰβ γοϊοιτοα ἰὸ (η6 (Ὦγϑο ἀδΥ8 ἰη ἩΙΟὮ 
Ομ γῖβὶ τ ἰπὰ ἴπ6 σταγθὶ οἱθ. Βυττηδηη.)--- εν. 18. 
ΤῊΪΒ 88 ΠΘΟΘΕΒΑΤῪ ἰὴ ΟΓΥΘΡ ἰ0 ΣΘΙΏΟΥΘ 811} βυβρίοἷοη 
ἴτοτα [86 τιΐηα οὗ [βαῦδη, βίῃσθ 86 58}}}} σουποιλθογοᾶ 
ψθδί ἃ ὨΌΙΩΘΙΟῸΒ γοϊπαο [δα δοοοιηρϑηΐοα ΕἸ16Ζοῦ. 
--αἀβ ἴδγοθο αἰδιϊηρυϊδῃοαὰ ῥαιγίοΒ Ἰουπὰ {86}. 
Ὀτίά 65. δὐ 6 }18 (Μοθ65 δηὰ εἷ8 ΖΙΡρΟΓΔὮ), [υβῖ 80 ἴἰῃ9 
Τονρὰ ΟἸγίδὺ ργοδοηΐθ ἴο υἰτηβο  1π6 σμυγοι, ἷ8 Βρὶγ- 
104] Ὀτίάο, ἘπεστεΝ ΒΟΙΪΥ Ὀαρίΐδβιη, 88 ἴΠπ ἰᾶνϑῦ ἱπ (6 
ποτὰ.-βοηεῦνει : Τηοῖν βγβὶ τθοῖηρ ἃ ῬΓΟρΡἤΘΟΥ 
οὗ (δεῖν ποθ Διΐαγα υὐϊίοα 11{6.--Ἴ ὁγ. 11 (Ο] ν ). 
Ιῃ δ οἰιαδίθ δπὰ τηοδοδὶ 116 σγθαῖθν 1 θυ 68. 66 
ΔΙ] οντϑα.---(Π ΔΩ οὔθ ἰυτῃ ἰο [86 τ0 ΒουΓΟο οὗ Ὑ7]8- 
ἄοαι, ἴο ἐπθ ποτὰ οὗ Οοἀ, δηὰ ἰο 106 βανίουν γουθαοὰ 



δ9ὲ 

τονε, 6 π|}}} γοοοῖνο οοἰοβίΐαὶ τϊϑάοιι [07 δἷ8 ὑσίάο. 
Βενί. Βὲδοϊ.) 

Αϑεοίίον Τηϊγά, τοτβ. 16--36. ον. 20. ΑΘ ἃ ζοχζυΐδν 
Βθενδιῖ. Α ἰγρίοδὶ ἰηὐτηαϊΐοη οὗ ἰμ6 οδδίδῃ, τ ῆοὸ 
ἴῃ (ἢ ἔογιῃ οὗ ἃ βογυδηΐ, πῖΐῃ τοδὶ δηὰ βου Ὁ 
οδίδἰποὰ ἷθ Ὀτίάο.--(Βονασὰ οὗ ὅδοοῦ!β ραδϊϑης 
νγαϊησ, οὗἨ ἰδ (αἱ δηὰ ἢ ομδδιὶιγ.---Ἴ ον. 18. Ὑ ς- 
᾿ὈΟῸδ τοδίἀθηϑ ἀο ποὺ δἰξθηὰ ἰδῦζο, ὁχοί πρ δϑδβοζῃ- 
δ]165, ἰο μοί ἃ δβυδραηά, Ὀαὶ τοσηδίῃ δὲ ἰδοὶν νοοδιίος, 
δηὰ {ττιϑὺ ἰη αοά, ἩΐΟ ἰ8 80]6 ἴο κῖνο ἴο ἰμιϑε ᾿ ὑντα 
ΒΟΠΟΥΒΌΪΟ, δηὰ πρτῖρλ δυδβραμα,---Ανοκ: [{ ἴδ 
πο] ἀἰβῆσι!ς δοσνίοθ Ὀθοῦτλθ ΘΑΘῪ ἴοὸ Φδοοῦ ἔγοτω 
[8:6 ἰΙοτὸ ὸ μδὰ ἰοὸ Ηδοβοὶ, ΜᾺΥ δβουϊὰ ἱξ ποὲ Ὀ6 φαϊὰ 
οὗ Οοἀ δ οἰ] άγοι, (δὲ ἰδ ἰδ ἔγοσῃι ἰοῦ ἰο Οοἀ ἐδδὶ 
Ἧ6 ΚΘΟΟΡ ἷβ σοΟτησοδηδγηθηίδ, οἷα. (1 Φοόδη νυ. 8).-- 
Βιδι. Ἡνεγέ. ΣΑ ομδεῖθ ον ἰβ ἃ Ὀεαυ ει (δΐηα, ὈῪ 
ΜῈ σου Ἶυμα] ἰόν 18 δ β ΤΟ ΒΠ ἃ ΤΏΟΓΘ 
βίγοησίποποα δηὰ οοπῆτγτηρα.---Ὑ ον, 2ὅ. Ηετο ὅδοοῦ 
ταὶς ματα πηδογβίοοα ΠΟΥ͂ 1 στίονοά Εδβαυ ΤΠ ΘΗ, ΤῸΓ 
[86 βαῖκὸ οἵ εἷβ Ὀἰγι τῖ χης, ἢ μδὰ ργδοϊδοα ὑροῖ Ὠΐτῃ 
ΒΌΘὮ οἰηίηρ' δΔηἀ ἀροοὶϊῖϊ. ΑΒ δ6 ἄομο υπῖο οἱὶ- 
ογβ, ἀοἄα φεοστϊ οα ἐμαὶ 0 δουϊὰ γοοοῖνο μὰ οἴ 6 ΓΒ. 
--ΟἼῦ9 ογαδν [δ θδὴ τΟΔῚΒ (86 δρο οὗ (δ πουιὶὰ; 
ἩΠΟΘΥΘΡ ΒΟΙΟβ ἰδ ΠΟΥ͂ΘΡ ΓΘΟοΐτοδ ὙΠδὶ ἢ6 ὌΧροοί; 
86 ἸοΟΚΒ ἴον Βδοβρὶ, δῃὰ Ὀθμοϊὰ ἰξ ἰδ [.,ϑϑἢ (ΟἹ δι). 

Ὄμσβιλοη : Ετοιῃ ἐμῖ8 ἰπβίδῃοθ σὰ (οβρϑοὶδ]]γ)} 
(οα δρϑδκβ ἰ0 Φδοοῦ ὉΥ͂ ΟΥ̓ΟΣΥ͂ ΟὐΟσΌττθαοθ. [ΒΌΔΩ 
ἀοφοοῖνοϑθ ἰιὲπι, Ὀθοδῦδθ Ὧ6 {πΐϊηῖκα [δδὺ [Δ θδι 8 (Ψ8- 
60 8 7) δουνίοθ ὙΠῚ Ὀ6 ῥγοδίδοϊθ ἰὸ δίμι, διὰ (8 
Βο ([408}}}0868 τιοῖ ΟὨΪΥ ἃ ρτοδὶ ραγὶ (2) οὗ μἷβ βονὰβ, 
Ὀυΐ 18 4180 ΟὈ]χοὰ ἴο ρμαγί ἔτοπιὶ .ἷβ οἰ! άγθῃ.---ΤῊ6 
ΤΩΪΒΟΙΥ Οὗ ὈΐρΔΙῺΥ : ἰὸ γ͵Ὺὸδ {ΠΥ ΌΓΘ ΟΧΡΓΘΒΑΙΥ ἰοτγΌϊα- 
ἄἀθῃ ἰπ {Π6 ἰὰν (1μϑν. χυἱὶ!. 18) [δι ΔῺΥ ΟὯ6 Βιουϊὰ 
ΣΩΔΥΤΥ ὑὍ00 Βἰβίοσθ δ (80 Βδῖηθ πη, Οὐ ἰ0 ἴδ Υοσ ΟὯθ 
πὶ Ὀοΐοτο ἔδθ οἶμον (θουΐ, χχὶ. 17). ΤῈ δευύθῃ 
ὙΟΔΓΒ ΟὗἁἨ ΒοσΥΪ 6 τϑυνπὰβ ὉΒ ροθδρ8 οὗἨ ἰδὰ Ἰδίθγ 
δβίαϊυ!θ δἀμλοης ἴῃ6 Ββγδοὶ ἴθ, δσοο ἴο τ ϊοῖ 86 ῖ- 
ψαηΐδ ΘΓΟ ἰο ΟὈίδίη τ οἷν ἔγοοάοιῃ αυτίπρ ἰδ δου- 
ΘΩ δ γος (ἔχοι, χχὶ, 2): Φδοοῦ, {βογοίοσθ, 88 8 
οοιμροηβδίίοη ον ἴθ ἀδυρδιύίοτδ, ἰοοἷς ΠΡΟῺ ἰπιθ6] 
ἃ ΒΕΎΘΠ ΥΘΑΓΙΒ᾽ ΒΕΓΥΪΟΘ (8ΙΔ Υ61γ).---(ΤῊ9 ἀδηρορ οὗ 
μαμον τ Εδδυ ὑγονοηιθα μι ἔγοτα Ὀγίηρίηρ (6 ὈΓῖοΘ 
ἔτοσα 18 ΒΌσΩΘ, οὐυθὴ ζδΔὰ 6 Θηἰγυδίοα ἢἷ8 δἴδίσ ἰὸ 
ἀοά..).---ὙΗ ΟΡ ΣΕ : ὅρ866 8 πὸ Οὐδβίδοϊὶθ (0 δ: [Ὦ,, ΠΟΡ 
τη ἰο ΠΟΡΘ.---Αἢ οδηρδροιλθηὶ οὗ ἰοηρ βίδηάίηρ, ἰἢ 
ἀδογθοὰ ὉΥ Θοά, ΤΏΔΥ 6 Δ Βαϊ ασ δηὰ Ὀθη6- 
βοῖα] βοϊιοοὶ ἴον ἃ Ομ γι βεῖθἢ τη δυΓδο.----ΟΟἸΆΡΔΙΪΒΟΙ 
Ὀοίποοη (πΠ6 ἀδοορίύίοῃ ρῥγδοϊθοδ ὈΥ θη ὑροῦ 
ὁ δοοῦ, δῃὰ δαὶ τ μϊοῖὶ Φδοοῦ Ῥγδοιϊδοὰ ὑροὸὰ δβδυ: 
1. Ο;θ ὕτοίδοῦ ὕροη δῃοῖμοῦ. 2. ΤΏΘΓΘ [6 γουηροῦ 
ἰηβίοδα οὗ (π6 οἷον : μοῦ ἰδ8 οἱάδσ, οἷο. 8. (Ε0ο08) 
Ης ἀϊὰ ποὶ Κποῖν 1,6} Πθη δ6 ἯᾺΒ τηαιτὶοϑ [0 ὮΘΥ, 
7πδῖ 88. ἷ8 δίδου πον δἰτὴ ποὶ τθοη 86 Ὀϊοββοὰ 
δἷπη. 4. Τ,6Δἢ δἵ ἰδι6 ἱπεαϊοη οὗὨ Βοὲ ἔδίμον, ϑδοοῦ 
δί (Π0 ἰηδιϊχαϊίου οὗἁ δ1β τιοίῃογ.---Βαὶ 6 τοοοϊνοά, 
ποῖ  Πβίδπαϊηρ ἷβ ᾿σπογάμοθ 88 ἰὸ οδὴι, (86 πὴῖΐδ 
ἀοβίσιοα ἴον Εἰπὶ ὮΥ ΘΟοά, Ὑ8ὸ ᾿τὰ8 ἴο Ὀθοοτηθ {δ6 
τηοίδον οὗ ἰδ Μοββίδῃ, ἰδὲ 88 [8880 Ὀϊθεβοὰ δΐπὶ 
ΠΥ ΕΕΏΡΙΥ 68 186 τὶ μευ] Βοὶς οὗἁὨ {Π6 Ῥγογωοΐβο. ΑἈ, 
ἷἱὰ ΠΟΥ ΙΏΔΗΥ͂ ΟΙΤΟΙΒ διὰ ζ0]1165 οὗ θῶ, ἤθγὸ δῃὰ 
ΘΥοΓΥ Ὦογο, (ὁ τγ͵ὸ βηὰ Οοἀ᾽δδ ἱπονϊ δ ]ο στο δηὰ 
[αἰ ΔΙ] 688 ἱπίοσι πη (ΕΟ08). 

ϑεοίέοι Ἐοιτγί, νογβ. 836-80. ΕΊΔΕΚΕ: ον. 27. 
[0 ἴ8. τοιραγ δῦ ἐμαὶ ἐἰπ0 δηοίΐοης ὅονθ, δὲ Ὀἰγιῃβ, 
τηδιτίασοδ, δὰ ἀραίῃβ, οὐβογνοᾶ [10 βουθηΐῃ ΟΔΥ 88 
8 ΒΟΙΪΥ ἀδγ (ἀδφῃ. χχὶ. 4: [μκὸ ἰἱ. 2]; αοῃ,}. 10; 
ϑδἰγ. χχῖϊ, 18). Ετσοτα (18 ἔδοῦ γγχὸ ΤΊΔῪ οομποϊυᾶο ἐμαὶ 
[86 δηοίεηὶ ΗΘΌΓΟΥΒ ΙΓ ΘαΥ οοημδίἀογοὰ ἢ6 ἀδγ οὗ 
ὈΙΡΙΒ ἀηὰ οἰτουμπλοϊδίοῃ, ἰῃ 6 ἀδΥ οὗὨ τραττίδσο, δηὰ ἐδ 6 
ἀδγΥ οἵ ἀραίῃ, 8ἃ8 {π6 ἰὮτοθ τοοβὲ ἱπηρογίδης ΟΠ68 ἱπ 
{16.-Οξζϑ ἐγ. 28. ὅδοοῦ τηϊσηρ μανο δδκθὰ [Ὁ ἃ ἀΐ- 

ΟΕΝΈΞΙΘ, ΟΣ; ΤῊΝ ΕἸΒΚΒῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΘΒ, 

γοσοῦ.).--ὁδοοῦδ Β ΡΟ ΒΙΩΥ ποῖ οδυδοαὰ ὮὉΥ δΟΙΒΌΔΙΣΥ " 
ναὶ ἀϊὰ ποὲ τειδὶη ἱ Βυδλχν: Οοαι- 

βου Ὀοιγδοῦ ἰδ πο πὶνοϑ διὰ ἔπ ΟἹ διὰ Νεν 
οαἰδιηεῃς, ἰμ6 ὑτόο οὨυσοδοβ ἰοὸ ποῖ ἴῃς [οτὰ 'α 

Ὀοϊσοίδοά. Τιὸ ΟἹ Ἰοαίδιησης 1.88}, (6 πορδιίο, 
[6 ἰοηάον ογοά,.) ---- Ηλι, : αοἂ οἴδῃ «ϊοῖϊθ τῷ 
γοῦμη οὖγ πῃ ἔγίθη (τοἰδῆνο). Ηδῤδ οἶῆφο 

ΟἿΓ ΟὟ αἷῃδ ΤΥ Εἶπ οἴ οἴοσβ, Ὀείοξο 
ἯΘ ΔΙῸ ΔΊΓΔΙΟ ΟἵὗἨ ἰξ (3 βδσω. χυΐ. 32).--- -Οβιλνρεε : ΟΒ, 
ὙΠΔ4| ἴθ δυδζίοο ἢοὲ ὀδρδὺϊο οὔ ἅ-- ς Οοσάδ οἰ]]- 
ἄγοῶ ἀο ποῖ δδδὶὶγ οὐϊδῖη πδί (ΠΟΥ πὶδ ἴοσ, Ὀαὶ 
τουδὲ ἰοἱ πασὰ Ἃ[ῸΥ ἶς ; (αττηδη) πος ον ἱξ, ἰοοῖὰ 
διιὰ 1ι|Α]] ---ΟΟΗ Κρ εκ: 9 δοο Ὁ ̓ Β Βἰδίοτγ, ἴῃ 118 ἑαγηΐορ. 
Ῥοΐηῖδ, τηϑοίδ πὶ ΡῈ ἫΟ ΒΟΙΎΘ ἰο ὑτὶ 
οὖν δἰ οΟἸΔΓδοΙο ΙΏΟΓΘ ΟἰΘΑΣΪ ἷἰπ οομπίσϑοὶ πὶ 
{δεῖνα ; μοὶ (πουρθΐα Ὀουπὰ ἰὼ [Π6 Ῥχσοδϑῶι,--8 
Ἰοοκίηρ οἱ ἱπίο (86 αῖττο. ΤὨυΒ ἔσδυ δπὰ 1065. 

βεείἑοκ ΕἾΤΑ, νοτα. 81-3ὅ. ΚΑἸΥΑΒΚΕ: ΟΒΙΛΉΡΕΕ: 
0 ἰβ δἰ} συδιοτοδιγ πὶ ἀοὰ ἰο ἰδῖκα σδιὸ οὗ (08 
ἀϊεδίτοβϑοά.-- ΟΣ: Οοα ἀϊδίσι θα 65 ἷδ σἱῆδ ὮὉΥ 
Ῥασίβ. ἢὴο υοὶ ἀοραρὶδθ δΔὴγ ΟὨ6.-- ΗΛΙ, ,: ἸΚΠΟῊΒ 
ὯΟΝ ἰο ποὶρὰ ἰ0 08 ἴῃ αἰτηΐαν γα Ὀοΐδ ΟΌΣ ΕἿΩΣ οὗ 
Κτδοῦ διὰ ΟἿΣ οἵΌβθ68.---Βὲδέ. Κ ἐγί. : ΤΒΟΤΟ ἴα ποιεῖ 
80 ὑδὰ οἵ 50 οομιρΠοαιδα Ὀπὶ {πὶ σοὰ οαπ Ὀτΐῃς 
ουἱ οὗὨ ἱι.---Εἱχτιβοδιΐου οὗὐἨ (6 ποσὰ ἔγοιι νὰν 
“ Ζυάδἢ᾽" ἰ8 ἀοεϊνγοα : 1. ἴο ἰδηῖ : 323. ἴο οοτασησιὰ: 
8. ἴ0 Ῥγδῖβο:; 4. ἴο οοῃέθββ) τοῖα [18 “πα δὴ 41} 
δον τοοεϊτσοὰ ἱποὶρ Ὀθδὰ ΠΆΙΩΘ. --- ΟΞΕΣΑΟΘΕ: 
ΒοΌρδη: 8606 ἃ ΒΟΉ : ἴῃ διυβίου (0 δδῃ- Βο- τὶ, 
ἱ. 6.,) 86 (Φοῦονδ) δὲ ἰοοϊκοὰ Ὁροὴ τῇ δἰ] οιίου.--- 
Βοηδβόνεκ: ΤῈ6 τροίδοῦ ρἶτοϑ 06 ὨΔΙΏΟΑ, 85 Β.:6 ἀο65 
ΑΪδθ0Ὸ ἰῃ ἨοιμδΡ. 
βεοέίοη, Θιχίλ, οἰ. χχχ. 1-8. Ξγαχκε: ΒΒ δί. Ἡισέ.: 

Ιτηρδὔθηοοθ ἰβ [86 τη οἵ Σ οὗ ΙΏΔῺΥ δἷῃ2.--- ΕΥΘῚ ἰοὸ 80 
Ρΐουβ ἰὰ ὑμποὶν τηδιτίοα ᾿1ϑ ἐῃῆθ δυὰ οὗ ροδοα διὰ μιδ- 
ΤΩΟΏΥ ἀο068 ποὶ Αἰ ὙΆΥΒ ΒΏ 6 ; δἱ ἔτη68 ἀκτὶς οἰουσὰϑ οὗ 
ἀϊαβοηβίου δηῃὰ βἰτα ατδο. Βαυὶΐϊ γὸ τηυδὲ συδγὰ ἴῃ 
πιο δραϊηδί βυοῖ οἰουβ δη ἃ βίοττηβ.--- 6 πυυδὶ ποὶ 
ΕῪ ἴο οὐίαΐῃ ἐμ6 αἰνίπο Ὀ]οβαίησ ΌὈΥ̓͂ ποτιρ δου 
Τλ68}8.---σηβόυξε: ΟἸΙΠἄγοη ὃ αο δ μἱ ΑΙ 
Ῥασγοῦ βμουϊὰ οοπδίἀος (μΐβ, διὰ ἰδκο δβαςὶὶ οδσα οἵ 
[8686 ἀϊνίηο οαἰδδ ἰδὲ πο αοα .811}5 086 πδοπι 
6 25 οῃἰτυδιθα ἰο ἵμοσ), ΓΠ6Υ͂ ΤΏΔῪ το οΥ ἃ ροοὰ 
δοοουπὶ (Υα]ος. Ἠοσζῦ.).---ἰὰ Βδομοὶ τὸ τοροὶ υἱιὰ 
ΘΌΥΥ δηὰ ᾿οδιουδυ, πὰ }]6 ἰῃ δοδοναῖ ἔποσο ͵β οὐζω- 
Ρϑβαΐοιι δηὰ 

βδσίίον ἥν, γοῖβ. 9- 18. Κβ'οηβῦρχα : Ἐὸοκ αἱἱ 
πηοθ Ιβγϑοὶ ἷβ πδγῃθὰ Ὁ ἴἰμθ ρδισίδεο ΒΒ συ]ραῦὶς 
ὝΓΔΚΚΠ680 δθα ὉΠ ΔΠΟΥ ἰη τοϊδιϊοι 10 ἷδ τῖνοβ, 88 πεὶϊ 
88 ὉΥ ἴδ ἐγ χη ἷυ] ρῥἱοΐυτο οἵ .ιἷα ροϊγρδσογ. ([πσγδεὶ, 
0 18 ὑσισ, βου ἃ ϑνθη ἰῃ {δα ΤΑΥ͂ ἰϑασει ἰοὺ ἀΐδιὶ 
186 ὕτηοδ, ἰο γϑοοζηΐζο [π 6 ποτϊκίηρθ οἵ αἰτίηθ στδοθ 
ἴῃ διὰ οὐδὸν (}6 ΘΙΤΟΣΒ Οὗ τρθ;, δηὰ [0 τεοῖοα δὲ ἰδ 
Ῥτοτοδθ ἰῃ οἶδ 14 νν.} 

ϑεοίίονι Ελρλιλ, σοτα. 14-2. Βτλεκε: (00 γοὺ 
δϑὶς δ ὑὸ {80 πδῖυτο οὗ [6 ϑυάδίηι ἢ δοζῦο ἰδιηί ἰδ6Υ 
Αἴὸ Εἰ 8, οἰδοσα ἐδδὺ {ΠῸΥ δῖθ Ὀογηῖος, Ὀᾳ πὸ 006 
Κηοτβ πίδιὶ (ΠΥ δθ. βοιμηα ο8}} (ἤοτὰ ὁ" ποτ 
ὁμοττίοβ.᾽" [Γ[116Γ.)--ΤῊο τίνι οὐ ἴθ εἰδίοσα. 
ΤῊυΒ αοα ρΡυηίδῃοα εἶτ Ὀδοδαβο ἢ6 δὰ ἰδίθη ἱπὸ 
γεῖνοδ, ΟΥ̓ {πντ αἰβίοσα. Ενθῃ 186 ΠΟΙΥ ποζρθῶ ᾿ετ 
ὨΟΐ ΡΌΓΟΪΥ δηὰ θη γον δρίνγ(.8].---Οηόρκη: [ἢ 
Τοίοσοῃοο ἴο ἰδ6 τοδὶ οὨΣ άτου, οὐ Β πἸᾶτδο 8 Ὡεὶ- 
[86γ τοηοῃοα ὉΥ 1,68 ποῦ ὈΥ͂ ἴ)6 πδτταῖοσ. ΤδοΥ 
Ὑ6Γ6 ἴῃ ἐῃ0 ΠΩΣ Ὀοροιίος Ἢ Γ ΠΕ ΠΣ μψε 
ἢ ΟἼ Τ α γε ἐστιν ὁ 6 8 ἩΓΟΏΡ, 10. ἱπ᾿ 
ἐπρεχενοδαιορ Ἐν ἑ ἰὸ 4 Ὑ ΠῊ (οι γπεῖσο ἢ ἵμε 
ΠαίΌΓΑΙ ὙΑΥ ΟὗἨ τηοότὸ ἰπ8ὲ: 3. ἰπ ἰδδιὶ οι96 ἰδ6 7 
που ποῖ Ὦδγο ὈθΘῚ πυτθογθά διθοηρ ἐμὸ Ὀϊοσβοὰ 
ΒβΒοοὰ οὗ Ιβγϑο]. ΤὨθ ρσίμοῖρδὶ ἐσῖθ6β, ἱμπάθοά, ἀἰὰ ποὲ 
δρτίηρ ἔτοτὰ {πο 1.) 



ΟΠΑΡ. ΧΧΥ 260--ΥΥΧ  1-8. δ85 

'οοίδον Νών, τόσα, 989-24. βτληκε: ὙΥ Ὀδγ- δηὰ του ρ ]γ.---ΟΒΙΆκῦκε : ΟἿΣ ὈΓΑΥΘΓΒ ΔΓΘ ποὶ ἴο δ6 
ἘΘΏΠΙΘΕΒ ΔΒ ΟΟἸΒΙἀοΥθαὰ ὈΥ ΑὈτδμι 8 ἀοδοθηάδηϊθ ἰ σοπδίἀογοὰ 88 ἰπ ναΐῃ, 1 τὸ τϑοοῖγθ 20 ΒΏΒΤΘΓ ἱπὶ- 
88 8 δἰγπη οὗ [86 αἰγῖδθ οὐγεα: 1. 1 ἃ ἃ 468 ἱ | μιηοάϊδίεοῖγ. 1 πὸ τὸ Βυυ]οα βυΠ οἰ ΠΕ Ὀοϊονν [ἢ 9 
[ΠΟΥ πογο ὁχοϊυἀοα ἔγοσα [86 ῥγοζηΐβο οὗ [Π6 Θῃ]Αυρθ- ἰ ΟΥΟΘΒ, ἰμθη πὸ Μ1}} Ὀθ οχαϊἐοα.--- ΞΟ ΡΣ : [ὉΠ ΟΡ 
τησηξ οὗ ΑὈΥΔΗ ΔΙ Β δοοὰ ; 3, ΤΏΘΥ ποῦὸ πίιμουῦΐ ἴῃ6  ΒαγῪ8 γοδροοϊΐηρ Ψ94600 8 τίνοβ δαὶ {86} ποῖ ποῖ 
ΒΟΡΘ οὗ κίνίηρ υἰγίδ ἴο [0 Μοδδίδῃ: 8, ΤΉΘΥ Βδὰ 1 τηονϑὰ ὈΥ πὰ 6 10 σδγηδὶ ἀρδῖτο, Ὀαὶ Ἰοοκοά αἱ {8:6 Ὀΐοβθν» 

΄ 

4] 

42 
43 

Βδτο ἰη οὐδ ὑπίγογθαὶ δοσωσηδη : Ὀ0 ἐγυϊια] ἰ ἰπρ οὗὨ οἰἱ]άτθῃ πὶθὰ τϑίδγοηοο ἰὸ 86 ῥγοζαϊϑθὰ δοϑὰ. 

ΤΗΙΕΒῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

«ἤαοοδ᾽ἐ ἰλουσλί ὁ τείωγηπέηρ λοπισ. Νίοιο ἐγοαίν ιοἱίδ, Σαδαπ. δε οἷἱοεεῖν οαἰἱσωϊαίδα ργοροείδον, 
(γνεῖϊμαάε ἰο ἐλ6 πιαίλοά οΥ ἀαοσωϊτίηρ Ῥοδδοιείοπ ὁ ἰδλ6 Ἐσυρίδαπ υδεϑοῖδ)δ. Γαδαπ᾿ε ἀἱδ- 

»ίἰδαδιεγθ. Οοαε οοπιηιαπαά ἐο γοίωτ. 
᾿εὐσνμανυρηεϑεποηβῃρκοκερεειοεσεκαν 

ΟΗΔΡΙΕΒ ΧΥΧΧ 25.--Σ ΧΧΊ͵ }-8, 

Απᾶ 1 οδπιθ ἰο ρ888, σα Εδοῦ 6] δα Ῥοτῃο Ζοβδρῆ, (μὲ Φδοοῦ 5818 απο θα, 
ϑοπᾶ τι ΔΥΤΑΥ͂ [Ἰεὲ τὰθ βο], ἰῃδὺ 1 ΤηΔΥ͂ ΡῸ υπὐο τηῖηθ οὔτι Ὀἶδοθ, δῃηὰ (ο ΤΩΥ͂ ΟΟΥΠΙΤΥ͂. 
αἰνϑ πὸ ΤῊΥ͂ ὙΪν 685 Δα ΤΑΥ͂ ΟἈΙΠ]άτοπ, ὉΓ Βο 1 ἢάγο βεσνϑα {ῃ66, δηἃ ἰο΄ τὴ6 ρῸ: ῸΓ 
ἰμοὺ Κπονγθϑῦ ΤΥ βουνίο ὙὨϊοῦ 1 βᾶνθ ἀοηθ ἰῃ66. Απὰ Τμδθδῃ 8814 αηΐο δῖτα, 1 ΡΓΑΥ͂ 
(866, 11 μανθ ἔουπᾶ ἔᾳνοΟυΣ ἴῃ [Π]Π9 ΟΥ̓́Θ, ἔαγγψ; ζθ0Υ 1 πιᾶνο Ἰθδγηϑθα ὈΥ Θχρϑυίθῃοθ ἦ 
{μαι [ὴ6 Ιμοτὰ Πιαὺδι ὈΪ]Οββθᾶ τὴθ ἔῸγ (ΠΥ 88 κθ. Αἀπά ἢ βαϊά, [ϑισέμεε], Αρροϊπύ τὴϑ ἰἘγΥ 
ΜΆ, 68, δὰ 1 ν}}} ρίνο ὦ. Απᾶ [851] 6 βαϊᾷ υπΐο τα, Του Ἱκπονγοϑῦ ἤονγ 1 μᾶγθ 
Βογγα {{|66, ἀπ μουν (ΒΥ οδἰ 116 νγ88 ὙΠ ἢ ΤῊ6 [ πβδὲ ἐμγ ματάδ μβανὸ βϑόοτωὸ υσιᾶοσ τῶ]. ΕἿὟΓ {ξ τυαϑ 
1116 τι οι ἰθοὰ ᾿δαβὲ Ὀθίοτθ 1 οαπιο, δὰ 10 18 ποῖῦ Ἰποζοαβϑϑα ἀπΐο ἃ σαι] υᾶθ.: δηὰ (ῃ6. 
Τιοτὰ Βαίῃ Ὀ]οββϑὰ (866, βίῃοθ την οομαῖηρ Ἶ [αἴας τα0} : ΒΠἃ ΠΟῪ ὙΓΏΘῚ 8}}8}} 1 Ῥχου ὰθ 
ἴου τηΐηθ οὐγὰ βοῦδο δἰϑοῦ Απα ἢθ 5814, δ 8.81.1 ρσίνο ὑμ66 7 Απᾶ Ψ600Ὁ Βαϊὰ, 
ΤΉ Βμα]ὲ ποὺ ψίνϑ τὴϑ δηγ πΐπρ; [ἀπγεμίπις Ῥϑσυ!α:], 16 ἰμοὰ 1} } ἀο [818 ἰμίηρ; ἴου τιθ, 1 
Μ1}} αρείη ἔοοϑὰ απ Κορ ἐγ βροῖϊς [ππὰδὶ] οαἱ 6]: 1 Ὑ71}} ρ888 ἐῃγου ρἢ 4811 (γ Ποοῖ ἰο- ΔΎ, 
του] ΟΥἹηρ ἔγοια ἴἤθηο6 4]1 (86 βρθοκ] θᾶ δηᾷ βροὐθα [ἀαρρὶοὰ ἡ οδί!]θ [Ἰδπιρ9], διὰ 4}1 {89 
ὈΓΟΥΨῺ [ἀδτῖκ-οοϊοτοὰ ] οδί]6 διωοηρ π 9 88:66}, διὰ {86 βροίἰθα δῃα βρϑοιὶϑα βδιωοηρ [9 
δοδίβ : δὰ οὐ" δμοδ 8}18}} ὍΘ ΤΑΥ͂ δῖτθ. ὅϑ'ο 5888} ΤΥ σὶρ αἰ ΘΟ ΒΗ 688 [τοοεϊ αὰ6} ΔΉΒΎΤΟΙ [ῸΓΣ 
τὴ 6 ἴῃ ἰἴχηθ ἰο σοτηθ,᾽ ΘΗ ἰῦ 88}}8]}] ΘΟτηθ [ὉΓ ΤΩΥ̓ ΕΓ; Ὀθογθ ἰμγ ἴδε: ΘΥΘΙΥ͂ 0Π6 ἰδὲ 
15 Ὡοὶ Βρϑοκὶϑα δηᾶ βροὐϑα διβοηρ ὑῃ6 ροδίβ, δηα ὈτονΤῃ διηοηρ {ῃ9 Β866ρ, ἰμδῦ 8841} Ὀ6 
οουπηίἰοα δἰοϊοη πὶ 06. ᾿Απὰ 1υδῦδῃ 8ϊα, Βϑμο]ὰ, 1 ποιὰ 1ὲ ταὶρῃῦ ὍΘ δοοοσαϊηρ ἴο 
(ὮΥ ποτὰ. Απα [6 σεπιουθα ἰμδὺ ἀδ  (μ6 Ὠθ-ροδίβ ὑπδΐ Ὑγ6ΓΘ στ ρϑίγθαϊζοα [δἰτιροὰ] δῃᾶ 
βροί(6α, δηὰ 4}} (6 βῃ:θ-ροδίϑ ὑμδὺ ὑσϑῦθ βρϑοκ)ϑα δῃᾶ ϑροίἰθα, απα ΘΥΘΥΥ͂ Οὴθ τί δὰ 
δοπια ΜὮϊ6 ἴῃ ἱῦ, δῃᾶ 811 ὑμ6 Ὀσόῦσῃ διλοηρ ἰδ 6 ΒΏ66ρ, δῃὰ ρᾷῦο ἕλδην Ἰηΐο (η6 μδῃηᾶβ 
οὗ ἷ8 βοῦ8. Απᾷ ἢ8 βοὺ (ῃγϑθ ἄδυϑ᾽ )ου τη Υ ὈΘΌνΙΣ ἈἰπλΒ61} [89 δμορμογᾶβ διὰ θοοῖκα οζΊδϑβα] 
δα Φδοοῦὺ [18 Βοοῖκε οὗ ὅδοοῦ πρᾶος Ηἰδ βου]: 8ηἃ ὕδοοῦ ἔβα {86 χοϑί [186 εἰδοὰ} οὗ 0888 

Βοοῖκ8. 
Απᾶ ὅδοοῦ ἰοοῖς Ηἶπὶ τοᾶϑβ οὗ ργθϑῃ ρορίδσ, [σαπι}] δῃᾶ οὗ (π 6 [826] [αϊπιοιὰ} δηα οϑϑίν 

παΐ-ἰγθ6 [πι6ρ16] ἡ; δηὰ 91]]16 ἃ ὙΠ 116 βίγθδκβ ἴῃ {μθηλ, δπὰ τηδὰθ (ἢθ τ ϊ8 Δρρϑᾶσ τοῦ 
«σαθ ἴῃ [9 τοῦϑ. πα ἢθ Ἰαϊᾷ {μ6 τοᾶβϑ σοι 6 δᾶ [δβἰεὶροὰ} ρ01}16ἃ Ὀδίοτθ {86 βοοῖϑ 
ἴῃ 086 ρσυΐζίοτα ἴῃ 186 νὐδίθυρ- Σουρ ἢΒ" ἤθη ὑῃ 9 ΠΟΟΪΚΒ οδπὴ6 [το παῖσαι ἐμ6 θοαχε τουδὶ οὐτα6} 
ἰο ἀτίηκ, ἰμαῦὺ {π6Ὺ Βιιου]ὰ σοποϑῖνθ ΒΘ {6 Υ͂ οΆπι6 ἰο ἀγπῖ. Απαᾶ ἰμθ βοοῖτβ οοῃ- 
οοἰγοα Ὀαΐοτθ {πὸ τοάβ, δηᾶ Ὀσουρδῦ (οτ ἢ [τρτον, οα6ι] τ] ρϑύτοαϊκοα, Βρϑο ]6α δηᾶ βροἰθᾷ, 
Αηᾶ Φ4οοῦ ἀϊᾶ βοραγαίθ ὑμ6 Ἰδυηῦϑ, δπα βοῦ (86 ἔδοθἱἷ οὗ {86 βοοκ8 ἰοτγαγὰ [μ6 σῖπρ» 
βίγα καθά, δπᾷ 4}} [86 ὑσόστα ἴῃ ὑμ6 Ηοοῖκ οὗἩ Ἰμδῦδῃ ; δᾶ ἢθ ρυΐ δἰβ οὐγῃι Ηοοῖτα ὈΥ͂ [Β6π᾿- 
86 ̓ γβ, δῃᾷ ρὰΐ [θὰ ποὺ απίο [8088 οαἰ[]86. Απαᾶ 10 οϑωθ ἰο ρ888, ὙΥΒΘΏΒΟΘΥΘΣ [89 
Βί ΓΟ ΡΘΓ οδύι]6 ἀἰὰ οοποαδῖνο, ἐμδὺ Φ8 000 Ἰαἰὰ (ῃ9 τοὰβ Ὀθίογο ὑ}:8 6γϑδὲ οὗ [86 οδίι]9 1π 89 
δσυζετϑθ, ἰμαὺ {ἸΘῪ ταὶρηδ σοποθῖνο διαοηρ ἰμ9 τοᾶϑ8. Βαυΐ ψθθπη [86 οδἰι]9 τσοσθ [ΘΘΌ]6, 
[6 ρΡαὺ ἐΐδηι ποὺ 1: 80 [86 ἔθθ Ὁ]. σσοσθ θη, δῃᾶ [ἢ 6 βίσοηρϑσ ὅδοοῦβ. Απὰ (89 



δ86 ΟΘΕΝΕΞΙΒ, ΟΒΚ ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΒΕΘ, 

ἴΏΔη ἱπογθαϑθα ϑχοθθαϊηρΥ, δηὰ ᾿μδα στωυοὶ [ἐπ|4}}}] οαἰί]6, δα σλα]  -βοσνδηΐβ, ἀπὰ πρθῃ- 
βουδηίβ, 8η4ἃ σ8116}5 8 Πα 85868. 

ση. ΧΧΧΙ. 1 Απᾶ 86 δεασὰ (86 σψοσάβ οὔ Τδθδη᾿ 8 80,8, βαυϊηρ, Φδοοῦ δδ}) ἰδ κθα 
ΔΥΓΑΥ 81} (μαι τῦαϑ Οὐγ [Δ ΒμογΒ; δηᾶ οὗ ἐλαέ νι βϊοῖ τὐα8. οὐχ (δι Π6γΒ Βα} ἢς ροίΐαη 4}} 

2 1018 ΒΙΟΥΥ͂ [τίομο6].5 Απὰ Φδοοῦ Ὀθμ61ἃ 186 οουπίθηδμοθ οὗ [ψδρδῃ, δπάᾶ, Ὀθ μοὶ, ἰῦ εσαϑ 
8 ποῦ ἰονγατα τὰ 88 Ὀδίογθ Ἶ [Ποσπιδεὶν]. Απὰ [Τμο} (86 Ιυογὰ 881 υπίο Φδοοῦ, Βδίασῃ 

απο (Π6 Ἰαπα οὗ [ΠΥ ἔαίμδγα, δῃὰ ἰὸ {ΠΥ Κιπάγθα [τὰν Βοσαο]; δῃὰ 1 ψ}}} Ὀ6 ψ 1} {Π|66. 

[} ας. 21.--Ἴλξν, 1 βατὸ δυρυσοὰ, "ΤΙΣ ; Βορέ.» οἰωνίζομαι ; ποὺ [μδὲ ΙΔΌδΣι τγδ ἃ ξετρϑηῖ- ποσεδέρρογ, ναὶ ἐμαὶ Βα 
υϑοὰ ἀἰνίπδίϊοι 88 ἐμο Βοδίμοη ; πᾶ ἴππ8 ἀγο ἷδ ἱπίογομοοδ διὰ διιψυτγίοα.---Α. α.} 

ες. 80. --ΤἸ ὐΐξ., δὲ τῶν 1οοἱ.--Α-. α.} 
[ὃ Ψαοτ. 39.--1ἱ, τπ 

»Ἔ ἴο ΣῪ ΒδΟΘ; ἐ. Θ.; ο ὀχϑζηΐπθ.---Α, 6.) 
αν ἰο-τεογγοιο---ἰμ ζαϊγο-- ἱ 11 ἐττθα, Ὑμαπ, οἰο. 1Δηβὸ σϑυ στα κ᾿ σι ἔποῦ 6861} σοῖο ὍΡΟΣ 

[6 ες. 81.-- ΗΙ90., ἢ 12,59, Ρ᾽διϑεῖσθθ ; δὸ Βορί., ὕ αϊᾳ. ασιὰ Βγτίβο.--"α.0.] 

ι5 ΌΤΙ ἈΝ, δὴ ἀπῦεῃδ) δσομιδίο ἕοστῃ ἴος 9 ΌΤΙ. Ἐο]].--Α. 6.) 
[96 ΟἿ. Ι. Ὑον. 3.--Ἴλῖ., ποίαμε.---Α. 6} 
[᾿ Ὑεε. 3.--ἰἱϊ., .8 γοδιοχάδγυ, ἔδΦ ἀδν Ὀοΐοτθ.--Α, α.} 

ΘΟΕΚΧΕΒΑΙ, ΡΒΕΙΙΜΙΝΑῈΥ ΒΕΜΑΒΚΗ͂, 

1. ὙΒὸ ἕοττα 5533, ταγ. 27 (οομρ. οἷ. χίϊ, 18), 
ΒΏΟΝΒ [παὺ (818 ϑεοϊίοῃ, δοοογάΐης ἴο Κποροεϊ, ἰδ 96- 
δον δίϊο. 

2. Τὰ σοῃβοαῦσδμοο οἵ [8088 ἀοοορίΐζοη, Φδοοῦ 
ΤῊῦΒι ΒΟΙῪΘ ΤΟυγίθ οι γθδ σὰ ΤῸΓ ἰδ Βδομοὶ, Ασοοοτγάϊηρς 
ἴο οἷ. χχχὶ. 41 6 Βοσυβα ἢϊπὶ εἰσ Ὑϑᾶσθ ἸΟΏΘΟΓ, 
ΔΙΤΘΟΔΌΪ ἰο ἰ86 ἰοττὴΒ οὗ 86 οομίγδοϊς {παὶ 86 ἢδὰ 
}υδὴ ποῖ οοποϊαδοὰ πὶ Βΐπι. 

8. Τῆς ἀουθιι! ῬΑΥ ἱπ τ ΐο ἢ ἮθΘ ΠΟΥ δοδουγοά 18 
τονγαγὰ ᾿οδβ υ8 (0 οοηγθοίυτο ἰῃδὶ Ὧ0 ν88 σομῃδοίουβ 
ἰδαὶ Βα δὰ Ὀδθοῃ ἀοίγαυλοα ὈΥ [ΔΌ6η, δηὰ (δαὶ 6 
γ88 ἀοαϊΐης ΙΔ 8 βο  Β5ἢ τοδη, τΏ086 8618 5}: 688 δηὰ 
Ῥοπογ, Β6 ἱμουρμῦ, οου]ὰ ΟἿ Ὀ6 οουῃίοτυδ θὰ ὈΥ͂ 
δσυηιΐης. ΝῸΡ 8 ἢ ἰο Ὀ6 ἀσηΐοὰ [δαὶ νίβαου Β 
ὙΘΔΡΟῺΏ 8 ρίνοη ἰο ἴδ6 ἔθ ]6 ἰο ρῥτγοίθοὶ διἰπιβο] 
ἀρδϊηδὶ ὑἰῃ6 ΠασΒἢ δηὰ ογυθὶ ῬΟΤΟΣ οὗ 100 βίσοῃρ. 
ΟΥΥ παυσδῦνθ ΘΟΤΏΘΒ ΠΟΥ [86 ΒΑῖη6 ΟΔΙΘΡΌΓΥ ὙΠ 
(16 βαγγορουβ οὐιαϊηΐπρ οὗἨ ἴΠ6 Ὀϊοδαίηρς οὗ [86 
ἤγεὶ-οση ΟΥ̓ δδοοῦ, διὰ ὑπ δοαυϊδβἰ οι οὗ (86 ρο]ὰ 
δα εἴϊνοῦ νϑϑβϑοὶβ οὗ 860 Ερυριίδηβ ὈΥ̓͂ (86 Ι5τβ6}1068. 
ΤΠ6 ῥγυάθηοο σταδηϊϑαιοα ἰῃ 6860 08868 18 80 ΒΔΙῺΘ ; 
Ὀαῖ 50}} {Π0γ6 ντϑ 8 σϑὰὶ ἀδοορίώοῃ ἰῃ ἔπ 'γβίὶ ο886 
(ομο ἀροοριίοῃ, Βονγονοῦ, δραῖηδὲὶ δηοί μου); ἴῃ [86 
Ῥτοβαηὶ σᾶ86 ἰδ γᾺἧΒ ΒΙΤΩΡ]Υ͂ δῇ ονοστοδοβίηρ, ΜῊ1]16 ἴῃ 
186 ἰηϊγὰ ΠΟΥ ΓΘ ΟὨΪΥ͂ ἀνα ἢ ηρ ἱμοιηβοῖ 68 οὗ ἴῃ 
δἰἰυδίίοι οὗ (06 ΕἸΥΡΔηΒ, ἱ. 68., {πον αἰδροοιιίοι. 
ἴῃ 4}} ἰὕγϑο σδϑοθθ, ὨΤῸΣ, (86 τα! οὐ δἱ ᾿ἰοδδὶ 
ΒΕ] γ-οδἹουϊδιοα, ὑτο οὶ, τγὰϑ Ῥρογοϊκοὰ ὈΥ͂ ἃ ρτοδὶ 
δηὰ στοῖβ τΟΩΖ. ΕΒαῸ ῬΓΌΡΟΒΟΒ ἰο ἰδῖκο ὑὈδοὶς 86 
Ὀἱγι τρις ποῖ 6 μδὰ βοϊὰ ἰὸ Φδοοῦ. 1 ρδη 
οδυϑοα κἶτὴ ὑ0 Ῥουΐζοστα ἃ δβοινίςο οὗ ἰουτίθοῃ υὙθαγϑ, 
διὰ ἱπίοπαβ 0 ταδῖγο ἷτη 8.}}} δασμοῦ ἃ ῬΓΟῪ ἴο ἰδ 
δυδιῖοο. ΤῈ Εργριίδηβ αν ἱπάθοὰ οοηδυτηοᾶ (ἢ 
ΨΟΙΥ βίγοησίῃ οὗ ἰβγϑοὶ ὉΥ ἐμοῖς Ὀοπάασο Απὰ 1 
(86 801}6 Βοσθ υγη8 ἀρσαΐϊηβὶ Φδοοῦ Ὀδοϑυβο 86 ἴπ8 
ΘΌΠΗΪΏΡΙΥ ΟΥοσγοδομοα [8 ζΔιθοτ-ἰη αν, ἰὸ 8 Ὀ4]- 
διοοὰ ὈΥ [βαρ ῃ Β ῥγοβϑβίῃρ Εἶτα ἀρϑίη ἰηὺο ᾿ΐ8 Βογ- 
τίου, ὑμαῦ [6 ταὶς τοηΐβυϑθ6 ἷτπα ΒΗΘ ; ΠΟῸΡ 8 [86 
ΤΛΑΙΎ ΘΙ]ΟῸΒ οὔδττη (0 Ὁδ Ἰον ουἱϊ οἵ νἱοῖνν, τὶ οἢ ΔῪ 
ἴῃ 818 δῃοίοῃῦ ποῃδᾶϊΐο βοίθῃσο δῃᾷὰ αὐτί. ΌρουΪοῦ 
ΤΠ 8 τΟΓῈ ΠΟΥ͂ΟΡ ἱπο] 6 ἰο οἱ {δμοῖγ αγὶβ δῃὰ βοίθῃηθ8 
116 ἀοττηδηὶ. 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΣΤΊΟΑΤ, 

1. ὙΎοΥβ. 5ὅ-34, 7Τὴε πεῖο οοπί αςί.--- ἜΘ ἘΠ8- 
086].---Αἰ ΦοΒορΒ᾽ 8 Ὀἰτί [πο ἐπογοΐοσο οουἹά ποὶ 
γα οοουττοῦ Ὁη8}] (δ. Β΄ Ποοη ἢ γον οὗὨ δ γοϑί θη 6 

πὶ Ι,ΔΌΔη.---Α. 6.} ὁ ἘΠΕ, ἴοοπρ σΟΌϊ65 οΥοῦ 
Φδοοῦ, το Ἰοδὰδ ὑο Ὀοϊίονο ἰμδὲ ὯΘ 15 ἰὸ Τ6. 
ἵστη ἤοθ πίϊδοαΐς Πανίης τοοοϊνοα ἃ 6811] ἔτο 
ΠΘΠΟΘ ΟΥΓ Δ αἰνίῃθ ΟΟΙΏΙΩΔΗ Ὠδτο. [ 8 ἀρρατοπὶ 
ἔγοια ὙΠδὲ [Ὁ] οτγδ ἴπδὶ Πο Ηγβὶ οἵ 611} υβῃοα ἴο Ὀθ- 
οοσθ ἱπάδοροπάοηὶ οὗ [8ῦϑα, ἰὰ οτος ἴο ργουϊᾶδ (Ὁ 
ἢϊ8 οὔτι, Ηδ ἴδ, ἱμογοίογο, Βοὺμ μασηρογοὰ δρϑΐη, 
Βἷῃςα ἃ ἔαὶγ ὑῬγοϑρθοῖ οροῃοᾶ ἰοὸ ἷπὶ ΠΟΝ δηαὰ Βοζα. 
ΓΑΔ ΒΒ Ομδγδοῖοῦ ΠΟΥ ΘΟΙΏ6Β ἱπίο Υἱοῦ ἷἱπ ΟΤΟΙ͂ 
αὐΐοτϑηοο.---ἈΦῶν Σ 5111} ζχαοο, οἷς., 11ϊ., 77 7] λατε 
7ουπὰ 7αυον,͵ οἴο. 1ἴ ιδῖ8 ΘΣρτγοδαί θυ ἸΏ Ὀδ οΔ]οὰ 
8 Δροίοροαὶβ, πὸ τηῦσβί δι}}} ὑδδσ ἰὼ τηϊμὰ ἰῃδὲ {28 
89 ἃ βίδῃάΐηρ ἔοστω οἵ δχργθϑδίοη ουδ ἴῃ (πΠ6 οδίδ. 
Κ οἷ βυρρ]ἶο8 “ εἰαν γε.) Το ορίδενο ἔόγτη δἰγοϑαῦ 
ΘΧΡΓΟΒ868 4}} (Πδὶ 8 ροββὶ Ὁ] 6. 1 ΔΏΌΤΙΣ 18, δοοογά- 
ἴῃ ἴο εἰ! σοῦ, 64 μοδίμοη δσργοϑβίου, τμ θὰ 86 
ῬὮΓΑΒΘΟΪΟΩῪ ἱπ [ΔΌΔΕ 8 τηοῦ δ ΔΡΡΘΑΓΒ τοογὸ β σι κίησ 
8}}}1, (δγουρὰ [86 οοῃποσοοη οὗ ἐιΐ6 Ἔχργοαβίου πιὰ 
Φοδονδ ΒΒ ὩΔΊ. --- ἃ ὃ ΣΟ. ---Ηθ6 ποῖ ΟἿΪΥ 
ΓΟΟΟΖΏΪΖΟΒ, αἰπχοθὲ δυσὶν, ὁδοῦ 8 ποτ ἰοὸ δἰθ 
Ὠουδο, Ὀαΐ 8 αγϑῃ ΜΙ] ηρ ἰο γἱ61 ἃ ὑποοπα ΕἸ ΟΏΔΠΥ͂ ἴο 
ἢΪ8 ἀοἰοττηϊηδίίου---ἃ ρῥγοοῦ ἰδὲ δ αἱὰ ποὶ ἐχρϑεὶ 
οὗ ὅδοοῦ ἰο0 ρψτοδὲ ἃ ἀδοσωδηά, Βαυΐί ὕδοοῦ ἐβ ηοὲ ἰη- 

δία εααο ον ααἰοιϊοιοὰ ἀισαρὲκ τασαϊορν εἶδος ΠῚ ἱ ΟῚ οδ]ουϊαϊοὰ δου πρὶν {ΓΗ͂Σ 
ἀοιηδηά. Ὀ4η 8 οομπβοηξ ἰο δἰ ἀδωδῃ τύπτει 
Ὀτοδῖδ68 ἴῃ 86 ΥΟΓῪ ἀσργοβείου ἐδ ἸΟΥ̓͂ οὗ Β6  βῃπθεβ : 
διὰ ἰδ 8. ΒΟΆΓΟΟΙΥ δυδοίοης τὸ ἰγαπδὶαίο : Βομοϊά, 1 
ποῦ ὰ ἰδ τηϊροῦ ὈῸ δοοοταάϊῃρςς ἴο ἰΏΥ ποτὰ. Βαὶ 
δδοοῦ᾽ Β ῥγοροβί (οι βθθῶιβ ἰο ροϊπί ἰὸ ἃ γε σὺ {ἰθίπα 
τοιασα, δίῃοο ἰδ6 βῆδδαρ ἴῃ ἴῃ Εδβὲ δΣῸ ὩΘΑΙΪ δὶ 
ΜΘ, τ ἢ119 [.6 ροσὶβ ἃγθ ΘΏΘΓΑΙΥ οὗἁ δ ἀδυὶ οοἷοῦ 
ΟΥ Βρθοκὶ θᾶ, Ἐν ᾽θ6 ΟὨΪΥ ἀδιηδηαβ οὗ [8.088 Βογῶβ 
1886 βὮθορ πὶ ἴανθ ἀδγὶς δροὶβϑ ΟΥὁ ΒΡΘΟΙΒ, οὐ {δὶ 
ΔΙῸ ΘὨΓΓΟΙΥ Ὀ]δοῖς, αηα ἰδοδὸ ΟὨἹγ οὗἨ ἰδ ροδίβ ἐμαὶ 
Ὑ6ΓῸ ὙΠ. δροι θα ον εἰσὶρθὰ. Βυὲΐ Βα ἀοδβ Ὡοὲ οἱἱγ 
ἀοιμδηὰ 86 Βροοκ]οα Ἰασα 8 Ὀτοιρμὶ ἔοσί Βογοδῆεγ, 
αἴνον 86 ργοϑοηῦ δυτοθοῦ οὗ βυοῦ ἅτ βοὲ δεῖἀδ [Ὸσ 
[δῦδῃ (Τυςοῦ, Βαυτηρ., Κυτί2), Ὀὺϊ ἰῃ6 ῥγδϑϑηὶ ἴῃ. 
Βρθϑοίίζοη ἰδ ἰο ἔοστα ἐδι6 Ετϑὲ βίοοϊ οὗ μἷβ Ἀοσὰβ (Κπο- 
Ὀ6ὶ, Π 6 ἴσϑο 8} [ΤΏ6 πογάβ, “" ἔποὰ βδὶς ποὶ ρίνο 
ΤῺ 6 Δηγ ἰηρ,᾽, Βοθῖὴ ὑοὸ ἱπαϊςαὶο ἰδὲ Φαοοῦ ποὰ πὸ 
βίοοϊκ ἴτοτι [δ Όδη ἰο θορίῃ τι, δηὰ ἀἰὰ ποὶ ἱπὲοπὰ 
ἴο Ὀ0 ἀοροηάορῃξ ὉρΟ; ἶπὶ ῸΓ ΔῺΥ μαζὶ οὗ ̓ ΐ8 ροβϑϑϑδ- 
βίοῃβ. Τθοβθ οὗ [ἷ8 ἀοδογ ρου πιο δῃουὰ δρ- 
ῬΘΔΣ διβοῦρ [86 Π00Κ8 βου! Ὀθ6 δὲ ἶγθο. Ηδ πουϊὰ 
ἀορομᾶ ὑροι ἐδθ ἀνία ρσονϊ ἄθηοο δηὰ δἷ8 οσῃ 811}. 
Ηδ σψουἹὰ Ὀ6 ΠΟ ποτα ἱπἀθοίρα ἴἰο ϑθδη ἴθδὲ ΑὮγὰ 
δὰ (0 ἰδ6 Κίῃρ οἵ Ββοάοιη.--Α, 6.] Αἰὐθογπαγαδ, 
αἰϑο, [89 βροοκί θα ομθβ Ὀγοῦραϊ ζοσὶ ἢ διοης ᾿ΔΡΘΟἿ 



᾿ Ὧρογ ἴτὰ ἰο 86 8 αἀἰβιϊηοιίοι Ὀοί 6. 

ΟΒΑΡ, ΧΧΥ, 26--ΧΧΧΙ, 1-8. 681 

μοι δῖ ἰο Ὀ6 δὲ ἀδϑὰ ἰο διἷβ, δὲ ἰ8 οὐάφαηὶ ἔγοια ᾿ἷ8 
(οἸοπίης δγίβΌ ΜΙοϊδοϊΐα δὰ ΒΟΔ]ΘῺ πΐβ8 ἐπ6 ρυγ- 
Ροτέ, Ὀυΐ ἴδ 1168 ἰῃ γοῦϑο 88. ΕῸΣ πρθα 6 ἰην τοδ 
1δῦβῃ ἴο τηυδίον ἷθ Βογὰβ ἴῃ {π)ο ἴο οὐρα, ἍΓΙ Ὁ 32, 
ἐξ βγεῖ ἀοοθα ποὶ τοϑδὴ Ἐίοταὶγ ἴΠ6 ποχὲ ἀΔΥ, 88 
Ῥο  ζδοῖ δαρροδοδ, Ὀαῦ ἰῃ μη ἴο σοῖο (800 ἀοδϑηΐυ, 
ΠῸ) Α8 οἴδῃ δὲ [δΌδη οδιὴθ ἰ0 ΦδοοῦἘβ δβογὰβ ἴῃ 

ἐδ Γαΐυτα ἢ6 τηῦδὲ τοραγὰ 411} [89 ἴπόγθδϑο ἴῃ βρϑθοκ]ϑᾶ 
δὰ τἱπρβίτοδ κοὰ ἰδληιθ 88 8000 8 Ῥσοροτῖυ, Ραΐ ἱἶ 
Β6 ουπὰ ἃ Ρυτοὶν ΜὨΐΐ6 ΕΘ. Ρ ΟΥ δὴ θη ΓΟῪ ὈΪΔοὶς 
ἔοαϊ, ἴποη, δῃηὰ ΟἿΪΥ ἴδποη, Ὧ6 τοῖρῃὺ γοργὰ ἰΐ 88 
δίοϊο. (Α8 ἰο ἴπ6 Βῆθορ δῃὰ ροαδίβ οὗ ἴΠ6 Εδϑὶ, 866 
ΒΙΌΙ6 Ὀϊοϊ᾿οματγίθβ, ἢ 6 Ναῖυτγαὶ βίου οὗ [86 ΒΙΌ]Ο, 
διὰ Ἐκοβει, Ρ. 246.) Μοτγοονοῦ, {Π18 ὑγδηβδοίίοη 
ἷβ ποῖ οοπαοίοα ΒΟ] “ ἴῃ [86 σΟὨΥΘΠΪΟΏΔΙ ΤΌΤΤΩΒ 
οὗ οτἱϑηΐδὶ ρο ἡ σΠ688, 68 ἰπ οἷ. χχῖϊὶ., Ὀούποοη Αὗτα- 
᾿δτὰ δπα πὸ Ηἰ ἰ 65" (Πε1.) [ρα η ἰδηρσυαρθ ἰδ 
ϑαῦτηϊδεῖνο, τ ηΐ 6 ἰμδὲ οὗ ὅδοοῦ ἰβ ὑεῦ ἔγδηκ δηὰ 
Ὀοϊὰά, 48 Ὀθόδπλθ [8 ἴῃ δουγᾶζο δηὰ [88 
ΒΘΏΒΟ ΟΥ̓ [π6 ἰηϊαπιίοο ποῦ Ὠ6 δά βαδεγοά, 

8. Ἄαι8. 8ὅ, 86. ΤΆ δεραταΐξίοι οὗ ἰδλ6 λδγ(δ.-- 
Απὰἃ 86 χοσηονϑθά.---ΙΣ δυγοὶγ ἴα ποὶ οοττθοὶ, 88 
ἘΟΘΟΏΣ ον, Μαῦγορ, Ὠοἷ. απ Ἐοΐ δαρροϑθο, τδ8δὲ 
ΤΑΡαα ἰδ ὮΘΤΟ τοίειτϑα ἴο: ἰδδὶ 1, ῦδη, “' ἴο Ὀ6 ΙΏΟΤΘ 
οοσίαίη.᾽" μβαὰ τοιηοτϑὰ 186 δρϑοκ)ϑὰ 0065 Ὠἰ πη86} δηὰ 
Ῥυὶ ποτὶ ὑπᾶορ ἰδ6 στο οὗὨ 818 οὔτι δ0}8. [Ιπ (μἷ8 
Ψὶ ον νου ὶ ΐηρ ὈΘΟΟΙΏ68 Θοηδιδοά, δηὰ ΒΟ ΪΘῃ [Ὁ] 
ΓΟΙΏΆΥΚΕ: “ ΤῺ6 τοίθθύθποθ ὮΟΤΟ ἰβ ἴο δου, ὈΘΟΔΌδ6 
διὸ ἱπίοῃηἀοα ἴο βοραγαὺϑ (Π6 δῃΐπια]α (νον. 82), 88 δ ᾽- 
ἰδίη]ν ἰδ 88 ργορϑὺ ἴον [ῃ9 ἢοδὰ βογυδῃΐ ἰὸ ἀ0, δηὰ Ὀ6- 
65086 ἴῃ γο 18 ΠΟ τηϑηϊίοῃ, οὗ 1Δ Δ 8 ΒΟη5 η{}]} οὗ, 
Χυχί. 1, τὮ1]6 8608 οἷάον οὨἰάσοη Τότ οογίδὨ]Ὺ 
8016 ἰο ἰΔ|κ6 σαῦο οὗ [816 βῃθαρ.᾽" Βουῦση, δὲ [86 οἶοδθ 
οὔ ἸΠ158 ΠΟῪ ἴοττῃ οὗἉ βἷχ γϑδῦβ, "δὰ ῬγΟΌΒΌΪΥ τοδοῃοα 8 
τηϊτί απ γοαν, Κἰ ποῦ ἷβ οἰθνθηῖῃ, Βαΐ νϑὴ ᾿ΓΊΠΟΥ 
Βδὰ ποὺ τϑϑδο θα [0.686 ΥΟ6ΔΥΒ, [ἢ 6 ΟἸΡΓΟΒδίΟ ἢ6 βᾷγα 
ἐποτα, 122 152, σου] ἃ το 88} : ἢΘ ἔοττηθα ἃ ὨΘῪ ἔΔΤΩΠΥ͂ 
δἰδίθ, οὐ μιοτάβ, δα ἃ ροβδβοββίοῃ οὗ [ιἷθ 8ΒΟῃ8, δ᾽ ἐπουρἢ 
1Π6Υ ἬΟΓΟ δϑϑιβιθα ἴῃ {8} τηδηδροιηθηὶ ὈΥ {80 ΣΟΙ ΏΘΓΕ, 
τοδὶ 8, δῇ ἃ βοσυδηΐβ, βίῃοο 6 μἰηγβ6 1 μδα Δηο ὈΘΟΟΠῚΘ 
ΙΔΌδηΒ βογναπὶ. Ηθῃοο ἰζ ͵8 4180 ροβ8810 16 (γ6.. 50) 

88 
δ} 8 βοσυδῃῖ, δηἃ ὕδοοῦ 88 δὴ ἱμπάθροηάθῃϊ ΟἾΤΠΘΥ, ΠΟῪ 
τοργοϑοηϊοα ὈΥ͂ [,ἷ8 Βοηβ. [ξ 8 δἰοροίδλοῦ ἐπι ρτοῦ δ Ὁ]6 
ἰδλὶ δδλοοῦ που]ὰ δηἰγυδβὲ 8 μογὰβ ἴο [808 Β ΒΟΏΒ. 
Βαϊ ἰἰ ἰ8 ἜΠΡΟΥ ᾿ΠΟΟΙΩΡΓΘΒΘηΒἰΌ]9 δαὶ Ψδοοῦ, πὶ 
.ιἷ8 μβορὰβ, οουἹὰ ἢδνθ ἰδίκου δίψει πίϊβουΐ [Αρδ μ᾿ Β 
Κυοπίοαρο, δηὰ ραϊποὰ ἰπγθο ἀαγβ ἴμ6 δίδσί, ὉΠ]|6868 
δ 19 ΠΒογ8 τοῦθ ὑπάον (6 σᾶΓΘ οὗ ιἰ8 οὐγὰ βοηβ. [Τ|ἰ8 
͵ἴ6 οὗ οουγϑα Ὑ611 ρυΐ δη ἃ ὑπϑηβηθγα 10 οα [86 Βυρρο- 
εἰίου ἐμὲ [ἢ 9 Βῆορ δῃᾷὰ χζοδὶβ πεϊοδ τ γο τομονοα 
ἔτοτα ἰδ ΒοοΚΒ ογΘ Φδοοῦ Β δἰοοὶς ἰὸ Ὀορίῃ πὶ, 
πὶ 1 848 ἼῸ ἴογοθ ἢ τὸ σοχαγὰ (8680 (Δ [Δ ΌΘ μη Β, 
δοιὰ ρυὺ ἰμογοίογθ ὑπάον [6 οδτθ οὗἁ ᾿ἰ8 ΟΤ ΒΟΏΒ, 
Μ|110 Φαοοῦ Μὴ Ἰοῖδ ἴο τηδῆαροὸ [89 Βο0 8 ἔγοιη 
τ πο Β [Π6 βοραγαιοα τογ ἰδίκθῃ.---α. 6.]-- ΤΉ χθο 
ἅδλυνβ᾽ ἠουγον Ὀοϊυϊκχί.---[ἰ0 “8 δρδοθ οἵ ἰζγοθ 
ἄδγα Ὀοίποοη," Οονίδι Υ ἀαγδ᾽ ἰΟΌΣΠΘΥΒ ΠΟΙΘ δΙῸ 
ἔοβο οὗ ἴ86 Ὠογὰβ δῃὰ ἃγὸ οὶ ἴο Ὀ6 οϑεπηδιθα δὸ- 
σογαϊηρ ἰο ὑμ6 ᾿ουγηογα οὗ τθθῦ. Αγαΐῃ, Φδοοῦ ἷβ 
Δ δοδὰ οὗ 1ῦδῃ ἰμγ66 ἀΔΥ8, δηὰ γοὺ [Δ ΌΔἢ ΟΔΠ ΟΥΟΣ- 
ἴδ Κα τ. Τα τοῦ  οοποεῖίνα, ἰμογοίοσο, οὗ ἃ ἀΪ8- 
ἰδῆοα οὗ δρουῦ ἱποῖνθ ΠΟυΣΒ, ΟΥ Ῥϑυθδρθ οἱρμίθοῃ 
τηΐ.38. ΒΥ Τη68η8 οἵ [Π8 βορδγδαίΐοῃ Φδοοῦ ποῖ ΟὨΪΥ 
Βαϊποά [μὰ απ οοπβάοσποο Ὀὰΐ 4180 8ἷ8 Ῥγοροσγίγ. 

8. οῖβ. 817-18. «ῳαοοδ᾽ε ἐὐρραςο λθμβον { Ζαδαη 
λεγάς.---Οοἷκ Ηἷπι χοάκ.---ε Ὗ ΕΤΤΕ : δίογαχ, αἷ- 
τιομα-ἰγθο, 016. ΒΌΝΒΕΝ: “" Ομημέγεο. ΤῊ Α]οχ- 
δηγίδη9 ἤοτο ἰτδηβίδίο, βίγταχ  γοθ, Ὀαὺ ΗΟΒ, ἱγ. 18 
Ὀορίασβθ. ΠῚ πὸ Ἰοοκ δὲ εἶδ Αταρίο, ἰῷ συ υΐο Οὐ 

Ἡοῦτον ποτὰ διδ Ὀθϑὰ ρῥγοδοσυϑὰ, (86 οχρίδηδέου 
οἔὗ εἰγγαχ-ίγθο ἰ8 ἰ0 Ὀ6 ὑτοίοσγοα, [ὲ 8 βία αν ἰο {84 
αυΐποῦ, ΤΟΝ ἰῃ βία, Ασδΐδ, δηὰ αδβὶδ Μΐποσ, ᾿ 
ΤΟΒΟΙΟΒ ἐμ6 δεὶρης οὗ δῦουξ ἵποῖνο ἴδοί, δῃὰ ἢ» 
ὨΪΔΏΟΒ, ἰζ ἱποίαϊοἢ8 ΔΙῸ τοδὰθ ἰῃ (06 Ὀδσὶς, ἃ συγοοῖ, 
ἔγαρτδηΐ δηλ διὰ ὃ συῃι, οὗ ἃ ἰἰρῃ!» 
τοῦ οοἱοῦ, οδι θά βίγσαχ Ἅἰπιοπἰγοαο. ΤὨῊΪΐΒ δίψῃ β. 
οδίοῃ ἷβ υ βἷοοθ ἐλ 6 Βδζοὶπυξ- ἴΓ6 0 ΤΩΘΥῪ 8180 
Ὀ6 τοίοετοὰ ἴἰο. ῥίανογοθ. Α βρη ἐγθθ, ἔτθ-:- 
ᾳυδηΐ οὐ ἰῃ βουϊῃ ΕΌΤΟΡΘ, μανίηρ ἰδεῖ Ὀουρὶδ, 

ἀλοίδηοο (μοῦσδε τῃ6 ἀτγθοὶς ΠΔΣΩΘ, οχίοηαΐηρ ἰ0 ἃ 
ῬΙδίδῃ6), δὰ ἴῃ, ΒΟΣΩΘ ΓΟΘΟΩΪΔΠΟΘ [0 {86 Τ180]0 
ἐγθ6.} ὅὍδοοῦ οἵ ὁΘοΌΓΒΟ τηυδὺ βοϊϑοὶ τοὰβ ἔγΌσα δυσὶ 
ἔγϑοθ, ὙΠΟΘ6 ἀατὶς Ἔχίοσηδὶ Ὀᾶτὶς ρεοἀυοοα ἰδ86 
οδὲ οοπίγαδὶ πὶϊ (89 πο γολν μαύρ, θη ̓ ΓῚ ΤῊΝ 
τοδροοὺ «ἴγϑο τοῖσί 6 ὈοΓΓΟΓ .2.}17: 
ΡΟΡ ελροθοήλλραοι ΟΡ οἰιοδίυξ Ὀοιίοῦ ἐπ Δ δκοὶ- 
πυῖϊ, δηὰ τηΔρ0]6 Ὀοέΐον ἐπδὴ οἰδηθσοο. Και: Βίογαχ, 
ἡαητήμευρα Τὰς ΤΩΔΡΪΘ 968, Ἡϊοὶ 41} ῃδνὸ Ὀοῖον ἐμ οἷν 
Ὀαχῖς ἃ νὰ ἱίο, ποοᾶ, ΤΏυδ 6 ῥτοουγοὰ τοῦθ 
οἵ ἀἰδοεοις κἰτνὰδ οἰ ]Ἰοὰ τὲῖθ δίσοθκϑ ἰῃ ἔδθαι.---: 
Διὰ ἢ 9 δοὶ ἔ8ο χοΐδ.---Κηυοροὶ (δἰηκα, μο ρμἰδοοϑὰ [ἢ0 
διδδι ου [δ)0 πδιοσίηρ- ἰσουρὶα, Ὀαὶ ἀἰὰ ποὶ ρὲ ἰδοῦ ἴῃ 
[6 χυΐϊξετβ. Βαϊ 18 ἀοοῦ Ὠοὲ ἀρτοθ πὶ ἃ ἴδ οἰοΐοθ 
οὔ ἐο τοεῦ, πον ἔδο ἔδοί ἰϊδοῖξ: [ἢ9 διιΐμλδὶδ, ὈΥ Ἰοοκίηρ 
ἰπίο ἐδὸ πῖαρ ἔος ϑοῦιθ Εἶσοθ, ΤΌΣΟ (0 γοϑοΐνο, δϑ δ 
ΜΈΓ, ἰπίο ἐμοτηδοῖ γ68, [0 Δρ ΘΆγβῆοϑ οἵ (δ γοὰβ ̓γίηρ, 
ΠΟΥ. ΤΏΟΥ, ἴῃ ἃ ὑϑοδηΐοδὶ Φ0Ώ86, “ ποὸ ἐγ ϊοπθὰ 
αἱ ἰβσω, 18ὸ ποῖϊο πϑῦὸ ϑυιτουπάοὶ πὲζῃ πϑίον- 
ἱπρ-τουρῖΒ, υδϑοὰ ἔος ἴπο παϊθγίηρ οὗ (μθ οδει]ο.--- 
Απὰ ἰδοῦ οοποοὶνοᾶ.---Εοῦ 186 ΘὨδΔηρο οὗ {16 
ἔοττοβ Ὦθσθ, 8600 ΚΕτι, ἢ. 310.-.--Αἥβλὰ Ὀχουρσδξ ἔοτῖΣ 
οδἵιϊο.--- ΤῊΪΒ ΟΥ̓Δ. ὑείοῖς πὸϑ Ὀαβοὰ ὕροὺ ἰδ6 ᾿ 
ΘΟΙΏΠΔΟΏ ΟΧΡρΟτίθσηοθ οὗ (6 80.641. ἔτσι οἵ δη- 
ΤΩ 5, οσρϑοΐδ!]γ οὗ βῆοθρ, πδσροῖγ, (δὲ [86 ΓΟΡΓΘΘΘΠ-ς 
ἰδίίοηϑ οὗ (6 βθῆθοβ ἃ οοἰϊδοι 'Ἂσθ βίιδιωροᾶ 
ὍΡΟΣ ἰῃ6 ἔοσια οὗ (6 ἐρϑοίυ8 (8600 ΒΟΟΗ., Πέογοε., Ἰ. 
618, δηὰ ἘΒΙΒΟΒΕΙΟῊ ὑροῖ ἰδ Βίθ]ο, ἱ. 81, οἱο.)."} 
Κοὶ!. ον ἀοίαἰ]α θ06 ΚΝΟΒΕΙ, ᾿. 347, δηὰ Ὠ Εν ΊΎΖΒΟΗ, 
Ρ. 413.---ΟἫΟΙ:ἃ δκοἵ ἔδλο ἔλοοδ οὗ ἔδο ΠΟΟΙ͂Ξ.---(Δ000 8 
βοοομὰ δγιίϊβοο. Τμὸ δρϑοκὶϑὰ δηΐτηδίβ, ἰδ ἰβ ἵσττθ, 
ὙΟΓῸ τοιμουοϑα, ἔγοπι {ἰπη9 [0 {{πη6, ἔγοτωῃ Δ Ό8 ἢ Β ΒΕΡΩΒ, 
δὰ δἀὰϑὰ ἰο Φδοοῦ᾽ θοοῖ, Ὀπὶ ἔῃ [16 ταθδηττθ 
ὅδοοῦ μαΐ (δι δροοϊκοὰ διίπηδὶα ἰῃ ἔγουὶ οὗ [86 ΟἴοΓΒ, 
80 ἐμαὶ [δ θδη 5 Βοιὰβ δὰ ΑἸ τα γ8 (686 δβροίἰθἃ οὗ 
γασίομαοα δυΐγηδὶδ Ὀδίοσο ἰἤθπν, δὰ ἴῃ {Π15 ΤΆ ΠΠΟΡ 
ΔΏΟΙΒΟΣ ἱσοργθδθίου ΜΔ ῥτοάποσὰ ὍΡΟΣ Π6 Βῃθ:.“οαίϑ 
δηὰ βῆϑορ. Βουϊθῃ ορροβοθ ἐδιϊδ βθοοπὰ διείϊβ06, 
αραΐϊηδὶ ΒοΟΘα: μα ]]6ν, Μαυγον, δὰ οἴμογθ. ΤῊ οἶδαθο 
ἴῃ χαορδίοῃ βῃουϊὰ Ὀ6: δ0 θοπὲ ἰμθπὶ ἰο {16 Βροοκὶοὰ 
ΟΠ68. ἰδαὺ ΑἸτοδὰυ Ὀοϊοηροὰ ἰο Πἰπι (98 ἴῃ [Π6 Β6Ώ86 

οὗ υεγοιδ). Βυΐ [86 ροπογαὶ ἑδττη ἸΔΣΣΓῚ ἴω δζαϊηϑὶ 
(14, ΤΠ6 δβοραγαίΐου οὗ 886 πον-Ὀοτ ἰδιοῦθ δηᾶ 

ἰ8 ἔγοιη ἴδ οἱὰ ποτὰβ οου]ὰ ΟὨ]Υ Ὀ6 στα υΔ].-- 
ἴμο εἰχοῦσχοσ οδιὶῖθ.---ΤῊο (Ὠἰγὰ δγβοο, Ηθ 80 
ἘΣΤΆΒΕΝΣ ἐπ6 ὑπίης ἰδαὺ ἰδο δίσοπρος οδίι]6 [611 ἴὸ 
δίτα, ἴμ6 ΓοΘΌΪοΣ ἰο Δραη. ΗΐΪΐ8 ἔἄτβι δγίίβοθ, [86γθ- 
ἔοσο, ργοἀυσοα ΕΠ [86 ἀοείγοὰ οὔἶδοί. 1 τδβ ονίης 
ῬΔΥΙΥ, ῬΟΓΠΔΡΒ, ἴο δὶβ δο8ο οὗἨ ϑαυϊί ἰοτασγὰ [θδῃ, 
δηὰ ΡΔΡΙΥ ἰο ᾿ἷ8. ῥγυάθηοσο, ἐμαὶ πὸ δοὺ (8.686 ϊπι}8 
ἴο δἷβ χαίη: Ὀυΐ Ὧ6 80}}}, Ὠονγονοσ, (Δ κ69 (1 δάνδῃ- 
ἰδζθ, βἴπιοο ἢ 866 Κ8 ἰ0ὸ ψζϑΐῃ [0 ΒίΓΟΩΘῸΣ ΟΔΕ 16 [ὉΡ 
.υὐτβοῖ, ΒΟΒΙΕΚΝ : “ Γἰύοτγ, ἐδσ δομπα οπεδ, ἄττα νυ 
δοῖ, ΐ, 6., [89 Βίγοῃς, δὲ 28 ἐλιὸ σογογθὰ Ομ 68, ἷ. 6., (86 
ἔδθ 6, Ἰαησυΐά, ἰδτηΐ ἴον (16 ὑἰγδιβί ζοῃ ἰθ ΘΔΒῪ ἴγΌσΩ 
(86 ἰάθα οὗἉ Ὀϊηπάϊηρ, βσγιιπϑαδ, ἰο ἐδδὶ οὗ δίγεηρι, 
δυὰ ἄοτα δαὶ οὗ οογοσίης, ἴο ἰδησουϊδῃίηρ,, οὐ ἕαϊηῖ- 
1668, βόσῃθ οὗ 86 οἷά ἰταπδίδίοσβ σοΐογ ὑπ θη 0 γοῦν 
ὯΔ] δηὰ δαϊαπηηδὶ ἰδ 6 (ΘΟ ρ. ῬῚΙΝ. 8, 47, σοιῦς 
ΜΕΙ1,., 2 γὸ γιμί,, 8, 8), Ὀοοδυδο [8:0 ΒΏΘΟΡ ἰῃ ῬαΙ6θ' 



ΟΕΝΕΞΙΗ͂, ΟΚΒ ΤῊΣ ῬΙΓΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΗ͂, 

[ἶδο δπὰ εἰτοῖδν οἰϊσηδὶδβ ὈΘῸΣ ὑπῖοϑ ἴῃ ἃ γϑὰν (Απ15- 
«“οὐ., πε. Απέπι., 6, 18, 19; " Ῥτοθίοσιβ,᾽ 10, 46: 

" ΒΟΟΒΛΕΣ, Ἡΐεγοε., ἷ, Ὁ. ὅ12), δῃὰ Ὀδοδθδο ἰδο60 ο08- 
δοϊνοὰ ἴῃ 86 βργίωῃρ ΟΥ ΒΌΠΙΣΩΟΣ δηὰ ὕόσγῃ ἰῃ ἰδ6 
Αὐἰυπιῃ δἴὸ βίσοι δῦ (ΠΔ8 ἰΠ060 οοῃοοίνοα πὶ Αὕ- 
ἰἀτὰπ δηὰ Ὀοτη ἰῃ ϑρείηρ, Βὺς ἰμ6 ἱεχὶ ἄοεδ ποὶ 
ἄγδαν (18 ρῥγοςοὶβο ἀἰδιάποιίου." ΤῈ6 δ ΟΩΪΥ 
ἀἰβιεϊηρυ ίβηοα Ὀθίτγθθ ὀπίσημα δὰ ἄσημα. [αλϊοΣ 
του οτ “ ἰδίθ᾽" δηὰ “" οδυῖγ ὑοτι."--αχἰᾶ [86 δι 
ἐποζϑδδϑᾶ.-- - 0} [86 τίοδ ἰμσγϑαδο ἔπ οδτῦ 6, ΟΔΓ6 
ἯΔΒ ἰδοὺ δῇ (ἢ 6 ϑϑῖηθ ἐπιηθ ἰ0 ΒΟΟΌΤΟ 80 ἴπόῦθϑϑθ ἰῃ 
ΤΩΘΏ -ϑουδηΐβ δηαὰ τηδί ἀ-ϑοσυδοὶθ, 86 "οὶ δ δι 68 
διὰ διϑοᾶ, Κποροὶ βηὰβ ἃ σοπίγδαϊοίίοι ἴῃ ἰἢ6 ἔδοὶ 
δὲς (υἷα. το ἰποσθδδ 15 Πόσο δϑοτί δοὰ (0 8200 8 
ανίἰθοο, Ὑεΐϊοὶ ἰξ ἰα αὐ αίοὰ ἴο (86 ἀϊνίπο 
ἰῃ οἷ. χχσὶ, ὃ. Βυὶ 50 τησοῖ ΟὨΪΥ ἰδ οὐἱάσπὶ, ἐπδὶ 
Φδοοῦ ἀϊὰ ποὶ δοὶ δρδίπιδι 8ἰβ οοπδαίοσζιοα, νυὶ ἰδουρσὰὶ 
ἐδδὶ Πὸ τοϊσο δι ᾿δηὰ δδαοίδι ὉΥ ὐζοδα τλοϑηδ 
ἐδο 016] ππδπὶ οὗ (δο066 νἱβίοῃι ἴῃ πο ἔνα τουσαρὰδ 
οὗ ἐυ͵ἱα κίπὰ ποεὸ μεοσυϊβοὰ ἰο εἷπι.---ΔΗᾶ Βο Βϑδσὰ, 
ΤΏΘ οοερίοίθ δυόοοδα ἰδὲ ὅδοοῦ τοὶ τ ἢ ὀχαϊοὰ 
[6 ΘΌΥΥ δηᾶ ἰϑδαϊουδῃυ οὗ [δῦδη  δοῦβ, νοϑθο οχὶϑί. 
δε ἰα ἱπαϊοαίοα δεεὶ ἰπ ἰδ ἐμαας (οἷι. χχίχ, 27), 
δυϊ 0866 ἀοβηΐϊξα Δρροδγδηοθ ὅθτο βῆον ἰδδὶ [890 
βο  βεὴ αἰοροαϊ οι (ο ῖ6 7 ἨΔΔ ΤΟΓΘ 
ζ0}}} ἀσνοϊοροα ἰπ δοιὰ ἰδδη ἴῃ ΓΔΌδΘῺ Ὠἰτηθοϊῇ.-- 
ΤΏΟ ποσὰ οὗ Σιαθδη  ΒΟΏΔ.--- Αοοογαϊηρ ἰο Ὠθ- 
1 σϑοῖ, ΒΘῪ τόσα αὐἱΐδ ἀη18}}, ποὺ γοί Τὐασίθεῃ γϑαῖΒ 
οὗ ἀρο---διὼὸ δεβοσίίοῃ, Ββονουθα, ἩΒΙοἢ [88 ΒΟ δβιβῆ- 
οἱσηὶ σρουηᾷ. 

4, ΟἿ, χσυσί. 1--3. υοοδ᾽ γεεοίμίοπ ἐο γαίων 
λονηιο.--- ΑἹ} ἰμδὶ τσ οὖσ ἔδατ ποτ .--- ΤΏ Υ ονϊάδηϊ 
'γ ἐχασροζδαῖὶθ ἰῃ ὑπο μαιγοα, δη ἃ οὐθῃ δοσῦδο Ἀπ 
οὗ αἰδμβοῃθαὶν Ὁγ [Π6 086 οὗ (89 08: οΥὙ ἰλαέ 
τολίολ τοας ον 7αιλαγ δ. Βυὶ ΙΔΌΔη Βμιδιοδβ ἰῃ [86 
πνοαϊσηίΐης αἰϑροπί οι : 8 οΘοπηΐοηδηοδο δδὰ 
ΤΟΙΩΔΡΚΔΌΪ ἰἱοπανὰ δεοοῦ, 8 ἔαοὶ 41 (00 τῇοτθ 
αἰτι κίηρ, δἷποο πὸ μιϑᾷὰ ἰὈετΩ ΕἾ ὈΘΘΏ ὀχ Του ΒΑ 
ἔϊαπάϊγ. ἸΤτουῦ]ο δὰ ἀδηροῦβ αἰπχίϊδλν ἰ0 ἔπο066 δὶ 
Βοῖαθ ΠΟῪ ἀογοῖορ ἐπιθιηδβοῖνοβ Π6ΡῸ; ἰδ6ῃ οοτηαβ, δὲ 
106 οτἱεἰο4] Ἰυποίιγο, ὄθθονδιβ οομητηδηὰ : ΒΦΕυχΙ,. 

ΤΟΟΤΒΙΧΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ͂, 

1. “2 4000᾽ 5 τοδοϊυϊοῃ. ἰο τοῖα Βοπιο δὲ εἶδ οὐσῃ 
τἰδῖς, ἷδ (0 Ὀ6 θἀχρΙ]αίϊῃθἃ ἔγοτῃ ἰεἷ8 δχοθβδίγθ ἸΟΥ δὲ 
ΦοΒΟΡ 5 Οἰγί, δῃ ἃ ἔγομι ἰδ Ἰοπρίπρα ἴος Βοτὴθ δηὰ 
ἴον ἀοἸἑνογδηθο ἔσομαι [6 Ορργοδείοῃ οὗ ζδῦδη. Μοσγο- 
ΟΥ̓́ΘΡ, [6 Βοϑῖηδ 0 ᾽δγο οοῃδίἀονοὰ Εδοβ6} 8 Β0 δὲ 
1.9 ῥτϊῃποῖραὶ Μοδβαίδηϊο μοῖρ, δηὰ ὑδβοσγοίοσο τωυϑβὶ 
διαβίθῃ ἰο οοπάποι Εἶτα τὸ [πὸ ῥγοσαϊβοα ἰδ, ούθῃ δὶ 
{80 Ρ6ΤῚ] οὗἨ Ηἷβ8 116. Βοβίἀββ, Β ΠΟῪ 6618 {πὶ ἢθ 
τηυδὺ ῥγουΐὰθ ἴον μἷβ οὐ ουβο, δηὰἃ τὶϊὰ ΤΑ Ό8η᾽ 8 
86 β6 ῃη688 ἔπ γῸ ἰ8 ὙΘΣῪ {1{{|6 ῥγοαροοὶ οὗἨ μιἰ8 διϊδίῃ- 
ἧπρ [18 ἰὴ ΓΔ 06 Π 5 Ποῦδθ. Τθ6θ6 ἔπτο οἰγουπιδύβῃοοθ 
ΒΟΥ ΟἸΘΑΙΪΥ ΠῸΥ 6 δον Ηἰπηβ86}7 ἰο Ὀ6 τοϊδίποᾶ 
ὍΥ [,δ08ῃ (ον Β6 48 ΠΟ δϑϑύτδῃοο οὗ (δ (ἢ ἰμαὶ Πο 8 
ΠΟῪ [ο γοϊυ τη), δηὰ ἴῃ ἰῃ6 Βδοοπὰ ῃ]δοο, {Π6 ΤΏΔΠΏΘΡ 
δ᾽ ἃ ΠΠ6818 ὈΥ̓͂ Το ΒΘ ἔυΧ 8 (6 οοπίτϑοῦ [0 δ8 ΟΥΤᾺ 
ἈΤΉΆΜΘΕΟ. 

2. 82 Ποῖ ᾿θάσῃ ἰδδὶ ΤΌΔΠΒ ἸΕΥ͂ τῶ 
ποὺ ΥΟΙΥ͂ γροδῦ θοίοτθ 980 0 ̓ Β δυτῖναὶ. ΤΏ Ὁ] οϑϑίηρ, 
Εγϑὶ σοι τΏ8β (0 ἰμ6 ὨοῦΒ6 τι Φ4000᾽8 Θηΐγαποο. Βυΐ 
εἷς ἜΘΕΟΝ βοθιαθαὰ 0 ὈΘοοΙ.6 ἰο Γϑῦϑῃ ΠΟ ὈΪ θείη 
οὗ 1. Ηἱΐε οοπάσποϊ ἰοταγὰ ἴδ6 βοὴ οὗ ιἷ8 αἰϑὺον 
δι διὶ8. δοῃ-ἰπ-ἰδνν, ὈΘΟΌΤΩΘΘ ΙΏΟΓΘ δηδὰ τΏ06 Ὀάα86. 
ΗΘ βεῖσζοα δαρουῖγ, ἐμϑγοίοσο, ἐδ ἴδστηβ οὔθγϑα ἰὸ ᾿ηἰπὶ 
ὈΥ Φδοοῦ, Ὀδσδυδθ {Π6Ὶ ΔΡρϑδρ ἕο εἰπὶ πιοδὶ ἔδυου- 
ΔΌΪΘ, δίποα (89 Βῆθορ ἐπ ἐδθ Εδδϑὲ δ΄Θ βἝΠΘΓΘΙΪΥ Ἡΐΐο, 
ΝΌ116 1.16 χοαὶδ δγὸ δἰδοῖς,. Ηΐδ ἰπίθμύοη, ἐπογαίογο, 

6 ἴο ἀεέταπα Ψ6Δοοῦ, πλῖϊθ Β6 'θ ΔοίΌ ΠΥ οτοτροδοδοὰ 
ὈΥ ω. Βοαΐάθβ, ἐδ18 δυδῖ!δ ΟὩΪΥ οἵὗὁἨ {π6 τροτὸ ἔσται; 
88 ἰ0 ἴἰ8ο0 (πἰηρ ἰϊροὶί, Φδοοῦ γεδὴγ μιϑὰ οἰδίπι [0 ὃ 
δεῖν οοτιρσηδδίίοῃ. 

γοοϑῦθθ Φδοοῦ ῥγοΐοοί (οἷ, χχχὶ). [Ι}0 μἰ8 ᾿ἐγὰὶ 
δοοῦ Β οοπάποϊ ἰΒ ἰο ὃὈ6 }ιἀσεά. Ηδηοο μὲ αἤοιν 

ἩΡΩΒ Υἱο͵8 8. ΤΟΔ] 88 ἃ αἰνίπο Ὀἱεδβδίην, εἰ" 
ἱβουρἢ Βὸ μδὰ [0 δίοῃθ δρδίη ἴον [8 βο ὕβμῃεβδ δηὰ 
οὐπηϊησ, ἰῃ [86 ἴοστη οὗ {19 μαΐη, δἱ ἰοδδϑί, Ὁ7 [δ 
δὰ ἀδηροσ. Μουθοῦοσ, τὸ τουϑὲ 80}}} Ὀτίηρ ἰαΐο 
ΥἱΕΙ͂Ν, ΔΒ (0 ὅδοοῦβ δηά [δ δη᾽ 8 Ὀδγχαίη, ἴθ [ΟἿ σπ- 
ἱὰρ Ροϊηϊδ: 1. Φδοοῦ δϑίκϑ ἴοσ Ϊ8 ᾿ρΡῸδ ὙΕ17 τοῦ" 
Θδ1}γ δηὰ ἔγδηκ)ν . [6 Δεῖ ἴον 818 τῖνοδ δηὰ ομ"] άσθα, 
88 ἰο ἔστυϊτ οἵ ἰ8 πίνοβ, δὰ ἤον [ὶ8δ ἀΐβοθδηζο. 
1 ᾿μδρδο πίβιοθ ἰο κθθρ εἶτα ἴοσ δῖ8 οὐσῃ δάγδῃ- 
ἱασθ. 2. Ψδοοῦ ἔην, ᾿λρδπ δδιίοιβ δινὶ 
ἔλνμΔ. ὃ. δοοῦ τοῖσι ΠΟῪ γα ον ἃ Ῥδίεγῃδὶ τοδὶ. 
τηθῦΐ δηὰ ἀοντΥ οα ἰδ6 ρδεὶ οὗ [δῦδῃ. [,Δ088, 08 
(1.6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ΡΓΟ]ΟΩΩΒ ΠΪ8 θοτν]]6 τοϊδιΐοι, δῃὰ δϑκϑ 
᾿ἶπὰ ἴῸ ἀοίοττηΐῃθ Ἦΐβ τοπατὰ, Ὀθοδῦβα ὮθΘ 
ἔτοταῃ ὅδοοῦΒ τωοάθϑυ (16 δηηουῃοοτοοαὶ οἵ ΥΕ 
5101} τᾶσοϑᾶ. 4. ἴπ (δ6 ργοροβί θα ταδάς Ὁ7 δδουῦ, 
89 [πουρῶὶ 6 δὰ οαυρὰς Ὠἰῃ). 

4. ἴδιο οβι δ] δ μπιοης οὗἁἨ δ ονγὰ Βουϑεμοὶ ἃ, αἶλοῖ 
Ὀοίηρ πιδιεῖϑὰ ἰουτίθθῃ γοϑγβ, δον ἰδδὶ ὁδοοῦ, ἴα 
(16 τοβροοὶ, 88 γ6 11] δβ ἰἱπ (888 οομοϊυδίοῃ οἵ [ιΐδ πιδιν 
τἷορσο, δναϊνοα ἢἷ8 πιο. 

ὄὅ, ΤΌΘ 80-68}104 ἱπηρταββίοῃβϑ οὐἤἁἩ δἰ)δα ροαὶβ διὰ 
ΒΏΘΘΡ, 8 γΟΙῪ ΟΪὰ οὐδογυδίίου, πολ 86 οοδρετδῦσα 
οὗ δ0 16 ἐτηργοβαίοῃβ, ἱπρασοδ, δὰ ουθ ἰπιδαῖ 
αἱ [80 ἰοττοαιίίου οὗ ἰδ ζαῖυδ, δὰ, ἱπάοοά, ἔμε [οί 
ἰἰδοῖ ἢ διθοὴρ δηΐγοδὶα ΟΟΙΗ͂ΓΤΩΒ.---Τ:6 διίδιηπμροῖ 
οὗἨἁ ταχίοιἷοβ δῃἃ ΠΘῊῪ δρϑοΐθβ διωοτς διίϊπιδὶθ ἐπ 
Οἰδηίΐβ ἰ8 υϑγῪ δηοίθης, δῃὰ βίδηά8 ἜΝ οοππεοίο 
αἰ ϊ οἰ σαιΐοι δηθὰ τὴ0 Κίηράοιι οὗ 

ὁ. ΦΔοοῦ Β δαρδοίιγ, εἰβ σόδροιι ἀραίηϑί {86 δίγουι 
γῶν 88 δ6 εὐρ λκὶ μϑ τ δρααϊπδὶ 868 αἰηρογοὶ (- 
ΓΘαΐ ΤΊΘΔΏΑ, Υ ῬΓΆγΟτ. 

Ἴ, ΤῊΘ ναπὲὶ οὐὁἨἩ ὀδυάορ ἴῃ [Δ θδη᾽8 Βουϑειοια, 
ΘΟΥΤΟΘΡΟΙ 8 τὴ ἴῃ Βο Δβηπ658 οὐὁἨὁ ἐδ)6 ΒΟουΒΟΒΟΪὰ. 

Β. ἴῃ [86 70]οπίησ ομδρίον τὸ δυά 5:}}} ἕατῖμεῖ 
ἀοίαῖ]5 τοβροοϊίηρ 5200} Ὀαγραίθ. [Ιἡ ἰδ6 πγεὶ ρίδιθ, 
86 66 186}} ΓΑ Δ Ὀτοῖκο, ἱπ ἀἰδογοης παγα, (Π6 πα 
Ὀαγχζαΐη τηδὰθ τὴς Φαοοῦ, ἴπ οτάδν ἰὸ εἴδηρδ ἰδ Ὁ 
Ηἷδ ΜΟΥΡΠΙΑτῸ (οδ. χχχὶ. 7). ϑϑϑοοῃᾷαϊυ, δδοοῦ ποῦ 

οἵ! Ὀἱά βϑῃδθ οὗ [πβίΐοϑ βαὰ Ὀθθα 80 Ἵχοϊμθὰ ἐδπδὶ 8 τ 
οεἰνοὰ Ἔχρ᾽δηδίοη οὐ [86 δἰδίο οὔ δίῃρβ ἴῃ μἰ8 βοτὰ 
ΘΥ̓ΘΏ ἴῃ ἷα ηἷρσ ιν -ΥἱβΊ 0Ώ8. 

ἩἨΟΜΙΥΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ, 

ἔδο 86 Ἠοοίτίπαὶ δὰ ἘΠηϊοα] ραγασταρηβ. Τὴ 
τεβϑηὶ βοοϊΐοῃ ἴβ8, ἕος ἴδ6 ταοϑὺ ρατγί, διιοὰ (οῦ Γδ- 

ἰἰίοαι, Ὀἱορταρ ἶ αὶ, απὰ ὑϑυομοϊορίοδὶ οοπίεμρῖα- 
ἴομβ. [ἐ 8 ὕο 06 ἰγθδίθα σδγθ}}]γ θολὰ σπίτι τοϑροοὶ 
[ὁ δοῦν Β ΘΟΠΒΌΓΘ 88 ὙΓ6}1 88 ΗΪ8 Ῥχγβὶβο.--ὐδονῦ 
τοβοϊυἰϊομβ [0 τείχη Βοῖαθ: 1. ΤῊΘ βτδβὶ:: ΜᾺ 90 
νυνὶ ἀ]γ ἑοτταϑά, δαὶ ἢοὶ δοοοσαρ εμϑά , 3.186 βοοοπὰ: 
186 σϑυδο οὗἨ 88 δαβάσγδῃοθ ({π6 αἰνίμθ ΘΟΙΠΙΩΔΩ 
Μογθϑουοῦ, Ῥουδϊβ δα 08] ἰο τποθ6 ἐμγθαϊθηϊησ αἱ ΠΟΙῸΝ, 
πΟΓΘ ΠΟΥ ΒυΓτουηἀΐηρ Ηΐπι.---ΗΠβ Ἰοηρέηβ ἴον μοπιθ 
ἀυχίης δἰ δογνίοα δυγοδα.--- Τ6 πδυάβμὶρϑ οὗ 8 86' 
Υ6ΓῈ βοσυϊίαο ἰπ Φαοο ̓ "18, 85 τὸ} 88 ἴῃ (86 ΠἰδιΟΙ7 
οὔ δα ἀοδοοπάδηίθ : πρθα Ὀ]οαβθα ῦ--- “8 θ6π}8 86 88}: 
668 διὰ ὕδοο Ὁ Β Βοῆβο οὗἨ τίραΐ αἱ πὰ πίι οδοὶ 
οἰδιοῦ.---Ρυυάοοο 88 ἃ θδροῦ ἰμ ΕΓΒ δι: 1. 



ΟΉΑΡ. ΣΧΧΙ, 4-- ὙΥΧΤΙ, 2. δ8ε 

ΤῊ δυίδοσῖγ ἰὸ 180 ἐπ 8 τόδροῦ τθη ορροῦσοὰ ἰο 
ἃ διδιϑὶ ΒΌΡρΟΙΟΥΥ ΟΥ ΒΟὈ(ΟΙΥ; 2. ἴδ0 τοῖσιν ο688}- 

οὗ 18 ποᾶρου ; 8. ἴπ6 ἀδηρσον οὗ [18 τ οΔΡΟΏ. 
8ΟΟΡΒ Ῥγυάθποο ἰῃ ἴΐ8 τρις διὰ Ἡτοτρ' δδρϑοὶδ 

ἴῃ ΟἿΣ ιἰδίοιγ : 1. ΤΏ εἰσ 1168 ἰὰ ιΐ8 ἰπβὺ οἰδίπι; 
4, (δὸ Ὑτοῦρς, ἰῃ 158 πδηὶ οὗ οδηῦοσ, πὶ αἰδβαίτθα 
ὥοῃ δά ὃκηἰ8 86}{-μο]Ρ.---Ηἷ8 πιαῖυγαὶ βοΐθῃοο, οσ πον ϊ- 

οὗ πῖυτο, οομιρἰποὰ πὶίΊβι ὑγυάθηοο, ἃ ρτοδί 
ῬΟΤῈΣ ἰη 11ἴ8.---ΤῊο αἰ σα 65 ἴῃ ἰδ 6 δ Δ Ὁ} βῃτηθηὶ 
οὗ δὴ δΒουβεδοϊά : 1, Τμιοὶσ ρὍΠΘΓΑΪ σδῦβοθ: 2. ΠΟῪ 
ΤΏΟΥ δῖὸ ἴὸ "6 ΟΥ̓ΘΡΟΟΙΙΘ.---ΦΔ000 8 ῬΤΟΒΡΟΥΙΥ δυτοδά. 
--Ὑδο0ὺ 5 ᾿ς πὶ αἰ που 66 4}1} 18 118 Ἰοῃξ. 

ϑϑδοίξον , ὕοτθ. 3ὅ-84., ΒΚΊΔΕΚΕ: (415 ἰο (δ6 
ἀἰδεγοης τηοδηΐηρθ οὗ ὯΙ), τοῦ. 27. ἔοχωηθ οοτ- 
τηθῃἰδίουβ μοὶ δαὶ [δῦδη μοὰ ευρογβι ἰουθν οοη- 
Βυϊιοαὰ 8 ἰοταρΐμα, ον ἰά0]4.)---Βὲδί. Ἡξῖγί. Σ ΤῈ ἰ8 

ὙΠ οογοίουβ ῬΘΟΡ]Θ ἰο ἀθ84] β6 ἤβἢγ τι 
ἐμοῖς ποὶρῃθοση.- - ἶσον, 80. ΒΥ τοῦδηθ οὗ ΤΥ (ἰοοί. 
{υὅτάξα : ἷ. 6., 1 δὰ ἰο Βυπὶ δη τι ἱπρουρὰ ἰμΐοῖκς ἀπ ὰ 
ἐίη ἴῃ οτορ ἰδὲ γοῦ τοὶ ὺ θ6 τἱο.---Ἶ οὐ. 84. 
ΤΔΌδα πΔα ὈΘοΘῺ Ὠοηοϑὶ, ἢ6 σου Ἱὰ μᾶγο στορσοθοηίθα ἴο 
Φβοον, ἱμδὲ [6 τουϊὰ Ὀ6 8 ρκτοδὺ [οβδσ ὉΥ {πἰ8 θαρχδίῃ. 
οὐ ὀνδη ὈΪοΕ908 ἱπηρί ΟΌδ τιϑϑῦοσθ ΟΠ ΔΟΘΟΌΩΙ οὗ {μοῖρ 
Ῥίουβ βοιυδηὶβ (1 Τί νυ. 8 
ῳΔο0 Ὁ 91 γ6818 0]4.--- ΤΠ 1ΔΌ5 8 οονοϊουδηθθθ δηὰ 
ΔΥΔΙΙΟΘ 18 Ῥαηῃἰθμοὰ ὈΥ 1806 ῬΘΙΥ ὈῬαγραΐῃ πιο ὮΘ 
Ρυτροβοὰ τὸ τρδϊθ ἴον ἷ8 οσῃ δἀνδηϊαρο.--- ὖγὁθ ΓΘ 
Ὠοΐ ἴ0 ΔΡΡΪΥ πὸ οτϊοσίου οὗ ΟὨπ τσ δηΐγ ἰο 80. Ἐ 
οοπάυοὶ.---Βοηπῦρεβ: Αοὶδ δηὰ δοῦσγδο οὔ 118 
δζθστι δίσϑι ΑΔ ἴο [μδῦδῶ, ὑΟουγίοθυ ἴἰο- 
φοῖδον πὶ τοι χίοι ΔΓῸ τδὰθ βου ο 8 0} ]6 ἴο {86 δὺ- 
ἰδίητηθηΐ οὗ 8 6η68.---ΤΏυδ, δἷδο, ἴῃ ἐμὰ ἔαίαγο, 
(οτο 8 ΟὨΪΥ ἃ 0 Ὸ ἀοβηΐ!ο δρτοογλοηΐ οὗἁ τηδϑίος 

πε Ἡακάβιεν : ] πὶ 

διὰ βοσγδωὶ ροίνθαι 8000 δὰ ἢΐα ἔδίδον ν.]αν.-- 
(Τὸ ρνοτίοὰ οὗὁἨ ῥγθζθιδπου τὶ ΒΏΘορ ᾿αϑὶβ ὅτε 
ΣΩΟΒΙΔΒ : ἸΠΘΥ͂ ΙΏΔΥ ἐδογοίοσο ᾿διὉ ἐπῖοο ἀυγίησ τῈ6 
γοδγ. Ἡογὰβ πσοῖϑ (89 Βνθιϊοβὲ απὰ βἰτοηροδί ἴῃ δὺ- 
ἰατοῃ, δίδουν Ββανίηρ ϑδηὐογθὰ [6 σοοὰ ραββίυγο ἀυτίηρ 
[16 δυτηηας, οἷο. ΟἹ {6 ΘΟΠΈΓΑΓΥ, ΟΡ 8 8τ6 1  ἷθ 
δἴλος ἰιανίηρ Ἰυδὶ ἐπ πίπίογ.) 

βεεέξοη, Βεοοπά, νοτϑ. 8ὅ, 86. Ξἴταιβκε: Α Ομ τὶ διίδη 
ἷδ ἴἰο Ἰοοῖὶκ ἔογ ῥίουβ τηϑῃ-δοσυδηΐ δηὰ τη -βοσυδηία. 

ϑοοίδοπ, Τλίγα, τετϑ. 81- 48, βτλπκε: Ομ ϑεΐδη, 
6 πδιπϑὰ ποῖ ἴο τηΐβυβο {818 Ἔχδιῃρ]θ (0 ΘῃΠΟΟΌΓΑΡῸ 
(86 γτδσίίοθ οὗ οὐπηίΐηρ δὰ ἀϑοεῖξ τίει γοῦν ποῖρῃ- 
Ὁοτ.-Οπάμεπ: Ῥαροθ ἰδὲ δτὸ ϑαγῃοᾶ, αι Κορὶ 
Ὀδοῖς, ΟἿ ἰο ποαυθῶ ; ἤΘμῸΘ Ὠδέστο ᾿ΘΓΘ θΕΙΎο8 “6- 
600 (Φαϊηεθβ ν. 4).--- λι,, : Οοα δ οὨ]ἄτοο, ουθα ἴῃ 
ΟΧΊΘΓΏΔΙ τ ΐησθ, ἤανὸ οὐἱάθης ὑσοοίβ ἱδμδὶ ἢΐβ ργδσθ 
οὐδοῦ [ῃοῖὴ 8 στοδίοῦ ἰπδη οὐδὸν ἐδ 688..--ξοπεῦ- 
ΞΕ: [πῖἴποὲ δηθὰ ΟδλΥΐ το ἴο ὀχοῦβο δοοῦ 
(οἱ. χχχὶ. : 

βοούοη, ᾿᾽αγίλ. ΟἿ. χχχὶ, 1-8. ΗὟὝΑΧΚΕ : [{ ἰδ 
8 ΨΟΙῪ ρβτϑαὶ ΓΘΡΓΟΔΟΣ ἰἔ δοαυδίηἰδηοοβ διὰ τοϊδιΐνοϑ 
βἴδπ ον οι οἴδιοι.-- -Ηλι,,: ΑΒ {86 μοά]688 ΘὨΪΟΥ πὸ 
Ρδδϑθ πὰ σα, Βο αἷδο ἔδο ρίοτιθδ δ οΟΥ 8Ὸ Ῥθᾶοθ 

οά!οδα τοθῦ.---ΟἜ Βα : 8πι ἰῃ τοδη ἰδ δὸ ροΐϊ- 
ΒΟΠΟῸΒ {πδὲ ἱξ αἰ θτ ἴῃ 1[Π6 6ἐγο, δηὰ ἰδ βιγοοὲ (0 (86 
ἰαϑίθ, δῃὰ ρἰϑαδαηὶ 0 811 [16 πιρτη Ὀ 6 ΓΈ.---ΘΟΗΕΟΡΚΕ : 
ΤΒυΒ [86 Ἰμοτὰ οἴεῃ βογυϑδ ᾿ἷβ ῬθΟρ]θ τπογο ἱβγου σῇ 
109 ᾿ΘΔΙοῦεΥ οὗ ἰμ6 μοί]θα8, ἴδῃ ἰζ δὸ δυδογαᾶ ἴβόσα 
10 ΚΤΟῊῪ [600]6 ἴῃ ΡΣΟΒροΣ ἰγ.---ἷον. 8. {001ηπ8Ὲ: Ιἰ 
ῬΓΟΌΘΔΟΌΪΥ ΔΒ δὴ ΔΏΘΤΘΣ ἴ0 ΦΔΟΟΌ᾽ Β Ῥγαγου.--ΤῊο αἱ 
ὙἱΠ6 ΘΟΙΣΩΔΙ ἃ δὴ ἃ ὈΤΟΙἶδΟ ΘΟΙ ρΟηΒδίοΒ ὅδοοῦ ἴον ἰἢ9 
Ῥτγοσωϊβοα τθϑβασο οὗ {86 τλοίμοσ, Τπυ8 ἢΐδ γοξυ τη ΓῸ- 
σοὗνοβ {86 ομασδούθρ οὗ δῃ δοὶ οὗ (1 (Βδυταρσαγίθλ. 

ΒΟ ΒΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

«αοοδ᾽ε ίγλί. 7Ταδαηε ρεγβεομέίοπ, Τ΄δ οουοπαηξ δεέιοοεη, δὲ ἕιοο οπ δε νιοιριξαΐπ οΥἹ Οἑϊεαά, 
Ῥεραγίωγοα. 

π-““΄Π᾿-- 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΧΧΙ͂, 4--ΧΧΧΊΙ, 2. 

4, δ 

4 

Απᾶ Φεοοῦ βοΐ δηᾶ οδἹοαὰ Ἐδοβοὶ δῃᾷ [6 8} ἰοὸ {πμ6 βο] ἃ υαπΐο δ᾽8 ἥοοϊς. Απᾶ βαϊὰ 
απίο ἰμθτῃ, 1 886 [πὶ βοεΐϊῃς] γον ζδί 618 οουχπίθμδῃοθ, ὑπαὶ 1Ὁ ἐδ ποὺ ἰοτγαγὰ τὴθ 88 Ὀθ- 

6 ἴοτγθ: Ὀὺὺ [89 ὅο ΤΌΝ ΟΥ ΤΩΥ ἔδίμον Βαία Ὀθθα ἢ Τη6. Ἀπᾶ γο᾽ Κηον {Π80 ὙΠ 
7 4}} ΤΥ ΡΟΥΟΣ 1 ᾶγῦθ βουυθα γόὺρ ἔδίμεσ. Ἂ᾿ἀπὰ γοῦν ἰδίῃ ἤδίῃ: ἀθοθὶνϑα ᾽ τηθ, δπὰ 
8 Ἑσπδηρδά ὩΥ 8668 θα {ἰπ|08: δὰ: αοα βαβογϑα πἴπὶ ποὺ ἰο Ὀυτ 6. Τῇ ἮΘ δβαϊα ἰδυβ, 
ΤῊ βρϑοκὶ θᾶ 8[8}} θ6 {ῃγ σταρθ8; ἔῃδῃ 4}1 (86 οδέί]6 ὈΔγΘ Βρθοκ]θᾶ: δηὰ 1ζ Ἀθ ϑβαϊα ὑῃ9, 
ΤΉ [ϑγπιτα, : πλιβο-ϊοοιοὰ] ΣΙ ρ- ΒΘ γθα κα 8}}8}} ὍΘ ΠΥ Ὠἰτθ; ὑπθῃ ὕᾶγθ 411 86 σδί]θ στἱῃρ- 

9 Ββἰγεακοᾶ, Τθυβ αοἀ Βαίἢ ἰβκθῃ ΤΑΥ͂ ἴπ6 [δοχαίεἰβοιο] οαἰ (10 οὗ γοὺσ ἔδίμου, δῃα ρίνϑῃ 
. 10. ἐΐεηι ἴο τη8. 

ΤΩΪΏ6 ΘΟΥ̓́68, Δηἃ ΒΔῊ ἴῃ 8 ἀγθᾶτη, 8δη4 Ὀθμο]ὰ ᾿ ΒΔῪ 
11 οδίμ]α τσόγα τὶ ρ-δίγθαικθᾶ, βρθοκ]θᾶ, δπᾷ ρτιζζὶ ὰ,᾽ἢ 

Αμὰ 10 οδῖηθ ἰο Ῥ888 δὲ [86 {πὴ ἐμαὺ [6 οδἰ θ σοποοὶνϑα, (μα 1 Ιδθα ὑΡ 
7) [88 ΓΤᾺΠ8Β ὙΓΏΙΟΝ ΙΘαρθα ἀροη [ἢ6 
πα {86 8ηρ6] οὗ αοα Βραῖκθ αμίο τὴ 

12 ἴῃ 8 ἄγϑϑιῃ, δαψέπο, ὅδοοῦ: Απᾶ 1 βαια, Ηδθσθ απὶ 1. Αἀπὰ ἢ βαϊὰ, ΠΕ ἋΡ πον ὑΠ1}6 
ΟΥ̓68 8Πη4 566, 8] {1160 ΤΆΤΆΒ ὙΓΒ1Ο. 1ΘΔΡ ὉΡΟΩ {86 οδἰ]6 αγὸ στη ρ-ϑίγθα κα, βρϑοκὶθα, δῃηᾶ 

13 ρτγιζΖθα: ἔογ 1 ἤδὺθ 866} 811} ὑμαὺ Τϑθϑῃ [16 ἀοιπις ] ἀοοίῃ ἀπο (866. Ι απι ἴῃ6 Οοἂ οὗ 
δῖ 8.6], θτο ἔμοὺ δηῃοϊηϊθαβῦ ἔμ 6 Ρ1118γ, απᾶὰ θσο ἰμοὰ νονϑαβὺ ἃ ὙΟῪ υηΐο ΙΩΘ: 

ὨΟΥ͂Σ ΔΙΒ6, γιοῦ [ἢ 668 οιι ἔγοτα {18 ἰδπᾶ, δῃὰ σϑίυστι ἀπίο {}6 Ἰδπᾶ οὗ [8 γ Κιῃάγοϑα [ὈἰσιἈ]. 
14 Απὰ Ββδοδοὶ δπὰ [6 δῇ δηβνγοσοα, δηὰᾶ βαϊα ἀπίο τα, 15 ἐδεγὰ γϑῦ ΒΥ ῬΟΥ ΟῚ ΟΥ̓ ἸΏΝΘΓ)» 



δ40 ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΒ ΤΙΥἣὃἕῥΕ ΕΠΑΑ͂Ὶ ΒΟΟΙΚ ΟΥ ΜΟΞΕΑ͂, 
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ἰδῆς Θ [ὉΓ 18 ἴῃ ΟἿΓ ἔΠοΥἶΒ Ββουβοῦ ΑΥΘ γ ποῦ οουπίοα οὗὨ εἶπ Βἰγαηροῖβ ἢ ἔου 86 δίῃ 
8014 9, δ Βαίῃ αυϊΐξ ἀθνουγθα" 8150 ΟἿΣ ἸὩοποΥ, ΕἿὯΓ 8]} {π6 στο 68 νυ] οἢ αοἂ μδιἢ 
ἰδῖκθῃ ἔγοσα οὐῦ ἔδίμν, {πδὺ ἐβ ΟὝΣΒ, δηα ΟἿΣ οἰ] ἀγθηΒ: ΠΟῪ ἴμθη, τ βαΐβοονος αοἀ μαι 
βδ1ἃ ππίο {Π66, ἀο. 
18 ΤΠμθη ΨΦΔ 000 ΤοβΘ ὉΡ, δπα βϑὺ ἢϊ8 Β0ὴ8 διὰ Ὑ1Υ68 ὉΡΟῺ σδημοἶθ; Απᾶ δ οδιτιϑὰ 
ΔΎΤΑΥ͂ 8}1 [ιὶ8 σδί.16, δα 811 8 ροοαβ [μὲ ταουδδϊθ ὑτορασίῃ, καῖ) ὑχῃϊοἢ Π δὰ ροίϊίοη, [86 
οδίι]6 οὗ ἢ18 ρψοϊπρ, τ ϊοὰ ἢ μαα ροίίθη 1 Ῥδαδβῃ Δ ΤδΙΩ ; [Ὁ ἰο ρῸ ἴο 1888. 8 ἔδίμου 
ἴῃ {Π6 Ἰαπᾶ οἵ Οβδῆδδθ. ἀπά Γδῦδη γϑηῦ [0 βῆ θδγ [18 [τὸ ἐδιο ἠδδεὶ οἵ ββοσρ- δμιϑασέης] Βῇθβρ: 
δηᾶὰ Βδο 6] μδα βίοϊϑῃ (Π6 ἱπηᾶρθ8" [Τασαρμίπι, βουβοβοιὰ κοὰφ] [δὲ τὐογα Π6Ὶ [δ ἤθυ Β. Απά 
ὅδοοῦ βίοϊθ δΥΤΘΔΥ͂ ὉΠΎΤΑΓΘΒ [Ἐλὸ μβοασὲ ο7] ἰὸ 1 δῦδη ἰμ6 υσίδη, ἰὰ (πδὺ 86 ἰο]ὰ Ὠΐτ ποί 
{μα0 6 βθ4. 80 δ ἢθὰ τι 41} ἰμδί μΒ6 δα; δῃᾷ ἮὯθ σόβθ Ὁρ, δπᾶ ρϑβϑβθᾶ Ὗοὐϑὺ {110 
ΣΊΤΟΥ [ἘῸρΒσαίθ], δα βοὺ ἢ18 λ06 [}οπτπον]} ἐοισαγα ἰῃ6 τηουηΐ Αἰϊοδᾷ, Απὰ 1 τῦδβ ἰοἱὰ 
ΤιϑΡδὴ οἡ [86 ἰμιγὰ ἀδΥ, ὑμ8ὺ ὕδοοῦ τὰϑ Π6ὰ, ἀπά [7|6}] ἢ6 ἰοοὶς 18 Ὀγϑίμγθη σι 
ἴτω, δηὰ ρυχϑυθα δἰῦθσ πὶ Β6 ἢ ἀδΥ͂Β᾽ ἸΟΌΓΗΘΥ͂ : δῃὰ ἐμ6 Ὺ ονϑτγίοοϊς μἴπὶ ἴῃ ἴῃ τηροππὶ 
ΟἸἸοδᾶ, Αμὰ αοά οδτοθ ἰο [μδῦδῃ ἰῃ9 ϑ'γίδῃ 'ἴῃ ἃ ἄσθδχῃ ὉΥ͂ πἰρῃϊ, διὰ βαιὰ ὑηΐο δίπι, 
Ταῖκο Ὠοδᾶ ὑπδὺ ἰδοῦ βρϑδκ ποὺ ἰο Φδοοῦ δἰἴμοὺῦ ροοᾶ οἵ Ὀ8ά. 

ΤΈΘα ΤΠ δρδη οὐεσίοοῖκ Φδοοῦ. Νοῦν “8000 δὰ ρῥιἰομοα ἢ ἰδϑηΐ ἴπ {ῃ6 τηουπῃξ: δηὰ 
ΤδΌδη πὴ ἢ Β18 ἐπα ΑμθΑ ὑρῆμα ΡΙοποα ἴῃ {Π6 τηουπὶ οὗ ΟἸἸοδά. Απὰ 1,αῦδη κδϊὰ ἰὸ 
δοοῦ, Ὑ μδῦ μαβὲ ἰδου ἀοπθ, ἐμδὺ ὑμοι δαδὲ βίο!θῃ δΥΤΑΥ͂ ὈΠΉΤΑΓΟΒ ἴο τ26, δῃὰ οδιτιϑὰ 
ΔΥΑΥ ΤΑΥ͂ ἀδυρ ύθυθ, 88 οδρθνοθ ἕαζοπ πὶ ὰ (86 σισογὰ [18 δροὶ!ο οἵ πασ] ὟΝ Βογεΐοτο 
ἀϊάϑι ἰδοὺ 866 ΔΥΤΘΥ͂ βϑογθῖυ, δῃηα βίθϑὶ ΔΎΔΥ ἔγοτη 1τηθ, δπὰ ἀϊάδὶ ποῖ 61} τηθ, {801 
τ ]ρῆς ἴδνα βοΐ ὑπ 66 ΔΥΤΔΥ [να δῶρα σταπ.  σῦι! ταὶ, δηδ πὶ ἢ ΒΟΏΡΒ, στ ἢ ἰδΌγεί, 
δια νὰ μὰτρ ἢ Απᾶα Βαβὺ ποὺ ΒυβΈ ΓΘα τ16 [0 1185 ΤΩΥ͂ ΒΟῺΒ [βταπάφουβ], Δῃα τὴν ἀδυρ οι ῖ 
(ποὺ Ἠδδὺ ΒΟῪ ἀ0η9 ἔοο ΙΒΆΪΥ ἴῃ 80 ἀοίην, [1 8 ἴῃ {810 ῬΟΥ͂ΤΘΙ οὗἨ ᾿Υ̓͂ μδπάδ ἴο ἀο γοῦ 
᾿νατῦ : Ὀαΐ (μ0 αοἄ οὗὨ γουγ ἔδίμβυ βρβθ υπίο τὴ γοβϑίογηι ρηῖ, βαγίηρ, ΤΆΚ6 ἴδοι ποοὰ 
(ῃδῦ ἰῃοὰ βρϑδὶῖς ποὺ ἴο Φδοοῦ δἰΐμποσ ροοὰ οὐ Ὁ. Απά πον, ἐλουφὴ ἴμοὰ τυου]άεϑὲ 
Π6Θ648 Ὀ6 ρΌΠ6, Ὀδοδυδβθ μου 8016 Ἰοηροαδι ΔῸΣ (ΠΥ δι μου 8 μουβο; ψεέ βου ἔοσα μιδβὶ 
ποι βίο] θη ΠΥ ροᾶβθ  Απᾶ Φ80οὉῸ ϑηβινθγθα δηὰ βαϊὰ ἰο 1[δῦδη, Βδοδυβα 1 νγὰ8 δἰγδὶα : 
ἴογυ 1 βδϊὰ [ναἱὰ το πιγο6}7}, Ῥογδανθηΐσσθ ὑμοι νου] θϑὺ ἰδ ὈΥ̓͂ ἔοτοθ {ΠΥ ἀδιιρ ΘΒ ἴτομι 
6, ἢ τὙΒοιηβοθνοσ ἕπου βπαθδὶ (ὨΥ̓Τ ροᾶϑ, 1ϑῦ τὰ ποί ᾿ἷγα : Ὀθέοσθ ΟἿΌΣ Ὀγαί τα 
ἀἸβοοῃ ἰδοῦ ψμδὺ ᾧ ἰμΐηθ σι ΤΔ6, 8η4 ἰδῖκο ἐξ ἴο 660: ἔογ Φδοοῦ Κπονν ποὺ (δαὶ 
Ἑδομοὶ μδᾶ βίοϊθῃ ἰβθὰ. Ἀἀπᾶ 1μδρδῃ ψϑηὺ ἱπίο δοῦν ἰδηΐ, δῃᾷ ἰπίο Γ,6 δ} 8 ἰθηΐ, δηὰ 
ἰμίο 86 ὑΧ τηδ]᾽ ἀ-ϑογυδη θ᾽ ἰθηΐβ. Ὀαΐ 86 ἰουπα ἐΐδηι πού. Τῆθα πχοπὶ 6 ουαξ οὗὨ [,.68}}}8 
ἰθηΐ, δπὰ ϑηἰογθᾶ ἱπίο ΕδομθὶΒ ἰθῖ, Νονν Βδο!6ὶ] δα ἰδίζθπ [Π6 ᾿τωαρθ8 [Βουβοβοϊὰ φοίδ], 
8ΠΑ ρυΐ ἰμθπὶ ᾿ῃὰ ὑμ.6 σϑιλ6}᾽ 8 Γυσηϊίυσο, δμὰ βαὺ ἀροι ἰμβθ. Απᾶ 1,δΌδη βϑαγομβα αἱΪ 
[μ6 ὑδπέ, Ὀαΐῤ ουμὰ ἐΐεηι πού. ΑΑπά 886 βαϊὰ ἰο ἢδγ ἔδίμοσ, [μοὺ 10 ποῖ ἀϊβρίθαβϑ τὴν Ἰοτγὰ 
{πα 1 οδπηοῦ Σἶβὸ ἊΡ Ὀοίογθ {μ66; ἔογ (86 οὐυδίομλ οὗἨ ὑγοπη 6} [{ετμαὶθ “Ψὴν ἐβ ὍρΟη τη6. 
Απᾷ 6 βθδσοβϑᾶ [41], θαῦ ἔουπα ἠοῦ (86 ἱπλδρθ8. 

Απᾶ ὅδοοῦ τνγ88β στοίδ, δμα ομοᾶθ ψὶ ἢ Δ ΌΔη : δηα 8000 δηΒυγοΓοα, δηα 5Ξα]α ἰο [.8- 
θ8η, ͵μδὶ ἐς ΤΥ ἰγοϑρδ88 ἢ ὑγιδῖ 5 ΤῊΥ βίη, ὕπδὲ που μαϑὺ 80 ἢΟΟΥ ρυγβαθα [νυτποὰ] αἴτοῦ 
θοῦ ὙΒοσθδδ μου Βαβὺ βοαγομϑα 4]] γγ βιυβα τ μδὺ μαβὺ ἔποὺ [ουπὰ οὗ 4}} [Ὡγ Πουβθβο))- 
Ββίυ 7 βοὺ ἐξ ἤθσθ Ὀθίοσυθ ΤΥ Ὀσθί θη, δα ὑμγ Ὀτθίθσθῃ, ὑμαὺ ὑπο τον Ἰυᾶρα Βεϊπιχὶ 
ὉΒ ὈοΐΒ, ΤῊ]Β ὑνγο Ὁ γοδῖ8 λαῦς 1 δεον ΛΗ ἴῃ 66; [ΠΥ ΘΟΥ768 δῃα {ΠΥ διθ6- ροδίβϑ ἴδύβ 
Ὡοὺ οϑϑὺ ὑπϑὶν γουηρ, δηὰ (86 Τδ8 οὗ (ΔΥ ἤοοῖς Βανθ 1 τοὶ θαίθῃ. ὙἸ]ιδὶ τ 10} γ88 
ἰοσγῃ 97 δοαδία, 1 Ὁτουρμῦ ποὺ υμίο (866; 1 ὈδΙΘ {86 1058 οὗὨ 1ὑ {πιπδὲ τιδκὸ βαιμεβκοίίαν δ α] ; 
οὗ Ωγ μαμὰ ἀϊάϑὶ ἔβοὰ τϑαυῖτθ 1ΐ, λοίλιεῦ βίοϊθῃ ὈΥ̓͂ ἀΔΥ, ΟΥ Βίο]θῃ ὈΥ͂ εἰρῶῦ. 7Τλω!ϊ, 
τ85; ἴῃ {Πῃ9 ἀδγ {86 ἀγουρῃῦ οοπδβυχηθα τη6, διὰ ἰῃ9 ἔγοβύ ΟΥ̓ πὶρθῦ; δηα ΤΥ 58166Ὁ 
ἀθραγίθα ἔγοσω πιῖπθ ογο8. Τθυβ μαγο 1 Ὀ6ΘῺ ὑπγθηὶγ γ6ΆΓ8Β ἴῃ [ΠΥ Ὠουδ6: 1 βεσνϑα {68 
ἴουγίθθη ὙΘΑΓΒ [ὉΓ [ΠΥ ἔνγο ἀδιυρίσογβ, πα εἰσ ὙΘΔῚΒ [ῸΓ ὑγ Οδί]6: δηᾶ ἰῃοὺ διδβ 
ΟΒδΠρΘα ΤΥ Ὑγ8ρ688 θη ἰϊπλθ8. Εἰχοορὺ (86 αοἂ οἵ ΤΥ δίμοσ, ἔθ ἀοἂ οὗἩ ΑὈταιιδπ), δῃὰ 
{μ6 ἔδασ οὗ 1ϑᾶ8ὸ δὰ Ὀθθὴ Ὑ] τη6, ΒΌΓΟΙΥ ἰμοὰ ἰιδαϑὺ βϑηῦ 16 ΔΎ ὩΟῪ ΘΙΡΙΥ. 
αοἄ Βα βθθῃ ταΐμθ 8] οἰϊοη, δηᾶ 0816 Ιδῦοῦ [ πορασίδοταϑ ἰαῦοσ] οὗ τοῦ 18 πα8, δηὰ σορυκοὰ 
[᾿πᾶροὰ] ἐλοα γοβίθσηρί. 

Αμπᾶ Τμθδῃ δηβνγοτοα, δᾶ βαϊ ἃ υπὶο Φαοοῦ, 7Ὺεδε ἀδορἢ 6 γ8 αγὸ ΤῊΥ͂ ἀδυρμίογα, δθά 
ἐδι686 ΟΠ] αΥΘῊ αγὰ ΤΑΥ͂ ΟἸΣ] ΓΘ, δπα ἔδμεδ6 οδἰι]8 αγ ΤΑΥ͂ οδί(16 "Εν , 8ἀ 8]] ἰῃδὺ ἰμοὰ 
βϑϑϑὺ ἐθ τηΐῃθ; δῃηᾷὰ ψμδὺ δὴ 1 ἃἋο {18 ΑΥ̓͂ αηὐο ἰῃ.6856 ΤΑΥ͂ ἀΔΌρὨξΟΓΒ, ΟΥ απο ἰδεῖν 
οἸ] τοι μοὶ ἐμ6Υ Βανα θοσπο ἢ ΝοΥν ἰΒογθίοσθ οοτὰθ ἰδοῦ, ἰδοὺ 8 τῇδ κθ ἃ οούδηδῃς 
[6 οονατιδεί οἵ Ρο606}, 1 δηα ἔῃοῦ; δηᾷ Ἰοὺ 16 6 ἴὉΓ 8 τ] ηθ88 θυ ΘΘῺ τη6 δηα 866. Απά 
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46 Ψ)Δοοῦ ἰοοῖς ἃ βίοῃϑ, δῃὰ δοὲ 1 ὋΡ Ὁ ἃ Ρ1|1ὰτ.0 Απὰ Φδοοῦ βαϊὰ υπίο ἢΐ8. Ὀγθί γ θη, 
Οδίμου βίοῃβϑ; δῃὰ {ΠΥ ἰοοῖκ βίομβϑ, δηα τηϑὰθ 8ὴ ἢδᾶρ: δηᾶ {ῃ6Υ ἀϊὰ οδὲ ἰθτθ Ὡροΐ 

41 ἴπ6 Βεδᾶρ. Απᾶ [μη ς8]]6α 1ὺ 7 6ρδιϑα βδάυί δ [ϑγτίδο : μοαρ οἵ πίξμϑαβ)] : Ῥὰξ Δ οδἰ θᾶ 
48 1 αἸθοα [{λὸ ββωο πι Ἠοῦγον]): Απαὰ ΠυϑΌδῃ δα], ΤῊ]Β ἢθδρ ἐδ ἃ νυϊίηθϑα Ὀϑύσθθῃ τὴ6 δηᾶ 
49 ἴΠ66 {Π18 ἄαγ, ὙΠΘΊγθίοτο τγὰ8 ὑπ 6 ἤδηῖθ οὗ 10 σ8]16ἃ ΟΘαἰοοᾶ: Απὰ ΜΙΖρδἢ [πναἰομ-τονοσ] ; 

ἴοσ 6 βευϊ4, ΤΏ6 [ῷ0Ὲ0 τδίορ θοίπθθη τὴ9 πᾶ (66, ΏΘη ὙἷΛῪ Δ͵Θ ϑοηῦ οὴθ ἔγοιϊη 
δηοίμοσ, [1 ἰδοὺ βμδ}ὺ δϑϊοῦ τῶν ἀδυρύογβ, οὐ 17 ὑπο βῃδ]ῦ ἰδῖζα οὐἦδῦ τῖνθϑ 651 468 
ΤΑΥ͂ ἀδυρηίθσθ, ΠΟ Τηδῃ 18 Ὑ1ΓΠ 08; 866, αοα, ἐ5 τὶίηθβ θαι Υϊχὺ 6 δηᾶ μεθ. Αἀπὰ 
1μάρδῃ βαϊὰ ἰο Ψαοοῦ, Βϑο]ὰ {π|8 ὮΘΑΡ [δίοπιο μβοδρ], δῃὰ Ὀθῃο]ά ἐλὲς ρ}}1τ, τσοὶ 1 ἤανθ 
οεαϑύ [στοοίοα] Ὀοὐτυχῦ τὴ δηα {Π66; ΤΠ18 ΠΘΔΡ δὲ τχιίη 685, δηὰ ἐλὴβ Ρ1}1 ΔΓ δ6 υγϊϊηο85, (}:4}1 
ψν}}} ηοῦ Ρ885 ΟΥ̓ΘΙ {118 Β68Ρ ἴο {ῃ66, ἀπά [Πδὺ ἕᾷου Β[410 ποὺ Ῥᾳ88 οὐδσ {15 ἤθδρ δηᾶ {18 
ῬῚ Δ αηΐο τη6, ἴου βάση. 786 αοα οὗ ΑὈταμδιῃ, δπὰ {16 (ὐοᾶ οὗ Νδβοσ, μ9 αοἂ οἴ 
μοῖγ [δύ μοῖ, Ἰυαρθ ἵκει Ὀοινχῦ υ8. Απὰ [Βα] Φδοοῦ βύσδθ ὈΥ ἰῃ6 ἔδασ οὐ 8 ἔδίμοσ 
ἴδσδδο. Τδθὴ Φδοοῦ οβδγθα βϑογῆοθ ὩΡΟῺ ὕδθ Ἰηουηΐ, ἃπα ο8|164 ἢ18 Ὀχθίγθη ἴὸ δα 
Ὀγοδᾶ : δηὰ ὑῃΠ0Ὺ ἀϊὰ οδὲ Ὀγϑδᾶ, δπα ἰδιτιθα 811] πὶρῃ ἴῃ [89 τωουπῖ. Απᾶ ΘαυΥ ἴῃ [9 
τ ΟΠ ἢρ᾽ ̓μϑΌδΏ ΤΟΒΘ ὕρ, 8δηὰ ἰκἸ5θθα [18 Β0Π8 δῃὰ [18 ἀδιρἝογ8, ἀπ Ὁ] ββοα (ἘΠ θιὴ : δηᾶ 
ΤΑῦβη ἀορατίοα, δηα σοίυσηθα ππίο Ἀἷθ Ρ]Δ0θ. 

σε. ΧΧΧΊΙ. 1. Αμὰ ὅβοοῦ πϑηῦ οῃ [8 ὙΔΥ͂, δῃᾷ (86 δῆροὶβ οὗ αοα χτηϑὺ πα. Αμπά 
2 σῇθὴ ΦΔ000 858. ἴμθπι, ἢ6 βαϊ, 119 ἐσ Οοα᾽Β Ὠοδβῦ : δηᾶα 110 ᾿δ᾽]ϑὰ ἐῃθ Ὡδηλ6 οὗ ἰῃδὲ 

50 
δῚ 

δ2 

53 

δ4 
δ5ὅ 

ΟἶἾδοθ ΜδΌΔη 11) [πὸ ΟΔΙΏΡΘ : ἀοΌ]6 οαταρ ]. 

[1 ΟΕ. χεχὶ. τοσ. 8.-- Ὲο 1011 ἔοχτο οὐδ Ῥσοποπῦ, 860 ΟἸῈΒῈ᾽ 5 ΟὙΣΏΤΩΟΣ, 71, (2.).--Α. 6.] 

[3 Ὑες. 1.-- ΓΙ, ΗϊΡΒΏ ἴτοσα ῬΘΤ, ; εοο απππκ᾿Β ατασαπιασ, 143, (8.)--α. 6.) 
[8 ο:. 10.-- !ΗἨοὉ., Βετωδα 

ἐσαβαϊδεϊου οὐ ἐμο Ἠδῦσον.--Α. 
εροϊϊοὰ πίξὴ μδ1}, ΟυὖΣ ποσὰ, κεἰξεϊϑαᾶ, ἰδ ἔσοτα ἔο ΒΊΟΣ, ατόϊο, λαί], διὰ ἐπ 5 ἃ 1 6 Σ 8] 

, 

[4 αν. 15.--)ο Ηοῦσον ζοστο, Ἐδο δυδοϊυἱθ ἰπβηίξιτνο αἷδοσ [89 βηΐίο γογῦ, ἀθιπιοίθα δομπέξῃδηοο οὗὁὨ ἐπο δοίξου,-- ὁ 
886 οοῃδίδπν ἀονουγοά.--Α. 6.} 

[5 ες. 19.-- Ἐ ἍΤ. ὙὍμο ποτὰ οοσῦσε βοθῃ Εἶπιοι ἰῃ 86 ΟἹ Τδείδιωθηξ ; ἔμγϑθ ἐἴταϑα ἴσι (ΐ8 Ομαρίεσ, δῃἃ που μοσθ 
6ἷδο ἴω ἐμ Ῥαπίδέδυ σα. 10 ἰθ αἱτγαυ ἐπ ἔμ 9 Ῥ] σαὶ, [ἔτ ὍδΡα, ἐο ἰΐοσ 

ἐἶὰ {1π|608 δρυσοϊοἰσὴ ΠΝ Ὡ ; ΧΥΪ., δὰ Ηοϑοδ 1. 4), ἔΒΠΟΥ͂ τὸ 
ΟΥ ἴο πομγέελ. [τι {πὸ Ῥαρδᾶσοῦ (δ 
6 189 οὗ ἔδοτῃ ἴῃ 86 ποσδΐρ οἷ χΧΥΪ, ἀτιὰ ϑρῃοὰ 

49 δοειομῃποοὰ 88 ἰΔο]ΔΙσΥ (ἱ αση. χυ. 23), ανὰ βϑῶοθ ἐμοΥ ΔΙῸ οἱαδοοὰ ττθι 106 ἰάοἷ4 νξ ἀ'ναν ὮΥ οαίδῃ, 2 Κίτιχε χα ϊὶ. 
"Μ .--α. 6. 

Ὃ ζοε. Ὁ ἬσΝ, ΤΟΙ ἐδ ἰο αοᾶ τῶν Βδῃᾶ,--Α. α.] 

ΘΕΝΕΒΑΙ͂, ῬΒΕΙΣΜΥΝΑΡΥ ΒΕΜΑΒΙΚΆ. 

1. 6.280 8 [06 Ῥγοϑθῶς βϑοϊΐϊοῃ 88 
(δτουρδοαυι ΕΠΟΝΙΒο ; Ὀὰΐ δοοοταίηρ ὕο Κποθοὶ, ὅ6- 
Βονίδῶς ροΓΟΏΒ δ΄θ ἱηπτουρῶς ἰηΐο ἱΐ, ἀπ ὮΘη00 
δ πδταῖδνο ἰα ποῦ δῃὰ ἱποτο Ὀτόκοα δηὰ ἀϊβοοῦ- 
ποοίρδα. 

4. ΤῊΘ ῥγοδοηὺ ἰΟΌΓΏΘΥ ΟΥ̓ ὕδοοῦ ἰδ οὐ θη γ ἴῃ 
οοπίγαδὶ ἩΪῚῈ 88 ὈΓοΥΪουΒ ἰΟΥΤΠΘΥ ἴο Μαϑβοροίδηἶα : 
Μομιδμποὶπη δηὰ Ῥαοηΐο] ἔόττῃ [Π6 σοῃίγαδὲ πὰ ΒοοΙ. 

8. Ἧο πιδῖζο [86 ΤΟ] πίη αἰνίαῖου : 1. 8008 
οοΟὨΐδγοηοο ὙΠῸ ἢΐ8 πὶνϑθ, σοτβ. 4-16 ; 2, (80 βίρῃι, 
νοσθ. 117-21; 8. 1ΔΌδ}᾿ ΒΒ ρυγθαΐς, νογΒ. 22-2ὅ : 4, 
ΤΙΑΌΔΙ ΒΒ τορτοοῦ, νοσα. 26-30 : ὅ, ΓΔ Δ᾽ 5 ΒοΡΟΙ ἔῃ 
[6 ἰοηΐβ οὗ δ6οοῦ, νον. 81-8ὅ . 6. Φδοοῦ Β τορτγοοῦ, 
γοτΒ. 86-42 - Ἴ. 1[8}6 οονοηδηΐ οὗ Ὀοίτθοῃ ἐδ6 
ἔπο, τότ. 43, 68. 8. ἴδ οογθῃδηϊ ση68] δηὰ ὑπ ἀ6- 
Ραδσίυγο, τον. δ4-οἢ, χχχὶϊ. 2. 

ἘΧΒΟΞΤΙΟΛΔΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. εῖβ. 4-16.{ υδαοοῦ, δ ΘΟ Ἔγόποθ ιεοἱἱλ' λὲε 
εοἵυαδ.---Ὅ ἴο 15 Ποοῖκ.---]πάοτ δοῦιο ργοίοσι Φδοοῦ 
δὰ Ἰοῖ (00 Βοο 5 οὗὐἨ [Δ δη, ΔΙ Βουρἢ τ ττὰϑ ἰμ θη 
(00 7ςλϑι οΥ δῇ θορ- ϑιθατίηρ, δηὰ σῸηΘ ἰο ἷ8 οὐ 
βοοῖϑ (6 ἔδτοθ ἀδΥβ᾽ ᾿ΟυΓΠΘΥ͂, ἀμ ΡΓΟΌΔΌΪ ἰπ ἃ αἷ- ᾿Ρ 
τοοίοι ανογίηρ Ὠἷδ χη). Εἰ οτ, τὸ ὑπὸ 861, ἢ6 
08}}5 Ὠ198 πῖνοα, δηὰ Ἐδομοὶ, 85 (80 ἑανοτγῖία, ἰ8 οἀ 
Βγεὶ. θἃ ΣΩ͂ 5 ἴθ ἰπλο8.---Τ 6 
ΧΡγθϑϑίοι ἰθῃ {Ππ|06 18 υϑοὰ ἴον ΖρΘαΌΘΏΥ, ἴῃ ΝΟ ΠπΙΌ. 
σὶν 22, δῃὰ ἴῃ οἵμον ὑβδβϑβαρεθ, [οὶ] μοὶ 8 μι ἰμ9 

ἔθη, 88 106 ΠΤ ΘΓ ΟὗἨ ΘΟἸορ᾽ ούθη δα, Ὦ6 ΓΘ ἀθηοία8 88 οἵ- 
ἰδ 88 ᾿0 οοὐ]ὰ, ΟΥ ΔΒ 6 δὰ ορρογίυμιῖγ. [{ 8 ρὑγοῦδ- 
Ὁ]Υ [86 ἀοβηΐίο ἔον δῷ ἰπάοδηϊίθ.----Α. ΟἿ τ 89 Βαϊὰ 
τὰ, ΤΏ 9 “αἰ ΣΘαἸεθα.---Αα ΓδΌδῃ ἀδοοϊγοα Δ6- 
οΟὉ ἱῃ ἐδ πιδίίον οὗ Βδοῖιοῖ, 80 ΠΟῪ ἴῃ [ἢ διτδῆρο- 
τηθηὺ [Ὁ {π6 ἰδβὶ εἷχ γϑασδ, '!6 μδὰ ἰπ ναγίουϑ ἨΔΥ8 
ἀοδιὲ βοβὮΥ δηὰ πηαβιγ, ΡΟ πὰ αἰνίἀϊην 
ΘΩΌΔΙΙΣ ἰμ9 βροιοα Δι 8, δοοοράϊηρσ ἰο κ'β οὐπὶ 

Δ ῬΑΣΟΪγ ἔπ αἰπαγβ δϑεὶρτιηρ ἰο ὅδοοῦ 
ἰδεῖ μαγιϊσυϊαρ Εἰπὰ οὐ βρὸ Ἰδαῶρθθ πο ἢ 
δβαᾶὰ ῬγοΥἱουΒ Ὀθοη (86 ἰοαδὲ ἐπι ].---Ατἰᾶ [Π6 
Ἀχχο] οὗ 6᾽)οά.---6οοῦ ποτ ον ἀθῃ!! οἷῃ8 ἰοροῖΒ- 
ΟΣ ἃ οἶγοὶο οὔ ηἰσμὺν βίοηδ, ποῦ ἮΘ ὑγδοθδ Ρ ἰὸ 189 
ἈΑπροὶ οὗ (6 Ἰωοτὰ, 8Ὧ8 (6 δηροὶ οὗ ἘΪολ τι, δῃὰ 
ΜὨΐοῖ τη ἰὈτουρἢ 016 8Ο]6 δἷσ γϑαγβ ἰο {μοὶρ οἷοβο. 
1 Ἰδῦδῃ ἱτροδϑα ἃ ΠΟῪ δηὰ υῃίδυογδ 6 οοηαἰκίοη, 
ΒΘ ΒΑῚ ἴῃ ἃ ἀγθδ ἰμδὺ ΠΟῪ [86 Πο61.5 δου] Ὀτίηρ 
ἴοστ Ἰδιῦθ οὗὁἨ ὑπαὶ Ῥαγ}ϊ Δ ΘΟΪΟΥ ἀρτοθὰ ὉΡΟΠ, 
ΠΟῪ Υἱπρ- ΒΓ  κϑὰ, ΠΟῪ δροοκὶοᾶ, δηὰ ΠΟΝ δβροϊοα, 
Βυὶ (Π6 Υἱδίοι νγχὰβ χίνϑι 0 οοστηΐοτί Εἷπα, μὰ ἰπάοθα, 
πρᾶον [86 οὗ 186 ναγϊορσαιοα γϑηνβ ὙἰοΟὮ βοσνϑὰ 
ἴδ Βοοκα. ὡς αηροὶ 9.0} Αἰϊολέπι ἀδοίαγοι ἀἰπιϑοὶ 
ἴο ὃς ἑάοηϊοαὶ οἱδὰ ἐδο Οοά 977 ειλοῖ, ἑ. 4.. ἰδ οἵδ: 
λουαλ, ᾿οῦο γευοαΐο λῶνπιδοϊ αἱ Βοίλεϊ αδ ὁταϊίδα αδουν 
ἐλο απροῖδ. Τὶ ἰδ (868 οονομδηὶ ἀοὰ ψὙὴ0 [88 
δυλτγάοα δ τί ρἐι 8 δραϊηϑὶ πο ἰη]υδεῖοο οὗὨ ΆΌ 8, δηὰ 
ΓΟΡΘΙΟΘ ἐπ ΐθ ποπάογα] ὈΪοδαῖηρ ἴοσς δἷπι; δ ἔδοὶ 

ἩΠΙΟΣ ἀο68 ποὐ ταἰϊΣαὶθ ἀραϊηδὲ 186 οὗ 8Κ}}} δηὰ 
ογδῆι, Ὀὰϊ Ὀ]ΔΟΩΒ [8086 ἴῃ 8 τηοάϊβοά δηὰ σηΐά ον ̓ἰρΣ, 
ΤῊ οοποϊυδίοῃ οὗ π686 γ᾽ βίοηθ ἰ8, ἐμαὶ δοοῦ τηῦβὶ 
τοίσῃ, [ΤΠ ἀἰβδτθμοθ Ὀοΐτγθοι (88 παγγαιΐνθ δηὰ 
ἰδὲ καἴνϑῃ ἴῃ οἷ. χχχ., 8 ἃ αἀἰδθγθηοθ μανίης ἰδ 



δέ ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΝ ἘΠΕῚ ΒΟΟΚ ΟΡ ΜΟΒΕΑΗ͂, 

ει ὑπ ορ θ πε οο ἐπ 
ὉΓ ΟὈΥΪΟΌΒ ΓΟΘΘΟΙΏΒ ὅδοοῦ οἴοδϑα ἤοσο ἴ0 0888 ΟΥ̓ 

Ἦΐ8 ΟΥσ δίχα ΩΥ δὰ οσαῖν ἰῃ αἰἴδηοο, δηὰ Ὀσίηρα ουἱ 
ἰπῖο Ῥγτοπυΐπομοο ἴπὸ αἰνίῃθ ῥγουϊάθηοθ δηὰ αδἱὰ ἰο 
“Ὁ 10} ΗΪ8 ῬΓΟΔΡΟΣΙΥ τῶ ἀσ6. Τῆδὶ δδοοὺ τοδβογίοα 
ἴο ἰδ9 τοϑδὴβ ὃ αἰά, ἴδ ποῖ ἱποοπαίδίοης τ ἰδ9 οὔ- 
Ἰοσεξνο ὑϑα γ οὗ (86 ἀξϑδσω-τἱϑίοι, Ὀαξ ταίθϑν οοῶ- 

ἱξ, ΙΓ 6 τοραγασα ἐμ νἱβίοη δ ὑγορβοῦο οὗ 
186 ἰδ5ι6, 88 6 τηυδὺ ὮΔνΘ ἀο0π6, ἴΠ6 το π8 ἩὙιίΐο ἢθ 
υϑοὰ, [86 ΑΓίϑ δηά οὐπηΐηῦ, ἃτὸ ομαγδοίογίβιίο οὗ 186 
ἙΩΔΗ, ὙὮΟ ΔΘ ποὶ γοὶ νοδηϑὰ ἤγτοῃ) δουδάθῃοο ἴῃ 
Εἰ πλ86] ἢ, τῊῶϑ τιοῖ Θη ΓΟΙΥ ἐλο πιαν Ψ 72εἰ. ΤἸῆ τὸ 
τοραγὰ (μα υἱβίοῃ 86 οοουστίηρ δὶ ἰδ6 Ὀορίπηΐπρ οὗ 
{86 εἷχ γοαγβ᾽ δοσνίοσ, 1 ἰ8 θη ἰγοῖν Ὠδίυταὶ ἰμδὲ ΔῈ 0 Ὁ 
Βῃουϊὰ ΠΟῪ σοπποαοῖ ἴδ 80 ΟἸΟΒΟΙΥ πὶ} (6 τοΐοθ οὗ 
ἴΠ0 8810 διιβοὶ ΘΟΙΏΓΛΔΗ εἶτ ἰο τοίΐατῃ ἴ0 ἐπ6 
Ἰαπὰ οὗ πα ὈΙΓΙΒ.---Α. 6.ἢ- Ὅ0 ποὶ οουσιϊοὰ 
οὗ δὲτα ασἰσδησοσε ---ΔΡρδπ ἰλκοθ ἰδ6 δαχηθ Ῥοεὶ- 
(ἴομ ἰονασὰβ ᾿ἷ8 ἀδυρδίοσβ 88 ἰο σὰβ Φδοοῦ Εἰπ,δοῖ ἢ, 
Ηρησοο (δ6Υ ΒανΘ πόϊεῖον τΏΟΤ ἴο ΟΡΟ ἴ0Υ οσα ἶσα. 
Ἦο μὰ Βο]ὰ ἐδθγὴ 88 ἷ, 6. ΤΟΔΙΙΥ, 88 8[αυοδ, 
ἴον [6 ϑβοσυΐοθ οὗ δεοοῦ. Βυὶΐὶ ἰὲπ ὙΟΥῪ ρνίέοκ, ἱ. 6.) 
[ὁ Ὀ]οΒεοίηρ ἱὴσ ἕγοτα ὅδοοῦ Β βοσνυΐοο, 9 μδσὰ 
οηγοϊΥ οοηδυτηθά, ἱ, 6., 6 ἀδυρδίοτθ δὰ γϑοοϊνοα 
ὯῸ Βματο οὗ ἰἴξ. Ηρδοο ἰ( ἰ5 ουϊάδης ἰδὲ ΠΟῪ Βροδκ 
ἩΠῚ δὴ ἱηπαρὰ δ᾽ θηδίίοη ἔτοσα εἷπι, δου ποὶ 
ἙΔΠἶηρς ἷπὶ ΌΥ Ὡδίηθ, δῃἃὰ ὑδαὶ ἰπΠ0 7} ἀεραϊσεὰ (0 

ι. 
2. Ἄότε, 117-21. 714 ΕΤέρλι.--- 80 οἰτουστηδίδηοο 

(πδὶ Φδοοῦ, τὴ δἷ8 τίνοδ, γτὰ8 δ΄γοδαγῃ δὶ ἰ89 βἰδίζου 
οἵ πἰβ βογάβ, πὲ] 6 1δΌδσι ροτηδίηθα δὲ δὶβ ΟἾΤῃ βἰδ- 
οι, (ἤγοθ ἀδγδβ᾽ ἰΟΌΓΠΘΥ αἰδίδηϊ, Κοέρίης 18 ἔραδι οὗ 
ΒΏΘΟΡ-Βηοατίηρ, ἰδνοσοὰ ἰδο Πϊρσῃῖ. [δὸΡ Ιδῦδη 
πδὰ ποὶ ἰηνίἐοα Φαοοῦ ἴο ἐπΐθ ἔθαβε, ποϊοῖ 16 ϑοδσοθ- 
ἴγ Ῥγοῦδοϊθ, βίῃοο 9 ὯΔ 80Δ}}γ δὲ (018 δίδοω, οΣ 
ΔΟΟῸ ἰοοῖς (86 ορρογίθηϊ  οὗἁ ᾿ἰοανίηρ, ἰὼ ογάὰδσ ἰὸ 

Υἱοὶ 8 οὐσι ἤοοϊκθ. ΑΒ ἐπ διθαρ- βῃοαγίηρ ἰδείοὰ 
ΒΟΨΟΓΑΪ ἀδγ8 (1 Ξδπι. χχν.) 186 ὉΡΟΟΠΌΘΗΣ ΑΒ 8 ὙΟΙῪ 
ἴδυοτδ θα οη6.--ΑΣὰ 861 μαᾶ δἰοϊοϑη.---ΤῊΐ 
ἔδδίαγθ, βοτσουοῦ, 88 αἶβο ἰ:ὸ ΚΠ] πίη, ποα δ.}6 ἀ6- 
ἰοὰ (Π6 ε΄ ἴο δὸῦ ἔδίδοξ, τουϑδὶδ α οὐππίηρ 
ποῦ ἰ8 ὯΡ ἸΏογο Ὀοδιης (06 ἀδυρῆίον οὗ [Δ ὕδη, 
ἴδῃ {86 νὶΐδ οὔδο ργυάοηϊ εοοῦ.--- [6 ἐξροίθα.--- 
1άϊογαῖγ Τογαρ εἶτα (806 ΠΕ: τ ϑση, Ὁ. 410, Νοίθ 18 
Ῥομδίοβ, 81}8}} ῬΙΟΌΔΌΪΥ τοθοσὈ]ρ ἐδ6 
Ὠυσηδῃ ἔοττο, Ἡδὶοἢ ττοσΘ δοπογοὰ τοῦ ἀαρὸνντον οὔ 
ῖ8ο Βοσκοοὶά γ, δῃηὰ 8δ8 ογδοῖΐοα. Βαΐ δϑ 
ἯῸ τηυδὲὶ αἰδιϊησιιί ἢ ἰἢ6 Θγτ 0110 δἀοτγδίίσει οἵ τὸ- 
Ἰἱσίουβ ἱπιαρθδ (βἰδίποίξοθ) διηοηρς δηοϊοηίβ, ὥοεα ἐδ 
(τὰ διὰ ῥγοροῦ ΤΑΣΕΟΙΕΊΘΑΙ ἩΟΣΒΏΪΡ, 80 6 τηθδὶ 

1:6 080 οὗ δυσὶ ἰτηλρο Ὅρορ βοσοϊο : 
ῬΈΕΙ εβ8 ἴδιο βγιμθοὶϊο ὑϑαρο ῥγουδι!οὰ ἰπ 86 ΒΟΌδΟ 
οὗ Ιδῦθδῃ δηὰ Νδδου. [1ἱ 8 ΒαΡὰ ῥγορδΐο ἰδδὲ 

ἰο ἰδόθο πηδρθα (866 οἷ, χχχν. 3), Ὀσὲ [860 αἰτίοδει 
ΥἱΘῊ Ῥγουδὶΐθ κἴηοο [86 (ἰπη6 οὗὨ Μοδοδ χχ.; δοκεῖ. 
χχίν, 2.14) [Τ1ιὲ ἀοτίναίίοι οὗ ἮεΡ. ποιά 
ἐεγαρλέπα, εἴσανθ ϑοὰ ἰη ἰδ6 ὈἾυταὶ, (8 ἀουδιδα!. 
βοιῦθ ἀοεῖνο ἰΐ ἔτοτα 10 το)οΐοοθ---ἰ 5 ἀΐσραι. 
δεε οἵ ροοὰ ; οἴδοτθ ἥοσῃ ἃ ἰκὸ τοοῖ, ἴο ̓ βααΐτο-- 
ἰυδ ΠΟΥ͂ ΔΙῸ Οτδοῖθα : δηὰ οἰδοτα, 85 Κυτὶσ δπϑὰ 
Ηοΐδηδηῃ, τολῖο ἴξ δποίϊοσ ἔοστα οὗ ἐπι, ΤΟ 
ΜΈΓΟ Τεραγάθα δηὰ ὑϑοὰ 88 ογδοῖὶθβ (ϑυάρ. χυῖ. ὅ-δ: 
σοὶ, χσῖ, 23] : Ζεοῦ. χ. 3). ΤΟΥ πόσο ποὶ ἰ(οἱβ ἴδ 
(δ ποσϑὲ θεῦβο οὗ 86 ποιὰ : δῃὰ τοῦθ δοσβϑεξιϑεθ 
εν ἐφ πεστ μετὰ ἀρὰν αγους τῷ 

Ἶ Ε' Ε 3 ἶ Ἷ ξ ἶ Ἷ 
δἷη, Ὀπὶ ἱξ ὁδῃηοὶ Ὀ6 ὀχουδοᾶὰ οἵ ἰυδβοὰ (666 Καπ, 
ΚΑΡοΝ.. 0.90: ΥΟΒΡΒΎΟΕΤΗ, Ὁ. 1833: ΗἩΚΥΘΕΥΣ ΒΕΒΟ 
“ (Ἰγἰβιοϊορν ;᾽" ΠΑΥΕΕΙΟΚ Ἐ “" ἔχοι" Χο, 47).---Α.6. 
«--Α͵ΑαἈαιὐὶ ϑόοοῦ εἴοῖο ατσὰν υπδύσψεασζοα ἴο 1.6 0.8}..-- 
ΤῊΟ οχρίδσδδιίίοη κλέπτειν νόον ἴῃ [80 δ6:|86 οὗ “ἴ1ο ἀδ- 
οεὗνο᾽ (οὶ... Κ αἰ}), ΔΡΡΘΑΣΒ ἰὸ τ ἱποοττοοί. Το αΣ- 
Ῥτοβαΐου ἰηδοοὰ ἄοϑθβ Ὠοΐ ὍΘΔΡ ἴδ6 8686 Ἡΐσοἢ τὸ 
ΤΩΟΔΟΓΏΔ δαδοοίδίθ ἩΣ [16 ΟΡ ΒΒ “ βίϑαδὶ [πὸ μοατὶ, ἢ 
δηὰ γὸσ. 36 βϑοιῃδ ἴο ἱπάΐοαδίθ ἰδδὶ (6 Ὠρασὶ οὐ [δθδ 
ἰ6 ἰδ9 ἴον πιο ἰδ μαν-βοασίϑὰ ἔδέλιος θδδτα 
ἰονασὰδ ᾿ν8 ἰοσΒ. Βδομιοῖ, ΒΟΎΘΥΟΣ, δΟΟΊΙ6 ἰο 
θὰ ὈΘΘῺ ἫΝ γονῇ ΗΘ κὸν ἐσοαϊεὰ 
ΟΣ ποῖ ΟἿΪ 8458 θα οὐδηΐηρ ΟἿ] 

δοῦσα, πὮ}]6 ἢ Βοδιοϊ θὰ Θδγ ΠΥ μπῶ ἢ ἄρ μας ὑκρίς 
ἐδθ ὑθηΐβ, [6 ἀϊὰ ποῖ γϑηίυτο ἰὸ οοσῃροὶ δος ἢ 
αιΐδο. Τη6 ἰδϑὶ οἴἶδυβο οὗ νοῦ. 80, γί μοῦ σδασιοὶ 

ὈΪΥ τρϑδῇ “ ἰῃ (μδὶ 9 ἰοξὰ ᾿ἷτο ποὶ ἴδδὲ ἢ βοὰ ἢ 
οὔ τδοΟ πουϊὰ ὈοΙσΑΥ Εἰ ον δίσοι" 70 ἐπέεερεαὶ 
ΛΜ ΠΩΡΟΘΙΒΟΣΑΙΙΥ, ἰξ ντδὸ ἠοΐ ἰοκὶ ἢηΐπι .--- 86 
Βγτίδα --- Μόοδοθ ροἶνοθ ἰΠ18 {116 ἰο ᾿δθαη Ὀθοδαβα 
16 ΘΥΥΔῺΒ ΟΤΘ ΤΩΟΤΘ ΟΥ̓ΔΗ͂Υ ἴΠΔ ΟἾΔΟΥ πιδουα 
Φεαοοῦ, Βονσονοσ, δυτραβδοὰ Ὠἶτι ((]οτῖ..). Ὄνος ἴδο 
χίψοχ.--- Το Ἐαρμραίοα.-- Τοισασὰ 420 σβουδὲ 
Οἰϊοαά.---Εον 6 πιουηϊδίηβ οὗ αἸ]οαὰ 666 Θϑορτε.- 
Ρμίοσ οὗ Ῥαϊοβιΐηο, ΒΙΌ]ς Ὀἑοοιδυῖοα, ΒΟΟΧΒ οὐ ταγεοὶα, 
εἴθ. “Κποθεὶ ππάοτϑίδηᾶβ Ἴ293 Ἵ (0 δὈ6 ἰδὲ 
τοουπίδί ἢ ΤΑΠΡῈ ΠΟῪ ΚΏΟΤΤΩ 88 αοροεὶ ΟΠ δὰ, ον Οεδοεῖ 
659-353 841}, δῃὰ οοση δἷποϑ ΠΏΣ Ὁ Ἡΐι (86 ῥγοβθαὶ βεαῖὶ, 
Βυὶ ἰδῖθ δοσυτρίίοη Ἰοδδ ἰο (ἢ 6 ἰπὰ 16 τ βῸ 
ἐμαὶ Μομοηδῖπι, θοῦ οὗ Φαῦ οϊς διὰ ϑυσοοοῦι (ρεοῦ- 
ΔΌΪ ἐμ6 ὁπ9 ΟὉ ἴδ6 οἶδεν αἱὰο), ἰΔγ ποῖ: ἔγοϊω δεῦ.- 
ῬΟΚκ, δπὰ ἐπ “δοῦν ἰΐπ6 οὗ τοδεοὰ ποιὰ μὸ Ὀδοῖ- 

δ] παιὰβ ἴῃ δ πογίδ- τοδίοεὶν ἀϊσθοϊίου." ὈΕΙΤΤΕΒΟΝ. 
οἰ σβοῦ πη ἀογβίδη 8 οογγοοῖγ, ἐδαὶ ἰξ ἰ8 ἐλ6 ποτὶλ»- 
ΘΓ 5ἰά6 οὗ ἴδ τηουπίαϊηε οὗ Οἰοδά, ἀῦονς ἐδὸ δον. 
ὈΟΚ, πρϊοδ ἸΔῪ πϑδγεϑὺ (0 ἴβοϑο ϑοζαῖηρ ΌτΩ Μοδο- 

Ἀδοδ6] ἱπέθηἀοα, ὈΥ ἃ ῥίουβ διὰ ἐδληδιϊοδὶ ἰδοῖδ, ἴο ] Ῥοίδσωι: 
ἴτοϑ δον ἤδλίβος δοσῃ ἰάδοϊδυ (τος. Νας,, Βδαῖ]), ἔον 
(δδα 56 πουϊὰ μανὸ τῆριριοίέ ἡμήόδρναο, πῶμα νὰ 
ΔΡΡΟΔΙΒ ἰ0 ὮΑΥ͂Θ δίο δ ἰἰοχὰ τἱτπ ἴπ6 δυρογπιἐΐονα 
ἰάδα ἐμαὶ δῆθ που Ἱὰ Ῥγονοπὲ μοῦ ἔδιδον ἔγοσῃ σοῃβο- 
ἱηρ ἔδοῖὰ 88 ὁγϑοΐοβ, δη ἃ ὑπάοὺ ἐμοῖς χζαϊάδηοθ, 85 ἐδ 
ΡυΣθυο οὗ ὅδοοῦ, ἔγοτα ουογίδικίηρ δὰ ἀθβϑίσουϊ ην 
ἶσα (ΑΡδῶ Εσγα). Τθδ βυρροδίείοη οὗ 4 οομάϊ οπ 
οὗ πδσ, τ} 18 ὨΘΟΟΒΔΙΕΥ͂ δῃὰ δἰγαίο συ, δηΐοσθ ΒοτΘ 
πὶ δροϊορμοίίο ἔοσοο. Τΐδ, Ἰοτονορ, ἀοο8 ποὶ 6 χΣ- 
οἰυσᾶο δε ὶ (δαὶ 8:6 αἰ(υἱϊδαίοά ἰο ἰδο ἱπιδρθθ δ 
οογίδίη σηδρίσαϊ, ἰπουρσὴ ποὺ τοὶ σίου, ροτγοῦ (ρεσῦαρο, 
88 ογϑοῖοδ, ΟἨγγβοδίοια). ΤΏ ὙΘΥῪ ἰονοδὲ δὰ τοοδὶ 
ἀορτούϊηρ δυρροθὶ ἴοι, 5 ἰμδὲ δ!6 ἰοοῖς {86 ἱπλδθα, 
οἶα ογουϊαϊὰ τὶς δἰἶνοσ, ΟΥ ργϑοϊουβθ χρϑίδὶβ, ἔροτῃ 
ΣΩΘΓΟΘΣΔΓΥ ΤΟἾἾἶν 685 (Ῥοϊγοσίυ8). Φδοοῦ ἰγηδοὶ μδὰ 
δὶ ὅτδί ἃ Ἰδσ σαί ον (ἤδη ἃ βίσίοὐ οοπϑοίθηοο ἰῃ τορδσὰ 

8. 
8. αι. 39-23ῦ56. Ζαδαν᾿δ μωγϑαὶ.---ΟἱΣ ἴδ 

τὐγὰ ἄδν.--Τῆϊθ 8 Ῥαγὶδ}}]}γ αἀχριαϊποαὰ ὃγ ὃ 
Ἰοῃς αἰδίαδηοαοα ὑείπθοῃ πὸ ἵπὸ βίδίδομε .--- -ἘΠ1 

--Βοσϑε ὅδνβ᾽ ᾿ουΣΏΟΥ ---Α ὅδοοῦ, ἢ δὲα Βοτάμ, 
τηογρὰ δίονσονς ἴδ [ΔΌδῃ, ἢ6 ἸοΒὲ ᾿Ϊ5 βίαγτὲ οὗ ἐδγϑο 

μιὲδ 
ἐθ.ι.---ΑὮ ΒΟΟΏ 886 δ τεδοϊποὰ ἰδο μορσμὲβ οὗ ἐδ 
τοουπηίϊδίη σδηβο, ἴδιο τοουσος Οἰϊοδα, Βο ὑέξοδβοὰ δὶς 



ΟΗΑΡ. ΧΥΧΙ. ἐ--ΣΧΧΤΙ. 2. δ48 

ἐσαῖ, Ὀυὲ ἢοτο [δ ῦδη πὶ ἷα τοϊξαθ ογοείοοῖκ εἶτα, 
διὰ ἐσῃιθαὰ Ὡδδὺ ὉΥ ᾿ἰτα. 176 ἰοχί δασυμηθ8: 1. Τιιδὶ 
8 Θοτδίῃ τηοσηΐδίν, ΠΟΙᾺ οὗ Φδθθοῖ, ρανο ἰδ 
ΒΆΔΤΩΘ ἴΟ ἈΡ αρν ἡκνγδαν τοουπίδί ἢ ( ἰδὲ 88 
(ὕὑδ] 11ος, οΥἰ κί Δ} ἀοαΐμτια 8 ΒΕΙΩΔΙΪ τοοπηίϊδίη τὸ- 

ἴοι, πγδὰυδ}}} εχιοηἀοα ἰἰδ εἰρυίδοδηοο). ὃ. ΤΒαὲ 
ἔδυ ἯΘ πιυδὲ ἀϊδιϊησυϊδη Ὀοίποοι ἐπ|8 ἔγοι τοουη- 
ἴδῃ ἰπ ἰδ6 ταῦρσο οὗ Οἱϊοαὰ, δὰ ἰδὸ ρῥγίποὶραὶ 
τοουπέδίη τϑηϊοηθα ᾿δίοσ, 

4. Ὑοτο, 836-80. ἀλυθιῤροτι οὗ αϊανν τὴ ΟἾδΤδο- 
ἰοσίδιΐο, ραδοίοηδίο, ἰὰϊ 6 οεδίθα ουὐθϑ ἕο 
ζαϊδεβοοὰ αδῃᾶ Ὠγροατίδγ, διὰ ΕΠ Ἐν ὅλ δὰ ἐδοτο 
δ ἃ ποτὰ πιιοῦ ὈοίΣαΥΘ ἐδιθ ΤΩ Σ--ΘΏ 0} ἰδ. Ὠα- 
τολτὶ Ὠδίτγο δηὰ ἰεἰϊημοαθ. δ 0818 δἷδ ἀδυρὶίοῦθ 
ἷβ ποατὺ: ἰμοὶρ γοϊαπίαυυ βίρσις (ΔἸ δουρὶ δ μιδὰ 
βοϊὰ ἰμθ) δὴ δυάποϊοῃ, 65 ἰἦ ἐμπ0Ὺ ῬΟΣῸ ὑπ βρλόρρ 
Ηδ δβδβογὶβ ἰμδὲ μΒὸ μδὰ ποῖ ρίνϑῃ ΔΕΥῪ ἴο 
Ζεοοῦ ἰο 866, ΟἹ (16 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ἰμδῇ μΒ6 που]ὰ παυθ 
δοιὲ δΐ ΔΙἾΔΥ ΜΠ τουδὶ δηὰ ταΐσί, Ηθ 
Βδὰ υοῖ, ΒΟΤΎΘΥΟΣ, οσθ βυβοτοῖ πἶτι (0 ἰδ ᾿θδᾶῦθ 
οὗ δἷδ ἀδυρθίοτβ δὰ σταπύβοια, ἸΤμοδὸ ἰσηάοε αἰ 
ΦΟΣΆΣΙΟΟΘ Ὡ:Ὸ [Ὁ] πο δὲ ὁμοῦ Ὁ ἐγ {πγοδίδ 
(νον. 29). ἘΤΟΠ δ Ὁ Μὴ ΚΟ ΓΟ υἱοῦ ἰδ ΘΘΟΣῺΒ τ» 
Ῥιπιάομί ἰο τοϊδίο 89 πίρδὲὶ » δα: ἷα τσὶ 
δὰ δηϊπηοοίίγ Ἰορα πὶ ἰο- ἀο ἰ. Φδοοῦ δῃουϊὰ ποὶ 
Τυϊοκ τ0δὲ ΒΘ ΣΉ ἰοὺ εἶπι (0 πῃρυῃϊδηοα, Ὀύὺὶ 
ἐἰ8ὸ αοά οὗ γοῦν ἔλιπον," Π6 βαγὰ, τ ἃ ὈΣΓΟΣ 
Βοασί, 8 ζογἰἀθῃ τθθ6. Ηθ 8η81}}}7 (νδῦ, 80) δο- 
ἘπΠΟῊΪοΟροδ ἴῃ ἃ βαγολδίΐο ἨΔΥ (δδὲ Φϑοοῦ τὰ ἣν ζο, 
Ὀσϊ ΟὨΪ ἴ΄ο στυβὰ Ὠἰπὶ πὶ ἰἢ0 Ὀυτγάσῃ οὗὁὨ δἰ δο.- 
συδαίίου, ἱπῃ ποῖ, Ὠονσονοσ, ἐμοθ ΜΒ δ ἱπο ]ἃ 
ἀσδρρογαιίου : δγϑὶ, ἰῇ οὐ ΐηρ ἴ86 ἱἑσγαρλέμε Ὠΐ8 

διὰ (Πθη, βοουμά, ἴῃ τηδκιὴρ ὅδοοῦ ἴδθ παῖ 
ἐπιο θαι ηοης ἴον ἷἰθ οἰάτοι, (᾽6 δας οἵ 

Θοά, διὰ, 84}}γ, ἃ τοδὶ ἱπαϊρηδίίου δἱ ἐπ 6 οἵ 
ὁδοοῦ Β ἀοραγίσο, ἴοστω 1110 οοσ οὗ [πῃ βρϑϑοῦ, οἷ 
δδαοαυσωδα δἱ ἰδδὲ [86 δῇδρε οὗ ἃ ροϊοιθα δοσυδαίίος. 
ΤΏρεΘ 8. πὸ ἰγϑοθ οὗ βο κηοπ]οάρα οὐ Ὠστη  1γ.--- 
Ψ Ξδο 1 ββδιι. σχυἱἱ, ὁ: 2 61). νἱ. δ.) 
Ἴιο ποσὰ ΠΡ ΟἿ ἐδ ἱπἀθοὰ ἃ οοἰοοίίνο ἔοσ 41} {διαὶ 
ζ0]Ἰοντα, δὰ [ζῆ 1τ ῬΤΟΌΔΌΪΥ ΤΩΘΔῺΒ ἀἄσηποε. 
--ΨΜΊτλ ἱαρχοῖ.- -ὅθο ὙΊΝΕΕΒ: “ Μυκῖσαὶ Ιπβίτυ- 
τησηϊδ. [Αἴϑο Ειττο δηὰ ΚΗΜιτῈ.---α. 6.]--Τ σα 
δακῖ ἄοξο ζοοϊδηῖν.--Ἴποὺ δ ατὶ Ἰγ Βο ρτυ- 
ἀεπΐϊ παδί μορα δοίθα ἐοο βγ. ΤΠ ΤΟρΡΤΟΔΟΣ οἵἩ Χ0]17 
ΟΑΥΓΙ65 ὙΠ|Ε} ἰς (Πᾶὺ ΟΥἁ ἱΠΠΤΩΟΓΔΙΥ.---ἶτὮ ἐα ἰὼ 1.9 
Ῥοῖσοσ οὗ τῶν μα:πὰ.--- Ποῦ οὶ δηά Κιοὶ] [ἀπ Φαοο- 
δπ8.---Α.6.] ἰΓαπδϊδίο “ΤΉ ΘΓο ἰβ ο αοά τὰν ΝΔ.21λ. 
τοίογομοο ἴο ΦοὉ, χίϊ, 6: ΗδΌ. ἱ. 11. ΟΥ̓ οΓΒ ἐγ β]αΐθ 
ὃς ρόπτον (80 οβοῃ., Θ6θθ}.), [ οτάβποσίδ, Βυβα, 
Α. 6.] δορὰ (818 βθθπβ ἤ6γῸ [0 Ὀ6 Ὀγϑίδσβϊθ, μοί ν- 
ϑιδηάϊην ποθ} 5 οὈ᾽οούου, βίποο [δ Όδη ἱτοτηθαϊδίϑὶν 
δ88γ8 ἴΐ 16 ΕἸ τ πΠΟ γοδίσαϊῃδ ἷ8 μδηὰ, 

ὅ. σαι. 81-83ὅ. Ζαδαπ᾽ δεαγοῖ.---ΔΌΘΠ  τΑϑᾺ 
δοουδβαίίοῃ οἷτοβ ὕδοοῦῦ, ἨΐῸ ΚηΘΝ Ὡοίδίηρ οὗὨ (16 
τοῖς οὗ (ὴ6 ἰοτδρ ΐτο, ὑ ὈΟΪάΠ668.---1ω08 το ποῖ 
ἡνο.---Ὑό τοῦδί οῸΡ ἐλε ἡπάΐπρ, οἱμονπίβο 
Φαοοῦ οοῃάδοτηποά ΒΔΟμοὶ ὑὸ ἀοδῖθ, “ΤΊ συηηὶ 
οὗ Βδο οὶ νὰδ νἢ }] ρἰδηποὰ, ἴον οὐ ἰἢ [ΔὈέη 
ποὶ τοβαγὰοὰ ἰδ δῷ ρυτο δηὰ ττοῦρ [0 ἰοσοὶ (δ 6 
δοδὺ οἵ ἃ πόΐρδη ἴῃ (μἷ8 δβέδίθ (βθ [.6Υ. χυ. 39), ΒΟῪ 
οοὐἱὰ δ6 βανὸ ἰδουρδὶ ἰδ ροκβαὶ Ὁ]6 ὑπαὶ ὁμὸ ἴῃ ἐδ ΐβ 
εἰαῖο που]Ἱὰ δἱξ ὕὑροὸῦ ᾿ΐ9 ἀαοὰ."--Ὁπιιτσθση. Βαί 
οἷ] ο8118 αἰλοπίξου ἐο ἰδ ἔδοὶ {πὶ [6 νίονγ ὌΡΟΣ 
ἩΜἘΟΣ ἰθ0 ἴδῃ (οΥ. χτ.) γγὰβ Ὀαβοί, 8 συυοῦ ΟἿΟΣ 
(δὴ ἐμαὶ αἰαϊαία, δηᾶ οχἰδὶβ διῃοηρ ΟΣ ῥΘΟΡΪΘ. 
[8366 ]θὸ Κυξτ : Οεδβοῦ.)γὙ0]. ἰ. Ρ. 9369 : ΒΑΚΗΒ᾿Β “Ξγῃ). 
οὗ 150 Μοδαῖο Οιυϊῖαλ,᾽" τὸ]. ἰΐ. Ρ. 466.---Α. 6.] ἴοι 
186 6ΔΠ|6}᾽8 ἑυγηϊξυγο ΟΥ θδϊο, θε6 Κποροὶ, Ρ. 26]. 

6. οτα. δ6- 43, «αοοδε γεργοού. Ἠδ δομηοθοῖθ 

ἢ πὶ ΙΔΡδη ΒΒ Διτίουϑ ρυγδοὶξ δπὰ ϑοασο. ΤΈΘΩ 
80 τεσοϊπάβ δἷπιὶ ΚΌΠΟΓΑΙΥ οὗ μἰἱβ μασβὴ ἰσεδίμηθωξ, Δ8 
ορροδοὰ ἰ0 Ηϊδ οὐσὰὶ ΖἈ1 Ὁ] δηὰ 56 [ϑδουϊβοίηρ βἢθ0» 
βορὰ δοῦυΐοθ [Ὁ τοῦτο ἴμ8 ἰνθοΐ γοῶτθ. “ΤΏΘ 
βίσουᾳ ἰροϊϊηρ δηὰ [86 ἸΟῪ βοϊοομδοίουβηθεβ ἩΔῖοΣ 
πλίου ἐἰδοιηκοῖνοι ἴῃ ἷ6 σροθοὶ, ἱτπραγὶ ἰο ἱξ ἃ σγειν 
μοῖσαὶ τοονγοζαααις ἀπὰ ροσίίο ἤοττωβ (ὙΔΤΙδ ΤΞ ἰὸ 

ΔΙῸ ΘΏΘΥ ; ΟἸΒΟΉ ΠΟΘ ΟἾΪΥ 1 ὅ'δπι. χυὶ, ὅ8." 
Ῥει παῤ -ἀπα ἴδο ζτοδὶ ὮΚ πἰκμῖ.---ΤῊο ο0] 
οὔδ6 εἰριιία οοττοθροπᾶθ τ πὶ ἴ06 Ποδ οὗ {πΠ6 ἀδγ ἰΏ 
186 Ἐδεὶ Ἅπε Χχχνΐ. 80; ῬΒαΙπΒ, οχχὶ. 6).--ν 

ἰσἢ 1 ποοάϑὰ δηὰ ποῖ θοοηροα ἴο τηθ. 
Ἠδ6 μιδὰ (ΑΙ ΠῚ] ρτιαταϑὰ ἔπ0 βοσῖα Ὁ πίρση!, Νοῖ- 
πἰιδδιαπαΐηρ 41} {π18 1Δθδη μδὰ Ἰοδ ἰπὶ Ὀητοπαγάθα, 
Ὀπὶ [86 Θοὰ οἵ 8 [Δί μορθ μβδὰ Ὀθθὰ πὶ εἶτα δοιὰ 

τρια. Βοῖδι [δ Ἰδλῖὴθ οὗ δἰβ αοά, δῃὰ 
οὗ ̓ ἷ5 ὙθῃΓ  Ὁ]6 δῖ θΡ, ταῦκὲ τοῦ οΝ [6 οοπϑοΐθηοο οὗ 
Ιδρϑῦ.--[)ὸ ἔϑασ οὗ 158δδο.-[Πθὺ: δ6 ἩδΒοΐΩ 
ἴδδδο δα.) ΤῈ οὐή]οοί οὗὨ εἰ τοϊ σίου ἴδασ, δυὰ 
ψοηογδίος ; οὗ [ιἷ8 τοϊϊσίομ, σέβας, σέβασμα.----Ἐὶθ. 
νυκοὰ ἴπο0 ἢ ἐκερεῦμη, ἐτοραβιδηὰ αἰΓουΣηΒίΔΏ06, 
ἩὙΪΟΝ 18. ΟὨΪΥ͂ ἱποξἀϑη Δ} 7 δἰ αἀδὰ ἴο ἰῃ {ἢ Θουγθο οὗἁ 
ΓΔΌΔΏΒ ἃ Ἄρα, ἔοστωβ [86 οι ρμδεῖο οἷοδο ἰοὸ ἐμιδὲ οἴ 
Φδοοῦ. Φδοοῦ υπάογθίδηδ (ἢ ἀγοδιη- τονοϊδιίίοι οὗ 
Τμλθδ Ὀοίίον ἰδδη [αΌδη ἰτηβοῖτ, 

ἢ, Τῆς οουεπαπί 077 Ῥδαοα δαΐειοθενι (δ ἐιοο. ΤιΔΌΔη 
18 ΟΥ̓ΓΟΟΔΘ. Ηδ δἰἸυὰθ8 Ὀοδβ ἢν ἰπάθοὰ ΟμΟΘ 
ΤΏΟΓΘ ἴο δὲβ ΟΥ Ρόνγοῦ, Ὀὰὶ δοκηπονίοαμοθ δαὶ 
ΔΏΥ ἰπίθτ ἰηβιοίοὰ Ὁροὰ ϑδοοῦ, [Π6 Βυβθδηᾶὰ διὰ 
δι μον, που]ὰ 6 Υἱα θα ὑροῦ ἷβ οὐ ἀδυρη ον δὰ 
(μόϊν ΟΕ] άτοη.--- δὲ οδα ΣΦ ἀο ππῖο 1869.----ἰ, 6. 
ἰη ἃ Ἀδὰ βοιϑθὸ. Τὴρ ἴδοι ἰῃδὲ Ηἷ8 ἀδυρῃίογθ διὰ 
ἀπέ νμρα ἬΘΙΓῸ Ποποοίουτι ἢ ἀδροηάθηϊς ὑροη ΦΨαοοῦ, 
116 εἶα β0 188} δῃὰ ᾿ζηοῦ ο τη πὶ ἢ σατο δηὰ βο]οὶ- 

τὰς δρουῦ ἴῃ θη ; ἰπάοοά, τοϊηἀ θὰ οὗ (ἰπ0 Ῥτογηΐβοα 
ἴο ΑὈγδῆδη δηὰ 1βδ6ὸ, 6 18 Δρρυομοηαῖνο ἰὮδι Φδοο ῦ 
τοὶ βοτὰθ πη γοϊαση ἴγοτα Οδηδδη ἰὼ Ηδγδῃ 88 ἃ 
ταὶ ΠΥ ῬΣΐΠῸΘ δηὰ ἀνοηρο Ὠἷβ Ἡτοηρ. [Ι͂ἢ {18 Ὑἱ ον, 
δηϊοἰ δύ ΒοΙη6 σποὴ ονσπξ, 6 ὈΓΟΡΟΒΟΒ ἃ οουθηδῃϊ 
οἵ Ρϑδοϑ, ΜὩΣΟἢ που παν γοαυϊγθαὰ ΤΩ ΘΓΟΙΥ ἃ ἴοαδί οἵ 
Τϑοοπο δίοη. Βαϊ ἴπ6 οονοηδηὶ οὗὨ ρθδθθ ἰἱηνοϊνοὰ ἡ 
Ὠοῦ ΟἿΪΥ ἃ Ὑ{11-οοπιοη θὰ Ρ68ο0, Ὀθ1 8 ἰῃοοοστγαίίο Βορδ- 
ταϊϊοη.---ϑἷ τ5 τλδἶχο ἃ οουθῃηδειῖ.---ἰ δ Όδη το Κοδ 
186 ῬτΟΡΟΒαΙ, Φδοοῦ δβδϑηΐβ ὈΥ͂ Θηοεϊηρ δῇ ὉΠ06 ὉΡΟΏ 
ἐϊ8 ὁχοουϊοη. Τμπε ρῥ Πὰν τ οἢ Φδοοῦ οτϑοιοα, ΤΏΔΡ 8 
186 βοι]οτηθηϊ, {Π6 Ῥ68Ο6 1] ἴοι : 86 βίοῃϑθ 
μιοδροά ἱοροίϊοῦ ὉΥ δἷ8 Ὀγοίἤγοη (Δ Όδῃ δηὰ 5 τοίἷ- 
πΌ6, δΐΒ ΚΡΌΤΟ ἀοϊρτιαῖο 86 ἔσο μ]γ οοτημυΐοι 
[80 οονοηδῃΐ 88]6. Θ ῬΓΟΙΠΣΠΙΑΤΥ οδίϊηρ (ΤΟΥ. 46) 
ΔΡΡΘΒΙΘ ἰο Ὀ6 αἰδέϊποι ἤοτὰ [86 οονθηδηϊ πλθα] (νοῦ. 
δ4), ἴον (,͵]8 οΘοταπιοι ταθαὶ οοπεϊηποα πγουρδουξ ἰδ 9 
ἄδγ. ΤΏΘ Ατγδμπιδῖο ἀθαϊστιδίίοῃ οὐὗἩἨ ἰῃ6 βίοῃϑ ἤθδρ 
προὰ ὮΥ ζδθδῃ, δπὰ ἴμδο Ηρογαῖο ὈΥ 9600, ατὸ 6χ- 
ῬΙΔΙΒΔΌΪΟ οἱ ἴ86 Βυρροκίε οι “ ἐδαξ ἰπ [)6 δι ουϊαπὰ 
οὗ (86 ραϊσίδγοβ, ΜΝ οδοροίδιἶα, (6 Αγαγμδῖο οσ (ιδὶ- 
ἄδ6 ν8 υϑοᾶ, Ὀπὲ ἴῃ {80 δ᾿ πουϊαπα οὔ δοοῦ, Οδπδβϑη, 
186 ΗΘΌΓΟΉ Μ088 δρόΐίκδῃ, ἩἙΘΠΟΘ ἰξ ἸΔΔΥ Ὀ6 ἱπέοττοα 
τῆι (8.0 ἔδτα γ οὗ ΑΌτδμᾶτη μα δοαυϊγοὰ (80 ΗΘΌΤΟΥ 
τοηρῦθ ἤοτὰ 1:6 Οδπδδηΐϊίοβ (Ρμοηἰοϊδηβ)."--- ΚΕΙ͂, 
[Βαϊ (δῖ8 8 ἃ αἰσπάονς ἔουπἀδίϊοη Ὄρος τ οἢ ἴο Ὀ84868 
δυο ἃ ἰΠΘΟΥΥ. ὙΠῸ ἩΔΟΪΘ ὨΪΒΙΟΤΥΥ ἱτρ 168 [παὶ (ἢ 
ὕπο ἔλα ἶἽθ8 οὗ ΑΌγδθδ δηὰ Νδῆον ότι ἰο (ἢΪΐ8 {τη 6 
δηὰ αὐδῶ ἰδίδσ ἰουπᾶ πὸ αἰ δου ἐγ ἴῃ Ὠο]ἀΐηρ; ἰηΐον- 
οΟοῦγθ. ΤΏΘΥ ὈΟ(Ὶ ϑοὰ (ἢ6 Βδηι0 Ιδηρστασο, ἱπουρἢ 
μὰ βοηθ στοπίης ἀἰδ]οοίδο αἰ ογθημοοα, [ὑ 18. ῥυδὶ 
ΔΒ ΟΑΘΥ 0 ὈΓΟΥ͂Θ ἰμδὲ ΓδΌσΔ ἀονίαἰοὰ ἴγοτα (88 
τοοῖδοῦ ἰοηριθ 88 [δὶ Φδοοῦ ἀϊά.---Α. 6.] Κηοθοὶ 
ΤορΑΡὰβ ἰξ Δ ἜΥΤῸΡ ἴ0 ἀογίνο [06 πδθο ΟἸ]οδὰ, τ] οἢ 
ΤΩΘΔΏΒ παι, ἄστη, βίον, οσ ἰδ Θ8. ΕΔ ΠοΙΘ υϑοὰ, 
Βα ῬΓΟΡΘΥ ὨΔΙΏΘΒ ΓΘ ΘΟΏΒΙΔΏΝΥ τηοα βορὰ 88 ἰο ἐπ οἷρ 
εἰστύβοδλποθ ἱπ ΡΟΡΌΪΔΡ τιδ6, ἔγοια ἰμ ογὶ ρἷ δ] οὐ τθοσο 



ὅ44 ΟΕΝΕΒΙΗ͂ ΟΕ Τ7ῈΠῈ ἘΙΒΗῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒ, 

τοιηοῖο, ἰο ἐμαὶ πίοι 8 ρτοχίτιδιο.---αἰᾶ ἈΜΕΡαὮ, 
ἔοσ 89 Βαϊὰ.--- οἷ] ἀρ υσεῦς ἴρα τι 49 τὴ ἐν 
Βαῦο 109 ΔρΡροδγδῆοθ οὗ 85 ἱῃίουροι δ Ίο, 
ΒυΟὮ 88 ἴ0 6 ΕΥ̓ ΔΩΥ τεδοτγὶ (ο 186 {ΠΘΟΥΥ͂ οἵ οογα ἷμδ- 
οπη ἴγοτϊῃ ἀἠχογόμι βούγοοθ. Βαυΐ πίποο [8 06. υίη- 
οἱρδὶ Θοῃ στη γ{88 ἴὸ᾽ [86 διΐατο οὗ μ͵8 ἀδαρ ίογβ, ΜῸ 
ταϊσιϊ αἱ Ἰοαϑὲ τεραυὰ [86 ποτάβ, 4 πὦ λέἑεραλ, γον Ἀ6 
φδαδά, 88 ἃ ἰαΐον Ἔχρ  δηδίοσυ ἰαϊετροϊδου. Βαὶ ἰμοτθ 
᾽δ ποὺ Βυδιοίοπι χτοπηὰ σγϑ ἕον [818, δἰηοθ σα δἱοϑᾶ δηὰ 
Μίσρδῃ τὸ μοῖθ ἰἀοηιὶοδὶ ἰπ ἔλοὶ, οι τοίοστίηρ (0 
[86 Βίοῃϑ ἤδᾶρ 88 γ{6}} 88 ἴο {86 ὈἾΠἶδτ. [150 Δῃ ὈΓΔΥΒ 
Βρϑοΐβοδ! τὸ Φεδονα, ὑο νδίοι ἰδδὲ ὕδοοὸῦ βῃουϊ!ὰ 
ποὶ δῆ ϊοι ηἷ8 ἀδυρ ῦοῦβ ; ἐαρϑοϊδιϊγ ἰδὲ δο βου] ποὶ 
ἀορεῖνο ἐμοῦ οἵ ἐποῖν δοαυϊεεά τἰρμῖθ, οἵ Ὀεΐπρ [Π|6 Δῃ- 
οοδίσοαβ οἵ Φοβονυδῃβ οουθῆδηϊς ὑϑορὶθ. Ετοσι ἐμ ϊ8 
Βοῦν Φοβονδι, δοοοταΐπρ ὑο ἷ8 Ῥσάγον, 00 Κ8 ἄουσι 
ἔτοσῃ ἴδ μοί οἵ αἰἸοοδά, 88 (9 τοργεδοιηίδιννο οὗ 
δἰ τίρῃϊδ, δηὰ τδίοδμοθ (μδὶ ὅδοοῦ βου] ἱκϑὸρ ιΐ8 
ποτὰ ἰο εἷ8 ἀδυρμίοτα, οὐθῖ ἩΠ6Ώ δοσοθθ ἐδ Φογάδη. 
Βαϊ ΠΟΥ͂, 88 ἴἰῃ6 ἤδη Ο]οδὰ δ88 ἰΐ8 οτσίη πῃ βοϊῃθ 
οἷά δαοτϑὰ ἐσδαϊοη, 80 888 ἐπ ἤδῖὴθ Μὶ 8120. 
1: ἰθ ποὶ ἴο Ὀ6 ἰἀοηδοὰ πὶῖὰ [Π|6 ᾿δίος οἰ658. Ὀθδγῖηρ 
ἰδὲ πδγο, πιὰ 106 ΜΙὶ οὗ Φορῃίθδῃ (Φυάρ. χὶ. 
11, 84), ον [9 Μίσραιι οὗὨ Αἰϊοδὰ (Φυὰρ. χὶ, 209), οΥ 
Βδιηοὶἢ- Μίζρδα (Φοαδ. χίλὶ, 26), Ὀπὶ τουδὶ Ὀ6 νἱοτοα 
88 ἴδ0 Τδτ ΠΥ πδτθ ὙὨΐοδ 88 δργοδὰ ἱΐ86}} ἰδγουρὶ 
ΤΩΔΗΥ͂ ἀΔΌρΒΙΟΣΒ 8}} ΟΥ̓ Οδπδδη (Ἐπ, 216).--ΝῸ 
ταδη ἦν Στ τια.---ἰ, ὁ... 0 ΟὯ6 "αὶ αοα ΟὨΪΥ οδῃ Ὀ6 
ἠαάχο δὰ πίξηθθθ Ὀοίποθη 08, βίῃοθ ἯΘ δῖ ἴο Ὁθ 
80 ἩΪΔΟΙΥ δβορδσαιοὰ.-- - ο 1 μανο οδεί.---ΗἬθ 
ψίοτα Πἰμη861} 86 ἐμὸ οτἱ ἰπδίου, δηὰ οὗἉ (16 δἰριοδὶ 
ΔΌΪΠΟΥΣΥ ἴῃ ἐμΐ8 οονθηδηὶ.-- δὲ 1 τὺ ἢ] οὶ Ῥαδδ 
ονοαΣ.--- στο ἐπ οονοπδαὺ ἰπδουρσμὶ ἰδ ῬΌΓΣΟΙΥ πορὰ- 
νο, ρτοπίῃρ οἂαΐ οἵα βυκρίεϊουθ παΐυγθ, δῃὰ βϑοῦσ Ὡς 
ΓῚ με ἡδθριάν, δρδίηβε τουδὶ ἰπ  αΓῖ6Β; ῬΓΟΡΟΙΥ 8 
ἐδοοογαῖϊο βοραγδίΐοη.-- - 9 αοὰ οὗ ΔΌχδμδι διὰ 
19 οὰ οὗ Νίαβμοσχ.---Ἰ)Ὡδ τοσποιδοίδιη οὗ [δ Όδη 
ΒΘΟΙῺδ μἰϊαΐηρ ἰπίο ἀυδίίδιῃ ; ἰπο Ὺ ΤΙΔῪ ἰυάρο, οὗ 
“ )υᾶάρο." Ἠδ οοττϑοὶδ ἰθθοὶ ὈΥ δαάϊηρ [86 πδιηθ 
οἱ ἐ)0 αοὰ οὗ (ῃοὶνΡ οοτωχηοη ζδίϊοτ, ἰ. 6., ΤΟΓΔῺ, 

᾿ Ἐτοτὰ εἶθ δ᾽ΐθη δὰ πανοσίης ροϊως οὗ Υἱθν ἢ6 θ6 6 ΚΒ 
ἴον βδογούῃοαθ ἴῃ ἰῃ9 δουπάδποθ οὗ ποῦάβ, Βαὶΐ 
ΦδοοΟῦ ΒΊΤΟΔΓΒ δἰ ΡΥ δηὰ ἀἰδιϊ ποι] Ὁγ 116 αοα ὙΒοτὰ 
1βαδο ἔϑαγοὰ, δηὰ πδοῖι οὐ ἢἷ8 ἰδ ῖμοσ. ἢ .1τ, ΓΆΌΔο, 
ΒΌ ΟΣ] τούϑγομοθ δηὰ ἔθου. ΔΡδη, ἰμπἀθοϑα, αἶδὸ δᾶ- 
Ὦδτο8 ἴο {86 οοτησασπΐοη ἩΪῚῚ Δ οοῦ ἴῃ δ 18 τοῃοῖθ- 
ἴβση, δηὰ ἱπιϊπηδίοθ ἰμδὲ (09 Οοἀ οὗ ΑὈγδιδπὶ δπὰ {δ|6 
Εοὰ οὗἩ Ναβον ἀοεβίμηδίθ ἵνο αἰδοτγεης τοὶ σίου ἀΐγθο- 
ἰοη8 ἔγοτῃ 8 Θοϊωσηοι ΒΟΌΓΟΘ ΟΥ βτουῃηᾶ, 

8. εν. δ4-οἢ. χχχίΐ, 3, 7 οουοπαπὲ πιϑαΐ͵ απα 
ἕλε ἀεραγίμνε.--- θη δάοοῦ οὔοχοα πβδοσίδοο.--- 
ΑΒ βαδο ῥὑσγοραγϑὰ ἃ τηϑϑὶ ζ0. (π9 ϑηνΐίοιιβ δηὰ 1]}- 
ἀἰϑροβοά Αἰ ϑϊθοῖ, βοὸ Φδοοῦ ἔον 1, τμοπὰ ούθῃ 
118 σοπογοβίευ βμουϊὰ πον δυο 16 ἴο Βῃδπιθ δηὰ γϑ- 
Ῥοηίδηοο. Τῆο [0] οπίῃρ; πιογηίπρ [ΠΟΥ δαραγδίο ἔγοσῃ 
ΘΔοῖὶ οἴου, Τδοὸ φοηΐαὶ Ὀἱ]οοά-ἰοηάογηοθθ οὗ [δῦδα, 
σοῦ Ἰοδὰβ Εἰτη ἴο ἰκΐαϑ ὈΟΪἢ δὲ τιθοϊηρ δβηὰ μασγιΐπρ 
Βιου]ὰ ποὺ ρ888 ππηοίοοα (8660 γοΓ, 28; οἷι. χχῖχ. 18, 
δηὰ {Π6 Ῥίοὶ ἔοστωβ). [1ὲ [8 8 ροδαδλδηῖΐ ἰπἰηρ (μδὲ 88 ἃ 
ρτδηαίδι μος μ6 ἔγϑὶ ἰωϊβϑοὰ ἷβ ἰδαμαρον τῷ ΒΙοθαΐησ, 
δ6 (Δ |κ68 ἰβ ἀορασίυτο.-- Μοὶ 11ϊ., σλπ6, ΟΓΕῊῪ 
ΠΟΔΡ (0 Εἶτ, ποῦ ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ (δδὲ ἔΠΘΥ ΘΑΣΩΘ ἔγοια 8 ὁρ- 
Ροβίίς ἀϊγθοοίζου. ΤῊ νἱβίοῃ ἀ068 ποῖ τοὶδίθ ὑσί λΑΥ 
ἴο [86 Δρρσοβδοβίηρ ταϑοϊϊηρ τὶ Εδβδυ (Ῥοηΐο] τοϊδίθθ 
ο 8.5), Ὀὰϊ ἰο 106 ἀδηρσογοῦβ τηθοίηρ τὶ [ΔΌδΔΏ. 
ΑΒ {6 Αὐροὶ οἵ ἀοἂ Βεᾷ ἀϊδοϊοθϑὰ ὑο ἷπὰ ἱπ υἱβίοῃ 
Π6 αἰνίῃηθ δϑβιβίδῃοο δραϊηδὺ ἢἷβ ἀπ᾽ δὲ βυ ο ΡΒ ἴῃ 
Μοροροίασηϊα, 80 ΠΟῪ δ6 ΘΏΪΟΥΘ ἃ τϑυοϊδίϊοῃ οἵ (9 
[8 ὙΠΟ Οοά πὰ Ῥγορδαγοὰ ἔοσ μἷπὶ ὑροὴ 

ουηΐ ΟἸ]οδὰ, ἰΒτουρ ᾿ΐ8 Δηρο θ (οοταρ. 2. Κίηρ νἱ, 
17)». [ἢ 8 6.86 [16 ὙῸ61 οδὶ ἰδ [ἢ δῃμοὶβ, "" οἀδ 

μοαὶ," δοὰ ἐδο ὑἷδοο ἴῃ πδὶοῖ ἸΠΟΥ τοί εἷπι, ἀοωδὲ 
οααρ. ΒΥ ἴδο εκἰὰδ οἵ ἐδ νἱδὶ Ὁ1]6 σάτωρ, διδοῖ ΒΘ, 
τι [Δθδὲ δὰ δΐ8 τοδί ῖβ, δὰ τηβάθ, αοὰ ἰδ 

Ρασοά δποίδογ, ἰηνὶβ᾽ Ὁ]6 στον, ἴον ἷ8 ργοίθοου. 
ὁ ϑοσυϑὰ δἷδο ἰ0 δῃσοῦγαρο ἤδη, ἴῃ ἃ σΈΠΟΓΑΙ ΤΑΥ͂ 

ἴον (6 Δρργοδοπίησ ἱῃσ Ὑὑἡὶιῖιἢ Ἐδαυ.---Π 6}..» 
Ἰδΐτι.---Ἰ δον ἃ οἱἐγ οἡ 106 ποτῖδι οἵ Φδῦροϊκ (θοο Υ͂ 
ΒΑυμΜΕΒ ΒΒ “ῬΑΙοδί 6," Ὁ. 368: ΒΟΒΙΝΒΟΝ: “ Β6 
ΒΟΔΓΟ 6Α,᾽ νοΐ, ἰἰϊ. 2 δρρ. 166), ργο δ ΌΪΥ [826 ὁ86 ον 
οδ]οὰ Μδμποῖ. [ἘῸν τ86 τοογο ἀἰδιίϊποὶ σεέθγεμοε οὗ 
(δῖ6 νἱδίοῃ ἰο ἐδ τηθοϊϊηρ πίῖ ἔδαυ, δο0 ΕΌκΥΣ" 
Οϑεολιολέε, Ὁ. 3δ4, πὮΟ ἀγδβ δὴ ἰηδσςιίδνο δπὰ 
Ὀοδυξα} μδτ}]οὶ Ὀοίνθοι (δΐ8 νἱαΐοῃ δὰ δὶ δὶ 
Βοιἢ6].---Α. 6.] 

ῬΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΉΤΟΑΤΙ, 

1. Φδοοῦ ἃ ΠΛιρίοΐγα οὐθη ἴπ Ϊ8 ἰΟΌΓΏΘΥ ἘΟΙΏΘ. 
Βαὶ (00 αοὰ οὗ ΒεΙΠ 6] ῥγούθοϊβ Ἠΐτῃ ΠΟῪ 88 ἴδ Θοὰ 
οὗ Μαϊιληδλίτη : δηὰ (86 δηρο}8 γῆ, 88 ΒΟΔΥΘΏΪΥ Τη69- 
ΒΟΏΡΕΓΒ, τηονϑὰ ὑὉρ δηὰ ἀοπῃ [Π6 ἰδάάοτ δἱ Βείδεῖ, 
ὩΟῪ ΔΡΡΘΔΑΓ, 88 ὈΘΟΆΤΩΘ (ἢ εἰϊυαιίίοη, ἃ τΑΥΚο Ποδὶ, 
ΟΥ ἴδ ΔΙΤΩΥ͂ οὗ Θοά. ἘοΙ ΠΟ] 8 ἴπαὶ ἢ6 βανν [86 
ΔΏΡΟΪΔ ἷπ ἃ πακίηρ δἰαίο, “ ποῖ ἱηπαγαγ, θὰϊ πῖ- 
ουὔἕδ δπὰ δΌΟΥΘ Ἡἰτ) 86}. Ὀθϊ τοίου τὴ 1.6 67 
οὗ [86 ὈΟΩΥ οὗ οὗ ἴδ6 Βρἱτῖϊ (2 ΚΑ υἱ. 11) σαπποὶ 
Ὀ6 ἀροξὰ 64." ΑΕ 81} ονθηία, ἰπ [6 γε ρ]δοθ ΒΘ δὰ τ 
8) οὐὈ͵οσιῖνο τουοϊδιίοῃ οἵ ἀοά, πῖϊῃ το τῶ σοῦ- 
ποοίρα, ἴῃ ἰδ6 βοοοπὰ μἷδοο, ἴ8 γἱβίοῃ -ρονεος []. ἃ. 
οἷπδ υἱεϊοπᾶγο εἰσ, ἃ ῬΟΥΤΟΙ οὐ ἀϊβροδβί οη. οοΥ- 
ΠΈΡΌΒΟΙΣ ἰο ἴδ νἱδίοη δῃηὰ δηδοϊΐηρσ Εἶπι ἰ0 Ῥοζοεῖτο 

ἃ. Τὸ παπὶ οὗ οδπᾶον Ὀοϊνγοεη ὕδατι δη Ἅ6- 
οοὐὗ δἱ Ηδγδῃ ἰοδὰβ ἤΠ4}}}7 ἰο ἴδ: νἱοϊδηὶ πιὰ ῥρδϑβίου- 
δίϑ οὔὐδτοακ οὐ Νουπὶ Οἰϊοδὰ. Βαϊ βυοῖ ΟΕ Ότοατα 
δύο οὐδὸς Ὀθοπ ἰΠ0 ΡῬυαμίδητοομξ ῖἴ0. ἐπ6 ταβὲ οὗ 
ἔτ} κηθαβ δὰ οδηάοσῦ. ΤῊ [Ἑδε Ρα ΪΟ ἰδιτοῖβ 
οὗ ΜΑΙ, οογτοδρομὰ (0 ἴδπο δϑϑογοοὶθδ βηὰ Ὀἱδη ον. 
τηθηΐα οὗ ἀϊρἼοπμδλογ.---Τ 9 ὈΙΟΘδιη οὗὐ ἃ ψοπαϊΐπὸ 
διὰ ἱμβογουρμἢ ἔγδηκηοδα, Μογαὶ βίοσιωδ, ἰδ εὶνρ ἀδα- 
ἔσγ, δηὰ (μοῖν βαϊυίαγυ γϑβα 8. 

8. ΤΏΘ Υἱδίουβ ἴῃ Ἡδιίολ Φδοοῦ δα δον αοὰ 8ε- 
ουγοά Ἀ18 τα ΐδ ἀραϊποι 1,64 088 ἰπὐιδιῖοθ, Ῥγουθ ἐδιδὲ 
ἔγοχσα δἷ8 ὀπῃ ροΐηὶ οὗ τον Βα β8 Ὁ ποίησ στους, ΠῚ 
186 ζδηβδοῦοῃ τἰΐὰ (Π6 μαγιϊ-οοϊοσεὰ τγοάβ. Βυὶϊ 
ἴΠοθ6 τοῦβ ἃσὸ 18:8 ΒΘΘἢ ἰὼ Ὀ6Θ ΤΩΟΓΟΙΥ ἃ Βα οταϊπδὶδ 
ΤΏΘΔΏΒ. ΤΈΟΓΟ '8 Ὠ0 δυδιοϊομι στουηὰ ἔον ἰδ οοπ͵θο- 
ἴυτο οὗ ΚαΟοΙΙ, ἰμδὺ ἰὸ ΣΩΔΥ Ὀ6 βυϑροοίοα {πδὶ ἴδε 
ἀγϑδζη-υ ἰδίου οὗ δοοῦ (οὗ (δὲ εροιἱθἃ Γϑπ8) τπὸκϑ ἃ 
ΤΏΘΓΘ ΠδίυΓΑΙ ἀγοδτὰ (866 Ὁ. 312). [{ ἰ6 ονἱάφῃι τμδἱ 
1Π6 Υἱβίοη-ἀἰαροβίοη ρογνδὰθϑ 86 ηἰσῃι-}16 οὗὨ 28- 
οΟΌ, στοπίηρ ουὖϊ οὗ 8 Ορργοβϑοᾶ σοῃαϊ οι δηὰ Εἷς 
υπ͵υδὶ ΒυδοΓ  ὨρῈ.---ΟΗΒΌΡΕΕ: “ Βαῖ 9 Δ00 Ὁ Β ογδ 7 
οοῦΓθο (οἢ. χΧχχ. 87) 18 ποῦ ἰπογοίοσε δοτατηοηδθὰ ὉΥ 
ἀοά, 49 [ἴδον δα ΟαἸ νη μανο ἰδυρηῖ. Φαοοῦ νγ):ὰ9 
δὲ}}} εἰσί νης ἴο Ὀγΐηρ δϑουϊ (16 δῃὶ οὗἁ ἰδ αἱ 
Υἱῇθ Ὀγουἶδο ὈΥ͂ ̓ νἷ8 οὐστι οἰ οτί8. 

4. ΤΏ αἰϊουδίίοι οὗἁ ἐδθ ἀδυρὨίοτγ οὗ Γδῦδη ἔτοπι 
ἰμοὶν ἤίμον 18 Ὡοΐ ΘΟΙΩΙΉΘΏ Ὀυΐ 8 ὀχρ δϊ πο ὉΥ͂ 
.ἷθ βουοσῖγ. Οα [η6 οἷδον Ὠδπά, ΠΟῪ ὅσο Ὀουπὰ ἴ'0 
(Βοὶν Ὠθπβυθπα ἰῃ ἃ οἴοδθο δηὰ Ἰουεὶν ποθ. ον ἰδ 
ποῖ οὗ το ὑδγαρ εἶπ), 566 {Π6 Ἐχοροίοαὶ ποίδα. 

δ. ἴῃ ἷἰθ ποῖ ἃ οἴἰδηοθ ἴμαὲ πὸ τοϑοῖξ ΠοῸ ἴῃ ἐδ 
Ἰάοἷ5 οὗ [Δῦδῃ [86 Θδασ ἰοϑί ἰσαοοῦ οὗ ἰάοϊδίσγ ἴῃ 186 
ΟΙὰ ὙΥ οὐ] ὰ, αἰϊδουρὶι (ποῪ Βα ἀουθ 1889 οχὶ βία οἰβο- 
ἬΟΓΘ ΤῊΌΟΝ οδτΐοσς δηὰ ἰῃ ἃ ΕΤΌΡΕΣΣ ἔοιτηο. 6 οδὲ 
[85 666 δον Ῥοϊγιμοίθιη ρταά δ} ἀδνοϊορεα ἰἐβεὶ 
οὐἵ οΥ̓ {}":0 δγταῦ 116 ἐχηλσο- ποσβἷρ οὗ Μοποίδεῖκα 
(Βοιι. ἱ. 38).) Μογϑονοσ, ἔμ ᾿ογαρἶτη δα δες πνδἰοα 
ΘΩΣΓΟΙΥ ἔτοσι ἃ ἱδοοογαιίο μοί οὗ υἱεσ. ΤΟΥ 
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ϑουϊὰ Ὅο δίοἶθ 65 οἴδος πουδοιιοϊὰ ἐπτηίΐυτο (ΒΔ ΥΘ 
Ογοθ Ὀπὶ 866 ποί). ΤΉΘΥ οουἹὰ ὃθ μἰάάθῃ ὑπὰοῦ 8 
σδση 6 5 β8α]6. ΘΥ̓͂ ΔΘ Δ Θσοῃίοτ ΕἾ ]6 ΠΟΒΘΏΕΙΥ. 
ψὩϊοῦ οδὴ τοθὺ ΤῸ δεϑὶ βίῃ θ6.--- 67. 28. ΤΏ6 
ἔον ζοάβ δηὰ ἰάοἱβ ἰδ δἰ τ γ8 ἕδη δίΐοαὶ,. 

ὅ. ΤῊΘ ΒΡΘΘΟΝ οὗἩ [8 Ό8ῃ, δηὰ ὅδ 8 ΔθϑΤοΣ, σὶτο 
[Δ 8 ταργοβοηϊδίίοι. οὗ 86 οεἱρίηαὶ δεῖ οὗ βρϑδϊικίῃρ 
ΔΙΏΟΤΚ τΔ0Π,, ἰδὲ 48 {Π6 Βροοοὶι οὗ ΕἸΙΟΣον αἀἰὰ. ΤΠΟΥ͂ 

«ἴοντῃ δὲ ἔΐθ 8816 {{π|6ὸ δὴ δῃιὶ ῃοϑὶβ Ὀσί ΘΟ ἃ Ὀ88- 
δἰοπαίο δηὰ οχασρογαϊοα γβοίογὶο δῃηὰ ῬῃΓΑΒΘΟΪΟΘῪ οἢ 
16 σῃὸ δδῃᾶ, δῃὰ δὴ θδαγῃϑϑῖ, το, τοϊρίουβ, δηὰ 
ΤΏΟΓΒΙ ΟΥΔΙΟΤΥ Οἡ 106 οἴδιον παηα, ὀχοιαρ! οα ἰῃ κἷ8- 
ΤΟΥ ἰῃ ἰΠ6 διηιιμοδῖθ οὐ ἰμ6 ποδίμοῃ (ποῖ βίγί οι 
οἷδϑαϊς) ἴο {1|0 ἐποοσγδίϊο δηὰ γοϊρίουβ ογαίοσγ. Τ8}6 
οοηίγαϑὶ ὈΘΓΤΘΟΏ ἴΠ6 Βροϑοδο68 οὗ ΤοΡία 5 δπὰ Ῥδυ] 
Αοἱδ χχὶν. 2) ἰ8 Ὡοιοθα]ο ῃθγθ. ζζδρδηΒ οἰοαῦθῃοθ 
δρτοοδ πὶί ἢἰθ. βδδηριΐηθ ἰθαιροσζαηθηξ, [ζὑ 8 Ρ89- 
δἱοηδίο, οχ ταϊοὰ ἴη 1.8 ἴϑῦτωβ, υπΐτγαο ἰῃ 18 ΟΧδρ- 
κεταδιίοη, δῃὰ γοῖ Ὡοΐ πίϊδουῖ ἃ βέγπὶ οὗ πιὸ δὰ 
αἰδδοιίοηδίο βοηθδιρθηῖ. ΑἸΔ]γϑὶδ οὗ αἰϊῆδιβοὸ δπὰ 
γοτ αν βροθοΐοθ ἃ Οἰβῆου Ὀὰΐ ὨΘΟΟΘΒΑΓΥ ἰδδκ οὗὨ 186 
ΟὨἸβεύδῃ βρ  γὶϊ, 

ή. Ῥτον. χσχῚ 33, Βουὰ. χὶΐ, 17, σοὴθ ἴ0 08 ἰῃ 1116 
Ρἷδοο οὗ {}1ὸ ὁχαπηρὶθ οὗ Φδοοῦ ; 81}} γὸ δὺθ ποῖ ͵:86- 
εἰβοὰ ἴῃ ἰυαάρίης [86 οοπάποὶ οὗὁὨ “Δ00Ὁ ὈΥ͂ (Π086 υἵ- 
ΚΟΥ (65 οὗ 8 πιοῖο ἀϑυοϊορθϑα Θοοποῦὰγ (68 [οἱ] ἀο686). 
[{Π18 18 ἔγὰθ ἰπ 8 χυδι βορὰ βϑῦϑο οὔἱγ. Τῇα Ἰίρεὶι 
ῬὮΙΟὮ Τ6ἢ ἤᾶνθ ἷβ8 οὗ οοῦγϑ6 8 ἱτωροτίδηςξ δ οσηθας 
ἴῃ οἷν ἱπαρτηρηὶ οὗ ἴ86 οδδγδοῖον οὔ (μοῖρ δοίβι Βαΐ 
Φδοοῦ μδὰ, οὐ τοϊρῷβ βανθ δδᾶ, Ἰἰίσῃί βυβηοίθηῦ (0 
Κηονν ὑμδὶ πἷβ8 οοπάυοὶ 88 πτοηρ. Ηο τοϊρηΐ Παγθ 
κοόττῃ σογίδίὩἱν ἰδμδὺ ἰΐ τταϑ [ιἷα ἀυῖγ, 85 186 δοὶν οἵ 
ἔδι ἢ, ἴο οοτηπιῖξ ἢΪ8. σαυθ6 πηΐο [86 [,οΓὰ.---Α. 6.] 

8. ΤΏ6 οϑἰ Δ  Βητηθηῦ οὗ Ῥοδοθ Ὀοίνθοῃ [1,Δῦθη 
δυὰ Ψαςοῦ 45 οΥἀθηίγ, οἡ (86 Ῥατγὶ οὗ [δΌδῃ, [6 
εἰσοϊβοδηοθ δηὰ ἴοτοοθ, ἰδαθ ἢ6 ὈγΘδΙκβ ο᾽ [86 1μ60- 
στγδαῖϊο οοτησιυηΐοη Ὀοίπϑθη [ἢ6 ἀοδβοθηδηίβ οὗ ΝΆ ΠΟΥ 
δηὰ ΑὈγδδδσα, ἰυδὲ 88 ἴ06 Ἰἰπ6 οὗ Ηαγδῦ, δυο, ττδ8 
βορδζαίοα ἴῃ [,οἱ. 

9. Αἱ δ} ουϑηΐδ, 896 δουδηβῃῦτηθαὶ ἔοστηϑ ἃ ἴποῦ- 
Οὐχ δηὰ δ:Α] οομοὶ αϊίοη. [Δ ΌΔἢ Β ΓΟΥΘΓΘΏΘΘ [ὉΓ 
186 ἀοὰ οὗἙ δἰ8 δίδοὙ8, διὰ ἷ8 ἴονὸ ἴοσ ἢἷ8 ἀδυἢϊοτγϑ 
διιὰ ργδηάβοῃ, ργϑϑθηῦ Εἴχσῃ ΟΠῸΘ ΤΏΟΓΘ ἰῃ [86 τηοϑί 
ἔλυοτδῦϊθ δϑρϑοὶ οὗ δὶβ ομαγδοίογ, δπὰ τ γὸ ἰδ Κθ 
ον Ιἰοᾶνο οὗ ἷω. ἯὯ,ἍΖ06. τηυδὲ ποίΐοο, μόσγανον, (μα 
Ὀοίοτο ἰῃ6 δηίγδῃοο οὗ Φαοοῦ μ6 βδὰ τηδὰθ 1{{{]6 
ῬΓορτοθθ ἴῃ ἷ8 Ὀυβίπθθ8, (Ἰοβθθ, πδιτονυ-θαγίοα 
γἱονθ, ΔΘ 88 τον [86 οδυ86 ΟὗἩὨ ἰπ0 συΓ86, 48 18 
ἔγυ 8. 

10. Τὴ οἰοναϊοα δἰαὶα δῃὰ ἔδοϊϊπσ οἵ ϑδοοῦ, δον 
8158 ἀοραγίυτο οἵ Γ.ΔΌδΔη, σονθ6}5 1861 ἴῃ (86 νἱβίοῃ 
οΥ̓́ΛΏὁ ποοὶϑ οὗ ἀοὦ. Ηραγδῃ 8 ποῦ ΤΩΘΓΘΙΥ͂ οοη- 
ἀοοϊοα πὴ [6 βαὶηῦ οὐ ἐδ6 δασῦ (ἸὨγουρὰ [Πα 18Δἀ- 
ἀογ); [15 Ποϑίβ 8.6 ταῦ! κο Βοβίβ, το ἰην βι Ὁ]Υ συλγὰ 
(80 βαϊηϊβ δηὰ ἀοίοηἀ ἰδοτῃ, ουθῃ 16 ὉΡΟῺ ἰδ6 
οαγίῃ, στο ἰ8 (6 ΨΟΙΥ ζόγῃ δηὰ δβουγοο οὗ (86 
ἀεδὶυδίζου οὗ αοἄ 88 ἰπ6 (ἀοὰ οὗ ποθ (ΖΘΌΔΟΙΠ). 

11. ΤΏοΥΘ διὸ 8}}}1, 89 δ δρροδγβ ἰο υ8, ἔττο βίσὶΚ- 
ῃρ τοϊδιίοηϑ Ὀοί ΘΟ (ΠΪ8 παγταῖῦνα δὰ ἴπδὶ τ ἢ] οἢ 

ἔοϊονβ. ΦΔαοοῦ οτθ (νοῦ. 82) λα βδρϑόναν λυάρχιηοπὶ 
οἴ ἀοδῖῖ ροη ΔΩΥ͂ 0Π6 οὗ [ιἶ5 ΔΙᾺ} }7 το δὰ βίοϊϑη 
[86 ἱπιαζοϑ. Βυΐ ΠΟῪ 8 ονῃ Εδολοῖ, οὐδοῦ ὙΒΟΣΩ 
86 Βαὰ υῃοοηδοϊουβ Υ Ῥγοπουηορὰ (ἢ 8 βοηΐθποορ, αἀἶθ8 
Βο0η δίϊοσ ἴΠ0 ᾿τπλᾶρθ9 σοῖο Ὀυτίοα ἴῃ [ἢ Θαγίἢ (866 
ΣΧχχν, 4, 18). Βυΐ ψοη νὸ τοδὰ δίοσνδαγαβ, ἱμαὶ 
ΦΔοπβορῖν, [6 πίϑθ βοὴ οὗ {89 υῦίβο δοβϑὶ, ἀθβουῖ 68 
819 ΘΌΡ 88 ᾿ιἷβ ογϑοῖθ (Δ που σἢ ΟὨΪΥ͂ 88 8 ῥγοϊοχί), [86 
σοη͵οοίυτο 18 ΘΑΘΥ, αὶ (19 τοῖο Ὁ 8180 γαϊαθα 186 
ἰτηα χο9 ἃ8 8 ᾿Ἰ08}8 Οὗ βοουγίηρ, ΒΟΥ ἀοβίγοθ δηὰ ἰοῃρσ- 
ἴηχθ. Β5|6 ΟΥ̓ΘΏ 8ΒΟΥΌ6Β ΤΩΔΡΥΘΙΙΟῸΒ ΓΟΘΌΪ 5 ἴο 180 
ΞΑΔη ΓΑ (63. 

88 

13. Το Μουπὶ οἵ ΟἸ]οαὰ 6 τηοπυτϊηοηΐ δηὰᾶ πὶ 
Ὧ6Δ8 Οὗ' ἴμ6 ἔογπιογ οοπηθοίίοη Ὀθίοθοι Μοβοροίδεοΐβ 
δῃὰ Ομ, δΔ:. 

ἨΟΜΙΙΓΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Οοπέγαδὶβ : ὅδοοῦ Β οεηϊσταιίοη δῃὰ τεϊυσῃ, οὗ 80 
ἱποο! α δίσηι, υπάοῦ ἰμ6 ῥγοϊθοιίοη οὗἨ ἰ8ο αοὰ οὗὨ 
Βεῖμοῖ, ἀπά οὗ Μαιιδηδίτη.-- Δ Ὅδπ (Π6 ρουβϑθουΐου : 
ἃ. οὗ δἷβ οὐσιὶ ; Ὁ. οὗ [Π0 δον οἵ (6 ῥτοσηΐβ6.--- 8 
Ῥασϑϑουΐον : 1. ΗΪ8 τηδ]οίΐουβ ΘΟ ρΔηΪΟῺΒ ; 2. 10.080 
ἯὮΟ 866 ἴγοιι ἶπῃ : 8, Ηἷβ τοοίνο8.---Τ)ο6. ποτὰ οὗ 
ἀοὰᾶ ἰο ἴδθδῃ: “Τα κοὸ ποοα, ἢ οἵο., ἰῃ 18 ὑγρῖολὶ δὰ 

ϑρη βοδηο6.---ΤῊ6 Ῥαπἰβθτηθηϑ οὗ ἴΠ6 πῆς 
οὗ οδηᾶοῦ: βισὶΐο δῃὰ παι.--- 6 ὑπὸ βροοοὶοθ δὰ 
ΒΡΘΑΚΟΓΙΆ.--- 6 ροδοοίιϊ ἀσρατγίαγε: 1. 118 ᾿ἰρῃ βἰάθ, 
Ροοομποϊ δέου ; 2, 118 ἀδεὶς αβρϑοῖ, βϑοραγαϊίοῃ. 

Εἰ νρεί Βεοίίοτ, σοτα. 4--.6. ΆὅΤΑΒΚΕ: Ομπάμεε: 180 
Βυβρθαηά δου] ὰ ποῖ δἰ σαγβ ἐδῖθ ᾽ἷ8 οὐστι ὙΔΥ͂, Ὀυὲ 
ΒΟΙΩΘΕΓΩ65 ΘΟΠΒ0]Ἐ πὶ ἢ ἷ8 πὶ (Βἰν, ἱν. 8δ).---ἰι [δ ἃ 
στίονουδ σ΄ θθη Οἰϊάγοη οοταρ]αἰῃ Ὀοίοτο αοὰ 
οὗ ἰδ0 ἰηΐυβ οΥ͂ [οἷν ῬαγοηῖΑ.---ΟἸ Πάτοα δῃουϊὰ 
ΘΟΠΟΘΑΙ, 85 ἴδ τ 88 ροββί ὉΪ16, ἰῃ}6 [8}.8 οἵ (μοὶν ῬδγΘΏ δ, 
--Ἰἰάβοο - ὙΠ Βυμηδ Τ6ΔῺΘ ὙΠΟ 6 υϑοὰ ΔΓΘ ποῖ 
οομμμδηθδα ὈΥ Θοά, Ὀαὶ δ 8 ονῃ.--- ΚΙ ΑΟΗ: 
ὅδοοδβ οοῃάυσί, {ῃ6 ἐτηρδιοηςλ θα π 88 οὗὨ δι ς 
8[1}1} ἃ οδδο οἵ βοϊζ-ἀεΐθηοο, ποὶ οὗὨ ἰηΐπδιίοο.---ϑσηβῦ- 
ΞΕ : Α οοῃίταδι: (86 ἴδοθ οἵ νον» ἔδίμογ, [86 αἀοὰ 
οὔ ιν ἴδιον. 

βεοσδοη, Ὑο 18. 17--21. Ξτλεκε: ΑἸΒΟυρΡὮ 
Φδοοῦ δοίαδ!]Υ Ῥορίπθ Ὠἷβ ἠουτΠ Υ ἴἰο [86 Ἰαπὰ οἵ 
ὭΔΔΠ, ΒΟΙΏΘ ΒΌΡΡΟΒΟ ἰδδὲ ἰθὴ Ὑϑαῦβ δἴαρβθ Ὀδίογθ ἮΘ 
οοτμθβ ἴο 8686, Βἷποθ ἢθ τοϊηδίηθα βοηθ ἰ{ἰπ|0 δὲ 
Βαοοοίι, δίομουα, δὰ Βϑίῃ6] (οορ. οἢ. χχχ δ, 17. 
ΧΧΧΥ͂. 6).---Τ)ο εῃοαγίηρ οὗ [6 ΒΏ66Ρ' 88 ἴῃ ἴ86 Εἰδδὲ 
ἃ ἰΓῸ6 ἴδαδὶ ἴον (ἢ ΒΒΘΡΏΘΓΑΒ---ῇ οσοδδίου οὗ βτοδῖὶ 
ΟΥ̓ (506 οἷ. χχχυΐ!, 12: 1 ὅδηι.. χχν. 3, 8, 86). 

ϑροδδοη Τλὶγαά, τοῖα. 22-2ῦ, ΚΓΤΑΒΚΕ: ΨΦΟΒΟΡΒΌΒ. 
ΤΏο ἰπιογυοηιίου οὗὨ [Π6 πἰριαῖ, δηὰ 186 παγηΐηρ ὉΥ 
αοά ἴῃ ἷ8 βἴθορ, ἱαρὲ ἶσα ἔτοιῃ ἰπὐ)ατίηρ Φ800Ὁ.--- 
Βὲδί. Τμὸ. ; ἀοὰ βοπγοιϊπη68 Β0 ἱπβθσηοεΒ δηὰ αἰγθοὶδ 
[(8ὸ Ποαγὶβ οὐ δηδιηΐοθ ἰπδὲὶ (ΠΟΥ Βἢ4]1] 6 [ΔΥΟΥΔΌΪΥ 
ἱποϊποὰ ἰοπασὰβ ἐΠ6 βαἰηῖβ, δουρὶ ΠΟΥ͂ ΓΘ ΤΘΑΙΪΥ 
οἰ τἰοτοὰ δραὶμδὲ (πο τα.---λω,: αοα πιαῖκο8 ἴοο]»- 
8} (86 ΘΠΘσαΐ65 οὗ πἰϑ ομυτγοῦ, οἴο.--- ΒΟΟΤοΡ ἴα ἴῃ 
οοὐθηδηὶ τὶ αοἀ ποοά πᾶν πὸ ἔθαν οὗ τηθῃ.--- 
ΒΟΗΒΌΨΕΒ: ῳΦδοοῦ τῆονοϑ υὐάθῦ ἰθ6 ἰπϑίδης δηὰ, 
Ῥυθβδϑίῃρ ἀδῆσον οἵὗὁἨ Ὀοίηρ ῥἰυπάογοά, οτ᾽ βἰαϊη, οὐ οὗ᾽ 
Ὀεΐηρ τηΔα6 ἃ Βἴανθ τι Ὠἷ8 ΤΔΙΏΠΥ δηά ἰδίκθη ἰοὸ Μοδο- 
Ροίϊδπιία, 5111} (ῃ6 ῥτογηΐδου (οἰ. χχνὶ. 16) (1β8]5 (86. 
Ῥτγοζωΐβα ἴο ἢἷπι. ΤΠ, τ νδύρυ τ ΤΩΔΥ͂ ΟΡΌΓΟΒΒ 08 [ὉΓ΄ 
ἃ {ἦπη6, τλυδὲ δὖ 1451 στη ἴ0 Οὐν βα᾽ σαϊοη (( 4]ν]}). 

ϑεοίίοη, Ῥοωτίλ, ποτα. 286-30, Ξτλδκε: (1 ἰ8. (86: 
ὙΑΥ οἵ Ὠγροοτίξο8 τθα ἐμοὶγ δοὶϑ ἀ0 ποὺ ῬγΌΒροΓ, ἴὸ 

ἷπ Οἶδον ἰ0η68.)---οτ8. 29. Ηδ ἀοθ08 οὶ ΒΩῪ 
ἐμδὲ 86 Β88 ἴῃ γίσλέ ἀπὰ αἰὐλογίέν, Ὀαὺ (Παὺ 80 [88 
(8) »οῖσον' (οοταρ. Φοη σὶχ. 10). [ῖπὸ {Πἰ8, μβόνονοῦ, 
ἢ6 τοίαϊο Ὠἰσηβο!ῖ, ΕῸΡ ἢ δ6 Ροββϑαϑϑθα [ἢ6 ΡΟΎΤΘΥ, 
ΜὮΥ ἀ0608 ἢ6 δβυῇεν ἰμπηβο! ἴο Ὀ6 ἰοττβοὰ δηὰ ἀθ- 
ἰοστοὰ ὈΥ (89 νασπίηρ οὔ αοάὰ ἰπ {6 ἀγοϑτῃ ἢ-ΟἹι, 
ὙΚῸ ΜΠ ἢ: Ἠδ οδῃημοῦ 66880 ἴο ἰξτοδίθῃ.--Ηθ 
τοι δυο ἰηὐυτοὰ τη Ὀυΐ ἀανοὰ ποί.---ϑοηπῦθἘπ 
ΤΏΘ ἰωδροθ τὸ [ἷ8 Ὠἰρῃιοϑὶ λαρρίποδ8, βῖποθ ὑὸ Βΐτῃ 
{86 Ργδβθῆοα οὗ [8ο Ῥοὶεγ 8 θουμὰ ἀπὰ οομββθὰ ἰο. 
ἰι5 δυταῦο!. 

Αεοίϊοπ ΕἸΝ, νοτϑ. 81-δὅ. ΕΤΑΚΚΕ: ΟἈΑΜΕΒ: 
γον. 832.. Α.Ἅἔ Ομυβιίΐδη βῃουϊὰ ποὺ Ὅθ ΤΑ δηά ρΡ88- 
βἱοῃμδὶθ ἴῃ ᾿ἷ8 δῆβυγου. οι. 856. ΤὮΘ ὙΟΙΊΔΠἮ Ο61)- 
πίηρ ἰδ Ῥτοδτιιίηθηι (5᾽γ. χχν. 17; Δυᾶρ. χὶν. 16).-- 
σλεπεκ Ἡαπάδιοςλ : οΣ. 88. ΤΌΘ ονὑεβ8 δῃὰ [δ 



δ4δ ΟΕΝΕΒΙΗ͂, ΟΒ ΤῊΣ ΡΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΞΒΕΗ͂, 

κοαίδ ἴῃ μοῖρ δβίαίΐθ ποθ ἴμ9 οὐ᾽οοὶα οἵ δΪ5 88 ἨΘ ΤΩΔῪ ΒΌΡΡΟΒο, ἰο ἰδθ δα, τοδγ οὰ 80 μαμμὰ 
ΟΑ͵ο.---Εοαϊροῃοοά ζοϊϊοτα ἰδοῆι.---Μαη 8 συπηΐηρ ἰδ] [μ06.--{{ῦ πὲ : ΗΟ ὁ8ὴ {5 ξεῖϊον 
Τοδὰγ: ΜΟΙΠΏΔῺΝ ἰμοχδυδίὉ]6 δηὰ οΐοδβ (Υ αἱ. 1 πῦιο ἐδο ἰδίηρ ἢ) 

ἷ .Φ Φ 

ἱϊ, 3. 
ϑοοίἑοι, Θὲκίλ, τοῖα. 86-42, Ετλβκε: δὲ ἰδ ἴῃ. [ ὅδοοῦ ..88 υδὲ ὁδοδροὰ ἐδ ροεθοσπίξοσιδ οἵ [6 

οἰαάδοά ἴῃ 8 δβορμοσὰ β ΤΠ αΪη668 (τοῦ. 88).--- διδί, ̓  ἐδιδιοε πον, τβοεὶ ἢ0 ἴο ἔδασ {δὶ μο βῃουὰ 
Ἡρινί. : ὙΠ ΠΘΏ οὯ6 ὁδὰ ΒΟΥ ἐβαΐ ΒΒ δ Ὀθθὰ (ἈΠ - [ ταϑϑὶ ἃ ἤδγοας ΘθραΥ ἴῃ Ὠΐα Ῥτοῖμεε ἔδαυ, Ηαιο 
δυὶ, ἀρήρει, πὰ αἰ σοηὶ, ἰὰ ἰδ οὔἶοθ, 86 οδῃ δίδηὰ [ Θοἃ οοκβετηα εἶπὶ ἰῃ 18 ἴδ, Ορδῦβ [ιΐδ ογθι, 

πὰ ἃ οἷοαν σοηδβαίθηοο, δῃα δϑβοσὶ Ὠἰβ ἱππηοοθῶσοα. ἰ οἱο.---ἰἰ 'ἰ6 (η6 οδἕοο οὗ ἰδ9 (0 χυδιὰ ἔνε εἶπα, 
ὕαεεχε, ἃ κυϑὰ σοάδοίπο δἰ κρᾶν κιεδίσω θυὰ κἰτα (πὸ οοἱὶ 826 ἰο ἰδ ΟΔΣΩΡ : ὁ8ὲ δὲ 
Θει6 Ὀοϊάμεαα δι ἃ οοιδβοἰδιίου.--- ϑσηβῦυεε : Τ6 ρδζ- | δ0Ι890 οὗἉ διβροὶο ποὶ Ὀαίΐοσθ ὅδοοβ, οἴδιοῖδ [9 
δβοουξίοι οἵ δοοῦ Ὦγ ἴδῦδη οπὰβ αἱ ἰδδὲ ἱμ ρϑδοο,  ἰονοὰ πἷσω ; ἐδθ οἴμον ἔδπδς ἴς ἴο ἐ)6 δηροὶ οδρ δινὶ 
ἴον διὰ Ὀϊοδείηρ.-- 8 1856 Ὀτοίδον ἔπ ἴῃ ἤοοο- ] (6 διοοσζηρεηθηὶ οὗ ὅΔο00.)--Ο 7 [86 δῃροὶβ ὃ 

ἃ. ἰδεῖν ον. Ῥοίδιηΐα ἰδ ὁχοϊυθοὰ δον ἰδ δδ γοδοιιϑὰ ἰΐ ἀδβίηδ. ἰ οδ]ϑὰ μοοίβ: 1. Ετοιι ἰδεῖς του! ϊὰθ : 
οι, : ἄἀσε: ὃ. (Βοὶν ροττον ἕοσς {1:6 ργοιθοξίοε οἵ ἴδ δδἰδὶ, 

β'δοδοη ϑενοκίλ, νοτα. 48.-δ8. Άὅτακεε : (Ὀ8δε-  δινὰ (ἰμ6 τεδίϑφίδηοο διὰ ῥυηίδιξηοωλ οὗἨ [ἢ 

σπκάμεκ: ΏΘΩ ἃ ΣΩΔη ΒΒ ΜὙ8ΔΥΒ ρίδδδο ἰδο ᾿οτὰ, δ6] βασὴδ δὲ οἷ. σχυϊ, ῬΓΟΌΔΌΪ βθῖθ 88 ἰδοῦο 88 
τοδ κοί ἢ τοὶ ἰδ ΘὨοΣΐ66 ἰ0 ὈΘ δὲ ρϑδοϑ σἰ ἢ Εἶτα  ἱππαγὰ υἱδίοη (Ρα. χχχὶν. 1).---ϑσκῦδες : ὅδοῦθὲ 
(Ρτου. χνΐ. 7). -οὐτεε Τακάδμολ : ΤΔΌδη ΠΟΝ ΒαΙτὰ ΒΕγ σε. 15 ἐσράξτοτο ΚΊΠΙ ὙῸΒίτν, ΔΟΔ ΕἸ ὑπ 
[ὍΣ δρδίη δηὰ βἶνϑα ΜὙΔΥ ἰ0 ἴδ6 πδίωγαὶ δοοϊοι οὗ Ϊ δοουξοη οὗ [δῦδη, ὑγοῦγχυγο (δο ἔπίατθ οὗ ὡ 
8 ἴδιος. Το οἰγουτοδίδσιοοδβ ποι ἰαπάοα ἰο οαἰπὰ  Εργρί.---(Υ]. Ηοεῦοτζοσ) ὙΒοϑόενοΣ παῖκδ ἰῃ δ 
ἰδ τχϊπα : 1. ΤΏ δούϑῃ ἀδυδ᾽ ἰΟΌΓΩΘΥ; 3. ἰδιο ἀἰνίῃο ] τᾶν, ἐνῷ, υρὴ ἰῃ δῖ8. Ῥυγδυΐίδ, ΤΩΔΥ δὲ 81} ὕπ)θδ βῺ7 
ψασυϊηρ; 8. ἴθ πιοτεβοδλίοι τοδυϊ ως ὕγοσα Ἀΐδ | νίτι δ8ι, Ῥαυὶ: “ Ηδ β8!] ποῦασς Ὀ6 ἔόσβδκει,".--ἴ8ο 
ἔρυϊιοδα βοδσοῦ : 4. ὅδοοῦ 8 δον ἀοίορηοο δηὰ ἰδ ] ἰανί αι ἱο πτοτϊὰ τβ ἀϊδοϊοδβοὰ ἰοὸ μέγα, Ὀϑοδῆθε δα χι εἰ 
ἐσυΐι οὐἨ μἰ6 τορσοδοῦϑα.-- - ἰδ οοῦσαξο δηὰ δηρος δοὰ ἴϑαγ 411 ἰδο υἱδί"]ο ποιϊὰ.---ἰ υτηκε: ΤΠ κηρεῖα, 
ΌΣΥ Εἶν ΜἨΔΥ ἰο δας διὰ διιχίοίγ.---ϑσειβῦρκε : | [ἴω βοάυϑὰ ἐμαὶν οὔἶοο ἰδ ἰο δίῃ ΟἿοτ ὑο Θοὰ ἰα (δ 

ἴδο Ηοῦτον, ἰδ ποτὰ “ἢ " ὁὀοσασα ὑπίοο, ροϊπίίης, ἰ ΗΪσθοσὲ ; οὐ ἰδθ οατίδ, ἰοὸ πδίοξ, ἰο χυΐάθ, ἰο τὴς. 

ΕἸΙΕΤΗῊ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

«ἴαοοδε γείωγα. Τὰ 7εαν 97 παι, Τὰ πίρλέ ὠνοιίϊαρε οἱ Οοά, Ῥονπδοι. Το παπὶς Πεγϑοὶ, 

ΟὝΔΡΙΕΒ ΧΧΧΙ͂, 8.---ΧΥΧΙΠ, 1--16. 

8 ΑΑπὰ 6000 8βθῃύ τη θΕΒθΏρ ΓΒ ὈΘΐοτΘ εἶπ ἰο Εβδὰ ἷ8 Ὀσοίμοσ, υμΐο ἐμ Ἰδπὰ οὗ ϑεὶῃ 
4 ἰμο σου γ οἵ Εάοπι. Απά δ6 δοτηιηβπάρα ἰμθπλ, βαγίπρ, Τ ΒΒ 8881} γ8 ϑρβᾶὰκ υῃίο 

ΤΩΥ͂ Ἰοτᾷ Εβδα, ΤῊΥ βοσυϑδηὶ ὕ8οοῦ βαῖἢ ὑμα8, 1 Βδνθ βοϊουχηθᾷ [ματὸ βϑθὴ ἃ βίγδααρεγ] γΠ|} 
δ ΤιΔῦδῃ, δηὰ ϑἰαγοὰ {μθῚ0 μὲ} πον: Αμπᾶ 1 ἤδνο οχϑῃ, δηᾷᾶ δβ868, ἤοοῖβ, δπὰ τρθη- 

Βοινπίθ, δ ἸΤοτθῃΒοσυϑηίθ: δηᾶὰ 1 806 δϑηὺ [αβὰ πον 1 χαβεὶ ϑαπά, ἐδι6 ΓΊ ναχαρορὶο] ὑ0 ἰεἰ] 
ΤΑΥ͂ Ἰοτά, (μδὲ 1 τπιᾶὺ ἤπὰ ργδοθ ἴῃ (ὮΥ αἰρμῦ. 

8 πᾶ {16 τηβββθηροιβ τοἰυσηθᾶ ἰο 9Ψ800Ὁ0, βΒαγίηρ; Ἦ 6 68π16 ἰο ΠΥ Ῥτοῖθοῦ Εἶδδυ, δπᾶ 
Ἴ αἷθο μθ οοχπμθί ἰο τηϑοῦ [μ66, δῃὰ ἴσασ μυπᾶγοα τηϑὰ ὙΠ αἷσι. ΤΉ Θη ΨΦ6000 τν.88 ρτεδίΥ 

εαἴτϑια, πὰ ἀϊβίγοββοα : διὰ μα αἰνἀϑᾶ [μ6 ρϑορὶθ ὑμαὺ τοαϑ νγὶμ ἶσα, ἀπ (6 Βοο 8, δοῦ 
8 ΙογαΒ, δηὰ ἐμ σϑιμθὶβ ἰηΐο ὑἔτὸ Ὀδηᾶβ: Απᾶ βαϊὰ [τλουρλι], 1 Εδβαὰ οοσὰθ ἰο (δε 019 

ΟΟΙΏΡΔΠΗΥ͂, 84 πτηϊΐο ἰΐ, ἰδ ἰ. 6 ΟἾὮΘΙ ΘΟΙΆΡΘΕΥ͂ ὙὮΙΟΣ 18 1οἰν 88}6}} Θβοδρϑ. 
9 Αμὰ ὅδοοῦ αἰ, Ο αοἂ οὗ τηῦῇ ἔδίμοσ Αργδθδιο, δὰ αοὰ οὗὨ τηΥ ἔδίμον 1σδδς, (δε 

Πωγτὰ τὶ ἢ. Βαϊ ἀ8ὲ [ἀτὲ δαγίηβ] απο τη, Βδίαγη ὑηΐο {ΠΥ σου ίτΥ, δπὰ ἰο ἐῃγ Κπάτοα [υἱηδ- 
10. νἱδοθ], δῃᾷ 1 τ }}] ἃ68] ττ6}} τυ ἐμθ6 : 1 δὰ ποῖ ποσί [το Μμε1ο ὧε] οὗ [Π6 Ἰοδδὶ οἵ 81} {88 

τη γοὶθθ, δηᾷ οὗ }} (η6 γα ἢ, τ οἢ (Βοὰ μαϑὲ βῃοισθὰ απο ΤΕΥ βεσνδῃΐ : [ῸΣ τὶ} ΤΥ 
11 [«Ἰοη6} 1 ραββϑὰ ουδὺ (8ῖ8 Τογάδη, δῃᾷ μον 1 διὰ Ὀθοοιὴθ ὑνγο Ῥϑῃ 8 [ομπιρε]. θοῦ πιθ, 1 

ῬΓΑΥ ἴμ66, ἔτομῃ μ8 Βαπᾶ οὗ ΤΥ Ὀτοίμοσ, ἔγοτω [26 μαπᾷ οὗἉ Εἶβδὰ: ἔοσ 1 ἔδατ δἴτα, 16ϑὲ [38 
12 Μὴ} οοπῖθ δηὰ βιαϊίθ τὴθ, απᾶ (088 τωοίμου υλθ [αροῦ, ονο:] (89 οἰ ]άτοη. ἀπὰ ἰδοῦ 



“ ΟΗΑΡ. ΧΧΥΠ. 8---ΧΧΧΠΙ. 1-16. 64] 

Βαϊ ἀϑὲ, 1 11} ΒΌΓΘΙΥ ἀο [66 ροοά, δῃηἃ τηδῖζθ [οεἰα116}} θγ β6θα δ8 [ῃ6 βαπᾶ οὗ {86 868, 
ψὮΟἢ σαηηοῦ Ὀ6 ηυχηδοχοα [οΓ τη] 46. 

13 Απμπα ἢθ Ιοἀροά ὑπογὰ {πδῦ βαῖὴθ πιρηὺ, ἢ δηὰ ἑοοὶς οὗ ὑπαὶ τ Ὡ]οἢ οαπηα ἰο ἢὶ8 ᾿απᾶ ἃ 
14 ρῥγθβοῃηὺ [οσ Εἶϑδι ἢἷ8 Ὀγοίμοσ; Το πυπηαγοα 8Π6-ροαὶβ ἀπὰ ὑνθηΐν Β6- ροδίβ, ὑνχὸ Ὠυπάτοα 
15 ἜἾὟ68 δηὰ {θη Υ σάτηϑ, ΤῊΣ τ] ἢ ρϑῆι618 πτιΐ ἢ [ΘΓ 0] 18, ἔου  Κίηθ δηά ἔθη Ὀ0]]8, 
10 ὑΘὨΥ͂ Β.6.88868 ἀπὰ ἰδῇ [ο818. Απα ἢθ ἀδ)σοσοα ἐΐοηι ἰπίο 86 Βδηᾶ οὗ ἢΐ8 βογυϑιηίβ, 

ΟΥ̓ΘΤΥ͂ ἄγονθ ΟΥ̓ ἰΒβΘΙαβαῖγῈ5; δῃὰ βαὶα υὑπΐο [18 βουυδηίΐθ, Ῥα88 ΟΥ̓ΘΥ ὈΘίΟΓΘ τη, πᾶ ρυΐ 
11 δ βρδοθ Ὀούψιχί ἄτονθ δὰ ἄτονθ. ὡἀπᾶ ἢ οουηιδηᾶθα πο ἔοσθιηοβί, βαγίηρ, Ὗ θη 

Εἰδδὺ ΤΩΥ Ὀτοίποῦ τηδούθίἢῃ ἔπ66, δῃα δϑίςζοί ἢ ἔμ66, βαγίπρ, Ἦ Βοβθ αγέ μοῦ ἢ δηὰ ψ 6. 
18 ροσϑὺ ὑΠποιι ῦ 8δηα σγο886 αγὸ ἰῃ686 Ὀδίοσθ {866 [πῖῶδὲ μθ ἀσίνϑβ βεΐοσο β'πα] . ΤΏΘη ἴδοιῖῖ Βῃ δ] 

ΒΑΥ, Τὴεν δὲ ΠΥ βοσυδηὺ ὕδοοῦβ: Ὁ (δ ἃ ργϑβϑηΐ βαῃΐ ὑηΐο σοῦ Ἰογὰ Εἶβδι; δηᾶ Ὀ6}ο]ά, 
19 αἷβο, ὁ 9 βου") ηα υ58. ΑΠπα 80 σοϊῃηϊηδηαθα ἢθ (ἢ ββοομᾷ, δηὰ ὑπ ἰμισα, δηᾶ 11] {μδὶ 

ΟΠ οσϑα ὑῃ6 ἄγονθϑ, βαυῖηρ, ΟἹ {Π18 ΤΊΘΠΗΘΣ 8118}} γ9 βρϑαὶς ὑηΐο Εἶϑαι, θη γ πὰ 
20 ϊπ|. Απὰά ΒΑΥ͂ γ8 πλοσθοῦοσ, Β6Πο]α, (ΠΥ βοσναπὺ “8000 8 Ῥθηϊηα 8. ΕῸΣ ἢδ βεϊὰ 

[1θοῦρμ}}, 1 11}} ΔρΡΘα80 ἢ [1π|. νει (Π6 ργθϑϑηΐ (μδὲ ροϑίῃ ὈΘΙΌΓΘ τη6, δηὰ αὔοσσασα 1 
2] ν]}} δθ6 ἢἷβ ἔδοθ ; ροσϑδανθηίασθ 86 ν7}}} δοσϑρύ [παβῖκο ομθασίαὶ τὰν ἴδο] οὐ τη. 830 σπϑηῦ [ῃ6 
22 ῥγθϑϑῃὺ ΟΥ̓́Θ Ὀοίοσθ πὶ; δηᾶ Βἰγλ861} Ἰοᾶροα ὑπαῦ πιραῦ ἰὼ [089 σοΡΔΏγ. πᾶ ἢ τοβα 

ἊΡ ἐμδὺ Ὠρΐ, δῃα ἰουΐ 18 ἔτγο ψ γο8, δα Ἀϊ8 ὑν7ὺ ψΟΙΩΘΏ-Βοσυ δηίβ, δη ἃ ἢ18 θ᾽ θυ θ ἢ ΒΟΏΒ, 
23 δπὰ δα ΟΥ̓́ΘΡ [89 ἰογὰ Φαδθοῖς. Απᾶ δ6 ἰοοὶς ἰῃϑτῃ, δὰ βϑηΐ {μη οὐδοῦ {μ6 Ὀτοοῖς, 

μὰ [αος Βθῃὗ ΟΥ̓́Θ ἰῃαὺ ἢ6 ἢδἃ [μἱϑ Βοτὰ8], ' 
24 πᾶ Ψδ00} γγὰβ ον δίοπθ,; δηά ὕπθγθ ᾿υτθϑι]θα " ἃ τηδ ὙΠ ἢ Ἀΐμ, 8 }}} {Ππ6 Ὀγοα ΚΙ; 
25 οὗ τὍῃ6 ἄγ. Απᾶ ψ θη δ Βα ὑμαῦ ᾿θ ρῥγονδιθὰ ποὺ δρδίμϑὺ ἢΐτη, ἢ6 ἰουομαᾶ ἰδ6 

Βο] ον οὗ δϊ8 {πἸρᾺ [8|ρ-Ἰοῖπε οκ φοοκοὶ]} : δηα ἐδ ΒΟ] ]οΥ, οὗὨ “966 00᾽8 ἐπιρὶ τταϑ οι οἵ )οἸηῖ, 
26 88 [9 ττοβιϊοα ἢ} ἃ. Απὰ ἢ6 βαϊὰ, [οἱ τρΒ ρο, ἴῸ ἰῃ6 ἀΑΥ Ὀγθδίκοίῃ : δπᾶ ἢθ βα]ᾷ, 
21 1 “111 ποῖ Ἰοὺ {866 ρο, θὁχοδρί ἰβοὰ Ὁ]688 1898. ἀπά 18 βαϊα υηΐο πἰπ, μα ἐξ (ὉΥ 
28 πδῃϑῦὺ πᾶ ἢ Βδὶα, ὅδοοῦ. ἀπά δο βιὰ, ΤὮΥ πδηιθ 8881} Ὀ6 ο8]164. 0 τηοτὸ Ψ΄8οοῦ, 

Ὀαΐ [δγ86] ἐησαι : [ὉΓ 88 8 ῥΥΐη09 Βαϑὺ ἐῃοὰ ῬΟΥΤΘΓ [{8οὰ Μαδὲ οοπίθειοὰ [ἢ γε ἢ Οὗ, ἀπ τὶ! 
29 τηθῃ, δηὰ ἤδοὺ ργονδιϊ θᾶ. Απᾶ ὅδοοῦ δβίκα λίην, δῃὰ βϑϊα, 1.8}} σιθ, 1 βσδὺ ἴῃ 66, ΤΥ 

ὨΔΙΏΘ: 8ηἃ 6 8814, Ὑ Ποσυθίοσο ἐς 1ὑ ἐλαΐ ἰβοὰ ἀοβί δϑὲὶς δῖδν. ΕΥ̓͂ δῦ Απᾶ ἢ6 
30. Ὀ]οΒβθά ἢΐτη ἰθσθ.0 αἈἀῃὰ Φδοοῦ οδἹ]ϑά ἔθ παῖὴθ οὗὨ (6 ρίαοςθ Ῥϑῃίβὶ) [ϑιοϑ οἵ αοὰ]: 0 1 
31 αν βαδὴ αοα ἔλοθ ἰὸ ἔδοθ, δπᾷ Χηγ 116 [κω] 18 Ῥγοϑοινθᾶ. Απα 88 ἢθ ρβϑθθα ΟΥ̓ΘΣ 
82 Ῥομυθ] [Ῥαπ|61], (ἢ δὰ ΤΟ90 ὍΡΟΣ Ηἷπι, δηα δ6 Πα] θα [πτῶϑ ἸαπιοΪ ὩρΟοῊ δἰ8 {πὶρῃ. ΤΏρτο- 

ἴοσγ [86 οἰ]άγθῃ οἵ Ιβγϑθὶ] δὲ ποὺ οὐκ (08 8:6 07 [ϑαϊαξϊο ποτνϑΪ, ἡ Β]οἢ Βῃγϑηϊς, τ] οἢ ἐϑ 
ὍΡΟΣ {86 ΒοΙ]ο οὗὨἨ (86 {πὶρῃ, αὐἴο {Π|8 ἄδγ ; Ὀδοδυβθ 6 ἰσυοῃθα {86 Πο]]ονν οὗἉ ὕδοοῦ Β 
{ἢ ἴῃ [Ὧ6 5Β᾽Π6Ὺ ὑμδαῦ ΒΏσΘΩΚ. 

ΟΗ. ΧΧΧΊΤΙ. 1. Αμᾶ Φεοοῦ ἃ ὉΡ 8 Θγϑβϑ, δηα ]Ἰοοϊζϑᾶ, δια Ὀθμοὶά, Εἶδαὰὰ οϑηΏ6, 
διὰ σι ἢ Ὠἰμὰ ΤΟ Ὠιιηάγοα τοῦ. Απᾶ ἢθ ἀϊνιθα ἰπ6 οὨ]άγθη υαπίο [μθδἢ, δῃηὰ αηΐο 

2 ῬΔΟΒ6], ἀπ ὑπίο {π6 ὑνχο μδηἀπιδίἀθ, Απά 16 ραΐ [ἢ Πδῃαπηδ᾽ 48 δηα ὑπϑὶγ οὨ]άγθὴ 
ἰογθιιοβί, δηὰ ΤῈ 8} ἀπα Β6Γ οὨ]]άτθη δἰζοσ, δῃ ἃ Βδο 6] δῃᾶ ΦοβορᾺ Εἰπαθττηοϑύ [δὐ ἐλ 1δδὶ]. 
Απά ἢθ ραββθᾷ οὐϑσ Ὀδίοσϑθ ἔῃϑυ, δηἃ Ὀονγϑά ᾿ϊμλ86} 6 ἰο (86 σγουπα βϑυθῃ ἰἰπλθ8, ὑπ] 
6 ὁδη16 ΠΘΑΥ ἰο 118 Ὀγοίμεσ. ΑἈπὰ Εβδα σὴ ἰοὸ στηϑϑὶ ἤϊτη, δηα ϑιητδοθα μίγη, δηα [68]} 
ΟἹ [ἷβ Π6οΙς, δῃα Κιββοᾶ Ἀϊπὶ: δηὰ ἔν σορί. Απᾶ 6 ᾿ξἔ0α ἋΡ 818 ΘΥ68, δῃὰ 88. [πον] 
(86 σποϊθθῃ δηὰ {Π6 Ομ] άσθη, δηᾶ βαὶα, ὍΝ μο αγὸ ἰῃοβθ ψιῦ ἰμο6 ὁ [τότ μαϑὲ ἔμοα ἐμοσθ] 
Αμᾷ ἢ 58εἰ, ΤΊσ. οἰ ]άγοη πολ αοα μα στδοιουβὶῪ ρίνθῃ (ΕΥ͂ Βοσσαπί. ΤΆθη (δ9 
Πϑμἀτηδὶ ἀΘὴΒ σδηθ ὩΘΑΓ, ἰΠ6Υ δηᾶ {ποὶγ οἰ άγθῃ, δὰ {ΠΥ Ὀονγοα ἐῃθιλϑοῖνοθ. Απα 
ΤιΘΔὮ αἰ8ὸ τ ἢ ΠΟΥ ΟὨΙ] τοι οδπιθ πθδῦ, δπὰ θονγϑα ὑβϑιηβοῖνοβ; δπὰ δι. σδῃγθ ΦΌΒ6ρἢ 
ΠΘΑΓ δηἂ ΒΟ 6)], πὰ {ΠΥ Ὀονγοᾶ {ῃπϑιιβοῖνοθ ἀπᾶ [6 βαϊὰ, ἊΝ μαὺ πιοαπεϑέ ποὺ ὉΥ͂ 
811 (18 ἄτονϑ [ϑρ] μοῦ 1 τοὶ 7" Απᾶ ἢθ 8βαϊ4, 7Τλε8ε ατὰ ἴο πα ρτδοθ ἴῃ (86 βίρῇῦ 
οὗ τὴ ἰογσγά. πᾶ Ἐἶβδὰ βαϊὰ, 1 Βᾶνθ ϑπουρὶ, ΠΥ Ὀτοίμθι; ζθὸρ ὑπαὶ βου διδϑὺ υπῦο 
{Πγ80}8, Απά 96.000 5864, ΝΑΥ͂, 1 ὈΙαΥ [866,16 πον ΓΕ μᾶνθ ἰουπα ρτδϑοθ ἴῃ (ΠΥ διρί, 
{πῃ ΤΘΟΘΙΥΘ ΠΥ ὈΓοϑθηὺ δὖ ΤΥ Ββαηᾶ: (οσ ὑμογθίοσθ [πον] 1 ἤδνθ 866ῃ Ων ἴδοθ, δ8 
᾿πουρὰ 1 δὰ βθϑὴ {86 ἴδοθ οἵ αοἄ, δῃὰ ἴβοὰ ταϑὺ ρ]θδβϑᾶ σῇ τὴ6. Ταΐῖθ, 1 ῬΓΑΥ͂ 
{8669,. ΤΥ Ὁ] ββίηρ (μαι 18 Ὀσουρῶῦ ὑο ἴπ66; Ὀθοδυβο Θα μαίῃ ἀδαὶξ στϑοϊουβὶ Ὑ Ί (ἢ Τη6, 

12 δῃᾷ Ῥθοδυβθ 1 βαῦϑ δῃπουρ : δῃὰ δ6 υτροᾶ πὶ, δηὰ μ6 ἰοοῖὶς ὦ. Αἀπᾶ ἢ βδϊα, 1μϑὐ ὺ8 
13 ἰαἶκο ΟΌΓ ἸΟΌΧΤΗΘΥ, δηὰ Ἰοὺ υ8 ρῸ, δπᾶ  ὑ}}} ρο Ὀϑίογθ 866, Απᾶ [Βα] Β6 βδϊ ἃ απο Ἀ1πὶ, 

Μγ Ἰοτὰ Κπονϑῃ ἰμαῦ [86 ομ]άτθῃ αγὸ ἰοπᾶοσ, δηᾶ (ἢ 6 Βοοῖτθ πὰ ἤθγαβ τις γουπρ " αγὸ 
14 νὰ πιο, δὰ 1 τηθὴ βῃου]ὰ ονδι.ἀσῖνα ὑμθτλ ομ6 ἀδΥ, 41} {π0 Ηοοκ ν}}} αἴθ, [Ιμδὺ τον 

Ἰοτά, 1 ΡΓΔΥ͂ (886, Ρ888 ΟΥ̓́Σ ὈΘίοτθ ἢΐ8 βοσυδηΐ : δῃᾷ 1 ψ}}} Ἰθδα οἡ βοῦν, δοοοχάϊηρ ἷ 88 

Θώὄώ οο ὩΣ ΟὉ ὧι ὡ. ὦ9 

,»ὀ  ὑμεὴ μι 



548 ΘΕΝΈΞΒΙΒ, ΟΒ ΤῊΒ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΡ' ΜΟΒΕΒ. 

[Π6 σαί .]6 ὑῃδὶ σοοίῃ Ὀοίοσο τὴ δῃᾶ {ῃ6 ομ]άγοη ὃ6 80]6 ἰο δῃμᾶθγα  ὉΠῚ] } σοπλ6 ὑπΐο 
(δ ΤΥ Ἰογὰ υηΐο [56 1Γ. Απα Εἶϑδι βαϊἃ, [δ᾽ 8 ΠΟῪ ἰθανὸ ΜΠ} (ἢ 66 δοηὶς οὗἩ 186 οἹκ (δαὶ 

αγὰ ΜῈ τὴ6: Απᾶ ἢ 5814, Ὑ Βαὺ πθϑάρίῃ 107 μοΐ τὴ πὰ ρύδοθ ἴῃ ἴδ6 βιρειὶ οὗ Τὴ 
Ἰογᾶ. 

16 

1. ΟἽ. χσχχὶΐ. τοῦ. 13.---ΤῊὴ68 πὶσδὶ ἀἴοσ [86 τοίαση οὗ ἔξ; ΣΛΟΙΘΟΏ ΡΟ 
ἸΔδῖ οἰδυδο: [ς Ὑοσ. 20.--- ΠοΌ., σοΥοῦ Πΐβ ἴβοο ; δῃῃὰ θο, ἰὼ ἐδ6 

50 Εἶδδα σγείυγηι θα τὺ ἀΔΥ ἡ ἈΪ8Β ὙΔΥ τἀπίο δὶ. 

διηᾶ ἰδ διτδηροιλοηξ οὗ Ηἷ6 ὀυιραΣγ.--Α. α.} 
Ὁ] ΗΠ ὌΡ ὩΥ ὅδοο.--Α. α.} 

(ἢ ες. 24.--Ή 5, δὰ δηξίᾳιθ ἕοστο, ΟΠΙΥ͂ πδοᾶ βεστὸ δηὰ υ. 26, 286, ἔγοπι ΚΟ 3λὲ, ἴο σίσοςἷο τΣΝ, οσΣ ἔδιο Ἱκϊτιάσοὰ τοοῖ 
Ῥ3Γ, ἰο Πἰπιῖξ, ΘΏο]οθο, 88 009 ΤΘΤΩ ΟΣ ἴδ 9 οἶμβοσ. Ἐ πισ, "Ὁ. 219.--α. 6.] 

[- σἈ. χχχὶϊ!. ν4-..δ} ὅ.-«ΤἸὰὔἰ., δ. 4.7. 18ιοδο ἕο 8696.--Α, ᾳ.1 

[5 ὙΈΎΓ. 8.--- ΤΥ Πα. ἰο 66 8}} [μ19. ἐσαίΐῃ. --Αα. α.} 
[96 εν. 13.--Ηθ6Ὁ., τ ΒΙΘῊ ΔΥῸ σα ἐ] κί ηρ.--Α. 6.} 
[7 ον. 11.-᾿φ τοοτάϊης ἰο ἔμο 2οοἵ, ΟΥ Ρ808.--Α. 6.] 

ῬΕΕΙΙΜΙΝΑΒΥ ΒΕΜΑΒΆΈἍ, 

ΚΌΟΌΟΙ ΒΌΡΡΟΒΕΒ ἸδτΘ δὴ γι Βοἷδὶ στα σ᾽] ης οὗ 
ποϊοτοροηθοιβ δηὰ οὐδ σοη γϑαϊοίοΓΥ ῥδγῖϑ, ἰδ ἢ 
ἔτοια αἰ δγομὶ ΒΟΌΓΟΟΔ, ἃ δυρροδί(ίοι τοδίϊηρ, δ8 ἰδ 
οἴου 06 ὁ836, ὍΡΟΙ 8 Ἡδηΐ οὗ ἱπδὶρῦ 88 ὑὸ [6 σ0ῃ- 
ποοιίοῃ, ΜΒΐοἢ 8 180 ὁ Ἰὰπν ἰὰ (δαὶ κίπᾷ οἵ οτὶϊ- 
ἰείβῃ. Το ϑοπάϊηρ οἵ ΤὨΘΑΒΟΣΡΌΤΒ ὈΥ ΦΔοοῦ ἰὸ Εδϑυ, 
8 Γοραγα θὰ 88 ἃ ὑγοοῦ ἰῃπδὶ 6 'ναϑ τοὶ δἴγαϊά οὐὗὨ δ18 
Ὀτγοίμον, πῆ] (86 Φομονδὲ τοργοβϑοηὶβ πἰἷπὶ 85 Ὀσίης 
ἴῃ ἰοΥτῸν οὗ δἴπη, οἷο. (ρ. 266), ΑἹ] οὗ {18 
βοοϊίου ἰᾳσι ρου ΦΔ0Ο 8 τοϊαϊίοη ἴ0 ἔβδῃ: 1. ΤῊΘ 
βθῃάϊπρ' οὗἨ πηρββοηρβοῖβ (γο σα. 8-6); 2. (86 762 οὗἁ 
ὕδοοῦ, δηῃὰ ἢἷ8 ργεϊἐπιέπανν αἰν βίου οὗ 86 ἰγαΐῃ 
ἰηίο ὕνο Ὀδπὰβ (ΥΈΓΒ. ἢ, 8); 8. Φδοοῦ Ἐ ὈΓΑΥΟΥ (Υ 678. 
9-12); 4. {πὸ ἀοϊοραίίοι οὗ ΠΟ ΤΩΘΒΒΟΏρΡΟΓΒ ἩΠῸῊ 
᾿ἰ8 ρυθθθῦιβ (ΤΥ ΓΒ, 18--21); δ. 186 πἰραὶ 6 οὗ 
[86 ἰγαΐῃ ΟΥ̓ δδῦθοῖς, δηὰ Φδοο Β Ἡγοϑιϊηρ ; Τϑηϊοὶ 
(τον. 21-82): 6. Εδδυβ ΔρΡργοδοῦ, [Π0 ὩΘ διτϑηρο- 
τιρηῖβ οὗὁἨ (μ6 ἐγαΐη, δῃὰ ἴδθ στοοϊϊηρβ (οἷν. χχχὶϊ, 
1-11); 1. ἘβδῸ  ΟΠΈΓ δπὰ σοΐυσῃ (νοτα. 12--16). 

ἘΧΕΘΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ͂, 

1. 7.6 δοπαϊηρ οὗ ἐδ πιοδδεπσενδ (γοτβ. 8--δ).-- 
Βοιῖ ΤΘΕΒΘΏΡΘΙΒ Ὠΐχη,---ΤῊο Τὴ ΑΘ 10 ἯΒΒ 
ῬΓΘΟΔΌΟΏΔΓΥ, ἰ0 ἰπαροοῦ τ ῆδὶ 86 ἀΔηΡῸΣ Ναθ, δηὰ 
ἴο οοποϊ!αῦο μἷβ Ὀγοίϊον.--- Ὡἴο ἴδ Ἰαπὰ οὗὨ Βοίτ. 
-“- ΤῈ. παίαυγαὶ ἰδϑίθ ἴον παηϊίηρ, δὰ (86 [Ὠἰγαὺ ἴον 
ῬΟΓΟΓ, τηυβὺ Ὦδνο Ἰεα Εδαι, δυθὴ ἀυτίπρ ἴπ6 1 Ε{π|0 
οὗ βδϑο, ἰο ᾿Βΐηῖς οὗ 8 Ἰοοδιίΐοι τθοστο βυ 8016 0 ἴτω, 
βίποθ (6 {Π| Κ]} βοιεϑα τορίοη οἵ ἨθΌΓΟΩ γ͵1ὰὲ8 ποῖ 
βνότα Ὁ]6 οὐἴπον ἔἴοσ μυπεῃρ οὐ ἔον ἴῃ6 Θαι Ὀἰδμταθηὶ 
οὗ ἃ βίγοῃρ ροῦγοσ, Τμο σορίου οὗ βοῖγ, οὐ ἴ86 τηοῦυῃ- 
(ἰδ η5 οὗ Εάοτῃ (860 Βί ]9 Ὠἱουλοπασῖθβ δηὰ μϑοζτα- 
Ῥμΐοβ, δι ὈΟΟΚΒ οὗἩἨ ἔτανοἶβ) βθθῃι θα τοῦτο ἔβϑ ογϑ Ὁ ]θ 
ἴπ Ὀο ἢ} τοϑροοίδβ. Ἧ α ἰῃπ8 860 ἐμαὶ Εβαι ᾿Πιδὰ δἰγοαὰγ 
Ἰηδὰθ ἃ ἀεοοϊαοά ῥτορτοδα ἴῃ ἷβ οοουραίίου οὗ [86 
ὩΘῊ ἰαπὰ, πὶ μους Βανίηρ᾽ ΘΟΙΩΡ] οἰ ἰγδηβίογγοα μὲβ 
τεβίάθηοθ ἔγοτα Ηθῦγοῃ ἴο ϑεἶνγ, τοὺ [0] οὐγϑα αἴνοι- 
ἬΛΙΑΒ (866 οἾ, χχχνΐ, 6). ΤῈ δβδαὴθ ἀἰβιϊμο οι Ὀ6- 
ἴσθου ἴΠ6 ΟὨϊοῦ τϑβίάθποα, δηὰ δὴ ουἱ.δίδιῖου ΟἹ 
ΘΟΪΟΏΥ͂, Τηθ 6.8 08 ἴῃ {μ6 ᾿ἰἶ οὗ ἴβδαο [Κ6]} 88γ9 δ6 
δετογοὰ [86 γοϊδέϊοηδ πο Ὀουμ ἃ Ὠΐτα ἰοῸ εἷ8 ΔΈ Π 6 Γ᾽ Β 
ΒουΒβα δηὰ ροββοββί ΟΏΒ, ““ Ὀθοδυθθ Ὧδ Ὑ28 ΙΏΟΓΟ δηὰ 
ΤΏΟΓΘ ἱπογουρὮΥ σομνίπορα ἔπαὶ ἰ.6 ὈΪοθϑίηρ ὕτγο- 
Ὀουησρα ὈΥ̓͂ 8 ζδίθοῦ ροὺ “8000, ἀηὰ πο ἢ 6 Χ- 
οἸυάοά εἶπ ἔτοτα ἴπ6 ἱπμουλποο οὗἁἨ [86 Ῥτοζμηῖβο, (ἢ 6 
ζαΐιγο ροββοβϑίοῃ οὗ Οδηδλδη, οουϊὰ ποὺ Ὀ6 οὨθηροί.Ἶ" 
Βαυι τ 5 που] δβοῦῖρο ἴθ ταυοῦ ἰο Φδοο Β Οὐυθάϊοησθ 
οἵ ἔα} ἰὸ Ἐδβαυ. ΤᾺΘ ἴδοϊ ἰδίκοβ ῬΪδσαθ, ἀου 688, 
ὍΡΟΙ πλίυγαὶ ρστουμλᾶθ, Ἐβαυΐδ ροσοῦ ἀϊα ποῦ 116 ἴῃ 
818 ΤΆ ἢ, πὶ ἴῃ 1:18 ϑύγομρ βαπὰ, ΤῊΐ8 τωδῃ οὗ χαϊῃῦ 

δὰ ἈΪ8 ΒΟΙΒ, Βασνδηία, δηὰ οοῃίδαεταίε, 
δηὰ Υ͂ ῥΑγι18}}]}7 οοτιρ]οἰοὰ (86 σομαᾳαοδι οἵ ἴδιο 
Ἠοτίϊεβ. Ηρ ἀθϑίὴβ ἔθ τηοσηθηίδσυ ροββοβδίοῃ οὗ 
Ρονονῦ οὗ στεαΐογ ναϊὰθ ἤδη ἴῃ Ργοσηΐβα οὗ 8 τοὶ - 
ἰουϑ ἀοπιίπίοη, ἐδθ Ροββοββίοῃ οὗ ἩὮΙΟΝ ἸΔῪ ἰπ 
[8ο ἀἰπη ζαϊῦτο. Ηδθ δηἰοτγίδίῃα, πὸ ἀουδι, ἐποτεΐογε, 
[δδὲ 9 85 δ γοδγ δὶ58 Ὀγοίδονῦ, διὰ 8 
ΤΩΔΥ͂, βγϑὶ οὗ δὶ], βατο ργοαϊεροθοὰ δΐπὶ ἰὸ 
{που 8 ἰονγασὰβ Ηἶτη, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴον Φδοο 8. πύτη- 
Ὁ]16 τησββαρθ, ΤΏΟΘΘ Ῥγογαϊποηΐ ἐβουρηϊ τὰβ [δδὲ δδ 
ὩΟῪ ΘὨΘΟΓΙΙΪΥ οοπορδαρα ἰο Ὠἶπὰ 86 οχίθσηδὶ Βοσιοτβ 
οὗ 1ῃ6 ἄγει θοσπι. [πὶ 818 ργεδβοηϊ βίδία οὗ τοϊπὰ ἔδδυ 
ἰβ δδιίβῆοα ἰο Ἰθᾶνὸ Ηἶἷβ ὈΓΟΙΠῸΡ ἰο βίσυρνίο ἃ Ἰἰ}9 
ὉΡΕΙΕ αὶ} ἢ ἴρασ, πὰ 0 ΠΆσγα85 δηὰ αἰβίτοβϑα αἷπὶ 
πὶϊὰ ἃ ῬΡΟΙΏΡΟῦΒ ἈΠΟῪ ΟΥ̓́ ἷβ ἔογοθβ. Τῇ τηρββθῦ- 
εγ8 τείαστη πἰίδουῦ Ὀπησίηρ Ὀαοὶς δὴν ἔγομα!γ 
οουῃίδγ στοοιίηρ. Ηδ ΘΟΙΏΘΘ 88 ἃ ὈΓΠΟΟΙΥ δμεὶκ οἵ 
180 ἀοδοσγὶ, πίτ Πἰ8 τοϊδίμοσθ. ΤῊ 18 πὸ Ὀγοτο- 
ἸΏΔΓΥ ΔΏΒΟΓ, ΤΠ6 ἰοχύ ΠΟΓῸ ὈΓΕΘΌΡΡΟΒΟΞ (δαὶ Φαοοῦὺ 
δὰ τοοοϊνοα βοὴθ ποίλοα οὔ Ἐδβαυδβ ΟΡΟΓΆΠΟΣΒ δὲ 
δεῖν. [ΤἸποτὰ ἰβ πὸ οοπίγδάϊοιϊίοι Ὀοΐτθθῃ {18 ἑασὲ 
διὰ οἷ. χχυνὶ, 6. [10 ἰδ ποί βαϊὰ Βοῦο ἰδδιὶ Ἐπβὺ δὰ 
8ΔΩΥ ὅχοα δροὰθ οὐ ἀπ ]ΐηρ ἴῃ ϑεῖσ. ΤῊ ἕδος ὕϊδὶ 
ὮΘ ΔΡΡΘΟΑΣΒ τ 18 διτωοὰ Ὀδηᾶὰ βῇονβ ἐδπδὲ 6 τὸϑ 
οὔϊ ὉΡΟΩ 8 Αγ 6 ὀχροάϊ οη, δῃὰ ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ πιὰ [δ 6 
ἀοβίχη οὗ ἀτγίνίησ [πὸ Ἡογίϊοβ ἔγοτῃ ϑοῖσ.0 ἴξ πτδϑ ποῖ 
8 Ὠοα6. ΗΪΐθ [ΆΣΑΠΥ δηὰ Ῥοββοββίοῃβ γοσὸ δῇ ἴῃ 
Οδηδδη, δῃ ἃ το ὅγδὶ τοιηουθὰ ἴὸ ὅδε (οἷν. χχχνὶ, δ) 
ΒΟΩ ἰζ δὰ Ὀδδὴ ἰγοϑὰ ἔγοιῃ ᾿ἷ8 οπϑιίθδ, δὰ ἔππ3 
Δ ΟΥ Βαίο δοάδθ ἴογ μἷβ τίνοβ δηὰ οι] άγθῃ.-- 
Α, 6. 

2. 7Τὴε ὕεαν οΥ “αεοὗ, απα ἀὲδ ργεϊέηιέπανν ἀ» 
σἱδίοη ΟΥ̓ Δ δαπάς (νοτα. Ἴ, 8).-- 
δε εἶν αἴταὶ ἃ.---ΦὍο00᾽ 8 ἔδδν τδ8 ποὶ 
1688. θοκδὰ δα ποῖ οα]]ο Εἶτα ὕδοῖ, βδα [25 
Αἰ νυ ποντονδα το Β6 τῦδβ ἀρύφα τῆ ἢ οὐ τουἱὰ " 
ΘΑΒΙΥ Δρροδδβοά. Θ. ΓὨΘΒΒΟΠΡΌΓΒ ποῖ Ὀτουρδς 
Ὀδοὶς ΔΏΥ οουπίοτ-ρτορίίην. Ἐμαυ ἯΔ5 ΟΟΙΟΪΩ τι 
8 ἴθ, Βυπαγοα τοῦ, ΤΏ ὑγοζηἶΐβο δὲ ΒοϑίΒοὶ, ἔοο, τὸ - 
Ἰαῖο5 ἀοβη 6 1 Υ ΟὨ]Ὺ ἴ0 [δ 6 ἡΟΥΓΏΘΥ δοιὰ (0 γοϊση, δυὰ 
{86 νἱβίοῃ δἱ Μαμδιδὶπι Μὼ ἃ (]βο] Βα 88 10 ΐβ ἀ6- 
᾿ἰνογαηοο ἔγουα ἴμ6 Βδηὰ οὗ [8θδπ, Ὀὰὲ οἱ Δοσοιορδ- 
πἰοὰ πῖῖ ΠΟῪ Ῥγοιηΐβοα. ΤΏΘ τηδῖῃ {πὶησ, Βοπονοῦ, 
ὍἯΓΔΒ (8) 18, 86 15 11 δὲ 6886 ἰη ἢἷβ οΘοῃβοίθησο, τῖ τῆ σορατὰ 
ο ..18 οὔδηοθ δραϊπβὶ ἕβαῃ. Ηΐ ἔἴδαγ, ἰλοσϑίογο, δ9 
761} 88 ὮΪ8 ρσυαάθησο, ἈΡΡΘΑΙΒ ἴῃ ἰμ6 αἰνίδίοη οὗ Ὠΐ8 
τταΐη ἰηΐο ἵτὸ Ὀαπᾶθβ. Τΐβ τηθαβυτο ῥγοορθϑ 8 
ὈΓΔΥΘΡ, 88 [ἢ 1α8ὲ δοῖ οὗ ἢ18 ΟΥ̓ΟΓΑΒΙΥ͂ δηὰ ᾿τηρδι οὶ 
σαπηΐηρ, ἩΔΙΟἢ ἀ068 Ποὺ ΔΡΡΘΔΡ ο δῦ Ὀθθη Θσο- 
οἰδοὰ αν Ὠ18 Ῥγδγοῦ δηθὰ βίγσυρρίθ. Τ]6 ΤΩ ΘΑΒΕΤΘ 
ἰι80}} μδ8 "1116 ὁ ἀο πίϊὰ [6 Ὡδπὶθ δ βδηδὶπι, [Ὁ 
σι ΐοῖ ΚηΟδΟΪ τοΐογϑ 1. [{ ΤΑΔΥ βοῖνο [0 οχρίδἶη ἴδ 
{οὶ τπΠαἰ ἰ86 Βοάουΐῃβ Ὁ5ΌΔΙΠΥ τρδγο ἴῃ αἰν ΒΊ ΟΏ8. 

᾿ 8. 7716 Ῥγανοῦ 97) “ὕαοοῦ (τοτβ. 9-12). Φδοοῦ ἱξ 
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ΘΟ;ΘΟΪΟῸΒ ΠΟΥ ἐπαὶ 4}} ἢΐβ ουπηΐηρ σδηποὶ ρὶνο ὨΪθ 
Ἰοατὶ Γοϑί.-- -Ὁ 10} βαϊδὲ υὰπἴΐο 1:Ώ9.---Ηοτα Ῥοείμϑ 
τι6 (να ᾿ἰπἰς ἰῃ (δ 6 οδαίη : αοἄ οἵ ΑὈτγδμδι δῃὰ 
οὗ Ιβαδο. Ηδ ἄρρθδῖβ ἰὸ (6 γεροδίϑα ργοζηΐβο οὗ (80 
Ξουθηδηΐ σοἂ οἵ δἰ8 ἴλίμογβ, σίνοη ἰο Ὠΐπὰ ἴῃ δα ἀΪ- 
νίηθ ἰπεἰπηδιΐοι δα παγηΐηρ ἴ0 τοϊυγη.---ἰ τῇ] ἀδαϊ 
ὯΘΙ υἱὰ ἴ.690.--ΟΗο κ5ἰγίνοθ ἰ9ὸ ἀγα ἴγοπὶ {18 
Ῥαζυθ ΘΧΡΓΟβϑίοη 8 ῬὈγοσηΐδο οὗ ρῥτοϊδοϊΐου δραϊηδὶ 
Ἐ8ιδα. Οἡ ἴΐθ οἴου δδηά, ἢ6 οᾶπποῖ δρροαὶ να 
ΔΗΥ͂ ΘΟ δάρησα ἴο [86 Ὀ]οθοίηρ οὗὁὨ ἰδ ἔδίδον ἴββϑδς, 
ἩΪοΝ Πα δα Βίο]6Ὲ..---ἴ ὅσὰ ποὺ τυοσίδν οὗ 10 
1οδεῖ-.---ἰἰλοτα]γ, δὰ ἰο86 ἐδ. Ηυμ ἡ) διίου ἀπά 
ται πὰρ ἀηάου]ο (86 ἰογέα! οοπβάοποθ ἐπ δαϊκίηρ 
ἴον ἀ6] Ἠ νϑρδῃο6.--- [15 δοχάᾶδει.---Ὗ ὁ ταυκῖ οοῃοοίτο 
οΥ̓ (86 ἔοτὰ οὗ ΦΑΡΌΟΚ, δ5 Ἰγίηρ ἰᾷ (86 ποὶρῃθογβοοα 
οὗ (86 Φοτάδη.--- [0 τηοῖποσ τσ ὑπο ΟὨἑ! ἄνθει, 
--͵Ἴλίον!]γ, ὑροὴ [6 οἰ άγοδη, εἰποθ δθθ ρτοϊθοὶβ ἴῃ 6 
οἰ τοι δραίηδὶ ἐπ6 ξ ἴοα. ὕεοά ὑγονδγΌ αν 
800 ες. χχίΐ, ὁ; Ηοθεὰ χ, 14) Καυορθοὶ, Κοὶϊ 

ἰἐσϑοῖ, σοὐοοὶ 86 τοηδογίηρ, ὉΡοὰ ἴδ ο οἰ] ἀγθῆ.-- 
ΑΔ ἴμο κΞαδ οἕ ἐδ6 86... με ἷα 10 ᾿προτὶ οὗἁ 
(09 Ῥγοτοΐβα οἷ, χχυ] 14, αἋ ἐλ6 ἀκδὲ 77 ἐδό εαγίλ ; 
διὰ (π8 6 ἱπόγθθθθθ ἰΠ6 ἱ ΤΥ οὗ [860 ΑὈταδιδσοΐο 
Ῥτοπ δα, οὗ. χχὶὶ, 17. ὅ΄υοῖ ἃ ἀοδιστιοιϊνο αἰέδοῖ δα 
ΠΟῪ ἰΠγοδίθηβ Πΐτη, τοῦ ἃ Ορροβο δπὰ ἀοίθας ἰδ ἀΐ- 
νἷηθ Ῥγομπιΐβο. ΕΔ1|} ΟἸἰηρβ ἴὸ ἐΐ6 Ῥγοιηἶδο, δὰ ͵ἰ8 
ὅδπ5 ἀονεϊοροᾶ. [ΤῈ οὐ͵θοϊοη ἔμπας 1ὲ 8 ππϑδοοτ- 
ἐπ ἰῃ ὅδοοῦ ἴ0 τϑιϊπὰ ἀοὰ οὗ Ηἷσ Ῥγοζηΐδο, ΒΠΟΥΒ 
8 ὈΟΡ τηϊϑοοποορίίοη οὗ ἔστ ὑσδῦον, προ Ὀτο- 
δΌΡΡΟΘΟΒ [ῃ6 ῥγοϊγῖβο οὐἨ Θά ἰυδὲ 48 ἰγῸ} δὲ ἰΐ ἱτω- 
Ὀἱ 68 6 σοπδοίουδηθβθ οὗ πδηίβ. Ἑδίξι, τ ΐοἢ ἰδ 
ἴ)6 1Π{8 οὗἨ Ῥγδγοσ, οἰΐπρα ἴο (86 ἀἰνίηθ ρχοιηΐβοθ, δῃὰ 
ΡΙοδὰβ ἴοαι.---Α, 6.] . 

φιδιῦ ἐγ8 εοἰξῇῃ λὲϑ 4. 7λε ἀοίεσαίδοι ὁ ἨλΘβΒ6ΉΟ, 
ἐϑεπίς (υοτθ, 18--21).---ασὰ ἰοοῖς οὗ ἐμαῖΐ, οἱο.--- 

18. Ῥσαγον 16 Ὠΐτη ἰο ὈδίύοΓ τηοδηβ οὗἩ ποῖρ ἐβδῃ ἰδ6 
ἀϊνϊείου οὔ᾽ μἷβ ἐγαίη ἴῃ ἔδαν, δῃὰ ἴογ ἃ βἷριις θᾶ δἱ 
Βαῃὰ, Ηδ μδ8868 ἔγοτῃ [μ6 ἀεΐδπεῖνο ἴἰο 1:6 οὔβυλιβῖναϑ. 
ΗΘ πῚ}} ποὺ Μεε ἴγοτα ἔδβαυ, Ὀυΐ ρὸ ἰο πιοϑὶ Ηἶτα, δη ὰ 
ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩ6 Ὠΐπὶ ὙΠ ἀθθα οὗ ἰΙουσθ. 6] 1 Ζβοἢ ἐδ ηΚ8 
Βα ἀϊά ποὶ βαϊϑοὶ (ἢ ργθβοπξ ὑμῈ}] ἴΠ6 ποσὶ τηογηΐησ. 
ΚΕΙ͂], Βονονογ, βαυ8, οοττοοίν, ὑπαὶ [6 Ῥγδγογ, ἰ86 
ἀεϊορσαίίοι τι 116 Ῥγοβοηῖ, (Π6 ἐγϑηβίοῦ δΟΤΌΒ8. {116 
ΦαῦθΟΚ, διὰ 9400} βισυρρῖο, 411 ἰοοῖς ρἷδοθ οὰ ὑμ6 
δ6,Ω6 ηἷσηΐ (νον. 14). 6] 1286}, Ἰηἀοαοά, αἀπικῖὶβ (δαὶ 
[Π6 στοβδίηρ οὗ [86 ΨΦδΌΡΟΚ, δὰ Φ6ο 0} 8 6, 
ΟΟςαΣ ἰῃ (86 βαΙη6 πἰρῃί, ΤῊΘ ῥγοβουὶ πιο Φδοοῦ 
Οἴ 086 [ὉΓ δὴ ἱπητηοαΐδία ἀδραγίυτο ἀαγίης (86 πίρδι, 
ΔΒ ἃ ρτοϑδύ Ῥγορ ἰδίου βϑοῦϊῆοθ ἴὸ [πὸ ἰηὐυτοὰ 
Ὁτγοίδον, δῃὰ δῇ Βυμι]α Βοιλαρθ ἰο [86 ταϊ ἐγ ρσΐηοθ 
οὗ ἰῃ8 ἀοϑβοσί, οοπβίβιϊησ οὗὔὐ ἔνθ δυπὰ δα ΒὴΑ͂Υ 
μραὰ οὗ οαἴ06. Απὰ (δυ8, τ}1]6 Πηδϊκη δὴ δίοῃθ- 
τηθηϊ ἰο ἔδβδυ, ἢδ δοίι)]Υ αἰοῃδβ α͵80 [Ὸγ 8 συπηίηρς 
ΘΟΌΓΒΟ [ΟὙαΓὰ8 Όδη. ΤΠ6 βοϊθοίΐομβ οοττοβρομοὰ 
τι ἰἢΠ6 ρῬοθδβοββίοῃ οὗ (86 Νοσμδάϊο οἰ οἵδ, ἃ8 ἰὸ {16 
Κίπάρβ οὗ δῃΐγωδ]β (οορ. Φοῦ ἰ. 8; χ]Ϊ, 12), δηὰ 88 
ἴο ἴπ6 ῥγορογίΐοη Ὀοίνγθο (Π6 τηδ]68 δῃὰ ἔθιηδὶθϑ ἰὸ 
[86 τυ ῖο οὗ Ῥαγτγο, 1) γὸ γειδίίσα. Κοὶϊ. ΤἼδο ῥγοβοηὶ 
δ ὈΓΌΚΟα ἂρ ἰπίο ἀἰν βίου τι ἰηϊογνθηΐηρ ΒρδΟΘΒ 
Εἰς, Ὀγϑδιίπρ Ρ͵6668.---Α, 6.], δὰ [8 ΔΡΡΛΟΔΟΙ 68 

Ὁ, ἰμδὲ Ὀγ [Π6 τορΌΑν ΔρΡρΡΘδγαποο οὗ 8686 αἰ δ Υ- 
οῃὺ ἀγονθθ, ἢ6 τοῖϊσῃϊ, ὈΥ̓͂ ὁη6 ἄθρτθο δΙΟΣ δποίποῦ, 
δοῆθῃ (Π6 ἥοτοο αἰδβροκίίίοπ οὗὨ δ8 Ὀγοίμεν, Οὔβοτνο: 
1, ΤῺηδ οἰΐμμαχ; ρμοαίβ, βῇθορ, σϑγηθἶβ, δι ϊθ, 88868. 
2. ΤΏΘ 5ρδοο8 μοΐποοῃ (86 ἄτονθϑ. ἘΔΟΣ ἱπηργοβδίοη 
πιυϑὶ Ὀ6 τηδάο, δηὰ 118. ἔογοῦ [6] ὉῪ Εβδυ, Ὀδῖογο ἰῃθ 
ὩΟχἕ ΟΟΠ168 Οἡ. 8, Τη)6 6Υ6 Ὁ σορϑαίϑα ἔοστῃ οὗ πουη- 
ἃσο: ΤῊΥ Ββογναπΐ, ὕδοοῦ. Α ργοϑθῶῖ, Μυ ἰἸογὰ 
Εβδα. 4. ΤΊ ἤῃδὶ αἷτὰ: (τἰθῃα νυ ἰγοαϊπιθηϊ: ΤῊΥ 
βοσυδηΐ, ὅδοοῦ Ὠἰτη86}}, ἰ8 ὈΘμπὰ 08, Κποδαὶ δβυρ- 
ΡΟΒ6Β ἱπαὺ ἴθ βη48 Ποῦ δυβθῃ, ἃ ἀἰδογθησο Ὀοίπθοῃ 

94ς 

1η6 ἱηιοτρτοιαϊοι οὗ ἰδ0 δοδονίδβι, πὰ 1.6 ἀδεῖρτι οἵ 
διΐ8 ργοάροθβϑου ἰὸ ἀθβοῦῖθθ ἴΠ6 ργοοοββίοηῃ δοοοσαϊης 
ἴο ογθηΐϊδὶ οσυδίοιῃ (Ρ. 280).---ἘῸΣ 869 Βαἰὰ.--- ὁ 
τηροί Ὧδτο, ἔον 1π6 Βτϑὺ {ἶπη6, (Π6 Ἰδῖον ἱπιρογίδης “ὉΣ 
(οοταρ. χχ. 16). Ἐδδαυδβ ἴδοθ ἰβ ἰοὸ Ὀ6 οογογοᾶ ὮΥ 
διοηϊηρ, ργοβοηίβ, 80 ἔδδὶ 6 βῃουϊὰ ποί 866, ΔῺΥ ΤΩΟΤΟ, 
1Π6 οἴἴδηοθ ψ οι Φθοοῦ Βδα οοσημ ὑδὰ δραϊηβὲ πὶ. 
“δοοῦ μιδά, ἴῃ δὴ ᾿άο8] βθηβο, ἀερτί να Βίγω οἵ ρτίῃμοθ- 
ἸΥ Ἰομοῦ; δθ ΠΟῪ ΓᾺ 268, ἴῃ ἃ ἵγτιθ δηά σϑδὶ 
Β6Π89 (ἀπἀ ΟοΠ6 ΘΠ ΓΟΙΥ δβαιϊοὰ ἰ0 Εδαυ 8 ἰπουροϊ δηὰ 
αἰδβροδβί εἰ ο}), δὲὶ8 ὑυί ο οὶ Υ ὨΟποΣ, δὰ (δ}}8 δίομθϑ, ἴῃ 
ἴδοῖ, ἴον 818 ἔδυ]ϊ, βίποο ἔξδὰ οδγοὰ ποιμίηρς 1Ὸς [86 
1ά64] δἰθσηοῃὶ ἴῃ δηὰ ὮὈγ (861. 52 ἰογο, δὲ [15 θγϑὶ 
ΟΘΟΌΓΤΘΗΟΘ, ΓΟΐογΒ ἴο [16 ΤοΟοΒοΟ πρ οὗ οὁη6 ΠΟ ἰδ 
ΔΏΡΤΥ, δῃὰ ἰο 86 αἰοηποτηθηὶ [0 συ, 851ηο9 186 οἵ- 
ἴδηςσθ 18 οονογοὰ ἴον Εβδὰ δ [Ἀ06, 80 ουὐυδὴ Ἐδβδὰ ΒΒ ἴδ0θ 
ἷβ οογοτϑα 88 ἰὸ ἔῃ οὔἴδβῃσθο. 10 18 ΨΟΣῪ ΤΟΥ ΚΔΡΪΟ, 
τροσϑουοῦ, ἰδὲ ἴ86 ποιὰ “[Δ66᾽) ᾿ΘΓΘ ΟΟΟΌΓΒ ἴὮγΘ6 
{ἰπ|68. ἘδαυἘΒ ἴδοο ἱβ οονοσοὰ ἰονσατὰβ ὅδ ο᾽ Β ΟὈἸ χα- 
[ἴσῃ δὰ χυι. ΤἝΘη ὅδοοῦ ὈΘμο]ἀβ [Π6 ἴδοο οὗ Εἰδβδυ, 
διὰ ἰβ οοπιίοσιοα, διὰ δου [8 ὉΡ 6000 Β(Ά(6, ἷ. 6.. 
ΟἔΘοΡΒ, ΘΟ. ΚὨ ΘῺ ἰδ, δἴποο 86 γϑοϑῖνϑβ ἷτη ᾿κεῖ ηαγ, 

ὅ. Τε πὲρλίεονγοεεὶη 977 ἐδλ6 ἰγαὶπ οὐον «αδδοξ, 
απὰ «“[αεοδ᾽ 8 ὠγοείϊπρ (νετα. 31--32).---ΑΑτἰὴ ὯΘ ΣΟδΘ 
ὌΡ ἱμαὶ εἰρῶῖ.--- πο οοπβάδηοο οὗ ὅδοοῦ, τἰβίῃρ 
ουῦ οὗἁ Βὲθ ὕγαυοῦ δηὰ {6 βομαϊηρ οὗ δἰβ ὑγοδβοπί, ἷβ 
80 βίτοηρ ἰδὲ ἢ6 ἀοοϑ ποῖ ἀοίδν ἴῃ6 ογοβδίηρ οὗ .ἷ8 
ἰγαΐῃ οὐδοῦ ἴ80 ἔοτὰ οὗ Φαῦθοικ ὑπ} {π6 τιοτηΐηρ. 
ΦΑΌΌΟΙ 'ἰ8. ΠΟΥ ο8116 ἃ [86 Ζογκα, 1. 6., (86 ὈΙας, ἴοτω 
18 ἀοαρ-ἷαα τηουπίδίη πίον. “1 τίβοβ ἤσαν [Π6 σδΓ- 
δύῃ τουΐδ δἱ Ομ5.6}} Ζογκα ; [18 ἄθορ πηοπηίδί ἢ νΔ]]ΟΥ͂ 
1Π0Π ἕοττηβ ἰδ ὈΟΌΠΟΔΡΥ Ὀεούνοο Μοοργοά οπ ἰΠ6 
που αηὰ Βοῖκα οἢ (86 βοῦ ἢ. [Ι( οὔηρίϊοα ἰηΐο [Π9 
Φογάδη δρουΐ το Ὀοΐποοη ἴῃ6 ἤρα οἵ ΤΊ τίδθ 
πὰ ἐἰπ0 Ὠεοδὰ ὅδ, δηὰ δοσὺ δῇ ΟΣ δῃὰ 8 δα] 
ἔγοτῃ (86 ροϊπὶ δ᾽ 8] οἢ ἰδ Ὀγοδ ΚΒ ἐπτουρἢ 186 τηου- 
ἰαΐη." ὙοΝ ΒΑΌΜΕΕ: “ Ῥα]οβῦπο,) ρΡ. 4. ΤῊΣ 
ΦδΌΡοΙς ΘΟΙΏΘΒ ἔτοπι ἐδ δδϑὺ ὩΘΑΓῪ Τρροβίτο ἴο δὶ- 
οἴιοτα. [Ὁ νγὰΒ δ οη6 (ἴτηθ ἴἢ6 Ὀοιπηάδεν Ὀδίγθοη (ἢ 6 
ἐτῖθοθ οὗ Οδὰ δὰ Μαδηδβϑοῖ. Εον διγίπονρ ἀθίδ}]8, 
866 ἴ8ο6 ΒΙ[Ὁ]6 Ὠϊο οὨδΥῖθα.--- ΑἸ που ἰὺ ᾽ἴ8 αυἱῖο οὐ9- 
[ΟΙΏΔΤΥ ἰῃ 186 Εδβὲ ἰὸ ἰγανοὶ ἃ 186 πἰρδῦ (866 
ΚΝΟΒΕΙ͂, Ρ. 268), γοῖ 50}}} {μ6 ογοββιηρ οὗ Ϊ8 ἰγαὶῃ 
ΟΥ̓́Θ ἃ ΤἈΡΪα ταοιπίδίη βίτοδια ποῦ]ὰ Ὀ6 αἰβου], 
ΤῊο ἔοτὰ υἱοὶ Φαοοῦ υϑδοᾶ νχᾶβ8 Ὡοὶ ὑπαὶ ὕρο 118 
ὈΡΡΟΡ ΘΟΌΣΘΟ, ΘΑ ἴδ γτουΐδ οὗ (86 ιγτίδη ΘΑΓΔΥΔΏΒ, 
δὲ Κα]α᾽ Ζοῦκα, ““Ὀυϊ 186 ὁη6 ἔδυίμον (ο 86 νγεϑί, 
τυγουρὴ πο Βυοκίηρηαπι, Βυτίκδατὰι (΄ Ξγτίδ," ". 
δ97), δῃηὰ βεοίζοῃ (" ΤΎανο δ, ἱ. Ρ. 892) ραϑδϑοϑᾶ, ὑ6- 
ποι Φοῦροὶ Αἀβοδυη δηὰ Φ 606] Φεἰδαά, δηά δἱ τ ἶο}} 
ΔΙῸ Β{1}} ἰο Ὀ6 86 θῇ ἰτϑοϑᾶ οἵ γγ8118, 0} ἀρ, απὰ [86 
βἷρηδβ οὗ δὴ οἷον εἰν: σαιίου (Αἰττεκ, δα. χν. Ρ. 
1040). Κοϊ].---,ΟΑπὰ Ὧ9 τσὰβ 1οδ Ὦ9.---Ἴἰ 16 
ΟΏΘΡΆΙΠΥ δυρροβοα ἰμδὶ Φδοοῦ τειηδίηδα οἱ [10 που 
δἷα6 οὗ 0 Φδῦροικ. Κυπ, Ρ. 218; ὈΕΙΊΤΖΒΟΗ, Ρ. 
384. [9}λοοπῦϑ; ΤΤΟΚΟΒΎΤΟΕΤΗ, ἢ. 186.---Α. 6.] Ἐο- 
Βοῃσ 16ὸΡ δὰ Κποροὶ τεΐθοὶ τπ6 ἰάοα τπαὐ Φ800 Ὁ ΓΘ6- 
στοβϑοὰ ἐδο βίγοδτω, δ μου ποίησ ἰδογο οἰαἰπηοα 
ἷ8 αἰϊοηθ οι, 86 ἰδεῖν ἰηἀοοά, οι ἴἢ6 ἱποογγθοῦ ἃ3- 
Βυτηρίίου ταὶ Φαοοῦ οτοββοα (πὸ ΦαΌοἷ μοΐηρ ἔτοτα 
186 βουΐῃ, που ταγάβ. [Ιἢ νοῦ. 28 ἰ( ἴ8, Ὦ6 Ῥββϑοα 
ΟΥ̓́ΘΓ, ἷ. 6.,) 86 ἰδ, σ μουν τηοποπίηρ ἰμδὺ 6 
ἰοοῖκ δἷ8 ἰδιηΐν, ποῖ 18 Βρϑοί!ν τοϊδιθα οἰβον 6 Γ6. 
[10 βϑοῖβ Ῥγοῦδ Ὁ ]9 [π8ὲ Π6 βγδϑὶ πγεπὲ οὐδοῦ Ὠλιηβο Γι, 
δῃὰ ἰΒεη, Βηάϊηρ [ῃ6 στροβδίην βαΐθ, [6 γοϊυστιθα δηὰ 
βοῃΐ ονοῦ ἷ8 μογὰβ δπὰ δἷβ [Ἀτι]γ.--τὰα, α.] Τρ, 
ἴο00, ᾿ξ ἰβ ποῖ ἩΘΟΟΒΒΑΡΥ͂ τπαὺ ἜΛΆΝ) δου ἃ Ὀ6 υπάρτ- 
βιοοὰ ἴῃ ἃ Ἰοςδὶ βοῆβο (866 68. ππᾶοῦ 7). Μοτο- 
ονοσ, τὸ πὰ δἷπὶ (νον. 82), ἤθη ἰοανίης (Π6 Ρ]4 66 
οὗ πἰθ στ βιϊησ, ἸΡοηΐοῖ, ΤΟΔΟῪ ἴο ὑγοοθθα οἡ δἷθ 
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ὐουστιογ. [1,6βι]γ, ἰξ πσου]ὰ βθόῖὰ δὴ δοῖ οὗ οοπδυαϊοθ 
1 Φαοοῦ δὰ βοηὴὶ ἰεἷ8 ψίτοβ δῃηὰ οὐ ]άγοη δόγοθϑ ἰδ6- 
Ὀτοοῖ, ἩΒΙΟὮ ττϑ ἃ ῥγοίθοιϊίοη δραϊηβὶ 86 ἀβηροτ, 
πῊ116 δ6 Ὠἰπη56 1 τοτηδίποὰ θομἰηά, [8{Π]|188 Ὡδττα- 
νο Ρ]δί ΠΙγ τ} ]166 [Πδὺ Φδοοῦ τοσηδὶ πϑᾶ οἡ ἰδ6 που 
οὗ 106 ΦαῦθοῖκΚ. Απὰ πηδίουον ΘΟΌΓΤΕΡΘ ΤΩΔΥ ἢΩΥ͂Θ 
Ῥτοχηρίοα ἴο ἀο, 85 ἰ0 ῥγοίοοϊξ δὶβ οὐ τῖτ 18 1166, 
Φδοοῦ τγαβ αἴγογ σομβοίουβ ἰδδΐῖ ἰδο οΥἱβ'5 οὐ 8 118 
ἯΔΞ8 ΠΟῪ ὉΡΟῚ Ὠΐτη, ἀπὰ ἐμαὶ δ πιυβῖ 6 δΔοηθ νι 
αοα. [Ιὲ γβ8 ποῖ [86 πδηΐ οὗ οουταρο, Ὀαὶ ἐπ 9 ΒΘΏΒΘ 
[Πα ΠοΙ͂Ρ τηυδὶ οοτηθ ΔῸτ ΘΟ, δὰ ἰῃδ6 πουκίῃρ οὗ 
δὲβ. (ΔἸ το 1οα δΐτη ἰο οἰΐπρ ἰ0 ἰδ 6 ἀγῖὰ οὗ 
Ἡΐοἢ Κορὶ Ὠΐτὰ Πότο ἴον ἐμ 6 ῬΥΑΥΟΡ δηὰ δβίσυρρίο δπὰ 
Υἱοίοιγ.-α. 6.] --- Δα ἴμόγο Ἰυχοεὶ θὰ ἃ σῦδα 
φῦ Ὠἰτ.--- ΝΟ, ἤθη Π6 δΒΌΡΡΟΒΘΥα συγ ης δσ- 
ταηροῦ, πὸ ρτοδίθει αἰ Υ τοϑοὶδ πα, ΤΏ υῃ- 
τηθδϑαγοα δΒοιηδρο, Ἡΐϊζ ἩΠοῆ δὸ αἱ δὶ 0 ΣΘΟΟΠ- 
οἱ Εδβδυ, ἰουοο8 (ἢ6 τἱοϊδι θη οὐ δὐ ἰϑαδὶ ρυΐδ ἰῃ 
ΡΟΣ] ἴἢ6 ῥγομηΐβο προ ττῶϑ οίτοη ἴὸ πη. Μογο- 
ΟΥ̓́ΟΡ, ἢ6 Π68 ποῖ ΟὨἿΪΥ ἰπίυγοά Εδαυ, Ὀυΐ οὔποθ αοὰ 
(ΕἸομ τ), το ἰδ ([ὴ9 αοἂ οἵ ἔδδυ, δὰ πῇ} υοἱ βυθοῦ 
τη ἰο Ὀ6 ᾿π)υγοὰ τὶ [ἢ ρθη ΐν.-- ΤΠ χο Ἰστοειοὰ 
ἃ τάδυι.---ΤῊ 5 δτοδαΐο ότι ΟΟΟΌΤΘ ΟἿΪΥ Βούὸ διαὶ ἴῃ 
Υε8. 2ὅ δὰ 26. Ὀϊοίγίο᾽ ἰγδοοδ ἰξ (0 ἰμὸ ἰάεδ οὗ 
“ ρίσυρρ πρ οΥ ἰγοοίηρ οποβοὶῖ ἴσοι ; ̓ ΘΠ Σϑ οὶ ἰὸ 
Ῥ3Π,, ἴο ᾿ξ, ἴο ἑοῦ οἢ Θδοῦ οὐδοῦ οἴοβοῖγ, τωθτη ον (0 
ΤΆΘΙΔΌΟΡ. ὁ ῥγοΐον [6 τοΐογοῃσο ἴο (ῃ6 κί ηἀγοα ἔοττω, 
ΤΈΝ, ἴο Βοϊὰ ἴλϑὲ, ἰο δάπογο ὅστηϊγ, εἰσ. ΕΠ Πρδοὶ, 
ἴο Βοϊὰ ἰο οποϑοῖξ ἸΤθΟΓΟ ΒΟΘΙΩΒ ἴ0 Ὀ6 ΔΏ Δ᾽] βίοη ἴῃ 
186 ποτὰ ἴο [86 πδπὶθ ΦδῦθοΚ (ΚΠΟὈ6]), οτ ταΐδου, 
ἐμ6 Ὁτοοῖς ἀδγῖνοβ ἰ18. Ὥδῖὴθ ἴτοτλ [818 δίγυρρῖο, 35 
ἱποίοδα οὗ δ δ" (Κ 61} ΑΔ οἱάεν ἀοτγϊνδιίίοη ἰσαοθδ 
186 ποτὰ, “ἴο ἀμθι," ὑο ταῖβα ἀυβὲ 'π ἐμ βιγαρρὶβ. 
ΤῊΟ χυοροι διίβεδ ἩΒΟΙΠΟΥ ἰῃ6 Β6Ώ86 οὗ ἰπ6 ποτὰ 
Βογα ἰβ, ἐδ {8.6 ὩδΙλΟ] 688 ἸΏΔΏ ΟδΙη6 ὕροη Φδοοῦ, 88 
1 6 δὰ Ὀθθὴ διὲβ ΘΏΘΙΠΥ, ΟΥ ἐδδί Φδοοῦ Ββεἰζοὰ ἰδ 
ΤΏΔΏ, 88 ὯΘ ἃ ἴο δἰπ), δῃὰ μοϊὰ ηΐτα ἴδϑβι, 
πἘ116 ἢ6 Βίγίνοθ ἴο ἔγθο Ὠἰτβο ἔγοπι 86 σταβρ. Αο- 
οοταΐηρ ἰὸ τϑῦ. 27, [0 ἰδβί β6086 18 ἔμ0 σὰ ΟὨ6. 
17 πὸ ἰδῖϑ (6 οἱδοὸῦ βυρροίώοῃ, γὙθὸ τηῦδὺ οοποοῖνο 
{δι Φαοοῦ, ἀυσίηρ [80 ἰδ -γεβι ηρ,, τοοορηϊζοα ἃ 
ἃ [τἱοηα ἰῃ6 τὴδῃ Ὑιὸ οδπηθ ὉΡΟῚ ἢιἰἷπὶ 88 8 ΘΏΘΙΩΥ. 
5111 ἴθότο ἰδ Ὧο ἱπιπιδιίου οὗ ἃ μοβί!]θ αἰδοῖ. 186 
Ρδϑβαρβο ἱπ Ηοδοδ χὶΐ. 4, αἰδο βυρροτγίβ ἰδ ἰάϑα ἐμαὶ 
ἄδοοῦ μοϊὰ [δδὲ (86 τηγβίογίουβ τω8ῃ, δὰ ποὶ σέος 
φεγεᾶ, “απ ἰοοῖς δἷβδ Ὀγοίμος ὉΥ 86 θε] ἰὴ (86 
ὝΟΙΡ---ηὰ ὮΥ 8 Βέγοηρίι ΒΘ δὰ ροότορ τὴ αοά 
--ὸ δὰ ροόονοῦ οὐδοῦ ἴῃ ΔΏΡΘΙ δηὰ ῥγοναὶ!οά---- 6 
πρὶ δηά τοϑᾶὰθ βυρρ]οαίΐοη υπΐο Βἰπ)---ο ουπὰ 
τη ἴῃ Βοί 6]..--Απὰ τῦϑα ὨΘ καῖ ἰμαῖ 86 ὑχθ- 
ϑαϊϊοὰ ποῖ ἀραίΐηκῖὶ ῖπι.--ΤΠδὶ ἰδ, τορὶ 27, [6 
οουά ἢοὶ οοταροὶ δΐπ ἰο Ἰοὺ Ὠὲτη 90.---ΕἾΣ ἴδ 6 ὅἄδν 
Ὀχϑαϊεοϑῖῃ.--- ἴὰ τοραγὰ ἴ0 ἰδῖα, δηὰ ἰο ἐμ8 οἰγοῦτ- 
βίδποο ἐμαὶ Φδοοῦ τοιμδίῃθα δἱοῃθ, ΚΠΟΌ6] σοσηδγίϑ, 
“ἢδὲ ἰΠ6 δοίβ οἵ Θοἀ δτῸ οὶ βροοίδοϊ68 ἔοσ (88 ἜΥ̓68 
οὗ ἱπρίουβ πηοτίδ]8 (866 οἰ, χῖσ. 17; χχὶϊ, 18; Εχοά, 
χί!, 29). ΤΠοτΘ ἴδ, Βόπονοῦ, ἃ Ὀτοβὰ ἀϊδιποιίοι 
Βοΐνθοῃ ποθ ποαίμοη δηὰ τῃδοογαὶϊο ἰπίογργοίδι 
οὗ ῖ5 ονορηῖ. Το 18 η0 Γοίδσθῃοθ ΠΟΘ ἴο ΔΗΥ͂ 
ἴδδτ οὐ ἀτοδι οὗἩ ἰ)6 ἀδυ-ρῆς οἱ {Π6 ραᾶγὶ οὐἁ βρί γι 8. 
--Τῆο ΒΟΙΙοτν οὗ μὲα Ἤ.--Ἰὰϊς,, ἰ80 βοοκοὶ οὗ 
1η6 ΐρ. 10 ἰβΒ ποὺ βαϊὰ ὑμδὶ [6 βίσυοῖς ἴὺ ὁ ὈΪΟῊ 
(Κυοδεὶ): ἴθ βπρον οὗ αοά (ον 1 18 αἀοἀ πο ἰδ 
ΒΡΟΚοη Οὗ) πϑοάβ Ὀυΐξ ἰο ἐουσὰ 118 οὈ᾽θοί, ἀπὰ [86 {0]} 
Γοβ}} ἰ8 βοσυγοᾶ.---Απὰἃ ἴπ ΒοΙουν οὗ ϑδοορ᾽ε 
τ ἢ τῦαῦ οὐἱ οὗ ἠοἱηϊ.---ΤῊ 5. ἰΒ Οχρ αἰ ποὰ ΤηΟ ΤῸ 
[}}γ πὶ 1π6 τμϊγιγοζουτί τοῦθ. ΤῊ βίῃ νγβ οὗ Ἀΐ8 
τσ {περυῖς ἐδολέαα σι) τ γΘ ρϑγαγζθὰ ἰ(πγουρὰ 
[Π6 οχίγοιηο ἰθηβίοη δηὰ αἰβίοσίίοη. Βυὺ (8 ὈΟΘΙῪ 
ῬΆΓΔΙ ΥΒ]8 4068 ποῦ ὈΘΓΑΙΥ͂ΖΘ ἴῃ 6 ρουβονθγίηρ Φ8Δ00Ὁ.--- 
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ΘΕΝΕΞΙ͂Β, ΟΚ ΤῊ ἘΕΠΕΞῚ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΞΕΑ͂, 

ΣΦ ὙΠῚἘΠ ποῖ 1οῖ [860 δο.--Νον ἴδ Ὀϊοδοίηρ τ οὶ 
Βα οδίδίποὰ ἔγοιι [18 ἔδίδον ΌΥ σπηηΐης αηὰ ἀδεεῖς, 
τηῦδὲ Ὀ6 δουρὶ τ ἢ ἰθασβ ἔγοτη ἰἢ)18 τη γίθτ Ὁ} αἱ 
Υἱῆθ τδῃ. Απὰ {πθῃ ἢ6 ὈΪ]6 5865 Ὠίτη θα δ ψίνοϑ 
Εὖτὰ [6 πδᾶσηο ἴ ἷ, 6.,ὄ [ς. Οοά- τοῖος οὐ 
ἐγ (τοῦ ὨΩὮὩ δυὰ 55). [726 οδρίδίῃ δηὰ ὑσΐποι 
οὗ Θοά, ἴτοπι δαγαΐ͵ ἐο τιαγελιαὶ ἐπ δαίίἶε, ἐο ἱεαὰ, ἰο 
οοπιπιασά, ἰο σλέ, ἀνὰ μαδὶ Ῥγανδοα, ΤΥ ἾΘ, 88 ἃ 
Ρεΐθοθ. ὙΤΟΒΡΕΉΓΟΚΤΗ, Ρ᾿. 138.---ΑΨ. 6.1] [πβιοδὰ οἵ 
ἃ ΒΌΡΡΙΔΠπΙΟΣ, ἢ6 Π88 ΠΟῪ Ὀϑοοιὴθ [ἢ6 ΠΟΙΥ ττοβιοῦ 
ΠῚ) Οοά, Βοποθ Ἠἷβ πδῖοθ ἰβ πὸ ̓ σπρο» Φδοοῦ, Ὀαὶ 
ἴδταοὶ, Ὑοότα 8 ὯῸ ἔσϑοθ ἴῃ ̓ ὶδ δδογ- ἰβδίοσυ οἵ {διὸ 
Δρριἰοδίΐου οὗ μἷθ νίϑάοϊω ὃ τογο 6 8} δπϑὰ οὔπ- 
Πἰηρ ΡΌΓΡΟσοθ. Βυϊ [6 ὨΘΥ͂ ὩΔΙῺ6 οΟμβττη ἴὸ Ὠἷ 
ἷῃ ἃ ποτὰ ἴ)0 ἐποοοσγδαο ῥγοσηΐδβο, 85 (06 πατῶ ΑΡγὰ- 
Ἀδὰ οοπῆιτηρα ἰὲ ̓ οὸ Αὔτασο. Εὸγρ ἴἰ86 οοπποοσῦοῃ οἵ 
(18 Ῥδδβαρὸ ὙΪ οὗ, χχχυῖϊ. 10, δεο 6 Εἰχοροιοδὶ 
ποῖθ ὕροη [δαὶ - ἐμκκὶ 
Ηδ5 6 ΟΥ̓ΟΓΟΟΙΏΘ ἰῃ Ὦ18 ἰὴ τὶ αοα, Ὠ6 ποοά 
δτο 20 ἔπτίμον ἔθ 88 ἴὸ δί5 μὰ ἢ - 
ὙΤοχοΐοσχο ἐδ ἐξ, ἰμαξ ἴποῖι ἀοαὶ δεῖς δον τὸν 
ἘΙΆΤΩΘ 3--- ΤῊ δδκῖηρ δῖον [18 ἤδιὴθ ἰὼ {π:8 ρατίϊου- 
αὶ ὙΔΥ, Ὧοΐ ἐδ ΦΌΠΟΓΣΑΙ ἱπαυΐτγ, ἰ6 ἰδ6 ρμοϊεῖ ποῖ 
οοοαβίουβ ἐδ 5 δῆσνγοῦ. ΤΏ6 ὈΘΙΘΥΟΣ 5. οὶ ἴο ᾿ΘΔΠῸ 
41} [16 πδιθ8 οὗ 186 [᾿ογτὰ ἰῃ {μῖ8 ἐβοογοίδο ΤΏ ΠΟΣ, 
Ὀυι ἐβσοῦυρἢ ἴμ6 Οχρογίθμοο οὗὨ ἔδίι ; ἴπ05 οτοῦ ἴδ 
ὭΔΙΩΘ [ἰτηϊηδηιοὶ. [Ιπἀοδᾶ, ἢ6 Βαὰ αἰγεδὰν Ἰϑαγηδοὰ 
ἰδ πδῖὴθ δβορδυδη(8}}γ. -- Του μεαδὲὶ τυτοαιϊ]οὰ 
τ αοἃ δπὰ ταο2.---Ἴἰ ἀοε5 ποὺ τοδὲ Ὄροῶ “ ἴθ8 
Υἱὸν ΠΊΟΝΙ 06 σον ἤαΥο τθη ἰὮΟΥ τοχαγὰ {86 
πδῖὴθ Φομονδῆ ὃ8 ἄῤῥητον, 88 ΚΏΟΡΟΙ διδϑοσία-- 
Ασὰᾶ 9 Ὀ]οπεϑὰ Βἴπι.---ΤῊο Ὀ]οβοῖηρσ οομ δὶ ποὰ 6)- 
ΤΟΔΩΥῪ ἴῃ ἴΠ6 Πδτη6 βγεῖ, 18 ον ἀσδη οἷν οοταρῥοϊοά. 
-ῬουΪοῖ, οὐ Ῥϑηθοὶ νὰ {πὸ Ἵ σοη)., ζαο οὗ Θοἱ. 
ΤΏ ἸοΟΑΙΠῪ οὗ (8 Ὀΐδοθ 48 ποῖ Ὀθοπ ἀβη ΟΪΥ 
βχοὰ (Υ. Βλυύνσε, ὑ. 2ὅδ), Ὀυὲ ἱ ἰδ οουἹᾶ Ἀ6 ᾿άἀδπιϊ- 
δοὰ ἰξ που]ὰ Ὀ6 ἰαΐο ἰο Ἰοοκ ἔου ἰξ ὑροὺ (86 ποτὰ 
οὗ [80 δΦαῦῦθοκ. Κηοδοῖ γοΐοσβ [ῸΣ δ) ΔΒΑΆΪΟΘΥῪ ἴο ἴπ6 
ῬΒΟπἰ οἶδ ὈΓΟΙΩΟὨΙΟΥΥ͂ Θεοῦ πρόσωπον. [Κοὶϊ {δ ῖτι κα 
ῬδηΪ6] τὰ8 ὍΡΟΣ ἴδ6 ποῖ οὗ 186 ΦαΌΌΟΚ, Ἰπουρἢ 
86 ἀοο8 ποῖ γοραγὰ ἴ{ 88 σογίαϊη, Εἱορογὶ Ἰοοδίοα ἷὲ 
ΟἹ ἴδ6 Φδῦροϊ. [Ιε πῶβ οοσίδί ΠΥ οδδὶ οὗ ϑυςοοίδ 
(866 δυὰν. νἱῖϊ!, 8, 9), ἀῃιὰ νγὰβ ταοϑὲ ῬγΟΘΟΪΥ οἡ 86 
ὩΟΡΣ οὔ ἴπο δαῦροῖ.---Α. α.}--Ἐδοθ ἴο ἔδοο.--- ἢ 
εἶα ἴδοο ὯὮθ μαὰ 866} [86 ἴδοο οὗ Θοἂ (Εχοά. χχχῖϊ, : 
Βααί, χχυχῖν. 10) Εχοά, χχχὶϊὶ. 230 18 ποῖ ἴπι οοῃίτα- 
ἀϊοϊίοι ὑο ἐδΐβ, ϑίηοο ἐδδὺ ΒΌΘΑΚΒ οὗὨ ἰδ 566- 
ἱρξ οὗ αοἄ Ὀοεγομὰ δὰ δῦονθ ἥϊο ἴοστω οὗ [εἴ σοτθ- 
Ἰδοη ἴῃ ἐδ Ἰεραὶ ἀογεϊορτηςῃὶ.--Ασ τὰν ΗΪ6 ἐξ 
Ἡϑροββασαη ΠΟΙ Β ἰΓΠβ] αἴθ “πα τὲν δουΐ ἕε 

αἰεῶ, ξΔαυρα, ἰΒ ΘΟΌΔΙΥ Ὀοδυ Ὁ] ἀηὰ οοττοςὶ, Ἐοε 
ἦυ 158 ᾿τ ροΒβ Ὁ]6 (δι (86 ἰάοα Πετο 19 (δὲ οὗὨἨ {π6 ἘΠ ΕΣ 
ῬοΟΡυΪὰν ποίΐοι : μθ τοἠοΐοοβ ἰμαὲ Β6 Βαὰ βθϑὴ [86 δος 
οὗ ἀοὰἁ δηὰ ἀϊά ποί ἀϊε.---ΤῊΘ πὰσι ΣΧΌΒΘ Ὄροι Βήτη, 
--.ἁΤὴὸ ϑυῃ ποῖ ΟὨΪΥ͂ τοϑθ, θυ ΓΟΒΘ ἜΒΡΘΟΊΔΙΠΥ ὑροῦ 
πῃ ; δηὰ τὶ ἃ ἸΟΥἶι τοϊπὰ 6 ορίῃδ πὶὶ τ6 κυπ- 
τῖβο ἰβ ἰΟΟΓΏΘΥ ἴο τηϑθοὶ Εδβαυ.--- πὰ ἢ μοϊοὰ 
ὍΡΟΣ δὲκ {πᾳ ..---Ηο ΔΡΡΟδΓΒ ποῖ ἰὸ πᾶν ποιἰυδὰ 
(18. Ὀοίοσα. [Ι͂᾿ ἴδ6 οδογὶὲ οὗ 116 τροβεην τ Βαὰ εθ- 
οδροᾶ δἷπι, πὲ 85. ἴ1π6ὸ πουμαάθα ϑο] 1. οὔὐοπ ξτα3 
ἢτγβὲ ὈΘΟΟσ68 ΔἸΤΑΓΟ ἰδὲ 6 8 πουπαοα ὮὉΥ {πὸ Ὀ]οοὰ 
διὰ ρσϑϑη, Ἰοπ δον (ὴ6 πουπαὰ νὰ8 σοσεϊνθα. -- 
Τμποχοίοσχο ἰμθ οἰνᾶχοσι οὗ Ι͂εγδοὶ δαΐῖ ῃοΐ.-- 
“ΠἼἢ6 δυΐμοῦ οσρίδίπϑ [6 οὐδίοτα οἵ {πμ6 15Γγλοὶ δα, 
ἴῃ ποῦ οδὔπρ οὗὨ [1:8 βίποπ' οἵ 86 ἐδίρῃ, ΟΥ̓ ἃ τείεσ- 
ΘΏ66 ἰο0 τι)ἷβ ἰουοὰ οὗ ἐπ6 ΒΡ οὗἁὨ {μεῖγ δῃσοβίογ 7 
αοὰ. ΤὨτουρ [18 αἰτία ἰουςῖ, τ0}}8 εἴπου, ἘΚ6 
186 Ὀϊοοά ᾿ρεδ ρὲ 4) νγαϑ σουῃδοογαίθα δηᾶὰ βδαποιξβοα 
ἴο αοά. ἷ8. σαβίοχῃ 18 Ὠοὺ πιοη!οηθα ΟἸθο δοτθ ἴῃ 
π6 ΟἹὰ Τοβίδσηθῖ; (86 ΤΑΙ πἀϊδῖβ, Βονσενον (Τ τδοῖ 



ΟΗΑΡ. ΧΥΧΤΙ 3.--ΧΧΧΤΙ. 1.16. δῦ) 

Ὁποϊα, Μίροδηο, 1), τοχαγὰ ἰξ δ ἃ ἰανν, τβ056 ἴγϑῃϑ- 
ἴοη τδᾶ ἰ0 ὈΘ Ραῃίβηθα τὶ ὶϊ δόνθγαὶ διτίρθθ.᾽ 

ἔξνουεὶ. Ῥαιδεσθὴ δὐῆα: “ ΤῊΪΒ ὁχαιηριοῦ χίδία ΒΕ, 
Ὅσ! εἰποο ἐἶο δηοϊοηϊβ ἀἰά ποὶ ἀϊδηρυϊδῃ οἰ ΑΥΙγ ἰμ 
2 (ΠΡΌΣ Ἴ2,, (80 ἴατρε, βίσοηρ οογὰ οὗ [86 δ πο 
οὗἨ 186 ἰδ ϊκἢ), Ὀοίτθθη τηυδβοῖο, τοΐη, δὰ πον, [ἢ 6 
δ ΠΟΥ 8 ὨΟΝ ΌΠΟΤΑΙῪ υπάογβιοοά, ἱ. 6., μο ἰηΐοτίοῦ 

. οογὰ δῃὰ ποτῖνο οὗ ἰῃ6 50-68]16ἀ Ὠἰπὰ-χυδείοτ, ἱποϊυὰ- 
ἰρ ἴδὸ οχίοσίοσ αἷβο, δῃὰ (1:6 γι βοδουβ οὗ οὶ. 

δ. ᾿εαιδ α ἐδε πιο αγγαπροηιεηΐ ΟἿ ἰλε 
ἐγαέη, απὰ ἰλα σγοείόης (οἷ. χχχὶϊ!, 1--11)--.Αὐὰ δὼ» 
ΟΡ ἰμοὰ ὌΡ δἰα ογο2.---ἴἢ οοῃ Γδδὶ ἴ0 18 ργϑυϊουϑ 
ἁππδγὰ οοπἰοτηρίδύοῃ, δηὰ ἴῃ οομβάσδηϊ οχρθοίδιίοῃ. 
---Αἰὐ μο ἀϊνἀθα ἴμ0 οΟἸὨ]ᾶΣΘΏ.---ἴ7ὰ τοδὰ 00 
ΤΏοΤο οἵ ἰδο ἴπτο Ὀδηἀϑ ΟΥ̓ ἰγαΐῃθ, Ηθ ὩΟΥ βορδζγϑίθθ 
δὶδ ΤἈΠΪΥ ἰπίο ἰἤγθο αἰν βίοῦβ. Ηδ δ᾽ τη86] Ὁ, 85 (16 
μοδὰ οὗἁ ἰδ ἴλη γ, 88 118 ῥσγοίθοϊοσ δῃὰ στοργοβθηϊα- 
ἔνα, ἰδἰκοβ ἰδ ἰορᾷ : (Ποὴ ἔοϊϊον (ἢ 6 Βαπάτηδϊ 5 τὶ 
τοῖς ομ] το . ἰδθ 1,Θδὰ Ἡὶῖὰ ΠΟΙΒ: δηᾶ δἱ ἰδϑῖ, 
Ἐδοδοὶ τι Φοϑορὰ. Τιΐϑ ἰηνογίθα ογάοσ, ΌὉΥ 0 ἢ 
1 τηοθὶ Ἰονοὰ οδεηθ ἰδεῖ, 18 ποῖ ΤΔΘΓΟΙΥ Ομ οθο ἔτοτὰ 
8 ΟΟΓΟδΣ ἀνὰ τὴῖβο ὑγυάομοθ, Ὀαΐ δὲ ἰ8δ6 βδὴῶθ ἔἶἰτῶθ 
186 ἔγϑα οσργοβδίοῃ οὗ [86 ρὶδοο ἩΠπίσα [ἸοΥ οοουρίοά 
ἴῃ 8 αἴδοιϊίοηδ.--- [ὁ ἴδ 9 στουμαὰ δούϑῃ ἐἶσιλθᾶ.--- 
Νοῖ ἱμδῦ ἴθ οαδϑδὶ Ὠἰπηβοὶ ἢ βούθῃ ἔτθθθ ἰο0 ἐδ9 ατουπά, 
ὙἘΘᾺ που]ὰ μανο Ὀθθα ὀχργθεβοὰ Ὀγ ΓΧ δ ΠΩΣ, 
δυὲ δο Ὀοποᾶ Ὠἰτηβο βούϑθῃ ἐἰπηοα τὶΐ ἔλθ ἸΟῪ ἰη- 
οἰϊπδιίου οἵ ἰμ6 μοδὰ [ἴ}8 ἰὸν οτί θα ιδ] Ὅον, ἴῃ πο ἢ 
ΟὯ6 Ὀδηάβ ὑπὸ μοδὰ ὨΘΑΡΥ ἰὸ (Π6 στουηὰ πίϊδους 
ἰουοδίην ἰ. Κοῖϊ].---ΟῸθῤὁ Ἐ 6.1. Βαὶ οτϑῃ 18 οΟυΓύ ΒΥ 
ἣν οὐοοῖν τὸ ἀϑυμῖ ἀτατο ἰδ οτί πα] Ετοοιίηρ, δηθὰ 
ἤπια 118 ὀχρίδηδίΐου ἴῃ [8.6 ΠΌΤΩΟΡ βόύθῦ. Τἴμο ὈΟΝ- 
ἱπρ ᾿0961}7 δχργθθβθθθ {π6 γϑοορῃ οι οὗὁἨ δὴ οχίθγηδὶ 

οΟἿΥ ῥτγοσγορδεῖνο, ἔγοσα πιο Εἰθδα Ὀοϊονϑὰ ἐδαὶ 
δ μὰ του θὰ δἴτῃ ; [}6 βϑογοη-ζοϊ ἃ υἱίοτϑηοα οὗ ἐπ 8 
τϑοοχζηϊου βίδγρβ 1 τὶ {8.6 τηϊτηΐο (06 Σ.. πεῤηιΐϑολθ) 
Β08] οὗὨ (116 οογίδ ΠΥ τοι Ὀοοηρβα ἴ0 (ἢ 6 οονοηδηί, 
ΤῊυΒ ὅδοοῦ δίομοδ ἐὸν ἷθ οὔδηοθ δραΐπεὶ ἔδϑαι. 
Το τοαδληϊοαϊαιίου οὐ (18 ΘΟυΓΊΘΕΑΥ ἰδ δῇ [Π6 ΒδΙῺΘ 
ἄταο, Βονσον ον, ἃ Ὀαστῖον τὶς ἢ ἴῃ ἐΠ|0 τοοδὶ ΓΒ υγ Ὁ]6 
ἰδθι.6 Ὀγοίοθοὶβ Εἰμὶ, ὈΘΙΌΤΘ ἰὴ τ ἢ ἰἢο πρὶ τὶς 
δΔηὰᾶ ἐθροῦ οὗ (86 Εἀομο διτηγ.- -Απὰ Εἰδδι ΣΔΏ 
ἴο ταϑοῖ δίδι.--Ηο ἰβ ΟΥ̓ΘΟΤΟΟΙΏΘ; 6. ΔΏΡΕΙ δὰ 
1ΠΣοδῖΒ ὅσ [Ὁ : ἴο ὈγοΠοτΒ Βοαγὶ 
δοῦν ποδτί, ἰ00, ΠΟῪ γτοϊϑαδϑὰ ἤγοτῃ ἔθδαν, 15 8116 
πὶ 1κὸ αἤωοοϊοῃ, δὰ πῃ ἐποὶν δοιησηοι ϑορί:ς 
18.686 χταγ- βοδθα τηθῃ ΓΘ ὑπ 8 ΟΠ60 ΤΏΟΓ6. “ΤῈῺΘ 
ἀπαδυδὶ ροἰϊπίϊηρ οὗὁἨ ἈΠΟ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἱπάϊοαίοϑ ἃ 
ἀουδὲὶ 68 ἴο {86 δἰ ὨΟΟΥΥ οὗὨ (818 εἶβα, Βαὲΐ ἰδ ἀουδὲ 
8. στουπά]ο88. ΤΠ6 βουίρίυγοθ ποῦν δ ποΥυἶΖθ 8 ἰὼ 
Γοβδτα Εδβδυ 88 ἱπῃυτοδη. Ηθ ἷ8 βυβοθρί]6 οὗὨ ποῦ ]6 
ἀθβίγοβ διὰ ϑοϊϊηρθ. ΤῸ στδοὺ οὗ αοα ἩΠΙοῺ τυ]οὰ 
πῃ ΗΪΒ Ῥδίδγῃδὶ μοσὴθ ᾿88 οὶ ἰοῖν Εἶτα τί μουὶϊ [18 ἰη- 
Βυοηο6." οἰ Ζϑο. ΤΌΘ αβϑουίίουῃ οἵ Κποροὶ, “" ἐμαὶ 
1ὴ9 δυΐδον οὗ οὗ. χχνΐ!. 1 δ'' ἀπὰ χχχί!. 8 4 οου]ὰ 
ποὺ ὑδὺ8 ττῖΐθ ἰἔ ἢ6 πτοίθ φγορυίο ηιαγίε,, 15 οὐ 10 8}}} 
οὔ [6 ΒβΒδιὴθ ᾿ονοὶ Ὑὴϊ (Π6 τοτηδτῖς οὗἨ Τα ὑροῖ 
δοοῦ᾽ Β ὑγαγοῦ, οἢ. σχχχὶϊ. 9.---- ἢς 18 ὈΠΒΘΟΙῺ]Υ ἰπ [88 
ὨΔΡΓΘΙΟΥ (Πδὺ ἢ6 Δ᾽] ονγβ Φδοοῦ ἰ0 τοτηΐπα αοὰ οὗ δι8 
Ῥτοπ, 808.) ΤῈ οἷά Φονῖβὰ Θχοχοθίβ δ88 ἱπάθοα 
ουἱοίά (μ}8 τηοάοστῃ ζ68] ἰὴ οἴδβοίηρ (8 σγοδὶ δηὰ 
Ὀδδυ [1] ταοτὰὶ ἰδθδίυγθ πὰ τ[06 παῖσαῖῖνσο. “710 
Βηοβοιῖι ΒαΌθα δὰ Κἰπηοιὶ ἱπέοστα 8 ἐμαὺ βοῖῃθ ἴῃ 
[86 ΘΑ ον ὑἴπι Βοϊὰ (παὺ ΓΘ Ἢ τοθϑηὶ Βογο ἐλαέ ἢδ 
δὲ! λὲρι. Τδο Ταγριῶ οὗ δοπαῖμ. δα γ8 ἐδμδὺ ὅδοοῦ Β 
ὙΘΟΡίΩΩ Βργυης ἴγοϊῃ ἃ ραΐῃ ἴῃ ἢΪΒ Ὡδοκ, δπὰ Εβδιυ} 
ἔτοτα ἃ ἰοοϊδοἢ 6. Κηοροὶ.--- Το ΟὨἑ τοι πίοι 
Οοά.---Τὴο δ ΕἸΟΘΗΐἷπι, οἂϊ οὗ ἴο Εδαυ Β 
Ροΐπὶ οὗ νἱονν [δῃά, 88 6} ΠἰΣ8ο}} αηὰ Κ 6] βυρχοθί, ἰῃ 

οἕάσν ποῖ ἰ0 τοιηϊπὰ ἔδαυ οἵ [6 Ὀϊοδαὶηρ οὗἩ ΦοΠοΥδὮ. 
οὗ Ἡϊοῦ Π6 ΔΒ ΠΟῪ ἀορείγοα.---Α. α.- ΦΌΒῸΡῈ 
διὰ ἘμδοἸο].---Ἴἰ ἰθ ἃ Βη)6 ἰγαϊὲ πῃ (860 ῥ᾽οΐατο ἰδ 
186 ογὰστ '8 Ὠ6ΣῸ σονοσδοά, 80 ἐμαὶ Φοϑορῇ Θοτη 68 ὈΘ- 
ἴοτο δ πιοῖΐδβου. ΤΏ βίχ: γοδι..οἱὰ δὰ βϑοιηὴβ ἰὼ Ὀγϑαὶς 

811 [86 Οὐ ΓΟΙΒ ΟΘΡΟΙΏΟΙΪΑΙ, απ ἴο γιὰ 
οομβ θη ἰπίο 1116 διτῃ8 οὗ ᾿ἷβ ὕπο]6.---ΒῈ ν᾽ 411 τσ 
ἄχονϑθ ἰωραν ἐμὸν ἰγδἴῃ).---Καοῦοὶ ΓὨ ηἶκα ἐπδῦ Β6 ΒοτΘ 
ἀἰβοουογβ ἃ (τὰ οχρίδηδιίοη οὔ ἰμ6 Ὡδιὴθ Μδηδηδίπι, 
δηὰ βηὰβ ἱπ (0 Δηστσον οὗ Φδουῦ, ελο86 ἃχοὸ ἴο ὅπαἃ 
ὅτδοο, οἴο., δὴ οἴππεῖνο ἑαυγηΐηρ, οὐ ογϊηρίηρ πυτηΐ]- 
ἰγ. Βαὶΐὶ ἴα ἴδοί, ἰξ ἰ8 ποῖ 8 τῇϑγθ ργοβοηὶ πΒΙΟῊ ἰδ 
Β6γΘ ἰῃ αυδϑίοη, Ὀμὲ 8 γνοϊαπίδυυ διοηοιαθηΐ---δὴ ἰῃ- 
ἀΐγϑοὶ οοηέδϑδίου ἰδὲ 6 ποοὰοὰ ἐογχίσεπθθθ. Ἧ7 6 
Βυὰ 118 δδιηθ (πουρῆΐ δἷδο ἴῃ Ἐδδιυ᾽8 γοιδα].--ἶ 
βανθ Θηοῦδἢ ---Εδαυ πδὰ ἃ ὑπο-ο] ἃ γθϑβοι ἴον 8 
τοί58), ἔοσ 6 ἀουθ 1068 ροδβθοθϑοὰ ἃ ἴδῦζο βδδεηρ οὔ 
186 Ῥδίθγῃδὶ οδίδιθ, π8116 δαοοῦ δδὰ οαγηῃδὰ 4}} ὑπαὶ 
6 δὲ ὉΥ ἴδ ἰδῦον οὗὨ ἰδ δηδβ. 10 18 που 6 688 

αἰ, οὐ ὑνίοῳ αἱ!.--ἜἘΠῸς ἸΒοζοίογο 1 μβαγὸ δβοϑῖὶ, 
-- ΤῊ. σδηποὶ τῆϑδη, 1 μανο ραϊηρὰ {86 ἔτ ἶγ 65. 
Ρθοὶ οὗ [Δ δ.θ ὉΥ ΤΩ ργοδβοηΐ, Ὀυὲὶ ἱμογοίοτγο, [Ὁ ̓ 
(18 ΡΌΓΡΟΘΘΟ, ἰ8 ἴ, ΑΔ ἰδΐηρβ ΠΟῪ δίδηᾶ, ἐμ ὑγοδβουὶ 
ἷβ 80 ἐπάρατος ἐν κιδαξιυὰο.---,ΑΑο ᾿ΒοΌΘὮ 1 μαὰ 8068 
ἴδο ἔδλοο οὗ Οἰοὰ.---ΤΊο ποτγὰβ δουπὰ ᾿ἰϊτὸ Βδιζοῦγ, 
Ὀυὺ ΠΟΥ͂ ὉΘΆΡ ἃ χοοὰ 86:86, δἴῃοο ἴἢ 1:6 (ιἱσῃ ἢ γ Δ 660 
οὗ ἷθ Ὀγοίμδὺ ὨΘ 8668 δραίη ἰῃ Χ}] τηδηϊ δϑίδιΐοῃ (ἢ9 
ζρϊομ ἶηθα8 οἵ αοα παίιοδίηρ οὐὸν ἷβ ᾿ 68 Ρδιἢ 
(σοῦ χχχϊϊ. 26; Ῥβ. χὶ. 7). [8Π{Ὁ τοΐϑυβ οἰδὸῦ ἰο ἷδ 
τὰΣτοδυ ϊηρ πιῖὰ [86 ἜΡΕοῚ ψΒ 0} Ὧθ Πδὰ “ Ἰοατηϑὰ 
1τ8δι διἱθ ΤΟΔὶ ΘΠΘΙΩΥ͂ ΤᾺ διὰ ποὺ ἔδβδιυ, οΥ ἱῃ ἰὴ 
ἴδοῦ [δὶ 06 ἔθη ἴδοθ οὗ πῖ8 Ὀγοίδο τδϑ ἰθ9 

ξατρηϊείος, ἀπεκροοίοῦ οἴδορο ἐπ μ5 ὑτοίμιοτ! ἀΐηρο. , ὍΠΟΧ ἴῃ ἷα ὈτΟΙοτΒ ἀἷδβρο» 
εἰ οη, ΒΘ 106 τονῖς οὗ ἀοά, δῃὰ ἴῃ ᾿εΐβ 
Ὀγοί μοῦ 8 ἔθη ηθ68, [ἢ6 τοβοοίίοῃ οὗ πο αἰνίπο. 
Ὠομ σβοῦ.---Α. 6.}] Τὴθ πογάβ, ἑαζδ, 7 ρῬγαν {Ὺ66, 
Ὧν δίοενίπο, ἃτα ᾿πδὲ 86 βοϊϑοὶ δῃὰ 1ογαοΐῦ]θ. [{ ἷβ δ8 
'ξ, ἴῃ αἰ]υδίοη ὑο 186 Ὀϊ καΐηρ Β6 οὰ ἰδίοῃ διΑΥ, ἮΘ 
ἭΟΙΟ]α ΒΔΥ, ἴῃ 50 [ὯΡ δ ἱμδὶ Ὀἱϑβαΐηρ δε Ὀγδοϑα ργο8- 
θηξ δηὰ δαυί} γ ἰΠξηρα, δηὰ 8 οὗἨ νδΐπο (0 γοῦ, 1 γσίτο 
ἱξ θδοκ, Εποροὶ ὀχρ δίῃ 1116 ομοΐοϑ οὗ {6 ὀσρτοϑδ': 
βίοῃ ἄοηι ὑπθ Ὀοποῦϊοιίοπβ πίοι δοοοτωρδηϊοὰ ἰἢ9 
Ῥτοδοῦς. “7}6 Ῥγοδοηίδ ἰ0 [Π6 ΟἸΘΓΡΥ ἴῃ [Π}6 τηϊἀ ἃ] 
δΡ08 νΘΙῸ οὐ] οὰ Ὀομοαϊ ." Βαυὶ ἴδ6 ἰάθα οἵ 
Βοπιδρὸ ᾿ἰ68 ὭΘΑΣΟΡ Ποῖθ. [Ι͂ἢ {89 οι οὗὨ δὲα 
Ῥγοθθηξ δ6 [88 ἴ)0 ΔϑβΏγδηοο (Πδὲ Εδδα ἰβ δοταρ οἰ 6 Ὁ 
Τοοοπ δὰ ἰο ΐ. ΤῈ γθ} ἀ Ππ668 πὰ δα Β οοῦυ» 
[ΘΏ8}06 ἰδ ἃ οὐ βιτοδίίοῃ ἴο0 δΐτὰ οὗ Π6 γγίοπαϊέτιδϑα 
οὗ [0 αἰνίηθ οουπίθῃδμοθ, ἃ 8Βθ8ὶ οὗ 1110 γτδοθ οὗ 
αοά, ποιοῖς ἢ δδῖν ἰῇ ἢἷβ δορ δὶ Ῥοηΐοὶ. 

Ἵ. μαι ΟΥἾ 7 απὰ ταίωγηι (Υ61Β. 12--16).---Ξ τὧἱἊάᾳ 
ο ῬὈοίοχο ἴ19696.---ΤῊο κἰπάμο88 ΟΥἨ Εδαι ΔΒΞΌΠΙΟΒ ἃ 
οοηβάοηϊςλ|! δῃὰ οβδείουβ οἰδγασίοσ. Ἠδ ὙΣ]11 ἰδκὸ 
(86 Ἰοδᾶ ἴῃ [6 ΜΑΥ, ζῸ ὈδίΌΣΘ 85 ἰ86 ρῥγούδοίον οὗ ἰδ 
οδγάσδη, Βαὶ [μαὲ οουἹὰ Βανα Ὠδρρϑηδα ΟἹΪΥ͂ δἱ 1}60 
ΟΧΡΘΊΒ6 οὗἩ ΦδοοῦΒ ἰγοοάοιω. Βεβίἀοϑ ἰμΐβ, ([Π9 δδσ- 
δύϑα, ὙΠ|} ἰσηον οἰ άγθη, δη ἃ βιοκ ΐηρθ διθοηρ [80 
οδῖ]α, σου] ποὶ Κϑὸρ ῥδοὺ πἰ ὁ ἰγδαίη οὗ Βοαοαΐῃ. 
Φδοοῦ ὑγζοβ (δα ϑιγομυοΌαῖν, ἴῃ οσάον ἰ0 οἴἶοοί 8 δ6ρ- 
λϑιϊίοῃ. [ὁ ἰβ Ὡ0 ργοίθῃοθ οἱ ἢ ΐδ Ὀαΐ ἴτ 8 (6 
ΟἾΪΥ ΣΟΘΒΟῚ ἢΘ6 ὙδΏΌΓΟΒ ἰ0 οὔ ἰο (6 ρονοσίι} Εδδα, 
ἩὮΟΒ6 Βυρογβοΐαὶ πδίτγο υπϑιοα Ὠΐπὶ ἴο Δρργθοῖδίθ 
86 οἷδοῦ γοδϑδοῦϑ. Ηθ γϑῦθϑὶβ ἴὸ δε ἜΜΣ ἴη ἕν 
εἰτὶ ὝΓΔΥ, 88 ρΌΓΡΟΘΟ ἴ0 ΘοΟπι8 ἴο Ὠΐτη δὲ βἶν. 
ἡεάστο: ὨΘῪ ἴβγαθὶ οὐ ἰθ6 ο]ὰ Φαοοῦ ἨμΟ Βροδῖκδ 
ΤῊΘ πΟΣΩβΒ δρὸ διρίχζυουβ, οὐϑῃ ἱ ἢ δοί!}}}γ νἱα θὰ 
Ηΐτα ἰῃ δίδου γϑᾶγβ δἰ βοῖγ, 88 ΒΟΪΩΘ δῦθ ὑγροὰ δ δΔἢ 



δῦ 

Θχοῖδο, Ἰθορο ἴδ, ἱπάἀ6οα, ἃ ῬΘΟΌΪΑΡ οσαρμδϑὶβ ὌρΟα 
86 ποτὰ ΩΝ 5, ἰπ οοπηθοίίοη τα 186 νϑτρ, ταί οῖι 
Θχοϊα 463 ΔΗΥ͂ ΟὈΪ ζαϊΐοη ἰο μαδίθῃ ἵπογθ. Ης ἀθοϊἷμθ8, 
αἷβο, ἴΠ6 οὔον οὔ ἃ ῥγοϊθοϊΐπῃ ὑδηὰ.-- -ὉὍαὶ πϑϑᾶ- 
οἷὰ 11.2--- Ηρ 18 σοπβοίουβ οὗ ἃ ἰχθοῦ ργοϊθοίου. Ηθ 
ἀοβῖγοβϑ ποίησ ἔτοπὶ Εβδι Ὀὰΐ ἃ ροδοοία} δπὰ ἔτθπά- 
ἸΥ ἀορονγίπηοηί, [Φ460 00 8 Ὀτγοπηΐῖβο οὐ ἃ υἱβὶξ τγῶ8 
ΒΟΠΟΒΕΥ τααάθ, Ηΐβ οοῦγβα Ἰοα δἷπι ἰΟ σδπδδη, ῥΓΟῦ- 
ΔΌΪΥ ἰο Ποῦτομ, δηὰ ἤτοι ἔβθῆσο 86 οοηϊοιῃρίδιοα 8 
σίβὶι ἰο Εξδι αἱ Ξοῖυσ, ὌΠ Βοῖδον ᾿ξ 'ττὰ8 οσ ν τηδα6, ΟΥ̓ 
ποῖ, τὸ ἀο ποῖ ον. Τπα πδυγδίϊνε ἀοο8 ποῖ τοῦτα 
41 Π6 ουοηῖβ οὗ ψδοοῦΒ ᾿ἰἴδ, δπὰ ἐμ18 ΤΩΔῪ ὍῸ6]1 Πα ν 6 
Ὀόθη Οπ6 ΟΥ̓͂ ἰμοβ6 1688 ἱτπωροτίδηϊ, ὙΒὶ ἢ ἰδ ῬΆ88685 
ΟΥ̓́ΘΡ ἴῃ Βίίοποο. Τμογὸ 18 πὸ στουπα, ἱπ ΒΩ 6886, ἴ0 
ποϑιΐοι Ὠἷ8 β: ΠΟΥ ΠΥ, οὐ ἰοὸ (μἰπκ ὑμδὲ ἱὲ 8 (86 οἱὰ 
ὙκοὸΡ ΜὯΟ 5ρ688.--Αφα΄. 6.] ; 

ΤῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΕΤΠΙΟΛΙ, 

1. ΤῺΪ8. βοοιϊΐοῃ ὃ6] ἰο 86 τροτὸ ἱωροτίδαηὶ 
οὗ φηοβία, 14 Πγ οὗἨ ἰδθ Ῥδιγίδυοιδὶ Ὠΐ4- 

ἴΟΣΥ, Βοϊαϊηρ ἴῃ 189 118 οὗὐἨ Φδοοῦ 8 ροδί οι |ἰκ6 οὗ, 
χγυ., χυὶϊὶ., χυὶΐ,, δὰ χχίὶϊ,, ἰὼ (6 116 οὗὁἨὨ ΑὈτδμαμι, 
οἷν. σχυϊὶ. ἴῃ (6 18 οὗὨἩ [β886, δπὰ οἷ. χ]. δπὰ χὶν. 
ἴῃ ἴ06 1 οὗ Φοδορῆ. ο αν δογο, ἱπάϑοαᾶ, [86 
01} ἀονοὶορτοθηῖ οὗ ἷ (86 Ὀυὰ ποι 
ΒΔ}}] Οροῃ ἰηΐο ἰΐ8 τηοϑὲ ροσίθοὶ βονγοῦ, δῃὰ πῇϊοἢ 
πο 9 ιϑο] ἢ σου  Θ ΟΙ Υ ἰπ 106 Ὀ]οπδίης οὗ “δοοῦ. 
Α8 ἴδια ἱπβιϊ πιο οὗ ἃ βϑογοὰ βδβοτὶῆοθ τοδοιιδὰ 118 
]1] ἀονυθιοριαθηΐ ἴῃ 86 οἴἶονίηςς οὗὐἠ ΑὈτδμαμ (οι. 
χχὶΐ.), διὰ 1Π6 πηγϑίογίουβ δος οὗ οἰθοϊϊοῃ: οοτΏ68 ἰηΐο 
Ῥτοσίηθησο ἰῃ (6 ὈΪοδβίηρ οὗἨ ῖδδδο (οἷ. σχυἹἹ), 80 
{{||8 παιτδύνο Ὀγηρβ ουν ἴῃ 8 οἰοαν, αἰδιϊηοὺ ἔογτα : 1. 
ΤῊ ῥγΆγοΣ οὔ ΠῚ Ὀαδοὰ ὑροὶ (86 ργοϊηΐβο δηὰ (86 

σομβοίϊουβηοδβ οὗ ἰδ δοηίγαδί θυ ΘΘ ΠυΠΊΔΏ 
ὈΠΤΟΤΙΒίπο88 δηὰ αἰνίῃθ ζτδοθ; 2. ἐδ δοίῃδὶ οοσῦγ- 
ΤΌΠ66 οὗ 8 Ὀ6]ανίηρ Ἡγοϑυ πα πὰ αοα, δηὰ ἰἰ5 τὸ- 
810, [6 ργοϊαάο ἴο 1π6 ἐποδηίγορίο 118: 8. [89 δοῃ- 
ἰγαϑδὺ Ὀϑύπσθθῃ [86 οἷά δῃηὰ ὩΘῪ τδη, Ὀούντθοι ΦδοΟῦ 
διὰ [βγδοὶ, ἴπ|6 ὑοίκθα οὗ [86 πον Ὀἱγι στοπίηρς ουἱ 
οὗὨἨ 16 εἰγουπιοϊβίοῃ οὗ ἰδ6 πεδγὲ : ἤδθῆοο, αἷβο, 4. 
ἴη6 ἀδτῃ οὗὨ 86 Ιογὸ οὗ ομϑβ δῃθζηΐθβ, δῃηὰ οὗἨ ἰδ6 
ττἱατορὴ οὗ ἰδδὶ αὐὔδοοῃ οὐδὸν [16 μδιγοὰ οὗ οὖσ θῃ- 
οδιχίοδ, ἰΒγουρὰ οοηβάσῃοο ἴῃ αοἀ δπὰ ἰδ ῥὑσοοίβ οὗ 
εἷ8 το ἰδίοη ; δηᾶ ὅ, ἰδβϑίϊγ, ἰμαΐ ἀϊνίῃθ ἰδ, 
δοοογαΐηρ ἰο ν Ὠΐοἢ ὈΘΙΙΘΥΘΓΒ ἰὨΔΡΪΥ δηὰ ἐγ οὐ ῦ- 
Θοπιθ ἴ}|6 ποτ], ὈΥ͂ ̓ μοῖρ ουϊπατγὰ δβυ)οσιοι ἴο ἰῃ9 
ἀοιπδπάβ οὗ [8 ροτγοσ. [π|ἢρ δισυχρὶθ τὴ “6000, 
ΤΩΟΓΘΟΥΟΡ, (ἢ6 ἔοττη οἵ 86 Αῃροὶ οὗἨ ἰλ6 ογὰ ρᾶβ868 
ΔΙγοΔα νυ ἰηΐο {86 ἴόστω οὗ (Π6 δηραὶ οἵ διὶβ ἔδοθ, τ ῃΐο ἢ 
ΔίϊΟΓΎΒΓΑΒ, ἴῃ {86 Ὀοοὶς οὗ Εσοάπβ, ἀονοῖορβ ἰιβοι 
τλοτο σομ ]οίοὶγ. ΤΆυδ, Α8ο, τὸ δηὰ ὮΘΓΘ ΔΓ δα 
ΟἸΘΑΣῚΥ ἰητἰηδιοὰ {16 βόστα οὗὨ 1π6 ἀἰδιἑποίοη Ὀδύνγ οι 
86 ὀχίοσμδὶ ἀϑρθοῖ οἵ ἐμ κίηράοιῃ! οὗ ἀοὰ (86 
ὈΪεδβϑίηρ οὗ 18880), δηὰ 8 ἰηνγασὰ θβϑθῆσο, ἃ ἀἸβ[1πο- 
ὕοη πΐοἢ 88 ποῖ {0Π]ὴ)}Ὶ Θοιργθηθη θα ὈΥ͂ [δγ86} δἱ 
186 πιο οὗἩ ΟἸσὶβί, δπὰ ονὸῦ πο, ουνθὰ ἰῃ οὐν ΟΝ ῃ 
δύ, ἸΩΔΏΥ ἰοἱ] δῃὰ δον σἱιουξ Οἶδας σοποθρίί ΟΏ8. 
ΤιΙΐδ βοοίΐοῃ σΟὨΔΙΉΒ 480 ἃ σοργοβοηϊδιίίοη οὐ τῃ6 
εἰρη. δηὰ βαοσρὰ Ὀἰγρῃ ΒΟῸΣ οὗ αγαεί, δμὰ ἴῃ ἃ 
[Ὁττηδὶ Ῥοϊῃὺ οἵ υἱοῖν ἷἰβ τὸ} διίθα ἰο ἱπίτοάυοθ ἃ 
ἴσιο ἰπδίσιῦ ἰμο 116 διηἀδιηρηίαὶ ἔοστη οὗ σονοϊδοῃ, 

2. ΤΠα ᾿πι6]]6οῖαδὶ τηουθιλθηΐ δηὰ Ῥγορτο88 ἢ ἴῃ 6 
Δι ται Ὁ, ΘΟΥτοβροῃᾷ ἴο {86 τηοδί ΒΌΡ1]16 ἰαννβ οὗ [8 
δι ἰτί.4] δηὰ ἰη ο}]θοῖμα] 116 οὗἩ [6 δοὰ]. Αἴδον 6- 
οΟὉ δα βθϑῃ {86 αἰνίηθ πηθβθθΏροτβ, (ἢ 6 ΔΏρ6]18, ἴῃ ἢΪ8 
ὁοΌΓΠΘΥ, 6 ὑδίκ68 μοαγί, δηὰ βοη 48 ἃ ὨυτΏ8 ΟΙΏ ΔΔΒΥ͂ 
ἴο ρτοοὶ ἔἴϑαυ, Τἴδμο οοῃίθῃίβ οὗ τΠοἱρ πλοββαρθ ἰ8 ἀ6- 
ἰδετηϊη θα ὈΥ ἰδ ρτυάθμοθ. Ηδ ρβυθοὶβ μἷ8 Ἰοσὰ ἔβα, 

ΘΟΕΝΈΞΙΞ, ΟΚ ΤῊΣ ΕἸΆΞΒῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒ. 

88 Δο0 ἢ15 δούγδαῃηῖί, ΤῈ6 υηρ᾿οδϑδηὶ διὰ 
ΓΘΟΟΙ]ΘΟΙΟΠ5 οὗ ἰδ αὐθηϊδ το δὰ οσοδείοηοα ΐ8 
ἰοηρ δυβθῃδθ, ἃτο ρμδϑδοὰ ΟΥ̓́ΘῚ ; ΟἹ (8) ΔΟΠΊΤΑΓΥ, [6 
ΒΡΟαΚΒ οὗἁ [5 τἱοἢ ροβϑθββίοβ ἰῃ ΠοΡὰβ δηὰ βορῖρ, 
ὙὉ10 ἢ Ὠ6 δὰ δοαυϊΡοὰ τ }116 πὶῖϊὰ ΠΑ Όδη, Ἰοϑὶ Εδδὰ 
Βμουϊα (πἰηκς (ῃδὶ ἢ6 γγὰβ ΠΟΥ͂ τοζυτγηΐῃρ, Ἰοησίησ [0 
16 ρδίθγηδλὶ ροοῦβ. Ηθ ἩΪΒΏ 68 ΟὨΪΥ ἰο πὰ ἕατον ἰῃ 
ἴπ 0 6Υ68 οἵ ἔϑαυ. [Ι͂η ἐδβ γϑηουῖηρ Βοτάδσο ἰο δίῃ, 
Ὧδ6 ΓΘΟΟΡΈΪΖΟΒ [86 ΘΑΓΓΠ]Υ δα (οι ρογαὶ ργογοδαι το 
οὗ ἴπὸ δυβί-ὕοττι, δη ἃ δ 1.6 ΒαΠῚ6 {ΠπῚ6 τηϑ}κ6 8 ἰηἷ- 
ΓΟΟΟῪΥ ἃ οοηῃζοδβίοη οἵ πὲβ σι, ΒΘ {Π6 πιοϑεθῦ- 
ΒΕΓΒ. τοίη ἩΠοαΣ ΒΩΥ͂ οουηίοτγιστοοῖπῃρ, δηὰ δ8- 
πουποίησ ἴτῃδὶ Εβαὰ νψὰϑ ἀγαίησ Ὡδᾶγ, [Π6 ΙΩΘΙῈ 
Βυτήδη ὑγαάοηοο οὗ δοοῦ δρδίῃ βυρχοϑίβ ἢ18 ΘΟῦΣϑε, 
ΑΒ 6 ΔΡΡΓΙΟΒΟΏ 8 ἃ Βοδ(116 δἰΐδοκ ἔτοπι Εβδα, 80 δὲ 
{1 π|κ8 δὲ τοβίβείῃρ ἴοσγοθ υἱτἢ ἴοτοο, Ὀυὺϊ τὐτὰ [80 
Ῥτοβροϑοί οἵ Ὀοΐηρ ναπαυϊβδῃοα. Ηδησθ {πὸ ἀἰτίδὶσα 
οὗ Ὠἰβ8 σαγάγαη ἰηίο ὑτὸ Ὀδηᾶάβ. Βυΐ {ΠῚ3 τηολδαγὸ 
Εἶτεβ Βῖτῃ ῃο τοϑὲ. Ηΐβ ργοβϑίηρ πδηῖβ ἄγοντα ἰνΐπὶ ἰθ 
ἴἢ δα ὈτΆΥΟΥ, 8 ὈΓΆΣΟΡ ὙΓΠΙΟὮ τη ῖ8 αἰτοθὰῦ ἃ 

ρτοδὲ ἀδνοὶορπιοηὶ οὗ [86 μαϊιγίδγομδὶ ᾿ἰΐε δα (αἰ ἢ. 
ΠΗΐδ βου] ψγϑ [8 80 βυϑίαϊηοα δη ἃ οοτιίοτιοα, (μδὲ δὸ 
68} ΠΟ Ι00Γ6 ΤοΒὲ ΟΥ β'ϑθρ ἀυτίηρ᾽ {6 πἰχηῃῖ. Ηθ ΠΟΥ͂ 
ὈΟΪΪΥ σγοσθοβ ἴ89 Φαῦθοῖς (ἷ8 Ευδίοοῃ, οὐ Ὀοίϊοῦ, 
ἷἰ6 Κοάγου) πὶ ἷβ πθο δ ἰγαΐη, Απά ἰἰοα, ἴῃ ἴδ 
Ἰοποίϊηθϑθ δηὰ βοϊα8, 6 τηϑοίβ τὴ 86 ἀθοίεῖνθ 
Βιγυρρὶο οὗἉ εἷ8 6. Αἶδὺ [86 νἱοίογυ οἵ μἰ8 βαΐ μὰ 
ἴῃ τ }8 βίσυρ αἶα, Π6 ἰ8, 88 ὥδοοῦ, ἴδιθ ἴῃ ἢἰ8 Οὐρὶ: 
Ὧ6 Ὧ0 Ἰοηροι οχροοίβ βαϊγσγαὔοη ἔτοτῃ εἷ8 παίυγαὶ 
βἰτυρσρσίεθ τ ἢ Εδϑαυ, Ὀὰξ 48 Τουηὰ, ἴῃ {16 ρταοδ οἵ 
Φοδονδῖι, [86 βουγοῦ οὗ δἷ8 ποι] ἀ-δυδάαίηρ δα ΠΥ 
δῃὰ Ἰουθ. Ηο (Β1ΏΚΒ ὨΟ Ἰοῦρον οὗ (86 ἔπο Ὀδη(β [Ὁ 
ταῦϊυ Δ] βο  ἐἰἸθΐδηοο ον δὶρθὶ, θαϊ οὨ (ἢ οοπίγαγτ, δὲ 
βϑῃβ ᾿ἰθ ἔνο ὈδηΩ 8 ἴο (80 αἰίδοῖ,, ἔνε ΑἸ βοτοηὶ δοῖϑ 
οὗ Βοιιδρο δι οαϊρα ἴῃ Ῥγοβοηΐβ, πο, 18 8 οὐμπῃ- 
υου8 ἰγδίη, 1.85 [0.6 ταοϑὲ ἱπυργοδδϑῖνο αϑρϑοῖ, δηὰ εἶτοϑ 
186 ἰσηοϑὲ βδιϊβίδοιίοῃ ἰοὸ Εβδα ἴῃ (Ὧ6 ῥργϑϑθῆοθ οἵ 
18 ἤσουν Βυπάγοα πιθοῦ. ΤΏ οἱοβίης ποτὰ οἵ [μὲ 
ΠῚ ΘΘΒΘΏΡΌΓΒ Ἧ89 (Παὺ Φδοοῦ γ7ὰ8 οοσηΐῃς δος ἴθεα; 
86 ὨἰπηΒο6] 7, δῃὰ (8 ἐδ6 δχργϑββίου οἵ 8 
οοπδάρῃοο ᾿οπασγὰ μἷ8 Ὀγοίμοσ, ὕὍρου ἴδο ὅγε ἀγοτῶ 
Ὑ1οΣ ἀραὶ μτιδίθ ἐμ 6 οοιμρ!οίοα δοὺ οἵ Ποπιδρθ, 44 45 
αοἰμαὶ ομξιοαγὰ οσσωγγθπος (Βἷποθ ἄγο 8. [86 πυπιθεῦ 
οὗ .ἔτεθ οἱοΐςθ), ὑμθγθ 190] πον (86 βοτοη οὶ 
Ὀοπίηρ οὗἨ Φϑοοῦὺ Εἰπηθ6]ῇ, 88. 8 Βδουϑὰ δϑβΌγδιοθ 
ιἷ8 ἐκ ἐοἰεοίμαΐ͵ τεαὶ Ὠοτηδᾶρθ, 88. ἰοὸ (16 ῥτογορλῦγεδ 
οὗ (86 βεβύθοσπ ποῖ θοοησοὰ ἰὸ ἔβαυ, Ηδῃοθ 
μἷβ Υδυ ΠΥ α͵8ο, ἴθ ἰὮγθα ἰῃίουναὶθ δηὰ δοίβ, ἡ ίοδ 
ΤΟ] (86 βα]υἱδίΐοη, ταυδὲ γορᾶθγ [2.6 Β8Ππι6 τη δ 
Φδςοῦ, ἰῃ οβδγίηρ, 80 ἰδῦθ ἃ ρογίίοη οἵ δῖ5 ἢ 
ιιδὰ πιδὰδ ἃ στγοαῦ βδουῖοθ: 50 ἰδὲ ῬΓΟΒΔΌΪ ἰΐ ΠΙᾺ 
06 ᾿οτΓΑΙΠῪ ὑγὰθ ἰπδὲ δἰβ ΟὨΣΙάτθη, το δὲ ἢγδὶ τοῦθ 
ὍΡΟΙ ΟΔΠΊ6Ἶ8, ΠΟῪ μὲ 80 ἔοιν οὐ 86 ΠΔΠ)6}8 Ἐοῖθ 
Ἰοδ, τοτθ ΟὈἸσοὰ ἰο παὶκ. Βαὲ ἴδ τγᾶϑ Ὀοίὰ ποθ 
δηἀ πίῖβο ποὺ ἴο ἰακὸ δανδηίΐδρε οὗ Εβδὰβ πιδβτδηῖ" 
ΤΩΟῸΒ [66] ρΒ, 88 Β6 ᾿ιδὰ ξουΙ ΟΣ ἀοπο οἵ δἰ8 πί- 
τὰ] διὰ βϑηϑυδὶ ἱπβστη τ ἱπ [86 πηδίϊον οἵ [86 Ἰεηίε 
Ροίϊίασθ. Απά ΠΟΥ͂ ἢ6 ἢΔ8 ΟΟΙΏΡΙΟἰΟΙΥ ΟΥ̓ΘΓΟΟΠΙΘ Ε{π|, 
δΔηὰ ουθ τοτ6 ἔπδη {π|86, Α5 [6 δά δἱ ἄγεὶ (0 γυληὶ 
δἰξαϊηϑὺ 815 ἕοττη ον ἰῃτεδίβ, δῃα ἷ8 δἰδγπιίηρ δρρθδτ᾽ 
8 Π06, 80 ΠΟῪ δραίηβο Ὦΐ8 δγηΐβ Ὁ]6 ἱπιροτίθ εν, τρϊοὰ 
τοῖσιῦ μανο Ἰοὰ Ὠΐπα ἱπίο [6 ἀδηροῦ οἵ τοϊποὶπρ κρὰ 
ἀονοιορίηρς δἷβ οαῖβθ δηᾶ Τυίαγο Ηἰβίοσυ πιῖι [080 
οὗ Εδαυ. Εβϑδα δοίυδῦ γίθ] 5 ὑὸ μἷβ γοαυδβὶ, 
Γοΐυσηβ. Ηδ ΟΥ̓ΘΓΟΟΠΊ6Β παι ἰη {δΐ8, ἴοο, θυϊ ποί 48 
ὅδοοῦ [86 Βαρρὶδηῖον, θὰξ 68 [βγααὶ {86 παγτίοῦ οἵ 
αοά [δϊϑ ῥγΐίμοθ σι ἀοά.---Α. 6.]. 

8. ὅδοοῦ Β ῥγαγατ. ΤῊ φτοαὶ ἀονεϊορπιεδί οἷ 
ἴδιοι π ἰ οὶ τααγικοᾶ {18 ῥργαγοῦ: 1. ΤῊΘ τεδίηρ οἷ 
[89 Ῥγδυοῦ ροὺ ἰδ ἀἰνίπθ Ῥγοιηΐβθϑ, δηὰ (86 πιο 
ἀοδηϊιθ ἀονοϊορπιθαὶ οὗὨἉ Ῥγϑγοσ ἰῃ 18 ροθοταὶ 668; 
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9, ἰδ οοηίγαδὶ : 181 ποὺ ἩοΣΙΏΥ, οἷο. [Π1ὑθγα]]γ, 1 
δὰ ἴοο ᾿ἰτ|16 ἴον, 1ο68 [Ώ8ῃ.---Α, ἀ.,], δὴ δῃηοίοπὶ ἀρηΐδὶ 
οὗὨ δὴ} τὶ ριοουδηοββ οὗ ποῖῖβ, ἃ σψαϊομοτὰ οὗ δυ- 
χοἰ γ [ῸΣ 4}1 τη ; 8. [86 οοππδοὔοῃ οὗἁ ἴθ ἀὐνηθ 

ἀπ688 δηἀ ρταοα (Β6το ἴῃ (16 Ρ]γ}}) δῃὰ ἐγ ἢ, ΟΥ 
Βα] 688, Ἡῖοῦ Βοποοίογι δ τὰὴβ {Ὠγουρὴ ἰδο 

βαογοὰ βογίρίυγοδβ 4. ἴ86 Ὀοδυίδι] ἀσβοσίρίίοα οὗ 
126 αϊνῖπο Ὀϊοβϑίηρ, ἴοσ τὶ ἢ ΤΩΥ διδῦ 1 ραβϑοὰ οὐϑῦ 
[6 Φογάδη, οἴο. [δο θ᾽ ζαϊθ ἈρΡρϑαγβ ἴῃ [6 ὙΟΓῪ 
[ΟΙΤΩΒ ὉΥ πΐοΒ δ6 δάγοβϑοβ οὐ, πῃ ἷθ σοηβάσποθ 
ἴῃ (6 ἀϊνίπο ργοῦ)ἶδο δηὰ δομμλδηῦ, [86 πο ᾿ἱ]1αγ5 
οὗ διὶβ ΒΟρο6, ἰῃ ἷ8 οχροοίϊδώοη οὗ ἀοϊίνογαποα, ῃοὐ- 
τὶ ϑἰδπάϊηρ, 818 δα ρ 8086 οὗὨ [ιἴθϑ ῬΟΙΒΌΠΔΙ ὉΠΠΝΟΙ- 
ἀίποβα, δὰ ἴπ ([η6 οἶθδγ, ϑδὺρ σοπίταβὶ ἩΔΙΟΪ ἮΘ 
Ταδ ι68 Ὀοϊγοο ὑῃ6 ἀοδίσυοίοη 6 δαγθὰ δηὰ (Π6 
ἀϊνίμο ῥτοϊηῖθϑου Ηον οουϊὰ [86 Ρτομχῖβο: 1 ΜΠ] 
Ταδῖζο (ΠΥ 86θα 848 ἰ86 Βαπὰ οὗ ἰδ6 808, Ὀ6 βανϑά, ἱξ 
180 το ΠΣ γ͵χὰ8 0 ὈΘ βἷδὶῃ πὶ [86 ΟΕ] το 5. ΑΒ 
Τυΐϊμον [848 βαϊὰ, (μἷ8 ἰβ α Ὀθδυι ] βροοΐπιοη οὗ 81] 
ἸΙΘΔΓΟΥ͂ Ῥγάγογ, δὰ ἢδ8 8]} (86 αἰιϊιῖοα οὗ τϑαὶ ὑσὰγ- 
6σ.---ἀ. 6. 

4. Τὰ ὑγᾶάτον οἵ δδοοῦ ῥγοοοᾶθβ δϊβ ομοῖοθ οὗ 
διῖ6 Ὀγοϑοηῖβ ἴον ἔβϑαυ. Ἧ͵ο πτυδὶ ταὶ ἀθ4] τὴ ἢ αοά, 
6 τοοοῃοϊ]οὰ πιῖὰ αἰπι, (θη τὶ θη. ΕἾΓγδυ (Αἱ τῃ, 
τὰοη πόγῖβ. 

ὕ, Φδοοῦ ̓ Β ργοϑθηῖ, Α ργοδὲ βϑουῆοθ οὗ ροηΐ- 
ἴοῃοο δα γοϑταϊίου, οὗὁ ἰαγρα να]ὰθ ἴῃ ἰἰ86}}, Ὀυΐ (ὯΡ 
ΤΏΟΣΘ δ]οτγίουβ ἴῃ 18 βρίτέϊυδὶ ἔοστῃ δηὰ ἱτηροτί. 

6. Φ4 000 8 πγϑβι ϊηρ. ͵ο πιυδὲ ἀϊδιμηρτ θη: 1. 
ΤῊο τοοῖϊνο οὗ [6 Βίγιρρίο; 2. ἐτ8 οἰοιμθηίβ : 8. 1ΐ8 
διδαίῃθβ8; 4.. [π9 ἔτυϊΒ οὗ υἱοίοσγ. [8 πιοῦν οδῃ- 
ποὺ Ἰΐο 'π ΦΔ 000 Β ἤδασ οὗ Εἶδαι,, δ που σ Ἦθ ψγὰ8 ποῦ 
γεῖ ἔγοο [το 4}} ἴβασ. ΕῸΓ 88 ἰοὸ (6 τηδΐῃ [πίησ, 5 
ἔδαγβ αν Ὀ66Ώ ΓΟΙΟΥΘα ΟΥ̓ (η8 ἰὈΤοροΐπῃρ ὈΓΑΥΘΟΡ 
διὰ (6 βοπαϊηρ οὗὨ ἰμ0 ρῥγοβοηξ, σὶῖτὰ πίοι, ἰηἀοοὰ, 
͵β οοηῃθοίοα 4180 16 δῃπουποοιηθηΐ ἰμδὺ Φδοοῦ Βἰτω- 
861 νὰϑ οοπιϊηρ ἴο τηροὺ Εβδυ, Τῃο τηοῦνο διῖβο 8 
ἴγομα ἐδ δος, {δὲ 8 ποτ, δηὰ ἱηδοοὰ ἴμ6 818] δὰ 
Βτιοδιοϑὺ Ὠθοοβϑιίυ, βργαπρ ἔγοτλ {818 δοὲὶ οὗ δΒοζηδρθ 
ποῦ ὅδοοῦ δὰ 1.6ὺ ροτίοστωϑἃ. Ηρ δά τγοϑίογοὰ 
ἰο Εδβδυ ἰῃ βρί γί ἃ8 οἱ δϑ. ἴῃ ἷ8 ουϊπαγὰ - 
τηϑηΐβ ἰῃ6 ΒΟμΟΣ οὗ 6 βγβιςθογΏ, αἬ ο ἐΐδ 
αδρεείβ. Βαὶ πεά 9 ποὺ ἴῃυ8 τοδὶ χησα 4180 818 ἰ860- 
ογδιϊο Ὀἰρι τρί, 6 Αγδμδσηῖο Ὀ᾽οαδίην ἢ ΤὨ8 
ᾳυοβίζοηῃ τοϑίθα ἀροη δβ τοϊπὰ πὶ χτοδὶ ποϊσοῖ, 
δίποο (86 οχύο 8] δβροοί οὗ [6 Ὀ]οββὶπρς Ἧγ͵ἢὲἾϑδ δρρατ- 
ΘΏΔΥ ὨΘΟΡΘΓΔΌΪ οοπηθοίοα σὴ ἴ[μΠ6 ἱηπνατά. ΤῸ 
ΒΟΥ ἸΔΔΩΥ͂ οὗ [8 ἀοβοοπάδηϊβ ᾿88 86 οχίθγηδὶ ἰδ6ο- 
ΟΓΘΟΥ͂ οσουρί θα [π᾿ οἾδοο οὗ [Π6 ἱπτδιὰ δῃα γθδ] Ἰεϊηρ- 
ἄοτα οὗ αοάΐ ΑὈτΑ δα τηυδὲ ἀἰδεϊησυΐθι (86 ᾿ΓΘΒ- 
ας ἴτοια (86 ἔπιΐζυτο, [Ββ.86 Ὀούπθοη ρΡαἰθαΐ οι ἀυγαηοθ 
δηὰ ἀοτηϊηΐοῃ, θὰ ΦδοΟῦ πλυϑὲ ὩΟῪ ΙΘΆΓΏ ἴοὸ ἀϊδβίίη- 
κυΐδιι Ὀοΐποσῃ ἐδε ἐαέογηαϊ αἰ γ θα 68 δηὰ (πο ἑἐπέσγπαϊ 
δὰ τϑαὶ ροβϑοβϑβίοη οὗ ἴ86 ἰτιγίρῃς δηὰ [86 Ὁ]688- 
ἴηζ. ΑὨΑὰ βίῃοθ ἴ686 ἱδίηρ αν δἰ Ποσίο ὍΘΘῈ ἰῃ- 
ΒΟΡΑΓΘΌΪ Ὀϊοηάοὰ ἴῃ δἷβ ταἰϊπᾶ, {πόθ γ6 τηυβῦ ΠΟῪ 6, 
85 ἰὑ 6ΓΟ, ἃ γϑηῦ ἰῃ [118 ΣῪ βοι] ; 1ἰὑ 8 ΟὨΪΥ Βγουρἢ 
16 δοτοϑῦ ὈΪγι Β-Πγοθθ μον δ6 ὁδῃ αἰἰδίη ἃ δι (ἢ 
106 ὈΪοπβίηρ, βίτρρεὰ οὗἁὨ ἰΐϊ8 ουὐπατὰ δπὰ ἰθροσαὶ 
Εἴοτγ. [1 πο νὴ τοϊαϊπ (16 τϑϑὶ ὈΪοβϑίηρ, {θη δρ- 
ῬΑΓΘΏΪΥ ΒΟ τηυδβὺ ΣΘΟΔ]1 ἐπ6 ΤΩΘΘΘΘΏΘΟΙΒ ΤΒΟ ΠδᾶΥΘ 
Εοπο ἴο σϑηάοσ Ποιηδρθ ἰο Εβδι. 1 ἢθ βυῆοιβ [8680 
ἴο ρο οὨ, ἴδῃ 811 ᾿ἷβ Βορϑθ ἴον [86 ζαϊυγθ βϑοῖὰ ἴο 
να θη. Αηά 561} {μῖ8 'θ ᾿τπυ ροββ[ Ὁ], βίηοθ ᾿ΐ8 ὮΟΡΘ 
8 ἰηϑοτι 64, ἃ8 ἃ ἀφϑεϊηαϊζοῃ, ἰῃ ἷ8 ἱπποστοοθὲ Ὀοΐην, 
ἢΐ8 οἰθοϊΐου. -1ὐϊκο᾽ ΑὈταδδτα ὑροὰ Μοτδα, 6 τηυδὲ 
δἷβο, ἰὩγουρσὶι ὶβ τοδ 658 ἴο τωδκο [86 Βββοσίβοθ, 
αἰϊαίῃ ὕΠ6 [111 αββϑυγϑηοθ ἴῃ ἰἰ8 στοδὲ ρϑὶῃ, [86 ὩΘῪ 
16 αρτίηρσίηρ, οὐυὐ ἴτομλ ἰδὶ8 ββδουϊῆθο. Ηθῃοθ δΐβ 

ἴῃ. Αοοοταϊησ ἰο Ηοβοδ, ἰῦ οομπδίβυοα οβ86ῃ- 
(ΠΥ δῃὰ ἔπυπάδιηθη αν ἴῃ υϑορίηρ δὰ ὑθδτβ; 8 

νρηνιμα κῆς [6 8}8 {πδύ 86 τηΐρν βροῦτο {1|6 ΘββΌγαποΣ 
οὗ [86 Ὀϊοδβδίηρ ἴῃ 8 ὙΟΣΥ Βδοῦίβοθ οὗ μ6 Ὀ]6ββὶ 
ΗΪ8 βδογίβοοθ στουδὺ Ὀ6 οομπηρ]οίοᾷ ἱπ 18 μοατγί, [ῸΣ Ὗ 
(6 ροπυϊποηοδδ οὗ δἷβ γεροηΐδμοοθ, Ὀὰὺ ἢ6 τασδὶ αἷδο 
αν [80 οογίδίηςν οὗἁἨ [ιἱ8 Ὀ]οϑϑίηρ, ἴον 10 8 {86 χϑηιν 
ἰῃ 6.688 δηὰ οογίδιηἱν οὗ ἷ8 αἰ. Απάᾶ 411 ἐμαὶ Ὡς 
ὁΔἢ ῬὈγοθθηῦ ἰὸ ἴθ αοἀ οὗ τουοϊαώοι, ἴον γοἀοιηρίοῃ 
δπα ἀοἰΐνογαμοθ ἔγοσα (818 ἔδαγία] δρρϑᾶγαημοα οἵ ορ- 
ορρβείμν ἴῃ εἷ8 ἰαπταγὰ 11ἴ8, 18. ἷ8 δῇ διὰ ἰθᾶγα. 

ΘΙΘ θ᾽ ὈΥΆΥΟΣ ὈΘΟΟΙΏ6Β 8 Υἱβίοῃ οὗ (6 τηοδὶὲ 
ἰπ οηβῖνο ἔοσιῃ δῃᾶ πδίαγο. «μου δἢ ΔρΡρΘαΓΒ (0 δΐτη 
ἴῃ ἷθ. ΑὩρο], [86 πὴ λὰ ΔΡΡΘΑΙΒ ἰο Ὠΐπ) ἰῃ Ὠυϊηδῃ 
ἔοστω, ἱπ ἰμθ ἴοττῃ, ἱπαθοά, οὗ βολθ ἱπάϊν ἄυ8] τωδῃ. 
ΤῺΘ τῆδῃ ἴῃ ἃ οογίδίῃ τυθαβϑυτο ἰ8 ἷβ αὐξον ἐσο ἴῃ δᾺ 
οὈ͵θοίϊνο ἔοσιῃ, ἰῃ 8Βὸ (ἌΣ δἃ8. 6 ἰβ 86 ἴτηαρο οὗ 1ν8 
ἱπποστοοδὺ ἱπάϊ νυ} ὺ ἴῃ ἰΐα Θοτησαυπΐοι ὙΠ δ 6 80- 
τ, οὐ ἰδ6 ἰγρο οὗ ἰῃ6 βοῃ οὗ Μαδῃ, ἰμ8ὸ ἀοἀ-ἴηδῃ, 
Βαὶ 16 τηΔ ταϑοΐβ πὶ 88 ἃ ογ, Ηδ τηυδὶ ἰῃ 
᾿ΐτὰ Ὀδοοταθ οοείδίη οὗ εἶθ. οὐσὰ ἱπναγὰ οἰθοϊζοῃ, 88 
Μίοβοβ "γ͵δ8 τηδσδ οοσίαΐῃ οὗ [86 1δῸ ἰῃ Ὠἷβ οὐγῃὶ ποδὶ, 
ἴὰ ὑμὸ ἰὰτ οὗ [86 ὑτο 8068 οὗὨ βίοῃθ. Αἱ ἔσει δ6 
τηθοίβ ἰἷηλ 88 8 τα" ΟΥ̓ ὙτοΒίοΣ, 80 Ὑ1}1 οαδὺ πα 
ἴο [89 “«τουμά, διὰ ἴθ ρὑσγοοθθὰ οὐ ἷ8 γᾶγ. Τῃδὲ 
ἶα, ἴ6 Απροὶ οὗ μιἷ8 οἰθοϊΐοῃ μὶ}} οαδὶ ἰμὰὶ ἀνα δηὰ 
ἴθ Ιοᾶτθ Ηἶτη ᾿γίπρ ἰπ Πἰ8 τορουίδῃσο ἴῃ ὈΥΟΡ Δ" 
Βυϊδὰ ονοῦ ἷθ6 ᾿ἰ6 ἰοδὲ ἱμπγουρῇ δὶθ βίη δηὰ συ]. 
Βαυὺ Φαοοῦ τυϑδίϊο8 πὶιῖὰὶ Ὠΐπι, ΔΙ Πουῦ ἢ ἀμδ0]ο, δὰ 
δύθῃ ποῦ οἰοοβίηῃρ, ἕο ΙΔ 9 180 οὗἁ Πὶβ β γί υἱησβ 88 
δοοῦ, οὗ δἷθ ΒυρρΙδηϊίπρ δηὼν ΤΥ οὔοτίθ. Ἠΐδ 
δατηδὴ ῥγυάδηοθ αἰβοθγδ ΠῸ ὝΔΥ ΟὗὁὨἨ Θβόδρθ ἔτοπλ 
()18 ἴδαγία! ἰδ ΒΟΙΤΟΥ, ΠΟΡΓ ἀ068 ἰξ Βοοὶς ΔΉ. 
Βυΐ νῇιιδὺ γγαϑ (Π6 ὙΘΓΥ ΟΟΓῸ δα οοηΐγο οὗ Ϊ8 παίυτο 
88 Φαοοῦ, λὲδ αὐλόγοποο ἰο ἀὶδ ζαϊίδ, ἱπ ἰλὲ γμίωγα, 
(δα 8. ῥγοβϑοσυθὰ, θουϑῃ ΠΟΥ͂ ; 86 ἀοθβ ποῖ γίοϊὰ ἴῃ 
.18 τὙτοϑ ησ. ΤΠῸ ΑΥ̓͂ ἀλη ἀροὰ [86 δβίτυρρ!ο, 
δια ὨΟῪ ἰδπθ 8 Ὁ ΙΔ Β66Π18 ἰ0 ροὺ [86 ὕΡΡΟΓΡ 
Ββαπὰ; ἢθ ρυΐθ 4000 }8 {δὶσῃ ουὐὐ οὗ ἰοΐηί, ΤΠιθ 
Βυτηδῃ Β δια οἰαβί οι οὗ ἰ(ἢ9 ρῥαίγίδγοϊι 6 γ0 
ἔοῃμθ. πᾶ ον ἰδ6 ἐγ] οὐϊηϊπαῖθβ, Ἡθ [86 πιὰ 
ΒΑΥ͂Β: [.ε Ιη6 (Ὁ. Βιυῦ ΠΟῪ 8180 ἴδ ῥγθοῖβο ἱμβουρδβ 
οὗ Φδοοῦ, διὰ (ἢ6 ρύγροβθο οὗ ͵ἷϑ μοαγῖ, οουιθθ οὖν 

ψ} ἴπ (6 τογάβ: 1 νὶ}} ποὺ οἱ [60 ρῸ Θχοορὲ ὑμοὺ ὈΪ688 
28, Ηδ εβἰγυρρίθθ ΩῸ τοῦτο, Ὀαὺ ΡΟΥΘ ἷβ ΔΙΙΩΒ 
ἀζουσηὰ Π9 ἢ οὗ ἰ8}9 αἰνίμο τηδῃ διά οἱὶ ῖο 
ἰπι. ΤῊΪΒ 8 [86 11 χοπαυποίδιϊοη, δηα [86 δυᾷ 
ἀοιοττηϊηϑα οι σδοίηρ οὗ ἔαἱιι, Ὀοΐ ἴῃ οη6 δοὶ, δπὰ 
ἔΒογο 1168 μἷβ νἱοίοσγ. Τ86 ταγβίογ ουΒ ΒίγαΏρῸ  Δ8ΚΩ 
δον Ηἷβ πδῆὴθ δηὰ [εἷ8 ΠδΠ)6 ἰβ ΠΟῪ 88 Δ δΔοΚη0}- 
φἀρτηθηΐ, ἃ οὐηξοαβίοῃ, ὕσοοῦ. ΗΪΒ ἸΘῪ Ὠδηιθ, Πεγαοῖ,. 
ὙΥΒΙΟΣ ἴδ ΠΟῪ μίνοῃ ἴο δΐπι, οα ἴ6 οἶμον Ὠδηά, ἱτῃ- 
ῬοΡίβ ποὺ ΟὨΪΥ ἷ8 Δυβοϊποη, Ὀαὲ 4180 ᾿ΐ8 γοβιϊταιὶ 
ἰμάοοα, ἷθ ὀχαϊδιΐοῃ δῦονα ἷ58. ργονίουβ ὃ] 
οομπάϊοη. Ετοτλ (μ8 ὑὐτηθ ΟΣ 86 ἰβ [86 πᾶῖ- 
τον οὐ αοάἁ. Ηδθ ποὶ ΟὨ]Υ ΟΥ̓Θγοοϊη68 Εβϑι, Ὀυὺ αοἀ 
ΒυβοσΒ ἷτα ὑὸ γοναὶ ΟΥ̓ Εἴτα ἴῃ ἐμαὶ θρθοῖῆο γῶν 
οὗ πύεϑϑιϊ ϊηρ τθϊοἢ Ὧ6 48 πδέ Ἰοαιποὰ, «8000 ΠΟῪ 
ΔΒΙτα δον Πἷδ πδῖθ6. Ηδ τηυϑὲ ῃοὶ δβϑεὶς (818 ὩΆΤΩΘ, 
Βοπονοῦ, Ργοιλδίυγοῖγ, Ὀὰὺ Ἰοατὰ ἰδ ἴῃ 18 δοίι 8] 6Χ- 
Ῥογίθῃοο ΤὯΘ ἢδηη68 Ροηΐθὶ, ΚΙ ΟὮ, Ιτητοδηυοῖ, δγΘ 
ἴοσ ἷτι ὑο Ὀ6 ἀονοιοροα ἔγοσα ἴμ86 πᾶτηο 1δταο]. Βα 
π θη [6 ραγίΐηρ, οὴ9 ψίνεβ Πἷπι ἃ βρϑοΐδὶ Ὀϊθββίηρ, 
ἰμιδὲ 18 (Π6 ἀ5θυγαποθ, ἐπαῦ ἰῃ Ὀγϊηρίπρ, ἰῃη9 οβογίηρ οὗὅἁ 
186 οχύθτηδὶ αὐ) 68 οὗὨ (ῃ9 Ὀ]οββίηρ ἰο Εδβαυ, π6 [188 
ῬοΥϑουγ δὰ ΖῸΠῪ ραϊηοα ὑμ6 οββϑηίίαὶ Ὁ] ϑβίης οὗ 
ΑὈγδδδη). ΑΒ ἴῃ ΡῈ ΨΟΙΥ Ὀορὶπηΐϊηρ οὗ 8 ΠΟῪ 
Ὀἱγί Βο δὰ Ἰϑαγηϑὰ ἰο ἀϊβιληρυ βη Ὀδύσϑοη {π6 οἷά 
διὰ ηονν 1ἰ{6, Ὀοίτοοῃ Φδοοῦ δηὰ [βγϑοὶ, Ὀθίνοθη (86 
τ σι πρθ οἵὁ Φδοοῦ δηὰ {μῈ βίγεηρι οἵ Ἰβγϑοῖ, βὸ 
8180 6 848 ΠΟῪ Ὀθοι ἰδυροῦ ἰο ἀἸδβιϊηρυ δ Ὀοί Θοα 
186 τὶ ρμίϑ οὗ (86 παίατγαὶ μπιηδα Ὀἰγίῃ, δηὰ {πὸ τὴ ρ αὐβ 
οὗ {πὸ πον ἀϊνίηθ Ὀϊ!. [Τπ6γθ ἰβ δῃοίθοσ υἱὸν οὗ 



δ54 ΟΕΝΈΒΙΒ, ΟΒ ἘΠΕ ΡΠΒΗΕῚ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΒΕΞ. 

εΐσ ἴησ, Ἡΐπίοι 6866 ἰδ ὕυροῦ ἰδ οἰαγδοῖον δινὰ 
Ῥτουΐουβ εἰβίοιγ οὗ ὅδοοῦ. Ηθ νδβ ποῖ, ἰπάοϑά, ἀεθ- 
ϊυϊο οἵ ἐδ} ἀπά τοϊβηοο ρου Θοά, Ὀπὶ (86 ῥτοειΐ- 
ὨΘῺΣ οαίαγα οὗ 8 οἰιογδοίδυ ἨΔ8 ἃ δἰγοτβ το ΐδοθ 
ὍΡΟΩ ΐΒ ΟἾΤῚ ΓΟΒΟΌΓΟΟΘ δηὰ Ηοθ μιὰ ἐπῸ8 
ἐδ: οὴ πο ἀου 0} διὰ ΟΘὨΘΌΓΒΌ]Ο οοὔγϑοθ. [}ἡ (8 
οοηβάσῃοα ἢ6 δὰ πτεδιοα τὶ Εδαα (ον δ 6 ὈἰγΕ- 
ται, δπὰ πὶ ἱδῦδη ἴον 86 τονασγά οἵ Ἀἷβ νδροθ 
αηὰ δἷβ ρῥγοϑοηΐ ροθεοβδϑίου δ. Θοΐ ᾿ιδὲ ἄδθαδαββ ἢ 
᾿ΐπλ ΌΥ Ομαδϑοιποπίβ, Ηθ δὰ δδθὰ ἰηγοϊτοα ἴῃ 
ἀἰ δου 165 δΔηὰ ἐγία!5 τοῦ πὸ οουϊὰ ποῖ νρῖϊ] δανθ 
κι] ἰο οοπηθοῖ πὴ 8 δἴηβ, 8:11 ἷβ δ} ὍῪδὺϑ 
Ὡοΐ οογτοοϊθα, Απὰ πον, οἡ δΐ8 γοίυγῃ ἴο {86 ἰδηὰ 
οὔ ρῥργοιιΐδο, δηὰ δἷβ ρῥδῖοσιδὶ ἢοαθ, 0 ἰῃμονὶξ 180 
Ὀ]οδδίπρ 86 Βαά 8Ὸ βίγίνθι (0 βοοῦγο, ἢΘ [8 τηεὺ ὉΥ͂ 
Ἐπκδυ τι δα ἔους πυαπάγοα το, Οοηδοῖουδ οὗ δὲν 
ὙΘΔΚΏΘΕΒ, δα τοτηϊηἀδὰ οὗ μία δἷῶβ, ἔθ δὲ δ 
ἀουθιοαβ ἀϊά ἐμδὲ ΕδαῸ ΒΒ ΔΏΡΟΥ ΜἯ5 ποὶ ππργογυοϊκοα, 
8ὸ 8.8. ἰο ἀοἀ ἔον Βοῖρ (τοτβ. 106-18). ΒΒ 5 Ῥσαγοῦ 
αἷνεβ ἰνΐτῇ τοῦ ἔγοϊῃ ΒΙ4 ἔδϑατθ. Βυΐ ἰξ ἄοεθϑβ δοὶ 
ὨΘΟΟΒΘΑΡΙΪΥ τόδ δἰδη ἔγοια ἰἰα βοϊξιοϊαβποο. Ηθ 
τουδὶ ἔδοῖ [μπὲ 18 ΟΥἱ 268 ἀφαϊησὶ ΤΟ ΔΙῸ δ ἰδ βδῖδδ 
(ἐπὴθ εἷπϑ ἀραΐηδέ αοά, Απὰ ἰο ἰθβοῖδ δῖναι {πῖβ, δηὰ 
αἱ [86 βᾶτὴο 1526 Ὀγίδα, ἰότη ἴο υηγεθοσυο ΓΔ η08 
ρου Οοὰ, 18 (Ὡ6 ρυγροδο πὶ πϑοἢ Θοΐ τϑϑϑίβ Ἠΐτὰ 
Βεῖθ. Τὴ Ῥγοργδθθ οὗ ἔδὸ δίτυρρίθ διὰ ἐδ ἰϑβυθ 
δον (Ὠἷν. Ης δἰγυζχῖοθ 11 (818 ΠΟῪ σοι θδίδηὶϊ 
(0 106 ΥΟΥΥ͂ πα, ΟΥ ἃΔ ἸΟΏ 648 6 Πι5ἀ ΔΩΥ δίγοηφίδ, 
Ὀυῦ χΠ68 Πἰδ {ϊσ ἢ τδδ ἐβγοῦν οαἱϊ οὗ ἰοἰηϊ, ἰπο ἢ 
ΒΩ ΠΟ γτδῖη ἴΠπ6 βίσιρία ἰπ ἐπὶ8 ἔσττα δα. [Ἃἡ Ηΐβ 
ἀϊβα ]θά βίαί Ἦ6 ΠΙΘΓΟΙΥ ΒΑΠΡΒ ὉΡΟῺ [{0 ΘΟΠΟΌΘΓΟΥ, 
δηὰ (ππὲ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏΟΒ Εἶπ. Ηθ ἰ4 πο ἰοῦ Χ6 Ὁ βίσοης ἰῃ 
ὐτηβοῖ, Ὀαὶ ἰῃ (86 τὰ, Εἰ ἰδ ἷθ (ἢ, (16 ἀϊνίηθ 
Ῥτίποἰρῖο ῥἰακηίθα ἰῃ Ηἷτη, ἴῃ ΟὨΘ Β6ΏΒ6 ὁ 106 ἀϊνὶπο 
ΘΉΘΓΕΥ͂ " ποτκίην ἰη εἶτα, πο βϑουγοθ ἴδ6 Υἱοίοσγ. 
ΤῈ6 Ἰεβθοὴ σι ο ὕὅδοοῦ ἤογα ἰοδυύμθὰ ΥΟΥΘΑΪΔ ἰδ 
Ῥονοῦ ἰἱπ δἷθ πῇοἷ]ο δἴμου 6. Ηδ ἷἰβ πὸ ἰοῆχος ἐδ 
ΒΌΡΡΙαπίοσ. Ηἷδ 18 ἷα ποῖ τηδυκοὰ ὈΥ Ὠΐβ οὐτῃ δίσίὶγ- 
ἰπρϑ, Ὀὰϊ ὉΥ Πβ τγεϊΐδποα ἀρορ αοά, Απὰ ἐδ5 ἰδ ἰῃ 
βοοογάδησο πὶ} (06 ῥγορμοὶ Ηοδοδ (χἥ. 4 δ), πδο 
πού ΟἿΪΥ ἰοδοῖιοδ (ῃδὲ (8) δὶ ΚΒ δῃὰ ἰδατϑ 'τσοτθ ὑθοσηί- 
πρηΐ (οδίυτοβ ἰπ 116 δίστιρρία, θας δαὶ ἰη 8 τροδί- 
{πρ πὶ αοά ἐπ ἐλ τοαν, δοοῦ δι8 5 οομιροίοῖγ 
βοουγοα πῆδὶ Β6 δ Ὀδ6η αἰ γίηρ ἴον ἔγουι εἷβ ότι ἢ, 
{Π6 ἱπῃογίίδηοο οὗ (86 βγϑιὈοση, ἰδ Ῥτοσιΐθο ἀπά 
ὰυτεὰς ΟΥ̓ [86 οονγοῃδηξ; βοουγοὰ ἰδ, Βονουον, δοῖ 
Υ 818. ΟἾὟΤΏ δέγοἢ Ὀυΐ ὈΥ σκαιησ υ 

Θοά.---Α. α.] ἐδ ᾿ ἘΞ 
ἢ. ὙΠ τοχατὰ ἴἤο ἰδ ἔοττῃ οὔ 86 δίσυχρίο, ἰὲ 

σδηποΐ οἡ ἴῃ6 ΟὴὯ6 διδηὰ ὃὉ6 ἃ ἀγοδγο- νυ βίο ἩΒ οῖ 8 
ΒΡΟΚΘη οἵ (οβοηπη. δηὰ οἵδ θγ8), ὩῸΓ οὨ (86 ΟΥδοῦ 
Βδηὰ δὴ οχίθτηδὶ ουοηΐ (ΚύυΒΤΖ: “ὁ ΗἰσίοτΥ οἵ [9 
ΟἸἹὰ σονεηδης," ἱ, Ρ. 260. ΑΥΒΚΕΙΚΝ, ἰπ ἰδ6 δγίξοὶθ 
“ Φ2800Ὁ," ἰἱπ Ηκεζοαβ Ερμονοϊοραὲδ.) [ΦλΛΟΟΒΥΒ : 
“ἐ Νοίο8,᾽ ',, ῥ. 184; ΜΌΚΡΗΥ, ὑ. 414: ΟΒΡΒΎΤΟΕΤΗ, 
Ῥ. 187.---Α. ΟΣ ἴον 1π6 τηγίμἶοαὶ οχρ δηδίίο ΤΩΔΥ 
6 οῃξίγο Υ Ἰοῦς οαὲ οὗ νίογσ. ἘῸΡ τρογαὰϊὶ δἰγυρρίοθ 
δηα ἀδοίβίοηβ ἃγὸ ποὶ στουρῆϊ ἰῃ ἀγθαπιδ ον ἱη ἀγθδτα- 
υἱϑίουβ. Αγρϑίπθὶ δὴ οσίογηδὶ ὈοαΪΥ πτοϑιϊηρ, 
ἨδΗρΡΑΙΘΠΌΟΓΣ τοιΐηθ π8 ἐγ  ΪΥ ἐμαὶ δὴ ουϊπαρὰ 
ὙΓΟΒΕ Πρ ἀο68 ποῖ ΟΟΟΌΡ ἴῃ [86 ἔογια οὗἩ ποορίῃρ δηὰ 
Βυρρ)οαιίοη. ΚυγὶΖ διίοτηρὶδ ἕο ουδὰϑ {μΐ8 αἰ συγ 
ὉΥ Ἰμλμ ἄτας! ἴνο δοῖβ ἴῃ ἰμὸ δίσιισρίο, ἴῃ τοὶ (86 
οχίθγῃδὶ ὈΟΟῚῪ τυ ϑιρ ρβθοθαθθ ἴΠ6 δορί τί π4] ττοϑί- 
Ἰΐηρ πιῖἢ (6818 δῃὰ ὑγδγοσβ, Ηθ ἰδὺ8 δοϑοῖζϑ (0 θχ- 
οἷἶυὰς {86 νἱδίοπ. δηὰ {Π6 δοϑίδϑυ (οοπάϊ το η8 ποῖ 
ἷῃ ΟἿΌΣ ΥἱἹΟῊΓ δΔ΄θ ΟἿ ὑπῸ δϑρϑοίβ. οὗ οῃθ δηὰ [86 
ΒΔΓ) βἰαἰ8). Κοῖϊ γαὐθσίβ (86 ἰά6δ οἵ ἃ πδίῃγαὶ οου- 

ἩΤΟΒΕΠησ, ὈὰΣ ὑμΐπῖκα ὑἐμαξ δὴ ΘΟΒίδΑΥ, οὗ ἃ 
9 οὗ ταεϊδίβα οοῃαϊ σὴ οὗἨὨ (δ ὈΟΔῪ δηὰ βου], τουδὶ 

06 τοοοῖνοα, 76 βαᾶνὸ οὔθῃ βδοδὴ δγοδαῦ ἰδὲ Ἐῃ0 

ΤΩΔΥ ουθῶ ῥτούποο ὈΟΟΪΪΥ αἰξοῖδ, 85 ΠΟΘ [86 
ἰδπθθηθδδ οἱ ὅδουῦ τδίρη, Κυτίε δα, οὉ ἰδδ 
ΘΟΒΓΑΤΥ, ἰδδὲ σποῦ αὔδοι οὗ ἰδ6 ἱπιψαγτὰ 16 πραὰὶ 
ἐδ ὈΟΟῪ ἃζὸ ποὶ δου ΠΥ δδοοσίαίηϑα : (παὶ, ἰπάθοὶ, 
[Π6 ΡΑΎΟΓΒΟ ἰδ ἴον 86 τηοϑὲ 
ἐπὸ ροντηΐηδηὶ ὈΟΘΟΗ͂Υ οὐεὰ 
ἔοττη ἴο ἴπ6 ἄγϑαω. Βυὲ ΠΟ ὁδῃ ΟἿὯ6 
(Π|666 ΤΏΕΤΘ ΠδίαΓΔΙ ἀγθδιὴθ πὶ ἰδ γ6 77 Ηἰρὶνοδὶ τὸ: 
ἰἰρίουβ συδηΐϑ θὰ ἰδθ ποτὶὰ οὗ τοϊπα ἢ Ξδου]ὰ πὸ 
δΌΡΡΟΔΘ δὶ [86 τδο]6 ἰπίογυ οὗ (86 ἀεδβρίθοα 086 
τοδιϑὰ ρου ἃ τοῖο ἐϊΠπδίοῃ, 8.}}} ἐν Ὠἰδέογυ οἵ αεἰἢ- 
Βοεϑδῆθ πΟΌΪα πο εἰδπὰ ἔστ ἴῃ τνδίη πῖτ τοΐσσθωσο 
ἴο [86 οὐδηὲὶ Βθ16 ὈΘΙΌΓΘ Ὁ8. 

Βογο, 
ἴγοτη ΔΏΥ ΘΟΓΡΟΓΘΑΙ ττοδι ἱηρ. [Π ΤΩΔῪ Ὁδ δαϊὰ, ποτ- 
ΟΥ̓οσ, ἐμαί ὑθοτο 18 ἨῸ ἢ Βοῖο ἴον ἀεοραγέηρ 
ἔροτῃ ἴδ6 οὐγίουθ απὸ ᾿ἰϊογὰὶ βοῦϑο οὗ [86 
ΤΏΘ ἰάδα οὗ οἶοθθ ροεβοῦδὶ δογροῦϑαὶ Ἵοουῆϊοὶ βϑοσοθ 
ἰο ὕὉ9 ευχροδίοα ἰῃ [Π9 ὙΘΓΥ ἰδιτηὴβ ὙΒιοῖ ἐπο βδοτοὰ 
πτίτογ [88 ομόοδδῆ ἰ0 ἀσδβογίυα (πα τγοδι!ης. [ἰ 
δοτίδίη}γ ἱπηρη δα ἴῃ 1.10 σαίρΡ ας οὔ 186 ἤει δ Απὰ 
1 αοἀ ναϊκοὰ ἰῃ [6 χαγάδῃ τι Αἄδπι, Ρασίοοκ 
οὔ 1ι0ὸ δαϑὲ ποθ ΑὈταθδτὰ Ῥτόρατϑα, ἰποσα ἰδ πῸ 

οτοδϑοίης οὗ ἐπ ΦδΌΡΟΚ, [86 τὶ 
αἷἶδο ἢ τϑαυΐγο ἐμδὶ τὸ Βῃου ὰ υπάογοίαινὰ (ἢϊ8 ἮΤΟΘ- 

ὕοη οὗ 89 Απραοὶ οὗ ἰδ6 ἴπ οὨ] [8 5 τίον, 
οαυῖοΣ οσρίαἰποὰ δυὴ τεδυϊοὰ, Φδοοῦ οουὰ Ὡοὶ δὸ 
οδ]οὰ ἐδ6 σορίδίη, ῥείποο οὗ ἀοὰ, Ὀπὶ τηστοῖν ἐδ 
οδρίδίη, ὑτίποο οὗ 56 Αηροὶ. “Νο οΟἶδον ττῖτοσ ἴα 
(06 Ῥοπέδιουοι,," Κποροὶ βαυϑ, "'" δὺ γοργεθθῶῖ! Οοὰ 
ποᾶον ἐδ 6 Ὠπδῃ ἕοττη οὗ 88 ἰμἷ5 ο6.} «ὁ δοοὺ 
ΒΌΓΟΙΥ, τι ἷβ ὑτγοῖβ δηὰ ἴϑασβ, δα Ὀγουσος Θοά, 
οὗ [06 μοὶ οὗ 9 [κοτὰ, τῆοτο σοι ρ] οἰ οἷν ἰηΐο [86 
Βατηδῃ ἤοστη δηὰ ᾿ἰκοῦθαβ ἰΠΔῃ δα οΥοῦ οοσαιτοι 6. . 
ἔοτο. Τθο δη τ ἢ βοτὰ δ6 ἩΓΟΘΙ66. 18 ΟὈΥΟΌΣΙΥ 
ποῖ ΟὨ]Υ 119 1, Ὀὰξ (080 ΓΥγρ6 αἷβο οὗ ἐδ διίαγο 
Ἰποαιηδέίοῃ οὗ ἈΔ ἴδ9 δηροὶ οὗ π8 ἔπεσ, δοτ- 
οὐοῦ, Ἦἣθ6 τηδιχθ 8 ἀσγνοϊοριηθηΐ οὗ ἴδ0 ἴοττῃ οἵ (89 
δηροὶ οὗ τονοϊδιίου νοὶ ἰδ ἐδ κοη Ὁ} δηὰ ολγτὶο 08 
ἰη Ἐχοάυβ. 

9. Τὴ9 δηρεὶ δὰ ἐγρα οἵ ἐδ8 ἱποδτῃδίίον, ἰδ δὲ 
186 ΒΑΙΩ6 ἐΐπθ δῷ δηροὶ δηὰ ἰγρθ οὗ αδἰἱομποιηθηῖ. 
ὝΠΟ Κυπτὶ (ρ. 267) 5878 “δὶ αοὰ Βοτὸ πρροὶδ 
Φαοοῦ 88. δὴ ΘΏΘΙΩΥ, ἰδὲ ἮΘ ΤῊΔΙΚ6Β 8ΔῺ δοδίϊθ δ» 
δος," 109 ΟΧρνοδδίουβ δζὸ ἴ00 βίζουβ. ΤΏΘΓΟ 18 δ 
οὈγίου ἀϊδιἑ σέο Ὀούθθῃ ἃ ττοβίος δά οὴ6 ὙΠῸ 
διίδοκβ δ ΔῺ ΘΏΘΙΏΥ, ἰοαυΐη οἂἱ οὗ νἱοῖν ἴδθ ἔδοϊ, 
{δὲ ἴοσὸ ἰ8β ποιλιίηρ βαϊὰ ἤότο 85 ἰὼ πλοὶ Υ͂ 
ΤΩΔΙΚΟΒ [6 δϑεδϊ}. αἶδρ ἰμ6 τγευο δου ὙΒΟΝ 08. 
οΟὉ τοϑοεϊνοα δὲ Βοιδοὶ, Ηδγδη, δηὰ Μαϊιδηδὶπι, ἃ 
ῬΘουΝΑΡ μοδβθ σοϊδύίοι ἰο Θοὰ ἰ5 ουϊ οὗ ἐδ)6 4.68. 
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εἰοσα. 8.0 τουοῖ, σον, 8 ἵττιο, ἔδαϊς Φδοοῦ, ἴὸ 
ΜὮΟΌΣ ΩΟῸ ΙΟΤΑΪ ΔἿΏΒ δῖῸ ἱπιρυϊθα [0Γ ἩΒΙΟὮ Ὧ6 
τουβπὲ ΟΥ̓ΓΟΟΙΩΘ ἰδ6 πιὰ οὗ (Κσκτξ, ". 2ὅ8, 
το αἰνΐίηο τραίδ 8 ποὶ ουθγοοθ Ὀυΐ δἰοπ6ά), τηῦδί 
ὩΟῪ Ὀ6 ὈγοῦρὮΩϊ ἴο [66] ἐμαί ἰπ 411 ἢὶ8 δίῃ 8 δὶ 
ΤΩΘΩ δ6 [48 διτίσοη δηὰ αἰπηοὰ δῃα [Πδι 
δο τουδὶ ἢτδί οὗ 411 ὈῸ γοδοῃοῖϑαὰ ὑο ἷπ), ἴὉΓ 41} ἐπ 6 
δι οτίο ποτοοοχηϊζοα βἰμβ οὗ δ 18. 

10. Τ6 πγοϑιης οὗ δαοοῦ [ΑΘ ΤῊΔΏΥ Ῥοΐηί8 οἵ 
τοβου δίδησα ἰὸ ἴδ τοβίογδοη οἵ Ῥοίδνυ (Φόμη χχὶ.. 
Α5 815 Ὠίδιοσγ οὗ Ῥοίου ἄοοϑ οὶ τγοδὺ οὗ (Π6 ΓΘΟΟΏ- 
διπαιίησ οἵὁὨ Ὠὶκ βΟΏΘΓΑΙ το δ οη ἰο Φοδυδ, Ὀαΐ γαῖ ΠΣ 
οὗ ἰδὸ ρμογίδοϊης οἵ ἐπδὲ γοϊδίίου, δηὰ τὶν ἰμΐ5 οὗ 
δο τεδτυϊοι οὗ διΐδ δροβίοϊο δηὰ ΟΠοΟ, 80 
Βοσο ἰδ 9 Ἶ6 οὗ ὕδοοῦ ἀοθ8 ποΐϊ ΘΟὨΘΟΓΉ 80 00 ἢ 
[Ὀ6 ᾳφυοϑύσοη οἵ ἷ8 Διπἀδπιοοΐδῖ τοσοποὶ Ἰδύοη τ 0} 
ΖΦοδουδῆ, Ὀὰ: (ἰδ οοταρϊοοη οὗ ἱμαΐὶ σϑοοῃο δ οη 
Δ ἰδ6 δϑδύταμοο οἵ ἢΐβ8 (αἱ ἴῃ ἢἷ8 ραίγ τοδὶ 

ἱῃρ. Απὰ ἰἔ ΘΟ γίδὲ (θ αρδίο ἰὼ Ῥοίοσ, γῇ θη 
ἕπου ταδὶ γουην ἰδοῦ σαἰτάσάδβι ἐπ γβοη, οἴο., ἰὰ οΥὐοΡ 
ταδὶ Βο τοίρῃϊ ΚΟΥ ὑπαὶ ΠΟΠΟΘΙΟΥὮ δῃ ΘηΕΥ͂Γα το]ῖ- 
Δ0Ὸ Ὄροη (δ Ἰοδάϊπρ δηὰ ργοϊδοϊου οὗὁἨ ΟΘοἂ πιαβὶ 
(ακο πὸ ρἷδοθ οὐὁἨ 815 δἰηαΐ ἢ οἵ ͵δ ὁτὰ 
ἐἰοοσιν δηὰ ἢἷ8 διϊδοβιηθηΐς ἴ0 δία ΟὟ ἩΔΎ, 80, 
ἀουθί]οβ8, [86 Ἰατοθποᾶβ οἵ ϑδοοῦ᾿Β σὴ δα (86 
ΒπΤΩΘ βἰρηίβοδηςσο, τὶ ἢ {815 αἰ Έγοποο, (δαὶ 85. Ῥοῖοσ 
Τηῦδὶ Ὀ6 οσυτοὰ οὗἉ ἐπ 56}. π||}} οὐὁἨ Πἰ8. ταδῆι, ΒΟΓΥ ἰατὼ- 
Ῥογδιοθηῖ, 80 Φδοοῦ ἔγοτῃ ἢ15 861848ἢ}: ργυάθῃοο, ὑδῃά- 
ἴπρ ἴ0 ΠΟΤ σαπηΐηρ. 

11. ἃ ἢϊκο γοϊδίιοη 8019 Ὀοΐνοοπ {ποῖν οἷ ἃ δηᾶ 
ὭΘῊῪ ὨδΙη65. ΤΏ6 δὴ ἰταοῃ, ἴῃ {πῸ παιτγϑίϊνα οὗ 
Ῥοιον᾽ δ τοβιογδίίοη, ροΐϊμίβ ἰὸ ἷβ οἷά πδίυγα, [πϑὶ 88 
Πόσο ἰὴ6 πδπιὸ ὕδοοῦ ἰοὸ ἴδ6 οἷά πδίαγο οὗ [βγδοὶ. 
ἈΪΓΩΟΠ Β Ὠαΐστο, ΠΟΘΥΟΓ, ΜἨΔ8 ποῖ ῬυτΟΪΥ ΟΥ̓Ϊ, Ὀυϊ 
(αἰηιοὰ τὴ ἢ οὐ. ΤΏΪΑ ἰ8β ἔγὰθ αἷδὸ οὗ ὅδοοῦ, Ηδ 
τηῦβὶ Ὀ6 ρυτοά ἀπὰ ἔγοοὰ ἔγοπι ἢΪ8 βἰπέαὶ σαπηΐησ, 
δυὲὶ οὐ ἔγοτα δ͵8 ριπιάθησο δῃα Θορβίϑηϊ ρΟΥΒΘΥΘΓΆΠΟΟ. 
Γπΐο {1680 ἰδιῖον [δας Γ6 8 οὗ Ϊ8 οὔδυδοῖοῦ Ἦ6 ὙΓᾺ8 
οομιδβοογαίοα 85 [5στβοὶ. 76 ΠδΙΩ6 ΑΌΤΑΙ, ρ83968 ΟΥ̓ΘῚ 
ἰηῖο (86 πδηθ ΑὈγδθδτη, δηὰ 18 81:}}Π ὄνον ἱποϊυἀοά ἰη 
δ (6 ΠΆΙη6 ϑδδο [48 ἴῃ (861 ἃ ὑπο-ἴο]ἃ βρη ῆ- 
σδῃοο, πὨΐοι ἱπυἰπηαίοϑ (Π6 ἰδυρμίος οὗ ἀουδί, δὰ 
(δδὶ οἵ ὁ ἰογίι! δ ἃ , Ὀυὲ [6 πδὴῆθ ϑδοοῦ ρ068 
δου πὶ (μδι οὗἁ Ιδγδϑὶ, ποῖ σ ΓΟ  Ὀθοδυβθ {86 
ἰδίου τγχαϑ ργϑδιη ΘΏ ΤΕΥ {16 Ὥδτη6 οὗὨ [86 Ρ6ΟΡΪΘ, ΠῸΡ 
ὈδΟδυδ6 ἰη (86 πον- γί (Π6 οἷά 16 οοη ἴηι 65 δἰἀ6 
ὉΥ Βἷάἀ6, δῃἃ ΟΠΪΥ͂ χα υ ΠΥ ἀἰβαρροδγα, Ὀὰϊ αἰ8ὸ Ὀ6- 
οδυδο ἰὺ ἀοαϊρτιαίδδ 8η οἱ οτηθηὶ οὗ ᾿δϑυηρ ποσίδ, δπὰ 
811} διυτί ον, Ὀδοαῦδο Ιβγδοὶ τησδὲ Ὀ6 ΘΟΠΙΪυΔΙ}Υ τὸ- 
ταϊη δ οὗ ἰπ6 οοπίγαδὶ ὈοίθΘΏ ἐδ ἸΩΘΓΟΙΥ ΠδίυΓΑΙ 
διηὰ ἰἰ8 βαογοα ἀοδβιίηδιίοῃ. 

12. ΤΏο βδογοά δῃὰ Ποῃοσοα Ὡδπ|6 οὔ δ Ισγδο 
ἰΒὉ ρϑορίβ, ἀθβοοπὰβ ὅοπι ἔπὶ8 εἰσθν τ δι Πρ οΥ̓͂ 
ἴασϑοὶ, 1.80 88 ὑπ6 πδιὴθ ΟΠ τ βεῖϊδη ΘΟΙΏΘΗ ἔγοσα ὑ86 
Οἱγὶ δηὰ πδπιο οὗ Ομ τῖβέ. ΤῊΘ ρϑου αν ἀοδιϊηδίϊοι 
οὗ 106 ΟἸἹά-Τοβίδιηθηῦν οὨ]άγθη οὗ (6 σογομδηΐ ἰδ 
(δὶ ΠΟῪ βῃουἹὰ ὕθ0 ᾿δστίοῦβ, ρτίθοοθ οὗ αοα, τηθῃ 
οὗἩἨ ῥγδυοῦ, ὙῸ ΘΔΥΤΥ οἡ ἴπ6 οομῆϊοία οὗ ἔδἰι ἴο νἱο- 
ἴοτγ. Ησηορο (ἢθ Ὠδηὴθ βγδο} 68 δι 8 Θοιῃ ]οἴ6- 
ΠΘᾺΒ ἴῃ ἰπαὶ οὗἨ ΟἸγβιἰδη8, ἰΠ0850 τΏΟ διὸ αἰ πο 
Ὀ᾽οββοά, {π6 δηοϊηἰοθὰ οὗ αἀοὰ. ΤΏ6 ὕδῦιθ Δοντα, ἴῃ 
ἴ:ι5 ἀογὶ ναϊΐου ἔγοπι δαάδῃ, δηὰ ἰὰ 5 Μοβοίδηϊο ἰτ- 
Ῥοτῖ, ἰοττη5 {86 ἰγβηβί ἴοι θού οἢ [686 ὨΔΙ.ΘΒ, β'Π 66 
ἱξ ἀοϑίστιαῖοβ ἔπ 086 γὙΠλ0Ὸ ΓΘ ργδίϑοᾶ, γγῆ0 Δ΄Θ 8 Ὀγαίβϑθ 
διὰ ρίοτγ ἴο 604. Βα [86 οοπίγαϑὶ δοίτθομ [86 
δυπηΐησ, τυπηΐηρ το ἀσσεῖξ, πο ΟὨδγδοίογζοα 
[86 οΪὰ παίυγο οὗ Φδοοῦ, δηα (π6 ρογβουοσίηρς βίγυρρίθ 
οὗ (αἰ δηὰ ῥγαγοῦ οὐ Ἰϑγδοὶ, ροσυδὰθβ ἴῃ6 ὙΠΟ]6 
εἱδίοτγ οὗ 86 επτῖϑ} ΡΘΟΡΪ6, δὰ μβοῦοθ Ηοβοβ, οἷ, 
κἷὶϊ. 1 ΟἿ, ΔΡΡΙ 65 ἴζ ἰο ἰῃ6 ΝΒ. Ῥθορὶδβ (β60 ΚύξΤΣΖ, 

δδὲ 

Ρ 269, τὶ τοΐογθηοο [0 {86 “ Ῥγδοίίοδὶ Οὐμι."" οὗ 
ΜΒΒΕΙΤ, ἱν, ἢ. 82) Το ἴοτοθ οὗ (μΐβ οομίγδβὲ 

ἤο8 ἴῃ (δ14, ἐΒαῖ ἰπ 186 ἐγ [στρ 8 ἰμ6γὸ ἰ8 Ὠ0 μαΐϊο, 
βίποο δ 5 ρυγδοα ἔγοτῃ ρσυΐ]ο (ϑόδη ἱ, 47), δηὰ (δδὲ 
Ομ τίδι, 6 Κὶπρ οὗὨ [βγϑοὶ (γον. 44), 5 πἰἰμουΐ συ ]]6, 
ἩΠ[Ι[6 ἔθ ἀδοοὶ οὗ [80 Φδοοῦ πδίαγο γϑδοῖθϑ [τ 
ἘΠ Οδν ΜΥΤΒΙΘ Βθ0 ἘΠῸ ΟΟΌΣ ΒΟΙΟΟΟΣ ἸΔΝο Κὶν οὔ 
Ὁ 

; [του τ ϊοῖ 800 6ΔΡ- 
τὶ οὰ ὁπ 8 Ἰοης πτοδιϊηρ,, οὶ ΟἿΪΥ βριγοδ βυιαρο] 
ΘΑΙῪ 100 ἵππον πἰρσῶς πο Ὀγοοάρα οὐον Πΐβ 
Βαϊ α͵80 [Π6 ΤαΥΒΕΥΥ οὗ ᾿ἷβ πόν- γί, ἀσιοιταϊποα οὗ 
ΘΟΌΣΒΘ Ὦγ ἰϊ5 ΟἹ]α-Τοοίαϊηθης το, Ηθηοο ἴῃ6 ἄάτσῃ 
Δ δυητίθο ἰηάϊοδίθ ποῖ ΟἿ ἰῃ6 Ὀϊοπδοὰ βἰδίο οὗἁ 
ἴδ το ἢ6 δὰ ΠΟῪ ραϊποα, υυἱ 4190 [86 ἔδοὶ (Παὲ 
Ὦ6, 88 [ἢ 8 Βα ἰηρ δηὰ ἰδῖθθ, ΠΟῪ δρροδιθα δΔ8 ἃ ΠΘῚ 
ΤΏδη ἴῃ {86 Πρ οΥ̓ [86 Ὀγοδϊκίηρ ἄδγ. 

14. 86 ἰξ ἰ6 βαϊὰ οὗὨ Ἰδτδοὶ (δι 6 ῃδὰ ργονα! θὰ 
τ αοα, τὸ πυυσὲ ποὲ [Ὁ (πδὶ 80 ῥγοναιοὰ πῖἢ 
εἴπη Ὀθοαυθα Οοά ροτταξ θα Ὠΐτη ἰὼ ἀο 8ο. Το ἰάοα 
ἐδδὶ αοἀ Ῥοτταῖὶβ ΒΙΤΏΔΟΙ ἰὸ ὍΘ ΟΥ̓ΘΤΟΟΙΏΘ, δϑϑυϊη 65 
8 δτο88. δηὴὰ ἀδηρθγουϑ ἤθη ἷἱ γὸ δῃουϊὰ ΔΡΡΙΥ ἰὺ 
[ο ὁυν 5618} ῬταΥΘῚΒ δοσον ἴῃ; ἴο οὐ ΟΝ 50} 8ν 
τποαα, [πὰ [86 οηἶτο οοὐοοβδίοη ἰσ [μὰ ρτδοο οὗἁ 
Θοᾶ, ἴπὸ Βοϊδνον ἄγβὺ γϑαοῆοβ ἐμαὺ τὰτηρ- Ροΐπὶ ἰῃ 
δ5 Ηἴἶβ Ὑδογο ἴπὸ π|ῖ] οὗὁἨ Θοὰ ὈΘοοσοθα ουθῃ Ἡΐ8 ΟἾΏ 
νἴΠ]}, ποτο Οοα ὁδῃ γίο]ὰ δὰ δομῆάθ Εἰγαβοὶ ἰο ἐδθ 
Ὑ1}1 οὗὐἨ δΐβ (ΆΠΉ. 

1δ, [ἢ [86 Δρραδγϑῶι γοὐοοίΐοῃ οὗἉ ὅδοον᾽ Β αυοδέοη, 
Το] τὴο, 1 ὈΓΔΑΥ͂ (066, ἜΣ ΠΝΡῸ 5. ἰ(δὸ δῇροϊ! ργοοϑϑαβ 
ἴῃ [6 ΝΆΠῚ6 ὙΔΥ ἘΠῈ Ἢ ἰπ ΒΒ ΡΒ] 6 τηϊηἰβιγα- 
οηα. Ηο ἀο68 ποῖ ἱπηπιοα αἰ ον 081} Ὠἰτ86 1 ΟἸ τἶδι. 
Βοσγνοτβ τηῦϑὲ αδἰίαΐη {{π ἔστι ἰά68 οὐ δῖ πϑο ἤτοι 
[86 οχροτγίθῃοο οὗ ἰἰ8 οδοίβ. 

16. ΤῆΘ στόν ἴῃ ὅ 8600 Ἰἰἴδ οὗἁὨ ΓΔ ΠΝ 18 ταῦ κοᾶ 
ΌΥ [86 πδιιθθ Βοίδεϊ, Μααηδῖπι, Ῥεπηο]. Βαὶ ἰΐ ἰ5 
ΒΌΓΟΪΥ δὴ ΘΟ ΡΟΙΥ ὉΠΔΙ]ΟΥΔΌΪ6 ὀχρ αηδίίοηυ οὐ ἰδθ 
πορὰᾶβ “1 ἢανο βοοῦ αοα 8.660 ἰὸ 306, πα ΤΩΥ͂ ᾿ἶϊἴδ ἷϑ 
ϑμμδόω ὙΠ 6ἢ (ΠΟΥ 810 ὀχρίαἰποᾶ προη [δ6 ργϑτα- 
οπὲ δον 8 ποϊΐοῃ, ἰδὲ ΤΟΥ 88 β66ὴ Φοπονδῇ 

ταῦδιὶ ἀϊ6. [,οανΐπς οὖὐ οὗἁ Υἱοῖνγ ἔμο ϑϑϑϑῃ δὶ ροττῃ 
οὗ ἴμδὶ ποίϊοῃ, ἰδὲ 86 εἰσι οΥ̓͂ [9 ρίοτγ οὗ αοὰ 
ἰοστίβοθ αἰηΐαὶ τη δηὰ τη ον 08 δἷπ τὶ ΐ ΠοΤὴ 
σ ΐοῖι ἰΔ 68 ῥΙδοο ἴῃ {88 6686 αἶδο, ἐξ ταϊρηιι Ὀ6 Βοϊὰ 
ΤΩΟΥΘ ὈΪΔΟΒΙΌΪ ἰδαΐ ἐπὶβ ὙΘΕΥ ποίου ὑτον οἱ οὗ ἃ 
ταϊβαπαογείδηϊηρ οὗὨ ἔποθὸ ᾿γογὰβ (οοτωρ. [86 εἰ πιδτ 
οχρτοδδῖοι οὗ Ηδρατν, οἰ. χυΐ. 18). ὈΕΣΊΎΖΒΟΗ : “ ΤῊΘ 
ΒΌ ὙΔΪΟΝ τοθ6 ΠΡΟῚ Φδοοῦ δὲ Ῥοῃΐοὶ μδ8 118 δ 09 
ἴῃ 186 βυπ οὗ 8 τοδυγγοσϊΐοι τηοτγηΐηκ.᾽ 

17. Ὑπὸ ρἱονΐίουϑ γοοϑουο] δου Ὀοῦτγθοη δαοοῦ δηᾶ 
Ἐπδα ἰδ προ [86 ροτίϑοϊ τοοοπο δίίοη οὗἩ Φδοοῦ 
πὶ Οοἅ, Ἐὸσ (μ6 οἷὰ ΜΑΥ ἴα πῆϊο 6 ποροὰ ἰο 
Οὐ Εἶϑαυ, ἢ6 ΠΟῪ ΤΑΔΚΟΘ ΔΙΏΘΠ8 ἴῃ [Π6 ὩΘῪ 
τοοίδοα ὃΥ νοι ἢθ ΔΙ Δ ΠὙ Ονογοοϊηθα ἢἷπι, 6 
8.41} ἀο ᾿η͵υδϑιῖΐοο ἴο ὅ6 ἨἰαίοτΥ Π τὸ ἀὸ ποὶ αἰδὲϊπ- 
δαΐϊδθ! Ποῦθ (Π6 ο᾽οτηθηδ οὗ δυγ ΠΥ, βαιϑίδοξίοι, 
ΤοσΟ οἰ ηρ Ἰοτα, δηὰ οομβάθηοο Φδοοῦ Β Ὠυτα][α- 
(ἰοῃ Ὀοίοτα Εδβδιυ ἐπα ρ!οβ δΐ8 Ὠπτηΐ]αἰοη Ὀδίοτο αοά : 
δἴ4 βαιἰϑίβοιζου ἰο ἔδβδιυ, δἷ8. γϑοοῃοϊ διίΐοη πτῖσι 6οἀ ; 
δηᾷ [86 8 ΣΟ Ώ ΤῊ οἵ δὶ ἴοτὸ δῃὰ οοηδάθηοσοθ ὉΥ ὙΔΙΘΝ 
Β6 ἐβνδαθνα Εβδυ, Θουλθ8 ἔγομι δόμον Β σταοθ δηᾶ 
154} 

18. ΤῊο ἰδοὶ ὑπαὶ Φαοοῦ δῇϊοῦς. 88 γδοοι οὶ ϊδιΐοι 
πὶϊῃ Εδδα, οουἹὰ ποὶ Ὀ6 ργονδι θὰ ροῦ ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ 000» 
βἰἀογαϊϊοη Ἡπδίθυον, οἱ ἴδον οὗ ἴδαν οὐ ἔδνογ, [0 πηϊηρσὶθ 
πὶ! Εἶτα, 15 ἐΠ6 οἰοδγοβὶ ὑσοοῦ οὗ 8Π6 βίγοι σία οὗ ἢ 
ῬΘΟΓΙΔΛΟΝ ΔΙ ΘΟὨΒΟΪΟΌΒΠΘΒΒ. 

10. Εον [86 ταγιθίςδὶ γα 0.5 τ ΒΪοΝ ΤΟΒΘΙΊΌΪ6 
(ηἷ8 τὺ ϑυ ηρ οὐὗὁἨ Φδοοὺῦ πίὰ αοα, 866 6] ἰἰσβοὶ, 
Βυπβοη, βοιγδάθν, ὑροη ἐμ 6 ῥῬάββδρθ, 



556 ΟΕΝΈΞΒΙΝ, ΟΒ ΤῊΝ ΕΠΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒΙ͂, 

5 ΑΧῸ Οοά βανϑὰ μἷβ Ῥγοσωηΐβο ἰπ βαυΐης 96οοῦ.---  λῦεΣ 
ΠΟΜῸ ΣΤΙΡΔΝ ἘΠΑΘΣΘΑῚς ΤῊ βοῦο0] οἵ (ἢ) ΟΥΓΟΕΘ 18 ἴῃ6 ταοϑὲ Ἰθ8 βοδμοοῖ, 

8606. ἰπ6 Ποοίγί δὶ] Ῥδγασταρ.---“δοοῦὺ Ὀοίποεη | ἰοῦ : 1. [6 τονθδὶβ μἷἰ8 αοὰ ἰο ἰμ6 ΟΝ τι βιΐδῃ 9. ἱΐ 
᾿μδΌδη δηὰ Εβδὰ οἢ. ἢἰ8 ποιηονδγα ᾿ΟΌΓΏ6Υ.--- 4000 8 
ΤΟρτο88 ἴσοι βίσυρσρὶο ἴο βίστυρρ]6.---Ηἰβ οοηθὶοὶ νι} 
Ἰλία σουλραροὰ σι} ἐμαὶ σἱῶι Εδδυ.---Ηἱδ 8 1θ 
πὶ τηθη, ἱπ σοι δίδου τ τῇ ἰΠδὲ πὶ αἀοἄ.---ΠῸῪ 
186 βἰἷῃβ οὗ γουτἢ ἃγὸ ρυπίβη ρα δέον ἃ Ἰοῃρ ρογὶοά οὗἁ 
γοδσθ. Ηον ὅδοοῦ, ἱβγουρῃ ἰδ ῬΓΆΥΘΟΡ, ΡΆ8868 ἔγομη 
ὅϊιο ῥἷδη οἵ Ηϊκχοῦ ἔγοτη Εδδυ, ὉΥ͂ ἷθ Βυμπηδη 
ἔδωτβ, ἰο (δ τηοὲμβοὰ οὗἁὨ δἰϊδοϊχζιησρ ἰτὰ πιὰ ἴῃ6 
ὙΓΘΔΡΟΏΒ Οὗ υμΠἘ}γ δηὰ Ἰονο; ἔγοπι ἃ σοῦ πυτηδῃ 
ἀοζομδίῖνο, ἴο ἃ ἀϊνίῃα οδοπεῖνα.---ΤΏ6 ὑγαγον οὗ “26- 
οοὐῦ.--Το αἰδιϊποοη Ὀούτθθη Ὦ18 ῬΓΑΥΟΣΡ δὰ ἢΐ8 
ὙΓΟδι]ηρ, --ὐδοοθ Β δοί οὗ ἔδἱτἢ ἴῃ [πὸ Φαῦ- 
θοῖκ.---ΦΔο0 Ὁ ̓ 8 βἰγυρρίο δηὰ υἱοίοσυ, ΟΣ ὨΟῊῪ ἴτζοσῃ 
δοοῦ 6 Ὀδοδηη6 [δγϑοὶ.-- -Ἴ 6 οδίισοθ οὗ 16 ἀονοἷ- 
οριηθῶΐ οὗἨὨ τογυθαϊδὰ ἴδ (ἃ ἴῃ ϑδοοῦβ Ἡγοδιϊηρ: 1. 
Το οὔ 106 ἱπολγῃδίίοη (αοἀμοδὰ διὰ μυπιδηΐ 
πόαρθς τγεθρητοιν υρλῦυτα οἴδοῦ: ἐπ6 αἀοάὐϊδιοδὰ ἰῃ ἰδ ἴοστῃ 
οὗ ἃ πδῃ):; 3. [δ9 φοστὰ οὗ [86 δἰαποτηθηΐ (βδοτίβοθ 
οὗ (86 Βυμδη π|}}}; 8. [06 σατγιι οὗ ̓ υββοδίου ὉΥ 
ἴαϊιἢ (1 πὶ}} ποὶ 1οὲ (δθ6 μο, οἰς.); 4. [80 ρόττω οὗ [86 
πονγ-ὲγί ἢ (δ δοοῦ, [6γ86]}} δ. (86 ρογιὴ οὗ [δ ῥγίῃ- 
αἷρὶθ οἵ ἴον ἰὸ ομϑβ δηθεηΐθθ ((μπὸ σϑοοποἰ ἱδίοι 
ψ00} Οοα, τϑοοποϊ ἰδίου τὰ ἰδθ πουὶὰ),.----δοοῦ 8 
Βἰρὺ δηὰ δδοοῦ ΒΒ ἀδιπιῃ.--- ΤΠ6' ὁφδοτὶβοο οὗ δυτοδῃ 
Ῥγυάομοο ὕροὺ ἴμ6 αἰίας οὗ ἀοά, ὁῃθ οὗὨ [δ6 πιοδί 
αἰδῆους βδογβοοθ (ποῦ 8ὺὸ ἰμδὴ ἐμπδὶ οἵ δυπιδὴ 
δίσϑη ρίΒ).---Βοίδοὶ, Ῥϑϑ]οὶ, ἀϊνίῃθ βίβδίϊοτβ 
ἐπ {86 ᾿ΟΥΓΏΘΥ οὗ ἐδο ρνἱ οὗ ἔλί).--- 6 δῃθρ- 
μοτὰ ἰγαΐπ οἵ ὅδοοῦ, διὰ ἴθ πϑυϊκο ῥγοοθδδείοι οὗ 
Ἐδδυ.---ΟἸν ΠΥ ἃ Ὀαστίϑε αζαϊηδὶ ἰπίασΥ, ἀπ ἃ ΒΟΌΓΟΘ 
οὗ βοουγ! δηά ῥτοϊθοιίος,---[ἢ ἐπα ὲν ἔθασα Φδοοὺῦ δηὰ 
Ἑδδὰ ἅγὸ ὑπ] 8 ΟἿΟΘ ΙΩΟΓΘ.--- ΤῸ 1.6 ΠΟ] ᾿ἰἴδ οἵ 
[86 ποιϊὰ δῃὰ ἐπ ᾿ἐθ οὗ αἰ μανὸ ἱπίη οἱοπιθηΐθ 
Δηἃ τηοχηθῃί8.--- Το ροσταδποης ἔγιθηἀδῖρ Ὀοίνθοα 
δαοοῦ δπὰ ἔδβαυ (ρούβοιδ 80 ἴῃ δηϊρδίμυ πῖ(δ ὁδοὶ 
οὗδιον, [80 ΟΠ ]άτγοη οὗ αοὰ διὰ ππθὴ οὗ ἐπ που]ά, [Π0 
ΘδυχοΣ δπὰ ἐδ βὲδί6), πρᾶον ργορος οοπαϊεΐουβ δπὰ 
δ ὈΓΟΡΘΓ ἀἰβίδηοθϑ.--- 9 (ὐἱσπτ Ρἢ οὗ ἀορδγίηνσ 
διὰ “δοοῦ (ἰδ6 ἔαίατο Βοάουΐπ δβιοἰκ δπὰ (π6 δῃϑϑβ- 
ἴοΥ οὗὅὨ Ιθγ86]).---ἠπδοοῦ Ὀοίπτγθοῃ (6 Φδοθοὶς διὰ [86 
“οτάδη.---ΤῊο τοίσγῃ οὗ (86 Ὀδηϊβῃθὰ ἰὸ ἷ9 ἰαίδοῖ- 
Ἰαηὰ. ---Τ)9 πδιῖγθ Θοῦπεγ.---ΤῊο Ὀϊοοπ οἱὐὨἨ ραίσὶ- 
ΔΙΟὮΔΙΙΒΠ,. 

ἄγε βιροίξοη, σοτϑ. 4-Ἴ. ἤἔτλεκε : Ομ γίδιϊδηβ 
τηῦσδὺ Ὀ6 ΟρΘῃ ἴο τϑοοῃο  δίΐου τὶ ἐμοὶν Θστηΐθ8 
πον να 18).----ΟΟΗΒῦΡκΕ : [ἢ 8 ΠΘΡΝΕ μδᾶ βοηὶ 

[86 ΤγΘΒΒαρΘ, ἃ8 ἨΔΒ δρτοοὰ Ὅροι: ΤΥ ὈΓΟΙΠΟΡ 
[8 ΠΟΥ͂ δα δεὶἀθ μἷβ δῆσον, (θη Φδοοῦ που]ὰ Βανθ 
δὰ δὴ Θαβίου ἰΟΌΓΏΟΥ ἰμδη ΠΟΥ, ἩΠΘῺ [6 ΣΟΙΌΓΙΒ 
Ἰορδηΐηρ ὕρου (δ6 μλπὰ οἱ (τὸ ἰηνί δὶ 16 αοά (Βαυτι- 
ξδεξοι.. Τμς ἔπ116 δἷρ ὭΘΔΣΒ [86 Παυϑῃ, Δ}} ἀοροηθ 
ΟἹ {{Π|8 1αϑὲ διθτήσι, - ἕκας 88 ὈΓΪΠΟΘ ἰπη Μουηὶ βοίν. 
--Ἴ 8 Β6 Θἤοοθ68 ψὶϊὰ ρογίϑος ἔγοθάοωι πἰδὲὶ σοἀ 
ἫΝ ἰλμο ἰ(δ9 Ὀορίποΐηνσ ἀσιοτταϊποὰ (Βαῦπ.. δὰ 

Υἱη). 
ϑεοοπιά βεοίίοπ, σοτα. 8, 9. ϑ'οηξῦρεε: 76 τουβὲ 

ποῖ ΟὐουΐοοΚΚ ἐμ 6 ΠΔΠη6 οὗ “ελουαΐ ἴῃ ἷβ ργαγογ. ΤΏ 
ἀδηρον 8 80 στϑδὶ {πιδὲ ἃ ἸΏθγθ ζϑῃογαὶ Ὀο]ϊοῖ ἴῃ 8 ζβη- 
6ΓᾺῚ ργονί ἄθῃοθ Μ111} ηοῦ βυδίαϊῃ Ὠΐτη ἐΞ ἘΠΕ ΠΟΤΕ]: 

ἐγά ϑ'ϑοξέοπ, νοτβ. 10-18. ΗΤΑΒΚΕ : Νοιδίηρ 8 
ΤΩΟΓΘ Βυμ ΐηρ; ὑμδὴ (89 ρτδοο οὗ αοὰ.---Οπάμεε: 
ΤΏΘΓΘ ἰδ ὯὨῸ ὈΘίΟΡ ΜὙΔΥ (0 δυοϊὰ ἀδηρον ἔμδῃ ὉΥ Ὀ6- 
Ἰϊενὶπρ' ῥγάγον (Ρα. χχυ!ὶ, 8).---ἰϑσηβόρκα : Ηΐβ μυπι}}- 
ΠΥ ἀο68 ποῦ ὈΪυΒῃ δὲ ὑμ6 γϑοο]Ἱθοιΐοῃ : ἔοσ τ Σὰν 
βιδν οἱο.---Τὴε πιοίλον υοἱἱλ ἰδ ολεϊάγοπ. ΤῈ τονγὰβ 
ἀδϑουῦῖδα (86 πηοδὲ τ θη 1688 στο ιγ.---ΤῊ 6 ἀθαί οὗ 
ἃ τροῖ μοῦ, ΟὐΟΡ δηὰ πὶ ΒΟΥ οἰ] άγοη, 15 [89 ταοϑὶ 
στθοὶ ψΑΥ οἵὨ ἰδκίηρ 16 ἱπιασίπαθ!ο (Βαυπηρατίθη).--- 

ἀλύττῆς 4130 (6 ΟἸτίβιίδῃ μϑατὶ Ὀοΐοσε αοὰ δμῃὰ ἐδ 
ὍΟ 

δυγίλ, Βεοίοπ, νοτα. 14-2. ΚΤΑΒΚΕ: 1 πὸ τοδν 
ἰηΐον ἴτοτῃ δἷβ ργοϑθῃίβ,. 88 ἰο {86 εἶζα οὗ Ὠἷβ Βοςῖϑ 
οὗ αἰδενοηῦ ἰκἰη 8, γα 8}.8}} δδϑὶ 'γ 8606 ΠΟῪ δουπάδηι]ῦ 
αοὰ [88 Ὀϊοεδεοὰ δδοοῦ, διὰ ἔυ}8Π16ἀ ἰο ἰτπη Ὠἷβ ῥγοζω- 
80 οὗὁἨ Μ ρΓοθρου[γ.---ΟΗῦΡἘα: ΗΘ οἤοοβοθ τὰ ΠΟΣ- 
Θϑυοἷἶβ Ὀθοδυδ6 ὑπ Υ ΔΓῸ ΤΩΟΓΘ γἈ]ΌΔ]6 ἔον ἐμοῖσ τ ΠΚ, 
ποῖ ἰ5 πξοὰ ὈΥ ἴἰ00 Αγδθίδηβ 88 ἃ ἀτῖηκ, ΤῈ 
6816} 8 ταῖς ΘΟΟΏ16Β ἰηἰοχ] οδιίης πθα ᾿ξ [48 βἰοοὰ 
ἃ ἴεν Βουγβ, Ῥαύ πΏΘη ἰγοδὰ μ68 ΠῸ βθοϊι ὈΓΟΡΕΣΙΥ͂ 
(Μ|ο..46}18). 

ΤυᾺ βεοξδοπ, σοτβ, 238-88. ΕΤΑΒΕΕ: (ΕΛμΕ: 
ὝΒοὴ ἃ ΟἸ γιβιϊδη ..Δ6 ρταγϑὰ, ἢ6 'β ποῖ ἴο εἰς ἀοττῃ 
ἷῃ ἰα]θηθθ8 δῃὰ βοουγιγ, Ὀὰξ δῃου]ὰ οομϑὶνοσ πὸ} 
ΠΟῪ ὯθΘ ΤΏΔΥ Ὀαδβὲ Βοσορ 8} ἢΐβ απὰ.---ΤΏοτο 8 πὸ 
Ὀοίζου ἩΔΥ ἰὸ πίη [86 Ὠρατγὲ οὗ δὴ δθθτΩΥ ἰμδη Ὁ 
ξοοὰ ἀοθάβ (1 δι. χχν. 18).---- διδί, Τωδ. : Ὑδότα 5 
Ὧ0 ΘΟηΒῖοΣ πιοτὸ Ὀ]οβϑοὰ διὰ ρἱοσγίουβ ἴπδη προ πὸ 
τ 8.16 ἱ Οοά ἰῃ αὶ ἢ πὰ ὑγᾶγογ, δπὰ ἐπ ἴδκο 
Βοδυθ ὈΥ Υἱο]θηο6.---ΟΒΙΑΝΌΕΕ : 6 οἴη δοουϑ- 
ἰοιηοα ἐπ ὑο ἰγγ ἢ18 δβαϊηΐθ, διὰ ῥγονὸ (μοῖρ ἔδὶιὰ; 
ἢ6 δοηδβ ὌΡΟΩ ἰδθτα ΤΏΔΏΥ ΔἸ οἰΐοη9 αἱ [6 πδῖωβδ 
πιο, Ὀὰξ 5011} βυβίαἰηβ [ιἷ8 Βαίη!8 80 ἐδπαῦ ἸΠ6Ὺ δὲ} 
ποῖ τγπεῦ τρέμον: ἷν. 34. Ῥβ. χχσυ δ, 6 8..).---ῸΝ 6 ὍδδΣ 
Δθοαὶ πὶδὰ υ8 (μ6 τρδτὰβ οἵὗὨ ΟΌΥ δίῃ, ΟἿΌΣ τυΐβογῃ, διὰ 
ΟἿΣ τρογίδ] ἐγ, ἰμδὺ τ70 ΤΟΔΥῪ οὶ Ὀδοοιηο ῥγουά (3 Οος. 
χὶϊ, 1). ἐγ. 26. Τὴς δόντα, Ὑπὸ Βο]ὰ ἐϊι18 τηϑὴ ἴὸ 
δδΥϑ Ὀ66Ώ ΔῊ δηροῖ, ΒΌΡροϑΘο (πδὺ ἷπ [08 δἀὐάγεβεϊης 
Φαοοῦ 6 τιβι θα ἰο τουαϊμὰ Ὠἶπι ἰμδὲ ἰδ τταὰβ ἔσηθ ἴοσ 
᾿ἷπλ ἴο βἰῃρ [ιὶβ τηοσηίηρ βοῦβ. Εν ἰδ6 26 6- 
Ἰενθὰ ἰδὲ δἱ (6 ἄδνσῃι 86 δηρσοὶβ σαϊϑοὰ {δπεὶρ 
ΒΥΤΏΩΒ Οὗ ὑγαΐβο ἰὸ Οοά.--- ον. 28 (πο ὑπογὲ ; Νο, 
ΠΘΓΘ, 18 Θααϊνα]οπὶ τὶϊ ποῖ 410Π6).---ὔῦτηκε : Ηστα 
(86 ἰοτιηρίδιίοῃ ἰ0 ἀοϑραὶν οὗἴεῃ δηΐογα, ἃ ἰοταρέδιϊοι 
ὉΥ νοῦ τἰῃ9 ἤλασαν ΒΑὶπίβ δῖὸ σόοηῖ ἴο Ὀ6 ἐγοὰ. 
ὝΨΒοΟΥΘΥ βίδηᾶβ ἴδε ἰδβὶ, Β6 οοηθ8 ἴο ἰδ6 ρογίροι 
Κηοπ]εάρο οὗ [86 ν|}} οὗ Οοά, 58ὸ 1μδὶ Β6 ἐδ βδύ, 1 
Ὧδγο βοθὴ Οοὰ ἔδοα ἰ0 ἴδοορ.--- : Ἧ Βοὰ [86 δηρεὶ 
οὗ ἴ06 οογϑῆβῃξ ᾿Ὰ8 οὔοα Ὀϊοββϑθα, ἢ0 {τἰδὶ σϑῃ στρδ ΚΘ 
ὯΒ τη ΐβογαῦϊο (Φοἷ χ. 328).--ἰ(Υον. 82. ΤΏΘ Φεν 
(κἰηἰς ἰμδὐ Φδοοῦ ντᾶθ Ὠοαϊδὰ δἱ 5᾽οῦθυ, πὰ ἤθποδ 
[π6 ΟἸΕΥ͂ γὰ8 ο8]]16ὰ ΚὨ δ] 6 η.)----Οὐτὼ [86 σορῆϊοὶ 
οὗ Φδοο00 δέον δθ δα οἽγοββοὰ {πὸ ὕδοθοϊ, πὶ ἴδ 6 
οομβίοῦ οὗ δοθα8 ἰῃ (οἰ μβοιηδηθ, οἴοσ Βα δὰ ογοββϑοὰ 
06 Κοάτοη. [οταάβτοσι ἢ αἰβὸ μ48 8 Ἰοὴσ δηὰ βὰρ- 
οδϑνο ποίθ, ἰὴ Βῖοδ Φδοοῦ ἷἰβ Β6] ἃ ὉΡ 88 ἃ ἴΥῥρα οἵ 
᾿τδί, δπὰ {8 σομ ρατΐβοι 18 σδγτί θὰ οὐἱ ἰπῖο τατῖ- 

ΟὔΒ ταϊπυὺθ ΡοΪηΙ8.---Α. 6.]-ὐδοοῦ ἃ ἴσρε οὗ ἰδ 
Νον-Τοβίδπιθῦ οἰ σοί, --- Βὲδέ, Τωδ.: ὩΤΏΘΥ ὅτὲ 
Ὀϊ]οββοὰ πο 866 ἰμ6 ἴδοα οἵ αοάὰ ἴῃ δι τῃ, ἴον ἴμυ9 
τοῖν 8008 δγθ ᾿ιθ8]ο.-- -ὍΒ ΜΕ : ΤῸ 8Β66 αοὰ ἰδ ἐδ 
Ὀεδί Ἰοοἀ ἴον δουϊβ, ἐμ οἷγ βὶ δια οοῦτγαρε (] 
Οον. χἱϊἹ, 12. -- ΘΕΈ ΒΔ Η, ἀροὰ δα 28} τνοσβϑο: 
180 πογάβ, εοὐξλπηοη, αἀοα τειϊη 8 πὗτα οὗὨἩ ἰ}6 Τηοτγὸ 
ΘΟΙΒΟΪΑΙΟΥΥ δϑροοὶ οὗ ἰῃὴ6 δνϑηίβ οὗ .ἷ8 ἔοσταον ᾿ἰΐο, 
οὗ (89 ορροδίοῃ νοι ὅγϑι Εδβδα, ἔμθὴ [883ς, οἷς, 
(ὁ τηυδὶ γοιροθοῦ, δόπαγοσ, ἰμδὲ ἰπ {μ6 ῥτουΐουβ 
ἐιτυβεῖοα [6 γγχᾶϑ νἱοἰου Οὐδ 88 ὅ8οοῦ τχ6Γ0]γ.)---Ολιπ,. 
Ἡαπά. : ΑἸΧΒουΡὮ 411 πσηδη ῬΟΎΤΟΥ 18 ΘΔ ΚΉΘΞΒ ΠΟ δι- 
Ῥασγοὰ τσὶ Οαοα, γεῖ [6 βΒυουβ ΕἰτηΒοΙ ἢ ἴ᾽οὸ Ὀδ6 οτοῖ- 
ΘΟ ὈΥ̓͂ ἔα ἢ δηὰ ῥγδγον.-- -Ηἰθ πδῖὴθ ἰγυγ ΜΔ8 8 
οοπίοδββίοη οὗ διἷ8 βίῃ. ---σηβόρεβ : Οὐοίδιϊου ἴτγοτα 
6. ἢ. ΚΑυνΜ ΗΚ Β “ Οοηΐοδὲ δηὰ γ᾽οϊουυ οὗ 28- 
οοὐ."--Τ8ὸ ἰὴ ἰβ [86 γοτῪ Ὀκβἷ8 οὐ (Π6 ὈΟΑΥ͂ : πβϑὴ 
ἱ ἰβΒ ραῦ οαἱ οὗ ἰοῖηῦ (80 ὈΟΑΥῪ ζ8118 ([Κευνμασβεε: 
Φαοοῦ, Βονόνος, αἰὰ ποί ζ41]).--- ΤΏ 6 τὸϑ ποίησ 
ἰεῖν ον ἰτα Ὀυὺ [0 ἤδηρ ΡΟΩ 8 πϑοῖς ἰἦ 6 ποῦἱ 



ΟΗΑΡ. ΧΥΧΙΠ, 1᾽--ΧΧΧΥ. 1--16. 

Ὡοὶ [511] ---ΗὈρ6 τραλϊκοίῃ πο δδιδιηθό -ἍἼὴο πτοσίϊον 
τοι ἴορ ἰτηβοὶ δηὰ τ ιϊὰ τοῦ, ἴθ πὶϊὶ Οοα δπὰ 
{1} τοοῦ, [Δ81}γ ἴοΣ αοἂ δηὰ ἔου τηθῃ.--- 89 πδηιο οὗ 
Ο γι βιίδη ἷθ (6 οοτωρ]οιΐοη οὗ [86 πδζὴθ ἴ8γ8ε].-- 
ΑΟΒΕ: “4600 8 οὐπήϊοι δηὰ γτἱοίουγ : 1. ΤῈ)6 οοῃ»- 
καδὶ - 2. (16 Υἱοίογγ. 

ὁχαιλ βοοίλον, εἰν. χχχῆ, 1-11. βτλακε: [πὶ ἰδῖ8 
ΤΟΒΠΏΟΥ Ἧ6 ΟΕ ΣΙ Β.Δὴ8 δῖὸ ἴῃ ἰδ6 6768 οὗ ἴμ9 ποιϊὰ 
[86 τοοδὲ τη βογὉ]6, δα )θοῖ ἰ0 ΘΥΘΓΥ ΟἸΘ, Ὀυὶ ἰῃ ἰτυ ἢ 
6 ΔΙῸ δΔη( γοϊηδίηῃ ἴῃ Ποῖγβ οὗἨ Ὠϑάυθῃ δα θδιίὶ.-- 
Ψεν. 7. Τὸ πίνοβ οὗ ὅδοοῦ. Νὸν πο ἴῃ 6Υ ἱπουρσὰϊ 
(0 γϑϑοὶ ἷβ ἔδίμοτ ΒΒ μοῦβο δηὰ ἐμοῖς κἰπαγοᾶ, ἰΠ6Υ 
ΔΙῸ ἴῃ δα οὗ ἀοαῖ. Τἷ8 ΜῈ ΤΟΥΔΙΏΪΥ ἃ ΒΕΥΘΓΘ 
ἰεδ8ῖ.---Ηον ὈοΔυ Ὁ} πῇ θη οοπίοηάϊηρ ρδριΐθα σοτὰθ 

ΟΡ; Ὀυὺ ἰδοη Ῥγονΐουβ αἰ ου 168 τηυδὲ μος ὈΘ 
σἂ υΡ (Βοτη. χὶΐ, 10).-τᾷῷὴἢ, ἰ09 ποῦ], δβοης 4]] 

οσυϊπαγὰ ΤΘΆΣΒ [ΘΟ ΔΘ ΠΟΏΘ ΙΠ070 οἥΈβοαοίι] ἰΏΔΏ 

δ57 

Αευδηίλ Βεοί,οη, γον, 12.-.-16. Βτλῆκκ: (γος. 14. 
βοτηθ δῖο οὔῃαϑθα δὲ ὅδοοῦ δῃὰ δυὸ ομδγροᾶ εἶπε 
Μὰ ἀθοοὶ (αἰ γί). Βααλ ἰξ ται ϑϑοιὴβ ἰδδὲ αἱ 
1Π6 ὅτδι ἢ6 νῆδϑ ἩΠΠὴς ἰο κὸ ἐλ Π6γ. Ῥογθδρα αοά 
δὰ παγηρὰ πη, 88 δ αἰά τἢ τὶὶδβο τηϑὴ (Μδί, ἱϊ. 
12).--τ ΎΘΡ. 1δ. ΟΒΙΑΝΡΕΒ: ΑΙ] οδίοϊα!ϊ ρϑγβοῃβ ἴῃ 
Θοοϊοαίαδιεϊοδὶ οὐ σου] αἱ γ ροϑοη δ δμουϊὰ υϑ9 τἶδο9 
Ῥγοοδυίίου, ἐμαὶ ἸΟῪ ΤΩΔῪ αἶγοοῖ δὔαὶγϑ δοοοτγάϊηρ ἰ0 
1Ἀ86 Ρονγον οὗ ἴΠο080 ψὴὩῸ ἃζτὸ οηϊγυδιθα ἰὸ ἔδθμι, ἰοϑὲ 
{Π6Υ δβουϊὰ Ὀδ6 γαῖδμον ἰηὐυσοά ἰπδῃ ἢοΙροὰ.---ΘΟΗβὃ- 
ὉΚΕ : {ῦὺὙ18ΗῈῈ: Νοίρ, ἰ6 υϑι δε δηὰ [Πο86 τοδί 
ἴῃ ἐΠποἷν σοοά ποτὶ σαπηοῖ παὶκ ἱοροίῃογ.-- λιν. 
Ἠαπά. : ῬΟΥΒΟΏΒ 80 π 6} ἀἰβδογθης 88 Εβδι δηὰ “98. 
ΟΟὉ δῖ ὑμὸ ὑοϑ ἔγθη 8 ὙἩΒΘΏ [ὮΘΥ ἀο ποὶ οοτλο ἴηΐο 
ἴοο οἷοθο σοϊδιίοῃβ.---πὐσηβῦρκε: ΤΏ6 δδογοὰ 
ζΩΓΟδ ΔΙῸ ἰηἀοοά βαοσοὰ, Αβ (πὸ ἀδτὶς βἰάο οἵ [86 οἱ δοΐ 
8 τουοδὶοὰ πιϊμουΐ ΔΩΥ αἰζοσηρὲὶ δὲ δοῃοοδὶτηθηΐ, 80 

Ῥτοθϑοηΐβ δηὰ ρὶδο (του. χνὶΐ. 8).---ΟΚΕΊΔΟΗ : Αἢ 
διοηΐηρ, ῥτγοθοτῖ ἰδ ἱπάϑοα Ὀϊοαδίηρ (1 βδηλ. χχυ. 27). 
--͵Ἴμβοο : ΗΪβ νἱσίοσυ οὗ ἰδιτὰ ἰδ ἐγρίοδὶ [ὉῸΓ 811 [86 
εὐπάγει οἵ ἀοἀά. 

ΠΟΥ͂ ἀο ποὺ ρ838 πὶίῃπουὶϊ ποίϊΐοο [6 Ὀτί σα ον ἔθαίατο 
οὗ ἰλοδοὸ Ὑπὸ δῖο πίϊμουῖ, Ὧ7ἴο ἢἤπά ἰγϑδοοβ οὗ [ἢ 9 
ἀϊνίμο ἱπηᾶσθ ἴῃ ΘΥΟΣῪ ΟὨΘ, δῃὰ ἰδ 18 00 ἔγϑαῦθηῖ 
ἴσυο ἰδὲ [6 νοῦ] ἐθδοῖθθ8 στρογ! γ ἰο ἴἰ86 Ὀοϊϊογνον. 

ΞΒΙΧΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

«΄αοοῦ᾽ς εεἰζϊοηιονέ ἐπ Οασπααπ. Αἱ ϑμοοοίλ. Α| βάεολαι. ὲπαλ. ϑίπιοοη απὰ ζεουὶ. 7ῆε 3 γεί πιαπιῦ» 
7εἰαέίοη, 9. “εὐὐἱδλ ζαπαίζίοἰδηι. οαοοῦ᾽Σ γεδιζε, απ γοπιουαὶ ἐο Βείλεϊ. 

φιπαπατοταδακαίῆοντοααίπετεσε, 

πάρτε ΧΧΧΠΙ, 11- Χ ΧΧΎ. 1--16. 

11 Απὰά ϑεοοῦ )ουτηογοα ἰο βασοοιῃ ἀρ 8ηἃ Ὀ0110 ἢϊτα δὴ δου86, δηἃ τη 6 ὈΟΟΙ]8 
ἴον 818 οδὺν]θ: ἐῃοσθίογο {Π 9 πδῆὴθ οὗ ἔδθ ρΐδοθ 18 οδἹ] θὰ β'ᾳσοοίῃ, 

Απᾶ ὅδοοῦ οδιθ ἴο ϑῬΒιδίϑσω' ὔ[{πὶ βοδοδ], ἃ οἱἐυ οὗ ϑ3]|1ϑοβοτη, πιο ἢ ἐς ᾿ῃ {π6 Ἰαπᾶ οὗὨ 
Οδμδϑη, τυ θ. ἢ οδτηθ ἔγοτη Ῥδάδῃ-δγϑτη [Μοβοροίαδσαία]), δηὰ ρομθα 18 ἰοὺ Ὀεΐοτθ ἐπ 

19 εἰἰγ. Απᾶ μθ Ῥουρῆξ ἃ [1860] ρδσοοὶ οὗ δ 86], τῇθτθ ῃ6 δᾶ βργϑδὰ μι18 ἰθηΐ, δἰ [ἢ6 
Βδῃὰ οὗ ὑπὸ ομι]άγθῃ οὗἨ Ηΐδιλοσ [686 ; ροδοδῖαὶ ββᾶσες οὗ ραδιο νασάβῃβ), Θ΄ Βθο οι 8 (δι 6 Γ᾽, ἔὸυ 

20 δῃ δυπαάγοα ῥΡ᾽6068ἦ οὗὨ ἸΠΟΠΟΥ. ἃ 6 ογϑοῖθα {μθγθ δὴ δ] δύ, δῃὰ οδ]] δὰ 10 Ε"]}- ΠΟ ἢ6- 

18 

[βγϑοὶ ἴλην ᾿ 

σε. Υ. 1. Αμαὰ ίηδὰ ἰδ6 ἀδυρῆηϊοσ οὗ Τθδῇ, τ ἢ 5.6 θδτο υπίο 400, ποπΐ ουὖἱ 
2 ἰο 860 [86 ἀδυρ)ίοτβ οὔ ἴπ6 ἰαηᾶ. Ἀπ σψβθη Θ'ἤθοῆθια [86 βοὴ οὗ Ηδιηοῦ {86 Ηἰνὶΐο, 

ῬτίποΘ οὗ [}6 ΟΟὈΠΙΓΥ͂ [τορίο]}, βδὺγ ᾿6Σ, ἢ6 ἴοο Κ Β6Γ, δῃηὰ ἸδῪ τ μθ᾽, δπὰ ἀθΆ]θὰ ΠΥ. 
8 Αμπὰ δ᾽8 800] οἶδῦθ υπῖο ιπδῃ {π6 ἀδυρηίθυ οὗ 9δοοῦ, ἀπά 116 Ἰονϑά {Π6 ἀδιηβοὶ, δῃᾶ 
4 βραῖκθ᾿" ΚΙπαΪΥ ἀπίο ὑΠ6 ἀἄδτη86]Ι, Απᾶ ϑββθοβθίη βραῖ υπίο δὶ5 δίπουν Ἡδιηηου, βαυηρ, 
δ Οαοῦ πιο [δι]8 ἀδτωβϑὶ [ἤοσα ὅδοοῦ] ἰο τὶ θ. Απὰ Φδοοῦ μοαγὰ {πᾶὺ ἢ ᾿δὰ ἀδβ]βὰ Ἰ)]ηδὴ 

Ὧ18 ἀρ ον : (Ποῦ ἢϊ8 Β0η8 σχοτα τι} 5. σε 16 ἴῃ [ῃ6 Β6]4 : δηὰ Φδοοῦ Πο]ὰ [λ]8 ρθᾶοθ 
[μεϊὰ ἵτι, οσ. ἐο Ἀΐτοβθ! 5} ὉῈ 01] ΓΠΘῪ Ἰγ 6.6 ΘΟΙΩΘ). 

6 Απὰ ΗδπλοΣ ἰῃθ ἔαίμον οὗ ϑ'μδοίϑιῃ σοῦ ουὐ υπίο 7 8600 ἰο σοπιησηθ ἢ μι. 
7 Απὰ [16 βοῃβ οὗ Φδοοῦ οδῖηθ ουὺ οὗἉ ἰμ6 6] ἃ θη ὑπ Υ ποαγὰ ἐξ: δπᾶ {116 ἸΏ ἢ Ὑγ6 ΓΘ 

δτιονϑα, δηὰ (μ6 Ὺ ὑγοῦθ ὙΟΤΥ σσοίῃ, Ὀθοδῦβα ὃ6 μὰ στουριῦ 90}}7 ἴῃ Ιβγαοὶ, ἴῃ ᾿γίηρ 
8 τινὰ Ψ 8008 ἀδυρίοῦ ; τ ηἱοὰ (Βίηρ οὐρῶξ ποῖ ἴο 06 ἀοπ8 [απὰ ταπιαῖα)]. ᾿ἀπᾶ ἩδιωοΥ 

σοτηπιηθα τ ἰἤθτη, βαυϊηρ, ΤῊΘ Βοὰ] ΟΥ̓ ΤΥ 8οη β'μθοΐθια Ἰοηρϑίῃ [ῸΓ γοὰγ ἀϑυρὮῦοσ : 
9 1 ΡΓΔΥ γοὺ ρον ΠῸῚ δϊτὰ ἰο ἴδ. Απᾶ τηλκθ γὸ τρδυταρα8 τ] ἢ 5, απ σῖνθ ὙΟῸΓ 

ἀδαρ  θΥβ πηΐο τι, δηα ἰ8|.9 ΟἿΥ ἀδαρἢ θγ5 ὑπο γοὰ. Απᾶ Υγϑ 58}18}} ἀν76}} τεῖτὶ ἃ8: δηὰ 
[88 Ἰδῃὰ 5]14}} Ὀ6 Ὀθΐοτθ γου; ἄνγ6}} δῃὰ ἰγϑὰθ γϑ ἐμογοίῃ, δηαὰ ρϑὺῦ γοὰ Ῥοββθββί ἢ [ῃ97Σ6- 
ἴῃ. Απᾶ ΒΒρθοθθηι βαϊὰ πΐο ἢθτ ἔδίῃμϑτ, δπμὰ ἀπίο δῦ Ὀσοίμγθη, μοῦ τὴ9 βπὰ ρτδοθ ἴῃ 
ΥΟῸΓ ΘΥ̓́68, Δηἃ ψγῖδῇ γ͵ὁ 8}8}] ΒΥ ὑπίο τη, 1 “11 γρῖνθ. Α δὶς τῇ ὩΘΥ͂ΘΓ 80 τηθοἷὶ ΔΟΎΤΥ. 
δηα ρ᾽ ἣν [Ῥτίοο οἱ ἐμο μγίὰ9], δὰ 1 Ὑ1}}} ρῖνϑ δοοοσάϊηρ, 88 γ8 8[|8}} 88Υ ὑηίο τὴ0 : Ὀαΐ δἷγθ 



δὅ8 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΒ ΤΗΕ ΕΤΑΒῚ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΒΕΗ͂, 

29 

31 

τὰ 6 πᾶ ἄδηηβοὶ ἰο ψιῖθ. Απᾶ ἐδ 808 οὗ Φδοοῦ διδινοσοὰ Ξθθοβοη δπὰ ΗδβυοΣ δ 
ἔλθ ἀθοθὶ Ὁ} [πρᾶσε ταατ μεοίοδοθ]), δια βαϊὰ, Βϑοδῦβθ "6 μδὰ ἀσβὶοα ὉΉΔὮ ΓΒ ΘΙΓ βιδίογ: 
Απὰ {8 6Υ δΒαιὰ υπίο ἴμθῃ, 6 οδηποὺ 40 [18 (μΐηρ, ἰο ρῖνγθ ΟἿΣ βιϑίδθυ ἰοὸ ὁπ {δαὶ ἰ8 
ὉΠΟΙΓουϊηοἰδϑα : [ὉΓ ἰπδὺ Ἰσέγα ἃ ΣΘΡτΟΘΟ. υπΐο τ: Βαΐ ἰπ (818 [οὐπάϊιοι} “π}}} τσ οοπϑϑης 
υηΐο γους: 1 γ6 “11 δ6 88 γ7θ δε, ἰῃδὺ ΘΥΘΙῪ τη6]6 οὗἨ γοι ὉθΘ οἰτουτηοίδοαᾶ ; ΤΆΦΩΙ ψη|}]} 
6 βρῖνθ Οὗ ᾿ίοσθ ὑπίο γοῦ, δρᾶ τγ7ὸ Μ7}}} ἰ6κὸ γοὺγ ἀδαρῃίοτθ ἴο 18, δα νγο μὴ] 
ἂν 6}} τι γοῦ, ἀπὰ τὸ Μ0}}} Ῥθοοσηθ ομὸ ρθ00]6. Βυΐ 1 γ6 ν}}} ποὺ Βοδυύκϑῃ υπίο ὑ, 
ἴο ὑ6 εἰγουτηοϊδοᾶ ; ὑπ6 τι Μ0{11 τὸ ἰδκθ ΟΌΣΓ ἀδυρηοσ, δπὰ τὸ Μ11 Ὀ6 ρομθ. αἀἀπᾷ {βοὶτ 
ποτά ρ]οδεοὰ Ηδπιοτ, δηα ϑΞ'μθοἤοι, Η ἈΠΟ Β θοῦ. ἀπᾶ ἰδμθ γουηρ' τη ἀσέοσγσϑα τοὶ 
ἴο ἀο {μ6 {πίηρ, Ὀδοδυβα 86 μδᾶ ἀθ]ρῃν 1ῃ Φ8οο0Ὁ᾽ Β ἀδΌρηοῦ : δῃὰ 86 τοᾶϑ ἸοσΘ ΒΟΒΟΙ- 
ΔὉ]6 [88 41} ἰθ Βουβθ οὗὨ 818 ξαίμεσ, 

Αὐὰ Πδιηοσς ἃπὰ Ξ'Βιθοίιθση ἢ18 ΒΟ) οᾶπηθ υπίο {π6 ρσαίθ' οὗὨἨ ἰποῖσ οἱἰΥ, δῃα οομπιτηυποά 
ψἢ (86 ταθη οὗ {Π6ὶγ οἰΐν, βασίηρ, ΤΉΘ86 τθῃ αγὸ ΡΘδοθϑ 6 ΜῈ 8, ὑμογοΐογο 1οἱ λα 
ἄνο }] ἴῃ {π6 ἰδηᾶ, δῃᾶ ὑσϑᾶὰθ ἰβϑγϑὶῃ : [ὉΣ [μ6 Ἰδηᾶ, Ὀθβο]ά, ἐξ ἐδ ἰΙασζο διουρῇ ἴοσ ἔδβδχ: 
Ἰοὺ 8 ἰδῖκα ὑμϑὶγ ἀδυρῃίθτβ ἰο ἃ8 [0Γ ΨΊγ68, πα Ἰϑὺ υ8 ψχίνθ ἴθι ΟἿΣ ἀδυρῃίθσβ. ΟἾΪΥ 
Βογθὶπῃ [σα {μία οοπιάϊέϊο [ Ὑ1}}} {Π6 Τηθἢ οομβοηΐ ὑπίο Ὁ8 [Ὁ ἰο ἀὑ76}} τι τι8, ἴο Ὀ6 οπθ6 
ῬΘΟΡΪδ, 1 ΘΥΘΣΥ͂ ταδὶθ ἈΠΟ Σ 18 Ὀ6 ΟἸΣΟΌΙΩΟΙΒΘα, 88 ΓΠΘῪ αγὰ ΟἸΓΟΙοἾβοα, Θλαΐί ποί {86} 
οδίι]6, δηα {ΠῚ} βυβίβηοθ, δα δύ σῪ Ὀϑδϑὺ οὗἩ μι. γ8 δὲ ΟὟΓΒ ἢ ΟὨΪΥ Ἰδὺ 18 οομβϑηΐ υὑπίο 
ἴδω, διὰ 6 Υ τ7}}} ἀνγ6}} τι} 58. Απα υπίο ΗδΙλΟΥ, δηα' πίο ὥῬβθοβϑια δ 18 βου, 
Πρδυϊοπθα 4}} (μαὲ πτϑπῦ ουἱ οὗἉ ἔμ ραίθ οὗ [18 ΟἿ : δῃᾷ ΘΥΘΓΥ π|8]6 νγ88 οἰ Σσατηοϊδϑα, 
81} (μαὺ χοπῦ ουὐ οὗ [86 σαία οὗ μὶ8 οἰΐγ. 

Απα 10 οῖηθ ἰὸ ρ8ᾷ88 οἢ {δ ἰμϊγὰ ἀδυ, ψΒ 6 ὑΠ6Υ 6ΓΘ Βοσα, ὑἰμδὺ ἔντο οὗ (86 5088 
οἔ Φδοοῦ, ϑϑιτωθοῃ δηὰ 1.ου], ΠῚ πα ΒΒ Ὀσοίγθῃ, ἰοοὶς δδοῖλ τηϑὴ ἢΐ8 βνοτγα, δ ἃ στη ΡΟ 
{πὸ ΟἿ Ὀο]άΪγ, δηα 8167 41} [89 τη8168ὅ. Ἀπά ὑδμ6γ β᾽ενν Ηδιθοσ δηὰ ϑῬ ιθοῆθσα ἢ18 ϑοὴ 
8} τμ6 οᾶρο οὗ {86 βοτὰ, δηὰ ἰοοὶς Ὠηδ ἢ ουὖ οὗ Κ'οομθη δ δοιιδα, δῃηα πεηΐ οαἱ. 
ΤῊΘ 8018 οὗ ὅδοοῦ οδῖὴθ [πον] Ὄρομ {86 δἰδὶῃπ δῃᾶ βρο θὰ {86 οἰ(γ; Ὀβθοβδυβθ (βϑΥύ 
[ τναεηπι, μιδα ἀφβ]οα ἰΈ 01; βιϑίοσ. ΤΈΏΘΥ ἰοοὶς {μ6]Γ βίβθρ, δπὰ {πϑὶγ ὀχθῃ, δηᾶ {π6ὶγ 
88868, ἃπα {Ππδὺ στ Π]Οἢ τσαδ ἴῃ (86 ΟἸΓΥ, δπα {πὲ το ἐσαϑ τη ἰμο 86] Δ. Απὰ 81] {δεῖν 
ὙΓΘΔ]ΙΒ δα 4}} (μοὶγ 1016 ΟΠ 68, δπᾶ ὑπο ῖγ τσῖνϑϑ ἰοοῖς (ΠΟΥ σαρᾶνο, δπᾶ βρο]]θα ουϑη δἱἱ 
{Παὺ τυαϑ ἴῃ [6 ουβϑθ. Απᾶ Φδοοῦ βαϊὰ ἰο ϑιταϑθοῃ δῃὰ ἴ,ονὶ, Ὑ86 αν ἰγου ]οα τὴα 
80 ἐτοαί!γ} 0 Ἰηδ]ζ6 τὴ6 [0 βιϊηὶς διποπρ (86 ᾿πμΘὈ] Δη 8 οὗὨ 6 Ἰδπηὰ, διποηρ (86 ΟΆπαδῃ- 

1168, δηἃ ἴμθ ῬοχιΖξιίθβ: δῃὰ 1 δοίμο ἴδνν ἴῃ Ὠυμ ΘΙ [οἵ α ἐπιδὶὶ μουμεμοὶὰ ; ϑβδὶ]ν πυτωθετοὰ ], 
ἘΠΙΘΥ͂ 58.811} σαί ὑβιηβεῖνοθ ἰορϑίθο αρϑίηβῦ τη6, δῃηᾶ 8]ΑΥ 26, απὰ 1 8}18}} 886 ἀδ- 
ὙΠΉΤο 1 δηά ΤΥ Ββουβθ. Απᾶ ἐπ γΥ δβαϊα, ϑ'μουϊὰ ἴθ ἅθ8ὶ] ψ 10} ΟἿΥ δἰδίθσ. 88 Ὑ1} δὰ 
δυϊοὶ ὃ 

Οη. ΧΧΧΥ. 1. Αμὰ Οοά βαϊὰ απο “δοοῦ, Ατίβϑθ, ρὸ ὉΡ ἰο Βοίβδὶ, δηᾶ ἄνγθὶ! ὑΠ6γὸ : δοιὰ 

2 

8 

12 
13 

ΤΑΔ ΚΘ 676 δὴ δἰΐδσ ὑπίο αοἀἂ [ΕἸ] ἐδιδὺ ἀρρϑασγϑὰ ππίο {Π66 μ6η ἴμου βοαάοει ἔτοπι [80 
ίαοο οὗ Εἶβδὰ ἐὰν Ὀγοίδιοσ. Τῆθα Φδοοῦ βαϊὰ ὑπΐο ἢ18 Ὠουβθο]ἃ δῃμα ἰο 8]}] ὑδμιδὲ εὐόγε 
ὙΠ} δΐπι, Ῥαΐ ΔΤΔΥ {110 δίτδηρο ροᾶὰβ ἰμαὺ αγὰ δἴποπρ γοῦ, δῃᾷ ὃΘ οἴδβϑῃ, δῃᾷ οἤδῃρθ 
ΥΟῸΓ ραγιηθηὶβ: Απα Ἰοζ 8 ἀγίϑθ, δὰ ρὸ ὑρ ἰο Βοίῃοὶ; δῃᾶ 1 Ὑ}}} τῆβ θ ἴΐθτθ δὴ αἰίδσ 
υπίο οά, τῖῖιο δηβιγοσθα τὴ ἰὴ [8:6 ἀδΥῪ [αἰ ἐδο εἰτι9] οὐ ΤΥ αἰϑύσθθα, 8 νγ88 ΣῈ ἢ ΤῺ ἴῃ 
(Π6 ΨΑΥ ΜΈΙΟΒ1 ποηΐ, Απά {ΠΟΥ ρᾶνϑ ὑμΐο 8000 411 {86 βίγδηρθ ροὰϑ ὙγἘ1ΟὮΒ τσεγα ἴῃ 
{μος Ἰιδῃ ἃ [Ῥοοφοκείαα], δπὰ αἱζ ἐλοὶν Θαγ σηρ ἩΒΙΟΩ τὐόγο ἴῃ ὑπο ὶγ 681; δπᾶ «[δοοῦὺ ΒΝ] 
Πθ πὰ ὑῃ 6. .16 ΟΕΪΚ [ἐπτονέμ!}}] τ] 0 ἢ τὐαδ ὈΥ ϑΒθομθα. πὰ ΠΟΥ Ἰουτῃογαα : δηὰ ἴδ6 
ἰοιτοῦ οὗ αοἂ νγχαὰβ ρου (86 οἰδ68. ὑμαὺ τσόγὸ τουπα δροῦΐ ὑμθιι, δὰ {μπ6 γ αἰὰ ποῖ ραχθηδ 
δον [86 8οῃβ οἵ “8οοῦ. 

Ξο Φδοοῦ οδῖηθ ἰο 1υζ, ΒΊΟΝ ἐσ ἴῃ [86 Ἰδαπᾶ οὗἨὨἁ Οδηδδη (μα ἐφ Βϑι}6}), δ δῃὰ αἱὶ 
{86 ΡΘΟΡΪ6 ἐμαὶ ὡσόγα “1 . Απᾶ ἢθ θὰ] (6 γθ δὴ δἱΐδυ, δια ςδ]ϑὰ ἴῃ6 ρ]δςθ ΕἸ- 
Ὀ6.}..6] ; Ὀϑοδῦβθ ἔμοσθ οὰἂ δρρϑαγοᾶ υπίο δἴτη, ψβθη ἢ θὰ ἔγοσα 86 ἔβος οἵ δὶ8 
Ῥχοίμβευ. Βιυὺ Ὠοθοσδὰ [066], ΕΘ Οἰκα Β πῦσβο, ἀϊθά, δῃ ἃ βῆ τγᾶβ Ὀυτγθα Ὀθπδδίῃ Βείδ- 
6], ὕπάου 8ῃ οδὶζ : δῃᾶ [Π6 ἤδιηθ οὗ 10 88 οδ᾽]ϑὰ ΑἸ] οη- Ὀδοδαί. 

Αμᾶ Οαοἀ δΔρρϑδζϑᾶ υμῖο ὕϑδοοῦ δρδίη, σβθη ἢθ οᾶτοθ οὐ οὗ Ῥδάβδῃ γι [Μοδοροίδρια  ; 
δῃᾶ ὈΪ]αββθὰ ἴσα. Ἀἀπὰ Οοαᾶ βαϊὰ υπίο δἰτη, ΤΥ Ὠδηηθ ἐς Ψδοοῦ: (ΠΥ Ὡδιὴθ βῇῃδὴ τοὶ 
Ὀ6 οΔ]]6ἃ ΔΗΥ͂ τῆογο “9660, Ὀὰὲ 18γ86] βμ8}} Ὀ6 {ΠΥ πδιιθ : δῃὰ ἢ 6 81]16α ἢὶβ πϑπλθ 18γδοὶ. 
ἈΑπᾶ αοὰά βεϊὰ υπίο μἷπι, 1 απ αοἂ ΑἸπΙρΡ ΙΥ : Ὀ6 ἔπι δι! δπὰ του] Πρ  Υ ; ἃ πδίϊοη δπὰ 
ὃ ΘΟΙΏΡΘΩΥ͂ [57] ΟΥἩἨ πδίϊοῃβ β[}8}} 6 οὗὨ {ΐι66, δῃᾷ Κίπρβ 88}8}} δοσθϑ ουὖἱ οὗὨ ἐδ γ 1οῖπ. 
Απᾶ ἰδ ἰαπὰ τ θοι 1 ραγθ Ασβῆδια δηὰ 158886, ἰο [π661 17}}} ρῖνο 1, δῃὰ ἰο (ΠΥ βθϑὰ 
αἴϊον 866 Ψ111 ρῖνο ἰμθ Ἰαπᾶι. Αμᾶ αοἂ τϑηῦ ὉΡ δόμα Μϊπὶ, ἴῃ 86 ρῖδοθ ΒΘσῈ ἢθ 
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14 ἰδἸκοα σὴ . Απαᾶ Ψ200Ὁ δβοὶ εὐ 
δυεβ ἃ ῬΙΠΔΡ οὗ βίομϑ: δῃηὰ ἢ ΡΟΌΥΘ 

8 Ρ᾿ΠαΣ ἰὼ (86 ρἷαδοθ βθσθ 86 ἰδ κοὰ τῖδῃ μία, 
8 ἀγτη]ς-οδοτιηρ ἱμθσθοι, 8πα ὮθΘ Ῥουγοὰ 0)} {μι6Γθ- 

δ οἡ. Απᾷ {660Ὁ οΔ]]6ἃ [6 παῖὴθ οὗ (86 ρἷδοθ σψίθσο Θοα βραῖζο ψ]Ὰ μλτα, ΒΘ]. 

--ποὶκοὰ ΟΥ τηϑαδυγοᾶ. 
ΒΟΠΟΥ ΤᾺ ΈΟΕ 5 ὍΘ ΕΤΟΩΕ ἘΠ ΓΕΊΓΗΤΟΙΣ. 6. 

[ ΔῸΣ οοσί,--α. α.} 

ῬΒΕΙΙΜΤΝΑΒΥ ΒΕΜΑΒΕΙ͂, 

Το δοοϊδου ΠΟῪ Ὀοίογο 08, τ Ὦο86 ὉΠΠῪ οΟὨδὶδἐδ 
πῃ [86 γοζαβείκα Ὁ6 ϑο οΌτῃ οὗὁὨ δοοῦ δὲ ἰδὸ ἀἰδετοηὶ 
δἰδίουδ, οἱ ἰδ οζωονγωσαὰ ἰΟΌΣΤΏΘΥ ἰοὸ ΒθῦΌτΟΙ, ΤΔῪ 
Ὅο αἰνϊἀοα 68 (ἴον: 1. ΤΌΘ δοϊοεμοηὶ δὲ βαοοοίὶ ; 
2. ἴ06 ϑει ]οπιθηὶ αὐ σμθοῦθαι; ὃ. Ὠίμαν : ἃ. ΤῺΘ 
ΤΆΡ6 οἵὗὁἨ δ ίπδῶ ; Ὁ. ΚΒΒοοδοσ ΒΒ ΟΡ οἵ πιδιτίαρθ; ὁ. 
[δ6 ἔδῃδῖῖοδὶ σουθηροὸ οὗἨ [0 δοη8 οὗ Φαοοῦ, ον ([6 
ὉΪΟΟΔΥ ποἀάϊηρ . 186 ῥἱοί, ἴδ τρσββδοτο, [Ὧ6 ρδοκίηρ 
οὗ ἐδο οἰΐν, ἐπ0 υάρτηοης οὗ ὅδοοῦ ὑροῦ δ6 οτίπιο : 
4, ἰ06 ἀορανγίυτο ἴον Βοίδοὶ: ὅ. [86 δριϊηρ οὗ [89 
οονϑαδηὶ Ὀθέπθοι Θοά δπὰ ἰδθ Ρδισίδγου δὲ Βοίδοὶ, 
Καοροὶ, 68 υδϑιδὶ, βηἀβ ᾿θγ9 8 οοτηγηϊσὶηρ οὗ ὅοδο- 
νἱδιὶο διὰ ΕἸΟ δῶσ δἰοσιθηία, δίηοα ὑμ6 ἱπύθΓ δ] τοὶδ- 
Ἐἰοη8 δῖὸ Ὀγουρῶλ ἰηΐο ΥἹΟΙΤ 88 {110 86 Ροββί]6, 
ἩΓΛΝΝἔῚΠᾧ.6 ὨΔΣΩΘΒ ὙΟΓδ ἃχὸ ΟΡ; αδἰσοα. 

ἘΧΈῈΘΕΤΙΟΔΙΤ, ΔΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Υας. 17.---ὸ Βυοοοίδ.---ΤΊ6 ἤδτὰο βαοοοίιι, 
δοοίδε, ἱεπίδ, ταῖσι ἤᾶτθ Ὀδοὰ οὗἩ ἐγοαυοηὶ οσοῦ- 
ΤΟΏΟΘ ἰπ Ῥαϊοδῶπο, Ὀυὺ ἰδ6 ἸΟΟΔΙΣῪΥ͂ Ὦθγο ϑροίχκοη οὗ 
͵'8 ΣΟΏΘΓΑΙΥ τοχατά θα 88 186 Βᾶσὴβ πὶ (86 ἰδίον π|}}- 
Ἰηονῃ Οἱ οὗἨ ϑαοοοι, ποι 1168 οαϑὶ οὔ ἔμπα ὅον- 
ἄδη. [1ὶ νὰβ δἰ ἰπαϊοὰ πίη (ἢ6 Ἰ᾿ἰτηϊ5 οὗ [Πα {00 
οὗ ἀμδὰ (9308. χίϊὶ, 27; δυάκ. νἱῖϊ, ὅ--14; ῬΒβ. Ἰχ, 6). 
Ζοδορ 8 ΒΡΟΔΚΒ οὗὨ ἰξ ὑπερ ἰΐβ ασθοῖς πδπλθ Σκηναί, 
δηὰ Φοόζοιοο βυοοοὶῃ ἰ8 δἱ ἰπ8 ἀΑΔΥ ἃ οΟἷδγ ΔΟΙΌΜΘ {6 
Φοτιάδη, πὰ 89 ποσὶ! θοτμοοά οὐ βογιποροίἑδ. 
ἴηδουῦ (Ἰαΐοσ “" Βοδβοδν.," ὑρ. 810-812) ἰἀοηβοα ὅπο- 
οοίδ πίιδ Βάκυί, ᾿γίης ποδὶ οὗ ἐδὸ Φοτάδῃ, δπὰ 
δουϊδποεὶν ἔγοτῃ Βοίβα, Τῇ ἔδοὶ ἐμαὶ ἴἢ 6 ἰσδάϊεομδὶ 
Βαοοοίὰ 1165 ἴ00 ἴᾺΣ ἴο ἴδ0 ποιίδ, δηὰ ἰμδὶ ἰὺ ἷἱβ ποῖ 
ΘΟ ἰο 860 ΠΟΙ͂ ὅδοοῦ, δἴϊος ογοδδίηρ ἐμδο δῦ οΚ, 
δου α οὐπι ἩΠΜΕ διιδίῃ, " Νὴ ΤΟΣ οὗ {δῖβ βυρ- 

Οὗ ἰ8 ἰδ ΡΓΟΌΔΌΪΙΟ ἐμαί, 80 ὨΘΑΣΙΥ 
ελαίτῳῖν 89 ὅο ΠΝ πουϊὰ ἰανὸ ὯΩ Ἶη 89 
Φαϑι Φογάδη τορίοη (σορ. οἷ. χχχὶϊ, 10). Κηορθοὶ 
ἘΜ Κ8 ἔδαῖ (816 ττὶϊον πὶδυθαὰ ἴο δον ἔπαὺ ἐῃ.6 μαἰτὶ- 
Φιοῖ δὰ πον ἄχϑα δἷπ δθοίθ ἴῃ ἰδ ἰτδηβϑοσάδῃ το- 
Εἶου Τὴδιὶ βυοοοία Ροϊοηροᾶ ἴο ἐμ ἐὐδο οὗἨ Οκδά, 

ποῖ αἴθρτοτο Βοθίῃδοπ 8 οοηἰοοίαγοῦ, δίηοο {6 Γ90 
ΣΩΔῪ ὮΑΧΟ ὈΘΘᾺ ΙΏΟΓ6 ἴπδη οὔθ διαοοοίῃ. ΟὐμΡατΓο, 
ἔατγίδοσ, 88 ἰο ἐμ ἰγααϊοη8] Ευοοοίῃ, Υον λύμεκ 
Ῥ. 366: Κποβει, ᾿ 904 [150 Ἐ εἰ], ΜυτρὮν, Τοταθ- 
πον, ὅδοοῦυδβ, ϑΜΊΤῊ ΒΒ “ ΒΙΌ. Ῥῖρ.» εἷἱ οὗ πδοτὰ 
ἀοοίάο ἀραίμεὶ Βολίπθου.---Α. 6.]--Αα͵ἈΛ,Ἀ)ὧπὰ μὸ Ἀυΐ.-- 
Ἠδθδ Ῥγθραγοβ Ποῖθ [ὉΓ ἃ σΠΡΟΡ τοδί ἀθησα, δίποθ 86 
Ὀυϊ δ Ὠἰπλθ617 4 βουβὸ ἱπδιοθδαὰ οὗ ἰθηϊβ, δῃ! ἃ Ὀοοίδι5 
ἴον μἰβ ἤοοῖϊκα, ἱ. 6... ἱποίοθυτοθ τηδὰθ οὗ βΏσγ8 ΟΣ 
δίδικοβ παι οὰ ἐοροῖμογ. ηοθοὶ {πίη κθ “ ἐμαὶ {πὶ8 
δ ὙΘΓΥ͂ ἱρΓΟΌΔΌ]6, βίποο ὅδοοῦ που]Ἱὰ πδίυ γα! γ πὶ βἢ 
ἴο κὸ ἰο ὕδῆδδῃ δηὰ [8680 (ἢ. χχχί. 8). Βυὶ { 
τ ὍΘΔΣ ἰῃ τοϊη ἐδδὶ ὅδοοῦ, ὀσῃβδυδίϑα ὮΥ ἃ ἐπσϑηίγ- 
γθαΓθ᾽ βοσυϊαἀθ δηὰ ὀρργοϑαίοῃ, δῃὰ ἃ δὶρις οὗἉ σροτο 
ἐδ δουθῃ ἀδγβ, δβηδιξίογοα ὮΥ δἰβ βρί γῖτιδὶ οοηβίοίδ, 
διὰ ἰδιὴθ Ὀοάΐγ, πον, ἄσϑι, αὔδσ 6 ἢδὰ οτοβϑοὰ ἰδ 
Φοτάδῃ, δηὰ ροῦ ἰδ6 ϑρί σις] δῃ ἃ πολ ἰδη, οδσοθ 

Βορί, γα]. ΟἸκ., ἢδνο ἰαπὸ, 66 ἢ δἰδτηροᾶ προσ ἔθ οοἷῃ ; Ὀὺπὲ οοἰποὰ 

10 πο [0}} δϑῆδο οὗ κἷβ ποοὲ οὗ σθροϑὸ δηᾶ αὐἱθί, 
ὍῸ 8141} 1 πηἀογίδοὰ Ἐν Ἀ6ΓΘ Ῥδυβοᾶ δηὰ 
τοϑίβ. ΑΒ 80 μυπίοα δετί αὐ ͵ δδὶ δἰ ῃ]κβ ἴὸ [86 στουῃᾶ, 
80 ἢθ δοΐι]οθ ἄοττῃῃ δῃὰ γοδϑίθ Ποο ἴοῦ ἃ ἰΐπθ. Ηθ 
ΒΘΟΖΩΒ 0 μᾶνο δοροά, ἰοο, ἐδὲ 6 ποιϊὰ Ὀ6 Βοαϊοὰ δὲ 
βιυοοοίδ, δηὰ ἰξ ἰδ ργορδῦΐν τὶ ἃ δροοὶδὶ τϑίροσοηοθ 
ἴο ἐμΐ8 ἰδδὶ ἱς ἰδ βαϊὰ, γνρ. 18, ἐμαὶ ὅδοοῦ οαπιθ “ ἴῃ 

66 Οὗ ἐπ ὨοδΙ(ἢ ᾽ ἰο Ββμοοϊοιη. Φαοοῦ, ἰοο, δδοῦ 
μκδυ δ μα οὗ δία Ὀγοίμοῦ ΡΣ ΒθΡΟΓΡ μῪᾶ 

ΓΟΘΒΟῺ ον ἱπαυϊτίηρ᾽ ἰπύο ἐπο οοπαϊίοη οἵ ἐΒίηρθ 
δὲ Βούτου, Ὀοΐοτο ἢ Ὀτουρῶς ἷ8 ΤΟΣ {1 186. 
[186 ἕλος ἐμδὺ ἢ 01} ἃ ουβο ἴον Ὠἰπηϑοὶέ, δηὰ 
Ῥεστωδηθηὶ ὈΟΟΙὮΒ ἴον 85 βοοῖ, ᾿μάϊοαϊοθ ΐἷ8 οομ ἢ- 
υοἃ τοδί ἀθηοθ δἱ βιασοοι δ [ῸΓ ΒΟΠλ6 ὙΘΆΓΒ: δηὰᾶ ἰδ 
869 οὗ Ὀίηδη δὲ ἷβ. Αἰ μὶ ἔγοσῃ [,ΔΌΔη τΏΔίΚΟΒ 1ΐ π6- 
ΟΟΘΒΑΓΥ ἴῸ ΒΌΡΡΟΒΟ αἰϊπον ὑπαὶ Ὧὸ ἀὐγοῖε Ποτο οὐ δὲ 

οἷ δὶσ ΟἹ ΤΏΟΓΘ γΘΔΓΒ Ὀθέοτο ἰ.6 Βαλα ουὐθηίβ ΠΔῚ- 
ταιϑα ἰπ {86 [0] πίηρ οπρίον.---α. 6.}] Απὰ ἱΐ δρ- 
ῬΘᾶσΒ, ἱπάϑοά, ἐμαὶ, οἰεπον ἔγοπι ϑυσοοίῃ οὐ ΘΒ ΘΟΒΘΙΩ, 
Ὧθ τρλᾶθ ἃ υἱδίϊ ἴο Ὠἷ8 ἔδίμπου 1ῖ88δὸ δἱ Ἠθῦτοη, δηὰ 
Ὀγοῦρδι ἔγοσῃ ἰμθηοο δΐ8 τοί πο  ἢυγθο, ὨΘΌΟΓΔΕ, 
δἷηοθ ΒοΌΘΚαὮ τῶ ἀϑδὰ, δῃὰ βίῃοο β!6, 88 ἰμ.6 οοηδ- 
ἀρῃιίαὶ ἔγίθπὰ οὐὨ ἷβ τοοίδμον, οου]ὰ τοδί ἴο ἷτλ 180 
Ὠϊδίουυ οὗ Βοῦ 119 δηὰ βυδοτίησθ, δῃ ἃ δίηοθ, σρογο- 
ΟΥ̓́Θ, Β.:6 Βἰοοά ἰῃ οἴοβον γοϊδιίοη ἰὸ αἷμ ἤδη ΔΩΥ͂ 0.6 
οἷβ. Νοῦν οου]ὰ Φδοοῦ, 88 Καὶ αὶὶ 5} τοιηδυκβ, ΠΟῚ 
δὴ ἱπάθροηάθης ραδιγίδυος, ΔΏΥ ἰοηρσον βυθοταϊηδίθ 
[εἷ8 ΠουΒΘΠοΪὰ ἰο ἰμδὲ οὗὨ 8886. 

2. Τὴ δούουγη αὐ ϑλοοῆθηι (νοτθ. 18--230}.-- 
Απὰ δάοον οδλο (ἰο 586] οι) ἐπ ζοοᾶ ᾿ιθα]ι.--- 

ον] ΤῈ πορὰ Ὀδτὺ 8 ἰδκσα ὉΥ (0 Βερί,, 7υϊ., ἀπὰ 
Γἴδον [δηὰ ὈΥ (86 ἰγδῃβίδίοσβ οὗ ἰὰ9 Επρ, Β]Ὁ.-- 
Α. 6.], 85. ἃ Ῥὕορον ποῦῃ, ἴο θβδίϑχω, νι ΐος ϑοσὰθ 
δῦθ σοραγάθα 89 δῃοίθονῦ ὥδπθ 10 5'Βοοδοηι,, δπὰ 
ΟἸΒΘΙΒ 88 ΠΕ ΕΒΑΡ ΤΕ Βῃ οπίγο Υ ἀἰδογοηὶ ὑ]Δο06, δὰ 
18:6 ΤῇοτΘ 80, Βῖποϑ ἴδ νἱ]ασο οὗὨ β.] πὰ ἰδ δ: }}} Ἰουμὰ 
ἴῃ (86 πεὶρῃθοτμοοά οὗἩ Βῃοοδαα (ΒΟΒΙΝΘΟΝ : “" ΒΘ. 
ΒΘΟΔΙΌΔ65,) το]. 111, ν. 114 8). Βαὶ ἰξ ἰδ ὭθΥΘΡ Τη61ι- 
οηοᾶ οἴβθισμοτο ἴῃ ἐμ ΟΙὰ Τοδίδτμοπι, δηὰ οὐ ὦ 
ΔΒ Δ δά θοίίγο, γϑίοτβ ἰοὸ (86 Ὁ 2» οἷν. χχυὶ!, 21. 
Φομονδὴ μ88 Κ1 8116 ἷθ ῥσοπιΐβο.---Ἃα οἱῖν οὗ Β86- 
οἾθτ,---ΟΥ, ἰο [86 αἷϊγ [ἷξ., οὗ Κβῃμοολθῃ,. 19 
οἷν} ψδ8 οῖ ἰῃ οχίβίθῃοο βοὴ Αὐταθδπὶ βοὐουτηρα 
ἴῃ (μἷ8 τοίου (οἷ. χίϊ. 6). ΤΈο Ηἰνὶύθ ῥτίποο Ηδ- 
ΤΩΟΡ δὰ Ὀ01 ἴὖ ἀπά οα]]οα ἰξ ἴδον [86 Ὡδτὴθ οὗ δΐ8 
Βοβ. Εν ἰδ6 οἷά πδὴὸ δλέαηιογίλα οἵ ΡΙΪΏΥ, 860 
Κεῖ; ̓ ς [πἴιο μοϊὰβ ἐμὲ ἐδ το ΔΥ ὈΘ6 ἃ οοττυριίοι 
ἔτοτα : θα} 866 Δἰδὸ ΒΟΒΙΝΒΟΝ, τοὶ. ἴϊϊ. ῥ.. 119. 
---ἋΑ, 6.].--ἰὰ ἴδ9 Ἰαπὰ οὗ Οδϑδδῃ.--- 61} ἱπέθγβ 
ἔγοτη ἰδθ86 πονδ (παὶ Βαοοοῦδ οουϊὰ ποῖ ἢδνο ὈΘΘῺ 
ἴῃ [89 ἰαμὰ οὗ ἷ. 6.7) ου ἰδ τρϑὲ οὗ 86 ὅοτ- 
ἄδῃ. Βαὶ ἰδ ποιὰ β ἕοτο, ἱπάϑϑα, γοίθσ [0 [86 ἱπη- 
τηράϊαιο ΖΟ]οπίης ἨοΌταῖο δοαυίβί ἕο οὗἨ 8 ῥΐθοθ 
οὗ βᾳτουπμὰ, ἰυδὲ 88 ἴῃ ἴπ6 ρυγοίαθθ οὗ [86 σᾶγθ δὲ 
Ἡοῦτου ὉΥῚ Αὐγαμδπὶ ἰξ 8 δἀ θά, “ἴῃ [πο ἰαπὰ οὗ 
Οδηδδη" (οἷ. χχίϊί, 19).--αάδῃ σῶμ (560 οἷ, 
χχυ. 290).---Ὀοϑίοσχο ἴδ οἱΐν.---[8566 (0 ΒΊ0]6 Ὀϊοιίοι.- 
διῖθα, οβρθϑοΐδ! ΒΡΟΣ (6 εκἰζυδιίίοη οὗ 4000 8 νπὸ}}, 
μὲν τ μριμηύμνοι γοὶ. “Ϊ ὑΡ. 118-180.---Α. 6.1. Ἐνοὺ 
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δδον ᾿͵9 τοῖαστη ἰο ἨθΌτγΟΙ Φασοῦὺ ἱκορὶ ἃ ρδβίυτο βία- 
εἰοη δἱ ΘΒ (οὗ, χχχνῖϊ. 12).---Α Ραζοοὶ οὗ ἃ 
ΒοΙϊὰ (Ψοβὶι. χχῖν. 82).--αὑγϑμδλ ρυτομαβοὰ ἴὉΓ 
Εἰπιβοὶ ἃ ροββοβείοῃ ἴῸς ἃ Ὀυσὶδὶ ρἶδοθ δ Ηθθτου, 
Φδοοῦ ροοθδ ἔιγί μον, δηὰ ὈΌΥΒ ἃ ῬΟββοββίου ῸΡ ΐτη- 
86} ἀυτίηρ 16. “ΤῊΪΒ ρυγοῦ6 89 ΒΟΥ ἰπδὶ ὁ δοοῦ, 
πῃ ἷ8 (αἰ ἴῃ τ86 αἀἰνίηθ ῥγοαιΐδο, νἱονοὰ Οδηδδῃ ΔΒ 
ἷ8 οσσῃ Βοιηθ, δηὰ ἴπ6 ὨοΙη6 οὗ ἢἷ8 ϑοοὰ, Ττδαϊοη 
ἔχοβ {118 ρΆτοοὶ οὗ ἰδπᾶ, πιϊοῖ, δὲ [26 οοπαυοβί οἵ 
Οβϑδδῃ, [611] ἃ8 δὴ δμουίϊίασο 0 [0.6 ΒΟῺΒ οὗ Φοδορῇ, 
διὰ ἱπ τ ΙΟὮ ΦΟΒΟΡ ΒΒ ὈΟΩ6Β ᾿ψ6γΘ Ὀυγίοα (ΦΟΒἈ. 
χχὶν, 82), 85 [86 μἱδίη γος δὶ 6 βουϊμοδϑὲὶ ορθιΐηρ 
οὗ 86 νδ]]ου οὐὗἩἨ ΒΒθομοτα, ἩΏΘΓΟ, ου ἢ ὨΟΥ,, δ ο 0 Ὁ Β 
Ὑ6}} (9 οδη ἷν. 6) ἰ8 δῃῆοπτη, δῃὰ δϑουϊ ἵνο δυπάγρα ΟΥ̓ 
ἴγοο πυηάτοα ρῬδοοβ που οὗ ἱΐ ἃ Ἀοδδιημηθάδῃ 
ὙΓΟΪΥ, ἃ9 {Π6 ρταῦθ οὐὁ Φοβορῇ (ΒΟΒΙΝΒΟΝ : “ Βο- 
ΒΟΔΤΟΠΟΒ," νοὶ, [1.3 ΡΡ. 113-186, δηὰ (ἢ τηδρ οὗ 
ΝδΌϊου, 'π 6 “' σοτιήδη Οτἱοηΐδὶ ΦοῦσηδΙ,᾽" χυϊ. ῥ. 
634). Καὶ]. Εον {86 τοϊδίίου οὗἩ 1[ῃ18 ραβϑαρθ πίιἢ 
οἷ). χἾν ], 22, 866 ἴ86 ποί68 ὉρΡοῦ ἰδδὶ “-τ σι 
Βυπάγοα ρῥὲθο68 οὗ ΟΣ ΘΥ.---ΟὨΚ., βορῖ Ὑυ]., δὰ 
ἴθ οἷάδν. οοιωτηθηϊδίοσβ, τοσασὰ ἰδ6 Ουρδίία 85 ἃ 
Ῥίϑθοθ οὗ εἷϊνον οὗ ἰδ νδαϊυθ οὗἩ ἃ Ἰδοῦ, οὐ δίδυηρϑᾶ 
ὙΠῸ ἃ Ἰαταῦ, δηὰ ἩΒΙΟὮ βοπθ ἤαγο διο1]ἃ 43 ἃ Ργορἢ- 
ΘΟΥ͂ Ῥοἰπίίηρ ἰο ἴ86 [δῦ οἵ ἀοά. Μεγεν (Ποῦ. 
1ο1.) οϑεϊπλαίοβ ἔμ Οὐδβ᾽ 18 ἃ8 θα πΑ] ἰ0 ἃ ἀγαοῆπι, ΟΥ 
δι Εργρίδη ἀου]ο- ἀγδοῦτη. ο σδοῦ ΒΑΥΒ ἰΐ νὰ 
8 Ρΐδοθ οἵ τηοὶδ] οὗἩ Δῃ ἰπάοιθγι 8 0]6 γαῖα, Ὀαὶ οὗ 
Ετοδίου υϑὶὰα [8 8 βοκοὶ των ὅοὉ χὶὶϊ, 11), πᾶ 
ΑΙΐδυ, διὰ πδιλοὰ ἐϊ.-- - Τὶ 6, Βὸ υπαουδίοαϊ 
Ὠδηιοα ἱξ πὴ (ΠΝ Πλτηθ, οὐ Ὧ6 ἀοαϊοαιοα ἰξ ἴἰο ΕἸ- 
ἘΠΟΒ6-Ἰδγδοὶ. Ὁ οἰ σϑοὴ νἱοτνβ (ἢἷ8 {116 88 ἃ κἰπὰ οἵ 
Βαρογβοσροη. Βυϊ Φδοοῦ ΒΒ ΘΟΏΒΟΟΓΑΙΪΟΩ ΠΠΟΔΠ8 
τη ΟΓ6 ἰἤδη ὑπ ἢἷ5 αοα ἰβ ποὺ ἃ ΤΏΘΓΘ ἱΣαΔ ΟΊ ΠΑΤΥ ἀο611γ ; 
ἷξ Ἰροβῃβ, ἔατίμον, ὑμαῦ ἢ6 ΔΆ ργονϑὰ Ὠἰτοβοὶ δοϊΌ ΠΥ 
ἴο "6 Θοὰ (Θοὰ ἰβ {πὸ αοἀ οὗὁὨ [δ5γ86]}}; Οοά ἴῃ [89 
οἷον, ἀεβηίΐία ἕογια οἵ ΕἸ, ἐλα ΔΠσλίν, ἰε ἰλε Οοά οὗ 
7]εγαεῖ͵ ἐλ6 ιογεδίἰον ιοἱ δι Θοα, Ἰδταοὶ δὰ Ἔχρογίοποθὰ 
Ὀοίδ, ἴῃ 186 ΔΙ σὨΔΥ ῥτοϊοοδοπ πο 6 αοἃ δὰ 
βδοπῃ πἷτη ἔτοτὰ Βοιμοὶ ἐπγουρποῦς ἷἰ8 ἰουτηθτίηρ, 

᾿ διᾷᾶ ἰπ [ῃ0 πτϑϑι ηρθ Μὶϊἢ ἔτ, δῃὰ ἰοασηοαὰ ἢ 
ταῖς. [Ιη (06 Μοκαίο ρουοὰ ἴμο ὀχργοϑδίοη, Φθῆο- 
ψαὺ, (86 αοὰ οἵ ἰδίκοθ ἰΐ8 ρἷδοθ (ἔχ. χχχίν. 
28). “Τἢδ ομοβο ὕληι οὗ αοὰ, ἴῃ (86 Ὀοοῖκ οὗ 
Φοβδυδ." εἰϊσδοῦ. [7Τ20 πᾶσηϑ οὔ (09 αἱΐδν θιω- 
Ὀτδοοδ, δηά δίδιρ8 ὌΡΟΣ (06 ΤΩΘΙΏΟΥΥ οὗ (86 ποεϊὰ, 
110 τοβυ]ὶ οὗ (86 μαδὲ οὗ Φδοον᾿β 118, διὰ [19 Ἔχρϑ- 
ΠΡΡΟΝΕ [γουσ ποῖ Φδοοῦ δα Ὀθοοσηθ ἴ8ΓΘΘὶ.--- 

8. δίπαι (οι. χχχίν. 1--81).--- 8 ἴ.9 ἀδυρῃ.» 
[ΟΣ οὗ 1.96}.--. 76 γαρε 97)  ιὶπαλ (γτοτθ. 1-4). 
ὈΠ8} νχα8 Ὀοττὶ δθουϊ ἴμ6 Θηὰἃ οὗὨἍ [86 ἔουτίοϑη ἢ γοδν 
οἵ Φδοοῦ᾽ Β τοβίάθησο ἴῃ Ἠδγδῆ. 8386 νὰϑ ἰ83 δδουΐϊ 
Βὶχ γοδιβ οἷὰ δ (80 δβοι]οσηθΐ δῦ ϑυοοοίῃ. Τ86 
δοὐοῦστι αἱ ϑυσοοί ἢ ἀρρθᾶτβ ἰο δυο ἰδϑίοα ἴον δρουϊΐ 
ἦτο γοΆγβΒ. ὅδοοῦ τηυβϑὶ ἤᾶγθ βροιΐ Ιγοϑὰυν βαυθγαὶ 
ΥΘΑΓΒ δ ΒΟ οτΩ, Βποθ ἴπθγθ τὸ ῥτοτϊποηξ δηὰ 
ἀεδηίία βίμτβ οὗ ἃ τῆοτα οοηδάθηξί αὶ ἰπίθγοουτβα πὶ 
(80 Βθθρολοτηϊίοβ. 6 ΤΩΔῪ ἰπῆογ, ἰμογοίογο, ἰδ δὶ 
Θὶμδὴ γγαϑ ΠΟΥ͂ ἔγοια ὑνγοῖνθ (0 αἰχίθθῃ γϑδγβ οὔ δ. 
Φοβορῆ νγὰϑ βουθηίθθῃ γθδγΒ οἷα ἩΏΘΏ ἮΘ ΜΒ 8ο]ὰ ὃν 
818 Ὀγοίῃγοη (ςἢ. χαχνῖ!. 9), αηὰ δὲ ἐμδὶ {ἰπὴ6 Φδοοῦὺ 
Βδά γοιυτηθᾶ ἰο ἨδΌτου, Τδογο τυβὲὶ Βανο ῥαβϑοὰ, 
ἐπογοίοσγο, δῦουΐς οἴοσοη γόδγϑ δἷποθ ἴ86 γοϊασῃ ΤΌμὶ 
Βδταη, δ πϊς ἃ ἰὔπης ΦοΒαρἢ ἯΔ8 δ'χ Ὑθαγᾷ οὗἉ δθ. 
ΠῚ ποῖ νὰ τορδγὰ [πὸ σοβίἀθηοο οὗ Φδοοῦ αἱ Βοιδοὶ 
δηὰ [πΠ6 τορίοῃ οἵ Ερηγαΐϊα δ οὗ Ὀτίοῦ ἀυτγαιϊίου, δηὰ 
Ὀοδῦ ἱπ πιηα ἐμαὶ [6 τοασϊάθηοο δὲ ΒΒθομοση οοδϑοὰ 
τ τἢ [86 ΤΆΡ6 οὗἨ Ὀίμδῃ, ἰὸ 720] οντα τμαῷ Ὠηδὴ τησδὶ 
ἴᾶτο Ὀθθὰ δυουϊ Ουτίοο οὗ βἤθθῃ γϑδσβ οἵ δ58 
ΝΊΏΘΩ 810 γΔ5 ἀοβοποτοά. [Ἃἢ 86 Εδϑὲ, (00, ζδηα}68 

ΟΕΝΕΘΞΙ͂Β, ΟΚ ΤῊΕΞ ΕΠΗΒῚ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΜΟΒΈΝ. 

γοδοῖὰ (Ὧ6 δρὸ οὗἨ ρυθ ον δἱ ὑπγοῖνο, δηὰ βοτροίϊπηθ 
5.}}} οαγΐον (61 1290}). Εγοσα τἴ186 δβπὶθ οἰγσῦπν 
Βίδιηιοοα ἰὰ ἰ8 εἶοας ἐμαὶ Κιμωηθου δηὰ 1,ονΐ τουδὶ ἴδτο 
ὈθοΏ δδρονο ἱποηϊγ.--Ῥθηΐϊ οἂὖἱ ἴο 866.---ϑολΙοοῖ,, 
ΒΟΎΘΥΕΣ, ἰο 860 [86 ἀδυρσδίογα οὗ (ἢ 6 πδενϑ ἱπμδοὶί. 
δηὶδ ἴον (86 γι {ἰπ}6, ΠΟΓΡ ἴ0 ἃ ΤᾺΪ ΟΥ ΡΟΡΌΪΑΡ ἴοσϊ- 
γα] (Φοϑορθυ8). δ ροίπρ ἰπαϊςαὺδβ ἃ ἔγίοπὰϊγ Υἱδὶὶ 
ἴο [6 ἀδυρθίοτα οὗἨ [86 ἰαπάὰ, αὶ εἰγουτηδίδποο πἰ θὰ 
τηδὰθ Ποὺ δράποιίΐοη ροβϑίῖθ, ἴον 806 γΩΔ8 ἰδίϑῃ Ὁγ 
ΒΒθοδθα ἴ0 8ῖ8 ἤουδο (τον. 96) ---ἘΠῚ βου οἷδλνθ 
υσιῖο Ὁ ::4ΔὉ.---ΤὨ18 ΒΑΣΒἢ δοῖ οὐἁὨ ῬυποοὶΥ ἰμβοΐδθηοο 
Διὰ ΡΟΥ͂ΤΘΥ ἰδ ποῖ δὴ δοὶ οὗ ῬΌγο, β᾽ Ίρ]0 ἰυδὶ, πιβοὰ 
8 119 δι ]οοῖ τὶ Βαϊγοα (866 ἴΠ6 δὲ» 
ΤΟΥ οἵ Τδηιαγ, 2 ὅδιη. χἱὶ, 1δ).-- -ϑ Ῥαῖϊχθ κί παν ἴο 
ὮΘΥ.---ΠΓΟΌΔΌΪΥ πιαῖκοϑ ἢ6γ ἐῃ6 Ὀτοτηῖδα οὗἁ Δὴ δοῦν 
8019 πηδετΐίδρε.----Ὁ. ϑλεολοηις ΟΡ ὁ πιαττίαρε 
(νοι. ὅ--12).--Αἰ|σιὰ ϑδοοβ μοαχὰ ἱξ---ἴπ δ ἰετρὲ 
ποιηδαϊΐο ἔμπα τ. 6 ΒΕΥΘΓΆΪ ΤΘΙΉΠΘΙΒ 8:6 ἀουδθεθε 
οἴου; πιά οἷν ἀϊδρογβοά. Ἐοαίάθα, Ὀΐπδὴ ἀϊὰ ποί τὸ- 
[ἄγ ΒΟΙΩ6.---ἘΓο] ἃ ἷϑ ὍΠΌΣΙ [6 ψ610 
ΟΟΣ6.---Τ)ὸ Ὀτοίδοτδ οὗ (6 ἀδυσηῖον δὰ ἃ τοῖϑβ 
ἴῃ 8}} ἰτὰ ἢ ΘΟΠΟΘΤΏΒ ἩΔΙοὮ τοϊδιϑά ἴὸ ποῦ (χχίτ. 
δ0 5). Μογθϑοόνοσ, ὕδοοῦ μδὰ ἴο ἀθδὶ πῖτ [86 ργουὰ 
δηὰ ἰηϑοϊθης ἕδυουῦίίθ βοὴ οὗ [86 Ῥτίῃοο, ἷ. 6., ῥγΐμοο 
οὗἉ ἰδδὶ τοίου, δῃὰ ἃ ρδίη ει οχρουίθποο μδὰ πηδὰ 
Βἷπη τῇογο οδυτίουβ ἴμδη Β6 Βδὰ Ὀδϑῃ Ὀεῖοτε.--απὰ 
Ἐϊατλον ἴδο ἑδῖπας οὗ ΒΒ ΘΟΏΘΣΩ.---ΑΆ ἱΓ 6 νἰεμοὰ 
ἴο δηιϊοῖραῖθ (86 ἱπαϊστδίώίοη οἵ “6608 γχουίιδιὶ 
ΒΟΏ8.--Βοοδῦδο Ὧθ δδὰ τ ζ011γ.--Καὶ 
ΒΡΟΔΚΚ8 οὗ “" βεδυσοι," πὶ (18 18 δὴ ἰῃδάθηυδίο ἐχ- 
τοββίοῃ. βόσαθ τρθδϑυγο οὗ οοηβοηΐ οἱ (88 μετ οἵ 

δΙμΑΝ 8. ΔΙτοροῖμος ργοθὉ]θ. [ἢ {818 σᾶδὲ ἰδ6 (ἴ9- 
Βοπον (δ 802) δὰ ἃ ἀουῦ]ο ἱπυρυσίτγ, εἴποα δα ἀπε. 
οὐτηοίϑοα ρϑγβοὴ δὰ ἀϊβῃοπογοὰ μοι.---απὰ [86 
ζω Ὅο10 πιὶονοὰ.--- Δ} ἰηάϊσηπδίοι γίϑοδ ἴῃ 
ἴδιο86 γουος πλθὴ ἴῃ 81] 118 8 Ὀυι 88 ἰδὲ πὶ! 
Βοηδ οἵ Φδοοῦ, [Β6Υ ΠΟῪ ΠΟΥ ἴ0 οοπέγοὶ ἐϊπιθιλβοῖτεβ. 
Ις νγγᾶβ τῶοτθ ἴμδ8ῃ ἱπαϊμτιδίίοῦ, ΤΏΘΥ ττογὸ δηγαροὶ; 
ΠΟΥ Ὀαγηθαὰ πὶι8 δηροῦ; ἐξ τοαϑ ζὐπαϊεά ἰο ἰΐξοι.-- 
Α. 61]--ἘΠῸ μαὰ ττουρμὶ {011γ.--ἰ3) ΠΌΣ, 
ἃ διδηαἀΐπρ ΟΧΡΓοβδῖοι [ῸΓΡ Οὐ. 68 ἩΙΘἢ δ. ἱτοοῦῦ- 
οὐ]ΔὉ}6 πτῖὶτῃ ἐμ ἀΐη εν δὰ ἀοϑιξμδίζοη οἵἉ [53τβοὶ δὲ 
186 ρϑορὶθ οἵ αοὰ, ὑπὲ ϑαρθοΐδι!ν ἔοτ ὅτοββ δἷδβ οἱ 
ἐδ Βοβὰ (θθυϊ, χχὶΐ. 21; δυὰρ. χχ. 10; 2 ὅδ. σία. 
19), Ὀαϊ δἰϑὸ οὔ οἴδον μτοδὶ οτίτηϑ (δ βὶ. τῇ! 1δὅ).-- 
ν. 4 0 οὐκῶϊ ποῖ ἰο Ὅθ ἄοπθ.---ὦ Π6 5 
δηὰ εἰσίοδσ τροσϑι νυ ἐπ ἰπἷ8 τοαρϑοῖ. αἷβο, δπίοτϑ πὶ} 
[86 πδσὴθ [δγϑοὶ. δοῖι Βμϑοδομι.-- Τιο δοα- 
ἰαἰΐηρ, Ῥτοροβαὶ οὗ ἐμ ἕδος ρίνοα 80 ἱπηργθεβίου οἱ 
«ΤΑ ὈΔιταδοιηθηὶ. Τμ6 ο]4 τοδη οδδτ δδοοῦ δπὰ δίβ 
ΒΟῺΒ ἐμ 10}} τἰρμὲθ οἵ οἱ ἴσθι ἰὼ ἷ58. 1116 σου! 17, 
δὰ (π6 80 ἴο Κ0ΗῚ δὴν ἀσπιδιὰ οὗὨ ἰδὲ 
ὈτΟΙΏΘΥΒ 88 ἰ0 (86 Ὀτίἀδἱὶ ργΐοο δῃιὰ Ὀτίάα] ρίῆβ. Κεὶ 
ΘΟμΙβ68 (8.656 ΟΓΑΪΏΔΙΥ ἀσἰοτταϊπαιίουβ. [Η{Πἡ6 μοὶ ἀν 
ΟὨΪΥ ὙΪΕΒ ταοϑὲ ἐπδὲ ΠΟΥ Ἰσοτο βί σίου ργοϑοηίβ (Δοά 
ποῖ ἴδ|6 ῥτίοο ἴον (86 Ὀτϊ46) τοδᾶθ ἰοὸ {πὸ ὑτίάε ἀπά Ὁ 
δον τοοίδον δηὰ Ὀγοίδογι.--- Α. 6. Τῇ 7απαὶ αἱ 
γούδησα ΟΥ̓ λα δοπδ ὁ. υαοοῦ (γετα. 13-39).--ῦν' 
Οοἰ απ, -ὅδοοῦ δὰ ΒοδτοοΥ ὈΘΟΟΤΩς [ἀτλοὶ πε 
(86 ἀρ δῃὰ ουπηίηρ, οὗἨ 8000 δρρϑᾶδᾶγ ἴμ δὶβ βοπᾶ, 
διὰ, ἱπάθοα, ἴῃ ἃ ΤΌΣΒΘ ἔογιι, βίποο {800 1017 ἴῶ 
Ῥοΐηρ [6τ86].---Απὰ παίὰ (“1.1 τσὸ οαπποὶ ἀο ιὼμ 

Εδΐπρ.--- οἷ! ἐπ 8 ἐλ 6 τοέσθαὶ οἵ (με ῥγοροδίϊοη 
1168 απ ατα δία] Ὁ ἰπ ([Ὧ6. ῬτΟρΟΒα] ἰι86}}, ὑοοκῦϑε ἢ 
106 δὰ ποὶ τεξαϑεὰ (ΜῈ που]ὰ μανς ἀοηϊοὰ δε 
᾿ἰἰδίοτίοδὶ δῃὰ βανίῃς νοοδιΐου οἱ 15βγδεὶ δπὰ [εἰ δεθὰ, 
ΤῊο λιμόν, [βγαϑὶ, ἈΡΡΘδσΒ, ΠΒΟΎΘΥΟΓ, (0 ΒΑΆΥΘ δ66ῃ 

οἵ 4 ἀἰδδγθως ορίπίου, ἘῸΣ 8 ἀουλι}688 ΚΗΘ δε 
Ρτοροϑβαὶ οὗἉ 8 8018 ἰῃ σϑρΪγ. Ηθ ἀ0868 ποί ὑὐαρατα 
[οῖν ῥσοροβί οι, Βοτοτοσ, δαὶ [86 ἐαπαίοδὶ ΤᾺ] 
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ποῖ (ΠΟΥ ἀνδ]εὰ ἐμοπιβοῖνεδ οὗ 18 ΘΟμδοαΌΘΣΟΟΒ. 
Τληδὴ οουϊὰ ποὺ ΘΟΣ6 ἰπίο ΠΟΙ Ῥγοροῦ γο δι οῺ 8 δίῃ 
Ὀπὶ ὉΥ Κ'ΒΘΟΠοΙΩ᾽ 5 ραδδίηρ ΟΥΟΡ ἴ0 Φυάκαίδτα, Τλ,8 
ὙΓΑΥ͂ οὗ ραβδίηρ ΟΥ̓́Θ ἴ0 ἴβγδοὶ νγἃ8 δἰ ΝΥ8 ΔΙΙΟΔΌ]Θ, 
διὰ ἰΠοϑὸ γὴῸ ἰοοῖ ἰδ6 βίβρθ γγϑοῦθ Ἡψοϊοοωθα. 78 
τουδὶ ἱπογοίοτο γοὐθοῖ ΟὨΪΥ : 1. ΤΟ οχιθηβίοῃ οὗ [}9 
Ῥ δοοογάϊηρ ἐο πμϊοῖ (ἢ 6 ΙΒγδϑι 8 σοσὸ ἴὸ 
ὈΪοηἀ τμοιυβοῖτοβ τὶ [6 ΒΌΘΟΒΘΙΪ 68; 2. ἐ):6 πιο- 
ἔτοβ, σι οἢ ογῸ οχίογηδὶ δανδηίαροθ, [10 ν88, Οἢ 
1:6 ΘΟΒΊΓΑΓΣΥ, 8 ὨΑΓΒἢ δηὰ Ὁρδβραγῖηρ ΘΟΌΓΒΘ ἴῃ τοίο- 
δῆοο ἴο Ὀίηδῃ, ἱ [6 Βοη5 οὗ ζϑδ]ι πιβῃοα μοῦ Ὀδοὶκ 
δρϑδῖῃ ; οὗ, ἰηἀορα, που] ονθὴ ρυδο Ὑ (Ποἷρ Γουθηρθ 
διηὰ [βγδοὶ ἰβῃ ργὶἀθ. Βυὶ ἐποὶν τοϑογὲ [0 βυ 16 δῃά 
ἔλοδιοδὶ οοπάποϊ τη Υ8. ΟἿΪΥ ἃ ΠοδγΥ οοπάοτιημπδίίοῃ. 
-- Το γουυ πλδὴ ἀοίοστοά σιοΐ.---Ἶ7ὸ ἰοδ6- {6 
ἔοτοο οὗ [Π6 Ὡδιγδνο ἢ τὸ 86 ὺ, πὶ. Κ οἰ], (δαὶ ἰῃΐ8 
ἦβ Ὠοϊοοὰ ΠΟΘ ΟΥ̓ ὙΔΥ ΟἵὗὨ δηιοἰραιίου : [ΠπΠ6 ἰδΐῃρ ἰδ 
88 88 ἀομο, βίποο ϑ'θομθσα 18 θὲ ΟὨΪΥ͂ ΓΟΔΑῪ ὑο 
ἀο ἰδ, Ὀαὶ γΜῖ}} πγαῖκθ ᾿ἷ8 Ῥθορ]θ γον αἷφϑο. Τῃο ρυτ- 
Ροδο, ἱπάθοὰ, οουϊὰ ΟἹ Ὀ6 οχοουϊοα δίοεν 
δίποο Κ'βοοΐθση οουὰ ποῖ ᾿δὺθ ζοη6 ἰο (6 μϑθ ο 
ἴ8ο οἷἐγ αἴτονς 818 οἰγουτηοὶβίοη.---Απᾶ οοτασητηθὰ 
τὶ ἴ.9 στθῃ οὗ ἴδ οὐῖν.-- ΤΉ ΔρΡρϑδὶ ἴῃ ἰδ6 
δίγοῃρεϑὶ ἩΔῪ ἴο [6 86] {-ἰηΐογοδὲ οἵ ἐ!0 ΞΘ ὨθοΒοι- 
ἰϊοα. Φδοοῦ᾽ Β Βουβθ τγϑ ὙΘΘΙΓΏΥ, δὰ ἰμ6 Θμδαϊοι)- 
τε8, Ἰογοίογο, οουϊὰ ΟὨΪῪ ραΐῃ ΟΥ̓ [8 6 σομηθοίΟΏ.--- 
ΠΌΠΩ. Βοδ8ι8 οὗ θαγάθῃ, σϑιη6Ἶ8, δῃ ἃ 8868. “"Αο- 
οογαϊηρ ἰο Ηοτγοάοίμβ, οἱτοιιτοσϊβίοη τὰ ργδοιἰβοα ὉΥ 
ῖ0ο ΡΒαρηϊοίαη8, δῆ ΡΓΟΡΘΌΪ 8150 διβοηβ ἴδ6 Οἀ- 
Ὠδδηἰ 68, ὙὯῸΟ ὝΟΙΟ Οὗ ἰῃ6 ΒΔΙὴ6 Γ800Θ δῃηαὰ 8ΓῸ ΠΟΥ͂ΘΡ 
τοίοσσοα ἰο ἴῃ 1τὴ9 ΟΙἀ Τοδίδιηθηϊ 85 υποϊγουτηοίδοί, 
88 6. (ζ., ἰδ ΒρΡΟΔΚΒ οὗ [186 πποϊγουτηςϊϑοά ἘΜ 15:1Π68. 
τ 18. του ὺ]9 ἰΠδὲ 06 Ηἰνί(68, Ηδίηοῦ πὰ ϑ3ἢ6- 
ΘἤΘΠ, ΔΙῸ Βροϊο Οὗ 88 ποῖ οἰγουμγοίθοά, ῬΟΓΏΔΡΒ, 
Βονουον, οἰ γσθ οἰ βίο. θ788 Ὡοὺ ἰῃ ζΟΏΘΓΑΙ 080 8110 
186 Ῥμοωηϊοίδη δηὰ Οδηδδη 8 ἰγἰροβ, 838 ἰηαοθοϑα ἰὶ 
785 ποῖ ΔΙΏΟΩΪ [06 Οἴδαῦ ρϑορίθ πιὸ ῥγδοβοά (6 
εἰϊο, 6. 5... 86 86} ο6, Εἀοπιΐῖοα, δηὰ ἘΕΤΡ δα, 
ΔΙΔΟῺΡ ἩΒΟΙΩῚ ἰΐ τΔ5 δ γί οΕ  ΟὈδογυϑα ΟὨΪῪ ὉΥ̓͂ ἰ086 
οἵ Ἄοογίδἰπ ΘΟ ΓΙ ΟῺΒ ΟΥ̓ τδηὶς. ΟΥ̓ Θ ΤΩΔΥ͂ ΠΡΡΟΙΣ 
1ηδὲ [Π6 ΗΪν 68 Νογο οὐἰ κί! δ} ἃ ἀἰδογθης ἰγὶ 06 ἔγοσω 
109 Οδῃδδηϊοα, ὙΠῸ ᾿ἰδὰ ῬΔΡΕΠΥ οοπίοττηοϑα ἰοὸ (ἢ8 
συδίοπῃβ οὗ ἴΠ0 ἰδη, ἀπ ΡδεΡΙΪ ηοί," Κηοροὶ.-- Ὁ 
ἴδο ἐπϊτὰ ἄαν.--Αἴἴον (80 ἰπβασησγοδίίΐοη βοΐ ἴῃ. 
ΤῊ πὰϑ (86 οτἱτ081 ἀΔΥ (860 ὈΕΙΙΈΖΒΟΗ, ὑ. 840). 
[Βς βαγ8 ἰἰ ἰ8 τὸ] Κπόπη ἰδὲ ἐπ ορεγδιίίοῃ ἰπ οᾶβ 
οὗ δά} 8 τὰϑ ῥδίηι δηὰ ἀδηρογουῦδ. [5 δι )οσὶδ 
ὝΟΓΘ ΘΟΠΗποα ἴ0 ἴ6 Ὀθα ἔτοτῃ {πὸ ἴὸ ἐπ γ6 6 ἬΤΘΘΙΚΒΘ, 
ἀπά (86 ορογϑίίοη νγχδῦ αἰἰοηἀοα ὮΥ ἃ νἱοϊϑῃὶ ᾿πβδτυ- 
τοϑίίοη.---Α. 6.] “Αἀυ]8 σοῦ ἰο Κορ αυἱοὶ [ὉΓ 
ἔὮγο9 ἀδΥα, δπὰ γγογθ οἴη βυδοτίηρ ἴτοπι τυϊτίγ-ὅγο 
ἴο ΌΤΙ ἀΔγ8."---βίσθοι δηὰ Τωονΐ.--- πουθοῃ δὰ 
ΨΦυάδῇῃ νὑγοτο αἷ90 Ὀσοίμογβ οὗ Ὠίηδίι, θὰ ἐμ Βγβὺ 88 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ οὗ ἴο0 ἔδϑ᾽θ δ οπδγδοίου, δῃὰ δυθδῃῃ γαβϑ 
ἴ00 ἔγβηκ δηά ΠΟ Ϊ9 ον δυοῖ ἃ ἀθοὰ, “" βίυωθοῃ δηὰ 
ΤιοΥΐ οολο δον Ηδυῦθη, ὙδΟ, 88 ἴΠ6 τγδίὈογιι, δαὰ 
8 ΤΟΘΡΟΙΒΙ ὉΠ ὑονγανὰβ 5 ἔμ οΣ (οἷ. χχχνὶὶ, 
21 ΜΔ; χἱϊ, 92), δηὰ δρροδγβ, ἱδβογοΐογθ, ἴοὸ ἤδῦο 
πἰὶἰϊπάγαση Εἰ πηβ6 ἢ, δῃὰ δ8 ἰὴ Ὀτοίμοτθ οὐ Ὀίῃμδἢ 
ὩΟχὺ ἱπ ογὰοσ ὑπαογίακο ἴο σουθῆσο (86 αἰϑοῦοῦ οὗ 
[Ποῖν βίβίου. ἘῸγ [06 Βᾶσὴθ γσϑᾶϑοῃ ΑἸσΊΟΣ γγὰ8 Εἰ Ἰοὰ 
ὉΥ Αβδίοιῃ (2 ἤδη. χἱἱὶ, 238). ἣΞοαυσίοη 18 Ραηϊδηθὰ 
τἰ0ἢ ἀθαίδ διηοθς ἰΐ6 Αταδίδηβ, δπὰ [6 ὈγοΟΙΠ 6 ΓΒ οὗ 
180 βοἀυοεὰ ΓΘ βΚὍΠΘΓΔΙ]Υ δοῖδνα ἴῃ ἰηβίοιίίηρ ἴ᾽ (Ν 1 Ὲ- 
Β.ΒΗΒ: «“4γαδίδη, Ὁ. 89 ; Βυβκηλδητθ “ϑγγία,, Ὀ. 
861, διὰ “Βοἀουΐηβ,᾽ Ρ. 89). Κυοῦοὶ, Κεῖ] 888 
ἰδὲ ἐδ6 ϑογυδηΐβ οὗ ϑηθου δηὰ [ονἱ υπαουδίθαϊγ 
ἰοοῖς γιατὶ ἰπ {πὸ αδἰΐδοῖ, αὶ ἰἴ ἸΠΔῪ ὍΘ ἃ αποδίίοῃ 
πποίμον ὁδοὶ ΒΟ δα βοσυδηὶ Ὀοϊοηρίηρ ἴ0 ἰπη86 1}, 
ΤΊ οἱτγ [47 ἴῃ βασατγ, δ 18 ουϊάθης ἔγομῃ [6 ΤΣ 5, 

80 

-- Βοὴε οὗ ϑδοοῦ.---ὙἸπουΐ ([λ6 1 οοηαποῖίνο. ΤῈΘ 
δογαυρὶ ἔογηι οὗ [6 Ὠδισγαῖδνο ἀοϑδ ηοῦ τηθτγοὶν ἰηαϊΐ- 
οδίθ “ἰμοὸ ὀχοϊίοσηθῃξ ΟΥ̓ΘΡ [06 Βῃοοκίηρ, οὐἴτο θ᾽" ΕῸΣ 
ἰξ ἰΒ ποῖ ἀοβηίίοὶν πἰαῖθα τπδὲ 81} [ῃ6 βΒοῃβ οὗ Ψ600Ὁ 
Ἰοοῖ ρατὶ ἰῃ [86 οἰἴγ (Κοἱ1}), δ δουρὴ 89 
Βἰδυρηίον οὗ [Π6 τϑὰ ὈΥ Βτωθοῃ δηὰ 1 ονὶ ΤΩΔΥ ΔΥΘ 
Κίπαϊϑαὰ ἔδηδιϊοίβση ἴῃ [86 ΟἹ ΘΓΒ, δη ἃ ἤδτο Ἰοὰ [Πθπὶ 
ἴο Υἱοῦν 1ὴῃ6 τοδὶ οὗἨἩ [19 Οἱ 86 ἴῃ6 Βρο]]8 οὗἨ νγᾶσ, 
ΟΥ̓ 88 ΡῬΓΟΡΟΓΥ πίποῦν δὴ οὐγθοσ. Μαυοὰ 1668 οδῃ ἐξ 
Ὀ6 βαϊὰ (παῖ ἰοῦ δηὰ 1,ονἱ πόσο οχοϊυὰϑὰ ἔροπι 
[8686 ΒΟΏ8 (18 6 ἢ ἸΣϑΟ ἢ ΒΌΡρΡΟΘῸ8). Οπ [26 ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂, 
867 810 6 (χἸὶχ. 6) νῖι διαιηβιτσίπρ [ῃ9 
ΣΟῚ Ἴδε: γογ., αἰχροὰ τπγουρἢ δ πα]}].---Α. 6.1, 
ἷ. 6.) τϊῸῚ ΟΥ̓ ΡΡΙΪπρ ἰμὸ οδίιθ ΠΟῪ οουὰ οὶ ἰδῖκθ 
πὶ ἰἤθαι, ΝῸΓ δῖθ ἯἨΘ θγθ ἰὸ Ὀγίορ ἰπῦο ῥτοτϊηΐ 
Π6ΠΟΘ ἰδδὲ [Π6 ὅδοοῦ παίαγο Ὀγοδίεβ ουΐ δραΐῃ ἴῃ ἐπι14 
δοῖ, Ὀαὶ, ὁ. [8:6 ΘΟὨΙΣΆΓΥ, ἰθὺ 116 ἀοοὰ οὗ ἐμ6 βοῃ9 
οὗ Φεαοοῦ ἱβ δῃιίγοὶΥ υμπόσίθγ. [ΚΟ Ὀγ68 88 8 
οχίδησθδιίΐοη οὗ ἰμοῖς ογίῃθ: 1. 706 ἴδοι παὶ ἐποὸγ 
τἱοπτοὰ ἐπ ΤᾺΡΟ 88 ῬΘΟΌΪ ΔΥΪΥ που οὗ ρμυπίβῃτησης 
ὈΘοΟΔΏΒΘ [ΠΟΥ ΜΘΓΘ [οτδοὶ, [16 Ομ ΟΘΘ ῬΘΟρΪα οὗ 
100 ὈΘΑΡΓΟΙΓΕ δ τι Ῥτοσηΐθα, οἱσ. 2. {οὶ ῃδὶ 
οδδσγδσίου, 8. 8 οὗ {δον Ϊ0Ώ8 : 8. 
ἐμαῖε γουϊμία! δτάον ες οἱ θυ απ στὰ 
ἐμοῖν ἀορτγοθθοὰ δῃὰ βιυδογησ ἰδίμογ, Βυὶ το ΘΥΘΥΥ͂ 
Ῥα]Ἰϊδιίοη, ἐποῖν ἸΣΟΘΟΏΘΣΥ δ ἃ ὈΪ]οοα(ἰγαί  ηθ88, ὑποὶγ 
086 οὗ (π6 οογοπδηὺ δίσζῃ οὗἁ οἱγουμηοϊβίοῃ 88 ἃ ΤἸηθ8}9 
ἴο οἰοαὶς ἰδοὶν Ράτγροθθ, [πον οχίθπδίοη οὗ ἐμεὶγ γθ- 
γοῦρο ἰο [86 ΜΠ0]6 οἰτγ, δπὰ [6 ρ᾿]Ἰασ6 οὗἩ {116 δ] δίῃ, 
ταδὶ ΒΏΟΟΙς ΘΥΟΙΥ͂ ΟὨΘ᾽Β ΤΏΟΓΑΪ 586186.---Α. 6.}-- 
ἃ, Τὴ ἡπιάσπιεπέ οΓ «“[ασοοῦ Ὡροπ ἰλοὶν ογίπσια (γυϑτϑ. 
80, 81λ--- 79 πανὸ ἰσχουδ]οαὰ ση9.---ἰ πὸ ἸΟΟΚ δἱ 
16 Ρ͵ἷδοοθ ἰῃ ποσὰ 06 τορὰ 99 οσουγβ (ΨΟΒῈ, τἱ. 
18: υἱῖ. 16), τ 88}8}1 Β00 Ὁ] δΙΪΥ ἰπδὶ ὅδοοῦ 8 ποῖ 

Ὠξ [ βρϑακίῃηρ ἤότθ οἱὗΓἹ τῆοθγθ βίτηρὶθ στίο Τῇ ἰάθα ῥτο- 
ο6645 ἔτομι (86 ἐλαζίπο οὗ παΐον, ἴο ὑμ6 υἱπηοβὺ 60ῃ- 
ζυβίοη δηὰ οοηβίογηδίίοη οὗ βρὶτγὶϊ, οὐ οὔδηχεβ δηὰᾶ 
1055 οὗ 6. Τῇ οχργοββίοῃ τηδᾶθ ἴο βίίεϊκ, εἰρβηίΐ- 
865 ποὺ τη ΓΟ  ἴοὸ Ὀδοοίη6 οὐΐουβ, οὔἴΨηδῖνο, Ὀὰὶ 0 
πιαΐό ἱπζαπιοιδ, ἸἰΛΟΥΆΠΥ, [0 τά Κ6 Οη6 δὴ δΌΟΠιΪΠπᾶ- 
ἕοῃυ. Ἦοα Κποθοὶ οοποϊυάοβ ἔτοθ ἴ86 ΝΌΓΩΒ : 
Αμὰ Σ Ῥοΐηρς ἔονν ἐπ πυταροσ, ἰπαὶ δοοῦ ἀΐά ποὶ 
ΘΟΏΒΌΓΘ ἰῃ6 δοὺ 88 ἰσησηογαὶ, Ὀυϊ ΟὨΪΥ 859 ἰποοηῃβίἀογαῖθ, 
δηὰ ὁἱθ ΜὩΪοἢ τοϊραϊς ἰδ οαυδο ἷ5 ταΐη, [86 Ἰηΐοι- 
ΘΠ0Θ ͵'8 ΣΩΔΗΙ͂ΌΒΕΪΥ [1580 δηὰ ρτουπάϊοβθ. Ηθ 6χ- 
Ῥγοδδοβ .,ἷ8 ΘΟΏβυγο οὗ 06 δοὶ 88 ἱτπητηογαὶ ἰπ ἰἢ6 
πογθ ἐγομδίᾳ πια, ρα πὶ ἴο βῆδγηθ, τηϑάθ Ὠΐηι 
ΙΔ οουὮγ, τ 116 ΠΟΥ͂ ὑμουρηῦ δὶ ἰΠ6Υ ὙΓΟΓΘ 
Ἰοσ ἐγίπρ ἰπλ.---ϑ 8 ου]ἃ Ἠθ6 ἀΘ4].---ΘΠου] ἃ ΟἾΘ᾽ 
ο, ἢοῦ Βδου]ὰ δα (6 (ΚΠ0Ὀ6)), ἔον Βο ἰβ ἀθδὰ :- 

ΠΟΥ ον δλοιά ἐλεν ἐλεα. ΤὨΘ ἰάρδ ἷβ, ἰῃαὶ 1 [867 
δδα βυδογοα {Π]8 ραιθη γ (ΠΟΥ͂ του] ὑΠΟΓΟΌΥ Βανθ- 
οΟμβοηἑθα ἰδμαὶ ἐμοῖς αἰϑίου βῃουἹα ψθῃθγα Υ ὮΑΥΘ- 
Ὀδοη ἰγθαϊθά ἰῃ {Π|8 ὙΔΥῪ ὙΠῸ ἱτωρυηϊίγ. ΤΏΘΥ ἰδ 08. 
ἰπβὶδὶ ὑροὺ ἴμ6 χυΐΐ οὗ Ξῃθοῦθιι, θὰΐϊ Ρᾶ88 οὐονῦ Ὠΐ8. 
ΟΡ οὗἩ δὴ διοῃθιηθηΐ [ὉΓ 18 οτίπηθ, δηὰ ἰδεῖν οὐσσῃ 
θα γ Ὁ] κα]. “ΤΈΘΥ πᾶνο [.6 ἰαϑὺ ποτὰ ( 6]12808}. 
Ὀυΐ Φδοοῦ υὐΐογβ [8:6 ΨΘΙῪ ἰαϑὲ σογὰ Ὁροὰ εἶ ἀδδίῃ-. 
Ὀοὰ, [Απὰ ἴΠ6γο, ἴοο, Ὦ6 τη ῖκ 8 οἶδα δηὰ οχρί οὶξ 
ἷθ. ΔΌΒογγοπος οὗ ἰμοῖνς οὐ θ, 88 ποῦ ΤΏΘΓΟΙΥ ἀδη-. 
βοτουβ, Ὀαΐ 88 ἱτωτηοσγαῖ, δηὰ (ἢ 5 ἴῃ (ἢ τηοβὲ βοϊθιῃ. 
δια οἰ ρμδίϊο Ὑ{40.---αὀ Ο6.] [Ιμάΐγοοιγ, ἱπάοοα, ΒΘ 
ΘΥ̓ΘῺ Πο6ΓΟ υἱίογ8 [06 ᾿αϑὲ ποτὰ, ἴῃ 8 τγαγηΐηρ 041] ἰο, 
ΤἶΒ6 ΠΡ διῃὰ ῬΌΓ Υ ὑμοτηβοῖνοθ ὈΥ̓ τοροπίδηοο. ΤΒΟΥ 
τουδὶ ὩΟΥ͂ 66 ἔγομλ ὑμοῖν Ὠουδο δηὰ ΒότΩΘ, ἱ, 6., ΛΟΙΠΆ" 
ἰμ6 ἰδλὰ πιο (ΠΟΥ πᾶνο 80 Ἰδαίου ρυγοδαβοα, 

4. ΤΥε γίωγα ἰο Βείλεῖ. ΟἿ, χχσν. 1. 8.---. 
Απὰ αοὰ κΒαϊὰ ἴο ὅδΔοοῦ».---Τῆο παγιίηρσ ἰο. ἀοραγὶ 
ΘΟΙΏ68 ἔγοτῃ ΕἸΟὨΐτ). δη ὦ Βοηοα Κηοῦοϊ δηὰ 8] 1250}. 
τορχαγὰ [Π6 δοοίίοι ἰῃ οἷ. χχχν. δϑ ΕἸΟ ἰϑιϊο, ὑπο χὮ. 
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Ἑυοδοὶ {πΐηκα τ86 Φοδονίδε "845 πιδάα δα αϊ  ηλ. 
ΙΝ ̓θους τοχαγὰ ἰο ἐμπΐ8, το οδπ 66 δ] δοϑ, ἰμδὲ ἀοά, 
Ὑ|0 ἰ8 ἰο ὨΟ]ὰ [06 Οδηβδηίίοδ υπάον [εἷ8 ἴθασ, 80 ἐμιδί 
186Υ 5}}4}} ποῖ ἰδἴκο γούθῃρβθ οὔ ἴ6 δουδο οὗ Φδοοῦ, 
τοῦυβὲ Ὀ6 οΔἸ]οἀ ΕἸΟΣΝπι, ΑἸΠουρκ ὅδοοῦ δδα δυδῇοε- 
οὐ ὨρΑΣΪγ ἰθῃ ὙΘΔΓΒ ἰ0 οἶδρϑο δβίῃοο .]8 γοίαττι ἔτοῦι 
Ἰοδοροίδιμοϊα, πίιβουὶ [1 6]}πρ' [86 νον Β6 δὲ πιδὰθ 
(οἃ. χχνῖϊ, 20) δὲ Βοίδοῖ, τ πθὰ πὸ βορὰ ἔδει 
(Κεἰ}), τὸ δῖιϑ ποῖ, ἐπογοίογς, ἴο ἑηΐον ἰδδὲ μΒὸ μδὰ 
ὉΘΘΒ τορδΡ 1686 οὗ εἰ ἀυΐγ ἀστίης 
Τὸν ἃ ρμοσίϑος θοῦ δχαϊποὶ Εβδι γδὲ8 ἃ μαζί οὗ 
δὲ τ θ1ο ἢ) τῶϑ ἰοὸ οοτλρὶοἴθ δἰ ΠΔΡΡΥ τοίυχῃ ; καὶ 
ἐδοῦθ δῖοδο ἃ ποοδϑδὶ ιν Ὀοί νοι Ῥρηΐοὶ δηὰ ϑυοοοίῃ, 
ἐδπιδὲ ἣθ τιυδὲ ποῦ ΟὨΪΥ ὮΑΥΟ ΒΟΟΌΣΙΥ ον ἰπηδοϊί δηὰ 
πἷδ ἔδλιοῖγ, δῖ {16 ροτϑοουϊουβ οὗ ἔδδυ: Ἀαὶ 

δὶ Ὠΐ5 ἰοῸ8 ἱπηρογιθἾγ, ὈΘίοτο ἢ6 οουἹὰ ρῸ 
Βογομὰ Ξμοοῦθαι τὸ ἷ οἷο ἰσαὶδ. Ηρθηοο δ 

δἱ βυσοοιἢ δηὰ ϑ'Ββδοδο. Βαὶ πθδη ἢΦ ἰδ 
ΟΥ τοιηϊηοιὶ οὗ α ἀυΐγ, ἴθο0 ΙΝ} [18]16ἀ., (86 πιο- 
νο ἰβ ἰοαπὰ ηοὶ ΤΟ ΓΟΙΥ ἰπ 11:6 τοῦ τὰ ϊδ ἢὯ6 δ48 ἰ0 
(181, θα ἴῃ [ἰἸ6 οἰγουταδίδμοοα οοοδαίοηθα ὮΥ διΐ8 
βοῦδ, νιοὶ τηαῖκο μἱβ ἸΟΘῸΡ Β(ΔΥ δὲ ΘΒ θοοσα ὑυϑδδίο, 
ἰο πμἱοῖ στὸ τησδί, ἀου 1688, δὰ, ἰδδὲ ἴῃ [06 τοθδΣ»- 
ἩῸΪ6 ἰῃ;6 τεϊδιοπδ δὰ ἀἰδεμούώοῃ δ Ὀοίθοῦ δὲβ ΒοῦΌΘ6 
δινὶ (δὶ οἵ Εδαι, ΤΟ ΓΘ ΤΏΟΣΤΘ ΒΘΟΌΓΟΙΥ δη ροιτοδηθηῦ- 
ἷγ ουὐἰδ ϊδδοά, Ηδνο ποῖ ἰδ6 δοιβ, νΏΟ ἐουτωδεὶν 
ΨΟ͵Θ οδϑιγ ἰηΐεϊυδίοἃ ἰο τοη ον Βοιηδρο ἰοὸ (οὶγν 
διδίο! Υ ὑπο]6, ἡ ταδηϊ ρα ἰῃ δὴ ΘΧΊΓΟΙΩΘ ἮΔΥ͂ μοῖρ 
]εγαεί δῖ οομδοίοσδποδα ἢ ΤΏ τοοοϊϊοοίίου (οἷ, χεχὶ, 
80) ῥγονοβ (μδὶ ὅδοοῦ ομοσγίδῃϑὰ {8:0 οοηδοίουδηοθα οὗ 
δ ἀυΐϊγ. Ηδ δοδιηϑ, ἰπάἀοϑα, 9 βανθ βοῃθ ἰ00 ἔᾳὰτ ἴῃ 
ἷοό Ῥγθολ ΟΠ ΑΓΥ ἱδνάϊμεθα, [Ἃἡ βϑοϊκίησ ἰο θῃγοὶυ 
δυο Εϑαυ, 6 8 οπἰδηρίο υἱίιἢ (μ6 ΑΒοοϊιοηλίο8. 
ΤῊ9 ς4}} δηὰ ἱηρ 4180--- ΜΔ ΚΘ ὧσὶ αἱΐασ αἱ 
Ἐ ΘΙ Π6]----ἰογτοβ ἷτλ τμδὺ (Π6 π|6 [Ὁ δΐ4 σοιαρ οὶθ 
τοϊαγη ΠΟΘ [89 ΠΟ οΟΙΏ6.-- ἴο 
Βοιδοὶ ἸΔΥ ἱπ ἐμ τηουπίδίῃ τορίου.---Ῥπξ αὐσὰν ἴῃ 9 
βῖχαησο μοάκβ.---ΤῊο βῃοοὶς ἴ[δὶ ὅδοοῦ πδὰ ὀχρο- 
τἱοηοοα ὮΥ ἰΠ6 ΓΑρ6 οὗἩ Ὀίπδα, ἰδ οτί!θ οὗἁὨ μιἷ8 Βοῃδ, 
1.6 ἐπρον ]οαὰ οσίδίθηοο οὗ δἷ5 ἔσαν, δὰ [86 ἀϊνίης 
ἩΑΤΗ ες; ἰτιτηοὐϊδίοϊν Ο]οπίηρ, δισθησίηθῃ ἢ ΒΘΏ86 
οὔ [86 Βο᾿π685 οὗ ἀοἄ, δηὰ οὗ {Π6 δὶ ἴῃ Ὠἷπι- 
801 δῃὰ εἰβ λουδοιοϊά, δηὰ 6 θηϊοίΐηβ, (ποτοΐογα, δη 
δοῖ οὗ γορθῃίδησο, Ὀοΐοτο μ6 ὁδὴ δηΐοῦ ὌΡΟΣ {πο δοῖ 
οὗἁἩ ἰμδηϊκαρί νης, Ηδ ΔΆ, τ} γον ῦ, ἰ0 οΟὨΐθα8, ἴῃ 
γοίδγθησθ ἴο ἷβ Βουδα, ἰη6 δ'ῃ8 οὗ ἃ τοδηρὰ ἰ(οἸ]ΔίΓΥ, 
ἰδ εἰη5 οὗὨ μΐ8 Βοη8Β δὲ ΘΒ οῦθῃ, δα δἷ8 οὔσῃ δίηβ οὗ 
οὔβδίοη. Ηἱΐβ ἴονο ἴον Κδοιμιοὶ ᾿δά, ἀου 1665, Ἰϑὰ 
Ὠυΐπι ΘΔΚΙΥ ἰο ἰοἰογαὺθ μϑὺ ἰογδρ ἶσα ὑπ} ον. Βυΐ 
ΠΟΥ͂ Ὠ6 Ὧ653 σΤΌΤΏ δΒίγοῃρ, δηὰ ἀθοϊάοα ΘΟΥΘΏ ἴῃ τὸ- 
δροοί ἰο Ηδοῦ αὶ, Το ἰδῃδίίοδὶ [6γ86} 88} ΖΣοδὶ οἵ Εἷβ 
ΒΟῺ9 ᾿ιδὰ 4180 8 Ὀδίίονς οἱοηθῃΐ, Ὑδὶοἢ ΤΩΔΥῪ ἢδνα 
αυϊοϊκοηοα ᾿ἷδ τοοποιμοίβιϊο ἔδοϊησ. ϑἴηοθ ὑπ6 ἢ)8- 
ἡοτῖ(γ οὗ Φδοοῦ᾽ Β βοσυδηιβ 6816 ἔγοπι [06 οἶγοῖθ δηὰ 
εἰ πὔποησο οἵὗὨ (6 ΝΑΒΟτ 68, ἩΏΟΒ6 ᾿πηᾶρθ- ΤΟΓΒΏΪΡ ΜᾺ 
αἱοποὰ ὈΥ ἴδ6 δἰγίοίοσ [βγαο  ἰθ (που 88 ἰάΔο]4- 
ΟΥ (Εχ. χχ, ; Φοβῇι. χχῖν. 2), ποῦ ὙΟΓΘ ὈΓΟΌΔΟΪ 
:ἴο 6 Τουπά ἰῃ δοοῦ᾽ Β Βουθο Οἴδοῦ [ἢ Ὀοδ 68 1[ἢ}6 
ὑρεδρῃΐϊ οἵ ΒαοΒοῖ, το τ τὸ 85 ἴδ6 ΟὉ- 
"ῥθεῖβ οὗ το] ρίουβ υϑθογδίοη. Βυΐ ἴδ6 ρμυτβοαϊί οι 
νν88 ὨΘΟΘΒΒΆΡΥ, ποῦ ΤΊΘΓΟΙΥ ὈΘΟΔΌΒΟ ΠΟΥ͂ ΟΓΘ ΠΟῪ ἰ0 
ιτϑιηῶνο ἴο Βοίδοὶ, [86 ρίδοθ οὐὁἩἉ ἰμὸ ουϊνατὰ τουοΐδ- 
οη οὗ Φοπονδὰ (Κποῦ6]), θὰΐ Ὀδσδαδο (6 ερίτίς οὗ 
«Φοῆονδὶ υὐίοτβ ΒΙΓΟΏΖΟΡ ἀστηδη 5 ἱπ {π᾿ οΟμβοΐϊθῃ ὁ 
οὗ δαοοῦ, ἀπ Ὀδοδυδο [06 δρργοδοδίηρ {πδη κασι νἱπν 
τοιϑ 06 βαποιδοα ὈΥ ἃ ἰὈτεροίΐηρ τορϑηΐδηοο. [ἴποιο 

"ἶα. φορὰ ρστοιιηὰ [ὉΓ [126 δοπ͵δοίυγο ἰμδὺ ἰΠογο γΔ8 ἃ 
ϑρορία τοδοὴ ἔον ἰδ ο ΠΟΥ͂, δἶποθ ἰὴ [Π6 8ροὶ] 
«οὗ 06 εἰτγ ἴῃοτα που]ὰ Ὀ6 ἐπηαρο8 οὗ ρο]ὰ δηά εἴταν. 
--,ῳΑ.α.]--᾿αΑπὰ 9 οἴθδῃ.--- ΤῊ} δοίβ ἴαϊκα ρδοο ἴῃ (6 
-ἔοϊλοπίις ογάθε: 1. ΤΏ ρυϊης Δ ΤΔῪ οἵ [86 βίζαηρσθ 

Κοάβ; 3,.Α δγιβθοϊοα] ρυτί δοκίιίοι, οοευρϊοἰοᾶ, τῖ ἢ 
οὔϊ ΔΏΥ ᾿πὸν ἀρ ϊμευμεν τὰ εὐποῃμαυ ονταὰ θήν σῷ μῶνγι 
4; δηὰ εἰ ταῦδὺ ῬΔΑΒΑρΡῸΘ) : δῃὰ δ. ΤΌο οδαπρο οἴ γεν 
ΤΩ 8. ἴῃ ΒΟΙ26 6088686 (ΕἸΣ. χίσ, 30) ἃ προτὸ 
οἵ ἰῃ 9 οοΐβ νὰϑ ποίὰ ἴο ὈοῸ ϑαδιοίοης, ΒοτῸ ἰδς 
ἱν ὁπ ἰδ ΤΏΟΤΟ δίτὶ σὲ, δίηοθ {86 ρο]υξῖου 55 Ὀδδη 

Ἰσσοῦ ἀυταίίΐοη. ἴῃ ΚηοθοΙ ΒΒ τον ΠΟΥ τοτο ἰὸ 
ΡῸὶ οὐ τμοῖν Ὀοδὶ ζαγτωθηία, Βυὲ [ΠΟΥ πΟῸ] ἃ Θοδγο οὶ ρὺ 
οἹ {παῖ τηοπηΐϊδίη ἰΟΌΓΠΟΥ ἴῃ δασὺ αὐτὰσ. ἘΠῸ 
Θὰ ζΑτΙΏΘ3 ΟΥΡΓΘΘ 8 ἴΠ6 δβίαϊδ οὗ οοπιρίοἱο ραν βοβέζοη, 
ΟΥ̓Θῃ ΘΧίΘΓΏΔΙΪγ.---""ἴο αΟα το δυσυγοχϑὰ σϑο, 
---Ἡ ἧς πὶ} (865 18] μἷ5 νον, διὰ μοϊὰ δ ἔμδσικ ορί τις 
[εαδὶ πῶ τΠοτὴ.---ΑΑἸὰ 411 1Ποὲτ οατ. ΤΊ 
Το] ονϑὰ (86 ᾿π’αποιΐοι οὗὨ δδοοῦ δὸ ϑέσ Εγ, (πὶ δον 
ποῦ ΟἿ]Υ Κ,ΑΥῸ ΠΡ ἴῃ τοὶ σίου ππαρθβ, θὰ 6150 ἐμοὶ 
διυυϊοίδ (οδ΄ 5), ἴου (6 δι. τσ 5 ΟΓΟ ΟΒΡΘΟΙΔΙΥ θὸ 
πλοὰ (666 ἮΤΊΝΕΒ : 1ἰ6αἱ Ἡδγίεγδιιολ, ᾿ἀπενκέειο)ςς Απὰ 
Φεαοοῦ μἰὰ τῃοζη.---Αϑ δἰσίρροὰ δηὰ ἀδϑδὰ ἢ απιδὴ 
ἐμ ϑα 1ῈΟΥ δκὸ Ὀυτγίοά 88 (16 ἀοδὰ (136. ἰδ. 30) -- 
Ὅπαον ἴδ οοἷκ (Τ᾿ γο η1}).---ΚποΒει,: “Τὴ ἰὰ 
Τοσο 1} στόνο αἱ ΒΒοοδοτι, ἷ. 6., υπάον οὔς οἵ ἰὼ 
ἴγθαθ (οοῖρ. οἷ. χὶϊ. 6; Φυάρ. νἱ. 11). ΑΔ ἷ 
ἴο οἰ. χὶΐ, 7, ἀνὰ οἵμοῦ ῥβϑβθασοθ, ἰἃ ΔΒ ἃ ζτονο. 76 
ταιιβί, ἐπογοίογα, τοδὰ Βογο ΓΊΣΕΓΙ, δα ἴῃ σοβμσδ, χχίν. 
26, ὉΥ [86 δᾶσῃϑθ δυίμπον, (0 ποτα ὉΡΘΗΡΣ 8.80 ἔχ, 
Χχχὶϊΐ 2, ΟΓ δϑββύπηθ ἰμδὺ ποτα πόγὸ Ὀοὶὰ κὶηὰδ οὔ 
ἴΓ668 ἴῃ (Π6 στους." --Ααπὰ ἴδο ἴοστοσ οὗ οὰ πΊδς 
ὉΡΟΏ.--- ΤῊ σοησῖηθ γοροηίδηοο ἴῃ ἔπ ἢοῦϑο οὗ ὅ4- 
Οὗ ν͵ῶὴ8 [0] νγοὰ ὉΥ ἰῃ9 Ὀϊοβθείηρ οὗἨ αϊνίπο ρῥτοῖθο- 
ἰΐοῃ δρεῖποὲ {86 ὈΪοοὰγ τεγϑῆρο τὶ τ] ἢ Ὧθ τ|ι9 
ἰὨνϑδιθηρὰ ἤτοι ἴἤο86 Ὑπὺ ἀνε θὰ ποαῦ βθθοδδο. 
Οοὰ δἱπιροϊΐ, δα ἐπ ἢ Θοὰ οἵ “δεοῦ, ἰεἰὐ 
(οὲπ ἰοστοῦ ὕροῦ ἴμοπ, τ ΐοἢ ἸΒΔῪ αν Ὀδδη ἱπῖτο- 
ἀποοσὰ οη (πὸ ὁπ6 μαῃᾶ, ἱδτουρὰ ἴδ6 ουἵΐγασο οὗἉ Ξ8ε- 
οδδ (Κποῦο]):; δηα οὐ ἰδ οἰδον, ἰὩροῦρσἧι (86 ἔοδι. 

61].--- ἰ μὰ] ρότον οὗ ὕδοοδ᾽β βοῃβ, ἱμεὶρ ΒΟΙΥ σϑαὶ, δῃὰ ἰἰαὶ 
οὔ ἐμεὲν Οοά.---Ὁ2, τυ οἢ ἐξ ἰη τἴ89 Ιδληἃ οὗ Οἱ.- 
Ὠ8Δ0.--Τὴ)ὸ πογὰδ ΔΡΡΟΟΣ ἴὸ Ὀ6 δαάοα, ἴῃ οτος ἴο 
βχ {πὸ ἔμοῖ, ἰμδὺ Φδοοῦὺ δα ΠΟῪ δοοοι ρ9ῃϑὰ 85 ργοβ- 
ΡΘΙοῦΒ τοΐσσῃ. [ΤῈ παῖδ [ῸΣ, αἰνποπά ἔγεε. 561} το- 
ΟΌΓΒ, 85 ἴΠ6 αἰσπηοηῃὰ ἰτε6 15 Β}}}} βουγίβῃίην, ΜσΆρητ. 
--Α. 6 -δηὰ «411: ἴθ Ῥϑορἕϑ.--- 6 πυχῦθοῦ 
οὗ σδοοῦ 8 βογνυδηβ, ὈοΪἢ πῃ ποῦγθῶ δπὰ δ άτεῦ, 
ΤΑΔῚ ὮΔνο ὈΘε ΟΟὨΒΙ ἀΟΥΘΌΪΥ ἰσοτοαϑθὰ {Ππγουρῃ ἴ}6 
δυδάδῃ ΟΥ̓ΘΟΓΙΠΓΟΝ οὗ Ξμοοβοω,. Απμουσἢ Φδοοῦ 
τοῦ ὰ Βαγθ γοδίογϑα δ]}, Δ ϑοῖὴθ ἱἰδνθ οοῃ]οοτατοὶ, 
[80 μοαβ οἵ (6 ἴδυη:!οθ ἰο βοῶ (8 τοοιεποῦ 
οουἱὰ ὃὉ6 πιδάο γοῸ πδηΐης.--- δῖ 15 Ἐβοι.ο1.-- 
ΤΏΘΓΟ ἰδ ἢ0 οοπΣδάϊοϊίοη, δ ποροὶ Ὀοϊτοθα 
(8ΐ8 Ῥαβδβδαρθ δῃὰ οἷν, χσυ τ 19, ποῖ ἰδ ἔο ὯὈΘ οΣ- 
Ρἰδἰηϑθὰ προ ἐδ δὐσατηρίίΐου οὗ δῃῈ ΕἸο ὐδιῖο δοοουηῖ, 
Ὀαὶ δδίγοτβ. 1 δ) ἃ οοβιτηδέου οὗ [Π6 ὨΘΤ πδσος Ἡ Ὡς ἢ 
ϑδοοῦ χᾶγο (δ οἱϊγ. [ως ἰ8 δὸ οδ]]Ἱοὰ Ὀγ ἐμο δῃδδη- 
ἰ88 ΠΟΥ͂, 88 ἐξ τδα Ὀοΐοτγο, δι νουσὶι ἃ 8ΟΙ ΠΑΣῪ πδηεε- 
ον δὰ πδιηϑᾶ [6 ρΐδοθ, νῇογο πο βροῶς δα πίραις͵ 
ΤΊΟΡΟ ἔδδσι ΓΘΏΪΥ γΘΑΓῈ Ὀοίοτνο, Βοὶδο].---.Β}} οί μοὶ. 
Ηδ πδσοϑδ ἴΐ δἰίδσς ἰἰδοὶ ἢ 88 Ὧθ μδὰ αἷδο ἐν δὶ Ὡγ εἰ 
ϑῃοοδοιι (οἷ, χχχὶϊ!. 20), διὰ 6 }}} ἔωσιδον (Ὧ6 ρὲδος 
δυστουηαΐϊηρ 6 Δἰἰδτ, δὰ ἰῃπ8 ἀοοϊδτοα ἐϊ οοτδδ. 
ογδίϊου 88 ἃ βαῃοίθδσυ. ΕἸ, ἰοο, 18 Βοσθ ἴῃ 80 μειΐ- 
νο, δῃὰ ἰο "6 τεδὰ οὔ Θοώ; ἰδ δ ποὶ οδ᾽ϊοὰ 
Θοὰ οἵ Βεῖδεὶ, θυὶ οὗ [0 Θοὰ οὗ Βοίοὶ. Ηὸ ἰδ 
οΥ θεν οοπηθοὶδ νΐ8 οΘοπϑδοσϑου πτίϊὰ ἰλ6 φασι ον 
τονοϊδιίου οὗ Οοὰ τοοοϊνϑα δὶ Βοϊιοὶ.".-«Τ θὰ 1.6 Ὁ» 
ΟΥΔᾺ ἀϊοὰ.---ΤῊο, πυγδο οὗ Βοῦοίκο δὰ σοῦ νἱο 
ἮΟΣΡ ἴο Ηοῦτος, Ὀυὲ ΠΟΥ σδῖθθ βὴθ 66 ἶ 
οομϊοοίπτοδ ἰΠ δὲ ΒοΡοκδῃ δδὰ βεὴὶ Ὦσσ, δοοονάϊησ 
ἴο ἴμ6 ρῥτοβοΐϑο (οἷ. χχνὶϊϊ, 46), ΟΥ ἴο μος ἀδυρδῦοδε- 

Φ[Τ8ο γασὺ 355», ἀρροαγοά, ἰδ ὕθεο ρὶυγα: -ομο οἵ ἐδ9 
ἴον οδδοῦ ἰὰ ἩδΙοΝ ἘΠο]ιῖσα ἐαῖκοα ἐδ ΡἱυΣα) γαχὰ.--Α. 0.) 
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ἰδ δηὰ στα Πάγαη, ἴῸΣ ἐποῖγ σατο; αὶ γὸ 
δανο υϑηϊυγοὰ (6 δυσροβίίοι ὑπαὶ 860 ἵΟΟΙΚ ὯδΥ 
πὶ πῶ υ δΐ5. τοῖσι ἔγτοπιὶ ἃ υἱαὶῖὶ ἰο Ἠθῦτγοῃ. 
Ξ᾿6 ἔουπὰ δοῦ ῥοῦν Ποτὴθ ἰῃ δο0 8 ποι, δηὰ 
α«ἰιὰ εἶα οἰ] άγοη ἴον (6 ἀραὶ οὗ ΒΟΌΘΔη. ΕῸΓ 
οἴδιον τνίοντβ β06 Κηοῦοὶ, ὙὮΟ ΠαΙΌΓΔΙΪΥ ΡῥΓΟΙΟΙΒ ἴο 
Δυὰ 4 ἀἰβου ε οἀυθη δογο. ὁ 8 ἃ νυ }}-πόττῃ 
τιοῖδοά οὗὁἨ οσαρρογδίϊηρ 811 [86 ὈΪΔΏΚΑ ἴῃ ἰδ6 
ΒΙΌΪ]6 ἰηὶο αἀἰνογβὶ 65 δηὰ οοπίνγδαϊ οἰ ο}8.--- Α 101.» 
Ῥαοδαιῆ.--Οεδκ οὗ ποορίησ. 6} 590 ἢ ΘΟη͵θοϊΌΓΟΒ 
δαὶ ρεῦθαρδ Φαάρ. ἵν. δ; 1 ὅ4πι. χνὶΐ. 8, τοΐοτ [0 
{Π6 δ8|6 ἰγθθ 88 ἃ τῃηϑηυτησῃϊ, 8 σΟὨ] σία Γο ὙΓΪΟὮ, 
Βούγουογ, ὑ86 ἸΟΘΔΙ ΠΥ 1961} τοδιῖ68.---Απὰ αοα ἃΡ- 

ποῖο ϑδοοῦ.---Τηὸ αϊδιίηοσίοη Ὀδίγοθη 
Θοά ἐραΐό απὰ Οοα ἀρρεαγεα '8 Διδϊορσοῦθ ἰοὸ {1:6 ἀἷ8- 
εἰπειῖίίοι ἰῃ ἴθ τηοάθ οὗ τονοϊαϊΐοη (οἷ. χὶ!. νοτϑ. 1 
διὰ 7). “δ ΠΟΥ͂ ἈΡΡΘΔΓΞ ἴ0 Ὠίτη͵,,) Κ οἷ] βδύβ, "" ὉΥ 
ΟδΥ ἴῃ τἱβῖ Ὁ] 6 ἔοττῃ : ἴον [86 ἀλιίτο88 οὗ ᾿ῃμαὶ ΌΥΠῚ- 
οὺ ἴἴτο οὗ 8 ἢ88 ΠΟΥ ρίνοηῃ ὙΔΥ (0 [ἢ ΟἴδδΓ 
Ἡχῶϊ οὗ δ δω ἡμῃ ΤΏ τοργοδοηϊδίϊοῃ 5 ἱποογγοοῖ, 
δὰ 8 Ὀαβοὰ ἀροῦ ἰδ0 δεοδυτηρίίοη, ἐμαὶ [86 ηἷσῃὶ 
γον Ἰδέ ἃσο ὀομδηρα ἰο Ἐἰτη65 οὗ του Ὁ]6.---Α 
-- ον, δὲ οἷ τοίΐυστη ὙΠΘῊ ἴΠ6 ΥΟῪ 88 ὈΘΘῺ ραἱὰ, 
15 Ὀαίογο ἰῃ δἴ8 τοϊσταϊϊοη, Ὑθθπ ἴΠ6 ΤΟΥ͂ νγγᾶβϑ Οὐ- 
οδϑϊοποὰ διὰ τηδάθ. Βυὶ ποῦν Φο βου ΔΡΌΡΟΑΓΒ ἴἰ0 
Ὠΐπ 885 ἢἰ8 αοἄ, δοῦὺ ἰο ἷ8 νοῦ, ἐλοπ ελαϊϊ 
ἐλε Ζονγὰ δὲ τὰν Οοά, [Ὑσπ ἦς σατο οιώ οὗ Ῥαάαη- 
αγαηι.---Τ[ϊδ Οχρ  αἰπθ (6 οἶδυβο (τον. 6), τ ΐοι 8 
ἴῃ 186 Ἰαπὰ οὗ ὁδθδαδη. Βοῖ6] νγὰ8 106 ͵δϑδῦ ροϊπὶ 
ἴῃ 86 ἰδηὰ οὗ Οδῆδλδῃ ἐμαῦ γ͵ὰ8 ποίοϑα ἴῃ 19 Βχαὶ 
ἕτοιμη ἔβδυ, Ηΐβ ατὐτίναὶ αἱ 1.15 ροϊηΐ ἱπάϊσδίοϑ (δαὶ 
6 δΔ8 ΠΟΥ͂ τοϊαγησα ἰο {π6 ἰδηὰᾶ οὗ Οδηλδῃ. ἩΕΡΗΥ, 
Ῥ. 421.---Α. 6. --Αμὰ Ὀ]οπδοὰ ᾿1π|.---Αὸ αἶ80 ΑΌτα- 
ἢ,8πὶ τ ὈΪ 6580 τοροδίραϊν.--- ΤΥ Π 619 ἐπ ὕδοοῦ 7 
--ὸ τοδὰ (89 ρέιγαϑθ δοοογϊης (0 ἰΐ8 Θομηῃθοιίοι 
αὶ οὗ, χαχὶϊ, 27, αἃ5. ἃ αποϑιΐοη, ΤΏθη Φδοοῦ δῃ- 
βιγογοα ἰο {6 απυοϑίϊοη “' ἢ δὶ 18 (ὮΥ παῖη6 7} Φ΄6Δοοῦ. 
στο αοἂ τοβυτϊηθ8 [Π 6 ̓μῃγοδὰ δραΐη, (ποα ἀτί ὅδ ο 0 ἢ 
Βαῦ ἰΓ ΔΩΥ͂ οπ6 ἰ8 ποὶ σι] Π]Πηρ ἴο τοδὰ ὑῃ6 τυογϑ ἃ8 ἃ 
αιοδίΐοι, 1 81}}} τραυῖκβ ἃ Ῥτοόζτοϑθ, 16 Ὥδιηο Ιβγδοὶ 
ὙᾺ5 κίνοῃ [0 Ὠΐπ δὲ Ῥϑηΐοὶ, ἤθγο ἰὶ 18 βοδ]οὰ ἴο Ὠἶτα, 
Ηδηοο ἰὰΐ ἰ8 ἢότα σοηποοϊδὰ πὴ [8.6 Μοβαϊδηΐο ρροϊὰ- 
ἷ86. [ΓΝΌΓΡΩΥ ϑυξεοθιϑ 8180 ἰδιαὺ [86 τεροι οι οἴ 
1Π6 ΠΆΤΩΘ ΠΟΓΘ ᾿παρ 168 ἃ ἀδοϊπα ἴῃ Ὠἷα5 δρί γί] 119 
Ὀούνοοη Ῥρηΐθὶ δῃηὰ Βοιμοὶ.--- ἃ. 6.]--- ὧἀὰ αοὰ 
ΑἸγαὶ χὲν.--- ΤῊ} βοϊ αρρ!οὰ {116 οὗ αοα Βα8 ἰδ6 
ΒΑΙῺ6 Αἰσηΐβοληο6 ΠΘΓΙΘ 88 0 Βαὰ ἴῃ ἰδ τονοϊδίΐου οἵ 
Οοἕ ἴον Αὔτγδδδτα (χυϊί. 1); ἴσο ἢ6 τουθδὶ οὰ Εϊπ- 
Β6 1 85 (86 τηΐγδοὶθ- ν οὐ κίησ Οοα, Ὀδολῦβο 6 δδὰ 
Ρτοτηΐβϑοὰ ΑΡγϑθδι ἃ βοὴ  Βοτο, βότονοσ, θοσδῦβ86 ἢ6 
ΤΟΙ ἾΒ68 0 ΤΩ ΚΘ [ΤΌΤ ΦδΟΟ Ὁ ̓ Β (ἈΤΩΪΥ ἃ σΟΙΆΣ ΟΠ Υ͂ 

ἔπκοὺν δἰ 7 -Α, 4.] οὗὨ παιίομβ. [Τ|6 ζαλαί ἰ8 δ 
Ὡἰβοδης 88 ἷξ τοίοτβ ἴο ἰμ6 υἱ]ἰπιδίθ σομρ]οίθ 0]18]- 
τηδηὶ οὗ ἰῃ6 Ῥτγοϊοΐβα ἱπ ἰδ6 ἰσὰο βρίτγί (πὶ Ιβγδοὶ, 
--Α. 4]" Κυοβοὶ 8668 ἤθῦθ ΟὨΪΥ͂ δὴ ἘΠΟ ἰβιΐο 
δἰαϊθηχοηὶ οὗ (ἢ 6 ἔδοῖ προ ΒΔ ΔΓ δρροαγοα 
οὗ τὴ πον πδιιΐης οὗ ὅδοοῦ, πιο, ἴοο, ἢθ τϑ- 
ξατὰβ ΔΒ ἃ τῇοτθ ροοίΐϊο δοίίοηῃ. Αοσογάϊης ἴο ἐμ ΐ8 
Βαρροπίου, δγδοὶ ᾿ἸογΘ οδηποὶ Ὁ6 παιτίον οὗ 6οα, 
Ὀυξ, Ῥοῦδδρθ, ῥτΐθοο πιὰ Οοὗ, ἘΕνϑθη οὶ ἐζβοὴ 
ὙΔΎΟΙΒ Ὀσίνοο. ἰδ 6 ἀϑὐϑυτηρίίοι Οὗ ΕΟ ἰβιΐο γοάδο- 
ἰἴοη ον γσγονϊβίου, διὰ [ἢ ἘΡΡΓΟΌΒΕΟΣ δια γοοορμοϊοι 
οὗ πον οἱοπιθηίβ, ἡ ἰοἢ, οὗὨ Θουγβ6, ἔἕάνον (6 ἰά6α οὔ δ 

ΝΡ ἐκ Ἦν δβδαγϑ, ἴγροτῃ ἐπα ἐΐτὴθ ἐὴθ σϑυ εἶ] οδιοι οὗ 
ΗΝ. ᾿Αν  ὐ δ ΤΣ ἡπενι 

ἀονη ἰὩΐο Ρὲ τὶ δὶ ἘΟΥ ΘΕ Υ͂ δου ]6, δὰ ἐπὸ υπάχοῦ δοὰ 
[6 γΘΑΣΒ ἐμαὶ Ιογϑοὶ ουΐ οἵ Ἐαγρί ὩυτΤα ατίη 
ρου ομϑ τοὶ οι οἰρξ Ἀσὰ {δο Αὶ παίίοι α 
4 0 ἐἕσπ , ΒΌΘὮ 59 Ἰτοέγὸ ἴδοι ΠΟΤΏ ἐπ ἐδι6 φαξι οΉ , 
ψοι]ά, μὰ δὲ ἴΠ|ὸ 1αφέ ἀδῖθ οοτὴθϑ οὗ ζΐτη, απὰ “ ἰκἰτ .π᾽} ἼΤΟΣΘ 
ἴο ον ἰπ ἀπο [ΐη16.---Α. 6.) 

ΠΟΥ ἔλοῖ, ΤῸ 686 Π6Ὴ οἱοταοηῖθ Ὀοΐοηρ (86 Ἰἰθδίίοη, 
106 ὙΠΟ Κ ΟΠΌΠΩς ΦΌΡΟΙ; οὗ υἱῃ6), ρουγοὰ ρου ἴπ6 
δίοπο δηοϊηϑὰ ΟΣ, δα. ̓ 5. οὐγι ΓΟΙΌΓΘΠΟΘ ἴ0 1.18 
τονοϊδιίίοη οἵ Οοἃ δὲ Βοῖμοὶ (οἷ. χ᾽ νίϊ. 8), δὰ [86 
οἱγουτηϑίδλῃοο ἰΒδὺ ΗΟΒ. χὶϊ, ὅ, σδῃ ΟὨΪΥ τοί ἴο (ῃΐ8 
τουθϊδοη. ὕπο ἃ οἴοβος οὐβογυδίοη οὗ [86 ἀσυεὶ- 
ορτηρηῦ οὗἉ ὕδοοῦ᾽ Β ΤΣ}, [ΘΓ σδπηοὺ ὯΘ ΔΠΥ αποϑέϊοῃ 
88 ἴο ἴ[Π6 οοῃίουηαϊηρ [86 ἱΠΘΟΡΏΔΗΥ δὺ Ῥϑηΐοὶ τῖῖ ἃ 
Βοοοῃᾶ {ΠΘΟΡΏΔΩΥ δὲ Βοί μοὶ, [δ τηυβῦ Ὀ6 οὈὐβοτνοῦ, 
ἴοο, τδὲ Βοῃοοίονἢ [86 ρΡαϊγίγοὶι ἰβ Βοτγ Θ ὕση 68 οΔ]16 ἃ 
Φαοοῦ, δ βοπιηοίϊηθ8 Ι5τδοὶ, [ΤἘ}8 18 [6 ἢτϑί τη ϑὩ- 
εἶσι οὗἁ ἴπ6 ἀγίῃκ- οογίης ἴῃ ἴθ Β[0]6.---Α. 6.] 

ὈΟΟΤΕΙΧΝΑΙ, ΑΥΧΤΌ ἘἙΤΙΙΟΘΑῚ, 

1, ἯὙΎὸ νἱον ὅδοοῦ ΒΒ βου ]οτηοπί δἱ βϑασοοία : 8. ἴῃ 
6 Ἰίρῃὶ οὗ ἃ θυ  ἀΐηρ οΥὈ ὈοοΟΙΒ9 δηὰ πουβοθ [07 τϑ- 
ἔτοβῃτηρηΐ, δου ἃ ὑἸΤΘΏΪ γοδγβ᾽ βογυϊναο, δηᾶ ἢ 
τοῦ 5 ἃπὰ βου]- ΠΟ Ε]οῖΒ οοηποοίοα τὶ δ ΐ8 ἴμρρὰ - 
ἴηρβ ἐροηΡ (η6 βἰδίοη ΕἸ μα, Εἰχ. χν. 27, τ ΠΟΤ Ῥ 
τοὶ ἢγβί τοϑίθα) ; Ὁ. ΑΒ ἃ βίατ'οῃ πῆ το 6 τοΐρας 

μιἷ8 Ὠ66 ἢ, 80 ἰῃαιὶ 6 οου]Ἱὰ οοπηθ ἰ0 ΞΒβθοῦθιι 
Ὅ6}1} δηὰ ἰπ ρϑᾶσθ: 6. Α8 δ βία ου ποῦ 6 οου]ὰ 
ΤΑΙΟῪ [ὉΥ ἃ ἔἶτηθ ου δοοουηῖ οὗἩ Εβλ0}8 ἱτωρογίμη 
(οοιρ. Εἰ χοροιϊοαὶ ἡοίθ8 

ῷ. ΦΔ000᾽ 5 ῥΐδοοβ οἵ δὺϑοδα ἴῃ Οαδπδδῃ, ἰὼ ἰποΐρ 
ΡΕΠΔΟΙΡΕΙ δίδἤοῃϑ, τὸ ἰ86 βᾶπιὶα τὶ ἰΠο86 οΥ̓͂ εἶδ 
στη λίθον ΑὈταμαση. Ηο βοίι 168 ἄοτη ἴῃ [Π6 νἱοΐη- 
ἰϊγ οὗ Βιαθοῦ τα, ΔΒ Γοστηουὶγ ΑὈταμδὰ δὰ ἀοηθ ἴῃ 
86 ΟδΚ στονοβ οὗ Μογϑὰ (οἷ. χὶϊ. 6). ΤΏ ἢ6 τὸ- 
τοογοα ἰο Βοίδοῖ, [δῦ 18 ΑὈγδἤδτα μδα φΌΠο ἰηίο [89 
ΒΑΠ16 νἱοίηἰτγ (οὗ. χὶΐ, 8), δη ἃ δογ ἷ8 τδηδογίησ ἴὸ 
Ἐφγρὶὺ τοϊυγηοα ἢ6ΓΘ τι ἴο Βείμεὶ. Αἱ Ϊδβὲ ἢθ 
σομλ68 ἴο Ἠρῦτου, πἢὶς 
ΑΥΔΒδπι, 88 {Π6 βοδὺ οὔ (86 ραϊγοῦ Δ] τοδί θησα. 

8. ον (86  ίβίοτγ οὗ Κ'μποοδοτα ἴῃ [86 Ὠἰβίονυυ οἵ 
186 Κίπράοιῃ οἵ ἀοἀ (8.6 Βί0]6 ὨΪϊοι.) [ὲ ἴ8: ἃ, Α 
οΔΡ᾿ Δ] οὗ (6 Ηἰν]ϊ68, δηὰ 648 βυοῦ ἰθ 6 βοθὴθ οὐἁ {86 
Ὀταΐαὶ ΒοδυΘηἰΒἢ ᾿ηἰχυΐ , ἰη γοϊδίΐου το [ἢ 6 τοὶ σίουβ 
Δα ΤᾺ] ἀΐρη! οὗὨ Ιβγδοὶ. Ὁ. ΤῊΘ ὈΪΡ Β-οἶδοθ οἵ 
ον 8} δηλ οἶβηι ἰη (ἢ 6 80}85 οὗὁὨ ὕδοοῦ : 6. Α οἰίοῦ 
αἷξγ οἵ ΓΡΙΘ δα δὴ βγδοὶ ἰδ γί ΒΕ οἷΐγ ; 
ἃ, ΤῊ οδρί τ] οὔτδο Κίπράοιι οὗἉ 1βτδϑὶ ἴου βογὴρ υἷτὴθ : 
6. ΤῊ6 ἘΠΈΘΙΡΕΙ βεαί οὗ [Π6 απιαγίΔἢ πα. ΑΙ Υ 
διὰ οὐ] 0.8. Θ δοαυϊβί (ἴοι οὗ ἃ ραγοοὶ οὗ Ἰδηὰ δἱ 
ΘΒΘΟΏ τα ὈΥ Φδοοῦ, ἔοστηϑ ἃ σουπίογραγὶ ἰὸ (86 ῥυ- 
οἤαϑ6 οὗ ΑὈταθδτο δἱ Ηοῦγσοη. Βυΐ (δόγὸ 8 αἢ οΥΐἷ- 
ἀθηΐ ῬγορτΟΒ8 ὨοΓΘ, βἷηοθ 86 τηδὰθ [0 ὈΌΓΟΝΔ8Θ [ὉΓ 
8ιῖ8 οὐστι ϑοϊ υ]οταθηΐ ἀυτίηρ ᾿ἰἴ8, ἢ 16 ΑΌγΆΒδηι ὈατοΪγ 

ἰποὰ 8 Ὀυγῖα] Ρἷδοθ. Τὴ6 ΤΩΘΙΔΟΓΥ οὗ Οδηδδη ὮΥ͂ 
τοὶ δηὰ (Π6 Ἰαίαν οοπαποδβὶ (ςοιηρ. σχἰν ϊ, 22), 18 

ΟἰοΘΟ ΟῚ οοηηοοίοα πὶ ἢ (Πἷ6 Ροβδβοββίοῃ. [Ἃἢ ϑδοο 8 
116, ἴοο, ὑμ9 ἀοβῖγο 0 Ὄχοβδηρ ἴΠ6 τνδπάοτίηρ Π0- 
τ δα ο Π{ {8 [ῸΓ ἃ τῶοῦο ἄχοα δϑοᾶθ, ὈΘΟΟΙΏ 68 ΤΏΟΓΘ ΔρΡΡδ- 
τοῦ [ἤδη ἴῃ (ἢ 6 16 οὗ 15δαλο. [ἘΟΒΙΝΒΟΝῈ “ΗΠ ΒΊΟΓΥ 
οὗ ΚΒΒΘΟΒοπὶ 18 01} δηὰ δοσυγαίθ. Ὑ οὐ ἀβυγουι ἢ Β σ- 
τοις ΠοτΘ, δήμου δηυτηογαιϊηρ [86 ἱπιροτίδης οὐθηίβ 
οἰυβίογίηρ, δρουηὰ [818 ρἷδοο ἔγτοτα ΑὈτγδμδι ἰοὸ ΟΠ γίβι, 
ἷθ δυρροδθίίνο. ΤΏυ8 {Π|0 Ἰυϊβύοτγ οὗἩ βιηθοῦοπι, σου ΐῃ- 
ἵἱπρ ΒΟ ΤΩΏΔΩΥ͂ ΑΒϑοοίαιΐοη δ, ΒΏΟῪΒ ἰῃθ ὉΠΙ ΟΥΤΩΣ οὗ 
186 αἰνίπο ῥ͵δῃ, οχίοπαΐησ (Πγου ἢ ἸαΒῺΥ οοη υΓί68, 
ἴον 80 βαϊναίίδη οὗ ἐμ ποτὶ ἃ ὉΥ (16 ῥγοτγηΐθδοα βορὰ 
οὔ ΑὈγαίνδσω, ἱπ τ θοτὰ 41} πδίϊοῃβ ἃγὸ Ὀϊοββϑὰ : δηὰ ἔου 
186 ουἱρουτίπρ οὗὨ ἴδ6 δαρίγὶς οπ 86 Ιβγδοὶ οὐ Οοά, 
ΠΟ τὸ ἀοβοοηἀδοὰ ἔγουι ἰπὸ ἰγυθ Φασοοῦ; δηὰ ἔοσ 
(μοῖρ πηΐϊοῦ ἰπ ἰδ βαποίπαρυ οὔ ἴῃ 6 Ο ΓΙ βιδῃ οΠυ τ ἢ - 
δηὰ ἴον [86 υπίοη οὗὨἉ 81} παὶίοῃβ ἰπ 6 Ὠουβομοὶὰ ἰπ 
Ομείβα, 1πκο, ἱ, 68.---Α. 6. 

4. ΐμ6ἢ ἢ 8 Πἰδβίοση, ἃ νδγηΐηςς ΠίβίΟΓΥ ἔος ἰ88 
ἀδαρῃίοιβ οἵἉὨ ἴατϑοὶ, δὰ ἃ [ουπάδιϊίου οὗ (6 ΟἹὰ 

πδὰὲὰ Ῥδοῃ οοηπδβοογδιθα ὉΥ͂ - 
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Τοριδιοηὶ Ἰἰσαϊἰδιίοη οὗ ἐπ 6 ἔγοοάοσῃη οὗἁ δ6 θ18]9 
Σ, 

ὅ. Τα ἙοἸ ἰδίου θούτθοα 6 8008 οὗ 9Φδοοῦ δηὰ 
ΒΒΘΟΏΘ,, ἴῃ6 βοὴ οὗὨ Ηδϑζοσ, ἰδ ἃ υἱνϊὰ ρμἱοίυσο οὗἉ {6 
οΟἸ ΠἸϑοη8 Ὀοΐποῃ ἰμ6 γουϊῃῖα! ἔοττηθ οὗἨ ρο]ςδὶ 
ἀοβροιίσηη δῃὰ ΒΙΟΓΆΓΟΑΙ ρτάθ. Κθθομοαι δοὶδ 88 
8 ἰπϑοϊοηῦλ πΟΥΙΑΙΪΥ ῥτίποο, δ 0 5 8008 88 γουῃᾷ 
Ταυιδίϊσαὶ ῥτϑβίβ, Ἰασίηρ Εἶτα ἴ0 ἀρσιπιοϊίοη. 

θ. Αἴτον Φδοοῦ Ὀθοδηιθ [βγδο], (86 δὲ οοὨδοίου- 
Ὧ688 οὗἁὨ ιἷ58 ὑποοογαιϊίο αἰ κῃ ἀρροᾶγθ σρδηϊϑὶ ἴῃ 
1115 80}8, απάδθν (μ6 ἀφ ττ ΕΥ̓ οὗἉὨ ἰδηδιὶςδὶ σαὶ. Ὑ79 
ΤΑΔΥ ΥἹΘῪ (]8 Βαγγαῖ το 88 [0.6 ΒΒίΟΥΥ οὗ ἰῃ6 οτἱρίῃη, 
δηὰ ἢγβὺ ογἱσίμαὶ ἔοται οὗ Φονίβῃ δηὰ ΟΠ για ἴδῃ 
ἰδηδιϊοΐθη, 'Υ 8 ποῖος ἔγβί ἐδμδὲ ἐβπαιϊοΐβιι 4068 οὶ 
οτἱρίπαΐο ἴῃ δηὰ ἴον ἰἰβο ἢ, Ὀυξ οἰΐηρβ ἰ0 γε] ρου δηὰ 
ΤΉΟΓΔΙ ἰ6 88 ἃ8 ἃ ΠΠΟΏΒΊΓΟΙΙΒ Βη ΤΩ ΒΒΏΔρΡΘΣ ουϊατοπτίδ, 
βίῃοο ἰδ σμδηροϑ {86 Βρί τ 8] ἰπίο 8 ΟΔ1ΉΔ] τη οΟὔνγο. 
ΤῊΘ Β0Π8 οὗ Φ4 600 τοῦτο τίρῃῦ ἴῃ ἔθοϊϊηρ ἰδὲ (ΠΟΥ 
ὙΓΟΓΟ ἀΘΟΡΪΥ ἰηὐυγοὰ ἴῃ [26 γεϊσίουβ δῃὰ τρογαὶ ἰάθα 
διὰ αἰμτῖν οὗὨἨ Ιβγδθ], ΌὉΥ ΞΒοομοσΒ ἀοθοὰ, Βιυὶ 80}}} 
ΠΙΟΥ͂ ΔΓῸ ΔΙΓΟΔΑΥ πτοηρ ἴῃ ποῖ ἠυάρταοηὶ οὗὨ δ586- 
ΟἸ ΘΠ 8 δοὺ ; βίῃςθ ὑΠ|6Γ6 18 ΒυΓΟΙΥ δ αἰ δῬγοησθ ὈΘΌΘΘΏ 
186 Ὀγαΐαὶ ἰαϑὲ οὗἨ ΑἸημοη, ὙΠῸ δῇοσ [ἰδ δίῃ ῬΡΟΌΓΒ 
ἢἷθ8 παίτοα ἀροὸη 6 Γ ὙΠΟ Π6 δὰ ἀϊδμοπογοά, δῃὰ 
ΒΞΒΘΟἤΘΙα, Μ᾿ ῆῸ Ῥϑββί υδίου ἰοῦθθ δηἃ ᾿τουϊὰ ΣΏΔΙΤΥ 
(6 αἰβῃοπογδᾶ τηδίθπ, δηὰ ἰβ γοϑὰγ ἰ0 ῥΔΥ͂ ΔΩΥ͂ δΌΙΩ 
ΔΒ Δ αἰοποπηθηὶ: δ ἀἰδιϊποιΐοῃ ψ οἢ [ἢ86 ΒΟ οὗ 
Φάςοῦ τοϊβίοοῖ, }υδὲὶ 88 ἰῃο86 οὗ {86 οἱ ἀο δἱ {18 
ἀδύ τῶῆο ΤὨΓΟΥ 8411 Ὀγδῆοῆοβ οὗ [86 βονϑηϊῃ οοϊωσηδηᾶ- 
τηθηΐ ἰπΠ0 ΟΠ6 ΘΟΙΏΠΔΟΣ ΟΔΙΟΩΌΤΥ 8η6 Δ8 οὗ [ῃ6 ΒΑΙηΘ 
Βοϊμουβ ἄγο. ὙΠθη πὸ οὔβοῖνο ἰδαὶ 9 2000᾽8 ΒΟἢΒ 
7υβι)ν βυη 8 τηϊχίυσα πὴ ἴ[86 ΒΘΟ αι 68, 8]- 
1πουρἢ ἰῃ (818 ολ86 ἰΠ6Ὺ ποῦ τὴ] ξηρ ἴο Ὀ6 οἱγοῦτα- 
εἶἰθϑοὰ ἴον που αν δπὰ βο  Π8}} οῃὰβ, Βυΐ ἔποῖθ 18 8 
αἶαν ἀἰβιϊποϊίίοη Ὀοίψθοα δυσὶ ἃ ὙΠ ΟἾ68816, Τ888 
σοηγογϑίοῃ, ἤγοτῃ ἱπαργοροῦ τηοῖγοθ, πο που]ἱὰ 
ἢδγο οοττυρίοα δηὰ ορργοββοὰ (Π6 ουδὲ οὗἁὨ [βγϑεὶ, 
δηὰ 1πΠ6 ἰγαπαίοη οὗἨὨ ΚΒΘοῆθι ἰο μα θοη8 οὗ [δβγδοὶ, 
ΟΥ [86 ΘδβἰδὈ  βημιθηΐ οὐὗἨ δβοῖῶθ πϑαυΐγαὶ ροδι(ΐοῃ ἴοῦ 
Ῥίμδη, Βαϊ ᾿εανίησ (ῃἷ8 οὐἱ οἴ υἱονν, 1 τὸ ΒΒου]ὰ 
Ῥσοίου (ο τιδἰπίδίη (τ δὶ Φδοοῦ οογίδίηυ ἀϊὰ ποὶ 
τοδὶ ηἰαίἢ) ἐμαὶ δὴ ΘΧΘ ρ]6 ΟὗὨ ΓΟΥΘΏρβ6 τηυδῖ Ὀ6 πιΔᾶ6, 
(ὁ ἱπύπιϊάαιο [ἢ6 Ὠρδίῃθη, διὰ ἴὸ πᾶῖπὶ {Π6 διΐατο 
βγδ6] ἀραίϊηϑὶ (86 Οδῃδδηΐίθβ, βὲ}}} ἐμ [Ἀπδίίοδὶ σϑαὶ 
ἴῃ ἴ(Π6 οοπαυοὺ οὗἩἨ ὅϑοοῦ᾽ Β ΒΟΠ8 ΟΥ̓́ΣΡ ἰπῖο ἔα- 
πδίϊοΐβπι βυγίΥ 80 οδ] θὰ, πο ἀονοϊοροα :ι86 1} 
ἔγοτω 116 τοοὺ οἵ βρί ζυΔ] ῥγὶὰθ, δοοοτγάΐηρ [0 1.8 ἴἢτα6 6 
τον] -Πἰ βίου 81 οἰδγδαοίογβιϊοβ, ΤῈ9 Βτβὶ νγὰϑ ουῃ- 
πίηρ, ἴ.6 110, δῃὰ οηοίηρ ἀδοορίοη. Τῆυβ (6 Ηυ- 
Βαρηοϑ ογο οι οοὰ ἱπῦο Ῥαγὶβ οὐ {86 πἰρμιὶ οὗ δι. 
Βαγίβοϊοπιον. Τὴ βοοομᾶ νγδβ {1} 6 του γα ΓΟῸΒ δὺ- 
ἰδοῖκ δυὰ 6. Ηον οἾἴδῃ [88 {{||8 ἔοστα ΒΒ ουση 
1186} ἴῃ (86 Ὠἰβίογγ οὗ διμδιοίβα ἢ Τα ΐἷθ ῥγοϊθη θᾶ 
ΒΔοΓΘ τουγὰογ δηἃ ΘΔΤΏΔΡΟ ἀγανγα {Ππ6 ἰηϊγα οἴδγδο- 
τογίϑιϊο βίση ἴῃ 18 γαίῃ: γταρίπα δπὰ γἱἿδρο. Τὴ 
ῬΟΒΒΘββΙΟῺΒ οὗ [6 Βογοίίςβ, δοοογάϊης ἰ0ὸ (Π6 ἰανγβ οὗ 
186 τη α]6 ἀροϑ, [611] ἴο (Β6 δχοουϊίζοπον οὗ ἰδ6 ῥτὸ- 
ἰοπαρὰ ἰυδβέίοο ; δηὰ ἰῃθ ὨἰβίοσΥ οὗ ἴθ οτυβδθβ 
ἀσαϊηδὺ [86 ΠοΡΘο8 ἐθβίϊβοβ ἴο βία αν ΒΟΙΤΟΓΒ δηὰ 
ἀοτναβίδίίοῃ. Φδοοῦ, ἰπογοΐογο, ᾿ΌΒ}Υ ἀθοίατοα [ἷβ 
οοηάἀοιηηδίίϊοη οὗὨ ἐδ ἰπίαυ γ οὗ ἐς Ὀτοίῃοτα, δίσθθοι 
816 Τ,οΥἹἿ, ποὺ ΟὨΪΥ δὲ οὔοθ, θὰΐ Ὁροη ἷ8 ἀραι  οὰ 
(οι. χ]χ.), δηὰ ἰξ τηδρὶςϑ 0.6 δββύγαποθ οὗ [6 Δροςτγ- 
ῬΑ] βιαπάροϊηξ, Ὑμοὰ μ6 Ῥοοῖ Φυάἢ, ἴοσ (86 ρυτγ- 
Ῥοβ6 οὗ ρβ]]δης ἴ86 οτμλθ οὗ Φυάϊιδ, ρ]ογίο58 ἴῃ 
ἐὶ Ῥοσίϊοδὶ βίταϊῃ μ6 ΠΚ ἰδῃδίϊοδὶ δοὶ οὗ βιτηθοι (οἢ. 
ἰχ.). Ψυσί(η, ἱπᾶφοά, ἴῃ [Π6 ἐγαΐῦ οὗ συμηΐηρ, ΔρΡΘΔΓΒ 
83 ἴΠ6 ἀαυρηίον ἴῃ βρίτις οὗἨ ΔΓ δῃοοϑίοσ ΑἸ πη 6Οη, 
Ἧ᾽ ὁ πιιιϑί ποῦ [41] ἰο ἀϊδιϊησυϊϑῃ ἤογα ἴῃ ΟἿΓΡ ὨἰΒίΟΓΥ, 
ἱῃ {π|8 ἤτϑθι νἱν ἃ ρἱοίαγθ οὐἁὨἉ ἑδηδιϊοἴβαι, [80 ΠΟΌΪΘΓ 
ροϊηὲὶ οὗἨ ἰδρατῖαγα, (η6 ἐποοογαῖίς τοῦτο, ἔγοσα 186 

ΟΘΕΝΕΒΙΒ, ΟΚ ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΕΞ. 
ππστα 

ματιαυκαθοπεννας. 

ἰοστῖ]9 οοπηίοτγίοϊς δηὰ ἀρίοσγτηϊ γ. [ἴῃ ἰπϊ8 τοϊδσῃ 
ἴθ γθ ΒΘ 65 (0 αῦθ Ὀθοὴ ἃ αἰδδγοηοο Ὀούπσθοῃ ἴδ 
Ὀτοίδονβ, δίμηθοι δηὰ 1ονὶ. ὙΥΈΣ6 {6 ἴοττοοῦ δν- 
πρὸ ἴο δνο ρἰαγϑὰ ἃ οἰνίοῦ μαγὲ ἰῃ (16 ἰβίοιγ οἵ 
ΟΘΘΟΡῈ δ[80 (οδ. χὶὶ. 24, ἀπὰ τὰ δείεϊο, “ Ξιθθοη," 

ἴῃ ἨξπζοΟ ΒΒ “ Βοδὶ Ἐπογοϊορϑαϊα ᾽)), δυὰ ἴῃ 86 ἀϊτὶ- 
βίοῃ οὗ σδηδδη γὙδὰ8 αἰβροιβθὰ διηοην Ηἷβ Ὀὑτοίησει, 
[86 Ρυγβοὰ [οΥἱ οϑτὴθ δοσπαδγὰβ ἴοὸ ὃδ ἰΠ6 τορῖθ. 
ΒοὨϊΔιϊνο οὗἨ ρυγτο 268] ἰῃ ἴαγοοὶ (Εσοὰ. σχχτίϊ 28: 
δουῖ, χχχὶϊ!, 8) δηὰ ἐπα δαμηϊπἰθιγαίος οὔ [6 ῥὑγθΐ- 
Βοοά, ἱ. 6.., [86 ἰμοοσγαιῖῖο ᾿υίοβῶν ἄγϑι-Ὀοσι, 7 (80 
δἷὰο οὗ Φυάδιῃ (86 ἐποοοσγαιΐο ρο 68] ἤγβι θοτῃ. ἃ 
Ἐἱνίηρ δι δηὰ ἃ δι ἐμ} σϑδὶ σασοὶν ἀογοῖορ ἰδατι- 
βοῖνοβ 88 8 πιδίϊου οὗ δοὶ πίθου ἃ ταϊσίυτο αἵ ἴ- 
Ὡδίοϊθη) ; “16 ἤδιθ μχτϑάυδ}}νγ Ῥατβο8 ἰἰ96} ἴοι 
{πο δηλοῖ 6.) [Ι᾿ 411] δοίῃδὶ ἱπαϊν 0] οαϑοα, ἰξ ἰ5 8 
αυοδοῃ Ἡδοῖδον (806 ΒΔ πια ΟΥ̓ΘΓΟΟΣΩΘΒ {86 ππιοῖίο, οἵ 
186 αοκο ἰμ6 θδὴθ. ἴπ (8ο 116 οὗ ΟἸ σίϑὶ, (06 ΟΙὦ 
Τοβίδιωοηξ οογοηδηὶ 9810 ΠὉ]Π6 89 δηὰ (γι Ὀυπιθ 
ΡΌΓΟ δηὰ Ὀτγίρες, οὔτ ὶγ ἔγοθ ἔγοσα διθοζκ; ἴῃ (δὲ 
ΒΒίΟΥΥ οὗ ἴδ6 οἹὰ Φυάαίατη, οαὐ ἐδ ΘομίγαγΥ, 8 ἀδ- 
ογουβ τηϊχίυτο οὗὨ ἔσο διὰ βιροῖζθ βίδδωβ Ἵοὐοσ (ὃς 
ἰαηὰ. Απὰ 80 ἰῃ ἴδ ἀουθϊοριηοηὶ οἵ ἱηαϊνι ἀυδὶ Ὁδ. 
ἸΙΟΥΟΓΒ ΝΘ 866 ΠΟῪ ΒΟΠΩΘ ΡΟΓΙῪ {ξδοπηβοῖτοβ ἰὸ (δὲ 
Ῥυγοδὶ Ο γι διίδη πυτηδηΐΥ, Ὑ 116 ΟἰΟΓΒ, ονασ δίηκίην 
ΤΩΟΙΘ δ Τη0Γ6 ἱπίο ἰδ ὑγὶάθ, σαπηΐησ, Ὀποδ Αγ [Δ 016. 
Π688 δηὰ ἰη]υδοθ οὗὁὨ ζαπδιϊοἶβιη, διὸ οι  οὐἰεὶῦ 
τυϊποά, ὈΚΙΙΤΖΒΟΗ: “ΤΏ6 ἰεβὲ ἀργρτδυδίου οἵ 
1ποἱγ βίη νᾶ ἰπδὺ {Π60γ ἀ οἷ (λ}6 βδοιθά εἰγῃ οἷ 
186 οογοηδῃϊ 'ἱπίο ἰΠ6 ΘΟΙΒΣΩΟΏ ΤῊ68}8 οὗἉ τβεὶς πιεῖ. 
ἷοΘ. Αῃηὰ γοῖ ἰδ νδδ ἃ ΠΟ00]6 σϑστὰ ΜὨΐοδ ἐχριοὐο 50 
ματι ἢ 

ἡ. Τοΐδ ΘΒ μοσοΐνθ σατηαρσο οὗὨ ὈΪ τ δηὰ 76 πἢ 
[αι ἰοΐϑτη, 18 γοἢοοιρα ἰπ ἃ πιοδὲ σου ΓΚ Ὁ ]6 ὙᾺΥ, 88 
ἴο 8}1 118 ΒΟΥΟΓΆΪ ρασίβ, ἴῃ (Π6 τηοδὺ ἱπίδιηουϑ ΟἽΠ10 
οὗ Ομτιβιῖϊδῃ ἐβηδιϊοΐβη), (6 αυβίδη 85:. Βδγβοὶο- 
τον, [Τ86 παιταῦνα οὔ {Ππόθ6 ϑυθηΐίβ δὲ ββεοδεπι 
ΔΏΟΥΘ ΠΟῪ ἱτυραγίῖα] [6 βδογοὰ πτὶϊοῦ ἰ8, ὈΠηξίος 
ουὐ ἰηῖο ῥτοσζωΐηθησο ἩΠαίθυονρ ἰγαϊὶϑ οἵ ὀχϑεβθοθ 
ἴδογα πογὸ ἴῃ ἴἢ0 ομαγαοίοτβ οὗ Θ,θοΒοῖα δηὰ Ηκῖηοτ, 
Μ ἰδ Β6 ἀ068 ποῖ ΘΟΠοοδὶ ἰδ 6 ουπηΐηᾷ, 
δα στ Υ οὗ [86 Βοη8 οὗἩ ὅδοορ. Νοτν δου] γε 
[11 ἰο οὔβογτο ἴῃ οοηποοίίοῃ οὗὨἨ ἐπΐ8. πδιταιῖτο πὶὰ 
[86 ἰδίας δχοϊυβίοη οὗ ϑωθοη δηὰ [μον ἔγοσι ἴδ 
ἰσυῖϊθ οἵ ἰ86 βγεί-θοτη, ἰο πο ἐμ Ὺ που πδῦι- 

Υ Βᾶνθ δοοοδοα δεν ἴῃ6 δχοϊυβίοῃ οἵ βουῦδδα; 
διὰ πῖὶϊὰ ἐμοῖς Ταΐατα Ἰοσδου ἴῃ ἐμ Ἰαπὰ οἵ Οδηδδι. 
ΤΊ Ὠἰβίουυ Ταγηΐβῆθθ οη6 οὗἩἨ ἐπ οἰεατγοδὶ ρῥτγοοίβ οἵ 
186 ρορυΐπο 688 δηὰ υπὶίγ οὗἨ Θομῃθβίβ.---α. ΕἸ 

8. Φδοοῦ (οἷξ (μαὶ, 88 (6 [βγϑοὶ οἵ Οσὰ, ἢ6 γὰἠ 
ταδὰρ οὔπβῖσο ουθὴ ἰ0ὸ 86 ἸχοΓᾺ] δοηβο οὗὨ (16 δῖ1- 
τουπάϊηο Βοαίδοη, ἰβτουχῃ ἴδιο ῥγοίαπάδὰ ΒΟΙΥ ἀοδὰ 
ΟΥ̓ ΒΪ8 ΒΟΏΒ ; 80 ἔα 80 ἰδαὲ ἰῃ6γ μδὰ δπὰδηρεγοὰ [80 
γΕΙΥ͂ Τουπάδίίοη οἵ ἴθ 1πεοογϑου, ἴμ6. Κίηρθοαι οἵ 
6οὰ, [16 οἱἀ-οονοηδης οπυγοῆ. Ἐδῃαί οἶδα δἰ ΤᾺ} 
Ῥτγοάποοβ {8.6 8116 ΤΟΘΌΪ8 ; οἰἴμον ἰο ἀΐβογθ δ ΟΝ 
ἰδηϊγ ἰΏ [86 τηογᾺ] οϑυϊπηδία οὗ [86 πουἹὰ, δπὰ ἱπι- 
ΡΟ] 118 ν ΥῪ δχίβίοποθ Υ ἰϊ8δ ὈΠΡΘΑΘΟΠΔΡΪ6 Ζοϑὶ, Οἵ 
[0 ΘΣΡΟΒΘ 'ξ ἴο ἴη6 τηοϑδί Β6ΥΟΤΟ ῬΟΓΒΘΟΌ ΟΠ. 

9. Το ἀϊτοοου οὗἩἨ ὅΔ00Ὁ (0 Βειδμεὶ, ὈΥ 186 οὔτ! 
τοδηὰ οἵ Οσἀ, 8 8 ῥγοοῦ ἰμαὶ ἴῃ ἀϊνίηθ ρτουιἀθποὲ 
106 ἐγ σΟΙΏΣΩΌΠΙΥ οὗἨ ΒΘ] ον ΟΓΒ τηυϑὶ βορασαίο 1 
ἤτοτα ἰδ οοπαϊείου ἱπίο π ποῖ βιπαι οἰδπι [85 ρἰδοεὰ 
ἰς, ΒΥ τῃϊ5 οτυϊστδίίοη Ἰβγδοὶ μδζασὰβ (86 ροβϑεβείοα 
δὲ 5μοοῦοτα πο 6 Βα ᾿υϑὲ δοαυῤγοα. 

10. Οἰνίηθ ῥτγονίάθηοα Κπονβ ρογίθοι!Υ ΒΟΥ͂ [0 

τἀηϊΐο ἰπ ΟὯ6 ΥΟΣΥ Οἰδοτοπὲ αἰπηβ, 88 (18. πδιτϑῶτο 
ΨΘΓΥ ΟἸΘΑΣΥ βῆονβ. ΤΈΘΥ δῖ ἔμθη, ἱπαοϑὰ, βυθοπῖ- 
παῖδά ἰο ἴθ ὁπ οἰΐοῦ δηὰ. ΤῈῺ6 ομίεῖ ἐπὰ μέτε 
π οι [86 ῥχσονί ἄθηοο οἵ αοὰ [68 ἴῃ νἷον ἱπ [86 )061ν 
ὯΘΥ οὗ ὅδοοῦ ἔγοια Ββθοθοα ἴο Βοίδεὶ, ἰ8 [86 ἀυ!γ 
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Ἡ δαοοῦ ἴο α18] {9 γον δ6 δὰ τωδὰθ δὲ ΒοιΒ6]. 
Βυΐὶ τὶ υῖ8 ἰ0 οὈἦθοι οὗὨ δ΄᾽8 τοιηονίηρ ἔοσα μ6- 
φδοτῃ δηὰ οὗ δΐ8 οοῃμορδ]οα δραῦ ἰ8 ΟἸΟΘΘΙΥ οοππροῖ- 
φἃ, 8.0 δ|850 186 Ρῦγροϑο οὗ ρυγγίηρ εἷ5 Ὠου 86 ΌσΩ 
[Π6 γηδ οἵ ἐδμπδιϊοίβτω, πὰ ἴῃ ἰαοἰαίγουβ ἱτηδρο- 
ποτθηΐρ. Αἱ [6 Βᾶγὴδ (ΐπη ἰδ ἰθ ἰΒυβ ἰπἰἰπηαιοα ἐμαὶ 
ὈοΤἢ τπο66 οὐ͵θοῖα που]ὰ ἤατθ ὈΘΟῺ βοουγοα ΔΙ οϑαγυ, 
ἰξ Φασοῦ μβαά Ὀθθὴ ΠΠΟΥΘ ἰῇ οδγηθϑὺ ἴῃ (6 0] 8] πλοηὶ 
οὔ ἢΪ8 ΤΟΥ͂. 

11. 48 Φαοοῦ ἰπίοῃάβ ποϊάϊηρ ἃ ἔϑαδβὶ οὗ ργαΐῖβο δὰ 
ἘΒδη Κερίνηρ δὲ Βοιμοὶ, ἢ ϑηὐοϊῃβ ἀροη ἷ8 Ὠουθ6- 
Βοϊὰ δγδὶ ἃ [ϑαϑὲ οὗ ρυγβοδίώοῃ, 1. 6., 8 ἰδδί.ἀδγ. 
Τοΐβ ργορδγδίϊοη γοϑίϑ ὈΡΟῚ ἃ Τπἀδιηθηίαὶ ἰδ οὗἁ [86 
ἵπηιο ν βρί γί] ἴθ. ὙΥ 6 τυυδί γι ὨυτηὉ]6 ΟὕΓΒΟΙΪνο8 
ἴος οὔὖῦ ονῇ ἀοράβ, δὰ γτϑηουηοθ 8ἃ]} κηότῃ 6Υ]} 
Ῥτγδοίοοα, ἢ τὸ που] οο]ουγαὶθ τὶ ἢ ̓ογίυ! ργαΐβο 
δηὰ (Πδηϊκερσί νίπρ, τὶς ἢ ΡυγΘ 6γ659 δηὰ ᾿ἶρ8, ἰδ6 ρταὰ- 
οἷουϑ ἀδδαβ οὗ 6 ΔΡΡΓΟδΟΙ οὗ δβυοῖ ἃ ἔθαβι 
ἰ8 ἃ [ογοϊδδὶβ οὐ Ὀ]Θθβθ ποθ, δηὰ ποποθ ἐδ6 60η- 
Βοΐθῃσθ οὗ [89 μίουδ, ψαγηθὰ ὈΥ 18 ΔΡΡεοβοὶ, ἰδ 
αυϊοϊκκοιιοὰ δηὰ τρδὰθ τόσο ἰθηάθγ, δὰ ἐμοῦ 66] 
ΤΏΟΤΟ ἀθ ΟΡ ΪΥ (8:6 ὨΘοΟΟΒδΙΥ [0 ἃ ρσουίουβ ρυτβοδώοη 
ὈΥ τορϑηίδηοο. ἴπ [89 Μοραϊο ἰδνν, ἐπογοίοτο, [Π0 
Ῥυγίβοοιΐοι ὑγοοθθα (1:6 βδογίθ 68: ἐδο δοϊοιιηϊῖοδ ᾿ οὐΪὲ δη 
οὗ 186 ρτοαὶ ἀδγ οὗ δἱοῃποιαθηὺ τος Ὀαΐοτο [80 ͵ο0γ- 
ἴὰ} δδδὶ οὗ ἰδΌθσμδοϊθθ. Ηρηοα ἴδ0 Ρτο- 
ῬΔΓΟΒ Ὠΐτη861 ἴον [86 ΠΟΙΥ βυρρον ἱπρουρσῇ δ οοηΐοθ- 
αἰοῃ οὗ εἷ8. εἶθ, δὰ οὗὨ ἷβ ἰδίῃ, ἀπ ἃ νον οὗ τθ- 
ἰουτοδιίίοη. Ἐμὸ σταπάοδε ἔοστα ἴῃ ὑψοῖ {π18 οτὰθν 

ἢἰθ ἰἰ86 1 8. πὰ [6 ορπησοϊίζου Ὀοίπτϑαι αἀοοά- 
τάν δοὰ Εδϑίοσ, Ὀοΐὰ ἰῃ τοΐογθηοθ ἰὸ (86 ἴδοὶβ 

σοτητηοϊηογαιθα (ἔπ αἰοποιηθεΐ δὰ (᾽6 ὩΘΥ [16 ἴῃ 
ΟΒείβι) ἀπὰ ἰῃ σοίξγθῃοθ [0 ἰδ ἱπηροτγὶ οἵὨ [80 ΒοἸθιηηΐ- 
6.85. Τα Αἀγοη βοαβοὴ δῇογαβ ἃ δἰ παῖδ Πἰπ|6 ἴῸΓ 
Ῥγορδγαϊίου ἴον πὸ ΟὨ τη δ8 ἔδθιϊναὶ (σοορ. Μαϊί. 
ν. 28). 

12. γ ιονοά ἐπ 1.5 οαὐϊπεαραὰ δεροοῖ, [86 μυγ βοδιίίοη 
οὗ Φδοοῦ Β Βοῦβθ νὰ8 ἃ τί ἃ ρυγβοδίίου ἔγοπι τϑὶὶρ- 
ἰοῦ ἰτραρο- τοσβΐρ, δὰ ἐ.6 Ιηθ8η8 οὗ Βυρογβιϊ ἤοῃ, 
πο [86 ὩΟῪ δινδκοηθὰ δηὰ θυ ξοηθα ΘΟηδβοίθμ 6 
οὗ δεδοοῦ βανν ἰο Ὀ6 ποιμίηρ Ὀυὺὶ ἸάοἸαίτγ. Βυΐ [1.686 
ὙΓΟΥΚΒΕ ΟΥὁὨ βϑυρογβδιου δηὰ ἰαΟἸδίγΥ τ ΟἸΟΘΟΙΥ ΘΟη- 
Ὡθοίοα τὶϊὰ (06 δηδιϊοΐδιη ἴον ἩΒΙΟὮ ὅδοοῦ Β ἤρυδθ 
ΤΑΌϑΙ᾽ 450 τοροηΐ, Τμ6 οοϊωηοη Ὀδηά οὐ 6 οὗὨ 160]- 
δέ δηὰ (απδιδοίστη 8 {πὸ τοϊηρίηρ οὗὨ (86 τοϊσίουβ 
βίδία δῃὰ ἀϊβροαί(ἰοη τῖζ Πῆθτθ οατ Δ] ἐπουρ 8 ΟΥ 
Βασι πθηϊθ, ΤΉΘΓΡΟ 8. ἰπἀθοά, 8 δηδιϊοΐβια οἵ ἰθοῃο- 
εἴδατα, Ὀπὶ ἸΏ θη ἰξ ἰ6 (86 δαπιθ ΘΔΓΏΔ] ἰμουραί, πο Ὦ 

19 ΟχίοΓΔ] αδροοὶ οὗ το] χίου 88 τορος 
ἀι86 ἢ, δηὰ (πγουρῃ ἰδἷβ οχίγοθ υἱοῦ 7118 ἴεΐο δὴ 
ἰἀοἰδίγοιιβ ἔδαν οἵ ἱπῆλρθϑ, δ8 1 ἸΔΟῪ ᾿σοῦο δοίτιδὶ Βοδ- 
116 ρῬόονοσβ. Τὴ τρϑιῖβ οὗ 8 δουμὰ δηὰ ὨΘΑΙΩΥ 
ἰτοδίσηθηι οὗ ̓ πηαρο8 ἰᾳἀοἸΔίΓΟΌΒΙΥ νοπογαιθα, ἃγῸ οἰθδι- 
Ἰγ 5668 ἰπ {818 ὨΙΒΙΟΓΥ : 1. Α ομοοῦαὶ Ρυἱηρ ΔΥΤΑΥ 
ΟΥ̓ 109 ἰγηαχοθ δὖ {π6 ψαγηΐηρ ποσὰ οὗ (ἀοὰ ; Ὀὰὺ πὸ 
{πγθαῖθ ΟΣ ΨἹΟΪΘ 66 ἀρδίηβε 6 ΡΟββθββοῦβ οἵ [86 ἰζω- 
δζοΒ: 2. 8 ΒΘΟΙΩΪ ΤΟΙ ΟΥΑΙ, δ ἴῃ ἴἢ6 Ὀατὶα] οἵ [86 
ἀοαά Ὀοάγ. ὙΥΒΑίονον ὯδΔ8 Ὀδρη (86 οὐ͵οοί οἵ γῸΓ- 
ΒΡ βου ἃ Ὀ6 Ὀυχίοά ἑοπάοσὶ Υ, ἅη1088 ἐὺ τδ8 πϑοὰ 
ἀἰγοοῦν ἴον ον] δηὰ ογυὶ] ρυγροθοθ. ΤῸ δβδογρα 
ἩΔΒΏΪΠρΡΒ [(Ο]]ονν [ῃ6 τεηοναὶ οἵ ἴῃ6 ἰτοαραθβ, {116 ρτθ- 
Ἰαάθ το [ῃ6 το] σίουβ πναϑιΐηρθ οὗ ἰ6 6 1)18, δῃὰ 186 
Βτϑὺ γι πη ΠΑΡ ἰοίο οὗ Ὀαρβιῃ. Τὴ6 ψαβιΐηρ 
ὙΆ5 8. 5.100] οὗ [86 ρυυϊ ἔγίηρ ἔγοῦλ βίη δηὰ ρα} ὉΥ 
Τορθηΐθῃοθ: δπὰ 89 δβυοῃ ψὰϑ οομηθοίθα μι (86 
Θἴδηρο οὗ ρψανιηθηίβ, {80 ὨὩΘῪ μαστηθηΐθ ΒΥ Ο]ἰ Σὶν 
(Π6 ΠΟῪ ἀϊδροβί(ἑομ, 88 τὶν ἐδ6 Ὀαρ ῖϑπιδὶ ΤΟ 68. 

18. ΤῊο τοι χίουβ οδγῃθθίιοδθ ΠῚ ἩὮΘἢ Ιδγαοὶ 
ἀορατίοα ἔτοση β' θοῦ δβοὶ 86 ἀθθα οὗἁ [16 8018 οὗἉ 
ϑαοοῦ ἴπ 8 ἀἰδογοης ραν Ὀοίοτο ἴἰθδ6 δυτγουθάϊησ Οδ- 
μλδηϊίοθ. ΤΏΘΥ ΒΑ ἴῃ [80 τηαγοὴ οὗὈ βγϑεὶ 8 μοβὲ 

πὶ πῆοτὰ ἴ86 ΒΟ ἴΠθ65 δὰ ροῦγον οὗὁἩ αοὰ γγὰβ ἰῃ 
οουθῶδηϊ, δηἀ ΝοΓῸ τοϑισαϊηθα ἔγοπι Ῥαγβαΐηρ ἰμοτὰ 
ΟΥ̓ 8 ΒΟΙΥ ἰοῖτοῦ οὗ Οοὰ. Τῃ6 ἰσστοῦ οὗ αοα ἮδΥΘ 
ἰπαϊοδίοα ἐπ ὕδοί, ἐμαὶ ὑμ6 8114}} Βυγτουπαϊΐηρ πδίίοη 5 
τοοοίγοα δῃ ἱτυργοβϑίοι ἔγοπι (ῃ6 το] ρσίουβ δηὰ τρογαὶ 
Θδγηθϑίσοαβ οὐ [6 δΒοῃ8 οὗ [βγϑθ]ὶ, ἴδ ἀθοροῦγ δηά 
ΤΏΟΓΘ ΘΟΒ ΤΟΙ] σ᾽ ἰμδη ἴΠ6 ἐΐγθὺ ἴον γύρο. Α {π|κ 
τοὶ χίουβ δηὰ τπογλὶ πουϊκχίπο οὗ ἔδαν πϑῃΐ δου αν 8 
δοΐοτο ἴδ πδίΐοῃ οὗ [βϑγβαὶ Ὑμθὴ ἰζ θηΐογοὰ Οδηδϑῃ, 
διὰ τὸ ΤΩΔΥ ΟΥ̓ΘΠ ΥἱἹΘΟῪ ἰἢ6 Ὀγοβϑηΐξ τηϑγοῖ οὐὗἩ Ψδοοῦ 
88 ἴογοβῃδαοπίηρ ἰμαὶ ἰαίου τηλοῦ δηᾶὰ οοπαμοϑί. 
Βυῖ 106 Βδιηθ ἰθῦτοῦ οὗ ἀοα δὲ8 δὲ ψϑγίοιιβ {πη 68 
Ῥτγοἰθοϊθα δῃὰ βαυϑα 16 ρθορὶθ οἵ αοά, Ὀοΐ ἀαγίην 
ἴδε οἰὰ δῃᾶ ὨΘ ΟΟΥ̓ΘὨΔΏΪϑ. 

14. ΤΌΘ ΓΙΑ] τθῆὶ οἵ 8 ρίουϑ γον ἰὰ {86 18 οὗ 1886 
θα ΐονοῦ, ΟΟΥΓΟΒΡΟΒΑΒ, δ ἰμ6 υτηδὴ ποὶϊ-ἀοίηρ, ἴο 
169 ΔΙΙΒΙπιοηὶ οὗ ὑπ6 αἰνίηθ ργοπηΐθθ. [0 βίδηὰβ ἴῃ 
186 δδτη6 τοί διίίοῃ 88 ὑπ υμηδη ὈΓΑΥΟΣΥ δῃὰ διυθῃ [0 
106 ποτὰ οὗ ΘΟοὰ. Τμὸ τὸν οὗ Ὀδρίίδβῃῃ δηὰ οοῃ- 
Βετοδίίοη "' 18 {16|1οὦ ἴῃ ἴἰῃ6 ρίουθ ΟἸ σι ϑδῃ ᾿ἰἴ6, 
ὍὌΡου (86 στουμὰ οὗ (Π0 σταοθ δηὰ γυ ἢ τὶ τ Βοὰ 
σὰ 1815 ᾿ἰα Ῥγοχζηΐβοθβ0 δοῦν ὙΟῪ Σοίοιβϑ ἰὼ 8 
πτῦν ΟΡ α Οοά, αὐ εἷἰβ Θῃίγδηθα ΡΟΣ ἃ ἀἰβ8- 

Ὧ8 ΟΌΓΏΘΥ, δη ἃ ἤθη00 {86 [Ὁ] ΒδΙπηοτὶ 
οὗ [06 νον γδβ (ἢ 9 ἐλρθλναυνίοα οὗ πΠ6 ρτιδοίουδ Ιοδἀ- 
ἱηρ οὗ αἀοἄ, δῃὰ οὗ ἰδ6 γι δηὰ (αἰ ἔ]Π688 οὗ ἀοὰ 
ἴο εἷδβ τογὰ, 1ὲ τγὰϑ ἃ ἱρὴ ροϊπὲὶ ἰη ἰδ 118 οὗὨἉ Ιβγδοὶ, 
ἔγοσα Ὑθ] ἢ, τ 116 Βο]ἀΐπρ [Π6 Γδαβῦ, ἢ6 Ἰοοϊκοα ὑδοὶι 
ΟΥ̓́ΘΡ δΐ8 γῇ οἷθ ραδϑὶ ᾿ἰβίοσυ, θὰ σογο ΘΒρΘοΐ ΠΥ οι 
ἷα Ἰοτρ ̓ ουγ 6 Υ δὰ πδηογίησθ Βα ἴῸν [818 ὙΘΓΥ 
ΤΟΆΒΟΏ ἴῃ6 ἴδαϑι ΜὰᾶῺΒ οοπδϑογδίθα 4180 0 δὴ οὐ ]οοῖὶς 
ἱπῖο 9 διίατο. ΕῸΡ 189 γί ν Ὠἰβίογυ οὔ Βοίδεϊ, 
8606 ΒΙὉ]6 Ὠἱοϊί ομγίθϑ. 

1δ. ΤῊ δβοϊδϑιηη, γονογοιὶ Ὀυτῖαὶ οὗ Ποθογαῇ, δηὰᾶ 
[86 οὐἷ οὗἩ ποϑρίῃρ ἀοαϊοαίθα [0 Ποὺ ΤΑΘΙΠΣΟΓΥ, ΔΙῸ ἃ 
Ῥγοοῦ ἰμαὺ οἷὰ δηὰ ἔδίε μι! βοσναμὶβ ΓΘ δϑίθοιηθα 
ἴῃ 106 Ὠοῦδο οὗ ὅδοοῦ, 88 ὑπο ὑοῦ ἰῇ ΑὈΓΔΉΔΠ᾽ 8 
Βουβθῃοϊά, Αϑ ποὺ μδὰ ἰδίῃ ἃ ἄϑθαρ ἰηϊεγοϑὶ δηὰ 
Ῥδιῖΐ ἴῃ 106 ΓΆΠΙΠΥ͂ σρὶτὶς δη ἃ ΘΟΠΟΘΓΏΒ, 80 ΠΟΥ͂ Γ6ΓΘ 
ἐγοδίιϑὰ ἰῃ [ἰδ δηὰ ἀδθδαὶῃ 88 το 6.8 οὗ {μ6 ΤΆΤΩΪ]Υ. 
Τὴ ἀροὰ ῬοθοΣδἢ 18 ὑμΠ6 οουπίογραγι ἰῸ {86 ἀροὰ 
ΕἸΊοΖζοῦ. Τὸ ἴδοι ἰμδὶ τὸ Βπὰ Β6Ρ Ὠδγὸ ἀγίηρ ἴῃ 1116 
ἔαγαΐγ οἵ Φδοοῦ, Ορθ.8 ἴἰο υβ ἃ σἴδησθ ἰπο 186 σπϑίτη, 
ἔα μέυ] αἰξαοδηηθηὶ οὗ {μ8 ἔγϊοπὰ οὗ Βοθοκδῇ, δηὰ 
δὲ (06 ΒΔ1ὴ6 ἰἶτηθ ΘΔ ΌΪ68 υ8 ἴο οοποὶυᾶθ τ (86 
ἀ ὑμῶν οογίδίηἰγ [μδὲ ΒΘΌΘΙΚΔΗ Δ πον ἀοαα. Π60ο- 
τ που]ὰ ποῖ ὄδυο ραγίοα ἔγτοπι Εθῦθία ἢ Ἡ 116 886 
ἯΔ58 ἰνΐηρσ. ὈΧΡΙΣΖΒΟΗ : “ Ἦ 6 ΤΔῪ σοξϑγὰ (Π6 Ποᾶ- 
ἴΠ6ῃ ἐγβα  ἤοπβ, ἰδὲ {86 παγβα οὗ ΠΙοηγβίὰβ (5392. 
Βάκχος) 1168 Ὀυγίοά ἰπ ϑογίθορο}}8 (Ρ ΙΝ. ἢ]. Ν,. οἈ. 
Υ. 16), δηὰ ἰμαὺ (86 ταν οὐ Ξ]]θη08 8 ἐοαηὰ ἴῃ ἰῃ6 
Ἰαπὰ οἵ 1806 Ηοῦτοντα (Ράῦβαν. Αὐΐϊαςα, οδρ. 24), 
νὰ ἢ το Εἰ, Ὁ. Μ|ΘΒΔ6}15 Θομηθοὶβ ἴἰῃ6 ῥδββαρθ, 88 
10:6 το Γο αἰδίοτίοα δοῖο68 οὗἁὨ {μἰα πατγτδινο." 

16. Ἧ ὁ τα  τορδγὰ {9 πον δια οἱοβίῃρ του οῃ. 
δηὰ ρτοχοΐβο τοὶ ὅδοοῦ τοοοϊνοὰ δἱ Βοιλιοὶ αἴνογ 18 
ἐπα κοσί νης ἔϑαδι, 88 [86 σοηῃδιτηδίΐοη δῃα βθϑ]ηρ, 
οὗ δἷβ ἰαἱτἢ, δὰ ἰδ ἴδ ἔΌΓΠΙΒ 8 Ῥᾶγα}} 6] ἴο 116 ὁΘοη- 
Ἀγταδίϊοι δηαὰ θα] ηρ οὗ 86 αἰ ἢ οὗἨὁ ΑὈγϑμΆσὰ ὉρΡΟῊ 
Μοτῖδι (οἰ. χχὶϊ, 16). Βυὺῦ ἰξ 'ἴΒ ἴο Ὀ6 οὐβασνθὰ Βθγθ 
ἰδαὲ ὕδοοῦ ἰ8. βγβὺ βοαϊθὰ δον Ββανίησ ρυγίβοα 8 
ἈΠ ἔγοτλ ΔΠΥ͂ Βμδγο ἴῃ 186 χυὶὶῦ οὗἉ ηδιϊοἴβη. Αηὰ 
1{|Ὲὸ βᾶταθ μῖηρ ῬΓΘΟΐΒΟΙΥ ΤὰΔῪ Ὀ6 βαἰα οὗἩ (86 86] ϊηρ 
οἵ ἌΡγαβατα, δέϊου μῃ6 δαὰ γοθὰ μἰπαβοὶβ ἔτοπι 186 
ἔδυιδιῖοϑὶ ῥγοϊιάΐοθ τμδὺ Φομονδὶ οουὰ ἴῃ ἃ γοϊϊρίουϑ 

Φ ΓΑσοηρ 86 οοπεἰπσϑηίαὶ ΘΠ ΌΤΟΒΟΒ οΟμβγτοαδίλοιι 8 γ6- 
ἰπ τι ἢ 186 δΆπ0 ᾿ἰσμξ 88 τὸ ἃ [80 ΟΡΘῚ χϑόθῃ" 

οἱ οὗ 86 Ὀαρεϊξοα ποτ θογΒ οὗ 86 αἰτοῦ, ἰο ἱποὶς Ετεῖ 
οοτμσησηίου ἢ ὙΒΘῺ ΠΟῪ ΔΓΘ βαϊὰ ἴο δϑδιταο ον Ἐβθταβθὶτοθ 
{89 γοΟΎΒ ἩΓΣΟΣ ῬΟΣΘ χλὶθ [ΟΣ ὑθοτα ἴῃ ἐμαῖς Βαρίϊϑθρ.--Α. α.] 



δ66 ΟΕΝΕΒΙΒ, ΟΒ ΤῊΞ ΕἸΕΚΙ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΒΕΒ. 

Β6Ώ86 ᾿ἰζοτα!γ ἀσσπατνὰ {10 δδαοεῖβδοο οὗ ἃ Ὠυσοδη [ἰ{8, 
ἷ, 6..), 06 ἐΐοσαὶ ΜΉ Πρ, 6 Ὀϑοδῖα οογίδίῃ οὗ ἷβ 1:8 
οἵ ἰαἰδ, οὗ [06 ῥτῸ οἵ ἀοὰ, διῃὰ οὗὨ ͵5 ἔσϊατο. 
ΤὨυ5 ἤοτο ἴΔ6 ἤπια οὗ βγδοὶ ἐδ δουρὶ οἰ 6} Ὁ Ρυγδοα 
ἔγουα ἴδ βιηοκο. Βαὶ δοζγο, δρϑίῃ, ἰδ 1198 ἴω ἔθ ΤΟΥ 
ἰδὰν οὗ ἰδ9 ἰηπεασὰ 16, ἰδ)ὲ αοἀ οδῃηοί 8068] (86 
αὶ! ἔτοσα ππϊοῖ ἰὴ 6 ἱπιρῦγο οἰ οσαθηΐδ ἤᾶγὸ Ὡοΐ ὈΘΘΏ 
Ῥυτχοὰ. Οἰδοννΐδο ῥδηδιοίδιω, ἰοο, τουὰ Ὀ6 οοη- 
Βιτηθα δῃὰ βαποιίομθα, Ηρῃοο [Π0 Δεβυσδοο οὗ ἴδ! 
ΝΠῚ αἰναῦβ τΑνῸΡ δα βυοίυδίο, οΥο ἰο ἰΐ8 ἀΐδαρ- 
ῬΘΑΓΆΠΟΘ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟΏ6, ἰῃ [06 ΤΩΘΑΒΌΣΤΘ ἰπ ὙΠΟ. ἢθ 
ΘΟΣΩὈΪΠ6Β ρυγο δηα ΔΎ] οἰ θσοθηὶβ τὰ εἷ8 ΔΙῚ Ὦ, 
δῃὰ {ποθ [0] .3 ἐξ τη 0Γ6 δηὰ τηΟΥΘ 8ἃ5 ἃ οοῃβάρεοο οὗ 
8 σοῦ γσταάθ Ἐπ μυδβίαβιιο τηοισηίδ, τα Ὑ Ὠυ- 
ΤΏΔΏ δοίβ οὗ ὈΟΪΠΟΒΆ, ὈΑΓΟῪ ΘΔΓΠΟΒΌΙΟΑΒ δηα ἐΘΙΏ ΟΥ̓ Υ, 
Μΐ1 ποῖ οοτηροηδβαίθ ἔος ἴ86 ῥγοίουηδ, ΠΟΔΥΘΏΪΥ 88- 
ΒΌΓΔΏΟΘ οἵ δι, δὴ οΒ Δ Ὀ θη θα 116 οὗ ἐδ 1, τοὶ 
ἷἱδ ἰὴ9 νἱῶ οὗ ἴ6 Ηοὶγ ϑρίτς, Τίτος ἰδ ἴα, ἰμδὲ (86 | αἰδίγηβ 
ργθοοπαϊίοι οὗ δβοϑιΐης ἰ8 πββολου, [6 Ὠρασὲ οχ- 
Ῥογίθηοο οὗ (ἢ6 οὗ ὅὍοῦ, οὗὨ τϑοοῃο ἰδιίομ ὮΥ 
ἔα , Ὀαὲ [ῃ18 ρΙΆ οὗὁἨ αοὐ (6 Ομ βδη τουδὶ ἰκοορ 
Ρυγο ὉΥ͂ βιοδ  Ἀϑίμοθβ ἴῃ (ἢ9 ογά, ουϑὰ ἐπ [Π6 τηϊασϑὶ 
οἵ ἰοτηρίδιίου, παϊοῖ 16 οἶδ ἃ ἰο ἔδληδε- 
οἶδπι (8606 ἴῃ 6 Εἰ ρίϑιἾ6 οὗ 9 8:268), αιιὰ ἐμθη Ὠ6 ἐξ οο;- 
βγηθα. ἴῃ οἂν οϑίξηδία οἵ (ἢ9 οὗ οοπδστοῦ- 
τίοη, ἰδ 8 ποῖ δὲ 81] δίγαῃηρο ἰδὲ ὅδοοῦ ββου]ὰ μδνθ 
(86 πϑιηθ οὗ [δγϑαὶ, ἤγϑὶ γίνη ἴο Ὠένη δὲ Ῥοϑιΐοὶ, ΒθγῸ 
σομβτιηθά [0 ᾿ἶπ), Ηδποοίοσι ΒΘ ἰδ ηοτΘ ἔγθαυθη!γ 
ΟΔ]16α ᾿βτγδοὶ, ἴῸὸν (86 Ὡθνν Ἰὲθ ἱῃ ᾿ὶπὶ 8δΔ8 Ὀθοοσοθ ἃ 
ΘΝ Ὠδίαγθ, (Π0 Ῥγοτηϊηθηὶ δηὰ τυ] ϊηρ Γϑαίαγο οἵἁ ὲβ 

ἰηνσ. 
17. ΤΏ γϑυθιννοὰ Μοβδίδηϊο ὑσοχωοΐϑθ δαδυγοα ἴὸ 

“δοοῦ (ἢ. χχχν. 11). 
18. τοι ἴδο ἔδοι (Πδὶ Φδοοῦ οτγοοίθα ἃ δβίοπα ρὶ]- 

δῦ δὶ Βοιμοῖ, οὐ πιο Β6 ρουγοὰ ἃ ἀγίηκ.οὔδγίηρ, 
δὰ ἴΠ6η οἱἹ, Κποροὶ οοποοίαγοδ, πιπουϊ (6 ᾿οδβὶ 
ἐτουπά, [δὲ [186 ΕἸΟΙΐδὲ ὮθΓΟ ἰηἰσοάυσοβ (ἢ 6 Βαουῆοο 

(μΐδ ἔοττω, δῃ ἃ Κπογβ ποιμίηρ οὗὁἨἁ δὴ δἱίδὺ δὰ οὗ 
ΔηΪΠ141 δβδογῆσοβ (ρ. 2714). Βαὶ ἰξ ἰ6 ονϊάθηὶ μαὶ 
Ὁ818 ΡἾ ΠΑΡ νὰ ἐδίχοι ἔγοσ (ἢ 6 Δ᾽ ἐ6᾽ ὈδίΌΓα τηϑηϊοηθα 
(νον. 1), δῃὰ (μὲ (μι ἀγίπκ- οὔογίῃρ ταυβὶ (Βογθίοτο 
μ6 αἰδιοχυϊδηοα ἤοτα [26 βδοσίβοθ Ὁροὴ ἐμαὶ δἰ ἰδγ. 
ΑΒ ἴῃ ἰἢ8 ττοβϑιϊηρσ οὗὨἉ ὅδοοῦ, (6 αἰϑιέποιΐοη Ὀοίνγθθῃ 
{6 οαὐαρὰ δηὰ ἴηνγαρὰ δϑροθοὶβ οὗ ἴμ6 τὶρῃν οὗὨἨ 186 
βγεῖ όσα, πὰ ἰδ 8 4150 οὗ 180 Ῥνυϊοδίμοοά, γβέ δοϊγθϑ 
ἱπίο νίονν, 80 Βοτθ, δἰϑο, γὸ ἢδυθ ἴδ ἀϊδιϊποίίοῃ Ὁ6- 
ἔπϑθηῃ [ῃ6 ρΘΟΌΪΙΡ ΒΑΟΥθο06 ἴῃ ἐδο δἰγίοε Βο86 διὰ 
ἴδ6 (μδηκ-οὔδιυίησ. ΤΠ βίοθῃθ ἀοαίρηαίοθ (ὁ. χχγΐ!. 
20) [86 ἰάξα] Βουβα οὗ αοὰά, διὰ ἰῃ ἐπΐα 60 
πηυδὲ Ὀ6 αἰβεϊηρστιϊθιοα ἔγομλ ἴδο αἰίδυ. ΤΉγουρ ἴδ 
(ΒΔ -οδδυίηρ ὕδοοῦ οομδϑογαίθβ ἔδθ ϑηογιηθπὶ οἵ 
δ8. Ῥτόθρογ Υ ἴο ὑπ6 Τμογὰ ; ἰΒγουρῃ ἐδ6 οἱ Π τδίβοβ 
[86 βίοῃθϑ, 88 γ768}} 88 ἢἷ8 (πδηϊκασί νίηρ,, ἰο ἃ Ἰαϑέϊηρ, 
Βδογϑα γομο Όσηοο. [ΕΥΕΤΖ ΓΟ οτο : “ ΤῊΘ 
ΙΓ γϑδγδβ᾽ ἸΟΌΣΏΟΥ ἔγοια Βοίμοὶ ἰο Βοιμοὶ ἰ8 πον 
οοταρ]οίθα, 189 ἰοσταοῦ σοδίάθηοο αὖ Βοίδμοὶ βίδηὰβ 
[0 ἴ86 Ῥγεβϑϑῃῦ ΒΟΙΩΘΉΑΣ 88 ἰμ6 Ὀεχίπηΐπρ ἰο (Π6 δῃὰ, 
186 ὈΓΟΡὮΘΟΥ ἰο ἐμ δ] ΒΙπλοηὶ ; ἔον, 16 υπζοϊάϊης οὗ 
ἴ.6 ΡυγΡοΟβο οἵ βαϊνδιίίομ, 80 ἴδ 88 ἰδδὲ οου]ϊὰ 6 
ἄοπο ἴῃ ἐδ 1ἰἴ6 οὐὗὁἁἩἨ δδοοῦ, 888 ΠΟῪ τϑαοιιϑὰ ἐΐ8 δόῖοθ 
δηα γτοϊδιϊνο οοταρϊοιΐοη. ΤΏθΡρα ἰμ6 [τὰ ἀρροδιοὰ 
(ο ̓ ἷπα ἴῃ ἃ ἀγοᾶπι, ΒΘΓΘ ἴῃ εἷβ ττακίηρ δβέβίθ, ἀπά ἰδ 9 
ἄγθϑτὰ 8 [86 Ῥὑγτορῃβῦο ἐγρε οὗ ἐδ τνακίηρ γϑδ]γ. 
ΤΏοΡο αοα Ρῥγοιϊβοὰ ἰο ρῥγοίθοϊ δῃὰ ἢ]688 ἔτ, δᾶ 
Ὀτγίπρ ἔα Ἀδοῖὶς ἰο ἐμ 18 Ἰδηά---ἃ ργοπηΐβ ἢονν {1 8]]οἅ, 
ΤΏΘΓα ΦδοΟῦ τηϑᾶδ ἢΪΒ ΟΥ̓, ΒΘΓΘ ἢΘ ῬΔΥΒ ἰδ. ΤΏΘΓΘ 
αοἂ οομδοοναίθθ Ὠΐπλ ἐοὸ Ὀ6 ἴδ 6 Ὀοαᾶγοῦ οὗὨ βαϊναϊΐο 
Δ ηἃ ΤΆ 65 ἴΠ6 ὑπγοοῦοϊα ῥγοσαίβο οὗ [86 ὈΪ ββίῃ οὐ 
Βα] ναϊίοη. ὅ0 [ἊΣ 88 186 Ὀγοπιὶῖβα οουἹὰ 6 018]1οὰ 
ἰπ Φϑοοῦ, ἰὰ '8 ποὺ [1816 ; ἰδ Ἰαηὰ οἵὨ ῥτοιαίϑθ ἰδ 
ΟΡΘα Ὀσίοσγθ Βἷτα, ἢ 6 888 ΔΙγοδὰγ οὐϊδίηθα ρμοεβοδδίοι 

ἤ18)1ὁ, Ηρσποο, ἰοο, δαδοοῦ τοηθτβ [δ0 ἤδη Βοίϊ- 
ε], ἰῃ τ ῖ6}} 180 ρμοουϊίατίτγ οὗἨ ἰμὸ κγεϊδίϊοι 
ἴο Φεδοοῦ ἰβ ἱπάϊοαιοα, λὲὶδ ἀφείη ἐπ ακὰ 
ϑοϑα ΟΥ̓ .αοοῦ, ἀπὰ ἰμ6 τϑυσπίηρ οἵ εἰιΐα 

᾿ἢΐβ φοῃβοϊουβηοϑα ἰπδὲ αοα τὸ 
ἴῃ ἃ δ ἰσθμοῦ τιοδδυγο, Εἰ-06ὲ}-ε1.".- 

ὩΔταΘ 

6. 

ἩἨΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸῺ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

βεθ ἔνο Βοοϊγίηαϊ δῃὰ Ἐπιϊοαὶ σασϑῦῖα. Φδοοῦ 
βοι οιλθοῦ δὲ βιμιθοδοα: 1. ΤῊΘ ἀορατγίωγο εἰ 
ἔτοσα βυοοοίδ : 3. 0 βοι]οσησηὶ ἰἰθοι: 8. ἔθ πον 
ἀορατίατο ἰο Βοιμοὶ.---Ἴοὸ θϑοι]οπεθοὶ ᾿ἰδοϊ: 1. ον 
Ῥτοσιίδίης  ὨΔΡΡΥ τοϊατῃ, τγοθρογοῦβ δοηυϊδὶ θα 
οὗ ἔδιο ρμδγοαὶ οὗ ἰαπᾶὰ, Ῥϑδοϑίῃ! σοϊδιΐοῃβ σπῖτι (86 
Βμοοδοσοΐοα. οἰ σίου ἰοϊεσαιίίου. 3. ΗΟ δετὶ- 
οὐδὶν οηἀδηρογοα (ἰγουρ δδοοῦ᾽ 8 σδυϑίθββωοθα. Ηδ 
ἀο68 πος γοϊαγη ΘΑΥΪΥ ὁποῦ ρἢ ἰο Βοίδοὶ ἴο [018] [ιὲ5 
ΥοΟΥ. ΙΟΡΔΌΪΝ 86 οὐδ οομιδίἀοσβ ἰδ δἰτδν δἱ 5116- 
Θἤοδι 8 Βυ ρϑ 16. Ηΐδ Ἰοτο ἴον Εδοϊγνοὶ σωδῖοβ εἶν 
ἰοἰοσδηΐς ἰο ΟΣ ἰογαρὨΐμ, Δ ΘΟΙΒΟΟΠΘΏΪΥ ἰὸ {δὲ 
[οΓΔΡ τὰ οὗὨ Πῖβ ὨΟῦδ6 ἀβοβόραὶῃ ΗΪ8 ΡΟΪΥΜΒΙΩΥ ἢ 
ῬΟΓΉΔΡΒ ἴΠ6 οοοδβίοι οὗ Ὠἷκ ἰσϑαϊΐησ (π6 οὨϊάγοῦ πὶ 
Βροαίδὶ ἱῃάυϊσεηοο). 83. Ηον ζδαυί}}}υ ἀϊδιυγθοὰ ! 
 ἱΠΔ ΒΒ ἸΟΥ δηὰ ἀϊββοηοσ. τροσίαμηγ οἵ ἰδὲ 
ΒΒΘΟΒοτηὐι68; ὑ88 ΘΔΓΏΔΡΘ οἵ [ιἰἷδ δοῦβ. δὲ οχὶβί.- 
ΘΏΟΘ οὗ ἷβ Βοῦθ0 δηὐδηροτοά. 4. ΤῊΘ ὮΔΡΡΥ͂ οαῦ- 
οἰπείοη οδυδοὰ ὈΥ “6000 γτοροιίδηοο δηὰ (οὐ ρτὸ- 
ἐοοῤίοῃ.---Το ὅγθὶ ρτϑαὶ ΒΟΙΓΟῪ ργοραγοα ἴος ἴδ 
ρδισίδσοι ὈΥ 8 ΤΑ τ Ἐκεέ πδα ἀετυκὸν ἀφότηιδοις 
ἀδηροσζοῦδ ῥτΌΡΟΒδ]α οὗ ἐπ οημἀδμὶρ Ὁγ {816 ϑθοδοθτ- 
ἐ:68.--- ΤῊ Ὀτοίδοτγε, Βιμθου δὰ 1,ονὶ. Ὑδοὶς τρὶς. 
Τηεῖρ πτοῦς.---ΕΑμδιοίασα ἰῃ ἰ5 Βγεὶ ὈΪΌ]104] ἔοστα, 
δια 18 εἰδίοτῖο τοδοἑίοοιδιίοτα.---18 οὐπίαρίουβ ρμοπ- 
ο΄. ΑἹ], οὗ δὲ ᾿ἰοδδὶ [Π6 σῃδ᾽ουἑυ, οὗ ὅδοοῦ᾽ 8 δοἷβ, 
δῖ διυορί δοπρ ὈΥ 18 ἰπβῃθηοο.---ὁΔο0Ὁ Β τορθηίδῃοα, 
οὐ ἴΐπ9 ἔοδδὶ οἵ ρυτίδοδίξοη οὗ μἷ8 Πουδο.--- ον [86 
αὐΐοι οὗ τϑρϑηΐδηοθ δηὰ ἔα ἰβ τοβοοϊθαὰ ἴῃ (δὲ 
Βδοροὰ ἱηβιλι σι δ. [πὶ Ὀοΐδ βδονγδιρθηίβ, ἴω ἰδ6 οεἶθ- 
Ὀγδὔοη οὗ ἴδ [ον δ Βυρρον, ἱπ (86 οοπμοοϊίίου οὗ 
βδοζοὰ ἐοδεναδβ, Υ ἴῃ 6 οοδοοοΐοῃ Ῥεοϊποες 
Θοού-ΕΥΔΥ δηὰ Ἐδδβίον.--- Το [Πδηϊκαρίνίηρ δὲ Βοίδ- 
6).--- εστο, ἴοο, ἴ.6 ἔοδοὶ οὗ Ἰογ ἱβ ἐοἱϊονδὰ γ ἀδθὸρ 

δηἀ Ζ90ΠΟΓᾺ] ΟὈΘΟΠῈΐ68.---ε ὈΟΥΔἢ : 1. 78 
ΚΏΟΥΝ ΨΟΡῪ ᾿ἰπ119 οὗ ΒοΡ ; δηὰ γοῖ, 3. π ἴσον τεῖῦ 
τυοἢ οὗὨἨ [6 ν.---ΤῊ0 οὗ ἰγῦ8 δηὰ υὑπϑ.] 3} 
Ἰοτο ἰι [86 κἰπράοτα οὗ Θοὰά.---ΤῊῆο, ΟΠ Υ οἵ ἔτος 
Βοσνΐοο.---οο 8. Θοη νι διϊση---Θοπβιτοοα 88 ]«τδεὶ. 
--- Το τοηονοα Ὀγοσηΐβθ. 

γε βοοίδοη. ΤΖ7ἢ6 εοἰἐἶΐοπιολέ αὐ 5'ποεοίϑ. ΟἹ. 
Χχχὶϊ, 17. ΗΛΕΚΕ: Ηοσ, ὯὨ0 ἀουδὶ, νἱδίτϑὰ ἢἷ8 ἔλεμ ον 
ἀυτίησ (15. ἰπίεοσναὶ.-- -ΟἸΈ Άση : (Ο θοΙηΘ δοοουῃῖ8 
πὸ Ὀοϊΐονθ ὑμαῦῷ β'υσοοι δ εἰϊπδίοθὰ οὐ ἔδο τισι 
δ'αο οὗὨ Φοτάδη, ἰῃ ἴδ6 γ8]}}6} οἵ ϑυοοοίδ, ἰῃ τ λοὶι Δ Ὺ 
(80 οἱἐγ οὗ Βοιδ ϑποδη. Βυσοοῖδι ἃσὸ ᾿ἰοσαγ ἢπϊ 
τηδᾶο οὗἩ θουρὮΒ, Πότ ἔ0 148 τηδὰθ οὗ Ὀουμὰδ οὗ ἰγϑο8 
δηὰ Ὀυδίιο8.) 

ἶ 
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βοοοκὰ Βεοίϊοα. Τὴε τεἰἐἰδηιοπὲ αὐ ϑΑφολεηι, ΟἿ. 
πυχῖϊϊ, 18-20θ. Κταβκε: (Βθθοδθῦ,, Ουδαϊϊα. Τ}0 
Βοριυλρίηι ἰγαμδὶ,, ἰδ ; Ομ ἃ, ῥρϑαγὶβ. Οἴδοσ υὴ- 
ἀογβίδηα ΤΌΠΟΥ. ἱ»ἢ,, ἀϑ δὲ τιοΊδ.,) Ἀδϑογίδ 
ἴδιδι ΑὈτγδμδια ἱπιγοαποοὰ (Π6 ἃσὶ οἵἉ οοἰδἰῃρ ΤΩΟΠΘΥ͂ 
ἔπ δπδαπ). σηβκόρεξ: γοὺ Βδύσηοῦ ἰάοτ8 
Β᾽'Δ] 6.) δ [6 τῶογο δηοίθηϊ ἤδπιθ οὗ ββοοδο. Βοῦΐη- 
ΒΟ ΓΟΑΡΩΒ ἰὲ 8 ἃ ρΡΓΟΡΟΓ ὭδτηΘ, δηὰ Πηδδ ἴδ ΠΟΥ ἴῃ (80 
ἡέμιν Ὁ οὗ 5ῃδίοσωο, βοὴ ἀϊδίδῃηοθ ϑαδὶ τα Ξμθοἤθτα. 

τὰ βεοίϊοα, Ῥίπαλ, ΟἿ. χχχὶν, 1--8]. 
Βταῦκε: Ὠίηδη  ἩΜΚ: πίἰίδουξ ἀουῦε, ἰδίκαη ἤτοτῃ 
τοοϊίνοθ ΟΥ̓ συγ Ο511γ.---ΟΟὨΊΓΑΓΥ ἴ0 4}} Ηἷβ ὀχροοίδ- 
οπδ (ἴῸν ἃ πὐϑρον ἐπ αυΐεὶ ἄπιθ οὗ πουβηΐρ, οἰο.), 
Φαοοῦ 8 ποαγὶ 8. τηοϑὲ ϑϑ} τηογ βορὰ ὈΥ ὈπΘἢΒ 
ἀἴξαταοο, δπὰ (6 σλτηδρο οοτωτη  ἐθαὰ ὈΥ Κἰσηθοη δὰ 
Τ1,ονἱ.---Ηὁ πο τίδη 68 ἴο βδιτα βίη, τηῦδὲ δυοϊαὰ αἶϑὸ 
Οσσδβίοηβ οὗἁ ϑ8ἴ:.-- -Οὐγοβ ἐγ 18 ἃ ατϑαὶ ἴδῃ]! ἰη ἐπ 0 
ἴδστηδὶα Βοσχ, δῃὰ ἢα8 οδυβοα ΤΩΔΗΥ͂ ἃ 006 ἰ0 [Ὁ]}]. 

Βοηβόρκε : (41. Ηοτῦ.) Α ρμεααϊπρ οἰτὶ, δὰ ἃ 
Ιδὰ γῆο 88 Πουῦϑὺ 5ὍΌΠΟ ὈΘΥΟΙα [Π6 ρτϑοϊποίβ οὗ ΒΟΙΏΘ, 
ἃῖῸ ὈΟΪῊ ροοῦ ον ποβιΐηρ (ΤΊι. 1], δ). 4, 7Τῆε γαρο. 
ὅΑΒΚΕ: (2 ὅδ. χὶϊὶἹ, 12) ΒΥ ἔογοθ Ὁ ϑὅΐδπι. χὶὶ, 12- 
14). (ψυάσίηρ ἔγοια Ὀἰμπα ΒΒ ἸΟν ΠΥ, 1 τὰ8 ποὶ πὶ- 
ουδδ δγν σοπδβοηΐ. ΒΑΧΜΕΕ: Εαρθ ἃ δἷη δραϊηβὺ (860 
βἰχιἢ δηὰ βουθῃὶῃ δοϊησηδῃτηθῃ(8.----Ὑ Πδὲ ἃ ἀΐβρτδοο, 
{πδὶ ρτοδί δηὰ τοὶ ὨΥ Ἰογά8, ἰηβίρδα οὗ Ὀοΐῃς δῇ οχ- 
δῖηρΪ6 ἴἰο Ποἷν βι 0] οἱΒ ἱπ Ομ δι Υ δηα μόδον, βου] 
δυγρδ88 ἔπ θη ἴῃ ἃ ἀἰϑβϑοίαίο δηὰ μῦῳ ἀοροτγμθῃί, 
-- ἙΒΙΆΟΘΗ: Υ ον. 7. ΕὐΟΪ δηὰ ἋῸΪ]Υ 8 ΓΘ ὕθυτοβ υβοὰ 
ἔγϑα θῖν ἴα ἰδ ΟἹὰ Το βίαιος ἰο ἀθημοῖα [Ὧ6 Ρ6ΙΡΟ- 
ἐγαϊΐΐου οὗἩ ἴμ6 ρτοδίεδβὲ οτϊηθθ. Τὴ6 οοῃποοίΐοη οὗ 
(186 ἱδουρῶν 19 (18, ἐμαὺ ροι]οβϑθηθδ8 διὰ υἱοθ δΓῸ 
[80 ἰοϑὲ (Ὁ]]γ, οἱς.--- οη ΒΟ ΕΒ : δοβορῆιβ δ8 
Τῖμπδὴ ποηΐ ἰο ἃ ἔαὶγ οὐ ἔδβίϊναὶ δ᾽ ΒμθοΏοτα. Ἐμὸ 
Ροσϑοι [πῇ οοτητηϊ θα [0 ΓΔΡ6 88 [ἢ τηοϑὲ ἀϊβ[1ἢ- 
κΚυϊδιοὰ (τον. 19) δοη (116 στονγῃ-Ῥτΐηοο, 80 ἴο Βρ68Κ) 
οὗἩ ἰὴ9 τυϊΐηρ βονογαίρη.---Ἴ ΒΟ 8008 οἵ δοοῦ, ον ἐῃθ 
Ὦγαι ἰἰηθ6, ἰγϑηϑίοσ {16 δρὲγὶ 8] Ὡδτηθ οὗἉ [μοὲν { 6 Ὁ 
ἄἴο ἴΠ6 Βοῦδο οὗ ὥδοοῦ, εἰθό. ΤΏΘΥ δ: οοῃϑοίουθβ, 
ἐδ γοίορο, οὐ ἴδ βδογοάῃμοαβ οὗ ἐμοῖτ ἔδυ}. ΤῊ 

. ΒὮΔΙΡ δηιοβὶ8 Ὀούνθοι ἴδγαοὶ δηὰ δηδϑη θηίθ ΓΒ ἰῃ- 
ἐο ἐμοῖν σοῃβοίουβηθδϑ (Βαυτηρσατγίθη). Ὁ. 726 ργορο- 
εαἷ 07 πιαγγίαρε. ΗΤΑΒΚΕ: ΑἸΓΠουρΕ ἴδ 18 ᾽υδὲ διὰ 

ΣῬΓΟΡΟΡ ἴο βίσῖνο ἴο γοϑίοσθ {8116 Ὑἰγῖπβ ὕ0 ΒΟΏΟΣ ὉΥ͂ 
δϑδκίηρ ὑποῖν Ῥδγοοὶβ οὐ ἔτἱθηβ ἰο ρὶνο ἰΠ 6: ἰῃ τηδῦ- 
τίδζο, δηἃ ἰμυ8 βοοῦτο ἐ]ιοὶς Ἰοραὶ ροϑίἴοη δηὰ στρ 18, 
γοῖ ἴδ ἰδ ρυϊπρ [89 σαγὺ Ὀδίογθ ἰ06 ΠΟΣΒΘ.---ἰ1{|}0 
οἰ] άγο Ὀγΐησ Ἰ᾿ἰρῃξς ὀᾶγοβ, στόνγῃ ΟΕ ἀσθ ἈΘΑΥΥ 

τοϑ. (αοἀ αἰνοντγαγὰβ ργο! ἱρὰ (Ὁ ϑαΐ. γνἱϊ, 8) ἸΒοτὰ 
ἴο οῃοῦ ἰηΐο ΕΣ ΤΠ ΕΠΟΣ το δοηβ πὶι [86 ΠΟΙ θα 
πδιΐοηβ) Ο. ͵7απαέϊοαϊ γουδησο ο ῳαοοδ᾽ 8 8018. 
ΚΞΤΑΒΚΕ: ΤΆΚΟ ο816 (δὲ γοῦ Ἃ0 ποῖ ἱπά!χο ἴῃ ται 
δὰ θα] πρβ οὗ τούθῃρθ.-- -Ἔλι, : ΚΙΩ Πρ ταδὶδοο ἰβ 

Ὶγ (α!Δ].---- νη [86 τροβὲ Ὀ]ΟΟΟΥ͂ τη οἱ ὩΔ ΪΟΣΙΒ 
ΒΓ ἰγϑοαῦσηῦν ρἱ]ἀοὰ πὶ το] ρίοη.--- 1 εἰδοόγοοΥ ΒΙδεῖ : 
Ηδτοον, ἰδ γυϊΐηρ ῥσίησο, 18 ἃ βδα δχδιρῖθ οὗ δὴ 
ποίδιτ δι δηὰ ἰηἰοτοδίθα τηαρίβίγαου, τῦο, ὑηᾶὰον [ἢ 6 
Ῥτοίδμπορ οὗ [86 σοϊηζοη ΜΙ ΐᾶτο, ΡατθαθΒ ἢἷ8 Οὐ δάᾶ- 
ν ΔῊ δῃὰ ἰηϊογοβίβ, Ώ116 Ὧ6 ἰγῖθ8 ἰο ἀσοαῖνο ἷβ 
ΒΌ 7 6οἴ8.--- 6 ΒῃΘομοηγῖ68, ἐμογοίογο, ἀἰὰ ποὺ δἀορὲ 
[6 76 18}} τοὶ ρίοπ ἔγομι τηοϊνοθ οὗ Ῥυτὸ ἴουθ Οὗ ἃ 
ῬΓΟΡοΥῦ τοραγὰ ἴον ἰδ, Ὀπὶ ἴγοῃη δβοὶ εἰη ογοδὺ δη ἸοΥθ 
οὗ χαϊῃ.- --ΟΒΆΑΜΕῈΕ : [Ὁ 8 ΒΟ ΟἾ 118. ΟΪΔΥ, ἰ0 ἰγϑδὶ τὸ- 
σίου ἰπ ἃ ὑπουρἢ. ]688 δηα σαροΐθθθ ὙΔΥ, δηὰ ἰὸ 
ΟὨδΏΚΕ ἔγοσῃ 916 ἔοσιῃ 0 δῃηοίθογ.---Ο͵θ υἱοϊδηϊ 80} 
ΤΩΔΥ Ὀτίηρ ἀοϑίσγυοίίοη ΠΡΟ ἃ Ὑ80]6 οἰδν δῃ ἃ σουηίγΥ. 
--ἰἄλευ: Τὴο ἀϑρϑοῖ οὗ οχίογῃ δὶ ὑμϊηρ8 ΘΟὨΒΙΣΔΙΠΒ 
ΤΩΔΩΥ͂ ΤΏΟΓΘ (0 ἃ Ῥγοίρϑϑίου οὗ γοϊϊζίου, ἐδ ὁ0Ὲ- 
βοΐθησο (ΦοΒη τἱ. 26). Βαϊ δοῦν Μ11 ἰξ 6 τὶ ὑμο86 
Ὑ0 Ἃἀο ποῦ 86 ἐδ: ΒΔοΓΔτ θη 8 ἔργου ῬΓΟΡΘΓ ΣΤ Οἰγ 68 ἢ 
---Βιγϊοϊαγοδ ὉΡΟῺ [Ὧ0 ΔΡΟΪΟΦῪ ἴον ἰδΐ8 ἀοοὰ ἱπ ῃ6 

)μαάσνηιοπὲ ὦ 

ΒΟΟΚ οὗ Φυσΐιῃ, δηὰ ὉΥ οἰ ΓᾺ.---ΟἜΛ ΜΕ : αοα δοτηθ. 
ἐἶσηοβ ῬΌΠΙΒΠ68 ΟὯ6 [ῸὉ]7 ὈΥ δῃοῖδον.-- -λι,,: Τὸ 
ΤΩΔ 6 (6 ῥθπἰδησαϑηῦ ΤΏΟΓΘ ΒΘΥΓΘ ἰδ [86 δἰῃ, '8 ΠΟ 
1688 υὐΐτδὲ (Πδὴ ἰο ἰηιγ6.---Ἴδὲ ΒΒΘο 6 μὰ 
τταὐθα δίοῃθ, ἰδ ὁμαυρϑα ὈΡΟᾺ 811 {1:6 αἰεἶνθιυ!δ ἰῃ οοσω» 
ΤΏΟΠ, ὈΘΟΔΌΒΟ ἰξ ΘΟΟΙῺΩ8 (δὶ (ΠΟΥ τγοτο ῥἱοδϑοὰ συ] ἢ ἰὲ, 
“ΞΊΑΧαΚ: Τῆΐθ νᾺ8 ἃ Ῥγοϊϊτοΐηαυγ ἱπαρτηθηὶ οὗ Θοὰ 
Ὅροι {86 ΥΠΘΟΠοσηΐο8, ἢ π8 ἴο ὑοϑιγ πρδὶ ἐθδθ Οδ- 
ΠΔΔΗΪ66 ἴῃ ΐυγο Δ ἴο οχροοὺὶ ἥὥοσα 8οοδ᾽Β ἀ6- 
ϑοθῃἀδηίδ.- --ΟΒΊ ΑΝ ΌΕΚ: Ἡ ΏΘΩ ἱ 68 ἴῃ, ᾿μ οἷν 
Ἀα μρὸν ΔΙῸ ΒΌΠΟΓΑΙΥ Ραῃίθμοα πὴ ἐμοῦ. ΤΏΘΥ 
ΘΙ ΘΕ ἀο ποὶ ρῥγοβϑοΐ οἱγουτηοίβίοη ΔΒ δὴ θη γθ- 
Ιγ πον αἰγίηθ 66, 85 δὲ ἰηϊ δου ἑἱηΐο ἐδ 6 ΟοΟΥ̓́Θ- 
Ὡδηῖ πὶ (Π6 αοἂ οὗὨ Ιδταοὶ, ὈὰΣ ΟὨ]Υ 89 δὴ Οσίθγ Δ] 
συδίοιι.---ἰ 5 ΓΟΙΊΔΙΪΓΔΌΪΘ ΠΟΘ, ΠΟῪ δάσο ΗδιθΟΣ 
δηὰ βῃθοῦθηι χϑργοβεαὶ ἴο [06 ῬΘΟΡ]Θ 858 ρῥοσγίδί πἰην' 
ἴο ἴλ6 οοσηοῃ δαναῃίδρο, δι τγὰϑ ΟὨΪΥ ἴον ὑπο 
ῬΟΥΒΟΙΆ} ἰπίοτγοδί.--ὖἦο ΒόΓο τηϑθοὶ [86 Μὴ }7ὦἢῈα ΕΑΒβίο ΤΏ 
ΥἹἰσὔγΘΏ698 ἴῃ 411} 118 ἔογτοοί ἸΌσΘΟΥγ, [86 οδγηδὶ 
Βραΐδϑῃ Υἱοῦν, ἐπαὺ 41} [ῃ6 ῬΘΟρ]0 βδαγθ ἴῃ [86 δεῖ οὗἁ 
[86 Ῥτγΐῃοθ.---ΚΘσηβόλεξε : ἦ᾽ 6 δυο Ὦοόγα ἰδ 6 ΒΆτΩ6 Βδὰ 
τηϊχίυσο οὗἉ βοδὴ δηὰ βρίσίς το τὸ μᾶῦθ βθθῃ αἱ 
186 Ὀορίπηΐηρ, ἴῃ ΦΔοοῦ.---Τ ΑΒΕ : Β'η8 οὔἴδο ποτὶ ἃ 
δα δἷη6 οὗ [86 δαϊηἰ8 ἰπ [ποὲν Θοπηθοίύίου, ἀ. “΄αοοδ᾽ 8 

ἐλὶδ ογῖπιθ.. ΞΘΊΔΚΚΕ: (Ψ8οοῦ, 0 
ἀοαθὶ, βοΐ ὈΔ0Κ 41} [π6 οαρνοθ τ] ἐμοῖς σα }}6.}-- 
(10 βϑοσὴβ ἰδ, νι ΐϊο ποὺ δἰϊοροίδον κὸ ΕἸΣ, Β6 αἱὰ 
ποῦ Πανο 18 ΒΟΏΒ ὉΠΔΘΓ ἃ βίγίοῦ ἀἰβοὶρ! ἰη6, βίη ΐ8 
ἔΆΤΑΙΠΥ γγὰ8 80 ͵8.96.}--Εον [86 τ οὗἁὨ τηδλπ τοὶ Κ- 
αἱλὰ Ὡοὺ [6 τἱρηυθουδηοβδ οὗ αοἄ (Ψαῖμθβ '. 30).-- 
ΟΞΕΙΔΟΗ: ΒΟΥ τοϊγδοῦϊουυ αοα ρῥτοίοοιοα ἐμ ΐ5 
ῬΟΟΣ, ἀοθρίβοα (7) ΘΟΙΆΡΔΕΥ ἔγουαλ ταϊησὶ ησ τὶ (ἢ 6 
δοαίποη οὐ [06 ΟὯ6 δαηῃᾶ, δηὰ ἔτοτλ ρογβθουςτοη Οἢ 
106 οἴδον.---Ξϑοηκῦρεε : ὅδὺ ἔγογῃηῃ [818 ἰαδβὶ, 
δὲ που μανὸ Ὀθοοτηθ οὗ ὅβδοοῦ᾽ Β ἀδϑοοπαάδῃίβ, ἢ 
αἰνΐῃθ δαὰ Ἰοΐδ ποτὰ ἴο ἐδ οτλβοῖνεβ ἴῃ ΒΌ ἢ ἃ ΜΑΥ͂ 
(Οαἰνίῃ) ἢ Πὶ τῶ ποὶ ἀπο ἰ0 ἐποτοδβοῖνοβ, οοτίδίην, ἰῃδι 
ΠΟΥ͂ ΤΟΓΘ ποῖ ΘΓ ΓΟΙΥ οδίσδηροα ἔγοπι ἰΐ6 Κίμσάοχῃ 
οὗ ἀοά, οἷο. ᾿ 

Ῥοωνίλ, Αεοίϊοα. 1776 ἀδραγίωγε ἐο ΒείλεῖΙ. ΟἿ. 
ΧΥΧΥ, 1- 8. Κ;ΤΑΒΚΕ : Βοοβδυδβθ [86 ὑγῦθ Θηυγοὶ δῖ 
ἷπ Φαοο᾽ 8 πουβο, ἀαοὰ πουἹὰ ποὶ ροσταῖϊυ ἰὑ ἰο ὮὈΘ 
ὙΠΟ ἀοδίσογοῦ, 689 6000, ῬοΓΏΑΡΘ, οου͵θοϊαγοί. -- 
Ολαπρε νον φαγπιοηΐ8.--- ὙὙ ΪΘΒ ΔῖῸ γοῖ βργκὶϑὰ 
πὶῖὰ [86 Ὀ]οοὰ οὗ {86 Κ'ΠΘΟΒΘαλ ύ68.---ΟΒΙΑΆΝΌ ΚΕ : [ω6- 
εἰἀταδίθ σοτνβ, ν θη ἰΐ 'β πῃ οὐν ΡΟΤΟΡ ἰ0 κθορ ἴθ θτα, 
τοῦδ ὍὈ6 [18]1.ὁὰ (Ὀοαί. χχὶϊ!, 21).---Οπάνεε: Το 
Ομεβύδη Ομυγοὶ ΤΆΔΥῪ ΟΥΤ, δηὰ ΘΑ} 0 Ἰοᾶ ἴο δυρον- 
βου ; μίουβ Ὀΐβορθ, ΒΟΟΥΟΓ, ΔῈ ἰὸ ΓΘΟΟΡΉΪΣΘ 
[λλ.680 ΘΥΤΟΙΒ, δηὰ ἴο ἀο ΤΑΥ͂ πὶ ἴμοπι. ΤΉΏΘΥ τὸ 
ἰο Ρυσ γ ομυτοῦοδ, Ποῦδοδ, δηὰ βουυδπίβ, δὰ ροΐηι 
ἰδοῖὰ ἰο ἰδ0 ποτὰ οὗ ἀοὦ. Ἐοροηΐίδηοο ἀμ ΘΟΏΥΘΤ- 
βἰοῃ οὗ [86 808] ἰβ 86 Ῥγορϑὺ ρυτγβοδιίοῃ οὗἁ δβἰ}8.-- 
ΔΒιὲδὶ. Τιυιδ. Σ 15 ΟΣ πογβὶρ ἴο ρ6886 αοὰ, Τθ ΟΌΡ 
Βρασίβ τηυϑὺ Ὧθ οἰοδηβθὰ, δὰ {Π6 βίσϑηρο ρα, ΟΌΓ 
φῇίοκοα Ἰυδὲδ, τουδὶ ὈΘ0 Ἐγοάἀϊοοιοα.---Τ 6 ΡΤΌΡΟΣ γοῖοτ- 
τηδίϊοη οὗ 8 δυο. οοπδίδιβ, ποῖ ΟἾΪΥ ἐη (86 οχίσρδ- 
ὕοῃ οἵ ἰάο διὰ ἴαϊδο πριν, Ὀυΐ αἶθο ἴῃ [89 
τοϊοστηδου οὗ ἔμ Ὑτοηρ οουγδο8 οἱ ̓ ἰἴ (Ν ἢ. Χ. 29). 
--ου. 8. ΑἹ] ἔδυ} βοσγυδηίβ, ὈΟΪὮ τη 8165 ἀπὰ ἴθ- 
ΤΩΔΪΘΒ, ἃτῸ ἰὼ Ὀ6 νὸ}] οαγοῦ ἴὸ. σοι [ΠΟΥ͂ ὈΘΟΟΙῺΘ 
δἷοκ οὐ 1660 16, δ ἰο Ὀ6 ἀδοθη Υ Ὀυγίοα δον ἐμοὶ 
ἀοδιἢ.---Ομάμκε: ΟἸγίδὲ 18 (6 Ρ111δὺ δοὺ ὑρ, Ὀοίὰ ἰῃ 
1860 ΟἸΪὰ διὰ Νον Τοβίαηθπε: Ὧθ6 68. δηοϊηἰθα σι} 
ἐδο οἱ] οὗ μἰδάποβα, δἀπὰ τὶ ΐτα ΟἿ τὸ πὰ [Π0 
σὰ Βοιδοῖ, ποτ ἀοά Μὰ ἢ Ὁ8.--ΟἜΒΓΑΘΕ : 
γον, 1. Ηΐθ τοσβῃΐρ οὗ ἀοἀ οοπηθοίβ 186} τὶν (ἢ ἷ8 
οὐ 641 ροϊηὺ ἰπ οἷα ἰδίοσγ. ΑΒ ἴῃ πο ΟἸἹὰ Ταβὶ., 
ἐἰ Το αοἂ οΥὗἩρΡΘδ66 δηὰ οὗ οοτηΐοτί,᾽ οἵο., ἰα ἔγϑαυϑη! 
Ἰγ τηϑπιϊοηθᾶ, 80 680 ἐδ) ἔδ: ἢ οὗ [6 ρμδίσ γοῦ οἱ] 
ἰο αοά ἰπ ἰιἷἰβ ῬΘΟοΌϊΔΡ ῬΟΥΒΟΏΔὶ τονοϊδιίουβ. [ἱ 18 



ὅ68 ΟΕΝΕΒΙΒ, ΟΒἘ ΤῊΞ ΕἸΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΕΑΩ͂, 

6 αΟοα νῆο τουθαϊεὰ δἰμη)θ01 δὲ Βοῖμ6]. (5111 {16 
πδιηρ, ΕἸ- Βοι μοὶ, ρίνοη πιὰ ἰμ6 βεβϑὶ σγονοϊδίξου δὲ 
Βοίμοὶ, ἱποϊυ 685 {116 ΜΠΟ]6 ᾿ου ΠΟΥ οὗ Φδοοῦ υπηῈ}] ἷ8 
τοῖυγῃ (ο Βοίμ6}.}.----ῃΗσππὔσκε : δοθονδη ἢ8Δ8 δοοοιῃ- 
Ῥ ἰϑοὰ τῆδὺ π6 ἢ88 5814 .----Ἶ ὁ 68 ΟἸ]Ὺ ΔρΡρτοδοῖι ἰΠ 6 
Βοῦβο οὗἁἩ Θοά ἰῃ ἔδι ἢ, πη πὸ αν βτεὶ ροπϊ δηί 4] - 
Ἰγ ρυὶ ΔΎΔΥ ἔγοτα ΟἿΣ Βουδ68 8}} βίγδαῃρθ ροᾶδ. (Μι- 
ΘΉΔΕΙ, 15 Βπὰβ ἤθτο ἐμθ Βγϑὶ δῃὰ οἰάθδὶ ἴσϑοϑ οἵ [6 
Ὀαριΐδηι οὗὁὨ ργοβοίγίθβ) 1 οοπβίἀον [δὲ Ὠθθογδῃ, ἃ 
υὶβο δηἀ μου τηδίγοα,, γγὙ88 οαἰθοϊηθὰ, 80 ἰ0 δρϑακ, ὮΥ͂ 
[86 βαογνδι β ἃ8 ἃ στα τποίθον, γΠῸ δβοσυϑα δηὰ Θ0ῃ- 
βοϊοὰ ΨΦδοοῦ ([μι||86γ}---ΤΑῦΒΕ : Το Βοῦυβο οὗ [86 
τίν οἢ; ΦδΟΟῦ 88 ἃ τηΐτρονῦ οὐ ΟἸ γί βιδη ΓΑτἹΪγ 118. 
Τὰ Βεοίοη, Ζ7λ6 δεαϊίηρ οΥ ἐδδ οουοκαπὲ δείιοοοι 

Θοὐ απά ἰλε ρμαϊγίαγοῖ αἱ Η͂ σΙι. χχχυ. 9ῶ.--1ὅ. 
ΕΥΔΕΚΕ: ΑΒ οὐ ΔΡΡΟΔΙΒ 0 ΑὈτδθδη ἴθ {ἰπ)68, 80 

ΒΕΥΝΕΝΤΗ 

6 ἌΡΡΘΔΓΡΒ ὑ0 ὅδοοῦ εἰχ ἐΐπηθα (οἢ. χχυἹ], 19 . χχτὶ 
11,18; χχχὶϊ, 1-; χχσχίϊ, 234: χχχυ. 1 : (μ6 ρτεβρηὶ 
Ὀϑδδαζο; δὰ οἷν. χ]νὶ. 93).--- 5σσηβόρσε: Νοὸν ἰδεῖ 
ὕδοοῦ 88 ὈθοΌσΩΘ [αγϑοὶ ἰῃ ἐϊ8 Δ] 68ι δοΏθο, ἐπ τὸ. 
ὨΘΉΑΙ οὗ [86 Ῥσχοηἶβο σοπποοθὰ πὶ {Π6 οοηίοιτίην 
οὔ [0 ἤδη) [48 Δ [ἊΣ βγϑαίοσς δἰρυ βοδίέίοη ἰπδὴ Ὁδ- 
ἔοτο (ΗΠ ο:ρδίδηθογρ)ἢ.---ὕ ἐσ 18. (οὐ ἀφβοοπὰβ ἰπὶο 
ὍΔ, πὨοίθνοῦ Ὧ6 Κῖνοβ 08 8 ὑοκοΏ οὗὨ ἰνὴ58 ῥγθβδηοο, 
Ηρα, ἱδογοίογο, γὸ δνθ ἃ ἡἠφεὶστιδίίοι οὔ δα οηὰ οἱ 
ἐπ6 νἱβίοα οὐ ταύῃε ορτρενοΣ (δ6 5 ὈΟΪ 108] εἰρη βολιίου 
οὗ οἱ!, κΒοοὸ. ΒΆΝ σ.---αϑ [βγδοὶ, δὮ ρδίγι δυο δὶ δῃοδθ- 
ἴον, ἴῃ ἐουπάδιϊοπ.ϑίοῃα οὗ (1.6 δρίγιτιδὶ ἰοαρὶο, δῈ 
ἴδυβ ἴμ0 ὅγαί (Ὁ) δίομο ἰὸ 16 Ὀυϊἀἴηρ τ] οἢ. Ηΐ5 ἀδ- 
ΒΟΘΠ ΔΩ 8 ἀγὸ ἴ0 σοτῃρίοῖδ. (ὈΚΝΕΟΉΒΙΕΒ: 80 πηποὰ 
ἰ8 οογίδίῃ, ἐπδὲ 106 ἔγδαι ἰάρα οἵ ἃ ἀδδηΐνθ μοῦβα οἵ 
ἀοά ἰδ σοπηροιοα πῖι}} (86 ΒεΙΒοὶ οὗ δοο}.) 

ΒΕΟΤΙΟΝ. 

Ῥοραγίωνε ζγοηι Βείλεῖ, Βεη)απιΐπ᾽ε δίγίλ, Ἰαολεῖς ἀεαίλ. 

Ομπάρτεμ ΧΧΧΥ. 166-20. 

16 Απᾶ {Π6Υ̓ Ἰουτηογοα ἔτοτα Βϑίμ6ὶ; δπὰ ἰῃθσδ ψγ88 αὶ ἃ 11{{16} Τὰ  ἴο οοτῃθ [0 
11 ἘΣΏγαια [ἀπῖξ, ἐδο ὕγαιδ.}] : δῃὰ Ε80}16] ὑγαυδι]ϑᾶ, ἀπα 858ῃ186 μα μασγὰ ἰδῦοσ. ἀπά ᾿ξ οᾶπιδ 

ἰο ρᾶ85, θη 880 τ7τϑ ἰῃ Βατγὰ Ἰἰδῦοσ, (μαῦ (86 τοι ἴθ δα] ἀπίο μοσ, Εἶἰδδὺ ποί; ἰδοὺ 
18 βῆ! βανθ [818 80η 8]80.5 Απὰ [ὑ οδπὶθ ἴο Ρ888 88 ὮΘΥ 800} "Χἃ8 10 ἀδραγίίηρ, ([ογ 8.6 

ἀϊε4,} ἐμδὺ 5816 οδ]]ο ἃ [8 παπθ Βδῃ-Οἠΐ [π|ν βοῖι οἵ ῥβαίῃ ον βϑόοσσον] : δαΐ ἷ8 ἔδίΠοΥ οδ] θὰ Πιπὶ 
19 Βφη) δηλ] [ροη οἵ ἐμο σἰεδὶ βαπὰ. Απᾶ Ἐδοῆεὶ ἀϊθα, δηὰ τγᾶϑ Ὀυτὶοα ἴῃ {Π 6 ὙΑΥ ἰο Ερ γαῖ, 
20 ψ Βίοις ἐς ΒΕ] ἤθτα [μοῦθο οἵ ὑσοαὰ], ΑἈἀπα Ψδοοῦ βού ἃ Ῥ1118} [πιοπατλεπῈ] ὉΡΟῚ ΠΟΥ ρτατο: 

ἰῃδὺ ἐδ {1:6 ΡΙ]1ν οὗ ΒΔΟΙ 61 Β στᾶνϑ αμΐο [ἢ]18 ἀΔΥ. ; 

ιἰ ΤΟΝ 99, ἃ δρδὺθ οἵ εἰσοίοι οὐ στουπᾶ. ον Ἰοῃρ ͵β ὈΠΙΚΠΟΥΤ ; 866 οἷ. ΧΙ ΤΙ]. 1; 2 ἘΤΏρεΥ. 19. ϑοιονδο 

Γοδοσβ ἢ ἌΠΟ ἧμο Βορέ,, ““ Βοσῃιον δὲ ἸΟΠρΡῸΣ αἰδίατιος.᾽--Α. α.} 
Β [3 ΙΔλῖ., ἔοτ ἰ δἷδο ἐο ἐδ) 96 ἃ Β02.--Α. 6.} 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ἀπὰ ἴδον Ἰουσχιονοά.--- ΤῊς τοδίάθποο δὲ Βοίἢ- 
6], δ ]οΐποα ἀροη Ηἶπι, δα τοδομϑα 8 οῃὰ τ [ἢ 6 
Τουπάϊηρ οὗ 1Π6 αἰίᾶν, δπὰ [δ οοπιρ!οῦθα ἱὑπαηϊερὶν- 
ἷηρ.--Απὰ ἔποχ9 τσῶβ Ὀθπὶ ἃ 1111 τσαᾶν.---Αἢ υἡ- 
Κποόντῃ αἰδίδηςοθ. ΤΏ ἘΔΌΙ ἷσαὶ Ἔχρ]δηδίΐοη, “ 88 
ἔδν 88. ὁ8η6 οου]Ἱὰ μ]ουρῇ ἴῃ ἃ ἀΔΥ,᾽ ἰδ δοηιδεῖδδε, [Ὁ ἴῺ 
ο:6 ἀἰϊγοοῦοι {ΠΟΥ͂ οουϊὰ ῥ]ουρὴ τα ΐϊοβ, Ὀυϊ 'π ῥ]ουρἢ- 
ἴηρ ἃ δε], (89 ὄγοααίῇ ῥἱοαρμοὰ ἀορομᾶὰβ ὑροὰ (6 
Ἰοηρδ οὗἁὨ {πὸ δε, Ῥὰαΐξ ἴῃ ΔΩΥ σλ8α 8 ἴ00 518}} ἴο 
6 [06 τηραϑατο οὗ ἀϊβίδποοβ. Το Βορῖ,, τηϊδυιο γ- 
βἰδῃαΐπρ [ἢ 6 ῬΡΑΒΒΑρΘ, ΤῊΔΚ68 1ὑ {πὸ ἤδη οὗ ἃ ῃΪδ806. 
ἴη τπΠ6 1θ1ἢ σγοῦβο, Βοσοτονρ, (ὴ6 Βορῦ, ὯΔ5 δῖρρο- 
ΓΟΙΏ6.---Α. 6] Το σοῦ οοπ᾽δοίατοβ ἃ ἀἰβίδῃοθ 

6608] ἰο ἃ ῬοτβΙδη ς---᾿᾽Απὰ Βδοβοῖ ἴσχον αδἱ]- 
οἃ.---ΤῊο τὶβἢῃ βῆ δὰ υἱἱογοα αἱ δοβορῃΒ Ὀΐγίδ, [Πδῖ 
Οοά που]ὰ οσἶνα Π6Υ ἈΠΟ Ρ 800, ΠΟῪ, ΡΥ ἃ ἰοῃρ 
Ῥοτίοα, ρουῆδρα βἰχίθοῃ ΟΡ ϑαυθηΐδοη υϑατβ, ἰ8 δρουΐ 
ἴο Ὀ6 (18]164, Ὀαὶ ἰὰ οαυβοὰ ἢοῦ ἀδαίῃ. Φδοοῦ τῊδϑ 
ποῦν οΪ4, δηἢ δοθοὶ οογίδἰ ΠΙῪ ΜΔ ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ γουῃσ: 
Τηογοονοῦ, 8ὴῆ6 δὰ ποῖ Ὀοτηθ ΟὨ  ἀγθη [ὉΣ ΤῊΔΏΥ 
ΥΘΑΤΒ, 611 Ζ6οἢ το κοῦθ Φδοο Ὁ 8 ἄρα αὖ ὁη6 δυῃ- 
ἀγορὰ δπὰ βῖχ, δηὰ Βδοῦοὶ α δὲ δῦοαὶ ΗΠῪ Ὑ6818.--- 

ὝΤ 9: διο τῦδϑ ἴῃ Βαζὰ ἴδῇοσ.---ΤῊς Ριοὶ διὰ ἩΙ- 
»λὲϊ ἴοττωβ οὔ ΓΙῸ ἀδῃοίθ ποὺ στρογ οὶ ΠΘΑΥ͂Υ δἰ τίν 
Ραΐπδ, θὰὶ [16 Ὑ ΥῪ Ὀἰγί Β-ἰΠγοοθ δηᾶ δηρυίξῃ.--Ἴηο 
τηϊ τυ 6, ἱ. 6., ἃ τηδὶ ἀ-δογυδηΐ Ὁ 111} δηὰ ἱγαεύρὰ ἴα 
(ἷβ πιδίξοτ.---ΤΏου δαὶ: μανο ἃ βοι.-- Τὰ} [δὶ 
οοπϑοϊδέίοῃ ἕο Ἐδομοὶ. ὅπ ἀΐεβ ἀυτίορ {μὲ με 
(ἸΒΙπιοπὶ οὗ ἰδ6 πὶϑ ἢ οὗὁἨ μον 16. [42 λὲν 
δοιμὶ τοῦδ ἀδραγίίησ, ἀδηοίθβ ποὶ [ἢ 6 δημί μἰϊδίίου οἱ 
{86 βου], θὰ [86 σδῆσα οὗ βίδίο δηὰᾶ ρίδοθβ. [{ρτδ- 
ΒΌΆΡΡΟΒΘΒ, ΟΥ̓ ΘοτΓΒ6, 118 Ρογροίυδὶ οχίϑίοησα ; δί Ἰοδϑί, 
118 Θχίβίθποο δἴνον ἀθδίῃ.---ἥα. 6ἅ.] [1 [818 δθηϑ0 Μὲ 
τουδὶ ὀχρίαίη (Π6 ρίνίης οὗ ἴῃ6 ἤδῖηθ. Τ8δ δηρὶδ- 
818. ἴῃ ἰθ9 δοπ οὗ πιν ραϊΐϊκ, τουδὶ Ὀ6 ἰαἰὰ ὌΡΟΒ 90. 
Ετοτὰ δ6Ρ ὙΟΣῪ ἀθα ἢ -δηρυίθη, ἃ βοὰὶ 8 Ὀοσπὶ ὑ0 δέῦ. 
Κποροὶ οσρ]δίηβ ὑπ 6 ΠΆσΩΟ ὅο 68} Β0Ὲ Οὗ ΤΩΥ̓ ΥΑΠΙΥ, 

ἽΝ, Ὀοοδῦθο ἷ8. δέγιῖι οδυβοὰ Βα “ δπηϊμηδίοη," 
ἷ. 6.) ἀοαίἢ. [πῃ το ̓β ὀχρ᾽ππαίϊοιι, [6 οὔ ἃ ὈΘΟΟΙΙΟβ 
ἐλο χζαίλεν, ἷ. 6.7 οτἱ ρὶ παῦον οὐὗἁἨ Βον “ δπηἱ]δύοη," ὑπὶ 
ἷα ἠοὶ ἐΐλδ “ππ 6 Βοῃ ΟΓΒΡΕ ΒΕΛΙΟΣ (86 οὐῃ- 
ἴγατυ, ἀθηοίθ8 ἐῃθ ἰ ραΐη οὗἁὨ Π6Γ ΒΟΙΤΟΙ͂ : 
ἀΐθα, δ8 ἴξ τετο, ἐδο βοῖτς ΒοτΘο ΙΓ; αηὰ, ἰηἀοσὰ, [86 
οῃο6 δἰ ἀ]οαα, πον ἐπ οἰ] ἀνοά.----Βαὶ 8.8 ἔεθηα 
οδ]Ἱοὰ μὲπι.---Αγφαΐηϑὲ 1.6 ἰπτογργοίδου οἵ Β6ι}8» 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥΧΥ͂. 16-20. δ09 

χτοΐη, ΔΑΒ ἴῃὴ6 δοῦ οὗ ῬυοδρΡΟΥ Υ, ΏΔῪ ὈῸ0 υγχοῦ [δ6 
ὙῸ“ ἴῃ (δ9 Ηοῦτον, τ οἢ ὁδηηοὶ τ ΔΏΥ οογίδί ΠΥ 
6 καίὰ ἴο Ἰῇθϑῃ ὈΓΟΒΡΟΤΙΥ:; δηᾶ ἔατγίδον, δὲ ἰὨΐκ 
νοῦ ὰ Ὠδνθ Ὀδοη ἴθ ὦ οοπῖγαδὲ Ὑῖῖἢ ὑπ6 ἀγϊηρ 
«σον οὐ [86 τηοίδμον, οὶ σϑοῖ, ἱπογοίοσγο, μοἱὰβ ἐπ δὲ 
ἐλε δον ο7 ἐλο γἱσλὲ λαμλα, ΤΑΔῚ τη 86. Βοὴ οὗὨ [9 
δου, βίῃοθ ἰἢ6 ΟἾΠΟΡ ΒΟΩ8Β Ὕ6ΓΘ ὈΟΤ ἰπ (06 ποτίῃ. 
Ξοτῃο ἀοτγῖνο (86 ΠΔΙῺΘ δὸη οὗ" ἥν ἔγουι [86 ἔδοί 
τδδὶ ὅδοοῦ δὰ πο γοδοϊι δὰ ἃ ΔΌΡΥ ἱπάδροηάθῃοθ, ΟΡ 
ἔγροτα ἴδ ἴδοι (αὶ Βοηϊδηνη 816 ὮΡ (δ ΡΓΟΒΡΟΣΤΟΌΒ 
ποῦ ὕσγεῖνο (860 Π 6] 1256}. Βαυὶ Βοη᾿διηΐη τηϊρἢς 
ὈΘ οα 88 ἴδιο δοὴ οὔ ἴδ βέτοις τῖρῃς Βαπὰ, κἴηο0 
Ὠ6 ὌΡ ὑπο αὐἷνοῦ οὗ (86 ὑποῖὶνθ τοὶ ρ ὮΝ Υ͂ 8018 (ῬΒ. 
Οχχυϊ. ὅ). Το ΤΩΔῪ ὑσίηρ ἰηἴΐο τίϑι, ἔυγίδον, 0816 τΘ- 
Ἰαϊίίοη οἵ [Β6 πδῆὴὸ ἰο ἰδ6 εἰδὶθ οὗ γοδὶ νυ ῃΐοι δοοῦ 
ΠΟῪ Ὀο]ονοά τΠδὶ 6 δὰ αἰϊδϊποὰ. Το ιἰγοὰ πδὴ- 
ἄδτοῦ ΠΟῪ ὈΓΟΡΔΓῸΒ ὨἰΠ)86}7 845 ἃ μαι αυοὶ ἰο τοδί, δηὰ 
Ὠΐθ γουηροδί ἱδυογίυθ τηυϑι [Ακ6 {ππ0 υἾδοα δἰ δἷ8 εἰσι 
Βαπὰ. Βυΐ Β6 ἰβ ποῖ ἔπ ΘΌΥ ἀοαὶρτιαίθα 88 δἷβ βυο- 
ΘΟΌδΟΥ. «6000 ΒΟΘΊΏΒ, ἴῃ ΒΟΙΏΘ ΘΙΓΟΏΘΟΌΒ ἯΔΥ, [Ὁ 8 
Ἰοηρς ἐπ ἰο μβανθ δὰ ϑοόοβορὴῃ ἴῃ ᾿ἷβ 676 [Ὁ 18 

ἰοη : 8}}}}, ποὶ τ ἐμ6 βΒαῖ)θ βεϊ -πὴ|ὸᾶὸ}} τὸ τς ἢ 
μδὰ οδοποῦ Εἔδδι, Το ϑαιηατδη ὀχ ρἰδηδοῃ, 

δου οἵ ἄλγβ, Ὁ 95, 1. 6.) οὗ μἰν οὰ ἀδΥβ ΟΥ δρθ, ὙΘ 
ὙΠΟ δ ΤΊΘΓΟ 8]}π8οη. Ξἥοταθ βυρχοδί, δἷδο, (μδὲ 

δοοῦ οΔ|1οἀ μἷπὶ Βοη)δηνη, 80 ὑἐμδὺ ἢ6 ταῖρι ποῖ ὈΘ 
ΠΟΠΒΙΔΏΓΥ τοσηϊπ ἀρὰ οὗἉ 8 ἴσαι ὉΥ ἰδ0 πδῆιθ Βοιχοηΐὶ. 
ΤῊ8 ἰαγβ ἴδ γτουηά ἴον [86 ΟΔηρῸ οὗ [Π6 πδῖηθ, Ὀαὲ 
ποὶ ἴον [6 οδμοῖοο οὗὁἨ Βοη᾿εαηηίη.---1ὰ ἴ.9 τῦὰῦ ἴο 
ἙΕΙΡΏΣαΙ.---ἘρΒ γαῖ (ἔσο 8 ) 15 (80 γγμέξω, ἃ 
ὩΙΔΙΩΘ ὙΔΪΟΙ ΘΟΥΤΟΒΡΟΙδΒ πὶ ἢ [6 δα ἀοϑὰ πδεηο Βοίἢ- 
Ἰοδοῖ (Ὠουϑε οὗ Ὀτοδά). Τὸ ἀἰδίδηςοθ ἔτοια δοσγιβα- 
Ἰοῖι ἴο Βοιμ]οοτα 8 δῦουΐ ὑχὸ Ποῦζβ, ἱπ ἃ δου ΒΥ] 
ἀϊγοούοη, οἡ ἰδ6 γοαὰ ἰο Ποῦγσοῃ. Αδουΐ ἃ Βα! ποῦν 
οὗ ἐδιῖ8 βἰάο οὗ Βοιμίθμοκι, βοτηο ἰγοθ δυῃάτοα βίθρ8 
ἴο {86 τἱρῶϊ οὗ ἰμ6 τοι, [Π6ΓῸ 1168, πῃ ἃ Β12411 ΓθΟθδδ, 
116 ἐγδαϊ ὥὔοηαὶ χτατο οὗ Βδοθοὶ. ΤὨαΐθ “ Καδροι-Βα- 
1] (6.61 85 στανθ), 18 ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ Μοβίοιῃ τον, οὗ 
1860 χτᾶγνο οἵ βοιηδ βαίηϊ, ἃ ὅπλ 8}}, βΒαυδγο βίοπο βίστιο- 
ζαγο, ΠῚ ἃ ἀοτηο, δὰ πὶ ίη ἃ ὅταν οὗ ἰδ0 οΥ πα 
ἸοΒαιωσηθάδῃ ἴοόστη (ΕΟΒΙΝΒΟΝ : ὁ" 68. γο]. ἱ. Ὁ. 322), 
ὙὮΟὮ 48 ὈΘΘῺ ΓΘΟΘΠΟΥ͂ οηϊδλρχοὰ ὈΥ [80 δαἀαϊιίοι οὗ 
8 Βα0Δγα οουτί ΟἹ ἰδ οαϑὶ βἰάο, τῖϊ εἰρὴ 118 διά 
ΔΙΟΪ68 (Ἰδΐος “ 68. Ὁ. 878).) οὶ, Θ τγυδὲ ἀ18- 
Ὀπχυϊδη οί πόθ (6 οἷά ἰγαάϊιίοιι 48 ἴο (6 ἸοοΔΙ ἐγ, 
δηὰ ἰδ6 ργοβρῃῦ βίσιιοίαγο. ἘπΟΌΟΙ ἰμίοσβ, ἔγοση ΜΠ ΟΔὮ 
ἦν, 8, ἰδδὶ “6008 ποχὶ βιδίίοη, ἐδ9 πον οὗ [86 Βοοῖς, 
68 ἴῃ ὑΠ6 ν᾽ ΟΥ̓ οὗἉ ΔΦογυβαίοσα. [ἷῃ ἰμαὺ οδδὸ Β8- 
οἾ61᾽8 στανο, δὰ οὐ ΕΡΏγδιὮ, ταυδὲ Ὀ6 δουρῆϊ ποτὰ 
οὗ Φογιδβαίθμι, δοοογϊης ἰο 1 ἥδιῃ. χ. 23, δηὰ ἴδπο δά- 
αἰ] οη--- σοι ἰ5 ἘΘΊ ΔΙ ΘΒ οσ,---τουδὺ θῸ νἱοσοὰ 88 
ἃ ἰδίου ἱπιογργοίδίίοη. ἴῃ Μίοδῃ, βονόνοῦ, ἴῃ (Β6 

ὙΠ ΟὮ ΘΡΟΔΚΒ οὗἩ [πο ἴοτγοῦ οὗ [89 Ποοκ, οΥ 
186 Βίγοηρῃο]4 οὗ 6 οοπρτορδίίου, [0 ψΟΓὰΒ Βθοῖα 
ἴο Ὀ6 υδοὰ ἰπ ἃ Βγι 0] 1 οι] ϑοῶθθ. Βαΐῦ [80 ΡῬαββδᾶρα, 
1 ὅδ. χ. 2, 8 οὗ στοδίον ωρογίδμοο. 1 Εδιρα, ἰἢ6 
ὨοταΘ οὗ Ξαιωυοὶ, ἰδ ἴο (86 ποτ οὗἁἨ ογύβδίθω, θα 
ἘΔΟλ 61 Β χτανο τηῦδῦ μᾶγο Ὀθοῖ ἴῃ ὑπαὶ τορίου, δηὰ 
[Π6 τλογθ 80, βίῃοθ ἰξ 18 βαϊὰ ἰο ἢδνο Ὀθϑῃ πὶ πη 186 
Ἰἰπν 8 οἵ Βοηϊδηχίη, τόθ Ὀουηαδγίοβ ἀϊὰ ἠοὺ τη 
ῬεΪΘν Φεγυδβαίθ. 6 τοῖο [05 ἔισί μοῦ αἰθουββί ἢ 
ἰο Κποδοὶ, ὑ. 37δ, διὰ Ὀο  ισϑοῖ [ἀπὰ Μτ. ατονυο, 
'ὰ βια 8 ΒΙΌ]6 Ὀἱοὶ.--Α, 6.] Ὑ7Ὸ διὸ ἱποϊηϑα ἴο 
τοχαγὰ ἰδ 88 ῬγοῦθὉ]6 ὑμπδὶ τὴ Βοπἰαηί68, δὲ (86 
(6 οΥἩὨ ἴὴ6 οσοηηυοβὺ οὗ πο οοὐυπίσυ, Ὀτουρθΐ (86 
θοποδ οὗ Βδοδοὶ ἴτοια ΕΡὨγαίἢ, ἰηΐο ἰδμοῖρ ΟὟ ΤΘ- 
εἰου, δηὰ ἰμαὶ βίποθο ἴδθη, ἔθοσο ανὸ Ὀθθη {πὸ 
τοοπιυτηθηΐβ οὗ Κδοίοὶ, 080 τηλγκίηρ [86 0]466 οὗ ΟΡ 
ἀρδια, δὰ μὸν σγδβί Ὀυγίδὶ ; [86 οἴδον, {Π6 ρ΄δοο πῖθογα | 1 
{ΠΟΥ ἰαϊὰ ποῦ Ὀσῃθβ, ἰῇ [80 Βοπιθ οὗ μοῦ Βοῃ-οῃί. 

ΕἰταΠδν οἴ (86 τοτηδίῃηβ οὗ ἴδ: Ὀϊοθδοὰ 
Οοσῦν ἴῃ {π0 Ὠἰἰδίουσυ οὗ [βτϑδο]. [Ἷ}{π (ηΐ8 νον τὸ 
ΤΑΔΥ͂ ΟΧρ δίῃ ΤΟΤΘ Οοἰθαυν ΠΟ Βδομοὶ (Ψογ. χὶ. 1) 
Ὀοταοὰ ΒΟῸΣ ΟἸἰ ἄγθ ἂὲ δια, ἰδ ἰὲ ἰβ ὉΥ διό 
ὉΒ04] τοτηδεῖς, ἔπαὶ (10 ΟΣ 6 το γ6 ραϊῃοτγοα δἱ διηδ. 
--ὕοϊοὸ ἴϊ5 ἀδν.--- τοι (88 ποῖΐοο Πεἰϊ σροῦ ἴῃ» 
ἴοσβ ἐμδὶ αδηοαῖβ τδϑ ποῖ οοτωρίοἰοα υπι}] αἴνον (Π6 
διτῖναὶ οὗ [6 Ιδγδοὶἱοβ ἱπ σδμαδη. Καὶ! βαγ8 (ἐῖθ 
τοῦδ που πα Ὀθθῃ ἴῃ οἷδοο πὶ πῃ ἰδ ΟΣ 
ἘΘΏΓ γ6 815 δῆλον ἰδθ ογοοίίου οὗ ἴπο ρὲ αρ. 8411}, 
Ἦθ ΔΡΡΌΘΑΙΒ ἰο δανὸ δ]: (δδὲ ἃ ἰόσῖὰ οὗ ἔγοστη ἰθῃ ἴὸ 
ἘΥΘΏΓΥ ΥΘΔΙΒ ΘΟὈΪ τηδῖτθ πο ἀϊδάποοη Ὀοίποθη οἱ ἀ- 
ΘΓ δῃά τῇοτθ γϑοδῃῦ ΤΊΏ6Β, δηὰ ἤθῆοθο δα ἴῃ ἃ Ὠοΐθ, 
ἱἢ (ΐ8 ΡἾ ΠΡ πττᾶϑ δοίαδι!υ ῥγοβοσνυϑὰ ὑπ (6 {ἰτὴ9 
οὗ (8 οοπαθσαί, ἱ. 6., οὐοῦ ἴον Ὠυπάτοα δηὰ ΒΠΥ͂ 
τ 6. Τορδιὶς ΤἸΏΔΥ Ὧὃθ νυἱονεὰ δϑ δὴ ἰηΐοῦρο- 
αἰΐου οὗ ἃ ἰδίου τεὶϊοσ. [{ Ὀοϊουβ, ἀουθίϊοθδ, ἰὸ 
180 ἰδϑὲ στοἀδοιξοῃς οἱ. σουϊαίοη οὗ ἀσδῃοβίθ. ἱ 
ἐμότθ 8΄Ὸ ἰδίο τανε ἷῃ ἩΔΙοΝ ἰδ Ιδγϑο 058 ΘΥΘΏ 
ἴπ ἰδ0 ἀοθοσὶ οουἹὰ πανὸ τϑοοϊγοὰ ἰῃοττωδίζοῃ Δ8 ἰὸ 
ἰδ οχἰδίθῃοθ οὗ (διΐ5 τοοῃυτηθηξ, Αἰ Ββου σὰ ἐμ ῖ5 8 1686 
ὑτοῦδθῖο [Καυεὶς ἀοίδιμδ ἐμὰν κοπυϊποηοαδα οὗ ἔϊ9 

ἵνα Ἰοσδίοδ {μ6 ταν οἵ Ηδομοὶ ἴῃ (1:6 νἱὲ- 
αὐτί οὗ Βδσηδ, οὐ ἐδο ἐμὲ [6 δημοῦῃοθ- 
τηθηξ ἢ676 οὗ 8 δἰτοιοὶ οὗἁὨ ἰδινὰ ἰδ ἱπα οἥπηίία, δηὰ [Ὁ;- 
ἕδον, ἰδδὶ ἰδ ἃ ἴοη οὗ [86 οἷἴδοθ ὮΥ [10 ἀἰδίδης 
Βοιθοτα, δροθο ἴγοσα ἰδ ἔδοὶ ἰῃδὶ (06 ἰοτγοῦ οὗ [88 
Βοοῖ ἰπ Βοιδιίομοτα τῶ (6 ποχὲ δίδίΐου οὗ ὅδοοῦ, 
δηὰ ἰδ τοδί 6006 0 ἃ ΘΟὨΒΙ ἀ6ΓΔὉ]ο ρουοά ; δηὰ Ἰαβυγ, 
μδὲ ὅεσ, χυχί, 1ὅ οἰθασὶγ ροίμὶβ ἴοὸ 1Π6 νἱοϊηϊνγ οὗ 
Βδδ, [Κοὶ! πῃ ἔλγυονρ οἵ διἷβδ οσει νἱον, ἰδδὲ 
(80 οχίβίθηοο οὗ ἃ τωοπυπησηὶ οὗ ὑμπὶθ Κὶηά, ἴῃ 8 
βίσδηρο ἰδη, ᾿]ο66 ἱπμδοϊδηὶδ οουἹὰ ματα δὰ πο 
ἰπίοτοδὶ ἰῃ ργοθοσνίηρς ἱξ, οὐθ [ῸΡ ἐδ Βρδος οὗ θῇ ΟΣ 
ὑΘΏΪΥ γϑαγβ, τοϊσῃϊ τὸ} πᾶν δρρθασγοὰ ποσί οὗ 
ποίοθ.---Α, 6.] 

ῬΤΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1, Ἐδοδ 1 8 τὶβῃ ; ΕΔΟἢ 61 Β ἀθδίἢ : Ὀπὺ Β6Γ ἀσδίἢ 
δὲ [860 Βϑῖηθ {π26 ΠῈΣ ἰδϑὶ ζδίη ἴῃ (815 116. 

4. Πδοἢ 1} 5 οοῃβηοτηθηΐ δὶ Βοι οίοτω, υἱονγοὰ ἴῃ 
ἰι8 δδὰ δῃὰ Ὀτίσμὶ δροοῖ: 1, 76 βδαὰ δβροοῖ : ἃ 
σοΟὨμοηλθην ὈΡΟΠ 8 ̓ ΟΌΓΠΟΥ ; ἃ ἀοδίἢ ἴῃ {Π6 ργθθοῆοθ. 
οὗ 186 ξοα] οὗ ἐδθ ᾿ΟΌΓΠΘΟΥ 80 Ἰοηρ ἀοδίτοα ; ἃ μασι 
ἱῃσ Ὁ ἀοδίδ ἔσοτα ἔπ ἀοείγοα οἰ], 32, ΤΏ ἰογίαυ] 
δϑρϑοῖ : Α βοὴ ἰῃ νβοσ δον οἷά τίἰδβῃι: 8 ον 1816 
(866 Οἢ. Χχχ. 24: δἷδο (0:6 ρῥϑβαίοηδὶθ πογὰ, “" αἷγο 
ΓΔ6 οἰ άγθῃ, οὐ οἷβο 1 ἀΐϊ6,,) χχχ. 1): ἃ ΠΟῪ ΘησΙ οἢ- 
πᾳ οὗ Φαοοῦ, δπὰ ἱπάεοά, ἰο {Π6 οοτηρίοἰΐοι οὗ [ἢ 
ΠΌΘΟΥ ὑποῖνα : ἰδ6 ἰπϊυσρἢῃ ἰπαὶ 886 αἀἶθ8 δὲ {86 
τοί Ὁ οὗ ἃ οἰ Ἱ]ά, 

8. ΒΔο}}6}}8 ἀθδίῃ δηὰ ἔτος Α ῬτΟΙ ΑΙ ΠΑΤῪ δΟΠ- 
βοοτδίϊοι οὗ ἴδπο τορίοη οὗ Βοιίθμοθ. ΤὨγουρ ποτ 
ἰγϑρῖο οῃὰά β}6 Ὀθοοιηθδ (6 δηδοδίγεθδβ οὗ [Π6 βυβδῖδι- 
ἱῃσ οἰ] άγθη οὗἨ [ϑγδθὶ ψόθογα!γ, οσοη οὗ 16 Οἢ}]- 
ἄγοῃ οὗ 1οΔ} (Ὁ. χχχὶ, 1ὅ; Μαίὶ. ἰϊ, 17). Ηδν 
ἄταν ῬΓΟΌΔΟΪΥ αὐ ΕΡΒγδίμ δηὰ Βδπιδ δἱ (6 βαῖὴθ 
ἤμηο. Βδοδοὶ 88 ἰὴ δγβὶ οχδαΐωρῖο τηοη ομθα ἴῃ (ἢ6 
Βοτίρίυτοβ οὗ ἃ τ οῖμον ἀγίηρ ἴῃ ἰγαναῖ, δὰ ἃ οουὰ- 
ἔοτίου ἴο τροΐμοσβ ἀγίηρ ἴῃ δἰ παῖ δῦ οἰγουπηδίλῃοορθ, 
ΤῊΘ δβοϊοίωῃ δβροοῖ οὗἩ βυοῖ ἃ ἀδϑδὶ (θη. [1]. 16). 
1.5 Ὀοδυΐ δηὰ ιἰοῃ (1 Τῆγα. ἱ1. 1). 

4. Το Βοσοίο βίσυρρ ο8, δπὰ βίτιροἸηρ᾿ ΡΙΔ068 οὗἁ 
ἐγδυ δ ηρ ποῆθη. ΤὨΓΟΟΡὮ ἔπ 686 ῬΔΙη[] βίγιρ.169 
ΤΏΟΥ ἔοσττα ἐπ Ὀδδυ Ὁ] οοτηρ  οτηθηὶ ἴο {86 ΤΩΔΏΪΥ 
δὲτυρ 68 ἰῃ δδοτοὰ νᾶγβ. Ὁ Ὦ1]6 ἴῃ6 ἰδίου διὸ ἴῃ- 
βυϊξαῖοθ ΟΥ̓ ἀοδίδ, ἴδ ἰΟΤΊΩΟΡ δῖὸ {86 ἱπδεἰαἴοα οὗ 

Ὁ, 
ὅ. Το δγεὶ τα ἀτ ἴθ ὙΠΟ ἀρρΘδτθ ἴῃ [Π6 τορίοι οὗ 



δ10 ΟΕΝΕΞΊΙΒ, ΟΒ ΤῊΒ ΕἸΠΒΤ ΒΟΟΙς Ὁ} ΣΟ 25, 

ϑυοτοῦ Πίβίογυ, ἰ8 ἃ ῬΟΓὮΥ οοθηίατρατὶ ἰὸ ἰδ6 βγεὶ 
Βθτθο, ΠΟ οτα. 516 βῆῆονβ (06 γοοδίοῃ οὗ δ ταἱϊὰ- 
πὶΐο, ἰο δυρροτὶ ἰμ6 Ἰαδοτίηρ τι ϑγιιραίηγ, [0 6;- 

6, δὰ ἴὸ ΘΒ ΟΡ ὈΥ Δημοῦς 
γ οὗ ἃ βοῇ, οὗ ἴδ6 δὴ» 
οὗ ἰδο ποῖν 116, 

6. ΤΏΘ ὕδῆηθ Βοηοηΐ, οἢ 18 1}06, τδϑ ποὺ δῇ 
πείογδησο οὗἩ ἀοϑραΐσ, Ὀαὶ οὗ ἃ ἀ ΟΡ ΪΥ ρδἰη Ὁ] ἰροϊηρ οὗ 

. 18ὲὸ ἀραίγοα ἡπὲλ οὗ ποῦ ποῖ! οδσηα ουϊ 
οὗ (Π686 ἀφο. -αἰτυρσρῖοα. Φδοοῦ Β οΟὨΒΘοίϑ 
[861 π|ῖς εἱο αἷἶδο: [86 δοῃ οὗὨ ΤΥ τῖρεῦ Ὀδηα, οὐτ- 
ΒθδδιΡ ΟΥ ΤῺ τοδῖ, βυρροτί, ἸΟΥ͂ οὗ γ οἱὰ 
ὁ ἰδ ἰσυο, ἱπάοοα, οὐνϑ ἰῃ ἰδ6 δϑηβα οὗ ἰδ6 Υ 

τοοοίνοα δι οεῖ8, ἐμδὲ ΟΥΟΥῪ ΠΟΥ -ὈΟΤ ΟἸἶ]ὰ ἰδ ἃ 
Βοποηΐ, αιὰ 86 Βοη͵δυιίη; Βορουὶ ἴῃ Αάδυη, Βϑηΐδ- 
τηΐη ἴῃ ΟἸγίϑι. 

ἢ, 186 οἰ άγοη οὗ δ ἴδιον, Βουη) δι᾽ 
ΘΟΙΡΔΏΪΟΙΒ:; δη( ἰγϑαῦθην ἀεβοσί θὰ δ8 Βοηϊαδσηῖμϑ, | ( 
ΠΟΥ βιδηὰ ππᾶον [δ6 Ὀϊοδαίηρ οὗ ἃ τὶρϑ οἰὰ δᾷϑ, ὑὩ- 
ον [δο ρτοϊεσίσῃ οὗ οἷον δηὰ βίγου ρῸΣ ὈΣΟΙΠΘΙΒ 8, 
οἰδίογε ; Ὀσπι οἢ ἴ6 ονοεν πδηᾶ, [86 ἀομρος ἐδδὲ {116 
βαρυλερε αἰδοὶρ!μο βου) αἷνο ἩΔῪ 10 βταπάΐασμοις- 

ὁ ἐπᾶυϊρθηοα, στοδὶ δ ἐξ ΣθΑΥ ὈΘ ἴἢ ῬΔΡΓΟΌΪΑΡ οὐδοῦ, 
8 ΒΟΔΓΟΟΙΥ Ὀτουρδὶ ἱπίο νον μοσο. ΤΏΘΥ ΘΣΏΌΓΔΟΟ, 
88 ἷξ τόσο, ἰῃ ἰδοσηϑοῖνοα, ἐπ 6 τ 0]0 ρμδβὲ οὗ ἴδ ἕδσω.- 

. ἮΙ διπὰ ἴδ)6 πηοεὶ αἰσίδηϊ διϊυγο. 
8. ΒεοιΒΙοἤθ ΠοΘ οπίοτα, οἰουάοὰ Ὁ δοοῦ᾽ 8 

τοουτγηΐηρ ; δϊογσπδγάδ θη] ρὶυδηοα ὈΥ Ὀανὶὰ, (6 ΟἹ] ά- 
Τοσίατηθηὶ Ὠοῖο οὐὖὐ οὗ Ψὰ διὰ δηΑ}}γ φἰοτιβοα ὈῪ 
6 ΠΙΒΙτοοπὶ οὗὨ [δγ86]᾽8 Βορο. 

9. Τὴ6 ΓΟ]ονίηρ, τοτδθ βέιονϑ ονν Φϑοοῦ, δ 180 
τρίτι οἵ ὝΑοἀ, τίβοβ ἔτοσῃ ἷα στοῦ οτος Εδοβ 

8. , 
10. 4ε ὧδν δουΐ ΄αϑ ἑησ. Α'8 Βίδσκο βϑυᾷ- 

ξοδίβ, τὸ Ὦδνο ἐππ8 δὰ ἱηάϊοδίώάοη ἴμδὲ ἯΘὸ διὰ ἴο τϑ- 
ξυνὰ ἀϑαΐῃ δ8 ἴΠ6 δοραγδίίου οὗ ἴ86 800] διὰ Ὀοάγ. 
ον ἰδ, ἰβάοοὰ, Ὁ Ὁ3, ἐμθ βου], ἰβ 118 αἷδο, 80, δῃὰ 
ΤΑΌΟΘΝ τηογο, 16 [6 ὨΌτλΔΗ ᾿ἰἴδ, δου]. 

ἩΟΜΙΣΈΤΙΟΑΤ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤΙ, 

ὅθθ ἰδο Ποοίτπαϊ δπὰ ΕἰΠϊο081] σουγαῦχα. [ἐ τὸ- 
φυΐτοδβ πὸ ἀρϑοὶδὶ ποΐοθ (δδὲ ἐΐα βοσίοῃ 8 ῥρϑου ἰδεῖν 

ΕΙΘΟΘΉΤΗ 

δἀδρίοα ἴον ἰοχίβ δι ἔδιο θυσία] οὗ πόξοθὰ ἀγῖῃς ἵγ 
ομρθηΐ, δὲ [09 ἰγδηδδοουβ ΟΥ̓ ουηδοοσδέδα 

τοῦδ, δηα δὲσα αν ΟΟΟΔΒΙΟΙΔ.--- ΕΔΟἢ6}}5 ἀραιὰ 
8 ἦουγηογ.--- Δο 6} 8 ἸΟΌΓΠΙΟΥ ὨΟΙῺ6 ἴῃ ἃ ἱνο-οἱὰ 

86186.---Οὐν 119 ἃ ΡΠ ρτίτοδρο.---Αϑ 6 δῖῸ 811 Ὀοτι 
ἀυσίηρ [86 ρῥἰ]ρτὶ 80 Ἧὸ ξῇυδιὶ ἃ}} αἷδ ὑροῖ οαϊ 
Ῥἱστίπιαρο.---Ἶ ὁ τοδοῖ ἃ χϑα, μοιτωδιιθηὶ ρῸδ] 0}]}} 
Ὅροι 0 οἶδορ εἷάθ. Βοηοΐὶ δηὰ Βοηϊδιηγΐῃ: 1]. 
ἴθ δἰγα αν οὐἉἨ {{πὸ ἸΔΙΏΘΘ: 3. [δ6 αἰδοτοηοο Ὁ6. 

ἔπσθοσ ἐμ 6π|.---ἀἀοοῦ δὲ Εδοὶνὶ᾿Β ρτδγυο.---Ηἰδ δλεηὶ 
ετὶεῖ.---ΗΑἷδ υογοὰ ΔΙ ὰ, 

ὅτλδκε : Απ δαυποίδου οὗἩ ὅδοο᾽Ἐ βδοιτοτα. 
ἷθ οοῃποοίοα τ] (10 ΠδινοΒ : Βἰτηθοι, [,οΥἱ, Ὀἐμδῖ, 
Βδολεὶ, Βοῦραι, δπὰ ΒΊΊΠμΔη. Του 90] ον ᾿βδδο 
ἀοδλίῆ, δὰ ΔΙ δ αἰβαρρόβγαποο . [δ 
ἰδσαΐηα, οἱδ. Ηδῃοθ 86 ΒΑΥΒ: “ΕΘῪ δηὰ οὐ] ἰδγὸ 
ἐπ ἄδγβ οὗἁ ἰδι9 γοδῦβ οὗ σῶν 116 Ὀδθῃ ) (οἷ, χ]ν!]. 9). 
Αῃ οομρασίδοῃ οὗ Πδοϊνοῖ, δἱ (μὲ8 υἱγίδ, 
ΜΠ ἐπ6 Φονβῃ ΟἸυτοῖ, Α8 Βδοῖιοὶ ἀϊοὰ αἱ ἰδ 

πὰ [ Ὀὗτίἢ οὗ Βοηϊαδπιίη, 8δο (86 οπὶθι ΟἸΌτοΣ αἱ (πο δέσι 
οἵ Ομγίβι.)"--Οπλμπε : 186 Οὐγίδ-[ὨΣΟΘΘ ἃγὸ 8 οἵοθε 
δινὰ ἃ τγοιυϊπὰου οὗ οὰν αἰὴηβ (ὕφῃ. ἰμ. 16), Οοὰ 
ΓΟΟΟΘΏΪΣΘΘ ἐλια, ἀπ ρὲνοθ [ιἷ8 δἰὰ (δόδῶ χνὶ. 31)-- 
Βυι 1 [86 αν ποὶγ ]οδδοᾶ κοοίδον, οὐ Ὦθυ ἔσυϊι, βου ]ὰ 
ἀΐο, ὑμοὺν Βαρρίῃηθββ 18 ὕοὶ ραϊ ἰῃ ρογὶ (1 Τί, ἰΐ. 18} 

τἰδείδη τι υσίνοθ δου ἃ ΘπμθοῦγαρΘ ΝΟΣΊΘΩ ἰὩ 
(δῖ [ρα γ] οὗ βί8.---- ὁσαθὴ ἴῃ (8 οἰδιο εδου!ὰ ἀ1}}- 
ΠΡΌΣ ῬΓΟΡΘΓΟ ὑδμοιηβοῖνοβ [Ὁ ἀρδίἢ,---ΟΕΙ ΧΡ ΕΕ: 

6 ἀραά Ὀοάΐεοβ οὗὁἩἉ [Ὠ6 ρίοιβ δα ἤοΐ ἰο ἢὈ9 ἰσεδίϑα 
88 ἴῃοθ6 οὔ ἱγταϊίοῃδὶ διηΐμπλδὶβ, Ὀυϊ τοῦδέ Ὀ6 ἀδοθη 
Ὀυγίεα, ἰδδὲ πὸ ΏΔῪ ἰδυ8 ἰοδιν ον ΒΟρα ἴῃ [80 
ΤΟΔΌΣΤ οἰ οἢ ἔγοσῃ [6 ἀοδά (Ῥγον. σ. 7).---5σηβόρεσ: 
ΒΟ ΘΒοῖα ἰδ οδ]θα πον Βοὶ Δ Ώτη : 1, 6.) πιρδί- 
Βοῦβθ. Βοηϊαπιῃ ἃ ἴγρο οὗ [1:6 Μοδδίδιι, πθο, ἰῃ 
εἶθ Βυτυϊ δου, τγὰ8 ἃ τηδῃ οὗἉ δούγουγβ, δῃᾷ ἰὼ ἢΐϑ 6ζ:- 
δἰἰδιΐοῃ 8 8δοη οὗ 86 τίρῃϊ μαπὰ οὔ σοὰ (Ὀτϑεμεϊο). 
Γογάσνεοσί Πόσο Ὀτΐηρβ ουἱϊ δοΥοΓᾺ] δ τί Κίπν, δπδίο- 
εΕἶοβ. Ὀοΐποου Βοῃΐ διὰ δὲ, Ῥβυὶ, Ὀαβίης ὕαπ 
ὑΡὴ δε ποτὰ ἔκϑρωμα, Ἡδοἢ ἰδλ6 δΔροδβίδο δρρῆθ ἢ 

488 086 Ὀοτῃ οὐΐ οὗ ἀυο ἐΐπιο,᾽" Ργορ ΠΣ, 
“ἐπ οὐἶά τδοΒ6 δέγλ 5 ἐδ! σαπδο οἵ διβ τηοίδεγι 
ἀεαίλ." ῬαυΪ Βροδῖβ οἵ Ὠἰμηθοϊῖ 88 016 1808 ὈΟΙᾺ, 
δορὰ ἰπυ8 Θϑοῖβ ἰο ἰηνὶῦο τ; ἐ0 ΘΟΙΏρΔΙΘ δἰπὶ π|ῖιὰ 
Βοηζατοίη. Ρ. 14ὅ.---Α, 6.] 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

73. εἰαδδοι αἱ (δ ἔοιοον 9.7 άαν. Ἰδιιδοκ᾽ς ονγέπιθ. ο᾽αοοδ, 6 δοῆδ. Ηΐ γαίννηε ἰὁὸ βααο απὰ Ηοῦτοβ 
(εδοξαὴ πὸ ἰοησεν ἰἰσίπο). αασ᾿ς ἀδαίλ. Τΐ δωτγίαὶ ὃν και απ οἷσοοῦ. 

Οπάρτεε ΧΧΧΥ͂. 951-20, 

21 Απὰ [Ιβγδοὶ Ἰουσμουθᾶ, δηᾷ βρτοδὰ [18 ἰθῃΐ Ὀθγομᾶ {μ6 ἴονγεσ οἵ Εἰὰδγ [861]. 
22 Απᾷ ἴΐ οδῖηθ ἴο ρᾶ88, μη [8γ86] ἀσγοὶς ἰὼ ἐπα Ἰαπᾶ, [μὲ ΕΘαθαπη σϑπῦ ἀπ ΑΥ̓͂ δὶ 

ΒΒ] Π8} 815 δ ΠΟΥ Β ΘΟ ΟΌΙη6: δηᾶ [5τδ0] Ὠοαγσὰ ἐ{} ΝΟΥ ἰδ βοὴ οὗ Ψδοοῦ ΜΈΓ 

23 πεῖν: ΤΊ βουβ οὗ 1μϑδῃ, Βϑυῦθῃ, σβοοῦ᾿Β βιβίθοτη, δῃὰ ϑιταθου, δπᾶ [μον], δὰ 
24 7Ζυάα!ν, αμὰ Ιββϑοθδγ, δῃηὰ Ζθρυϊυπ: ΤῺ 80η8 οὗ Βδοῃθὶ; “οβδβρὴ, δῃηὰ ΒΒ βῃ)δῃὴ : 
25, 26 Απᾷ {ῃ6 βοῃβ οὗ ΒΊΊΠδῃ, ΒΔο ἢ 61 Β παηάπηαϊᾷ . Πδη, δα ΝΡἰ8}}: ἀπά {π|Ὲ 8015 

οὗ Ζι!ρα!, 1.68}}8 μαπᾶπιαὶα; Οδᾷ, απᾶὰ Αβῆδσ. ΤΉ6886 αγὸ 86 βοὴ8 οἵ ὅδοοῦ, πεῖρα 
ὍΕΙΘ ὈΟΓΏ ἴο0 Βτὰ ἴῃ Ῥάδῃ-Δτάσα [Μοεοροίαπιία]. 



ΟἼΑΡ, ΧΧΧΥ͂. 21-29 δ1] 

21 Απᾷ ὅδοονν σδὴθ υηΐο ἴβδδο ᾿ἷ8 ἔδίμοσ, απο Μάσησθ, υπΐο (δ οἱ Υ οὗ Ασρδὰ {νοὶ 
28 ἐς ἨΘΌΓΟΩ) 6 ΑὈσδῆδιη δηα ἴβϑϑο βο]ουσηθᾶ. Απὰ {Π6 ἄδὺβ οὗ 1βϑδδὺὸ “60 δὴ 
29 δυπαγοα 8δη8 ξΟΌΓΒΟΟΙΘ ΥΘΆΓΒ. Απα βδδο ρᾷνθ Ὁρ [88 ρῇοβί δῃὰ ἀϊβα, δηὰ νγᾶβ σαϊμογοὰ 

απίο δἰ8 ΡΘΟΡ]Θ, δεΐπο ο]α δηᾶ [}]] οὗ ἀδγϑ; δπά ἢ18 βοὴ Εὔβδι δηᾶ “δοοῦ θυσία Βϊα. 

[} ον. 32.-- ΤΠ 6 ὕσοδῖ ἴῃ [80 ΜΒ. πεσζο, διὰ ἰδ Ἀέδδσοζοξίο ποίοϑ, “ἐ ἐδπαί 679 ἰ6 ἃ δἰαίτι ἰδ ἐμοὸ ταΐᾶ]9 οὗὅὨ ἐδ γοσϑθο,"» 
συὶϊϊο ἴὯ0 θο8ὸ Ὀδέίος ἐ, 80 δο ἀὐνίδοΏ ἱπίο γοσϑοθ. [1 τη 

ἘΧΕΘΕῈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ͂, 

ΓΒ. 21-26.--Βογοκὰ ἴ8ο ἴοτσον οὗ ἘΠ ἀδτ.-- 
Ἡδὰ Πδο6} Β οτ ρίπαὶ Ὀυσίδὶ Ἀθη οἷο δὶ Βδσοδ, τ 
οουϊά οὶ νΕ]] ἤαγο βδυρροθοὰ ἐμὲ ΦΔοοῦ, γῇ 0 ΒΘΓῸ, ἃ8 
Ἰδτδοὶ, τἶβο8 ΔΌΟνΘ δ 18 ρτίοῦ ἴον ͵ἷϑ ἰἸονϑὰ πιο, βου] ά 
Βδυο τηδας δ8 ηοχὶ εἰδίίοη δὲ Φογιυβαίθῃη. ογθονογ, 
186 τοίου ἱπησηοα ἰδίου ἀγουμαὰ Φογαβαί θα γγΑ8 ὑγοῦδ- 
ὉΠ ποῖ δυϊ8 016 ἴονγ ἃ ποιηδάϊο βίδίΐου. ὙὯ7ὸ δάδεοσγο, 
ΒΟνΘΥΟΊΣ, ἰ0 {πὸ ἐτααϊοη ποῖ ἦχο Β8ο 6} 8 ἀθδ ἢ 
Βοτὶ οὗ ΒοΙ] ἤθη, πὰ ἴῃ ποχὶ βιδάοη οὗ Φδοοῦ, 
Ὀοίον Βοί]οἤοτα, αἱ [Π6 ἰοτον οὗ Εἰἄδρ. Το ἰΟἾΤΟΣ 
᾿ 186 ἐπε ΤῚ ̓  ἴοττον Ὀ8}1 ἐρ Λϑὰ ολρφεῖμα οὗ 189 
ΟΟΚΒ, δηὰ δ8 (μον ρδιπουίηρ Ρ]806, ἴῃ ἃ τοχίοῃ - 

Ἰϊαυΐγ διιοα [ῸΓ ρμαβίυγασα (2 Κίορε ΧΥΪ. 8; 2 Οἶτο. 
ΧχΥΐ. 10; χχυϊί, 4 ζ.). Φοτγοῖηα δηὰ ἴμ6 οοϊοτοοῃ ἐγβαϊ- 
κἴοῃ Ἰοοαῖα ἰὺ βου οὗἨ Βοϑιμοὶ, δὰ ποῖ ἴδ ἔγοση ἰῃδὶ 
ΓΙΒθΟ. Ετοτα [818 ἴονσοῦ Φοοῦ οουϊὰ ὮδΥ͂Θ ΘΑΒΙΪΥ δηά 
ΤΘΟΌΘΏΠΥ τἱδι θὰ δἷβ ἔδῖ μον ἴβδλο, τϊξῃοὰΐ ῥτοτηδ- 
ΚυΓΟΙΥ τσ  ηρ 818 Πουδο !ο] ἃ δηαὰ Ῥοββοβϑίουϑ Ὑ 1} 
180 ΒοΌΒΟΙΟ] ἃ ΘΟΟΏΟΤΩΥ δ ΗΘ ΌτΟΙ, ἡ ἢ] οἢ 1ξ 18 ροδϑβὶ- 
Ὀ]6 ΤΩΔΥ͂ γοῖ δδνο βίοοὰά ἰῃ βιγίοί γοϊδιίίοηβϑ ἢ ἔδβαι,. 
ΒσΟὮ Δ ΔΌΘΘΠΟΘ τηΐσϊ ἤᾶγτο ἔδνογοὰ θυ ρθθη Β οὐ τ)- 
ἴῃ 8] ῬΌΓΡΟΒΟ δῃηὰ δοῖ.---ἘξϑΌροσι τυϑιῖ.--- ΒΙ]ΠΔἢ γγῶ8 
ΒΔΟΠ 6] 5 παπαμπιαὶά, ποὺ 1068}. πονοσίμο 688, θυ θθὴ 
ἯΓΒ ΧΌΪΟΥ οὗἉ ἰποοδὲ; οὔ δι} ἀοοὰ οὗ ἱπυρί εἴν, το ἢ 
οσσαδίοηθά ἢΪ8 1088 οὗ ἴῃ6 οἰτι τὶ ριὶ (ἢ. χΙὶχ. 4). 
80 οδατγδοϊοσί βίο ποδίκηθαβ οὗ Βοῦρθη, ἩΒιοδ δρ- 

ἴῃ 18 Ὀγδ βου Υ ΠΥ δϑρϑοὶ ἴῃ οὐὮ Θ᾽ Ο8808 (866 
Ὠἰδίον οὗἨ Φοβθρὶ), ὮθγΘ ΘΧροβθ8 δΐτι ἴο [δ ἔοτοθ οὗ 
τοιηρίδίίοη.---- Ιατδοῖ Ἀϑαχὰ ἰϊ.---Αἥ6 1 6 νδβ 
δρβοὶ. Ἧγεβ δθ αἱ Ηοῦσοι, διὰ ἀοθοῶ ΒθΌΡθθη, δ 
[86 ἐδταρΟΓΒΣΥ Βοδα οὗ 86 ΠουβθῃοἹά, δϑβαπηθ βρϑοὶδὶ 
Ῥείνιοροθ 0 ἰτηβοὶ ἢ “γαοῖ Ὠοατὰ ἰδ, ἰδὲ Ὦθ 
τοῖσι τορτουο ἰὺ ἰῃ ἃ βυϊιδὉϊθ τΔΥ, ἴῃ δὶ σρί τὶ ζαΔ] 
τηδιαγίγ, αὐἱοῖ, ἀπά ἀϊσηϊϊγ.--ἥοτυ [6 δου οὗ 
ὄδοον σσοσο ἰτσοῖνϑ.---ὑδοο ΒΒ 8Οὴδ τουδὶ δἰδῸ 
ὈΘΟΟΙΩΘ ΒΟη8 ΟὗὨ Ιβγϑϑὶ ἰβγουρὶ ἃ αἰνίηθ ἀἰβοὶρ]ηθ 
δηὰ ἰσαϊηΐηρ. ΤΏΘΥ δο, βοπονος, (86 τοι Ὁ] 
οὗ {6 Ργοιἶϑο, ψὶτ τ ΘὮ Ὧ6 τοϊστδ ἴο ἷ8 {Δ 86, 
δηἃ δγὸ ὮδΓΘ δῃηυτηογαίθα ὈΥ͂ ΠΔΙὴ69 ΔΙ͂ΟΣ ἐποὶγ Β676- 
ΤᾺ] τοί ΓΒ, 88 1 ἴῃ ργοβοπύηρς ἔθ 6 πὶ ἴο ἐδποὶν στδη- 
ἔλιπον. ΑΒ ἃ Ὑ.0]6, ἰΠ6Υ ἃσὸ βαίά ἰο ἤδυθ Ὀθθῃ 
ὈοΟΓΏ ἴῃ Ῥϑάδη-γδῃι ; δι μουρἢ ἰδ 18 τγὰθ ποὶ β γι οὐ Υ 
το οὗ Βαοηϊαπιῖη, ἯὯ7Ἅο 86 ὑπ ῥγορϑιοὰ διγθδαῦ, 
δηὰ ἰπἰτοἀμυοθὰ ἰο βα80Ἐ ροϊηὺ οὗ νἱοῦν, ἴον τοῦ, ἰξ 
18 ἐσθ, Φ6οοῦ ὈτΙΠΡΒ 8ἃ]1] δὲβ ΒΟΏ8 ἔγοιι ἃ, βίσδηρο ᾿δηὰ, 
ΤΒὰΒ ἴΠ0 ΟΣχἱΘ 9800 τοϊυσηθ Ποῖθ ἰὸ 8 ἔδίμον 
ἴδαδο, ἰδᾶθῃ στ [ἢ τἰομοβὲ Ὀ]οδδίηρ οὗ [86 Ῥτοσηΐβο. 
Το ἀδγὶκ ἀδγ8 οὗ (8. ῥαϊτΑγοῖ ἃγο [0] ον οα ὉΥ {818 
ἦογίιυϊ γϑαρρθδγδηοθ οὗ {π6 6χ ]ο. 

Ὕεῖβ. 27--29.--πῖο Μίδιησο (666 ᾿ἰἰβίοσγ οὗ 
Αταἤδῖη, 8ΌΟΥΘ).--ἰδᾶδο Ὧδ88 ἴῃ ΟἾΔ δἷ5 
Γοδίάθηοθ ἰὸ Ηθῦτοη ἀυσίηρ (μ6 δύϑοῃοοθ οἱ Ψαροῦ. 
--Απ Βυπάτοα ὡιἃ ξουσχβοοσθ ψΘΑΚΆ.--- 1} 
[86 σοποϊυβίου οὗ {πὸ 116 οὗἩἨ ἶδβδδο, [6 πδσταιγο 
Βεαβϑίθῃβ ἰο ἴΠ6 ἱτητηραϊαιοὶυ {0]ονίησ ουθηΐβ (οἢ. 
ΧΧΧΥἹ.). Φδοοῦ γὰβ Ὀοσπὶ ἱῃ ἰῃ6 εἰχίίοι αὶ γοδν οὗἁ 
Ιβ 808 16 (οἰ. χχν. 26), δῃα τὰ ἰδ ο6 δυπάτοα 
διὰ ᾿πΘὨΪΥ γοατβ οΪἃ ΝΏΘΩ ἴβδδλο ἀϊοά, Βυΐ πῇθὴ Ἦθ 

γ ὮδΔγΘ ἐκθρῳ ἐπ ν 
Ὡπυϊξζοσα Ὁ]. δα] ρπ οἵ ὅδοοῦ ὙθθῺ δὸ Ὠοδχὰ οὗ [π18 ΒΟΣΙΙΌΪΘ δοῖ οἵἩ ἷ8 ο] ἀοδέ βοσι.- -Α. 6.} 

ΣῈῊ συ ρροοῖο, ἀοδεϊρτιοα (0 ΟΧΡΓΘΩΒ (δ 

8 Ῥτοβοηϊθὰ ἰοὸ Ῥδδσγδοῦ ἰπ Ἐργρὲὶ, δα τὰϑ Ο16 
Βυμπάγοά δηὰ ὑλἰ τ Υ γοδγΒ οἷα (οὮ. χΙν]. 9). ΟΥ̓́ ει|8 
ἔπαθ μοῦ οῦο βούθη ἔα Ὁ] δηὰ ἴτοὸ υηΐτγυϊπ] 
Υ̓ΘΆΣΒ Βῖποθ Φοβϑορἢ ΒΒ οχαϊδίΐοῃ ἰπ Ἐργρὶ (οἷ. χὶν. 6), 
δηα (μ᾽ τίθθῃ γϑαγβ θούνοθι ὑ86 56 ]]1σ οὗἨ Φοδορ ἀπὰ 
8 χα δίοη, [0 μ6 ͵νὰ8 βοϊἃ ὙΒΘῺ βουθηίθθη (οἷ, 
ΧχΧχΥΪϊὶ, 2), δῃἃὰ νῶδϑ ἰὨϊτὶγ τη ὯΘ ΔΒ ταϊϑοὰ ἰὸ 
ΠΟΙΟΥ͂ δηὰ ρονοῦ. Ηρῃοθ ΝῸ τημδὶ ἰδκὸ ὑπϑηΐγ. 
ἴδγθο γϑδγβ ἔρμα [6 ὁ0 δυπάγοά δηᾶ {{ἸΥῚῪ γΟΒΓΒ 
οὗ Φδοοῦ, ἴἰο ἀεδίοττηΐπο ιἷϑ ἀρὸ δἱ ἰ86 ἔἶπηθ ΦΟΒΘΡᾺ 
ὙᾺ8 801ἃ: πη ΐϊοῦ ἰβ ἰθυ8 οὴ6 Βυηᾶγοα δηὰ βούβθῃ. 
“1888, ἰδοτοίογο, βῃδιεὰ (Π6 ωιϊοῦ οὐὁἨἩἨ ΦΆ0Οῦ οὐοῦ 
186 1οΕ8 οὗ ε͵5 Βοη ἴον ἐπίγίθοῃ γοδιβ.᾽"" [Ι«ἢ ἃ βἰ πα ]8 
ὙΑΥ͂, ΑὈΓΔΒΔΙΩ μαὰ πὶϊποβϑοὰ δηὰ βυιωρδιίἱζεὰ πὶ ἢ 
1π6 Ἰοὴσς που} τηδττίασο οὐ 1βδδο Βιυὶ βαδα 
οουϊὰ 8566 ἴῃ [686 ΒΟΓΓΟῊΒ οἵ ΦΔοοῦὺ (6 δδηὰ οὗ 6οά, 
ἯΌΟ 11 ποῖ δ᾽] ὑπαὶ ΔΩΥ͂ 009 βου] δηί(οὶρδίθ 
Εἴτα ἴῃ ἃ 86} πὶ] ]οὰ Ῥγοίδσοηοθ οὗ δ ἔδυουῦίζο 80η.--- 
ΟἹ δαὰ [11 οὗ ἄδγε.--- Ηο τοοορτιϊζοα [ἢ 6 οἷοβο οὗ 
᾽ηἷἰ5 1 ΟχρουτϊοηοοΒ δηᾶ ἰγἷ]8, δηά, 1ἰἶτὸ ΑὈτδ ἤδη) 
ἀοραγίβὰ ἴῃ ροδο6.--Απὰ Εἶπα δηα ὕδοοῦ μυχίοὰ 
ὲρ.---ΓΙἼΞ ἰβ ἃ Ὀθδαι 1, σομυΐπο Ὠἰδίοτὶς [δαϊογο, 
[μὲ Εδβϑδυ Βοτο ργοσοᾶθβ ὅδοοῦ, π}]]6 ἴβαδλο ἰ8. Τηθῃ- 
οηρά Ὀοίοτο ᾿βῃγταδοὶ δὲ 6 Ὀυγίαὶ οἵ ΑὈτγδἤδτα. 
Οουϊὰ νὸ ἀγα ΔῊ ἰηΐογσθηοο ἔτοπι (18, 88 10 (89 
ΟΧίοΤ δ] ἱπ μου ἴδηοθ, (0 δϑϑογιΐου οὗ Κοῖϊ, (ηδὶ 98- 
οΟὉ διοίγοα [86 ΘΑ] χοοάϑ οὗ 8880, 18 ἔλτ ἴ00 βίτουισ 
δὰ οομβάθηϊ. [Ιἐ ἱβ οοτίοἷπ, ἰηἀοοά, ἱμαὶ Ἐδβϑι Γγὸ- 
οοἶνοαᾶ ἃ ΘΟ βἰ ἀΘΣ 6 ροσγοη, δη ἃ ἴῃ οχίθσηδὶ δ αὶτϑ 
ΤΑΘΓΟΙΥ 6 ἴοοῖ ἃ ρῥτονιίπϑηςϊ ρασγί, ἰὸ ἩθίοΒ {86 ΒοΙω- 

τὰ Μπμ ἀνή  ποῖετν Τὴν σα δον δ Μ σώσω οογίδϊῃ ἀθῦτοθ οὗ δοραγδίΐοῃ δὰ δὰγ 
Ὀθοη τηϑὰο Ὀοίνγθϑα {80 δρέγέέμαὶ ἀλὰ οαγέλίν Ὀἰγι τῖρῃϊ, 
ΙβΒδ8 0 ἯΔ8 Ὀυσὶ οἀ ἰῃ (86 οδγο οἵὁ ΜοὨ;ΡΘΙΔῃ (οἱ, χ] ῖχ, 81). 

ΘΟΟΤΕΒΙΚΑΙ, ΑἸ ἘΤΉΠΟΔΙ, 

1. Φαοοῦ δ 1δϑὲ βιδιΐοη αἱ ἴθ ἰοσσοῦ οὗ Εδν ἷ5 
4130 τρλυϊκοὰ ὈΥ̓ ἃ ΠΟῪ ᾿θδτ  ΒΟΓΤΟΥ͂,. 

ᾷ. ἈΘΌΡΘη ΒΒ ΟΥ̓ΤΏΘ ὈΓΟΌΔΌΪ οὐσολβίοιθα ὮΥ ἷβ 
δΔΌΪΒΟΣΙΥ οὐδὸν ἐδ πουθομο]ὰ ἀπτγίπρ δϊ8 αἰ ον Β ΔὉ- 
ΒΘΏΟΟ ΜΈ [5880 αἱ Ηοῦτοῃη. ΤῈΘ οδυβο οἵ δῖ8 ἴοτ-" 
ἔοϊζυγο οὗἁὨ (Π6 τσὶ οἵ ἰΠ6 βταὶ-Ὀοσῃ (οὗ, χ] χ). 

8. ΤΟ πύον, ἔπεῖνο, οἵ {86 8Βοη8 οἵ Φδοοῦ, ἴῃ 
118 ἐγρΐο8] βἰστιίίβοδῃοθ. Ἰποῖνθ, [86 ΠΌΤΩΡΟΡ οὗ ἃ 119 
σοι ]οἰοἃ, οΥ ἀχραπὰδᾶ ἰὸ ἐΐβ [111 Ἰδγ} 18 δηὰ ἀογοὶ- 
οριωθοὶ. ΤΠ 08 ἴπ (6 ΒουΒο6 οἵ [5 π)δ6] δπὰ οὗ ἔϑβδυ, 
Ὀαὶ ἴῃ ἃ δἰ σἤοΥ Β6Ώ56 ἴῃ ἰῃ6 μουδο οὗ [βσδε]. Ηθῃοθ 
ἴ00 ἔποῖνγο ΒΟΏΒ 86 ἰδ6 ὑγρε8β οὗ (86 ἵποῖνο ὑὐἰθ68 
(εἶν. χ]χ.  Ῥϑαϊ, χχχῖϊν.), αηὰ τ6 ἔποῖνο {Ὑῦο8 οἵ 
186 {ΠΘΟΟΓΒΟΥ͂ ἴΥ̓Ρ6Β οὗἩ ἰῃ6 ὕποῖτο δροβίὶοβ οὗ ΟἸγἰβὲ 
διὰ (1686, ἀραΐη, ὑγρο8 οὗ ἰδ6 ἵποῖνο ξαπααπιοπίαὶ 
ἔουταϑ οὗ [πὸ Νὸνν Τεβιατωθηΐ Οδυγοὺ (Βογν. χχὶ. 12 (.). 
Τηδὺ ἰὴ Ὠυυσηῦοῦ ἔουν 8 8 ἰδοίοῦ οὗ ἰΠ6 ὩυμηθοΓ 
ὑποῖνο, ἰβ Βογο ἱπυτιδίοα ὈΥ ὑΠ6 ἔουγ τη ΟΠ Θ ΓΒ; ΤΟΥ ἰ8 
{16 υοθοΥ οὔ ὑπ πουῦ]ὰ, ἔσθ 'ῃΠ6 παστοῦ οὗ Β8}0- 
[ΌΔΙΥ δὰ οὗὨ {πὸ βρίτῖϊ ; δηὰ ἴδ8 ἔπγοῖνα 18 (89 Ὠυτη- 
ΘΓ οὗ ἃ ΔΙ Π668 ΟΥ ΘΟΙΙΡ Θίθ 688, σοηβθοσαιϑα ἰο αοά, 

4, ΦαςοοῦΒ τοίασῃ ἴο 3880 ἩΪῚΔ 18 ΒΟΏΒ, [06 ἰΔϑὶ 



δ72 ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΒ ΤΒῈΕ ΕἸΒΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ; ΜΟΒΈΞ. 

ΣΩΥ͂ οὗ δα ρῶς ἴον [6 ροὰ διὰ ὈΪ πο μδισίδγοὶ. 
Το Ὀο]οησοα ἴο {86 σοτηρ] οἷα βαιἐαίδοιίίοη οἵ [6 οἷά 
ΤΩ 8 [ἴἴ6, αἴοτ πιϊσῃ 6 οουἹἱὰ γὸ ἴο δι 18 Ρϑορὶθ 
“}}} οὗ ἀδν8,᾽" οὗ βαι 886 ἃ, ΤΊυβ Φδοοῦ᾽ Β δου] Μῶϑ 
ΟἿΟΘΒ τροΓὰ τουϊνοᾶ, πῇ θη Ὧθ6 ΒΔῊ [86 ἩΔΡΌΙΠΒ Βοηΐ ὈΥ 
οδοΡ 

ὅ. ΤΏ τοι μου υπίοη οἵ Φαοοῦ διὰ δδυ δὲ [89 
Ὀυγίαὶ οὗὨ ββ8ς, Δ ὑὈδαυκιαϊ ὑοκοη οὗ δηὰ τὸ- 
οομοἰδίίοη δὶ ἷ5 θὰ. [δα δηὰ ψδοοῦ διδνΐηρ 
ΒΔ Κη Πδηὰβ οὐοῦγ (ἢ 6 οΟγρθο οὗ (ποὶν ἔδί θοῦ, ἐμ οἷν 
Ρδίδ8 ἀΐνογζο ἰ9ὸ τρθϑὶ 0 :ῶοσγα." ἢ} 1|280}.---Α. 6.] 

ἩΟΜΙΙΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣ, 

ὅ.0. Ὠοσυηδὶ Ρ;δ. [κδδο᾿β Ἰοῃρ δηὰ Ρδ- 
ὕοηὶ ναϊϊϊηρ ἴον δοοῦ Β στοίυσπι μότηθ, ἀυσίησ 186 
πἰσ οὗἁ 18 ὉΠ ΠάΠ688.---Τάρ᾽ δὲ 6 ονδηΐηρ-Π|6.--- 
Ἶρδδο δῃὰ ϑίγηθοῃ {ὑπο 11.).---Εδδὰ δηὰ «ὁ δοοῦ, οἵ 
8110 Τϑοοπ Πρ, ῬΟΔΟΘ-τοδ κί οἰοδογ οὗὨ ἀσδὶἢ διά 

ΝΙΝΤΗ 

116 βτανθ.-- -Ἔτλακε: οι. 33. (00 ον Ἐδοδὲα 
τηδῖκ 6 (ἢ8 8 512 8}} οτῖσλθ, δὰ βαῪ Ἐθυῦοη ΟΥ̓ΟΣΊΣΤΟΝ 
(86 "δὰ, πιθῆ ἢΘ ΒΔ {πδὶ, αἴοσ Βδομο 8 ἀραῖ, ἷς 
ὙΔ8 Ὠοΐ ὈΟΓΏΘ ἰηίο δβ τηοίδπος ἴ,ο ἢ 8 ἰθῃξ, Ὀπὶ ἰηὶς 
ὑμῶὲ οὗ Β᾿1]Δὴ : Ὀδοδῦβο δ6 ἱπίοττοα ἐπδὶ “δοοῦ 
Ἰονρὰ Βι1μδὴ) τζογθ ἔδδὴ 1,9682})}.--Οβιάνῦκα: [πὶ ἴὰ0 
ἔτ ΟΒΌΓΟΝ 4]80 ἴΠ6Γ6 δγίθο δὲ {ϊπλ66 ζτοδὶ δοδῃ 416 .--- 
ΟΧΈΣΔΟΗ: ΟΟΏΡ. 3 ὅπηι. χνὶ 33, Ολυπκκ απά. 
διοΐ: δ8δΔὸ τοδοῦ θὰ [16 ρτοδαίοθὲ δζο διβοῦς ἴπ0 
ἴδγθθ ραίγίδιο δα. ---ϑοπεῦρκε: ΒΙΒΔΉ ργονθὰ ὑπΐλῖ- 
ἔα! ; Εϑυῦθοῃ οοτηπι δὰ ἰπορδί.-- -δοο Β ραϊη αι εἰ- 
ἰθη06.--- που Ὧθ ἀοραγίοα, ποιδίησ ; ποὺ ΒΦ τὸ- 
ἰυτηθά, 41} (τθοδ]γ).-- θοἴδι δ δ ἰο τθ6 παχονοῦ 
ἔπεῖνθ, δἷδὸ ἰῃ τεβδτὰ ἴο Ψωοοῦὺ.---[ΓΟΕΡΒΎΟΚΤΗ: 
ΤῊΘ τϑοοτὰ οὗὨ [8656 πὶπβ ἴῃ (1.6 Ὠἰδίοτῦγ ἰ8 δῇ ουϊθῶοθ 
οὗ 106 νογδοϊ οὗ [6 μἰδιοτίδη. 1Γ ἰε δὰ Ὀδθὴ δ 
Βαχηδῃ οοσαροβίοι, ἀραὶ σηϑὰ ἰο ἀο Βοῦον ἰοὸ ἐμα Ηο- 
τῆϑῳ Ὡδίοη, γρσαμαν μ᾿ γύπα ανο βαϊὰ ᾿1 116 οἵ 

6860 βαρταηὶ ἰηἰααϊο8 πηθοῦ, [,οΥἱ, ὉὨἱ αικὶ 
Βεῦθου.--Α. 6.] ἜΡΡΤΕΣ Ἐπ  ΎΒΒῚ 

ΒΕΟΤΙΟΝ. 

Ι, 

[-:] Φι κα ὦ) 

18 

Ἐδαυδε Ῥαπιξΐν ἸΚεοογά απὰ ἰλο Ἡονίΐοα, 

--.......--..... 
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2 Νίον ἔδμοθ86 αγὸ 6 ρϑῃθσδίίουβ οἵ Εἶβδυ [Βαὶνγ, τουφὰ], 00 ἐς Εἰάοτῃ [στοὰ]. ἘΕὔβδῃ 
ἰοοῖς μ18 ττῖνο8 οὗ {6 ἀδυρῃηίοετβ οὗ Οδηδδη; Αἀδὰ [οτπδαιοαέ, ὅσα] (6 ἀδαρηίοσ οὗ ἘΊοη 
[αἰ ατονα, οὐχ, εἰσαεὶ} (86 ΗΕ, δὰ ΑΒ] θατλδὴ [ἰθδὲ οἵ ἐνο ββεσοὰ μοῖρ} 1.16 ἀδορθ οῦ 
οὗ Απδὲ [«πενοεας] [89 ἀδυρηῦοῦ οὗ Ζιθδοι [(οφειίμε : οοϊοκοᾶ ; Ἑατεῖ : πῇ, τοῦνασ͵ {μ6 Η να ; 

Απαὰ Βαβῃριρδίμ [ριϑαδαιὶ ἵσδρταθοο [18}1}186}}8 ἀδυριίοσ, βιβϑίασ οὗ ΝϑὈδ)οίδ [ἸοδῪ μιδοο]. 
Απὰᾶ Αἄδὴ Ὀᾶγαὰ ἰοὸ Εἶϑαι, ἘΠ]ΙρΡΠ ΔΖ [εἰκοιρὲμ οἵ σοὰ}; δῃὰ Βδβῃδιηδλίῃς Ῥᾶγ Εθιαὶ [δἰεπὰ οἵ 
αοὰ]}; Απὰ ΑΜΒοἸ θδυλδῃ Ῥ8Γ6 68} ος σεδαε, καίμοσα), δ ἃ “8 8Ἴϑτὴ [Ἑθτεὲὶ : πιουπίαίη.-οἰ τεσ], 
δὰ ΚΟΥΔΒ᾽ [παοοὶμ] : 8686 αγὸ ὑμ0 8οῃ8 οὗ Εἶβϑιι, σοῦ σοῦ Ὀοτὰ ἀμΐο τὰ ἴῃ [ἢ 6 
Ἰαπὰ οὗ ὕδπαδῃ. Απᾶ Εἶϑαι ἰοοῖκ Ηἷ8 νχίγϑϑ, δπὰ ᾿18 ΒΟ0π8, δῃᾷ ἢ18 ἀδιρὶίθσγβ, δμα 4}} {Π6 
ον οὗ ἢ18 ἤουξθο, δῃὰ δὶ8 οδίεϊθ, δηᾶ 8}1 Η15 Ὀϑδϑίβ, δηὰ 411 8189 ϑυρϑίδῃοθ τ] οἢ ἢ6 

ἃ σοῦ ἴῃ {μ6 Ἰαηᾷ οὗ Οῳδμδδῃ; δηᾶ σοῦ ἰηΐο {86 σου ΤΥ ἔτοσῃ {Π6 ἴδοα οὗ 15 Ὀγοῖθογ 
ὅδοοῦ. Ἐὸσ {μοὶγ στἰοθθβ 6.6 τηογθ ἔθδη {πδὺ (ΒΘ ΥῪ ταὶρὐ ἀν76}} ἰοροῖμοσ : δηὰ {16 Ἰδμα ἦἾ 
ἩΠΟΓΘΙῺ [ΠΟΥ ΠΟΓΘ ΒΣΔΏΡΌΓΒ οΟὐ]ὰ ποῖ Ὀ68Γ ἔμθηι, Ὀθοϑυβο οὗ ἰλοὶγ οαὐ!]6. Τυ5. ἀπ εἰς 
Ἐϑδα ἴῃ τηουμὺ 561. [τοῦρμ, πῇὰ παοπιπεδίπ-τορίο] : Εἰδϑιὶ ἐς ΕἸ ΔΟτ. 

Απά {Π688 αγὸ [86 ρομθγαίοηβ οὗ Εἶδδὰ {110 ἔδίμοσ οὗ ἰῃ6 Ἐϊἀοτηῖίθϑ, ἴῃ ποσὶ ὅϑεῖγ: 
ΤΏθ86 αγό ἴῃ6 Ὡδπιθ8 οὗ Εϑαυΐβ βοηβ; ΕΠρΏ ΔΖ (6 βοὴ οὗ Αἀαδὶ {πὸ ψ|ΐθ οὗ Ἐβδα; 
Βα] (|0 δοῃ οὗ Βαβμθιωδίῃ ἰμθ νυῖξα οὗ Εδδὺ. ἀπὰ ἰδθ βοῃβ οἵ ΕἸρμ ας σγοτο, Τϑιηδη 
εἶῊς πἷάο, βου ]δη δον], ΟἸῺΔΣ [ἀοϑαπίπε: οἱοαποιῖ; Ἐδτδέ: τοουπίδίη-ἄνν6}16Σ], Ζαϑρ,ιο [παρὰ], δᾶ 

δίδιη [Θοϑομίτε : ῬΌΔΥ, ἐδίη ; ἘὨγεί : Ῥασιέ, τ γ γ8116.} δῃἃ Κι ΘΏΔΣ ἰεϑ κοι Απα ΤΊτΩἢϑ [τεεϊσαίπὶ]} 
88 ΠΟΠΟΌΌΙΩ6 ἰο ΕΠΡΠΑΖ, Εβδΐβ βοὴ; δῃηᾷ β8 Ῥᾶσθ ἰο Ε]Ρἢ ΔΖ, ΑΔ] Κ᾿ : ὑῃ 656 τζεγό 
{86 Βοῃ8 οὗ Αἄδῃ, Εβδὰβ ψ8. Απὰ [δ6886 αγὸ {86 80η8 οὗ Βδυ6], ΝΑΠΔΙΒ [ποΐρς ἄοπα, 
σνεηίηρ], 8ηἃ Ζθσδῃ [τίείπε, τιοστίης]}, Θ΄ ἤϑιαπιδ [{παδεσρ ; Εθτεὶ : τοροσί, οβ}}, δὴ ΜΙ ζΖϑὶὶ 
Οοδαιιίτε : ρας ; Ἐδσδέ : Ῥοσθδρ8 70γ, τοδοϊοίπρ] : ἔῃ 6860 ὝΘΙΘ ὕΠ 6 80Π8 οἔ Βδβϑιιβπιδίῃ, Εἰβαι}δβ υσὶίδ. 

Ἀπὰ {Π686 “χοσθ [Π6 Βοη8 οὗἩἨἍ ΑΠΒΟ] θδιηδῃ, (86 ἀδυρῃίοσ οὗ Απδὴ, 86 ἀδυρμίον οὗ 
Ζίθεθοη, Εἰβδυβ ν]δ : δῃὰ 86 Ῥᾶσὸ ἰο Εἶδα, Φθυβἢ, δηα “8δ]8πι, δῃὰ Κοσδῃ. 

ΤΠ686 τὐεγα ἀΚ6 8. [Ῥείποοβ, βθαᾶα οἵ ζαπυδέοβ, ομ6}}] ΟΥὗἨ 116 Βοη8 οὗ Εδδδὰ : [86 βοῃ8 οἵ ΕἾ]- 
ῬδδΖ, {116 Βγϑίοθοσῃ δοπ οὗ Εβαι ; ἄυϊο Τϑδη, ἀυκο Οὐμδσ, ἀκ Ζορῃο, ἄυκα ἘΚ θηδσ, 
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10 Ῥυκο Κοτγαῖ, ἀυκο Οδίβδια, απμάὰ ἀυῦκε Διηδ]οὶς : [686 αγὸ [86 ἄυϊκο5 ἐλαΐ σαηια οἱ 
ἘΠΙΡ ας, ̓πὶ [86 Ἰδπὰ οὗἉ Εάοτα : {Π|686 ᾿σεγὲ ὑΠ:.6 8018 [εταπάδοι)] οὔ Α ἀδ}. 

11 Αμᾶ ὑμ686 αγὸ (6 8018 οὗ Ββυβὶ, Εἰβαι β βοὴ; ἀὐκὸ Ναμδίῃ, ἀυκ Ζϑυδῃ, ἄυκο 
ΘΒδιτηδὮ, ἀυϊκα ΜΙΖΖΔΉ : ἴη686 αγὸ [86 ἀυϊκο8 ἐλαέ οαπιθ οὗ Ἐδιι6], 1 {π6 Ἰαμὰ οὗ ΕἸάοτα : 
[8686 ἀγὰ [886 ΒΟΏΒ [βταιάδομβ) οἵ Βδβῃθηδίῃ, Εἰβδιι}β τ. 

18 Απά [686 αγὸ ἴΠ6 Βο0η8 οὗ ΑἸΒΟΙΙΡδτηδῇ, Εδθδ 8 νι; ἀὐκο Φϑυβῃ, ἀυϊτα 9848]84π|, ἄυκα 
ΚοτΙδὰ : {8686 τύεγὰ 86 ἀυκο8 ἐλαέ οαπιὸ οὗ ΑΠΟ] δα δῃ πμ6 ἀδυρμίον οὗ Αὔδῃ, Εἰβααβ 

19 τιΐθ. ΤΏ686 αγὸ [Π6 5ο0η8 οὗ Εἶδβαα . ἐδ [ Ῥγίποο ο7] Εἀοτα) δηα {8686 αγὸ ἰμεὶγ ἀυκκοβ. 
20 ΤΉ 656 8.6 {09 80}8 οὗ ϑ'εὶγ ὑπὸ Ἡοχθ [οὐτοάπνοι!αν, ἐτορϊοἀγίο}, 10 Ἰῃ μα α [γεἰταϊεῖνο 

ἅνο!1ες 1] ὑῃ6 Ἰαπᾶ ; Τωοἰδη [ΞΞ οονοτίπᾳ, ταϊϊοὰ], δῃ!α ὅ[Π0Ὀ8] [ἐγανθὶλοσ, ναιιάαγαθ), δα ΖΊΌΘΟΙ, 
21 δὰ Απδῇ, Απὰ θίβμοη [πηεοῖο] δα ΕἾΖΘΙ [οθοτία : εἴοτϑ ; Ῥ᾿δσαΐ : οσσισιοοϊοηἼ, Δ ηἃ ΠΊΒΉΔΏ ἡ 

βᾶτωϑ δ ἩΐδμοιΪ : (0686 αγὰ 86 αἀυΐκα8 οὗ ὑπ6 Ηογίθ8, (6 σὨ] τ η οὗ οὶ σ ἴῃ [86 Ἰαηὰ οὗ 
22 Βάοῃ. Απᾶ {δ6 Ομ] άγοη οὔ μοΐδῃ οτο Ηουΐ [(ορϊοάγίο6}, ἀπὰ Ἡδτηδη [ Θοραπίαε : ἀοσέταο- 
23 (ἴοι; Εὔσδε : οοχασαοίίοι) : δη8 1οὐδη᾽Β βιβίθσ τθα8 ΤΊΤΩα. Απὰ [86 ΟὨ]] τη οὗ ΘΒΟΡΑΙ τσόγα 

8686; ΑἸγδῃ [οβαιῖμδ: ποϊαεὶ ; Βᾶσεί : 1057], δῃὰ Μδηδῃδίῃ [τοε] δηὰ ΕἾΡ4] [Τἄτεὶ : Ῥαϊὰ 
24 ταουπίαία}, ΞΠΘΡΠΟ ἂρε ἀοδοσὶ], 8π4 Οπᾶπὶ [είσοτις, τοῦπδ., Απὰ ἰῆ686 αγὸ [6 οὨΠ]άγθη οὗ 

Ζίθθοη ; θοίῃ Αδῇ [ϑατοαταοσ, βατκ], δα Απδ}λ [αἰπροτ, κσποσοῦ] : (818. τσα8 ἐμαί ΑΠΔᾺ {μδὲ 
[ουπὰ [86 τχ0}68 [8οὲ δρτίηρε] ἴῃ (86 τ] ἀθΓΉ 688, 88 6 ἔβα {μ6 88868 οὗ Ζιῦδοῃ [ι]8. ἔδίβοσ. 

25 Απᾶ ἰδ οἰ] άγθη οὗ ΑμδῈ ἀσογα (μ686: ΠὈΊΒδοη, δῃα Α ΠΟ] διηδ {86 ἀδαρπμίοσ οὔ Απ8}. 
26 Απᾶ (686 αγὸ {86 οὨΠ]άτοη οὗ Ὀίβμοη ; Ἡϑιηάδη [ριϑαβαηὶ), δῃα ΕἸΒἢ ΡΔῊ [θεσπίαθ : Ἰπεῖρδὶ; 

Ῥαχεῖ : {πιουρμα] ΒετοΪ, δηᾶὰ ΠΟ χη [δαροείος τε δοίιτο δπὰ σιέμσοι , δηα ΟἼΘΓΘῺ [(θθοιίαβ : Βατρ ; 
2 Ἑῦχεὶ : οὐτωραπίου)]. 186 οὨΠ]άγοα οὗ ΕΖΟΙ αγὸ ἰμ686; ΒΒ] Ώδη [-- ΒΗμαΝ; οφοπία: ταοδοσὲ ; . 
28 Εὔκει: ἰσπὰαΣ], δη Ζδδγδῃ [Επὔτεὶ : πιᾳυϊοὲ, ἐτουἱοὰ]}, δηὰ ΑἸΚ8ω [{πίδέίης]. ΤῊ6 ΟὨΠ]άσθη οὔ 
29 Ῥιβηδη αγὸ ἰμ686; ἴ02 [βαπάπιδῃ, οσ. ψοοάπιδιἾ, δηὰ Ασϑὴ [Θοδαπίπε: τοῖρμῆο), ΤΉ6886. αγὸ 

[Π6 ἀυκο5 ἐλαΐ σαηια οὗ ἰῃ6 Ηογῖξαβ ; ἄυκο 1υοἴδῃ, ἀυϊκα σ'μοθ Δ), ἀυκα Ζιθθοη, ἀκα Αηδῇ, 
30 θυῖκο Ὀίβῃου, ἀυϊο ΕἶΖευ, ἄυκ Ὠ βῆδη : {8.686 αἀγὸ [ἢ6 αὐ κ68 ἐλαΐ σαπια οὗ Ἡοτῖ, δυϊοηρ 

ὑπ6ὶγ ἀυκθ8" ἴῃ [ῃ6 ἸΔηά οὗ εἰσ. , 
31 Αμᾶ {1680 αγὸ [86 Κίηρβ {μὲ τεϊρτιϑᾶ ἴῃ ἐδ ἰαπα οὗἩ Ἐάοτω, Ὀθίογθ {Π|6γ6 σοὶ ρηθα ΔΏΥ 
82 Κίηρ οὐΟῦ ἴΠ6 ΘΒ] το οὗὨἨ [δγϑθὶ. ἀπ Β6]8 [οὐταρ. Ἵμ. χἰν. 3] {Π6 80 οὗἨ Β6οὺ [Θοθοπίπ: 

ἰοτοῖ, Ἰδῖηρ ; Ἐδχαὶ : βμορβογὰ} σοϊρτιθὰ ἴῃ Εάοτη : ἂπᾶ ἴΠ6 πϑιὴθ οὗ 8 οἱἵΥ ΄τα8 ὈΙΏΒΔΌδΔἢ 
33. [ἀοϑαπίαα, Ἑδτεὲ : υἷδοο οἵ ραπιᾶος (7 ΒΈΒτοφεσίοδ) 8]. Απὰ Β6]8 ἀ16α, δπὰ ΦοὈδΌ [ϑβλοαὶ, μοὶ, ἱ. 6.» 
84 Σᾷἀοεατῖ] [ἢ 6 βοη οὗ Ζεσδὰ οὗ Βοζγϑδὴ [{ο]ᾶ, ῥοτὶΪ τοὶ ρτιθα ἴῃ ἢἷ8 βίβδα. ὡἀπᾶ Φοῦδὺ ἀϊθᾶ, δπὰ 
835 Ηυϑῆδιῃ [ΞΞ Ἡπεμαὶ ; ταρίὰ, βαεί6] οὔ (}}60 Ἰδηὰ οὗ Τοιηδηὶ σγϑὶρηθα ἴῃ ἢ18 βίθδδ, ἀπά ΗἩυβῃδυα 

αἀϊοα, δὰ Ηδαδα [ρσίποο ; εέτοπᾳ, υἱοῖθσαὶ}] (ἢ 9 βοῃ οὗ Βϑᾶδα ρορασαῖο, ἐμὲ Ἰοτιοὶν), (0 βιωοίβ 
ΜΙαΐδη ἴῃ {86 Β6]ὰ οὗ ΜοδὈ), γοϊῃβὰ 1 18 βίθδᾶ; δῃὰ ἰῃ8 πδιηδ οὗ ἢ18 ΟΥ̓ τῦσα8 ΑΙΥἢ 

36. | ἀοροπῖμα : σοΐμδ; ΕΓ : το ουϊηαρο ], Απᾶ Ηδαδα αιοα, δηα ὅξδιω δὴ [οὐτατίπα οὗ Μδβσθκδὴ 

81 [6 νἱπογατὰ  χοὶρτιθα ἴῃ 818 βίθ:αῦ. ἀἈἀπαᾶ ϑδιηἾἶδ αἰθα, δῃὰ ὅὅΞ8] [δικοᾶ, πίεμβοὰ ἢ οὗ ΕΘΠΟ οί 
88 [{πίἀο, του} ὄψ ἴῃ: ΣΙΥΘΙ ΓΟΙρτ θα ἴῃ ἢΪ8 βίθαδ. Απαὰ ϑὅΐ'διὶ αἰθᾶ, δῃὰ Βδ8]- ἤϑηῆδῃ [βταοίουι 
89. ᾿οσὰ] ὑπ 8οῃ οἵ ΑΆΡοΟΣ [ΞΞ Αοῦρασ, ταουβ6} σοὶ στιϑᾶ ἴῃ 118 βίθδᾷ. Απὰ Βδ88]- δῆδῃ [6 808 

οὗ Αςἤθοτγ αἸοᾶ, δηὰ Ηδάδγ [εταοθ, βοποσ] σοῖρηθα ἴῃ ἢ15 βίβδα: δπὰ 8 Ὡδῆηθ οὗ ἢΐβ οἰ Υ 
ιὐαΒ Ῥϑδα [Ὑοεομίῃν : δἹοδέϊῃς ; Ἐῦσεε : γαναίμα ἄθορ); δη4 818 68 Πδθ τθ0α8 Μοβοίδθοὶ 
αοἀ-δοπεδύης}, ἐμ68 ἀδιρ ον οὐ Μαίσρα [ρυβδιης], [86 ἀδυρμίου οὗ ΜοΖζαηδὺ [παίος οἵ βοϊά]. 

40 Απᾶ (686 ἀγὸ [86 πϑιηθ8 οὗ {Π9 ἀυϊκοβ ἐλαξ οαπιὸ οὗ Εἶδδυ, δοοοσαϊῃρ ἴο {86} ῬΆτη}}168, 
ΔΙΘΥ ὑΠ6ῚῚ Ῥίδοθθ, ὉΥ͂ ὑπ6}Ὁ πϑῖηθ8; ἄυϊκο ΤΊ μδἢ, ἀκα ΑἸνδὴ [(οδοπίτε: ππσὶ βμἐθοῦκηοβ ; 

41 Ῥᾶτϑὶ: μοίββέ, χα! δέοι , ἀυϊζθ Ψ  μοίἢ [οδοιίπ : παι]; Ἐπαδὲ : σαι δαρβῖοι}. Πυΐθ ΑἸΒΟ] θδτηδ}, 
ἀυΐκα ἘΠ] ]Δῃ [Ἑᾶτεὶ: ΟΩἷ βίσοῃβ, διὰ Βατὰ], ὑΚ6 ῬΙηΟΩ {Ξ ῬΆΣΟΝ ; ΟἰΒΟἶἱ08: ἀἰατίκηιθαβ; ΕἘὔχεξ: δ ταΐῃο]. 

42, 48 θυκο θῃδζΖ, ἀυκθ Τοηλδη, ἀυκθ ΜΙΌΖΑΓΣ [{οτίσοβϑ, εἰσοως ον]. Ὀυκα Μαραϊο] [Ἑδχεὶ: 
Εἰοτγ οἵ αοᾶ;; Θοβεπίῃ : ῥτίποο οἵ σοὰ}, ἀκ [ΤᾺΤῚ ἔβευνι ΟἸΕΥ τοβίσα] : ἰῃ686 δθ {6 ἄυϊο8 οὗ 
Εάοτα, δουοσάϊηρ ἴο {Ποῖ Βαϊ δίομβ, 1 [86 ἰαπα οὗὁὨ ὑΠ6ῚΣ ροββθϑβίοῃ : ἢθ ὧς Εἶβαυ, (88 
[αἴθον οὗὨ [μ6 Ἐαοταϊίθ8. 

ι ΨοΣ, δ. -ἈΓΌΓΡΕΥ εἶτοβ ἔΠ056 ΠΔΣΩ 68 (9 εἰροἰδβολίίοσι οὗ Βαξίθ, εἰαΐπρ, ἰ66.--Α. 6. 
; γα. 1.--ἨΟὨἨἵ ἘΡΟΙΣ δα τοΐπ ΣΑΙ α.] ᾿ ' 
{2 ΨὸοΣ. 13.-- ΕΤΌΤΩ ῬΡῸ ὈΣ, ἃ πρέῃ οὗ Βοδά ὈσΣθΆκοσθ, βρο]οσεῖ ΤΑΩρο. Τροσίας, οἰκίπα ὩΡ; ΜυΣΡῺΥ : ὙΒΙΟΝ 

ΒοοΊῺΒ ἔπ Ὀοίίοῦ ἀογί γδίϊο.--Αα. 6.] 
[4 ον. 31.--ΙΌΓΡΆΥ : Ἐσοδῃβ.---Α. 6,] 
ἢ Ψεν. 30.-- 816 πότο ἔο [Ποῖ ἴογ ἐσ  ὉΘ- Ῥσίπορα (σι ἰσῖθθ ΤΩ 686).--Α. 6.] 
4 γεν. πως Ζελταρεγίολέ πὰ ἔμ 6 Βϑοχοὺ οσίσηλῃ δ) οουχέ ἴῃ Ἧ Θδβέρῃ 8116, βοση ον μδὲ δἰκῖηι ἰο ΟἿἿΡ Ὑ᾽ϑίίατιοθ ΟΟΣΩς 

{ ψον. 43. -ΤΆιϊ,, ΤῊ 15 Ἐδδῃ ΞΞ 6 αῖμοΣ οὗἨ Ἑάοτῃ, ἐμα Ἰοππᾶος οὗ {9 Ἑδοτχοὶίοβ, πλί ἐμοῖσ κἰπρα ἀπὰ Ῥχίποοαδ, 
οἷοδοα ξλιὶθ βοοίίοιι,, απ δὲ 1.16 δδῖσο Εἰ 20 ῬΣΟΡΆΣΟΝ ὯὨΒ ἴ0Υ τπδὶ 20110ν8.---Α. 6.] 



δ74 ΟΕΝΈΞΙΞ, ΟΒ ΤῊΝ ΕΠΗΒῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΕΒ. 

ῬΒΕΣΙΜΙΝΑΒῪ ΒΕΜΛΒΚΗ͂, 

Α. ἴ[ὲ ἰβ. ἰπ ΝΠ δοοοσγάδηος ὙΠῺ [86 τηοὰθ οὗ 
βἰδιοιηθσπὲ υϑοὰ ἴῃ Οσποβίθ, τπαὶ αἱ (8 ροϊηΐξ, δὶ 
ποΐοῦ Εδαὰ ῥδβθοθ οὔὐν ἴτοτα οοπηηοσοῃ πὰ 1ἢ6 
τυοοογαώο Ηἰδβίονυ, (86 ὈΙΒΌΟΣΥ οὗ εἷθΒ ἔδπιγ, δα Ὀ6- 
Ἰοηχίηρ ἴο {86 φομοδιορίοδὶ ἴγϑθ, διιουϊὰ Ὀ6 ρῥγοδοσυοὰ 
ἴῃ {89 τηρτλ ΣΎ οὗ {86 ροορὶθ οὗ αοά (566 ὑ. 49). 
Β. Τὴ ἰοϊεάοί οὗἁὨ ἴ!6 Ἑἀοτηΐϊίε8 '8 τεοογϑα ἴῃ δ 
δοτίθθ οὗἁ Εουοδϊορίοβ: 1. ΤΊ ροίηϊ οὗἁὨ ἄδρδγ- 
ἴᾳτο: Εβαυ ἘΒ πῖνϑϑθ δηὰ οἰϊάγοῃ, δηὰ .ἷβ βου ]οτηϑηῖ 
ὍΡΟΙ {86 τοουπίδίηδ οὗ βοίν (νογα. 1-8); 2. Εβδπ δ 
8008 δῃὰ ργδηάβοῃβ νἱονοὰ 88 {τἰρο- δἰ ογ (νογϑ. 9-- 
14); 8. 186 τ  6-οἰϊοῖβ οσ ῥγίποοβ οὗ (86. ἢοῦβο οὗ 
Ἑδλυ (τόσα. 1 δὅ--19); 4. 106 ζΟΏΘΑΙΟΡΎ οἵ ἴδ6 δοοτί- 
Εἶποδ οὗ {86 Ἰαηά, (86 Βογίίοβ, τί τοτὰ τς Ἐκ οπι- 
ἰζαβ, 88 σΟΠαΌΘΓΟΥΒ, ἃΓῸ τὐϊπρὶοα (γοτα, 20--80) ; ὅ. 
{πὸ Κίηρϑ οἵὗὨ [86 Ἰαπὰ οὗἉ Εάοπι (τ γ8. 81--89) ; 6. 186 
ΤΌ] σ᾿ ῥυίμ θα, ἱ. 6.. 86 Βοδαβ οὗ ργουΐποθθ, οὗ γσαῖμοσ 
{πὸ Βοδίβ οἵ οἠϊεϊιδίηβ, οῃάυγίηρ ἰἢτὸ υαδ (80 
τοΐχηβ οἵ ἴΠ6 κίηρβ οὗ Εδοτῃ (το. 40-48).---Ο, Τὸ ἰδ 
οἷθαν (Βαὶ {Π6866 ἰΔ 0168 ἀο ποὶ ἔοττῃ ΔΏΥ ΟὯΘ 
οἰ ροῃοίϊορῖςδ! βυοοοθαίοη, Τ6 ἰΔΌ]68, πυτ θ᾽ (ὮΤ66 οὗ 
(6 ΕΘοιἶ εἰς ῥυΐῃοοθϑ, δπᾶ ἰοῦ, οὗ (6 Ηογῖϊδ 
ἔοστῃ 8. ῬΆγα οἷ ; ἰη ροΐπὶ οὗ [ἴσηο, ἱηἀορα, [26 ]1ἴῃ8 
οἵ Βογίϊα ῥυμοῦ τηυδὲ ὈΘ ρα 88 [1:6 οἷάον 1ἴπ6. 
50, δἷβο, (80]6 πῦον ἔνο οἱ ἔϊιο κίῃρβ οὗ Εάοτχω, ἱβ 
ῬΔγᾺ116] ὙΠ πυροῦ εἷχ οὗ ἐμθ Ῥχονϊμοΐδὶ ὑτΐῃ 68 
οΥ ΘΟυΠΟΙΠ]οΥΒ οὗ Εάοτῃ, Ἰδοῦ δτο, ἱπογοίογο, Ὀυὶ 
(Ὦγοο Γηἀατοθῃ δ] αἰ ἰδίῃ : 1. 1060 Β0η8 δῃὰ - 
δΟΏ5 οὗ Εάοταῃ ; 2. {86 οἷά δῃηὰ ΠΟ ρυΐποϑα οὗ Βάοσ ; 
8. 16 ἰπχάοτῃ οὗ Εάοτπι νἱονγεὰ 88 ἰο ἰδ Κίηρβ δηὰ 
ΔΒ ἴο ἴ(6 Ῥγου ποῖαι τι γα (ον ἀκ 018).---ἰ Πουϊ, 
ἱϊ, 12, 932, (ῃὴ6 Ἐἀοτηΐίο8 ἀρροᾶν ἴο μαῦθ ἀσαιρογοα [86 
Ἡονΐϊεβ, 88 (86 δρογι χίῃδὶ ἀπ ]]6γ8 ἰη βεῖγσ, Βαὶ ἰδ 18 
ταιβὲ Ὀ6 πηἀογβίοοα ἴῃ {π6 86η86 οὗ 8 δι] ἶο 80] - 
δαϊίοη, τ θὶο τοβυ] θὰ ῬΘΓΠΥ ἴῃ {πεῖν ΔΟΒΟΡΡΏοΙ, 
ῬΔΙΠΥ δηα στηδίηϊγ ἰῃ ο]δοίηρ [86 οτἰρίηδὶ ἀνθ! ]ο 8 ἴῃ 
116 ἰαπὰ ἰπ ἃ βἰδίο οἵ Ὀοπάδρο, δηὰ ἰμδὶ ττοϊοδοὰ 
οομαϊοηυ ἱπ πμίο (ΠΟΥ δῖθ ῥγοΡΘΌΙΥ ἀοδοῦὶ ροὰ ἴῃ 
{π6 ὍοΟΙ οὐὗἩἨ Φοῦ (Ψοῦ χνὶ. 11 . χνὶϊ. 6 ; χχίν. ἢ: 
Χχσ, 1: 860 ἽΕΙ : ἘΠ ΠΕ Ὶ Τοίογθ ἰῃ680 
(6016 8, 88 ΨΟΠΟΘΓΑΙΥ͂ 6. οοτρἶοί δε, μὐπι 
τρο μα, ΤῊ ὁ ομοαία, ἰο ἰἴ86 ΕἸοΝΒι, Βαὶ (δΐ8 οπἱγ ἢ 
6 Δ] δΠ6 4, ἐμδὺ [116 χομθδ ορίσαὶ (Δ 0168 ἀτο, ἴὰ 
ΨΟΓΥ πδίυτο, ἰῃ στοαὶ ρατὶ ΕἸ ἰϑι16. 

εἷν 

ἘΧΕΟΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟἸΙΤΊΟΑΤ, 

Ἐξεαι υοἷυεα απαὰ ολέϊάγοη, απὰ λὲδ εξ ϊδηιοηξ ὦ 
ἑλς τηουπίαὶπα ΟἹ δεῖν (γοσβ, 1-8).---Οὗ Ἑβκα, δαὶ 
ἐβ Ἑϊἄοτα (οἷ,. χχν. 80).---Ἰὰ οἰ. χχνί. 84 106 ἵπὸ 
τοὶ τῖνοβ οὗ Εβδὰ τὸ οδ]οὰ Ψυάϊη, (86 ἀδυρηϊοῦ 
οἵ Βοοτΐ ἴ.6 ΗἱςΕἾΐΕ, απὰ Βαδββοιηδίῃ, ἴμ6 ἀδυρμίον 
οὗ Εἴοη ἴδ Ηϊτ6. [ἢ οἷ. χχνυϊΐ. 9 ἐπ (τὰ νὴ 
ὈθδΓΒ 8:6 πδὴθ οὗ Μδῃαϊδιι, ἰδ Ὠίοσ οἵἁ [δἷ1- 
τηδοὶ, Ηοστθ ἰδ ἀδυρδίος οὗ ΕἸομ ἰδ6 Ηἰ 6 ἰδ 
οΑἸ]οὰ Αἀδῖ, δῃὰ ἴῃ [πὸ ὑ]δοὸ οὐἁ Φυδῖ, (Π6 ἀδυρὰ- 
ἰοῦ οὗ Βοοτΐ ἰμ6 Ηϊτϊα, τὸ ἴδτὸ ΑΒΟΙ δτηδῃ, {Π6 
ἀδυρδίον οὗ Απδῖ, 36 σταπδἀδυρμίεν οὗ Ζίθθοι (86 
Ηἰϊνῖϊθ. Βυὺ 16 80 ἀδυρθίον οὗ ΕἸοη ἰβ8 πδιηϑὰ 
Βαβῃθιδίῃ δῦοτο, Βοτο ἴπ6 ἀδυρίιίορ αἵ ᾿δῃπηδοὶ 
ὈΘΔΙΒ ὑπαὶ Ὡδῖθθ, [Ι͂ ἴ8 ῬογΘΟΙγ δι ΤΆ ἩΒΘη 
Κυοδοεῖ ἀπὰ οἴμοτ ἰάθη ἶγ [πὸ ΖΙ ΌΘΟΣ οὗὨ γον. 2 τι 
(6 Ζίροομ οἵ νοῦ. 231, δπὰ ἰδοη, ἱπβιθδὰ οὗ (6 δα ἀϊΐ- 
σου, 86 Ηϊνϊο, τοδὰ (μ6 Ηογῖτθ. Βαυΐ Κποροῖ το- 
ΤΑΔΙΪΒ ΟΟΤΓΘΟΙΥ : ἼΠΟ αἰδονοηϊ δοοουῃίδ ὯἹ οὗ 
νον Ἦθ δϑουῖθο8 (ο 180 ΕἸΟὨἶ81) ἀστοο ἰῃ ἰδ 15 : ἃ. 
ΤΒαὶ Εξδὰ μοαὰ (ἄγοα τῖγοβ. Ὁ. δαὶ ὁπ οὗ ἔδοσὰ ἷβ 

5} που] ῬγΟΔΌΪΥ ΘΟΥοΣ 

οδ]]οὰ Βδρβδοσηδίῃ ; ο. ἰμδὲ πὸ τὰ τνῖϑ ἃ ἀδυγιίον 
οὗ Ιβῃπιδοὶ δηὰ βἰδίοσς ἰο Νοδδίοί!." Καΐ 
{π6 αἰ δ γοποοβ ὑροὴ ἰδ6 δεδυσηρουι ἐδπδὲ λέοβεϑθ υδοὰ 
δοποδίορίοαὶ τϑοοσὰβ οὗ ἔδδυβ ΤΙΆΤΑΪΥ ἀμὰ ἀοδοθυὰ. 
δηΐα, δηὰ ἰοδ (Δθτλ υπδιιοσοά. Τμο δἰδιοπιεηϊ, μον- 
ΟΥ̓́ΟΣ, ῬΓΟΘΘηὐΒ ὯῸ0 ἱστοῦ οἱ 8016 οοῃ τδαϊοϊοη, αὶ ἡ 

οἱ πὴ ἴδ0 συδίοτα οἵ ἰἢς δῃοίδης οτίθηίδια, 
ψ οὐ ἴα Β|}}} ἴῃ πὸ διπιοὴρ ἴ)6 Ατδοΐδηδ, Ὁ7 παρὰ 
Τη6Ώ οἶἴἶδη γοοοίνοα βΌΓδΙης8Β ἔγοτη ΌΣ.6 ἴτὴ 
ΟΥ ΤΟΙΊΆΓΚΔΌΪ]Ο ονοηὶ οὗἁ [186 (48, 6. γα. ἔδδι ἰδς δῃν- 
ὭΔΙ6 Εἄομ, οἷ. χχν. 80), πο ΡΥ ΌΔΙΥ Ὀθοδδι 
ῬΓΟΡΟΣ Πδιη68, δὰ ὈΥ͂ τ ΙΟΣ ἩΟΙΏΘΏ δὲ [οἷν τολυτίλϑα 
ΒΟΠΟΓΑΪΙΥ δορυτηϑὰ ΠΟῪ γέ ΠΔΤΩο8 (ςοηρ. ΗΣΚΟΙΤΕΙ. 
ΒΕΒΟ᾿Β δείγαρε, ἰἰϊϊ, Ῥ». 318-502). Ὑὸ τατηδγὶ οἱἹγ 
(μδὶ Φυά! ἢ ἰαῖκοβ (86 δια ΑΒοΟΪΪ ΒῸΡ ἔδιδε 
Βοοτὶ (ἴοτ ἴλ σοη)οοίατα οὗ ἡπτὰ Ἀρυβαρηρν ΜΒ ἢ π|]} 
ΒΟΔΙΌΘΪΥ δἰδηὰ (δ ἰεϑὲ, ἴῃ οἂν ἱπαστησπὲ, Β66 Καιι, Ρ. 
282) [8ὴ6 πδηθ ΑἸδῆ, τ Ὦ}]6 ἰππὸ σΘΠΘΓΑΙ ΡΟΡΌΪΑΓ ὨΔΙΒ 
Ἠϊοΐκο668-Ξ Οκπαδηλίοβ ὈθοοΌσθ 8 βρϑοὶδο ἴῃ ἴδ Ἰλπιθ 
Ηίνῖϊ6. Βαϊ ποῦν (Π6 Ὡδηγ68 ΑΠΟΙθδτοδὴ δὰ ἀπδὴ 
ΔΡΡοδγ ἴο Ὁ6 Βυθοὶὶς δηᾷὰ τοὶ σίου πᾶσαθβ. Βαβὶθ. 
τδίῃ, [86 ἀδυρῆϊον οὗ ΕἴοΠ, ποῦν Ὀδαῖβ ἴδε πῶ 
Αὐδῃ, τ 8116, οα [86 ΘΟ ΓΑΥΎ, ΜαΒδ δίῃ, [06 ἀδυρίνον 
οὗ ΙδὈτηδοῖ, 8 πον 6816 Βαβηδσθδῖι, ΤΈ8 ΓΩΔῪ δὲ 
Ἔχρίδἰπθὰ ὑροὴ ἰμ6 βυρροδίώου ἐπὶ Εδδα, πϑοϑὲ 

οἶδ ΜΘΓΟ ι πὶ δαὶ οὐχ, ἀἰδι8» 
εξυϊηεοά Φυάϊ!η [ΜΠ α]α ἢ 3--Α. 6.}, τόσα δ6 Βιλτ- 
τί οἀ ὈΥΘΠΕΥ͂ γ6ΔΓ8 ἰδίον ὑμδη Ηἷβ οὐμονῦ ἩΪΥΕΒ, 88 δἷ8 
βανογίίο πὶΐθ ὉῪῚ ἐδ6 πδῖηθ Βαδβιιοτηδία, [06 ἐγαστδδί, 
ΜὮ1]6 88 δ οοσωρεηβδοῃ ἢθ οδ] θὰ ἷ8 ἔοστηον Βδ8)ε- 
ταδί, Αὐἀδῇ, οὐ ογῃαπιθηί. [1 Βϑοσὶ γγὰϑ ἃ ρει, 
106 πδῆα Απδὲ (Πποαγίηρ,, δηβυγοσίηρσ), πουϊὰ Ὀθ δρ- 
ρσορεΐδίθ ἰο Ηἷπι, 88 αἷἰδὸ ΑΒ ο  θαγαδὰ, ἰθηὶ οἵ μερὶ, 
ΠΟΙῪ ἰδθοττιδο]6, ποῦ]ὰ Ὀθ (ὁ Πὶβ ἀδυρηῖος. ἔογ (δε 
ἀἰδεγεηΐ αἰϊοσορίβ αἱ σϑοοπ ες ἴποθ6 αἰδεγθηοθθ, 
806 ἘΝΟΒΚΙ, ἢ. 2318. ΤῊ ἱπιρο δ ὉΠ οὗὨ βοϊ νος 
1.686 αἰ ΠΟΟ]Εἶ68 ἰ8 οτορμδϑίσζοα δηὰ κυρροτίοά ὃὉγ 8 
ςΟἸ]οοἰΐοα οΥὗἁὨ Θχασωρῖοδβ, ποθ οογίδί ΑΙ βοπϑ (δὶ 
ἴδοτθ τπϑγο αἰδδγσης ἱσβαϊ ομὰ δοοογάϊησ ἰο ἀἰδατεῦ! 
Ῥοΐπὶβδ οἵ νἱϑυ, ἰπ 4.11] δοοογὰ τὶ 0116 Πἰνὶπρ' πδίυτθ 
διὰ οἰδγδοίεν οὗ ὈἰΡ] σα] τοϊδίξουβ. [{}680 ἰμυΐεθ 
ΟΔΥΤῪ [80 ΘΩΘΔΊΟΘΥ ΟΥ̓ ἴμ6 ἀοβοοπάδηίθ οἵ ἔδδα 
ἄστη ἴἰο ἔπ ρετοἀ δἱ πη οι (μ6 Ῥοπίδίθυθ οὐοϑθθ, 
βἷηςο ἴῃ Ἰαπὺ οὗ [δο εἰσαεὶ Κίηρβ, πόθο παϊ εα γα η8 

8 Ἰεισμι οὗἩ (6, οὗ προκι 
ἷε ἰδ ποὶ βαίὰ μας μὸ αἰϑά, νγσδβ Ῥγο Ὁ 60}}} προὰ 
ἐπ6 ἴἤσοῦθ δὲ {86 πιο οὔ Μοβοβθ, δῃιὰ πῶδ ἰδ Κὶπα 
οὗ Ἑάοχῃ ἴο πβοτη Μοβοβ δρριὶϊοαὰ ἴοσ Ἰθανθ ἰὸ }Ά8 
τγουρὴὰ ἴδ9 ἰαπά. Τδο βίδίοσηεπὶ, ἰμβουρὶ Υαὰ7 
Ὀτίοξ, ἱβ διτδηρθὰ πῖϊὰ 186 ὔποδὶ ρῥγϑοίείου, [78 
αν ἄγει (ῃ6 ἱπίτοἀυοίονυ βιδίθηδης ἱπ τοχαγὰ ἰὸ 
Ἐδδὰ δπᾶ Ηἰβ πίνε, δῃὰ δἷβ βεϊ!οτπθοὶ δὲ βοὶγ; ἴμθ 
ὑὴ6 ΚΟΏΘΔΙΟΩΥ οὗ ᾿ιΐθ θ0η8 δηὰ συδηδοηβ ὍΘΙ ἴ8 
Βείν, ἴῃ ἀἰδποίξου ἤτοια ἰθοδθ Ὀοτγῃ ἰὼ Οδηδδῃ ; {86 
οὗ 186 ἐὐϊθο-ρτίποοβ οἵ Ἑάοιι ; [μθπ ΌΥ δὴ 6857 δπὰ 
Ὡδίυγαϊ σδποί οι ἴῃ 6 ἘΘαΡΑΙΟΕΥ͂ οὗ [86 Ηογῖνο ῥγίῃσϑθ 
διὰ ἐγἶδοθ ὙΠῸ πότὸ αὐϑογῦϑα γ {80 ἙΔοιηίεο ἰπ068; 
ἔδοπ οὗ ἐδο Ἰείπρβ οὗ Ἑάοιω : δηὰ ̓ ἰδβδιγ οἵ (10 ρίϑοθ 
ΟΥ οἰιοῦ βοαΐϑ οἵ ἰμθθο ἰγῖθδ] ῥγίῃοοθθ, δον ἐμεῖγ 
ΤΑταῖ 168, Ὁ ὑμοῖν πδηθα. [ὃ ἰβ ποῖ βυγργίβίηρ ἰδδὶ 
(δογο βῃουϊὰ 6 ἱπαυΐγίοθ δυρροαιθαὰ Β6γ6, Μλΐοῖ ολη- 
ποῖ 06 διηβποτοα, ον ἐμαὶ ἰθθτο ββουϊὰ 6 τοιβδηβ 
1 Κ5 ἴῃ ἐδ6 ἰδίογίς 8] βίαἰθσαθηὶ, ΤῊΘΈΒΡΗΣΙΙ ἂν 
σγορδῃοίοθθ, ΒΟΊΤΟΥΘΡ, ἱπνόϊνο πὸ ΟοΟμέγϑαϊ 0. Α8 
ἴο ἐμ πῖνββ οὔ ἔδβαυ, (86 ἀἰδογθης δοσοῦῃβ ἸΡΑΥ͂ Ὁ 
ΤΘΟΟὨΟΙ]Θα ἰπ οἶμον οὗ ὕπο ναγα. [8 ΠΑΥ ϑΌρΡΟΙΘ 
πὶ δότιο (ΜΌΓΡΕΥ, δου 8) ἐδιδὲ δαάίει, ἀυτίηρ [δ 
Ι νουϊοὰ δοίπνο παῖ τουτὶ δρο δηὰ (δε ΓΕῖΩΟ 
οὗ ἔδδα ἴο εἶν, βαὰ ἀϊοὰ, πίδιουὶ Ἰοανίηρ τη816 Ιδ866, 
πὰ ἐμαὶ ΑΒΟΙθατοδ ας μοτὸ τϑοογάϑὰ ἰ8 ἔνθ ἴυπὰ 
νὶΐο οὗ Εβαὰ ἰπ ἴδ ογὰοσ οὗ πιο, δἰ δουρὶ ἰα (δῳ 
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{δ]6 οἰκεδεὰ στ (16 [ο» οὗ Ε]οα, Ὀϑοδῦβο ΒὯ6 
68 ἃ (δηδδηΐ668 8190. Θ 0 ΓΘ οὗ πᾶσηθθ 
ἦπ {τ ἔδιδ᾽ οδ ὀοςδβίοηβ ᾿ἰ {1160 αἰ ΛΠ ΘΟ] ΟΥ, δ'δοο ἴὲ ἰ8 δὰ 
ΘΟΙΙΠΊΟῚ [ῸΡ ῬΟΙΒΟΏΘ ἰ0 διαῦο {{ὺϊ}ᾷ0|6 ὩΔΙΏΘΘ, δη Εἷποο 
[9 βθγκὶ ἤδπιο οὗὐ {μ6 ἔθιμδϊθ ΜΒ δὸὺ γοαυθηγ 
οἰδηροα δὲ τὴ ΤῊΪ8 βθοὴδ ἃ Ὡδίυγαὶ βυρροβὶ- 
ἐἴομ, δηὰ νὶ}} τηϑοῖ ἐ86 ποοοβϑαίτἰθθ οὗὨἩ (9 οαϑο. Ἧ6 
ΤΆΔΥ, ΠΟΉΤΘΥΟΓ, ΒΌΡΡΟΘΟ, 88 ΗΘ οτ ϑυκζϑείβ 
(566 αἷδο Κυτγὶχ, Κοεὶ!, Βαυτηρδγίθῃ), (δὲ 16 Ὡδτη68 
Βοοτὶ δὰ Αμδὴ ἀδείγπδίθ [86 βδπὶθ ρϑβοῃ. [ἢ {86 
Θ4τὴ γοσθὸ τὸ σηϑοὺ ΜῈ δὴ ΑἸΔῊ ἯΠΟ ἷ8 ἐδυ8 ἀ6- 
Βοτίδ6ά : “ ΤῊνξα τδϑ ἰδὲ ΑὩδὴ {μὲ ἰουπα ἰδ0 τΆστω 
ΒΌΓΪΏΡΈ . Υ. τυ Ἶ69) ἴῃ ἐΠ9 τι] οτθδδ, δ8 ἢ6 θὰ [86 
45808 οὗ Ζίθοου ᾿ἰβ ἔδίμον." ΤῈῸ ΔΘ ΠΥ ἱπ [ἢ 6 
πδιὴθ ΟὗἉ {μ6 ἔδίμος, Ζίθθοι, Ἰορβ ἰ0 ὑπο ἰἀοπ γί ην 
οὗ Απδὴ απὰ Βοοτὶ. Τα ἰδ 18 οοηβιτοϑὰ ὮΥ (19 εἰσι β- 
ὁ8ηο6 οὗ ἰδῆ πδῖὴθ Βοεδσὶ, τῶδῃ οὗ ἰδ6 π|ὸ]18, τ οὮ 
γγουἹὰ βοϑῖλ (0 τοί ἰ0 Βοῖῃθ δυο γϑυμασυ κα Ὁ]9 ουϑηΐ 
ἴπ ἰδ6 ἀοθοτί. Ηθ πουϊὰ ργΟΌΔΌΙΪγΥ Ὀ6 Κηονγῃ ὉΥ ἐδΐδ 
ΒδτηΘ, Βοογί, διηοηρ 8 δεβοοίαῖοα, ὑυΐν ἰπ (86 ραῃθ- 
ΔΊΟΥ Π6 δρΡοδιβ τὶ ἢΪ8 ΟὟ ΓΟΡΟΡ ὭδΔΙη6, ΑὩΔὮ. 
ΤΠ δ6 ἰ8 ἰῃ ομθ οΪδοαθ οδἹἹοὰ ἃ Ηϊξενθ, ἰῃ δῳοίβοξ. ἃ 
Ἡϊνίυο, ἴῃ δηοίδον 58}}}} α Βοσίΐθ, ΏΔΥ ὍΘ Θδδβί!υ ἀχ- 
Ῥιαἰηδθὰ οἱ ἐδ ἰΠΘΟΥΥ͂ ἰδὲ [6 ΗϊΕο 6:65 {Π6 Γ0Θ, 
10:6 Ηἰϊνία ἰδ βροοΐδο ἐγῖθο, αιὰ ἰπη6 Ηονὶζο ἀοδοσῖ 68 
Ὠΐπὶ σιτ τοΐοσοθοο ἰὼ δἷβ8 δυροάθΘ. 7ηιο {ΠΘΟΥῪ οὗ 
Η ὈοΥῺΣ [6 σογίδί ]Υ ἱπροηίουβ, τηϑοὶβ δαβϑ: 4}}γ 
6 αἰβοαἸ65 ἴῃ (᾽6 ολεα, δηᾶ ΤΏΔΥ ἘΠῚ] Ὀ6 δοϊὰ 
ἨΠΕῸΪ ἃ Ὀοιΐον ἰδ . 66 ΘΟΒΤΚΝΒΕΒΟἘΒ 
Βεϊρασε, τοὶ. ᾿, ρῃ. 218-802 ; [Κοἷ!, Κυσίζ, Βαυτπι- 
εϑτίθη, ἴῃ ἴο06.---Α. 6.]--ΑἩἧἠἧμ ἃ Αὐδῇ Ῥαζϑ.---869 (Π6} ἡ 
ὨΔΙΏΘΒ οὗ (8 Β0η8 οἵ Εδδι, 1 ΟἼγοῃ. ἱ. 8ὅ. [186 
αἰδτεοηοθ Ὀοΐπτοθη ἰἢ6 οδίδίοριθ ἴσα δηὰ ἤοῖθ ἰδ 
ἄπο ἴο [ἢ οἰδηρθ 'π ἴθ ΗΘΌτον πε ΟΠ6 τϑαῖς ἰοΐ- 
ἴον ἰο δῃοίῃον.-- -ΑἹ 6.]--τῖο το οοπηῖχΥ, ἕζοσα 
Ὧλι6 ἔδλοοϑ οὗ Βὲβ 6χ.--- ΤΠ οοπ᾽δοΐυζο [παι [86 
πογὰ οΙρ 88 Ὀ6Θη Ἰοΐδ ουὐὐ δον ἴ6 ποιὰ ἰδῃηὰ ον 
ΘΟΠΏΣΓΥ, ἰΒ βυρογυουβ [δηὰ Ὠοπσθ ἀπ᾿ δι 84 016.---- 
Α. 6.1], 1 τὸ υπάονδίδηᾷ 86 πογὰβ “" ΑἸΤΑΥ ἔγοσῃ [8 
ὈγοΙΠ6Ρ᾽ 88 ἃ αἰδ] γίηρ δαά͵θοιῖνο οσ ρθγαϑθ. Ηθ 
βοῦν ἃ ΘΟΌΠΙΓΥ ἴῃ το Ὧ6 δουϊὰ ποῖ τοϑοὶ πὶ 
.ιῖ9 Ὀτοίδον. 6 δηλ] οτϊχταίίου οὗ ἔδβαυ ἴο οἷν 
δἴογ ἴη6 ἀδαιἢ οὗ Ἠ8 ἤδίμπον ἀθοθ ποὶ δχοϊυάθ {86 
Ῥτοὶ πη Πα ΥῪ τοαϊχγαϊίοι ἐπὶ πον (χχχίϊ. 8): ποῖῖμον ἀ068 
ἐὴο τοοῦνο ἔον [6 δασίϊον σοηοναὶ, [06 βεουτίης οὗ ἃ 
νὰ ἀοπιαῖίη ἴοτ Βυηπίηρ, δηὰ οὐον ἩβΙοἢ Ὧθ τϊρδς 
ΤΌΪΟ, οσχοϊυδο {80 τηοῦνο ἴῸΡ [86 ἰδίοσ, ἴῃ 186 ἴδοι 
ἐμαὶ ἴ806 βοοῖπ οὗ ἰπΠ6 ἔπο Ὀγοίμοσβ δὰ ρτοντα 80 

ἢ παὲ ἸΘῪ οοὐἹὰ ποῖ ἀτγοὶὶ ἐορεῖ!ον. Ἧ ὁ ΤΩΔΥ 
ΜΟΙ] σοποῖπάθ, ΒΟΤΘΟΥ͂ΟΣ, ὅῸπι (δ Ἰδεὺ δἰδιοτηοηϊ, ἐπαὺ 
Εδαι ᾿ιδὰ αὖ ἰοδϑὶ ἱπμουί θα ἃ ἰδσῶϑθ ρατὲ οὐἠἨ ἰδ6 μου 
οὗ [π58ς, ΔΙΠουρὰ Κ ΟἹ] ἀββασθθ ἔθ ΟΟὨΓΓΑΤΥ. 

ϑεοοπά β'οοίοπ. Ἀἴδαιν" 8 8018 απ σγαπάδοηδ α 
ἐδ αποοδίογδ οΥ ἐγέδεδ (σοτα, 9-14.: οορ. 1 ΟἜτοη. ἱ. 
86, 37λ--ἴ|ὸο ἹΜουηὶ Βοῖτ.---Τ)6 τηουμπίδίη- ΓΔ ΠρῸ 
Ὀδίνοοι 06 Ποδὰ ὅθα δηὰ ὑπὸ Αἰϊδηΐιΐς ααΠἢ. ΤῊΘ 
ΠονΒοτῃ ρατὶ ΜΔ οὐ]οὰ ἀθΌδ] θη, δὰ τ86 βουίδοστι 
ΕΔ Κμοτδα (666 Κει;, Ὁ. 388: ὙΥΙΝΕΚἾΒ δαὶ Ἡ᾿ζγέεν- 
ὅμοῖ ΓΚΙῖτΟ, ποῖ οάϊοι, Βιηΐ, ΜΌτΡΒγ.---Α. 6.1, 
διὰ ὑπο ἀθοργδρηῖοθ οὗ ἰλ6 Β10]6) “Ὗ ΒΙ16 [86 80ῃ8 
οἔἴ ΑΒο  ασοδῖι Ὀθοδσὰθ αἰγοοῦ ποδὰβ οὗ ἰγίδοβδ, ἰὶ 
568 ΟἿὨΪΥ ἰδ6 στδηάδοῃδ οἵ [80 οἴου τὸ Ὑῖνο8, 66 0ἢ 
οὗ πδοῖὰ ὈΔΙΘ ΟἿΪΥ͂ 056 δοῦ, ἮδοΟ δἰξδίποὰ (ἰδ ἀΐπ- 
εἐποῦοη. Τποτο πόσο ἰδ π8 ἰὨϊγίθθῃ μοδὰβ οὗ ἰεἶθο8, 
ον, ἰἔ πὸ οχοϊυᾶθ Ατηδίοῖς, το νὰ Ὀογη οὗ [δ6 οοὩ- 
ουδίπο Τἰπιδα, ἰποῖνο, δ τὶ [80 ΝΑΒοτίοθ, [6ἢ- 
τη δο ἰἴ68, δθὰ 16τδο 168. Καηοῦοὶ, [1ὲ 18 ῬσοῦδΌϊο, 
85 Ησηρείθη 88 βῆονγῃ, (ἢδὲὶ (18 ΑΥΩΔΙοΪς Μὰ 
ἐδὸ δΏΟϑοῦ 1820 ΑἸΑΙοκί θα Ὑπὸ οῃροβοὰ [86 
Ἰογδοὶ 68 ἱπ ὑμοῖν τηδυοῦ (Πγοῦυρῆ [86 ἀοδοτὶ ; δηὰ 
ἰδδι (168 5 τμδὶ Βαίδδιι δ 65 ὑὸ τοη Ὧθ 858 γ8 ἐμαὶ 

.Φ 

Ασδδι οἷς νγδϑ (86 Βγεὶ οὐ (86 παίΐοῃβ, ποὶ ἰδ οἱἄοϑϑὶ, 
Ὀαὲ ἐπο δτες το τηδθ ΜΡ τὶΐ ἐῆο ΙΒγβο 68 αἴνον 
[ΏΟΥ Ὀδοδιθ ἐμ οοὐθηδηξ ρθορ]θ οὗ αοά, ΤΈῈ6 τοῦ 
ΘΓΘΏΟΘ ἰὸ ἰδ οὗ 89 Αὐρα]οϊε θα, οἷ. χίν. ἴ, 15 
ποῖ ἱπ Ορροδίοῃ ἰοὸ {Π5, βίηοθ ἰὺ 18 ποῦ βαϊά ἐμ ἔδιδι 
Ῥδδβασθὸ ἴμδὶ [Π6 Ατη 8] 6 κ᾽ 68 πΌΓΘ Ββἰαίη, Ὀὰν {πα {Π6Ὺ 
ΜΟΓΟ ἷδίη τΠῸ οσουρίοῦ ἐμ6 ΘΟΌΒΙΓΥ ἩδοΣ δἴἶοσ- 
ὙΆΣΒ Ὀοϊοηροὰ ἰο [818 ὑγῖθ6. 10 18 ποὺ ργοῦδθϊο ἱμδὲ 
8 ῬΘΟ}]6 τῆο ρῥ]αγϑὰ 80 ἱτωροτίαπιὶ ἃ ρμασὶ ἰῃ [89 δἰ8- 
ΤΟΥῪ οἵ [Ιδτδοὶ (βθ06 Νυμαρ. χίϊὶ, 29 : χὶν. 48; Φυὰσ. 
Υἱ. 8; Υἱῖ. 12. χὶϊ, 1δ.: 1 Ξδηι. χίν. 48 ; τν. 2 δ; 
χχνυὶϊΐ. 8: 2 βδῃ. υἱϊϊ. 12) βῃου]ϊὰ δατο Ὀθθη πὶιδουὶ 
τοῖν ΒΘ ΘΑΙΟΕΣ πη ἴ86 Ὀοοῖ οὗ Οσποθῖθ.Ό Ατηδίοὶς 
ΡΓΟΌΔΌΪ, βορασγαϊθαά Εἰτηβο  ΘΑΥΪῪ ἔτοσα ἷ8. ὈγϑίοΣ, 

Ρ6 ἤγουι ἴπ0 δοῦ οὗ ᾿εἷ8 ὈΪΡΙΒ ποῖ Ὀεΐπρ δι σοα 
ορἱ ὑππαἴδ, δὰ στὸν ἰηΐο δὴ ἱβάδροπάσῃϊ ροορὶθ, τ 80 
Β6ΘΙΏ ἴ0 δύο δα {δεῖν τηδίσι ροβἱοη δὶ δάβββ, ἰῃ 
[86 τηουηϊαΐηβ βου οὗ δ υάδῆ, Ὀαὶ πρτοδὰ ὑἱμοιιβοῖνο 
ἰπγουρδουῖ [86 ἀοδογὶ δηὰ οὐδ ἰηἷο Οδθδδῆ. 83:66 
ἨΒΝΟΒΤΈΝΒΕΠΟ : δεἰϊίγᾶρα, νοὶ. (ϊ. Ρ. 802 8΄---Α, 6.1 
ΤΉΘΓΘ ΜοΓῸ (ἢ γοθ αἰν βίο ἤγομ ἴπθ ἴδτοο ἩΐΪγΘ8.--- 
ΤΏο δουδ οὗ ἘΠῚΡ471.---Εον [86 οἰ ΒπορτΆρἢΐο ἰι- 
Ῥογίδῃιοα οὗ 686 ἩΔΣΙΘΑ, οΟρᾶΓο Κηοθοὶ δηᾶ ἰδ0 
ΒΙΌΙ6 Ὀϊσιϊομανῖθθβ. Απλα]οῖς, 866 δῦογϑἝ.--- 686 
ἃῖὸ ἴὴ9 κοηᾶ οὗ Αἀδῃ.---ϑίποοϑ Τί Δ ἢ τγὰθ ἃ Θ0η- 
συθίηο, ἰδ 6 δβαιιπιθὰ ἰμπδὺ Αἀδὴ δὰ δὐοριθα δον. 

Τλὶγὰ ϑεοοπ. 177,4 αἀονκεἶεο ἰτὶδε-ργέποοε (νοτθ, 
165-19). “ΘΛΘΝΘΣΣ, ΡΥΓΟΌΔΌΙΥ ἔγοτα σ)ϑὲξ οὐ ΘΕ δὲς ΞΞΞ- 
ὉἸΤΟΤΌ, ΖΔπ}168, 6848 οὗἁὨ ἴδια 168, 8 1Π6 ῬΘΟΌΜΑΓ 
απο οὗ Ἑάοιιϊς δὰ Ηουξσ ΡΥ] ΓΟ ἢ 5, ΟὨΪΥῪ ΟΠΟΘ, 
ΘΟὮ, χ, 7, χὶϊ, ὅ, ἀρρ θὰ ἰο 96] 8} ῥυίῃμοθϑ οΓ ρον- 

ΘΓΏΟΡΒ. Εβοῦοὶ ἰ8 ΘΠΕγοΙν τοῦς ΤΏΘΏ Ὠ6 ΟΧΡ ΔΙ ΠΒ 
1ἴ8:686 24 Π168 ΖοΟΩΥΔΡὨΐοα}}γ. Κοὶὶ. Βυῖ {Π6Υ̓ ΤΩΔῪ 
δατο ἐπλδη κοι ἀξ εἶτ ιΣ ΠοΟρτΑΡ 6 8}1}7 τι ΐῃ 
ΤΔΟΓΘ ΟΣ 1688 χοά [πη 8, 6. ς. Τοῦιαη (Εάοχῃ ἔγοσα 
Τοδη ἰο Ὠεάδη, ΕΖοι. χχυ. 18). 

ΤῬουνιἢ ϑεοίϊοα. Οἰεπεαίοσψ ὁ ἴδε Ἡογξε8 (τ γΒ. 
20--80 : οορ. 1 (Ἔγοη. ἱ. 88-42).---Οὐ βοΐτ.--ΤῊΘ 
Πᾶ0 ΟΥ̓ ἴ86 δησδεβίορς οὐὨἨ [Π0 ΘΑΓΙΥ ἱπῃαλϊαπὶ8 οὗ 
βεῖν ἰ8 ἰδομὗςα] 1} [6 ἄδηλο οὗὨ 8.6 Ἰαη, 88 18 0 
αἶδὸ τῦϊ [86 πᾶπλθ8 Αβββαγ, Ασάτη, Μίζγαϊτη, Οληβδα, 
ἴῃ [0 ροΏθα! οσίοαὶ [8}}19.--- [ὯὩ0 Ἑϊογχί[68.---Πι 
ἔγτοτι ΓΙ, ὨοΪ6, σᾶ το, οδυθ- 8}, το] οαγίο.---Ὁ 0 
ἑπημαρίϊοα ἴδ9 δηἁ.---ἰ, 6... [186 ΘαΥοΡ ἐδ Ὀϊ δὴ 5 
ἴῃ οοῃίταδὶ τί ἴ86 Ἑἀοπιϊίοβ. ΤὴῸ ᾿ἰδηὰ οὗ ἰῃ9 
ἙΔοταΐνοβ ἰβ8 ζ1}}1 οὐὗὁἨ οανο8 (ΒΟΒΙΚΘΌΝ, ““ ΘΘΟΔΡΟΝ6Β," 
νοὶ. 11. ν. ὅδ] 8). “ΤΟ ἱπμδοϊδηὶβ οὗἨ [Ιάἀυτηδοα 
86 [Πότ ἔον ἀπο] ηρσθ. Φογότηθ, ὑροὰ ΟὈδαϊΔῃ, βαγο 
1867 μαὰ ἀποι!ΐηρθ δηὰ βμϑορίο!ἀβ ἰῃ οδύθβθ. ΤῊ Ϊβ ὑγὰ8 
ΡΘΟΌΪ ΔΕΙΥ ἰγὰθ οὗ (80 δδογίψίμαὶ Ηονγίίοβ, πῖοὸ (ΦοὉ 
ΣΧσ, 6) ἀῖοὸ ἀοθοσί ϑαὰ ὉΥ͂ {118 ροουϊαγγ. [1ὑ 8 τὸ. 
ΤΑΔΊ Δ 01]60 ἘΠαὶ ἰῃ6 ἀοθοτρίϊοι οὗ [86 Ἡγοιοι θα τω8}- 
ΠΟΡ οὗ Ἰἰνίηρ δηᾷὰ 6Υ]} οοῦτθοϑ οὗ [86 Ηουῖο8, σίνοι: 
ἴῃ ἰδο Ὀοοῖκς οὗ Φοῦ, δτο 801}} δοουγδίδὶυ τὰς ἰ0-(8. 
οὗ {πΠ6 ἀντ 168 ἰη ἐμ οἱά ἘΕκοτηϊο ἰδπά." ΚοΌοΙ. 
Το Ηονίίθ 8016 ἢγβὶ οπυτηιογαῖθβ βούθῃ Ὀγΐηοθδ, [Π 68 
(Βοῖν ΒΟΏδ, ΔΙΏΟΠΩ ὙΒΟΙΏ (Π6 ΠΔΤῚΘ ΑΔ ΟΟΟΌρΐΘ68 ἃ 
Ῥτοσαίηθηὶ ρἷδοο (τοῦ. 24), γῆο ἰβ8 βαϊά ἱπ [860 Γ᾽8 
γογβίου [ἷ80 ἴῃ {δ ἴ8}.---͵ὈΑὶ. 6.1], ἰοἸ]οτίηρ 186 
ΟΙΤῸΡ οὗ [06 Ταϊηυ, “ ἴο πανὸ ἰουπα {μ6 τηυΐ68 ἴῃ 
{80 ἩΪΙΔΘτπθδδ.") Ηο αἰδοονογϑὰ γαῖμοὺ ἴῃ ἴΠ6 ἀοβοτὶ 
ΠΛ. πάστο Βρτίηρβ (καθ), ἩΒΪ0}} ΤΩΔῪ τοῖο 
ἰο ἰδθ γγδστὼ βυϊρῃυν βρτίηρμδ οἵ Οδ!ττῃοθ, ἰη ΤΥ δὰν 
Ζοῖκὰα Μαοΐῃ, οὐ ἰο δοδο ἴῃ  δὰγ ΕἸ Αἰἶιβα, ϑουι- 
ϑαδὶ οὗ ἐῃ9 Πεοδὰ 8.98, οὐ. ὑο ἐδοδθ ἴῃ Τ δὰγ Ἠδηναά 
Ὀοΐποσῃ Κοεγοὶς δὰ {π6 Ποδα 3ὅθ4. ΕῸΡ δυσί. ἀ6. 
ἰΑ115 βοα Κυοῦοὶ δπὰ οὶ, [80 Ἰαΐϊον οὗὁἨ πδοσὰ τθ- 
ΤΑΙ 5 ἰμδὶ ἴ[Π6 ποΐΐοο οὗὨ 5 ϑοϑάϊηρ {Π6 8868 ἸΏΔΥῪ 
ἰπάϊοαίο ἐπδὲ ἐπ686 δῃΐπιαὶθ ἰοὰ ἴὸ (86 ΠΡΌΟΥΟΣΤ οἵ 
186 Βρτίπρβ, Ρ. 226, ποίβ, Βοβίἀθβ ἐδ 9 80:8, ἴδ 679 
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86 ὑπο ἀδυρξιίοτβ πάιηοὰ ἰῃ (ΐ5 ροποδίορίοαὶ ἐδθῖο, [ Θσηοείδ Ἰγίπς Βοίοσθ 18 βθτο, γγϑ ποῖ πη, 
ΤἈϊνιπαΐ διὰ ἊΛοἐέδανπαλ. “ Τὴϊ ΤΟΔΥ͂ Ρ6Γ- | ἐδ 6 ἰἐπιο οὗἨ {Π6 Κίηρῃ ἰη Ϊαγδεὶ. ἱ τορος 
δδρα Ὀ6 189 Βᾶταθ ροσϑοῦ πὶ ἐδ οοπουθίπο οὗ ΕἸΐ- 
Ῥίμδζ, τοῦ 12. ΑΒ θδιδῃ ἰ8, ποπόνοῦ, ποὶ ἰδ0 
δδῖὴθ ὙΠῚ (6 πίΐο οἵὗἩ Ἐδδυ." οἷ]. ἸΤΏΘΙΘ ΙΩΔῪ 
δυο ὈδρΘΏ, 8150, τῶογθ ἤδη ΟὯθ Ῥδγδοῦ οὗ 8 Ὡ8Π)6 
οἵ ΤῆϊπΔη. ΕῸν (Π6 ἀϊδγθηοθθ Ὀείνγθθῃ (18 οδἰδ- 
Ιοζυθ δηὰ ἰμδὲ ἴῃ 1 Οἤγοη., οορ. Καὶ: Ρ. 284. 
[ΤΊ 686 αἰ νογβί εἰ98 ΔΓΘ ΤρδίηΥ ἴλοδὸ ΜΒ οἷν δῖ ἔγοσω 
(86 Βυϊνϑιϊ απ οη6 Ἰγοϑὶς Ἰοίζον [Ὁ δῃοίμοσ.---α. 6.] 
ΤῊ ῥυΐῃοοβ Ασα 8.1} πδιηθᾶ ΟΠ66 ΙΟΓΘ, 88 ΠΟΥ Κ,ΆΥΟ 
ὉΠ 6 ὶγ ΠδπΙ65 (0 ἔτ 68 ΟΥ αἰδίτοἰθΘ. Κποροὶ δἰϊοιηρίβ 
ἰο οχρίδι ἢ (8686 ΠΔΣΩΘΒ 88 ἰ{ (ΠΟΥ͂ πΟΓῸ ΠΟΟρτΤΑρὨσα] 
δῃά ποΐ ρμογζϑοῃδὶ, πΙοἢ 61} βῃουἹὰ Ὡοὶ 80 βίγο:ρὶν 
δδυθ ορροϑοὰ. [Κεὶϊ βῆονβ, βούγουον, βοῦν γαίῃ δηὰ 
του 1688 ἰδ 6 δἰὐοσωρὶ ἰθ, ὉΥ [86 ἔδλοί ἰδὲ {π 9 βδοῦ 
οὗ Ζίθοου ἀϊβοονοσοὰ [06 πϑστω δρείηρθ, τυ ΐοῖ) ΡΥΟΥ͂ΘΕ 
 οουγβο (μδὲ {|| 18 ἃ ἰδ0]6 οὗ [6 Ὠδτηδ8 οὗ 
φοη8, δηὰ ποὶ οὗ ἰγἦροβ οὗ ἰδοὶν Ἰος Δ}  168.----Α. αἱ 

Ῥυπλ δεοίξοα. Τὴε ζίπρε οΥ ἰδο ἰακά οἵ 
(νοτδ. 81--39; σορ. 1 ΟἼτοη. ἱ. 48-5ὅ0) Ουἱ οὗ (86 
οΥἰχίμαὶ ἀϊθϑοογάδης οὐ ὁρροβίῃρ Εἀοταϊίο δηὰ Ηοσίϊο 
ππϑἢ ἰδ6γα δρῦδηςξ ὁη6 υπἰἐοὰ ἄοχι, ἐδ ο ΕΔοξη- 
ὧδ οἰοίμθηὶ Ὀοΐης πυπαουδέοα!Υ ἰἢ9 ομΐπμδης. 
Ἐτοπι ἰδ6 βιδίοιηοηὶς ΠΟΘ τηδάθ, ἰΐ ἰδ ἴδδὶ [6 
Ἰΐηρβ ποῦ ποῖ ΒΟγΘα ἸΔΥΥ͂ Κίηρ; ἰπ ΠΟ 6886 ἀ066 (δ) 
800} θυοοθοα ἰο ἴΠ6 ζλίμον Β ἰἤγσοθθ. 81} 1668 δὸ ἨΘ 
ἴο ΒΌρΡΡΟΒΟ, πὶ οὶ], Ηφηχδιοη ον, [ἷθὸ ΜΌΤΣΡὮΥ, 
Φδοοῦυβ, δηὰ οἱδογβ.--Α. .ὔ» ἴμδὲ 1 τδὲ δ "|}}- 
οτγαογοα δἱθοῦνο το γοῦν, τιῖ σμόοδθη Κίηρβ, δἰ μο0 
πῃ ἰδὲ οα86, δὲ ᾿οδδί, βοσὴθ οὗ [86 ϑοὴ8 πουϊὰ δδνθ 
δυοοοοάοα ἰποῖς ἴδῖμοσθ. (Κποῦοὶ πδτοτα Ὀαΐτθοη 
[8)8 δϑϑυτηρίίοῃ οὗὨ οἰθοιΐοπβ δηὰ υδυτρδίϊοῃβ.) [{ ἰβ 
ΤΑΙΠΟΡ ἴῃ δοοογάδηοα πὶ (6 Ἑὰουχὶς οδδγδοίοσ 
(866 ἴπ6 Ὀ]οββίηρ οὗἨ 18880), {πῶὶ δ εἶγοὶθ οὗ υδβιιγρᾶ- 
[ἰομ8 βῃουἹὰ δγῖϑα ουξ οὐἠἨ ἁ ἰδ ἰυγθυϊθηῦ ὑγδηβι ἢ 
Βιδίο ; ἀατὶς οουπίογραγίβ οὐἉ (16 ὙΔΥῪ δηὰ σζδηποῦ ἰῃ 
μι  οἢ 86 ἰυάροβ ἱῃ [βγϑοὶ πτουρῆς ἰοχοίποῦ ΟΥ [0]- 
Ἰοπθὰ οὔθ δῃοίδοσ δὲ [86 οδ ΐην οἵ ἀοὦ, ΤὨυΒ Βεῖα, 
οὗ Ῥίμμδθα, οἷὐγ οὗ ῥ]υηάον, 88 ἀδτοῦγον (38 ἀδβροῖίο 
ΒΔΙΔδτα), ταῖσιν π:6}} Ὀορὶ εἶνο ϑετῖοβι Απὰ [86 ἤδῖιθ 
οΥ̓͂ Φοδδῦ, οὔθ σῖὸ πιὰ (ἢ6 ΒΟΥ] οὗ [Π0 ἀοδοσὶ 
ὈγΟΔΚΒ (γί ἴγομλ 818 βίῃ οΒ8, Θοπβστηβ [6 τηοᾶθ οἔὗὨ 
186 Κίηρααοτπιμ 88 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἰητηδιοα, Ηυβῆδη ΒΟΟΙΩΒ 
ἴο δαγτὸ ραϊηοαὰ ᾿ΐθ ῬΡΟΝΘΣ δηά ϑαμαδ ὉΥ͂ ΒΌΡ 
Ηδάδὰ ὉΥ νἱοϊθποο, δηὰ βδι δ ὉΥ ΡΟ] ςΑ] δγίβ 
ἔταυὰ, ὙΠΉ 36], ἰδοτοίοτο, τὸ ἢγεὶ τηϑοὶ ἰὴ ΟὯΘ 
ἭὮΟ ΔΒ ἀοεῖίγθαὰ δῃἃ οποβθῃ, δὰ {86 γοπιδεὶς ὑμδὺ ἢθ 
ἯΔΒ διυοσοράοα ὮΥ ΒΔΔ]-δηδη, ργδοίουβ Ἰἰοσὰ, δῃὰ ἢθ 
Ὀγ Ηδάδγ, τίοϊ ἴῃ ῥοῦγοσ, ὙΒΟ86 τ δ ὈΘΔΓΒ ἃ (τ 
Ῥίουδ ἤδῖηθ, ἰυδι1865 {86 σοη᾽δοίατο {πδὶ (ἢ 6 βαγδβο, 
που ἰναιρα ἐὈΓΤΩΒ οὗἉ νἱοϊθηοθ δῃὰ σαῃηΐηρ κτα Υ͂ 

Υγ6 οἶδοθ ἴο [6 τῆοσγο ΒΟΌΪ6 ἕοστηα, Οὗ ἰπΐβ οεἰρῃ (ἢ 
Ὡς οὔ (8Ὲ ΕΖΟμΐτ65, ἰξ 18 ποῖ βαίὰ μόγα (μὲ 6 αἱοά, 

ΤΏ6 ἰΔὉ]6 οἴοβοβ, (πογοίοσγο, τὶ 1ὴ6 ἔἶτη6 οἵ Ηδάδγ. 
61} 75.}1γ δβδβυταϑϑ ἴπδὲ [ἢ {τ - ὈυΐΠ 68 οὐ ΡΒΥΪΑΓΟΙΒ 
(τδο, ἱπάθϑά, 88 Ῥθγβοῃᾶ, ἀἰὰ ποῖ [Ὁ] δδοὶ οἷδογ, 
Ὀυϊ τοῦθ ΘΟἰΘΙΔΡΟΓΑΓΥ, δηὰ 88 Βογθδιτ αἰμτι τ165 
Ἰοοδῖθα δπὰ βχϑὰ {πϑιβο υ 8 ῬὮΪ68117) οσἰβιθὰ 
88 ΟΟἰΘΙΏΡΟΓΆΓΙ68 ὙΠ ΔῊ ἐμὸ Κίηρβ (ἩΪ(Β τὶ ἴο Εχ. 

Ὑ ὨἾ0 Μοθδοβ τν, 1δ, οομρ. ΝΌΠΩΡ. χσ. 14 π) 
ἰγοδίϑ τὶ μ6 Κίηρ οὗἨ Εδοτὰ πιὰ τοίογοθοο ἰὸ ἃ 
ρΑ588ρῈῸ ἱπτουρῆ ἢΪ8 ἰδ, ἰπ (ἢ6 Βοπς ΟΥἨ ΜΟΒ68 ἰΐ ͵β 
6 {γι ΘΟ ρτῖποοθ ἨΔῸ δο δ᾽] ὰ πίὶϊὰ ἴϑαρ αὐ ἰδ6 
ηἰγδου]οῦδ ραϑβαρθ οὗ (ἢ Ιβγϑ 88 ἐβγουρὴ ἐπα Ηθά 
868 (δορ. Εχοὶς. χχχῖὶ. 390) Ἧ7 ΤΩΔῪ ὑγρὸ ἔα Ὁ 
[δὶ [Π6 δοοοῦπὶ οὗἨ ἰδ δοδὶβ οὗ ἰΐθϑοὸ ῬἈγ δτροδα, 
γοβ. 40-48,. (ον οἴου ἰπ6 οδιδὶ οὗ τ}6 
Κίηρβ.᾽") Κοὶ!.---Βοίοχθ ἔοσθ διν κίηκς 
ονοσ ἔδο οἰ] άχοσι οὗ 15189].---1ἰ [88 Ὀδοὴ ἱπίοττοα 
ἔτοῦ (16 δἰδίοιηθηϊ, (μα Οομοδίϑ, οὐ (86 ρματί οὗἉ 

ἐεἷδ, ἰδὲ [ἢ 6 ὩαΙγδῖουν ταῖσοϊ δδγα ἰοδοσιθὰ ἐἰδ οἰδονο 
ἔτοῖα ἔδιο οἰδη -Ῥοίηξ οὗ [06 ῥσοιγιΐδο βροίκου, 6. Κ. εἰ. 
ΧΥΪ!. 1 δηὰ οἷ, χχχγυ. 1]. ἰηδοορά, πὸ δου ὲ 
δῦ 6 δοίθποῦ τοῦθ οὗ οχρτοδδίοη. Βυὶ 
μον οὈνίουδ ἰδ ἰβ ἴο δὰ ἴδιας (εὲϑ ἶδ 88 
ἰηνοτροϊδιξοι ὉΥ͂ ἃ ἰδίον ττίϊοε [ΤΉ ῬὮγαδο ἀθεὶ 
πο ἱπιρ} (᾿δὲ Το, ΔεοῦΥ Ὀορδη ἴῃ [δγδοὶ ἱποπιθαϊδίεὶγ 
δῆλον (ἰοδ80 Κίηρδ: ποῦ 066 ἰὲ ἐγυρὶν ἰδιδὶ τοσπδιοὺν 
Βδδὰ Ὀορυῃ ἰδ Ιδγδοὶ δὶ (86 ἴὕτωθ οὗ ἴῃ6 τεΐίεῦ : δὲ 
Ικδδο᾿β βδ υἱῃρ τπδὲ ΓῚῪ ΒΟῸΪ ΣΩΔΥῪ ὈΪ685 ἴῃ66 θείοιο ἷ 
ἀϊ6,᾽ ἀοε8 Ὡοὶ ἱΠΡῚῪ ἐμαὶ Π6 νῶϑ ἀϑδὰ δὶ {86 ἐπι οἵ 
υἷδ Βαυϊῃσ 80. [ϊ Εἰ ΠΠΡΙΥ ἱπι ρ1168 ἰμδὲ [Ιδγδοὶ Μὴἂδ ἐσ- 
ἴδετον ΤῸ ΤΕΥ͂Ρ ΕἸΒΡΒ 68 ἹΕΕλΟ ΥᾺΡ δτρεοιξὰ ἰὸ ἄε" 

ὈΓΡΏγ. ΤΠ δοῃίδηοα ἰδ ἰῃ ἰ(8 ρἷδοθ, δηὰ (6 βυρ- 
Ροδίοῃ οὗ δὴγ ἰηϊετροϊδίοηυ ἰδ ποϑῦϊοαθβ δηὰ ἰδοτο- 
ἴογϑ ὈΠΤ ΔΓ ἰ8Ό16.---Α, Θ.] Βυῖ, ἌὀκΣγεί} }γ οοπδδά- 
ογοὰ, ἐν ἰδῦϊο ρμοϊπϊδ ὑδοὶς ἰὸ ἃ ΤΟΣῪ τγοϊηοία ἴτε οἵ 
180 Ἑάοιιϊο κίηρσάοεα. 1, οανΐην οὐἱ οἵ Υἱὲν ἰδὲ 
ἴαλοϊ, (δι υδυγραῦοηδ (Οἷον ὁδοὴ Οἴδοῦ ΓᾺΡ ΤῸ. 
ΤΑΡΙΟΪΥ ἰδῶ οι ΔΓ δουεγοΐατιβ, τὸ τηπδὶ οὗ- 
ΒοΙ͂γΟ ἰπδὶ ΠΟ ΟἿ οὗ ἴ660 ἰεἰησβ ουδὺ δρρϑαγδ εἶθ: 
ἩἘΟΓΘ, ΟΥ ἐδ ἢ ΔΗΥ ΜΑΥ ἱηγοϊνοὰ ἴῃ (Π6 [κγϑο ἐδ 
υἱδίοσγ. ϑϑοῖὴθ δυο, ἰηάἀοθά, 61 (δι ον, 
180 δου οἵ Βοάδα, ναϑγ. 8δ, ἰδ ἰὰἀδηεὶ δὶ πὶ ἴδο Βάσμ- 
το ἰηρ πῆο το θὰ δραΐπδὶ ϑοϊοιοου (1 Εἰηρ χί. 
14), γεὶ [86 ναγίουβ ἀϊκεϊησίίουπ οὗ ἴ86 ἵπὸ Οἶδε 
μαλλὶ (θ8ε0 Και; Ὁ. 226.) Ηδηρβιοηλετς, νιὰ 
τηυοἷ δίγοηροῦ ἴογοο, οοποὶυο6, ἔγοτη 86 ἴδει [δδὲ ᾽ 
ἷδ βαϊὰ (0 δυϑ διοϊϊίθῃ Μίδα ἰπ ἐδο βοὶϊὰ οἵ Ἀέοιδ, 
{πὶ Πὸ τοδὶ Δ’ ὈΘΘΏ ὨΘΑΣΪΥ ἃ ΠΟὨΙΟΙΙρΟΙΒ τἰὰ 
ΜΝίόοθοδ, δἷῃοθ αἱ ἰ|6 ωϑ οἵ Οἰάθοι (6 Μ͵ϊδηΐμοο 
ἀΐβδρροαν ἔγοσαῃ ἴῃ Ὠἰδίοτγ.--- 614 180 δοι οἱ Βϑοξ. 
“.ἹἼὶ 8. ΤΊΘΓΘΙΥ δὴ δοοϊἀϑηίδὶ οοἰπεϊάοιοσ, ἰδὲ Βαὶρδπὶ 
δἰϑο, ὙΠΟΘΘ ὩΔΠ1Θ 8 τοϊαιϑὰ ἰο Βοὶδ, ἱβ ἃ βοὴ οἵ Βθογ, 
Δἰμουρὴ ουθα Φ ον δα ὀχροαίζοτα ᾿πατο ἤοῖο (δουρὶ 
οἵ Βαΐδδυ) (β0ο6 ΚΝΟΒει,, ὑ. 286) ---ΟὗἨ ΒΟΣΣΩΑΒ.---ἀ 
ἱπρογίδης οἱἐγ οΥ̓͂ ἐπα Εοιηϊίοα (14. χχχίν. ὃ κηὲ 
ΟἾὮΘΣ ραβϑᾶζοϑ). Κηοῦοὶ ὑπΐηκα ἐπδὲ 106 πᾶπθ [28 
ὈΘΘΏ ρνοβοινοὰ ἴῃ 180 γῆ]αρο Βυπεαίγοι [866 ΒΟΒΙΠ- 
ΒΟΥ: ““ Βαβοδγοθοα,᾽ νοΐ. ἰΐ, ἢ. 611 Ε---Α. 6.]. ἔοι 
Μαδυο δ δηὰ Βοδοῦοιδ, δοα Κποροὶ. [οὶ μοί 
τμδὲ 86 ΔΙ]υδίοῃ ἴο (86 σῖτον ἀείογτοῖποα [1.6 ἰΟΟΔ ΠῚ 
ἴο 6 οὐ ἐδο ΕΌΡὨΣαΙοΘ : ργοσ δὶ ἱξ ἰδ [6 Εττδοῦ δὰ 
οΥ Ηδοβδῦθι ου {86 ΕΌΡΒγαὶοβ ποαῦ (Π6 στωοῦῖὶ οἵ (δὲ 
ΟἤΔΡονδ8.---Α. 6.] ΥΘ ῥγοίοσ, βονδυοσ, ἰὸ βεεῖς ἢ 
δὲ ΒΟΙΏ6 5181] ὩΔΉΔΡ, σἰνοσ, ἰῃ Ε ἄοπι.---Ἐΐδάτ, ] 
ΟἼγοο. 1. δ0, οττοπθουοῖν Ηδάδα.--- ἈΘΕΔΒΔΌ-- 
Ἀορανἀοὰ ὉΥ Κποροὶ 88 ΤΩΔΕΟΌΪ πο, ΌὈΥ οὶ! δ8 (δ: 
εἶπα, δαὶ [86 ἔοττλον ἰ8 τῶογθ ρσοῦδϊο. [Καὶ] πιακθ 
Μαϊτεὰ τὴ τοοίδορ οὗἁἩἨ δἴἰ8 νἱΐεβ, δηὰ Μοσδμδὺ ἱμεῖ 
τοοῖμοῦ. ΜΌΤΡΕΥ τοχαγὰθ Ὀο(δ 88 τρδϑοῦ 6 ποῦμε. 
ὙΠΘΓΟ δ ὯὨ0Ὸ ζΘΏΘΓΑΙ τΌ]6, οἴδον ἰδδὴ βαρ, (0 ἀείει. 
τοΐηθ ἴ06 κοηοΣ οὗ ΠΏΔῺΥ ΗΘΌΤΘΥ πιδιηθδ, δηὰ ἰδὲ 

ὁ ἷδ ποὶ υπίίοτῃ. 360 ΟἈΕΕΝ᾽  “ ΘΓΔΙΏΠΙ," 
8 197.---.β. 6] Καὶ! παρροδεβ ἰμδὲ [86 ἰδὲ παπιοὰ 
Ἰώηρ, Ἠδάδν, ἱβ [88 δβαῖὴϑθ οὔθ ἩΪΐΐ ἩΒΟΙΔ Μέοδοθ 
ἰσοδιοὰ [ὉΓ ἃ ραβϑαδρὸ ἐπγουρὴ δἰδ ἰαηῃᾶὰ, Το ἐμ 17 
τ8δὲ ἐδ9 Ῥαπίδίθυοὗ τασδὶ Ὀ6 ομ γον γοίοιτοί ἰο Ἀο' 
868, ΡΓΟΌΔΌΪΥ 1166 δὲ τὴ Ὀαδίβ οὗ {18 δυρροαῦο, 
ΤῊο οτο8] ἰδίου οὐ ἐἰδο Β᾽ 16, Βονστνον, οδηδοῖ 
ἀοροηα ροῖ δυο οοηϊθοίατοα. 1 πὸ ἰδῖκο ἰηΐο 86 
οοὔπὲ [86 δίσουβ ἀοεῖγο ἴῃ ἰμ6 Εδοτηπέο ταοο ὅ0ε ὁ. 
ταϊηΐοῃ, ἯΔ ΤΩΔῪ ΜΙ] οοπ)θοϊασο ἰμδὲ ἴδιο ἢγεὶ ὉδυΡ. 
ἐἰοη Ὀεζδη δοοῦ δῆλον ἴμ6 ἀθδιὴ οὐ Εδβδ᾽ Β στδηύδοῦδ 
ΕΠ πον,᾽" Καὶ] τοιρδσκα, “πὸ ρίδοθ ἐμοὺς ἀεδίδ 
δθοῦὶ ὑπο μβυπάτεα ατνὰὶ ΒΩ γεασβ Ὀδἔογο ἴδ χοῦ 
οὔ Ι5τδοὶ ἔγοιῃ Εαγρὶ, ἔδετο ποῦ!ὰ Ὀ6 ὁ ραποὰ οἵ 
πὸ δυπάγοὰ δπὰ πἰποῖν γοατβ δαίογθ ἐπ δστίταὶ αἱ 
ἴοσϑοὶ δὲ 9 Ὀογάοια οὗ Εάοστο (Νατοῦ. χχ. 14); 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥΧΥ͂Ι, 1-42. δ] 

Ῥαΐϊοὰ ἴον ἴδ ταῖζη οὗ (δο εἰσὶ Κίηρε, 
ἘΠ ΤΣ ἰπιράοτα δέοϑθ ἔσϑὶ δον ἰ6 ἀθδαὶἢ οὗ 
1 ῬὨΥΙΔΡΟὮ5 τηοπιοπδὰ ἴῃ γοΓΒ. 1ὔ--18.) Υἦ9 τὴδ 
δῇὐὰ, ἔυγί δον, ττν ΤΠ ΡΕΟΝΣ ΤΩΔΥ ΡΡΕΟΟΥ οἶοϑο πὶ 
ἴδε Ὀορίπηΐης 0 8 τοῖσῃ, δη ἃ Ὠθῆοθ, ῬΟΡΏΔΡΒ, 
6 Πδγ9 ἃ ἐϑρδὴς ἀοίδὶ]οὰ δοοουμπὶ οὗ δ8 ἰϑιηΐϊγ. 9 
ΒΒΟΌΪά ἰδ ΟὨΪΥ πανο ἰ0 ἀἰνίἀθ [6 πο μυπάτοα δηὰ 
ὨΪΠΟΙΥ͂ γοδΓΒ ὈΘΙΘΟΩ [06 ΒΟΥΘΏ ΚίηρΒ. ΑὮ δύϑγδρθ 

«ΟΥἁ [ΟΥ̓ ὙΟΔΙΒ 8 Οογίδί ἢ, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, ἃ ΥΘΕῪ Ἰορ Ρ6- 
τὶοά ἰο δϑαεΐσῃ ἴ0 ἃ οἰγοὶο οἵ βυοβ!Β. ἀδϑροίίο Αψοδ ὐτὴ 
[{{ῤὀ βονόνογ, [86 Κίηρβ οο-οχίοιοὰ πιὰ ἰδ ἀυΐκοδ, 
διὰ πότο οεἰϑοῖῖνο, ομοϑδῆ ὈΓΟΔΌΪ ΟΥ̓ ἰμο00 ἀυ}κ68 
ΟΣ ΡὮΥ το 8, δηἀ Ὀοδη δΟοὴ δίνοσ ἰμ6 ἀδδιὰ οὗ Εβδι, 
τὸ Θιου]ὰ Παγθ ἃ ἸΟΏρΟΡ δύόγαρβε. Τῃὸ ἰοηρίδ οὗ 
Βυμηδη ᾿Πἔ αἱ ἰδὲ ρεσο πουϊ]ὰ ἰυδεϊγ (6 δβϑυσιρ- 
δου οὗ 8686 Ἰοικον τοΐζτιϑ. [ἢ ποτ 8 χοοὰ γϑαβοῦ 
ἴο Ὀοϊϊονο, Δ ἰἤθτθ δϑϑὴδ 0 Ὀ6, ἐδπδὶ (Ποὶς γοῖβτιδ 
οτο ρῥοϑδοεῖι!, δηὰ ποὺ τνἱοϊθξ υδϑατρδίίουβ. ΑἹ} 
1μο86 οΔἰου]αιίοηδ, βότόνοῦ, ἀθροηὰ Ὁρου (80 ἰοηρὰ 
οὗ (86 ρετίοἀ οὗ ὑπ6 Ὀοπάκρο.---Α. αὐ. 

Θιχσίλ Βδοίϊοα. ΤΆ ἐγδε-ργΥἕποον, ΟΥ̓ 
ἐλε Ὅοαίε ΟΥ ἰλοὶν , ἴῃ Κάονε (τοτα. 40--48 ; ΘΟΙρΡ. 
1 ΘΒ του. 1. δ1-ὅὉ4). 11 ἰδ ῥἱαΐὶπ ἐμαὶ τὸ βανθ ᾿θτθ 
[86 φοορτδρ οὶ ροδίοῃ οὗ {86 οτἰχίηαὶ! ρογβοηδὶ 
εὐῖδο- Ὀτίησοθ, τοοογάθα πηᾶον ἴδ Ρο]] Ῥγουϊηοἷδὶ 
εὐἰθ- Ὥδτοβ, ἷἱ. 6., τὌ ὸ δᾶῦθ [ἢ6 ΠΡΟ ΒΡΠΟ δά 
ΚΟΟκτΔρ ἶ608] αἰνίδίοῃδ οὗ (π 6 Κίηρσάομι οὗ Εάοτα ; δηὰ 
οὶ! Ἰαβὶν τνεὐοοίϑ ἰ06 δϑδουίίοῃ οὗ Βετγίμοδα, ἰμδὶ 
ἐδ ογὸ ἔρον ἤΟτῸ 8. δοοοηα οοἰδ]οχοθ οἵ ὑπ0 Ἑοταϊο 
Ῥτίμοοθ, τΐῸ Ῥοῦθδρθ, δον (6 ἀρδίῃ οὗ Ηδάδσ, 
"ὁ γρϑίογοα [86 οἷα ἐγ δα] ἱποείἰοη δηὰ ἔπο Βοσοάϊ- 

ὭΔΙΩ6Δ, ἱ. 6., Μ ΕΟ 1ποΐρ ἕδιο θα δὰ ρΐἴδοθθ δὰ 
ἐοτταθὰ ἔος ἐποιιδοῖνοθ, Ηθηο6 ἸΏΔΗΥ, ροΓΔΡΘ (0 
τοδὶ, οὗ ἰδθ οἱὰ Ὡδσιθδ οὗ ῥγίῃοοθ ἤδνθ ρδββοα ΟΥ̓́ΘΡ 
ἰηῦο ΠΟῪ ὨδΙη68 οὗ ἰσῖθοθ δηὰ 106811166.---Ἰ. ΤΣ» 

Ξεασηδιοῖς (806 γϑῖβ. 13, 16, δῃὰ 23).---. 41» 
τδὶ.--- στο ἴμ6 Ηοτνί ὧδ παῖὴθ Αἰἴτδη, τοῦ. 28, 8ρ- 

ἰο δαγὸ ἔοτοοὰ ἴἰ2 Μὰ (ἢ ἴ09 Ἐκδοπιῖὶθ 
ἀοπιϊπίοη. --- 8. Φοίθοῖ;.--,.. ΔῈ Ῥοι- 
ΒΔΡΒ 86 αἰδίτίοί οὗὁἨ ἧἐν8 Β0ὴη8 οὗ ἈΠΟ] δυδῆ, νον. ἃ. 
Ἰζ αἱ! ἰ8 ἱποϊ πὰ ἰο γοΐον ἰδ ὑο 189 Ηονγθ ΑΒΟΙ ΔΩ ΔΉ, 
νοῦ. 2ὕ,---ὅ. ἘΠ1ΔΏ.---Εαηϊη δ τ8 οὗ ΕἸοη, νοῦ. 2, 
δηὰ οἵ ΕἸΐΡμΑΣ 8 στη άβοῦ δπὰ Ἑδδυΐν 800, ἩΟ86 
ΒΟΉ, ΟἸηδΡ, Ζορθο, δηὰ Οἰδίδῃι (να. 11), ΔΥ ῥΡοῦ- 
ὮΔΡΘ ΑΥΘ βῸΠ6 ὋΡ ἱπίο ἰδ αἰδίγοὶ οὗ Ἐ6ηΔ2.---ὅ, 
ῬΙΔΟι.---Ἴ. ἸζολΔΕ.---Ῥοϊπί δος ἰο Κϑῃδσ, [Π6 βοὴ 
οὗ Εἰΐρδαζ, τορ. 1].--8. ΤΣ ΔΏ.---Τ}9 τδὲ [06 
ὨΔΙῺ6 οὗ [80 ἔτεὲ βοὴ οὗ ΕΠρ μας, νοῦ. 11.-.-9. Μ|Ὲ0- 
καγ.---ὁ68 ὈΘΟΪ, ΡΟΓΒΔΡΒ ἐβγουσἢ ΒΟΣτΙΆ, ἰ0 4 ἰγὶ6- 
Ῥγίποο. ΤΈῈΘ δἰ χυϊβοβδεοη οὗἉ Ζορθο, τοῦ. 11, 18 88 810- 
ἔουδ.---10. Ἡαρκα 961.---18. Ῥοτδδρθ οοπηθοίοα π10} 
ΜκΉλμδίη, νὰν. 28.---11. ἸΣΆΣΩ ---ἰ ΓΙ 6 ἐμι0 868- 
ποίην Αἰϊὰ. "58 ἰβ 186 βδπιθ τι ῬΏΠΠΟΙ, 6 σϑτορ- 
ἱπᾷ Ῥίδοο οἵ 1Π6 Ιβγβϑὶ 68. (ΝΎ. χχχίὶϊΐ, 48 ἢ), 

οὐυγαίθα ἴον 118 τηΐηθβ, ἰῸ ποῖ σὴν ΟἿ Βι18η8 
ἭΟΘΓΟΘ δοὴξ ὈΥ ἱοοϊοιίαη, εαἰϊυαϊοὰ Ὀοίποοῃ Ῥοίτα 
δὰ Ζοῦῦ, που ποα βίο Υ ἔζοιω δ Μυδὰ (ΕἸΤΤΕΕ, 
χῖν. Ρ. 126 1). ἸΌΏ, [86 σαρίὶϊαὶ, ΣΘΛΩΠΙ ῊΝ, 
τοῦ, 84.) Καοὶ], Μ|ΡΌΖᾺΡ τοῖν Ὀ6 τοξογτθα ἰοὸ Ροίγα, 
ἘΚπο οὶ (μίηϊκο, βίῃοο ἰΐ 18. ἃ διγοησἕο]ά, Ὀὰΐ (Βδὲ ρ»'δοθ 
8. Ὁ2ΌΔΙ1Υ οΔ]1οἀ 3.614}.----ἘΠ9 ἰδ τ..---Τὴ6 σΟμο]ὺ- 
ἴοι οὗ [6 ΠΔΙΓΑΙΪΥΘ ἷἰβ Θῃ γοὶΥ ἰπ δοοοσάδηοθ Μ|ἢ 
(86 Ηοργον οοποθρίίοηῃ οὗ [86 Ρογβοπαὶ οπδγδοίοῦ 
διὰ τοϊδίίομβ οὗ διϊβίου᾽Υ. Εβδὰ ἷἰβ δοίιδι!ν “ὁ ἰδ6 
ἔδι μον" δηά ποῖ Τρ ΓΟ ΪΥ ἰπ0 [οὐπάον οὗ Εδοτη, 88 
Βο ᾿ἰνοβ οὐ ἷπ ἷβ ἰοϊοάοίῃ. Τμ18 οἷοβϑο οὗὨἨ (86 
ἰοϊοάοιι οὗ Εδδι ροΐῃί8 ἐοσπαγὰ ἰ0ὸ ἐδθ ἰοϊοάοῦϊι οὗ 
ΦΔροῦ. ὲ 

91 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Το δδογοὰ ᾿ἰἰδίουυ βδηρθ ὉΡ 'π 86 ἰγοαϑυζο- 
᾿οῦδο οὗ ἰπὸ ΟΙὰ Τοδιδσωθηὶ ἐἶιθ 4 0]08 οὐὗἨ (88 ἰ0]6- 
ἀοὶὰ οὗ Εδδυ, ποὺ τυθυοὶ Ὀδοδαθθ ἢ6 ἰο00 τϑοοϊγοά 8 
Ὀϊοβδίηρ ἔγοιι Θοά, δηὰ μβδὰ [86 ργοχηΐβο οὔ δ] ϑβδίηρ 
(Κο6ὶ}}, θὰϊξ πόσο οδρθϑοΐδιν Ὀθδοδυβο ἢ6 ΠΟΥ͂ ὈγΘΔΪΚΒ 
[80 Ὀδπὰ οὗὨ (86 {ΠΘΟΟΙΔΟΥ͂, δὰ ρᾳ8868 οὐ οὗἉ ν᾽ ον, 
ἦτδι δ ἴν Βαα ἀοδθ νι [Π.6 Δ Ὁ]68 οὗ ἐμ ἡδίϊοη 3, δηὰ 4} 
[86 δυοοθοαϊηρ μοῃοδιορίοδὶ ἰΔ 0168. Οοά, ἱπἀεϑὰ, ροῦ- 
τοὐὶ δ (80 Βοδίμοη ἴο μῸ {ποῖ ον ΜΔΥ (Αοι8 χίν. 16; 
Ῥβᾳ, Ἰχχχί, 18), Ὀὰξ [8 τοἰμαμ] οὗ 411 ἷ8 δου! άσθη (Αοϑ 
ΧΥ͂. 14 ἢ, ; χνὶϊ. 26), οὐθὴ ἰπο90 ὙὮΟ δγα ἰῃ ἐμ 6 Κίησ.- 
ἄοτα οὗ (9 ἀοδὰ [Ὀυὲ ἴῃ 6 ἀἰβογθῃὶ βθσβθ, ΒΌγοϊγ. 
--α. α.] (υχο χχ. 88; 1 Ῥοίον ἰγ. 6), δῃιὰ ῃθΏοθ 
τ ῬΘΟΡΙΘ οὗ Θοά, ἰοο, ῥσγϑϑοσνθ ἰπϑὶγ ᾿ὩΘΙΔΟΙΥ͂ ἰπ 
0Ρ6. 

2. Υ͂ Θ ΤΩΔῪ βΊΡΡΟΒΟ ἰδδὶ Ἑάοιι δὶ βγβὶ ργοβοσνυϑὰ 
(06 Ρδίσγίαγοδδὶ τοὶ ίοη, δ βου Ὦ ἰπ ἃ τροτο οχιοτηδὶ 
ἔοστω. [18 Ἡδιτάν ἴο [80 ἐγῖδο οὗ Φυάδῖι, ᾿Υ ἰδ τωδᾶθ 
ΔΙΥ͂ ὈΓΌΡΘΓ 086 Οὗ ἰἰ, τνγυᾶ8 ἃ ροτιηδηθηὶ Ὀϊοθαίηρ, ΤῈΘ 
ἰᾳοΙαίνγ οἵ Βάοσῃ ἰβ ποὶ γοΐοσγοὰ ἴὸ ἔγοαυ θη! ουθη ἴῃ 
Ἰαίον ἰθίοσυ. ΤῈ ΟὨΪ]ΥῪ ΔΙ] υεΐοηβ δῖὸ 1 Κίῃρϑ χὶ. Ἱ : 
ἶχ, 8; 2 ΟἜτοι. χχυ. 14. ΕἼο (8686 ἱπιπηδίοη8 τωρ 
ΤΩΔΥ͂ ἰηξον ἰμδὺ Εἄοτα ἀφοϊϊηοά, ἰο 4 οογίδίῃ οχίθηϊξ, 
ἰαῖο Βοδίδοπ, χοϊϊίουβ ἀδείζηϑδα, Ὀὰὶ ταοἷ τηοΓα ἰῃ- 
ἴο ἸΩΟΣΔ] ἀθργαυὶγ (806 Εχ. χν. 1δὅ, διὰ οἰδοσ ρ88- 
ΒΑ568). ΤῈΘ ΡΘΟΡΪ6 οὗ ἴβγϑϑὶ δϑ ἰγϑαυ θην τοιιϊπὰ- 
θα, Βονογοῦ, ἰῃ (6 ΘΑΡ 6. ἰδίου, ἰοὸ βρᾶτοὸ Εδβαπ 
βϑορίο, δὰ ἔγϑδῖὶ {πότ 88 Ὀγοίγοη (Πουί, 1]. 4, ὅ : χχίϊ!, 

, 8). [Ὁ ΤΩΔΥ Ὀ6 χοϊηδεϊκοα, ὈΥ ἴῃ 9 νᾶ γ, ἐπα {Π686 
ΒΒΟΥ (80 ΘΔΙΙΥ͂ ἀρθ οἱ Ῥοαϊθγοη τα, βίῃ 08 

ΟΣ δίδη ἀβ ἴῃ Οὐδ . γα δ 008 αἱ ἃ ἰδίονγ ροτίοα. ΤῈ 
Τοδηοά ἰΒοοοτδίϊο τϑοο]οοσίοῃ ἰῃ Εάοτη, ναὶ ἱβ 80 Ὁ 
88 ἰ0 οϑύθῃ διΎΔο δηὰ ομουὶ 8} ἰδ [θα] ουγ οὗ [8γδ6]. 
Αμπὰ ἴῃ (μΐ6 τοδρϑοὶ Ἐάοσα βίδπαβ ἰῃ (μὸ ταϊδίΐοη οὗἁ 
ΔῊ ΘΗΥΪΟΊΙΒ, ΤηΔ]1οἰουδ, δα ἔδϊ8δθ Ὀτγοίμον οὗὨ [δβγϑοὶ, 
δηὰ ὈΘΟΟΙΩΘ8Β 8 {06 οὗ Απϑἰοϊτδὶ (Ο δα ΐ4 8). ΤΆΐδ, 
δοπόνον, 4068 ῃοὲ Θχοϊυἀθ 86 ῥτοπιΐδο οὗ βαϊγαϊΐοῃ 
ἴον 186 ιἰδίοτίς Ἑάοχω, ἴῃ 18 ἱηάϊνίἀυ] το θο τ 
([βαἱ. χὶ, 14; Φ261. χΙχ, 11 δ). Ὑε ἀο ποὶ τϑδά οὗ 
ΔΏΥ ΒροοἶΔ] οοηγογβίοη οὗ Εάοπι ἰο Ο τι βι δ! γ, ροτ- 
δδρ6 (866, ΒοτΘΥΟΡ, Μαγὶς 11}, 8), Ὀθοδῦβθ (86 νἱοίϑης 
οοηγοιβίοῃ οὗ Εάουα ἰὸ ὑμ6 ον β ἢ [αι ἢ, ὑοῦ ΦοἢΏ 
Ἡγτοδηυπ, Πδὰ γχϑί οσουγτοα, ὈΥ ποῖ ΕΟ γγ88 βαῦ- 
ΕΔ} πιοτροᾶ ἰπίο ὑπ6 ὅονγ8, δῃὰ ρᾶγι}}}7 δηλαῖμα. 
τηδίοα πὶι 86 Βοάουΐη Αταῦβ. ΤῸ τοίυσῃ Ὀδοὶς ἰοὸ 
Φδοοῦ, οὗ ἰ0 18}1] δ'σαγ (0 Ι5ῃπηδοῖ, νγ8 [8.8 ΟὨΪΥ δἰΐδσ- 
Ὠδιϊνο ορθῃ ἰο Εάομι. 

ὃ. Ιὴ (80 Ηοτοάΐδῃ ΟΣ οὗἨ (μ6 οἰ] ἀγο δὲ 
ΒοΙΒΙοἤοτα, βονονον, ἰμ6 ο]α ἱμβουρσίιὶ οὗὨ Εδβαυ, ἰο ΚΙ]] 
ἷ8 Ὀτοῖμπος Φδοοῦ, ὈδοοΙ 68 δοίαδὶ ἰὴ {.)6 ἀββδυϊς ἈΡΟῺ 
89 Ἰ1ἴο οἵ Φοδυδ. 

4, ΤῈ ἰδίογυ οὗ ἰμ0 Εἀοπι 68 [Ἀ118 αἱ 1αϑὲ ἱπίο 
(06 ἰδίοτγ οὗ ἰῃ9 Ἡοθτοάβ. ἘῸΡ 818 ὨίΒίΟΓΥ, 88 ἴον 
ἐμαὶ οὗ Εἰάοτα, Ἧ6 ΤΩΔΥῪ τοίϑν ἰο ἰδ Β10]6 ΠὨἱοιαπαγῖθϑ, 
116 ϑουτοθβ οὗ τοϊϊρίουβ ἰδίου (Φοθθρᾶυβ, δηὰ 
οἴβοσθ), διὰ Ὀσοκβ οὗ ἰγανοῖὶβ. [ΒΟΒΊΝΒΟΝν, “ Κο- 
ΒΟΔΙΟΒΟΘ,᾽) το]. ἱΐ. ὑ. δ5]1 8.----Α. 6. 

ὅ. ΤῈ6 ἰΔὉ16 Βοτθ 18 οοτηροβοϑὰ οὗὨ βούθγδὶ {80105 
ΜΟΙ ρογίγαν, υἱν αγ δηὰ πδίαγα!γ, [μ6 οτἱρίῃ οὗ 
8 κίησαοα : 1. ΤῺΘ6 ρογὶοά οὗἩὨ ἐδο ἰγἱθουοδίοίβ.: 8. 
186 ρεγίοα οἵ 6 ρϑου αν ροιτηδηθηὶ {γ 6 - ὈΣΙΠΟΘΘς 
8. ἴῃ0 ρῬογὶοά οἵ [16 [Ὀττηδίίοη οὗὨ (86 Κίηραοτα, ἀπὰ 
9 οοπεϊπυρα οχίβίομοθ ὑροὴ ἰδ6 8818 οὗὨἨ ροττωδποηὶ 
{ῖθο ῥυῖποὶρα! 68 οὐ ἀπ κΚοάομιβ. 

6. ΤῈΘ βυδ] υραϊίου οὗ (μ6 Ηον658 (τ βοπὶ Τὸ τὸ 
ποῖ ἴο Γοζαγαὰ 88 βανᾶροθ, ΤΩ ΤΟΥ Ὀδοδυ96 ἰΠ6Υ ἀπο οῖς 
ἴῃ 4068) ὈὉΥ 106 ΕἸἀΔομἱΐ6Ά, ἀπὰ ἴπ6 ζαξίοη οὗ Ὀοἢ 
ῬΘΟρΙΘ υπάργ δὴ Εδοιιὶο ἰπηρσάοιι, τοργοϑοϑ 0 υ8 



δ78 ΟΕΝΈΒΙΒ, ΟΒ ΤῊΒ ΕἸΒΕΒΤῚ ΒΟΟΚ ΟΥ ΧΜΟΒΕΒ, 

γί ν! ]γ [Π6 ῥγοόοοδδ οὗ (86 ἰοττοδέύοῃ οἵἨ δ ρϑόρίθ, 88 
ἴπ δ Ῥγϑοϊβοὶυ δἰ ταὶ ον ΜΔ ἰε 886 οοσυττθὰ ἃ Βυηάγοα 
εἶπμ68 ἴῃ ἐμ Ὠἰδίοσγ οὗ 86 ποτὶ. [ἢ βδογϑθὰ Βίβίουγ 
ἯἫΘ Ὧ0ΔΥ τοίδγ ἤθῖθ οδρϑοίδ!γ ἰὸ ἴδ6 τἷϑο οὗ ἰδο β6- 
τοδσίἐδηβ, δηἃ ἰπ ἰδίον Ὠἰδίοτυ, ἰο (06 ἐοειηδθου οὗ 
ἴδιο Ἐοτοδῃ ρϑΌρΪα. 
88 ἴ09 Εδοτηΐϊοα ἰδ Ηοτίτοα, αἰ 
ταου]ϊηρ τοϊδίίσαβ. ΤῊ στοαὶ ἢ ῬΓΟΟΘΒΒ 8 ὩΟῪ 
ἈΠΕ πηᾶον ΟΌΓ ΥΟΓΥ ΟΥγ66 ἰῃ Νολίδ Ατηοτίοα. 
ΐ Ηἰαίοτίςα] στον δ οὗ ἃ Ῥϑορὶο τὸ ἴδιο συὺ- 
}θοὶ οὗ ὁ σρϑοΐδὶ ἀϊνίῃο ρτουϊάϑηοο (Αοἱδ σνἱϊΐ. 36). 

ἡ. Ἢς- δἴὸ δοῖο σαῃίηὐϑὰ οὔ ἐδ0Ὁ 
ηΔ] υἱοῦ οὗ α1} {86 γοϊδίΐοῃβ οὗ 16 ἔῃ ἰδ6 δδοροὰ 

ἐρίατοβ. Αἱ ἐδ οἷοδο οὗ ἐδθ τδ0]9 ονοϊαου οὗ 
ῬΕΟΡΕ Ε ΦΒΕΙΟ ΒΕΑΝ᾿ ΤΕ ἘΜΟ Ηο Ἰΐνεδο δὶ], 
88 ἴα ἔκίδον, ἰπ ἰἢ6 δηιίρο ρϑορὶθ; βίδα ρϑδ σνϑ ἐδ6 
Ἠοτίο οἰοτηοηὶ πὶ πἷβ οὐσῃ ἱπηαρθ. 

ὉΥ Απδὴ, 8. Τ8ο ἀϊδοογοσγ οὗ (6 τλστω δ ΏΕΆ 
ἐδ δὴ Θχδσηρὶο οὗ υσδη ἀϊδοογοσίοδ ἴῃ (ἢ "λας 

οὐῦδ- 

Φδεοοῦ. ΤῈΝ θοϑὰ ἰδ οἵ οἷον ρτοπτῦι. Ιὶ ἰθ 
Ἐκὸ (86 σταὶῃ οὗ πιπδίαν-δοοϑὰ (δὶ. χῆϊΐ. 8 Το 

οηΐβ οὗ 811 αοὐἷβ ῥγοπιίβοα, οὗ ρτϑδαὶ ἱ 
5 ροορῖθ, δ΄ο ΔΙΆ γ8 Ἰοηρ ἴῃ οοἴηίησ. Βυΐ [86 

Κίηρσάοτοδ οὗ (μ͵8 πονϊὰ που]ὰ δοοῦ ἴδ, πὮ}16 (δ6 
τὰν ας οὗ μοανϑὰ ἩΪ| διάπαγο ἴον οτος (Ὁ. 147, 148) 
-͵Αα. 6. 

ἨΟΜΙΖΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

Μοάϊιαιϊοηβ ἀροῦ ὑϊ5 σὨδρίον τηυδὶ Ὀς οὐσπηθοϊδὰ 
πὶ ἰδ6 σοησταὶ ἀδοϊδιδιϊοηβ δὲ 0 ἔδδυ, 6. β., πῆι 
Ἰρβαδοβ Ὁ] βαϊησ ες Ηἷτα, τὶ [86 Ῥτορβοίξίο ΡΔ8- 
ΒΑο5 ἴο ἔβαυ, τίς ἐῃ6 ΒἰσύΟΓΥ οὗ πο Ηστοῦβ, 
πὶῖῃ Αςἰδ ἘΠῚ ΤΑ γΑνν δα ρεθὲ Νον Ἐκείκαιεος 
ῬδΒΒΆΚΟΒ.---ΤῊ0 οἵ 106 Ὀ]οβαίηρ, ΡΟ υ. 
τας βεκλσι ἀονοορτρηῖϊ.---ΤῊῆο δηοίαηὶ δηὰ το οτῇ 
Ἰάσπι.--- ον [δγδοὶ ονθὴ ἴῃ ἰδίου ἀδγβ γοραγάθὰ [86 
(ταϊοτηδὶ σοϊδίζοη οὗ Εὰομὰ 88 βδοτϑά. 

ΒΤΑΒΕΚΕ: ΤΏ18 πδυγδῦγο οὗ Εδδι 845, ἀου 1658, 18 
ἱτωροτίδηὺ 868, ῬΑΣῚΪ δ6 ̓ ξ κῇσνβ ΠΟῪ τοῦ Οοά | τδοὶϊ 
16}6 εἷβ ῥγογωΐβοα (οἢ. χχν. 28 ; χχυΐ!, 39, 40), Ραγ Εν 
88 1ὑ βοίβ Ὀοίοτο ἴῃ0 ἀοδοοιπιδηῖϊδ οὗ Φδοοῦ, ΠΟῪ ἴασ 
τ00 Ὀουπάδτιίοδ οὗ Ἐδδυβ ἀοβοοῃἀδηΐβ γοδοὺ, δὰ 
ῬΔΙΙΥ 68 ἴἤθηοθ [86 1Βτδοὶ 58 το δασγηοδὲὶν ἰοσυϊ άθῃ 
ἦο ΘΠΟΙΌΔΟΙ ὑροῦ ἴδοι (Π 6. ἱϊ. 4, δ), ἀχοορί ἰῃ τοὶδ- 
του ἴο [86 Ατοδοκίίοβ (Εσ. χυΐ!. 14). έοτϑονϑσ, 
(Πότ ὝΤΘΓΘ ΤΩΔΏΥ Οἷουδβ το διηοης ἴδ 6 ἀδδοσμάδηΐ 
οἵ Εβδυ, τῆο ποτΘ ἰπ οονοηδηΐ πιὰ αοἂ. Οὔθοσνο 
Βοτπ (86 ραίσίδγοθδὶ βδογβοίδὶ βογνυίοθ. οοπεπαδα [ὉΣ 
ἃ Ἰοηῦ ἱπὴθ ὅτ (89 Εδοπηίίοα, υη8}]}, ἴλας {9 
ὀχοάυϑ οὗ ({6 (68 ἔγτοτα Ἐργρὶ, (86 οδατοῖ οἵ 
116 ἙΔοτηΐ[65 σταάυ δ! ἀροὶποᾶ, οεἴο. (Ἰ Δ Κοα ἴῃ ρατὶ 
ἔτοια ΑΜ ΒΑΟΗ Β “ Ἐσοϊοδίαϑιῖοδὶ Ηἰδίοτυ.") Υ;. 8. 
ΤΉΘΘ6 ΠΔΙΩ6Β ἰοδ 0η9 ἴο ἰῃΐηκ οὗ 5008 ἔγίσπιάα, (ΗΘ 
{θη τορλκα, [μα΄ ΒΟΠ6 ΒΌΡΡοΟΘΟ (δὲ Φ00᾽5 δίοπὰ 
ΠΡ μα 2 ἀδβοοηάοά ἔγοτα {118 οηδ, ὙΠῚ16 οὐ μοτα 
(6 ΕἸΊΡΒδ2 οὗ Φοῦ 88 δὲ}]} οἱἄθρύ.)ὺ ψίον οὗ ἴπὸ Ἐάο- 
ταΐϊο5 δηὰ οὗ 86 Ασρδοϊεῖιο8.---ἰ(οτ. 34. υ]66, δο- 

5 

Ἴ : ἶ Ε εξ ᾿ ξ ἘΠ: {ΠῚ }}} ἢ 
εἴ εἶ ΤΠ Ἶ Ἶ εἰ ἐξ Ἰ ᾿ 

ὙΤΠΤῚ 
᾿ 
ἬΕΙ ὙΤῈ Ἐκ ΠΗ ἤΙ ΠΗ ἜΣ [ ἱ ἕξ ̓ ΤᾺ ς ἕ 

5 Β " ἔ 5 ἨΗΝ 
ο 

ἣ᾿ ΐξ 

{ ἔῃ: τῇ 
κε Ἐξ εῖν 

ΞῈ ἡ ξξν εεϑε Ἑάοπιΐ 65 οδεϊξος πο δὰ οϑίδίποὰ 
ἉΌΙΩΘΓΙΟΌΒ ἰσΐθε8 οὗ βοὲν. (Βαυχαρασίδῃ: 
:6] Ἡ ἷπ 106 ΥΟΣῪ 

Ξ ἢ 

ΒΟΘΠΟΥ πὰ τευτίηρ, πδίαγο ἴῃ (86 γδοθ ομβόθθ Ὁ 
Θοά--- ΔΙΔΟΠΦ ἰδ 
Ἑάαοχαΐνοθ ΔΡΌΘΟΔΙΒ (0 Ὦδνο Ὀθθὴ Βουϑ ἰδ. ( ἔμ 
χὶ, 14).-- εν. 48. (Βαυτηρασίθῃ : 
ῥἰδίῃ 86 ἵκοῖ ἰῃδὲ ΟἿΪΥ οἰστοαῦ ὩϑΙῦ68 
δοτο, ἩΔΪ6 ἰθοτο δῖο ἔουζσίοθῃ 
δβαρροδίοη ὑπαὶ δοῖθθ οὗ [89 δοδίδ 
Ὀγδοθὰ σοοσο ἔπΔ} ΟὯΘ ῥτίπ οὶ ἤκμι ]γ. 
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ΤῊΞ ἀδϑῃθβὶβ οὗ {μ6 Ῥθορ]θ οἵ 18:86] ἰῃ Εἰρσυρὺ ἴτοια (16 Τχοἶνο Βγϑηοθοβ οὗ Ιβγδοὶ, 
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ΟΣ 186 ΗϊβίοΥΥ οὗὨἉ ϑόβορὰ δηᾶ "8 Βγοίγθῃ. Φόθθρ ὑμ6 ῬΑύΓΙ ΡΟΣ οὗ 86 Ε'Αἱτἢ- 
ἀϊβροπβαίίου γοῦν Ἡυτ]ϊαύϊου δπᾶ Εἰ χα αίϊοη.---ΟἩ. ΣΧ ΧΎΥΤΙ. 1--Τὶ 

ΕἸΙΕΒΒῚΤῚ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

«Γαοοῦ"ε ἱποοπεὶἀεγαίε γοπάποεβ 707 «ῳ᾿οϑερᾶ. οοεερλ᾽» ἀγεαπμβ. Ηΐδ ὅγοίλουδ' δϑηυν. οοεερὴ εοἰά 
ἱπίο Ἐρνρί. 

.---...... Ὁ---.... 

πάρτε ΧΧΧΥΠΙΙ, 1--36. 

Απὰ ὅδοοῦ ἄνοὶῦ ἰῃὰ (μ6 Ἰδῃὰ τσοὶ ἷ8 [ΠῈΣ τγδ8 ἃ βίσδηροτ, ἰη {86 Ἰδπά οἱ 
Οδθδαη. Τῇθ86 ἃσὸ (86 ρα ΠΟ ΣΑΙ 0.8 οὗὨ ὕδοοῦ. Φόθϑορἢ ὈΘΙηρ δου θη ὙΘΑΙΒ οΟ]ἃ, γγα8 
[βοαϊηρ {86 Ηοοῖς τ ἢ Ὠ18 Ὀτοίθγοη ; δπᾶ ἰμ6 Δ νγᾶϑ ἢ ἐῃ6 βοὴ οὗ ΒΒ] 8}, διὰ σι ἢ 
{86 Βοῃβ οὗ Ζ:]ρδἢ, 818 ἐδ μου τὶν 68: αηα Φοβορῇ Ὀγουροῦ πἀηΐο δ18 ἰδέ 6. {Π|6 1} 601] 
τορουί. ΝΟΥ ἩΈΩΙ Ἰονοᾶὰ ΨΦόβθρὰ τροσθ (8 8}} ἷ8 οἰ ἄτθη, Ῥθοδῦβθ ἢθ γγᾶ8 [09 ΒΟῚ 
οὗ μῖ8 ο]Ϊὰ ἀρο΄ῖ; δῃᾷὰ ἢθ χωϑδᾶθ ἤΐτω ἃ οοδὺ οὗ τιαθν ΟΟΪΟΓΘ ἢ [6 Βοδαι δα] σοῦ, οὶ. χαυὶ!. 16], 
Αμπᾶ ψ θη Ἀ18 ὈγοίΠΥΘΙ ΒΑ ἰμδὺ {δ 6 ἔλί Ποῦ Ἰογϑα ᾿ΐπὶ τλογο πῃ 811 ἢ18 Ὀγϑίσθῃ, ὑΠ6 Ὺ 
Βαίθα Ὠΐπι, δὰ σου] ποὺ βρϑᾶὶς ρϑδοθδ Ὁ απο ἃ. Απα Φοβορὰ ἀγθδιηθᾶ ἃ ἄσθϑιω, 
δη δ6 ἰο]ὰ 10 ἴο μἷβ Ὀγοίθσθη : δπὰ {ΠΟΥ ἢ οἰοὰ ἴσα γαῖ (06 Ἰῆοστθ. ἀπᾶ ἢ6 βδα ὑηΐο 
ἴμθη, Ηθδγ, 1 ῥγδὺ γου, [819 ἀσθᾶπὶ ΏΙΟΒ 1 ἤᾶγο ἀγθδιηθᾶ: ΕὟὉσ, θῇ} 0], γγχθ Ἴγ0 10 
ὈΙμαΙηρ Βθοδνοβ ἴὼὰ ἰδθ βο]4, δῃηᾶ, 10, ΤΑΥ͂ βῃθδί ϑ1:Όϑθ, δηἃ αἷβο βίοοα ὑρτιραΐ; δῃηᾶ, 
680], γοΟῸ βῆθανϑ βίοοα στουπὰ δϑουΐ, δῃᾶ τηδᾶθ οὔϑίβαποθ ἰο Σὴγ βῃοδ. αἀπᾶ δ]18 
Ὀγούμγθη βαϊα απο ἢϊπι, ὅ'88]0 ὑποὰ 1πα 664 τοῖρι ΟΥ̓́ΘΡ ὑ8 ΟΥ̓ 818] ἴΠοὰ ᾿ηἀθθα πᾶνθ 
ἀοτα 0 ΟΥ̓ΘῚ υϑ7 δῃηᾷ (ΠΟΥ͂ μαἰθα Ὠϊπη γοῦ ἐπ ΤΊΟΤΘ [ὉΣ ὯῚΒ ἀγθϑυηβ, δηα [ῸΓ ἢ18 πο οσαϑ. 
Απᾶ Βα ἀγοαιηδα γοὺ δροίθμοσ ἄγϑδῃι, δηᾶ ἰο]4 10 ἐο 818 Ὀσϑίσθη, δῃα 88], Βϑ}ο]ά, 1 δνθ 
ἀγθδιηθα ἃ ἀσθϑτι ἸΔΟΓΘ ; δῃα, ὈΘ}0]α, (6 βὰῃ δῃὰ ὑμ6 ταοοῃ δῃηᾶ (ῃ6 δϑύθῃ βίδβ τηδαθ 
ΟὈΘίβδηοθ ὑηΐο 6. ἀπᾶ δ6 ἰο]ά 1. ἰο ὶβ ἐδίμον, δηᾶ ἴο 18 Ὀγθίσθῃ ; δηᾶ .18 (δ 6 Σ 
ΤΟὈυϊτοα ὨἾτη, δηὰ βαϊὰ πηΐο μΐτη, Ὗ μαΐ 18 {}18 ἄγϑατη (ῃδί ἰμοι μαϑὺ ἀγοδιηθα ἢ Ξ'[8}Π1 
δα ΤὮΥ τποίθοῦ ἀπ ἐμὰ ὈΓΘΙΌΓΘη ἰπάθ6α ΟΟτὴηθ0 ο ὈΟΥ ἀΟΥΤῚ ΟΌΓΒΟΙΥΕΒ ἰο {Π66 ο [ἢ 
ΘΑ ἢ Απὰ δῖθ Ὀγοίδγθη οηνὶθα πὰ; Ὁ 6 ἔδίμοΣ οὈϑοσυθᾶ [κορί, ὑσοδεσνοὰ [ [86 ΒΔ Υ- 
18 ἴῃρ. Απᾶ δϊ8 Ὀγείμγθαῃ πτομί ἰο ἔθοα {μοὶ δ μ σ᾽ Β βοοῖς ἴῃ Κ'Ββοίθιω. «Απα 5786] βαια 
τπίο “9 οβθρὰ, θο ποὺ [8 Ὀτοίβσϑῃ [θοα ἐλθ ἤοοῖΐς τὰ βῃοοβϑι ἢ οομλθ, δῃὰ 1 ψ}}} ϑοπα (ἢ990 
πηΐο ἴθ. Απᾶ ἢθ βδια ἰο μὐπι, Ηϑτο απὶ 1, Απᾶ δ6 βαεϊὰ ἰο δίῃ, ὅο, Τὶ ῬΥΔΥ (166, 
866 ὙΥΠΘΙΠΟΙ 1 θ6 »ψ6}} τι ἐγ Ὀσοίμτθῃ, δηᾶ γ76}} τι {Π6 βοοκΒ; δηᾶ Ὀσηρ τη6 σοσὰ 
δρδὶπ, 830 ἢθ βαῃΐ δίῃ ουαἱ οὗ ἴῃ γα]6 οἵ Ἡδϑῦσοῃ, δῃᾷ ἢ6 Ἵοϑιὴθ ἰο ϑ'ββογθιωα. Απᾶ 8 
οαγίδὶπ τη Ἰουπᾶ Ὠτη, 8π8, Ὀ68014, ἦ6 ταϑ Δλάοτίηρ ἴῃ (86 Β6]4 : δῃᾷ (ἢ τη8η δβικϑα 
Βἴτῃ, βαγίῃρ, Ὗ μαὺ βϑοϊσοδὲ βου ἢ Ἀπ ἢ6 βαϊᾶ, 1 βϑϑὶς Σαῦ ὈΓΘίσΘα : ἰ6]1 τη6, 1 ὈΓΑΥ͂ 
[μ66, ΒΘτο {86 Υ [δοὰ ἐλοῖγ ἤοοῖβ. πὰ [86 τηδὴ βαϊὰ, ΤΏΘΥ δῖὸ ἀθρατίθα δθηοθ; ἴου 1 
Ἠθαγὰ ἰβθῖῃ β88Υ, [μὲ ἃ8 ρὸ ἰο Ποίμδῃ [{ϊὸ ἔττο ποῖ], Ἀπ Φοβορῆ τϑαὺ δἴεσ δ]8 
Ὀτοθίβγθῃ, δπὰ ἔουπᾶ ποιὰ πα οίμδδῃη. Απᾶ θη ΠΘΥ Βδν πὶ Αἰ ἐὰ οἹἱ᾿ ουθὰ ὈΘίοσθ 
Ὧθ σϑῖηθ Ὡ68Γ ὑπίο ὑμοτω, ΓΠΘΥ ΘΟΏΒΡΙΣΘα δραϊηδὺ ῃἶτὰ ἴ0 Β14Υ Βα. ΑἈἀπὰ [ΠΥ βδὶα οὴθ 
ἴο δῃοίμοσ, Βϑβοϊὰ, {818 ἀγθδίωῃϑυ [τοδὰ οἵ ἄτϑαπια] οοσωϑίῃ. Οὐπιθ ὩοΥν, ὑμοσϑίοσθ, δπὰ Ἰϑὲ 
8 ΒΔ Υ Στὴ, δηὰ οαϑὲ Ἀἴτὰ ᾿ηΐο βοῖηθ ρἱῦ; δηὰ γγχὸ Μ1}} ξὺν, ϑοσωθ αυἹἱ Ὀθαϑὺ δαί ἀθ- 
νουτοα Ὠΐτὴ : δηᾷ νγχα τ} } 866 ψῃδὺ ψ1}} Ὀθοοχὴθ οὗἨ 818 ἀσθϑῖηβ. ἀπά Βϑυῦθθῃ μϑαγὰ ἐδ 



580 ΘΕΝΈΒΙΒ, ΟΒ ΤῊΒ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΡ! ΜΟΒΕΒ. 

δα ἢθ ἀο]νογοα Ὠϊπὶ [δουρδὲ ἰο ἀθῖναΣ) οαἱΐ οὗὨ {Π6 1, 8 η48; δῃὰ ἢ6 βαϊ, [χϑΐ 8 ποί 11}} Εἶπ, 
22 Απᾶ Βθυθθη βαϊὰ υπΐο μοι, Θ'ῃ6α πὸ δ]οοά, δωέ οσαϑὺ ἢϊαὶ ἰηΐο [818 ΡὶΡ {πᾶὶ ὦ 1η (δ 

τ] ΟΓΏ 685, δηα ἸΔῪ 0 ἤδη ὩΡΟῺ δἷπι; ἰδὲ 6 τιϊριῦ τὰ πὶ ουΐ οὗ {δμεὶγ ἤδηὰβ ἰὸ 
23 ἀθιῖνοῦ δηλ ἴο 818 ἔδυ δραῖῃ. αἈἀπὰ 10 οϑῖὴβ ἴὸ ρ858, 6 ΦΌΒΕΡὮ τγ88 ΘΟΙη6 Ὁμΐο δὲβ 

Ὀγθίβσθῃ, ἰπδὺ {Π6Ὺ ΒίΠρροα Φοβορὰ ουἱ οὗ 18 οοβδί, δ οοδί οὗ πιαπῷ ΟΟΪΟΙΒ ἰμδὶ τσας 
24 οῃ ῃϊπι. Απᾶ {Π6Υ ἴοοϊς τὴ, δπα οαϑὺ ἢΐπη ᾿ηἴο 8 ριῦ: δῃὰ {86 Ρ10 τῦαδ ΘΙΩΡΙΥ͂, ἔλεγε τορος 
25 ΤῸ ΨΔΙΟΓ ἢ 1. Απά {ποΥ βαὺ ἄονῃ ἰο οαὺ Ὀγθδὰ: δῃὰ ποὺ ᾿ποὰ ὩΡ {Π|6]Γ Ογ68 απὰ 

Ἰοοκοά, δηᾶ, θ6 0], ἃ ΘΟ ΡΥ οὗ ᾿βῃγῃδθ 1068 [8 σατατδη] οδῦλθ ἴγοπιὶ (1 6δα, ὙΠ (δεῖν 
οδΠ1618 ὈΘΔΓΙῺΡ; Βρίο068 [ταρακδηξ- βασι], δηἃ ὈδΙπ, δὴ ἃ ΤΑΥΤΤΉ, ρΟΪπρ' ἰ0 ΘΔΙΤΥ 1ξ ἄστη 

26 Ἐργρθςι ἀπαὰ ΨΔυᾶαὶν βα]ὰ ὑμπίο 818 Ὀτγοίμγθη, ΟΥ̓ μαὶ ῥτοδὲ ἐς ἐὔΐ 1 τ;1ὸ 816 οὐγ Ὀτοίβοῖ, 
21 διὰ οοηοοαὶ ἢἷ8 Ὀϊοοα ἢὺ Οὐοπι6, δπᾶ Ἰδὲ υ8 86}} Ὠἴτὰ ἰο (ῃ6 Ἰ5ῃτηδο)θϑ, δπὰ οὶ ποὶ σα 

Πδπά ὕὉ6 ἀΡοχ Ὠΐπι; [0Γ [16 5 ΟὟΓ Ὀσοίμοσ, ἀπά ΟΣ βθβϑβ. αἀπὰ ἢϊ8 Ὀσθι ἤχθη ὙΤΈΤΟ σοπίοηὶ, 
28 ΤΊιθη ὑΠογ6 ραϑϑθα ὈῚ Μιάϊδηϊῦαθ, στ το μα ηίμλθα ; δηα ὑΠ6 Ὺ ἀγον δὰ ᾿ἰοὰ Ὁρ ΦοΞορὶ 

ουὐ οἵ [Π6 ρῥὶῖ, ἀπα βοϊά ΨΦοβθρὰ ἰο [8 ΙΒῃπιΆ 6168 [ῸΓ ὑυγθηΥ φίθοοα οὗἉ ΕἸ] 6 Γ : δα {Π6γ 
29 Ὀτουρῇῦ Φόβορὴ υπίο Εἰσγρί. Απᾶ Βρδαυρθῃ σχοίυγηθα υηΐο (Π6 ΡΙΓ; 8δηᾶ, Ὀ6ΒοΪα, οβθρὶ! 
30 τῦὰᾶϑ ποῦ ἰη {Π6 ρὶῦ : δηά 6 σϑηὺ δῖ οἰοίμεβ.υ πα 86 σϑίισγηθα ἀπΐο ἢ5. Ὀτοίβγθη, δηΐ 
31 5ε14, ΤῊΘ οὨ!]ᾶὰ ἐς ποῦ; δηὰ 1, ΜΟΥ 81.411 ροῦ Απά {μ6Υ ἴοοκ Φοβθρ}}8 οοδί, δῃὐ 
32 ΚΙΠ6ἃ ἃ Κιὰ οὗ {86 ροδίβ, δῃὰ ἀϊρρϑὰ {6 οοδὺ ἰῃ 86 ὈΪοοᾶ. Απᾶ {Π6Υ βοπὺ (16 οὐοδὶ οἵ 

πιά ν ΟΟΙΟΥΒ δηα ἰμ6 Υ Ὀχουρῃὺ ἐξ ο {πθὶγ ἔβίμοτ; δῃᾶ βαὶά, ΤῊβ βανϑ τ ἰουπα ; Κηον 
33 ποῦν ΠΟ Π6Υ 10 δὲ (ΠΥ 80} 8 οοδὺ οὐ θοθ. ἀπά ἢθ ΚΗΘ 1, 8πα δβα!α, 762 ὃ5 ΤΑΥ͂ 808 οοδὶ 
84 δὴ 6]! Ὀθαδί βίῃ ἀθνουγθὰ Ἀΐτη; Φοβθρῇ 18 ψιβουΐ ἀουδὺ τη ἱπ ρῖθοθβ. ἀπά ψαοοῦ 

τϑηῦ ἢΪ8 οἰοί 68, δῃᾷ ρυΐ ββοκοϊοίῃ ὑροη ἢεἷ8 Ἰοῖπ8, δῃηα τηουσηθα [ῸΓ ἢ18 ΒΟῺ ΠΉΔΗΥ ἀ8γ8, 
83 Απᾶ δ8]] "18 βοῆϑ, δπᾶ 4]1 58. ἀδιρῃϊοσθ, σοβθ ὉΡ ἰο οομίοτί Βῖπ : Ὀὰΐ Ὠ6 το[ιδβεά ἰο ὃς 

οοτηξοτίοα ; δηὰ ἢ6 8βαϊὰ, ΕὟΣ 1 ν7}}} σὸ ἄονγῃ Ἰπΐο {Π6 στᾶνθ [88601] ἡ ὉΠ Ο ΤΩΥ͂ 80} ΠΙΟΠΠΙ: 
86 ἴῃρ. ΤΊ 818 ἔαί Ποῦ πορὺ ἰὸς . ἀμ (6 Μιαϊδηϊῖθα βο]Ϊα ἴταὰ ἰηΐο ΕρΥρί, ὑπῖο 

Ῥοίίρμδγ [ϑερευαρίαε : Πετοῤρῆς, Ῥοϊοπιαίτιᾳ ἐο ἔδο δια Ἶ,) 8 ΟἰΟΘΙΓ ΟΥἩἨ ῬΏΔΙΔΟΒ᾽Β [κίηρ; Ιαρεῖτε: τ] 
απά οδρίδιη οὗ {ῃ6 συδτγά, 

( εν. 23. -ϑ ἢ ΘΖ. ὩΥΧ,΄, ψόγον πονηρόν ; Μυϊραξο, πιοσῸ Βί ΣΟ ΕἾΥ, αοομιϑαυίί 7γαΐνεε ἐμὸς ἀρυὰ Ῥαΐτεπι αὐαίπε 

»εβείπιο. Ἑτοτὰ 3.5 Ἴ, ΔῺ οποσοδίορο (ἀαϑαῦ --ἀαὐ---ἀαδδῖε), ἀαποίίηῃς ὁ Ἰἰχμὶ, οὔεσοροδιοα εοωπα (ἰα»-α})}, οἵ τεοίίοι, Ἰίκο 

Φ- 
180 Ασανὶς ἰεπύίεν ἐπιοεεεῖί, γερίανίί. Τὰ αἰἴπ!8  ΜΨΑΥ 1.6 πουῖ ΓΙ Ἵ που] ΟΟΣΩΘ ἴο ταθϑι ἃ ΣΌΙΩΟΣ ιτολίερσεί, οἱ ῳω; Ν 
Ἄἐγεερίηρ τοαπὰ. 1 ἄοδδ ποῖ σχυϑδὰ ἰμδὲ ϑοδορὴ τχδὰθ δοουδδίέίοσιδ δρδίτιδι ἐμ οτα, δα μ6 ΤΙρδῦθ μα ἐξ, Ὀὰ  ΕΠδὲ, ἰὰ ῬΟὰ 

εἰπαρ οὶ ἐγ, μ6 τοροδίθά πμδὲ Βο δὰ βοδτὰ δϑουξ ἔμβοτω. ΤΠ σοοῦ Ὁ 3) Ἵ οοοῦγβ ΟΣΪΥ Οδπέ. τιὶ. 10, τιβοσο Οοθαδὶ δ εἶτο ἰἱ 
{86 Β0.86 οἵ ἐἱγλέϊψ Ποισίπρ, ΕΟ Βατά!γ δϑοῖηβ οοῃ αἰ κύθηςξ τὶῖὰ ἐπ τϑᾶϊοα] ἰάθα οὗ τοροϊἴοῃ. ΤΏ Ἰὲρσδι τοιίολ οἵ ἔδε 
ρα, ΗΚ οὔϑ σταυίίοσίπρ, ΟΣ δα ΠΕ δἰϊοσηρέϊια τ0 ΒΡΟΔκ πὶ δ᾽90Ρ, 85 ΟΣ ἰχαυδιδίοσα δυο κίγου ἐξ, 18 ΤΏΟΣῸ ἐμ δοοσσάδσοδ 
μπὶ δ ἐλο ἡδίυτο οὗὨ [86 τοοΐ.--Ἰ. 1. 

[5 Μ τ. 8.- 5 7 13. Βομδεσοὰ, εοπ φ λές οἷά ἀρε, τηλύγετος. Βαϊ, Δ6 Μαϊτηοῃ θα 5 6}} τοσαδτῖε, [εἰς οὐυ!ὰ Ὡοἱ 
μᾶνο ὈοΘῺ ἔπ6 0856 ἩΣΩ ΨΟΔΘΡᾺ ἴῃ ἃ ἄορτοθ ται δχοοοάϊηρς ἐμο σοϊδίϊοι ἰο ἐμο ὅδέμοσ οὗ Ιαβδοδδν πὰ Ζουυϊου. Βε 
τ ηἶεα, ἐβογοίοσο, μας δ6 ΔΕ 80 08]16ἃ, ποῖ Ὀσοα80 Ὦ6 τΔδ ἰδῖο Ὀοτη, Ὀὰξ Ὀθοδῖιϑο 6 βἰανοὰ αἱ βοΐ, διὰ ἐπ Ὀθοληῖς ἘΝ 
β ΒΟ ΣΒ ἐπα ἀγεμὸτι ΒίδΥ βδῃὰ δυρροτί--' “ 86 ἰδ 9 οσυδίοπι οὗὨ ο]ὰ τλθῃι ἴο τοΐδ 006 δοσι, ἰὰ ἕΐβ σδηηοΣ, ὙΒϑΈδοΣ ἐδ τοῦδ 
οσ ποί--"Σ ἼΤΌ ὨΘ ΊΞΣΞ--ἔμας ἴδ, θ6 ἴο έτη γηροτρόφος ΟΥ γηροβοσκός, δα [16 Οτοοίε οδ]]οὰ ἐξ.) Ια ἐδίε τίετ (δὲ 
Ρ᾽ ΓΑΙ ἔοσττη που]ὰ Ὀ6 ἱπέσηδί το, ἀοσποῖηρ οσίγομθ οἱὰ δρο, ἰο ψ πλοῦ ἐδ ΟἾΒΟΣ Ῥ]δοοθ τθοσθ ἐπ ζοστα οὐσασβ που ]ὰ ψοὶὶ 

δβτοο, ὅοπῃ. χχὶ. 3, 1; χὶτ. 389... Αδον Φοϑορῃ, Βϑηϊασοΐῃ ρογίοστωοὰ ἐπὶ ἁπίγ. ΤῊΘ Τασβατα οὗ Οπκοῖοα δοασωθ ἰὸ μ370 μ8ὲ 
βοταοἑδίωης οἵ [μὲ Ἰεϊπὰ ἴῃ τίονν, ἩΆ6Ὲ ἰὲ ταπάοσο ἐξ ΓΠ Ὁ ἸΦΓῚ ἽΞ, λύε τοίρα δονν--λίέε σας εΐ δοπ, τἶῆηὸ ῥτουϊἀϑὰ ζοσ ηΐτο.--Ἴ. Κα] 

[5 ας. 8.--Ὶ ΘΒ ΤΘΏ2, οσαί ψ νιαὴν οοἴονδ,---ταῖματ, οὐαί φ' Ρίοοεβ. ὙῈΘ οοπίοχί βθονγβ ἐμὲ ἐξ ταδ βουρείδίῃς 
ὈοδΔΏΘ.] δὰ Ἰπσυσίουξ ; ἐπ6 Οὗ Ῥαδϑαϑθ ἩΠΟΣΘ ἐξ ΟΟΟΌΓΣΒ, 3 β8πι. χίΐ. 18, ΒσβοΒ ἐδαὺ ἐξ δ. ἀασποίο ἃ κοχτοθαὶ ΜῈ 

ΟἰΕΒΟΣ ϑ6χ, δῃὰ 186 Ῥ]ΏΓΑΙ ζοτηι ἐπάϊοδίθα γασίβεν οὐὨἨ Χ οοπιδέγασέίου ΟΣ τηδίοτίδὶ. ὙΤῺΘ ῬΓΪΠΙΆΤΥ Βδσιϑὸ οὗ ἐμ σοοῖ, ὈΌΒ, 
ἰ5 αἰταϊπμμζέοη, ποῦ ἀἰδιιείοτ, δα Θθδομῖπ 8 εαγ8 (660 ΓΘ). ΤΉ [6 Ἰπυζοσσοὰ ᾿οπὶ ἐμ 50 οὗ Ὁ ὲ ἕοσ δοσμθίμεης ἐπιβῇ, δ, 
[Π6 ὁπ οΥ ΘΣΊΓΟΙΔΪΥ οὗἩἨ Δην δίῃ, ἀπ ἐΠ9 Ῥδγδ]]οἷλατα οὗἨ (80 νοΥὮ, ῬΕ. χὶΐ. 2,-- ραστοοπξ ἀἰδεπιατιομοὰ ΤΟΣ ι0Δ]} ἐροῖι, 
“τίρῇῃ οσ ἥυίπρει.--Ἔ. 1,.} πσε 

[ΠΥ ετ. 85.- ΟἹ ἐδ ΟΥΙΠΟΪΟΡΥ͂ οὗ δΊΧυΣ 8666 Εχουσϑῦα, Ρ. δ85 5ῃ4ᾳ.--Ἰ. 1.,.} 

ΘΕΝΈΒΑΙ, ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΒῪ ΒΕΜΑΒΕΒ, οὗ Μοβοβ, ἩΐῸ τὰϑ εὐποαιθά ἴῃ 41} {16 ἀἰδερεβὶ 
Ὀγάποθοθ οὔ Ἐργριίδη ᾿ἰοατοΐηρ, πὰ 8ὲ {18 δρϑῖα 

1. 10 18 ἰο 6 ποϊοὰ ΠΕΙ͂Ν ἴῃ (Ὧ6 Ετδὲ ρ]δοο, ἐμαὶ [μ6 [ ροΐῃιβ ὑο βδιγαβὶ δῃὰ [86 βοΐιοοὶβ οὐ ἐδθ ργορβείβ. 
Ηἰϑίουυ οὗ Δοβαρὶ '8 δι ρ δοὰ Ὀογοπὰ ἰπαὶ ΟΥ̓ ΔΏΥ ὦ, ποῦ ὶ γοραγὰβ ΖΟβαρἢΒ ὨἰΒ(ΟΥΥ͂ ΔΒ μαυΐῃρ ΤΟ ῖΤ 
οὗ {Π6 ραιτίαγοβ ἈἰΒοτίο. Τ ΐβ ἰ8 οχρίδίποὰ Ὁγ ἐδ | ουῦ οἵ ἰδθ οτρίπαὶ ΕἸομίβες ἰοχὲ δοπηροίοὰ πί ἢ 
οοηϊδοῦ ὙΠ] οἢ) ΦΟΒΟΡἢ ΒΒ ἰγτδηβρογίδίίοπ ρἶνεβ σῖβο ἰο 1 ἰδίος τουϊβίου (ρ. 288). Ηο βαρροδβεβ, μουούετ, ἃ 
Ὀούπτθοῃ {π6 ΗοΌτο βρί τὶς δπὰ {πὸ Ἐπγριίδη ουϊζασο [ (18 ολ86, ἔτοὸ μδίνοβθ, τ οὶ, ἰΔ ΚΘ ΒΕΡΑΓΔΙΘΙΥ͂, μιαγέ 
Δ Ἰἰοταίατο, Α ἰγϑοθ οὗ (8 ΤΥ ὃθ ἴουπά ἴῃ | πο βἰμτιίβοιῃοο. Τμδὶ Φοϑορ γγα8 801 ἰηΐο Ἐργρί, 8." 
8 Πἰβίονν οὐὗἩ Ατγαϊδιῃ ; [ῸΓ αἰζοῦ ΑὈΌτγδδδσα πδὰ Ὀθθη } οογαΐῃρ ἴο 16 βαρροδοά οτὶρίμδὶ ἰοχὲ, οδῃ ὉὨΪΥ δὲ 
ἰῃ Εσγρῦ, Ηἰβ Πἰ ΒΟΥ Ὀθοοτηθθ τιογ Ὁ}, Ὑ18 (δὰ 6] οχρ᾽αϊποα ἔστοτι (86 [δεῖ τηϑηϊοηθὰ ἰῃ [ἢ6 βαρροθεὰ 
τΘγΔ ΓΒ Ὀ]}1 Οὐ Φοδορῃ Θοπποοὶβ ἰἐβο]  ἐθ9 δοοουυὶ ᾿ δαάϊιίοπβ, πὲ ἢθ μιδὰ ἱηπουττοὰ (80 μείτεα 



ΟΗΑΡ, ΧΧΧΥ͂Ι. 1-86. ὅ8 

Ὀτοίδεοη ΟΥ̓ τοδϑοῦ οὗ [ιἷ8 δδορίγιπρ ἄγοδαθβ. Ἐϑυ- 
ΘΠ ρῥγοροβίὔοῃ ὑὸ οδϑὲ ΨΦοθορὴ ἰπίο 86 ρμἱΐ, δηὰ 
ἩὩἰς ἢ δἰτηθα δὲ 8 ᾿πὸΣΣ θαλίαι ὙΓᾺ2 ποὺ δ ἀρὰ υηξ] 
αἰϊογπατάβ, ἰὶ ἰΒ βαϊά, Εἴτοῃ Φοβορ ἢ Β ἰαῖον ἀδοϊδιων 
(ἴοῃ : 1 ναϑ βίο δῇ ἔγοτι ἐπ Θουῃίγυ οἵ ἰδ6 ΗἩΘΌΓΟΥΕ, 
8 τοραγάθα 88 πιδκίηρ ἃ αἰδδγοωσο, οἰ ἔσβο, ἴοο, 
δαορίβ ἃ σου ἰηδίίοῃ οἵ αἰ ογοηΐ οἰθπιθηίβ, πιϊμουϊ, 
δονονοτ, γοοοχησίησ ἰμ6 οοηῃἰχααϊοιίομθ ταϊθοθα ὈΥ 
Κηοῦεϊ (ρ. ὅ17) Ηδ ρμνγοθϑῆίβ, 8150, 88 4 Ῥγοῦϊθυι 
ἀἰβῆουλι οὗ δβοϊαϊΐοη, {π6 υϑαᾶχα οὗ (ἢ6 ἀἰνίθ ὨΔΠπι68 ἴῃ 
115 [481 ρογίοα οἵ ἀδῃθ519. [ἢ οἷ. χχχυῖ. Π0 ὩδΙηθ 
οἵ Οοἀὐ οοσυγθ, Ὀυὲ ἰη οἰ, χαχν !, ἐξ 18 ον δ ἰῃδὺ 
δἰ τ ψυἀ8}}}8 ΒΟΏΒ, 88 8180, ἰπ ΟὮ. χχχῖχ., ἰξ 8. δοδο- 
νδ ἐδαῖ Ὀΐ639θ68 Φοβορ ἰὰ Ροΐρμαγβ βουβοθ, δὰ ἴῃ 

Ὦ ; 88 Τοσορηϊσοὶ ὈΥ Ῥοίϊίρῃδν ἰπιβοὶῖ. ΟἿΪΥ 
ῃ γορ. 9 πὸ διὰ ΕἸΟΝἾπ).---ἰ6 πδιὴθ Φομονυδὰ ποι 
θείην ἤθγο δαπβδί 6. Ετοια οἷν. χ]. οὐναγὰ, [ἢ 0 
ὨᾶτηΘ Φο μον αἰβδρροδσθ. [0 οσσυτθ Ὀὰϊ ΟὨΟ6 ὈΘ- 
ἰγοοη οἷ. χ]. δῃὰ ]., 88 ἰὴ οἷ. χίϊχ, 18, στ Ὧθη “8000 
.8ο8 ἰς: “1 δγὸ παἰιϑὰ [ὉῸΓ μὴ βαϊναϊίου, ΨΦοδβουδὴ. 
ον αἰδεγο;ςλ ἰπιογρυοίδιίοιδ οἵ (818 ὈῪ Κοὶϊ, Ὠγϑοὶθ- 
Ἰογ, Ηθηρβίδηθογς, Βαυπιρασίοθ, δὰ οἰ ϊιζβοῖ, 860 
ΘΕΙΤΊΒΟΗ, Ρ. δ1ὅ. Τ6 ἰῃγθ6 ἰαδὲ δρτοο ἰῃ ἰδ ΐ8, ἰδὲ 
[6 δαῖμον οὗὨ Οσηοείβ, ἰῃ ἰἴἰἱπ0 οἷ τοροδιϑα ΕΠο ἶπι, 
το ἨΘγΘ ὅο ΤΊΑΡΪΚ ΤΟΤΘ Θαρμ δ γ, ΕΥ̓͂ ΤᾺ οἵ 
οοπίγαβδὶ, [86 ἰδίδ δρρδᾶγαμποθ οὗ ἴμ9 Ψοβουδὴ- 
Ῥογίοά, Εχοά. 11]. 6. Τ)ιθ που]ά, ἱπάθοα, ὈῸ ἃ τ Ὺ 
Ἀγ Ιβοῖαὶ ΜΑΥ οὗ πες Ὀοοκθ. ΤῈῸ τ ]6 τηυδὶ 
πᾷ 1.8 Βοϊαϊίοῃ ἰῃ δοίμδὶ γοϊδίίοηβ. ΤῊΘ βίγωρ]θ ὁχ- 
Ῥἰαπαίίοῃ ἰ8, [δῦ ἴῃ (6 ιἰδίοσυ οὗ δ ϑόβθρα, σψίοι 
δίδπἀ8 ΘΠ ΓΟ Ὀροὴ δὴ ΕἸ ἰθιῖο ἐουπάδιίοη, {ἢ ΐ8 
Ὠδιὴ6 ΕἸΟ ἢ ῬΓΘαΟΓΑΙΠΔΆΕΥ οοοῦγθ. Φοθορὰ 8 (86 
βοϊοπηοη οὗ ἐδ ρδἰγίγοιδὶ ἀμη68. 

8. ΤΏ χοπογαιοηβ οὗ Φδοοῦ οοῃηθοὶ ἐποΣ ΒΟ] Υ68 
νἰι ἰθο86 οὗ Εἔβϑαυ. 6} Ζβοἢ 1 Β0}}7 γοτρδῦῖτβ, Ὁ. 
511, (δὲ {π6 τορτοϑοηίδίίοπ Ὑὑϊο [Ὁ] 8 (οι. 
Συχυΐ!. ἴο οἷ. 1.), γγαβ ἰηϊοηἀοα ἴο 6, ποῖ ἃ Π16Γ6 ἢἰ8- 
ἸΟΓΥ οὗ Φοδορῶ, Ὀὰϊ α ἰἰβίοσυ οὗ Φδοοῦ ἱπ Ἠ18 80}. 
Οἰδογπῖϑο Φυ 2} ΕΙΒΙΟΣΥ, οἢ. χχχνὶ., ποῦ ]ὰ ΔρΡΡΘΓ 
88 8Π ἰηἰογροϊδιίοη. Τὴθ ὑποῖνθ Βοη8 οὗ Φαοοῦ ὁ0}- 
βιἐταἴὸ 15Γ8.61}8 ὩοῪ βορὰ, ΤὍΤδα Ἰαϊίον ἔδοί, οὗἩἨ σουτγδο, 
0.848 80 βίγοηρον δι ρίαϑ8ι ΤῊ ραοηθγαίίομβ οὗ 
δδοοῦ δγὸ [86 ᾿ἰβιοσΥ μα Ββυσορββίουβ οὗ ᾿ἰβ ροβίοϑι- 
12γ-ἰθαῦ 8, εἰ ᾿ἰνίησ οἡ ἴῃ 18 ῬοδίογιΥ, ᾿αϑὺ 85 
Αἀαπι ἱβοϊοάοί, θη, ν. 1, γοργθβοηὶ {π6 ΒἰβίοΥΥ οὗἁ 
Αἄδπ, ποῦ ρογβο δ ]γ, Ὀὰ Βἰβύου ΠΥ, ἴῃ ἢἷ8 ἀθβοθηά- 
δηίϑ. 

4, Φοβορἢ ΒΒ Ὠίβίουυ 15. οομοίἀοτοὰ ἴῃ ἃ ἰσγίρ]ο γοΐδ- 
ἴοῃ : 88 δα Ὠἰἰδίονυ οὗ {πὸ σοηοαὶβ οὗ ἐδ 16γ86} 18} 
Ρδορὶο ἴῃ Εἰκυρί ; 88 δὰ δχδιρ]θ οὗ ἃ βρϑοΐδὶ ῥγονὶ- 
ἄσδποο, δυςσἣ 88 οἴϊθη Ὀτίπρθ σοοά ουΡβ οἵ 60]}, 88 ὁχ- 
οΡ ΒΒ οα ἰῃ ἐΒ6 Ὀοοϊς οὗ Φ0Ὁ0; δηὰ 88 ἃ ὑγρ6 οὗ (}9 
ἔαπαἀδπιοπίδὶ ἰδ οἵ ἀοα ἱβ ρσυϊάϊηρς (6 οἰθοὺ ἔγοϊω 
βυϊοτίηρ, ἰο ἸΟΥ, ἔγοταω δυμ]δϊίοα ἰο δχαϊιαίίοη---ἃ 
ἸΔῚ αἰγοδὰν ἱπάϊοδιθαὰ ἰη {86 16 οὗ Νοδἢ, ΑὈγδθδτα, 
[5Ξ880, δηὰ Φδοοῦ, Ὀυὺ ψΐοι, μοποοίογι, ἀθνοῖορβ ἱΐς 
ΒΟΙΓ ΤΩοτΘ δῃὰ τΏΟΥΘ (ΘΒρΘοί ΔΙ ἴῃ (86 Ὠιἰβίοσυ οὗ 
αν ά), ἰο ἑοτιαϊμαίθ, δ Ἰαδὶ, ἱῃ 10 11 οὗ ὅοδυβ, 88 
Ῥγοβοηηρ [6 ΥΘΥῪ δ] τἱὶγ οἵ (ἢ. 6 Δη 6818. Ηθηοθ 
1.6 ΔΡΘΆΓΒΏΟΘΟ, ἴῃ ΟΌΡ ὨἰΒίΟΣΥ, οὗἨ ἱπάϊνϊἀυδὶ ἐγρο6θ 
τοργοβϑοηης [6 Νον- οβίδιηθηΐ ᾿ἰβίοσυ οὗἨ 4Δοδβυβ, 
ΒΌΆΟΘΝ 88 (6 [ΘΔ ΟΌΞΥ διὰ μδιγοὰ οὗἉ “08 ρ ἢ Β Ὀτοίγοη, 
106 ἔδοι οὗ πἷα Ὀοΐηρ 8014, 86 [18] πλϑηὺ οὗἨ ΦοΒορ ἢ 
Ῥτορβοίίο ἀγθαπβ ἰῃ ἐδ ΤΟΥ οἰοτγίβ ἱπίθπ θα ἰο ῥγθ- 
νοηῦ ΒΪ8 οχαϊιαίζου, {Π6 ἰατπιίηρ οὗὨ ἷβ τού β᾽ πὶοῖ- 
δὰ γ]οὶ ἰο 16 βαϊναϊίοῃ οἵ τχδηυ, ουϑῃ οὗ μοι, βογ68, 
δηὰ οὗ (δ0 βουβὸ οὗ Φ4οοῦ, ἰμδ6 βρίγί 181] βϑηΐθποθ 
Ῥτοῃουπορὰ οὁἢ ἰῃ0 ἰγϑδοίογγ οὗ ἰδ Ὀγοίδγοῃ, (ἢ 0 
ψἱοίοῦ οὗ ρμαράδοπίης ἰοτο, Φυσα} 8 βυγοι βαρ 7ῸΓ 
Βοηῃ)αμμΐη, 8 πιο ϊαϊϊης “οϑορὰ ἴῃ 8 δρὶγὶὶ οὗὨ γϑ- 
1Θοανης γοϑί χηδίΐοι, Δ ΟΟ Ὁ Β )οΥα} τουϊνίηρ ΟὨ ὮθδΙ- 

ἱηρ οἵ (86 16 ἀπὰ ροἴονυγ οὗ μἷβ. ἔδνογί(θ βοῃ, ὙΠΟΣΩ 
8 μεά θο]ονϑα ἰο Ὀ6 ἀοδὰ. 

Οοηοοσηίηρ ἴβγαο ἢ Β ζοηϑαὶβ ἴῃ Ερνυρὶ, 6] ἸΣΒΟὮ 
ΤΟΙΏΑΓΚΒ : “ὁ Αοοογαΐηρ ἴ0 ἃ ἰὰτ οὗ ἀϊνίηϑ ργουϊἀθησο68, 
ἴο Ὀὸ Τοσῃὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἱπ ἔπ ΟἸὰ Τοδίδιοϑηῦ, θυ 8180 
ἰη 1580 Νον (9), ποὲὶ ἴπ6 ἰαπὰ οὗἨ {6 Ρῥτοϊιΐίβο, Ὀυϊ 8 
ἔογείχηῃ οουπίγυ, 5 [π6 ρἷδοθ Ὑμοσ (6 ΟΠυγοὶ 8 
Ὀοτῃ, δηὰ σοσθο8 ἰοὸ τηδίυγίγ. ΤὨΐ5 ἔογοῖσῃ ΘΟ ΙΓΥ, 
ἴο 86 ΟἹ] ἀ-Τοβίαοηὶ ΟΠυτοῖ, 18 {π6 Ἰαπὰ οἵ Εργρί. 
Τὸ μκο Ὀεοίοτο ἷ8 ρθορὶθ, ἴο ργϑρᾶτγα ἃ ρΐδοβ [Ὁ ἴἤ θα, 
6 Φοβορἢ δ ἰσὰ νγοοσϑιίοῃ. ἔδιὰ ἰπῖο Ερυρῖ, Βα ΟρΘ ἢ 8 
86 ΤΑΥ͂ {δέ ι πον ἴἰοὸ ἴ86 Βοῦβα οὗ Φδοοῦ, δηὰ [8:6 Βδῃγ8 
ΘΟΌΒΙΣΥ ἩΠΟΓΘ ἢθ ΤΒ[ΌΓῸΒ (0 τηΔ) ΠΟ, ὙΒΘΓΟ Β6 βυ- 
ἔδγβ ἴῃ ὑγίβοῃ, δὰ δὐἰδὶηθ ἰ0 σίοσυ, Ὀθοοιη68, ἴο ἷ8 
ἔαναῖν, [86 Ἰδηὰ τ ΒΟΓΟ ἴδ ΘΟΙΩ68 ἴ0 [06 τησιατ ιν οὗ δ 
πδιΐοι,---ἰῃ6 ἰαμὰ οὗἨὨ [1.8 βογυϊζιιὰθ, δὰ οἵ 1ΐ8 τϑ- 
ἀοτηρίίΐοη. ΤΉυΒ ἔδν Φοθθρ ἢ Β Ὠἰβίογυ ἰ8 (6 οὐδγίυ γο 
οὗ Φδοοῦ᾽β ἰϑίονγ---ὃ ὑγροὸ οὗἁ ὑπ ΨΑΥ͂ οὗ ἴμο ΟΠυΓοῦ ; 
ποῖ οὗ Φομονδὴ ΟὨἶγ, Ὀυὺ οὗ ΟἸἾἸγίϑὺ ἰῃ ἢἷβ8 ῬΥΌρτΟΒ8 
ἔγο Βυμὶ!διίίοῃ ἰο δχαδ]ιδίίοη, ἔγοτῃ βυθἠθοιϊζοη ἰὸ 
ἔτοϑάουι, τοι βιιβουϊηρβ ἴὸ ρίογυ. Ὁ" 866 Μαιὶ. 1], 1ὅ : 
Ηοβοᾶ χὶ. 1. [6γ86}}8 τἱοθϑ οἵ οἰθοίίοῃ δῃὰ οηᾶον- 
ΙηΘὨὐ ΔΙῸ 0 Ὀ6 ἀογοϊοροὰ ὈΥ οοπίδοί Ἡϊξ αἰ δοτγθηὶ 
Βοδίποη πΔοηβ, δηα ὀϑρθοΐα! ]γ πὴ Εργρί. ΦΔυθίὲ 88 
Ομυβιίδηϊγ, (9 οοτμρ]οίοα τονοϊαιίοη οὐ ἰ6 ΠΟΥ͂ 
οογρηδηΐξ, ἀονεϊοροᾶ ἐἰβο ἔογτ8}}ν ἕον {86 πον, ὈΥ͂ 
118 τϑοΐργοοδὶ ἰπίοτοουτβο τῖϊῇ ἃ Οτοο- Κοιοδηΐο 
συϊίζαγο, 08 τᾶς 1 4180 π|ιῖ ἢ (ἢ 6 (αἰ οὗὨ [86 οἱὰ 
οονδηδλῃὺ ἴῃ ἰἰ8 ΤΘΟΙΡΓΟΟΔΙ ἰηθγοοῦγβα πΊῸ ἴδ οἹὰ 
Ἐαγρυίδῃ τον] ἀ-οα]υγα, 88 Βῃο οδΒροοΐα! ]ν ἔῃ {Π6 
ἰδίοτγ οὗ Φοβορι, Μοβοβ, απὰ ϑοϊοιθοῃ ἢ ὈΘΟΔΠ}6 
(86 βοῃ-ἱη-ἰδνν οὗ οὔθ οὗ ἰδ0 Ῥῃδγαοῦθβ. Μογθ ὑτοπὶ- 
᾿ποη γ ἀ068 (δ 8 ΔΡΡΘΑΓ, διαίη, ἴῃ (86 Ὠἰδίοτυ οὗ Α1]6χ- 
διάσίδη δπἀαΐδηι ; ἴῃ πλιίοῃ, Βουονοῦ, ἴῃ 6 ᾿ ΘΓΟΒΔημΘ 
οὗ ἰπδυρηοο πὶΐὰ Εσγρὲ Ὀδδοι68, αὖ {116 Βατὴ9 {{π|6, 
οη0 τἱἰϊῃ (δαὶ οὗἩ ἰῃ6 σπῖ016 Οτθηὶ, απ οἵ ατγοθοο. 

ΤῊ ΚΟΥ͂ οὗ Φοβορ ἢ 8 Ὠιίβίογυ, ἃ8 ἃ ἰἰβύοσυ οὗ ργου- 
ἰάσῃοο, ἰβ οἰθαυὶγ ἔουπὰ ἴῃ ἰἰἱ6 ἀροϊαγδίίοη ταδὰθ ὉΥ 
Εἶπα οἷ), χὶν. ὅ-8, δπὰ οὗ, 1. 30. ΤΊ6 Δ] οχρΙαπδιίίοι, 
Βονγονον, οὗ ἰϊ8 βἰχηίΐβοδηςθ, 18 ἑουμὰ ἷπ [06 ὨἰϑίΟΥΥ 
οὗ ΟἸτβὺ δ8 διγηϊβϑηίηρ [18 ρογίοοι []Β]πηθηΐ. Ῥὸοι- 
τηϊββίοῃ οὗ ονὶἹ, Ἴσουὺπηίοταοϊΐοη δηὰ τῃοαϊβοδίζοη 
οὗ οἱ, {τυδίτα ἴθ οὐ ἰἰ8 ἰοηάοηου, [8 ΘΟΏΥΟΙ- 
βίοῃ ἰπίο ψοοά, νἱοίοσυ οὐοσ ουἱὶ, ἀσβίταοίίΐοι οὐ 6Υ]], 
δηὰ γοοοηῃο  ϊἰδίοῃ οὐἁἨ ἰμ6 ονἱϊ ἐμοι 56] Υ68,---ἰΠ 686. ΔΓΘ 
1806 ἔοτοοϑ οὗ ἃ τηονοιηθηΐ ΠοΡῸ γοργοϑουϊθα ἴῃ ἷϊ8 
τηοϑὺ οοηοτοῖθ δηὰ τηοδὲ ρονοῦα γοϊδίίομθ. ΤῊΘ 
ΟΥ̓} 18 ΘΟπβρίγϑδου, ἰτοϑοθοῦν, δηὰ ἃ συγ ΓΟυβ ο]οῖ 
δρδῖηδὶ ἰμοὶτ ἱπποοοπξρ Ὀτοῖμοῦ. ΤΏ6 οοπνογδίοῃ οὗ 
ἷς 18. οὗ ἰδ6 πορ]οβὶ κἰπᾷ. Τῇθ ρῥὶοὺ ἴο ἀδϑίτου 20- 
ΒΘΡΒ ἰβ ἴῃ οοσαδίοῃ οὐὁἨ Ἀ18 ρτοδαίοδὶ ρου βοδίίοη. 
Βυΐῦ 48 αοἀΐξβ βαμίοποθ δραϊηβὲ {116 ἰγϑιη ὉΠ Πρ ΘΟΏ- 
Βοΐουβ βίπηθν 8 ομδηρϑα ἰηΐο στδοθ, 80 δἰβὸ {86 ἰγὶ- 
ὉΤΩΡῊ οὗ ρασύο Ἰονθ ονογοοσεΐηρ ἢδίσο Ὀθοοιη98 
σομϑρίσυουϑ 88 ἃ ρἰογίουβ οἴβθῃ ἴῃ Ψ θορ}}} 116. 

“ὁ Τηδβτου ἢ, βαγ8 [6] Σοῦ, ὁ’ 88 [5γ86}᾽ 8 ὨΪΒίΟΥΥ 
8. ἃ ὑγρἶοα] ἰδίογυ οἵ Ομπγ δῦ, δὰ ΟΠ διΒ Βἰβίοσυ ἰ86 
ἰγρίοαὶ ἰβίογυ οὗ ἴμ86 Οδυτοῖι, Β0 8 Φοβθρὶι ἃ ἰγρε οὗ 
ΟἸγὶβὲ Εἰμαβο ,, Ὑμας Β6 βυδοτοα ἔγοπι μ18 Ὀτοί ἄγη, 
διὰ πίοι αΟοα ΒΒ ἄδθογθο ἰυσπθὰ ἴο δ΄8 οὐ πὰ ἢΐ8 
Ὠδίϊοη 8 βαϊ γαϊζοῃ, 18 ἃ {γρθ οὗ ΟὨἸγίϑι Β βΌ ἸΏ ΡΒ, 
οδυβοα ὈΥ ἷβ ρϑορὶο, Ὀὰὶ νι ιΐο αοα ΒΒ ἀδοτθο ἰυτηρά 
το 86 Ββαϊναϊίοῃ οὗἨ ἴθ που], ἱποϊυάίηρ, ΒΏΑΙΪγ, 16 
βαϊγαιϊίίοη οἵ [βγ86] 1861.) ὅδαγβ ἴάϑβοαι, (ἢ Ῥδηδέοϑδ, 11. 
᾿, 2): “Φοβῦβ Ομ γῖϑυ 18 ἐγρίβοα ἱπ Φοβορὴ, (9 Ὀ6- 
ἰονϑὰ οὗ ἷβ δαί ον, βοηὶ ὈΥ ἢΐ8 Δ Π6Γ ὑ0 18 Ὀγο  ὮΓΘ ΠΏ, 
{86 ἱπποσοῃξ ομο βο]ὰ ὈΥ διἷ8 Ὀγθίγθη [ῸΓ ΕἸΤΘΏΙΥ Ρἷ6- 
668 οὗ δἶϊγαῦ, διὰ βοὴ Ὀοοοτηίηρ ἱποῖν Τμογὰ, ἐποὶν 
ϑανίουν, ἰμ6 βανίουσ οὐ ἰῦοθο ὙΠῸ ΌΓΘ δ᾽ ἰθὴ8 (0 
[βταοὶ, (9 βανίουν οἵ ἰδο που]ά,---Δ}} πιο που]ά 
Ὡοῦ δᾶτο Ὀδο ἰΓ ΠΟΥ ᾿ιαὰ ποὺ οἰογβαθα [ῃ9 ἀοβίρη 



δ82 ΟΕΝΕΘΒΙΗ͂, ΟΚ ΤῊΒ ΕἸΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΡ ΜΟΞΒΈΕΘ, 

οὗ ἀοδιγογίης Ἠΐπι---ἰΥ (ΒΟΥ δὰ ποὶ 8014 δῃὰ γοὐθοϊθὰ 
Ὠΐη. Φοδβορῶ, (86 ἱπποοοδῦ Ο0Ώ6, ἰῃ Ῥτγίδου τὶτ ἔπτὸ 
τηλ]οἰδοίοτθ--- “6808 ΟὨ [6 ὁγοϑβ Ὀούπνθθῃ {π᾿ Ὸ ἰδῖονο8 : 
Φοβορὰ ρῥγϑάϊοιβ ΦΑτογδὈΪγ (0 (86 οὨθ, Ὀυὶ ἀοδὶ ἰο 
186 οὐδοῦ ; Φοδι8 βαυθθ [86 οῃ6, Ὑιϊ15ὺ ἢ ᾿θανοθ ἰδ 6 
οἴδοῦ ἰῃ οοῃμάἀεοιμημδίίοη. ΤΠυ8 ἢ48 (π6 ΟἸυΓΟΝ οΥ0 8 
τοβασα θὰ Ψόοθορἢ 8 Ὠἰβίοῦυ."" ΑἸΓΟΔΟΥῪ ἰδ ἐμΐθ ἱπι- 
τολιοα ἴῃ ἰη6 ἀοδροῖθ, Ὁ μδὶ Ῥαβϑοδὶ Ποτθ βαγα, δηὰ 
ΔΒ ἷ8 4180 μοϊὰ ὈΥ ἰδ6 ΜΠ ΟΕ. ο “7 ῬτοθροΡ Αααί- 
ἰδῆυθ, ὧδ6 Τγοπιδδοιοπέδι οἔ αοδι οι ονέδωι εὶ, ἰδ 
Ὀαΐ ἃ ὈτϊοΥ διδίοσηθηὶ οὗ {πὸ μἱοὺβ ὑμουρηιδ οὗἁ 4]]} 
ὈΟΙΙ ον σβ, ἰπ (06 οοῃιοιηρ δίίοι οὗ (6 μἰβίοῦυ. [{ ἰβ 
τοῖθ τ] οἢ ἱτηρδτίβ ἰὸ ἰὴ πομάοτῶι ἐγρίοδὶ Ἰἰσῆςξ μοτΘ 
Ῥγοβοῃιθα ἰἰ8 ἰγγοβϑίβε ὉΪ6 οἤδστη. 

ὝΒοη, Πούονοῦ, ΦΟΒΟΡὮ 8 τηδὰθ πὸ οχοϊαδῖνυα 
ὁδηίγο οὗ οὔῦγ ἰβίοσυ, δῃὰ ἴῃ 6 ρδιγίδγο δ] ἰγρθ οὗ 
Ομ γίβὲ (Κύκτσ, “" Ηϊδβίουῃ οὗ 0 ΟΙὰ Ταοβίασαοης,, ἢ. 
Ρ. 848), Καὶ] ργϑβϑηίδ, ἰη ορροβίομ, βοῖιθ τηοδὲ ἷπ|- 
Ῥογίδῃϊ δοπβι ἀθγαιίοηβ. [0 ἰδ, ἱπάδϑὰ, πὸ στουπὰ οὗ 
αἰδθγθηοο (48 Ῥγοβεηιοα ὉΥ͂ ἷπι), [μδὲ Φοδορ ὈδΟδτηα 
[οστ δ] ΠΥ πδίυτα]Ἰζοὰ πῃ Ἐσγρῆ; ἴον ΟἸ γι, ἴοο, νῶϑ 
ἀοἰϊνεγοὰ ἴο 1:6 μοδίμοπ, δηὰ ἀΐθὰ ουὖἱ οἵ ἐδ σδσορ. 
Νοῖ ἀοθ8 ἰδ ἸΏ Κ9 8 ἱπηρογίδης ἀἰἴογοηοο πδὲ 90- 
ΒΟΡἢ γοοονοὰ ἢ0 βροοΐδὶ τουοϊδίϊουβ οὗ Θοά δὲ {89 
δουτὶ οὗ ῬῆδγδΟΙ, 88 Ῥδηΐοὶ αἰὰ αἱ ἐΐθ οουτὶ οἵ 
Νεδυσηδάηαζζωαν ; {86 σἱΐὰ οὗἁ ἰμύογρυθ Ὁ ἀγόδυὴδ 6 
αἰἷδο, ἴκὸ Ῥδηΐοὶ, τοίδσγοα Ὀδοῖς ἰο αοά. ΟΥ̓͂ στεαῖογ 
ἐπῃρογίδησα 18 [86 τοιλατκ ἰῃδὲ ΦοΒΟΡἢ 18 πόονοτο, ἴῃ 
86 ϑοτίρίυγοβ ἰπϑιβοῖγθα, ργοβοηϊθα 88 ἃ ἴγρθ οὗ 
Ογίβι ; γοὺὶ πὸ ὑυδί αἰδιϊηρυϊδῃ Ὀοίτγοθῃ γοῦραὶ 
Τοΐευθηςοϑ δηὰ τοὶ γοϊδιϊ οη8, βυ Οἢ 88 τοΐρσμῦ Ὀο ἱπαϊ- 
οδιϑὰ ἰῃ Ζαοῖ. χὶ, 12, δηὰ ἴῃ (ἢ γίβι 8 ἀθοϊασγδίοη πα 
οὔθ οὗ ΠῖβΒ ἀϊποὶρἰθβ δβδῃουϊὰ Ὀοίγαυ ἢΐω. Τθοτο ἰδ, 
ΒΟΎΘΥΘΡ, ἃ σοῦθδ] Γοίογθηοο ἴῃ ΟΡ ἢ Β ΒΡΘΟΟὮ, 
Αοἰϑ νἱὶ. 9. ΤΏΘΓΟ 18 Ὠ0 πιἱδίδ είηρσ (86 1Δοἱ (μαῦ 186 
Μοβϑίδιϊος ἰγϑοοῦ ἰῃ ΟἿ ὨλΥτδενο Δ’Ὸ βδγοὰ ὈΟᾺ 
ὈΥ Φοβορἢ δῃὰ Φυάδιι. ΦΔυάδῇ ΔρρϑδΙ ρτοδὶ δῃηὰ τιὸ- 
ὉΠ6 ᾿γουρδοῦῦ ἰλ6 Ὠἰδίοτγ οὗ ΦοΟΒΟΡὮ ; ἰῃ6 ἱπβίδῃοο, 
Βοπονθγ, ἰη πο ἢ Β6 18 πὶ Πρ ὑὸ βδοτίβοθ Ὠἰμαβο 
ἴο 88 π]1ηλϊ 6 βοννἰ πο ἴον Βοηϊζαμΐη, το ῖκθ8. Ὠΐτὴ 
οΥ θαῦλ] αἀϊρη!ν τὶ ἢ Φοθορ. ΚΞο ἱπ ΑὈγΔΠ ΙΒ 880- 
τἰῆοο, ἰῃ6 Μοββίδηϊο ἐυρίσδὶ 4 αἰδιτὶ αϊοὰ Ὀοϊποοθα 
Ὠἶηλ δηῃὰ ἴδαδδο. Φοβαρῃ Ἐ Εἶεν 8. Ῥγοδιηϊ ΠΟΥ οὗ ἃ 
Ῥιορμοίίς κἰπᾶ ; ἰῃ6 ποὶρὰν οὗ ἃ ὑυῖθβ  ] Υ νου Δ Ὺ 
Β61.ΒΔοι  ἦοθ ἰθ 0} 1 Π68 ἸΏΟΓΘ ἴο ἴδο βἰάθ οὗ Δυάδῃ. 
Βεοηϊδηιίη, ὑοο, [88 Ὠἷβ Μοβδίδηϊο ΤΥ ; ἴον ᾽ξ 18 6δ5ρ6- 
οἶδ! οὐ ᾿ἷθ δοοουηὶ ἰμδὺ ὑῃ6 Ὀγοί ΓΘ ΤΟΔῪ Δρρϑδτ 
Ὀοίοτθ Φοθορὴ ἴῃ ἃ σϑοοῃο ἶηρ σι, ΟἹ ἯΙ ΕΒΒ 
“ ΤΠ γροϊορίςαὶ Οοπιίοι ρου οὗ Ἶ ΟΒΘΡὮ,, 800 ΚΕΙ͂Σ, 
Ρ. 242. ΜΕΙΝΕΚΤΖΗΛΟΕΚΝ, ἴῃ 8. “ἐβοίγο8. Οἢ 180 
Ομ γβιοϊοσυ οὗ τ86 ΟἹὰ Τοϑίδιηθη! (ρ. 304), ἰγεδὶβ 
οὗ ἐπ ἐγρίοαὶ βἰρηίβοδηοθ οὐὨ Φοδορὰ τὶ στοαὶ []- 
ΨΕΙ 10 ἰθ αἷδο ἡ το ποίοα ὑδαῖ ΟΥ̓ ἈΠΟ ΑΡΩΒ 

Ὠ͵δτοΐη ΔΡρΘΑΓΒ {ὨΘΟΟΓΔΏΟΔΙΥ δηᾶ ροορταρὶς8}} 
οομπθοίρα τὶ ἢ Ζυάδῃ. ᾿ Ἵ 

ὅ. ΤΊ αἰδβροβίίοη οὗὨ Φοδορῇῃ ἘΒ ιἰβίουυ, δῃὰ {86 
βοιμοποηὺ οὗὨἨ ἴ)6 ΙΒτδϑ θα ἴῃ ἢ, 88 τ6Ὶ1] ὧβ ἰΐἰ8 
Ροϊδώοη ἰο ἴῃς Βγ]βοβ οὗ πίιοτὰ ΦΌΒΧΡΗῦΒ ΒρΟΔ ΚΒ 
(οονα «Αρίοη͵ ἷ. 14), πῃ δὴ οχίγδαοὶ ἔγοσῃα Μδποίβ 0 Β 
ὈΙΒΙΟΓΥ͂, ργθϑθηίβ ἃ ᾳφυσϑομ οὗ ρτοδὲ εἰϑιογῖοδὶ ἰπίθν- 
οβὲ (ϑθο ΒΕΈ.ΙΤΖΒΟΗ, Ρ. ὅ18). Τῆο οχίγδοϊ οοῃοογηΐηρ, 
16 ΒΥΚΒΟΒ [88 ἃ πιγιὶςαὶ ἸοοκΚ. 58.111 ἀδυῖκοῦ δτὸ 
οἴδον ἐπίῃρϑ ποῖ Φοβορθυβ ψχίνοϑ 15 ἴσο Μαηθίμο 
διὰ ΟΠ φτγθίθοη (οοπέγα Α4»., ἰ. 26, 832). Ὀϊοτοηὶ 
νίονϑ: 1) Το ΗΥΚΒοῸΒ δῃὰ {π6 [βγϑο] 1686 ἀγὸ ἰάθη- 
ἰϊοαὶ ; 80 Μαποίμο, Φοβορθυβ, υρο ατοίυπ, Βοί- 
τηϑῆη, ΚηΟθοΪ (ρ. 801), δηάᾶ, ἴπ ἃ τῃηοάϊβοα ἴόστῃ, 
ΒΟΥ δΆγῃ, Ὁ ]οταπη. 2) Το ΒΙΥΕΒΘΟῸΒ δὸ ἀϊδβιϊποὶ 
ἔγοιῃ ἴῃ6 Ιϑγϑϑ 68; ΠΟΥ͂ ΟΓῸ δηοίῃορ Ξ'Βοτϊο 
ἰτἰ)6 --- Αὐδΐδηϑ, οὐ ῬΠοηϊοἰΔΏΒ; 80 Οππδοῦβ, 83.98]- 
ἔχον, οἷς. ΤῊ νἱονν, βᾶγ8 Π  Ζβοῖ, ἰ8 ἢ ἔπ ᾿τθ- 

ΤΑΙ ηρ ὁη6. Ηο αδἷδὸ πα, 1 ορεῖαβ, βδδιδουῦις, 
Ῥυὲ αἰδογοὶ οοτἰμδιίοηθ.Ό Οἱ ἔδιθδο 868 ὃ:- 

ἀγμδοίΐοδ ἰπ ὁ, 86 ἀϊὰ (ῃ0 ΗΚΒΟΒ ; τὸς οἰὰ ἰ᾿ν7 
Οχἰδὲ ἰπογο Ὁθ ον πο ρθογα-Κίη ΡΒ, 8 186 Ὧδπι6 Ηγὶροὶ 
.)Δ8 Ὀθ6 8 ἰπἰοτργοίθα. Αραΐμδβὶ ἴδ βϑεϑοβὰ Υἱοῖ" ἢο- 
᾿ἰέσβοῖι ἰηαὶϑίβ 1:μδὶ [6 Ῥοορὶὁ οὗ Εχγρί, ἱπίο ποθ 
ΒοΙυϊ 6 Ιδτγδοὶ [611} ΔΡῬΘΔΣ 848 ἃ Ῥθορὶο ἔογείχῃ ἰὸ 
ἰμοτα, δηὰ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠΙ 688 88 0ὴ6 Θοπποοίθα ἘΝ ἔσῃ. 
ΤῊο ΒΒεοιιίο ἰάθα, ΒΟΎΤΘΥΟΓ, 18 80 αχιθηδοα, ἰμεὶ 
πὸ οδϑηδοῖ ΔΙ ΤΔΥΒ ΒΌΡΡΟΘΘ 8 {ποοογδίῖα Θ᾽ δι ΘΩὶ δίοας 
αἰ ἰἃ, ΤῈΘ πιοδὶ 6 68 ΔΔῪ 8, ὑπ δὶ {56 ΗΥΚΡΟΣ, 
πο, πῸ ἀουνὶ, ττοτῈ ἃ τουΐωρ Ὀαπὰ οἵ ΘΟΠΘΌΘΟΙ, 
ΟΔΣΏΘ ἔγουῃ ἥ'γτίδ, οὐ [8:6 οοσπίγίοδ ᾿γἱης ποι καὶ 
οδδὶ Ὀογοῃα Ῥαϊοσιίπο. 1 {μ6 Εχγρώδη ὑγδάϊσι, 
[Ποἷγ ἸΠΘΙΏΟΡΥ ΒΘ (0 δῦ Ὀθδη 80 πιϊηρὶοὐ πὶὰ 
[δαὶ οὗ 86 Βγδοι 68, δι ἰδ του ἃ δϑοπὶ αἰπιοδί ἴων 
Ῥοβαΐ]6 ἰο βοραγαίθ ἴπὸ εἰϑίοσί 68] οἱσσηδηὶ ἔτοιῃ διὰ 

τοῦδέ Ὀ6 Ἰεῖξ ἰο ἰ(ϑε!, ΕῸΡ ἃ 1116 ἰτοδθμοηὶ οἷ 
ἐδία βυ )οοῖ, Βοο Ε. ΒόΉΜΕΒ, “ 178 ΕἸτοὶ Βοοῖ οἵ [δ 
ΤΈογ" (Β4116, 1862); δρραπάϊχ, ρ. 20, εἰς. ΑΟοονἢ 
ἴῃς ἰο 1,ορβίυβ, [6 δρροᾶσδπμοο οὐ (δ ΗΎΚΡῸ ἴὰ 
Ἐσγρὶ ργοοοάρα [89 Ὠἰβίογγ οὗ Φοβερῃ. ΑἿ }} οτεπῖς, 
{818 ἀΐτη ἰγαάϊου θθαγβ ὑδββι σι ΩΥ ἴο ὑ86 [3:80 5 
ΒΙΒΙΟΓΣΥ͂ ἴῃ ΤΩΒΔΩΥ͂ μὐδῳλε τὰ 8. 8.» [δαὶ {67 [ουρεὰ 
Φογυδβαίθπι ἰπ 9π468). Οπ ἴθ [11] σοπβττηδέου οἵ 
Φοβορὴ ΒΒ Ὠἰδίογυ ὈΥ ατεοῖ ἰαιουίΔη8 δπὰ ὉΥ ΕΦΩ͂Ρ' 
(ἰδ τηοηυτηοηίβ, ΘΟΙΏΡΘΙΟ ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ, ἢ. ὅ24, εἴδ: 
ΗΕΝΟΒΤΈΧΒΕΒΟ, “ΤῊ Ῥοπίδιουοι δπὰ Ἐρρί," Βεῖ- 
ἸἸη, 1841. | 

8. ΤῊ εἰδίοτυ οὐἁὨ [βγδ}}᾽ 8 δοι ι]οπιθηὶ ἴῃ ΕχτΡί ἐσ’ 
ὑσηὰθ ἐπ ουρὴ ἐπ 6 ΒΩΟΙΟΏΒ (Πδὲ 70]: 1) 186 ΘΟΠΈΡ' 
ἔοι ἰῃ Φδοοῦ᾽ Β ποῦβο, ἴΠ6 ἀἱδρογϑίοη οἵ δεῖ8 βοῦβ, ἴδ6 
1088 οὗ δοβορὰ (οἷ. χσχχυίῃ.-- χχχῖχ). 3) ψοθθρὰ" 
οἰονδιίοῃ, δηὰ 186 τϑοοπο !δίΐοη δυὰ ρβιμογίη οἱ δα 
Ὀτοίδγοη (οἢ. χ].--1.λ. 8) Ιδγδοὶ 8 γδῃβρ βηίδΏοῃ [0 
Ἐκγρὲ (οἷ. χἰνὶ.-- χ]νῖ!. 96). 4) Τὴο Κοορίηρ οἵ ἴδ 
ἀϊνίπθ Ῥχοζαΐβο, δηὰ ἐδ Ἰοηρίηρ οὗἁὨ [δ5γαβὶ ἰο γεϊΠ| 
Βοτῖθ ἴο δηδδῇ (οἷ. χὶ τὶ, 21--οἷι, 1.) 

ἘΧΈΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΘΑΙ, 

Οοπίοπίϑ: ΤῊΘ ΘΟΠΒΡίγαΟΥ͂ οὔ Ψ6οοῦ Β 8088 δαίῃαέ 
ἐμεῖν Ὀτοίμον Φοθορὴ, οοπβί ογθὰ ἴῃ [8 δπίὰὶ ἀκη- 
Ὠ6588, ΟΥ [86 ἄθορ οοταπιοίΐοη δηὰ δρρδσθης ἀεείπιο 
η ΟΥ̓ βοῦν Β μβουβθ: 1. ΤῊΘ οοοσδβίοη {(τετβ. 1-1]}} 
8. τ06 ὀρροτιυπ!γ, ἀπά ἰ86 ρῥἱοὶ οὗὨἨ πιυγάεν {τεῖβ 
193-90); 8. ΕΘΟΌΘΠ᾽ Β διϊοιηρὶ ἴἰὸ γϑβοῦθ ; 4. Φυάα} 8 

οΠοτι ἴο βανβϑ, πη τ ὨΡῚΥ οτοβδίηρ ἰδαὶ οἵ Ἀεαδεῦ 
(νοτβ. 3ὅ--37) ; ὅ. (86 οτίπηθ, ἰμ6 Βορίπηίπρ οἵ ποῦ: 
ἵηρσ, 126. δἰάϊπσ οἵ δυδὶ (τ οτΒ, ὐλθῦνι 8. διοοῦ 8 
ἄδορ ρτίοί, απνὰ σοθθρ ἃ ἀρρδγθπεὶγ Ἰοδὶ {τεγβ. 838-86) 

1. ΤΆ6 οοοαδίοη, (γοτϑ, 1-11).--ἴη ἐμο Ἰαπὰ α 
δμδδα.---ἰἰὶ ϑθοτηβ [0 ματθ Ὀ6ῸΠ τηδι6 ΔΙ ΕΔ Ν 
Ῥοιτωδποηξ ποῖηθ, Ὀυῦ ΒΟῸΣ ἴο αβϑυπι ἃ (ἰΠέγεηί δ 
Ῥθᾶγβῃοα.--- ΤῊΘ βΘΩΘΣΔΈΟΣΒ (866 Αροτε).---ὅοθθρ 
Ῥοέτις βουϑῃῖθθῃ ὑϑδσβ ο]ἃ.---Α πίἰδίεπιεπι ΤΕ] 
ἱπυρογίδηϊ ἱῃ γεβροοῖ ΒοιΝ 0 186 ργθεθῆῖ οδοθιτεῦοε 
δηἃ [86 ζυΐαγο ἰδίου. [π οἷι. Χ]!. 46, ΒΘ 18 τρθῆ" 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ 1-86. 588 

οιοῖ 66 ἐδἰεῖγ γϑασβ οἷἁ, ΗΪ5 συδοτιίησε, ἱπογαίοτο, 
Ἰδουοᾶ δοαὶ τἰρίθθῃ γογα. Αἵ (δὲν δρὸ οἵ δουθηΐθϑῃ 
[ὁ ὈρΟδιβὸ ἃ βδορμπογαὰ πὶ ἷ8 Ὀγοίῦγου, Φδοοῦ 
ἀϊὰ ποὶ δοειὰ Πα ἔδτοσί(θ δο ἰθὺ ΟΑΣΥ ἰο ἰ)6 ΠοΙΩδβ : 
ἮΝ δος γι ἐμῤφίδ δὸ τῶδ ἰ0 Ὀοχίῃ ἴο Βεσυὸ ὯΘ- 
ΟὟ ἰδ τοδί, 88 ἃ βῃορῃιοσά-ογ. Αἱ {μἷ8 δρβϑ, Ὠον- 
ουοσ, Φοδορὰ δὰ χτοδὶ πδίυθηϑδθ δ δἰ ρ]οϊγ. ΗΘ 

 ἘΒοΓοίοτα ἱπυργυ ΘΕ [6115 ἢΪ8 ἀγθδρηβ, 19 δὴ ἱππο- 
οοῶς οἰ. Οἱ πο οἵδος μβδηᾶὰ, ΠΟΊΤΟΥΟΣ, ἢ᾽6 ἨΔ 
ΨΟΙΥ δοάδίθ: ἢ ἨΔ ποῖ απίϊοϑὰ, ἱμογοίοσθ, Ὁ ἰδὸ 

᾿ φοΥἱ! ὀχδιιρῖο οὐ δοῖὴθ οὗ ᾿Ϊἷ5 Ὀγοίδγου, Ὀαὶ οομδίἀοροὰ 
ἷς Ηἷ5 ἀν ἴο ἰπίοττο "ἰδ ἐβέΠθν.-.--Αἥϑ)ὰ ἴδ 1δἃ τὲ 
υγῖτὰ ἴμ6 δου οὗ ΒΔ ]ΠΔὮ ---ΕῸΡ ἰ.6 δοῃ8 οὗ ΒΙΙΒΔῊ 
Ἡδοοὶ 8 ϑεσυδηίΐ δίοοά ποδρον ἰὸ Ὠΐτα, τ 9 (Βοδ86 οὗ 
1ϑδὴ πόγὸ τοδὶ ορροδοά. Ηθ Ὀγουρῆι ἴἰο δῖ8 ἔδίμ8 Σ 
ΓΦ ὈΣΞῚ ὯΝε, ἰταποϊδιοα ΌΥ̓͂ Καὶ οἱ], οὐὴὶ τορογίβ δοῦ- 
οογηϊης ἰμο. Α ἀϊγϑοὶ βιδξοιμθης οὗ (πεῖν οἴῃ οοϑ 
νοῦ ὰ ἀουθῖ]οβα ἤδτὸ Ὀδθοῃ αἰ ΒΌΓΤΟΠΙΕΥ οσργοβδοά. 
ΤΏΟΘΥ ποῖὸ δὴ οὔδησθ ἰὸ ἴποδο Ἐνίηρ ἰπ (Π|6 νἱοἰἰἘγ. 
Τοῖδβ ἀοιοτϊηοα Ὠΐτη ἴο ἰπέοττω δΐΒ ΓἈΊΒον, Ὀπὲ 10 ἀ068 
Ὡοὲ Ἔσχοϊυᾶο ἃ οοηγϊσοη οὗ εἶθ οσῃ. [{ 8. ἰηδάτση δ 
δἰ Ὁ1]6 ἴο τοίος {πῖ8 ο ἀδῆπίίο δἷἢβ (45, 6. [2.0 βοὴ 6 
βάτο Ἰδουρὰς οὗἨ υπηδίατγαὶ θ1η8). Τῆι [06 ΒΟῺΒ οἵ 
[80 σοπου 68 χρδ ἡμέ 1Π6 ΟἾΒΟΙΒ ἴα τιαα οΘοπάσοιὶ, 
Ὧδ ΘΑ5ΙΥ ἀηά 6 Γ8 ΦΟΒΟΡ ἢ 5 ΤΏΟΤᾺ] ΘΓ βίῃ θθ ἰδ, 
ἀοπθύ!οθβ, [86 τοι δίυτα ὉΠ πρ- Ὀ]Ϊοοῖς ἴὸ ἷ8 ὈτοΙ ΓΘ, 
τν ἢ δὲ ἴς δίσοη ζίῃοηβ ἢἰθ ἔλι Ποῦ ἴῃ ἢἷ8 ορϊηΐοη. 
Τη6 Ὀοδυ ὮΙ] τοῦθ τῦαβ (ἢ6 δβοοοηᾶ οἴϑθηοθ [ΐ 15 
«Ποὰ ὈΛΠΦΒ ΤΌΣ, δὴ οὐΐον ραιτηθηὶ οἵ δῃὰβ,᾽" 
ψὩΐϊο ἢ οχίθη 8, Κὸ ἃ σου, 0 ἰῃ6 ᾿ιδη8 δῃηὰ ἴδ 
ΔΏοΪοΘ. Τῆο ϑαοριυδρίηϊ, ».ϊο ἢ ΓΘ ΓΠ ΟΣ 8 ΔΩ ΔΙδοη 
ΤοΊ]ονα, τοηάογϑ ἰξ “8 οοδὶ οὗ ΤΩΔΩΥ͂ ΟΟ]0Γ8." ΟΟμΡ. 
2 ὅδιη. χἱἱ, 18. ΤΏΘ οοτημοη ἰυηΐο οχιθμἀϑαὰ ΟὨΪΥ 
ἴο ἴη6 Κποοθ, δηὰ νγδ8 πὶ πους δύτβ. ΑἸγοδαῦ (δ ΐ8 
Ῥγοίδγθηοο, τισὶ βοοχηθα ἰο ἱπάϊςαιϊθ ἐπὶ Φδοοῦ 'π- 
τοπάρά ἰο μχῖνο Ὠἰπὶ [6 τσὶ οὗ [μ6 Βτϑ-οση, ἀτουβοὰ 
δα Βαιγοὰ οὗ ;ἷβ Ὀτοίγθη. ΟἿ ἯΒΟ ᾿ιδΐθ8 οαπηοὶ 

ὁ ΒΟΑΥΟΓΥ (ῃ6 Ὅη6 ΜΏΟ ἷβ Ὠδιθᾶ, ῶογ ἰδῖκ πὴ 
ἷπη ΤΥΔΏΚΙΥ δηὰ ῬΟΘΟΘΆΌΪΥ. [Ι͂ἢ δα ϊου το ἐμ ΐ8, ο- 

ΒΕΡΉ, ΌΥ δ ἀγοδπ)ϑ δηὰ ργοβαροβ (πουρἢ τοὶ γοΐ ἃ 
Ῥγυάοῃὶ ἱπίοτργοίθῦ), 188. ρουτίησ ΟἿ] ἀροῦ ἴῃ ΒΔ Π1685. 
Αἱ 4} ουϑυια, (16 ΓΙΣΣΓῚ (10), 88 τοροαίϑα ἰῃ ᾿ΐ8 ὩδΓΓ- 
ου, ββονβ ἰδὲ 6 δὰ ἃ ργεβθῃιτηθηὺ οὗὨ βοιμοι ίηρ 
τοδί. ΒοιὮ ἀγθδιβ ἃγθ Θχργοββῖνο οὗ ἢΪβ ἔαξυγο 6]6- 
γαϊου, [ἡ Εχγρὶ 86 Ὀδοοπιθα {πο [οτίπηδὶο βῃοδί- 
Ῥίμαοθν πῃοϑα βμϑδαῖ “δἱοοὰ ὉΡ" ἀυἷηρ [86 ἔδτηΐηο. 
Τὴ βοοοηὰ ἄγϑϑγα σοῃέἔστοβ ἴΠ0 ἤγβί, Ὑ 8188 ργοθοηΐ- 
ἱπρ [6 ΓΙ ΠΟΡ ὡδὰας “Δι ΕΥ̓́Θ} [8:6 Β.} δΔη ΙΩ00ῃ-- 
1Πδι ἰβ, δοοογάϊηρ ὑὸ Φ2000᾽8 ἱπίοτρτοίδιίοη, ουθῃ ἢΐ5 
ἴδιος δηὰ ἢΐ5 τοῖο ᾽--σ γῸ ἰ0 ὈΟΥ ὈΘίοτΘ τη. 8- 
ΟἿ] ἀΐοὰ βοτὴθ ἰἰπηθ Ὀεΐοτθ 18. ΟἹ 18}8 δοοουηὶ 
180 ποτὰ τιοίδοσ δδ8 Ὀδθη τοΐογσοα [0 οΥ ἴο 
Βαυἑδιιΐῃ 88 τοργοδοιϊίίηρ Εδοθοὶ, οὐ οἶ89 ἰὸ 1006}. 
ΤΌΘ Ὀτοίδγο ΠΟῪ διδίοα ᾿ἶπὶ (86 ΠπΙΟΙΘ, ποῖ Σ ΟΓΟΙΥ 
88 ΤΡΟΟΡΤΒΩΚ τα δὶ8 ἀγϑασωϑ ἔπ βυρροδύίοῃβ οὗ δῃ)- 
Ὀἱείοπ, θυΐ πῖῖὰ ἃ τϊηρὶοα ἐοοϊησ, ἰῃ πο ἐμ τ τᾶ 
ποῖ Ἡδηϊηρ 8 εὐδόρανναιοαν οὗ εἶ μοβϑ0]9 οσχδὶίδ- 
Ἐοἢ---Ὧὐ Ἰθοῖν ἀϑοϊδγαιίοη, υογ. 20, Ὀοίγαγα. [Ι͂ἢ 98. 
ΦΟὉ ΒΒ τοῦυκθ τ͵Θ ῬΘΙΟΟΙ͂ΤΟ δῖβο σοϊησὶθὰ ζϑο] σα. 
ΤΏΘΤΟ ἰ8 ἀἰαθϑηΐ ἔγοσ ΦΌΒΟΡ ἢ Β ΒΡΡΑΓΘΏΙΪΥ ργοϊοηιουβ 

ἃ δι μ ον τοραρὰ ἰοπαγὰ [π0 τηον βοα 
Ὀγοιγοη, γοῖ, τὴ .8], 4 ἄθορον ργοβαπίτηρηϊ, [δαί 
οδυδοά Ηἰπὶ ἰ0 θορ 680 ποιὰβ οὗἁὨ Φοβθρῇ ἴῃ ᾿ηἷ8 
Ἰοαγὶ, ΔΒ Μίδαν ἀἰὰ [Πο89 οὗ ἴ ββορθογάβ. Αβ (ἢ9 
υδϊνοῖο οὗ ἰδὸ ΒΒορδβογα-ΌΟΥ τδὲ οὐἱάθηοθ οὗ ἐΐιε 
ἀγα] πο85 οὐὗὁἨ ἴμοβο ἀσγθᾶτηϑ, 80 26 ΤΟβυὶὲ ἰοϑὶ βο8 
(0 ἴδ6 ἷσμιον οτὶ χίῃ οὗ ἃ ἀϊνίπο οοιητηυηϊοδίϊοῃ, 60Π- 
ἀϊοποα, ἱπάοοα, ὈΥ͂ 116 ὨΟρΡΘΙΆΠΙΥ ργοβαρσϑίυ] 116 οὗ 
Φοεορῃῆ. ΤΏοδο ἀγθδῖὴβ ἯΈΓΘ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἱπίοηἀοὰ ἰο 
βυδίαἰη Φοθορὶ ἀυτγίηρ ἷ8 (Ὠἰτίθοη γϑασθ οὗ υτοίοὶ- 

Θάπολβ, δηὰ, δὲ {86 δᾶσηοϑ {{π|6, ἰ0ὸ Ῥτϑρασο Ὠἷτ [0 6 
ΔᾺ ἱπίογργοίοσ. Τμὸ Ζοάϊδο, δα ϑγθ Ὀσουρῶςϊ ἴῃ ὮΥ͂ 
Κποῦδοὶ, δ85 ὨΟ ΠΕΡΙ ὑβοοο μος εἶθ συδίομι οὗ ρἰδοίῃς 
8 ΠΌΡΟΥ οὗ ΒῃοδΥ 68 ἸορϑίδοΣ, 

2. 71 ορρονγίωπίέν απά ἰλα »ίοἑ οΓ πιωγδν (τοῖα 
12--20).---ὰ ΘΒΘΟΏΦΣΩ.---ΤΏο 9 ὀψέ! Βιουπα ἔοε 
ΒΌΡΡοπίηρ δῃοῖδονς Βηθοδοηι, 88 θο0 ἤαῦο ἀοη0, ΟΠ 
δοοουηΐ οὗ πῃδὲ δὰ ἰοντηουῖν οοσαστοῦ ἱμογο. [δ ἰδ 
ΟἿ ᾿ΙΚΟΙΥ {πδὲ ὕΔοο0 Ὁ Β ΒΟῺΒ ΘΟΌΕΙΥ τοϊατηοὰ 
ἴο 6 οοσιραΐου οὗ 80 Ῥᾶγοοὶ οὗ ἰδ ἔοττηυὶῦ δὸ- 
ᾳυϊγοά ὈΥ ἴδοι. Τ|ν8 ὙΟΙῪ αἰγοιτηϑίδηοθ, ΒΟΎΤΘΥΟΥ, 
ΤΑΥ͂ ὮΔΥ͂Θ 80 Θχοϊίοαὰ ὑδ6 δηχίοιυ οὗἩ [86 οδυϊουβ 
Ῥδγοηὶ ἰδδὲ μ6 βοηΐ Φοθϑρὴ δῖον ίῆοσι, Τμδὶ Φόθορἢ 
οουἹὰ ᾿δτο ]Ἰοβὺ ᾿ἷἱβ νὰν αἱ Κ'μιοοίοτη 8 ΘΔ ὁ χ- 
Ρδἰ θα, βηοθ ἢ8 ὙΔΒ 80 γοπῃρ Ἡδθη Ὠἷδ ἴα ίδον ᾿ἰνοὰ 
ἴδ670.---Σ Τϑοῖμδι.--- Το Βοριυλρίης δδ88 Δωϑαείμ, 
1} ἰν, 6 ; υἱΐ. ὃ :.- γῇ. 8: Δωϑαΐμ. 8 Κίηχϑ τὶ. 18, 
Ῥοίλαπ. 1ὶ τ ἃ ρἶἷδοθ δῦονο βδιπιδτίδ, ἰοτυδγὰβ ἰῃ9 
Ρἰδίη οἵ Δεοζγοοί, 10 Φοποριυδ δηὰ ΗΪ!ΘΓοΏΥ- 
ΙΩ Τα δ νὰϑ ἢ Ὁγ Βοδίηδοη δηὰ ιηΐ 
ἴῃ ὑμὶν ἰΟΟΤΏΘΥ οὗ 1862, διὰ αἷϑο Ὁ ἴδῃ ἀδ Υ οἷάθ, 
ἴῃ 186 Βουίμοδαὶ μαζὶ οὗ ἴπο ρἰαὶπ οὗ Φαδυὰ, ποβὶ οὗ 
Θσμίη. Ιὲ ἱὰ ἃ Ὀθασι 1] αγϑθι ἀ6]}, αἰ ταγβ οδ]οὰ 
Βοίδβαα, δὲ τοϑο βουϊῃ ἔοοΐ ἃ ἐοπηϊαὶῃ τίϑοθ." 2926- 
᾿σϑοῦ. ΤὨγοῦυρη [86 ῥἱδὶη οὗ Το}}- Ποίμβδη ἃ πἰρἢ» 
ὙΓΔΥ Ῥ66862 ἔμ] [Π6 Βοτίμτοδίὶ ἰο Εδι] ἢ δυὰ Εργρι. 
-- ον οοπδρίτοῦ αραϊηδὶ Βίτ).--Τῆδι Βουῦσθη 
δυὰ Φυ0λ ποθ ποὺ σομοοσωθα ἴῃ (πΐ8, 5 υἰδίη ἔγοτα 
πδὶ (]]οντα.--- ΤῊ ἀχϑασλθχ οογλοιὮ.---ρρκοη 
ΘΟ ΘΙΩΡΙΌΟΌΔΙΥ --- Δ 5. ΟΥὗἨ Ἀἀγόδϑίηϑθ, ἀγϑϑιὴ 
7})0 ποτὰ [ΓΙ ἀοθ86 ποὲ Ἔχργοβδ οοῃίοταρὲ οὗ ἐἰ86 17, 
88 8 Βοϑῶ ὕγοτῃ οἷ, χχίν. θὅ, ἐ86 ΟὨ]Υ ΟἾΒΟΡ ὈΪδθθ ἰῃ 
ἩὮΙΟΝ ἰδ οοσυγθ. 16 ἀθηοίθβ βοιηθιίηρ υποχροοϊοὰ 
Δ ΣΟΙΏΔΡΚΑΌΪ6.---ἰῖοὸ δοχθθ γὲῖ.---ΟἸΒίογηΒ (866 
ὙΠοΡ: π|6]18). -- Απὰ το βπ84}} 809. --- ΤΊΟΥ 
ἐδπουρδλ ὉΥ ἰδοῖν ἔγδιγιοἰἀθ βαγοὶυ ἰὸ ἔγυβίταίθ ἢ8 6 χ- 
αἰιδιοη---α ὑγοοῦ ἐπδὺ ᾿ἷ8 ἀγθδη)8 δαττοθα ἱμθτὰ ; Ὀυϊ 
ὉΥ͂ ἐδπῖ8 γγὺ ἀδοᾶ, 88 οοῃπίγο Ἰοἂ Ὁ Οοα ΒΒ ῥρονϊἀθῆοθ, 
(060 Ὀνίηρ ἰὲ δρουῦί. 

8. ομδεν δ αγίζωϊ αἰϊεπιρέ αἱ ϑδαυΐπς (γοτΆ. 21-- 
24). Τὴ ἰοχὺ βἰδίεβ ἀἰγθοῦ  ἰδδὲ Εδυρδη τοδὰθ Ὠΐβ 
τοροδίοα ἱπ ογὰορ ἰο βαῦο Φοβορῇ. Κιοῦδοὶ, ὉΥ͂ ἃ 
ἄγοϊουβ οὐἰεἰοἴβτα, τοῦ ἔοίϊβὲ ἃ σοπίγδαϊ οὔθ ὉΡΟᾺ 
(86 ἰοχῖ, πδιηλοὶυ, ἰθδὶ ΠθυῦΘΕ τοδὰθ (86 ργοροδί το 
ἷῃ ογάον ὑο οὶ ἷπη Ῥουβἢ ἰῃ ἰμ6 Ρἱ ; βίποθ 6 Ὀ]οοά- 
1688 ἀοδιστιοιίΐοη οὗἁ 116 δϑοῖὴβϑ ἴο δυο Ὀδθϑθῃ τοραγὰϑά 
88 ἰ088 ΟΥτἾ 4] (ἢ ΔῊ ἃ αἀἰγοοὺ ΚΠ ἑπσ, Βαϊ, ἔθη, [Π6 
Ἐονΐβοῦ τηυδὲ δαγο ἱπηρατίοα ἰοὸ ΒΘυΌ ΘΠ Β Ῥτγοροδί θη 
4 ἀἰβοτομὶ ἱπίοσργοίδιίοη, ὈΥ τη Δὴ5 οὗ δὴ δααϊίοῃ. 
ἘΘΌΡΘη, ἰὺ 8 ἔσο, Βα ἃ 0 Θχργθϑθ εἰτηβο6]} ἴῃ βυοἢ ἃ 
ὝΔΥ ἰδῇ [06 Ὀτοίδοτβ σοϊσῃιϊς ἰηΐον Ηἷ8 ἰηϊοπίίοη ἰο Ἰοὲ 
εἶτα ροτίδη ἴῃ 186 ρῥἱὲ; Ὀπὺ (8 ῶἂἂβ [ἢ ΟἾΪΥ ὙΔΥῪ (0 
ἐδὶπ ἐμοῖν οοηβοιὶί.--- ΤΏ ΟΥ̓ εἰσί ρρϑὰ ϑοδβορῃ ουὖἱ 
οὗ ἱα οοεαἴ.---ΤΏο οὐ͵θοὶ οὗὨἨ ἰΒοΙΡ [6 Δ᾽ οΌΒΥ δηὰ ὑδμοὶν 
στ ἢ.--.,απὰ ἴδο υὲξ τσδδ ὀσαρὶν.---- ἕο ἰμδὺ Βο ἀϊὰ 
ῃοῖ Ροτβἢ. Ηἱ ΟΥΟΒ. [ῸΓ ΠΊΟΤΟΥ (ΠΟῪ ΤΟΙ ΘΙ ὈοΣοὰ 
ΤΩΔΏΥ γΟΟΙΒ ΔΙ ΟΓΑΓὰβ (οἢ. δὲ 21). 

4. γυάαλ᾽ε δοϊά αἰϊοεπιρέ ἐο ϑβαυε ἀΐπι (γοτϑ. 3δὅ--27). 
“-ΟπΟΑπὰ ἴδον δβαῖ ἀοισ.--- τοῦ δ 18 δρραγϑης 
ΘΟ ΘΙ ὈΪΠ γ ἐποῖρ ἰησαγὰ ΘΡΌΌΥ ἰβ Ὀεοϊταγοὰ:; ἰξ δρ- 
ῬΘΑΙΒ ἴῃ {ΠΕῚΡ ἀρ αιοα Ἰοοϊκίηρ οἱ, 80 (Πδὺ ΠΟΥ ΘΒΡΥ͂ 
16 Βῃτλδο  ὕ68 ΔΙΡΟΔαΥ δὲ ἃ ρτοαὶ ἀϊβίδηοο.--Απαᾶ 
ὈθΒοϊὰ, ἃ ὀοσλραιν οὗ 1βῃμπλδο1ῖ6α.---α ΟΔΓΆΥ ΔΩ, 
πος (500 νἱ. 19). ““ΤῊΪ8 σατανδη (85 ΒΟΡΙΏΒΟΙ Β 
ἀρβογρίζοη 80.718) δὰ ογοβϑοὰ 186 Φογάβδῃ αἱ Βοίβδῃ, 
δηἃ ζ0]οποά [86 Πἰσρηπανγ ὑμᾶὶ 16 ἔτοτα Βεοίβαη διὰ 
Ζοτὶπ ἐὸ Βδι]οὴ δπὰ Εμγρὲὶ, οπἰοσίηρς ἰδ6 ῥ]αΐπ οὗ 
οί ποδὶ οὗ Θεπίη." 6] ἰσϑοῦ. [Ιἢ τοῦθ. 2ὅ, 
7, δὰ 28, [6 τρογορμδηΐβ δγὸ ο8]]6ἃ φκαχοτε να, 
ὙὨ1|δὲ ἴῃ ἰδ6 βγδὶ ραγὶ οἵ νϑὺρ. 28 [Π6Υ τὸ βιγὶ 



ὅ84 ΟΕΝΕΘΞΙΞΒ, ΟΚ ΤῊΞ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒ, 

ΜιΙαϊδηΐίοα, δὰ ἰη τοσ, 86 Μοάδηϊϊοα Ἐποροὶ, οἵ 
ΟΟΌΓΒΟ, τοραγὰβ (Ποῖ 48 αἰ δος ἰγδάϊοὴ5 (Ρ. 298). 
γον, 28, πονονον, Ἰγοῦ ἃ βθοῖι (0 ἐ6}} υ8 ἰδδιὶ [Π6 15ἢ- 
το  ἢἴ68 τοῦ (Π6 ρῥγοργίθίοσβ οὗ {86 οαγασδῃ, πϊοἢ 
γΧ83 τηδ6 ὕρ, ἴον ἰ.6 τηοϑὺ ρατί, οὔ Μιαϊδη 8} ρθο- 
Οἶθ. [ἢ ἃ βἰπηῖϊδ ΤΏΔΠΠΟΓ, ῬΓΟΌΘΟΪΥ, 88 Εἔδβδιυ τηδὰθ 
ἃ ὨυΠὉ 6 οὗ 86 Ηοτγίϊοα δυδ]θος ἰο ΐπ), 8ο δὰ ἐδ 
᾿Βῃση 8 6 168 480 ὈτουρὮΣ ἀπάογ (Π6 1 8 ΠυΙΏΌΟΡ οὗ 
ἐπ6 Μιαϊαηΐίο9. Οὐδ δυπαγοα δηᾶὰ ΒΓ γοδγβ, {6 
εἶπα [δὲ Παὰ οαρβαὰ βἷποα [8 γ)86}᾽8 ἀδραγίῃγο ἔγοπ) 
ΑΡτϑῆδπι, πουὰ ρὶνο ἃ βυβήοϊοηὶ ἰπότθαδα (ῸΓ (μϊ8 
(666 Και Ρ. 344). Α8. τιϑροδδηῖβ, ἰΠΟΥ͂ ὙΘΙΘ ἐγβῃβ- 
Ροτιΐηρ ΘΟΕ ρῥγοάυοίβ οἵ (ποῖς σΟΌΏΓΡΥ ἴο ἘγΥρὶί. 
Ουτ)-Γασδοδηνῃ 5 ἑουηᾶ ἴῃ ϑγτία; (06 Ὀδὶπὶ οἵ 
ΑἸἰϊοδὰ ττὰᾶϑ δϑροοίδ!γ τοπονηῃθᾶ, δηὰ Μ͵ὰϑ 80]ὰ ἰὸ 
Ῥμαπίοῖϊα δὰ Εργρὶ ; Ἰαάδπυσα (ΤΑΥΓΤὮ), οὐ ἔμ ἵγδ- 
βτδοϊ τοβθο οὗ {πὸ οἰβίυβ, ἰ5 ἑουηά ἰῃ Ατδοΐδ δηὰ Ἀμὰν, 
ἃ8 Ὑ6]} 48 ἧπ Ῥαϊοϑίίηθ (666 ΗΟ ΒΚΈΤ, ἢ. Ρ. 114 δὴ 
114). Οὐποογηΐησ {86 οἰβί γΏ8, οὐ [86 δι βο Δ Εν 
Ῥγορατθᾶ γοβογυοῖτϑ οὗ ταΐη-παῖου, Βο6 1π6 Ὠϊσίϊο- 
δτοΒ. δῃὰ ροορταρἶοδὶ πόσα, ΤΏΘΥ ταῖρηϊ Ὀθ 0}] 
οὗ παΐοσ, Οὐ ΒαΥδ τηΐγθ δὲ ἔμ6 Ὀοϊΐζοτῃ, ΟΥ 06 ΘὨΣΟΙ͂Υ 
ἄγγ. ΤΏΟΥ ποτὰ ἐρθαυ θην πϑϑὰ 88 Ὀτίθοῃδ (866 “6 Γ. 
Χχχνΐ!, 6: χ], 1ὅ). σηπόρκα: “Οὐ ΒΒ ἯΔΥ ἰῸ 
Βαγλδϑοῦθ, ΒΟὈΐηδου οαπα Καδη ΔυὉ (δα (α ἰεἰπὰ 
οὗ 88), ἔθ Κῆδη οὗ ΨΦοβορἢ 8 ῥἱὲ, βο οδ]οὰ δον ἃ 
γ 6}} οοηποοίοα ΠῚ ἰξ, δα ποι ἔῸΓ ἃ Ἰοῃρ ἰἴπη6, 
Ὀοΐδ διροισ ΟἿ τ ϑΔη8 δὰ ΟΠ ΔΘ ἀΔΏΒ, ΜΔ ΤῸ- 
ἐδτιάοα 85 [)}8 οἰβίοτηι ἰηΐο πιο ἢ ΦοΒΟΡἢ τδὲϑ ἰθτόττῃ." 
-- πιά Τυᾶδῃ δβαέά.---“ ΤΏδη Ψυάδῃ ἴο 86 
16 Ἰδησύλρο οὗ ἃ Βυροστίολὶ βοὶ ἰηΐογοδι,"" Βα γα Ὠ6- 
[ἰΖϑοῖ. ΤΆ Ϊβ, ΠοσοΥ τ, δοοτῃ 8 ἰ0 Ὀ6 Ὠοἱ δἱ 41] [υϑι186ἀ 
ΌΥ Δυάδῃ᾽ δου  ἰβίοσυ. [Ὁ τσὶ Ὀ6 ῥγθθιρροβοά 
ἰδαὶ Φυάλῃ νᾶβ υῃδοαυδίηϊοα τὶ Βουθοη᾿ 5 ἰπίθῃ- 
τἴοη. ΤῊΘ ὈτοΙὮΓΘῺ ὙΘΓΘ 80 τηυοῖ οχοϊϊοα ἐμαὶ δυ- 
ἀδὶὶ δοῃθ οουἱά ποὺ ἢδνα πορϑὰ ἰὸ γϑβοῦθ Φοβθρὴ 
ἴγοτα ἐμοῖς δβαηά. Το ἔδγοοίιυ, οδρϑοίδ! νυ, οὗ Κίωθοι 
δηὰ 1,ονΐ, 18 Κπόσγῃ 0 υ8 ἴτοπι ἴοσπιον εἰδίοσυ. ΦΔΖυ- 
ἀφῇ, ἱπογοίοτο, οουϊὰ τὨϊηὶς πὸ οἰμογπίβ ἴθδπ ἰδδὶ 
οβαρἢ τουδὶ ἀἶ6 ἔγοση πηρὸν ἴῃ (δα οἷ. ΑΒ ἴῃ ορ- 
Ροσϊου ἰο ἐΠϊ8, ἐμογοΐογο, δηὰ πού 88 ἃ οουσῃϊογδοι οι 
οἵ Ερυθοπϑ αἰϊαρὲ δὶ ἀθιγοσγαηοσ, 18 ἃΪ8 ὈΤΌΡΟΒΑὶ 
ἴο Ὀ6 υάροά,. Ηο Ἰ᾿νοά 5ι}}}, (δουρὶ ἃ βἷίδνθ. ΤΠογα 
85 ἃ ΡΟΒΒΙΟΙΠΠΥ οὗἨ 8 Ὀθοογαίηρ ἴσο. Ηδθ τοϊμὰὶ 
ΤΏ 6 8 ὉΥ ἴ16 ΟΑγδυδῃ τουΐοβ (πδὺ ῥδββοὰ 
βου ῃ {πτουρὴ δἷ8 Βοοθ. ἘΘΌΌΘΩ, ἰὰ εἶθ ὑΘ ΘΓ 668, 
δὰ τηδᾶρ 84 βυῦεϊα δἰέθοηρῦ ἰὸ δᾶνθ ἢ. [Ι͂ἢ (ἢθ 
Ποϊάον ΡΟ] οὐ οὗἩἨ Φυάδῃ πὸ 866 ἰδμαὺ βυῦ0}6 αἰϊοσηρὶ 
ΟΓΟΒβΘα ὈΥ̓͂ Θ06 ΠΟΤ αἀατίησ. ΝῸ ἀουδὲ Ὀοὶὰ πὰ 
ΒΟΙΏΘ 1}1-θο]ησ τον τ 48 Φοβορα, δπὰ πογο, ἰμογοῖοσο, 
ποῦ ΘΗ ρΑΌΪ6 οὗἉ ἃ τυυσΐυαὶ ἀπά ὀρθὴ υπάἀοτγβίδηάίηρ. 
Ἰπαὶ οί, Βοπονον, ργθϑοσυθὰ ἃ Ὀούζασ δοῃβοίθποθ 
ἴβδῃ ἴδ γοϑί, 19 ουϊἀθηΐ ἤοτὰ (86 Ἰαΐρ μἰβίογσγυ. ΤῈ 
ΜΙ ΟΥ οὗὨ ΟἿἿ ΒίΟΙΥ 158 ποῖ ἀϊδίαγθοα ὈγΥ ΚποροὶΒ το- 
τααυῖ, “ἰμαὺ ἃ ζυγίμον ἰγαάϊείοα ἰ8 ρίτοῃ, ΕΥΒΕΒ. 
Ῥταρ. Ἐναπρ., ἰχ, 28, ἴο {Π6 οἴοὶ ἐμαΐ, ἱπ ογᾶθγ ἰὸ 
Θβ0ᾶρ6 ἴδε ΒΠΑΓΕΒ οὗ μιἷΒ Ὀγθίγθῃ, Φόβθρὴ Ὀεβουρς 
ΑΥ̓ΔΌΪΔΠΒ, ὙΠῸ ΜΟΓΘ ΠΘΔΓ, ἰ0 ἐδ ἷἶπλ δἰοῃρ ὙΠ 
μοὶ ἴο Ἐργρῦ; ὙΠΙΟΒ μον ἀἱϊάᾷ - 80 ἰμαΐῖ, ἰῃ (08 
ὝΔΥ, δῖοὸ ἰῃ6 μαϊγίδοῃ8 58.}}} τῆοσθ οχουϊραιβα." 
Ὗ μδὲ Φοβθερὰ β8γ8 οὗἨ [ἰτη801 αἰϊοσγατάβ, ἰμδῇ ἢ 
τὰ8 Ββίοίθῃ οὐἱ οἵ ἰμ6 ἰαηὰ οὗ (6 ἨθΌτοιν8 (οἷ. χὶ]. 
1 ὧοοβ ποῖ σοηϊγαϊοὶ ΟἿΣ παιταιϊΐοη δ μ6 ἴὸ 
(6}} το ἰῇ Εργρώδῃϑ {116 ογἶπιθ οὐὗἨ μἷβ Ὀγοίγθη ὃ 

ὅ. Ὕοτθ. 28-82, 716 ογίηιο, {{|ι6 δεριππίησ Οὗ 
πιουγ πίη, απά ἐλὲ σοποοραϊπιεπέ ΟΥ̓ἨὨΎ (δα σιιδϊέ.--- 
Τσϑηῖν ρμῥίθοθβ οὗ ὲϊνοσ.---Οὐταρ. οἢ. χχ. 16. 
ΤΎΘΠΙΥ ΒΏ 6 Κ6}8 οὗ Βῖ| 86 Ὁ τλϑ ἰἕὯ6 δοΙρΘηϑαϊοη ἰδμδὶ 
Μοβεβ δρροϊηϊθα ἴὉΓ ἃ ὈΟΥ͂ τοπη εὐ ἴὸ ὑπ ΟΠ ὙΘΆΓΒ 
οἷά (μὸν. χχνἱ, δ), τ μἰδὺ ὑπ6 ανόγαχζο ῥγῖοο οὗ ἃ 
αἷἰλγθ "88 (δἰγίγ βμοῖοὶθ (χοᾶ, χσχὶ, 82).--Απὰ 

ἘδΌΡοΩ γχοϊαχοθὰ ποΐο {πὸ μὲϊ.---Ηἰἶδ δυβειοθ 
ΤΩΔῪ ΘΘΘΙΪγ 06 δοοουηὐοα ἴον: ἰζ ἨΝῺἯΩ5ἑκὀ ἐπι ροκδίθὶθ ἴος 
εἶτα ἴο θαῖ πὶ Ὠΐἷ8 ὈΓγοίγθη ἴῃ Ὠἷα {δὴ δἰδίο αἵ 
ταϊηὰ ; δηὰ ἢ6 ρτοῦδ ΟΪΥ τοδοσίϑα ἰο βο]!πά6 ἰο ἐπὶ 
οὔξ 4 μίδη οἵ ἀοϊίνογαποθ-- --ἀπὰ 8ὸ χουὶ πίε 
οἱοίδμοα.--- 6 ἰδίου συδίοια (Μαίς, χχνὶ. 66) οτἱρίη- 
ΔΙῚ βργθῃρ ἴγοπι υἱνὰ δι οοηβ οὗ δΒουτον,--θο 
τοπϊη 88 Δὴ ΘΧ γοΑβίοη οὗ ἰηπαγὰ αἰδιγδοιϊΐοη. αἷς 
ἰουπαγὰβ οδπηθ {18 τοηϊηρ οὗ ραιτησπί ὑροῦ ἰδὲ 
οἰδεῖ (οἷ. χἰῖν. 18λ.---ΑΣὰ Σ, στ ῃοχ 58.841} 1 503 
--ἮοΙ ΟἿΪΥ 88 πὸ γι θογη ψγὰϑ 6 ΘΒρΘΟΙΔ]γ ΤΟ 
ΒΡΟΙΔΙΌ]6 ἴον (89 γουησοῦ Ὀγοίμον, Ὀὰὲ ἨΪΒ ἰομάοτ 
ΘΟ ΡΒ ον ἢν, δῃὰ ἔον (20 ὈΠΒΆΡΡΥ [αίμεσ, πιβὰβ 
᾿δπὶ ἴ06 ὈΘΆΤΟΡ Οὗ 100 ΔΡΌΠΥ οὗ ἴμα ρΌΪΕΥ οσπίοίο. 
ΤΆΟΥ; διὰ {8}8 ἰ0ο βυοὶ. ἃ ἄδρστοθ ἰπδὲ Ὧθ ΚΗΘ ποὶ 
τ]δὶ ἰὸ ἀο.---ΑΑπᾷ ἐμποῦν ἰοοῖὶς Φοβορῃ οοαεί.-- 
ΟἿ ἰγδηβρτοββίου ρῖνοδ Ὀἰγί ἰῸ δηοίδοσ. ὙΠ 86 
ςΟΠϑοϊουβῃ 688 (πδὲ ἐσθ ἴο σΘοῦσοϑὶ ὑμοὶγ χυΐε, τἴμοτε 
ταὶηρἶθθ (ἢ οἷὰ στυάρο οοποοτοΐηρ [ἢ οοδὲ οὗ ΠΙΒῺΥ 
ΘΟΪΟΓΒ, το ΒΘγῸ ὑαστϑ ἰ196}8 ούθῃ ἀραϊηδὶ ἰΠ6 ἴω- 
ἴμοῦ. Βουθ 1658, ἰΏ βολθ ἄσρτθο, [Β6 Υ ἐβουρὰιὶ ἰδεπν- 
ΒοΙνα5 ῥιδβιβοα ἴῃ [06 ἰπουρῆν ἰμδὲ 86 ἔδίδεν μὰ 
σἴνοη οδυ86 οὗἉ ἱττιιδἴου ὈΥ ῥγουϊϊης δποὶ ἃ 
οοδί ἔονς Φόοθθρ. Βθυθθη δηὰ ΨΦυάδῃ δζγο, τρογθοτεῖ, 
Ὀυγαρηρα Ὀγ Π6 Ὀδῃ οὗ δ᾽] 6η66. 

θ. «αοοὐ"ε ἀδεΡ σγίεί, απ «“οφορλ᾽ ε ἰομ 
(νε:β. 88--86).---τἍὶῈ ἐδ τὰν βοπ 8 οοαῖ.--- εν ἀθοορ- 
οι βυοοοράθα. [ἢ Ὠἷ8 ΔΡΟΏΥ Ὧ6 ἀορθ ποῖ ἀΐβοῦτες 
86 ἔγδυὰ , (116 βἰψαὺῦ οὗἩ (6 Ὀ]οοά-ἀγοα ραιτηοηί ἰοά 
Ἠΐπλ ἰο σΘομοϊαὰα : ΘΌΓΟΙΥ δὴ 60}1} Ὀδαβὺ Βαίβ ἰοπὶ 0. 
Βορἢι, δῃᾺ ἀδνουγοὰ Ὠΐπι.--- ΘδοἸκο] οὩ.--- ΤῊ εἰρη αἵ 
(6 ἀθοροϑὶ ταουττίηρ (860 'πον : Ττδιθισθδοὶ } 
--ΟΑΕικὰ τοουχηθά ἔοχ ΒΟ..--- α οἰδ᾽πηρ αἶβὸ 18 
βαττηοηῦ οὗ τηουτηΐηρ.--Αὐα 411 Ηὶβ 8οῃβ.--ἴπὸ 
ΟΥ ΕΔ] Π818 88 ΘΟΙΩΪΟΤΙ6ΓΒ !-- Ασα 411 Ηΐα ἀδυρδίοσα. 
--Ετοῦι (818 ἔδ6 ΓΘ ἀσίϑοϑ [86 ῬσγοθδὈ ἐγ ἰμδὶ ζ8οοῦ 
Ἰιδὰ οἴδιον ἀδαρ!ύογβ ὕμδῃ Ὀἰπδι, ἱπουρῇ (μ6 ἀδυρθ- 
ἰ0γ5-1-1Δ}Ὲ} ΤΩΔΥ Ὀ6 80 (Δ]16ἀ.---ἘΌΧΙ τὐ! ]} γὸ ἄοτσα. 
--ΤΙ͂ὸ Ἢ ἰ8 Εἰ ΠρΌοΔ], ἐπυρὶ γίηρ, ποι μΐπσ οδὴ οοπιίοτί 
ΤΩΘ, ἴον, οἱο.-Ἡὶἡϊουχοίηρ υΐο σὰν Βου.--- ΤΊιοΓα ἰδ, 
ἀουθεϊοθβ, βοηθοί πἰπρ τογο ποτα ἰμδὴ ρτίοῦ τρϑγεὶν 
ἴον ἴ86 ο88; ἰδγθ 18 180 Β6 ἔ-γοργοδοῦ [ῸΓ Βδυΐησ 
Ἔχροϑϑὰ {μ6 Ομ] ἰο βυςῖ ἀδηροσ.-- -Ἰηῖο ἐμο ΤΑΥ͂Θ 
(5:160]).---Ἴπ 0818 του] τηοοά ΟΥ͂ ὅδοοῦ ἀο685 (18 
ποτὰ 4λεοῖ ἢτθι οσοὰγ. [δ γγὰϑ ποῖ [86 ποτὰ Ὀογοιὰ 
16 στάνα οοπβίἀοσγοᾶ ΔΒ [86 ρει μουίηρ ἴο ἰδ6 ἔλίβοτι, 
Ῥαὺ 86 ἀατὶς ηἰριὶ οὗἨ ἀοαίῃ δηὰ τηουτηΐηρ. ΤΏΕΓα 
8.6 γαγϊουβ ἀογίναιοῃΒ οὗ {18 τσοσὰ. Οὐ ἰβ8ὶ 685}}7 
Βυρχοδίβ (801 15 (αὶ τὸ Βἰοἢ τιατῖκβ 1ξ ἤτοι ὉΝ Ὁ, τὸ 
ἀδιιαηά---ἰλδιὶ ρ]δοο προ ἱΠΟΧΟΓΆΒΙΥ ἀοπιδηάβ αἱἱ 
ΤΆ 86 Κ (γον. χχσ. 1δὅ; 18. γσ. 14: Η6Ὁ. ἴ,. ὅλ. 
[890 Εχουτϑυδ Ὀοίονν, θβϑρϑοίδ]γ Ὁ. δ80 54.---Ἶ. 1.] 
γεν. 86. Τμὸ ποτὰ Ὁ ηΌ,, δοοογαΐηρ ἰο [8 οτίῖμαὶ 
βἰχο ἤοθποα, ἀθῃοίθδ δὴ ουπυςὶ ; ἀϊ8 ἰδίοσς δηὰ πιοῖὸ 
ἄθθοταὶ ἰηἰοτργοίδιίίοη ἰ8 οοινέϊον.--- Οδρξαϊῃ οὗ [86 

ΤΑΌΘΓΑΙΙΥ ἃ βίδγον, {δὺ 18, 8 Ὄσϑουίοπες 
(806 2 Κίηρβ χχν. 8: Φεῦ. χυχίχ, 9). ΕῸΓ Ῥασε συ 8, 
806 ΠΕΙΣΙΤΖΒΟΉ, Ὀ. 681. Οη (0 ΘΕΓΟΒΟΪΟΜΎ 88 00ῃ- 
προίρα πὴ 1806 τοτλαγὶς ἐπδὶ Φοϑορἢ τ)ὲ8 801. πθεῃ 
886 88 βουθηίθθῃ Ὑϑᾶγβ οἱ, 860 δ]βὸ ὨΕι ΙΣΘΟΗ, Ὀ. 
ὅ89. Φοθορἢ β ΠἰβίΟΥΥ ΟΓΘ Βυ δ γ8 δὴ ἱπίοιτρθοῦ 
ὈΥ 189 ἱπβογίίου οὗ δὴ ἰαοίάθης ἰὼ ἴ86 18 οὗ {αάδι. 
Οἷι. χχχυἝ, οἰ σβοῖ δϑογί θοβ (18 ὕο ἸἰΡΟΓΑΓΥ͂ 47 
οὔ ἴδ ρϑτί οὗ (9 δυίδοσ, μυὶ οἵ (δαὶ γγϑ ΩΔῪ ἀσυδί. 
1 ἰ8, οὗ ᾿ 56 16 7γυδὲ (λ6 πη ἐπαῖ νγὸ βῃουϊὰ ἐχρεοὶ ἰο 
ἰδασῃ βοιῃθί ἰηρ ἸὩοτΘ δρουῦὶ Φυάδἢ, 

[ΝΟΤΕ ΟΝ ΟἜΝΕΒΙΒ Χχχγις. 8ὅ, ΤῊΣ ῬΆΠΕΤΙΤΕ 
ΟὈΝΟΈΡΤΙΟΝ ΟΥ ΞΗΣΟΙ,.--- ΤῊ 8 ἰ5 τ1Π6 ἤγαι ρἷδοθ 1 
ἩΈΪΟΩ (6 πΟΙὰ ΟΟςΌΓΣΕ, δηὰ ἰδ 8 Ὑ6ΓῪ ἱπιροτίδη (0 



ΟΗΑΡ, ΧΧΥΤΥΤΙΙ. 1-86. δδ8ὅ 

ἤγδοο, 838 ὍΥ δ πὸ σδῃ, (6 δδιϊοδὲ ΘΟ ΟΟΡΕΟΠ, ΟΥ 
τίου οποϊίου, οαὐ οὗ ἩΒΙΟΝ ἰὰ δσοθθ “1 πὶ} κὸ 
ἄονῃ ἰο ΤΥ δοὲ τοουγηΐηρ (0 5860]."---οιοαγάε δΒοοϊ, 
οτ, οὔ {Π|6 ἯΔΥ ἰο Κ5[60],---Ἰῃθ τοίογθηοθ Ὀοίηρ (0 (86 
ἀδοϊίηο οὗ ἰἰῖθ ἷἰῃ ἰπαὲὶ Ὀπικποῦτ βίδα, 
βίδοῦ, ΟΓΥ οοπαϊιίοι οὗ ὑοΐπα, 80 “819. Οὴ τπΐηρ 

αἰοθασ: ἰδ 'νγδϑ ποῖ ἃ βίδίθ οἵ ποί"βοίηρ, ἱξ τἯΘ ΤΩΔΥ 
1,96 80 ραιδοχίοδὶ δὴ ὀχργοδδίοῃυ Ὅδοοῦ ἨΔ ροίης 
ἴο ιὶβ Βοὰ ; 0 ΜΔ8 8.}}} 8 Βοῃ ; ἔΐογο ἰ8 γοὺ δ ἰἰθ 
Ὀοίποοηῃ πὶ δῃᾶ ἷβ8 ἐδίμονῦ 86 ἷβ 811 βροΐϑῃ οὗ 
ΔΒ 8 ῬΟΙΒΟΠΑΙΥ; 86 8 8.}}} τοραγάθαά δ μανίπρ δ 
Ῥοΐος ΒοιιθῃοΥ,, δηὰ Βοιρο6γθ. ΟὈΤΊΡΑΓΘ 3 ὅΐδιι. 
χὶ!, 28, Ἰπδὲὲ ἼΘΙ Ἴὲ, “1 δὰλ ροίηρ ἴο λέπι, Ὀαΐ 
ὧδ 88.411 ποὶ γϑίυση ἰο 16.) ὙΤθὸ λέπι δῃά 186 σι6 ἴῃ 
1818. ο886, Κα 186} διὰ ἰΠ6 τῖν δοπ ἴῃ Οποβίβ, δὺΘ 
811 ΡΟγβοῦλ]. [Ι͂ἢ ἴδ6 οδιϊϊοϑὶ ἰκῃξιδβο, ὙΠ ΕΓ ΑἹ] 
18 ὨΘΑΓΙΥ, δυο ἢ 086 οὗ (Π6 ῥΡγοποῦι οουϊά μαναὰ ὈΘΘΠ 
ΠῸ ὈπΙηεδηΐηρς ἤσιτο. ΤΏ Ὀαΐπρ οὗ (809 ὁη9 ΜῈσ 
Ὧ)48 ἀἰβαρροαγθὰ 18 πο 1688 ὕϑδὶ ἰδδῃ ἰδδὶ οὗἨ [86 016 
ΨἢΟ τοδί 8 8ι}}} βθθῖ, 8ι1}}} γουπα, 5 ἴο ἀ186 ἐδ Βθοτα- 
ἰδ ἴοττα [ον οσἰβίθῃηοο, οὐ οἱωδοίπσ, 88 ἃ Κπότῃ δηὰ 
υἱδίὉ]6 δίδίϑ (8606 ποίϑ, ἢ. 378 ΟΙΧΧ δαγθ σοΣ- 
ἀογοὰ ἰδ Ὠοτο εἰς Αδου, ἰηΐο 68: 6 γυϊμαῖο, σά 

ἕμπε πισιρη, ἐπὶ ἐπ εγπιση. 1 'ττὰϑ ποῖ ἰο Ἐ8 Β0} ἴῃ 
6 χτανϑ, ἴον Φόθορῃ δὰ πὸ ζτᾶγθ. Ηΐβ ὈΟῪ νγὸδ 

Βαρροβοὰ ἰὸ Ὀ6 ᾿γἱπρ ΒΟΙΩΘΉΒΟΙΓΘ ἱπ ἐπ6 ἀοδβοτῖ, Οὗ 
τογῇ ἴῃ Ῥίοοοϑ, οὐ σαγτί θὰ οἱἕ ὉΥ [6 τῖ]ὰ Ὀ6Δ5[Β (566 
τεῦ. 83). ΤῸ τοβοῖγο [ὑ 4]}} ἰηΐο βσυγαῖνο Οσργϑβϑί 18 
ἴον (0 χζτανο πουϊὰ Ὀ6 Εἰ ΠΙΡῚΥ͂ ΘΔΙΤΎὩΡ᾽ ΟἿΓ Τὰ - 
1688 τιοάογῃ τϑοίογίο ἱπίο δησίθης ἔοσυτηβ οὗ Βρθθ6 
οτορὶογοί, ἴῃ ἐμοῖς ἄτϑὶ 186, ποὺ ἴον ἴῃ6 ταῦοχ ραϊηϊ- 
ἵηγ, Ὀπὶ ἔον (06 γΟΥῪ υἱέθγδῃοο οὗ Θιῃοὔ0η8] ΘΟΏΘΘΡ- 
[οηθ. Βοποτνοῦ ἰπαἀοῆηῖῖθ (ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥῪ Ὀσ, [ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ἴ00 
ΤΑΟΌΤΒΔΙΗΥ τϑὰὶ ἴο δάγηϊ οὐὗὅἁἨ δΔῊῪ δυοῦ ΘΧρ ΔηδιίοΏΒ. 
Ι,οοκίηρ αἱ ἰδ βιθδα ἢ ἔτοσα (5 ργί ιν βίδπαροίηϊ, 
ἯΘ δτὸ σου ΡΟ 164 ἴο 58Υ, πδὶ δὴ υπἀουλείηρ οομνίο- 
οῃ οὗὨ ρογβοπαὶ οσχυποιίοῃ δὲ ἀδδίῃ, Ἰοδυΐηρ ποι ΐησ 
Ὀαὶ ἃ ἀἰπηποπιθογοά, ἀθοοσωροαίηρ ΒΟΥ, ΠΟῪ Ὀοϊοηρς- 
ἴῃς ἴ0 ΠΟ ὁη6, ὙΟΌΪά πότορΡ μανὸ μίγη σἧβθθ ἰὸ δὰ 

6. Τὴ6 πῆθῦθ ΘΟΠΘΟΡΟΙ Οὗἁ {6 ζτᾶνθ, 88 ἃ 
πρὶ οὗ θυτίαὶ, 18 ἴο0 ὭΔΙΤΟ ἴον ἰΐ, Ιύ, ΔΙ σοῦ, που]ὰ 
ΔΥ͂Θ ἀοϑιτογοὰ ἴῃ6 ἰάθα ἴῃ [8 χοτγτὴ, γαῖδοῦ (Ὦδῃ ὮδνθΘ 

εΕἶἴνϑῃ οτἱρίῃ δπὰ δχρδηκίοη ἰοὸ ἰΐ. ἴηι ἴδοι, ἰοο, ἐδ 
ΠΟΥ͂ δὰ ἃ πὸ} } κοντα ποσὰ ἴον [06 ῥΚΊΆΥΘ, 88 ἃ 60Ὁ- 
βυρά ρίας οὗὁἨ ἀοροβίὶ ἕον ἴ86 Ὀοὰγ (ΞΡ ὨΣΤΙΣ, ἃ 
ῬΟδΒβοββί ΟΏ, ΟἹ ῬιΟΡΟΡΥ, οὗ ἃ χτανο, 8600 α΄6ῃ. χχϊϊι, 9), 
ΒΏΟΝΒ [Παὺ {Π|18 ΟΥΠΒΟΡ πᾶστλθ, δηᾷ (δϊ8 οἴθΡ ΘΟΠ66 
τίοπ, πιοσθ ποὺ ἀοροηδθῃῦ Ὁροὴ ἰδ, μον ἀογὶ νοᾶ ἔγοτα ἴἴ. 

ΤῺ οἷον Ἰοσ ΘΟ ΥΡΏΘΙΒ δηἃ οοχασηθηΐδίοσβ σ6ἢ- 
ΘΡΆΪΥ ἀετίνοά (π ποτὰ 9112 (ϑλθοῖ) ἔγοια 93 τὶ 
(8λα-αἴ), ἰο αδῇ, ἐπφιιΐγο, οἴ. ΤῊ8 8. ἃ ὙΘΙῪ ΟΑΒΥ 
ἀοτίνδιίοη, 80 ΤᾺΣ 88 ἴθττα 18 Θοῃοοστηθαᾶ: δηᾶὰ ΜὙὮΥ ἷ8 
ἦς ποῖ οοττθο 7 [Ιἢ ΔΩΥ͂ ΝΜΑΥ ἴΠ6 Βθῆὴ8ο ἀοάυοοα Ὑ]]} 
866 Π6ΆΓ, ΟΥ δτ-εἰομοά, δοοογάϊης, 0 ΟἿΣ ῥτγθοοη- 
οΟΡ ΪοΏΒ ἴῃ τοβρϑοὶ ἴο ἐδπαΐ 6α]οβὺ νοῦ οὗ οχυποὶ ον 
ςσοπεηυδὰ Οαβϑοηΐυβ τοὐοοὶδ ἰΐ, ταδί ἰδίην 
ἐμὲ ἸΝῺ ἰβ ἕο [}}» , Διὰ τη68:8 σασίζῳ ; ὮΘΠΟΘ ἃ 
Βυ οστδηθδῃ στορίοη, οἰθ. Ηθ σϑίοιβ ἰο 9, λοϊϊοιο 
οὗ [86 Βδηά, ον Ββι, 18. χ]ὶ. 12: 1 Κίηρθ χχ. 10; Εἰζοῖ, 
χἰ τ, 19; δηὰ 555), (Π6 ὩδΙὰθ ἴῸΓ ἴῸΧ οὐ ᾿δοῖκαὶ, τῆ 
ἀΐρ8 Πο165 ἰῃ ἴ[Π6 οδγίῃ,-- ἰδ θοΐηρ 411 ἐμὲ ὁδῃ Ὀ6 
ἰουμα οὗὨ δΔὴγ οΟἶβοὺ 860 οὗ (Π0 βυρροδοά σοού ἴσζοιῃ 

4 [(σσπιρᾶτο ἴδ Ἠοῦτον δὲ; Ὁ9, 86 πδοᾶ Ῥε. χἹν!. 1, ἔτοτα 
τυ] οὉ ὀοπλο [ἢ6 Γγχοαποπξ ΣΔΌΡἑΩΪΟΔΙ Ὧ56 ΟΥἁ Ἐ8Θ ἔοστη ἴοι 6χ- 

ἐπ. Οὐοτρ. δἷδὸ [89 ἱείδιοο 82 1ἰμλὲ ὙΙΟΩ 18 ΒΟΤΔΘΒΟῪ 

Αταῦ, 92» κυὰ φοὗ Ὁ.,.2..9...} τε τὰ ὄντα, οκδία. Τάῖ,, 
(λίπρϑ ἰο δε 7υιπὰ.--Τὶ 1,1] 

ἩἘΠΐοΝ οοαθδ ἰδ ΐἶ5 πηοδὶ δποίδης τοῦ, 80 (1]} οὗ βοῦγ6 
τηοϑῦ δΒο] θη βἱροϊβοδθοθ. ΤΏΘΓΘ ἷ8 ἃ Γοίογοποθ, 4180, 
ἰο ἴδ0 Θοιτδῃ λδέϊε, οὐ [8:6 ζΘΏΘΤΑΙ ἰστίὰ οὗ {0 
πογίδοσγη πδιΐίοβ (αοίμϊο, βοδιαϊπανίδη, ἥαχοη), ἀθ- 
Ὡοίΐηρ ἀοΐδ, οὐ σαν γ; βου (818 18 [9 ὙΘΓΥ αὐ168- 
ἰἰσῃ, Ἡδοῖβον [6 ποτίμοση οοποορίΐοῃ 8 ποὶ ἃ 860- 
ΟὨΘΔΔΕῪ 006, οοπποοὶοα τὴ δαὶ Ἰδαίου ᾿δπουρῃς οὗ 
Ῥθῃδ] οοπβηοτηθηΐ ἩΒΙΟΝ 88 ΠΟΥΟΥ ΒΟρΡΑΓΔΌΪΘ ἴγοτα 
[6 βαχου λεὶὶ,---ἃ Βοη 80. ἰτηϊϊαϊοη, ἴῃ ἐδοῖ, οὐ 186 
ΤΩ ἱπάθβηϊίο διὰ τότ δρίγ μα] ποιΐοη ΡῬυὶπλ 
Ῥγοβοηϊοὰ Ὀγ ἰδς ἀτοοῖκ Ἠδάοθ, δῃὰ πλϊοῃ Γἀγη δ} 68 
186 χὰ ΡΔΙΆ]]16ἱ ἰο {6 οδυὶν Ἡρῦτον βιιοοὶ. ἘΠτβὶ 
888 {86 ΒΆΣΩΘ ΥἹΟῚ 88 ὀδβαπΐι8. ΤῸ τιδκο 5ἿΝ Ὁ ἀπά 
Στ οαυϊναϊοηίθ, οἰ γταοϊορίοα!!γ, ἰμθγο 18 βαρροδοά 
ἴο ὈΘ δὴ ἰπίογουδησο οὗ ἐξ δηὰ Κν, ἃ [πΐηρ αυΐὶα ΘοΙΩ- 
ΤΟ πῃ (86 Ἰαῖος ϑγγίδο, Ὀπὲ σατο ἰπ (16 ἨδΌΓΟΥ, 
οθρθοδ!γ ἴ[ῃ6 οασιΐον τυ ἰηρβ, ἀνὰ ποῖ πσουϊὰ ὈῸ 
αἰϊοὰ δ8 ἃ τοδιῖς γεοομέογίδ Ἡεδγαϊδηιὶ, ᾿ὲ ἴμ9 ταοῃ.- 
αἰϊβὲῖο ἀγχυμιθηῖ, αἰ ΔΗΥ ἰἰη6, τοαυϊροὰ ἱ, ΤΟ 
[48 ον Κορὲ ἰδ ρἷδοθ τηοδὲ ἰδηδλοίϊουβυ ἴῃ [86 
Αὐδοΐο, δα βῃοσῃ ὮὉΥ ΒΟΌΪΒΟΩ ἱπ 106 ὨυτηθΓοΟι 
ΡΓΟΡΟΣ Ὡδιηθ8 οὗ ρμίδοοθ ἴῃ τ ΐοῖ ἷξὲ τοπιαΐπα Ὀῃ- 
οδδηροὰ ἰο (͵]8 ἀΔγ. 80 ἰΐ ταϑ, ἀουδί]οβθ, ἐπ [80 
ταοδὶ δδυὶν Βμοιηΐο, ὑπουρὰ ἰπ (δ6 βγτίδο ἰδ Ὀθοδιὴθ 
δμοσσδγὰδ τηποἷὶ τϑαϊκοηϑα ἐμγουρὴ ἔθ δης ρα μοεὶσ 
ατϑοῖκς δὰ Βοτηδη ἱπῆσθῃοθ ὉρΟῚ ἰδδὶ ἰδηρσύδρο, δηὰ 
80, ἔροαποη ραδϑϑα ἰηΐο {Π 0 ΤΏΟΓΘ ΘΔΔΙΥ ὑσοπουποορῖ 
ἀξ, ΙΕ ἰβ ἱργοΌΘὈ]9 ὑμπᾶὺ ἰμΐ8 δουϊὰ Βανὸ ἰδκοϑη 
Ρἶδοο ἴῃ [ἢ τηοσὺ δῃοίοπῦ βίαρϑ οὐὗἩ (6 Ἰδηριιδρα, Οὗ 
αἱ (86 ὑΐηο οὗ ὑἰμ6 βδγβὲ οοουγγοησα οὗ 8 ποτὰ ἰη 
86 ὈΪΌ] 1.41 πτίἰρβ. Οὀθομΐαβ πουϊὰ οαἶνο ἰὸ ὅπ Ὁ, 
ἴοο, ἐδ6 δυρροδι ἀπου8 ῬΥΪΔΔΙΓΎ ΒΘη86 οὗ αἀἰσσίπο, ἴο 
τΏΔ Κο ἰτ (Π6 στουμὰ οὗὁὨ [80 ΒΟΟΟΠΟΔΓΡῪ ἰάθα οὗ δεαγολ 
οὐ ἱπαυΐγγ , Ὀπΐ {018 18 ποῖ [86 ὈΣΪΤΏΔΡΥ ΟΥ ῥτγοδοιηΐ- 
πδαὺ οοποορίίου οἵὁ ΝῺ ; ἰὐ ἰ8 αἰ σαγβ ἰμαὺ οὗὨ ἱπέογ- 
γοραίίον, κο ἴμ0 ἀτϑοὶς ἐρωτάω, ον οὗἨ ἀδηιαπα, ᾿ἰκ6 
αἰτέω, οΥαν ἱπιρἸ γίημ δρεοοῖ, ἰμδίοφὰ οὗ {86 ροείνα 
δὲ οἵ ΒοΔΙοῖ, δυο 48 8 ἀθῃοίοα ὈΥ ἰΠ6 ΗΘΌΓΘΥ 
“ΡΗ͂, ἐο οχρίογο. βαρβοαθσθηΐ ΟΣ ΘΟσΎΔρμοτΒ δηὰ 
ΘΟΙΘΉΔΊΟΤΒ ΠΑΥ͂Θ ΦΌΠΟΥΑΙΥ [0] νοῦ ἀοθϑηΐαδ, το 
ΒΟΘΙΏΒ ἰ0 ὑγίάθ Ηἰπιβοῖῦ Ὁροὰ ἐδ 8 αἰδβοο ἔίουυ (866 
ἘΟΒΙΝΒΟΝ: “Ἴμοχ. Ν, Τοβι." οὐ ἴδ6 πογὰ Ηδάδ68). 
ΟΥ̓ 18 οἱάον πιοάο οἵ ἀοτϊναιίου ὯΘ 589 : “ γον 
εἔνηιο οοἨ)εοέμγα υἷς πισηιογαίμ αἶσα δε...) ἘΦΥ ΒΟΙῺΘ 
10 πουἹὰ Ὀ6 τεραγάδα κα Ὀοίγαυηρ ἃ ἀοβοίθ ΠΟΥ ἰη 

ἘΠῚ Βρῦτον Ιοδγηΐπρ ἰο ἰἰηξκ οὗἁ βαρ ρον ΐπρ Δῃ ΟἸΥΤΩΟΙΟΡῪ 
80 οοπἰοΤηρἐ ὈΟΌΒΙΥ ταοὐθοϊθά. Απὰ γοὶ ἰδ Πα8 οἰαὶ 9 
[παῖ βου] ποὺ 6 Πρ γ αν ὑΡ, ΘπΡ οί} 88 (ΠῸῪ 
ΔΙῸ Β0Ὸ ἐπ ϊπηδίο! Υ οοπποοιοα πιὰ (86 ἱτπιροτίδης ἴῃ- 
σαΐξςγ ἰἱῃ τοδρϑοῖ ἴοὸ ἰ86 ἢτβι οοποορίΐοῃ οὗ ἰμοβ τδο 
ἔγαὶ υϑοὰ (9 ποτὰ. Ὑγ͵αδβ {π18, ῬΥἰΠλΑσῖ]Υ, ἃ ἰπουρὰς 
οὗ Ἰοσδ γ, ονσονον τὶἅὰ6 ΟΥ ὨΔΙΤΟῪ ἰξ ΤΩΔΥ ἢδτθ 
θθθῖ, οὗ ἀϊὰ (6 βραοθιῃοιίοη, τ ϑίοΒ ππἀουδύσά!γ 
ῥσονδοὰ δου δυβ, Θ0Π16 ἴσο) δὴ ΘΔΙΪΟΣ ἀν λεμ 
ΟΥ Ββίδίϑ οὗ βοὺϊ ταί 6 γ, πιοσθ οἰ οΘ ον 4Π|οὦ ὑο γδοίέηῦ 
(δὴ ἰὼ ΔὴῪ ροεΐϊνο ἰά6ο84. 7} ΤῊΪ9 οοποορίίοη οὗἁ ]0- 
ΘΔΙΣΟῪ ἴῃ [86 ΘΑΡΙ σδτη6 ἴῃ ΘΕΩΥΪγ: ἰὑ ζτον πδίυ- 
ΓΆΪ1γ ἔγοσῃ βοιηοιδίησ Ὀοΐογο ἰδ: Ὀπὶ νγδϑ ἰΐ ἢγβέ οὗ 
411} Ιονί, ΗογᾶοΡ, οἷο., δῦ, ἀου 1688, οοτγθοὺ ἴῃ 
(86 τοργοβοηίδίίουβ ἴμ6 γ σἷτο οὗ ἔμ ΗΘΌΓΟΥ 51160], 
88 80 ἰπιαρσίηοα Βα ουτ ηθϑῃ τοδί θηοθ οὗ ἴΠ6 ἀρδὰ, 
διὰ υἷα ἰ8 οοπϑττηθὰ ὈΥ ̓ δίδὺ οχργοββίουβ νγὸ πὰ ἴῃ 
[6 ῬΒαΪπ)Β δηᾶὰ οἰβονῆογο, δυσὶ 48 “ ροίηρ ἄονῃ ἰο 
(80 Ρἱν᾽ (οοαραγο 3 Ὑ1 70 δηὰ 5ίτα αν Ἰδησύαρο, 
ῬΒ. χχυὶϊ, 1. χχχ. 4. ᾿ἰχχσχυίϊ, ὅδ: 18. χὶν. 19 ; 
χχχυ δὶ. 10, οἰ6.); γοῖ 8.111 {μοτο 8 ἰμ6 Ὀσδβὶ οὗ τοδ- 
ΒΟΙΏΒ ἴον Ὀοιἰονίηρ (μαὺ τμδὲὶ ΙΏΔΥ ὈῸ6 οΔ 6 (89 
οτροίΐοῃδὶ οὐ οὐδουϊαίογυ, οοῃοορίϊοη. τῦλϑ ϑαγ] ον (Π8η 



δϑ6 

εδιῖ5, διὰ ἐπδὲ (86 1οσ8] τῶϑ ἰ;9 ἥόγης ἴξ ἰοοῖ πβϑῃ ἱξ 
ἴγοπι δὴ φηβοίδο ἰ0 ἃ δβροσυϊδεένο ἐλοωρλέ. 

ΜἘδὶ βοῦγοο, (πση, ἴῃ ἐδὶβ ΘΑΥΙΟΡ οου ά 
ἐδθ Π8Π}|6 ΠΟΤ Ὠδίθζα} } Υ ἤδνθ οὐ ἰδδη ἴτοῖὰ ἰδ6 
Ρτὶμοϊνο εἰσηίβολμοθ οὗ ἰμδὲ πορὰ δὲ, πϑιοῖ, ἴα 

ἰὯ0 Ατδῦϊο ζω, Δι ΘΥΕΙΎΝΒΟΙΟ [8 {86 Βηριρὶείο 
ἔδταγ, δΔ8 (;19 οῃ6 οἱ ἃ βοῆβ6 οὗ δρρεδϊϊηρ ἱπίοντο- 

τίοη,-αθ τρί, βίτηρ!ο ἱπαύυΐγΥ, δοοοθα Υ, [86 ἰάθα οὗ 
δ εεραπῦν ΤΏ αὐτὸν οὗ ἴδ οἰάον οἰγιδοϊορίβίδ, ἔμθῃ, 
οομηαὶβίοα, ποὶ ἰπ τρλκίησ ἰὺ ἴγοι οὐδ, Ὀαϊ ἴῃ ΘΟη- 
Ὦ ἰδ τὶ (818 βοοομάδγυ ἰάθα, δηὰ 80 τοΐοστίης 
ἱξ ἰο Βμιθοὶ ἰἰβοῦ δὲ ἀδηιαπαϊΐησ, ἰπβίοδαὰ οὔ ἰδ 
τηουτηίηρ, δἰ σιοΐηρ πΌΣΥΥΟΓΒ αελὲπο αἴνορ ὑπὸ ἀσδά. 
ΤΌΘΥ κυρροδοὰ 1 Μὰ8 οδ δὰ Ξἢ.601 ἔοι ἰΐβ γαρασέξν, 
ΟΥ τρβδυδηϊοποῦθ, οτὐοῦ οἰαἰμιὶπρ ἰ(5 γτΥἱοίΓη8,--ἃ 
τπουρῶϊ, ἰπἀοοά, σοεμσλοι ἴῃ ἐδ6 ἀαγὲν Ἰδηστδρθ οὗ 
τοουγηίηρσ, ὈυΣ δανίπα ἴοο τουοὶ οὗ ἐσορὶοδὶ δείέβοο 
ἰο ὃ6 ἐδ γΟΥῪ οδεϊοθί. [0 ὈΘΙΟΒΡ ἰοὸ ἔδιδι Ἰαΐοῦ δίδρϑ 
ἴῃ πο Ἰἰδησιασο ἰα οἰ ρίογοα, γοἰτοδούγοὶγ, ἰὸ 
ΔΔΙΚΘΩ ΟΣ ἰηἰΘΗΒΙῪ οχμοίίου, ἰηδίραα οὗ Ὀοΐηρ ἐΐδ 
υλίηᾳ, ἱσεθρσοβδίϊο υτίογαμοθ. [ΙΒ διιρροτὶ αἴ (δὲ8 
σίονν, ἴῃ ἰαχὲ οοὨδίδ με οἰϊοὰ, 88 ἐμ βίδιιἀὰ οπ6, 
ΤΔΒΡΙΟΥ͂. χαχ. 16, ὙΠ ΣΤ Ὅς δὲ5 ΓΠΙΣΞῸ δὲ -« δἰχῶ, 
ϑλοοῖ ἐλαί ἐε πευον ϑαέὶ ἐλαί πουον 
866 86 οἱά δ ονρωββ τρρρα κ Τ κων αεἰον γι ὑὸς Ὀοοῖς 
οἵ Ῥτγονυοεῦα. παΐημκ ἰο (8 8 {ῃῃ:6 ΤΩΔΙΒΘΣ 
Ἢ γῇ ἰοἢ) Ηοτοες βροαῖκ οὗ Ηδάρβ, δοὰ 8 νγαδί ρορυ- 
ἴοη: 

κλντὰ ἔθνεα νεκρῶν. 

50 (86 ἀγδιοδίίς ροϑὶβ σοργοβοὴξ ἰδ 8Δ8 σϑρδοίουδ, 
ΟΑΥΤΥ Ως οἱἵζ᾽ 1(8 υἱοι 8 11κΚ6 ἃ ἔδγοοΐουβ δηΐμηδὶ (866 
86 “Μεοᾶρ4) οὗ ἘΒΙΡΙΡΑΒ, 1108), ἱποχογδθο, 
γηλεής, ΡΠ ]668, αὐτὸς ἀσπιδηαΐηρ, Ὀὰλ ϑαγίηρσ 10 
ῬΓΑΥΘΓ ἴῃ τοίυση, ρδηςα ἰΐ Πδὰ Βοιι]οὰ ἰπίο ὑπ 6 ο85- 
δἷςαὶ Ῥῆγαβθ γαρᾶχς Ογομδ (806 Ολτυι δ, ἰϊ, 98, 29). 
Βαϊ (δῖα, νιβαίονον ἔοττω πιϊχῃς Ὀ6 ρίνοι ἰὸ ἷϊ, νῶϑ 
πο [6 ἢγοὶ ἰδουρῶς ἰδὲ πουϊὰ δγίϑο ἴῃ ἐδὸ χαϊπὰ 
τοβροοῖηρ ἰδ6 δβέδίθ οὗ ἰ8ὸ ἀθ Ἰποιοδὰ οὗ 
δυσῖ δὴ οὐ᾽οοῦνο δεέϊτθαξο οὗ οα, οὗ Ξῃθοϊ, 85 ἃ 
Ρίωσθ ἀπ ιν (0 Ὀ6 8]16ἀ, 1ξ νᾶϑ γαίδος (86 ϑυὺ- 
θειῖνο ἐθεϊϊηρ οὗ ἱπαηυΐτί πο, τοπᾶάον δὲ (9 ρδμθποϊοθ- 
ὯΟΏ οὗἁ ἀδδϑιδ, δὲ ἐδ ἱμουρδὲ οὗ [86 ὁΒ9 π8οὸ δαὰ 
ἀἰδαρροασγοά, δῃὰ οὗ ἰῃδι ἱπαχρ δῦ ὶο δίδίο ἰηΐο τ ϊοῖ 
οὐδ {80 ἱπιαρίπδώοῃ ἔδ!]οὰ (ο ζο ον μίτα, Βμδάονυ 
88 81 δβυοὴ ἷα, ἰδ 8 ΟἿΪΥ 186 671- 
ἄδηοο οὗ δαὶ ἐδοϊϊηρ οὗ οοπιηυδὰ Ὀοίηρ Ἡοἢ ΒΟ ἀ8 
ΟἿ 80 ΒΣΠῺ]}Υ (Προυρἢ ἰξ 4]1, 86 ἐπῃοθρὰ ἰπ δρίϊο οὗ (.9 
ῬΟΘΙνΘ δρροδγαησοθ οὗ β6η86 ὑεβιγίηρ ἐο ἰμ9 ἀθ- 
᾿χηοκῆρ; ΟΥ ἴπο πορδέϊνο ἐοθ ΠΟΥ δυιβίπρ ἔγοτα [ἢ 

τὸ οὗὨ {10 6Υ6 10 ρΡΐογοθ ἴῃ6 ἀδυΐίζβοθθ (θῃσο ἐδ 6 
Οτοοῖς Ἠδάθα, (ῃ9 ὠηϑ66η), οὐ οὗἩἨἁ ἴ6 δῦ ὑὸ μβίδβος 
ΔῺΥ Τοροσί ἔγοιι {86 κἰϊθηθο ἰπΐο Ἡδο ἐ8δ6 ἀοδὰ Βδὰ 
ἔοιθ. 66 γπδυῖχϑ ἰῃ ἐπα ποΐθ ὈΘίΌΓΣΟ ταΐογγοὰ ἰο, 

. 318, οὐ (10 ἰάδα οὗ ἀθϑιἢβ δὲ δ δίαέδ, ἃ ἰδία οὗ 
ἐσ, [86 δη  οβίβ, ηοὺ οὗὨ δοίης, Ὀυὲ οὗ ἴΠ6 δοῦνϑ 

16 ““ Ῥϑαθαί (ῃ9 δυη." Νον ἐπ ἰάοα οἵ οχεϊποίζου, 
οὗ δυβοϊαίο ποι. δοίΐηρ, οὗὨ α ἰοίδὶ 1οεβ8 οὔ ἱβαϊνίάυδὶ 
ῬΟΙΒΟΔΙΥ,͵ που] τὸ ὀχοϊυάοὰ 4}} αυροιϊοπίηρ ; ἰὲ 
ποῦ] πονοῦ δύο τωδὰθ δυο ποτὰβ 848 Ηδίδβ, Οὗ 
560], δοοογάΐϊῃρ ἰὸ οἰΐπορ δοποορέϊοαι, Ὑμοίμον οὗ 
τα πεν, ΟΣ ὡς τ 5. τ ΔΒ ἀϑηοίηρ, ἃ βίδίθ οΣ 
δ ποθοῦν 88 ἱῃ ΟΥ 88 ἱπίοστομα 
ὙΠΟΙΒΟΡ 88 δα ἀτοθδοὰ ἰὸ {86 ᾿ρϑόθη, οὐ (0 {86 ὑέᾷις 
1688 δῃὰ πλεαγά, ΤῺΘ τωδῃ τδΔ8 ρΌΠο, Ὀὰξ πΏΘΙΘ ἢ 
Ἀσοογάϊπρ ἴο ἃ πιοϑὲ διοίθῃης δὰ ἰουοῃίηρ ουδβίοτα, 
[ΠΟΥ ΤὨγῖο6 τηοβὲ ΒΟΙΘΙΏΗΪΥ ἰηνοκοὰ Ἠ18 ἤδταθ, θὰ ΠῸ 
ΒΏΒΥΓΟΡ ΟΔΙὴ6 ὉδοΚ, Τοῖς Ὀο] οὗ ἰπ δἷβ οοπεηυορα 
Ὀεΐηρ ταϑ ΒΏΟνΤΩ ὈΥ 86 τνοῖὶςα ἰδὲ πϑηΐ δῇ δ ΐτη, 
ἀποῦρἢ Π0 τοβροπάϊηρ γοῖο6 γγὰ8 τοίασηθα ἰὸ (86 νίηρ 

ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΚΒ ΤῊΝ ΕἸΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΧΟΡΕᾺ. 

φε-. ὙἸΔῸ (110 ἰπβηίείνο ὑδοὰ δῷ ἃ πουβ), ἴὸ διὰ, 
[0 ἰπθὶγθ δηχί ΌΘΙΥ: Β6 δὰ βόῃθ ἰὸ (δ ἰαπὰ ἰδὲ 
ἀοποίοα, ἐπδὶ “ ὑπάϊδοογογθὰ ΘΟΌΒΙΣΥ ἔτοδι ἩδΟδδ 
ΒΟΌΓΙΘ Ο σά γ ον τοσιγηο," Τθὸ Κογο-ίεχὶ ἤοτὸ ὦ 
Φοῦ χίν. 10: “Νδβ αἷθϑθ, αδὰ ᾿σδδίοϑ Δ: [6 χίνοιὶὰ 
ἘΡ ἰδ μῃοδὶ (Ὁ ἸΝῚ 5", γίσλιοαλ λα-οὐσει, τλλὰ 
εἰσ θδ, ΟΥ ζΆ5ρ8 ἔτ Ὀτϑδί), δὰ ἩΒΘΓΘ ἴ8 Β6}" πὶ 
ὠϑάνγο, Ο, ἩΒΟΙΟ 15 Βε6 7 8.6.6 Ζδοὶ. ἱ. δ: Το ζαίλετε! 
ΣΤ ΓΝ, ὐεγο αγῷ ἔλόν 7 ΟὈΟεΏΡΑΣΟ δἷβὸ ζοὺ τῇ. 
41, διὰ οἴδιονῦ ρἰδοϑδ οὔ ἃ δἰπυϊδν κὶηὰ, 811} δβοπίησ 
ΒΟῊΝ πδίυγαὶ 8 [2Ώ6 οομμοοίδοῃ Ὀεδίπθοι ἰδ παὶὶὶ 
αποδίομίης ᾿τεάγψο, δηὰ ἐἰδ6 ποσὰ ὅΐδιοοὶ 80 ἱ 
ΜΕΤ ΡΠ Επ ον ὉγΥ ἱὶ, 

ἀἰβαρροῦταηοο οὗ Εποοῦ δῸμα ἰδ 6 ΘΑΓΙ πα 
ΒΙΓΔΏΡΟΥ ἰμδὴ ἰδαΐ οὗ [86 οτάϊηαγγυ ἀδαίδ, Ὀὺὶ γάτο 
Γδο ἰ0 (δ6 δδιηθ ἴϑοϊ ηρ ΟΥ̓ ἱπαυΐτΥ, ΟἿΪΥ ἰπ ἃ πιο Ὸ 
ἰηὐδιδῖνο ἃ “Ἠὸο Μδ8 ποὶ (ουπα,᾽ οὐχ εὑρίσκετο, 
ΒΔΥΘ ἴ86 διὰ {818 ρίνοθ (8:6 τϑὰ] πιϑδηΐῃς οἵ 
ἰδο Ηροῦτον 55 λ, ποὶ ἀδδοίίῃς ποπ-οχίβίοθοο, ἕο 
(δὲ του ]Ἱὰ Ὀὸ ἀἰτ  ΟΌ οοπίγωσυν ἰο Ἡλιδὲ ἰολοπε, ὑσὶ 
δὲ ὯὨ6 πδβὲ ὩὨΟΉΒΟσΘ ἰο ὈΘ ἐουχὰ οὐ οατίὶ. 

Του τοκασύ ρα, ἰξ 18 ΘΆΔῪ ἴὰ 806 ΒΟ (86 ἰώδα οἵ 
ΒΟΙΏΘ ΟΘΔΗΪΥ ποιὰ φοοη αἰϊδοῦ ᾿ἰἐβαὶῦ τὸ (86 ῥτι- 
το οδοϊομδὶ οὐῃοορίΐο, δῃὰ ἴῃ (ἶμηθ Ὀδούτηα 80 
Ῥεοἀοεξοίποηι ἰπαὶ (20 Οα6Γ᾽ βοστα οὗ ἱδπουρδὶ, (μι 
ΜΔ ἣὰ (0 ΘΙΥΩΛΟΪΟΡΎ, ψουϊὰ δἰπιοϑὶ ἘἩΠΟἾ}} ἀἶδρ- 
Ῥθαῦ. 80} ἰδ ορί γί οἵ (π6 τογὰ, 1ἰ5 σεῖδέ οὐ εοιί, 
0 ὕδὸ [86 τοογο οι ρῃδιϊο Οοττϑῃ ΟἹ ϑδχοῦ, ἰοδξ 
Βαυπίο ἰξ ἴον (86 οοποορίίοι 88 οἰδηροα 80 88 ἰὺ 
Τοοϑῖτο ἰπῦο ἰδ ΤΩΟΙῸ ἐδοὸ Ἰοοὰὶ διὰ ἀοβηΐίο, 
Ττοδοδ δὲ ΒΟ ΠΟῊ ἰθηδοίουβ 18 {18 τοοίβεῆϑὲ 
οὗ οἰὰ ποτᾶδ, ργοθοσνίῃρ ἴβθτι, Ἰἰϊσο βοπια ρυλγθϊδῃ 
Βεοίυς, ἔγοσα ταϊδυδδθ διὰ σοἰβαρρ] οδίου, δρ88 δεγ 
ἰξ 85 οοὐδοὰ ἰο Ὀ6 αἰγεοῦν οοποορίαυδϊὶ, οὐ ἰ0 ὃδ 
Κηον δὲ δ}, ἀχοορὲ ἰο (6 δηιαπασίδα Ρα]οϊορίϑί, 
ΤΏυδ, δἰἐπουρὰ ἐπθ ΟΑΥΟΓΏΟυΒ ΟΥ Βυίοτσϑηθδη 10οὰ 
Ἀδὰ Ὀϑδοσῶα Ὀγοζοϊηϑηὶ ἴῃ ἐπ ῬΒΑΪπλδ δηὰ οἰβοπίοῖο, 
τπΐ οἹὰ ἐρέγέξ οὕ ἐὰλ6 τονὰ 5} μονϑγα δθοαι ἰἰ ἴα αἱ! 
880 ΡΘΩΒΩΡῸΘ: ΜΘ 8ι.}}} βδοοῖῃ ἰὼ ἤθδῦ (πὸ εἰρθίης 
ῳὠόάνψο ; ἴθθγο γοὶ ἩΏρσοΙΒ ἴῃ (Π6 ΘδΡ (6 γῥἰδιηιδνε 
κι, ἀοηοίίηρ ἰῃ6 ἰηΐθηδα ἰοοκίηρ ἰηίο ἐδ ποῇὰ 
Ὁπίεηονσι, ἔδο δηχίουϑ ᾿ἰϑιθηΐηρ δ τ ἴμεν δ εὐότας 
πᾳ νοΐοο 8 γοϊυτη σα. 

Τδὶ ὅ'οοὶ, ἴῃ 105 ὉΓΙΏΔΥΥ Β0Ώ86, ἀἰὰ ποῖ τρθδῃ 
(89 χτατς, διὰ ἴῃ ἔδλοϊ δὰ Ὧο οἰγτηοορίοαὶ δϑβοίμ. 
ἐΐοη τί τἢ ἴε, 18 Βμονγα ὈΥ (86 [δοί͵ ΔΙτοδὰγ πιοποηοῦ, 
ἰδδῖ ἴπ0γ9 νὰϑ ἃ αἀἰδβιίίποὶ πογὰ ἴογ ἴπ6 Ἰδιίδν, οἵ δ 
ΘΑΙΪ ον ΟΟΟΌτΤΟΠΟΘ ἰῃ ἰ6 Ξοτγίρίυγοβ, δοσητοοη ἰηῃ εἱἱ 
186 Β5Βοιαλΐο Ἰδησύαροθ, δηὰ Ὀγοδοηϊπσ [μ6 ἀοβηῖε 
Ῥτίταδιγ οοποορίου οὗ αἀἰΐξρίην, οὐ δχοαναιίου (ἽΣΡ, 

ἀδν, ἔνὸ, Δ, ἍΔ, στὸ, στιδ, σταῦσλ Τθετα ΜῈδ 
ΠΟ ΤΌΟΙΣ ΒΟ [ὉΣ δχρϑηβίοῃ ἰηΐο ἐμ στοδίος (μουρῆὶ, 
ΤΌο Εχγρίζδη δα μαππΐρμ, ἴοο, ἴο ὁπ6 Ὑ780 αἰεηί τε 
οομβί 6:8 ἐξ, ν71}}} Δρρϑδγ 811}} 1688 (Ἀσόοσγαῦ]θ. [ἰ τεῦ 
ἃ ἐγ δηὰ ερα τ ΘΙ οὐ] οὗ ἀοδίν, [ἂν 1668 πυρ,οβῦ γα 
οὗ οοπιἰηυσα Ὀαίῃρ, ΒΟΙΠΘΒΟΥ δηὰ ΒΟΙΩΘΉΒΟΙΟ, ἰμλη 
ἴ86 Βοπίπρ οὗ 86 ὈΟὰγ ἰμίο βαῖαγο ἰβγουρὶι ἀθθοπν 
Ροδίοι ἴῃ ἐΠ6 ζσταυο, ΟΡ ἐϊβ ἀἰβροσβίου ὉΥ γε ἴηἷ0 
186 Ῥτγΐχοθ οἰ ϑιηθηΐ οὗἩ [2 ογχαπίσαϊίου, [1}0 ἰδ δυρ’ 
Ῥοδοὰ οδϑο, ΠοΎονοσ, οὐ “οδβορΒ ἰοτ δηὰ ἀἰδη69. 
Βατοὰ οοσρβα, ἔθ γθ ὧὰδ Ὡοξιΐῃρ ἔγοιω δὴγ οἵ ἰδε98 
ΒΟΏΓΟΟΘΒ ἰο αἰὰ ἰμ9 οοηοορίση. εὶ ϑαοοῦ δοϊὰ ὁ ἴθ 

: 1 νὶὦ} ζο τοουττίης, ἐο ΤΩΥ ΒΟΉ, “2 ὃν, ποὶ ὃ. 
ΟΣ δὲξ ἔογ 52, οηὶ ἀροοιριέ Ο7 ΤΟΥ 8οῖι, 88 δόοτηβ που]ὰ 
ἐδκο ἰξ.5" δὰ Φοδορὰ ὕθϑῃ ᾿σίηρ ὈΥ διπ6 βἰάε οὗ δὲ 

- [1π ὑεοοῦ ἐμαὶ δὲ ΤΩΒῪ δυὸ ἐδ 600.86 οἵ ΞΠΡΩΣ 

τοῦ]ας χοΐοσβ ἴο 1 Εΐτιρβ χίν. δ᾽; πὰ Βαϑηὶ [0 3 ϑδζὼω. ͵ 

1 Βαχη. ἷγ. 2). Βυῖ ἴδ 666 ἂο ποὲ ὉθκΥ οὔὲ ἐμοὶ πϑτοποι, ΤῊ 
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τοῖδοῦ ἰπ ἰ8δ6 βοϊὰ πθῶν Βοιϑθοῖα ΕΡΒγαίδὮ, ΟΥ 
αἰ ΑὈταδδσδ δα ὰ βδγαὶι, δηὰ [5ϑ8δὸ διὰ ΒΘΌΟ ΚΒ, 
ἴῃ [6 οαγο οὗ Μδοῃροϊδἢ, οὐ ἴῃ δοῦθ ΕΥρδη δαῖ- 
Ἔοορδδσυδ, δα ραϊτωθὰ πὶ οοαίοδὲ βρίοθα δυὰ 
πταρΡοὰ ἴῃ διοιηδεῖο πο, ἰδο ἰάοα οἵὨ ιἷὶβ υΌροϊκοῃ 

ἸΗΥ πουἹὰ ματθ Ὀδθθῃ ΒΟ τῆοτὸ Υἱνὰ, Φοδορὰ 
ὑπβοὶ Γ (8 ὙΟΥῪ ῥα) ποῦὰ βατὸ ὈὉδοὴ ὯῸ ὨΘΆΓΟΡ, 

ΟΣ ΙΏΟΓΕ τοὶ, ἰ0 ἐδο τοουτηίηρ λίθον, ἔμδὴ 88 ἢθ 
τδουρῶὶ οὗἉ εἷ8 Ὀοὰγ ᾿γίῃρ ἴῃ [09 π|]ἀογ 668, 
Οὗ ὈοΓΏΘ ὉΥ͂ ταρασίουϑ Ὀἱτάβ ἴο [86 δαρροδοὰ ἴουΓ 
ΟΟΥΏΟΣϑ οὗ ἐδο οδυίῃ. 1 πὶ|:}} κῸ ἴ0 ΤΩ δοη τηουτηΐης, 
ελεοϊαλ (τυ κ, πίιὰ Π οἵ ἀϊγοοοη), Βθοϊ-πνδτὰ,--- 
ΟἿ [86 ἯΔΥ ἰο0 [06 ππκπονῃ ᾿δηά. 

ΤῊ νἱονν οὗ Ξ|60] ἱβ βίσοη ον οουτονοταιθὰ ὉΥ 
ῖ8ο οἱ οἰ] 060, δπὰ ἰδ 6 ΕΗ οοπηροιίίοη 
οὗ ἰάοαβ νὸ δηὰ ἴῃ 6 οτἰσίῃ δῃὰ υϑὲ οὗ ἰδ τρεῖς 
Ἡαΐες. ἔβοτὴθ που]ὰ βοοὶς 18 ὈΓΪΔΔΙῪ τοολπίηρ 6}80- 
ὙΠΟΓΟ, Ὀυὺ ἰδ 8 οἰοαυὶγ ατϑοκ, δῃὰ πὸ ἀογίγδίου ἰδ 
ΤΆΟΤΟ ΟὈΥΪΟΌΔ (8δὴ {μ6 ὁ86 μΊΤΘη Ἰοηρ δρῸ, δηὰ πϊο ἢ 
που] τηδίκο {ἷ8 ποτὰ “Αιδης (ΗΠοτμηοτίο ᾿Αἴδης, τ 
[86 το ἱὰ δδρὶγαῖθ) ἔγοτῃ α ῥγιυδῦνο δπὰ ἰδεῖν ἰο 809. 
ἯΤο δᾶγῦθ [86 ν Ὺ γογὰ 88 δὴ δα᾽θοϊνο, πιῖὰ (818 
τοαθδηΐης οἵ ἐπυΐείδὶ6 οὐ πηϑοοη, ΗΈΒΊΟΡ : “ ΒΆΙἰα οὗ 
Ἡδτου]οα,᾽" 417. [1 ἀδηοῖοδ, ἴπ 6, {86 πρδϑοὴ ποτ]ά, 
οαΥΡγης ὑἰδὸ ἰάοα οἵὨ ἀἰϑδρρθάσδῃοο, δὰ οὗ οου- 
ἐπυεοὰ Ὀοΐηρ ἰῃ δοιὴα ϑίδίθ ὈΠΚΉΟΥΤΙ. 6 8δη8] 
Ὀοϊποθη ἷἰξ διὰ 826 Ηοῦτονν πορὰ ἷ5 ροσίοοῖ. 850 
186 ῬΔγδ)]ο ΐατ, 41} ἴῃ6 τιογο δβέγὶ κἰηρ, ἮΘ ΙΩΛΥ͂ ΒΑΥ͂, 
ἔτοτα 86 [δοὶ ἰμδὶ ἱπ [ῃ)6 ὕπο Ἰαησυδσοθ [86 ΔρΡΘΑὶ ἰδ 
ἴο ἔνοὸ αἰδθγοηϊ βοηβδοβ, [1ἢ [6 Ο6, ἰδ ἰ8 [26 6Υ6 

ἰηΐο (86 ἀδυῖ : ἴῃ 186 οἰδογ, 1ὲ 8 186 ΘΔ ἴῃ» 
τοπὶν ᾿ἰϑιοηΐηρ ἴο 186 5οηοο. Βοίὰ ρίνο τῖβϑθ ἴ0 {1:6 
ΒΆΤΩΘ αποϑιίοη :  Βοτα ἰδ ἢ6 ἢ ἩΔΙΓΠΟΥ 88 Ὠ6 βοῦο ὃ 
δηὰ ὈΟΐδ βϑοσὰ ἴἰὸ ἐπρὶν πτὶϊῃ θαυ] ΟΡ δαὶ ὑπαὶ 
6 οὔ ὠηϑέεπ δηὰ υὑῃδοαγὰ γοὶ ΣΘΑΙ ἐδ. βοιμθ- 
τη 68 ἃ ἀοτγίναιϊδνο ἔγοπλθ (06 βᾶσηθ σοοῖ, δῃὰ οὗ ἴῃ 
ΒδιΩΘ σοι ϊηδίίοη, 8 ἰοὶποά πὶ Ηδάθδ ἴ0 τηδῖκθ [ἢ 9 
τοϑαῃΐησ' ἱπίοηδῖνο, 88 ἴῃ {86 “Αὐαχ᾽" οὗἨ ΒΟΡΉΟΟΙΕΒ, 
607: 

τὸν ἀπότροπον ἀΐδηλον “Αιδαν--- 

ΤΟ δΎζηὶ, ὕϑοοσι Ἠαᾶοδ. 

Ἑτοότα 1818 186 Ὧ48 οοτηθ ἴδ δἀ͵δοῦνο ἀΐδιος, τοηἀοτοὰ 
εἰεγπαὶ͵ Ὀὰὶ Βανίης 18 τηοδηΐηρ ἔγτοσα ἴδ) δδβοοίδεοη 
οὗ ἰάοδ8 (186 Ηδάδδῃ, 186 ουθυϊδϑιίηρσ), βίποο ἰὺ ἰδ οὶ 
οἰγιμοϊορίοδ!γ οοπποοίοἃ τὐϊὰ αἱών (866 Φδυΐο 6, 
δεσμοῖς ἀϊδίοις, ἩΟτΤΟ [86 πο ΘΟΒΟΘΡΙΪΟΙΒ δϑϑῖὰ ἰὸ 
Ὁπ116). [ἡ ἰγαϊῃ, [Π6Γ6 18 ἃ 01086 οοῃποοίίοη ὈΘΕΘΘΣᾺ 
{8686 ἵντο Βοἰβ οὗ πογὰβ ( Αἴδης δῃὰ αἰών, ὈΞῚ 9 διὰ 
Δ), ὁ6 ανδὺ βυχροθίίης (86 οἴμον,--- (86 ἰδϊηρο 
δὶ δΓῸ δ6δη. ἃγ6 [6 ΡΟΓΑ] (οἴ οηρ ἰο {{π|6), ἐδ ἰμΐη 
πα δτὸ μηδέθπ 816 εἰογηαὶ." Ηρηοθ πὸ ᾿ᾶγὸ 
Οτοοῖ ἐδ βδιμα ἰάϊοτῃ, ἰπ τοϑροοὶ ἰο Ηδάδϑβ, ἰδὲ τὸ 
μβατθ ἴῃ ΗΘΌΓΟΝ ἱπ τοϊδίΐοῃ ἰοὸ Οἶδα (8519), ἐδ 
οουπίοτραγί οὗ αἰών. ΤΏυ5, ἴῃ {ἰπ0 ἔοττοοῦ ἰδηστασο 
ὍὯ6 ἴδΔτο {80 ΘΧΡΓΘΒΘίΟΏΒ, οἶκος “Αἰδου---δόμος ἼΑιδου, 
Θδἴα., Θοττεβροπαΐῃρ' ΘΧΔΟΙΙΥ ἰο 80 Ηδῦτγον Ὁ ῚΣ Ὁ, 
ἐλε λοιιδὲ οἔ εἰεν πέϊψ, ῬΟΟΥΤΙΥ του ἀογοὰ λὲν ἰοηρ ἔοπιδ, 
Ἑοοΐςα. σχὶὶ ὅ. ὭΡΑΓΟ ἴδῃο οἰκίαν αἰώνιον, ἴϊ:6 

Βδ0Ώδο οἵ αἀἐγεοίίοη, 80 ΟΙΘΆΣ ΘΥΘΣΥ ὮΘΥΘ 6120 ἐῃ ἐδο Βα ἀγϑὰβ 
οἵ οδοϑα πότ ἐπὶ ΡΓΟρΡοδὶ ο ἢ θὲ ΟΟΟΌΣΩ, 8 τπιοΐ Ἰοσέ ονο 
ἐπ ἰλοπο. " Οσῃο [8 [Π9 ΔἸΟΣΥ οὗ Ιετδο] " ([.90 αἴοτγ [δ δὲ τγ88). 
1 ἰδ Ὁσοῖζομ, τὰ οποά Ἰασιατδρμο, δ! ἃ ἯΘ ΤΩΑΥ͂ ΒΌΡΡΟΘΘ 81 
ΘΉΣΕΙ. 889 «εἰ6 (Ποοἰκίη») ἰο ἐδο ἐδιείπρ οὗ ἐδο δεῖς, οἱο. 
8ο, ἴῃ 186 ομίαΐ οδδο αἰἱοᾶ, ἰδ 8 ταοδί υἱν αν σοημδοσϑὰ ὉΥ 
ἑακίης ἰδ 61} γ--ἰοἰλε κοιϑε φ βαμϊ, 2 Βατα. χχί. 1-- 
[δὶ ἰδ, “" Ἰοοῖκ ποῖ ὅο το [ὉΣ ἐθ οβ86, ΒΑ ΤὉ ἘΠ οτϑδοῖο, Ὀπὲ 
“ ἴο 6] επὰ ἷδ Ὀ]οοάγ Βοῦδ6.᾽" ΑἹ [80 
ἔστε ἀουνεα! οδδοα οαπηοί ἰπναϊδάδίο ἘΠ 6 ΟἾΘΑΣ Β0)40 ἐδδὲ (μ6 
οοισηοει σοι ἀοτίπᾷ τα ϊκ08 Π679.--Τὶ 1..} 

“ Ποῦδ6 ΟἴΟΤΏΑΙ,} 2 ΟΟΓ. γ. 1. Οὐτρδρο αἷβδο ΧΕνο- 
ῬΗΟΝῈ τ ἐρρόλμι εν [86 οἷοδο, ἩΒΟΣΘ ἰὺ 18 ϑαϊὰ οὗἉ ἰδ 
Βρδυίδῃ , τὴν ἀΐδιον οἴκησιν κατηγάγετο, “ ἈΦ 
ὍΓΔ5 ὈὉτοΌρΙΣ Ὀδοκ, κὸ ΟὩΘ ἮΒΟ δὰ ὈΘΟΏ ΑἾΤΔΥ, ἰὸ 
88 οἴογηδὶ Βοιηθ. θο, ἰ00, 8 ΨΟΥΥ͂ ΣΟΙ ΔΥΪ Δ Ὁ]0 
Ῥαδδαρο, διόροδῦδ Ξισσιυβ, 110. ἱ. οὗ, δ], τοβροοιϊης 
ἜΑ ἀρύο πρὶ ἕεύμῃ διηοίσης ἶδηθ : “ ΤῊΘ 

ἰιδοη Ὧρ [Π6Υ 68]} οΥ Ἰοάσίπηρ- 
καταλύσεις, ἴηοθ ἨΘ ἀνγο}} ἴῃ ἰπότὴ 80 βιοσὲ 

8 ἔσοο, μὰὶ ὕο86 οὗ {}0 ἀσδὰ ΜΕΥ ΒΡ οἴκους ἀϊδίους, 
οὐουϊδοϊίηρ δοοῦθδ, δ σραϊΐηρ ἴῃ ἴμοτα ἔΌγοτον, τὸν 
ἄπειρον ἀιῶνα."" β8ε6 αἶϑοὸ Ῥλπκὰν : 6 ζ7οδὲ ΝοίῥἝεϊα, 
οἷο., οἢ 80 ΘΑ Ατδθΐδη Ὀδ] ἰοῦ, Ὁ. 27. 

ὙΤῺΥ δδου]ὰ ποὲὶ Φαοοῦ Βατὸ πδὰ (80 ἰᾷδα 88 πὴὸ}} 
88 ἴΠ666 τηοϑί δηοϊοηὺ Εργρίίδηδ ἢ Τμδὶ Πἷδ ᾿πουρῶὶ 
ΓΔΒ ΤΩΟΤῸ ἰπἀοβηΐία, ἐπὶ ἰδ δα 1668 οὗ αἰγοιτηβίδηοο 
διμὶ Ἰοσδ ἐγ, 1688 ΟΥ̓ΕΤῚ ὙΑΥ, ἴδῃ [86 Οτοοὶς 
διὰ Εργρύώδη (ΔΏΟΥ ρανο ἰΐ, ΟὨΪΥ ῥγουθδ ἰϊ8 δἰ σῆοΥ 
ῬΟΣΙΟΥ 826 4 ἀϊνίηθ 8 ΒΌ] τη δοὶ οἵἉ (αἰ 1}, ΓΑΊΒ ΟΡ 
ἐῆδῃ ἃ ροδίΐοδι μὲ ΟΥ ἃ δροουϊδιῖνο ἀορτηδ. 
Τῆδ 1666 ἰξ δεδσυσηθὰ ἰὸ ΠΟΥ, οὐ ουϑῇ ἰο ἰτοδσίηθ, 
βμοποά [8 θ᾽ ἐγυδὶ ἴῃ (ῃὴ0 τηϑοο του Δ6 Δ 
δδεκαγοὶ γβλ γ, Ὁ ἀοροπάσῃς 8016}} ἔον 118 οἴθθρον 
τουϑϊδεῖοα οὐ ἐπουηθοοη Θοὦ. Το ἘΠῚ τδδ 61} [Π}6 
ΒΙΓΟΏΡΟΓ, ἴδο 1688 [86 αἱὰ ἰΐ τοοοῖγοά ἔγοτω ἰδ 86:80 
οζ 10 ἶ . Ἰὸ νὰ ρτουποα οὐ [Π6 ΒΌΓΕΣΙ 
τοοῖ οἵ [86 “ ογεγδοιρ οονεηδηὶ  ϑθ τ (6 
ἔκιμοτθ, ἐβουρη ἴῃ ἰξ ποῖ ἃ ΤΟΙ γ885 βαϊὰ αἴγϑοιὶγ οὔ 
8 [αΐϊατο ἴθ. “ΤῸ ἄαγα οὗ 86 γϑδῦβ οὗ τ γὶϊ 
ατίταδρο," βαγθ ὅδοοῦ. Ηθ γδ8 “ἃ ΒΟ ΟΌΣΠΟΡ ὉΡΟῺ 
ΘΑΓ 88 8 ἰδίμοτβ Ὀαίοτο Ὦπη.}) 709 ἰδηρτιαρο ΠΔ5 
ὯΟ Τηθϑῃΐῃρ ὀχοορὲ 88 ροϊπίϊηρ ἰ0 8 ᾿οεηθ, δὴ ἀΐδιον 
οἴκησιν, δὴ ΟἰΟΙΏΔΙ Παἰἑδίοη: ἩδΘΙὮΟΡ ἴῃ ΞΠ60], ΟΥ 
[Σοῦ Κ'Β60], τᾶϑ ποὶ πον. [10 πὸϑ οηουρὶ {Ππδὲ 
ἷξ νταϑ ἃ γοϊυσῃ ὑπο ἀὐοἀά, “ ᾿ἷ8 Ῥϑορ θ᾽ β αἰισοϊζέησ- 
»ίαοο ()5 ἡ, 560 ῬΒ. χο. 1) ἴπ 8}} ραῃδγαίίοπβ." 
᾿ξ ταδὶ ἴῃ ϑοῖὰθ ἮΔΥ, ἃ “" ἕνὶῃρ υπίο Εἰἷπι,᾽ ΒοΟΟΥΟΓ 
ΠΟΥ͂ τὶρῆιϊ ἀἶδα ἔγοπι ϑασι δ ἀπ ἰἶτηο ; ἴον “ ἢ6 
8 ποὺ ἴ0 αοἀ οἵ {16 ἀοδά." Ηἱΐδ8 οονεπμδηΐ τὰ8 δὴ 
ἈΒΒΌΓΔΏΟΘ Οὗ [Π6 οοπἰἰπαοὰ Ὀεΐηρ οὗ [086 τι Ἡ ΠΟΤ 
ἦϊ τὸ τδῖθ. “"Βροδῦβο 6 γα {ποὺ ββουϊὰ 1ΐνο 
8150. “Ατίὶ δου ποῦ ἤοτὰ ονοσϊδδβιϊησ, Φοβουδῇ, 
εὐδδρεὶ ΤΩΥ͂ ΗΟΪΥ Ομὸ ἢ ᾿ἮΘ Β8}}81} ποὶ (τ 80}1γ) ἀϊ6.᾽ 
Ἰοὺ ἩΠ 1ΔΥ υΒ ἊΡ ἴῃ 560] : ἰδοὺ πὶ} 6811 δηὰ 
ἮΘ ὙΠΠ᾿ ΔΏδνγοῦ  [ΠΟὰ ΠῚ δανθ τοχασὰ ἰὸ ἐμ ποῦϊ 
οὗ [Ὡγ δαμάβ." Τῃδ ρῦγο ἀοοσίτίπο οὗ ἃ ρϑγβοῃαὶ 
αοά, δηὰ ἃ Ὀοϊϊοῦ ἱπ Βυπιδη οχιϊπσίίοι, ὮΑΥ͂Θ ΠΘΥ͂ΘΡ 
βἷαοθ Ὀθθῃ ουπὰ οοηϊοϊποὰ, Οδῃ πὸ Ὀοϊίονο ἱξ οὗ 
1.6 ἸοδῪ ἐδοΐδτα οὗἨ ἴ᾿π9 ραιγ ἈΡΟΒΑΙ ἀρο8 

Ηδάοο, ἶἶἰο Ξ.)60], δὰ 118 ἔτγο οοποορίμδὶ βίδρεδ, 
ἢγρὶ οὗἨ δίαίο, δπὰ δἰογπαγάβ οὐ ἰοοαϊέῳ. Τὸ [δ 
ατοοκ ποσὰ, ἔβονοτασ, [μόγ0 88 δι ἀϑὰ α ἰμίγὰ ἰάθδ. 
1 οδηθ ἴο ἀδσποῖο, αἶϑο, ἃ ΡΟΎΟΡ  ἀῃὰ 80 ψ88 υϑοᾶ 
ἴον 1890 δυρροδοὰ Κίηρ οὗὨἨ ποὺ ἀοδά, ᾿Αἴδης, "Αις, 
᾿Αἰδωνεύς͵---ἄναξ ἐνέρων (ΠίΔὰ, χχ, 61): δηὰ (μι ΐϑ 
ῬΟΓΒΟΙ δοδίξου ἈΡΡΟΔΓΒ ἀρσαΐη ἴπ ὑπο ἰδίου ϑουΐρίυγο, 
1 ον. χυ. ὅδ, Ο Ηδάδβ, Ώθγθ 18 (ὮΥ υἱοίουγ ἢ δηὰ 
ἰη Βον. νἱ. 8, σχ 18, 14, ψἤογο Ηδάθβ ὈΘΟΟΙ26Β 1Ϊπ- 
ξτἰοὰ ἰο ἀοἤθππα, δὰ [18 ροῃογαὶ ΡΟΥΤΟΡ, 88 θοροῦ οὗ 
ΒΟΌΪΑ, '5 Δ ΟἸ βΠοὰ.---Ἴ. 1,. 

ΦΟΟΤΈΓΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Φαοοῦ᾽ Β ἰὈῃάῃθβδ ἴον ἴπῸ Υ ΒΟ. ἔὌστηβ (868 
οἶος οσίγοηθ ἴὼ [58880᾽΄5 ὑγοθοῦοη ἴοσς 1τῃ9 
ἢγσβι-Ῥοσ. Ηὸ διδὰ, ἐΐ ἰδ ἔγυθ, ὈδιΟΥ ΤΟΆΒΟΏΒ [ἤδη 
ἴ8886; 0 Φοβορὰ ἰδ ποὶ ΟὨΪΥ 16 δοη οἵ Ηἷβ νοϊονοὰ 
Βδοδοὶ, Ὀυΐ 4180 108 Ναζασγὶῖο (186 οοηϑεθογαιθα οὐ Β60- 
δΊδίθ 006) διηοηρ ἷ8 ὈΓΘΙΏΣΘΩ,---α ἰδεῖ 0 π ἰσἢ ὮΘ 
ἰοσἴβοθ Ὁροὶ ἰβ ἀθα -Ὀοὰ (860 ὅση. χἸῖχ. 29), Βαὶ 



δ88 

ἴθ δ Ὀορδη ἰο 8600 οἰοδεῖν δαὶ δυαύοῃ βυγραδϑοὰ 
Φοβορὰ ἰῃ νι μδὲ ρογίδἰποα ἰο [86 διίαγο. ΤῊΘ βίσυρμρ]θ 
Ὀοίποοῃ 818 ργθα θοϊΐοη δὰ ἷ8 ἰοτο οὗ ᾿υδώοθ δρ- 
ῬΘΑΓΘ ἰπ ΤΏΟΓΘ ἴθ 016 ἰηβίδῃοθ. Φόβθρῇ πηπδὶ ΘὮ- 
ΟΡ ΒΟΓΥΪΟΟ 88 ἃ βδορβογα β ὈΟΥ ; Ὠονογ δ 6665, Ὠἷδ 
δία ργου 68 [Ὁγ ᾿ΐτλ Δ ΒΏΟΝΥ καγιχθηῖ, δὰ Κθαρθ 
εἶπ δὖ Βοπιθ ἰοπροῦ ἴδῃ (μ6 οἰῇογβ. Ηθ ψϑῃίαγεθ 
υῖ8 ασογίϊα ὑροὴ 8 αἰδίδης δηὰ ἀδιρογοῦβ τηϊβδίοι, 
δηὰ (μΐ5 ἰΒ ἃ ΓοΑβ0}) ὙΠΥ Ὧ6 ΓΟΙΏ86Θ ἰ0 Ὀ6 οομπιξοτίρα 
δὶ [ιΐβ8 1059ὅ. Ηο τοῦυϊο8 δἷπὶ [ὉΓ ᾿ὶ8 ΔΡΡΆΓΘΏΙΥ 
Ῥγοβυπιρίμουδ ἄγρα, Ὀυΐ ἴθοἷβ Θοτρο θα (0 κθοὸρ ἴδ6 
ῬΓΟΘΔ ΠΩΣ ΟἸΏΘΠΒ ἰη Ηἰ8 νδι οϊμαίίηρ ᾿οϑεί. 

2. ΤΏ βογ ρίαιΓοΒ ταδίχθ ἢη0 Ῥϑ]])ϊαϊίοη οὗ 6 δἰη5 οὗ 
0 ὑποῖνο ρδεσίδυο ῃθ---ἶδο [ΔΊ Π6ΓΒ οὗ (816 γΟΓΥ͂ ῬΘΟΡΪΘ 
ἰ0 σβοῖὰ ΠΟΥ δῖθ βϑηί. Τὰ8 δ ΟΥΒ ἰδοὶν Βυροῦ- 
ἘΔΙὮΙΥ οτρὶ 

. ὃ. ΒΥ 18 ἀγοᾶπιβ Φοθθρἧ ροὶβ ἰῃϊΟ ταΐβοσγ, δὰ ὮΥ 
ἐοὺν ἰπιοτργοίδ ουϑ 86 ἷἰβ ἀοϊϊγοτοὰ ἔγτοπι ἱ. ΤῈ6 
δτδί ἴδοὶ πουἹὰ ρίνο δὲἷπὶ οοσδβίοῃ (0 [ΐηἰκ ὁ] οΘ Εν οἱ 
(6 στουῃ Ἰδνδ ἰμδὲ τοχυϊαῖο [ἢ6 Ἰϊο ἰκηξιαρο 
οὗ ἀγοδῶβ : δηὰ Ὀοὶὰ δ6, δηὰ ὑπ0 Νον-Τ οδιδιηοηὶ δ0- 
δορὰ, ὅσο πίϊζμοβϑοβ ἰο ἴδ6 ἔδλοὶ ἐμδὶ 619 [8 ἃ εἰρη ῆ- 
ΟΔΣΟΘ ἰῃ ἔποπα, ΕἸΒΟΎ ΘΟ δδγο τὸ δῆονγῃ (δ0 οἱΓ- 
οὐπηθίδηοοθ ἔδυόγαῦϊο ἰο ἐιΐ8 ἰμδὲ τοῦθ ρμοβδοδβοὰ ὈΥ͂ 
Ὀοῖι, 

4, ΤΊΟ εἰπιρ! οἰ τὶ το Φοδορὰ τοϊδίοα Ὠἷδ 
ἀγθϑσηβ, γοταΐη 8 υ6 οὗἉ ΙΒΔΔΟΒ πδῖγο αυοδίϊοῃ οα {6 
ὙᾺΥ ἰο Μουπὶ Μοεῖδῃ : αὶ πῆθτο ἱα ἰδ6 ἰδ Ὁ Ιὶ 
δία 48 ἐὴ θοδυθ Ὁ] οοαίγαδὲ Ἡλι ἰΒδιὶ ΤΟΓΔΙ οασηθοῖ- 
ὯΘ88 ὙΔ]ΟΝ Δα ΔΙΓοΘαγ, ἰῃ ΘΑΥΪῪ δο, ταϑὰδ Ὠΐτὰ 86]- 
το] δὶ ἴῃ Ῥγθϑθη06 οὗ δὶ8 Ὀγοίθγοη. 

ὅ. Ηδτχο, ἰοο, ἱπ ἐμ Ὠἰδίοσυ οὗ οδβερδ᾽ 5 Ὀγοίδγθω, 
8 ἰῇ γ δὴ Θσχϑτρ]0 βοίηρ ΠΟῪ ΘΩΥΥ Ρ48866 ΟΥ̓ῸΡ 
(ο δηϊπηοδί ἐγ, δηλ οδὶ ἡ ἰο ἄχοα μδίγοα, δηὰ μαιγοὰ ἴἰοὸ 
ἃ Βοδοιηθ οὗ τωυγάον, δὶ ΔΒ ἴῃ ὑμ6 ἰδίου οὗ Οαίη, 
δηὰ ἰῃ ἱμαὶ οἵ Ογίβε, Τὸ δἱοχοσγῖοαὶ εἰχηΐβοδηοθ 
ΟΥ̓ Οὔγ ΒίΒβίοσΥ, 88 ὑγρίοαὶ οἵἁ ἐμαὶ οἵ ΘΟ" σίβί, δρρθδγθϑ ἱπι 
[8.0 τιοϑὺ αἰγογββοα ἰγαΐίβ. 

6. Α8 ἴδιο τηυτάοτουδ βοθοίοθ γᾺ8 ργουθηίθα ὈΥ͂ 
ΒΘΌ ΘΠ 8 ρΡΐδῃ οὗ ἀο]ἑνογδῃοο, δμὰ το δοὰ ὈΥ δυΔ}}}8 
ῬΓΟΡΟΒΑΙ, 80, ἴῃ ἐδο 16 οὗ οὖν οτά, (δ βοξιθιῃθ οὗ 
(16 βαπποάγίη γγ88 ὁ ΙΏΟΓΘ ὑπ8ῃ ΟὨδ66 ὈΥ͂ ἃΓ- 
Γοβίϊηρ οἰγουχτηβίδηοοθ, Ἰηυ8 ργουϊάθηοο ἰυγηρά ἴ80 
ἀοπίγαυοιίνο ρῥοίϑ ο ἃ Ὀοποβορυξ ομα. [ὲ πὰϑ [Π6 
Ομ οΥ ἰδ άοῃοΥ οἵ ἴμ686 Βοἢθηχθθ [0 ργοτηοίθ {86 Εἱσὶι- 
681 ρἴογγ οὗ ἰδς μαϊϑὰ οἕϑ, 986 Κίογυ [Β6Υ δἰμηθὰ ἰῸ 
ἀοθίτου. 

Ἴ. Οοποοτηίης ἰδ6 ΤΔΥ πῃ ἩΔΙΟΒ 8680 ΡΪδῃ8 οὗ 
ΒΘυθδα διὰ Φυάδῃ ΟΓΟΒΒ ὁ8 0 ἢ Οἶβοσ, 866 δ Εἰχοζοί- 
ἦοδϊ! ἀπὰ Οίςα!. Ἧ7 6 δανο ηο σὶχιιξ ἰο ΒΌΡΡοβο ἴδαὶ 
Ἐραῦοα θεδανθά 88 μὸ ἀϊὰ ἴῃ (μ]8 ὁ886 ἴῃ ογάδσ ἰὸ 
ἌΡΡΘΑΒΟ 8 δίθοΣ ἴον (86 τοῦς ἀο0η6 ἰπ [06 6826 οὗ 
ΒΙμΔῃ. ΤῊΘ πράῖηδβθ, πῃ ΐοὴ,, δοοοτγαϊΐῃρ (0 οἷ. ΣἸΪΣ. 
4, γ8 ἴΠ0 στοδί ΓΟρΡΓΟΔΟΝ οὗὨ δἷβ ομδγδοίοσ, μδα α͵80 
8 8166. ΕΟΔΙΥ [Δ160 ἷἱβ (86 βυρροαί(οι ἐμδὶ 
δὰ ΤΩΔ] οἰου 1} τυδίσαϊοὰ Βοαθ απ ροοὰ ἰπίδῃ- 
ὕοηθ, Βοίδι τοιιϊημὰ υ8 οὗἉ Φοδεορὶι οὗ Ατἰπιαῖμϑα διὰ 
Νοοάθχηῃιβ, ψ0 ἀἰὰ ποῖ οομβοηὶ ἰο {86 δοπέίθῃοσ οὗ 
ἴ.9 Βιαμῃοατγίη ; θὰ ἸΏΘΥ τογΘ 1688 ἱποϊϊηθὰ ἴὸ {868 
τὶ σεῦ, ἀπ [Π6ῖΡ ΒΑ] ΠλΘΑΒΌΓΟΒ σουϊμὰ υδ οὗ Ῥ᾽]αἰ6 8 
δἰξοτηρὶ ἰο βᾶγθ, ἐβουρ (ΠΟΥ δὰ ποῖ, 1|κ6 Ὠΐπῃ, ἐδ 
Ῥονοῦ ἰῃ ὑπο ῖν ΒΑ ηα8 : βίηοο Ὀοίπρ' ἱπιρ] !οαύοα Ὦγ ἱμοὶν 
ΓΌΤΊΩΘΡ δηϊπλ ΠΥ ὑονγαγὰβ ΦοΒορ, ΠΟΥ οου!ὰ ΟὨΪΥ͂ 
ΜΟΔΚΙΥ ΟΡΡΟΒ6 ἰμοἷν ΔΏΡΤΥ ὈΓΟίΠ ΓΘ, 

8. ΤΊα “ οοδὺ οὗ ΠΙΔΩΥ͂ ΟΟΪΟΓΒ ᾽ ἀϊρροᾶ ἰη Ὀϊοοά, 
του 68 υ8 οὗ (00 ἀοοοροη ἐμαὶ Φδοοῦ, ἱπ Ἐδβδυβ 
Ταἰμαθπΐ, Ὀτγβο θα ὑροῦ ἷ8 ἰδίμοσ, Ὑ οἱ ἰὺ τηῦδὶ ποῖ 
ὯΘ ογουϊοοκοα, ἐμδὶ Φδοοῦ Ὀθόδπμα τϑοοπο θὰ δἱ 
Ῥεμΐοὶ, Ηδὰ δ ὑδϑδϑῶ βαποϊβοα, ἱπάθοα, δ8 νὸ}]] 88 
ΤΘΟΟ Οἱ 6, ἢ6 ψου]ὰ ποῖ, δἴϊον δυο Ὀἱἴον ὀχροτίθῃοο, 
Ὦδγο σοροδιθα δἷ8 ἔα  μθ ν᾽ Β ΟΥΤῸΣ ΟΥ̓ΔΏ ΔΙΌΪΣΑΓΥ Ὀγοίοτ- 

ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΒ ΤῊ ΕἸΒΗῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ. 

Θῃ66 οὕ ΟὨ6 80} ἴο δῃοίδεσ, Αηά, ἴῃ ἐπ ΐς τοδροεὶ, 'ν 
ΟΥ̓́Θ ΠΟῪ δίομρα ἴῸΣ 8 δἷπ Ἠδϊοδ παδὰ ὕδοι αἰγοδὰν 
Ῥδγαοῃοά. 

9. ὅδοοῦ᾽ Β τῷ ΒΟΥ ΠΟῪ ἀδαρὶν 5 ῬΡεδοθ 
"85 δδκοῆ. Τῇθ -Οχδιηϊπδιίίοη οοοδδιοηθαὰ ἴλ 
Ρίουβ 8ο0}8, ἴπ ΘΟΩΘΘαΌΘΏΟΘ οὗ (;.6 1065 οΥ᾽ Ξυ βοτ ΡῈ 
οὗ ἀθδῦ ὑπο, θδροοίδ!ν οὔ οΣ] ἄγθη, Ὀθοοταθδ 8 ρτίον- 
οἱ βοϊ -οοῃἀδοτημπδίίοθ. τοῖα (88 ἱθοτα διῖβοβ 8 
Ιο δον ἀϑαίδ, Βαὶδβογο, ἴοο, ἔποτα τασδὶ Ὀ6 δζι 
ὉΠΟΟΘΟΣ ἰΟ:Δ1 Ξυττοπᾶον ἰο Οοα Ἧς 5606 
66, αδἰϑδο, ΒΟ “" [86 60 Ὄοῃ οὗ 186 λίποι Ὁ 
Ὀογοπὰ 180 ξζτδνθ τ᾿ μρου τα ἐπ ἴο [86 ρτο- γίἢ- 
ἴδῃ ΘΟ, ΒΟΪΟΌΒΏ6Β8 188 ἵὴρ τ ρίνοδ οὗ 
ἀοδί, οὗ πἷ8 ρόνοσ, οἱ (δ εβοοὶ ὑπαυβο ὦ 88 ΟΣ- 
ἰθηαϊησ οὔθ ἰ0 ἴδ οἴδον ποῦ] ἃ. 1μ18ὸς ἴτο- 
αυθης νυ ἰσαπϑαἰθὰ 3860] ὉῚ Ηδ6]] (τὸ Βπά 1 δἰϑο ἐμὰ 
ἴῃ Αροεί. ϑνηιδ.)}:} Ὀυϊὶ ἃ σδγοίυϊ ἀϊδ ποῖοι βδῃουϊὰ Ὀ6 
τοδὰς Ὀοίποοι ϑθοὶ δηὰ ἀθβθπηδ. 

10. Τί 680 ΙΒ. .Δ6 11 8}}.- ΜΊἀἰδη δ τηοτομαιίσηθε 
δΔΙΊΙῸ ὑπ6 θγϑὺ ᾿βῃχυδο  ο8 πὶ Ἡοτα τὸ Ὀδοοΐθ δὸ- 
αυδϊηϊοῦ, ΤΏΘΥ τϑιηϊπα υδ οὔ {8.6 σάγαναπ οὗ Μο- 

1δὲ γλοβί γθῃ Οτ πα οὗ 8Δ]} [βἰνυλδ6} 15} τηοσ- 
ομδηίδ. ΤΏΘΥ ὑθϑὶ ΕΥ̓ ἰ0 [6 ουϊπναγὰ ἰπογολδο δῃ ἃ βρὲ- 
τὶ 141 ἀθόσοδβδο οὗ ἐπ6 ἀοδοοπάδηιβ οἵ ἰβϑῆτοδοὶ. ΤΈΟΥ 
ΔΙῸ τΪζοαδ68 (0 8 Ὠολιῖ-τοπηρ᾽ Βο6 6, Ὀσϊ ΘΟΟΙΥ͂ ΡΑῪ 
ἰδεῖν ἔπθθὶν ῥίθοοδ οὗ δῖ" γ γ, γοσηϊπϊηρ υ85 οὗ τ86 
(τὸν Ραϊά ὉΥ Ψυάδδ, (πο ρῸὸ [οἷν τ ἢ ἰμ6 ΡΟῸΣ 
ἰδλὰ, πτἢο Ρ45868 18 Βοτὴθ πιϊμουϊ δορο οἵ ἀοϊϊγογϑησο, 
διιὰ 15 ἴογ ἃ Ἰοὴρ {ἰπ|6, 116 Μοδοα, θανίὰ, δπὰ Ομχῖδι, 
τοοκομοά διιους ἰδ Ἰοβέ. 

11. Φδοοῦ᾽ Β Βουδθ βῆδκϑη, Ὀυγάδηδαὰ πὶ ἃ σατδο, 
ΕἸτεν ΟΥ̓́ΘΣ, ΔΡΡΑΣΘΏΪΥ, ἰο ἀοδίσυοίοη, δηὰ γοὺ νεοῦ- 
ΣΝ ἐεῖθα ὈΥ ΟΟα 8 ζτᾶςθ δῃὰ πυϊθδη ρἰδοδ Στ γ 
Β88 . 
12. αὶ 88 ομαγδοίοσ, Ῥγεβδρθίυὶ οὗ ἰδ ζυϊατο, 

Ἰἶκὸ ἃ ργορ θὲ ; βἰπιρ]ο 88 ἃ οἰ ]ὰ ; (06 οσισδογ πδσὶ- 
Ἰγ ῥγυάοπὶ βοὴ οὗ Πο ργυάοπὶ δοδοὶ ἀπὰ τπ6 ργυάσεηι 
δοοῦ, γοὶ πο ]θ- ταϊμδα, δηὰ 80 ζϑρθτγουβ Βδὲ ἢς Ὀ6- 

ΘΟΙΊ68 8 ἰγρ9 οὗ Νον-Τοδίδιηθηΐ ἴον ῸΓ Θποπιῖθβ ---- 
ἀοα.ἔδασίηρ ἴῃ ἃ ἀἰδίδης ἰδπὰ, δηὰ γοὶ 80 ᾿ἴθοταὶ ἴῃ 
Ηἷ8 υπίνογβα ἰδ ἰμδὺ Ὧ6 σδῃ τοσο! 6} 6 Πἰμλϑο τὸ 
Ἐκχγυρθΐδῃ ουϊύαγοα, ΒοΙ αἴης εἰπιϑο] ἔτθο, ἐνοπ 9 Ὀἷῖ- 
ὑΘΓΏΘΒΒ, ἱπ τοϑρδοὺ ἴο βοῖμδ σοι:θι γϑηοοβ (566 ἴῃ6 
ΠΒΙΩ6 ἢ6 ζᾶγο ὯΔ. ΒΟ. ΜδΗηΔΒΘΘἢ (πιαζε ἰο Τογσεξ, οὔἶν- 
υἱοπὲ ἐγ » δὰ γοῦ, δὲ ἰαδβί, Ὠοτησϑὶοῖς δος (δ- 
ὨΔΔΏ,---ΤΟ ) ΝηΘα 0. Οἰαβίυ, δηὰ γοῖ ποῖ πιιΒουΐ 
διηἰ(ου, [11] οὗ ἰρἢ-τοϊ ἀρὰ ἀπά ὑγουὰ δυιοϊραοηκ, 
δὰ γοὺ Ῥγορδαγθὰ ἴὸ οῃάυγο 411 πυτη"])[,.δθοιϑ ὈΥ͂ τ οὶ 
ΦοΒονδὰ ταϊσιιῦ δἰ (0 ΡυΣ ΕΥ̓͂ ἷπι. ΟαἸυπηηϊαῖοα ὉΥ 
ΤΩΔΏΥ, ὈΥ̓͂ ΟἾὮΘΓΒ ΒΑΒΕΙΪΥ ΤΔποηΐζοα 88 ἃ βαϊης.0 ἃ 
ΤΩΔῸ Οὗ ΒρίγίἘ δῃὰ ἃ τῶϑδῃ οὗ δοΐϊοῃ ἴῃ ἰδ μὲρμοσι 
ΒΟΏΒ6. 

ἩἨΟΜΙΙΡΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Το τΏΟ]6 οδαρίουῦ, Φοβορὶ 8δοϊΪά. Τ|6 εἷῃ9α οὗ 
Τη6ῃ διὰ {πῃ ργονυίάθηοο οὗ αοά. ΤΏΘ ομαγδοίοσ οὗ 
ΟΌΡ πδγταῖῖγο. 186 ομαίπ οὗἁὨ οἰγουϊηδίδηοοθ. ΤῊΘ 
β'κηΐδοδηοθ οἴθη οὗἁ (ἰϊηρ8 ΔρΡΡΑΓΘΏΓΥ δΒιη4}}. 1. Οὗ 
ΦΔ 600 Β ΘΑΚΠ6Β8 (1 (δ6 ο8860 οὗ ἰδ οοδὶ):; 3. οὗ 
ΦοβαρΡἢ Β ἀγϑατηβ; 8. οὗ ἷθ {ἰπουρἢ Π6580688 , 4. οὗ. 
ἘΘΟΘΠἾ ΒΒ ΔΌΒΟΠΟΘ: ὅ. οὗ (0 ἀρροϑγίηρ οὗ ἴδ ΙΔἩ- 
το } 1068.--- ΜᾺ ΡῥΓΟρΡΟΒΟθ, Οοἀά ἀΐβροβοα.--- ΜΥ 
εὐ; δίῳ 8ΙῸ ποῖ γοῦν ἐδβουρθ 8," οἷο. ΤΏ Βυ  ΠἸτ Υ 
οὗὐ 106 ἀϊνίπο ἀδθοσθθθ 88 οοϊηρᾶιοὰ σἱτἢ Ὠυϊηδῆ 
ΒΟΏΘΣΩΘΒ. 

βεούίοι ΕἾγεί. (Ὕοτα. 1-13.) ΕΤΔΕΚΕ : ΑἸΠΟΌΡΆ 
ὅδοοῦ Ββαὰ 88 τθδϑοὴβ ἴῸγ βρϑοΐδ!ν Ἰονυϊς {ὦ 
γοῦ ἢ6 ἀϊὰ ποὺ δοὺ ὑγιυ ΠΥ ἰπ δ οσίης ᾿{ το Ὀδοοῖῶθ 
ποίϊοοά, Ῥαγοπίδ βου] χυδτὰ δραίηβι δ, ΑΜ ΒΒΟΒΕ᾿ 
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ωηραὶ ἰόδογοῦ ογμαϊΐε Ἢ οα )ωπαὶξ αρυαΐδ 
παίωγα. ἘΏΥΥ ἰδ ἃ ἀἰδὺο Ἱ τἱοῦ (ὙΊιδὰ. 530]. ἰἐ, 34)." 
--Βλι, : Βυδοτίην ἰδ ἰδ τοδὰ ἴο Βοπον.--- ΚΕ ΒΑΕ: 
θυ Μὸ δῖὸ ἰονοὰ ὮὉΥ͂ οὖν Ηθανθην Βδίδον, δηθὰ 
ἭΘΘΡ ΟΥ̓́ΘΔΡ ΟἿ δἷηδ, νχὸ ΜΠῚΙ Ὀ0 Ὠδιοα ὈΥ͂ οἷν Ὀγοίδγθη 
ἷπ ἐ9 βοδὰ (1 Ῥοίος ἱν. 4).---ϑιδὶ, . ὁ Ἀὸ ποὲ υ- 
ἨΘΟΟΒΒΔΓΥ [611 γοΟῸ ΘΏΘΙΩΥ ὙΠΔὲ ΙΏΔΥ Ὧδ ἴογ γοὺ δᾶ- 
γδηίαρο.---Ολισκε Ἡαπαῤδμος: Ὅοτ. 38. Νὸο τρδὶὶ- 
οἷουβ ἱπέοστωδιοη Ὑ{88 ἰΐ, Ὀαὶ ἱῃρ ἔγτοῃλ δ ἰῃηο- 
ὁοτς ἔγοο- βοδιίθῃμθϑδβ δηὰ ὁ ἀυϊ} δΌΒοστθηοο οὗ 
6Υ]].----Π1500, οἢ [6 ΘΟὨΓΓΑΓΣΥ: Α ΟὨ] 11 δηὰ ἰηΐα- 
ἀϊοΐουβ ἐδ] ἵἱπρ.---ΟΕΒΙΔΟΗ : ΑΒ 8 βροϊ]οὰ οἰ ὰ, 
Ὧ6 δοῦΌδο068 δἷβ Ὀγοίδγαα ἰ0 ἷα ἔδίμον. [10 ὈΟσΠΔΔΓῪ 
Ὀοίτθθῃ [86 τηδ᾽  οἰουβ διὰ ἰμ6 ἀυ} ὮΘΓΘ ΤΏΔῪ Ὀ6 
ἄταπῃ τἱῦ αἰ ΠΟΌΪΥ : γοὶ ἰδ 5 ο Ὀ6 οὈϑοτγοά, ἐμαὶ 
Φοβορὰ ἰο]ὰ ἰδ ἔδίμος πῆ δὲ ΜΔΒ ΑΙΓοδαγυ δροΐκοι Οὗ ὉΥ 
186 ΡΘΟΡΪο, ἐμαὶ 8, βοὴ ἰΐ Δα ΔΙΓΟΔΟῪ ὈΘΟΟΙΩΘ δὲ ὶ}]- 
ἴατηϑ.)--- ΕΗ Βὔρξε : [κυ Π 0 ΒΑΥ8, (μαὺ Φοθορὶι πδσταῖ- 
«ἀ ἰδ ἀγθᾶσηδ “" ᾿ἰϊκθ α οὨἹ]Ἱὰ,᾽" ποὶ ἔγοϊῃ τρδίῖοο, Ὀυΐ 
ἰῃ δἰτρ] οὐ δηα ἱπηοοθΏο6.---ΕΊΘΗΤΕΒ: Ματι ἰἰ; 
γοῦν Φοδορἢ Βα ἴῃ 8 ἀγοϑσηβ ΟὨΪΥ [ιἷβ χα! δίίοῃ, 
ποῖ [86 Βυτα !αίίου ἰμαὶ ρῥγοοοάοὰ ἰἱ,--- ΗΠ πε (“΄ ΒΙ 16 
διπάϊοα "): Τιι6 αἰδδγθηοΘ Ὀοίγγοθῃ ἔδ6 ἔνγο ἀγθϑσηβ. 

θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσ 
ἄεαίλ νἷρ Τρβοτὸ 

ὙΓΪΟΝ ἔμοτὸ ἷδ [86 ΙαΔαὶ ἰταγημαν ἢ τε τ᾿ ἐόν ΟΥ ἰπ ΔΩΥ 6Χ- 
ἐσὶηδὶο ἱοτηρίδιίοη. 168 ϑοαΐ δῃὰ ὁ 16 ἩΠΟΙΥ͂ ΒΌΡΟΣΟΔΓ. 
Δ], ὁ 88 8.6 ΤΟΥΣ ΘΑΣΏΔ] ἱ4 ἰδ ίκθη, 86 ἐξ δοπηθξίτηο8 15 
80 Ανροσῖϊο, ἴοσ 81} ἐπιδί ἰ8 οὐἱὶ [πὰ υτοδηἑγ. Α ΔῈ ΣΔΔῪ 

τι βαρςς .. περ ξοβνρμὴ φοδούῳ Θ 9 τ8 ΒΡ , ἢθ6 - 
1διϊγον πὰ ἢ 9 ἘΞ ΟΣ ΠΝ δ ατε νος, ἀπά ΠΟΙ δχιὰ νοοῖ 
Ὧ15 8ο0} Ὁο δ. 00 Δ ]οΣ ἰλ9 δυΐῆον 
οἵ ἐδο Ῥοοῖς οἵ Ῥτονοτῦβ, ἀδθοτί δίῃ ἐξ ἰπ ἐξδ οὔεσε τοῖμοσ 

ἰῃ, 66116 "9 ἴῃ {88 ἐΐδ (800 ὈομΦ6᾽ (ΡΙΟΥ. χίτ. 
καρ Ἢ ἐλρρτς ἱξ δὸ 9 ὁ (6 οὗ ἔδπαιῖ ““φουπὰ ἢρδδτὲ 
π|ιιλοῦ [6 ἐδο 

οἰδίτηδ σοϊ δέον ἰοὸ ΤΟ α, ΑὩΒῸΤΣ Ππιδίςθ8 ἃ εἰσ ἶδὺ 0166, 
τὰὔὰϊἢ ϑοτθ ἐρὸν δὲ Ἰοδϑί οἱ .Ὁ διὰ, οὗ ΣΟΘΘΟΏ, Δ Υγ8 ῬΑΓῖ, 

Ὁ1Δη16 ὭρΡΟΣ ἐδ6 ΠΟΣΥΟΙΏΒ ἐστ δ  "Πγ. τηδδο, διὰ οἵδοῦ ἢπ- 
ΠΥ τ ἘγδΔο9 8 οοῃποοίξίοι, ἐπ ἐμ οἷν δρ᾿Ὶ ΓΙ 8] σ6:64] 

αἰδοοξίομα ἰμαῖ ΤΟΙΚῸΣ 
ΟΥ δοῃείιγο πιδέτιστο ΤῸ 

ἴδιο 11. Βυΐ ΘΗΥΥ͂, οΣ Βαϊτοά οὗ Δ Τη8} 1Ὁ0Σ ἐδ 8 βοοά ἐμποὶ 19 
ὈΣΔ)]ογοὰ. 

60) ἐδοχηβοῖνοα δὰ 

δα Σ- 
ΤΆΟΤΟΘ ἀώϑῖν ἰπῖο 1Ὁ (ὩΔη 

ἘΠ οὲγ πα ΣοΣ ἰπ (86 ΒΟΘΕΪΥ τπιαίτισθ. “ Γὀὺ 16 σοϊ 6868 ἐπ 
Ἐ11ὸ Ὀομϑδι.᾽" ὔὺὈῸ ΤΣΩΔΥῪ ΟΟΣΩΡΑΓΟ ἘὮΐΔ ἄταν οὗ Βοϊογλοιμ 
μΑΘΑ δ ἰοστίῆο ἀοδαγοα οὗ ΘΏΥΥ ὮὉΥ͂ 1σ5, Ασανεδηι., 

Ι τὸν εὐτυχοῦντα σὺν φθόνῳ βλέπειν 
δύσφρων ἸΘΣ καρδίαν προσήμενοι, ᾿ 
ἄχϑος διπλοίζει τῷ πεπαμμέ ν»" 
τοῖς τ᾽ αὐτὸς αὗτο ἘΠ λεν ἀκεύνεῖ αἰ 
καὶ τὸν θυραῖον ὄλβον οἰσορῶν --στένει. 

τὶ ΓΈ ΣοΔ αἱ οὕ πο15 δορά ἐδ ῬΥΌΤΘΟΤΟ 
δ ῬΟΙΒΟΝ αἱΐ οἡ [86 Φοτιὶ ; 

Α ἀσαθῖο ποῦ ἐο δέχῃ ἱπύροϊδά ΜΠ 11.. 
ΟΥ ἑπισατὰ 1ἴ..9 ὮΘΕΥΥ Ἰοαὰ ἣθ ὕφαχθ, 
ΑἹ αἰσμξ ΟΥ7ΟΥ ισύλοιμέ, ὮΘ ΘΟΥΘΤ ΤΩΟΌΣΙΒ. 

ὙΠΙδΕ ἱπορίγοιὶ ἔμ ΟΥθοὶς ΡΟΘΙΒ ἐπὶ δθοῖι ἐτα Β2Ὲ] ἀοθοσάριίοη 
ΟΥ̓ [πο τιοαδῖ ᾿πίσυδο οΥΣ]δ οὗ ἐμο βου] ἴ Α1}] Ὀδὰ Ῥαβκίουβ δσϑ 
γῬαϊεΐα), ὑπ ΘΕΥΥ .)86 ἃ ἀου Ὁ] ῬαχῸ ἰο Βέλῃς ἐἰθο11.-- . 1,..} 

Ιπ (δ6 Βγεὺ ἰΠ6το οοὐἹὰ Ὅ6 ΟἿΪΥ ὑδῃ βἴθανοθ Ὀδδίἀ08 
ΦοθΟΡ ἢ Β, δἴποθ Βϑη 7 1 Ῥ1ᾺΒ ποὺ ργοθοηΐ, δῃὰ Φοθορὰ 
βαϊὰ ἰοὸ .εἷ8 Ὀγοΐσθη, Το δλδαῦεβ. ἴῃ ἰμ6 δβοοοῃά, 
Βοπόνος, 6 Ὀφ.0148 ἀθβηΐίοὶν οἰϑυθῃ ϑίδγβ, ὑμογο- 
ἴοτο ἰπιδοὶ ῦ 88 [πὸ ἐπ δ ἱποϊαδοά. : 

δοίέοη, βοοοιά. (Ὕ τα. 13..-290.) Κζταξκὲ: γογ, 
1ὅ. Φοβθρὰ ϑμίοσβ ὌΡΟΣ ἷβ ἰΟΙΤΏΘΥ ἴῃ (}.6 αἰτιρ] οἷ ἐν 
οὗ πα ὯΟ 601}: δηὰ 05 ἀοἂ [οἱ 
ἴτη ταῦ ἰηΐο ἐ9 ποὶ δροϊηβί πη οι ᾽6 οουϊὰ Βαγθ 
ΘΑ ταγηθὰ δἰπ). οὐδ ᾿ΑΥ͂Θ, ΒΟΎΤΘΥΟΥ, ΓΘ 86- 
οτοὶ. ἽΒοσὰ ἢ6 τΪΔΠΟΒ ἰ0 Θχα]ὶ 6 βγδβὶ ἰγΐϑα, ρυτὶ- 
866, ἰοτηρῖδ, δῃὰ ᾿π0]68. [116 ΒΔΌΘΙὨΒ δηᾶ ὁῃ6 οὗἁ 
180 ΤαΑΣρυ 8 [6}} υ8 (μδὺ [818 τηϑδῃ, το ἀϊγοοίοα 429- 
δΟΡὮ ἰὼ [Π6 Βοϊὰ, ᾿τὰ8 (ῃ6 δηκοὶ αδογὶοὶ ἴῃ 1 6 ἔοστηῃ 
οὗ ἃ τοδη.]- -Ἤλι,, : ἀοἀβ ἄθοσοθ ργθοθᾶθδ δηὰ 
ἷβ 1811, ἩΜ18ὲ τὸ μάν Ὧὸ ἱπουρσὰς δϑουςξ ἰΐ, 
γεα, οὐθῶ βρμὶ δσαίηδε ἰ, Ἰπουρἢ ἃ ΟἸιτι δ 
ἄἀοοθ ποὺ δἰαγ8 ὈτΌΒΡΟΥ, ᾿θουρὰ αἰ ΔΊ οΌ]ἦθ6 Ὀ6- 
βοὶ ἷθ ΤΥ, ἢ6 τηῦϑὲ ποὺ ὃὉθ οοηῃίουηδοά, Ὀαὲ 
ΘΟΥΟΣ ΘΟὨ πυ6 ἥττη δὰ δἰοδάΐαδί ἴῃ ἢἷ8 σα] Πρ. Ὑοτ. 
18. Ηδσετο Μοβθθ ΒΏΟΥΒ πδδὲ κΚίμαὰ οὗἁ δῃηοοϑίουβϑ [δ 
δον δὰ (σοῖῃρ. Αοἰδ νἱΐ. 8, οἰς5.). ΤὍυΒ (Π6Ὺ 16]] 
ἔγοσῃ 016 δἷη ἰηΐο δῃοΐθοσῦ. Ῥδγθδρβ ΚἰπιΘΟῚ Ὑ{88 ἐῃ9 
τἰηρίοδᾶοῦ; δίηοθ ἢ0 δ[οινδιὰβ τῶὼϑ Ὀουμᾶ 88 
δοδίαρο ἔον ᾿ἷα Ὀγοίτθη.---πσηόρκε : Φόθορἢ κῸ68 
ἴῃ βοδιοῦ οἵ δἰβ Ὀγοίδγθη, δηὰ ὅ'πιὰβ βΊΤΟΓΏ ϑηοσηΐθβ, 
Ὁ] ΙΓΒΕΥ τηυγάοτοτα.---Ηκὶμ (“ὁ ΒΙΌ]9 Βευάϊοβ᾽): 
ΒΒοοδοπὶ 8 δῦουϊ ἐπϑηῖγ- ὅν ἰοαρσυθθ ἔγοα ΗθΌγοα. 
Φοβορ 5 τα ἰβϑίοι ἰο ἰμΐδ τοιιοΐθ δῃὰ ἀδησογοῦβ οουῃ- 
(ΣῪ ἱβ ἃ ὑτοοῖ, δὲ {10 βδπὶθ ὑἶτηθ, [δὶ ὅδοοῦ ἀϊὰ ποὲ 

ὉΥ | ἰγοδῖ τη τῖ ἴοο τησοὶι ἱπαἀυ οηοθ, ἀπ ἐμαὶ 6 αἱὰ 
ποὺ Κκθορ πὶ ΠοΙηθ ἔγοτῃ δΔῈΥ ἴθϑ ἢρΒ οὗὨ ἐθῃμ ΘΓ 658. 
Φοθορἢ 8 ἩΠΠῚρ οὐοάΐδηοθ, ἰοο, δηὰ ἢἷ8 σοί ΔΙΟῃ6, 
8. ἰοχρογίοποϑὰ γουθ, ὌΡΟΣ δυο ἢ ἃ ἀΔΏΡΘΓΟΙΙΒ ἰου- 
ὨΘΥ͂͵ 8 ἃ ὑγοοΐ ἰδδὺ ἢ νγἂϑ δοσυδίοζηρα ἰο ΟΌΘΥ͂ ΟἾθ6:- 
[1}1γ---α ΠδΌΪΌ ποῖ δοαυϊγοα ἴῃ δὴ οἰετωϊπαίθ Ὀσϊηρίηρ- 
ὌΡ. 

ϑοσίέον ΤΑϊγα (τοτθ, 31--24). ΒΎΔΕΚΕ: 50 
ἴο που]ὰ. Ῥίουβ ῬΪΘ Ῥοπάον ἔθ πο ᾶγο οὗ {6 
οά 658, τὶ ]5ὲ 186 ἸΔιῦδν ἀγῈ οοπδρί τί πε ἴον ὑμοῖγ ἀ6- 
βίσυοίίοῃ (1 ϑδιῃ. χίχ, ὅ). ὟὙαοά οδὴ σαΐβθ ὑρ, ουύθῃ 
ΒΙΟΏΘ' ΘΠΘΙΩΪ6Β, ΠΟΙ ΟΤΕ οὗ ἴπΠ6 ρογβοουϊοα, "“ ὟΝ οΘ 0 
ἐῃοθθ ΜΏΟ ΟΓΑῊ πη  Υ͂ τὶ οογὰβ οὗἨ νδη ον δηὰ 
δἷῃ, ΔΒ 1ὑὺ το το τῦῖτἢ ἃ ΘΔΣΤΟΡΘ ᾽ ([88. ν. 18). 

ϑοοίδοη Βοιγί (τοτα, 2δ--27). ΒΤΔΒΚΕ : {Ό071ῈῈ : 
ΤΏΘΥ ἰδκο ἰμοῖν 808. 88 ἰπουρὶι ἔπ ν πὰ π6}} ἀοῃθ 
ἐποῖν ποῦῖς, Οοηβοΐθῃοθ ἰβ ΒΟσΌΓΘ: δίῃ ἰβ 86 : γϑὶ 
αοὰἃ 8668 4]].---ΕΓσἠἩκόρκκ: [Ὀπ|λνογαῦ]6 ἱαάρτηθος 
οὗ Ψυάδ. {ὺῪ01ηπ: Ο, δυάδι, ἰδοῦ τὶ ποῖ γοὶ 
Ῥυτβοά. σάυκπ Ἡαπαῤιοΐ, δαΐδῃ 8 ὁνοῖ οοτ- 
Ῥᾶγοὰ ἰὸ δυάαθ, πὸ δο] ἃ ἐδοὸ 1οσὰ. Βαυῦ ἰὲ 8 8116- 
Βοτὶβίπρ' το γοὶυ, ὙΏΘη ΜΗ Γο ἀοίοττηίηθα ἴῃ οον ἰυὰρ- 
τηΘτΐ ΟΥ̓ ΙΏ6 6 Ουϊπνανγὰ ΣΟΒΟΙὈΪδηοοθ. ὅ6ο ἐπΠ6 Εχο- 
ξοϊοα] απὰ Οπγοαὶ. ΦΨυ δ ῃ ΒΒ ρτοροβί ἴοη ΔΓΟΒ6 ἔτοϊα 
ἐμα δἰϊογηδιῖνο :  Ἠθ τηυδὺ οἰ 6 Ρ βίδετο (0 ἀθδὶ ἴῃ 
[86 γἷἱξ, οὐ Ὧθ τηυδὺ 6 βοϊὰ 88 8 β'δυαο. 

οἰδοη ΕἾΔ (τογβ. 28-82). ΗΤΑΒΚΕ : ΝῸ τηδίίοσ 
Ἐβαὶ ΕἰΠάγΔΠΟ65 0860 88 Ὀτ οί γοη σηὶραϊ ρΡὰΐ ἴῃ {Π16 
ὙΑΥ͂ οὗ ἰ}0 ἀγϑδηδ᾽ [Ὁ] δ]τηδηΐϊ, ἀραϊπδὶ ἐμ οἷν τ ἱ}]} τ ὉΤῈ 
16 ταδάο ἰ0 ὑγοιηοὶο ἰξ (Ρα. ἰν. 10).---Βιδί, Τωδ. ; 
ΤΏυδ, ἰΠογο ἰ8 γοὶ ἃ δρασὶς οὐ ροοὰ ἰπ παΐυγο. 1 
ΟὨΪΥ͂ τὴ8ϑη πουϊὰ Ὡοΐ ΒΌΡΡΓΟΒ8 {Π8 5:18}} Ἰίσῆϊξ, ΒΘ 
σοῦ ἃ Ὁ6 ῥτοβογνοα ἔγοτῃ ἰδ [680 8}8.--- ΤῊΣ 
ΒΑΜῈ: ΦοθΟΡἢ 8. ἃ ἴγρα οὗ ΟἸἩγιβὺ ἰῃ δἷ8 σα δίίοῃ, 
ἴῃ εἶθ ΒαπιἸϊαϊίοη, δηὰ οαρϑοΐδιν πῃ ἢἷ8 Ὀοΐηρ 8ο]ὰ 
ον ἐδ γι [ἔθη] ρίθοοβ οὗἨ αἶνον. Ὑογ. 29. 9086. 
Ῥθυ8 ΐηκΚ8 ἰδαὶ Εουῦδῃ σδῖὰθ ΟΥ̓ πἰρἢ δ 80 88 ποῖ ἴ0 
Ὀ0 ἀοίοοιοα, [0π6 οὗ ἰδὸ Ταγγυμηβ δα ἀ8, (μαὲ Εθα- 
θη, οὨ δοοουης οὗὨ {δ6 ἰποοϑὲ σοτωμἰο, Δ ὈΘ6ΘῺ 

Ε παοῃρ 186 τοουηὐδίηα, δηᾶ, ἴῃ ογάον ἴὸ δπὰ ἔαδιΐη 
Ετδοθ Ὀοξοσο δΐ8 ἔδίμοτ, δα πιο αα ἴ0 Ὀτίηρ “086 Ρὴ 



δου ΟΕΝΈΞΙΞ, ΟΒ ΤῊΒ ΥΕΠΒΑῚ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΒΕΞ. 

δγε8 Ὁ ΒΕΒῚ γεν. 83. ἸΤδυδ Φοδορἢβ Ὀτοίδασβ | δομθοίεοο: ἩΓῈΥ ἀϊὰ 86 1ἰοὲ ἰδ Εο ε'οδοὸ ὁ 
δαὰ εἶη ἴο κῃ. . 7 δυδὲ 8 ἰουγοου } ὙΓῺΥ αἱᾷ Πὸ Βοη ἰηΐο ἃ 60088- 

βϑείίοκ βὲχίλ (νοτο, 838-86). ΒΚτλακε: Τι δ τῶδ | ΕΣ ἴῃ π|ιϊὰ Ὀδαδὶδ ᾿--- ϑέδίέί ρὲ. [ἴῃ 
8 Ῥυπίεϊπιοιϊ οὗ Φεαοοῦ πλὰ ἀδοοϊνοὰ ἰΐα ἔα. στοῦ τὸ δῖὸ ἱποϊποὰ ἰο ὀυβγῦο.-- -Οβιλαρκε : ΡΟΣ 

; 8 6 Ηἰπιροῖζ τὸν ἀοοοίνο ὈΥ 20- 
Βορ8 οοδὲ ἀἱρροὰ ἱπ 86 Ὀϊ]οοᾶ οὗ ὁ κΚἰὰ.---Ηλις, :  στουῃὰ ἴον ἰἰ.---Ολισεκ Ἡαπαάδιιολ : Αἶνον (6 αἷτοο 
Ομ εἷπ ἰδ τωδὰθ ἰο οόυύοσ δυοίδασ: μοίϊοδα ταθη, ἰὲ ἰ6 [ οοζθθ ἴδ 10: δίνουν [Π6 16, ἃ ῃγροσείοεϊ οοειίοεξης 
[505, ΘΥΕΓ ΟἿ τ0 ΟΟΠΕΙΩΙ ΕἸΡΙΣ ΤΔΒῚ ΚἸΉΥ͂, ΠΕ ΤΕ ΤΙΝΘΕΒ οὗ ἰδο ἔδιδον. ---βσηβῦῦσε: {ὺῪ}8ὲ8επ: 411 υἱἱἱ 
ἴο Ἰέρῶς δὲ ἰδδὶ, δηὰ ἱπ ρυμίδῃϑα. : Βοϊάοτι | ἐΐπιθ, ἰμ6 Ὀτοίσσγοι οσθ ὉμδὈΪ6 ἰ0 ΡΓΔΥ ἰο οὰ πιὰ 
ἄσσθδ παϊδίογίπ:θ ΘΟ δἰοῶθ. [ζ ἐβ Ὀπΐ ἃ βῃοτὶ ἔπλο ἃ βορὰ δοπδοΐθῶοα.---Οὕδοσγο, οδοὶ οὐδ οἵ ἴϊ6 ἰἶσεο 
βἴηοθ ὅδοοῦ νῶὸϑ ἀορτίνοὰ οὗ Ηφδοδοῖ; ΠΟΙ͂ ὮΘ δ 88 106δὲ [ μαιγδγοῖὶθ Δ ἰο δδοσίβοθ Ηἷ8 ἀθασεδὶ θοῦ. 
Φοδορῃ. ἴῃ βυσῇ ἃ οοῃοθδϊπιοεξ Ο ΕΠ ΘΝ ΤῸΝ Τὺ ἐλε ὡλοῖθ ολαρίον. Τλυβε: Τ|6 δ ης 
ἐποοϊχγεῖνο γοῦσβ. “Ἅπῶ λὼ 7αΐλον 'τϑορέ 7ῸΓ : : ὲ 
{στηκκ : ΤῊΪθ τῶ ἴδδ6ς, Φοθορ ἢ βταθπα δίδοῦ, Ὑδὸ  μοττί 9 ἀοϑὰ διοϑο; 3. ΒΟΝ ἴδ ἀϊνίῃο τοουῦϊδ το: 
γοΐ 5.}}} ἐγοῖνο γϑαγα δῆτον [μ]6 συεὶ.])] 0 Ηἰτοθοῖ  τοδῖπδ εἰϊδηὶ, ποιοὶ 16 ἀὐνίπο διὰ 8ὸὺ πιυσὶ ἰδ 

(2600) μεοὰ βουθσᾷὶ ὑπΐπρα 0 ΤαρΡτΌΘΟΙ ᾿ἴτο ἴῃ ΒΒ} ὕδόσὸ δισουρὶγ μοῖάδ:; 8. 

ΒΕΟΟΝῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ῳωδαλ᾽ε ἐεηιρογανν δεραναίίοι (ργοδαδῖῳ ἔπ δαάποδε ον, ἀοοουπὶ 97 λ6 ἀοοδ. δε εοθβ. ὙΤλαπιαν. 

φεκάσεενς ἐξὰ ταντασασετπεαν 

ΟῊλΡτεΝ ΧΧΥΧΥΙΙΙ. 1--.80. 

1 Απάᾷ ἰξ οδηδ ἴο ρ888 αἱ (μδὺ ἰἔἴσωθ, (μὲ Φυάδῃ τϑηῦ ἀονῃ ἔσοτα ἷ8 Ὀσθίδγοι, δηὰ 
2 ἰυτμρᾶ ἴῃ ἰο 8 οογίδϊῃ Α ἀυ)] σοῖο, σβοθθ πδῖλθ τ0α8 ἩΠΙΓΔἢ [ποῦλο, το]. Απὰ Ζυθαῇ 
ΒΑ ἰῃ6 το 86 ἀδυρίοι οὗ 8 οοσίδιῃ Οδηδδηῖδθ, ΠΟ86 πδιηθ τσαϑ Θ΄ Β08}} [οτγ δὸς με]; δηὰ 

3. 16 ὑοοῖὶς ἈΘῚ, δῃὰ υϑηῦ 'π ὑπο Ὦ6 7. Απὰ 886 οοῃποοίγοϑα, 8δηὰ θδγ6 8 δοῃ; δηά [6 οδὶ θὰ 
4 Ηἷθ ἤϑιηθ ΕἾ [Ἴ3» παθσβμοσ] , Α πᾶ βῆ6 οοῃορὶγϑᾶ δρδίη, δηὰ Ῥδγθ 8 δοῃ ; δῃὰ β8ὲ16 οδ]]ϑὰ [8 
5. Ὡδπι8 ΟἸδΔΏ [εἐτσπρία, δίζοσια 00]. Απᾶ β9 γαῖ ασδὶῃ οοῃοθιγϑᾶ, δῃ Ὀδῖθ 8 ϑ0ῃ; δῃὰ 

ΟἈ}]6 ἃ ἷβ πᾶταθ 58 6]8}) [Ῥϑασα, φυοίτιοδε, ΒΏΠοᾺ 7] ; δπὰ 6 τγ8 δὶ Ομ σῖὉ [ἀοϊαείοι], σβθῃ 88:0 
6 Ὀδ1ῖ6 ω. Απᾶ Φυάδβ ἰοοῖς ἃ νῖΐο ἴοσ Εἰς Ἠιῖ8 ἀγϑύ θοσιι, τ ο86 ἤδπι8 τῦας ΤΉ Βα [εἰ]. 
Ἴ Απὰ Επ, Φυἀ ει} ἢσβι.θοση, τσαϑ ποκα ἱπ [89 πἰρμΐ οἵ [86 Ιμοχὰ ; δηᾶ [86 Ἰμογὰ βοῦν δΐπ, 
8 Απὰ Ψυάβ εαἰὰ απο Ομδη, 6Ὁ ἴῃ απίο ΤΏΥ Ὀτοίμοιβ τ ῖδ, δηἃ ἸΩΔΥΤΥῪ ΠΟΙ, δῃα Γαΐθθ ὑΡ 
9 8β6θἃ ἰο [γ Ὀγοίμου. Απᾶ Ομδὰ ἴον ἐμαὶ [86 ϑοθὰ ββουἹᾶ ποῖ Ὧδ 818 [οἵ μή σπτὰ παπ]: 
δὰ 1 οδιηθ ὑο ρ488, (μβαΐ βθη Β6 ψτϑηῦ ἴῃ ππίο ᾿ἷ8 ὈγοΙ μου Β ψ]ίθ, ὑμδὶ ἢθ 5Ρ1116ἀ  οῃ 

10 189 ρτουπᾶ, Ιοϑὲ ἐπδὲ 6 ββου!ὰ ργὶνϑ βοϑὰ ἴο δἷβ Ὀγοίμοσ, ἀπᾶ (89 ἐπίηρ πίοι δ ἀνὰ 
11 ἀἰπρ!οαβοὰ ὑπ Τιογὰ ; τ β τ Όο ἢ δοῦν Ὠΐτα α]ϑο, ΤΉΘη Βαϊ ὰ Ψπάδι ὑο ΤΠΔτλΑΓ Εἰδ ἀδυρῃ" 

[6γ-ἰη-ἰανν, Βμλδὶη 8 τί άον ἴῃ ΤΥ αι μου Β μουβα, (111 Θ'ΒΘΙΔἢ ἸῺ ϑοὰ Ὀ6 στόνα; ((ογ δθ 
βαϊα, 1ωοϑὲ ρογδάνθηίασθ 86 ἀϊθ αἶβο, 88 818 Ὀσγοίμσοι α14); Απᾶ Τβδιμδν πϑηΐ δηὰ ἀψεὶὶ 

12 ἴῃ μοῦ δι μ οι Β βουβθ. ᾿πᾶἱῃ ῥσοοθββ οὗ {{πι|6 ἔπ ἀδΌρ ον οἵ βμυδῃ, συ δ} πίξο, ἀἰοὰ; 
διὰ Φυάδῃ τῆδβ οοχηζοτίθα, δῃὰ τγϑαΐ ὌΡ ἰο ἷφ ΒῃΘορ ϑθάγοσθ ἰο ΤΊ, ΠΔίᾺ [ροαααίοα 

18 δα δῃὰ μἷ8 ἐπουὰ ΗΠ ΘΕ (μ6 Αἀυ]δτιίθ. Απὰ 1 νγᾶβ ἰο]ὰ ΤδιΩδυ, βαγίηρ, Βϑβοὶά, ΒΥ 
14 [Δ μθγοϊη-ἰανν σοοίμ ρ ἰο Τίπαπαί, ἰο ϑμθαν ἷβ βῆβερ. ᾿ἀπᾶ β}θ ρυΐῦ μεῖ σιάον ΚΜ’ 

ΙΘῃΐ5 ΟΝ ἔγτοτη ἤϑσ, δὰ οουϑγθὰ δον σῇ ἃ σοὶ], δη ἃ ταρρϑᾶ Βοτβαὶ ἔ, δῃα βδὺ ἴῃ δὴ ορϑᾶ 
ΡἾδοθ [Ἰβαγαῖῖγ, φαῖο οἵ ὑνο 6γ.6] το ἐσ ὉΥ (86 ΜΑΥ͂ ἰο ΤΊΤΑΠΔΙἢ : [ῸΣ Β.ι8 βανν ἰμδὺ 58εἶδ 

1δ γγ88 ρτοῦγῃ, δηἃ 8}: τγγ88 ποί ρίγϑῃ απίο Ἀπ ἰὸ ττῖΘ. ὙΒΘα Ψυᾶδδῇ βδὺν μ6ὲ, 6 ἐμουρθὶ 
16 ΠΟΙ ἕο δ6 δῇ μαιϊοῖ - Ὀοοδαθθ 586 μδᾶ οονεχϑὰ Βοσ ἴδοδσ'ιυ: Απᾷ 6 ἰυσπθᾶ υπίο Β6χ ὉΥ (86 

ὙΆΥ, διὰ Βαϊ, 6 ἴο, 1 ΡΧΑΥ (866, 16ὐ τη ὁΘ0π|0 ἰῃ ἀπΐο ἔμ66; (οΣ μ6 κπϑν ποί ἰδὲ 8. 
τῦαϑ Ὠϊ8 ἀδυρθ ἴθ γ- 1 Π-184}7} ; δῃα 886 δαὶ, Ὑ μαί τι] μου ρσὶνο τηθ, ὑμδὲ (μοῦ πιδγοϑὺ οὐπ|Ὲ 

17 ἴῃ απίο ϑῦ Απᾶ [9 βαἰᾶ, 1 "}} ϑοῃὰ ἐΐδε ἃ [ἃ ἔγοτω ἐπ6 βοοῖ ; δῃιὰ βῖιθ βαϊὰ, 71 1μοὺ 
18 ρῖνεα πιὸ ἃ Ρίϑά ρα, 111 ἰμοὰ βοπὰ {32 Απά δ βαϊὰ, Ὑ δαὶ ρ]ϑᾶρθ 888}} 1 ἊΝ (δεοῖ 

Απά 8.6 βαϊᾷ, ΤῊΥ εἰρποί, ἀπ ΤᾺ Ὀγδοθ]οίβ, απὰ (ὮΥ δἰαβ' ἐμαὶ ἐθ ἴῃ [ΠΥ Βαπά, Απὰ δὲ 
19 ράγθ ἐΐ ὮΘΙ, δηἃ σϑίωθ ἰῇ ἀπΐο ΠΟΥ; δῃᾷ βῇϑ οοῃοοὶγϑᾶ Υ εἰσ. ἀπά 88:6 δζγΌβε, διὰ 

ψθηΐ ΔΎΔΥ, διὰ Ἰαϊὰ ὈΥ͂ μετ γδὶϊ ἔτοσα ἢθῖ, δῃᾷὰ ραΐ οὐ (86 ραιτηθῃίθ οἵ μθὺ Μιὰν μοῦ. 
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20 Απὰ Ψυάδῇῃ θη [88 Κιὰ ὃν [86 Βδπὰ οὗ μ18 ἔϑῃᾶ {89 Α Δα] ]δτηϊίθ, ἰο γϑοοῖνϑ λύς ρϑᾶρθ 
21 ἴτοταῃ {86 σγοτηδῃΒ μϑηᾶ : Ὀὰΐ ἢ8 ουπᾶ ΒΟΥ πού. ΤΉθη [6 δϑἰκθᾶ {Π6 πιθη οὐ {παῦ Ῥ]δοο, 

Βα ηρ, Ὑ ΒΘΓΘ ἐς {86 μιατϊοῦ (Βαῦ ιτσαϑ8 ΟΡΘΗΪΥ ὈΥ͂ (8 ψαγ-ϑ 6 7) Απᾶ (Π6γ 8614, ἴπμοιν 
ΔΒ Π0 ΒΑΙΪοΐ ἰῃ (μ18 ρίαοε. Απὰ δ τσοίαχιιοα ἰο Φυάεῃ, ἀπά βαϊὰ, 1 σδῃποὶ ἤπα Βδσ: 
δηα 4130 οἰ δΡ πρθὴ οὐ ἰδ ρἷδοθ βαϊὰ, ἐλαΐ ἴμθῖθ νγῶϑ τὸ μδιϊοῖ ἴῃ ἰμἰβ ρίαοο.υ Απᾶ 
Ψυσδαῖ 56], [μοὶ ΠΟΥ ἰδ ἐξ ἴἰο 6, 1ϑϑύ γγὸ Ὀ6 βῃδιηθᾶ,; Ὀθηῃοϊα, 1 βοηΐ ἰμιΐβ κια, διὰ 
ἰδοα Ἰιαβὲ ποὺ Τουπᾶ θυ. α᾿Ἀπᾶ Ὁ οϑῖωθ ἰο ρ888 δουΐ ἰζχγθθ το 8 δὔοσ, {πδὲ ᾿ξ τσᾶδ 
ἰο]Ϊὰ ἰο Φυάδῃ, βησίπρ, ΤΉΔΙΔΓ [ΠΥ ἀδυρὨίοτ- πη -ἰανν μα Ρῥ]αγοᾶ (86 Παι]οῖ ; δῃᾶ αἶϑο, 
Ὀ6Πο]α, 8:6 ἐς τ} ἢ} ΟὨ1] ἃ Ὁγ ψ Ἀοσθάοα. αΑὐὰ Ψυᾷδ βαϊὰ, Βιίηρ Βδὲ ἰοσίδ, δπὰ 16ὲ Βδσ 
6 Ῥαγαί, ὙΥ̓́ΆΘῈ 810 τοᾶδ Ὀχουρὺ ἔοτί μι, 8δ68 βϑῃΐ ὕο Βδὲ ἔδίμοσ- πεϊατν, βαυίηρ, ΒΥ [86 
τηϑὴ ὙΓ0ΒΘ [686 αγό, απὸ 1 ὙΠ} ΘΒ}; δηᾶὰ βὴθ βαϊὰ, Ῥίβοθση, 1 ὈΙΑΥ͂ (866, ὙΤΠ086 αγό 

26 ἔδθ5θ, ἐῃ6 βίρποί, δῃα Ὀγδοοϊοίθ, δῃὰ βίδ Απὰ ΨΦυάδῃ δοκηον)θαρθα ἐλοπι, δῃὰ βαϊά, 
Θ'Β6 δίῃ θθθη τλοσθ στρ ύθουϑ ὑἰΠ8} Γ΄ Ὀθοδαθο ὑμαῦ 1 ραγθ ΒὸΣ ποῖ ἰο ϑ'Βοϊδῇ ΤΑΥ͂ 80}; 

21 δῃηᾷ [6 ΚΗΘ ΟΣ δρϑίῃ ὯῸ ἴοσθ. ἀπά ἰΐ σᾶζηθ ἴο Ρ888 ἴῃ 89 ὥσωηθ οὗ Ποὺ ἰγανυϑὶϊ, ἰμδὲ 
28 ὈΘ6ΒοΪά ὑνῖμβ ἰσεγα Ἰὼ ὯΘΣ ΟΡ. Αἀπᾶ “Ὁ ὁδῖηθ ὕο ρ888 ῃθῃ 889 ἰγαυδιϊοᾶ, {πα ἐδε ΟἈ6 

Ραὶ ουὖἱ λέ δαπᾶ; δπὰ (86 τη!άνθ ἰοοὶς δῃιὰ θουπᾶ ὕροὰ 8 μαπᾶ 8 βοβδυ]δῖ ἰμγϑδᾶ, β8γ- 
29 ἴηρ, ΤῊΪΒ σδῖὴθ ουὖὐ ἢγβί, Απᾶ 1ζ οδῖιθ ἰο ῥρβ88, 88 Ἀ6 ἀγϑὺν ὅδοῖ ἷ8 βαμᾶ, ὑπαὶ, Ὀ6 80], 

Ὧ18. Ὀτοίῃ 6. σαῖιθ ουΐ; δηᾶ 8.10 8814, ΗΟῪ ἧμοι ἰβοὰ Ὀγοϊκθη ἰοσί ὃ ἐδὲθ Ὀγοδοῦ δ6 ἀροη 
80 866; ὑπογθίοσο μΐ8 ἤδωὼθ ψ͵ἃ8 οδ]ϑὰ ῬΉΔΤΟΖ [υγϑϑοὰ]. Αὐὰ δβοινγασὰ οδηθ ουἱ 8 

Ὁτοίμου, ὑμδὺ δὰ ἰῃ6 βοαυϊοὶ ἰμγοδὰ ρὸπ ὶβ μδηᾶ: δηὰ ἢ8 Ὡδιὴθ τγ88 δ] 6 Ζδιδὰ 
[ποίας Φείδ, δαπ-τίοίες]. 

22 
28 

24 

25 

[ἰ Υοχ. 14.--5}5 ΠΏ. Βοπἀετοᾶ, ἑὰ σὰς ἐταμεϊ δέοι, ἀπ σρέη ρίασε; ταδτείῃ, ἄρον ῳ7 ἐγέξ, ταοτα Ἡ ΟΣ Αγ, ἩΠῈ 
Σοΐδσοῃοοῦ ἴο Ῥ͵οΥ. υἱὶ. 138, ΤΟ ΟυΥΣΧ. δυὸ ἴδοι 1 86 ἃ Ἀᾶτηθ, ταῖς πύλαις Αἰνάν, ΜὨϊοΣ ἢ δα Ἰοὰ δοτηθ ἰο τοχασὰ 
ἐξ κα ὅλο δαπλὸ στὰ Ἔπαπε πισηοποὰ 7οαβιπα αν. δέ, πὰ τοϊνετοά (ο ," ἡωλδιῤάκμνῃ τ γανε ρα γ τῖνν τὰ τῶν σγμέ ας. τ Ὁ Δρ κὸν 
641ο(, ἐπι ὲδ ἀδγ, Βοι ἢ 6). 60 Βοθαιτη δ ]]6Σ, 9 ἄπ] Ὄστω μϑσὸ [6 ὀχρσϑϑδὲγϑ οἵ σοχηοί ἱπρ ἰαν ἱπ (ὴ) μἷδοθ, 1. 
ΖΩΘΘΣΦ ἔτσο ἀψόδ, οἵ ίσο 7οιπἰαΐξ, ῬΞΟΌΘΔΌΙ ἐδο , ἀασοῖσι 100 ορεπίπρε, ἐμδὶ ἰδ, ὑπὸ ΤΔΥΒ, 8 ἢ]8Δο0 ἩΏΟΓΟ δ)0 88 

οασηαίῃ ἐο ὈῸ δϑϑῦ. ΤῊ οοστοαροπᾶς ἰὴ ἔδο Ὑπϊκαίο τοπδασίης, ἐπ δένέο ἐϑπεγίε. 80 ἔμο Βγτίδο, ἰδωδοῖ δδδο; 
Ασϑθε Ἐσροιίαπια ἔμ βατηθ, ( ὅ.9 . Το ἰἄθ6 οὗ ἔδοτο Ῥαίῃβ ἃ αἰὲν ἔδοξα, δὲ ἔμδὲ εσηθ, οὐ οὐ ΒοσΣ ἐδ κῖτιρς 

ΔῸΣ υἷδοο ὮὉν ἰδο ρπίο οἷα οἰΐγ, ἰδ δυσυσά. Αὔαπ Ἰόατα δαγὸ 1ὲ 'Μδὰᾶ ἃ ἢ͵δοθ δὸ οα θὰ Ὀϑοδῦϑο ἐδοσυ 6 ΓΘ ἔπο Τοπηΐαΐπδ ἔδοχο. 
Τα τδὸ δὲιὶ ϑδσὶν τ)δ0 οὗ ἐιο Ηοῦσον 2), [δ0 ογο, ασίείπρσ ἕτοτα 189 θαυ αι] οοποορ οι ἐμὲ αργίηξβ, οσ Ἰοπίδίηδ, τογῸ 
4γ68 ἰο ἔϊιο φασί, δα ἐβοὸ βασπ, ἐπ δύπιθ μὲδοϑα, ατὸ οδ δὰ ὉΠ Ν, Ἱαἰδ οοταΐηρ ἔἥγοσο [λ9 οασίῃ.-- Τὶ 1.] 

ΘΕΚΧΈΒΑΙ, ΡΕΣΙΙΜΙΝΑΒΥῪ ΒΕΜΑΒΕΒ. Βυΐ ὙἘΥ οουἹὰ ποὶ ἴῃ9 ἰάοα αν 

ΤῺο δίοσυγ ἰογὸ πδιταίϑα ἰδ ποὶ, 88 Κποῦοὶ βῦρ-  ποὶ 
δι. ἱπβογ θη ἰῃ ΦΟΒΟΡἢ Β ἰδίογγ, Ὀὰΐ 8 ραγ- 

4116] το ἱἰϊ, οοπαϊδογοὰ ἔγοση ἰ᾿6 ὁη6 δοϊωσοοι Ροίΐεὺ ἐπα αῦ ἰπίο Ἐργρὲ---δρουὶ ὑπεοϊγ-Ὦροθ γϑαῖθ--- 
οὗ Υἱ ον δ8 ἐδ βίοσγ οὗ ἐδ6 01:84 οὗ διδοῖ. Αοοογά-  ὅ Βοα Ὀδοοτὴθ ποῖ ΟὨΪΥ ἃ ἔδίδον, θυϊ ἃ ἀ- 
ἴησ ἴο ἴδ ὈΓΟΥΪΟυΒ ἐπα οτὸ ρος ἐς (ἰδδὲ ἰ8, ΕΡΒγαίπι) [ ἔδεε Ὀγ ἢἷβ δοὴ Ῥθαγος (δοοοσαϊΐῃρ (0 οἷ. “Ἐ 16). 
Δρρεδσζοὰ ἰο Ὀθ Ἰοδὲ; ἰοῦ Φυάδι, δἤογνασὰάβ {86} Νοὸν Φυάδ νγδὲ δυουϊ ἴὮγοο γϑασβ οἰάδσ (ἤδη Φοθθρῶ, 
μοραὰ {ἶδ6, ΔΡΡΘΑΓΒ 4150 ἰὼ Ὧ6 ἰοϑῖ. Βα δ8 ἴῃ [86 [ δα, σοῃϑοαυ θη γ, ποῦ τουοὲὶ δΌονΘ ὑγθονγ δὶ Ὠἱκ Π|δΓ- 
Βιἱδίογυ οὔ ἔδ:6 Δρρδγοῃν Ἰοδὲ Φοθορὰ ἵμογθ Δ ὁο0ῃ- Ϊ τίασο, Ῥγουίἀοὰ δ δὰ ἰηἰθπἀοὰ ἰξ δὲ (06 τη ἤθη 
οοδϊ ἃ {86 τη τ οὗ ἃ ζιξυγο ἴπ688, 80 τΙησδὲ πὸ Ϊ Φοϑερίι τἃΒ οἀτιϊοὰ σὐ. Οπ δοοουπίοὗ (δἰ8 ἀἰ συ ἐγ, 
Ἰοοῖς ἴον βἰτοΐ αν δρτβ ἰὼ ὑπὸ Ὦὶ οὗ Φυϊεῃ᾽Β δρ- | διὰ οὗ οὔἱϑὸ ἰδδαὶ 90]1τα, Απρτυδίηθ σαρροθοδ ἐδδὲ 
Ῥαγθῃξβ τυΐϊη, Ῥαγα!οῖ] ἴο Φοθορ ἢ Β ερὶ γϊαδὶ ἰηροι-  δυ δὴ 5 τοιουδὶ ἔγροπι ἰ86 Ῥδγθδίαὶ Βοσὴθ οοσυαϊτοῦ 
ὈΟΌΒΏΘΒΘ, Ῥαίΐθηοθ, Βοροίυ ἱτπδὶ ἱῃ (ἢ δΔιϊογο, ἰ ΒΟΎΈΓᾺ] γεδαῖδ Ῥγονίουβ. Βαυὶ (δ 8 οοοιτοἀϊοιοα 
ΔΡΡΘΟΟΙΒ δυΐλῃ᾽β βιγοὴρ δῃηὰ ἀδτίηρ βοϊάἀοραπάσποσ, ] ὈΥ ἴθθ ἕδος οὗἨ .ιἷἱθ ργϑδϑιοθ δὲ {86 ϑ8]6 οὗ Φοδορὴ 
ἔιπ655 οὗἉ 118, βο:βυδι ἐὐωθιμεὴ πὶ δίγοης δΔὉ- | (600 Επιι, Ῥ. 346); πθέϊϑὲ (86 τοωυρδυῖς οὐ οἰ ζβοῖ, 
Βἰΐποηςθ, Ὀοδίαοβ ἴΠ6 βθῃδο οὗ ͵υβέέοο πθϊομ ἰοδάβ ἐμαὶ “ὁ συ ἢ} Θαυὶν τηδιτίδροθ ἯΟΓΘ Ὡοὶ ΟἸΒΙΟΙΩΔΙΥ ἴῃ 
ἮπὼῚ ἰο δοκιον]οσο δἷ8 μῃ, ΕΣ Χαπιΐθο ἰδ ΤΩΟΤΘ 
εἰοδβοῖγ, δῃὰ τὸ σδῃῃοῦ [1] (0 (χβο6 ἃ βίτοῦς ζοδίατο 
οἴ ἐμοοστγαίΐο δ, [ὲ ἰβ ἃ στοππ 1688 οοπ͵θοΐαγο οὗ 
ΚΏοΟΡοΙ, ἰδὲ τ1Ππ6 οὈ͵οοὺ οὗ ὩΔΙΤΕΕΙ͂ΥΘ ΔΒ ἴ0 ΒΟΥ 
[80 οταίη οὗὨ ἰδ Ἰονίγαίθ ἰδ διῃοηβ τἴ06 Φ6γ8, ἰδδὲ 
τοχαϊτοα ἐδο Ὀτοῖδον οὗ ἃ Ὠπρραπὰ πῆ ἀἱοὰ πίϊπουϊ 
ἰβρβῦο ἴο0 ἰδῖο ἰδ9 νιον ἰο πὶῖιίθ, δηὰ ἐμαὶ ἴθ θγοὶ- 
Ὀότη οὗ ιΐ8 οσπησοοίοι εἐδουϊὰ βἰαηὰ ἰπ ἔδο ἑοϊϑάουῖι, 
οὗ Κοῃοδιορίοαδὶ ᾿ἰδὺν, ἰπ τ29 Ὥδῖὴθ οὗἁὨ ἰδθ ἀθοθδθοϑά, 
Ὠοαϊ. χχν. ὅ: Μαῖίξ, χχίϊ. 238: Βαϊ ἱν. ἢθο  πεα 
οὐ “1ονίγαϊο δέαντίδαρμε." ἸΤΈ6 ἸΔῈ ἴῃ αυοδεοι ἰδ 
οὗ ἃ ἰαωίος ἀδίϑθ, δῃὰ πεοοῦϑὰ πὸ δυοὶ δ ποισδίος. 
ΤῺΟ συδίοπι ἴθ γὸ τοθπιἰοπθᾶ, Ὠότγονον, τα ςλ μᾶγο 
αχίοιοὰ Ὀσίοτο ἰὶ8 ἰτῶθ (9006 ὈῈΣΙΈΣΒΟΗ, Ρ. 

Υ͂ 
ἴ:9 ναϊσίδιοδαὶ ἐδιιΠγ,,») 8 οὗἨ πο ἱπιροτίδηοο δἱ α]], 
Ὀοαΐά68 δ 16 ἰῃ ἀουδὲ ποῖον ἴύ νγαὰϑ τοδάθ 
ἰῃ τοεροοὶ ἰο δυΐλΒ οὐ τοαστίαρο, ΟΥ 1ῃ6 ΘΔ 
τοδετίδκο οὗ [νἷἱ Πορβονθ. “Ἢ “6000, δ δαγβ, “δα 
αἰτοδὰν δἱἱαϊποᾶ ἴο ἴὸ οὗ βουδῃιγ ΘΟ Ύ  ΥΟΔΣΒ,᾽ 
οἷα. ΤΟΡΙΥ ἴο ἐλῖ5, Στ ἸΩΔῪ ὍΘ βαϊὰ, {μὲ ΘΑΥΙΥ͂ ΤΏ] Δ- 
κε οε συίδαυον προς ἴο τος τύ τ Φαοοῦ 

: ἐδουρὰ [680 οἰ] άτϑα, Ρ ὝΘΓΟ 
μα φρο παμε οι χύνω μ ἰ, τληαμανι μρὸα 
χεέμοιλ νει κρτοι ἡγ πϑῆτ᾽ ἐπὶ  ἐπττὸ 
τυγηΐηρ- Ροϊπὶ : ἷθ᾽ Σοδιτίδροθ---οαὐ] ον ἀεὶ 
(666 οἷι. ἔ 20) Νονονί 61688, ὑμ6 ἐπουίγ-ὮΓΘΘ ΥΘΑΣΒ 
ὮΟΤΘ ΔΙῸ ποῦ δυδδιοίοης ἰο δον οὗὐἨ ῬὮδιοΣ δυίηρ 

δ84). ] ἐτγγο ΒΟΏ8 ΔΙΓΟΔΑγ δἰ ἰμοὶρ οἰἴοθθ.0 Ἐγϑ ἔῃ ροβεὶ ὈΣΙΕΥ͂ 



ὅ92 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟἙ ΤῊΝ ΕἸΚΞῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΕΞ. 

ἰδὲ ῬΏΑΓΟΣ δηὰ Ζδυδὴ τοῦ ὈΟΓῚ ὈοίΌΣΘ (06 τοΐσταν 
οι ἴοὸ Βεγρῦ, θα. οὈξαϊποα ΟὨΥ ἔγοσω [8 βυρροδίοη 
(Βαὺ Ζυ τηῦϑὺ ΠΑΥ͂Θ Τηλστὶθα Ὠ18 ΒΟΏΒ ΥΟΣῪ ΘΑΙΪΥ. 
βαρροίηρ ὑπαὶ (Π6Υ ΓΘ βονθηίθθῃ ΟΥ οἱ ΘΘ ἢ ὙΘΆΓΒ 
οἷα, {6 Τοδβϑοὴ ἴῸς Β0Ὸ ΘΔΣΪΥ 8 ΤΩΔΙΤΪΔΡῸ ΤΊΔΥ ΠΑΥΘ 
Ὀθοη ΨΦυάδῃ 8 Κηοπ]οῦρο οὐ Ετ᾽8 αἱεροδϊίοη. Ηθ 
ΤΩΔΥ͂ ΠΥ ἰπίοπ θὰ ἴο ργουύθπὶ ΟΥ̓] ὈΥ δΐβ πιαστίδρο, 
αὶ δὲ αἰᾷ ποὶ αἰϊαΐη 1.8 οὈἦοοῖ. ΤῈ πιγτίασο οὗ 
Ομδὴ ἰδπαΐ τοβυϊ θὰ ἔγοσα [818 ταϑ Ὀυ1 ἃ ΘΟΠΒΘα ΘΏΟΘΘ 
οὗ (6 ὅγϑι ; δά, ἰὴ ἔδοί, Ομ δη ΒΒ β'ῃ βϑοϑῃγβ ἰ0 ἱπαϊ- 
οϑίθ ἃ γου Ὁ] Ὀαβοθθββ. Ψαάαι, Βονόταν, τηϊρὰς 
Βδύῦθ τηδᾶβ Ὀοΐῃ ἰουτΏογΒ ἰοὸ Εργρί τ Δ118ὲ 8 οτῃ 
[ἈΥΟΪΥ ττδβ 8.}}} οσίβησ. ἢ τοθρθοῖ ἴο δυάδῃΒ 

ἀομ]άτϑῃ, ἱν 18. δὴ δαδυτηρίίοη οὗ Ηθηρβίοηθο τς 
Αἰιμλοπίδε, Ρ. 84), (δὶ ΠΥ ᾿ογὸ Ὀοσῃ ἴῃ Εγρὶ, 
δηὰ μὲ ἰῇοΥ δγὸ οοῃπδίἀογσοὰ ἴοὸ ᾶνὸ οοῦῃθ ο Ερσγυρὶί, 
88 ἴῃ ἐΠοῖν Δί Βοτβ, ἰοχοίδον τὶ ὅδοοῦ (ὈΕΠΙΎΖΒΟΗ, 
Ρ. ὅ38). Αοοογαϊΐηρ ἰο Καὶϊ, [86 δἴτω οὗἠἨ ΟἿΣ παυσϑίνο 
ἷβ ἴ0 ΒΟΥ ἰδ ἴὮγοθ ῥγπλοὶραὶ ἰσϊδοθ οὗ ἰ9 ἔπϊαγθ 
ἀγηδδιΐοβ ἴῃ ἰβγϑοὶ, δῃὰ 86 ἀδῆρογ ἱβογθ τδβ ὑπαὶ 
1Π6 80}8 οὗ Φδοοῦ, γουρὴ ΟἝὨΔΔΙ 8.) Τηδιτί θα, 
τοῦ Γογροῦ [86 Ὠἰδίοτίο 0811] οὗἩ ἐμοῖς πδιΐϊοῃ δ ἐῃ0 
τηθαϊΐυτῃ οἵἩ γοἀοτηρίΐομ, δῃὰ 80 ρου βὰ ἴῃ 1:6 αἷῃδ οὗ 
Οδηδδη, μδὰ ποὺ αοά Κορὲ ἰδοῖα ἔγτοσῃ ἰδ ὈΥ Ἰοδάϊηρσ 
ἴδοτ ἰπίο Εωγρὶ, [Ιζ{ τουδὲ ὍΟ τοιηδγκοὰ, Βονθνοτ, 
(δὲ, ἰῃ 88 ρογίοά, ἰξ νὰ πὶ αἰ ου ἰδδὲ πα ἢ 
τοδιτίαροβ πὶ Οὐπαβηϊε αι πσοσηθη οοὐ]ὰ Ὀ6 ἀνοϊαοά, 
δἷποδ 186 οοῃποοίίου πῖϊι ἐμοῖς τ δι 008 ἴῃ Μοθοροίδ- 
τοῖα μεὰ οεοαδοὰ, Ὁμπαοιθίθαϊν ἰμ6 Ὀορὶπηΐηρς οὗ 
οοΙτυρίίοη ἴῃ ΦυἋ 8} 8 ΤΆΓΟΥ, νδϑ οδιβοὰ ὉΥ ἃ (δ- 
ΠδδηἑἘ8} τηοᾶθ οὗ ἴδ, δῃὰ ὉΠΟΤΘΌΥ {86 ΓΟ δ5 
ἐῃγοαϊοηοα υἱ τ ἀοαῖὰ ἰπ ἰἰ8 ὅσϑὶ ἀδνοϊοριαθηὶ: Ὀυΐ 
Θ 866, δἰ80, ΠΟΥ͂ ἃ Υἱρόγουϑ 116 βαρ] 68 πιὰ, δυὰ 
διζυρρὶοα ουὖἱ οὗ, ἃ 686} ρεεϊ. 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. Χζυάαλ᾽ε εἌραταδοπ, ἀὲδ πιαγγίασε, απα λὶδ ϑοηΣ 
γΟΙΒ. 1--δ)---Απὰ δυάδῃ τσοιῖ ἀοτση.---Ηο ρατίοα 

τῷ δα ὈτγοιΏΓΟΣ δὲ (Π6 {ἶπιθ {Π6Υ 8ο]ὰ Φοβορῇ. [ἱ 
ΔΒ ποῖ, ΔΆ ἰῃ [Π6 6886 οὗ Εδδυ, [86 τὴ γ᾽ ἀ]θὰ π- 
ῬΌ]86 οὗ 8 τυάθ δπὰ γοδυδὲὶ πδίυγο ἰμδὲ ργοχαηρ θα Πίσῃ 
ῬΓΟΙΩΔΙΌΓΟΙΥ ἰο ἰοανθ ἰδ Ῥαίοσοδὶ Βοσηθ, ἱποῦρη ὯΘ 
Βῃονγθὰ ὑπο ΌΥ εἶδ βίους βο  τοϊΐδποθ Οἱ δοοουμὶ 
οἴ δὲ ἔγαῃϊς αἰδροβίοῃ, ὁ υὐδῃ οουϊὰ ποῖ ἸοῺΡ μᾶγ- 
Ἐ[οἱραῖο ἴὰ οἴοπίης, 88 οἷα Ὀτοίθγοι αἰ, [4186 ὁοΏ8ο- 
ἰδιίοῃβ ἰο ἰβ αροὰ ἔδεμιον (οἷ. χχχνὶΐ. 8ὅ). 1ὲ ποὶρἢδ 
ὉΡοὴ Ὠἶτ (δὲ ἢθ6 σδηποῦ ἰ611 (9 ὑΣῈ}0 Ὠδΐυτο οὗ ἰδ6 
6886 πίλίῃουΐ Ὀεϊγαγίηρ δὶβ Ὀγθίθγθῃ; δηὰ ὁ 18 {18 
ὑπαὶ ἀνίνοβ Ὠἷπὶ οὔ“, ᾿υδὺ 88 ἷπ ρσττιὰθ δραϊπεὶ ἰΠ|980 
ὙΠῸ Βδὰ ἱηνοϊνοὰ ἷπὶ ἴῃ [οἷν συλ βοραγδίθβ ΐτὰ 
ἔγοσα (μι εἷγ σοωρδῃγ. Βοβίἀ6β, ἃ Οἱζύθτ ΒδΠ688 ΣΩΔῪ 
ΔΎ ΘΙ 6 ὍΡΟΣ Ὠἷτα οἡ δοσουῃί οὗἉὨ δὶβ ΟἸΤΏ ῬΌΓΡΟΘΘ, 
1Βουρῇ τηοδηὺ ἴοσ ροοὰ. Τιυ8 δ6 ἐγίαβ ἰο δηὰ ρϑδοθ 
ἷῃ βοϊιυάο, ᾿πδὲ 88 ἃ ποῦν ]6-ταϊπά θα δσοπιΐΐθ οὐ θθρᾶγδ- 
15, ΙΕΔΥΟΒ ἃ οἰ υγοῖ ἰπδὶ Ὧ85 14]]16ὴ ἰπίο ΘΟΥτΌρΙΟΏ. 
π|κὸ δἷ8 δῃηεγρο, ἰδο Νον- Τοβίδιηοεὶ Φ 0648, Ὀαὶ ἴῃ 
8 ὩΟΌΪΟΡ β8ρίτὐϊ, ἀοο5 6 ΣΟΥ ἰο β8ηα ρϑϑοϑ, δὲ 86 αἷά, 
αἴϊον 80]ὰ ἷ6 μοτὰ. 1ῃ 8 δἰ πλῖ αν ΤΏΔΏΠΟΥ 
αἰά" (ἢ ἰτῖὶδο οἵ Φυάδῃ δἴοσσαγὰβ κϑορ ἐΐϊβ στουηὰ ᾿ Ρ 
δραϊηδὶ ἐπ6 ὑθὴ ἐγ 68 ἰπ (Ὠοὶν ἀ6ο]πθ δῃὰ γυΐ, ΤῈ6 
υσβιίϊοῃ ΠΟῪ ατίθοβ, ὙδοίΏΟΡ Τπαἀδὴ πϑηΐ ἄτῃ ΠΌσὰ 
(6 Ηδθτοι μοὶρ᾽ 8 ἴῃ ἃ τοβίοε ἀϊγοοϊοι ον τὰ 
τ6 Μοὶ ουγδηοδη ὅθα, ἰῸ ἰπ6 δίῃ οὗ βασζορίβ, δϑ 
ῬεἸσβοῦ δηὰ Κηοῦρὶ ΒΌΡΡΟΒΘ, οἵ Θαδιμασα ἱονασαὰ (ἢ 6 
Ποδά 368, ποτα, ἱηρ ἰο ἰγδάϊέϊοιι, [9 οαγο οὗ 
Αἀυ δ ἰὰγ (1 ὅϑδσω. χχῖϊ, 1), ἴπ σοι Βανυ]ὰ οοῃ- 
οοδ]οα Πίγαβοὶ ἢ ἴγοῖὰ ὅδυ]. οχὶ (νον. ὅ) ̓ γ88 εἷΐ- 
πδιθὰ οδδὶ ἔγοση Ηϑῦτγου, ἰἴ ἱξ Ὀ6 ἰάἀθησαὶ πιῖὶ ΖΙΡῺ 
οὗ 1}6 ἀοϑοτὶ οὗ ΖΙρι. Τίρμδιι, δοοοσαΐηρ ἰο “080- 

ΡὮυ8, ΧΥ. δ᾽, τδδ βἰυδιϑὰ ὑροῖὶ 6 μερὶ οὗ υάκα 
δια οουἹὰ Ὀ6 νἱδἰ θὰ δα νοὶ! ἔγοτι 6 ἰονσ Θοπν ἴῃ 
ἰῃ0 οαϑί, δῷ ἔγοσῃ ἰμδί οἵ ἰμ9 πογτῖβ. [1 δοοοτάϊηρ ἴο 
ἘΘΒοδίαδ δηὰ ΗἰογοΏγτηῦβ, ΑἀΌ)] απ ἸΑΥ ἴθ Ποσηλη 
τοῖϊοα, οὐ ἔουσ Ἰθδζαοδ, οαδὶ οὐ ἘΠοα ποσοροῖβ (εἰς. 
ἀμολέδνϊη), 116 διδίετωθηξ αζαΐῃ ἰδκοθ ὑ8 0 ἴδὸ 
τοουηίαΐηβ οὗ Φυάροα. [ὲ ἴα, (πογείοσο, ἀσυδίζ 
5611 ἰδ ’8 του} οὗὨ ποίδ ἰμδὶ Ὀανϊά, 16 [15 δῃοϑῦ 
ἴοσ, οὔ06 βϑουρῃϊ τοΐιρα ἰῃ (86 βο δυο οὗἨ ΑἸ]. 
--Απᾶ ἰατησὰ ἴῃ ἴο, εἰο.-- Ν᾽) ἀπα λὲ »ἐολεά, 
ΠΔΙΏΘΙΥ, Ἰσπὸς, μα ἰδπέ, οἷ. χχνΐ. 2δ, εἶοδο ὉΥ (ἽΣ) 
δ Τῆδῃ, Ὀοϊοηρίηρ ἰο ἰδ ΒΙὴΔ11 Κίπράοτα οὗ Αἀα]- 
δὶ (“Φοδῖ, χίϊ. 16) ἰηῃ ἰδ ρμἰδαΐη οὗ ΦΨυάδῃ 
(Φοβῆ, χνυ. 88). Πο σοῦ. ΤῊΐβ βοιὶ]οσησες ἱπὰϊ- 
οδίοϑ ἐγ ΘΠ ΟΥ̓ τοδὶ οη}8 τὶ] ΗἾγαΒ. Νὸ πομᾶοσ (δδὲ 
ἩΪΓΔΝ χτδάυδιγ γἱο)ὰβ Ὠἰπιβοὶ δ, 88 ἃ βογσυδῃϊ, ἰὁ τὸ 
ὙΠῈΡ Φυθδαῃ. Ηστο ΨΖυάοθ τηδιτῖεβ ἃ Οαπδδηϊὶο 
ποδη. Τα 8 δου ἃ Ὀ6 ποϊοα ἰπ τοεροςοὶ ἰο Φυάδβ, 
ὝΟ Ὀθοδιηθ δδεσπασὰδ ἐμ ρτϊηοίραὶ ἰτὴϊνθ, 858 δἰβοὸ ἴῃ 
τοδροοί [0 βίσωϑθοῃ (οἰ. χὶνὶ. 10), Ὀδοδυδα ἐξ 'πτου]ὰ θὲ 
Ἰοδϑὲ οσροοϊϑα οἵ δΐπν, χθϑ]ουϑ ἃ8 [6 τῶϑ ἴος ἰδ 18- 
ΓΙ ἢ 18} ΡΌΓΙΥ ἴῃ [26 τηυγάογ οὗ δα Ξ'Βμοομουνίίεα. 
ὙΠΒουΐ ἱακίηρ ἰπίο υἱὸν τῃ6 υπτοδβιγαϊποὰ ροαϊῖοι 
οἵ δαδοοῦβ βοῦβ, (μΐ8 δβίορ ἰπ Φυάδῃ σαϊρος ὃ αχ- 
Ῥἰαἰηθά ἔγοπι ἃ ἰγβηβίοηι δὲ οὗ ἀδδραὶς τεδρεοίζηρσ 15. 
ΤΟ] Β [αΐυγο. [Ιῃ [Π6 ὨδΙηΘΑ οὗ }}8 ἔῆγϑϑθ δοῆβδ, βου- 
ΘΡΟΡ, ἔπογθ ἰβ δὴ ἱπιϊτιδιϊοη οὗ τοϊυτῃη ἴο ἃ πιοζὰ 
Βορεία! βίδίθ οὗ τηϊτιά.--- ἘΠ, ΟὨδη, ΒΒ 6ΊΔῊ (δε 1 
ΟἜροη. ἰ. 3).---Ἴ 6 ρΙΔ06 οὗ ΒΠ οἷδ ἢ Β Ὀϊτιἢ ἰδτηδη:οποά, 
ὈΘΟΔΌΒΟ (ἢ 6γ6 τοτηδί ηοα οὗ Πΐηιϊ ἀοϑοθηάδηςβ το πουϊὰ 
ὮδΥΘ δὴ ἰηἰοσοδὶ ἴῃ Κυοπίης ἐμοὶγ υδὲϊνο ἀἰϊσιτίος. 

2. ΤᾺ: ΟΥ̓ ἐλ6 δοὴὲ οἱέλ Ἰλαπιαν. Ιἱ 
ἸΏΔΥ, δὶ ἰεαδί, Ὀ6 καὶὰ οὐὗὁἨ Τβδυλδν, (δὶ Βῃ6 ἰβ ἢοὲ 6χ- 
ῬΓΟΒΒΙΥ οΑΠ16ὰ ΟΔΩΔΑΏ 8. 17 πὸ οὐ] δαρροϑε 8 
τοδί 7 ΑΘΌ]Ϊδσο, δὲ ταϊσῃς ματο Ὀθεη οἵ ῬἘ]βεἶπ6 
ἀοδοδθηὶ. ΒΥ 86 ΘΑΣΙΥ πιλγτίαρο οὐ ἢἰ5 Βοῃβ, Φυΐδῃ 
ΒΘΟΙΩδ ἴ0 Πᾶγο ἰηἰδηἀρὰ ἐὸ ὑγονθϊ ἰῃ ἰμοῖω 8 - 
ἰμδήηρ οοττυριίοη. Τμδὶ πο δπὰβ ΤΉΔΙΣΔΡ ἰδοῖ 
ἴου βυοἢ ἃ βίδίβ, {μδὺ Ὀεαὶάθ ἰὸν ἘΣ ἀρρθαῖβ δ8 ἃ 
οὐ τα ΐη δὶ, τ ο86 δυάάδη ἀοδιίῃ ἴα τορατ θα δ8 ἃ ἀἰνίηο 
ἡιάρσταεοὶ (θὰ Ομδὴ ἈΠΟ 86), δὰ 811 ἐπ ῖ85, ἔλίχασι 
ἴῃ οοπηθοϊίοι σὴ ἐμθ ἔδοϊ ἴππας, δἴλον (86 ἀδδίὴ οἵ 
Ὀοῖἢ ΒΟΏ8, δ[)8 πορδὰ ἴον [Π6 στονίησ-ρ οὗ 86 ἰπἰγὰ, 
ΒΠΘΙΔΉ, ϑθοτλδ ἱοὸ Ῥοΐῃξ ὮῸΡ οὖϊ 85 ἃ ὙΟΙΊΔΗ Οὗ ΟΣ- 
ἘΓΔΟΡΪΏΔΓΥ Οδδγδοίον.-- -Ἴ} ΒΏΘΙΔΗ Σ᾽ δορὶ 6 
{τὺ ΟΣ ΝΕ ἴο Κυοθεὶ] (θ6]11Ζβο}} δῃὰ Κεὶ}), 
αὐδῇ οα ΤΏΔΙΔΔΙ 88 8 ὉΠ] 0ΟΚΥ Ἡῖ16 (οοσιρ. 

Τονὶς 1, 7), δῃὰ νδβ, ἐμ γοῖοσθ, ὑπ Πἶς ἴο ρῖτο 
ἰο δεν {π0 ὑγρὰ βου, Ὀᾳαΐ Κορὲ ρυϊίηρ ΠΒοΣ οἱ ἘΣ 
ῬΓΟΙἾ568, ἰππτ18 σϑ δίῃ ρ᾽ ΒΟῸΣ ἰ0 τοιηδίη ἃ σϊάοπ. ΤΊ", 
Βοσονοῦ, ἰ8 ἱποομβίβίθης τ ἢ συ} 8 ὁπασδοίοσ, δηὰ 
ἷβ ποῖ δυβίδίηθα ὈΥ͂ [6 ἑοχί, [Ιὲ 18 Ὀ]δίΥ βιδιρὰ ἔδδὶ 
Φυάδι ροβίροποα 8618} }8 τηδστίαδρο ἴὸ ΤὨδσοδσ ὃε- 
οδυδοὰ Ὠ6 ἔδατθὰ (μδὺ ἢ τηΐριι ἀϊθ Α180θ.ἁ 11 πῶϑ ποὶ 
Βυρογβιϊ οι, ἴμοη, δοοογάϊηρ (0 [86 δΠΔΙΟΡΎ οἵ ἰδἰες 
ὕὄσηοβ, θαΐ δὴ δηχί εἰν Τοπηάθα ὁπ ἰμ6 Ὀοϊϊοῦ δαὶ ἔα 
ταϊβίογίαιμο οὐ ὈΟΪᾺ ᾿εἷἰϑ ΒΟΏΒ τοϊρῦ πᾶν Ὀθθη οοΣ- 
ποοίοα πὴ ἰμ6 ἴδοὲ οὗὁἨ {πεῖν ἰοὺ ΘΑΠΥ τηδττίδρε, 
(αἱ ταδᾶθ ἰπ9 σθᾶβοη ἔος. (πὸ ροβίροποιηθηὶ οὗ δἰ9 
ΤΟΙΩΪΒ6.--- πὰ ΒΟ Σ ἑα᾿ οχἧα Ἀοτιδ6.--- ΤῊΣ ΠΟΥ πίάοτε 

πὶ πάτον (μον. χχὶϊ, 18). 
8. ῳμάαλ᾽ε ογίπι6 οὗἽδ ὙΤλαπιαν (τοτβ. 12-- 16) --- 

Απὰ (τ λθὩ) Φυδοῦ τσῶβ οοξαίοχὶοὰ.---Αὔος τὸ 
εχρίγδίοη οὗ (μ6 ἔπιθ οὗ τωουγηΐηρ, δ6 τϑηὶ ἐοὸ ἐδ ἴδθ- 
ταὶ οὗ βῃοορ- δῃηοδιίπς δὲ Τίταπαῖ ὑροη ἰδ τησυῃ- 
ἰδίῃηβ, 1 ΘΟΙΏΡΘΗΥ τἰϊ Ηΐγ8}.---αΑπὰ ἐξ τσοῶϑ ἰοϊὰ 
ΤΆΔσλδσ.---ἴθο ὈΟ0]ὰ (πουρηλ ΒΟ ΠΟΥ βεδβοῦ 
ΔΟΙῸΘΒ [04 τηϊηὰ οὗ ΤΉΔΙΣΔΣ ἰβ θ0 ΠΠΟΣΠΒΙΣΟΌΔΙΥ οἰ 
τοδίϊοαὶ, ἐμαὶ ἰξ ἰα!ζοθ 1.86 17 ουὐ οὗἨ [86 σδῆρο οἱ εἰ 
ΟΥΙΠΑΣῪ οτἰ οίδεη, Μοζο ἰσεὶ που]ὰ ποὶ τοδηϊίοαί 
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᾿ϑο δ ἴῃ συοῖ ὁ τῶγ. [{ τοῖρηε δατὸ ὈΘΘῺ ἃ ρτίονϑα [ 6 ρδββοθ βοηίΐίθηοο τ οὰΣ ΔῺῪ ἐπουσῆὶ {πὲ ἢθ ἱα 
ἰωσ οἵ τρις. Ξδιὸ δοοιηϑὰ ἴὸ μοσβοι [, ὈῪ δυ δ᾽ Β 1 Θοῃμἀοτοηίηρ ἰτηβο ἢ, δὲ 28 αν ὰ ἀἰά πῆθὴ οὐδ 

οοτοϊοδηὰ δηὰ μοῦ Οὐ ΘΟΡτοϊβοίου [0 ἰδ, οοδἀοιηποα 
ἴο δἰ ΓΏΔΙ] ὈΔΙΓΟΏΠ 668 δη τηουχίηρ πίἀοπβοοῦ. ΤῸ 
Ὀτοοῖκ ἰθ656 ὈΔιεΐοῖδ δϑ Ποὺ ἰηἰοηϊίοη. Α ἰδϊγδί, 
ΒΟΝΘΤΟΥ, ἴον τίς δηθὰ Ἰἰθ, γδδ ποῖ ὮΘΥ ΟὨΪΥ τη οἴ γ9 
ἴον δδσυιοΐης [86 ΔΡΡΘΆΓγΔΏΟΘ οὗ ἃ Βαυῖοῖ, [86 Γοργοδοὶ 
οἵ Ἰορζᾶ] ἰποϑαὶ (ἴοσ (86 ἱπυϊπιαϊΐοη οὗ Ετ᾽Β ὈδϑθηθδΒ 

«Δπὰ οὗ ΟὨδῃ οοπάποι ἴθαγε8 ἰΐ ἃ αυεβίίοη πβοῖ μον 

δε διμεοοοδδίοπεπι 
: ἰο ΚοΙϊ, δυάδῃ ΘΑΣΩΘ 

ἴω δὸς οἱ δἷ5 χοίυ Ώ. ποθ ἐῃ6 ΒΠΘΟΡρ-Βοασγίημ [δδιὶ- 
γ}5 ποτο οὔ ἃ ἰουΐδὶ κἱπὰ, (δΐ8 δδδβυτηρίίοη ι 
ΒΟΙΎΘ ἴῸΣ δῇ οχρίδηδιίίου δηὰ μδ]]ἐδίίου οὗ Φυ 8} 8 
δὶ : 681}}} 1ξ σδθηοὶ Ὀ6 ἀοθηί οἱ γ ἀοιθστηϊμοα ἔτοτῃ ἰἢ9 
[οχί.--Απὰ κΒαῖ ἰῃ δὴ ορϑῖ 0Ϊ809.---Δηρὸ ἰγδ}}8- 
Ἰαίεβ : «Απὰ δαέ ἐπ ἐλο σαίδ ο7, Επηανίη (ΕΔΙΩ, ἴῃ (.6 
Ἰοτγ οουῃίγγ οὗ Φυάδῃ, Φοβἢ. χν. 84).-- ἰδ ΓΥ 
ἢδο ταῦ ἴο ΤΙΣ διὮ.--- 516 ρμυ(β οΠ΄ ἔγοσῃ δ6 Γ᾽ [ἢ 
σοιπτηοῦ κδιτοθηίθ οὗ ἃ υἱάον, ἨΏ16ἢ τ ΓΘ ἀοδιίυϊο 
οὗἉ 8}} ογπδιβοηίδ (δ υἢ χ. 8 ; χνυ]. 8}, ΘΟν 8 6 γβ6] 
πὴ ἃ υοὶ], 80 δϑ ηοὲὶ ἰ0 Ὁ6 ΓΟΟΟΚΗΪΣΘα (οοταρ. Φοὺ 
χχῖτ. 1δ), δῃ! ἃ ὙτΔΡΘ Ποτδο  Γ ἴῃ (ΠΘΤΩΔΠΠ ΘΓ ΟὐΒΙΟΙΏΔΡΥ 
μι μιαιϊοίβ." Κποῦοὶ. “ΤΒΑΙΟΑΥ,," δΔΥΒ {{π0 ΒΔΙΏΘ, 
“ γίδβῃοβ [0 ΔΡΡΘΔΡ 88 8 ἰκϑάθβοϊδ ᾽" (8 ργϑβίθθβ οὗ 
Αϑιδυίο, ἐἰδο ροάάοδ8 οὗ ἰογ6). Τ}}}5, Ββοτενοῦν, οουἹὰ 
ΠΔΡΑΪΥ ἢδγθ ὈΘΘΏ πον ἰηἰοηίίοι, 88 δρρϑᾶσίης ὈΘίΟΓΘ 
Φυάαι. Το Ῥγοροῦ ἀἰδεϊποιίΐοη. ΠΥ ὯΘ [Π8 τηδο: 
Αοσοτγαϊηρ ἴὸ το, 1δὅ, δο ᾿βουρῆλ ὮΘΡ ἴο ὯΘ 8 ΣΟΏΔ 
(21), θὰὶ ἰῃ ταῦ. 21 ἴμ6 αασθίίου ἐδ δακοὰ, δοοοτὰ- 
ἴηξ ἰο 16 ουδίομῃ οὗ 86 Ἑοούπίυ :  ΠΟΣΘ ἰδ {δ6 
Κοάοβοδα» (ΠΣ). ΑΒ Δ Βοῃ οὗἨ ὅδοορ Βὸ τωΐρβι 
το οττοὰ πὶ ἃ σοῦδ, Ὀπὶ οουἹὰ ποῦ πᾶνὸ δαὰ ἴη- 
ἰοΓΟΟΌΓΒΟ ὙΠ} ἃ Κοάοβοθβ, δΔ8 ἃ ἀδυοῖοθο οὗ ἴ86 ροὰ- 
ἀε88 οὗ Ιογθ. 84.111 ἐμ οἴ ΠΟο 8 στοαὶ ; ἰβουρἢ (μοτὸ 
6 ἴο Ὀ6 σοπδίἀογοα, οἱ [89 ΟΠ6 δβἷάδ, [86 ουδβίοιῃ οὗ 
186 ἰἴσηοδ, ἰοροίδον τὶ Φπ0 Δ} 8 ἱπαϊ ν] 08] ἐοηρογα- 
ταρηΐ, δηὰ [80 ὀχοϊξοσηθηξ οδυβοὰ ὈΥ [86 ΒΏΘΕΡ-Θ ΘΔ Γ- 
ἴηγσ, τ]ϊδί, ὁ 186 οἶον, ὑμοτο ἰδ ἰὸ Ὀ ἱορὶ ἴῃ τοϊηὰ ἐπ 
δ αδεοῦ ΔΡΡΘΑΤΘΩΘΘ οὗ [ἴδ6 ἰγδηδαδοίΐζου, Ὀθἱπα 
ὙΠ ΠΙΟὮ. ΤΩΟΤᾺ] [ΌΤΟΘΒ, δῃ ἃ ἃ το] ἀΘβ ἰὮΥ, ΔΓΘ δ τ τ Κ. 
ΤῊ ροἰνίηρ οὗὨ (16 566]-τἴηρ, (86 οοτὰ, δῃὰ (Π6 ΒΔΕ, 
δΒΏοντβ ἰπδὺ Φυάδῃ 88 {8116 πὶ ΐη (6 οἶγοϊο οἵ ἃ 
τηλρίολ] ἱπήποποορ, δηὰ ἐμὲ ἱξ 'ἰ6 ποὺ ΘΒ] Ἰυϑὲ ΔΙΟΏ 6 
10δὲ ἀγατγβ εἶθ, ΤὮ666 ρ]οῦζοθ τόσο ἰδ0 Ὀδάκοβ οὗ 
δὲβ ἀϊσηϊγ. “ΕΟΓΥ ΒΑΌΥ]οπΐδη, δαγ89 Ἠοτγοὐοίαδ, 
ΟΑΥΙΙΟ8. ἃ 868]-τπρ Δηἃ δ βίβῆζ, οῃ (9 ἴορ οὗ υιϊ οὶ 
ἰΏοτο 8 ϑοῖὴθ οαγυοὰ πουκ, Κὸ δ δΡΌ}Ϊθ οὐ ἃ σοθϑ. 
ΤῊΘ βδηὴθ οὐϑίομλ Ὀγουδϊοὰ ἴῃ Ομηδδη, ΔΒ ἮΘ 866 
ΠΟΙῸ ἴῃ ἰμ6 οα86 οὗ δυάδῃ,᾽ Πο᾽ Ζβοῖ., Το (δΐβ ἀδγ 
ἀο 186 ἰον ΑΥΔΌΪΔΏΒ ὙΘΑΓΣ Δ 868} τἰηρ ἐδϑίθηθα ὉΥ ἃ 
οογτὰ δγουηὰ (Π0 προ (ΒΟΒΙΝΒΟΝ : ὁ Ῥαϊοβιίη,᾽ ἱ. 
Ῥ. ὅ8). “ΤΏ Βο-οαΐ ΔΡῬΘΑΓΒ 8180 8ἃ8 ἃ ργοβϑϑηϊ ἴγοσα 
ἃ ΤΩ} ἰο 8 πὶ9 (δ πάρ. χν. 1). Κηοῦο).--ϑδῖ 
το ὈῸ6 Βδαδιηθὰ. --- ΤΊο506 πΟΡδΒ οδδγδοίοσὶζο (}6 
ΤΏΟΓΆΪ Ββἰαίθ οὗ [1186 ΘοΟσῃί ΓΥ δηὰ ἴπ6 ἰἰηθβ. [Ι͂ἢ ἰδ 
ΘδΖῸΡ βοδγοὶ ἴον 6 ποϊηδη δηὰ (δε ρῥ᾽οάμχοι ( ϊοῖ 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ ΜΟΓΘ Οὗἁ ἔκ πιορα ψαΐὰ8 ἔμβῃ τῇς Κἱά), δυ- 
δὴ 8ΏΟΥΒ ΠἰΙγΑΒΟ] Γ ΟΥ̓ Ω0 ΤΩΘΆΏ8 80 πγποἷ αἰγα!ὰ οὗ 
ΙΩΟΓΆΪ οομαριημαίίοῃ, Δ8 οὗ τηοοϊκίηρ τἱἀϊο0]6. 

4. 7Τλαπιαν ακαᾶ δεν Ἔδολδ (γοτβ. 21--80).---αὰ 
Ἰοὶ βοσ θ6 Ὀυχηῖ.--- ΒΥ (18 δοῃίθηοο ἰῃ6 οῃοιχοὶςς 
δυσδῃ τοτοϊη8 υ8 δραΐη οὗ θεν, ἰ(μ0 στοδὶ ποτὸ οὗ 
δα ἕδη γν. ὉΤῈ ἃ γϑἢ δηὰ ΔΏΡΤΥ δ61η86 οὗὨ ᾿υδιΐοο 
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ἐρομιθὰ Ὁ Νδιδωη, 2 ὅδζμ χὶϊ. ὅ. ΤΉΘΓΟ 8.6 οὐῸσ ἰῃ 
ἐΐα 1ἴπ6 το δ Ὠδίαγοθ οοηἰοπαΐηρ τὶ ἢ ΘΔο ἢ 
οἴμοσ, “[Ἃἢ ἢἷδ 8.8] δυι μουν, δ6 οοιητοδηαϑὰ 
ΟΣ ἴο Ὀ6 Ὀτουκχῦ ἔτι ἰὸ Ὀ6 Ὀυτοα. ΤΉΔΙΩΔΡ ΜΔδ 
τοχαγάθὰ δ8 ὑοιχζοιιο, δηὰ πα, ἱβογείογο, 9 ὈΘ 
Ραμ δηθὰ 88 4 Ὀγάο οομνίοἰοὰ οὗἨ πυποϊιαδιϊϊγ. Βυϊΐ 
ἴῃ 00)18 ὁ686 ἴμο Μοβδίο ἰδ ἱπῃροϑθϑ ΟὨΪΥ ἐμ6 ΡΟΠΔΙΥ͂ 
οὗ Ὀοΐηρ βίοποῦ ἰοὸ ἀθαΐῃ (Ῥεουϊ. χχὶϊ. 20), π δ]βὲ 
θυχηΐηρ ἰ0 ἀθαῖὶδ τγδ8 ἰηβ᾽ οἰθα ΟὨΪΥ ρου 186 ἀδυρ» 
(6 Ὁ οὗ ἃ ρὑυγίοδι, ἀῃὰ Ὡροῦ οΑγΑ] ἰηδγοοιγθο ὈΟΪῊ τ ἢ 
τοοῖμον δηὰ ἀδυρ)ῖοτ (μον. χχί. 19; χχ' 14). Φυάδῆ 
ΒΘὨΘΏΟΘ, εὐ εἴζεο, 8 ΤΩΟΤΘ Β6ύογο ἰπδῃ ὑμδὶ οὗ [86 
δυϊατο ἰατν.") Κοὶϊ, ΤΏ βουθεν οὗ ἴῃ6 ἀφοϊδίοῃ Δρ- 
ρΡΘΟΣΒ ἰοΐοσαϊο ΟὨΪΥ Ὁροῦ ἰΠ6 δυρροακίιΐοι ἰδὲ ΒΘ 
ΤΘΑΪΙΥ ἱπιοη θὰ ἰο ψίνο ἴὸ ΤΠδεηδὺ [18 80η Κ'Βοῖδῇ ; 
Ὀοδίάοα, ἰς ἰοϑυῆοθ ἰο δὴ δἰ ΤΆΣ ΡΟΥΟΙ οχογοίδο 
ἴῃ 8 8 ΘΟ, δὰ πο σδῃ ΟἿ ὉθΘ 6Χ- 
Ρἰαἰηοὰ ἤοτὰ .εἷ8 σοηβάθῃηοθ ἰῃ ἷ8 οὐ διγοηρὶἢ δηὰ 
δίδπαΐησ, Ηον (αἰσῖγ, ονγονοσ, ἀοοβ ΤΏ σαν Ὀτγίης 
Βἰπλ ἴο [8 Β0Ώ868 ὈΥ͂ δοῃάϊπρ ἰἷπὶ ὨΪ8 ρῥἱοῦμοβ. ΤῺΘ 
ἀο]ϊοαῖθ γοῖ ἀδοϊβῖγο ἤρθϑβαρο οἰ ϊοὶἐ8 ἢ ορϑῆ οοῃΐοθ- 
βίοῃ. Βυὶ ἷβ Β6η80 οὗ ἰυθῖοθ ἰβ ὀχργθεβοὰ Ὡοὺ ΟὨΪΥ 
μι 1.16 ἰτητηοαϊΐαίο ΔΩΠΌἸτρ οὗὨ [86 ἀεοίδίου, Ὀὰ8 αἰδὸ 
ἱῃ Ὠἰθ δυϊογο οοπάυοί ἰοπταρθ ΤΏδιθαυ. ΤῈ6 ἱπίῃ- 
Οἱγιδ οὗ Βοῦθοσδ ἱβ οὔοθ τοτῸ τοβεοοίοά. 76 8660 
ΒΟΥ ἱπιροτίδηϊ ἐῃ6 αυοδιίΐοη οὗ ἐδ6 ἤτγδι. θΟΓΏ 81}}} τὸ- 
ΤΩΒΙηΒ ἰ0 (9 [Βγδο ἰἰθ τοῖο δηὰ τηϊνὶο, [ἢ 186 
6886 οὗ ἐπίῃ ὑπο Γ6 ΔΡΡΘΔΙΒ ΙΏΟΓΘ ΙΩΔΏΪ ΘΘΕῪ [89 
ΤΉΘΓΚΒ οὗ 8 βίσί νἱπρ ἴον ἴ86 υἰγί τίς. ῬΏΔΓΟΣ, μο- 
θγνον, αἀἰὰ ποῖ ο 186 ὈϊΓΓ τι, 886. Φδοοῦ βουρδὶ 
ἵξ, ὉΥ Βοϊαϊησ οὐ 80 δοοὶ, Ὀαϊ ὮὉΥ ἃ Υἱοϊθης Ὀγθδο οὶ. 
ἴῃ 88 ἢ6 νὰϑ ἴο σοργροϑεῆϊ Φυ Δ} 8 ἸΙ0η- ΠΣ 6 ΤΔΏΠΟΥ 
πιιΐπ ἐδ τοϊάος παΐυτα οὗ Φαοοῦ. Αοοοταϊηρ ἴο 
Κποροὶ, [πΠ6 συϊνὶο ἱ8 ϑυρροδοα ἰο ἤἴδγο δβαὶα ἰὸ 
ῬΏΑΓΟΖ: Α Ὀγδδοῦ ὑροῖῖ (866, ἱ. 6.) ἃ Ὀγοδοῖ ὨΔρΡρϑῆ 
ἴο 866: δηὰ ὑπὶβ '8 βαϊὰ ἴο ανὸ Ὀδθη (Ὁ]8}}9ὰ σθθα 
6 ΙΘγδ } ἰ8}} ἐσ θ686 ἴοτο ὑποιηθοῖγο8 ΔΎΔΥ ἔγοσῃ ἰἢ9 
Βουθθ οὗ θαδνυϊὰ, 88 ἃ ρυμῃίδῃτηθηΐ, Ὀθοδυβο ἰδ ἢ)8- 
Υἱΐδη ἴἌτα1]γ οὗ (86 ῬὨαγοζίιοθ δὰ νἱο ΠΥ σοὶ ἐδ9 
ΒΌΡΤΘΙΏΔΟΥ ΟΥ̓́ΟΡ ἐϊ8 Ὀγοί ΓΘ. 

ὉὈΟΟΓΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. δυάδλη Ὀοκίπηίηρβ δ οοταραγοὰ πιῇ ἰΠ 066 οὗ 
ΦοθΘΡ.---Αα δίγοηβ δΟΠΒΌ0ΔΙ Ὠδίαγο; τοδὶ δ υδῦοθο, 
ετεαὶ οΠδη666---ΘἰΓοῚ ̓  Ῥαδαίοῃβ, στοδὶ β6] σου ἀθληδΔ- 
ἴοι, ἀοῃΐδ]β, βίσυχαῖοθ, δα Ὀγθδοθοα. 

2. Φυάδῃ 88 Ετγϑαινὶθ, οΡ βορδσγαίίδι, ἴῃ [6 ὨΟΌΪοϑι. 
8086 : ἴδ ἀδΔηροΓΒ οὗ δὴ ἰβοϊδιθα ροβιἰοῃ. 

8. Βΐτγδῖ, ἔγοσῃ ἃ γδὶ υ8 016 οοσηγαᾶθ, Ὀθοοτηΐηρ ΔΏ. 
οβήοϊουβ δδεἰβίδηϊ,-- - ὃ τϊίϑϑα 0 ΦυἀΔ}} 8 βυροεϊοτίίγ.. 

4, ΤΏ. βοῦϑ οὗ δυάδι. ΤΏΘ (δἰ υγο οἵ ἰδ τὸ}}- 
ἰηἰοηοα οχροτγίτηοῃϊ ἴ0 ΤΠΔΙΤΎ [8 ΒΟΏΒ ΘΔΥΪΥ, 

ὅδ. Οπδ} 8 βίη, ἃ ἀϑδαϊγ το Κούῃθ8θ8, Δ ΘΧΔΙΏΡ]Ὸ 
ἴο 6 μοϊ]ά ἴῃ δΌΒΟΥΓΟΠΟΘ, 88 ΘΟ ἀοτηπδίοσγῃ, ποὶ ΟὨΪΥ͂ 
οὗ βοογϑῖ δίῃβ οὗ βο -ροϊυὔου, Ὀαὶ 4180 οὗ 41} αἱ αν 
ΟἸΘΏΘΘΒ ἴῃ βαχυδὶ τοδί οηδ, δ ἃ οὐοὰ ἴῃ τηδιτίαρο ᾿ὦ- 
8611, Ὁμοδδβιν ἴῃ σϑΏθι] 8 ἃ Βοτηΐςὶ 4] τδϑίο οἵ 
ὥϊο ζοηθγδῖνο ρΡοΟΊΟΓΒ, ἃ ἀδιηοηὶο ὑαδιϊα ἰὐγ, 88 οὐ» 

ἰ0 δησοδίοτβ, ἰο ροβίοσίευ, διὰ ἴο οὔθ Β οσσγῃ ἰἰ 8. 
Ις 15 ἃ οσΐσῃηϑ ἀραίπδί ἰπ6 ἰηαχο οὗ ὁοὰ, δὰ δ ἀθρτδ- 
ἀδιϊοι Ὀ6]ονν τὴ δηΐμθαὶ. ΟμδιἘἘ Οἤἴδῃοσ, ΤΟΥ ΟΥΘΓ, 
ΔΒ ΟΟΠἰ 6 ἃ ἴῃ τρδιτίασο, 89 8 τποϑὲ ποπαξαραὶ 
πὶοϊο 688, δὰ ἃ στίθυουβ στοηρ. ΤῈ βίῃ: παχηθὰ 
δέον Ἀΐτῃ ἰ8 ἀοϑίγυοιἧ νο 88 ἃ ροϑϊθηοθ ἰμδὺ πδ κοι ἢ 
ἴῃ ἀκτίκπιοβα, ἀοδιγογίηρ ἀἰγθοῦ! Υ 8.6 ὈΟΑΥ͂ ἀπὰ δου] οὗἁ 
ἴ6 γουρ. Βυῖ οοπιηοῃ ἰΟγἰοδίοη 18 ᾿ἰΚον͵86 δὴ 
Ὁπηδίυγαὶ υἱοϊδίίοι οὗ (Π6 ρογβυ, 8. λυσίδγ οὗ ἵνγὸ 



δθ4 ΘΕΝΈΒΙΒ, ΟΒ ΤῊΕΞ ΕἸΒΒῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΘΒ. 

βοιΐβ, δηὰ ἃ ἀοδοσγδίου οὗ ἰδ ὈΟΑΥ͂ 28 [06 ἑδτωρὶο οὗ 
αοά, ΤὭοτΘ δθ [8086 ἴῃ οὔὖν ΟἸτϑάδη οοπιτουϊοα 
ὙΟ ΔΙῸ ΘΧοΘ  ΠΡῚΥ ρτοδδ ἴῃ (δΐ8 ; 8 Ῥγοοῦ 
οὗ ἴῃ τηωοβὶ ἀοίοοιλν ἀσγοϊορτωθηΐς οἵ τμδὲ ΤηΔῪ Ὀ6 
οδ]οὰ, 86 οοπδοίουδηοδ8 οΟὗὨ ροΣΒΟΏ ΔΙ ΠΥ, δη ἃ οὗ Ροσβο- 
Δ] ἀϊχηϊγ. 

6. Τὴο [υοΥνἶγαίθ ἴαν. [08 τηοδηΐηρ δηὰ οὐ͵θοὶ. 
ΤΟ (Ὠοοογδιϊο το γ8] ̓ άθδ οὗ [06 ἸοΥγαῖθ ᾿ἸΔῊ 18 84- 
οτἱ δοὰ ἴῃ ἰ8δο αἰτοῦ ΗΠδηρυοὶ ἴοὸ 9 ἀοπῖτο οὗ ἱτρον- 
Δ Δ Ό]Θποδα, ΟΚΒΙΔΟῊ ΤΟΙΊΔΙΚΒ: “ΑΠ ΘΏΘΘΑΥΟΥ 0 
ῬΓΤΌΘΟΣΥΟ ἴδση "θα, ΟΥΘἢ ἰπ ἐποὶν δοραγαίθ ᾿ἴπθ8, δηὰ ἴὸ 
τοϊδίη [6 ᾿ΒΟΓΘΌΥ ἱπμογί θὰ ργορογίυ, ροσυδθβ ἴῃ 6 
ἰαντδ οὗ {16 ᾿Ἀὐρε δ προδὰ ἐδοϊηρ ἐμὲ ἀου Ὀ 988 ὁδπι6 
ἄοπη ἔτοσι ἐδθ ραϊτίδγοῦα. Το ΓΔ ΠΣ δι}}} ᾿ἰνϑά οἱ 
ἷπ 189 δοὺ ; ἐδ6 Ἡδοΐθ ἔδει  ἀοϑοοπάϊησ δοτα Ὠΐτη 
ΔΒ, ἰπ ἃ οογίαϊῃ β6η86, ἰτηβοῖδ, δηᾶ, ἐἰπγοῦυρ (ὨΐκΑ, 
ἐπ9 ᾿Ϊδοθ διῃοηρ ἴἰ086 ΡΘΟρ]Ὲ 'ἴῦῶᾶ΄.8 ἴ0 Ὀ6 Ῥτοθοῖυοα. 
Ετοτὰ ἴ86 τοπηοίοβὲ δ αϊγ, δοτηυσὰ ἀδρομάοα ὑροι 
189 ρῥγεϑογσυδίίοη οὗ ἐγδαϊτου, ὑροὰ ἰδὸ ἰῃμ τ Δ: ο0 
οὗ τοϊϊχίου, οἀποδίζοη, δηὰ συδίοπι, ἐπαὺὶ ἰμθδ6 πίη 
ὝΘΓΘ ΠΟΥ͂ΟΣ Γοχδι θα 88 ἔθ Ὀυβίπο88 οὗ ἰπάϊνὶ 
Ὀυΐϊ οὗἁ ἔδη8Β δηὰ πδίΐϊουβ. ὙΠ δἰοσσαγὰ ἰδ 6 
Βοῦδο οὗ Φδοοὺ Ὀθοδῖωδ ἃ ρϑορῖὶϑ, (ὲ8 ἀπὶγν οὗἉ (89 16- 
Υἱγδύθ ΔῊ  ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ταδὰθ ἰΓουὉ]6, διὰ (Π6 Ὀτοίδοι- 
ἐπα ττὰθ 00] ἴοτοοά ἰο ἰδ: Ὀὰξ ὀγθ ἰθθη 6 
ΓΘ ῬΌΘΠΟΙΥ οοηίοτηηθά ἴον ἰδ γοίιβαὶ (αὶ. χχυ. ὅ : 
Βα ἱν. 7; οορ. Μαίξ, χχίΐ, 28). ταὶ τηο- 
ἂἶνο ἴον (8 ρδιγίδγοιδὶ ουδίομι, οὐ ἴον Ζυάδη᾽β ἰάθϑα, 
οομ68, ἀΟυ.1688, ἔγοσῃ ἃ βίισυρσὶα οὐ δὶ (ἢ ἴῃ ἐδ Ῥτο- 
τηἶβα πὴ ἀθαίἢ. ΑΒ [6 ΡῬγογηΐθο ἰβ ἰὸ 11:6 οὔ 
ΑΡγδμδτι, 80 ἀϑϑίδι βθϑῖηβ ὕο τοδὺ ἐδ 6 ῥγοχηΐδο ὙΠ ΘΏ 
Ἶιθ σϑυτίθθ ΔΌΓΑΥ ΒΟΙῺΘ ΟΥ̓ ὕ6ο0᾽Ὲ ΒΟΠΑ, Θϑρϑοΐδ!γ (ἢ 6 
Ὥγβί Ὀογη, Ὀοίοτθ (Π6Υ πᾶν δὰ οὔξπρτίησ, [7 1ῃυ8 
Θπίοιβ ἱπίο βίυϊθ πῖῖ ἀοαίι, τιΐ]8ὲ (ἢ6 τοτηδίηΐηρ 
ὈτοίμογΒ 51} ἂρ ἰῃ6 ὈΪδηκ. Τῇ βοοοπὰ τηοΐϊνο, μου- 
ΘνοΡ, ἰ8Β οοηηοοίοα πίῃ 186 ΓΔοῖ, ἰπδὺ ἰμδ9 1 οὗἩ (ἢ6 
ἀροραϑοὰ 18 ἴο Ὀ6 τοβοϑοϊθα ἱπ {86 (ἴπτα οχίβίθηοο οὗ 
1μοἷν ΠπΑΠΊ68 ἴῃ (μα τοῦ]. Ιβγϑϑὶ Β ΒΟΏ 8.6 ἃ οῃυτοῦ 
οὗ (86 υπάγίησ. ΤΏΘΓΟ 8 ἃ (Εἰτὰ τηοίδνο ; ἰἰ ἰδ ἴο ἰη- 
ἐγοάυοοθ {80 ἰά68 οὗ ΒρίγῖϊΔ] ἀοδοος, ΤῊΘ δοὴ οὗ 
[86 βυτνίνίηρ Ὀγοίμου ΔΗΘΉΓΟΓΒ ἴῸΣ {86 ἰοσἰ ἰτυδίθ Β0Ὲ 
οὔ (86 ἀθα4, δηὰ ἴδ 86 ὙΔΥ 5 ργοραγϑὰ ἔον ἐδ 
τοδὶ ὀχίθηβίοι οὗ [86 δἀορἔγο τοϊδιοηβηΐρ, δοοογὰ- 
ἴῃρ ἴο ποῖ Φ 6508 8 ο4]1.ἃ Ἰὸ δοῃ οἵ οβερὰ, διὰ 
τηθηίΐου ἷἰβ τηδὰθ οὗ ἰῃ8 Ὀγοίδοσ οὗ ὅεβῦβ. ΤῈΘ 
ἰπρ  υὐϊΐοη, Ὠοτσουον, Ὀδίηρ ἰγρίοαὶ, δ οουἹὰ ποῖ Ὀ6 
οδιτί θὰ ἰῃπγουρσἧ ΟΟὨΕΙΙΘΠΙΥ ἰπ ορροδίἐϊοη ἴο {δ6 
τὶ αἰνὸ οὗὁἨ Ῥογβοηδ! γ. Α ραγσαϊαν οοοτοῖνο Ἶ 
ποῦ ]ὰ ἢανο Ὀ66η δὖ τᾶν Ἠΐ|} [86 ἰάθα οὗὨ [86 ἸΔν ἰϊβοῖῇ, 

ἡ. ΤΒΔτοδτΒ δἷη, δὰ ΤΠδταλτ᾽ 8 ἔα (ἢ. 
8. Τὸ ΗΪοτοάυϊαί, Ἐδιμδ]ο βοσνδηῖδ οἵ Αβίδγίο, 

Αβόδοτα, οὐ Μυϊγίία (8606 ΠΈΙΙΤΖΒΟΗ, Ρ. ὅδ6). ΤῊΘ 
[ ββογρὰ ἴὸ ᾿Αβίδγίβ. 

9. 0048} βο ἐ-οοῃαδτηπαίίσῃ δηὰ οοὨ δϑβίοῃ. 
10. ΦυάδμΒ (Ἡ Βαπιδτ᾽ 8) ἐν η8 ; 158 80 (ΒΘ θ600 8) 

ὑπ ΐῃ8, 

ΒἨΟΜΙΠΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

866 ΤΠοοΪορί αὶ δΔηὰ ἘΠΏΪσΑ]. 1 ἰβ ΟὨΪΥ πὶ ατοδὶ 
"σδυ τίη, ΔΠ4 ἴῃ δ τ ῖ86 δῃᾷὰ ἀδυοαὶ ερίτὶι, [μδι (818 πδτ- 
ταῖῦγε Βῃου]ὰ Ὀ6 τηδάθ {π6 στουηάᾷ οὗἁὨ Βοηι]οιοα] ἀΐθ- 
᾿δΟΌΓΒΟΒ.--- αὐ δ 8 ΒΟ] τυ ἀ6.--- Το ἀρραγοπὶ οχυἐποιξοη 
οὔ δος ἰτ 6.--αἀοα ἰάρτησηίδ οὴ ἰδ6 β'ῃ8 ΟΥ̓́ΠΠΟἾ85- 
1{{γ.--ὙἼὸ ἀδησον δε βίη ἔγοιῃ [δαβὶβ (δΌ ἢ 88 ἰδαὶ οὗ 
δ6 ἀὐλεϊλκ ουάρ ἀσαλτη Κοορίηρ οὗ ΡΓΟΙηΪθ68Ε.--- ΒΚ. - 
δοπάοιηπαίίοη.---7}0 [411 δῃ ἃ ἐ..)6 ΣΘΟΟΥΘΤΥ͂ ἴῃ ΟΌΓ Ὧδῖ- 
Γαίΐνο.--Αρραγθηΐ οχιποιίοη, δὰ γοῦ ἃ ΠΟῊ {{{6, 
νμρῤνῆς τὰ αοαβ ρτδοϑ, ἐπ Φυάδἢ᾽ Ὀρτ 6868 δὰ βἰη- 
ϑοσί γ. 

βεοίζοκ Ῥῆγαί, Ὕοτα. 1-δ. Κταμκε: Ηλι, : Θ᾽ 8 
εἰθοϊίου ἰβ ΟὨΪΥῪ ὈΥ͂ ζτδοο, ἔον οἰβοσπίβο δυῦδῃ ποτοῦ 
ποῦ] ὰ ἢδνθ ὈθοΏ ΟὨΟΒΟΏ 88 δὴ δηοοβίοσς οὗ ΟὨσίδὶ.-- 
“Βιδὶ. Ἡρίγί, : Ῥίουβ Ῥαγοσῖδβ ὅδ δσρογίδηοα ;ὨῸ ζτϑαί- 
ΘΓ ΟἿῸΕΒ ἰδῇ ἴ0 πα νο υἱ]ο δῃᾷ σοί 688 οἰ ]!άτοη (Βέσβοὶ 
χνΐ. 1).-- ΟἼΕΙ ΔΗ : ΤῊΪΒ τηδιτίλρο οὗ Φυάδῃ 'δ ποὶ 
οδηδυΓοα, κἴποθ ἰδ ΜἨΔ5 ἰσωροβδίῦ ]θ (πδι 41} (86 θ0η8 οὗ 
ὅδοον βῃου]Ἱὰ ἴδῖζο τῖτοϑ ἥτοσῃ χεῖρ κἰηἀγοὰ ἴῃ Νέοεο- 
Ῥοϊδιυμγίδ.----ΟΗ ὄρεα : γ7όοῖ. ὅ. ΟΒΟΣΙΌ ; τοοδηϊηρ "- 
ΨΌΒΙΟΝ, ΟὨ δοοοῦης οὗ 80 ἀο]υδέουθ οοπποοιοα πιὰ 
τηἷ8 Ρ͵466.---ΤῊὁ 78166 Βορ6 οὗ 0 Δ}}---ὔογπδγάμ οἵ 
ΤΏΔΙΩΔι.-- - ΤΏ θη δζαίη οἵ δυάδα, 

Βεοίζξοακ ϑεοοπά. Ὕοῖβ. 6δ-11. ΒΚ5';ΤΑΒΚῈ : ΤὨΐδ 
ΤΉΔΙΣΔΥ, ΥΟΥΥ ΡΌΠΟΓΑΪΙΥ τορατάθαὰ 88 ἃ Οδπδδυῖίο, 
ἐβουρὴ ΌΥ βοιηο οὗ (6 ε ῊΒ ὙΘΤῪ ΠΗΡΓΟΌΔΌΪΥ οΑ]]οὰ 
ὃ ἀδυρθῖον οὗ ΜοΙο ίσοδοκ, Ἐ85 τϑοοϊνοᾶ ἃ ῃΐδοα ἴῃ 
ἴ8ο Τοϊοάοία οἵ ΟὨτίδὶ (Μαιξ, ἱ, 8), ἰο δον ἐπδὲ 6 ἰβ 
δ'δὸ [1.8 ἢορο οὗ ἐδ Ὠοδίῃθῃ. 6 δοῖσβ τηῖρσδὶ, ἰὴ 
ἴνο ὙΔΥΒ, Ὦδτο βυρρεπίοα ἴο πδαι ἰδ ΐθ βίσδησο ἢγ- 
Ροϊμοβὶβ οὗ ΤΏΔΙ ΑΒ 1ὴο ἀδρὨίον οὐ Μοὶ δῖζο- 
ἀοκ: 1. ΤΒγουρὴ δὴ ; 2. Ετοῖὰ ΘΟποΙα- 
δίουβ ἀουϊνοα ἔγοτπι ἐμ ἰδττ. ΤΏΘΥ τοδδοηϑὰ ἴδυκ: 17 
Ψυάδὴ ἱπιοηἀθαᾶ ἰο Ὀυγη ΤΉδιμδν, Β.)6 τηυβὲ δνο Ὀδοῃ 
186 ἀδυρδίον οὗ ἃ ῥγίοδί. 1 δ! γδβ ἴ80 ἀδυρμίον οὗ 
8 ῥγὶϑδὶ, (ΒΘ ῬγΟΌΔΟΪΥ ἴἰ86 ἀδυρλίον οὗἨ Μοϊομίχοάεῖϊ.] 
--Βλ, : ἈΘΔΡΚΔἝΌΪΥ τὶ οἶκϑα ΒΙΠΠΟΤΒ αοα ΤοΒΟσυεΒ ἴο 
Ἡἰπιβο ἴῸΣ ΒΒ ΟἾΤ γΘΏρΡΌΔΏ66.---Ἴ 61. 1]. Φυάδῃ βραϊκὸ 
ἀδοοι }}Υ ἰο 8 ἀδυρηῦον- ἡ -ἰτ. Φ9υάϑῃ ΤΩΔῪ δ8ὸ 
δαγτα ἰδπουφεῦ ἰΒαὺ Ηΐβ ΒΟη8᾽ Θδυῖγ τηδττίαροβ Παϑιοπϑα 
1μοῖν ἀδαίἢ, οβρθοίδιγ ἱ{ {ΠΘΥ πογο ΟἿΪΥ ἔοτισίθαι 
ΥΘΔΙΒ Οὗ ἀρ (9); δηὰ 1ξ πηδᾶν Ὀ6 ἰδδὲ οἱ [5 δοοουμπὶ 
86 ἀϊὰ ποὶ νβὴ ἷβ βοὴ Ξἢ οἶδ [0 ΣΩΔΣΤῪ 80 γοῦῃρ .-- 
Βλιι, : Εὐ] δ᾽ πποηΐ οὗὨ ὈΓΟτη 868 18 (6 ἀπ } οὗὨ ΟΥ̓ΟΓΥ ὑρ- 
τὶ ραν τηδη, ΠΟΡ 68} οἰ ΠΟΥ ἴδϑασ Οὐ [058 δΌβοΙ γα Ὠΐτη.-- 
ϑ͵ΟΗΒΌΡΕΕΒ: ΤῈ6 βοοὰ ἢδ5 [6 το 86 οὗ βαϊνδίξωυ.--- 
ἴ8ο Ῥγοιηΐβα οἱ Ἡδίοἢ 1η6 δίῃ οτε στον. ΤΏ Ἰονίγαϊο 
ἸΔῪ ΜΔ8 Ὀπὺ ἃ ρΘΟΌ Δ δαρθοῖ, ΔΒ ἱξ πσεγοὸ, οὗ τῃδὶ 
υπίνοσβδὶ σᾶσο ΤῸ ΟΠρτίηρσ ποϊοῖ ἐοστηϑα (86 ΟΙὰ- 
Τοβίδιηθηΐ γοροῦδθ ἰὼ (5 οοὐδηδης (δἰ ἘΠ ΌἾπ 68, 
Ομδ} Β εἴη ἃ τηυγάοσ, [ἐ ἰβ δ 1 116 ουτβα οὐ Οδπδδῃ 
ἀεοβοοηἀοα ὕρο [8696 ΒΟΏΒ ἔγτοιυ ἃ ΟΔΏΔΔΏΙ ΟΞ πο- 
ΤΩΒΉ.---ΟΟΒ ὙΚΧΚΕ: ΤΏΟ βἷη οὗἨ ΟἼδῃ, ὑπηδίυγαὶ, ἀ6- 
βίσυοίνο οὗἩἨ ἀοἀ δ ΒΟΙΥ ογάϊπϑῃοσο, 18 οὐΘΏ γοὶ 80 αἷϑ- 
Ρἰρααίηρς ἰο ἰδς Ιογὰ ἐμαὶ ἰδ χῖνοϑ Ὀἰγίἢ ἴο ὈΟΘΙ͂Υ δηὰ 
Βρϊγ δὶ ἀοδ.}.---Ηξὶν (“ ΒΙ Ια Βιπάϊοα ἢ : 1. Ὅον. τί. 
11. ὙῈΥ ἰβ τ (ῃδὺ ἐδ9 Ηοἷγ ΟΠοϑέ το θη] 0ὴ8 δγαὶ ἴῃ 
(818 ομαρίον ἐδο βίῃ οὔ Ο δηὰ τπϑὰ ῬΡοϊηὲβ 8 80 
ΘΔΣΘΙΪΥ τὸ (86 βανίουν οὗ ἰδ που] 88 ἀθβοἊπαϊῃα 
ἴτοτα ἴδ ἱπορβι-ϑιδίῃοα Φυάδιηῃ δοιὰ Ὑθδῖρδν ἢ Ἠσοῖθ 
ΟὨΪΥ͂ ΣΩΔΥ Νὰ πα Ββαϊνδιίου, ἴοσιίνθῃθϑθ, ἰῃ6 ἰακίησ 
ΔΙΓΑΥ͂ οἵ Δ]} συΐὶ, δηὰ (86 σαγϑο ταδί ὍΡΟΣ ἰϊ. 

βεεοίίοπ ΤΑϊγα, Ὕετα. 129-16. ΒΑΣΙ, : Ἰιητηοάοειγ 
ἴῃ ἄτγϑββ δῃηὰ οοῃάδυοί ὈοδίταΥἝΒ ΟΥ̓] ἀθβῖτοβ.-- -ΟἜΑΜΕΕ: 
 ΊάοτοΣ δηὰ πΙιΔΟῊῪ ἃγὸ ἰο ᾿ἶνϑ ᾿ἶνϑϑθ οὗἁὨ Ἵδμιδειϊιγ. 
Τρδὶ ΤὭδπιαν ἀοεῖγοα Κ'μοῖδῃ ἰο ὈῈ κίνϑῃ ἰοὸ ΟΡ γαϑ 
ὩΟῦ ὈΠΓΟΔΒΟΏΔΌΪΟ : Ὀὰΐ ΒΟῸΣ ΘΟΌΓΣΒΘ ἰῃ [ἢ8 δΥΕΡΕΙΣΕ 
ΘΥΒΟΙΥ ἰ ΟΥ̓ ὩΟ Τηθϑῃ8 δρρσγονθᾶ, ἰδβουνὴ δοζὴθ 
[86 ΟὨΒγβιίδῃ δίμογβ (Ὁ πγγβοβίοσα, Ατοῦγοθο, ΤΒθο- 
ἀογοῖ) ργαῖθθ ΒῸῦ ου 1818 ὙΟΥῪ δοοουμπῖ, δηᾶ δδοσῖθε 
δον ἀδϑίμη ὑο 8 ρθουν ἀσδίγα ἴο ὈθοοσηΘ 86 τροῖθοῦ 
οἵ [80 Μοββίδῃ.--- τ. 94. Τὸ ἰ8 ποὶ δρστοοὰ τδοίδοῦ 
[6 Βροῖθ {ἰμ680 τοΥὰδβ 88 ἰθρθ Οὐ δοσῦβοσ. Ηδ νῖ8 
ΒΟΙΘ διιοῦρ 8 δἰ ῬΘΟΡΙΟ: Ὀασὶ 85 ΒΘ 85 στοῦ 
βυ᾽οοοα Ὠἰταβοὶ τ ὑο ἱμόσῃ, ἢ πουϊὰ ὃ6 πάσα ἴῃ Ηΐ5 
οὐ δ ἶτα.---ΟΑΥΤΙΝ : βϑυοσο δα πἀδὴ πδάὰ Ὀδε 
ἀρϑίηδὶ ΤὨδτλδγ, δο ἰυἀρο8 πον ηἀυΚ ΠΟΥ ἴπ Εἷβ οὐσῃ 
4386. Ἴ1800 .᾽δΔ5 8 τοδυ κα ]6 ΥἹἱΘΥ͂Τ, ΠΑΙΏΘΙΥ, ἐδδὶ 
Φυάδῇ Βἰπηβ δ, αν [06 ἀοδίῃ οὗ δἰβ πὶίδ, νσὰϑ ὑπ δῦ 
ΟὈἸ χαΐζοι 0 ΤΩΔΓΤῪ ΤΉΔΙΊΑΓ, ἢ Β6 85 ποὶ 1} πὶρ ἰὸ 
εἶτα Βοὺ ἴο ἷβ θθῃ. Τῃθ δ81π|6 ΥἱϑνῪ 18 οπἰογίδιποα 
Ὁγ Οοτγίδοι, υπὰουθ ον δΌτΩ 8 υὐἰϑαπαἀεγβίδπάϊηρ οὗ 



ΟΗΑΡ. ΧΥΣΧΣΙ͂Σ, 1-28. ᾿ δθ8 

{Π6 Ἰαίον ἰουϊγαίθ ἰδνν.---ΞΟΗΒΟΞΕ : Ηδεϊοὶβ ΟἾΪΥ, ἰῃ | ἔδοῖλ δηἃ Ὀθοοσηθ ἰδθ ἤγαι τὐροῤλσι βτς γα]. ΗδΡ 
Ἤδη 8000 «οπἰγδδὲ τὶ τὰ νἰσι 005 δηὰ ἀοτϊηοϑίίο ποίησαι, ἔγοααθηὺ [ ὈΘΥρο..)}--- ΘΗ πῦρ ξε : 

[4.1:} 

5 ἴο ΒΟΙΏΘ, 
διγθοὶβ δηὰ σηδγίκοίβ, ἴῸΣ δὶ ΟΥΟΓΥ͂ ΘΟΓΏΘΙ- [ ΙηΏ6Δη8 ὈΓΙ ὮΠΟΒΒ, 88 ἃ ὩδΔη0 μίνγϑη ἰ0 Ὠἰμὰ ΟἹ δοοουπὶ 

βίου (ΡτΟΥ. Υἱῖ. 13; Φ6ν. ἱϊϊ, 2; ᾿βαϊδἢ χνΐ. 2ὅ-- 81 : ] οἵἉ [860 δοδυῖοί οὐἱοσ οὗ (86 ἱβγοαὰ ὑροῦ ᾿ἷβ δβαπᾶ, Ας- 
70. ἰϊ. 16). μλσὸν ὁ ἴο οἰδιοτα, ἰδ τηθδὴδ [86 ὀφαλδηθν" το πε ἰπάϊςα 

βδοίξοη Ῥουγίλ. Ἄοτα. 931-80. ΗΤΑΒΚΕ : ον 80. | ἰἶἰνα οἵ δἰ8 δρροδγίης ἔγβι.---ΠΥ ΤΉ ΚΕ : Υ αἀἰά Οοὰ 
ἴῃ Ομ γίβι 8 Ὀἱγιδ- τορι βίον, ἰοο, χτϑδῖ βίο δ ἃΓὸ ἰοθηα. | δηὰ [86 Ηοἷγ ὑδποβὲ ρϑγιηὶϊ [8.686 Βῃδιαθία! ἱμΐηρϑ ἴο Ὀ6 
«-ἰὈβάνυεε: Τῆοθο ἱπὸ Ἢ εἰκηἰδοὰ ἵπο | νεϊ θη} ΑἸδιγοΣ : ὑπαὶ ὯΟῸ ΟὯΘ Ββου]ὰ Ὀ6 ῥγουὰ οἵ 
ξ ΟΡΪΘ, Ὡδιηοῖγ, 1Π60 56}ν8 διὰ 6 Οσδηι] 68. Εὸν (86 | κἰβ ον τὶ ὐθοῦδηοθβ δὰ πίβάομλ,---δηά, ἀχαίη, ἐμαὶ 
ΕὙΤΕ, τθουρὰ βοοτηΐϊῃρ ἴο Ὁ6 ἐηο Βγδί ἴο θην Θίο ΓΔ]  ὯΟ ΟὯ6 Βῃουϊα ἀοαραΐν ου δοοουῃὲ οὗ εἷβ βίηβ, οἴοσ.0 [ἰ 

ι|ἴ6, μαγε Ὀθοοσηθ ἴδ ἰδὲ ; τι }15ὲ [Πο66 οὗὁἩ [106 αφῃ- [ΤΩΔῪ ὉΘ [0 τοιηἰηὰ υϑ ἐμαὶ ὈΥ ὨδίυΓΑΙ τίρηιὶ, ΘΟο: 1168, 
6166 πο Βοασὰ (6 ροδρεὶ οὗ ΟἸγῖβὲ ἤᾶνὸ βο:6 ὈοίοΓΘ ἱ ἴοο, δγθ ἐ86 τηοῖδο Ὁ, ὈγΟίΏΘΓΒ, δἰδίογα οἵ οὔν 1 οτά. 
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ΤΗΙΗῸ ΒΒΕΒΟΤΊΙΟΝ. 

«Τοεοερὴ ἱκ Ῥοίέρλαγ᾽ε λοιιδε απῷῶ ἐπ ργβοην. Ἡΐδ δι εγίηρε οὐ ἀοοομπέ Οὗ ἀΐδ υἱγέμο, απαᾶ δὲδ 
αἀρραγοπξ ἀεϑέγμοίέοη. , 

ππταακ αεακακτββοεττεαττακεεταν 

ΟΡ ΧΧΧΙ͂Χ͵ 1-38. 

Απὰ Φοβθρὰ νγὰϑ Ὀσουρῃῦ ἄονγῃ ἰο Εἰσγρὺ; δηὰ ῬορῃδΥ, δὴ οἰ οοΣ οἵ ῬΒΔΥΔΟΝ, 
οἀρίδιη οὗὨ 86 συδγᾷ [10-ξισάεταθο, ὁχοοαίίοπατ [, 8ὴ Εἰργρίίδῃ, θοῦ ἴα οὗὨ [86 παπᾶ 
οὗ (9 ᾿Βῃπι86} 168, το δα Ὀγουρηρ δἰπλ ἄονσῃ δι μου. Απαὰ {Π6 Τιοσὰ γγὰ8 ψ] ἢ 
ϑοβορῃ, δμῃὰ ἢθ γὰ8 ἃ ῬΓΟΒΡΘΤΟυΒ τῆ; δὰ 6 ψαϑ ἴῃ [86 δουβθ οὗ 18 τηδϑίοσ ἰῃ6 
Ἐπσγρίϊδλη. Απα 818 τηδϑίοσ Β8Ὺ ὑμδὺ {86 ΤΟΥ τγὰ8 πὶ Ὠΐτ, ἀπά (80 {Π6 Τμογχὰ χτηδᾶθ 
8}1 (πα 6 αἸὰ ἕο ῬΤΟΒΡΘΡ ἰὴ δἷὶβ απ, Απᾶ ΨΦοβθρῇ ἴουπα ρστϑοθ ἴῃ ἢΪ8 βιρῃῖ, δηᾷ ἢθ 
ΒοΙν α τα; δηᾶ ἢ6 τηδᾶδ πὶ ΟΥ̓ΘΓΒΘΘΥ ΟΥ̓́ΘΥ δἰ8 ποῦβα, Δηα 8]] (μὲ ἢ6 δα ἢ6 ρυΐ 1πἴο 
.ἷ8 δαπά, Απα 1ὑ ὀοδιὴθ ἰο ρ888 ἔτοτα ὑμὸ ἰὴ ἐλαΐ ἢθ δα τηδᾶβθ ΐπὶ οὐ ῦβθοσ ἰῃ ἢ]8 
Ὠουδβο, δῃηα ΟΥ̓ΘΣ 8}} ἰδ μα δᾶ, ἐῃδὺ (η6 Τιοτὰ Ὀ]Θ6βθα (86 Εἰργρυδη Β πουδθ [07 9 βθρ! Β 
56 ΚΘ; δηᾺ {6 Ὀδοβϑίηρ οὗἨ {π0 Ἰιογὰ ψ1χ88 ὍρΟῺ 8}} ἰμδὺ ἢ6 Ὠδα ἴῃ [ἢ 8 μουβα δῃὰ ἴῃ ἰῃ6 
ἤ6] 4. Απά ἢθ Ἰοῇβ 811 ἐμδὺ 86 δὰ ἱπ ΨΦ΄οβορῃβ βαμᾶ; δηὰ ἢθ ΚηΘῪ ποῦ δυραῦ ἢ6 Πδᾶ 
ΒᾶγῸ ὑΠ6 ὈὨγθδα ὙὨΙΟἢ μ6 ἀἰὰ οἱ. Απὰ Ψοβδρὰ νγἃ8 ἃ βοοα]Υ ροσϑοη, δηὰ νγ6]]-[ἀνοσοᾶ 
666 εἰ. χχίχ, 1}]. ΑἸ 1Ὁ σδῖηθ ἴο ρβ88, δίνϑσ (686 ἰδίηρα, τῃμῦ ἢΪ8 τηδϑύθτ᾽ Β τ] οαϑύ ΠΘΓ 
ΟΥ̓́ΘΒ ΡΟ ΦΟΒΘΡΏ; δηᾶ β[ι6 βαϊ]α, 60 σι τ6. Βυῦ [6 τοἤιβοα, δῃηὰ 8818 υπίο διὶ8 
τηδϑίθτΒ ψ]6, ΒΘΠοΪ ἃ, ΤῊΥ͂ τηαϑίοσ σοϊϑι ἢ ποὺ τνβδῦ ἡ ἢ τη6 ἴῃ [88 Βοῦβθ, δηᾶ ἢθ 
Ἰα 0}. σοιατα 64 411 ἐμαὶ ἢ6 παίμβ ἴο τν μβαπά; 7 εγα 18 ΠἸΟμ6 ργθδίθσ ἴῃ {18 ἤουϑ6 ἰῃδῃ 
Ι; ποιΠ6Γ Πιδίῃ ἢ6 Καρὺ Ὀδοὶς δηγίμίηρ ἴοτὰ τὰθ Ὀυὺ {μ66, θθοδιβθ ἰῃοὰ αγέ 15 σι]: 
μον ΠΘἢ οδῃ 1 Ἃο {8 σγοαὺ Ὑ]ο θά π688, δα βῃ ρδϊηδῦ αοά ἢ Απὰ [Ὁ οϑῆιθ ἴο Ρ888 
88 808 Βρ6Κθ ἰο ΦΌβθρῇ, ἀδὺ ὈΥ ἄδγ, ἰμαῦ 6 ᾿οαυκζϑηθᾶ ἢοῦ ὑηΐο μδζ, ἰο [10 ὈΥ͂ ΠΟΙ, ΟΥ̓ 
ὑο Ὀ9 τι μ6υ. πᾶ ἰδ οϑιὴθ ἰὸ ρ488 δϑοιῃχὰὸ (818 ὑΐπιθ, ὑπδῦ οϑερἦ νγοπὶ Ἰηἴο ἴθ Βουβ8 
ἴο ἄο 18 Ὀυβίπθ88 ; δῃᾶ ἔλεγε ισα8 ἈΟὴ6 οὗ [δ τχβϑὰ οὗ {6 ἤουβθ ἴμοσο πὶ, Απὰ 5886 
σϑραὐ τα ΟΥ̓ ἢΪ8 ραττηθηΐ, βαυϊηρ, [16 τι ἢ τ6: δηὰ Βο Ἰοϊ ἢ18 ραγιηθηΐ ἴῃ ΠῚ Βδπᾶ, 
δηὰ θα, «πα σοὺ τη ουΐ [οὕ μο Βοῦρο]. Ἀπ 10 οᾶπιθ ἰο βᾳ88, ΏΘΏ 806 58} ὑμαὺ Ὠθ "8 
Ἰεῦν 8 ραγταθηῦ ἴῃ ΒῸΓ μδηᾶ, δὰ νγὰ8 ἢθὰ ἐοσίῃ, Τί ες 08}104 υαπίο {π8 τηϑῃ οὗὨ ΒΟΥ 
Βοῦδο, πᾶ βρακθ ὑπίο ἰδθτη, βαυίηρ, 866, Β6 μαίῃβ!. Ὀσουρὴῃν ἴῃ δὴ ΗΘΌγου ἀπίο ἃ8 ἴο 
ΤΏΟΟΚ ἃ8; 6 Οδῖὴθ ἴῃ πο 26 ἰο 1160 τ] ἢ πι6, δηὰ 1 οὐϑὰ πὰ ἃ Ἰουὰ νοῖοα: Απᾶ 1ὑ 
ΘϑΙ.6 ἰ0 Ρ888, θη ἢθ Ὠδαγὰ ἰδαΐ 1 Ἰ6ὰ ὉΡ ΤΑΥ͂ γοΙοΘ δὰ οτὶϑᾶ, ἰῃδὺ ἢ6 Ἰοῆν ἢ18 ρᾺ- 
τηθηῦ ὙὙ]ΓὮ τὴ6 δηᾷ ἢ6α, δηὰ ροί δἰπὶ οαἱ, Απᾶ δΒ.θ Ἰαἰὰ ὉΡ ιἷ8 γατηχθηΐ ΕΥ̓͂ Β6Γ, ΠῚ] 
Ἀ15 Ἰογὰ οἂπηθ ποηθ. ἀπὰ βῆ βραῖζθ υηΐο ᾿ἷπὶ δοοοσζάϊηρ ἴο {π686 ψογᾶϑ, βαυϊηρ, ΤῊΘ 
Ἡοῦτον βοσνδηΐ, πο (Δοὰ μαδὺ Ὀσουρηῦ υηΐο ὑ8, οᾶτΩθ 1ἢ ἀπίο τὴ ἴο τηοοὶς τῃ6: Δπὰ 
1ῦ ΟΆ110 [0 Ρᾶ88, 88 1 Ἰἰπϑὰ ὕΡ ΤΩΥ σοῖο, δπὰ οσὶϑᾶ, ὑμαὺ 86 Ἰοδ 818. ραγτωθηΐ ὑΣ [ἢ πηο, 
δῃᾶ θὰ οὐδ. Απὰ ( σϑῖηθ ἰὸ ρ888, γβθη 815 τηδβίον Ὠθασγὰ [89 ψοσάβ οὗ 18 Ὑ1 6, ΟΣ 
Β..}6 Βρακο πηΐο δΐτη, βαυηρ, Αἰἴοσ {18 τωδηποῖ ἀϊὰ (ΠΥ βοσνδηῦ ἰο τηθ; (}ιαῦ ἢ]8 γϑίῃ 
γγ͵ὁ8 Κἰηα]οα, Απὰ Ψοβθρῃ} 8 πιδβίϑσ ἰοοῖ Εἷπι, διὰ ρὰΐ δίτα ἱπίο [ἢ Ὀγ80Ὲ ἐμάνη : 
8 ὈΪδοθ9 ΏΘΓΘ ὑἢ6 ΚἰΠρ᾿Β ὈΓΙΒΟΠΘΓΒ [δἰαἰθ-ρτίβοσιοσ] γοσο Ὀουπμᾶ: 8δηα 86 ψ88 ἴπογθ ἴῃ [88 
Ῥτβοη. Βαΐῦ ἰμ6 Ἰωογὰ νῦὰβ τγῦ “ΦΌΒΘΡ, δῃὰ βῃθιυνθα ᾿ἰτὰ ΠΔΘΙΟΥ͂, δῃὰ ρᾳγο Ὠἷπὶ ἴδ οῦ 



δ9θ6 ΟΕΝΕΞΙΝ, ΟΒ ΤῊῈΕ ΡΕΊΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΒΕΞ, 

22 ἴῃ {86 βῖρῃῦ οὗἩἨ {π6 ΚΘΘΡΘΥ οὗἉὨ ἐδθ ῥγσίβθοῃ. Απαὰ (86 Κοαροσ οὗ {δ6 ῥγίβοη σοιητττεὰἀ τς 
Ψοβερ ἢ Β Βϑηᾶ 811 {Π6 ῬΓΙΒΟΠΟΙΒ ὑμαὺ Ὑγ6Γ9 ἴῃ [Π6 ὈΓΊΒΟΙ ; δηα τ Πδίβϑοθυου (Β6Υ αἰὰ {ἢετο, "8 

“23 ναϑ ἴῃ6 ἀοοτ οὗ ἐξ, ΤῊΘ Κϑϑροὺ οὗ [86 ῥσίβοῃ Ἰοοϊςθα ποὺ ἴο δηγίμϊηρ ἐλαὲ τοα5 ἀπᾶοτ ἢ 18 
μαπᾶ, θδοδϑυβο ἰμ 6 μοτὰ νγ88 τ} Βα, δα ἐλαΐί ]οἢ 6 αϊὰ, 86 Τμοτὰ τηδᾶθ ἐΐ ὕο ῥσόβγεσ. 

(" τ. 20.-- ΠΣ ὉΠ. ΙΚΛΕΟΓΑΙΙΥ, 86 τοιρνα Ἀσιϑο, 50 οα!]ϑὰ ἥγοση 1:8 βιδρο, τ μο ἢ σαϑ ἀἰβονοις ἔσοτα (86 οοζητοσδη 
Ἐφγν ΐατι δυο  ἐδοΐυγθ-- δ οοπεισυοϊοα, Ῥοσμδρα, 88 αἰ νί:ρ ατοδῖοσ δβέσοιβί, ΑΌδΣ Εξσχα ὀχρσϑεθοα ἐδο ορϊαου ἐδαξ ἔνε 

σύχὰ ἰα Ἐργρεδῃ ; Ὀπὲ ἰξ οοσατα πὶ Ἠοῦτον,, δ8 ἐπι Οδπέ, υἱΐ. 8 (7), πίβασο ἰΐ εὐἱἀθπεν μδς 186 βθῶδο οὔ γοιιπάηεεε, δσνὰ 
ἰδ ΒῸ τεπαογοᾷ ἐῃ ἰδο δηποίθῃς τοσαίουα. Τΐθ 18 οομῆστησϑα ὮΥ ἐΐϊδ ποδσ σοϊδέλσῃδο ἰο {89 τηοχὰ οοσατοοι ἽΓΠΌ, ἰο βὸ τουπᾶ, 

ἄοτα πΒ οι 186 Βγτίδο μα8 ἰ{8 ποσὰ ἢ 2,.κ:}ὴῦ ἤογ ἐοῦσα οἱ οδδίϊθ, ΑἸἐμοτρὰ σοθορὮ, 20. ῬΟ]σγ, πϑϑὰ δὲ ἰῃ δερεοῖεν πρ σα 

βροαϊκῖτις; πὶ Βία ὈτοΙΆτοΙ, γοῖ ἴμότο τοῦδὲ Βαγὰ Ὀ6ΘῺ, δὲ [16 ἰἶσαθ, ἃ Κτοαῖ δ Ὀοΐπϑεσ [86 Κ'Βεοτοξείο διὰ ἔδο οἱὰ 
ἙἘπγΥρίΐδα ἰοηχυθ. ΨΌΓΥ ΣΩΘΩΥ͂ οὗ {80 τογάδ τουδὺ ὮδΥΘ ὍΘΟΣ [26 δδζοο ἐπι Ῥοΐὰ ἰδηιρυακοα. ΤΏΟ ΤΧΧ δτὸ χαμπδαχοᾶ ἱϊ, 
ἐν ὀχυρώματι, ἴῃ .}:16 εἰγοηρλοιὰ ; ῸΪ.» δΒΙΣΌΡΙΥ ἐπ εαγοέγειι,---Ἴ. 1] 

ΟΕΝΈΒΑΙ, ΡΒΕΙΙΜΊΙΝΑΒῪΥ ΒΕΜΑΒΚΗ͂. 

1. Το ἴἄγθο ομδρίοιβ, χχχῖχ.-- αὶ, ἔοττη ἃ ἀΐ8- 
εἰμποῦ βϑοῖίοη ὉΥ͂ ἐβουγβοῖγοθ. ΦΌΒΟΡῺ ἱὰ Ἐμγρί---ἰῃ 
ΕΒ ΤοΐβοΓῪ δηὰ ἰὴ ἢιἷ5 οχαδ᾽ ἰδίου , ἤγβῖ, Ηἰτηβ "ἢ τῇ 
ῬΆΓΘΒΤΥ Ἰοβί, δπουνγαγὰβ ἃ βαυίουγ οὗ [86 του]. : 
ΣΧ]. Ῥγοβοηίθ [86 ὑγαπδ ἰἰοη ἔγοση ἢΐἷ8 στ Δ ΟΣ ἴο [8 
Θχδὶἰδιοη. 

9, 1ῃ ἴ)6 Ββοοίίοῃ ἔγομῃ οἢ. χχχῖχ'-- χ"]., ΚΊΟδΟὶ γο- 
σορτζαθ ἴῃ ΘἸοτμθπίβ οὐ 186 οτίσίπδὶ ἰοχὶ, ταϊηρϊοά 
ψὶτῃ {πὸ δα αἰεομβ οὗ ὑπ6 Φειιονίβι, [{ ἰδ ἃ τπυιδιῦον οὗ 
[δοῖ, πα Π6-6] ΟΠ ΐϑι16 τοϊδιϊοηβ Ὀγοἀοζαϊηδίο, νυΐ ἴῃ 
ἀφοϊβί το ροϊπίβ Φϑῃουδα ΔΡΡΘΔΓβ ἃ8 {1:6 ΓΌ]6Ρ οὗ 20- 
ΒΟΡ 8 ἀοβιην, ᾿ 

8. {86 ρῥγοοοάϊηρ οδαρίον τοῖρὺ Ὁ6 τοραγάοα 88 
ἃ σουῃίογραγί ἰ0 οὗ, χχχυΐ!., ἰΏ6η ἴἰΠ6 Ῥγοϑοηξς οὔδΡ- 
ἴ6 Ὁ ἔθστωβϑ δρϑίῃ ἃ σουῃίογρασί ἴὸ 89 οὔθ Ὀαΐοσγο ἱΐ. 
Βοιὰ ομαρίοτβ δᾷτϑο ἴῃ τοίοστιηρ οβροοί ΠΥ ἰο Βαχυδ] 
τοϊδυίοηβ. [Ι͂η ἰδ ἔοτταθῦ, Οπι8}} βίη, τῃδογεάοζω, διὰ 
ἰῃσοβὲ, ΔΓ βΒρόΐοη οὖ; ἴῃ [26 056 ὈΘΙΌΓΟ {8, ἰϊ 8 (86 
ἰαπηρίατίοη ἴο δάυϊίογγ. [ῖπ ἐπ8 ἴοττωου, Βοννον, 
Ψυάδῃ, οῃ δοοουηὶ οἵ β8αχίδὶ δἰ 8, βθθσὴ8 στ ΒΟ [ἴη- 
γοϊνοὰ ἰπ χυΐε, ἐπουρὰ 1ξ ἰ5 ἴο Ὀ6 οοῃβίἀοτϑα μδὺ ἢ6 
ἱηἰοπαρᾷ ἰο τοβίσγαΐη [16 ὉΠΟΠΔΒΕΥ οὗὨ Ὠἰ8 ΒΟΏΒ, ἐΠδὶ 
δ8ο Ὁρἢ 0145 ἰμ6 Ἰονίγαίθ ἰανν, (δὶ Ὧ6 ἰυἀρ68 βουογοὶγ 
ΟΥ̓ΒΟ βυρροβο δα! οτγ οὗ ὁπ6 Ὀοϊγοιμοά, δὰ ἐμαΐ ἢ6 
ῬυΓρΟβ νυ δηὰ ἀδοίθα]γ βῃυη8 ἰπσοδί. Νονογί οῖοθθ, 
Ὧδ6 ὨἰτηΒ6 1 ἀο68 ποὺ τοβὶβί (86 8] υτοτηοηῦ ἴο ὉΒΟὮΔΕΗ- 
ΠΥ, τ ἢ 18ὲ Φοβορἢ ρογδιίθη ἷν το βὶβίβ [Π0 ἰοτορίδιϊ οι 
ἴο δά] ο συ, δηα βῃΐποα ὈτΙ ΠΠΔΏΓΥ 88 δὴ δῃοίοπὶ 6χ- 
ΔΙΩΡΪ6 οὗ ομαβιίιγ. ΗΪ5 ὅγϑι ἰγἴαὶ, ἤθη Ὧ6 τΔΒ 80], 
65 Ὦ18 Βυβοτίηρ ἸΏ ΠΟΘΘΠΕΥ ἴῃ τοδρθοῖ (0 οτἶπιθ, διὰ 
γοῖ ποῖ σιϊουξ Βοπλθ ΓΔ} αγϑίπρ ἔγοτα δἷβ ἱποοηδί ἀ- 
ΟΥΔ ΘΏΘΘθα, ἯΪΒ βϑοοῃὰ δῃᾷὰ τηοσο ρτίθυουβ ὑγὶδὶ ὙᾺΒ 
ἢ8 βυ δογίηρ οἡ δοοουπὶ οὗ δῖ8 υἱτίυαθ δηὰ ἔδθαγ οὗ 
(οά, δηὰ, (πογοίογο, θϑρθοΐδ!ν ὑγρίοϑὶ 8 1 ἴῃ ἰδ 
ΒΙΒΙΟΤΥ οὗ [86 κίηράοτι οὗ 6οά. 

4. ΟἿΓ ΠΑΡΤΘΕΪΥΘ ΤΑῚ 6 ἀϊγἱἀοα ἰηΐο ἰὮγθο ρασίδ : 
1) ΦοβορῈ  οοὰ οοῃηδυοὶ δπηὰ ρΓΟΒροΥ ἐγ ἰῃ ῬοΟΌρΒ ΔΙ Β 
Ὠουδ6 (γ618.1--6); 2) ΦοΒΟρΡὮ Β ἰοιηρίϑιίοῃ, ΘΟΠΒΙΔΏΟΥ, 
8:ηἀ βυδοτγίηρθ (νοτβ. 6--20) ; 8) ΦοΒαρ ἢ ἘΒ νδ]1-δοίπρ ἰῃ 
Ῥτίβοη {τ ΓΒ. 21--28). 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑῚ, ΑΝῺ ΟΒΙΤΊΙΟΔΙ, 

1. ῳοκερλε ρσοοά δελαυῖονγ απάᾶ ἐπ 
Ῥοιἐρλαγ 8 ἦομδθ (γνοτβ. 1--θ). --- Αϑὰ ῬοΙΡΒαΣ 
Ῥουσδῖ Πέτα (866 οὗ. χχχγΐ. 80).---Α5 οαρίδιι οὗ [86 
ἐς ΘΧΘΟΌΓΙΟΠ6ΓΒ,᾽} δ6 σομητηδηθα ἴῃς συδτὰ οὗὁἨ ἐδ6 
Ῥϑίδοθ, οὐ ῬΒΔΓΒΟΙ ΒΒ Ὀοάγιρυδγά, πο το γῸ (0 6 χθ- 
σαΐα }ιῖ5 ἀ68}}.}-86ηίοηο68, Δηα νγγαβ Πδτηθα Δοοου ΡΥ. 
Οομοοτγηΐηρ (1}15 Οἶδα ἀιμοηρ οἴδον δηοίθηξ Ὡδίϊ 8, 
866 ΚΝΟΒΕΙ, Ρ. 305». Τὴ6 δυο ουηποῖι ἰδοὺ ἀσῃοίθβ 

8 ΟουσοΣ ἰπ ρϑηοτγαὶ ; ὈὰΓ Κηοδοὶ, Ἡιιποὰξ δὴν 
δραων ποι] τορατὰ Ῥοιρἢδγ δ5 γε ΠΥ δυσὶ : ἐμουρἢ 

680 ὝΘΙΟ ἔγοαυΘΠΠΥ τηδιτϊοα.---Ασᾶ ἐπ Σιοχὰ 
ὍΔ ἘΠ ϑοβορἢ.--οθ (π6 πᾶ «Φοδονδὰ 
οαΥίδίηΥ ΘΟΥΤΟΔΡΟΠδ ὙΠῚῈῸ ἰδ6 ἔδοίβ. «ΦΌΒΟΡἢ πὸ 
ὨΟῖ ΟἿΪΥ βαυϑα, Ὀυϊ ἴς 18 Φο ον ἢ 00 ΒΑ ν 68 Ὠΐτὰ ἴω 
(09 Ρυγροδοθ οὗ διΐ8 οἴ. ΗΒ σρδδίϑὺ δοὺῖ 

8 ἷῃ δἷπη [86 ἰδοηὶ τῖϊῃ τ σἢ 6 υπᾶετ- 
ἴα κοδ διὰ Ἄχϑουίεβ ουοευι μ᾽ οηἰγυϑίοὰ ἴο ΐτη. ΑΒ 
ὉΥ Φδοοῦ Β ΘΟ ΤΆηΟ09 ἰηΐο [Δ ρδῃ 8 Πουβο, 80 ὉΥ͂ 20- 
ΒΟΡὮ 8 ΘοΙΓδηοθ πο ΡΟΌΡΒ ΑΓΒ, ἱμ6Γθ δοζῶθδ ἃ ΠΕΝ 
Ῥτοθρογίγ, πρΐοῖ βιγῖκοθ ῬοῦρὨΑΓ 88 βοιποι ῃῃρ το- 
ΤΩΔΥΚΑΌΪΟ. Ἦδθ᾽ δϑογῖθοϑ ἰξ ἰο Φοβορῖι ἃ8 ἃ ἱδξβὶησ 
ὌΡΟΣ ἷβ υἱοὶ, δηὰ ἴἰο "ἷ9 αοἀὐ Φοδβουδη, δα ταΐϑοβ 
Φοθορὶι ἴο 1.6 ροβὶἔοῃ οὗἉ ἷ9 ουόσϑθοσ. [Ἃπ [8 οβῖοβ 
6 Βαά, ἀουθε]ο5α, ἰμΠ6 τηδηδσθιηθηῖ οὗ δῷ οσίρεισῖτε 
Ἰδη-ΘΟΟΒΟΙῺΥ͂ : ἴον ἴῃ {Π]8 γοβροοὶ ἴβοτε 8, ἴοσς ἴθ 
ΤΑΣ ΠΑΤῪ ογάοῦ, ἃ τίς ρῥγουϊβίοῃ. [{ἐ πῶϑ ἃ ροοὰ 
ἰγαϊηΐησ ἔοῦ (6 τηδηδροιηθηΐ οὗὨ ἔδο ἰσυβὲ 6 δῆο- 
ὝΔΙΩΒ τοοοϊ το ἴῃ τοϑροοὶ ἴο 81} Ερυρὶ. ὕροι {δῖ 
ὨΘΊ ἰηβαθηοο οὗ ΦοΒΟΡἢ ἴποΓὸ 9Ο]]ΟΥΒ Δ στϑδίοσ ὑσοϑ- 
ΡΟΠΥ͂, δηὰ ἱμπογοίοτο Ῥοΐριμαν σοϊωμδίβ ἰὸ έτη ιἷ9 
τ Π016 ΒουΒδο.---ὅ.΄δγ)7ὸ ἴδ9 Ὀσχοδαὰ ὩδίορΒ Βο ἀϊὰ 
οδῖ.-- βϑοηεῦνσε : “ ΤΉΘΓΘ δρροδγᾷ Ὠογα ἰδὲ σδασδο- 
ἰογίϑιϊς ογίθηϊδὶ ἱπάοθηοθ, ΟἹ δοοουηὶ οὗ πὰϊοὰ ἃ 
δίδνο 00 δ)88 οοϊῃσωδηά οὗ ὨΪΓΩΘΟ] Γ ΤΑΥ͂ ΘΔΒΙΪγ δείδϊῃ 
ἴο δΔῃῃ ΒΟΌΟΤΔΟΪΟ ροϑὶ οὗ ἰηῆποηοο." ὅν ἐΐλδ δνοαΐ, 
οἷο. “" " δοοογαϊηρ ἴο ΒΟὨΪΘη, “ 15 ἂπ ἐχργοδδῖοςι 
οὗ ἰδ δἰρμοθὶ οομδάθῃοσο; Ὀαὶ [δ68 οογοτωοηΐαὶ Εσγρ- 
εἰδῃ ἀοθ8 ποὺ ΘΑΒΙΥ Θοϊητοῖς 0 ἃ βίγσδῃρον. δυγί δίῃ 
{πὶ ρογίδίπβ ἰοὸ ἢϊ8 οοὐ." Βοδίοβ, 6 Ἐργρεδηδ 
δὰ τοῖν οὐ αὟΓ5 οΘοποογηΐηρ ἰοο, δηὰ ἀἰὰ ποῖ οαὶ 
πὶ Ηρῦσοπα. 

ὥ. “οεερλ᾽ὲ ἰεπιρίαἰΐοτιδ, οοπδοίαϊίοπδ, απαᾶ εἰν. 
ὁπσε (γοτβ. 6-90).---Απὰἃ δοδβορὰ τῶ ἃ 
ΣΩΔΏ.---Ηἰἶς. ὈραΌΥ ὁσοδϑϊοῃ θα Ὠἷδ ἰοηρίΔ 08. ---- 
ταακίοχ ἣ» ὐἱΐο οαδὶ ΔῸΣ ΘΥΘα ΡΟΣ ἶτι.-- Ηϊ: 
ΤΟΙ ρ Δ Ὁ: ΔΥῸ Ἰοπς οοπἰπυράᾶ, Ὀορὶ ππΐηρ τ] [τι 
ἴυ] ΔΒΪΟΏΒ, διὰ οῃάϊηρσ ἴῃ ἃ ὑὕὑοϊὰ αἰδοῖ. 20- 
Βορῆ, οὐ ἐδο οἷδος ἢδηᾶ, ἰγ168 ἴὸ δ Κη ΠΘΡ Θοῖ» 
ΒΟΙΘΠΟΘ ; Ὧ6 Ϊδοθβ ἰ86 ΡΓοΟροΒβϑα βἷη ἷἰπ ΘΎΟΓῪ ροϑβδὶ- 
Ὁ]6 Ἰίρῃῖϊ , 1 πουϊὰ Ὀ6 ἃ ἀϊδρτδοθίαϊ δΌυβθ οὗ ἔπ Θ0Ὲ. 
βάσῃοθ τοροβοὰ ἴῃ εἶτ ὉΥ [ε]8 Ττηδϑίοῦ  ἰὺ του ]Ἱὰ 6 
δὴ Οὐὐτᾶρα ΡΟ ἷβ8 γἰρινβ 88 ἃ Βυϑυδυὰ ; 18 που]ὰ 
ὍΘ Δαυλιοῦῦ, 6 στοδὶ οὔηθ ἰπ (π6 βἷρδι οἵ Οοὰ. 
Αραΐῃ, Βα βιυ 9 ΟΥ̓ΘΣΥ Ορροσίθ {Υ̓ [86 ποϊαδῃ πουϊὰ 
δἶνο ἷπι, δηὰ βηΔ}γ ἰδ κοβ ἰο ἢϊσῃΐ ὁπ 8 ὑσϑβείησ 
οοσαβίου Μδιὶοἢ 8826 ΕἸΩΡΊΟΥ͂Β, ποὺ  πειδη ἀησ ἢ 
ΠΟῪ ἴο οχσροοὶ ἴον ἀθδαγ γοσοηρο. ΚΝΟΒΕΙ,: “ ΤΟ 
δηοσϊσηὶβ ἀοβουῖθο Εργρὶ 88 ἴθ Ὠοτηθ οὗ υποδλαβςυ 
(Μάκτιαι, ἱν. 42, 4: πεσμέξίαα ἐοἰίωκ δοὶξ ἄαγε πωΐα 
γηασὶδ), δηὰ βρθὰκ οὗἉ ἰῃ9 στοαί Ῥσγθύδίθηοο οὗ τηδγ- 
τίασε ἰδ (Ηππον. ἰδ. 111]: θιον. ὅ:τα. 1, 69), 
88 Ἠ6Ὶ] αΒ οὐ ἐμοῖν χτϑαῦ δουϑυδλι εν ΣΘΏΘΓΘΙΙΥ. ἘῸΥ 
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δχδιηρῖο, (6 Ὠἰδίουυ οἵ ΟἸοοραῖσα, τον. οἷ, δ], 1δ.᾽ 
Ἐν εἰπιΐϊαν βίαίθηγθηΐδ γοδρϑοϊίηρ ἴμ6 ἰδοῦ δῃὰ πιοά- 
ὅτ Εργρὶ, 866 Και, ὑ. 361, ποῖθ.--- [ὁ 19 ΨΥ οτ. 
“-Αἢ δυρδοιίδιῖο Θχρνιθβαίοῃ.-- [δὶ δὴ οὐἹἹϑὰ 
πῖο ἴ8}9 λθη.---[υδὲ Ἢ ἰηίο μαίγοὰ. ΞΚΕ86 
ἑἴ6η 8 [0 ΓΟΥΘηρ6 Βογβοὶ ἴον δἷδ γοίαβαὶ, Βοαίαοβ, ἰΐ 
6 ἴοτ ΒΓ ΟἾῺ Βαίοιγ; ἴοσς ἰδουρὰ Φόβορἢ ἰπλ86 1 
τοῦ ποῖ ὈΘίΓΑΥ Ὠ6Γγ, Β86 ταϊχϊ Ὀ6 Ὀοιγαγοά ὈΥ̓͂ ὨΪ8 
ξατιταθηῦ ἰμδὲ 6 δαά Ἰεῖδ Ροὶπά, Ηδθν ᾿γίηρ; βίουῦγυ ἰβ 
Ομδγαοίουβιῖ0 ἴῃ ΟΥ̓ΟΓῪ ἔθδίυγθ. ΘοΟγΩ ἢν δῖιθ 0818 
δος Ὠιϑραηὰ ἠδ (“ ἀ6 διαΐδι Ὀγουρῶξ ἰη,7 οἱο.), διὰ 
ΚΒΟΓΘΌΥ Ὀούσαγβ ΒοΣ Βδίσο. Φοβορ δ ἀεί τιδίθθ 
88 “δὴ ἨροῦγονΝ,᾽ ἱ. 6., οῃθ οἵ [6 ποιρδαϊο ρϑορίϑ, 
ἈΠῸ ΜὰᾺΒ ὕὑποΐίθδη δοοογαΐϊπρ ἰ0 Εργυρώδη νἱϑσβ (οἷ. 
χ δι, 82: χὶνὶ. 84). Βοΐδι ΟΧρΡΓθββίοοδ ΒΕΟΝ ΒΟῸΣ 
ΔσΟΓ. ἔμο ῬΟΡΓΟΔΟΙ65 ποῦ Ὠυρδθαπὰ πὶ Ὠδυϊηρ ἰτὰ- 
ΡΟ] θὰ Ποὺ νἱγίαθ, θὰ τλδῖκοθ ἃ βου οἵ ἱξ, ὈΥ͂ 08}}- 
ἱῃρ 186 ργοίοηάοα δοἀυσίοῃθ οὗ Φοδορὰ 6 Ὑδηΐος 
ΤΩΟΘΙΚΟΓΥ͂, 88 ᾿Ἰμουρ ὉΥ ΟΡ γμνηνὶ οι σαν ποῦ Ἱὰ μαυὶ 
Βοτβο!  (Ογδ 86 ἰδ6 κυλιδη οὗ γἱγίαθ οὗ ἰδ 
ἔδιμδ] 68 οὗἨ μοῦ Βουδο.--Ὡἴο ΣῺ9 ἴο ΣΔΟΟΪΚ ΧΩ6.--- 
Ηδ; οσίγοσηθ ουπηίΐηρ δῃὰ ἱωρυάθηοθ δὸ ὑσζονθὰ ὉΥ͂ 
186 ἴδοῦ ἰμδὲ ε)6 τηδίκοθ υ80 οὗ Φοδορ 5 ρδιτωθηξ δϑ 
1.0 οογρῶδ ἀεί οέέ, δπὰ ἴδδὲ ἰῃ ῥτουῦν ῥἰδίη ὑθσιδ δὼ 
δἰυηοδὲ στοργοδοῦθο Ῥοίρῃδι πὶ πανίπσ ΡΌΓΡΟΘΟΙΥ 
δηἀδηροτοα ποὺ οδμδδιίιγ.- - αὶ μἱ5 τυὐχαῖδ τῦῶδ 
Ἰκιν]68.,--Ἴὖ ἰ6. ̓ ὸ Ὀ69 ποιίοοά ἰμδὲ ἰδ 18 ποῖ Θσδοῖ 
βαϊά, δραϊηβύ Φόοβθρβ. Ηθ ρυΐδ Ὠἷτα ἱπίο {π6 (ΟὟΤΘΓ, 
[86 βἰαἰθ- υίβοι, βυϊτουπαρὰ ὉΥ͂ Δ νγ14]}, δὰ ἰη ποῖ 
[6 ῬΥΒΟΏΘΙΒ οὗ {Π6 Κίηρ, οὐ [8:6 βίδίθ οὔ πλΐηδὶα, ὙΤΟΣΘ 
Κορέ. Υεωρ. 10. ο ἰισθοῖὶ δηὰ οἱ] τοχαγὰ [019 Ρτ- 
ἰβῃτηθηῦ 88 το] : βίποθ, δοοοσάϊηρ ἰο Ὀιοῦ. Ξ,[16. ἱ. 
28, [9 Εσγριΐδη ἰδνβ οὗ 
πιυδὺ Ὀ6 Γοι θη οΓϑα, μούσονον, (μὲ Ῥοϊρδαν ἀθογοθὰ 
(ὨΪ5 ῬΟΜΣ πὶϊῃουΐ ΔΩΥ ἰσἰδὶ οἵ ἴμ6 δοουδβοά, δὰ 
1δαῖ δἰθ σοπμβηριηθηὶ ΘΘΟΠ8 ἰὼ ἴδνθ Ὀ66Π ππϊϊπι θα, 
ΑΕ δος βδῖλθ ὕπο, ἰθογο 16 δϑοτλοι ΐηρ ἴῃ ἔπ6 ορίῃίοῃ, 
Θχργοθβοα ὈΥ͂ ΤηΔηΥ, ἐμαὶ 6 Ὠἰτηθ6 1 ἀἰὰ πος (}}Υ 
Ῥαῖίονο μἷβ τὰ ιθ᾿ 8 δββογίίου, δὰ ἱηοπάϑά δραΐῃ, ἴῃ 
ἔἶσηθ, ἰο γοϊηδίαίθ Φόοβθρῃ. [10 σωδύ, ἰδοσγαΐοσθ, ατθ 
δοοιηθὰ ἰο ᾿ΐῃλ πιοϑὲ ργοροῦ ἰ0 ρύγδβιο {[ι18 ΘουΓΒ6, ἴῃ 
οτάον ἰο δνοίὰ (1:6 ἀΐβσταοο οἵ ἷ8 ἤουδο, νίμουΐ 
βου βοίηρ οη γον (ἢ158 ΕΣ μοτγίο δι ιμδι] βογναπὶ. ΤῊΘ 
ΡτοΟΒρΟΓΟὺ8 Ροβίοῃ ὑπαὶ Φόβορῃ δοοῦ δμοϊὰ ἰῃ (δα 
ῬΓΙΒΟῚ ΒΟΘΙΩΒ (0 ἰηἰἰπιαὶθ (παὶ ῬοΙΡΒΑΣ 88 ρυπίβῃλησ 
δίῃ ΕΘΡΟΣ ἴοι ἂρ 00 8816. ᾿ 

8. ἐδ τοοϊἐ-δοῖπρ ἐπι ἐλε Ἀγΐδοη (Ὑ618. 21--28). 
-οῬ ανοσ ἴῃ ἴδ εἰμὶ οὗ 189 .-- ΤῊ }8. τὰ 
8 Βυρογαϊηλίο οὔἶοον οὗ Ῥοίϊριδν:; δηὰ “"ἐπὰ8 τσδῃ- 
150ὴ65 86 αἰ συγ ᾿γοβοηϊοα ὈΥ Τυοῖ δῃὰ Κποροὶ, 
(δὲ Ψοβορὰ ἷ5 βαϊά ἴο μανὸ δὰ ἐπο τηδϑίοσβ, δῃὰ (πὶ 
ΤΩΘΠΙΟΏ 8 ΤηΔ66 οὗ {πὸ σαρίδίῃα οὗ 86 Ὀοάγ-χυδιὰ.᾽" 
ΒεἰΠΖθοῖ, ΤῊΘ ΟΥ̓ΟΓΒΘΟΡ οὗ (Π6 ῥγίϑοῃ 8130 Τ600 
Φοβορ μ᾽ β πογίδ, δηὰ τωβδίσοβ ᾿ἷπὶ ἃ ϑοτί οὗ βδυ  οἱἶοου : 
του Ὠ6 ἀο68 ποῖ, ὈΥῪ {πδ8ὲ, ὁΘε889 ἰο ὈΘ ἃ Ῥχίβοῃχγ. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. ἀξκβίσῃ: Τμο ἱπηρογίδηϊ βίορ ἰῃ 86 ἀοθυοὶορ- 
τηοηὶ οὗ ἴΠ6 αἰνίηθ ρδῃ ἰ8 ΠΟῪ ἰὼ ὯΘ τηδὰθ: [ἢ6 
Βοῦβο οὗ Φ4οοῦ Μ͵ὰ8 ὑὺ γϑῖιονο ἔγοπι ἰδθ ἰαπὰ οὗ (19 
ΡΓΟΠΙΪ86 ἰπὶο ἃ ἔογοίχῃ οΟυΠΓΓΥ, 88 δὰ ὈΘΘΏ δῃ- 
πουπορὰ ἴ0 ΑὈΓΔΉΔΙΩ ΤΩΔΗΥ γοϑῖβ Ὀοΐοτο (οἷ. χν. 18). 
δοοῦ 5 ΠυΙΘΓΟΙΒ ΖΆΤΑΙΪΥ οοὐὰ ὯῸ ΙΟΏσΟΥ γοϊηδίῃ 
ΔΙΑΟῺρ ἰδθ Οδηδδηῖοβ, τὶ ουΐ αἰδροτγβίοῃ, 1οθ8 οὗ 
ὉΠ δηὰ ἱπάθροπάθποο, διὰ ἰγου Ὀ]θθοότωθ οοηβίοίβ 
αἰνὰ (86 ᾿δαθιδηΐ οὗὨ ἰδ οουμίσγ. “ ΕἸΤΙ ΟΡ οἢ 
0 ἴα βαϊὰ : ΤΈΘΥ σοῦὸ ὑ0 ὈΘΟΟΙΩ6 ἃ ροορΐθ ἴῃ (ἢ6 πιο 
οὐ] ναϊοα οουηίγΥ ἰδ 6 Κποόνῃ, μα γοὶ τηοβὲ ἀἰδιϊηοι- 
Ιγ βεραγαιϑα ἔγοχῃ [86 ᾿ῃπδ ἰἰαη 8. 

2. Φεδονδὰ νῶϑ νἱδ Φοβορῇ. Το οονεῃδηῦ ἀοα 

ΓΟ βονοῦο, {ε]. 

νἱοιονί ον οαττὶθθ ἔοσσασὰ .εἷ8 ἀἄδοτθος ἐπγουρὶ ἃ- 
[86 πορὰ, βυβαετίῃρα, δηὰ ἱρποιηίην οὗἨ διὶδ ῬΘΟΡΙΘ. 
Φοδβορἢ, 80 ἴο ΒΔΥ͂, 18 ΠΟῪ ἰδ βυρροτὶ οὗ 86 {εἴυτα 
ἀονοϊορηημοηῦ οὗ ἴἰῃ86 ΟἸα-Τοβίδσιθηῦ ὑΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ ; ΔΙ 
ὁ; ἴδο ἰξτοδά οὗ δ]8 βουθγοὶυ ἐπγοαϊθηρα 16, 88 Οη6 
δῦονϑο ἯΏΟ80 βοδὰ πδηρβ ἰῃ6 δυο οὗ ἰ06 Βπολίῃμοη 
ἀχοουϊδοῃοῦ, [Π6ΓῸ 18 βΒυβροηἀοα, 85 [ΔΓ 85 [6 Βα) ΔΏ 
γϑ τοι 866, ἰδς ἀοεύῃγ ὈοΙᾺ οὗ Ιϑγδ6] δηὰ ἰ6 που]ὰ, 

δ Οὐχηϊροίθποῦ ἸηΔΥ, δη ἃ οδῃ, 86 8 ρΡΌΓΡΟΒΘΒ 
ἀορθηάοηξ ἴγοσα δυο ρβΒ:. ἰῃγθϑὰβ ἃ8 Φόβδρὶ ἰῃ ῥγίβοῃ, 
Μοβοβ ἰὴ [0 δεῖς, θανι ἃ ἰπ ἰὴθ οἄνγο οὗ Αἀυ)]ατω. 
Ῥτγονίάθηοθ ἰβ βυτθ οὗἨ {ῃθ9 δοοοσῃρ  ἰϑῆταεης οἵ ἰΐ1 

οτος ἢ δυδετίηρ ἱ βάϊησ 8. Φοδορ ἴῃρσ ἱὨΟΟΘΘΏΙΪΥ, γοῦ οουβαΐηρ ἰῃ 
Οοά: α. ἃ δβἷανο, γοὶ 8.}}} ἃ ἔγϑϑτωδη ; ὁ. υπίογιαηδίθ, 
γοῦ 5811}} ἃ οἰἱὰ οὗἁἨ ἔοσίῃῃθ : 6. δρδημάομῃορα, γοῦ 8.}}}} 
δβιδῃάϊης; ὅττη ἴῃ [86 ϑονογοβῖ ἐδιηρίϑ 088 ; ἀ ἑογίογῃ, 
γοῖῦ 8.}}} ἰὴ 016 ργϑδβοποο οὗ αοά: Ἂς. δὴ οὐ͵οοὶ οὗ ἰτω- 
ρῥϑπάϊηρ τγαῖδ, γοῖ 80}}} ργοβοσυοὰ αἰΐνο: ζὶ ἃ βίδῖθ- 
Ῥείδομοσ, δῃὰ γοῖ ᾿ἰπβοὶῇ ἃ ῥγίβοη-ἰσθοροῦ : σ. ον 
ὝΑΥ δβιράυθα, γοὶ ΟΡΟΣ δρϑίῃ βυροσίοῦ ἰὸ ἢΪ8. οομι- 
ἰοη. [Ι͂ἢ {8 ρῃαδο οὗ δἰβ ᾿ἰἴ6, Φοθορὰ 8. ακὶη ἴὸ 
Ῥδὺὶ (2 Οος. τἱ.}, τὰ σβότὰ Β6 88 (Πΐ8 ἴῃ ΘΟΙΏΤΏΟΙ, 
ἐπδὲ, Ξγουρἢ ἐῃ 6 ρμογβοουϊίοηβ οὗ μἷἰβ Ὀγοίγθῃ, Ὠ6 ἰδ 
ἴοτοοὰ 0 οδιτΥ ἰδο ᾿ἰροὶ οἵἨ αοἀ δ Κίπρχάοτῃ ἰηϊο [86 
[ιοαί θη ποῦϊα,---ἃ ἴδοι, 1 ἰᾳ ὑστιο, ἰδ βγδὺ δρρθᾶσβ, 
ῃ ὑ86 1{{8 οὗ Φοδορὶι, ἰῃ ἃ ὑγρίολὶ ἔοστω. 

4, Φοβορῇ, 88 ἃπ δχδιρὶο οὗ ομαβιί ιν, βίδη 8 ΠΘ ΓΘ 
ἴῃ [Π6 Ὀγὶ χη οὶ Ἰρμῦ πθη οοτωραγοὰ ΜΠ (Π6 ΘΟ0- 
ἀυοὶ οὗ Φυάδῃ ἰῃ {Π6 Ῥγονίουῦβ οὔδρίθγσ. Ετοσὰ (δμἰ8 
ἮΘ δ06 ἰδδὶ (πο αἰνίπο οἰοοώοῃ οὗ ἰμ6 Μοδβαίδηϊο ὑσὶ θ6 
ὍὙὰ8 ποὶ ἀορομάσθῃϊ ὕρου ἰπα νἱγίιο8 οὗὨ [Π|0 Βτα 6 1} 8} 

ἷ ο Βῃουϊὰ Ὅδ6 ταϊδίακοη, ᾿οτανοῦ, ἴῃ 
σοποϊυάΐηρ ἔγοσα {18 4 ζτουπα]θββ νΌϊ γαγίη 688 ἴῃ 
106 αἰνίπθ μχονοσῃμθηῖ, [|ἢ ἴμ0 δβίγοης ἤΊ]μ6 88 οὗ 
δυάδι 5 μδίιγο ἱμόῦο ᾿ἰθθ τροτο ἰμδὺ ἰ8 υπἀονοϊοροὰ 
ἴον ἰ0 διυίαγο, ἰμλδὴ ἰῃ {Π6 ἱτητοδίαγο βρίὶ τὶ 14}}}7 δηὰ 
δΒο  -γοϊϊδηοο οὗ Φοβεαρῇ. [{ ἴβ ἃ βοαὶ οἵ ἰμ6 ἰσυῃ οἵ 
ΗΟΙΥ ϑοείρίωτο ὑπαὶ 11 δάχαϊβ δυο ἢ δοοιιΐηρ ρϑγβάοχϑθ 
88 ΠΟ ΣΩΥΓΠΟΪΙΟΘῪ οοιϊά παν ἰῃνοηϊοά, ἃ8 Μ6]} 88 ἃ 
8648] οὗ 18 σταμάθυν ἰμδὺ ἰξ οουἹὰ 80 ὈΟΙάΪγ ρῥγοβοαὶ 
ΒΌΘΙ 4 Ραϊγίαγοιδὶ ρϑγα}]οὶ ἴο ἃ ὑϑορὶϑθ ργουὰ οὗἉ ἰΐ8 
ΔησΟΒίΓΥ, ὙὮΟΒ6 Ῥτποῖραὶ ἰγἰὶῦ9 τὰ8 ὁβάδῃ, δῃὰ ἴῃ 
ὙὨοἢ Φυάδῃ δὰ Ερῃγαΐπι ψογο 8116 νεῖ ἢ) ̓ΘΑΙΟΌ ΒΥ 
τοναγαὰ οδοὶ ΟἰοΥ. 

ὅ. Φοβορ δ νἱοίουυ ΒΒΟΒ ΠΟῪ 8 τω, δηἃ 68ρ6- 
οἶδ! ἃ γουθᾳ τηδῃ, ἰ8 ἰο Οὐθγϑοσηθ ἰοιηρίδιίοθ, ΤῈ6 
ἔτϑι γοαυϊγοιηθηΐ 8: ψ4}} 88 ἴῃ (6 4] -ϑϑοίῃρ ῥὑτθ8- 
6ῃοο οὗ σαοά; ἰδ βοοοπά: ἤρμι τι ἰῃ6 ὙΘΔΡΟΠΘ 
οὗ ἰδ9 νογὰ ἰπ (6 Ἰ᾿ἰχὺ οὗὨ ἀυἱγ (ἰδ κίης ἰδ οξη- 
εἶνο, τοι ἰδ6 δρὶ τὶς οὗἨ σοηνογβίουῃ δΒβ. Π|68 δοοογά- 
ἰὴρ ἰο ἴδ τηδαδυτο οὗ [8 βίγηρίἢ); [86 (τὰ : ἀγοϊὰ 
[6 οοσαδίοῃβ οὗ δβἷι. ἴδ 6 Τουτὶ ; ἥττηηθ88 Ὀδίοτο 8}} 
ἰΐηρβ, δηὰ, ἰἶ 1 ταυϑὺ Ὀ6, βίρμὺ νιν (ἢ6 1088 οὗὨ ἰδ 
ἄτοϑϑ, οὗ (86 ζοοὰ πδῖηο, δῃὰ ούϑὴ οἵ ἰ1ξο [861 

6. Τ}9 ουτ8θ οὗ δἀυϊίοῦυ ἀπὰ 1189 δοῖυ 8] βϑῃΐθηοθ 
ἴῃ Φοθορἢ Β δρϑϑοῖι δῃὰ οοπάυοσὶ, 

ἢ͵ Το δοουβδίοῃ οὗ ἰδ ποιβδῃ ἃ ρμῥίοίυγο οὗ 
οΔΡΑ], τοβοοίην ἰἰϑοὶ ἢ ἴῃ δὶ} εἰπιθα, ὁσθὰ (86 ταοϑίὶ 
τωοάθτῃ. Τθθ ἔγθὺ ϑχϑιηρὶθ οὗὨ στοβδ σα]υτηηἰδίΐοι 
ἴῃ ἰῃ6 βιεαοτοά βοτίρίατο, οουιΐης ἔγοιμθ δὴ ἀαἀυϊύθγουβ 
ἡγοΔ, ργοδοηϊηρς 8 ρίσίιγο, (06 ὙΘΓΥ Ορροεῖΐθ οὗ 
Φοβορ δ νυἱγίιθ, 88 ὀχ ίθ  πρ [Π6 ταοϑὶ ἱπιριάθηῦ ἀπὰ 
ΤΟΥ͂. Ὁ} ἐγαὶϊδ οἵ νἱπαϊοϊνο ᾿γίησ. ΤὨΌ8, α80, 
νν88 Οἰγίϑὲ σαϊαπιηϊαι θα, ἴῃ ἃ ΤΥ τΠ δ΄ ταὶ Ὀ6 ο4]16 8 
1:6 οομθυσαληδίίοῃ Οὗ 8]}] οδιυτηην, (0.0 πιαϑίοτ- 666 
οὔ (86 ρῥτγίοθ οἵ δοοΌβοΓθ. 

8, Ῥοιρθδν᾿ 8 γϑίῃ δηὰ στηϊ ἀΠ685 γα ἰῃηαἸοδ 08 
(μδὲ Ὠ6 δα δ ργϑδοηϊιησμϊ οὗ ν᾿ δῦ [Π6 ἰτυἢ} Γ68}}Υ 
τταδ. [8 αἶϑο 8Δῃ Θχδιηρ]6 δῃονίης μον ἴπ6 ὑσὶ 
οἵ ἴμ9 κιϑδαὶ θδϑιυ ἰῃ011π68 ἔθπὶ ἰ0 βϑογίῆοα ἰὸ ἐδ 4 



598 ΘΕΝΕΒΙΒ, ΟΚ ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΒΕΑΩ͂, 

Βοῦον οὗ ἐδεῖρ ἢουδα [86 ρδξ δηὰ ΒΔΡΡΙΠ668 οὗἁ [Ποἷν 
ἀοροηάδηίβ. 

ἩΟΜΙΙΣΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ͂, 

866 Ποσίτ μα] δηὰ Εἰηΐσαὶ. Φοθορἢ ΒΒ ἀθδ ΠΥ 8δοὸ- 
60 ἴο ἰδ ἀϊνίπο ργονϊ ἀθῶο: 1. ΗΪπ τηϊδίοσί πο 
ἴῃ ἷ6 ἰογτυῃθ. ΑΒ (ὈττΩ ΡΥ ἐδΐθ ργοίοσοηοθ οὗ Ἦΐβ 
ἴδιον, μἰ8 ταγί οχζαίθα οοδί, δηὰ ἴδ βρ᾽ δηἀϊὰ ἀγθδιηδ, 
ΠΈΡΑΤΟΣ ον Εἶτα τοἰβίογι 68, δ0Ὸ ὩΟῪ δἰβ ἱπιροτίδηι 

οἴου ἰῃ ῬοςρμΑΡΒ Ὠουδο, δηὰ ἢΐβ ΖΟΟΟΪΥ Ρογβοι. 
2. Ηΐβ ἰοσίπῃθ ἴῃ ᾿ἷ8 ταϊβίοσίαμῃο. Ηθ ν͵Ὺπ8 ἰο ρῸ (0 
Ἐχγρῖ, δδδύτηο {μ9 οοπάϊιίοη οὗ δ βῖδυθ, δηΐου Ὀυ80ῃ, 
Δῃὰ 4}} {δΐ8 ἴῃ ογάθσ ἰ0 ὈδΘΟΌΏΘ ἃ ργορἢ θῖν τἸηΔΏ, 8} 
ἰρ ουργοίορ οὗ ἀσθϑτηῆ, δῇ ΟΥ̓́ΟΙΒΘΟΣ ΟὗὨἨ οδϑίδίθ, ἰοσὰ 
οὗ Εργρὶ, ἃ ἀοἰΐνοτοῦ οὐὗἨ τὴδὴν ἔγοσῃ ἢθηρΟΓ, ἃ ΟΔΌΒ6 
οὗ γορθηΐδῃσο ἰὸ δἰβ Ὀγοίσθῃ, διὰ οὗ βδ᾽ γδιίΐοῃ ἴὸ 
ἐπ Ἰουδβ6 οὗ Φ“Δ00Ὁ.---υβκ: 16 Ῥσοόσΐβο οὗ καΐ- 
ἰοτίηρ, δὰ ἰῃ9 ὈΪοβδίηρ οὗ ροάϊ]ΐηθδε: 1. ΓΒ τ86: 
“ κοά] 688 ἰβ ΡγοβΔΌ]6 υηΐο εἷ; (Ὠΐηρ8;᾽" 2. ἰΐ δυ 
ἔογίη ΡΒ : “ 81} (πὶ π|}} ᾿ν φοα!ῦ 8}}8}} βυδον ρογβϑοὺ- 
[ἴοι ; ̓" 8. τα Ὀ]οΘϑῖτρ ἴῃ ἐϊ8 Ἔχϑγοίβα : “"" Ἄὀχϑγοῖβθο 1} γ- 
8617 υηΐο ροα]ἶποβα." 

ϑεοίίοπ ΕἾγεί, (Ὑ ετθ. 1-8). Ετλεκε: ΤΏΘΓΟ ἰ8 ὩῸ 
δούϊον δοιῃρϑηίου Οἢ 8 ἰΟΌΓΩΘΥ ἰθδὴ αοὰ, Β]Θββοὰ 
ΔΓΘ (ΠΟΥ͂ ὙΠΟ ΠΟΥΟΡ ἔογχοὶ ὑ0 ἰδῖζα 8.5 βοοίοιυ πὶ 
μοὶ ἩΏΘΓΘΥΟΡ [Β6Υ ρ0.---ιδὶ. Τμδ. : Οοα δ Ὀϊεββίηρ 
δηὰ στᾶσθ 8 ὙΠῈ (6 ῥἱουβ ΘνΟΓΥΉΠΟΓΟ, οὐ ἰὴ 
(Βοῖν βουγοϑὺ {14}8.---Ὁπάμεπ:  Βοτο αοα ἱπ ργοβοηΐ 
τὶ ἢ ὨΪΒ ζτδοο, ποτα δ6 π|ὶ}} θ6 βϑοοὴ Κπότῃ ἰπγουρἢ 
᾿ἷ8 πογὰ, δηὰ οἱβοῦ ᾿οΚθῃβ οὐὗὨἩ δἷβ ργθβθῆοα.-- -ΟΒ1.Δ Ν- 
ΕΒ: ΡΙουΒ βοσυδηίβ Βῃου ἃ Ὀ6 τοδὰθ ὨΔΡΡΥ͂ ἰῃ ἰδοὶγ 
ΒΟΓΎΪΟΘ ; ἰμ6 0 Βῃουϊὰ Ὀ6 ἰονοὰ δ8 οἰ άγθη, δηὰ 6]6- 
γαϊθα ἴο Εἰ ρἢ ΘΓ ΘΙ ΡΟΥΘ Ὠἰ8.-- ΑΝ ῸῈ : Α Ὀοδυ δι 
ὈΟΔΙΙΥ ἔοστω, πὰ ἃ ἀἰβροεί(ἰου ΔΙΠἀδτηθμίΑ}}Υ οητίομοα, 
ὈοΙδ ΕΥ̓͂ στᾶσα δῃὰ πδίηγο  ΠοῪ ΠΕ ἀο ΤΏ 6Υ ΟΟΓΓΕΒ- 
ῬΟπα.---ΒΟΗΒΌΡΕΕ: [ἢ ἴ ΦδοοΒ [ἌΤΑΣ μδὰ ἃ 
τί οὗ βυρρογὶ ἀπτίηρ (Π6 ἰδιπιΐηο ; ἴῃ 6γὸ οου]ὰ ᾿ξ Κτοὸν 
ὉΡ ἰοὸ 8 ζγοαῦ δῃα υηϊ θὰ ῬΘΟΡΪΟ; ἰδογὸ ἰΐ ἰουπὰ {86 
Ὀεϑὲ Βο0! 001 οὗἨ Βυμηδη ουϊζυτθ; ΒΘ ΜᾺΒ ἴῃ6 βοαὶ 
οὗ τ:6 πιοδίοδὶ που ἷγ ρότοῦ, δηθὰ, ἰμοτείοσγο, 1868 
θεϑὺ οσολβίοῃ ἱπ Ὑ ΒΙΟΙ ἴο ἰηἰτοάσοε [086 Βούοσο βυΐ- 
ἔοτϊηρΒ (μὲ ΕΓ ἰο ΔΘ Θ ἰῃ ἴατϑοὶ ἃ Ἰοηρίηρ δοσ 
τϑαοιηρὕοῃ, δηὰ ἃ Βρί τὶς οὗ γοϊαίδΡῪ οοπβοογαοι ἴ0 
αοἀ (Ηφηρβίοπθοτ).---Οοὐ δ Ὀεΐηρ τὶτ Φόθορἢ, μονυν- 
ΘΥ̓ΘΡ, ἰ8 ποῖ 8 Ῥτθβθηοο Οὗ βρϑοΐδὶ γον αἰΐοῃβ, ἃ8. πὶ ἢ 
ἴδ μαιγίδγοῦθ, δαὶ ἃ Ῥγθβθηοθ οὗ Ὀ᾽οββίηρ δῃὰ βπο- 
Ο688 ἴῃ 811 {ῃΐπρθ (Βαυταρατίθ).---δορ ἈΔΡΡΥ, 
δουρὶ ἃ βεσνδηί.---- Ατοοὴρ ἰδ6 ἱπιρ]θτηθηῖβ οὗὨ δρτὶ- 
ουΐδατο ἀοἰἰπραϊθὰ ὁπ ἰΔ9 Εργρίδῃ ἰοταΌ8, ποτ ἷβ 
οἴγθη ἴο Ὀ6 866 δὴ ΟΥ̓́ΟΓΒΘΟΣ ΚοΟρίηφ ἰδ6 δοοουηΐβ 
οὗ [106 Βαγνεδί. [πῃ ἃ ἰοῦ δὲ Κυτὴ οἱ ΑΒ πιδῦ {ποτὸ 
ἷδ ἰο ὈΘ Βοθῃ ἰδ οδἶῖοο οὗ ἃ μβουβοῃοϊὰ βιοπνδγὰ, πὶ 
811} 105 ΔρΡΡυτ ΘΔ ΏΟΘΒ. 

ϑοοίίοπ Βεοοπα, (Υ τα. 7--30). ΚΤΛΕΚΕ: ὨΥΤΗΞΕ : 
Του ἔδν βαίδῃ μδά ἰοτηρίθα ΨΦοβθρὴ οἱ 8 Ἰοἷι βἷᾷ6, 
ἷ. 8. ὈΥ͂ τηϑη 0] ἃ δῃηὰ βϑύοσο δάνυθγαὶ 168  ὩΟῪ [6 
ὑδηιρίδβ εἶπ οὐ (86 τίσι, ΟΥ̓ ΒΟΠΒΌΔΙ1γ. ΤῊΪΒ ἰθπιρ- 
ἰδιοη 18 ταοϑὺ βοῦοῦθ δηὰ ἀδηρογουβ, οβρϑοΐδγ ἴὸ ἃ 
γουπῃρ δῆ. ΕΌΡΣ ΦοΒοΡἢ ᾿ἰνθὰ πον διηοηρ ἐδ 6 ἢθ8- 
ἴποη, ὝΒΘΓΘ Βυοῖὶ β'ἢ8Β Ὅτ ἰγοαυθηΐξ, δὰ οου]ὰ, 
{ΒΟΓΕΙΌΓΘ, ΠΔΟΓΘ ΘΑ σχοὶίθ αὶ ἀἰϑροβί οι ἰῃ ΔΩΥ ὙΔΥῪ 
ἱπο] ηθα ἴο ΒΘ 08] ρ᾽οαϑατο. ΤῊΘ τρότα ΠΟΘΙ ΏΥ ΟὨΘ 
ἷδ ἴῃ ὈΟΑΥ, τθ6 τἸροτθ Υἱοϊθης ͵8 (ηΐ8 βἰοἴκυνοβϑ οἵ (86 
808} (δίν. χὶν. 14). ΤΏΘΤΆΟσο ἀδηρεδγουβ ἰοτηρίδ 008 
ἃτ6, οὐ (ῃ6 τηοτο ἀἰβῆουΙΣ ἴο ὍΘ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ, ΒῸ τηυο ἢ 
1.6 ἸΠΟΤΘ ΡΔῈ810]6 δη ἃ ἀρτθο δ ]6 ἃγο ἔμ. Νοιῃΐηρ 
δ πιογ δἰ υγίησ ἰΒδῃ {6 θογθᾶ. “Απὰ ἰξ υ}ἶπο 6Υ6 
οἴθηα {Π|66, μΙαοὶς ἰὸς οὐ," --Ἴον. 9. Μυδβουύεσθ: ἴὰ 
Α}1 οΆ568 )8 ΝΟ ϑἴῃ8, βίῃβ ἀραϊπβὶ Θοὰ,---ουθα ἴμ θα 

ὙΠ 6 Π6 8 πτοιρίηρ δΐ8 [6] τῶοη, αὶ 6 τοοαὶ 
ΘΕΡΟΟΐΔΙΥ οἰπδ δραϊηβὺ Οοα γ)ο ἰπύυτοδ 186 ΤΟγβα κῃ, 
1068 ταΐβογδθ]ο, (Π6 “ 1116 οὨ 68," δὰ τἢοθθ ὙΐῸ ἃΓῸ 
ἀεβοείοης ἰῃὰ ππάἀογβίδπαϊησ. Εὸνρ αοὰ κΜ|}} ῥγοιοοὶ 
ἴθι, δἷποθ ΠΟῪ σδπηοὶ 6 πτοηροά πίϊδους ἐδ 

ἩΟΚΘάΠ685.---ΑΥΟΥΒΤΙΝΕ: ἤηίεζεν αὐ» 
ε᾽οδερὴ δαποίωπι, Ῥυολγωπι σοΥΡοτο, ρμμϊελτί. 

οΥ̓́ένι τι 6.--ἼΆ Ὸ Ὲ : 5ἴησο6. ΟΥ̓ πδίασο βὭδιησδ ἷβ ἴτω- 
Ῥἰδηϊοὰ ἴῃ ποθ ἰὸ 8 Προς ἀἄορτοο ἰθδη ἴῃ ΤΩΣ 
(ἴη δααϊ οι ἴο [86 ἰδοὶ, ἐμαὶ ἰῃ δοηϑομίΐης πὰ ἰσδηδ- 
ἔτοβαΐίοη 806 ἰ8 6 0 206 ἀδηροῦ δηὰ δ.8:η6), 
80 ΙΩὉΟἢ [6 ΙΩΟΓῸ αἰβρτδοοῦι ἰβ ἴὸ πη 586 80 ἀ6- 
οῃογδίοϑ 88 ποῖ ΟἿΪΥ ἴ0 ᾿ἰΔΥῪ ΒΠΆΓΟΒ ΒΟΟΓΟΙΙῪ ἴῸΡ [86 
ΟἿΟΣ 86Σ, Ὀυἱ Δ͵80 ἱπυρυ ΘΠ (ο ἱτρογίθηθ ἔμ οτη--- 
ΤῈ ΒΑΜῈ: Τα ἔραν οἵ σὰ 8 ἰΠ6 Ὀα5ὲ τυθδσβ αὗ 
σταοθ ἴῸν δνοίϊαϊηρ δἷῃ δηὰ βῃδη)θ.-- -ΒΑΣ : Α ῥέουδ 
δοαγὶ του]Ἱὰ ταῖμοῦ τοσυδῖη Ὠυπη] θὰ ἴῃ 1.6 ἀυδὲ ἐδ 
τῖβο ΟΥ̓ ΒἰΠ[Ὁ] ΤηΘΔΠ8.---6γ, 12. ΗἨδ ρυτοξοισεὰ ἴο 
Ιοᾶνθ ξαιτοοηὶ Ὀομίηὰ ἶτὰ, ταῖθοσ ἰθδη 4 ψοοὰ 
ΘΟ; ΒΟΐΘΠΟΘ.-- ΠΑΝ 9: [ἢ ἃ ἰοιηρίδιίοῃ ἰο δα! ἴοι 
δὰ ἑοτηϊοσδίϊου, Β᾽ρ.: ὈΘΟΟΙΏ68 ἴ.6 πιοδὲὶ ᾿γοϑαίηρ π6- 
οοβϑἰἐγ.- τ ον, 18. πάσχῃ: Τη6 ἀοτῇ Μῳ]] ὃ6 ἔστια 
ἴο δἰβ παΐυτο ; [ῸΓ 88 [6 18 ΔῺ Ὁποίοδη δρίγιϊ, 8ὸ 8130 
ἷβ Ὧ6 8 1ἴΔτ.- -Ἴααι,,: ὉΙΟκοηο88 15 ουὸσ δια! ἴω 

ἵπῷ ὉΡ 8186 οἰδυρο8 δρδίηϑι 86 νυἱγί!θ8 δῃηὰ ροοά 
ὙΓΟΡ 5 οὗ οἴδοτβ (Αοἱ χυΐ. 20). Ὑ͵ε τηυβὶ Ὀ6 ρδισσς 
ἰοπαγὰ ἰῃ6 αἷΔ 00} 1659] Βδῃάθτα οὗ [06 ἰτηρίουβ : ἴον 
ἀοὰ δηΔΙΥ σοτηο8 δηὰ ἐπ οδ πο υη.--- Βαασα οὗ ἰδς 
δοὶ ἰἰβε!, δραϊηδὶ [06 116 6 ΓῈ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἔουπὰ 8 
τοιηθαγ.---Ἴ γβ. 19, 206. Ηδ ψὸ ο ονοδ ΘΑΒΙΥ 8 
ΘΔ511γ ἀδοοϊνοῦ, Μαρίϑίταϊθβ βῃουἹὰ ποῖ μοΣ ὯὈδ Ρδ7- 
114], Ὠαδίγ, ὩΣ ἴοο Ρδβϑίοηδία. 

ΒΟΗΒΌΡΕΕ : “ οοδερὴ τοαδ α γοοαϊν Ῥεγϑον.»" ὙὙ8ὶ 
Ἰἰλοσαὶ γοίδγθηοα ἰὸ οἷ, χχῖχ, 17, Φόοβθρῃ τὰϑ ἰδ τὸ- 
βοοϊοά ἱπιᾶρσα οὗ Ὠἰβ τηοῖλου. ΤΏΟΥ ἴῃ πθοϑα Βορτίβ 
16 ΗοΙΥ ϑρὶγῖς ἄν 6118, γθ ποὴΐ ἴὁ δύο ἃ δουπίο- 
ὭΔΗΘΘ ἔγβηκ, ἀργῖρδν, δηὰ ͵ογῆαϊ (ὰ1}6γ)}.-ττὔῖο ἰοτα 
οὗ Ρουθ δτ᾽Β Μ 1 τγὰ5 ΤᾺ ΠΊΟΓΘ ἀδηρογοῦΒβ ἐο Ζοδορὰ 
ἴδ ἰδο Βαϊτοα οὗἉ [ὶβ Ὀγοίδμουβ (Δα) 80}}} ---Νὸν ἃ 
ἴδ ΤΟΥΒΟ δογυϊτπὰδ [τοδί ΘΒ Ὠΐτη, Ὡδιηοῖν, ἰΠδἱ οὗ 5ἷῃ 
(Κυυτασδομογ).---Φοβορ δα ἃ οἰδδίθ ᾿ραχὶ, δηΐ, 
τΒογοίογο, δ τηοάοϑὲ ἰοησιο (781. Ἠοτθοτχοσ). ἴα- 
οὔδϑία ΘΧρυ δΒΙ 0ἢ8 ἃ ἸηΔτῈ Οὗ ὑποδιδβϑία ἰμουρμία. Οἱ 
0 ΤροΠ ΤΊ ὨΪΒ ΤΩΔΥ ὍΘ Β66ὴ ΕΡΥΡίϊδη ποϊθθη 80 
ΔΙῸ 80 ἀσυπκ π|ὶϊὰ πίηο ὑμπδὺ [ΠΟΥ οπῃηοὶ βαθιὰ. Οἵ 
8 τοϑίγοίίοῃ οὗ τίγοβ, ἃ8 ουδιοχη Δ ΓΥ ἰϊοσαγὰβ ἰῃ [86 
Εδδβὶ, δῃ ἃ ουϑὴ ἴῃ ἀγθθοο, τὸ Βηὰ ὯΟ ἰΓ806.---Φ βορὰ 
Ιοἰθ δἷβ τηδη019 ρο, Ὀυΐ ΒοΙἀΒ οἡ ἴο ἃ ξοοὰ οοῃβοίοσοο. 
Φοβορὰ ἷβ δραΐη βίτρροὰ οὗὨ [18 ραττηϑθῃὶ, δὰ δ ραΐη 
ἄἀοοβ ᾿ἰδὸ ΒΟΣΥΘ ἴοὸ᾽ (6 ἀθοορίΐοη οὗ οἰ 618. --- ΒΘΌΒΌΔ) 
Ἰοῦθ οὔϑηοβ βυ  ἀθη]}Υ ἰπῖο Βαίγεὰ (2 ὅδῃι. χὶϊὶ, 18) 
-- λυπκα Ἡαπαδωοῖ, : βασι βΒίρὨὶ 18 τοτο ΒΟΠΟΓΑΌΪΕῈ 
ἰἤδη [86 τηοϑί Βογοὶο ἀθθάβ. 

ϑεοίέοη 7) νά, (Ὕοτβ. 31-298). ΞΤΑΚΚΕ : Οβιακ- 
ΞΕ : ΤῸ 8 ΡΪΟῸΒ τη8η ἔπ ΓῈ ΘΔ ΠΟΐ ὨΔΡΡΘῺ 8 86 ΎΌΓΕΣ 
τηϊβίοτίυπο ἴπδη ἴδ6 τορυϊαου οὗ ρμυλὲ, δὰ οὗὨ ἀδ- 
βουγοὰ ρυηίβηιηθης ἰμογοίοσ, πο 6 18 ἱππούθοὶ 
(Εοτα. υἱῖϊϊ, 28).---ΟΈΆΜΕῈ : Οοἀ ΒΥτηρδιμῖβοα τ} 
ἔδοθο Ὑ8Ὸ ἘΓ ἱπηοοθΏ (Φδιθοβ ἰ. 83) Οοὰ 
Ὀυϊηρ οι Ὠἷ8 εἰοοὶ ἄοτγῃ ἴο ἴἢ6 στᾶνο, Ὀὰὶ Ὀτὶ 
ΠΟ. ὉΡ δρϑαΐῃ (1 δια. ἱΐ. 6 οτχ αοἀ που]ὰ το- 
Υἷτο, 68) ΠΟ ΟὯ6 δι1Ώ68. οτα Οοἀ ἔδνοσβ, ὩῸ τη ἷ8- 
ζογίαῃθ δ ΠΆΓΤΩ. 

Βοπβῦρκε : ὙΏοθθ γιὸ Ὀοϊΐοτο ἱπ αοὰ πιυϑὶ 
ΒΌΔΟΙ ὁπ δοοοῦῃῖϊ οὗ τι ἰγυΐῃ, δηὰ ροοάηθο88: 
ποῦ οἢ δοοσουηὺ Οὗ 5: δηὰ 6 ([λ8ογ} Ἐχα]ν 
δἰίοι ἰῃ Βυπι ϊδίίοη, ἃ Βοορίσ ἴῃ δ ὑσγίβοῃ, βογυδῃῖ 
δηὰ Τροτγὰ--οὐθὴ 88 ΟἸτίβι.---Οο δ ογεβ Ὀεδο]ὰ 
16 Ῥτίβομι, 86 διΐοτθ, δη ἃ ἰδ 6 τηοϑὲ δῃδτηθίῃ] ἀσδίὶ, 
88 Ὧ6 ὈΘὨΟ]ἀ8 ἔπ6 ἔαὶγ ἀπ Βῃϊηίηρς Βὰῃ. 1 ζΦοβορὶ 
οοῃαϊ ποῦ ποίην 8 ἴο 06 Β6θῃ Ὀυὶ ἀοδῖδ, ἐμ 1ο88 
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οὗ δ ἔαϊν ἔκτοθ, βπὰ οὗ δ}} εἷαν νυἱγίπθα. ΝΟΥ͂ δοσηθ8Ϊ ἰνοὰ ἐμ. βου οἵ Θοὰ ἰο Ηἷβ ἐμ τιϊοιἢ Υ̓ΟΔΣ ἴῃ Να σαγοῖδ, 
ΟἸεῖδὲ τί εἶθ ΟΥ68 οὗ ζτδοθ, δῃὰ ἰἤσοτβ ᾿ἰσὰὶ ἰηϊο Νοιβδίηρ ἰ8 τῆογθ ορροθοὰ ἰο αοάἀ ἐδδῃ ἐμαὶ ἱπιρα- 
486 γταῦθ. ΦΌδορᾺ ἰδ 0 ὑθοοῖὴθ 8 ἴογὰ, ἐβουρὴ δ] ἰίϑηοο οὗ (ἢ ρονγϑσ οὔ πδίασο πεϊοι πουϊὰ Υἱοἰ ΠΕ 
Βιαὰ δοϑυν Ὡρὶν οηἰογϑὰ ἰπίο ἐδ Ὀσίδοι οὗ 61} (ὑπίμοτ). ἰ ἀϑυτρ Ηἷβ ΒΟΙΥ ΒΟΥ ΠΤ ΘΙ ΐ.--ΞΤΟΙΒΕΒΟ [ΒΕ] οΟΙῃ- 
Φοβορ Β ὙΔΥ ἷβ ΠΟ ἴογ ἃ ἐΐτηθ ἴῃ 180 ἀδυίκηθβα, Ὀπὶ ᾿ τη ομβ “Ἢ 186 ἰηϊτα [Δ Ὁ]6 δἰτο ρ ἰοὐἐγ οὗ ΦόοθΘρἢ Β Ηἰϑίοσυ 
Ε}ιὲ8 ἰδ (ὴ0 ΥΟΡΥ ὝΔΥ ἰἢτῸ δ τβίοι αοἀ οἶσῃ Ἰοδὰβ [ πασταϊϑὰ ἰπ ἔλθ τηοδὲ υἱνίὰ τωδῆποσ, ἀπὰ Ὀοασίης ὁ 
δἷδ Ρϑορὶθ. Τὰυ8 Μοϑοβ, αν, Ῥδὰὶ, [λὰΐποῦ; 80 ἱ ἐξβ ἔδοθ (89 τασδὶ ππτοΐβέα δ Ὀἷθ 8δθδὶ οὗ ἐσαιῃ."» 

ΕΟΠΒΕΒΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

«ἴοδερὰ αδ ἱπίενγείευ οὔ ἐλ6 ἀγεαπις οὗ Ὺλΐδ 7ζοϊδοιο- Υ ϑοπογδ. 

ΟἜΑΡρτεβ ΧΙ. 1--233. 

1 Απᾶ ἰὐ σϑπηθ ἰο ρ488 δἴζοσ [680 ὑμίηρβ ἐῤλαέ [π6 Ὀα ]6Γ οὗὨ {86 Κίηρ οὗ Εἰ ργρὶὲ, ἀπά δώ 
2 Ὀδίκοτ, δὰ οβδηδοὰ {ποὶγ Ἰογά ἴμ6 Κίηρ οὗ Εργρί. Απᾶ ῬἤδυβΟΝ τγὰϑ σοί δρδίηϑι 

ἵνο οὗὨ μἷ8 οἴδοοτθ, δραϊηϑὺ (ῃ6 μοῦ οὗὨἩ 86 Ὀαυίίοτθ, δπὰ δραϊηϑέ {μ6 ομἱϑῦ οἵ (ἢθ 
8 Ὀάακεῖβ. ἀπὰ [8 ρὰῦ ἰδδπὶ ἰπ ψγαγὰ ἴῃ 88 ἤουβθ οὗἉ [86 οδρίαϊπ οὗἉ [86 ριυατγὰ, ἰηΐο 
4 (16 ρτίβοη, ὑπ ρίδοθ ΠΟΓΘ Φόβορῃ 88 Ῥουθμα. ΑἈμα (θ᾽ οαρίδἰπ οὗἩἨ [86 ρυδτὰ 

οΠαγροᾶ Φοβορῃ σι ἰμθ; δηὰ ἢθ9 βουνβὰ ἰῆθηὶ; δπά ἰβμεὺ οοπίϊπμυθα ἃ Βθαϑοὴ 
δ ἴῃ να. Απαὰ {Ποὺ ἀγοατηθα 8. ἄσθϑιω, θδοὶ ΙΔ ὮΪ8 ἀΥθδ ἴῃ 0Π6 πἰρηϊ, ϑδοὶ τηδῃ 

δοοογάϊηρ [ο ἰμ6 ἱπίαγρτοίδιίοη οὐ }Ϊ8. ἀγθϑαὶ, ὑμ6. ὈΌΔ]ῈΓ δηὰ {Π6 ὈΔΚΟΣ οὗ [μ6 Κίηρ οὗ 
6 Ἐργρί, νιϊοὰ τσεγο Ὀουπᾶ ἴῃ ργίβοη. πὰ Ψοββθρῇ οδῃηθ ἴῃ ἀηΐο ἔμ 6πὰ ἴῃ [89 τηογπίηρ, 
7 δῃὰ Ἰοοκβᾶ ἀροὴ ἴμθῃι, δηᾶ, 6014, {6 10ὲγ6 88. Απα ἢθ δϑίκοὰ ῬΒδγδο ̓ Β οϑίοοσβ 

{ΠαὉ τότ ΜῊ Ἀἴπὰ ἴῃ τἢ6 πγασὰ οὗἨ ἢ18 Ἰογα᾿β βουϑθ, βαυιπρ, ΥὟ Ἀθσθίογθ Ἰοοὶς γ8 50 884] 
8 ἴἰο ἀαγῦ Απᾶ {ΠἸ6Υ 8αϊἃ υπίο πἷπι͵, ο πᾶν ἀγθϑπχθὰ ἃ ἄσγϑϑτω, πὰ ἐδθγο ἐθ ὯΟ ᾿ἰπίθι- 

Ρτθίοσ οὗ, Απὰ ΨΔοβθρῇ βαϊἃ υπίο ἔμ, [)0 ποὺ ᾿πέδγργοίδί οηϑ Ὀδίοηρ ἰο οὐ ̓  (6]} 
9 [19 ἔλόπι, 1 ΡΥΔΥ γοα,. Απάὰ {86 οὨϊοΥ Ὀυ(]6Γ ἰο]α ἢἷ8 ἄγθδιῃ ἴο ΨΦοόβθρὶ, δηὰ βαϊἃ ἰο Εἶτα, 

10 ἴῃ ΤΥ ἄτγϑδι, Ὀ6 ΠΟ], ἃ γἱπ6 τῦσα5 ὈδίοσγΘ 29. ἀἀπᾶ 1 ἰδ νἱῃ8 τῦόγ ὑΠγ6 6 ὈΣΘΠΘἢΘΒ : 
δα 1ὖ ιτσαβ 85 ἱμβου σῇ ἰῦ Ὀυδάοα, απα ΠΡ ὈΪΟΒΒΟΤΩΒ βῃοῦ ἔοσίῃ ; δηὰ ἰδ οἰαϑίογβ {μϑσθοῦ 

11 Ὀτουρδῦ ἔτ στρο ρταρο8: πᾶ ῬΠΔγΔΟΙ Β ΟἋΡ ισαϑ ἴῃ ΤῊΥ Ὠδηᾶ : δηᾶ 1 ἰοοῖὶς {Π6 ρτδᾶρθβ, 
12 δηᾶ ργϑϑϑβαᾶ ὖ (βϑῖχ ἱἸῃίο ῬΉΔΓδΟΪ 8. οὰρ, δῃα 1 σᾷνο ἰῃ6 οὰρ ἱπίο ῬΠδτδο Β μαμὰ, Απὰ 

ΦόΒΘ ἢ βαιὰ απΐο μη, ΤῊ ΪΒ ἐθ {Π|0 Ιηὐθτργοίδιίιοη οὗ 1: ΤῊΘ δσθθ Ὀγαμοθο8 αγὰ [Ὦγ66 
138 ἀαγ8: Ὑοῦ πη ἰὮγοθ ἀδΥ8 888}} Ῥ δγδοὶ ᾿ ἋΡ {μίηθ μοϑᾶ, δῃὰ γϑϑίοσθ [866 υπίο 

[ὉΥ ΡΪδοθ; δηᾶ ἐμοὺ 8}|810 ἀδ6! 79. ῬΠΔΥΔΟἢ Β ΟἿΡ 1ηΐο [8 δπα, δζδσ [ἢ ΦΌΓΠΔΘΥ ἸΩΔΏΠΘΓ 
14 ψθθὰ ἰμοὰ τγαϑὺ 18. θυ ]οσ. Βαϊ {πη} Οἢ τὴ ΨΒΘΏ 1δ 884}} Ὀ6 τ 8}} τι ἢ (ἢ 66, δηᾶ 

ΒΏΘΥ ΚΙΠάΠ688, 1 ῬΓΔῪ ἴΠ|θ6, απο π16; ἃπα τηᾶθ τηθηςοη οὗ τλ8 αηΐο ῬΒΔΥΘΟΙ, δηὰ ὈΤρ 
15 τη8 ουὐ οὗ (ῃϊ8 Βουβο : ΕὟΣ ἱπαθϑα 1 γᾺ8 βίο θῃ διΎΤΔΥ ουὐ οὗὁ [Π6 Ἰαπᾶ οὗ (89 ἩδΡτονβ; 
16 δῃηὰ ἤδσθ 4180 αν ἀοῃθ ποίμιηρ ὑμδὺ (Π6Υ Βῃουϊὰ ρυΐ τη9 ἰμπίο ἰμθ ἀυσηρθοη. ὙΝ ἤθη 

1868 οἰ] 6 ῬΆΚΟΥ βὰν ὑἐπαῦ ὑμ6 ᾿ηἰογρεοίδιϊοη νγα8 ροοα, ἢ6 8βαϊα υπίο ΨΦοβθρῇ, 1 4]80 τσαϑ 
11 ἸῺ ἸΩΥ̓͂ ἄγθδχῃ, δᾶ ὑϑμοὶα, 1 δα ἔπγοθ 16 Ὀδβικοίβ ΟἹ Τὴ 684 ; Απηά ἴὴ [ῃ8 Ὀρρουτηοβὲ 

Ὀαβίκοί ἐλόγο τυαϑ οὗ 81} ΙηΔΏΠΘΙ οὗ Ὀεακεοιηθαίβ οΣ ῬΠδγδοῦ ; δηᾶ (ἢ Ὀἰγὰβ ἀϊὰ δαὶ {ῃϑτὰ 
18 ουῦ οὗ {Π6 Ὀαϑίτθῦ ΡΟΝ ΤΟΥ͂ μθδα. Ἀμῃᾷ “οβθρῇ δηϑύγεσθα δῃαὰ βαια, ΤῊ 8 ἦς ὑμ6 1ηΐοῖ- 
19 γτοίδίοη ἱμοσοοῖ: Τη6 ἰῆγθθ Ὀαβίκοίθ αγό ἴμτθθ ἀδγϑ: Υοῦ τι γα ἀδγβ 8}8]}} 

ῬΒδγδοῦ 110 ἃρ (ΠΥ Πιοδᾶ ἔτοτῃ ΟἸ (ῃ66, δηἃ 8}8}} ἤδηρ ἰῃΠ60 Οἡ ἃ ἰγ60: διηᾷ ἴὴθ Ὀϊγὰ8 
20 5})8}} οαὺ ὑμγ θ68} ἴγοῃλ οἱ τ66. Απὰ ἱΐ οϑλθ ἴο ρ888 (μ6 {πιστὰ ἄδγ, τσολιοΐ, τσαϑ 

ῬΒΔΙΔΟἢ 8 διγίμααγ, ἱμαὺ μ6 τηδᾶθ 8 ἔβαϑὺ ὑῃΐο 41} δ18 βουυϑηίβ ; δῃὰ 6 ᾿|θἃ Ἂρ ὑδπ6 
21 δοδᾶ οὗ [η6 οπ6Υ θυ ]οΣ, δπᾶ οὗἩ (Π6 Ομ οὗ ὈδΙΚῈΓ διποὴρ [8 βοσνδηίϑ, Απά 86 σχϑϑιοσϑα 

{Π|6 Ομ ΘΓ ὈαΛ]6Σ απίο ἢἰ8. ὈᾺ]ΘΥβἢΡ δραίπ; δηὰ ἢ10 ρᾷγο {10 οὰρ ἱπίο ῬΏδτδΟΙ᾿ Β Βαπά ; 
22, 23 Βαϊ ᾿ι6 βδηροᾶ ἦ [π6 οΒ]6Γ ὈΔΙΚΟΓ; 858 Φοβθρὰ ᾿δὰ ἰηἰοσρτθίθα ἰο ἔθ. Ὑοὺ αἰὰ ποί 

[86 σι οΥ θυ ]οΣ τϑιωθηλθοσ Φόβθρα, Ὀυΐ ἰογραὺ ᾿ μη. 

[Ὁ ας. 11. δ. Τρυεεᾶ. ὙῈῸ ποσὰ ΘΟσΌΤΘ ΟἹ]Υ Β6τθ, γοί 1ξ9 τηοδαίτιρ, 18 δα διαϊ ΘΠ Ε} ΟὈΥΙΟἿδ ἤτοπι ἴδ οομίοχέ, 
διιὰ ζγοτα ἴἰδ0 οοσπδίο σπαϊδαΐο ΓΙΌ. 1 ἰθ οποτιδίορίο, σορτοδοη ΐηρ [89 οτηϊδβδίου οὗ ἐδο ᾿πιΐοθ. Σὲ [8 δἰ ἱοὰ ἰοὸ ὩΓΠ 
ἢ [6 δοτδο οὗ τδδία απὰ ἀοεϊσυοϊίοῃ. ΤΧΧ.., ἐξέθλιψα ; Ὑυ]ᾳ., ἐσρυεεεί.---Ἰ.1,..} 

[2 ες. 32.--ΠῊΣ ). Ιἐ ἄοοα τοῦ Βοτθ ἀδποίθ φμρφνδίοπ ὕγοην, ὮΚΟ Βαηρίος ἤοτα δ ββι]στδ. ΤΌΘ Ῥγοροεϊίοι 55 
ἰο ογροεοὰ ἰο ἐμαῖ, αχγὰ βοννβ ἰδὲ ἱξ ἄϑηοίοβ οσπιο  χίου.---Τ. 1..} 



ΟΕΝΈΞΙΒ, ΟΕ ΤῊΝ ΕΙΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΙ͂ΕΒ. 

ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΒῪ ΒΕΜΑΒΚΗ. 

ΤΏ οομίδεϊβ οἵ (816 ολδρίορς ἸΏΔΥ ὃο ἀεποίσα, 
(86 δΒ᾽ θη ῥγοραγδίίου ἴος ἴδ στοαὶ ἱαγηΐηρ ἴῃ {20- 
ΒαΡἢ 8 ἀοδίίϊηγ. [πὶ ἰξβοὶ οομβίαογοὰ, πόοτουοῦ, ΟἿ 
Ὠδιταιδνο ΒΏΟΝΤΒ Ὁ8 ΠΟῪ [8:6 ΤΟ] χου 5 σδρϑοὶν οὗ βυξ- 
ἔουίησ Τὸγ ἰῃῇ6 Γογὰ δ βαίζθ ἀδνϑῖορθ ἰιβοὶῖ, ᾿Κ 8 
ἔοῦια, ἰῃ (86 ρΡΘΟρὶο οὗ ἀοά. Φοδβερῃ βρίγίυδὶ 1} 8 
Βλϊπ68 τοδρὶ ηάθηῦ ἰῃ Ὠἷβ ῥγίϑοη. ΤῇΘΓΘ ΠΠΔΥῪ ὃ αἷδ' 
{ππρυϊδηοαὰ (86 [ΟΠ]ονίρ᾽ ΒΘΟΙΪΟΏΒ : 1. ΤῊΘ ἱπιργίϑοη- 
τοσοῦ οὗἩ ἰῃ6 ἵπο σου Οἤοογα, δη ἃ Φοθορ 8 Ομδγχο 
ΟΥ̓́ΣΡ ἰἤθτὰ (ΥΟΙ8. 1-4); 2. (πον ἀοὐθοϊοάποβα, δηὰ 
ΦΟΒΟΡἢ 8 Βυτρ ΠΥ (γο τ. ὅ--8) ; 8. [86 ἀγοδ οὗ ἰπ6 
οἰΐοῦ Ὀυΐοτ, δηὰ ἰ18 ἰηἰοτφγοιδοῃ (Υνογα. 9--1δ) ; 4. 
το ἄγοδασῃ οὗ ἐΐ6 οἰϊοῦ Ὀδίκαγ, δηὰ ἰ18 ἱπιογργοιϊδιΐοη 
(νοσα. 16--19); ὅ. 186 ΚΒ] τοηΐ οὗἨ ὈΟ(Ὰ ἀγοασπιβ. 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

1, εῖβ. 1-4. 736 ἐπιργίϑομμιοπέ ὁ. ἐλε ἔιοο 
οουτγί-οἡοενα, απ «ῳοδερλ᾽» ολαγσθ οὐδν -Το 
οὨΐοξ οὗ [89 Ῥαΐΐοχε δηὰ. [89 οὨέαοξ οὗ ἴδο Ἀὰ- 
Ἶκοτα.----Ασοογαϊηρ ἴο τοῦ. 2 {πΠ0Ὺ Διὸ ἰδὸ οἰϊαῖβ ἴῃ 
ἐδοῖν τεβροϑοιΐνο ἀοραγίσηθηΐβ οὗ βεινΐοο ΤΏ6 οτί- 
Θηΐαὶ Κίηρδβ, 88 ἔπ066 οὗ 19 Ῥογβίδῃβ (ΧΈΝΟΡΗ., ΤΠ εΐ- 
ἔσπῖοα, Υἱϊὶ, 1, 88), Πδὰ Δ του τυ ὰθ οὗ Ὀσθογα, Ὀαίκοτα, 
δηὰ οουκα. Τῃθ οὔἶοο οὗ οἰϊοῖ Ὀπ 16 τδϑ υ ΣῪ Βοη- 
ΟΥ̓ΆΡΪ6 τὶ (06 Κίηρθ οὗὐἠἨ Ῥοσβία (Ηξκπου., ἢϊ, 84. 
ΧαΜΟΡΗ., Ογγορεά, ἷ. 8, 8). τ πτῶβ οὔοθα Ε]1εὰ Ὁγ 
Νεβοτϊδὰ (Νοὶ, ἱ, 11: 3. 1).-Ἴὰ ἴδο μουδο οὗ ἴδ ὁ 
οδ' οὗ ἴμο συδτά.---ἰ, 6., ἴῃ [06 Βουῦθδο οὗ Ῥοίΐ- 
Ῥῆδσ. Τ0θ Ποῦβο οὗ ἰῃ9 οϑρίαΐη οὗ ἔθ ρκυδγὰ Μ͵8 
οοῃμοοίρα πλιὰ ἐἢ6 δἰδἰθ- ρτίβοη, δηα ἀθηοίθθ μθγο ἱμ6 
ὑμῶΣ ἰι8εἰ[.- -οἋδμασχχοὰ ϑόδορὰ νυν ἴδ ϑσ.-- 

οὔθ ῬΟΓΡΌΔΡ δραΐῃ παΐηρσίθθ Ὠΐ 561} πῖϊ ΦοδθορἢΒ 
ἰοσίπῃθ (δῃὰ {πᾶ ὈΥ̓ ΔΥ οἵ τοὐἰσαιύηρ 10) ἰῃ ἴδ9 
τϑοοζηξιίοη οἵ ἷβ ἰδ᾽θηίδ. ΒΥ ἰηϊβ ἀἰϊδβιησυϊϑηοὰ 
σἰιΆτρα, ἢ6 ΒΏοτΒ ἔδτοσ, δὖ (1:6 β81ὴ 6 ἔτηθ, ὑ0 ΦΌΒΟρἢ 
δα ἰο ἢ[58 811] 6 ἢ ΟΟἸἸΘαρΌ ΘΕ, 

2. γεῖΒ. ὅ-8. Ζ7λεὶν αε)εοίοπιεεε απαὐ «ροορλ᾽ 
ἐννηραΐλῃυ.---Αοοχάζηρ ἴο ἴδο ἑηϊοτρχοίδίοι.--- 
Βοιῇ διδὰ ἀγθδιηθα-- -Ὁδοὴ οὔῸ ἃ αἀἰβδιθοπὶ ἀγϑδηι-- 
ΘΔΟὮ 086 8. διρσηι!Ἕίβοδηὺ ἄγϑϑιη, δοοογάϊηρ (0 (86 δηκὶοἰ- 
Ραιθὰ οοσύττθαοθ ὕροὴ μιλοῖ ἰδ '᾿τὰβ ἰουπάσδά, δηὰ 
8180 δοοογάΐηρς ἴο 19 ἰπίοτργοίδου. ΦΌβορ ἢ Β οου- 
νογβαίίοη ὙΠ ἰμ6 δδὰ δηα ἀο᾽οοιθὰ ὈτίβΟΏΟσϑ, ῬγΟν 8 
8. ΒΑΡΆΟΙΥ 88 ἨΘΙ δϑ ᾿εἷβ Κη αἶγ βττηρδίηγ. 1 
ΒΗΟΥ͂Β, (00, ΒΟΥ χηϊδίοτῃ6 ΘΑῸΔΙΪΖ66 γὰπκ, δηὰ 
τη κο8 ἰὴ6 κτοαὺ ἀοροπάοῃηςᾷ οἢ [ἢ 6 γτηρδίμυ οὗἁ [0886 
0 Δγα ἴότσοῦ ἰῃ Ῥοεϊοῃ.---Απὰἃ ἴογΘ ἰδ Ὡ0 1:- 
ἰοσρχοῖοσ οὗ ἱἐϊ.---αὰ ὀχργοβείοῃ βμοπίης ἰδδὶ 
(86 ἱπιοτρσγεϊδιίοῃ οὗ ἀγθϑτηθ ᾿δὰϑ συυο ἰπ τόραθ, 
δηὰ (δαῦ ἰΐ νᾶ8 ὁη9 οὗ ἰ86 τγδῃὶβ οὗ ρῥϑγϑοῃβ οὗ τϑηκ 
(ο Βδγθ μοῖρ ἀγθᾶσηβ ἰηϊοσρσγοιθα.-- -Ὅ)ο. τοὶ ἐμῖθοχ- 
Ῥτοϊκοιίους Ὀοΐουκ ἴο 6 οἀ 2---Ηο δἀπκῖίβ ἰδ. ἰμοτα 
ΔΙῸ δἰ χοἰ βοδηὺ ἀγοδπιβ, δηὰ ὑπαὶ αοα οουὰ ὈοϑΟΥΤ 
οὔ τηθῇ {π6 χὶ οὗὨ ἰπίοτργοίδοηυ ἤθη ΤΠΘΥ ΔΙῸ τῸ- 
[δγροα δος ἰο ἢΐω. ΗΕ τε]οςοίδ, ἱπάϊγοοῖγ, [86 Β68- 
1μ6ἢ τὶ οὗὨ ἱπίογργοίίηρ ἀγεδπιβ, Ἡ}118ὲ, δὲ ἰῃ6 βϑ}θ 
ἔτη, αἰνίηρ ἰμδτὰ ἰ0 υπἀογβέδῃα (παὶ ἴτ γγα8, ῬογθΑ ΡΒ, 
ἱπηραγίοα ἰο ἰτηβ6 ἢ, ΕἾγβι, Βουγονοσ, ἢ6 8 0 ΠΘᾺΓ 
(Πποῖγ ἀγοαῖβ, ΚΊΏΟδΟΪ 8 ἱποχδοὺ ἩΏΠ θη ὯΘ ΒΡΘΔΚΒ ἴῃ 
δοθογαὶ ἴθι οὗ “16 δποίθην Υἱοῦ οοΟποορτηίηρ 
ἀγθαπηβ.᾽" ουΌΓ]688 186 δο]α οὗὨ τανοϊδίίοη δάγηὶὶβ 
ἀγόδπβ δ βοΐ ὈΥ αοά, ὃυϊ (650 οοἰποίἀθ πιὰ 
ἀγοαπβ ἴῃ ζοηΘΓαὶ πι8ὲ 89 1116 88 ἰῃ 6 ργορῃϑεο πιοάθ 
οὗ ἰπιογργοίίηρ ἴθτὰ οοἰποϊἀοα τὶ ἰπδὶ οὗὨ τπ6 Βθα- 
ἐἰθῃ, ἐπουσἢ, δοοοντάϊησ ἰο Εστριίδῃ νΐονβ, 4]} ὑγὸ- 

νμωπϑ μὸν οοεδοθ ἔσο ἔ ροὰδ (Ησβορ. ἴϊ. 82) 

δ. ὕετα. 9-1ὅ. 722 ἀἄγεαηε οὗ ἰδὲ ελὲεῦ διιξῖίεν 
απὸ ἰΐ ἃ 'οη.---Ἰὰ Τα ἀτοδσξα, θομοξὰ 4 
ψὶίδο.---Α ᾿ἰνοὶγ ἀοεοτρύοῃ οὗἉ δ ᾿ἰντοὶγ ἀγεσω. ΤῈ6 
Βγεὶ ρὲοίατο 8 ἰῃ6 νἱπο, δηὰ (86 ταρ'ὰ ἀδνυριορεησπὶ 
οὗ ἰ18 Ὀσδβοῦθθ ἴο 80 τῃδίι γι γ οὗ ἰῃ6 γταρεα. θὰ 
180 νἱδὸ ἰῃ Ἐχυρί, βθ66 Κκοβκι, ρ. 807. [ἢ τ}6 566- 
οῃὰ ρἱοΐοτο, (86 ομἰοΥ αι ]ον θοΒοΙ 8 Ἡϊση561} ἴῃ 186 
Βοιυΐοο οὗ ῬΏΔΓΔΟΙ, ργορδγίπα δπὰ ργοδοπίϊηρσ ἴο ὐτῃ 
1π6 υΐοο οὗ 86 σταροβ.0 “Τλο νἷπθ ναβ γοΐίογγοὰ ἴὸ 
Οεἰγῖβ, ἀπὰ 8 δ γοδὰγ π}} Κῆόππ ἰὰ Ερνυρ. 866 
Ῥβ. ἰχχυϊί. 47: ον. 338: Νυρ. χχ. ὅ. Τῶα δίδῖο- 
τηρηῖ, Ηκβοῦ., ἰἰ. 77, 16, ᾿ποτοίοσο, ἰο Ὀ6 ἱδίοὴ πῆ 
᾿ϊπυ δοη9. Νον ἰβ ἰὺ ἔτι μα ἴῃ [86 της οὗἨ Ῥβδπι- 
τηθίΐου ἔγεβ τησβῦ ΟὨΪΥ͂ γγ88 ἀγδηῖς, 8116 ἐοττηοπιοὰ 
ἩΐΠῸ τυ88 ῬγοΟΒ θὰ. Κηοῦοϊ [45 δῆονιι ἰδὲ Ριυ- 
ΤΆΒΟΗ, δὲ ἤεϊάε, νἱ, 6, βαγ8 Ἶαϑὲ {86 οομίσεσυ. ὙΠ6 
ῬΘΟρ]α ἀγϑηὶς πνΐῃθ πηγοδίσαϊποά ; ἴἢ6 Κίηρσα, Ὀδοδῦβα 
ΠΟΥ ΜΟΓΘ ῥυἱοβϑίβ, ΟὨἹΥῪ 80 τηυοὶ 88 ΔΒ δονσσεὰ ὉΥ͂ 
[86 βδογϑὰ Ὀοοΐεβ: Ὀαὶ ἕροτῃη ἐδθ ἔπη οὐὗἨ Ῥδβδηιπιοεὶ- 
Ο8 ονϑὴ ἰδ 6 γοβίσίοιΐου νδϑ δὺο] ἰδμβθὰ. με οἱὰ 
του θηΐϊθ ΒΩΟῪ ρτοδὶ τδιθῦ οὐ πίηθ. υἰΘΏΞ]Α, 
ὙΠ ΠΘ.ΡΓΟΘΒ68 δὶ ποσῖίς, ἱοροσβ ἰἐγϑὰ οὗ ἀγίηϊείηρ, οὐδ 
ἰηἰοχιοαίοὰ ποσιθη.᾽" 6] σϑοῦ. “ϊπο παὰ Ὀδθδη 
Ῥτοδι ἱϊοὰ Ὀοίογο τὸ ἔσο οὗ Μοδβδιωτοδὰ (Ξ355Δ6- 
ΤΑΧΙ, ἰἰ. ἡ. 846) Το κταροβ Βο δἰλοπο (Κοσαδα, χτϊ. 
11, 690) ΤΟΥ ονδαοὰ ἷβ ὑγολὶ δου ὈΥ ρῥτοδδίεσ 
(86 βρτδροα δῃὰ ἀτϊηκίηρσ [86 γυῖοα οὐἵἨ (6 Ὀοτιτῖεδ 
(βσησιτς, ζείδιπσεπ, ν. Ῥ. 286). βαε!β 7αΐος οὗ 
ἔταρεβ 86 Ἐργρθδη Κίπρ ἀγαπὶς αἷδὸ ἰπ Φοθαρὶ 5 
ἔπιθ. Ηδ νδβ ἃ τῦϊον οἵ (μὸ ΗΥ̓ΚΒοθ (ἢ), Ὑμὸ ποσὰ 
80 Ατδδίδηῃ γί 6.᾽) Κποῦοὶ. ΤῊΣ Βαμξ: 186 ἀγϑδπι. 
ἰοἰογργοίον Ασίοσηϊ ἀουτβ οἶδ8568 86 υἱβὰ πὶτῇ μ]δεὶ 
18αὖ ΚΤΟΥ ταρίαϊγ, δηὰ τορασὰβ ἀσθδῖβ σοποογηΐηρ ἴΐ 
88 βανίηρ ἃ αὐἱοὶς Ὁ] Ισθοῦϊ. Φ οϑορ ἢ Β ἴα ογρεοίδ- 
ἔοα. Τῆσοϑ ῬχΑΒΟὮΘα, ἴχοθ ἀδγε.---5ἴποο ῬΒδ- 
ΡΟΪΔ 8 ὈἰγίῃἀΔΥ ττᾶϑ δἱ Ὠδηὰ, διὰ τδαϑ Κπότι, Ῥ6Ι 
Βδρδ, 845 ἃ ἀδὺ οὗ ρδγάοη, (δἷβ ργοδοη τως τοδύ, ἰὸ 
ΒΟΙΏ6 ἄσστοο, αν Ὀθο αἰδοιθα ὉΥ 1ἰ.--Σὐδῦ ἂρ 
τη ΐη9 θδά.---Τὸ τορίδοο, δρβίη, ἴῃ Ῥγοθρουῖ ον δηὰ 
ΒΟΌΟΓ, οβρϑοίδ!ν ἰο Ὀσηρ οἂαὐἱ οὗ ῥτγίδοῃ (3 Είηρε 
χχυ. 27)..--Αβαἃ δβποῦν Ἰεἰπ ΣΦ χα ἴδθ9, 
πο ΣΩΘ.---ΦὈ ΟΡ 18 80 δβύγο οὗ ᾿ἶ8 ἱπιοσργοϊδῆοι 
1ῃδῇ ἢ6 οἸωρίογβ [6 Ορροσγίπηϊ  ἴο ρῥ]οαὰ ον δὶβ ον 
ἴχῃς δηὰ Ἰ᾿ἰμοτγίγ.---θῇ τῦδῦ δίοἱϑῃ.---ὐι οσ ργοδείοῃ 

οὗ ἰπηόσοποο, ΤΆΘΥ ἰοοῖς Ὠΐπὶ ΔΎΓΕΑΥ ἔτοσα [15 ἔδίθος, 
αὶ Βον ἰΐ νγ͵ὰβ ἀσ0}6, Ϊ8 ἴδο ηρα ἀο ποί δ᾽] οὖν Ὠΐτὰ ἰο 
τοϊδία ; Θῃουρἢ [Πδὲ ἢς οδπ|0 ἴ0 ὁ ὩΟΙΠΟΣ 48 ἃ 
οὐἰτοΐμαὶ, ΠΟΥ 83 ἃ βδνο, τρ Ὁ 80 ὙΊ ἔδ βασοὸθ 
οϑυϊίοῃ ἢ6 Βροδῖβ δϑουϊ ἷ8. ἱπηρτδοισαθος πὶ που 
Θσροδίηρ [80 Βοιθο οὗ Ῥοώρδατν. 

4. οι. 16-19. 77ὖε ἄτεαηι ὁ ἐλὲ ολία ὁ} ἰλε 
δαζεγε, απα {6 ἐπίεγργείαίέοη. ὙΤὨ6 δι σ κῃ τϑϑοῖν 
ὈΪδηο0 οὗ ἷα ἀτοδῶ (0 [16 ΟὮΘ ὈΓΟΥΪΟΌΒΙΥ 1ἰοτργοὶδα, 
σαυδοά [86 Ὀαϊκον ἰο ογοεϊοοῖς 8 Οταϊπουβ αἰ ΤΟΣΘΟ : 
86, ἸΒοτοΐογο, ΠἸΟΡΟΒ 8180 [ὉΓ ἃ [ἈνΟγὉ]6 ἱπιοτργοίδ- 
ιἰἰοη. Το ἰηὐογργοῖου, ΒΟ σοῦ, ΒΏΟΝΒ 15 ἀβοοιτν 
τοθηΐ ἴῃ σϑοομηϊζίηρ ἰὯ6 Οἱγὰβ ὑπαὶ ἀϊὰ ποῖ ϑαὶ ἴδ 
ὈακΚοιηθαίβ ουὖἱ οὗ ἰῃ9 Ὀδεῖκος ὉρΟῺ 8 μοδ, ἃβ ἐδ8 
πιδὶῃ Ροϊῃέ. Ης ἀἰδγθ 8150 ἴγοτη [86 μοδίμοη ἰπίδτ- 
Ἄμε ἴῃ δυμουποῖηρ ἴΠ6 ὉΠ ΔΥΟΓΔΌΪΟ τοοδηΐηρ μ]αῖη- 
Υ δὰ ἀἰβύίμου γ. ΟΒΕΙ,: “Ἰὴ Εργρὲ τοθ ποῖα 
Δοοσυδίοπιο ἔο ΟΑΙΤῪ ΟἹ (ποῖ μοϑδ, ψΌσΏΘα ΡΟΣ 
ἐδοὲν Βῃου]άοσα. ἴῃ τοούστι ΕχΥρὲ πόποι δῶν Ὀπγ- 
ἄθμα Ὁροῦ (μοὶν μΒβοδὰβ." “ Ενθῃ δὲ (18 ἀδῃ ἴῃ Εσγρι 
κίνοϑ δῃὰ Βαν 8 δεῖσο ἀροη διίίοϊοβ οὗ οοὰ οδιτιοὰ 
ὍὌΡΟΠ ἰδ0 μοδα," Τὸ οτγὶπαΐπαὶ ἰο Ὀ6 Ῥαΐ ἰο ἀοαῖὶι 
γ8 δϑίθηοαὰ ἴο 8 βίβϊκθ, [0 ἱποῦθαϑα {που ΌΥ [δ6 86. 
γοσὶιγ οὗὁἨ 86 ρυηίβἰπηοηὶ (θουὶ, χχὶ. 22 ; Φοβῖι. χ. 
26: 3 ὅδω. ἰν. 12) ΤῊΪ5 ουδίοιῃ Μ͵δ δ'βὸ ῃγουδιοηὶ 
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δτωουρ οἶδας πδίίοῃδ, θδρθοίδ!ν (80 Ῥουβίδῃδ διὰ 
ηἶδηδ. 

ὕὅ. ὕεια. 380-28, Τὴσ Με ο,Ὑ δοίλ ἐλεϑε 
ἄγοανκπδ. ΤΏ ΚίηρΒ οὗ δηϊ 7} τοσῸ δοουδίομηοα ἴ0 
οοἰουτγαίο ἐπεὶν Ὀἰγι “ἀγα. “ὁ Αοοογαϊησ ἰο Ποτοάο- 
ἴ.8, [δ }5 ΔΒ (ῃ6 ΟἿΪΥ ἄγ οἱ πο ἢ} [86 κίπρε οὗ 86 
Ῥοτοΐδηβ δηοϊηἰθαὰ ὑμποσηβοῖνοϑα, ἃσιὰ ζῶν Ῥγοβϑϑῃὶβ ἴὸ 
ἐδοὶν δυῦοςῖθ. [πὸ πὸ τηδῆηοῦ (06 ΗΘΌΟΓΘΥ ΚἸΉΡΆΕ, 
ΟἹ ἰογοῦβ οσσαβίοῃβ, Θχθγοϊβθα ἹπΟΓΟΥ (1 ὅδ, χὶ, 
13." Κποραὶ. Ψοδορὰ ἰβ ἐογχζοίίθῃ ΟΥ̓ 86 θυ ]6ν, 
ΔΡΡΘΑΓΘΠΕΪΤΥ ἔον νὸν; αοά, ΒΟΊΤΟΥΟΡ, [48 ρσουϊἀϑα [0 Γ 
ἷ8 Ἔχαλιδιΐου, ποὲ ΟὨ]Ὺ ἱπγουρῇῃ ἐπ ἀοδβιίίηγ ἀφηοίοὰ 
ἰπ [086 ἀγϑδσηβ, Ὀυὶ 180 ὉΥ ἴμ0 οἰοαγίηρ ὑρ οὗ 86 
Ἐπ ΔΙ] 688 οὗ τ6 πη ογργοῦοσ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑΙ͂, 

1. ΤΊΘ δῆ 6Ρ ἰπ τοὶ ἴδ ἀϊνίπο ὑχουϊάθηοο αυΐ- 
ΟΥἿγ δηὰ δοουοῦ ταϑῖκϑα (80 τηοοὺ ἱπεὶρυίδοδης ἰλίηρα, 
δρραρομίυ, 6 οσοδδίου δηὰ [80 οδυδο οὗ ποῦ 
ϑηηρον, ΔΡΡΟΔΓΒ ὙΟΥῪ Υἱοὶ Ὁ]6 ἰῃ ΟΡ Ὡδυταίγο, Ιὲ 
ΜΟΌΪ ἃ ΔΡρΘΔΡ δἰ οἷν ἰοτιυϊίους ἰδδὲ ῬΒΔΓΔΟΣ βμουϊὰ 
δδνὸ ἰβγοότη ἰπίο ῥὑτίβου δὲβ το οὔοοσθ οἡ δοοοπῃῖ, 
Ροτδδρ5, οὗὨ ϑοιιο ΨΟΥΥ͂ ἐσίβίηρ οὔἴΐδειοο . 8.}}} τωοῦθ δο- 
οἱάοηία)] πουἹὰ δ ἀρροὰν ἰδὲ Φοδορῆ βδουὰ δανθ 
μδὰ οδδγρο οὗ {ἢ θπι, δὰ [μδὺ ὈοΐΒ Βῃουϊὰ μαγνϑ μδὰ 
Αἰδιτηϊηρ ἀγααπλθ, δῃὰ βπΑ}γ, ΠΟῪ οσίγδορα μα ῖν 
Τονταϊϊουδ ἰμδὺ Φόθορἢ, οἱ απἰοτγίης, δμουὰ παν ΟὉ- 
βονυϑὰ μοῖρ ἀδργοθβίου ἴῃ ἐμποῖρ σουίθηδηοοβ  Βαΐ 
411 ἰηἷ5 δΔρρατοῃϊ οἴδσιοθ ἮἨΔΒ ζω δ ἃ ̓ γεβὰ οσφαθιι; ἴῃ 
ἴδιο οοῦγεο οὗ οὐδ ῥγουϊάθῃοθ, [0 ΦΌδΟρ ἢ 5 ἀχδ] δ. 
τίου, διὰ [βγ 61 8 τοὐδϑιηρίίοη. “Τὸ Γοτὰ δηάδ 8 
τουδαπὰ ΤᾺ Υ8 ΏΟΣΘ ΓΟΆΒΟῚ 8668 ποῦ ΟΥ̓ΘΏ 016. 

2. ΤΊι6 ΟδοΟΌΤΤΘΏΘΟΝ οὗ {86 ποδίδοῃ ποσὶ, 186 
αἴαϊτβ οὗ οουγίβ, (μοῖρ ατίπιθα, οΔΌΔ]8, ἰπ τί υθδ, δΓῸ 
811 ἀπάον ἐπ: ἀἰϊγίηο σοπῖτοὶ. Αἱ ΘΟΌΒΕΥ ἴῃ ἩΒΙΟΣ ἐΠ0 
υϊδάοτα οὗ (6 πον] βϑϑηβ ἰο ἢδυθ οιηδηῃοίραιθα 1- 
80} ἴτοιι 4}} τοχατὰ ἴο ὑπ6 μονψογῃσηθηὺ οὗ ἃ αἰνῖὴθ 
Ῥτγονίΐάοποο, ἰβ ἰδὲ [109 οὔθ πίοδο δαιηϊηϊδίσδιϊοῃ 
ΒΟΥ 186 τηοδὲ ἴδ! υτο, δηὰ' τοοδὲ ἐρθαυθη! ΟΧρο- 
τ ΘΏσ68 Δ ᾿γοηΐοαὶ αἰδαρροϊηίτηοπς οὔ ἰὲ8 ᾿ΪΔηδ. 

8. Ῥγίβϑοῃβ, ἰοο, τὶν (μοῖρ ἀκ ΟὨΔΙΏΌΘΤΕ, ἀπη- 
ΘΟΠ5, ΒΟΙΤΟΥ͂ΤΗ, Βθογοίβ, ἃ:6 υπᾶον (86 ΘΟΠ ΠΟΙ οὗ Θοά, 
Αἱ 811 πηοβ ἤδῦθ ΠΥ δμοϊοδϑὰ ποῖ ΟὨΪΥ οσίτΐηδῖα, 
πὶ ἰῃ6 ἱπηοορῃὶί,---οἰὐρηίίηοα ἐδο Ὀοδὲ δηὰ τηοδῖ 
Ῥἱουϑ οὔταθη. ΟἾσὶβὲ ΒαΥΒ : 710α6 ἐπ ρυίδοη, ασπὰ 
οαπεθ πο πιὸ; διὰ Ὧδ ΒρΡΟΔΙΚΒ τππ8, ποῖ οὗ ἤθνίι 
ΤΩΔΥΪΥΤΒ ΟὨ]Υ : ΘΥΘἢ δηοηρ ἴῃ μΌ ΠΥ [8616 8 ἃ δρανῖκς 
οὗ Ομ γϑυ Β Εἰ Πα ΔΉ ΒΕΪΡ, ---ἰ, 6., Ὀοϊοηρσίηρ ἴο πἴπη, 

4, ον το ϊ ΚὨΕΠΥ τηϊδίοείαῃο ἰδῖς98 ΤᾺ ἴμ6 ἀἰδύπο- 
ἰἴομ οὗἨ ΤΆ, Φοβορὶ 888 ποῖ ΟὨΪ [6 ποδὶ δβ κἱὰ 
οὗ ΒΥΤΩΡΑΙΏΥ ἴον 100 ὈΠΈΔΡΡΥ, πὶ δἷβὸ (δαὶ ορϑῃ- 
᾿ιδαγύοα 56} -σοῃβοϊοῦβῃ 688 ἰπδὺ δΐ8. ᾿ΐπὶ ἰο δββοοίδιθ 
πὰ 116 στοαί, Ἐνοη πο δ ΟὨ]ἃ αἰὰ Π6 τὰπ Ὁθ- 
ἔοσϑ δἷβ τ οἵ Υ ἰῃ τηθοίΐηρ Εἶδαν. 

ὅ. Το εἰσι. 8 τῦῖϊἢ 1.5 τα ΚοὨΪΏ6 ΕΒ, 88 τ]. 18 
ἄγϑατωβ, ϑηίουβ ἰηἰο [86 ποῦ οὔτΠο ἀἰνίηθ ῥγονι θηοθ 
(866 Βοοῖς οΥ̓ Εβίδον, θδηΐοὶ, Μαιι, 1ἰ, χχνϊΐ. 19. Αοῖβ 
Σχτΐ. 9; Ῥβ. Ἴχχχίὶ. 4. ὈγθδΠ8 ΔΙῸ βΌΠΟΓΑΙΥ 80 ὑἢ- 
τηθδηΐηρ ἐΠαὺ (ΠΟΥ ΒΒΟΌΪ ΠΘΥ͂ΟΣΡ ΟΔΌ86 Τηδη ἰο ΟΤΤ ἰΏ 
οὈοάΐοποο ἰο ἐδθ ἔαΐίῃ, ἴῃ ἀυΐγ, ΟΥ 'π 89 δχογοῖβο οὗ 
ἃ ᾿υαϊεΐουβ ἀπάογβίδηαὶ ΤΒοῖν τιοϑὺ βὍΏΘΓΑΙ βἷσ- 
ὨἰβοδΏσΟ, ΒΟύΟΥΘΡ, οομβὶβὶϑ ἴῃ ἐμοῖν Ὀοΐηρ ἃ τοβοσίίου 
οὗ {9 ἔροϊηρθ, του) Ὀτδ οθα, δηὰ δηϊοὶ ραιοη8 οὗ 
[86 ἀδγ 16, 88 αἶ8βο ἴῃ [86 ἔδλοϊ, ἰδὲ 4}1} ρβεσοορύοῃς 
οὗ ἐμ6 Ὀοὰγ ρίνα ἐμοτηβοῖνοθ Ὀδοῖς ἴῃ [010 Τηΐστος οὗ 
το πὲ ΒΕ ΘΟηβοϊουϑη688, 88 ηδσοα Βρϑθοὶ οὐ ῥἷο- 
ἔυγο. Τμὸ βρὶτλν οὗ σὰ Τοδλύ, ἐμογοΐοσο, ΘΡΪΟΥ 
ἄγοδιὴϑ 88 ἃ πιοάΐυτα οἴ τογνοϊδοῃυ, Ηδθ σδὴ ϑοπὰ 
ἄγρασιβ δηὰ Ὀοδίου ἰπο αἱ οὗ ἰδίογργοίδοῃ. Βαϊ, 

ἴὼ ἰδοηβοῖγοθ, ἰῃ6 τοοδὶ Ὁ ἀγοδηβ ΟΥ̓ ΤΟΥθ- 
ἰδίδοσι πόνος ἔοστῃ οί ἶο 8} ἀφοϊδίοηδ, δὴν ἐπ [ΠΟΥ͂ ΣΩΔΥ͂ 
Ὀ6 διηὰ τοοῃίξοιθ οὗ ἐπ βαῖιθ. ἸΤμοὶγ ἰρθοῖ 
εἰχοϊβοδηοα, βουγανοῦ, ἰ8Θ θοαϊθὰ ὉΥ τμοῖν στοαῦ δηὰ 
πον -ἰἰθίοῦῖα ΘΟΠΒΟαΘΏΟΘΘ ἴον 86 Κἰηρσάοιι οὗ Θοά. 

6. Φοδορῃ ὙϑγῪ ἀοθη ον ἀἰδιἑηρσαυϊβιοὰ Ὠρίνοαῃ 
9 οσὰ δρὰ 86 μϑαίμβοῃ σωοάθ οἱὐἁἩ ἰηἰογργοης 
ἀΥΟΔΙῺΒ.; δηὰ {8 Ὧ6 ΟὟγοδ ἰο 16 [βγδοὶ 1188} ΘΟ» 
ΒοϊουΒΏ 088 88 Ορροθϑᾶ ἰο ἐμθ μοδίμβοῃη. 716 αἰνίπο 
οογίδί μιν οἵ μἷβ τηϊογργοίδ θη 8 δοϑῦ ἰη [86 ἔβοι, ἱμαῖ, 
ποι δια ϊηρ ἰδ6 στοδίοθι δἰτο αγν ἰῃ Ὀοίὰ 
ἀγάπα, δ6 ἱπηγ θα δ οἱ Ὁ σϑοομτιίξοδ (06 ρΡοὶπὶ οὗ ἀϊΐδ- 
Βί σα Ἰατί ἐγ, δηὰ ἄδροθ ἰ0 τρίτο πὸ ἔδαγία! δη ποι οθ- 
τϑθηΐ ἰῃ ἐμ6 δαϑυγδποῦ ὑπαὶ 6 ἴδϑυθ οἵ [80 αἴαδϊγ. 
που] Ὀθ ἰῃ οογγοβροπάθηοο. 7} Δρραγοηὶ βουθε 
οὗ βπο} ἔγδηϊκκηθβα οου]ὰ ποῖ τηδιεθ Ὠἷπὶ ΤΑ] ον ἴῃ ἰῃ6 
ἴραϊηρ οὗ νδὲ ᾿ττὰ8 ἀπ9 10 ἐστι. ΤῸ ποιταῖο ΒΟΥ 6 
ΤΑΔΥ ὮδΔνθ βουρὶ ἴο τοϊ ἰχαὶο ἰΐ, Ὁ δχργθϑοῖο οὗ 
δΥτΩΡίὮΥ, ἰαῪ ποῖ πὶ ΐῃ (86 Βοορο οὗἉ [μι18 ἰς ΝΕ 

. ΤΌ ]οΟγουθ ζραδὶβ οὔ ἐδ ρτϑαῦ ἃγὸ δούσοοθ Ὀο(ἃ 
οἵ ὁ δῃὰ ἀδαδαίδι. 

8. Α τῶδῃ ἴῃ ρῥυοδρου δοοῦ ἴογβοίϑ [806 Θ0;- 
᾿ἀκρεήκαι οἵ Β6 ἔοττοθν σαΐθοσυ, ᾿υδϑὲ 86 ἐπ οἰδοαί Ὀυ 6 

Φοδορῃ. Οὐ Β ΣΘΙΏΟΓΡΥ ΠΘΥῸΣ Ἃ8118, διὰ ἰΐ ἰδ," 
εὐ ἐὴ9 βδῖ)6 ἔτησ, ἴδ οἰΐοῖ χυϊοίκοιον οὗ [ῃὴ6 τροϊμοσίοθῦ 
οὗ ποῦ. ἀοὰ Κοορδ δἰ οὐσῃ (πο, ΤῈ6 ΓᾺῪ ΟΥ̓ ΒΟΡΘ 
ἰδιδὲ Βῇοτθ ἴον ὑδ)6 ὈΥΒΟΠΟΣ δὖὺ ἐπ τϑῖθαδθο οὗ ἐμ οἰϊοί 
Ῥίον ποῦὶ οὖὐ αρζαΐῃ ἴον ἔτο γοϑῖβ.0 Ἦ Ὠδἢ δ]} πορθ 
βδοιωϑὰ ἰὸ δδγὸ υδηϊβιθᾶ, ἔθ αἰγῖηο μοῖρ οοταθα ἴῃ 
ΟΠ ΟΣ Ι]γ. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΥ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

60 Ὠοοί. δὰ Εἰ, Φ9ΌΒΟΡἢ 6 ἀἰθοὶ ΠΑΓῪ ἐγ 1818, 
Ηΐδ ρτοραγαϊίου ἴον ᾿ἷν χυοαὺ οδ ηρ οὗἨ βανίους δηὰᾶ 
ΤΌΪΟΥ : 8, ὮΥ͂ δυθδοτηρ; Ὁ. ὈΥ 'ΜΟΤΚΒ οὗ δἰ νοοδίίοῃ. 
--Ἰτεοοῦ οἵ αοα ἰπ 186 ργίβοῃ: 1. θ᾿ νίπο Ἰἰσῆΐ ; 2. 
ΒΟΙΥ ἴογὸ: 8. αἰνὶπο τηοητοπθ: 4. Ὦορθ οἵ ἀοἰΐνον- 
81ι66.---Οο δ ρονοτσηθηῦ ἰῃ (5 στοδὲ ἰβθῦοθ: 1. Οὗ 
186 Βῃηλ811οδὲ : 2. οὗ [86 ῥτγουάοδβί δνθῃῇ ; 8. 
οὗ ἴδο τηοβὲ ΓἈ1Π1016 ἱπαρτηδηίβ οὗ τηθῃ; 4. οὗ [86 
ἀδυκοδὶ ὑυίβοῦβ; ὅ. οὗἉ (6 πίργ 116; 6. οὗ ΒΟΡ69 
δΔη ἔθασδ ἴθ πυτηδη ποθα, 
δ βοοίδον. Ὅοῖ8. 1-4. Θτλεκε: Υοῖῦ. 1. [᾿ 

π αὶ ἰ6 οὔδῃοσ οομδίδιϑἂ ἰδ ποὺ δῃηθουποθα, ΤῈθ 
ἘΔΌΝἑμα, το ῥγοϊθηὰ [0 ΚΠΟῪ 84]1 (δΐπρθ δρουὶ πῈ]0ἢ 
{86 ϑατίρ[υΓοΘ ἃτὸ 8] οηΐ, Βα. ἰμδὶ [86 ὈΠῸΣ δα Ῥοτ- 
ταὶ δὰ 4 Βγ ἰο ἄγον ἱπίο [9 Κἰῃρ ΒΒ σὰρ, δῃὰ δαὶ ἃ 

οὗ βαπᾶ ν|αϑ ἕουπὰ 1 ἐδ Ὀτοδαὰ οὗἁἨ (8:6 ὈδΙκου, 
86 σοπ᾿οθοίυτο οὗ ΒΑΌΝὶ Φοπαίθδη 6 Ἰθοσο ὑσοὺδ» 
ΟΠ γ : Ὧ9 (πη κ8 ἐμαὶ ὈΟΛῺ δὰ οομπδρίσθα ἰὸ ροΐβοῃ 
[86 Κίηῃν. ΦοΒΟΡ γγὰβ ἐπ τύθοιι γϑᾶγβ ἴῃ 8ἃ ϑίδίθ οὗ 
Βυταϊ ἰαιίου, δὰ [9 ἰαβδὺ ἱδγθο (Ὁ) ἴῃ ἃ ρτΐβοιι. 
Βομβόυξκε : [ηἰοττηδίΐουῃ οοποογηΐηρ ἴΠ6 Εργρίϊαι 
ὙΓΠ6 ΟΡ δ ἃ γοργοδοηίδι 0}8 οὗἉ ἰῦ Ροπ (86 τηομ- 
τηθηΐδ (δοοογάϊηρ 0 ΟΠ ΔΙ ΡΟ] ]ΐοτι δη ἃ οἴδογβ, ὑ. δ 760), 
“τ α͵δὸ οοποογηίης ἴΠπ0 τηοῦθθ οὗ Ὀακίῃσ, πῇ τὰ 
αυΐία δὰ δὐναποοά δγὲ ἀπηοηρ ἰδ0 Εργριΐδηβ. ΤῺΘ 
Ἐργρώδηβ Ββαὰ ἴον ἰμεῖὶνρ Ὀδηῃᾳυθίθ ΤΩΔΗΥ͂ αἰ αγοπὶ 
Κίπαβ οὗἨ ραδβίιγ.--- ΤΠ οδοοβ οὗ ομϊοῦ ὈυΓΠῸΓ δυὰ 
οἰἱοῦ Ὀδῖκον ποθ ἴῃ σῇ Βοηον, δη ἃ βοπιοίϊ 68 ἴπαὶ 
οὗ β614 -Ἰλδτβθα] τγὰ8 οοπποοίθα τὶς {ΠΘυλ.---Ἴη [ἢ 9 
Εδλδὶ {πὸ ῬΓΙΒΟΏΒ ἃγὸ ποῖ ρυ ]ῖς Ὀυ]ΐηρΒ ογθοιθα ῸΓ 
ἐδ 8010 Ῥύγροβο, Ὀπὶ ἃ ραγὺ οὗ 89 βουβθ ἴῃ πη ϊο ἢ 
189 ῥτίϑοῃ οἴδθοοῦ γοϑϊ θά. ' 

ἑοονὰ ᾿ ψοῖα. ὅ-8. ΚΚΤΑΒΚΕ: ΟἜΛΜΕΕΒ: 
ΤΏοτΟ στὸ ἀἰδδγοπὶ Κίηὰβ οὗ ἀγθϑιῃβ: αἰγὶ ἀγθδπδ 
{ν χανΐ!, 12: χὶϊ, 17: ᾿Βαπίοὶ 11, 28); αἰ Ὀ 1108] 
τΟΔ 8 (Πουϊ. χὶϊ!, 2; ΦοΡΟΙ Δ} χχὶ. 16; χχνΐϊ, 9); 

πδίαγαὶ ἀγθαῖηβ (Εσοϊοβ. γυ. 3). ο τουβῖ, ἱΠοτοίοτο, 
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ἀἰδιϊησοϊο Ὀοῖσθθῃ ἄγοδσηβ, δη ποὶ τορασζὰ (μ6πὶ 81} 
ΔΙ κὸ (Ξίγδοι χχχίν. 7. 16 μού θα δηὰ [πὸ μίουϑ 
ΤΩΔῪ μοῦ ἰηῖο ἴΠ6 5816 ἐροῸ 168, δ ΠὮΔΥΘ δἰ ταν βυΐ- 
ἔοτϊηρ ; γοῖ {ΠῸῈ} σᾶπποῖ Ἰοοῖς ὌΡΟΩ τθοτῃ τὶ 16 
1 ἀϊβροπίιοηβ δηὰ δπιοϊΐοημϑ. ΕὐσΗΒῦρΕΚ : ΤΏΘΥ 
ΤΩΔΥ Ὦδνα ὈΘΟῚ ἀΡΘΔΙΩΒ δυρεοδιοα ὉΥ͂ ἰδεῖν οἤδοίαὶ ρο- 
δἱοη. Βοίῃ οἵ ἔδότη ΤΏΔΥ ἴδῦα σΌΠΘ ἰο βἷϑδερ πῖϊ 
(δο πα. ἰἤτοΘ ὈΡΟῺ δον σϊηβ Ὀθοδῦδο οὗ ἐπ 
τὨουρῆι ἰδὲ ῬΏΔΥΔΟὮ γγΔ88. [0 Ἑοο] Ὀγδίθ δἰ Ὀϊγί Β-ἀδγ [ ΟΓῸΒΒ 
πὶ ἢἶπ (Ὦτοο ἄγε. ΝῸ ποπάον ἰδδὶ ἱποὶν ἱπλαρσίπδίίοη 
ογαογῆοποα ἔγοτῃ ἰδ δουπάδησο οὗ (μοῖρ μοδγὶβ : δηὰ 
ἩΟ ὁδὴ [611 ΠΟῪ τοποἢ ὑΠοῖγ οομδοίθῃηοοθ ΤΟΓῸ ΘΟ - 
οογηθϑὰ ἴπ ἰδ 686 ἀγοδηθ. 186 οὐἱῦτο δὰ [86 οἤδγ- 
δοίορς οἵδ Εμγρίίδῃϑ Μδ4ά ΟΥ̓́ΟΥΥ͂ ὝΑΥ τογϑιοδὶ, ΟΣ 
τδῖθοῦ βυτ ο θα] ; [6 1688 [ὮΘΥ δα δΌϊο ἰο δοοουῃς 
ἔοτ Δ ΟσούττγοΠοΘ ἔδο τηοτο αἰνίηθ ᾿ἰὶ δοοιηϑἃ. ΝΊρΩ 
ΤΠΟΥ͂ οοῃοίἀογοά ἃ8 δοῦτοθ οὗ 4]1 (πίηρδ, δηὰ δ ἃ 

ἐο ἩΒΙΘὮ {ΠῸΥ ραϊὰ αἰνίπο Βοῆοσθ. ΤῊΘ ὙΠΟ] 
σδποθης μἰβίοτυ οὗἉ (π]58 ΤΟ ἀοΥὮΪ ροορὶθ ἢ88 ἃ Ὡ06- 
᾿ατηδὶ δεροοῖ δῦουϊ ἰ, Οπὸ πιϊχηϊ ο4}} ἰδὲ ἴμ6 Ἰδηὰ 
οὗ ἀγϑδπιβ, οὗ ργθβϑηι πηθηΐα, θηΐζτηδθ. ΦΌθΟΡ ἢ Β ἀ686- 
ΤΥ ἰπ τοϑροοὺ [0 {118 ΘΟΌΠΙΓΥ ὈορίΠΒ ἱῃ ἀγθᾶσηβ, διὰ 

Δ [6 οοπιρ!οἰοὰ Ὀγ ἴποῖὰ (Καυτωπδομογ). 1Ὲ 8 ποῖ ΘΥΘΙῪ 
ΟἿΘ ἰδδὶ ὁΔῃ τοϑδὰ [86 υυϊεηρ οὗ [86 Βιιηδη οουπῖο- 
ΠΔΏΟΘΟ ; {ΠΝ ΡΟΙ͂ΤΟΡ ἰδ σίνϑη ἴο ἰονὸ ΟἿἹῪ (ΒαυπιρΑΓί6}). 
0} ἀφο υδς ἴπ ΡΓβου 88 ΟἸγτίϑι ἀἰὰ ὌΡΙΝΕ 

ἱγὰ ϑεοίίοπ. Ὕοετα. 9-1ὅ. ξτλξκε: γον. 14. 
ΤΏο 265 οὔδγρο ἐδαὶ ΦοδΘΡὮ ἴῃ ἐδ ΐ8 τοαυοϑὶ ἀοτηδηά- 
οἷ ΡΔΥ͂ ἴον εἷκ ἰηἰοτργοίδιίίοη, δηὰ δ᾽ΐορο ἔπδί, ὁ τηΐ8 
δοοουηΐ, ἢ6 μαὰ ἴο γοσηδίῃ ἴῃ ὑγίβου {00 γοᾶτδ ἸΟΏΡΟΘΓ. 
Ἴμοτο ἰ8, Βόποσ ον, Π0 ζτουπὰ ἴῸγ Βα ἢ δὴ ἰρυϊδί οι ; 
Ὀπὶ ἰμουρὴ Βα δὰ {Π9 ΔΕΒΌΓΒΠΟΘ Οἵ ἰΠ6 αἰ] ᾿ΓῸ5- 
606, δηὰ τὶ αοἀ πουϊὰ ἀοϊντορ ᾿ἶπὶ ἔγοπι (ἢ6 
τίβοῃ, Β6 δᾶ, πονογί βοϊοδα, ἃ πδίυγαὶ Ἰοηρίης ἴῸτ 

τίγ. Βεϑιάσα, μο ἀϊὰ ποὲ δὶς δ υΐηρ υηΐζαϊς οὗ 
(06 ὈθΠῸΡ (1 Οον. υἱὶ. 31).---(Ἑάμεπ: 
ΤΩΘΆΠΒ 8ΓῸ αοά, δῃὰ ἢ πῦῖο ἀσβρίβδοθ ἔθθαὶ 
ἐοΙρ(8 αοά.---ΤῊΣ ΒΑΜΕ: Ὁ ὁ ΤΩΔῪ δδϑοσί ΟἿΣ ἰπΏ0- 
ΘΟΠΟΥ͂, δηὰ πΒοοῖς ἀφ᾽ γουδηοο, γοὶ δ0}}} γὸ πηυδὶ πΟῸ 
οὔ [δαὶ δοοουηΐ, βρολῖ 111 οὗἩ ἰδοδο τῶδὸ δῦ ἰηΐα 
8 ( Μαῖί. ν. τς 

ΒΟΗΆΟΡΕΒ: ΤΏῺ6 ἄγοδιῃ οὗὨ ἰδ οἰΐοῦ ὈθπΕῸΡ, πῸ 
ἀουδὶ, ἸοαΠ5 Ὁροὸπ ἴμ6 Ὀτδίποα8 οἵ μἷ8 16 δῃὰ οδῖοθ, 
Ὀυΐ, οη (06 οὐδοῦ Ὠδηά, ἰδ δἰδὸ ἢ88 ἐῃ6 Εἶν 9 
ἱγχαργοδδίου οὗὨἩ “19 ροοῖὲ οοποθαϊοὰ πὶ] ΘΥΘΓῪ 
Τλθῃ,,) δ ϑοβυδονῦ 64116 ἰἰ.---ΟΑἸ χε Ἡσηπαδιιοῖ : 
γον. 1ὅ, Α πὰ Ἰυάρστηοηξ ὑροη {86 δοῖ οὗ εἶδ Ὀγοὶδ- 
ΤΠ, ὙΒοτὴ 6 πουϊὰ ποὺ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ ΓΟΡΓΟΒΘΟΏὮ, 

Τοιγδ ϑεοίίοπν. Ὅετα. 16-19. Κβτάβκε: Δι δὶ. 
Ἰρῖσί, : ὙΠ Βοηονον ἴθ6 ποτὰ οὗ Θοἄ ἰΒ ἐο Ὀ6 ἀχρουπῃἀ- 
οὐ, ἰξ βΒῃου]α Ὀ6 ἄοσπο ἴῃ {6 ΤΑΥ͂ {86 ΗοΪγ βρίγὶὑ ργϑ- 
Βοη(8 ἰδ, δῃὰ δοοογαΐπρ (0 (80 πονὰ 1.861) ὯῸ τοδίνορ 

ΕἸΕΤΗ 

Οταϊ δ ΡῪ  ὨΔΟΥ͂ 

ψϑοῖδον (86 ὨΘΔΡΟΙΒ δ’Ὸ ἀϊδιατοα, δἰδυτοϑᾶ, οὐ δῦ» 
Τοτιοά.---οσηῦνκε : ((δ᾽νίη :) ήδηγ ἀραῖγε ἰ)6 ποτ 
οὗ αοὰ Ὀθοδυδο (Π6Υ Ῥγοιηἶβο ἐπϑιηβοῖνοβ δἰ 7 ΘΏ- 
{σοι ἴῃ 1΄00 Βοδυίηρ οἵἉ ἰἰὶ,---Ολσεβ Ἡακαῤμολ: 

Ηοῦτον, “το ἰδ ὉΡ τ1}6 Βοδα,," ἱβ α ὑ]δῪ ὑροῦ 
ποτὰβ. [10 τηθ8Ὴ8 ἴ0 Γεοδίοσο ἰ0 ὨΟΏΟΡ δηὰ ἀἸρτεγ, ΟΥ 
ἴ0 ιδῃς ρου [86 κ ]Ποτα, οὐ ἀδοδριἐδιίοη (ἰδ τας 
ΟΠ 10 Βοδὰ), οὐ οπιοϊβχίοη (ἸἸὴσς ῸΡ ροῦ [0 

ΠῚ ροβδοα. ὝὍετα. 350-28. ϑτλεσχε: Ἀιδὶ. 
ἩΡὶγέ : Οοα]οδ8 τοϑθὴ ἴῃ δάγνογαϊευ, πο (ΠΟΥ τϑοοῖνο 
Βοῖρ ἔγοιαῃ (6 μίουβ, δῖ (πὸ ἔαΐγοδι οὗ ργοιβῖβαα, 
αὶ πῆθῃ ῬΓΟΒΡΟΥΪΟ ΓΟΙΌΣΙΒ ΤΏΘΥ [0 τότ ἃ]]. 
Β6 ποὶ, ἐδοζείογα, ἰοὺ οοὐδάϊηγ. ἰχὰ δἰδου 
ΟἾΔΗρΘΘ [86 ΔΙ ΠΟΤΕ, Δ ἃ ἀΒτ|8}}}7 τ δ ῖκοΘ Τη ἢ ΔΙΤῸ- 

ι-Ἴνοε : ΗΟῊ ΘΔ 511 18. ἃ ἴδνυοσ ἰογχοίίθῃ, δπὰ 
ΟΥ̓ δοἀυσίνο 86 οουγίίον ἰδ |---ΞΟΗ ῦῦεε : Τθοϑο 

ΔΙῸ ἔἴτη68 ΤΠ 6 ἢ τηθῃ, ἐπγΟΌὮ ἴδ6 ῥτοβῦμο οὗ Ὀἐγιδ, 
ΟΥ ὉΥ͂ ΤΩΟΒΘΥ͂, ΟΥ ΒΌΠΙΔΣ ἔΆΥΟΓ, ΤΩΔΥῪΤ Γοϑοὶ ὑδλ6 δατητηϊὶ 
οὗ ΒΟΒΟΡ δηὰ πϑϑ ἢ, πὶ οαϊ ΔῺΥ Ῥτουϊ συ δοβοοϊϊηρ 
οὗἉ δανογαὶτυ : δὲ}}} βυοῖῦ τὴϑῆ ἃζὸ ποὶ ἱσῃ]γ μτεαί, 
ἩὮΔΙΟΥΘΓ ΤΏΔῪ Ὀ6 ἴΠ6 ρ»τοδίῃϑαβ οὐ πον 1116 αηὰ τθοὶς 
ΤΟΥΘθ68. ΤΏΘΥ ΓΘ ποῖ ἐδ6 ἰηδίσυτηστί δ ἰδὲ Θοὰ 
ΟἸΏΡΙΟΥΒ ἰῃ (Π6 Δοοοια Βτηοηξ οὗ εἷ5 στοαὶ μι γροθοα. 
ΤΏυδ ἴο Φοδβορ, πῇο νὰϑ (0 Ὀδοόζοο [ογὰ οὗ ἔργρι, 
186 Ὠοῦδο διὰ ῥγίβοῃ οὗ Ροΐρμαρ, ἰπ Ὀοῖὰ οἵ πο οὶ 
ἢ6 ὈΟΓΘ ΓΌΪΘ ΟἿ Δ ἰ6886᾽ 80816, ΜΤΟΓΘ ἴ0 Ὀ6 ἢἷϑ ὑτορατγὲ- 
ΤΟΥΥ δοῆοοὶ. Τὸ τίβάοπι ἣΘ γᾺὄ ἰ0 Ἔσοτεῖθα ἴῃ στοδί- 
οΥ ἐπίηρθ Ῥορίηβ Πότο ἰὸ βῇον ἰἴ5617 ἴῃ τοϊπίδίυνο. 
ϑΌΟΝ α δοδιι ρυγὶ γίηρ αἰβαὶρ᾽ ΐηθ 8 ποοάραὰ Ὦγ δ} 
πὮὯο ποῦ] 660 αοἀ, δὰ πῆἢὸο που]Ἱὰ Ῥ6 οἰοιμοὰ πιὰ 
ΔῈ ΒΟΜΟ ἴον ἰδ0 ποιὰ β Ῥεῃοῦ, ὙΜέιϊμους ἐμ 
ἴδ 6γο 8 ΠΟ ὑγΌΪΥ τἱ ρα ξοουῦβ δἀτηϊηπίγα ο. [τ ΠΟτΟΙ 
ΘΟΠΊ68 ἔγοπι ρϑδϑαίοηδὲθ οὐοσ μδδί 685, ΘΟ 5041 βίοιι, 
ὨΘΘΩ]688 ἔδασ, βοὶ ββἢ) ρυτροβοθ, οὐ Ὁτοδβοπΐηρ Οὐδιϊ- 

Οὐ ἰδ ΟΟΠΊΓΑΓΥ, ΦΌΒΟΡἢ ντῶϑ ρυγϊ οί, ἰυ 
Ργίβου, ὮΥ (86 ποτὰ οὗἩ Θοα: 80 γ͵83 Μοϑοδ ἰη Μιαϊδη, 
Ῥανίὰ ἱπ οχΐϊθ, θαηίοὶ ἰἴη Βδογιίοθ. ΤὮμΒ Ὀδοβϑιοθ 
(867 δὲ ἰηδιγυτηδηΐθ ἴῃ ἴδ δῃὰ οἵ αοὰἂ (οοεὶ. 
Τμογοίοσγο ἴδ ἰὑ ἰθδί {πὸ υἷουβ ΦοβορᾺ ν͵ὰβ οτυοϊδοα, 
ἀοδὰ, δηὰ Ὀυσίοα, δὰ ἀοδοομάθα ἰπΐο μοὶ}. Νοὸπ 
Θομηο8 ἐδο [οτὰ ἴο ἀοϊίτον ἰπι, ΠοποΥ δἶτι, τιδῖτο τη 

(σμ6}).--Ηξιῖχ (Β᾽016 βιυάίοθ): [0 πᾶ 20- 
ΒΟΡὮΒ δίηρὶα ΓΑῪ οὗ δορθ ἰπ [6 ῥχ]βοη--- ἰδὲ προ 
αι οὰ ἷτὰ ἰο ἔγοοάοτι---ἰδὲ Ὧθ οοὐἹὰ σοτηπιοπὰ 
δὲ πιδο]  ἰο [06 ἰπίοτοοβαίοῃ οὗ [86 οἰΐοῦ Ὀυϊον. Πιοα 
{18 ποὺῦ οὔἱ, δοοογάϊπρ ὑὸ ΘΥΕΥΥ͂ Ῥγοῦδϊ]ο τίον, 
ἴδοτο δοοιηθὰ ποίησ οἶδο ἴον εἰπλ (δὴ ἴο μἷῃθ ΤΥ 
" ΤΟ ἴῃ ἀὐνμοῦ ; δὰ μὰν ΤῈ 018] υοὴς οἵα 
ΤΟΔΙῺΒ οὗ [0 οουτὲ ΟΒβῆοΘΓΒ τοϊσιὶ πα γο βιγοησιποησὰ 

Ὠἴηγ ἴῃ 19 ΒΟ οὗ ἐδ ΔΙΙΒΙ ποδὶ οὗ ΒΕ ΟΥ̓ ἀγϑαπιϑ 
ἰῃ ͵8 ἡδεϊνο ὨοΙηΘ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ. 

“οφερὴ ἰδὲ ἱπέογρυείευ οΥΓ Ῥλαγαοΐλ᾽ε ἀγεαηιδ. 

--..... φᾧ.-...... 

ΟΠΑρσκκ ΧΙ. 1--δὴ. 

1 Ἀπα [ξ σϑῖῃθ ἰο ῥΡᾷ88, δὖ [η6 δπὰᾶ οὗ ὕπο ἔ}} γϑδγβ [1}}., ἄδγβ], {π8ὲὶ ῬΏΔγΔΟΝ ἀτγθαχηϑὰ ; 
2 δια, Ὀ6}0]4, 86 βίοοᾶ ὈΥ͂ [86 ΤΙΥΘΓ, ἈΑπά, Ῥδβο]ᾶ, τῇ θσθ σϑλθ ὉΡ οἂΐ οὗἩἨ (88 ΣἸΨΟΥ Β6Ύ ἢ 

γ76}}-ανουγοα Ἰκῖη6, δηὰ [αὐ-βοϑῃβᾶ,; δηὰ ὑῇδυ [64 ἴῃ 8 Ἰη Δ ΟῪ  [Ὀαϊσθκμοα, ἐμθ ξταβα οἱ ἐμ 
8. Ῥαηκ οὔ ἐμο τίνα]. Απᾶ, Ῥϑῃο]α, βουϑῃ οὐδ ἴθ σϑῖῶθ ἊΡ δέδοσ ὑπ6πὶ οὐ οὗὨ (89 τῖνασ, 1]}- 
ἀ ἰδνουγθα δπὰ Ἰοδη- θϑῃθᾶ, δηὰ ϑίοοα ὈΥ [86 οὐοὺ ΐπϑ Ὅροι {86 Ὀτηκ οὗ {86 τνεσ. Απὰ 
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{86 111 νουτοᾶ δηὰ θα. βοβ θα μα ἀϊὰ οϑὺῦ ἊΡ [86 βούϑῃ νι 611-[Δυουγϑα δηᾶ [αὶ Κῖηθ. 50 
Ῥμδσδοὴ δ'σοῖθ. Αἀπᾶ ἢθ βἱορὺ δηὰ ἀγϑδιηϑθὰ [88 βϑοοῃᾶ {1π|6; δπᾶ, Ὀ6}0]α, Βθυθῃ 6818 
οὗ ΘΟΥᾺ Οϑτὴθ ὉΡ ρου ΟὯΘ 5.8}, σα} ἰς δῃηὰ ροοᾶὰ, Αμπά, Ῥϑῇῃο]ᾶ, βοσθὴ ἰδῖη Θδγβ8, δῃά 
ὈΪαϑιοα πὴ} (89 οαϑὺ τῖηᾶ, βργαηρ, ὉΡ [{π αἰμβὶο βίβολ9)] δὔθσ ἔβθω. αἀἀπᾶ [8 βϑύϑῃ {81} 
6818 ἀονουχοά (9 Βούθῃ σϑηϊς δῃηὰ 101} θϑῖ8. ῚἈἀπὰ Ῥμδσδοῦ δυγοῖζθ, δηα, 680], ἐξ τῦα 8 
ἃ ἀτθϑβῖωη. Αἀμῃὰ ἰὑ ὀδτὴθ ἰο Ῥ888 ἴῃ ἴδ τηουπίηρ, (πδὺ 818 ΒΡΙΣΙὐ τταϑ ἰγοῸ ]6 ἃ; δᾶ ἣθ 
βϑηῦ δηὰ ο8]]6ἃ ἔοὺγ 81} [8:6 τηδρὶ οἰ δη5 ἦ [οτίθο : εκπιοὰ ἐπὶ Βοσορ γρῖο8} οὗ Εἰ σγρί, δῃᾶ 1} [}6 
τσ 86 ΤΑΘῈ [πιρρἰοίαπ ] ἰβοσθοῖ; δῃὰ ῬΒΔΥΘΟῊ ἰοϊὰ ἐμθῖὴ ἢ18 ἀγθδϑ; Ὀυὺ ἐλογὸ ᾿τσα8 ἸΟΠΘ 
ὑμαὺ οου]Ἱὰ Ἰαἰοτρτοῦ ἐμθὰ υπΐο ῬΒδγδοῦ. ΤΆΘη ΒρακΘ [89 οἰθ ὈαΟΣ πηΐο ῬΏΔΥΔΟΝ, 
ΒΆΥΪΩΡ,) 1 ἀο ΤΟΙΩΘΙΩΌΘΙ ΤΩΥ͂ ἔδυ} 8 {818 ἄγ. ῬΒδγδΟῆ Ὑγ788 τυτοῦ ἢ ὙΠ ἢ Ὠ18 βοσνδηΐβ, δηᾶ 
Ῥυΐ ΤΩ9 ἴῃ νᾶσὰ ἴῃ [Π6 οδρίδίη οὗ {86 ρσυδτα 8 Βουβθ, ὈθΟΪὮ στὴθ δῃᾶ {16 οἰ θ᾽ Ῥδῖκοσ , Απᾶ 
Ὑ6 αΥΘΔΙΩΘα 8 ἄγθδι ἴῃ ΟὯΘ πἰρῃξ, 1 δῃὰ 6; ψὸ ἀγθδιηθα δδοῦ τηδῃ δοοοσάϊηρ ἰο [88 
ἰηἰοτργοίδοη οὗ 818 ἀσθϑῖῆΏ. ΑἈἀπά βθῦθ 88 ἴσο τὶν ὃ8. ἃ. γοπηρ᾽ τη8η, δὲ Ἡῦγον, 
βοσυδηῦ ἴο (86 οδρίϑίῃ οὗ [ὴ9 ριδγᾶ; δῃὰ νγὸ ἰοὰ ἢϊτη, ἀπ 6 ᾿πιοσργοίθα ἰο ὺ8 οὐζ 
ἀγθδιϑ.; ἰο Θδοἢ τζϑῃ δοοοσάϊηρ [0 815 ἀγθᾶτῃ ἢ ἀϊα Ἰηΐθυρτοί. ἀπὰ 10 σατηθ [0 ρᾶ588, 89 
ὯΘ ᾿ηὐογργοίθα ἰο 18, 80 1Ὁ τῦ88; τὴϑ [6 Ταϑίοσθα ὑηΐο τ ]ηθ ΟΠσΘ, δηα δΐτη 6 Ὠδηρδᾶ, 
ΤΊθη ῬΒΔΓΔΟΝ βθηΐ δηα 681168 ΨΦοΒθρ, 8πᾶ {Πμ6 Υ Ῥσουρ}ιῦ τα ΠδΒΌ ΠΥ οαἱΐ οὗ [86 ἀυηρθοη 
0}; 8ηα 89 βῃδγθᾶ Ὠϊτηβοὶδ, δηᾶ ομδηρθα δ18 σϑιπηθηΐ, δη ἃ οᾶπθ ἴῃ αηίο ῬΠδγδοῆ. 
πα ῬΒΑΙΔΟΝ δβαιὰ απΐο Φόβορα, 1 βανο ἀγθδιηθα ἃ ἄγθατη, δ ἴπθ το 18 ποῇβ ἰῃδὺ σδὴ 

Ἰηἰογργοὺ 10; δἂπὰ 1 ἤδγθ ἰιθαγὰ 880 οὗ ἰῃ66, ὑπαὺ ἑβοὰ οδηϑὺ υμαθυβίδηα ἃ ἄγθδηῃ ἰο ἰῃίθυ- 
Ρτοὺ 1. Απὰ Φόβθρῃ δηβϑυγοσθα ῬΠδγϑοῖ, βαυηρ, 0 18. ποῦ ἴῃ τηθ: ᾽ Οοα 5}18}} ρὶτϑ 
ῬΒΔΓΔΟΝ Δ ΔΗΒΎΘΙ Οὗ ρΡεδοθ, ἀπ ῬΏδΥδΟΙ βϑια πηΐο ΨΌβορῖ, Γῃ τὴν ἄτοϑια, Ὀ6] οἷά, 
Ι βίοοα ὕροη ἴδ6 ὑδῃὶκ οὗἉἩ {διὸ σγσοσ; Απᾶ, Ὀ6Π}0]4, ὑῃ 6 γ6 σᾶτηθ Ρ οὐ οὗὨἨ [6 ΤΙΝΘΙ Β6υΘἢ 
Κιμα, δι Ποβμθα, δπὰ τ 6]}-ἀνουγοᾶ, δῃᾶ ἴΠ6Ὺ [δὰ ἴῃ 86 τηϑθαάου; Απᾶ, θθῇῃο], βενθῆ 
ΟὗΟΓ Κίηθ οϑίῃθ ἋΡ δῇ ὑῃϑιω, ῬΟΟΥ, δηᾶ Ὑ.Υ 1]]-ἰἀνουγοά δηᾶ 1θδη- ἤθϑηθα, βυο ἢ δ 1 
ὨΘΥ͂ΘΙ ΒΔ 1η 8] {π6 Ἰδηὰ οὗ Εσγρί ἴον Ῥαάποβθ Απά {86 Ἰθδὴ δῃηὰ ἐπ6 1}}-δυουγθα Κίηθ 
αἸὰ οαὺ Ἂρ {πὸ ὅσϑβί βϑύϑθῃ [δὺ Κὶπα; Απᾶ ψῆθη {86 Υ δ Θαύθῃ ὑποτὴ ἀρ, 1Ὁ οου]α ποῦ Ὀ6 
Κπονῃ ἰμδῦ [Π6Υ δὰ Θθαίθῃ ἔμοῖὰ ; Ὀπῦ ἐπμ6 Ὺ ἼΤΘΓΘ 8{}}} }1-[Ἀνοιγθα, 88 αὖ (Π6 Ῥθσί Πρ. 
ΞΟ Ὶ δοκθ. Απαᾶῖ 88} 1ἢ ΤΥ ἀγθϑμῃι, δη6, Ὀ6Π0], ΒΟΥ ἢ ΘΆΓΒ ΘΔ 6 ὌΡ 1πῃ ΟΠ6 58.8|1| [Ὁ] 
δὰ ροοᾶ; Απά, Ὀδμο]α, βουύθῃ θϑσβ, ψ]μοσοᾶ, ἰδίῃ, δηα ὈΪ]δβίθα τσ ἢ ὑμ6 οαϑὺ στη, 
ΒΡΓΌΙΡ ὉΡ δῇοσγ ὑμθ ; Δηὰ {Π6 (λϊη 6878 ἀθυουγθα [μ6 Β6ύ θη ροοα 6818, ᾿ἀἀπὰ 1 ἰο]4 (ἢ18 
υηΐο [ἢ τηϑρἸΟἸΔΏ5; Ὀαὺ ὑΠ6γ0 γγᾶ8 ποῃθ ἰμδὺ οου]α ἄθοϊαγ τέ ἴο τα86. αἈἀμὰ Ψοββθρῇ βαϊὰ 
υἀπίο ῬΒδσδοῦ, Τὴθ ἄτγθατὰ οὗ ῬΏδσγδος ὧς οὴϑ; Οαοα δμδίῃ βῃονοὰ ῬΏδγδοῦ πτμδὺ [6 ὅδ 
δου ἰο ἀἂο. Τμθ βϑύθῃ ροοᾶ ΚΙηθ αγὸ Β6ύϑῃ Ὑ6818; δηα [86 Βθύθῃ φορά 6818 αγὸ Βθυ θῇ 
γϑατβ; [86 ἄγβϑαῖὰ 8 ὁ56. Απᾶ [89 βουϑῃ ὑδμῖῃ δῃὰ 11}}-δυουγθα Κῖηθ, [Πδὺ σδ9 ὉΡ 8 “ΘΓ 
[Πθῖῃ, αγὸ Β6ΥΘ ἢ ΥΘΑΙΒ; 8ηα {86 Β6ΥΘῈ ΘΙΊΡΕΥ Θ818, Ὀ]αϑίθα τ] [6 ϑαβύ ψἱηα 8}18}} Ὀ6 
ΒΘΥ͂ΘῊ Υ6818 οὗ ἔδιῖηθ. ΤῊΪ5Β ἐδ ἰμῃ6 (ῃϊηρ τ Βολ 1 μάν βροϊζθῃ αηΐο ῬΏδγδΟΙ; πδί 
Θοα 5 δροὰν ἰο ἄο, 6 βμουοίῃ υπίο Ῥμδσδοῦ, Β6}ο], β8γθ οοῦλθ βϑύϑῃ Ὑϑδῖβ οὗ 
ρτοδὺ ὈΙ θην ἐβσουσῃοαυῦ 4}} (η6 απ οὗ Εῇργρί; Απά ἰμθγθ 818] ἃυῖ8βο δου {θὰ βου θὴ 
γΥΘΔΓ8 οὗἉ ἰδιηῖηθ; δπα 4}1 [8:9 Ῥ]ΘΏΓΥ͂ 884}1 ὯΘ ἑοτροίίθη ἰὰ {86 Ἰδπὰ οὗ Εἰργρί; δηὰ [ῃ9 
ἔδτηϊηθ 8}}8}} ὀοῃηϑατηθ {6 ἰαπᾶ; Απά 86 ΡῬ] ΘΗ Υ 8.8}} ποῖ 6 Κπονχὰ ἱπ ἰμ6 ἰδηᾶ, ὈῪ 
τθάϑοι οὗὁἨ [δύ ἰλτηῖηθ [ΟΠ] ΟΤΩρ᾽ ; ἴοσ 10 δλαϊί δ6 ὙΕΥΥ ρτίθσουϑ. Αμπὰ ἴοσ ὑμαῦ [6 ἀγϑᾶχῃ 
Ὑγ88 ἀου θα υηΐο ῬΏΔΥΔΟΒ ὕσιοα; ἐξ 8 Ὀθοδυβθ ἰπ6 ὑμίηρ, ὧἦ δϑίδ ! ϑῃθα Ὀγ (Ποᾶ, δμὰ 
οὐ ν»}}} βῃοσίν Ὀσηρ 1 ἰο ρΡα88ὅ. Νον, ὑμοσοϑίοσθ, ἰοῦ ῬΒΔσδΟΙ Ἰοοὶς οὐ 8 τηδὴ ἀϊβοσοοὲ 
8Δη6 ψῦ]86, δηἃ 8ϑὺ πὶ ΟΥΘΣ {μ6 ἰδῃὰ οὗ Εργρί. οὐ ῬΏΔΓΔΟΒ ἀο ἐδύδ, αῃὰ Ἰοὺ ἢ]πὶ 
ΔΡΡοϊηΐ ΟἰΟΘΓΒ ΟΥ̓ΘΥ [0 Ιδῃᾶ, δῃηᾶ ἰδῖζθ ὉΡ ἴμ6 ᾿Β ρατὶ οὗ {86 Ἰαπᾶ οὗ Εἰσγρὺ ἴῃ {}9 
ΒΘΥΘΏ Ρ]θηΐθουβ γθ818. πᾶ Ἰοὺ [θπὶ ρα. [1 ἰπ βύοσθ) 81} {ῃ6 ἔοοᾶ οὗἨἁ μο80 ροοᾶ 
γ9818 ὑπδὺ σοΙΏ6, δη ᾿ΔΥ̓͂ ὮΡ οογὴ υπᾶος ἴ[Π6 μδηᾶ οὗ ῬὨδγδος, δῃᾶ Ἰοὺ {6 Κϑαρ ἴοοά 
16. 1Ππ6 οἰ168. Απα ἰμδὺ ξοοα 8}}8}} Ὀ6 ἔογ βίοσθ ἴο {π6 Ἰαπᾶ δρϑίηϑε [ῃ6 βαυθὴ γὙϑ 818 οὗ 
ξατηΐη 6, ὙΠ] ἢ 58.811} Ὀ6 1ῃ [86 Ἰαπὰ οὗ Εἰσγρί; ὑπαὶ [9 Ἰαπᾶ ρϑυβῃ ποὺ {ῃτουρῇ {116 
ἔδυλμθ. ΑἈἀπά {6 ὑμίπρ τγᾶϑ ρσοοᾶ ἴῃ [Π6 6γ688 οὔ ῬΔΙΔΟΙ, δηὰ ἴῃ (6 6γ68 οὗ 81} ἢ18 
βουσδηΐίθβ. απὰ ῬΒδγδοὶ 8814 υπίο ἢ 8 βουνδηΐβθ, δὴ γγχ Βηᾶ δυο α οη6 88 ἰμΐ8 18, ἃ 
ΙηδΔὰ ἴῃ Μ])οῖα 86 ϑρὶν οἵ αοα 3 Απᾶ ῬΒΑσδΟΙ βαϊὰ ὑηΐο Ψοβορ, ΕὐΓαβπλιοἢ 88 
αοα παι βιθνθα [Π66 8}} [}18, ἐδογα ἐδ ἸΟμΘ 80 ἀἰϑογθοὺ δηῃᾷᾶ τῦῖβθ δ8 ἴΐοὰ ατέ; ΤΒοα 
Βῃδ]0 ὍΘ ΟΥ̓ΘΙ ΤΑΥ͂ Βοί80, δη!ἃ δοοογαϊπρ ηΐο (ΠΥ ποσὰ 88}8}] 8}1 ΤΥ Ῥθορὶθ Ὀ6 τυ]οᾶ; 
ΟὨ]Υ ἴῃ {86 ἱΒγοθ Ὑ7}}} 1 06 στϑδίδυ ἔβδῃ βου. ἀπᾶ ῬΒβδζδοῖι βαϊἃ υπίο ϑόβθρῃ, 3566, 1 
ΠΑΥ6 δθὺ {ΐ|68 ΟΥ̓́ΘΓ 41} {86 Ἰαπὰ οὗ Εἰσγρί. Απᾶ ῬΒαδτγδαοὶι ἰοοὶς οἱ ἢ18 τίπρ' ἔγοτη ἷ8 
μαπᾶ, πᾶ ρυὺ 1ὑ ὉΡοῚ Φοβθρῃβ μδηᾶ, δῃᾷ διταγϑᾶ ᾿ΐπὶ ἰὰ νϑϑίυγθβ οὗ Ηπθ 11π6η, δηᾶ ραΐ 



β0 4 ΘΕΝΕΒΊΗ, ΟΒ ΤῊΞ ἘΠΒΗῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΒΕΑΗ͂͵ 

43 ἃ ρο]ὰ ομαΐη ροὴ δἷ8 πθοὶς; Απὰ Βο τωδάϑ Ἀἰπὶ ἰο στ ἀθ ἰὴ (86 βοοοπὰ Ἵομδυῖοὶ τ πϊοἢ Ἀ6 
δα ; δῃὰ {π6Υ οτγϑα Ὀθίοσθ δι), Βονν {6 ἵζῃθθ,; " δηᾺ ἢ᾽θ τηϑδάθ ᾿ΐῃλ ΧΌΪΘΙ ΟΥΘΣ 8]} (868 

44 Ἰαπὰ οἵ Εσργρί. Απαὰ Ῥμδτδοὶὶ βαϊὰ υπίο ΨΦοβθρῇ, 1 ατι ῬΏΔΥΔΟΙ, δπὰ πϊϊπουῦ [866 8}8}} 
4δ 10 τη8ὴ ᾿ΠΠῸ Ἃρ 818 μδῃά οσ ἔοοῦ ἴῃ 4} (ῃ9 Ἰαπὰ οὗ Εργρί. Απὰ ῬΒδγδΟΙ ο8}16α ΨοΒαΡ ἢ Β 

Ὠδῖηθ ΖαρΠηδί ἢ -Ῥϑϑῃθϑῇ " [ξανὸ δέκα ἐβο εἰε]ὸ οἵ βανίος οἵ ἐδ ποσιὰ ; ὑσεβαστασ οἵ Βύο, 0. ; δα ἢ6 
ξλνθ ᾿ἶπὶ ἰο ψ|8 Αβθηδίβ [οοποραεαίδα ἰο Ναί (ἐδ Ἑργρείαα ΜΈτοτνα)", (86 ἀδυρ ον οἵ Ῥοῖ!- 
ῬὨΘΙΔὮ [βαπιο δε Ῥοιίρμεσ; ποᾶσ ἰο ὑ8θ καπ, ΡΠθϑὺ οὗ Ου [πρϑε: δὰ ; ἩδΒοροἨο]. Απὰ ὁ οαορἢ 

46 νόπὐ ουΐ ΟΥ̓́ΕΓ αἷΐ (86 Ἰαηὰ οὗ Εργρίς ΑΑπὰ Φοβδρὰ τὔαβ ἐσ Υ γοδῖβ ο]ὰ τ μ δὴ ἢ6 βἰοοὰ 
Ὀεΐοτο ῬΠΑγΔΟΣ κπρ οἵ Εργρί. Απάᾶ Φοβαρὰ ψϑηξ ουΐδ ἔτοτα [86 Ῥγόϑομοθ οὗ Ῥηδγϑδοῖ, 

41 δια σοὶ ἰΒγουρμουΐ 411 (16 Ἰαπα οὗ ΕργρῇΈῃ Απά ἴῃ 9 δϑύθῃ ρ]θηίθουβ γϑᾶσγβ [ἢθ 
48 δαγῃ Ὀτουρὺ ἔοσι ΟΥ̓ ΒΒ 18 [ἀσαδὶ πραὰ ὅσα]. Απὰ [0 ρεαίμεγθα ἀρ 8}} ἐμ6 ἰοοὰ 

οὗ (16 βθύβῃ γϑδσβ, ὙΏΙΟ. 6ΣΘ 1ὼ [9 Ἰαπα οὗ Εργρί, δρᾶ Ἰδϊὰ ἂρ 1μ6 οοά ἰῃ {πὸ οἶτ68; 
49 180 ἰοοά οὗ ἰμο 86] ψΜ ὮΙ τὐαδ τουπὰ ἀθοὺϊ ΘΥΟΙῪ οἰγ, ἰδ ἃ ἢ ἃρ ἴῃ (89 βδῖῆθ. ἀμπὰ 

όβορὴ ραίμεχθα ΘΟΤΏ 88 ἰμ6 βαπὰ οὗ (86 568, ὙΘΤῪ το, ὑ8}}} μ6 Ἰοὴ Πυπιθοτίηρ; ἔοσ 
δ0ὺ 10 καθ ΒΟῸΣ ὨυγΩΘτ, Απὰ υπίο ΦοΒΘΡΗ γῚΘ ὈΟΤμ {0 8018 Ὀδίοσγο (86 γεδῖβ οἵ 

ἰδταϊῃθ σϑηθ; ὙΠΙΟὮ Αδβθηδίμ, [86 ἀδυραίον οἵ Ῥου-ῬΏΘΓΘΕ, ῥτιοϑὶ οὐ Ομ, θαῖθ απὶο Ὠΐτα. 
δῚ Αμὰ Φοβεθρὰ οδ]ϑὰ [ῃ9 Ὡδὴθ οὗ (89 βγβίεθοση Μϑῃδββθὰ [189 ὁπ ἐδδὲ Ἵκῦροα ἰο οςβεὲ ; τἷξ. 

Φόβονδλ]); ΕὟΣ Οοα, δαΐὰ λέ, Ἰιαί πιλὰθ τὴθ ἰογροῦ 41} τὴῦ 101}, δῃὰ 8}}] τὴν ἔδι μου Β Βοῖιβδ. 
52 Απᾶ {60 πᾶπιὸ οὗ ἰμ9 βθοοῃᾷ οδ)]δὰ μ9 ΕἸΡΗγαὶῃι [Ῥϑσαὶ : ̓ταὶιο; Τοϊϊέποδ : ἀσαδῖο Δα βαλσιεβῇ ; 
δ8 ΕΣ αοα Βαὺδι οδυβοά σὴϑ ἴο ὃθ ἔγυϊίβι! ἰὰ (89 Ἰαπὰ οὗ τὰ ῦ δδιοϊΐοη. Αἀπᾶ {86 βεύϑθῃ 
54 γ6815 οὗὨ Ρ]ΘηἰθουΒη688 ἰμδὺ γγχ88 ἴῃ ἴδο Ἰδπὰ οὗἩ Εἰσγρί σσοσὸ θῃἀϑὰ [|| 89]. Απά (86 

ΒΕΥ͂ΘΏ Ὑ6 818 οὗ ἀθασίμ βαρδὴ [τ ὉΓ}]} ο οοτηθ, δοοοσάϊηρ' 88 7 β86ρ} δὰ εαἰὰ ; δπᾶ ἐδ 
δὃ ἀθασί τᾶβ ἴῃ 4}} Ἰδπ 8. Ὀαΐ ἴῃ 41} ιὴλο Ἰαπὰ οἵ Ἑαγρὺ ἴῃετθ νγαὰϑ Ὀγθδὰ, απὰ ψΠ θη [α]οὸ 

811 [μ6 Ἰαπᾶ οὗ Εργρὺ νγχδβ ἰϑιηιϑῃϑα, [Π6 ρϑορὶϑ οτιϑὰ ὑο Ῥμδσβοῖὶ Ὁ Ὀσοδᾶ ; δπὰ ῬΏδσδο 
Βρ1ἃ απίο 8}} ἐμ9 Εἰργρίίδηβ, αΟο υπίο Φοβθορῃ; ψβδὺ [6, Βα} ἴο γοι, ἀοθ. Αἀπᾶ [86 

56 ἔδιωϊῃθ γγ88 ΟΥ̓́ΔΡ 8]1 (06 ἔλοο οὗ (86 δαγίῃ; Απᾶ Ψοβερὴ ορϑῃθα 8]] [86 βίογθεβουϑθβϑ, διὰ 
δ7 κβο]ὰ υπίο 0 ΕἰγΥρίϊδηθ; δια {86 ἔδλιηϊηθ ψαχϑᾶ βογὸ ἱπ (86 ᾿ἰδπὰ οὗ [. Αμὰᾶ δἹὶ 

σου γ168 οϑῖηθ ἰμίο Εἰσυρί ὑο Φοβθρῃ ἴοσ ὑο ὈᾺΥ οογπ; Ὀθοδυβο ὑμδὺ (Π6 ἔϑυρῖηθ νγὰβ 50 
Βοῖ6 [ἢ 8} ἰδπαβ. 

(; αν. 2.--γδ. Α νυτὸ Ἐργρεϊδιι νογᾶ, ΒΥ σοοσὲ οὗ ἐλ 9 οοερπισοίδίοσα δηὰ Ἰασ  οβσϑΡ εχ ; ἀσιὰ γαῖ ὯῸ σόϑϑοῖ 6κ8 
Ὅο ασίνοιι ἘΚ 1 ἰ5 ποί, δέ {110 βᾶσιβαο εἶτοο, Βασι ο. Τὸξ οοσστϑῦοο, Φοῦ γιὲ. 11, 6 8 κοοὰ Ῥγοοῖ οὗ [86 Ἰαξξαν δα ρροεϊῶδε, 
86 Οεῃ. χἰΐ. 3 ἰδ οὗ [86 ἴοστηοςσ,. Ὑπὸ [ἰηρ δἰσηίβοᾶ, ἃ γεεᾶν Ῥαείιιτε, τα τοῦθ οοσσσηοι πῃ Ἐφγρὶ ἰμδῃ 1π δ πὰᾶδϑ οσ Ασαμίδ, 
δηὰ, ἐδπεσοίοτο, [6 Ῥϑόσσῃθ Ὀδέξοσ πόσα ἴῃ 80 ΘΕΣῚΥ Ἐφγρίΐδηι ἰοησῦθ. ΤΘ θΔΣΩΘ ΤΩΔΥ Ὧδ Βαϊά οὗ πον .--1..1..} 

ι3 Υετ. 8.--Ὑ ΘΓ. Ἤδἵϑ ἰδ ἃ ποι υϑοᾶ οὗἃ α ἐπὶπρ τοοδὲ ὑοῦ δ. Ἐργρίίδσι, δια γοῖ ἔμοσο οἂσι μπασγάϊγ 6 5 ἀουδῇ 
οἵ ἰΐ τοοῦ Ῥαΐῃρ δΒιιοταίίο. Ιύ ἰδ ἤταπι ὨΤΊ,, σἱ γ]Ὸ8, ἃ πτίεσιβ οσ σταυίηρ ἱπδίσυσαθαῖ. ΤΒΟΥ ὙΕΣ ἐμ βδοσοὰ δοσίυεσ. 868 
ΘΈΒΒΕΙσΒ, δὰ Βοοπλας, Ηίοσοα. ἰδ, ν. 468. ΟὐτοΡ. γπ .- .1.} 

(ἢ αν. 16.-ὙἼΣ 5 : Βοιέάδ πιδ, ΟἹ ϑόπι6 ὁπ εἶϑε ἰλαν πιε. ΤΈΘ ΠΧ Χ Βανο τοπδοτοὰ ἐξ, ἄνεν τοῦ θεοῦ οὐκ ἀποκριϑήσεται 
τὸ σωτήριον Φαραώ, ““ 88 ἰιουρὴ (86 δὰ σοδὰ Γ295 δὲ,» Βαγε Βοδοησα])οσ. Βυῦ ἔμαζο ἱ8 πὸ πϑοᾶ οὗ ἐπ8 ἴο οσρίδιι {8 
ἑπέοτφγοίαϊδοα, Τ80 ΤΟ Χ δδνὸ αίγοι ἐδ0 ξοποσαϊ φΟΠ80 ΘΟΣΙΘΟΙΙΥ͂, βίῃοθ ἔΠΟΣ9 ἰδ ἃ ΒΟ δΕΙ͂Το ΟΣ ἐχοϊυδϊηρ ἴοτοο ἴπὶ ΠΣ. 
Μοὶ τὴοὸ--Ὡο οἱ "πιὶ Οοἃ Δ ΔΙΘΊΤΟΣ ἕο ῬΏΔΙΒΟΝ᾽ κ δαϊϊεθιοξοη, ΤῈΘ την Ἡοῦχαίϊοο- Βαχηλσίίαιι Οοάοσ μδ6 ἔμ πορδέῖτε 

Ῥαζίοῖο, δοὰ ἔμοσο δου ποὶ ὃ ἃ Ὀοίξαξ υχοοῖ οὗ ἐδ Βαγίτρ ζ0]Π]ονϑὰ ἐδο ΤΙΩΧΣ ; Κοορίωρ, [8 δρραγαΐπὲ ουτὸσς υϊίμους {8 
ΒΟΏΘΓΑΙ οοστοσίῃθδδ ἴτὶ δῖ Ῥδδοαβο.-- -Τ. 1,.} 

[4 ον. 45.--Ἰ3. 1ι ἰδ ποὺ ΘΑΔῪ ὑὸ 860 ἨὮῸΥ ἐδοσο δῃ συϊὰ μβᾶγο Ὀ6ΘΏ δὸ ταοῖ μαΐτα ἴ0 τρρλχο ουξ (πε ΐδ ἴ0 ὮΘ 8 ΡἘῈΓῚῸ 
Ἐφγριϊδῃ ποσὰ, οσ ἰο ἀθῶν 116 Βμοτηϊεῖο οείαίσι. βόοσωθ τοδῖχϑ ἱξέ οσὰ ΟΥ̓ΒΕ ΡΕΧ, ἐποϊέμαία οοπίγα. 8.00 δ ̓ὈΪομ 5ῖσν δ οδοὰ 

ΕΥ͂ ΒοθδΏΣ δ]16 0. ΟΥΒοσα ΝΟΌΪἃ σηδκο ἐξ δαυϊναϊοηΐ ὦ Α--ΠΡῈ---ΧῈΚ, α γέρε εἰποε. ὍΠ6 Ἡτοσὰ 15 δἰτωοδὲ ἰάθη σα) πὶθὲ 
311, [80 ΗΪΡῺΜΙ ἐτηρογδέϊνο οὗ 13, διὰ ἐϊξβ ΠΘΌΣΘΥ βετϑο, δοιο ἐλ 6 ἀπε οὐ ἀπεεῖ ( πιδῖ Δ8 γὙ6 ΤΩΔΧΘ δο τεσ ἴτοσα ἴδε 
ἈΟΌΣ) ἩΟΌ] ἃ δϑοῖὰ ἐμο σαραοίτιᾳ, οὗ 4]1 οἴμοσο, θοδέ δδδρίοα ἐο ἐμο οοπιίαχί. ΤἘμῸ εἰ ρῖι νυ δίίοη ὁσμδστοβ ἐμῖ8. Ἠδβὰ ἣὶ 

ῬΘΘΏ ΕἸΣΩΡΙΥ͂ ἀγοδείπρ' ΠΡ ἃ ρῦσο Ἐργρέδασι ποσὰ ἕπῃ α ἨΘΌΣΘΥ ζοσσα, ἔθοσθ ἐς 30 σϑβδοῦὶ ἘὮΥ ἐμὸ υσίϊος δῃουἹᾶ ποὲ μβατθ 
οτρ]ογοᾶ (ἢ 9 τορος Ἠϑῦσον Ηἷρδ]. ὙΒο ποσὰ δὲ (δΐο ἐἰσηθ, ἀου Ὀ11665, θοϊσχτιροὰ ἰο Ὀοΐὰ Ιδῃρτιαροα, θὰ ᾿ἐδ βοϊοτατι αινὰ 

ῬΌμο Ῥχοπυποίδθοη ἴπ ἐμ βμοτείσια Ῥτοοοδδίοσι τηδὰθ ἐδ: πϑστϑίοσ Ῥσεῖοσ ὑο Κορ [δ Ὀγοαΐαγ Ἐρυρίΐασι ϑουῃὰ οἵ ἐξ 
ἴον ΓΊ.--Τ. 1,.} 

(5 Ὑοτ. 45.-- ΠΣ  } ΘΌΣ, Ζορλπαίλιραεπεαν. Τ6 ποτὰ 19 ἀουΡΕ1685 Ἐφυγ δι, 88 ἔβοσθ ὁδῃ τοί μἴτιρ ὉΘ πιδὰθ οἴ ἢ 

ἰπ Ἠοῦσον. ΤΟ Χ, Ψψονθομφανήχ. ΤΆΘ Ἰαΐίος ραχί οἵ ἔδο οοταρουπὰ ἰδ, ἀου εῖοεδ, Α Οορεϊο ποσὰ, δαυϊταϊοπ ἰο 8 Οτοεὶς 
αἰών, απιὰ {π6 Ὑ80]6 18 χαπιδαγοὰ οαρμέ δεομΐ οὐ επί, ὙΨΌ]Ε., φαϊναίοτοπι νιἱμπᾶϊ. ΤΊ 16 ΤΟΤΤΔΩΥ οἵ ποίο 88 βμουνΐσρ, [μὲ 
δἱ ἐμῖα ΘΔΣῚῪ ἄδγ, διὰ ἱπ {18 ΘΑΙΙΥ ἸΔΏρΌΑΔροΟ, α ἐἰσαο- τοσὰ (αΖ6, ρεγίοα, ογοῖε, οἰ.) 88 υϑοὰ ζοσ τοονγί, Εἰ Κ6 ἦμι0 ἰδίοῦ πὲ 
οἵ ἐδο ΗΘΌΣΟΝΥ ὈΞῚΦ, δηὰ οἵ αἰών, ἴος πιωπάπς ἴῃ ἐμο Νον Τοδίδσασιί.---Τ. 1.} : 

ῬΒΕΙΙΜΤΝΑΒΥ͂ ΒΕΜΑΒΆΒ. οὗ (πὸ ἄγϑαῖιβ δηὰ ἰμοὶν ἱη οσργοίδιζου (τόσα. 11-- 83): 
4. ΖοβερΒ οουπδβοῖ ἷῃ [80 δ ρ]ονταθπὶ οὗ 8 πίον. 

Οοπίοπίβ οὗ (9 βοοίοῃ : ΤῊ ἀγθαῖηβ οὗ Ῥδδ- ] ὑτοϊδίου ; ὅ. ῬΠΑΓΘΟΣ Β σοηϑοηΐ δηὰ ἀρροϊπίπιεπι 
ΤΟΝ (τοι. 1- 7); 2. ΤῊΘ Ἐργρίΐδη ἰηίοιργοίοσβ οὗ ] οἵ Φοβορὴ δϑ Οὐῦβθοσ (τογα. 87-46); 6. ΦοβορὰΒ 
ἀγθϑῖδ ἀπὰ Φοβορὰ (γοσβ. 8--16); 8. ΤῈΘ πδιτδεϊοῃ ᾿ τιδπδροτηθηὶ ἀυτίπρ (Π6 θούθα ὙΘΔΓΒ οὗἁ μἼθηϊν, δυ 



ΟἾΑΡ. ΧΙῚ 1-Ὁ1. θυῦ 

Θοά δὴοδείης δίτα πὶϊα οἰ] άγϑῃ (νοτβ 486-568); 1. 
Ὧ86 ΘΟΥΘΠ γθΔΓ8 οὗ ἀοασγίδ, {ΠπῸ ἔδζηΐηθ, διὰ [86 Ὀσγ- 
ἴυρ οἵ ἰ0ο δοτῃ ἰῃ Βργρίὶ (γαῖ. δὅέ--ὅ 7). 

ἘΧΈΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΣΙΤΊΟΑΣ, 

1, γάτα. 1-Ἴ. 7Τ΄Ὺε ἄγεοαηιε οὐἹἨ Ῥλαγαολ.--Ἀἰ ἴδ 
φικὶ οὗ ἴτσο γοασ (Ὁ Ὁ").--- ΤῊ 6 δον “2 ΌΘΟΡὮ Β 
Ἰοῦς ἱπιρεϊϑοητοσθηὶ.--- ν᾽ ἴ80 χίνον ἐμαὶ ἡ ἰγδῶϑ- 
ἰδιο : ΒῪ ἴδ ΝΙῚ1ο0) --- Το ΝΟ, 85 8. νοὶ} Κηοτη, 
ἐδ [ὴ9 οοπαίου οὐ προ ΕΡΥΡΟ ἐγαϊςδυϊ 688 ἀθ- 
Ῥοπάὰβ. 18 ονογβοπίῃρ ζογ ἢΣο 8 ἐπ δοὶ], διὰ π θη 
ἐς ἀοοθθ ποὶ οοδῦξ, 9 μὰς με ἐγωπαινφενῥες Ὄσοι͵Ἱ!.- 
ἐκνογοὰ ἰκῖτιο.--- Οὐ [09 0η6 δαμβιᾷ νγ88 (0.6 τη416 κίηο, 
8 ΒΥΙΩΌΟ] οὗ ἴ[δ0 Νβο (δτον. Κι:σ. ἱ, 61), δηα οδροοία)- 
Ιγ βδοτρὰ ἰὸ ἐμπϑὶν Οεἰσία, το ἱηναπίοα ἀρτίου- 
ἴσγο (θιοῦ. ἱ, 21) Τθθ ὈΌΠΟΟΙ Μὰ ἃ βυπιροῖὶ οὗ 

1τῖ8, ἩὮΏΟΘΘ Ὡδη1Θ ἯΔΕ 8150 ρἴτθῃ ὮΥ ἐπ6 Εργρῦδῃ 
Ῥεϊοβὶβ ἰο ἐμ ΝῚ]6 (Ρυ ΤΔΕΟΗ : 126 7ἰάε, 88, 89, 48). 
Ομ 1δ6 οὐδοῦ δαηά, {1:6 δι) 4]6 Κίῃο, ἰῃ [06 Ἐγρεδα 
ΒΥτΆ ΟΪΪοΔ] ν ΝᾺΒ (6 ΦΥ120 0] οὗ {δ οδγίδ, 
οὗ δἀρτίουϊζατο, δηὰ οἵ (6 δυδβίθμδηορο ἀογνοὰ ἔγοϊω 
ἴς (Οὐκυενβ ΑἸΕΧχ, ϑίγοπι. τ. ἢ. δ67). ΤῊΪΒ ἀρτθοβ 
11 [6 τοργαϑοηίδίίοῃ οὗὨ 1αἷβ, πῆ 88 πογβϊρρϑὰ 
88 ἴῃς γζο(άο688 οὗ [86 Δ}}-ΠΟΌΓ ΒΕ ηρ θδτί (ΜΝ ΑσΒΟΒ. 
“ Θαίαγη," ἱ. 230), ογ οὗ ἐδθ φυῇ ἔδυ! 20 ὈΥ ἐδ 
ΝΟ (Ριύτάποη: 226 76, 88). ΤῊΘ ΟΟὟ ΜΔΒ δρ6- 
ΟἾΔ] βαογοὰ ἰοὸ Βοῦ, δῃὰ βῆ6 νδβ ρἱοίαγοα τὴ ΠΟΓΕΒ 
(Βεπον. ἰϊ. 41). Ηδρ βυῶθοϊ Ὑδὲ [86 Κίπμθ, “188 
ἯΓ88, δὶ ἴΠ6 Βατη6 ἰΐηθ, σοάδάο88 οὗἩ δ τηοοῦ ὙΔΙΟΘὮ 
ἀοἰιοτταϊποα ἴδ6 γοδγ. Βἰοτορὶγρο πυϊηρ, ΠῈΣ 

οἴυγα ἀοποιοα ἴ0ὴ6 γοδν.7 Ἐηοθοὶ. βου ν6]}- 
ἀγογοὰ Κίηο στιϑίηρσ ουὺ οὗὨ ἴπ6 ΝΙ]6 πογο, (βογοείογο, 
ῬίοἴυΓο8 οὗ 8 βουθῃ- [Ὁ] δρροδγδῃοο οὗἁ [86 801] τηδὰθ 
{γυ {Ὁ} Ὀγ 180 ΝΊ]6.---ϑονϑῃ οἴδοσ Ἰκίτιο ὀᾶσηθ πὰ 
11μέλνοτχοά.---Ἴἰ,, ἐλέπ (νος, 19), Ἰδοκ, Ἰθδη- βθβῃοα, 
ΤΈΟΥ ΓΟ]]ο τ ἰμι686 γ61}- γα ΟὨΘ65, Δα Δρροὰν τὰς 

. ὮΥ ἰδοῖγ βἰ4θ---ῶὰ ἰγρῖοδὶ οὀχργοϑϑίοη οὐ [86 ἰδοὺ [δαὶ 
1Π|ὸ γοῦγβ οὗ ἔδυηΐηθ δα ἰὸὺ {ῸὉ]]0Ν οΪ080 ὈὉρΟῸμ ἰδ6 
ΥΟΔΓΒ οὗ ρ]οηϊγ.--Αὐᾶ ἀγολσηϑᾶ ἴδ βοοομὰ ἐΐτηο. 
-- " Αοοογαϊηρ᾽ ἴο 186 δηοίοπὶ ἂγί οὗἨ ἀγϑδῃἰοῦρτο- 
ἰδίιίοη, ἀγθδσηδ ἰδὲ ἃγθ σοροδϊθα πὶ μη ἃ βῃοτὶ (ἰπλο 
δυο ἴδ6 δβδῖῃθ τηϑϑηΐηρ; ἰδθ τορϑί 0} Ὑγδϑ ἴ0 δα α 
δἰζοηϊίίΐοη δηὰ βοοῦγο οοῃηδάρθηοο (ΑἈΤΕΜΙΡΟΚΒ: 
Οπηεϊγοονίξ, 4, 27). ἙΚΏΟΡοΪ,--- ϑϑνθα ΘασΒ οὗ ΟΟΥ 
ΟἝΤΩΘ Ρ ὌΡΟΣ 016 5.6] --- Αοοογαϊΐηρσ ἰοὸ ΚηοΡοϊ, 
6 σοτηΐπρ᾽ ΠΡ ὌΡΟΣ ΟΠ6 δἰαὶκ 8 ἴο ἀσποῖθ [ἢ ἱπηπηθ- 
αἰαίο οοημοοῖΐοπ οὗ 86 τοβροοϊνε πορίδάθα, Βαυῖΐ 
ἴδοι [6 βδιηθ ἰπΐηρς πουἹὰ δυο Ὀθϑὰ τιοποησὰ ἰῃ 
Κοβροοὶ ἰο [06 Βουθῃ ἰδίῃ θασα. Τὰ Ὀ]θη αὶ] ὈγδΠΘἢ- 
ἴηρ οὗ [Π6 ρῥνεϊμοῖραὶ βίδὶὶς ἰηΐο ϑοραγδὶθ βρθασζγθ διὰ 
ΘΆΓΕ, 8, ΠΟΉΤΘΥΘΡ, ΔῺ ἱτητηθαΐλίθ Ὁ 66 οὗ ἔον- 
ΟΕ, π 180, οὰ [86 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, [86 ἢ] ΟΓῸΡ ἀοθ8 ποῖ 
δρτοδα, Ὀυΐ ΘΟμλ68 ὉΡ ἰῃ θοραγδίο δῃὰ β]θηάογ δίκα. 
--͵αἪὟβ5ιἱδειοὰ τί ἢ 1096 ϑδεοὶ τεϊπᾶ.---Ὑ ΠῚ ἰΠ6 θοῦ ἢ- 
οαϑδὶ πίη οογιΐηρ ἔγοσι ἐμ 6 ἀοθοτί---ἰἢ9 πὶπὰ ο8}10 
ΟἾὨ δι 5} η.--Ἰτ τῶ ἃ ἀσϑϑιΣ.--ἰ Μὰβ Οὐνίοιβ ἴο 
ῬΈΏΔΤΔΟΝ ἴγοτα ὈοΪ ἀγόϑιβ ἰδδὶ [Π6Γ6 τὴχ88 ἴῃ (μοτὴ 
βοχοοίἷηρ γ ΣῪ ἱπροτίδη ; Ὀὰξ 106 ἱΔΌΤΥ Δα ὈΘΘΏ 
80 υἱνϊὰ ἐμδὺ Ὧθ δια κοΘ ἩΪῚ οοηβοίουβ βΌγρτὶδο αἱ 
Βυηαϊης ἰδ ἃ ἀγοδη. Κνοβσι,: “Α Ὀοδυϊ] βοσῖθα 
οὗ Ἐγιωθοὶθ: ἰμ6 Ν᾽] ἰδ6 δοῦτοο οὗ ζογ ΠΥ, ΘΟΕ 8 
ΤΕΡΟ ἘΡΟΊΜΗΝ ΓΟΡΕ ΠΥ 1861}. δηὰ θαγθ οὗ ΟΟΤΉ 88 ἐδ9 
Γοβυ.᾽ 

2. Ὅτε. 8-16, 76 Ἐσυρίϊαπ ἐπϊεγργοίογε Οὗ 
ἄγεαπιδ, απα «οδερὴ.---Τ αὶ Ὠἷη Βρὶσχὶϊ τῦδα ἴσου ]οα 
(Οοιρ. Ῥδῃ, ἴδ. 3). Τθθτθ δ βοιμϑι ΐηρ ρδίηδυϊ ἰῃ 
186 ἐπουρδλ ὑμπδὺ Ἰπουρἢ ὑΠΟΥΘ ὙΓᾺ8 δϑοῖμθ δυϊἀϑῃξ τη0- 
πἰώοη ἴο Βἷῃη 86 ἃ βουογοίζῃ, [8:8 ἱπιογργοίδιίοῃ 'γ8 
πδυϊηρ; δὰ ἰῃ9 μῥἱοίυτοθ ΜπΟΡΘ (00 τοῦτο ραϊηξυὶ 

δἷηοθ ἐμοὲν ὑδυτηϊηδιίοη ἨΔ5 ΔΡΡΩΑΣΘΏΪΥ 80 ἐστ ῦ ]9.--Ὁ 
Διὰ οδἹοὰ 611 [πὸ σοδρίοίδϑβ.--Τὴ ΛΘ Σ 
ἤοτα ὉΜΤΊ, δ πυπηρ Β616, τογο δ6 ἱερογραμματεῖς, 
δοϊοηρίης ἰο [86 οὐ ον οὔ [89 ῥγίοδϑίβ, απ οοουρὶοῦ 
ὙΠῚ (η6 βασγοὰ βοΐθησοβθ, δυο Ὧἃ8 Ὠἰοτος γρ ΐσαὶ 
Ὑτὶ ηρ,, ΔϑίγοοσΥ, ἀγοδιη-ἰἰογργοίδείοη, ἔογιηο-[6}}- 
ἴηρ, τρδχίο, δηὰ βοζθιγ. ἸΤΏΘΥ τόσα τοραγθα 85 
ῬΟΒΒΟΘΒΟΙΒ ΟὗὨ [6 ϑοοσγεῖ διίβ (Εἰχοά. υἱῖ, 11), οσ, ἴῃ 
οἶμον πογὰβ, [ῃ6 ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΉΘΙΒ, ΟΥ ΪΒ6 τηϑὴ οὗ ἰὴ8 
Ὡδίίοη. Ἐοὶ, Μογο ῥδΡ  ΌΪΑΡΙΥ σοπῃοοτπίηρ {ποῖν 
τοθρίο διί, δο6 ΕΝΟΒΕΙ, Ὁ. 3811. ΑΒ ἱπίογργοίοιβ οὗ 
ἀγθδδ 6 Ἐργριΐδηῃ Ὀγίδθίθ τὸ αἰϑὸ τηθπιοηδὰ ὮΥ͂ 
Τασιτῦβ: “ ΗΪ58ι.) 1γ. 88. βοθ ὈξιτΖϑοη, Ρ. ὅ44, 
διιὰ ἨθηρσβίθηθοΓα.---Βῖ ἴλοχο τὰ πῸ οἱόὸ πὶ 
οουδά ἑπῖοτρχοὶ ἴθ .--- ΤΠουΡὮ ἴΠ6 τοοίϑ οὗ ὑῃ9 
ἄγοϑδῃ), διὰ οὗ ἰἰ5. ἰπιοσργοϊδου, τόσο ρίντϑῃ ἴῃ ἐπ 
ἀπη λν σι ΒυτΩ 0] 8] ϑοΐθποο οὗ Εργρὶ," δὲ Καὶ τϑ- 
ΤΩΒΤ ΕΟ ἈΠΟ 10 διὰ ἰϊ τησδηΐηρ ; Ὀπὶ ΤΠ6η ἮΘ 
66}14 ἰο ἃ πῆδὲ ΒΑΟΜΟΛΔΆΤΕΝ ΒαγΒ: “Ιν ἰβ ἐῃ6 
ἄοοτῃ οὗἉ {μὶ5 νον] Β πίβϑαοτη ἰοὸ Ὀ6 ἀυτηῦ πβότο [8 
Κκηοπ]οάμο τῆς αυαὶ!, οσ ἀδροηάθησα 15 ρδοθὰ ὉΡΟᾺ 
ἱς (ΦοὉ χίΐ. 20). ΤῊϊ5 ἱπολρδοῖτγ, πόοσγονον, τουδὶ 
ὩὨΔΙΌΓΑΙΙΥ 6 ἱπογϑδϑοα ἴῃ 868 ἩΏΟτα ἰῃ6 ἰπίοτργοῖδ- 
ἔοι ἴο Ὀ0 Ὀτουρῃλ οὐἱὐ 6 οΥὐἀΘΏγ οὗ αὶ ἔδδγί]} πᾶ- 
ἕστο ; ἴον (86 Ποαδίδοη σου ῬΓΟΡἢοΙ8. ποτ ἀουε]6 88 
βαϊξογοσθ, ἰοο, δὲ 48 αὔουπταγαβ ἴῃ Ά186 Ῥσορμοίβ 
ἴῃ ἴ0ο οουτίϑ οὗ ἴΠπ6 “6 νῖβ} ᾿Ἐἰ Ὡρ.---ΓὮ ὧἀο ΣΘΙΏΘΙΩΡΟΣ 
ΩΡ ἔδυ ϊὶ.---ΤῊς οὐ οὗ πίον, ἴοο, 18 “816 ἃ ἴο (6 
οΟυδ61} ; ἔος ἰορχοῖδον τὴ (86 τολρίοἴαηθ ἴῃ6 τῦῖβο 
ἸΏΘΙ ΘἜΒΟΓΘΙΪΥ ΜΟΓΟ διπητηοηθα [0 διίθμ ἃ. ΤῸ ἀθο- 
ἰαγαὔσοῃ οὗἉ ἰῆο οἰΐοῦ ὈθΓ ΟΡ ͵ἷ8. τοΐοστοα, ὈῪ Καοδοὶ 
δηὰ οὶ, ἰο εἷ8 οἴἶδηδο δραϊηδὶ (86 Κίην (οἷ. χ]. 1 
δηὰ, δὲ [πὸ Βαπὴ6 (1π|6, ἰ0 [18 ζογροι Ὁ! η688 οὗἨ “0800 
(οἰ. χ]. 48). ΑἹ 4}1 ὀυθῃιβ, ἐ89 ὈΠρΡ᾿θαβδηξ γθοοἑ]60- 
το οὗὁἨ δ18 ἴοστηοῃ: Ῥυηίβησηθηῦ ΜΒ ἰδ ῥυἱποῖρδὶ 

Ῥν [ ραδθ.--- Αὐπὰ μον Ῥσου κι Βὲτα Βαδίἐϊν.---Α νἱνιὰ 
φοργοδοηξδίίοι οὗ [06 ἰυγηΐηρ οὗ δἰβ οτίπηθ, οσδυβοα 
ὉΥ 106 τἱδίην οουγὶ ἔδνυου.-- 86 βϑονϑᾶ διὲνμι- 
8611.---Φοϑορἢ τοῖς ἐῃθ ὀχοϊ οιηοθηὶ οὗ 8 1 ΟΓΘΙΟΓΒ 
πὶιὰ οί δὰ αἀἰχηΐγ. “ΗΘ οπδηροὰ ἷ8 ψαυτηθηίβ, 
88 16 6006 ὮὈΥ ΟἿ6 ὙὮ0Ο 8 (0 ρατγίϊαϊραίθ ἰῃ δβόῖωο δ8- 
ογϑὰ δοὶ (866 οἷ. χσχυ. 2). ΤῈ [ἴδῃ 1οἱ ἐ89 
θοαρὰ δῃὰ ἢδὶν στόν, ἰπ τηουγηίηρ (ΠΈΒΟΡ. ἰϊ. 86). 
530 Φοδορὰ μδὰ ἀοῃο ἴῃ (06 τιοῦγη δι ἔτηο οὗ 85 ἰπ)- 
Ῥεϊβουσηθηῖ. Ηο οὔβοσγοδ ἰῃ6 Ερσγρίϊδη σαβίοιι. 
Τη6 ΗδΌτγονσα, οἢ ἔδο οἱδον Βδηά, οαἱϊ ΟΝ ἐδ οῖν Πδὶν 
διὰ Ὀδαγὰ οἢ δυσὶ οοοαδίοῃβ." Κηοθοὶ, Ασοοογαϊΐηρ 
ἰο ΥΚίπδου, ἐπ 6 Εργραδη ρδΐπίουβ σοργοϑθηίοα τ] 
8 Ὀοδιὰ ΔΗΥ οὔθ ΜΏΟπι ἰμ6Ὺ που ἃ ἀραϊχηδίὶθ 88 ἃ 
Ἰηδὴ οὗ ἰον οδϑίοθ, οὐ 1Π.--- ὁ ἑοϊοχρτοὶ ἰἰ.---ῬΒο. 
ΤΟ ἀγα Ὀοϊὰ ἰῃΐογοηοοδ ἔγοση {6 δἰδίδιηθηξ οὗ 
(86 οἰίοῖ Ὀαίον, Ὀυδ 'ῃ 8 ΤΏΔΏΠΟΣ ρΟΓ ΘΟ γ οοπείδιθηϊ 
πὶ ἰΠδὶ οὗ ἃ ἀοβροὶ το ἰᾳ. ἱπιραίἑοηῦ ἴ0 δνὸ ἢἰδ8 
οὀχροοίδιίομθ γοα ϊχοὰ, Νοῖ ουρῶ, Βοπονοῦ, ἰἢ9 8Δι- 

ἱὴρ ποτάβ οὗ (0 Κίηρ, οδῃ αἰδοοροθο ΦΌδορὶι. 
Ηϑο ρἶνοβ Θοὐ ἰμ6 μίοτῦγ (48 ἰῃ οἰ. χ]. 8). Βαὶ Ὠ6 δἷἰδοὸ 
ἰιοροθ ἔον αἰνίπο ᾿ἰχμί, πὰ σΟΌΓΙΘΟΥΔΙΥ ἰηνΐοθ [86 
Κὶηρ 10 Ὡδστδίο ᾿ἷβ ἀγθᾶῃ). 

δ. οῖβ. 117-82, Τὴ6 παγγαίξο οΥ 2:6 ἀγφαπιε, 
απά ἰλεῖν ἱπίογργοίαίον. ΤὮΘ πδιτϑίϊοη ἀΩΤΘΘ68 ρ6Γ- 
(ΘΟ τὶτ (80 ὅτϑὶ βἰαίοσηθηῖ, δπὰ ἱξ ΟὨΪΥ Ὀτΐηρβ οὐἱ 
τη ἰδίῃ ο 7 ἰδ0 δυλήθοῦνο γα] 688 οὗὨ [89 
δοοουμπέ, ἰμαὶ ἰμο Κίηρ, ἰῃ 6 ἀοβοτγίριϊοι οὗ ἴδ 1}}- 
Ἰαυοτοὰ Κίπο, το ρθϑθ βοιμοι ίης οὗἁ μἷ8 οἾσῃ τοῆθο 
(οη8.--ὅ αὶ αοα ἴκ αρουὶϊ ἴο ἄο δο βΒδουσοῖῦ 
Ὀπὶο ῬΒΔΙΔΟΒ.---ΘΟΒορἢ Ρυ18 ἐπ [86 ἔγοπὶ [16 Γε- 
Ἰἰσίουδβ Ὀδαγίηρ οὗὨ (6 ἀγϑϑιη, δὰ ἴπ {Π]8 πιοδὲ 8110. 
ΘΟΒΒΖΏΥ δἰξδίῃϑ υἷα δἴω. ὙΌΣ θὲ ἀμ Βοϑἰ δι σΥ ῬΓῸ 
οβϑίηρ ἷ8 Ὀ6 1167 (μδὲ (686 ἀγθδιη σάτα ἤγοιῃ ἀοά, 
δ δὶ ἔϊιο βδσ)θ ἰἶπια Κοϑρϑ ἰῃ Υἱθ [0.6 ῥτγδοίϊοαὶ δ 



0 

Θοὰ νουϊὰ ἱπέοττη ῬΒδσδοῖ, ἐπγουκὰ δοδορδ 
Ἰηἰοτργοίδιίοη, πθδὲ Ὧθ ἰηίοηὰδ ἰο ἀο, ἴῃ οεάον ἰδδὶ 
186 ἰκίπρς ΣΏΔῪ ἰδκΚθ πηϑδδυγοβ δοοοσϊησὶυ. ΤΏ ΟοΓ- 
ἰδ Υ δῃα οἰθδιτι688 οὗἨ (6 ἰῃἰοσργοίδίίοα δύο ἰ0 ὃὉθ 
Β0 ΡΓΟΣΑΪΠΘΙΠΥ͂ τηδηϊ οβίθα 88 ἰ0 γοιιοῦα ἰξ ἴδ ἔγοτῃ 
οοτηρδτίβοη Μϊὰ ΔῊ Βοδίμοη ογϑοῖθα. Ἐποῦοὶ κ]}} 
ανὸ ἰδ (πδὶ [16 ΕἸοδΒίδὲ δηὰ ἰ86 Φοδονΐβὲ δϑϑυπιθ 
Βορο ἀἰδδγοης ροδίομθ ἰῃ σοβροοὶ ἰοὸ ἀγθδυῃγουϑὶδ- 
ομδ. 

4. οῖβ. 883-36. “ῳορορλ᾽δ ἐομηδοῖ ἱπ ἰο ἐδε 
Ῥναοξίοαΐ ὧδὸ ο7 (δδ ἀπο με ίηραμμο ΤΌΘ οδηαϊ ἃ δάνϊοθ 
οὗ Φοδερὴ βῆονδ ἐμαὶ Πὶθ εἰσ αἀἰὰ ποὶ ἰμίοχίοδία 
Βῖπι; Ὀυὺ ταίδογ, ἰδὲ Ἦ6 ἯΆ5 ζ.τΤ ΔΕ εἰτποῖς 
ὉΥ ἰδ6 ῥγονίάϑθηοθ γονϑδαϊοὰ " καλὴ ἀγοδ)δ. ἔπε ἷβ 8 

ἰ ἀοἰἑ ΤΟΥ͂ ἔγομι ἃ στοαὶ δῇ ἰοηΐησ ἀεδίγυο- 
Ἡλῃ Το ἀοχηδηὰ ἰδ ἴος ἃ εκ Ὁ] Οὐθσϑθοσ, 
ΜῊ ἰδ βυδοναϊπδίθα ΤΏρΩ ἰδοτο 8 Ἡδηϊοὰ {δ6 
δηδοίχωθηϊ οὗ ἃ ἰδὺν ἰδὲ (6 ἰδῃὰ δ} ὈῸ6 αἰνϊ ἀοὰ 
ἰηΐο να ρασίδ ἀυγίῃρ 86 ϑονυδῃ μἰοηΐθου ΥΘΔΓΒ; 50 
18δὲ ἰΠ6Ὶ πογο ἰο μἶνο ἐμ ΒΠᾺ ἱπειοδὰ οὗ ἰδ6 86 
(ον ἰθη1}}}, 88 ἸΏΔΥ ΠΔΥ͂Θ ὈΦΘΟῚ ΟΘὈΒΙΟΤΩΔΙΥ ; δῃὰ (δδὲ 
[86 ΓΟ 8] βίοσθῃουβϑθ δῃουϊὰ Ὀθ Ὀυΐδ ἰῃὰ τἰ.6 οἰἦθ6 οἵ 
ἔμο ἰΔη6, ἰπ ογάοῦ ἰο Ὀ0 Β]1οὰ τὶ οοτθ. ὁ ᾿δύϑ 
ὯΟ τῇς ἴο Β6Υ (μδὲ Φοδορὶὰ στῃροδηΐ ἰῃ (δὲὶβ ἴο τϑοοσω- 
τηϑῃἃ 861, Ιξὲ του]ὰ βοοῖὰ γδίπορ ἰμδὺ μ6 ἷἰβ 80 
διγαοὶς π ἢ (Π6 Τοτοαδίχδι οὗ [Π6 στεδὲ οουίηρ ἔδιηΐπα, 
(δδὶ 6 οδηποὶ (δΐηῖς οὗ ἰμηδο , Βοδί 68, 6 οὔἕο6 
ὙΠΟ ἷ8. ΟΟΌΏ66Ι] εἰκοίομοα 8 τωποὴ 1688 ἱπιροτίδηὶ 
εἰδὴ ἐμδὲ πολ ῬΒΑσδΟΣ δἴογσπαγὰβ οοπίοσβ οἢ ἶπι. 
ΤΉΏΘΙΘ ἷ8 81}}} δ στοδὲ ἀἰδϑσυθῃοθ Ὀδύπϑθῃ ἃ οἰϊοῖ οὗἁ 
(0 ἱΑχΧραίδογοσβ δηὰ δ Ὠδιϊουδὶ ργίμθ πιἰ ἰδίου. 

ὅ. γοτ. 87-4ὅ, Ῥαγαολ᾽ε οομδενξ απὰ ὑἱ δ 
ἀρροϊπηιοηί.---Αὐὰ ἴδ ἰηκ Ὑ|λ8 κοοά--- 
οογγθοίῃθδα οὗ ἰδ ἰπίογργοίδιίίου δηὰ (6 οοσίδί ὩἰΥ 
οἵ 1[(5 (ἸΒΙτρηξ δγὸ Ὀοΐμ Θ ΓΘ ργοϑυρροδθά. Βγ [86 
ΤΌΪ68 οὗ Εχτρύδη δγιλο θη ἐϊοὶν οογτοοίμοθββ οου]ὰ 
μοί Ὀ6 ᾳυρδιϊοηθὰ : μον οοσίαϊηνυ, ΠΟΤ ΥΟΥ, ἸΔῪ ἰῃ 
ἰ6 ο]ἸοΥ ἐμὲ [0 ἀγϑδιὴβ οὗ ῬΠδγδοῦ ποθ δοὴϊ ὉΥ 
Οοἀ. Το Ββέίγοδβϑβ, ἱμβογοίοσγο, 1οδ ρου [6 δρρσορδ- 
ιἰοῦ τὶϊὰ πἰοι Φοθορ ΒΒ δά νίοθ τῶβ γοοοϊτοὰ, Απὰ 
118 ντγᾶϑ 80 οομίοστηδοϊο ἴο ἰδὸ οὐ᾽θοῖ ἰπ νον, Π δὶ 
δυο δὰ [89 [018] πηθηΐ Ὀθοη ἀουθίζυϊ, ἰξ που]ὰ ἢδτο 
ὈΘΘΏ ἃ ἩΪΘ6 τηδάϑυτο οὗ ΡΟ [ο8] θοοοσογ. Βαὶ ΡΒιδ- 
τδοῖ βῸ68 ἔδείδονῦ ; ἔζοιῃ [9 ἀϊνίπο ἰἸυπΐηδιίου ἰδδὶ 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἰῃ Φοθορίι 80 οὐποϊυάο8 ἐμαὶ ἢ ἰ8 ᾿υδὲ 180 
ΤΏΔΏ ἴ0 ΟΔΓΓΥ Ουὖϊ (6 ρμΐδη.---ΤΏου δδῖ ὍΘ ΟΥ̓́ΟΣ 
ΤΥ οσπ9.--- δὶ (Ὁ]]0Ν 5 8 (086 αἶγτθοῖ δΟὨ86- 
αυθηοῦ: Αμπὰ δοοοχάΐηρ ἴο ἴῃ τνοχά.--- πόθο] 
ὀχρίαἰπα (89 Ηδθγαΐβπι ἱπ ἐμ Ἰδηρυδρο (3 55) 
Ἴ9 2 ῬΌΝ, δ, ὠρον ἐὰν ταοῦϊα ΘΥΟΣΥ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΤΥ 
Ῥπορ!9 ΔΒΔ}} [κἰ 85), δοοογάϊΐηρ ἰ0 1 ὅδῃ, χ, 1 δῃηὰ Ῥὰ. 

12, 88 τοξογστίηρ (0 ἴπ συδβίοτῃ οὗ Βοτὰ- 
τὰ ὉΥ 8 Κα, οὐ (Ὠσονίηρ ἰμ6 [κίαβ τῆ ἴδ0 Βασά. 

οἱ! αἰβραίοθ (μΐβ οχχυ στρα] στουπάθ : Ὀαπὲ οὐϑ {189 
Ἰδηραδρο δάπἶτϑ ᾿ὲ ἰαἀϊοπδιίοδ!γ, καθὰ δὴ δεὲ που]Ἱὰ 
ποῦ Ὀ6 Δρργοργίδιθ ἰῃ Βοωδρο μαϊά ἰὸ ρεΐθοθβ, [ἰ 
πουϊὰ Ὀ6 Ὀδέζον (9 ψίνθ [022 ἤογθ 118 ὈΥΪΓΔΑΔΣΥ εἰρη 8- 
6806: ο αἰαοῖ, ἐο μία οπεεοῖῦ, 80. Φοβορὰ ἴδ 
πομιϊηδίο 86 ῬΠΔΣΔΟΒ ΒΒ Οτδηᾶ Υἰσίοσ. ΚύοῦδΙ ἰἢ- 
ἴογβ ἔἴτοτα [8 ἐμαὶ ἴ 18 α Φομουϊβιῖο ἰμβογίίου, δηὰ 
[δαΐ, δοοογϊηρ ἰο [86 ΕΠΟΝ δέ, 9Φοβορὴ τῶϑ τοδᾶθ ἃ 
εἰδίο ΟΠοοσ, δηὰ Ὡοϊ ἃ σοῦδὶ τηϊηΐδίοσ, Ποθ5 6 ἀθ- 
τεἶτο (υἷ4 ἴγοπι δὴ δοαυδίπίδηοο πὶϊὰ ἐδ 
διδίθ. διϑηδδὺ οὗ ἰθοθο ἀδνβ» Βοίογο ῬΒδυδΟδ 
οχρίδηδίϊοη (τοῦ. 41), ΚηΟθ 615 ἐποίοϊὰ ἀϊδεποιξου 
οὗ Ὠϊο υἱριοδὶ ἀϊχηϊἀθ8 18115 ἐο (86 φτουπὰ.---Ἐὶ5 
σία ἔσοσῃ ἰς Ὠδηὰ,--- Αἴον [6 οοποοδδίοῃ οἵ ἐδ 
αἰχηῖν, ᾿6 σΟΏΘΓΒ οη εἶπ (8 ἱπαϊμχτία. ΤΏ6 Αγδὲ ἰδ 
[Π|6 δοδὶ- τίη, “ τ πὶ οἢ [86 ρταηὰ Υἱσζίου οὐ ὑτίσηθ τοΐῃ- 
ἰδίου πο, ἰῺ ογάος ἰοὸ αδἔχ ἴὲ ἰο ἰδ τογαὶ ἀθόσϑοθ 

ΑἜΝΕΞΙΒ, ΟΕ ΤῊΞ ΕΙΕΞΒῚ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΒΈΒ. 

(διὰ. 11]. 10 ; νἱῖϊ, 3). Κεῖ, 8 αἷδο πδϑ ἶξ διδοδρ 
0 Τυνῖο (ποβει, Ὁ. 8314) Ὑθ δβεοοειὰ ἴα ἰδ 
ἩΔἰ6 Ὀγδδαδ- τοῦ (τη8δ66 οἱ οὗ ὅπο ᾿ἴησα οὐ οοἰξοῦ), 
ποτ ὉΥ ἰδ6 ῥτγίοδίβ, δηὰ ὮΥ τοι 
ἴο Δ ΓῈκ οΟΥΤΟΔρΟ)ἀΐηρς ἰὸ ἰδ6 ἐξν οὗ ῖ8 οἤῖοο. 
ΤΌο (μἱνὰ τηασὶς οὔ ὈὨΟΏΟΥ ΜᾺΒ ἃ 
Ὡροῖς, ἰο ἀοηοὶο ἀϊδιϊποιίοη, δὰ 858 ἃ βρϑοΐδὶ πιδσῖκ 
[ἢ ΤοΟγαὶ ἔδνυονυ. Ε ὐλρβατεν ἴο “ἘΠΐδη δοὰ 
τίδ, ἰδ τδϑ 416 υβΌδ] τηδγὰς οἱ ἀϊβποϊου ἴῃ 86 μδῦ- 

τί 6 ἴῃ ᾿δφπιος τυσουσὰ ἴδ οἰγ, ἰπ πίε δοοουὰ 
οδιδγίοι. 1. 6..) ἰπ (Ὡς οὔ6 ἰδδὶ δδσῃο ἰιηπγοάϊοῖοὶν αἴες 
106 τόγαὶ ἐμδτίοι, διὰ σδυβοᾶ (86 

“ΤΌΘ ὀχοϊδιοδήίοη : ἢ38ι, ἱ. 6., ὅσω 
ἄοιον, ἰδ δὰ Ἐφγρύώδη ψοζὰ ἰοιτηοὰ ἔτοι 3 ὮὉΥ 
ΤΩ6ΔῺ8Β ΟἵὗἩἨ Μαρογοίίο γον οἶδ ποϊοῖ τηδῖτο ἐδ ΗΪΡΒἢ 
δὰ Αρβοὶϊ οοηὐαρπίίοι." ἘΟΙ, Οκβιλση: Οαἱϊ οἵ 
[06 Οορἕο πογὰ “ ὄοιο ἐλ λοαα," α ἨΘΟΓΟΊΝ 8 τηδάο, 
δου ἰδὲ ἔπόε.---Ἰ ὅζὰ ῬΒΔΙΔΟΏΒ,---Ἠθ δραίη 
(10 τοδογυδιίο οἵ διῖ8 σογαὰὶ ἀϊχηϊίγ, ναὶ πὶϊὰ τ; ς 
ΒΔΙΩ6 ἀαβηϊϊοθειβ ἢ6 δΔρροϊμὶδ ἰὐῃη ονόγϑθος οὗ τῦς 
πϑοὶς ἰδπά, π|ῖῖ} ἴδ6 σομδβοίουδηθ88 ἐπ δὶ ἢ6 τδ2 οοζο- 
τοϊϊπρ (86 εαϊνδίίοη οὗ ἰδ ρϑορὶθ ἴο ἐμ βτογῖίς οἵ 
ΤΕΥ: ΤΒογείοσο ἢθ βᾶαγβ: Δηὰ υσίϊμοιξ τδ8δ6 

ὯΟ Σάδηι, οἰα.---γοῖ ἔον [56 ἘργΥρώδηδ᾽ εαῖζθ Β6 
Τησδὶ Ὀ6 πδίυγα! χοὰ, ῬΒΑγδοῖ, ἐδογοίοτθ, θσαὶ ρὗτοθ 
δἷπι δὴ Ἐφχγριΐδη πδῖλθ ((πὸ ϑξορξ. : ψονϑομφανήχι; 
ἴον 186 νδγίο"8 ἰηἰοτργοίδήοῃϑ οὗ πνδΐς, θο6 Κ 
Ρ. 3ῦ6; ΚνοΒει, Ρ. ἽἸ Βυπϑοὰ ἰηϊοετργεὺ ἰϊ, 
ἐγεαΐον οὗΓὈὙ γε, ἴῃ ἰὼ Βοῦτον ἰγδηδίοστηδοῃ ἐδ 
ποτὰ 88 Ὀθθὴ γοηἀεγθα γουδαίοῦ ΟΥ̓ δδογαίε; Τἰυτηῆκκ: 
ἘΚΤΕ ΘΟ ΥΝΡΡ τ γον τϑ πα 106 πδὴθ 8 ἴῃ δὺο. 
οογτάδησο σἱ 6 οτθηΐαὶ [οἰ ησ,---οδθοῖδ!] 186 
Ἐκγρίδη,--οῦ Ὁ ΒΙΠΙΡῚῪ ΟΧΡγθαθοδ ῬΈΔΓΔΟΝ᾽ Β ἔδε ες 
ΔΟΙΚΠΟὟΪ ἴδδὲ Φοθορὰ πδᾷ5᾽ᾶῪ 8 τηδη βεηὶξ ὉΥ 
ἀοά, δηὰ Ὀγίηρίηρ βαϊναϊίοη. [Ι͂ἢ δἷμπι, Βθτεὶ οἵ δ]], 
858 1810 (86 πογὰ οὗ (δὲ ΡῬΓΟΡΉΘΟΥ : [ἢ τ γ βοδὰ 
ΒὮ411 ἐδ πδίϊοῃβ οὐ ἰ06 οδεὶῃβ:. θ6 Ὀ]εβξὶ Νοσὶ, 6 
Κίηῃς εκἶνγοβ ἰὸ μἷπη δὴ ἄδη τὶΐο, Αδοηδιὴ, 1826 
ἀδυρθῖον οἵ Ῥοΐρδογο ( πεντεφρῆ, ὑϊ4 συωὲ 
δοίδε εαἴ), τοδὶ δὲ Ο", πο Μὰ 1.0 μβ παρεῖε νι 
ἈδῺΘ ἴον Ης]10Ρ0}15 (ὩΧΧ, ᾿Ἡλιούπολι:, οἷ οἵ 6 
βυ}). “ΤὨΪ8 ΟΥ̓ οὗὨἨ Ου (ἴδ. οἰδυροὰ Ὀγ Ἐσοκίοὶ, 
ΧΧΧ. 11, ἀοτίει νοὶ ἰμίο 111})} γγχδβ ἃ οἰ οἱἕγ, ἀσνοιοὰ 
ἴο ἴΠο ποτβηὲΐρ οὗ Κα, 89 βυῃ-φοα." οἰ σθοι, “Δ. 
οογάϊηρ ἴο Βεασαδοη (΄ Ττανοὶβ,᾽ οίο.), ἰζ5 πδῖλθ ὑροῦ 
[Π6 Ἰηοῃυπηθηϊ δ τγῶὼ8 ΤᾺ ΒΔ, οὐ Ρα- δ, ἢοῦβο οἵ ἴδε 
βῃ, Ηρα, ἔτοτα ἰλ6 οἰάἀοδβὲ (ἰτλ658, 88 Ὀθϑὴ ἃ οοΐε- 
Ὀγαϊοὰ ἰοταρὶθ οἵ [86 δίῃ, τ ιῖζἢ ἃ ΟΣ ΡΔΩΥ͂ οὗἉ Ἰοατηρὰ 
ῥτίοδίβ, προ ἰοοὶς ἐδ9 ἧτει κίαμὰ ἴῃ εδθ 
οΟἸ]ο δ οὗ ργίοδβίδ (οοορ. Ηξδβου. ἱϊ. 8: Ηενοεταν.- 
ΒΕΒΟ, ἢ. 80) Κεῖ, ΤΏ βδίιθ γϑρδσϊε: “" Ξυοὴ 
ΔῺ ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΏΔΡΥ Ῥγοιαοίίοι οὗὨ δ δ)δυῦθ- ὑγίϑοοσ ἰδ ἴὸ 
Ὀ0 οχρίδίηϑά ἔροτα πὸ πἰσῃ ἱτηροτέδηοο πρμϊοδ δῃ- 
ἄψαυϊιγ, δὰ οβρϑοΐ!γ Ἐργρύδη δπιχαϊιν, δϑοσίθεὰ 
ἴο ἰδ6 ἱπίοσργοϊδύοη οὗ ἀγϑδῖῃβ, ἀῃὰ τὸ ἰ(δ6 οσχῦ 
βοίθῃοοβ, 88 4190 ἔγσοτα [86 ἀοϑροῖο ἔοστω οὗ οτἱηϊδὶ 
ΨΥ ΘΒ. ΑΒ 8 ΡΔΓΆΪ6Ὶ] σα86, 86 τοϑίοσβ ἴο 
ΒΟΡ. ἰϊ. 1231, ποτα ἘΒΠδιωραίπἰς8 'β8 τοργεϑϑηϊοὰ 

Δ5 Ῥτοπιοίΐηρσ (86 Θ0ῃ οὗ ἃ τωδϑοὴ ἴὸ Ὀδ 80.-ἷπ- 
αν, ὈΘΟΘΔΏΒΘ, 88 “ἐπ Εργρίίδηβ οχοο]ϑὰ 8}} τηςα, 8δὸ 
(8 ὁπθ Θχοοὶϊθαὰ 41} {86 Δη8 ποτ ϑοῖνο, ἴα 
πὶβάοτω. ΤῈ6 ῥγίϑβί γδὴκ γγὰ8 οβίθειηδα [86 Βίσῃηεδι 
ἴῃ ΕαΥρὶ, ΔΒ ἴξ ψδϑ ἰδ οδϑίϑ ἰο πϑ σοῦ [86 Κίηρς δῦ" 
850} Ὀεϊοηχοὰ, Κνοβσι, (ρ. 816) διϊοιηωρίδ ἰὸ ἀο 
ΔΊΓΑΥ (16 Οἱ ΠΟΥ τ ΐο (μἷα ἰδιρῖθ οὗἨ ΟἹ τρδῖκοδ 



ΟΒΑΡ. ΣΙ. 1-δ᾽. 

ἴο [89 δεδυπιρίΐοῃ ἰδὲ (Π6 15τγδο δ ΟΣΘ ἐδ6 ΒΑΙῺ 6 
Ἀ5 ἰ6 ΗΥΚΒΟΘ, ΤΏΟ δΓ΄Ὸ βαϊὰ ἰὸ ἢανθ ἀεδίσογοὰ (6 
Ἐκγρύδη ἱερά. Τί δηοίθηΐ ΟἹ νϑ αἰϊυδίοα ἴῃ 
Ιοντον Ἐγρῖὶ, δρουξ ὑπὸ ἰοᾶστιοβ Ὠογίῃϑδϑὺ ἔγοσα {16 
τοδϑηὺ οἱϊγ οὗ Οαἶτο. ΤΠ εἰϊπδίίοη οἵ Ηε]ορο]18 

᾿μὲδρμκεῖνη ὉΥ τοουηὰκ οὗἁ οδγίδι, ΠΟῪ δηοϊοκὶηρ ἃ θδὶ 
Ρίθοο οὗ Ἰαηὰ, ἴῃ [86 οοῃίτο οἵ ψηΐοὶ δίδηβ α 80]}- 
ἴΔΙῪ ΟὔΘ β]ς. [Ι͂πῃ 186 Υἱοὶ Υ 18 [86 οἱἐγ οὗ Μαιασίϑ, 
πἰίιῃ ἐδ6 νὰ}} οὗ ἴ06 δυῃ, δηὰ α βϑγοδιροσο ίσθο, ὑπο 
ὙΠ|οῖι, δοοογάϊηρ ἰὸ ἴδ6 ἰγαύϊοι, 6 ΒΟΙΥ (ΔΤΟΣΙΥ ἰδ 
φαϊὰ ἴο ἴδγο γοδίϑα, 

6. ει. 46-ὅ8. οοοορἧ᾽ε πιαπασεγκοπὲ ΟΥΓ ἐε 
λατυδεί ἀμτηπρ λό δουδη ψοαγ Ὁ ρίοπέν, απα λὲξ δδδε- 
ἐς οὐὗἠἨ ολιίάγονπ.--ΑΑ ἸΔδ δοδορὰ σαι γϑασχα 
ο].---ΤῊο ΒυϊηΏΔΙ δοοουῃῖ, γον, 4ὅ, δια ϑοβορἢ 
τοσηῖ οὐδ, 8 Βοτο αἰνθῃ τοῦτο δρθϑοϊβοδ!γ. ΚΌΟΒΕΙ 
ἀοο68 Ὡοΐ Βοοῖ [0 ΚΠΩΟῪ ἩΠδ2ὲ [0 τηδξα οὗ (δ ἷ8 ποθ 
οὗ ΒΙΌ1108] τοργοβοπιδίίοη, ἴῃ τυϊσ ἰδ ΓΤΟΒΌΙΩΘΘ 8 
ουτηοῦ αδϑϑγίϊοη [ὉΓ ἴΔ6 ῬύγροΟΒΟ οὗ τολκίπρ Ββρϑοὶβ- 
δδιίουβ. Ηο 6811}8 ὑροῦ ἰδο τοδᾶδν ἴο ποίθ “ἰδ [8 
Βδα ὈΘΘῺ ΔΙΓΟΔαΥ Ββαίά, νϑὺ. 46.) ΑΨ8 [186 ἀγθᾶσωῃβ ἃσῸ 
ΓΟ] Β]]οα, 580 Φοθορὰ (1818 εἷβ Ηἰδ τωοάθ οὗὅ 
Ῥτοοοθαάϊηρ 8 οἸΘΑΣΙΥ δἰαϊθα, [Ι͂ἢ ἴπο οἱιΐο8 οὗ (ἢ 6 
αἰδεγοηὶ αἰθίτίοίϑ διοσοβοῦβοβ δγὸ Ὀ8}Ὲ, ἴῃ ΒΙΟὮ 18 
ἴο 6 αἰ ὃρ ἴδο ΒΗ ρατὶ οὗ (6 Ὠατνοϑὶ.--- ἤδη 85» 
86ἢ.---Ἰἡ 0818. ὭΔΙο ͵ἰ8 Θχρτεββοά {π6 ποραινο οὔδει 
αὖ ͵ϑ ὀχα! ἰδίου : αοἀ ἢ᾽Δ45 ἤτοεὰ εἶπ ἴσου (86 Ραΐῃ- 
ἴα] τοι ὈΓΔΏΟ06 οὗ ἢΪ8 βυ δου ησθ, δηὰ ἔγοτλ δ] δῃ- 

τϑοο] ] οιΐοηβ οὗἁ 8 δίῃ ου᾽ 5 ἤοῦβθ. ΤῺΘ ὨΔΠῚΘ 
ἘΠ Βταΐπν ΟΣΡΓΟΒΒΘΆ, ΟὉ ἰῃ6 ΘΟΒΙΓΑΡΥ͂, ἰδ6 ροβί να 
σοῃβοαῦοθοθ. [{ 8 ἃ ἀο.}0]96 Βαρρίπμϑθα ὁπ ἃ ἀδικ 
οϊ], δα ᾿πουρὰ πο δὰ βαϊὰ : [ῃ [6 ᾿ἰδηὰ οἵ ΤΩΥ 
ττοιομϑάποβα ὑβοτο ἰβ ἢγεὶ, οἰ ἑγογαῆοθ, ϑεοοηᾶ, ἃ 
ΓΑΙ βίης ἰ0 ΒΟΏΟΡ. 

. 76 δούυοπ ψοαγδ ΟΥ̓ ἀδαγίδ, ἰλ6 7απιΐησ, απὰ ἐλ 
δεϊϊὰπο ὁ (δ σταὶπ. Οὐ ἴ.0 ἐγϑοαυθηΐ ΟΟΟΌΤΤΘΏΟΘΘ 
οὗἨ ἑδτιηΐηθ8 ἴῃ Εβγρί διὰ ἔπο δάΐδοθηςξ πογίμογι οουἢ- 
τιῖοα, 6606 Καὶ πιι,, ἢ. 2688. Εθν ΡδυΟΌΪΔΓΒ 866 ἐν Ἰρτῦ 
ὍΘ, δη οχίταοίϑ Ὀγ βοβγδάον, Ρ. ὅ90.---Ατπα 411 
οουεῖχίοπ5.---ΤΠ6 σοπηΐτίεβ δαδοϑηῖ ἰὸ Ἐυρὶ, δου 
Θδρϑοΐδιν Ῥαϊθϑμπο. ααδίἀβ ἔγοσῃ ἴδο δος ἰμδὶ Εσγρί, 
ἦπ οανὶν Εἰπ68, ὙΔΒ 8 ΟὙΘΔΏΔΓΥ [ὉΓ [᾽ὴ6 ποὶρῃ οτίἢρ 
οουῃίτίοα, δῃὰ ἐπδὶ (Π6γ, ἰμοτοίοσγο, βυδεγοὰ αἰ80 ἴγομι 
ΘΥΘΓΥ͂ δηηΐηο ἰδδὲ δ ὍΡΟΣ ἱξ, ἰὺ ἰΒ ἃ ἰῃΐηρ ἴοὸ Ὀ6 
ποιϊοοά ἰδδὺ [86 τίη -ϑϑδϑοι οὗ [680 ἰδη δ, 848 Ὑὸ]]} 
88 {16 τἰβίηρ οἵ ἐπθ ΝῚ]6, τὰβ οοπαϊοηθὰ ὁ Ὠοτί- 
ΘΣτι ΤΑΪΏΥ πϊηαπ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΈΠΟΑΙ, 

1, Φοβθορῃ ΒΒ οχδϊιδιΐοῃ : 1) Οοῃβίἀδρεὰ ἰη ἰἰβοὶὶ 
Οτουπάσά ἰη κἰ8 ἀοβίίηγ. Ασοοιαρ ἰδμθὰ ὈΥ οἶδ ἰῃ- 
ποσοπί βυβοτίηρθ δηὰ ἰδ κοοὰ οοπάποϊ (ῬὨ]. 1}. 6). 
Οὐαστίοα οαἱ Ὁ ἀοάΒ ρτδοθ διὰ πίϑάοτη δ8 ἃ αἰνίμο 
Σαΐγϑοὶο ἱπ ἰδ δροοίαϊἐδείηια. 118 Ῥεϊμοί- 
ΡΆ] οδ͵οοὺ ἐδ ργθβοσνυδίίου οὗ ἴϑδγϑϑὶ δηἃ οὗ ζΩΔῊΥ τ- 
τίομδ, [18 γος οὐ])θοῖ, 15:86} 8 οὐποδέου ἴῃ Εργρί, 
18 ἱπυρουίβῃ8Ὁ]6 αἷμα ἐπο ρἴοτγ οὗ αοἄ, δηὰ {δ οἀϊ- 
οδίϊου οὗ ἴδ ρθορὶο οὗ Θοὰ ὉΥ͂ τηθδπβ οὗ (86 ἔππάδ- 
ΤαΘΏΪΑ] ῥγϊμοῖρ]ο: ἰθγουρἢ Βυτοϊ]ϊαιϊίοι ἰο Θχαϊίδίζοῃ. 
2) Τηΐθ οχαϊ δου, ἰῃ 18 ἐγρίοαὶ 68:06 : ἰδ 
868] οὗ Ι5τρθὶ Β σιίϊάδηοο ἴῃ Εργρί, οἵ ἴπ9 χυϊάδηοθ 
οὗ 4}} (8ὸ ἔδιἢι], οὗ {π6 συϊάδηοοῦ οὗ Ομ γῖβὲ 88. 189 
Τά] οὗ ουν αἰνίηθ ἱπρισυοίίοῃ. 

2, Φοδβορῃ Β ευδοτνίηρθ ἔγοστα ᾿ἷβ Ὀγοί θα 80 ἑυγιοὰ 

60] 

ΑΒΘΙ παβ οὐγίωρ ἴον τϑηρβθαποοῦ ἴῃ πὸ δὐοδοϊυθ οἱ 
ΘΟΔἀοτηπίηρ 56:86, Ὑ1]8ὲ, ου ἴ.6 οἶμον Βδηά, Ομ γῖβυ Β 
τ Ομ οἰ ἰδίου ἰ8 Φοπποοιθα πὶϊὰ δὴ ἰηταγὰ δηὰ βρίτ-. 
ἴζιδὶ ἰαάρτηομξ. Απὰ ἰδυδ, 150, Φοβορῃ 5 Ὀτοίσθῃ 
ποθ ἰο Ὀ6 ἰοὰ ἐπγουρὰ ἃ μοὶ οὗ δο ἐκηον]οᾶρα ἴἰοὸ 
Ῥθδοθ οὗ οοπβοΐθῃοθ, ᾿υδὲ 88 Φοθορὰ ἱπαϊν Δ }}γ δ- 
δ ΘΗ ὈΥ ἀορτγθοθ, ἰῸ ἃ οοιαρ]οία Υἱούοσυ ΟΥ̓́ΣΣ Ὠἶτη- 
8 

8. ῬΈΔΥΔΟΒ᾽Β ἀγΘδΠΊΒ, {κ ΝΟ Ββδἀμ6ΖΖαυ, Ὀ6- 
1πγουρὰ ἐμθ ἀϊνίπο ῥσγονίἀθησθ, ἔδοίοῦβ ἰῃ (86 

ποῦ οὗ ἴἰδο ποῦ] "ἰδίου. 77 ζίπσ'ε λεαγὲ ἐδ ἱπ 
ἐλο λαπά οὗ ἰλε Τονά ; α ἰδ τίυογε 7 ωαίεν ὧδ ἐωγη: 
εἰ ἐέ (Ῥτον. χχὶ. 1). Α8. ἰδὸ ἰσὶι ῥγιοβδίϑ (Φ μη χὶ. 
δ1) τοτὸ ἴο αἰΐον πογὰβ οὗ εἰ χη βοῦποθ ὉποΟΏΒΟΪΟΌΒΙΥ, 
διὰ ὈΠΎΠΙΠΪΡΙΥ, 80 ΚὶπθΒ δῖῸ τηδὰθ (0 βεῦνὸ αοὰ ἴῃ 
δοίβ μβδυΐῃρ 8 βίρῃη ! βοδῆοο θογοηὰ ἰτητηοαϊαίο ἰηΐθῃ- 
Ὠομδ. [{8 στοοίδ, Βοπούον, οχιομ θὰ ἄοόπτῃ ἰηΐο {86 
ἄγϑαμι οὗ ᾿ἰέβ, Οοτἶδοι ο8}18 αἰξθηϊου ἰο Νοβίον᾽ 8 
ἩΟΓΩΒ ΘΟΠΟΘΙΠΐηρ Ασδγαϑιηποι ἄγοδιι (1 ῥαά, ἰϊ. 80). 
σιν (" Βίδ]6 ΗουγΒ᾽᾽ [8 ΔΠΠ οἱ ἰδ βδιὴθ ἱμβουρὮι. 

4, ΤΊΘ ΤΩΘΙΏΟΥΥ οἵ ἰδο οἰϊοῦ ὈθΠῸγ. Ἐονμοια]- 
686 οὗ [16 Ε:18}}--- ΒΏΔΓΡ ΤΟΙΔΘΙΌΓΑΠΟΘ ἴῃ ἰδ6 Β6Γ- 
νἱοο οὗ [80 ἐτοα. ΤῈ ΤΩΘΙΏΟΤΥ 88 οσχογοϊβοα ἴῃ ἰδ 
Βοσυΐοθ οὗ ς ονγχοιης δ} (ἰδὲ Ὠἰηἀ618)---Ὑὸ- 
τα δ γίηρ, 4}1} (ἐμαὶ ῥγοιηοίθβ). Τηδ ομδησθ ἔτομλ 
ἀδικηθδβ ἴ0 ἸΙσῆξ, ἴτοπι πἰρῶς ἰο ἄν, ἴῃ ἐδ ἰδπιάβοῦρθ 
οὗ Βἰβίουγ. 

ὅ. Φοθορὶὰ 88 ὀρροβϑᾶ ἴὸ ἴπ6 Εργυρίϊδη ᾿ς γργοίουΒ 
οὗ ἀγϑᾶσηβ, Μόβθ8θ 88 ὁρροβοὰ ἰὸ ἰῃς Εργυγρῶὥδῃ δβογ- 
ΘΟΓΟΣΒ, ΟἸτῖδὶ 88 ορροβϑα ἰὸ ἴπο βευῖθαβ δὰ ῬΒαδτγὶ- 
8668, ΡΔ0] 88 ΟΡ ἴο δογοβίοβ, εἴα. οὐ, ἰῇ οὐδοῦ 
ἩΓΟΓΒ, (86 οοῃίγαδὶ Ὀδίπνεθη ἀϊνίηθ πιβάογῃ δηαὰ τ 
ἩἸΒάοτα οὗὨ (}}}8 πον  ἀ---ἃ οοῃ γαβὺ ἐμαὶ ρογνυδᾶθθ 8]} 
Βἰδίουυ. 

6. αοὰ οοπόποίβ ΘΥΘΤῪ πιδίΐου ὈΥ ἰἰ8 Βρθοΐδὶ ΟἿ ΑΙ- 
δοίοτίβιΐο, ὈΥ (8. τοὶ! σίου ἔόστηβ, δοοογαάΐηρ ἴὸ {86 
ἸΏΘΑΒΌΓΟ ΟΥ̓́ ρῥἰ ον ἰμδὶ 15 ἰη ἰμοῖω. ἸΤδυδ 6 τυ]οὰ [86 
Ἐκγρὕδῃβ ἐπγουσῇ ἴ.6 πἰρῃ 116 δηθὰ ἴῃς ποῦ οὗἁ 

ἢ, Το Ἐργρ δα βυτη θοἰϊΐδτη ἴῃ (16 ἀτγθδιὴθ οἵ 
ῬΒδσδοῦ. “680 ἀπὰ εἰ ἶαν ἱμουρίδ, πο ἀουδί, 
οσουττοα αἷβὸ ἰο ἴ86 Εσγράδῃ βοσῖθοθ, Ὀυὺ ΦοΒΟΡἢ 
ἀν πο) γ-βοαϊοὰ 66 ἯΔ8 ὨΘΟΘΒΒΑΓΣΥ ἴῃ δδϑυνΐηρ' [86 
ΤΟΕΡΟΙΒΙ 1 ΠΠ ὴ οὗ 86 ξουτύθοιι γϑασθ, 88 π]}ϊ ἃ8 ἴῃ [16 
ἰηἰογργοίδιοη οὗ (16 ἀγθδπιβ, ὙΔοἢ αἴου σαγὰβ δρ- 
ῬΘΑΡ ΥΘΙΎ δΒ'π0]6 δῃηὰ οδγυίουβ." ἢ] ἰσϑοῦ. ΤΊιΘ 
οἰ ἶοαὶ ροΐπὶ, ὑμδὺ αἰγίηθ οουγαβθ 8 ἩΘΟΘΒΒΘΑΓΥ ἴοτ 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 18 ποὺ ἰο Ὀ6 ονουϊ]οοϊκθὰ. [1 γὰ8 ἃ ῬΟΓΟῸΒ 
ἀπ ἀογίδἰκίηρ ἰ0 δῃποῦυηοο ἰὸ ἴμὸ Εργράδη ἀοδβροὶ ἃ 
ἕαταοΐπο οὗ βου γοδτθ. [ὑ ἰδ ποὶ οοττοοῖ, 88 ΚΠΟΌΘ] 
δβιδίθϑ, ἰδδὺ δοοηρ [86 ΒΘΌΓΟΥΤ, [8186 ὑσορμοίβ ΔΌΠ6 
τοίοττοα τὸ . δηὰ 850}}}} τοῦτο 41688 Ὠΐ8 
Δ]οραίίοι οὗ ἃ ἀἰδδγθῃοθ Ὀούτγθθῃ ἐμ6 “ Ε]Ο δι "ἢ δηθὰ 
116 “ Φοδιονίδι᾽ ἴῃ {18 τοϑροοὶ, ΒΟΟΒ ΒΡΘΆΚΚΒ οὗ [86 
εἰϊν οὗἩ ἰπιοτργοίίηρ ἀγοδσὴβ ππ οἷ ΦοΒαρ ῬοΒθβοββθα, 
88 ἃ μἷῆ οἵ ῬΙΟΡΒΘΟΥ, ἰηΐογίον, Βοπόνοῦ, ἰ0 (δδὲ 
τοδηϊοαιοὰ ὈΥ ἴβγαθὶ δηὰ Φαοοῦ πβθη ἴδ6Υ Ὀ]οθδοᾶ 
ἐμοῖν βΒοῦ8. Εον ἴδο ἄγϑδιι ἱπίογργοίοῦ ἢ 88 8 Ὠδηα]θ 
ἔνθ ἰο ἶτη ὮΥ ἰδ ἄγοαῖα; ΜΔ11δὲ ἴῃ [Π6 886 οὗἁ 

ἀὐμίς Φδοοῦ, δὰ οἶμον χορ ιοὲβ, ΘΥΘΓῪ δ ἀ6- 
ῬΡοπάθης οὐ αΐγθοῦ ἀϊνίηθ ἱμδρίσαοῃ. Βυΐ (δ0 
Ρτορδοίϑ τιθη οηθᾶ, συθὴ ἐδοβο ἐπδὲ ρστορμιοαίοα ἰπ- 
τοθαϊδίοὶγ, μδα εἰδίοτίο Ροὶηὶδ οὗ ἀθραγίιγθ δπὰ ὁ0ῃ- 
ῃοοίΐοη, Ἧγ7 68 ΟἿΪΥ ΒΑΥ͂, ἱπογϑίογθ, (δὲ ὑΠ6ΓΘ ἃτὸ 
αἰδογθηϊς ἔοστηβ [Ὁγ ἴδ6 τηδηϊ οβίδιίοῃ οὗ {6 ῥτο- 
Ρδοίΐο βρίγιὶ. Ὀἰνίηθ οοσίδι ἰγ 18 [6 ΘΟΙΏΣΩΟΣ τοδὶ 

8 ΌΥ οὐἶδβ ργαοθ ἰδδὲ ἰβ6Ὺ Ὀθδοότηθ δυδεγίηρθ ἴον ἐποὲν | οὗ 41}. 
οὔπι ροοὰ. ἸΤδυ8 Φοβαρἢ Β βΒΌΒΟΣΙ ρα ὈΘΟΟΣΩΘ ἃ [υΓΏ- 
ἴησ-ροίϊηὐ Ὀούπτοοη ΑΡ6]}8 Ὀϊοοα οτγίπρ ἴον υθροϑῃοο, 
διὰ [Π6 ἀοδί οὗἨ ΟἸγτίϑυ σϑοομοὶπρ ἰἢ6 ποιϊὰ, ΤῈΘ 
οορῖγαϑι ἤογα ἰθ πὸ οομίγδαϊοϊοη. Τμ6 δορὰ οὗ 

8. Τ86 υπἰἱνογβα βεῖο ἀσροοῖ οὗ ἰδ6 ΟἹ]ὰ Τοδβίατηθηὶ 
ΒΡΡΟΔΓΒ 880 ἔγοτῃ {δ8ὸ ὕδοί ἱμαΐ οἂγ βδγγαίίνο, πιϊπουῦὶ 
ΔΩΥ͂ ΓΌΒΟΙΥΘΟ, ἱπίουβ Ὁ8 ΠΟῪ ρῥΐἷουβ Φοβθρὰᾷ ὈΘοΟΙΏ68 
ἰποοτρογδαιθὰ ἴῃ {86 οδϑίθ οὗ ἘΚΥΡΔῺ ἢ 49. 



608 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΕ ΤῊΞ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΞΕΒ. 

ΒΟΥ͂ΔΒ᾽ 5 τοὶ σίου, βαγβ Ποὶ ἐσϑοῦ, “ οοδοσϑ ἰπο 
ἐἶδτι ζοσιηβ, ἰὴ οὔθ ἴο ττὶο, πίθους Ὀθοοσαΐης 
ἶη ἰ, ΒΕΓΙΘΌΥ δρολκίσ, ἰεὲ τ ἰδ6 δαδυμηΐηκς οὗ 
Ε Ουθίοτηβ ὈΥ οπ6 ἀογνοιοα ἰο (86 τεϊ κίοσι οὗ 
Φειιονδ. ΟὐτΏραΓΘ [86 ἰπυΐσοποο βθοτγε ὮΥ Εἰ δὴ 
ῖο Ναδιηδῃ [86 ϑ'γγίδη (3 Κίηρβ νυ. 17--19.. 

9. ΘΕΙΊΤΖΒΟΗ : “ΞΒον, ἰθθα, δαῖρ [ἱλ6.--- Ὁ 
«8 ἴς Ο γί βάλῃ ἴῃ μἴτα ἴὸ ΕἾοΥΥ ἴῃ Ββανίηρ ἰογροίίοῃ 8 
[αιμον δπὰ ἢἷα τηοῖμον δ᾽ ΤὨΐ8, Βοτνόνογ, 15 οὶ (80 
6836: [Ὁ0Υ ὙΠΘῚ ΦοΒΟρὮ Βρθαῖχ οὗ δδυΐης ἰογμοίξεμ 
ἢἰΦ [δι μοΥ δ Ὠοῦδο, ἢ 88 ΒΌΓΟΙΥ δΒΟΙΏΘ ΤΩΘΙΔΟΣΥ οὗ 
{86 ἰαὐυνίε8 οὗ δἷβ Ὀγοίμγοη, δηᾶ (ἢ6 Ὡδπηθ Μδηδϑϑοὶ ᾿ σἱαὶ 
3. ἴο τουαϊπα Ὠΐτὰ ΘΟΙδΙΔΕΙΥ οὗἁ {{|8 ΠΟΌ]6 τοθοϊυ οι 
ὦ ἴογχεῖ ἷ8 στοῦ. [λὰῖμοῦ ΤΠ ΔΏΒΝΘΙΒ ἰδ ΟἾΤῃ 
αυσαίΐοι : ο ἱπίοπάρα (0 887, 1 ΠΟῊ 860 ἴδδὲ ΟΘοὐ 
Ἰοθδηΐ ἴἰ0 ἰδ 9 ΔΎΔΥ ἴγοτη το 86 οσηβάσῃοθ Ἡδιίοδ 1 
«Δὰ ἰπ ΤΥ ἴδιον. ἔἴος δὸ ἰδ ἃ ἰοδαίουβ ἀοἷ, διὰ ἷβ 
ῃοὶ Πρ ἰμαὲ [06 ποαχὶ εδουϊὰ ὮΑΥΘ ΔΩΥ οὐδον 
Ετουπὰ οἵ τοβὶ μβδῃ Ὠΐταβο!!. “1ἰ 6 τοιρδυκδΌ]ο,᾽" 
ΒΔγ8 ΚΝΟΒΕΙ, (Ρ. 288), " ἐἰδδὶ Φοδορὰ ραἶνεϑ 50 
ἱπέοττοδύοη οὗ ἢἷ8 δσίδίοτιοο, δηὰ οἵ μἷϑ δχαϊιδιΐοῃ, 
ἴο ἃ δίῃον Ὑδὸ 80 Ἰονϑὰ εἰμι, αηὰ οτ Ὧἢ6 80 Ἰογϑὰ 
Ὦ ὅπγ, Ὀαὺ ροττηξι θὰ ἃ ϑοτίοδ οὗἨ ΥὙΘΆΣΒ [0 ρδ8868, δηὰ 
ούθη ὑπθη ΜᾺ8 Ἰοὰ ἰο ἰδ ὈΥ͂ [86 οοταίηρ οὗὨ ιἷ4 Ὀτείῃ- 
το." ΤΠ6 ΡῬΓΌΡΟΥ βοϊοη οὗἁ [818 δογυρία, δἰγοδὰγ 
οπἰοτίδἰμθα ὈΥ ΤΒοοάδοζοῖ, τς Βπὰ ἴῃ Βευπιρσαγίθῃ. 
“1 ἢ δἰοβααϑὺ ἴδ Β6 τοπουῃοοά 4]] βο] -δοιϊηρ ἰῃ 

ἴο αο(δβ ἄθογοο, πο Ροϊμίθα ἴο ἃ ἔωσι 6 Ὁ 
δὰ τγοῖῈ ρ]ογίουβ δω. Τ86 Βγεῖ ΘΟὨΘΟαΏΌΘΏΟΘ 0 ὯΘ 
τεδοϑὰ γὰβ (6 νουϊβοδου οἵ διἷβ ὑσορθθοῦ, ἰμδὲ δΐ8 
Ῥόνον τηῖρξ Ὀθ6 ρμἰδοϑὰ οἱ δ βίδῃ]!6 ἑουπάδιου,"" Το 
(9 (ογο τηυδὲ Ὀ6 δ ἀφο (Π6 σοπαἰἀοτδουῃ ἰμδὲ “20- 
ΘΟ οΘουἹὰ ποὺ πλλῖκο δἰπιβο}} ΑΒΕ ΚΗΘ ἰοὸ 18 
ἕδίμον νὶϊμουὶ Ἰοδάϊησ ἴο 186 ἀἰΒοου τ οὗ (6 συὶι 
ΜΘ ποϊρηθα ὑροὴ ἷ8 Ὀγοίβτθοη, Α αἰρ ἰδὶθ 
ἀὐβοϊοσυσο οὗὨ ἷ8 ἀδιῖς βοοσαὶ τοΐρἢξ, ροτδρα, τυΐῃ 
Φδοοῦ᾽Β μουδὸ ἰΣΤΘΟΟΥΟΓΒΌΪγ. Απα, πα]ϊγ, ἷξ χηυϑὶ 
δ οσπδίἀογθὰ ἐπαὺ δοβορὶι, Ἔβρϑοῖδ!!ν ἀυγίηρ [86 ὅσαι 
ΥΟΔΓΒ, ἢΔα Δ 081] ἰο δοίϊνο ἀυϊίο8 οὗἨ [Π6 τηοβὲ δισίῃ- 
δ μος Ρ ὨδίυΓΘ.---ΒΟΗΒΌΣΣΕ : Ξίηοθ Φοβθρἢὴ 

ΤΩΘΏΠΟΠΒ ἢΐβ ΔΤΟΓΒΙΥ (πῃ [86 ἀθοϊαγδιίοῃ τε- 
Βροοίίηρ [86 Ὡ8:190 ΔΙ ΔΒΒΘ ἢ), [6 πηυδὺ μανο τοίογτοα 
10 δἰ8 [Δι γΒ ἢοῦθ6 ΟἿΪΥ ἴῃ ἰἴ8 ποτ δι) ΓΟ Ϊ ὨἸθΟΘ 06 
88 (86 Βο6η9 οὗὨ Πα τοΐβοσυ. [Ι͂ἢ Υἱοῦ οὗ [86 Ὀγοδοπὶ 
ΔΒ ΒΟΙΠΙΟΙ ΒΡ. οὐ ἀθπ ἢ σσῃέτο θὰ Ὀγ Οοά, δἷβ Ὑγ80]6 
Ραδὺ Ὑδη δ! 65 ΑΙΤΒΥ, 88 ΘΟΙΙΡΔΥΘΔΟΟΙΥ οὗἨ πῸ ΟΟΏδ6- 
αὔθῃοο, [ἐ ἰθ {π6 οοπβάθῃοθ οὗ τοὶ ἰη οὐδ ῥχονὶ- 
ἄσῃοθ. Οαϊνίῃ, 1ὑ ἰ8 ἰσυσ, ἱτηρυΐοδ ἰὲ ἴο πη 88 ἃ αἱ : 
ὙΠῚ1|6ὲ ΤΠ 60Δ118 ἰδ 6 οπάογα! ἀοοϊδταοη. Αἴ- 
(οτπασὰβ, αἱ ΕΡγαὶπιβ Ὀἰτίι, 86 συγ ον τουλδσῖκα, 
Φοδβορῃ δοϊὰ ἴῃ, δὸ ἴο ) δὲ8 ΖΌΥΤΩΟΣ ΘΧΌΌΘΤΘΠΟΘ 
οὗ ογ. Τὴ πογάβ, ἐπ ἐλα ἰαπαὶ 9 νιν ϑουγοῖοδ 
(πιοδιίηρ Ἐργρὶ), τοῦθαὶ ἃ τοουγηδι! Ἰοηρίηρ ἴον 
ὐδθδδῃ. 

ἩἨΟΜΙΙΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

866 ἴδ Ὠοοί 4] δηὰ ἘΠΗΐΪοΔ], ῬΈΔΥΔΟΝ 8 οδδν- 
δοίοσῦ. Α ρϑοὰ Κίῃρ ἃ Ὀ᾽οβϑίηρ (0 δ᾽ Θουπῖῦγ. Ρ[ιΔ- 
ΤΑΟΪ ΒΒ ἀγοδῖὴ ἃ ΤΩΡ οὗ ἢΐἶβ ΟΡ [ὉΣ δ18 
ἐδοτοίογο, 8190 οὗ (οὰ δ ὅᾶγο ἔος τω, ἘΕὐυθυ] δοὰ 
υὑηίγυ Ὧ}} ΥΘΆΓΒ; σγθαῖ ΤΩ ΘΔῺΒ ἴῃ ἔδο μαμὰ οὗ ΘΟ Ἐ 
Ρτονίάθηοθ Φοβθρ δ ἀ6! πόσβηοθ Ὀογομᾶὰ οχροοία- 
ἰοῃ: 1. αεῖο Ὀονοηὰ οὀχροοϊδίίοι : 2, ϑαυΐγ Ὀογοπὰ 
ἐσχροοίδιίου ; 8. στγοδὺ Ὀογοῃμὰ οχροοϊδοη : 4. 6» 
τίγοὶν αἰ ογοηὺ ἔγοπὶ τ μαὺ ἢ6 (δουρί ἱπ Ηἷβ Ἰοηρίηρ 
ἴον Ὠοίηθ. Φοβορὴβ ἀο᾽ἰτοσδθοο δηὰ οὀχαϊδιίοη ἃ 
ἐγρίοδὶ Ἵσάον πὰ Οοαβ Κίπρχάομ : 1. ΕΥ̓́ΟΤΥ ἔτ9 6χ- 
αἰϊδιῖου ῬτΕΒΌΡῬΟΒΟΒ 8 ἀ δἰ ἰσογδηοθ; 2. ΘΥΟΣΥ ἰσῸθ ἀ6- 
Βνεγαῦοθ 8 ο]οτόὰ Ὦν οχαὶ ἐδεΐοα.---Φοθορ δπὰ ἐμ 

αἰνίπο ἀθογθοβῖ (86 Ὀτοίδτεη οὗ ΦΟΘΟΡῈ ταρϑὲ οοτη). 
Ταυβε: ΤὨτουρὮ δυχη]ι[,διίοη ἰοὸ οχαϊιδίοη.-- -Τηὰ 
ὨΙΒΊΟΤΥ οὗ Φοδορ! ΒΒ οχδιιδίοι : 1. θα ἴῃ ἰδ 
ἄδερ, ΠΟΙ͂ ΟΟΒΒΟΘΏΓΥ πᾶ πὸ δυδὸν αοὰἃ ἰο κυϊῶς 
ὯΔ; 8. πθῃ οἢ [ὴ6 τηουδέ, ὮΟῪ δυΓεὶγ ἔτοσῃ (ἢ ἀθερ 
ἀοοδ ἔπ Ὀ]εαδίηρ ἀγαν 15 τεσ βοδος. 

μρεί ϑροίζοκ (γεῖβ. 1-) ϑταῦκε: (ιν: 
“ἩΗϊΐΪδι.᾽ νυ. 90). “ΤΒοτο ἰδ ἐδαιίΐηο ἰὴ ΕἘστρὶ θα ἐδ6 
ΝΟ τῖβοβ ΟὨΪΥ ἵποῖνο 6116; {πο ΓῸ 18 8[}}} δαδόττηρ ἐξ 
ἐξ ἀο68 Ὡοὶ οχοροα (Ὠἰγίθοῃ: ἰ ἰδὲ τίβοβ ἰὸ ΤὈσσίθαε, 
ἐθοῖθ 8. στοαὶ σοϊοϊοἰῃς. -- κάμε: ΒΟ Οοὰ 
ΤΘΔΏΒ ἴο0 Γαδο ἴο Ὠοσοῦ, ἢ6 ΒΌΒΟΙΒ [0 Τοεηδὶν, ἴον ἃ 
τγωσ, υπάοσ 1.6 6Γ088.---5σηπῦρκε:: Αἱ (86 δχρίγαϊξου 

ὙΠῸ δια, δουῃϊοὰ ΟἹ ᾿ὶπ δηροΓΒ 
ἄδγα, τοῦ 8, ὙΠῚΪσς ἀΘΟΡΙΥ δ ριὶ 
Ἐὸος (86 δι 05 οὗ ἴδ ἔαϊυτο [Π6 δουὶ οὗ τοδῃ 
ΒΏΔΤοα Ἡΐΐ ἰθδὶ οὗ (86 δῃΐη)αὶ, Ἅὁσοορὲ ἐππδς ἐπ (δ 
οττηον, ὮΥ ἰῷ σοπῃοοοη πὶῖ Βρὶτὶϊ, οΥ ἐδδὲ 
Ῥε παρα ποῖ οσοπβίϊ αὔδα πυτηδηϊίν, δυσὶ ἃ ΓβοΌ Υ 
ὈσΘΘΟΙΏΘ8 ΡΟΓΟΕρΡΌ]6 ἰῃ ἀγθδιδ, τ ἢ 1]δὲ ἴῃ (6 διηΐτηϑὶ 
ἰς ἰα οορμδυςὰ ἴο [86 ταϊκίησ βίαϊο (ϑοδβυθοστ). ΤῈ6 
ΒυμΩοΥ Βόύθῃ Σοργοδοη δ ἴἰπ6 τοἸ ἰοῦ οἰοσηθηὶ ἦπι ἰἢ6 
ο886. ΤΏ {ἰἰπ ΘΒ δσθ βδίἀ ἰὸ Ὀδὰ Ὀϊδδιοα πὶ τ 
οαδυ θα, τ ιϊοῖι, θα ἀἰ ΘΟΙΥ οδϑὲ, ΟοσυσΒ ἰῃ ἔσγρι 
85 βοϊάἀοια 88 ἴ0 ἀϊγϑοῖῖγ ποϑὶ, Το βουϊποδδὶ πιὰ, 
Ἰιοννόνον, ἰ5 ἔγοαδοὺς (Ηδηβδίοη  .). 

ϑεοοπαῖ ϑεοέδοη, (γοτα. 8-16). Βταδκε: με νυ. 
ἄοτὰ ἰδὲ αοἂ γοῦθδὶβ δχοϑὶβ {πδὶ οὗ 106 ποιὰ -: 
ἐΒογαΐοσο ἴ.6 Ἰδιίον ἰΒ ἰο Ὀ6 σοηΐουπάοα ὉΥ͂ τὴο ἴοι- 
τὴον (Βουι, Υἱἱϊ, 38)... ΟἌΚΑν τ : Α ΟὈτίδιίδη ἰδ ποὶ ἴὸ 
ἡπάρο ΣΡΘΈΣ πρλε. ϑ 186 Ρογβοῦ, Ὀαὲ [6 μεῖ- 
ΒΟΏδ ε ἰὸ ἴ.6 δι σηῦϑὲ οὶ Ὀ6 δοδμδινοὰ 
[0 Ἰοατῖι οΥΘ ἔγοπι [00 Ἰοοϑί, Α ΟἸγϑεῖδη δου 
δια ἀοοοόσμ ἰοναγὰβ 41}, Ἔβροοΐδ}ν ἰοπασὰα ἰῃοθο 
οὗ δἷσὰ τδηκ. ἱπρ δὰ βυδδγίηρ δγὸ ἴπ6 Ὀεξί 
[ΪΟΙΒ ἔος ἰθ086 τηδίυτίηρ [οΥ [86 γ]οτ᾽ 8 διδείου (Ῥπ. 
οχ!. Ἴ, 8.λ.- - ΑΙ; : ΗΟῊ δτὸ ΟοαΒ οἰ άγθη γοττασά- 
οα ἴον ἐμοῖς ραϊθηοοῖ ΗΟῊ Ῥτοβρογοῦβ διὸ {μεῖς 
ἰδδθθ'ὶ Α ἴσὰῦθ Ὁ υίβεδι ἀ06986 τοὶ Ὀοδδὶ οὗ ἐδμα ἰδὶ- 
ΘὨἰ8 οοηδάοα ἴο εἶπα, Ὀπὶ δβουῖ 68 σνοσυ την ἰο Θοὰ. 

ΤΑγὰά ϑοσξίοπ (γτοῖβ. 1|-8). ὥτλεκεὲ: διδὲ 
Ῥρῖγι. : Ἔνθα ἰὸ ἰδ6 Βοοίμοι δηὰ ἰὸ ἰηβάοϊβ, Θοά 
Βοωϑίοβ ΤΟΥ͂ΘΔ]8 ργγοαΐὶ δῃὰ βδοογοὶ {πίησα, ἰὸ ἰδ 
οπὰ ἰππδὲ ἰδ ΣΏΔΥ ὈΘΟΌΣΩΘ ΚΠΟΎΠ ΠΟΥ δὶβ Αἰγίῃ6 σασθ 
διὰ Ῥγουϊάδῃοθ ΤΌΔΥ 6 ἱσδοοὰ πη 
διὰ πὶϊδουῦς [19 ΟΠΌΓΤΟΙ,---ΟπΑντε : 6ἢ ἀοὰ το- 
Ροδίϑ [ῃ.8 Βδῖὴ6 ἰδίηρθ ἰ0 τ, [80 γερο ἴοι 8 ποῖ ἴὸ 
ὉΘ θὰ 65 δυρογβοουκ, Ὀπί 88 δὴ δδδύγαποο ἔπδὲ 
ἰξ τὶ ῦ}} οοτι δ ὩἸΥ σοῖο ἰ0 Ρ888. ϑ'΄σηβῦθξε : [ἢ Ὀσείβοῦ, 
δηὰ ὕροῦ ἴδ0 ἰδγοηθ, 08 βάσὴθ Ὠυσοῖπυ, [06 βδεοε 
Ἰογοῦβ οοῦγαρθ ἴῃ ἀαοά.---ΦΟδορ ἢ τοδυῖβ 8 αοά- 
ΘΟΙΒΟΪΟΌΒΏΘΒΘ ΤΙΏΟΓΘ Αἰ ΒΕ ΠΟΙΪΥ Ὀσίογο Ῥμδσδοῦ, ὉΥ͂ 
βαγίηρ Πα- Κἰολίπι, ἐμ π5 τοίη Αἰολένι οΘομποτοῖε Ὁ 
ΤΏΘΔΠΒ ΟοὗὨ ἴδ δτγίϊοίβ. 

Ἐοινίλ ϑεοίδοα (τοῖα, 88-36). Κ΄ταβκε: λΜέοι 
ΦΟΏΘΓΔΙΪΥ Δ ΚΟ ἃ 166 οὗ δρυπάσδῃμοο. 76 ρθὺ- 
Ρ]6, ἀουῦδτλοβδβ, ἱπαϊξαίθα Φοδορἢ 5 Ἔσδιρὶο, δπὰ 
νἱὰοὰ ἴον ἴ80 ἔὥχσιγθ. Οδσγοίῃ ἰῃ ΘατἘΠ}]} ἰμίπ.-- 
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Το ΙΏΟΤΘ 80 δ ΘΑΥΘΏΪ ἰδίησα. ὐσηβόρσα: 
Οοά δ ἰσὰρ ῥγορξιοῖβ (14 οὶ ΤρΟΓΟΙΥ ρῥγοάϊος (86 ἔυ- 
[ΓΘ ΠΟΥ δἷβο δῃῃοπηοθὰ στρθϑῃ8 οἵ τοϊϊοῦ δρδίηβὶ 
186 Δρργοδομίηρ ονἱ (Οαἰνίη).---ἘΕο γῆ ἰδ κο8. οουῃ- 
8βεὶ ἰ8 ἐπ οὴ6 ἰὸ Ὀ6 Βεϊρϑὰ ((86 βϑιηθ). 

Ῥυλλ ϑοείίοπ (τοτα. 811-46). ϑβταβκε: ΟΠΑΜΚΕ: 
«Ἡζ δαὶ Βαμάϊοϑ ἃ ταδίϊοσ ἩΠΙΒ  84}} δηά ροοα ἢ" 
(Ρτον. σνὶ. 20).-ἰ 186 Ἐρσγρύδη ᾿ἴίπθη, οὴ δοοουπὶ 
οὗὨ 118 ΒΠΟΝΥ ὙΔ ΘΠ6Β8, διὰ [18 ζτοαὺ Ἔχ ]θηοο, Νγὰ8 
80 σοι }γ ἰδὲ ἰξ γὰβ ἱδβουσιν θαυδὶ ἰο 1ἴΒ ποὶρϊ ἴῃ 
βοϊά.} ̓ -ἅσηξόρεβ: ΤῊΘ Κιπρβ ὀομοϊαβίουῃ. ΒΠΟΥ͂Β 
ΟὟ Πιοδίγ Ἐργρὶ εδἰθοιηθὰ ἐδ6 ἶσμον ΚΠΟΤ σεν 

βἴμοο 1ὲ οομῆγτηβ ὑμ6 ορὶπίοῃ ΝὨΐοΐ στηδᾶθ 818 πΔΌΟ 
80 ΣΟΠΟΤΤΘα [ὉΓ Ὑϊβάοτα διηοης 06 δηοϊθῃίβ.---ἰ 10- 
οσϑϊώοῃ τδϑ ποὺ ΦοθορὮἢ Β ΟὨΪΥ πδὴὶ πὮδη ἴῃ ὈΓί80Ώ ; 
αἰοσπατά, βοπόνοσ, δ6 γοοϑοϊγθὰ Ἡδδὶ Βα αἰὰ ποῖ, δἱ 
ἄσχβι, πηἀογβίδη (0860) 

Κὲχίλ ϑεοίέου (νεῖθ. 406-68). βτλεκε: 186 

9 [ ἰδ6 οἰδον. 

ΤΌΪοτΒ 81] ἐποἷν σταηδγίοα ἰῃ ὕτηθ οὗἨ ἔδπιῖπο, δηὰ ἐμῈ8 
ἰοδοὶ ὑγυάρηοο ἴο ἰδ ροοῦ. Τιι6 βαυϊηρς πδηὰ ἷφ 
01 δὰ Ὀοποβορηῖ ; ἰδ6 βαυδηάοτγίηρ Πδηὰ 8 ηοΐξ ΟὨ]Υ͂ 
ΘΙΡΙΥ, Ὀπὲὶ υπη͵ αι. --- ΕΗ ΕὔΡρ ΣΕ : ἱπίοσττηδοη ἵἴγοσῃ 
Ἡδαρβίοροτ οἢ 1Π0 ΤΩ ΟΠ ΘΕ [8 Δηὰ ἰομ. 06, ϑοτυΐηρ 
[0 οἰποίαδῦθ ΟἿΣ πδγγδιῖνο.-- ΘΗ ΒΌΡΕΒ : ΝῸΝ ἰ8. [89 
ἐἶπη0 οΥ͂ Ηρ ἂν πῇς ὙΠΟ δθ ἷδ ᾿ ὈοοοΙΘ ἰδ6 ἴῃ- 
βίσταηθηὶ Ο Β ὁ ΡΌΓΡΟΒΘΒ (ΚαΌΓΩΤΔΟΒΟΓ 

ϑευονιέλ, ἀεί ἵτως δ4--67). ϑτακκε: " 
ΜΕ: [ς ἰ8 ἵπ δοοογάδῃοο τὲ} ΟἸ ἐγ βύδη οματγῖΥ (μαὶ 
1806 δυΓΡΙυ8 οἵἩ [6 086 888]}} τοϊΐουο ἔηθ ἀθβοΐθῃου οὗὨ 

Ἧον ρἰουϊουβῖΥ ἀοθ8 αοα οοτωρθαβαὶθ 
Φοδορἢ ἴον .ἷ8 ἔόγστηθν ὑμαρρίηοβθ. (Ἰμ6 Βαῖθ οὗ ὨΪ8 
ὈΓΟΥΒΘΙΒ; ἰΠ0 ἔανοσ οὗ ἴδ: Κίησ ; αὐτ86 διὰ ἀογίβίοῃ, 
ΓΟΨΘΓΘΏΟΘ ; ἱπργίβοητηθηΐ ἰἱῃ ἃ ἰοσοῖρη ἰδ, οχϑὶ ἰδ. 
(ἰοῦ; 6 ποὺκ οὗ 4 εἶδγο, (9 8568] οὗ ὑμο κίηγ; 
βἰσίρροϑα οἵ .ιἱβ οοδὲ οὗ σζδῃνυ οοΐοσβ, οἰοιμοὰ ἰπ Ἡλι 
γοδίῃγ ; ἰγοη Ῥδμάϑ, ἃ ζοϊάθῃ οδαἰη.) 

ΒΙΧΤΗ ΒΕΟΤΊΙΟΚ. 

Μαϊνεδιιξένο Τέδοὶρπο. Τῖο Ἑαηιΐπς απὰ (δα Τϊρεὶ ουγηαν ἰὁο ἔρυρί. «ορερλ᾽β εἰγωρρίος οἰ 
λίρνιδοῖ, Ζ7λ6 γοροηέαποο οὗ (δε Βγοίλνση. «οθορὴὰ απὰ Β,ηδοη. 

Οπλρτεκ ΧΙ 1-.-38. 

1 Νοῦν ΒΘ 8οοῦ Βα ἴΠ6γ0 Ὑ788 σοτῃ ἴῃ ΕἰἸσγρί, ὅδοοῦ βαϊὰ υπίο ἢ18 βοηϑβ, ὟΝ ΕΥ ἀὁ 
2 γθ Ἰοοῖὶς ὁῃ9 ὕδοι δῃοίμεσῦ ἀπ ἢθ βαϊᾷ, Βοβο]ά, 1 βαγα ϑαγὰ ὑμδὶ ἴσα 8. σοσ ἴὴ 

Εσγρυ; σοὺ γοὰ ἄονγῃ δι. Π6Γ, δὰ Ὀ.Υ ἴοὺσ 8 ἔγοπῃ ὑμθηοθ ; ἐδμαὺῦ Υ79 ΤΑΔΥ͂ |ν6, δηα ποί 
3, 4 ἀϊθ6. Απα Φοβορ ἤθη Ὀσθίβσθῃ σσϑηῦ ἄοόνγῃ ἴο ὈᾺΥ οοτῃ ἴῃ Εσγρί. Βα Βεοη)διρη, 
ΨοΒορ ἢ 8 Ὀτγοίδοσ, ὕδοοῦ βϑοηΐ ποῖ στιὰ Ὧ18 Ὀχθίγθη ; [ὉΣ ἢ6 β8)ἀ, [ωμϑϑὺ ρογαάνθηξυγθ 

5. το βο  ο ἡ Ὀ6[8}} ἃ. Απὰ [Π8 8018 οὗ [ΒΓ 6] οδίῃθ ἰο ΒΥ οογῆ διηοηρ ἔμο86 (Π8ῦ ΟΆ1Ὼ6 ; 
Θ ἴοσ [86 ἔδτηϊῃθ γγχὰβ8 ἴῃ 86 Ἰδῃὰ οὗ σδῆδδῃ, Ἀπὰ Ψοβθρῇ ιὐαϑ5 [0 ΘΟΥΘΙΠΟΙ ΟΥ̓́ΘΣ [0 

Ἰδῃα, απὰ ἢθ ἐξ ισαϑ ἰμαΐ 8014 ἰο 81} {16 Ῥθορ]6 οἵ {86 Ἰαπὰ ; δπᾷ “οββρ 8 ὈΧγθυΠΓΘἢ ΟΔΙΏ6, 
Ἴ δῃὰ Ὀονγοα ἄἀονγῃ ἐπθτβ6 1 768 ὈΘίΌΓΘ Εἰπὰ εὐὐζἦ, ἐποὶσ ἴδοθβ ἴο δ 6 ϑασίῃ. αΑἀπᾶ Ψοβθρῇ 8810 

ἢ18 Ὀχείῃσθῃ, πα 86 ζηθ ἔμθῃι, Ὀαΐ τη846 Ὠ]γ86] δίγδηρθ υπίο ἴῃ, δα ϑρ8κθ του 
τηΐο ὑμθπι, πα ἢ 8814 υπῖο ἰθιι,  θποθ οοιηθ γοῦ Απᾶ {Π6Υ 8614, ΕἼοτα ἴ.9 ἸΔηά 

8 οὗ Οδμδδῃ, ἰο ὈΨῪ ἴοοα, Απᾶ «0βορὴ Καθ ἷ8 Ὀγοίμσγθη, θὰ ΠΟΥ͂ ΚΗΘ ποὺ δΐμη, 
9 Απὰ ΨοββθρᾺ σϑιλοιρθογϑα (ἢ6 ἀγϑδῖὴβ ἡ] οἢ 6 ἀγθδιαϑθα οὗ ἰπθπ), απ βαιά ὑπο {ἤθια, 

10 Ὑ αγὸ 8Ρ1688; ἰο 866 (88 παἰζο 688 οὗ [86 ΙΔη γ8 816 σοῖωθ. ἀπά {Π6Υ 5814 υπίο ἰβθῃ, 
11 Ναγ, τὺ ἰοτὰ, Ῥαΐ ἰο ὈΌΥ ἰοοα δῖθ {Πὺ βοσυδηΐβ οοῶθ, 6 αγὸ 8}] ΟηΘ τηϑη᾽8Β ΒΟη8; 
123 τΉ αγὸ ἰτὰθ πιθη; ΠΥ Βοσνδηΐθ ΔΘ 00 8ρ168.1. πᾶ ἢ βαϊὰ υηΐο ἴδηι, ΝΑΥ, Ὀαΐ ἴο 866 
13 [00 πακθάμϑβϑ οἵ 86 Ἰδῃὰ γ9 δῖ οοΐωθ. ἀπὰ {ῃ0γ βαϊὰ, ΤΥ βθσυδηίθ αγὸ ὑσσοῖνθ 

Ῥχϑίβσθῃ, [86 8Β0η8 οὗ ὁη6 τη88 ἴῃ [86 ἰδηᾶ οὗ Οδῃδβῃ; δηᾶ, Ὀθμο]ά, (89 γουῃροδϑί ἐδ 0818 
14 ἅδγ “ἢ ΟἿΣ ἔδί 6 Σ, δῃαἃ οὴθ 15 ποῖ, Απὰ Ψοβθρὰ βδ1ὰ υπίο ἰβθι, Τδὺ 18 10 088} 1 
15 δραϊῖζο υπΐο γοῦ, βδυϊηρ, Ὗθ δ1ὸ βρίθβ; ἩΘΥΘΟΥ͂ γ0 888}} Ὀ6 ῥτογϑᾶ; ΒΥ [δο 116 οὗ 
16 ῬΒΆΓΔΟΙ γ6 8}|81} ποί ρὸ ἔοσί ἢ ἤθποθ, οχοθρὺ γοὺῦ γουηροϑῦ ὈγοΟύμ Σ Θοπη6 ἈΠῈ, θη 

086 οὗ γου, δπᾶ Ἰοὺ Ἀϊμὰ ἔδίοι γοῦγ Ὀσοίμοσ, μὰ γ8 88}8}} Ὀ6 ἱκαρὺ ἱῃὰ Ῥγίβοῃ, ὑμαὺ γοὺγ 
ὙοΓὰβ τΩΔΥ Ὁ ῥχονοᾶ, τ Βοίμ6. ἔμθγ Ὀ6 δὴν ὑγαίἢ ἴῃ γοῦ ; οἵ 6Ἶ86, ὈΥ͂ {89 118 οὗ ῬΠΑγδΟῖ 

11, 18 ΒΌΓΟΙΥ γ8 8ΓΘ Βρ168. Απᾶ μθ ρυΐ ἴβϑῖῃ 4]} ἰορβίμου ἰπΐο ψαγὰ ἴἤσοθ ἄδγβ. ἀπά 
19 «Ψοβθρὰ βαϊα υαπΐο ὕμθπὶ {πΠ6 τιϊτὰ ἄδγ, ΤῊ8 ἄο, δπᾶᾷ ἧϊγο; [ΟΣ 1 ἔβας αοα: 1 γϑ Ὀ6 ἔχιθ 

ἤχθη, ἰθὺ οὴ9 οὗ γοὺγ ὈγΘίμσθα Ὀ6 Ὀουπᾶ ἴῃ (86 Βου8θ οὗὁἨ γοὺχ Ὀγίβοη ; ΡῸ γ6, ΟΔΥΤΥ͂ ΘΟΓΉ. 
20 ἴον {π6 ἔβηγῖμθ οὗἉ γοὺγ μου868; Βαυΐ Ὀτίηρ γοὰ γουπροδὺ Ὀσοίμϑγ υμΐο 126 ; 80 88}8}} ὙΟῸΓ 
21 ποχὰβ Ὀ6 νου βοα, 8πηα γ8 58}18}} ῃοί ἀἰθ6.0. Απά {μον ἀϊ!ὰ 8ο.0 απὰ {ΠΥ βδὶἃ οὔθ ἴο 

ΔΏΟΙΠοΥ, 79 δ΄6 ΘΠ ΡΌΙΟΥ σοποθυηΐηρ ΟΣ Ὀχοίμου, ἴῃ ὑμαῦὺ γ7θ 856} {Π|6 δηρυ ἢ οὗἉ Ηἷ8 
Βοι], ἤθη ἢ6 ὈΘϑοΌρΡὮν 8, ἀμ νγθ που] ποὺ μθαῦ; ἐὑμοσθίοσθ 18 {18 αἰϑύγθβϑϑ οοσὴθ ἸΡΟΏ: 
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610 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΕ ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΒ, 

22 8 Απὰ Ἐθυρθη δηβνογθα ἰμθπὶ, Βαυηρ, ϑβραιο 1 ποὺ υπΐο γοῦ, βαυίηρ, θῸ ποΐ εἴη 
δραϊηδβί (Π6 6811 ; δηὰ γ9 πσου]α ποῖ ἔθδγὺ ὑπογϑέοσθ, 6 8ο]α, .18 Ὀ]οοά ἰ8 τϑαυϊτθᾶ, 

23 Απᾶ {μ6γ0 Κπϑνν ποί ὑπδύ Φοβθρὴ υῃάοσγβθίοοα ὑμοπὶ; ἔοσυ ἢ6 βρϑῖκθ υπίο ὑμθτὰ Υ͂ 8π 1ηΐδτ- 
24 ῥσοίοσ. Απᾶ ἢθ ὑυσηθα Βἰτηβο] ἢ δρουῦ ἔγοτῃ ἰμθπι, ἀπὰ τορὺ; δῃὰ σοιυτηθα ἰο ἐβθη 

δρϑίη, δπα σοιητηυηθα ὙΠ} ἰμθτη, δπα ἰοοῖκ ἔγουα ἰμ6πὶ βίτηθου, ἀηὰ Ὀουμὰ δἷπὶ ὈΘίοσα 
25 ΟΠΘῚΣ Θγ08β. ΤΏΘΩ ΨοΟΒΟΡᾺ σομημηδηαθα ἰο 81] {ΠΟῚΣ βδοκθ ὙΠΠῺῈ οοτη, δηᾶ ἰο σϑϑίογθ 

ΘΥΘΥΥ͂ ΙΔ Β ἸΩΟΠΘΥ͂ Ιηἰ0 818 βδοῖς, δῃα ἴο ρίγϑθ {8.6Π}Ὲ Ῥ͵σουίβίου ἔοσ ὑ06 ψΑΥ; διὰ ὑπ8 
26 ἀϊἸὰ ΒΘ υμΐο ἔθ. Ἀπᾶ ἔμεν Ἰδαθα {μοὶῦ 85868 σὰ ἢ (89 οοτῃ, δμα ἀεδραγίοα Π6ῃοθ. 
21 Απὰ 88 οῃ8 οὗ [μϑῖὴ ορϑῃθα 18 βδοὶς ἰο ρῖνθ ἢ18 838 ῬΤΟΥΘΠΟΘΣ ἴῃ {Π|6 1ηΠ, Π6 δερὶ θᾶ 115 
28 ἸΩΟΠΘΥ͂ ; ἴογΥ, Ὀ6Βο]α, 10 τγὰ8 'π 18 Βδο κ᾿ Β τλουϊῃ. πᾶ Ἐἢθ βαϊα υπίο δἷ8 Ὀσθίβσθ, ΜΎ 

ΤΩΟΏΘΥ͂ 18 χΣοβίοσϑα, δη, ἴο, 11 18 ΘΥ̓ΘῺ ἴῃ ΤΩΥ͂ 880ἷς ; δῃὴ ὑμὶν βοατγύ [δ1]6ἃ {Π6},ἢ δῃὰ (μ6Ὺ 
29 Ὑ6ΓΘ αἴγαϊα, βδυηρ᾽ 006 ἰο δποίμοσ, ΟΥ̓ δαὶ 15 {118 ἰδαὺ αοἂ μαίῃῃ ἄοῃμα υπΐο υβῦ ἀπά 

ΠΟΥ οδτηθ υπίο ὅ8οοῦ ὑποὶσς βϑΓΠ ΘΓ ἀπίο {86 Ἰδπὰ οὗ Οδπδϑῃ, δπὰ ἰο]ὰ Ὠΐτω 8}} ἰμαὲ Ὀϑἕβὶ] 
50 υπίο ἴῃ 6Π), Βαυηρ, ΤῊΘ Τῆ8η, ΠΟ 18 (μ6 Τωοχὰ οὗ {μ6 ἰδῃά, βρᾶκθ σουρῃ!Υ ἴο ὑβ, διὰ 
81 ἰοοῖκ ὺ8 ἔογ βρ168 οὗ [86 σουμίγυ. Απὰ ψὸ 884 υπίο μη, 6 ἃ.6 {ππ|6 ἴπϑῃ ; Ὅ8 ΔΓῸ 
32 10 Βρ1608; ἦν 6 Ὀ6 ὑγγοῖγο Ὀγθί θη, 8018 οὗὨ ΟἿΓ ἰδίμεσ,; οὔθ 18 ποί, δῃηᾶ {ῃ6 γουηρεβῖ 18 
833 {μ18 ἀδὺ τ] ΟἿΣ ἰδύμοΓ ἴα 116 Ἰαπ οὗ δῆβδδῃ. ΑἈπᾶ ἰμ8 τβδῃ, δα Ἰοσὰ οὗ [Π6 σουπίτγ. 

" Β814 αηΐο 8, ΗΘΙΘΌΥ 588|8}} 1 πον ἐμαὶ γ9 δῖὸ {χὰ τωθῃ; ἰθᾶῦθ οὁπ6 οὗ γοὺγ Ὀγοίβσθη 
34 Βογθ Μ} τη6, δᾶ ἰαἰτο 0οα ἴοσυ {6 ἴδιηϊηθ οὗὨἨἁ γοὺΣ Βουβοῃο] 8, δὰ 6 ροῃμθ: ᾿πᾶ 

ὈΤΙΩΡ ΥγοΟῸ γουηροβὺ Ὀσοίμοσ Ὁηΐο τὴ6: [β6η 8}8}} 1 Κπον {μα γὰ δῖθ πὸ 8ρ168, θυ ἐμδὶ 
Υγ8 876 {Γ0 ΤΙΏ6ῃ; 80 Ὑ1|1 ἀοΙ 9. σοὺ ὙΟῸΣ ὈτΟΙ ΟΥ, ἃπα γ86 8}}8}} γῆς ἴῃ (Π6 Ἰδηά. 

88 Απᾶ 1 σβηθ [0 ρᾶ88, ἃ8 ὑῃ6γ διωριμδὰ ἐπ6ὶγ βδοῖζθ, ὑμδί, Ῥθ 0], ΘΥΘΥΥ͂ τη 8 Ὀππηᾶ]ο οἵ 
ΤΔΟΠΘΥ͂ α8 Ἰῃ ἢΪ8 Βδοὶς ; δῇ σψθῃ δοίέδ, {ΠΟΥ͂ δῃηα {861} [Δ ΘΙ δα [ἢ6 Ὀυπά]68 Οὗ ΤἸΠΟΠΘΥ͂, 

86 μον σγϑῖθ αἴγαϊ4ἃ, απηαᾶ Ψδοοῦ {μὲν βίου βαὶὰ ππὶο (μ6π, ΜῈ βανθ γα Ὀογθανθᾶ οἵ πὶν 
ολτίάγεη ; Φοβθρ ἐς ποῖ, δῃηᾶ βίσαθου ἐβ οί, δῃα γ9 11}}} ἰα]ζα Βϑῃ)διιη αἰσαν ; 411} (μ686 

31 {δῖηρ8 8.6 δραϊηϑί 8. Απὰ Βθυθθῃ ϑράῖα υπίο }ι18 ἔαίμοσ, βδυηρ, ΞΙΑΥ͂ ΤΥ ὑυὸ ΒΟΉ8, 
Ε1 Ῥτίηρ Ἀἷπὶ ποῦ ἰο ἐπ66; ἀβῖῖνοσ ἶπὶ ἰπύο ΤῊ Βαηᾶ, δῃὰ 1 σὑ}}} Ὀσπρ πὶ ἰο {868 

38 δραϊη. Απὰά ἢ βαϊά, ΜΥ͂ βοὴ 884]} μοί ρὸ ἄουσῃ 10} γοῦ ; ἴογ Ἀ18 Ὀσοῦμοσ 15 ἀθδᾶ, δῃᾶ ἢ 
18 Ἰοῖδ δἴοῃθ ; 1 πιιβο οὗ Ὀ68}} πὶ Ὀγ [86 ΨΔΥ ἴῃ [π6 ὙΠ ΠΙΟΝ γ6 ρῸ, [6 8}8}} γε ὉΠῺσ 
ἀον ΤΑΥ͂ ᾿ΤΑΥ͂ ᾿81ΓΒ νι] ΒΟΙΤΟῪ ἰο ὑῃ8 ρταῦδ. 

(" Υας. 4.-Ὁἰ ὍΣ. Α ταγο ἩΌσον ποσὰ, οοσυσσίῃβ ΟΠΥ μοσθ, ἴῃ γεν. δ8, πὰ ἴῃ χοᾶ, χαὶ. 32,28. Θοδεμέμβ ποϑ!ὰ 
ΕΣ 

οοῃξοοὶ ἐδ τοοῦ ἘΠ ἔμ6 Ασαῦίο «οὐ, οἴδοσα πὰ ἐπα Αταρίο ω]} διὰ 80 βντίδο ἱἶ, ὙἘΪΟΣ τρϑδῶδ ἴο 6681. Ἐ8Ὸὸ 

τοὶ δοσοθδ ῬΘΘΣΟΣ ἰο 1ξ ἴῃ 86:86, ὈὉπὲ ἃ τι ποΐ Οἴοδοῦ δατϑοϊηθηί, ὈοΐΒ ἴπ ἴοσηλ δηὰ εἰβη  ἤσδτιοο, οχ σέ Ὀοΐίοασι ἐξ δεμὲ ἐδ 
5 »,“ 

Αταθίο, φανΐ γ ἰο δε ἐπ φγίψΓ ον ραΐν, καᾶ δὲ ποαη φαΐ » Ραΐπ, αἱδίοίζοη. Τὶ οὐοῦσχε ἰπ {πο Κοσχας, γν. 29, 72; γῇ, 91 ; 

ττὶ}. 23, ἰπ ἐδ ΥΟΙΥ͂ ΒαΣΙΔ6 ΠΌΣΟ ἀεσιστἀοἃ ὉΥ ἐδ6 οοπίοχε. --Τ. 1,..} 
(2 Υα:. 238.-ΣὉ δ Ἀ,, απ ἰλείν Ἀεατί τοεπί σμί. ἸΩΧΧ ἐξέστη ἡ καρδία αὑτῶν. Ἡΐστοῦ ἔμ6 Οτθεῖὶ ἔκστασις, εοείαεψ. 

ΙΕ ΠΔΥ ἀοχιοίο ταρέμνε, αδἰοπἑῆηκεπξ, ουεγιολείιϊαρ δογγοῦ---ΔῈΥ οοπὰ οι οὗὨ δοῈ} ἴῃ πο ἐμὸ ἰπουρλίβ διὰ δϑθδβοζίουβ 

ΒΟΟΤΩ ὕο Ῥ846 Ὀογοσιᾶ ἐμ οοπέτοὶϊ οὐἐδ Ἐπ]. Τδὸ Βοαχὲ βοοα ζοσίι, 86 τεέηὰ Ἰοαπάεγε, ἴ86 θου]} Ἰοσδα οοτησωδπὰ οὗὨ ἐϊδεὶζ 
Τὰ ἰα Ἐδ)9 δδσῃο ἐπι ΘΟ ΥΥ, δΣιὰ ὩΘΑΣῚΥ͂ ἐΐι9 ΒΕΣΏΘ ΓΟΣΊΩΒ, ἴτι ΣΩΔΏΥ ᾿ἰδηβύδροα, Οοστοδροσ ΐηρ ἴο 1 δ’Ὸ ἔδο οχρσοπαΐοσις ὅὺὸσ 189 
ορροπίΐο δίδί, ΟΟσΏρΡαΣΘ ἴδ Γδίδπ ἐσέγε ὧδ Ἰπεηζε, ταϊξέοη, οἴο., (0 δὲ ΟΣ ρὸ ομί φΓ οΝ6᾽2 πεῖνα, δὰ ἔδο ΟΡροαῖίο, οοἰϊέρεγε δε, 
ίο ἰαξε οοιγαρε, ἴο ΓΕΟΟΌΕΥ ΟΝ ΕἾ 2 εεἴ7. 80 [89 ἘπρΙϊΔἢ, ἰο δε οοἴϊοοιξα, ΟΥ οοιιροϑεᾶ. ΤΈΟΘΤΙΘΟ ἴδ ἃ βίο Δ. Ὁβαρὸ οὗ πὸ Οτεοοῖκ 

σνναναγείρεσθαι ἃτιὰ ἀθροίζεσθαι, ἰο οοἴϊεεῖ, ραίλεν δαοῖ ἰδ τοιῖ. 60 80 ῬὨρᾶο, 67 ὁθ. Ψαυϊρδίε, οδεδίωρς αοίς δειΗ}.---ὙὉ 1. 

ΡΒΕΙΓΜΥΝΑΒΥ ΒΕΜΑΒΕΗ. 

1. Τὸ ρρϑδυβ υποογίδίη ἰοὸ Κηοδθοὶ ἩὨϊο ἢ πδσταῖοῦ 
(ἰὰ6 ΕἸΟΙΒὺ οὐ ἰῃ0 ϑοδουὶβι) (6118 [86 Βίουυ ἢ6ΓΟ. 
ΜΔΏΥ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏΒ, ΒΔΥ8 6, ἴἌγΟΥ 1ῃ6 οτίφίπαὶ βοτίρ- 
ἴυτα, Ὀπΐ ΒΟΙΏΘ βθοῖα ἰο (66 } γ ον {116 δηονϊδὶ, 6. 2.) 
ἰαπά 97 Οοεΐθη, (οἷ. χὶν. 10), ἐὰν δογυακί ἰπβιοαὰ οἵ 7 
(οἰ. χἰ τ! 10). ὙΘΣῪ βίην Ἵσδρ] 68 ἰσυ]γ} Ὑεὶ 
ἴδ Ἰδηρτιαρο, ἰξ 18 ἐθοη βδϊὰ, 8 τἱοῖι ἱπ ῥδοῦ ἰδ εἰ ε}68. 
ΤῊ 8 ραγὶ ἴῃ6 Φόποτνίδι 18 δα ὑὸ Βα γὸ ταδὰθ τρ ἔγοια 
πὶ ὅτβὶ γθοοσὰ, Α ΥΘΥῪ ῬθΘΟΌΪΝΪΔΙ Ῥγοδοηίδιϊοη ἰδ ΐβ, 
οἵ ἴῃ6 ἅπαξ λεγόμενα οὗ ἀἰϊδογοηῦ δυϊδμοτῆ, 88 οοίδίηοα 
ΌΥ βιιοὴ ἃ σοι δἰπδίίοη, δὲ ἅπαξ λεγόμενα (ποτὰβ 
ΟΥ ἜΧρΓεββίοῃΒ οσουγτίηρ, Ὁ 0006) ΔΓΘ ΔΙ ΤΑΥΒ Τοτί- 
οογηΐηρ ἴτοτὶ Ὀοδΐμἃ [δ6 δοθῆ. ϑυοῦ ἷἰβ ἴῃ9 ἀδλὰ 
τοργοβοηίδοιῃ οὗ ἰπδὺ βρὶ γ 1965 ὈΟΟΚ-Ι Δ Κίηρ, ΟΥ 

τδίθο ἐδαὺ Ὀοοὶς- Δ ηρὶ ηρ στὴ δοἶκτ), ΠΟῪ 80 τοὶ ἴῃ 
νορυο τὐϊ [Πο86 ὙΠΟ τη κ6 ΒΥΠΟρΡδΟΒ οὗ 6 ΝᾺ 
Τοδιδιηθηΐ. 

ῷ, Το Βἰδίοτῦγ οὗ ΦοΒαρ ἢ Β σοσοποϊ ἰδίου ἰο Ηΐ8 
Ὀτγοίθγοη οχίθηὰβ ἐπτουρῆ ἴουνς ομδρίοτθ, ἔγοσω εἶ, 
ΧΙ]. ταῖν. [Ὁ σομίδίηθ: 1) ΤΏ6 Βἰδίοσυ οὗ ἴ..6 οἶδδ.- 
ἰβοσωθηξ ἐξ 8 ἐδ σνε ὙὨϊοῦ, ΠΥ Ἀρμὸ το ἰ5 
ἃ ιΐ8 οὗ Φοβορἢ Β βίσυρρίοα ; 2) οὗ [6 τοροηΐδησο 
οἵ παρὰ δα αι τοαῦϊκοα ὮΥ 186 δη ι μοϑὶβ ΦοΘΟΡ ἢ δπὰ 
Βίωθοι (οἰ. ΧΙ); 8) [86 ἰτΔ] οὗ τα. Ὀτοίδοζα, ἰῃ 
ὙΠ ΪΟὮ ΔΡΡΘΟΓΒ {Ποἷν τοροϑηΐίδηοο δὰ γέρω Ἡῤν ΤοΟΟΏ- 
οἰαοι, τρδυκοὰ Ὁ ἰδ6 διῦιδοβῖβ οὗ Φοξορῃ δηὰ 
Βοηξατγηΐη (οἷν. χἸΙ], 1 ; χ]ῖν. 11); 4) ἰ86 βίοιγ οὔδο 
τοοο οἰ δου δηὰ ἌΡΝ ἰσις ἴα ὑπο (86 δηιὶεοαὶβ 
οὗ Φυάδῃ διὰ Φοόοβϑρὰ (οἷ. χ]ῖν. 18 ; χὶτ. 16); δ) (86 
δοοοῦῃηὲ οὗ [86 ρμἰδὰ ἐἀΐηρα ὑο ὅδοοῦ (νογβ. 7--38). 
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1, ΤΏ οοπ θη οὗ ἐδ6 ργοθεηὶ δεσίΐοῃ : 1) ΤῊ 
᾿οΌΣΩΟΥ ἰο Εργρί (γοτβ. 1-6): 2) [86 τουζὰ γϑοοθρίΐοι 
(νετβ. 1-17); 8 ἴδ ἰδδῖκ8 Ἰπιροθοὰ δηὰ {1Π|0 ΔΙΤΠρῸ- 
ΤαΘη8 τηϑὰθδ ὈΥ Φοθορἢ (γογα. 18--34): 4) ΤῊΘ το]υη- 
ἸΔΙΥ το θαβο, [06 τοίαστ Ὠοτηθ, ἰἢ9 τοροτί, (Ὡ6 ἀατὶς 
οαδοῃ (τ οτβ. 9ὅ--8δ); δ) Φδοοῦ Β Ἰαταθηΐ (γοτθ. 36--38). 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΘΑΣ, 

8. ὕεια, 1-6. Τ7Τὴεο ἢγεὶ 7οωγπεν ΟΥὙ «“οδερλ᾽ὲ 
δγαίλγεοι ἰο Ἐσνρί.-- ΜΘ ϑᾶοοῦ βατυ.--ῦ ἰδ αἹ- 
ΤΟΔΑΥ͂ ῥγοθυρροβοά ἱμαὶ (86 ἴδιωϊῃθ γὰ8 σγαρίηρ ἴῃ 
Οδθδαηῃ. ὁδοοῦ᾽ β οὐβοιυαίΐοῃ 58 ῬΓΟΌΔΌΙΥ Ὀαβοᾶ 
ΡΟ ἰδ ῥταραγαίίουβ οὗ οἰβοσα ἔοσ Ὀυγίηρ οοστι ἴῃ 
Ἑκυρὶ. Το ποτὰ "2 ἰ58 ἰγδῃβδιθα οοόσι, Ὀὰΐ ΤΟΣ 
ῬΓΟΡΟΗΥ Τηθδηβ 86 ΒΌΡΡΙΥ οὗ οοτῃ (7γιριδπίς 
ουπιμίμδ, αοθοι., ΤΠΘΒΔΌΓ.), ΟΥ̓ νϑη 019 ΟΡ τηδῖ- 
κοὶ οοτη.- -ν ἂο γὸ9ὺ ἴοοκ οὔϑ ὕροιΣ 
διοῖμοσ 3---Τ ποὶν μα ρίοδδ δὰ βυβρίαϊουβ Ἰοο κῖηρ 
ἴο Θβοἢ ΟἾΠΟΓ ΒΘΘΙΩΒ ἰ0 Ὀ6 οοπηθοίοα πὶ τοὶ συ]. 
ΤΙ οι ΠΟΥ ἰο Εαγρὶ, δηὰ (86 ΨΥ ἱδβουρλιὶ οὗ ἐ 
Βαυηίθ πολ ΟἹ δοοουτὺ οὗ ΨΦοΒΟρ᾽ 8 88]6, 
Φοθορν ἴθ Ὀσοΐδχθῃ.--- ΤΠ0} (λυ υπαοτίαϊτο 86 
ἸουΓΏ ΕΥ̓͂ Ἰοσοίδογ, θθοϑῦβθ 860 γϑοοὶγθὰ οοσῃ ἴῃ ῥγο- 

τιΐου ἰὸ ἐμοῖνρ πυροῦ. ΕῸΓΡ ἰμουρῇ «Φ0ΒΟρΡῈ γ88 
ὉΙΩΔΏΘΙΥ 56] ρ τὰ ἴ0 ΟΓΘΙΖΉΘΓΒ, γοῦ ῬΓΟίογΘΏ 66 

ἴον ἷβ οἾσῃ σΟΌΠΙΓΤΙΊΘη, δηὰ δ σοσδιὰ ἰὼ ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂, 
ἀσιιδηάαὰ 6 ᾿᾿πνλιδιίοι οὗ [6 αὐδηΐν δοϊὰ ἰὸ ἱπαϊ- 
νἱάυ4}4.---Βαϊ ΒΘείασηΐσι,---ὁδοοῦ δα ἰγϑηδίοσγοα ἰὸ 
Βοηϊασαΐη 8 ῥγοίδγοποθ οὗ Φοβορβ δα ἴΠ0 βοὴ οὗ 
Ἐλδοθοὶ, δῃηά οἵ δ18 οἱὰ (οι. χχχυϊἹ. 8). Ηθ 
πυλταοα Πίπι, ᾿ΠΘΓΡΟΙΌΡΟ, 8}} (06 ΤΟΣ ΘΑΡΟΙΆ]Υ οἢ δο- 
οοῦηῦ οὗ (86 δΒε᾽ τορσοαοῖ δ6 δυβογοὰ ἔτοτη παυϊηρ 
ΟΠ06 Ἰοὺ ΦοΒΘρἢ ἴδιο ἃ ἀδηρογοῦβ ἰΟΌΓΏΘΥ 811 δ οὔθ. 
Βοϑί ατοΐη πδά ποὺ γοῖ αὐτῖνοαὰ αἱ [11 τηδη- 
Ὠοοά. ΕἾΠΑ Ϊγ, αἰ ἐνουρὶ [86 ἰδοὶδ τγογο ποῖ οἰ ΡΥ 
Κηόντα ἴο ἷπι, γοῦ τ ΓΟ τηυδὲ ὯΦ [Δίκη ἰηΐο (δ6 86- 
οουημΐ ἰδ6 ἄθορ βυδρίοίοῃ. Π6 ταυδὺ δαῦο 6] ΒΘ 
ἢ οαἰ]ϑὰ ἴο ταϊηα {Π|6 δίγδηρο ἀἰβαρρϑάγδηςθ οὔ ΌβθΡΕ, 
[οἷν ΘΕΥΥ οἵ εἶπ, δῃὰ δὶ] [ῃἷβ [0:6 βδίγοηρον Ὀδοδυδο 

αμηΐη, ἴοο, πῶϑ ἢὶβθ ἴδυοτγί(6--- δ ἢ 6} 8 ΒΟΙ, 
δ ΟΒΟΡΒ 8 Ὀγοίμοῦ. -Αλο δ ἴθοβο ἴμαξ οδτη6.-- 
ΤὮΘ ῥἰοίαγτο οὗ ἃ σαγάυδῆ, Φδοο᾽ Β 80Π8 βϑοῖὰ Ὑ{|1ὴ 
ἴο 1ο36 ἐβοηβϑαῖνεβ ἰῃ (86 τηυ! εἰ υάο8, 88 1 ἰγου] 
ΟΥ̓ δὴ δἰδυπιΐηρ ργθϑθηι πηθηί, ἘΏΟΌΘΙ ἐπα [86 
ΟἿ ἴο πιο ὑΠ6Υ ᾽ουτηογοὰ νὰ8 Μοιρῃΐ8. Αδοοτά- 
ἴῃς ἴο οὐποτβ ἰδ τγᾶϑ ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ ΖοαΣ οὐ Ταμπαὶβ (866 
Ναρῦ. χίϊ!. 28), ΒΥ {86 ἀουθ]ο δΣἸΠ ἐμθ τεὶϊοῦ 
ἀοηοίοδβ 86 ἱπον Δ Ὀ] Ομ 6889 οὗἩ ἐποῖν δρροασίηρ Ὀοξοτο 
2 βορ. Ηανίης (86 ζϑῆσσαὶ ονογείσης οὔ τὰ 8816, 
Ἠ6 Βραοΐα!γ ορϑογσνυθὰ [86 86 Πρ ὑο ἔοτγοί ιοῦϑ, δὰ 
ἴδ ΔΡΡΘΑΓΡΒ ἴ0 ἢάγο Ὀδοη (86 τῦ]ο ὑμπδὺ ΤΏΘΥ ὍγογῸ ἴὸ 
Ῥγοβοηῦ ὑβοιηβοϊνοβ Ὀοΐοσα δίω. 00} ἃ ἀϊγοοοη, 
Ὑδουρὴ ἃ Ῥγοροῦ οδυϊΐοη ἴῃ 186}, τοϊσῃῦ ματα Ὀθθῃ 
ςοπηθροίρα ἴῃ ἴδ6 τιἰηὰ οὗ δοβορὰ τ ἢ ἃ ργοϑοη ἰπηϑμὶ 
οὔ ἰδεῖν οοτηϊησ. ΗΘ ἰπι56}} ττὰϑ (86 ὍΣ, ΤΏ 
αἰγουπλβίδηοα ἰῃδὺ (818 τογὰ Δρρϑαγβ οἱ βογνγῖβα οἠἱὶ 
ἴῃ Ἰλίου τυτίϊοτβ ΤΏΔΥ 6 ΔΓΕ οχρίδίποὰ ἔτοτα ἰδ9 
Ῥθουϊϊατίγ οἵ (ῃ9 ἰάοα 1861. ὅθε Πδη. τ. 29. στο 
Ῥδαΐεὶ 18 τοργοβθηιθὰ δ ἔμ (τὰ τ 8: (58.411) οἵ 
86 ἰἱηράοτῃ. “Ιἰ ΒΘΟΙΩΒ ἤο βανὸ Ὀθ6η ἐδ βίδηάίηνς 
[116 ὈΥ πμϊοὰ [06 Βῃοιαι[οα ἀοεϊσηδιθά Φοβορῆ, 88 
ΟἿΘ ἰιανίηρ ἀοβροῦίο μόνον ἰῃ Εκγρί, δηὰ ἔγοτα τ μϊ ἢ 
Ἰαΐον γα ΠΠ0η τηδᾶθ [η6 ποτὰ Σάλατις, [80 Ὥδθ οὗ 
(86 ἤτει Ηγκϑοβ κίπρ (Β66 Φοβερηῦβ: Οὐπέγα Αέοιι. 
ἱ. 14).-- εἰ]. --:-πὰ νουσοὰ Ἰποιοδοῖνομ. ὕηιν 
Φοβαρ ἢ Β ἀγοαΐὴβ πότ 18 ]16 ἃ, 88 ποτα δὰ Βδϑὴ 8]- 
ῬΟΔΑῪ Χ[01Π}ΠΠ6ὰ (86 ἀγοδπιδ οὗ ῬΠΔγϑΟΣ, 

- 

3. Ἄοτθ. 7-1}7. Τ7ΤὝε λαγεῇ, γεοερίδοπ. Φοβορὴ 
τϑοορηϊζοα (π θὰ ἱπιτηθαϊδίοϊγ, Ὀδσοδῦθθ, δὲ 86 τἰσὴα 
οὗ μἷβ δραποίίΐομ, [ΠΟΥ ΟΓΘ Δἰγοθν στόν ὉΡ τηΘΏ, 
πο μδὰ ποὶ οὨδηροα 85 του οἢ 858 ἢ6, δῃηὰ Ὀδθοβυβθ, 
τηόγοονοῦ, ἰδεῖν θοΐηρ 4} ἰορεῖδον Ὀτουραῦ οὐἱ ἀΪ8- 
τἰη60}γ ἐποῖν ᾿πἀἰν᾽ἀτ4] ομαγδοίογϑοθ Ηθ να8, Ὀ6- 
βἴ 65, λιν πὶ ἱποὶν 1 δὰ 18 ἰάϊοπιβ. 
ΤΏΘΥ, ΟἹ 186 ΘΟὨΙΓΆΓΣΥ, ἀἰὰ οἱ τοοορτιζο τα Ὀθοδυ8θ 
Ὧ6 δὰ αἰἰδ᾽ ηρὰ ἢΒ τδπηοοῦ Βἴπο6 ἴῃ ἰ,--οΘοδ080 
ἮΘ δρροαιϑὰ Ὀσίογο ἵμοῖ οἶδα ἴῃ ἴογοῖσῃ δἰίγο, πὰ 
ἱπισοἀυοοα ἰτΩΒ6] ἢ, ΤΔΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, 88 δὴ Βργρίΐδδη σῇο 
ΒΡΟΚΘ ἰο ἔθθγα 1Ὠγοῦρ δῃ ἰηἰοτργοῖοσ. Ααὰ ἰο ἰϊ5, 
τπδὺ δα δα ΡΓΟΌΔΌΪ6 γθᾶβϑοῃβ [ὉΓ ἐχρθϑοϊίηρ ἢἷ8 ὈΓΟΙ]- 
ῬΘΏ, τ 1150 ὑΒ6 . οουἹὰ αγο δά ἢ0 ἱπουρὶξ οὗ ταθοηρ 
ΨΦοβερὰ ἴῃ ἴΠ0 ομδγδοίος οἱ (116 βδ!ῖ!.--Βαῖ τρδὰθ 
Ὠλνηποὶξ 6 υπῖο ἴπθ.).--- ΒΥ βρεδκίηρ τουρῆ- 
Ἰγ υπίΐο βοῶ. [Σὲ ἰΒ ἃ [886 δεοσίρίΐοι ἴο Φοϑθρ οὗ 
8 ΒΌΡοΙυταδη ρογίϑοιϊΐοι δηὰ ΒΟ ποϑϑ, θη, τὶϊἢ 
Ταΐῃον, Βο ἐσϑοῖ, Καὶ αἰ], ἀπὰ οἰμοτθ (866 Και, Ρ. 259), 
ἯΟ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑἱμεῖ Φοβορἢ, τ 1 βου θὰ σδἰ 688, ΟὨΪΥ͂ 
ἰηἰοπάρα ὑο ὈδοοΙηθ δοαυδίηϊοὰ τῖζῃ (6 ἀϊδροαϊἑοη 
οὗ ἐδποὶν Βοαγίβ, Βο 88 ἰὸ Ἰοδὰ ἰἤθχω ὑο ἃ ρογοοροῃ οὗ 
(δεῖν συλ, δπὰ ἰο δηά οὖν πον ἴΠΟΥ πετὸ αἰδροθοὰ 
Ἰονγαγβ ἢΪ8 ΒΟΔΥΥ βῖγθ, δπὰ μοῖρ γουπροϑῖ Ὀγοίμοτ. 
Κυνγί 18 πιοῦο οοστοοῖ ἴῃ ΒῸρροδίηρ ἰδ ἃ εἰτυῖθ Ὀ6- 
ὑπο αὐ ὲ δηὰ ροη 18 η688. Τμαῖν σοπάπυοὺ ἴ0 ᾿ηἶπη- 
Β6 1 ἢ ΤΩΔΥῪ πᾶν δύῃ τηϑᾶδ ἰδ ἃ βρη οὗ δβυβρίοἷοῃ ἰὸ 
Ὠῖμα ἰδὲ Βοηζατηΐῃ ἀϊὰ ποῖ ϑοσοιραηῦ ἴθ. ΤτῈθ 
ἴυ 8, ἐμαὶ ἃ [ϑο]ησ οὗ ἰόν ὑγϑαοχηϊηαῦθβ : βίῃηοθ 16 
Βυμλ δ ἴοη ἑογοιοϊὰ ἴῃ ἷ8 ἀγθαθ Ῥδ8 δγεβαυ, [ὋΣ 
[86 τηοβὺ ραγὶ, 1Π1Π10ἅ, δἀῃα μὸ ταΐρι, (ΠοΓοΐοτθ, 6χ- 
Ρϑοὺ ἴπ0 αγτῖναὶ οὗ ἷἰβ ἔαίμον, δῃὰ οὔ ἷ8 Ὀσοίδονς Βθῃ- 
᾿αταῖη, το πουϊὰ, αὐ ἴῃ6 Βδῖηθ ἔπμρ, τοργοθοης αἱβ 
τηοίβορ. Ηΐβ δυΐιγο ροδἰϊίοη ἑοτασὰ8 τΠ 6), ΒΟΉ ΘΥΘΣ 
τηυϑὺ Ὀ0 χονογηθαὰ ὮΥ οἰγουη)βίδηοοβ. ΤῺΘ ῥσγϊποὶ 
δἷμλ, ἰποτοΐοσθ, οὗ ἰδ δύ δὐάγοϑα, 18 ἰο δβουπὰ 
ὑπο ἰῃ τοβρϑαὺῦ ἰο (πον ἴῆποῦ δηὰ οὐδοῦ χοἰ δίϊ ἢ 8. 
Ἀσοοογαϊΐηρ, 88 ὑδίηρβ βιὰ ἀΡΡΘΑΣ ποῦ (86 ἰο 6χ- 
Ρϑοὺ ρΡυμίβητηθηῦ ΟΥ ἰογθοαγαποθ. ΕἸπαϊηρ ἰΏθτὴ πο} 
ἀϊβροβεά, βο ἔσθ υποίδηοη Ὀδοοτηθβ δαβῖοῦ ἰὸ Ὠἰἷπὶ: 
ὙΓΠ1]1δὲ ἢἷΒ ΠΔτΒἢ οοπαποὺ ἰΒ8 ἴο ἐπ 61 ΟὨ]Υ 8 ὙΒΟΪΘΒΟσΩΘ 
αἰβοὶρ! ΐῃ6.----Ἶ ἃ. 5ρὲ95.--- δὶ βυοῦ ἃ ἀβηρον ΝΔ5 
οοσαηοῃ, ἴῃ ἐδιοδο δ οϊθηὶ ἀδΥβ οὗ ογαϊρταίίοη δπὰ Θ00.» 
αυοϑύ, '8 οἶδαν ἴγομι γδιῖουβ ᾿πδϑίδῃοοβ (Ν ΌΩΌ. χχὶ, 82 : 
ΦοΒΆ, 12. 1, οἴ6.)., 366 αἷ8δὸ ΚΝΟΒΕΙι, Ρ. 821. Μοτο- 
οὐοῦ, Εσγρὶ γὰβ Ἔσροβοὰ (0 ἱπυδβίοῃ ἔγροτω ἐ!6 Νουίῃ. 
Βαρροδίηρ, ἰοο, ἰδδὺ Φοβορὰ μδὰ αἰγθαν ἃ ῥγοβϑῃίὶ- 
τηθηΐ οὗἩ ΒΟΥ ἰῃδ αἴἴαῖν του]ὰ ἰυγῃ ουἷ, ἢ6 χαῖρ ἢ ἴοττα 
ἴδοπὰ 8ρῖ68, τῖϊἢ βοτηοι μην οὗὨ δὴ ἰγοῃΐοδὶ ἐραϊίης, Ὀ6- 
οϑυδο ἱμοὶγ σομιΐηρ 68 Ὁῃἀου Ὀ α]γΥ ἃ ῬΡΟΙ Πα ΠΑΕΥ͂ ἰο 
ἐποῖν βου ϊοιηοηὶ ἰῃ Ερσγρὶ.---Τ[)9 πακοάηοδβδ οὗ 189 
Ἰαμά.---ἰϊα ἀπον Η9α οἰκ68, ἀπρτοίοοίοα Ὀουπάατγίοβ, 
ἴω ἐμ ϑύτανν ἅὶ εἰσ ας ἰγηθ6 1} ὈΘΟΌΙΩΘ8 [0 

οι ἴδθ καθ ἩΓΠΙΟΩ ΠΟΥ͂ ΘὨΟΣ ι. 
-Ναν, ὮΠῪ ΓΙιοχὰ.---ΤΠοἱΓ ΔΏΒΥΟΡ ΒΏΟΥΤΩ ἡρ 
πα οὗ ἀϊχηίῆοὰ ἀϊδρ]θαβυτο.---Ὅ}ὸ τὸ 411 
ΟὯΘ ΣΦΙΝ ΒΟΏΔ, ἣΘ ἃζθ ἰἴχῃϑ :η20}.- -Ὑοὶ 
8 οῖν τπιογδβοα ῥγάθ 8 τοβίταϊηϑα ὮΥ ἴδαν ἀπ σοβροϑοῖ. 

Υ  Φοβθρὰ τϑρϑϑῶ διἷβ οβδγρθ, διὰ 8ὸ ζοϑίβ ἴτοπι ἴβοῖὰ ἐμθ 
ανῖδον ἱηξοττηαίίοι, (μαὲ 8 ΤΔΊΠΟΓΡ 18 81}}} αἰΐγο, πὰ 
ἐμαὶ Βοηϊαπλΐῃ τγὰ8 τῷ] δἱ Βοιη)θ.---Απᾶ Ομ ἐξ ποῖ. 
-Ετοιὶ [818 Ἔχργοββίοι ἘΚ οΪ] οοποϊαο8 ὑπαὶ ΤΠ 6 ἀἱᾷ 
ποὺ γοῦ ἴδ6] του οἢ ΒΟΙΤΟῪ ἴον (πεῖν ἀοοὰ, Βυΐ 8τθ 
ΠΟΥ͂ ἰο οΘοπίοθββ ἴο 180 εἴδη δα 11 Ὁ 1, ΒΟΎΤΟΥΟΥ, 
ὑμοῖν ἀἰθίτοβθ δἴοῃθ βδὰ δἴζογνσαγβ ἄγατη του ἱβοτὰ 
ἃ βυδάρῃ τοροηΐδῃοθ, ἰὰ οουϊὰ ΠΑΡΑ͂ δανθ ὈΘΟΏ 
Βοπυίΐηο.--ΤὭαϊ 15 1 ἰμδῇ Σ Βρδ 9 τσὲΐῃ ψου.--- 
ΦΟΒΟΡῊ Β τοδὶ Ἵχοί ογηθηΐ βῃονγβ ἰἰβο αὶ ἰπ Ἡΐ8 ψανοῖ- 
ἵπα ἀδιθιτοϊμδιίοπβ αὐΐοΚῚῪ δυρσοοθϊηρ δπὰ οοττοοῖ- 
ἴῃς οαοὶ οἴμβεσ. ΤΟΥ σταυ δὶθ ἔγομλ βϑυϑυγ (0 
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τοὶ! ἄηθ88. ἴῃ τὺ. 14, πὸ ἢαῦϑ δἷβ ροείτϊτο ἀροϊδίοη 
ἰπδὺ ΠΟΥ͂ ἃγὰ βρίθβϑ, δῃὰ ὅγο, ἐβογοΐοσο, ἴο ὄχρϑος 
ἀθαῖ, [πῃ τοῦ. 1ὅ, ἰξ ἰ8 τηδάθ οοῃα  οη8].. Α.8 ἃ ἰοδὲ 
οὗ τλοἷν ὑγα ἢ ἸΔΟῪ ἅγὸ ἰο ὑὕ6 τοϊαϊῃθα ὑπ}} ἰμ0 δ:- 
εἶναὶ οὔ τποὶν Ὀτοῖμον.- --Ξϑθν 180 το οὗ ῬΒΑΣΔΟὮ."--- 
Τὴ Εργριίδῃβ, ἃ8 ἰ6 ΗἩθΌνΡοΒ αἴϊοσνδιάδ, Βποσο ὮὉΥ͂ 
ἴ186 119 οὔ (μοῖρ Κίηρβ (560 ἴζνοβει, 822). Φοδβθρὴ 
{8.8 ΒΊΤΘΑΙΒ ἃ8 λη Εργρίίδῃ. Ηἰἱβ τηδίῃ ϑο ]οϊ αι, 
᾿ΟΎΘΥ͂ΘΓ, ρΡΘαΓβ ΠΟΓΘ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ : 6 τησδὲ ΚΩΟῪ ΠΟῪ 
Βοη)διαΐῃ ἀο68, δηὰ δον αἰἱδροαϊ οι ἰονδὰθ Ὠΐτα. 
ἴῃ νϑὺ. 16, ἢ ΟΧΡΓΟΒΒΟΒ Εἰμαβοὶ ἢ τηογο ἀΘΒηΣ ΘΙ Υ : ΟΠ6 
οὗ (Βοπλ.18 [0 Ὸὸ δηὰ Ὀγίηρ ἴ(Π9 Ὀγοίδοσ, 1.9 οἰ ΓΒ 
ἃἴ6 ἴο τοτηδίη ἴῃ σου ποιλθηῖ, Α σθδηρο [Ὁ] ον ἴῃ 
νοῦ. 17, της ἅτ σοῃβηρα [ὉΓ ἴπγ66 ἀδΥβ, ῬΓΟΌΘΌΙΥ 
οὐ δοοουῃὶ οὗ 1ῃ6 ἘΧΡγοδϑίου οὗ ἐμοῖσ ὑπ }]Π[ηη 6885 [0 
ειοῖ Βοη)αιαῖη. ΡΙῸ ἴον οἱ (800 οἷ, χχχν). 324)} 
ΤΊ686 ἴἤσθα ἄδνθ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ΘΟ [0 ΦΌΒΟΡὮ 8 ΕΠ Θ 
ἴον τοβϑοιίοῃ, δπὰ ἴον 86 ὈΓΟΙΒΘΓΒ ἃ ἰὴ οὗὨ νἱδ  διίοῃ. 
ΤΈΉΘΥ 41} βοθηθα ΠΟῪ ἴ0 δνρ ἔδ]]θη ἰπῦο ΘΙΔΥΘΣΎ ἴῃ 
Ἑαγρὶ, ονθη ἰ ΠΟΥ δὰ ποῖ ἱπουττοὰ {86 ἀδδὶ οὗ 
οὐ πλΐα18. Ηονν [ἢ ἷ5 τηυδὲ ὮΔΥΘ τηδ66 ἐῃθτη ΓΟΙΔΘΙΩΌΘΙ 
ΤΟ ΟΙΘΌ ΒΒ 8βαῖ6 1 Οδθ ΓΔΥ͂ Οὗ ΠΟρΘ 48 6 οἷ ἔδοτα : ΟἹ 
Βαμ)αιΐη 8 ΔΡΌΘΔΓΔΏΟΟ ΤΠΘΥ͂ Θου]ὰ Ὀ6 τοϊϑαϑοά. 

[ἢ ΧΙΙΙ. 15. ΤΙΝᾺΣ “ΓΙ. ΙΔέογδιγ, ὈΥ ἐδ ἑέσεε οἵ 
ῬΠΆΓΘΟΣ ; θυ [86 Ῥχίπνλεϊνο οοποοροῃ, πρδίθτοσς ἐξ ἸΩΔῪ 
ὕανο ὕθΘῃ (8566 ποῖο, Ρ. 168, 2ἃ. οΘοἸαχη), ἐπδὲ χανὸ γίδθ ἴὸ 
{(1|ὸ Ρ] ταὶ ἔοστα οὐὁἨἉ [1 ποσὰ, Βα Ῥχγοθα Ὁ] Υ ὈΘΟύσὴθ αὐτὰ ΟΣ 
Ἰοϑὲ, δὰ ἔμπόγο 15 ἰηϊοπ θὰ ὮΘΣΘ ΟἹ Υ͂ ἢ ΟΣἹθ βΈΠΟΓΙΒΙ ΒΟΣΒ6 
οὗ {93ε. ὙΔοΙο ἐδ, ονονοσΣ, 8 σοχηδσῖς οὗ ἡγπιοπ θα οἱ 
{πὶ5 ΡὮΏΓΑΒ6, ἰπὶ δι} 15 Ὁ] 806, [μὲ 8 ποσίν οὗ ποίθβ. Ηἱ8 ογἰ ἐΐ- 
ΟἯ], ἃ8. 10 0}} 88 τηοδὺ ΡἈἢΠΟϑορΐ6Ά4), ογο οὔϑθοσυοα 8 ἀἰ βοσοηοθ 

ἐπ {115 }}Π10 πογὰ "ΠΊ, διὰ ὑπὸ σόονοὶ νοϊπεΐϊηρ ἰδ 86 ἰπ ἐδοὸ 

δβεσὶρίαχοβ δοουτάϊπα ΔΒ ἴϊ 6 δοὰ οὗὁ Οοὰ οΣ δῇ. Τθὰδ ἴῃ 
[89 Ηοῦτοῦν οδι, ΣΙ: "ΠῚ ΓΙ. ἈΓῚΓ (ΟΡ. 1 Βδῃ). χχ. 
δ; χχνυ. 26; 2 Ἐΐηρβ ἰ. 3, 4,6. ἱν, 80: αῃη)!ὰ οἶδοσ 
τ ἰοὺ 58 τοπήοσο, α5 ἐλ Ζοτὰ ἐπε! ἢ, απὰ ας ἕδυν ξβ κρόμὴς 
88 ποίίοοα πτμαῦ 86 οδοαρϑὰ τοοδύ οἡ ίοβ, νἱκ,, ἐμ οὔδχιρο οὗ 

ΥΟὟΙ ἰπ (86 ποσὰ ἽΓΙ; βὸο ἐδδξ ἔθ Σου ουίης δῃου]ὰ Ὅσο, α8 

ἐὰλὸ Ϊοναὰ ἰἰοοίλ, οὐ ὃν ἐλε ἰσέπρ σοιοναῖ, απὰ ὃν (λα ἴ7ε ο7 
(ὴν δοιμ. “ΒΘ ΥρδδΟ}}8 οὗ [ἱδ Ὧ6 ἐμπ5 εκἰαΐθα ἰῃ ἐη0 δέμλεγ 
Παπιαόα, οΥΣ Βοοκ οΓ Ὁ ΠΟ ΕΠ {10 ἔτεέ ραιγὶ οὐ ἐδο ᾳατοδὶ 
τοτκ οὐἰ ]οὰ Υαά Ἡσολακακαῆ, οὮ. ἰϊ. βθα. 14 : “πὶ ὅθι. 
ΧΙ, 1δ, 11 [8 βαϊᾷ, ΠΏ “Ω, ὑν [λε {9ε ([ἐτε8) ς" ῬΡλαταολ ; 

Βο ἰπ 1 ϑασα, ἱ. 20, π 59 ἍΡῚ, ὃν {πε ὐΐε φῇ ἰὰν δοιι, δ αἷδὸ 
ἴῃ ΤΟΔΉΥ͂ ΟἾΒοΣ Ρ͵δοθβ. Βαϊ ἴῃ ἴ86 βϑᾶσῃηθ οοπηθοίέοι ἱξ ἰδ ποῖ 
βαϊὰ Γῆ 5, ὙΓῚ (οδοῖ), θὰ λα ἉΓῚ (0.1), ἰξ ἔμιο δοδϑοϊ ὐθ 
ἴοττα ἰπβίοα οὔ 9 οοηδίσυοε οὐ μονα, Ὀϑοόθῦϑο [86 
Οὐτοαῖου, Ὀ[ βοᾷ θ6 ἢθ, δῃηὰ Ηἷν 119 δῇὸ οῃϑ, ποὺ ϑορδσδαῦθ, 89 
[δ Ἰῖνοβ οἵὗὨἨ ογθδβ ΓΘ ΟΥ Οὗ Δ; ρ6154. ὙΒΟγοίοσθ, Ὧ6 ἀοθα ποΐ 
μον σχοίη γοβ ὉΥ͂ πιο 85 Οὗ [ὴ6 ογοϑίτγοδ, 88 ͵6 ΚΠΟῪ ἔδόσα, 
να ἘΥ͂ Εἴη} (ἸΌΣ. ὉΙΏΌΓΙ Ὁ), Ὀθοδδο 8]} 1179 Ἰϑαῃ ΡΟΏ 
Ηὲπι, Ἀπὰ Ὁγ .18 Κπιοτάηρ ἩΪΣΩδο 780 Κπουοῖι 411 ἐμ  ρ5--- δἰ μοθ 
Δ Διὰ δἴ5 ἱζπον)οάρθ αἶβο, δθ Μ6}} 88 89 δῃὰ δΐδ 176, δσϑ ὁ; 9. 
ΤῊ 15 18. ἃ πιαξίον τ ἢ] οἢ (80 ἑοησυο Β88 ποῖ (86 ΡΟΊΤΕΣ οὗ αἷ- 
ἴσου, ΠΟΥ [89 ΘΩΣ οὗὁὨ ὨραΣ Πρ, ΠΟΥ σ6 Ὁ 86 τ] ἃ ΘΟταΡρτϑοτιὰ 
1ῦ; Ῥυῦ δύο ἐδ [9 χϑᾶβοι οἵ ἴΐμθ οἴασῦρβο, δηὰ οἵ ἐξα ΡΤ 
εαἰὰ ΓΞ Ὁ "ΓΊ, ὑν διε ἐύϊε Γ Ῥλαγαοῦ, ἴῃ ἐδ οοπδίχασι 
κίαίο, βίποϑ ῬΠΘΣΔΟὮ δπὰ μῖ9 1176 τὸ ἔπο.»"» Αμραμ, βοο. χὶ. 
πα χί!. : “( ΑἹ] ἐπίτιμα Ὀοδίάθ 1η6 Οτγϑαῖοσ, Ὀϊθοβοὰ ὕὉθ Ὦθ, 
οσἰϑὺ ἐπγοῦρἢ μἷβ τσ ἢ (οΥ ττα  Π Ὰ] 6886) δηὰ Ὀθοδαβο ἢθ 
ἱζᾶο γα Ὠξτ501}, Β6 Ἰσηονα ονοσυιίηρ. Ὧθ6 ἀοθδ8 ποὲ 
ἱζΏΟΥ ΕΥ̓͂ ἃ Κηοπ]οάρο ΜἘΠΟῺ 8 εὐέέμοιί (οΣ ομίείαε, γπ 
92 Ὧ), ἴο Αἰταβο) ἢ, 8 τὀσ ποῦ, ὈΘΟΔΏΒΟ τὸ δῃηὰ ΟἿΣ κηοπὶ- 
οὔθ ἃσὸ ποῖ ὁπ; Ῥυΐ 88 107 ἐΐ9 Ογϑαΐοσ, Ὀϊοεβδοὰ Ὅ6 ὯθΘ, 
Ὀοΐπ δα Κηοτν]θασθ πὰ ἷβ "16 δτϑ ομὸ τ ῖἢ ΠΪΣΩ5617 'π 
ΟΥ̓́ΟΤΥ πιοὰθ οὗ υπϊγ. Ἡΐθσοθ ἘΠ ἸὩΔΥῪ ΒΥ ποῖ Ἀ6 ἐπ, αἵ {ἢ 9 
ΕΒ ΤΊΘ {ἴπι0, [89 ἀποισόν, [86 ἀποισπ, ἀπά 186 ζιποιοϊφαρε {ἰδοῦν 
411 ἴῃ ὁπο." ΟΥ̓, 48 Βο 16118 τυ ἱπ ἴδο θορίηπηίην οὗ (118 ργο- 
ἰουπὰ ἔγθλιῖθθ, ΟὮ. ἰ. 8606. 1: “Οοὐ᾽ 5 τγαῖῃ ἰβ ποῖ ἰΚὸ {89 
ὑππ|8 οὔ [86 ὀγθαΐυγτοθ, απ ἃ ἔμ ἔμ Ῥσορμοὶ βαγ8 (9}ϑχϑιῃ. χα. 
10), ολιουαὴλ Οοα ἐε ἐγιμδ, απὰ Οοὰ ἰξς δὰ (ΡΙΣαῚ “5 Π 
Πἶγφε το παρδτο πατὴρ τῶν φώτων, ϑατηοδ ἰ, 17), δε ἐείλε “ἸῺ 
Ὀ5ῚΣ, δι. Κίησ 4} εἰεγη τίν, ἰδ κίηρ 47 (δ τοονϊὰ.)» Τμδὶ 5, 
δα ἱρ, ᾿' {9 βᾶτμθ πῶς Ὑ τὸ ἰχιρἢ, ἰἕβᾺ6 "{,ε, 6 δνυοσϊ είς 

5. (Ὀτητοῶι9, ΔἸμοὴ, ἈΓΑΙΧΌΣΙΡΕΒ, ΡΟΣΔ Μέοδέβ, Ῥοοοοῖ, 
οὐϊιοι, Ρ. 4γ6.-:}1.Ψ [,] ΠΈΡΑΣ ἡ ὺ 

8. Ὕετα, 18-94, 7ΤῪε Ἀαγὰ ἐόγνεδ ἘΆΝ “7ο- 
δορῪ᾽ ε αγγαπροηιοηξ απα ἐδλα γερεπίαπιοο 7 ἰλε ὅγοίλετχε; 
«Τοδερὴ᾽ε δίγιισσία,; ϑηεοη, ἐπ ῬυϊδοΆ.--- ΤῊ 5 ἂο δπὰ 
᾿ἶνο.---ΦΟΒῈρΡ} ΠΟῪ ῥγοϑουίβ (Π6 οἰᾶτρθ ἰπ 118 σοῃάϊ- 
ὉοηΔ] δδβροοῖ. Το τηοῦΐν δβδίσηρα: ἘΌῸΣ 1 ἔθδσ 
Οοά.---Τιὴϑ ἴδῃ ἷ6 [16 ἔτβι ἀοδηΐϊία βίσῃ οἵ 
ΡΘ8Δ.6---ἰῃο βΒγβὶ (αἷς 56] οίταγαὶ οὗ Ὠΐβ ἰϑασὶ, Αρὶ- 
ἰαἰοά ἔθο] πρϑ 116 σοποοδ]οὰ ὑηάον ἴμ686 πσογὰβ. [{ 8 
88 Τηυοἢ 85 ἰ0 ΒΑΥ: 181 ΠΟᾺΣ ἴ0 τοῦ, πὰ ἴο γΟῸΓ 
ἴα, Εον (μοῦ), ἰξ 18 ἴσιο, (86 οσργοββίοῃ στωσδηὶ 
Κδδῦ 6 τὰδδβ ἃ τοὶ σίουβ δῃιὰ οοηβοϊθη ουδ τοδπ, τ 80 
του ὰ ποτοῦ ΘΟΠΘΙΩΏ ΟἹ ΙΏΟΙῸ Βυδρίασῃ. ΪἸὶ 185 δῇ 
Δϑβογ οι, ἴοο, οα ΜὨΏΟΝ ΤΠῸΣ δΓΘ τοτο ἴἰο ΓΟΙΥ παι 
ΟἹ ἐδι6 ΘΑΥΙΟΡ ἀβϑου γί 0}} πλαᾶθ : ὈΥ ἰδ6 1 οἵἩἉ ΡἢΔ- 
ΤΔΟἢ.--Ιϑῖ οΏ9 οὗ γοῦν ῬὈσχοϊδσθῃ 6 Ῥομπὰ.--- 
Βοΐοσο, ᾿ξ νγὰ8 βαϊὰ : οὐδ δ[4]} ρο, Ὀυΐ {π6 οἰ ΒοΓ τοὸ- 
τοίη ; ΠΟῪ ἰἢ6 ΓΟΎΘΥΤΔΟ, δὰ τηοτο τα] Ϊν : ΟἿ6 5881} 
τοσηδίη, Ὀυξ [86 ΟἸΒΟΙΒΊΤΩΔΥ ρο. Τνδβ χκυδλγδηῖθοα ἐδὸ 
τοῖσι τὶ Βοη δηιη, δὰ Ἰθανοβ ἰθοῖὰ ὑπάον ἴδ 
ἱαργθδδῖοι ἰπδί {ΠΘῪ δζὸ ποί γοί ἔσοθ τΌσῃ δυδρίοϊου. 
Φοθορἢ 8668 [Π6 ὨΘΟΟΙΘΙΥ οὗ [86 οἰδοῖ8 σοΐηρ, ἴον 85 
ἔδυ μοῦ 8 Ὠοῦδο τουϑὲὶ 6 ΒΌΡΡ] Ἰοα τῖῖὰ Ὀτοδὰ.--- Ασα 
ἴΠοΥ ἀἰὰ κ5ο.---Α᾿ ΒΟΙΩΣΏΔΙΥ Οχργοϑϑίοη οἵ τδδὲ ἔοϊ- 
ἰοτβ, θὰϊ δη οἰ ρδίουυ οὗ τοῖς τοδϊμοββ ἴ9ὸ ὉΌξΩΡΙῪ 
πὶ! ΦοΘαρΡ ἢ Β τϑαυοϑὶ.---Ὄ79 ὅσο ψοσ νυ ἐν-- 
Νοῖ: “ν᾿ δίοῃθ [Ὁ οὖσ Ὀγοῖ ον ἀδδὶδ " (Π 6} 1125. }}); 
ἴον ἰῃυβ ἴΠογὸ που]ὰ ὑὈ0 οἴξοοὰ (86 ἰπουσῆς παι τὰς 
υ  ττδ8 8.}}} γοϑιϊηρ ὉΡοὺ ἰμθ. ΤΏ6 οχρίδιίος ἰβ 
ΘΧΡΓΟββοα ἴῃ Ὑμδὶ ξ0]10078.--- ΤΟΣ ΐοτο ἐδ ἐπὲβ ἀἷ5- 
1988 ΟΟΥ1Θ ΠΡΟΣ Ὠ8.--- ΚΠΟΒΕ] ΓΔ Β᾽αὐ65 ἰὲ αἰοπέπο, 
Δι ΤῊ 68 1ῃ6 ἐγίνἷα] Γοσηδσὶς : “4411 τηϊβίοσίυη6, δὲ- 
οογαϊηρ ἰο ἴ86 ΗδΌτγον ποιΐοῃ, ἰβ ἃ ραμπίβηῃτηοηὲ ἴον 
βἷ:.᾽ ΦΟΒΟΡἢ ΒΒ ΟΆ86 ἰἰξοὶ αἰ γοοΙ οοηίγβαϊοίβ Βἶτα, 
-ΝἮΜΝΏΘΣ δὸ Ῥοκοικῆϊ υ.---ΤῊυ νἱ νιν} ρμαἰπίβ (86 
ΟΥ̓] οοηδοίΐθηοο. ΤΏΘ πδετδίου Βα ποῖ τηεδοηρα 
(18 Ὀοϑοθοϊίησ, Τπὰδ τὸ (ΠΟΥ ΘΟΙΩΡΟΙ]οα το τηδῖτθ 
οοηἤοαβίοη. ἱπ ὁ βορ ἢ Β Ὠοδγίηρ, Ὑἰϊβουΐς 86 ἰπουρὰὶ 
[πὶ ἢ6 υπάοτρίαπαβ ἔμποη. ὺϊ μοῖρ ὀρθῶ οοπΐοο- 
βίοι, ταϑθ, 88 ἰὰ γγαβ, Ὀδίογθ ἴΠ:6 ἰπιογργεῖογ, θοίσαγβ 
ἴΠ:9 Ὀγεβδβυγα οὗ ἐμοῖνγ βεῆβο οὗ ρυϊ!.---Αὐπᾶ ΒΗ ϑυῦρθα 
ἃιπυσ οΧΘά.---Α ῥἱοίασα οὗἩ (Π6 ἐπουρθ δ τμδὲ “' δοοῦϑθε 
ΟΥ Θχοῦδ6 0η6 ΔΟΙΒΟΡ᾽" (στ. ἰδ. 16). ΒΟΌΡοα, ἴοο, 
ἷδ ποὶ ὙΒΟΙΥ ἱπηοοοῃΐ: Ὀαΐξ, 88 [στα δὲ 
ΔΙΟΡΕῚΙ "Ὁ δοὺ 06 ΟΘΏΒΌΓΟΣ, δηὰ πρδὶ πα ἀἰὰ ἴο δβᾶτὰ 
ΟΒΘΡΒ Π6 ΤΟΡΡΟθοηΐδ ἰπῃ (80 δἰγοηρεεί σῆς. 6 

ΤΩΔΥ͂, ἰπάἀοοᾶ, σοποϊαδο ἐμαὶ Ὠΐβ ΘΟΌ 56] ἰὼ οδβὶ Ηἶτα 
ἰπῖο {Π6 οἱΐ νγὰβ ργοοοδοὰ ὈΥ͂ ππποοὰεὰ οπισοδιῖθα ἴοσς 
ἢἷθ8 θηξἶτο ἔγθθάοῃι.---ΕἘΌΣ 86 κραῖζο Ὡῦὴϊ ἴθοτι 
ὮΨ δὴ ἐπϊοσρσζοῖοσ.--- ποῦοὶ] ΒΟΓῸ Π85 ἰο φῃδοῦπίες 
ἴδο αἰ ΠσΌΥ ἰμδὺ ΦοθΟρΉ, “885 δὴ οδοοΣ οὗ ἰδὲ 
ΗΥΚΕΟΒ ᾽" (10 υ;βὲ ἷ8 οὐτὶ Ιδηρ Δ 66), Δββαμλθα ἐδ δρ- 
ῬΘΆΓΔΩΟΘ οΟὗἩ ποῦ Ὀεΐηρ 8016 ἰ0 Εροδκ Ἠοργον.--᾿ πὰ 
ἢθ ᾿υΣΩΘΩα Ὠἰτη26} δρουϊ ἔτοιι ἱμθσ.---Ουὐθγοοῖοα 
ὈΥ ἷβ οτηοίίΐζοπ, ἢ 1:88 ἰ0 ἰυτγῃ ΑἸΤΩΥ δῃηὰ πϑερ. 
ΤῊ8 8 γερθαϊθα τῆογο ΡΟ ΘΟ Ὰ]]Υ αἱ ἰ86 ταροιίΐηρ πὴ 
Βοη͵αγαΐῃ (οἷ. ΧΙ], 80). ἀμὰ ἤπΑ ΠΥ, ἴῃ ἃ τηοδὲ ἰουςῖ- 
ἴηρ' ΠΊΔΠΠΘΙ, δἴτον δυἀλῃ Β ΔΡΡΘΔ] (οἷ. χ]ΐν. 18, ρμ 
ΤΊ ὀδυδθ οὗὨ (ῃϊ8 οτηοϊίοη, ἰμγίοθ στοροαϊοα, δᾶ 
ἴθ σὴ ἱποτοδϑίησ ῬΟΤΤΟΓ, ἰβ, ἴῃ ΟΥΟΤΥ ᾿πϑίδμσο, 
ΒΟΙΏΘ ΡΙΓΟΡ  ἐἰα Ὡρ, ἀΡροαὶ. 1ὴ 16 β8τϑὲ οαβο, Σὲ ἰδ (6 
ῬΑ Πα ϊησ νυ ἢ ὑ (αὶ Ερυδου, ἴἢ6 Βγβύ- ότι, ἴω- 
ἰθηῃαρα 0 Βᾶγα ᾿ΐἶπη, δηὰ γοῖ ἰαΚϑα ἴο ΒΤ 861 186 ἔροὶ- 
ἱὴρ οὗ [6 ρσυΐο (μὲ ποϊξμβοὰ ἀροὰ πο. 1ὴ {δὸ 
ΒΟΟΟη 6836 ἴῦ 18 [86 Δρρϑδάγαῃοα οἵ (88 γοὺπὴρ δη 
ἱπηοοοηΐ Βοηΐαγΐῃ, μἷ8 Ὀοϊονοὰ Ὀτγοίμοσ, δα ἱπουρῇ 
βίδηαΐηρσ Ὀσίοσο (δ ρυλγ Ὀγοίῦσοῦ. [ἢ 86 (πϊτὰ 
ἰῃδίδηςο, ἰὰ ἰ8 Φυα 8 561{.ϑδοτίβοο ἰὴ θα] οὗ Βεῖ- 
ἡδτοΐῃ δηὰ ἢΪ8 (δι μου δ οῦβα. Το Κον-ποίο οὗ 20- 
Β6Ρ ἢ 8 οπιοίοῃ, ἱπογοῖογο, 18 [815 ρογοθριίοη οὗὨ δίου- 
ἴηρ ἴονθ, ραν γίηρ {π6 ὈἱΓΓΟΡ τϑοο ]ϑοιίοι οὗὨ ἰπ)αϑιϊοι 

Ἐγρᾶ, Α Ῥχοϑοῃετηρῃξ δηὰ ἃ βοῃεϊσηθης οὗ τγθοοῦ- 



ΟΗΑΡ. ΧΙ, 1-88. 

οἷ ϊαούοι πιοὶς (ἢ Ἠδατὶ π οι (16 τοθτο δϑῆδο οἵ σία 
ταῖρι παγάθῃ, εηὰ ὈθοΌῦση68 αὔθ ἃ [66] ηρ, δὲ {Π6 
ΒΔ ἔπηο, οὗ αἰγίῃο δηὰ ᾿υσηδη τϑοοδοὶ διΐοη, 
ΟἿΪΥ 48 νἱογοα ἔγοτῃ ὑδὶ8 ἀθβηϊθ ρμογοορίζοιι οδῃ ψὸ 
δϑιδιίο 1Π6 ΤΏΟΣΘ βζΌΠΕΓΑΙ [66] Ὡσβ ἐμαὶ ον ἤρου ἰΐ: 
“ἐ μαίηγυὶϊ τϑοο]ϑοϊΐοη οὗ ἰῃ6 ραϑί, δηὰ πδηκίυ 6868 
ἴο ἀο ἴον ἢἰβ ρτασίουβ χυϊά8ηο0."---,Απὰ τοϊυχοά 
ἴο ἴθι δρδίῃ.-- -ὐοδορ ἢ ΒΒ δγδὶ οσθοιΐοῃ ΣΏΔΥ ὮΔΥΟ 
τευλογοα 8 Ὠδιμῃ ἀδοίβίσθηθθβ, Ηΐ8 (φρο! ϊηρ οὗ ͵.8- 
ἐϊοα, ΠΟΘ ΟΡ, 15 ποῖ γοὶ ϑωι5βοα : 8111} 1088 8 {π6Γ70 
τοβῖογο ἷ8 οοῃβάθῃοθ ἰῃ ἢἷβ Ὀτγοίγθῃ, οδρθοΐδ!ὶν ἴῃ 
Γοίδγοποθ ἴὸ 1860 υΐαγο οὗ Βοπ͵αιηΐη, Βυΐϊ Ὀσίοτο 
δορύηρ ΔΩΥ ΒΟΥΘΓΟΣ Ση ΘΑΒΌΓΟΔ, ὨΘ οοσοσηπ θα τσὶ ῖ ἢ 
Δ όΣΩ, που ίρια ἴῃ ἃ φΟμ οἰ ἰδίοῦυΥ τρᾶπηογ. ΤΏσΠ ὮθΘ 
ἴδϊκοβ ϑίτηοου, Ὀἱηαβ Εἶτα, οὐ ΟΥάΘΓΒ ἢΐπι 0 Ὀ6 Ὀουπά, 
ται Βα τοὶρμὲ τοιρδίη 66 ἃ μοβίαρο ἕογ (δοὶγ γϑίυγῃ. 
Τρδὶ 6 ἀ0685 ποῖ οτος Κουρθθη, ἴμ6 δγβίιθοτῃ, 0 Ὀ6 
Ὀουπα, οχρίδίηθ ἰΐθοῖ ἴγοια ἐπ αἰθοουο συ οὐ 8 

1ΠΠ]ρασμθθα. ΤΏυΒ Θ᾽ ΊΘΟΙ, 85 διαηάἀΐηρ ποσί, ἰ8β 80 
ταύ θοσι οὗ ἰὴ0 σΌ 7 οὔοθ. Ηρ ἀϊὰ ποὶ δάορί 

ἘοαῦΘἢΒ ρῥΐδη οὗ ἀο]ἑ νοσδῦοο, ἱμπουρἢ Ὧ6 ἀϊά ποῖ 68- 
ΡΡΟΣΥ͂ ἀϊδεϊησυΐθη Ὠἰτηδο 7 ἴῃ ΦΟΘΟΡ ἢ 5 ρογβοουξίοῃ, 

ἱμὰς Βατο Ὀθ6η ἀχροοϊοα οὗὨ Βίτα ἔγοσω ᾽ἷ6 ξθδίουβ 
αἰπροαϊοι βἤονστι ἰῃ [86 δϑδαὶν οὗ Βῃθοθθῃι,---α ἴδοὶ 
1.0.6 ΠΟΘ ΘΑΘΙΥ ογοαϊιοα δίηοο ποίίμον ἀἰὰ δυάδι, (86 
ποχὺ δῇϊον Ἀἴτη, ἄστορ τὶ [86 τα) οΥἶΥ. 

4. γεια. 3δὅ-3ὅ. 7Ὺλ6 υοἱωπίαγν γεΐδαϑε; ἐἦδ6 γὲ- 
ἐπ; ἰδὲ ν » ἰλ4 ἀατὰ οπιον.---ο 811 τμοΐν 
ΒΔΟΚΕ.--ὈΓΠ Ὁ, τορορίβοϊεβ οὐ υθββοὶβ, ἰῃ (86 τηοδὶ 
βθηοσγαὶ 56}86.---Ἴ Ὁ χοβίοσθ ΘΥΘΥΨ Σο Δ} 5 ΤΏΟΠΘΥ 
τὶ Ὠὲκ πβϑοῖς..--ὡσδορῃ που]ὰ ποῖ τϑοοῖνο ὑΔΥ 
ἔτοπι ἰδ ἴδμεν, δῃὰ γοὶ Ὧ6 οοὐυἹὰ ποῦ ΟΡΘΏΪΥ τοϊαγη 
ἔῃ 6 ΤΔΟΏΟΥ πλϊμουΐ Ὀοίγαυίηρ ἃ ραγίΐουϊαν τοϊδίξοη ἴὸ 
ἴθ. ἸὙδογοΐογο (ἢ 6 βοογοῖ τοθᾶϑυσθ, οτα οδ]θοὶ οὗ 
πη οι, ἀου 1658, γγ88 [0 Κορ ὉΡ (86 ἴδαν δπὰ Ἵχοὶίο- 
ΤιΘηΐ, 88 ἰδ αἷβο βοσνυϑα ἰο ρῖνο ᾿ἰθθῖι ΓΟΘΒΟΏΒ [ῸΓ 6Χ- 
Ῥοσίηρς βοιηθι ίπρ οσίγδογαϊηδιγ.-- - σου δέοι ΖῸΣ 
189 τσᾶγ.-- Τὸ ὑγονθηὺ ἰὴ ἄθογθββα οἵ 1μοῖγ βίογα, 
δηὰ (0 ΤΩ Κ6 ὈΠΗΘΟΟΔΕΔΥῪ [6 ῥτοπηδίαγο οροηίΐηρ οἵ 
ἐμοῖς 580 Κ5.---ΟΣ; 9 οὗ ἴποπι ορϑηθϑὰ Ὠΐβ 580Κ.---Αἱ 
1016 Ϊδοο οὗ ἐμεῖν ηἰρῃϊ-αυαγίοτα. [0 οου]ὰ ποῦ Βᾶνο 
ὈΘο; ταὶ πὸ ΠΟῪ 081} 8 πῃ, 6] 1280} ΒΌΡΡΟΒΟΒ 
ἐπαῖ, αὐ ὑπαὶ ἰἴμιο, αἰγοδάν, {Π0 6 ΜγΘ Β66-}1κ6 
Ὀυϊΐηχε, σΑΡαν δΏβογαϑ, θα βύηρ δ᾽οὺρ {80 σουϊο 
ἐπγουσὰ τ06 ἀφϑοτγὶ (Εχοα, ἱν. 24). Καὶ ἀουδὶϑ (δ ΐ8. 
ΤΏ ἔδοϊ οὗἩ [86 βορδγαΐθ οροηΐηρ οὗ ιἷ8 Βαοῖς ὈΥ ΟὮΘ 
οὔ (δοῃ), ἀοτλδηὰβ ΠῸ δχρ δηδίίου Ηδθ τηϊσῃῦ δαᾶνο 
ΤΩδ66 8 τηἰβίδια ἴῃ {Π|0 Βδοῖκ, ΟΥὁ [8:6 ΣΠΟΠΟΥ͂ αἰ Ὦδτο 
ὍΘοη Ρυὺ ἴῃ ἃ ΤΟΙ 0Πη6 ; Ὀυὶ ἀνοη [18 οἰσουτηβίδηοο 
8 80 ΔΙτδηρθα ἃ8 ἴ0 ἰπόγθαδθ ἴΠ6 ἴδδγ οὗ [ποῖν δσαῖς- 
οῃθα σομβοιοΏς68.--- αὶ ἐπ 1.15 ἱμαῖ οὗ Παῖἢ 
ἄοῃϑθ τυπῖο τ8 2--- ΤΠ} δγο σοηβοίουβ οὗ Ὡ0 ἄθοθρῃ- 
(ἴοὰ οἱ ἐμοῖς ρασί, δῃὰ ἰθ6Ὺ σδηηοί ἀηἀογβίδη ἃ ΠΟΤ 
1860 Εργρίίδηβ οου]ὰ δαγο ἀοῃο ἰ. ὙΒοίῃ ον ἴδ πτότὸ 
δῇ οὐουβϑι σεν οἢ δμοῖγ βίἀθ, οὐ ἃ οὐμηΐηρ ἰτίοἰς οὗἨ (80 

ὕδῃβ ἴο αυγοδὲ ἰῃθῖὴ αἴοσπταῦαβ ἴον ἐποῖϊ---αἱ 8]} 
δγοηίβ, ὑποῖν δγουδβοᾶ οομβοΐίθῃσοβ [6}} (πολ δαί ἰδ6 
ΠΑ Υο ΠΟΥ͂ ἰο σοῃἰοπὰ ὙΠ αοἀ, ΤΉΘΥ 566 6 ἀδὺ 
δηὰ {πγοδιθηϊηρ βίχη ἴῃ ἰδ, πον [μαἱ ἃ Β6η86 οἵ ἀοἀ Β 
ἠαάρτηροία 'ἰβ αὐτακοποα ἴῃ ἰἢ6:.---Απὰ ἘΛΘΥ͂ Οδτλθ 
υῖο ὅδοο}.--- ΤῊ ΒΌΟΤΥ οὗὨ [86] Βίγδηρμο ἱπίογσοῦγδα 
ἢ (86 ἰοττῖ0]9 τδη ἰὼ Εσγρί, 8 σοπῇττηοα ὈΥ {86 
ἴοαυῖα ἀἰβοον ΥΥ τοϑὰθ ὙΠ ΘῺ 41} [Π|0 ΒΔ Κ8 ΔΓ6 οροϑηθα. 
δοβορ δ ἰπιϊπιδιίοη, Μ πο ΠΘΥ τοροτί, (μοὶ (ΠΟΥ 
πιρῃς ἰσαδῖο ἀσδΐη ἰη Εσγρί, ρτονυϊ θὰ {μον ζ0 8116 ὑπ 6 
ἰτηροβοά σοπαϊτίοη, ἰΒ ἃ τὰν οὗὨ Ἰίρϊ, προς, ἴῃ ἘΠοὶγ 
Ῥγοβοῃΐ τηοοὰ, ἐδ Υ ΒΑΡΟΪΥ ΚΗΘ ΠΟΥ ἴο Δρργθοίαίο. 

ὅ. τ. 86-38. «αοοῦ᾽ε ἰαπιοπίαἰίοη.---"ἡθ αν 9 
γ9ὸ Ῥοχϑοανϑὰ οὗ ν᾽ οὶ θΏ.--ΤῊο ρμαΐῃ οἵ 
ΘΙ ΘΟ 5 Δρραγοηΐ 1088, στίοῦ [Ὁ ΦΟΒΟΡῊ Ποῦ τὸ- 
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ποιοῦ δραίη, δηὰ ἰἢθ δηροΐδη οοῃοοιηίης Βοηϊοσηΐη, 
τον Φδοοῦ ΕΠ γ, δὰ οαυβο ᾿ἷπη ἴ0 ΟΥΡΓΘΕΒ ᾿ΐτη- 
βοὶ ἢ, Ἐγροσθο 68 }}} ἱπάοϑα, ὈὰΣ 8.}}} συ }}}γ, δο- 
οογαΐηρσ ἰο ἷδ ΘΟὨΟΘΡΙΐοΠ, 48 ἃ τοϑὴ ΟνΟΥΒοἰγηϑα 
τὶ τϊκίοσίυπα, δηὰ ἰοβίηρ πἷβ σὨΠ ἄγθῃ, οὔθ δῦ 
[δὸ οἴδοετ. 80 Π|116 ὑἐπουρῦ ([Π6 νίβο δηὰ ρίουβ δ4- 
ΟΟὉ ΠΟΥ͂ ὩΟΔΡ Ὑ͵ὰδβ ὑ86 ἰογία ἰυγηΐηρ-Ῥοἶπὶ ἰπ 186 
ἀοδβιϊην οὗ μἷ8 ἢουθθ6. Ηΐβθ ΓΘΡΓΌΔΟΝ : η16 λαυὲ ψ6 δέ- 
πρακὰε ΟΥ̓ πῖν ολίγον, ἃ8 δαἀάτοββοα ἴο {ποθ ΒΟ 
ταϊα δὶ Ὦδνο ἔογηια ΠΥ οοπίγδαϊοι ρα ἰδ, 8 τλοΓο ἐὍτοῖ Ὁ]6 
ἴῃ 15 δρρ οαϊίοα ἱμλη Ὧἣθ οοὐἹὰ δανο {πσπρηῖ. ΟτΥ 
μδὰ Β6 ἃ ρμγοβϑηθιμιθηίς οὗ βοπιοϊῃϊηρ Ὧ6 ΠΟῪ ποῖ ἢ 
Ιη τοραγὰ ἴο Φόβδρὶι ἢ6 οου]ὰ ΟὨΪΥ ΚηοντΏΡΙΥ οπαῦο 
(πὴ 6 δὰ οὔοὸ βοηΐ .ιἷπη ἴὸ (θη, δὰ ἰδῸν δὰ 
ποῖ ὈΓτοῦΚὨΣ Ὠΐαὰ ὉδΔο6.ῖς. [Ι͂ἢ τοβρϑοὶ ἰὸ Ξἰιηθο ἢ6 
οουὰ ΟΥ̓ τοργοδοῖ μοὶ τὶ πανίηρ τ0]ἀ4 ἰοο τουσῇ 
ἴο {86 βονθγῶοῦ οὗ Ερυρὶ τοϑροοιίηρ ἱμοὶν ΤΆΣ 
δι 1γ8 (866 οὗ. χἸΊ11.. ιἱς Βεοη͵δζηΐη Βο οουὰ 
ΟἾΪΥ Ομ] δ ἰμαὲ (ΠΟΥ βῃουϊὰ δϑὶς το ἰβκὸ Ὠίτη 
ΔΙοης. Το ἀγουδβοὰ σομβοίθῃοοθ οὗ 8 ΒΟΏ8, ΠΟΥ͂ 
Θνον, ἰοϊὰ (ποτὰ ἰΠδὺ ἰΓῸ]Υ 411 (86 τπγοδιθηϊπρ ἸΟΒΒ68 
οὗ Φδοοῦ ποσθ οοῃποοίοα Ἡΐ| Ποὶσ σοτηουὶ οὗ 20- 
ΒΟΡΝ ; [ὉΓ {ΠΟΥ͂ ἰδοιηϑοῖνοθ οοπεϊδογοὰ [ἢ6 ργϑοδοπξ 
ΟδἰΔΒίΓΟΡὮΘ 88 ἃ νἱβιϊδέΐοῃ οἡ δοοουηῖ οὗ ἰϊ.--Απὰἃ 
Ἐλϑυῦδα ΒΡΩΚΟ.---ὙὙ{} ἃ Οἷσδγοῦ οοηϑοίθησο, ἢ π88 
ΑἰΒ0 ἸΏογο δουταρο ; Ὀυΐϊ 18 ΟΥ̓͂ῸΡ ἴο Ἰοᾶνο 8 ΒΟΏ 88 
Βοθίασοϑ, 80 ὑπαὶ Φδοοῦ πιϊριϊ ΘΙΔΥ ἰδοτ ἱ 6 ἀϊὰ 
ποὺ τοϊυγῃ νὶτὰ ΒΘηϊαταΐῃ, ἰδ ΙΏΟΓΘ αχργοβϑαῖνο οὗ ἃ 
τοῦθ δογοίδιη ὑπδῃ οὗ ἰγὰ υπαἀογβίδησϊης : 0. ΠΟῪ 
οουἹά ἰδ ὈΘ6 ἃ Βαϊ ϑίδοιϊοῃ ἰὸ ἃ ρυδηπάξαι μοῦ ἴο δ] Δ Ὺ 
Ὀοίἢ 8 στα! ]άγθη [Ὁ σδῃ ΟὨΪΥ Ὀ6 πηἀογβίοοα ἃ8 
ἃ ἰομᾶον οὗ ἃ ἀουθϊο ὈΪοοά-ΤοΏροδηοθ, οΥἩ 88 ἃ βίγοῦς 
οσχργοββίοῃ οὗ δϑδυγδηοο ἰδὲ ἢὶ8 τοῖσι πὶ ϊπουῦ Βοα- 
δταΐῃ τγδβ ποῖ τὸ ὈῸ ἱδβουρῶξῤΥ οἵ. ΚΏΟΌΕΙ ἐΐηκα ἰὐ 
Βίγδησο ἰμαὺ ΒΘΌΘΘΩ ΔΡΘΔΕΚΒ οὗὨ {0 ΒΟΏΒ, βῃοο δ (89 
Ὥταο οὗ [86 ομϊσταίίοι ἰὸ ἃ, δοοογάϊηρ ἴο οἢ. 
ΧΙνὶ., 6 δ [Ὁ ΒΟ0ηΒ. Απάα γοὶ ἢθ γγ88 αυἱΐθ δὰ- 
γαποθὰ ἴῃ υϑαγ, Δ0 00 ἴο 6 ΕΙοὨ δίς δοοουῃὶ 
--Ψ |ὰ βοχχοῦν ἴο 8 ζτανθ (666 οἷ". χχχνυὶϊ. 86 : 
1 Κίηρε 1ϊ. 6, 9). 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῺ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

{μ6 αἰνίπο ἄθογθοβ, [Π9 ροῦγοῦ οὗ ἃ ρα ΠΥ ΘΟὨΒΟΪΘΏΟΘ, 
[80 τι θοὺ8 Ραμ πχθηὶ οὐ ρα ΠΥ ΘΟΏΟΘΔΙΘΤΒ 88 
γίεἰ θὰ ὈΥ δυδρίοίου ΟὨ 81} εἰάϑβ, (19 οοσίδίηυ οὗ 
ΒΔ] τοϊσ συ οι, ἴδ6 κτοδίηθβα οὗ τροσγὰὶ βίτιρρ 65, 
186 ἱπηαρἑ Διο οὗ δῃ οὐἱ] οοπβούθποθ, [86 Ὀγεβϑηί- 
τορῃὲβ οὗ τιϊϑέογίτιπ 88 [οἰΐ ὉΥ ἃ σταγ- μαϊγθα εἷτθ ἴῃ 
δ ΚΌΠῸῪ Πουδο, δηὰ, ὙϊῈ ἴὑ 41}, [80 οἰδηρα ἔζοτῃ 
ἡυάρτησηῦ ἴο τϑοο:ς!]ϊδίϊοι δπὰ βαϊγαϊΐοι πὰ [86 116 
οἵ ὑμῃ6 ΠΟ ἀος116 Βοῃ8 οὗὨ [ἢ6 ὨΓΟΙΏΐΒ6. 

2. Τλεν οαηιδ αὐ ἰαεὶ ; ἰαῖα ἰηἀορα, Ὀυσΐ ΟΟΙΩΘ 
ἐδ 8γ τουδὶ, ονϑα ἰΐ ἰν δὲ Ὀδοα ἔἴτουλ (86 τοιιοίοθι 
Ὀουπᾶβ οὗ ἴΐ6 δῦ. Φοθορ ΒΒ ὈΓΟΙ ΓΘ ΘΙΘ ἰὸ 
ΘΟΙΏ9 πα ὈΟῪ ὑποιηβοῖτ 8 ἀόνῃ Ὀδίοτθ εἰ. αοα δ 
ἀδοόῦθοβ συδϑὲ αἰδη, [ὲ 158 ποῖ Ὀδοδῦβο ΦΟΒΟΡὮ ΒΑ 
ἶν ἰὼ ἃ ἄγϑατο, θαὺ Ὀθοδῦβο ἴῃ {δ 6 ἀγθδσηβ ἰπθ ΓΘ ΜὙΙὯᾺὄ 
γοργεδοηϊθα ἰδο τϑαϊ ἰχζαώοῃ οὗ Οὐ ΒΒ ἀθοῦθεδ 85 8]- 
ΤΌΔΑΥ ἱπίογοανίηρ (ποϊηβοῖνοθ ἩΪ 186 Γαύατο οὗ 186 
ΒΟῺΒ ἴῃ ἴθ ἱπηῃοσιηοδὶ σλονοσηθηίβδ οὗ ἰδεῖν τηοβὶ ἰα- 
ἰοτῖον 6. βο βῦγο ἰβ ἴ89 ζ]Β͵τηθὴς οὗὨἨ ἰμ6 ἀϊνίῃα 
ΘΟΙΏΒ618,---80 Ὁ ΑΙ ΡΥ στον (86 ροττηβ οὗἨ ἀρϑί ηΥ 
ἴῃ (Π6 ἀφορϑᾶξ 16 οὗ τιβῇ. 

ὃ. ὙὮΥ ἀο ἴδ βοῃβ οὗ Φδοοῦ Ιοοῖὶς 80 ἢ 6] Ρ] βδβὶν 
056 ὉΡΟΩ (6 οἶμον ἢ ἮΏΥ ἀο08 ἰξ ποῖ οοτηθ ἰηΐο 
ἐποῖν τη ἀθ ἰμδὺ οοτῃ ἰβ [ὉΓ 8616 ἰῃ Ἐργρὶ, δηὰ [πδὲ ἃ 
Οδγδύδῃ οὗ γᾶν  ]οτϑ 18 τη κῖηρ ῥτοραγδιίοη ἴῃ ἰποὶτ 
υἱοίϊηϊ γῖ, Τὸ (μοῖρ ρα Ὑ οομεοίθησο, Ερσγρίὶ ͵ἰ8 ἃ 

1. Α οἰιαρίος βΒῃοπίηρ (89 ὑσ [ΟἹ] ΒΙτσπὶ οὗ 
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[οσονοάϊηρ πδλθ, {μγϑαιθηΐϊπρ οδίδιηϊγ. 1 (Π6Υ 
τουδὶ 50, ΒΟΎΕΥΟΥ, ΠΟΥ͂ ΟΌ]ἀ ταί Ποῦ κῸ 4}} ἱοροίδοσ, 
ἐπδΐ, ἰῃ ἐδ6 τουϊυϊυδο, ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥῪ πὰ τηυίιδὶ ΘὨΟΟΌΓ- 
δροηθηῖ, ΤΏΘΥ Πᾶγθ (0 Θχρ δίῃ ΜΠΥ ἸΠΘΥ ΟΟΤΏ6 ἴδῃ 
ΒΊΓΟΠΩ, δηὰ δΓ8 ἴμπ8 ἀσίγθῃ ἰο βρϑδῖκ δουὶ Φοβθρὰ ; 
Ὀυὶ πὴ πρδὺ οι θατταβδιηθηξ ἀ0 {ΠΟΥ 685 ΠΔΒΟΪΥ 
ΟΥ̓́Σ ΟΩὯ6 ἯὮΟ ἰδ ΠΟ τηογο Απὰ ΠΟΥ͂, ἰογτβοα ὈΥῪ 
ἰδ ῥτοθρϑοὶ οὗ ἰσαρυβοητηθηῖ, δηὰ (Ὠτεοδίοπθα τὶ 
ἀϑδιδ, ἸΠΟῚ 86 ὉΏ6ὈΪ6, ουθῃ ἰῃ ΦΟΒΟρ ἢ Ἶ8 ῬΓΘΘΟΠΟΟ, 
δὰ πι(ΐη [86 Ὠοατίηρ οἵ [ἴῃ ᾿υὐοΥργοίοτ, 0 ΒυρΡΓΘΘ8 
ἐμοὲν Βο][«ἀοουβαίιϊοιυ : “" Ἧ 6 ΔΓ6 ὙΟΓΙΥ μα ΕΥ̓ ΘΟ ΘΟΓΏ- 
ἱρ οὖν Ὀτοίμον." Απάὰ ποῦν, δσαΐῃ, ὨΟΥῪ υἱνι ἦν 
ΟΟΙΩΘ ἴο τοῖν ταϊμὰβ ἰἢ6 Ὀγϑγοτθ ΟὗἩἨ πα ὈγοΟΙΠΟΓ, ἴῃ 
γαΐῃ Ὀοβοοσδίηρ ὑμέτη ΤῸΓ ΤΏΘΓΟΥ. 80 ὑγΌ 1} 5 {86 
ΤΩΘΙΠΟΥΥ͂ ΟὗἨ οσοπβοίθποο Τ0θ6 ΙΩΟΏΘΥ, ἴοο, ἐουπὰ 
δραΐη ἴῃ 86 δδοῖς οὗ οὔθ οὐὗἹἨ ἰἤϑιη, Ὀθοοτμ68. δῃοίθοῦ 
ἔρατ Ὁ] δἰση ὑμδὶ ἴΠ0 αἀἰνίηο Ἰπάρτηθη!β ὅτ δὲ ͵δϑὶ ἴἰὸ 
ἀοδοοπὰ ὕὑροη ἰμοη). ΤῊΘ ]ιβὲ αἰ ΒΟΟΥΘΓΥ οὗ ἱἰξ ἴῃ 1ῃ 9 
5808 οὗἁὨ 411} οἵ ἵῃοτω, 8115 ὉΡ 116 τηθάϑυγο οὗὨ ἰδοὶγ 
ἔδατβ. ΑἹ] ἔβυογαθ]θ δἰ χηδ ἈΓὰ ρΌπα: ἴ86 ἱποίο]ὰ 
τοϊἰγαϊϊου οὗὐἨ ΦΟΘΟΡὮ 8 ῬΌΓΡΟΔΘ; 8 ΑΒΒΌΓΔΏΘΘ: 1 
ἴοαν αοα ; μὶβ οσρδηδίίοη μδὶ Βοηϊδυηΐπ 5 δρροδτ- 
ΔΏΟΘ που ὰ βϑιβίγ εἶτα: [0.6 γοϊ ΔΓῪ το] 6886: (86 
Βπαϊης, ἀραΐῃ οὗὨ ἰδεῖν τηόπογ. ΒΘΌΡΘη, ἰοο, ἐδουρ 
Βενίηρ 8 Ὀδίον σοηβοίθῃοθ, βῆθΓοΘ ἰῃ ἰμοὶν 066] 1 8 ; 
6 8668 ΘοἸμίηρ ἀονῃ ὍΡΟΣ ἴδοι ἰὴ6 [0] νἱαἰ ἰδίου 
οὗ ἐμεῖν Ὀ]οοά- Ὁ] 688; ἀνθ ἰἰπ6 Ὀἱουβ ἔδίῃοῦ ὯΔ8 
ἃ ἰογθροαΐην, Ὀδοοτϊαίηρ οὐ τηοτο αἰδίϊηςς, ἐμαὶ 
ΒΟΙΊΘΠΟΥ, ἰδτουρ [ῃ6 οταθ οὗ 18 ΒΟΏΒ, δ ἀδλγὶς 
ἀοοι ἰδ ἱπιροπάϊηρ οὐοῦ ἰδ ουβοὸ. Ὑπογοΐογο 8 6 
ποῖ π] Πρ ἴο ὑγυβὶ ἢἷ8 Βοη)δηιΐ, [ῸΓ 80 Ἰοηρ ἃ ᾿οῦτ- 
ὩΘΥ͂, ἰο ἐγο86 ΒΟΏΒ, ὙΠΟ Βδθτα, ἴῸΓ ΒΟΙῚΘ ΓΟΒΒΟΏ, ἴο 
αν ἃ σα ΠῚ ΘΟΠΒοΐθη66,--ὶξ ΤΏΔῪ ὍΘ ἴῃ ταϊδίίοη ἰ0ὸ 
Φοθθρᾶ. 

4. Υε αγὸ δρῖ6. ἸΒοΟυΡὮ ΦΟΒΟΡ ἢ Β δυβρίοίοη ΔΑ 
υπηίουηάοα, ἰδ ΘΧΡΡΘ8568 ἃ τ ρῃίοουθ ἡπαρτησηΐ : ἐπ δὶ 
ΘΌΪΠΥ θη πὮΟ ΘΟΠΟΘΔΙ ἃ ΟΥ.6 ἀοτιηδπαΐῃρ Δ ΟρΘΏ 
διοποσηθηϊ, τηυδὺ ΟΥ̓ΘΡ ΘΠ ΟΟΌὨΐΟΣ Βαβρί οἷο. 88 (6 Γ6- 
βοχ οὗ {μοῖρ οὐ] βοοροῖ, Ἐσνϑῃ ΘῈ ἰτυδίοα {867} 
οδηηοὶ Ὀ6]ἴονο ᾿ξ, θδσδυδα ποὺ γοῖ ἐσθ ἰο {ΠΟΤΏΒΟΙΥΟΒ. 
Τὸ ΦοΒορἢ ἴΐ τουδὶ Βαγ9 Δρροδγϑὰ βίσδη οὶῃ βυβρί οἱ οΌδ 
[88 [ΠΟΥ σλτ)6 πίϊμουὶ Βοηὐδτηϊῃ. 

ὅ. ΒΥ τοσαγάϊηρ ϑοβορ ἃ8. ἃ Βδ᾽ Ὠ(Υ τηδη, ΤὮΟ, 
ἴγοιῃ [Π6 ὙΘΡῪ ἢγβθί, απὰ πΠῺ δ Ττθοὶν σϑοοῃσὶϊοά 

᾿ ΘΡΪΓΙδ, ἯὙΔ8 ΟἿΪΥ ἱπηροβίηρ ἃ αϊνίηθ ἰσΐδὶ ὑρὸρ ἷ8 
Ὀτοίδοτα, δηὰ ἰοδάϊηρ ἰθπὶ 0 τοροηΐδηοο {δγουρὰ ἃ 
800}- ΘΟ Πρ ςοηΐηρ αἰδοῖ ρ]1πη6, ψγὸ ταῖβα Ὠἷτὰ δῦογο ἴΠ6 
ΟἸἹα-Τοβίδιηθηΐ βίδηδςροίηϊ ; ἰοὸ ΒΑῪ ποίμίηρ οὗ {δ 
ἔἴδλοι (δδὺ Φοβορὴ οουἹὰ ποὶ δἱ ὅγβὲ μβαῦθ κηόνῃ 
ἩΠΟΙΒΟΡ ἴῃ 6586, 18 ὨΔΗ ΤΟΙ ΟΥΒ, τογΘ τοὶ αἶδὸ [86 
Ῥογβθουίογ οἵ Βαϑη)δταΐη, δηὰ Ἡ 1 88 ἀθδαϊν ἃ μαιγοα, 
ΡΟΙΏΔΡΒ, 88 ἰΠ60γ μαὰ βῆονῃ ἰο εἴη. Νοϊοῦ μδὰ ἢ 
ΒΩΥ͂ ΙΩ68}8 οὗ ΚΠΟΝΙῚΡ τοί ΠΟΡ ΟΥ ποῖ Π6 οοὐἹ ἃ ΘΟ 
Ὀ6 οὐ ἔθ ν ἰοστὴβ τὴῖὰ ἰποη. Βυὶ μὲ 6 ἷδ ἰὸ 
Ῥδδβ (ῆγο 8 ρτοδῦ σε χίουβ δηὰ τηοταὶ βίσυρρὶο 
0} Εἰ τηΒ6 1 ἢ, ἰ8 ουάθης ἔγοηι ͵8 πτδυθσίηρ ἀθοϊβίοηϑ, 
ἥτοσα [86 ἐἶπιθ ἢ6 ἴδ κ68 70: οοπεί ἀογδίίου, δῃὰ οθρ6- 
οἶδ! !γ, ἔγοσῃ 1Π6 ἔδοϊί ἐμαὶ 6 Ροβίροῃεϑ ἴδιο ἐτίδὶ ουθῃ 
δἴνον (807 δὰ Ὀτουρῆὶ ΒοηΪδιΐη ἴο ἶη. Ηδ δἀορίβ 
8. ΟΘΟἾΓΒΟ ἴῃ πη ΐοῃ Ὀοΐμ ἢΐδ ἴδιον δῃὰ δἷφ Ὀ6- 
Ἰονοὰ Βοηϊδηΐη δθ ὃχ ΚΟΙΩΡΟΥΑΓγ, ἴὸ ἐδ6 
ξτοαίεδί αἰδίσοββ. ροϊάθαϊγ, ἔγοπη [ἢ6 ὙΟΥῪ Ὀορίη- 
πίηρ, ἀ065 ΒΟ ἰδκθ 8 ΠΟῸΪ6 ροβίϊίοη, Ὀὰὺ ὉΥ͂ ΒΟΥ͂ΘΓΘ 
δίσυρΡ]68 8 ἢ6 ἴ0 δἰϊαΐὶπ (0 δαὶ ΒΟΙΥ βίδηα- ροϊπὶ οὗἁ 
οομρίοἰο ἔογρίγθΠ6 88; δπὰ [Ὸγ (πἰϑ Ῥυγροβο ἢΪΐβ 
Ὀτγοίδοτβ᾽ σοῃζοββίου οὗ ἰμοῖν συΐ, δῃ ἃ οϑρϑοΐβ!ν ἐῃ 0 
ΔρΡΡοδγαηθο οὗ Βουῦθη, Βοηΐαμαιίη, δηὰ Φυάδῃ, δι 
Ὀ]οβθοὰ τὸ ᾿ΐπι, 8ὲ 88 ἷβ οὐγῃ οοηποὶ Δϑϑἰβιθὰ ἢ 6 
Ὀγοίπογβ ἱπ ὉΠ ρίηρ οἡ τμοῖν βίγυρ θα οὗἉ τορϑῃίδῃοθ 
δηὰ 50] ϑδογίθοθ ὈΥ (δ τη. ἱ 

6. 186 ἰυχηίηρ οὗ ᾿ιάδρτησπὶ ἰηΐο τϑοοποϊ!αιίοῃ. 

Α φυϊηοῖραὶ ροΐηὶ ἱπ {π|8 ἰΒ ἴ6 ἱηγο στ ΣῪ σοπῖοδ- - 
δου οὗ }6 Ὀτγοίδγθη ἰῃ ΦΌΘΟΡ ἢ 8 ποαγίησ, ἐδ ἀΐξοοτ- 
ΕΓ οὗ ἈΘΌΡΘἢ Β δἰἰοηρί ἴοὸ 8876 Ὠἴτη, 6 δἰοποιηθηὶ 
Τηδλὰθ ὉΥ 186 φῬγουδ-μοαγίϑα Αἰταθοη, {86 τηοϊιηρ οὗ 
[86 Ὀγοίδογβ᾽ ΟΟἀΔΌΓΔΟΥ, τ πρθιλντς ἷς, οὗὨ Φοδορἢ Ἐ 
ἀχδβρογαϊΐου. ΑΌΟΥΘ Α]], ἴπὸ τοοορμ οη ἔπι Οοὐ Β 
βοαῦοίπρ ῥγου άθῃοῦ ἰβ ργόϑοις ἰπγουρίξιουϊ [Β6 τ ο0]6 
ἀονοϊορτοοηῖ. “ Ἡ δίβοανευ τοδκοίῃ τηδηϊΐοεὶ [8 
Ἰχηι " (Ερδ. ν.ὄ 18). Τδὰβ υπάονῦ ἰδ ᾿ἰσλ οἵ ΟἸ τῖ5 1 8 
ογοθθ ἰῃ6 οηὖτο ἀδικηθβα οὗ ἰ86 που] δ ρθδ πτδ9 
Ὁποογογθα, δῃα ΟἿΪΥ ἴῃ βυοῖ δὴ ὑποογυοτίηρ, Ἑοὐ]ὰ ἐξ 
Ὀϑοοι6 Γϑοοηοϊϊοὰ. 

ἡ. ἘγΘῊ ΠΟῪ ἔπογα ΔΙΓΟΔΟΥ ἀδυσδ ὉΡΟῚ Φοβορὰ 
1:6 πομπάον}! ἕδος ἰπδὶ ἷἱβ ὀχαϊδίοη τῶϑ οὐ 
ταθάϊδι οὶ ἰὸ 106 ΘΏΓΩΪΥ οἵὗὨ [ἱ8 ὈΓΟΙΒτΕΏ, δηὰ ἐμαὶ 
1867 ποῦ ἱοροίμον Ὀοῖὰ οοηβοίουβ δηᾶ Ὁποομπβοίουϑ 
ἰπβιγυτηθηβ ρο ΟΟα ΒΒ ΤΠΟΓΟΥ δηὰ οὗ δ15 ὑσγουάεπεδὶ 
ἀοδίμτι ἰο δδ 06 τ οἷ ῬΘΟΌΡ]Ὲ αἰϊνο (οἷ. χ]ν. δηὰ ]. 

8. Φαοοῦ ζϑεϊβ {86 Ὀυγάσῃ οὗ εἷΒ Ὠουδ6, δηὰ .ε8 
δἰδστοϊηΣ Ὀγοβοη ἰπηοηβ οὗ ΟΥἿἹ Ὀθοοῖθθ τηδηϊξοβὶ 
ΤΉΟΙΟ δ τοτο. ἯΤ ὁ συυδὶ ᾿τπηδρὶπο ἰδΐἷ8 (0 ΟΌΣΑΟΙ ΘΒ, 
ἢ πὸ πουϊά ΟἸΘΑΡΙΥ υπάοτβίδπα ἷ8 ἀορτγοδαίοο, Ηθ 
8 Ὠοὺ Βιγοηρίῃοηθαὰ Ὁ. {86 βρίὶγὶς ἴῃ ἷ8 Βουβοδοιε, 
Ὀαὶ μα υηᾶοῦ γοϑίγαϊπὶ δηἃ Ὑθοσίηθθθ. Ηδ ἔδο!5 
ἐμαὶ ἴμόγα 18 βοιμοιίησ τγοϊζίθῃ ἴῃ ἰδ6 ἐοπηαείΐου οἵ 
εἷβ Ὠοι86. 

9. ογο, ἰοο, ἀοαίῃ ἰβ ποὶ ἀοποίοἃ 88 ἃ ἀδβορῃᾶ- 
ἴῃς ἰοΐο 5860], Ὀυϊ 88 [06 ἀγίῃρ ἔσομαι ἴῃ 6 Ὠδατί᾽ 8 βοσ- 
ΤΟῪ οὗὁὨ δὴ υὑποοιηρ οἰοὰ 116. Ορρορεᾶ ἰο ἰξ ἰβ8 [86 
ξοΐηῃρ, Βοπη6 ἴο 189 δίδοτβ Ὑβοη 186 Βουὺϊ 15 εδιϊξδοά 
πιὰ (ἢ 16 οἡ οασίδ, δηὰ 1(8 Θῃηΐρστηςβ ἃγο 11} ϑβοϊνοῦ. 

ἨΟΜΙΠΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΤ, 

8366 Ὠοοίτίηεϊ δηὰ ἘΚηΐοα]. ὙΠῸ Ὀγοίγοη δρροαᾶτ- 
ἵηρ Ὀοΐογα Φοβορῆ. Τθυδ ἐδ6 που] Ὀείογο Ὁ σίϑι, 
[06 ΟΡΡΥΟΘΒΟΥΒ ἴῃ ἰἢ6 ἔογυαι οὗ [86 Ορργοξβοᾶ, (θ 
πὶοκοα αὐ [6 Ἰυάρτηοηϊ-Βοαὺ οὗ ἴ86 ῥίουΆ.---Φοδορὴ 
διὰ ἶβ ὈΓΟΙΠΓΟΏ 88 (δογ βίδηὰ δοῃΐγοπετ ἐδο ἢ 
οἴδοῦ : 1. Ηδ τϑοομηϊΖο8 ἔμοσα, Ὀυΐ ΠΟΥ͂ ἀ0 ποῖ τϑο- 
οζοΐζο πῃ: 2. (6 μοδβιἴομβ οὗ [86 Ῥδσιῖϊθϑ ὅτ 
οἰδοροα, Ὀυΐ ΦοΟΒΟΡΉ ΘΧογοῖβθβ ΤΩΘΓΟΥ; 8. {Π6 ἱαὰρ- 
ταθηΐ τουδὲ ὑσγϑοθᾶθ ἐπ6 τϑοοῃο ]αίοη ; 4. δυτηδῃ 
διὰ αἰνίηο τοοοποϊἰδἔοη ρῸ ἱοροίμοσ. ἘΡ8 ατὲ τετὶϊῳ 

ἐν οοποδγηὶηῦ ΟἿ ὄγοίλμεγ. 1. Τμΐ8 Ιαησυδρο 
οομιἀογοὰ ἴῃ ἰποἷγ βοηβο ; 2. δοοοζάϊησ ἰο ΨΦοβθρἢ Β 
πηἀογβίδη ἀΐηρ : 8. πῃ 10:6 Β6η86 οὗ (86 ερὶτῖ, Τὴδ 
ΒΆΔΟΥ οομβοΐθποο ἰουτίβοα, αἱ γί, Ὁ δἰ ηδ {Ππ|8ὲ πτοτθ 
ΤΌΔΙΥ ἰλνόγαϊο. “δοο ΒΒ ἰδυιθηϊλ Οη 88 ἐπα βϑαῖω- 
ἴῃρ ουγθο οὗ ἷ8 Ποῦβο ὈδΟΌΙΩ68 στα υδν πόση. 
Αὐ {86 οχσίγοιηοδὲ Ὡθοὰ ποὶρ 18 Ὡθᾶγρ. θη ϊδιηΐη 8 
ἀδνὶς ργοδρθοίβ (818 τροῖμοῦ ἀοδά, ͵8 Ὀτοίδογ Ἰοεὶ, 
δἰ 861 ἰῃτοδιοηθα πεῖ (ἢ τιϊβίοσί 6), δηὰ ἰποῖτ ἴαγοτ- 
ΔΌΪ6 ἰββυ6. 

ΤΑΙΒΕ: ΤῊΘ Βουγβ οὗἩ τοροπίδῃοα {παὶ οοσὰα ἰῸ 
Φοβορ ἢ 8 Ὀσγοίγοῃ : 1. Ηον ἴἢ6 εἰπῆον ἷβ 1θὰ ἰο τϑ- 
ῬΘπίδποθ; 2. ΠΟΥ͂ γορϑῃίδηοθ τηδηϊξοςίβ ᾿ἰ86]ἴ ; 8. 
[86 τοϊδίίοι οὗ 86 Ιοτγὰ ἰο (86 ρϑηϊοηΐ βἰππογ. 
γε βεοίίοη (γοτϑ. 1-ὁ). ΞΚΞΤΑΚΚΕ: Τὴ6 Ὁ0Π|} 

οὗ οοἴρζηοσοο. Τὴ αἸογοης ρῥγοάυοὶβ πο Οοὰ 
1.88 σίτου ἰο αἀἰβδγθηῦ οσουῃίτίο8, ἀοτηδηὰ τηυϊαδὶ ἰῃ- 
ἰογοοῦγϑο ἴον {μι οἷν αἰϊαϊ το. Α ὈΘΙ ΘΟ τηυϑὲ 6Ὡ- 
ῬΙΟΥ͂ ΟΥΟΪΏΔΥΥ τηθᾶπβ, δηὰ  ποὶ ἰοτωρὶ αοα Ὀγ {μεῖς 
τοῖηβαὶ, Νοιίθϊηρ σδῃ ίηάον Οοα ΒΒ ἀθογορα ἰῃ Ῥδ ΔΓ 
οὗ 186 ΡἱουΒ.---σπεῦνεξε : Τῆς ρὲ οὗἩ Βδη απ ὶη 
ὈτΟΙΠΟΙΒ 'π τοϑρϑοῖ ἴο Φοβορἢ!; βϑοίηϑ [0 τοϊσ ἢ Ὅροα 
86 ΖΔ ΠΟτΒ Ὠοϑτὶ 88 ἃ κιηα οὗἨ ργεθοη πιοηϊ.---ΟΔι» 
ἍΝ Ἡαπαδιιοῖ : “οβερλ᾽ε δνείλγει τὸ ΠΟΥ οδ] οὐ, 
Ὀοσαῦδο Φοβορῆ βίδη 8 ἤθσο ἰη {πΠ6 ἰογσοσγουῃὰ οὗ αἷν- 
[ΟΓΎ, διὰ 185 ἀοϑιίην οὗἉ [06 ἔλπι!γ 'Β σοπποοιδα πῆ} 



ΟΗΑΡ, ΧΙΠΠΠ, 

το. ΤῈ ὙΟΣΥ ἰοῃ ὮὈΥ͂ ἩΒΟΙΩ ἢ6 ΜΔΒ βοΪὰ σωυσδὶ ὈΟῪ 
τασηθοῖνγοδ Ὀοίοτο Ὠΐτη, δμὰ σοοοῖνο [86 τἱχμύδουβδηὰ 
δἰσῆον σοαυΐί].---Εξιμ : Τὴ 6 ΟΧργοθβίοη δοηδ Οὗ 1.- 
γαοῖ͵ ἰηβιοδὰ οὗ ΒΟῺΒ οὗἩἨὨ ὕδοον, Ῥοϊηϊβ ἴο ῖϑτδ9ὶ ἰ86 
τοδὴ οὗ ἐδ, τ ο86 ΟὨ]Πάγθη ἰΠΟΥ͂ ΤΟΣ, ἨΔΔῸ ΔΟΘΟΙΏ" 
Ῥαηΐοὰ ἰλοπὶ πὶῖὶὰ ἷθ Ῥσγογα, ἀμὰ [ὉΥ ψὮΟΘ6 Βαΐκο, 
δΙιμουρσῇ ἢ6 ΚΗΘΝ ἱΐ ποῖ, [18 ἸΟΌΓΠΟΥ ἰο Εχγρί, 80 
ἀκτὶς ἴῃ [18 Θοτογηθποοιηθηξῦ, ὈΘΟΘΠῚΘ ἃ ὈΪοβδίηρ ἴο ἔμ τὰ 

ϑεοοπά ϑεσίον (γοτϑ. Ἴ--17). ΕΤΑΒΚΕ : ΕὈΓΙΔΟΥΪΥ 
[8ΟΥ τοραγάθα ᾽πὶ 88 8 ΒΡΥ͂ --- ΠΟῪ Δ.Θ [ΠΟῪ ἰτοδίθα 88 
δρῖ65 ἰῃ ἴυγῃ.---Υες. 16. ΤῊΪ8 οχργοθδίοη 8. οὶ δ 
οαῖμ, Ὀπὺ ΟὨΪΥ 8 ζΘΏΘΙΆΙ δβϑονογαϊΐου ΤΠ Εγθὶ 
Ομ γι βϑύδηβ, που τοδιτίηρ ονουγιΐηρς ἃ τηδίϊον οὔ 
οοπδοίοθῃοο, ἀἰὰά ποΐ μοαίἐδίθ ἰῃυ8 ἰ0 αἴδστη ὈΥ͂ (86 116 
οὗ νο ἘΠΩροτοσθ, Ὀυΐ ΠΟΥ ΜΟΓΘ ὉΠ ἴ0 ΕἾΤΟΔΣ 
ὈΥ (δεῖν αἰνϊπἰϊγν, ΒΕ ἀρῤοιονρ δίομέ ΠΟ Ρ6Ρ φόπιοδ 
Οαϑαγιρη, ἰία τάεηι ἐογώηι σα 6δὲ αἰ σιιδίδον 
ογπηέδιωδ ἀππς, Τοῖς Αρο].---Πλι, : ΤῊο ἀϊδβροεῖ- 
εἶοι οὗἨ δ Ομγίβιίδῃ ἱβ ποῖ δἰ γδΥ8 ἰο Ὀ0 πα χοᾶ ὈΥ Ὠΐδ 
ουϊπαγὰ δοίβ.---ΟἜΒΊ ΑΗ : ον. 9. Νοίηΐηρ ἰβ ΤΏΟΓΘ 
οΟοπηοη ἔπη 8 ΣΘΡΙΟΘΔΟΝ ὈΡΟῺ ἰγδυθὶ 9.8 ἴῃ ἐδ 
Ἑδδὶ, οβρϑοΐδγ πθοθη ΠΟΥ που]Ἱά πβἰκοίο ΔΗΥ͂ ρασίϑ 
οὗ 186 ΘΟυΠΙΓΥ.--Οσηβύηχε: ΗΘ ΜΠῸ γγ88 ἈΌΠΡΤΥ 
ὙΓΘῺ ΠΟΥ ποτα οδιϊηρ, ΠΟ Ὠοϊἀδ 86 ἔοοα ἴον ὙΒΙΟΣ 
ἐδ ον πύπρογ, ΤῸ Ηἶτὰ (90860}}} [66 τνμι8 οοτητηϊ ἰ6α, [ῸΓΣ 
ΒΟΙῺΘ ἔπι6, (6 μονθσΏτηθηξ οὗ δ τηοβὺ ἱπηροτίδηϊ ρᾶγὶ 
οἵ ἴδ νοιϊὰ. δ πὰϑ ποῦ ΟἿΪΥ ο Ὀ]6 68, Ὀπὶ δ'8δὸ ἴὸ 
ὉθμΙΒἢ; δηὰ ἴὸ ἰυᾶρο; ἑ. δ.,ὺ Ὀϑοοιθ ἔογζοιδι!} οὗ 4]]} 
ὉΤΏΔῊ το οη8 δηα δοὺῦ αἀἰνίηεϊγ. [ΚΕΟΜΜΑΟΘΉΣΑΆ: 

811} Φοβορὶν 761} 88 τωδῃ, μοὶ 88 ἱπουρἢ 6 τ γθ Ρσοῦΐ- 
ἀθῆοθ] Φοβορῃ ὈΪΑΥ8 α ποπάορ] ρδτέ πῆ ἰδ 
Ὀγείδγοη, Ὀὰὺ οη6 προς τ 0]69 δηἃ Θχϑγοῖθοβ Ὠΐτὰ 

}γ. 4 βἰγαῖαρ ροβίϊΐοῃ αοὰ δββυπιοθ ἰον τὰ 
ἴϑτοσβ τοι ἴῃ ἐγ υ]δάοη : οὶ Δ, ὑπογοΐογο, μοϊὰ 

ΔΒΒΌΓΘΑΙΥ ἰπαὺ 411 οἿν ταϊβίογίσῃοθ, ὑγἷ418, δηὰ 18- 
τοδιδιίοηδ, οσο ἀσδί ἐἰβοιῆ, δῦ ποίδϊηρσ Ὀπὺὶ ἃ 
ΒΘΑΓΥ δηὰ [αν αἀἰβρίαῪ οὗὐ (00 αἰγν]ηθ 
ἸονΆΓβ ὺ8 (Πμαιμοιν, Φοδορ 5 δυβρίοεΐοη, ἐπουρἢ 
ξοϊσηοα ἴῃ Θχργοββϑίοη, 888, Ὡουοσ 6 1688, α στουηᾶ 
οὗ ἴδλοϊ ἰπ (86 ἰοτταον οοπαυοὲ οὗ εἷβ Ὀτοίμο ΓΒ ἰοταγὰβ 

ΤΑὶγὰ ϑεοίδοπ (τοῦ 18--24). Κἴτλεκε: Οοὰ 
ἸΚΠΟΥΤΒ ΠΟῪ (0 ΚΘΘΡ δύγακθ ἰδ οοηθοΐθῃο6.--- ὁγ, 18, 
Το ἰοθὶ οὗ ἃ ἱγτὰο Ομ γϑάδη ἴῃ 411 815 ἀοίηρβ, 8 (86 

ΞΕΥΈΝΤΗ 

Τῆς εοοπά 7οιγπεν. Βεη)απιῖπ ἀοοοηεραπψίησ. 
Τῆσιν γεΐι) 1. 
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ἔραν οὗ (6 [,οτὰ.---Βιὲδἰ. Τυιδ. : ον ὨΟΌΪ6 ἰβ το χζίοα 
ἴῃ 8 ͵υᾶρο "ΑΝ ΟΕ : ΟἸΠΔϑυἰβοιηθηΐβ 88 ἃ τηθδηῦ οὗ 
Βα οχαπιϊ που, ΤΏΘΓΘ ΤΩΔῪ 6 ἰἐπι|68 ὙὮΘῺ ΘἰΏ8, 
Ἰοὴρ δἴῃοθ οοχητηϊἰθ, ΤΏΔΥ Ὀγοδοιῖς ἐμποζωβοῖγοθ 80 
γί νιν Ὀοΐογθ ἰμ9 6γ68 88 ἴ0 βϑόσῃ Ὀαὺ οὗ γοβίθγαδυ. 
--ΤῊΣ βανε: Οἀοαβ πτίὶβθ ργουϊάθῃοθ 8ὸ Ὀτίηρβ ἰξ 
δρουΐ, ἐμαὶ ἐπουρὴ ἃ ρΌΪΟΥ ΤοΔὴ ΤΑΥ͂ ΘΒοδρο ἰδὸ ἀ6- 
υμῤν Ῥυμβατηθηῦ ἮΝ ἐν εἶπηο, τ γἱδἰαϊδοι γ1}} 
ΒΌΓΟΙΪΥ Θοπιθ, οὐ α ἰπουρὶ ἰὺ Ὀ6 ὈΥ αοαἀ Β ἘΕΠΘΙΜΙΒΕ 
τηϊβέοστίπο86 (0 [411] Ὡροπ Ηἷπι ἱΒγουρἢ (ἰἢ6 σοὶ! ὁ 
οἰδοτα, 6 ἢ Ὧθ Ἀἰπιβο 1 ἰ8 ἱηποοοδί. 

οιγιδ ϑερίοη (τοτθ, 32ὅ--8ὅ). ΚΓ.ΤΑΞΚΕ : Ξἴτηθου 
ΤΩΔΥ͂ ὨΟΥ͂ Ἰοὺ δἷ8 ἐπουχμίθ πη ον Ὀδοῖς, ἰῃ ΓΟρΘη 00 
ἔον 8 ΤὨΌΓΔΘΓΟΙΒ ἀφοβ δὲ ϑΒθοΏθα, ἰῃ τυϑορίηρ [ῸΣ 
186 στίοῦ Πα μεὰ οδυδβοᾶ 0 Φοβορῆ, δηὰ ἴῃ ἱταρὶ στη ρ 
αοαΒ ἔογχίνομοθδα. Οαοὰ ἀοδδ ποὺ ὈΘδίΟΥ ἰμ0 Ὁ]1688- 
ἱπρ οὗὨ (80 ζοΒροὶ ουὐ ἰδ βδἰπῃοῦρ ἱπ ΔΏΥ ΟΙΒΟΡ ΝᾺ 
(πδΔη ἴῃ ἰ86 ογὰϑν οὗὨ ἰδ ἰδιν, οὐ ἰπ (0 Κπον]οάρὸ οὗἉ 
.υἱβ δἴηδ. Α ἔγηρδύθηοα οομβοίθῃοο ΑΙ Ταγθ οχρϑοὶβ (88 
ποτὶ (184, οἵ 850]. χνυἱΐ. 11).--᾽9:)σηξόνεε : Κἰηθοι 
8 θουπηὰ ; ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ὀδοδυθο ἴπὸ Ἰοδοσ δὶ ΞΒΘΟΒΟσα 
ἯΔΒ 880 (Πθ0 ὈΥΓΪΠῚΘ ΤΏΟΥΟΣ δρδίμδὺ Φοβορὰ (Βδῦχ- 

ΤΑ Βεοίέοη (γετα. 8δ-38). ϑτακκε: Ηδ “τῈΟ 
στ ϑϊοὰ τ αοα (Δῃ τὴ8}) δηὰ ργϑναὶ θὰ, ΒΒΟΥΒ 
Ὦ6ΓῸ χτοδὺ ΘΑΚΠ668 οὗ δ! ἢ. Ὑοῖ Ἦθ6 γθοόύοσβ, διὰ 
δρδΐῃ βίγυρρ]οθ ἴῃ ἔδι, ᾿κὸ ΑἸ γϑθδση ἰδ ἀ- 
ἔαιθ 6 ;.---ΟΒΆΜΕΒ: μου Ὀυγάοηθα τὶΐὰ ἐγίδὶβ δὰ 
ἐοταρ δ ϊοηβ, τὸ ἰπίοεγρτοῦ ον υηρς ἰὰ ἴ80 ποχεὶ 
ὝΔΥ, ΟΥ̓Θἢ ἱΠΟΌΡὮ ἐΐ ΤΩΔῪ ὯΘ [ὉΣ ΟἿΓ Ῥ6806.---ΟἜ ΒΙΔΟΗ : 
Φδοοῦ Β ἀθοϊαγαιοηβ ὈΘίσΓΑΥ ἃ ἔϑοϊϊηρ ἐμαὶ [6 Ὁτοί» 
ΘΓΒ. τΘῸ ποὺ κ0}}}688 τοσροοξίηρ Φοδορ ἢ Ὁ αἰδαρροδγ- 
806. Ηο ΚΙΗΘῊ ἐδμοὶγ ἰΘΔΙΟΌΔΥ, δὰ ἣθ δὰ οσρϑ- 
τἱοηοσᾶ 186 νἱοϊοιὶ ἀϊπροπίίου οὗ Ξἰπιθοι δηὰ 1μοΥὶ, 
--πὐσηὄρεε : ΤΈοτο ἰ8 ποίην 80 σϑϑί 88 οἵ 80 χγοδὶ 
8 ἴοθ ἴο Ρ6800 88 ἃ ἔτ σἰεηοὰ Ποτέ, ἔπδὲ [υΓΏΒ Ὀ819 
εἴ δ ὑπ: ΟΥ δὲ 86 γυβίϊο οὗ ἃ Ἰοδΐ (πίε). Ηο 
βοᾷ ἰοπρ δυσροοίοα ἔποτὰ ἰῃ τοραγὰ ἰὸ Φοβορὰ (869 
νοῦ, 4); (16 οἷα πουπᾶ 18 ΠΟῪ οροῃθὰ δραίη. Βοῦ- 
ὈΘ6Ὲ ἰ8 ΟὩ69 ΤΏΟΓΘ6 ἔπ6 ἰθηάοτ. πρασίθὰ ὁΏ6. Ηδ οδδσθ 
Θνοτυ μΐηρ, (τον. 87) ἰδδὺ ἢ6 ΤΩΔΥῪ ῥγουδῖὶ τι Ὠἷ8 
ἔδιμασ. “Βυϊ ἰὑὺ ἰ8 ουἱ οὗ τϑδδοὴ νμϑὶ 86 ΟἾΣΘ." 
[1.6 Ὁ.--- ξικ: “8000 8 Ἰλησθαρο. ΤΏοθ 
ὈΓΘΘΙΒ ΌΤΙ πο ἰθ6 ᾿ιατὰ δυδρίοίοι ἩΒϊοῖ ἢ6 Πδάᾶ 
Ἰοῃς οαττίοα δα ὑρ ἴῃ ἰδ6 ἀορίμβ οὗὅ δἷ8 οὐγῃ μθασί. 

ΒΕΟΤΙΟΝ. 

«οξερὴ πιαζοίιδ ἀἐηιδοῖ ἢ ἔποισι ἰο δτδ δγοίλγθΆ. 
᾿φαοοῦ" }ον. 

κοτε παπεϑοὸ 

Οπάρτεε ΧΙ ΠΙ--ΧΙΥ͂. 

ΤΑ. Το αἱδὶ οἵ ἰμ6 Ὀγοίμτοα, ὙΠοὶσς τορθηΐδηοθ δῃὰ ΦΌθ6ρ}}᾽8 τϑοοῃο Δ Ὀΐθμθθθ. ΦΌΒΟΡἢ δὰ Βοηδιοίῃ, 

ΟἼΑΡΊΕΒ ΣΙ 1Π|. 1--Χ  Υ. 17. 

1,2 Απμπᾶ [86 ἔδυλίηθ τῦᾶϑ ΒΟΙΘ ἰῇ 8 ἰδῃὰ, ἀπά 1Ὁ οδῦϊθ ἴο ρ888, 6 (6Υ δᾶ θϑαίθῃ 
ὮΡ 86 οοτη ψὨϊοδ ΠΟΥ͂ δὰ Ὀτουρῃὺ ουὖ οὗ Εἰ ργρί, ἐμοῖς ἔδίμοσ δα] υπΐο ἰβθτ, ΘὉ 

8. δβϑῖη, ΒᾺΥ 08 ἃ 1Π|10 ἔοοα, Απα Φυᾶδῃ βρακθ υμίο Ὠΐπι, βαυίηρ, ΤῊΘ τηδὴ ἀϊὰ ΒΟ] ΘΙ ὩΪΥ͂ 
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Ρτοίεϑι πηΐο ὑ8, ΒΑΥ Ωρ; Ὑ 8}}4}} ποῖ 866 ΤΩΥ ἴλ᾽6, ὁχοορὶ ΥὙΟῸΓ ὈΓΤΟΙΠΟΥ δὲ ἢ γοα,. Τῇ 
ἴμοὰ Ὑν}]0 Βοηαἃ ΟΥγ Ὀτοΐποσ 1 υ8, ͵7ὸ πΠῚ ρὸ ἄοτῃ δηά Ὀὰγ (.66 ἴοοᾶ ; Βαϊ 15 του 
{110 πού βομὰ λέ, σγα Μ1} ποὺ ρὸ ἄονγῃ ; ἔοσ [(ῃὴ6 τηδὰ βαϊἃ υπίο ὑ5, Ὑ 6 8118}} ηοΐ 5668 ΤηῦΥ͂ 

6 ἴδοο [δραϊη], ὁχοθρί γοῦσ Ὀγοί]οσ δὅ6 ἢ γοα. Απά [δΓ86] βαϊὰ, Ὑ Βογεΐογα ἀθδὶ]ὶ γ8 2 
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11 τ τὰα, αδ ἰο ἰ6}} {Πη6 τῶδὴ ὙΒΟΙΠΟΣ γὺ δὰ γοῖ 84 Ὀτοίμουῦ Απᾶ (6 Υ βδια, ΤῈ6 
Τηϑὴ δδΒἰκδἃ }8 βίγα Ε]Υ οὗἁὨἍ ΟἿ βίαίθ, δῃὰ οἱὗἉ οὐγῦγ Ἰπαγοα, βαγίηρ, 15 γοὺσ Δ ΠῈΓ γαῖ αἰνο ῦ 
αν γα αἀποίλου Ὀτούθμ . ἢ δῃὰ γγ8 ἰο]α πὶ, δοοογάϊηρ᾽ ἰο ἴΠ16 ἴθῃπου οὗ (8688 πτοσαβ ; οουἹᾶ 
ἯΘ ΟΟΥΔΙΠΙΥ͂ ΠΟῪ ὑπαὶ ἢ6 σου] βαυ, Βηηρ γουὺῦ Ὀτοΐθοῦ ἀοντ ἢ Απὰ Ψυάδῃ βαιὰ 
υπηίο ἴβγϑθὶ Β18 ἔμ υ, Θοπᾶ [ῃ6 δὰ ἩΠΠ τη6, 8πα γ7ἷὸ ὙΜ}7}}} 8:86 δηᾶὰ ρῸ; ἴμδὲ γ76 ΤἸΩΔΥ͂ 
᾿ῖνθ, δῃᾷ πο 16, Ὀοίἢ ψγ6, δηᾶ ἔποῦ, απα 8130 οὔὐσ 1}{{16 πο. 1 ΜΠ] Ὀ6 ΒΌΓΟΙΥ ἴογ δϊπὶ; 
οὗ ΠΥ Βαπά 58}14}0 ἰῃοι τϑαῦϊγα Ἀπ; 1 1 Ὀππρ τὰ ποῦ πο ὑπ 66, δηᾷ δε ᾿ϊπὶ ὈΘίΌΤα 
866, ἔμθῃ 1θύ τὴϑ Ὀθᾶγ ὑμ6 Ὀΐδπιθ [Ὁ θυ συ; ΕΌΓ δχοορί γὸ δά ἸΙπραγθα, ΒΌΤΘΙΥ ΠΟΥ͂ ΜΘ 
᾿δα σϑίυσποα {ῃ18 βοοοῃᾶ ἰἶἴηθ. Απὰ {μοὶσ ἔδίῃου [5186] βδαια υπίο ἴμαπι, 1 τὲ ριμδὲ δὲ 80 
ον, ἀο {Π18; ἴαἰζο οὗ {π6 Ὀδϑὶ ἔγαι!β ἴῃ [86 Ἰαπᾶὰ 1 ὙΟῸΓ ὙΈΒ8618, 8 ΟΔΥΓΥ ἄονσῃ ἰἢ6 
Τηδῃ ἃ Ῥγοβοηΐ, ἃ [0116 Ὀδὶτη, δα ἃ 110116 ΠΟΠΘΥ͂, Βρίοθϑ, ἃπα τηυσγῇ, παΐβ, δηα δἰσηοπαβ ; 
Αμᾶ ἰδἶκο ἀου Ὁ ]Θ ΤΩΟΠΘΥ͂ ἴῃ ΥΟῸΣ Ὠδηᾶ; δηὰ [})}0 ΤΩ ΟΏΘΥ {πὲ γγαὰβ Ὀσουρῃξ ἀρϑίη τη ἴὴ8 
ταουϊῃ ΟὗὨ ΥγΟῸΓΣ 880 κβ, ΟΔΙΤΥ͂ τ δρϑίῃ 1 γοῦν μδηᾶ; ρογαἀνθῃηζυσγα ὁ τρα8 δὴ ΟΥ̓ΘΙΒΙΡΉ; 
14 Ταϊκο 6130 γοὺγ Ὀσοίμδσ, δηα δυΐβθ, ρῥῸ δρδὶῃ Ὡπίο ῃ6 τηϑῃ; Δηᾶ αοαἂ ΑἸΠπΙΙ ὮΙ ρῖγθ 
ΟἿ ΤΩΘΙΟΥ͂ ὈοίοτΘ 86 τωϑῃ, ὑμδὺ ἢθ ΤΩΒΔΥ͂ ΒΕπὰ ΔΎΓΑΥ ὙΟῺῸΓ ΟΥΠΟΓ ὈΓΟΙΠΘΙ, δηα ΒΒ ΘΠ) ΠΉΙΠ. 
Ε1 ὍΘ Ὀοτοανθα οὔ πιν ολιίάγοπ, 1 αὶ Ῥαγεανθα. Απα {μ6 σχθῃ ἰοοῖκ ἰδαῦ ργαβαπΐ, δηᾶ 

(Π6Υ͂ ὑοοῖκ ἀου Ὁ ]Θ ΣὩΟΙΘΥ͂ ἴῃ ὑμ6 ῖγ μδηᾶ, δπὰ Βθῃ)διηΐη, 8πα ΤΟ8β6 ὉΡ, δὰ πψοηῦ ἄονσι ἴο 
ἙἘργρί, δπᾶ βίοοὰ Ὀδέοσο Φόβερῇ. Αἀπᾶ πη ΦΌΒῈΡἢ δδὺν ΒΘη)δπλη ὙΠ} ἰμθιὰ, 6 βδιὰ 
ἴο ὑπ συ]ον οὗἨ 818. ἴουβο, Βγίηρ ἐῤεδοὸ τῇθὴ ὨΟΙΏΘ, 8Δη4 5]ΑΥ͂, Δ πα τῇδ ῖζθ ΣαϑαΥ ; ἔοῦ ἐῤεβε 
ΤΊΘΏ 88}}8}} ἀπο ψΠ τὴ6 δῦ θοῦ. ἀμᾷ [Π6 τωδὴ ἀϊᾶὰ 88 ΨΦοβθρὰ ὑδᾶάθ; δηὰ {μ6 τῆδὰ 
Ὁτουρβῦ {ῃ6 ταθῃ ᾿πίο Φοβθρῃ β ἤουβθ. ἀπᾶ ἴῃ τῶθῃ ὍὝΘΙΘ δἰγαιά, Ὀθοδιιβθ {Π6Υ̓ στ γα 
ὉὈχουρμῦ ἰπίο Φοβθρ ΒΒ οῦβθ; δηὰ ὑῃ8γ βαϊἃ, Βθϑοϑῦβθ οἵ {116 τη ΟΠ ΕΥ̓͂ ἐμαὶ νγὰβ σεϊαχστιθᾷ 
ἸΏ ΟἿΤ ΒΔ0ΚΒ δὖ ἐμθ ἢγβὺ ἴπηθ δ 17 ὈτουρΩ ἴῃ; ὑπδὺ ἢ8 ἸΠΔΥῚ 866} ὀοοδϑίοι δρϑίηϑί 18, 
δηᾷ 141} Ἰροα υ8, δὰ ἰδῖκθ 18 ἴοσ Ὀοῃάτηθη, δηᾶ ΟἿΣ 85868. Απᾶ 86 0 οϑτὴθ ΠΘΔῚ ἰο 86 
βίοννατα οὗ 9Φοβαρ ΒΒ Ἀουβθ, απ ὑπ Υ δοτηταυηθα σι Πα δ (06 ἀοοῦ οὗἩἨ {86 Ποιιβα. 
21 Απὰ εβϑιά, Ο εἰσ, ψχϑ ὁδϑίῃθ ᾿πᾶθϑα ἀοσσῃ αὖ {86 ἢχϑί ὑΐωθ ἴο Ὀὰγ ἰοοά ; Απᾶ 1} σδιὴθ 
ἴο Ρᾶ88, ΘΙ ἯὧῪΘ οδτὴθ ἰο (6 ἵπη, [δὶ Ὑ6 ΟρΡΘηΘα ΟἿΣ βδοῖζβ, δα, θ6 80], δύεγῳ τηδῃ 8 
ΤΩΟΠΘΥ͂ τᾶϑ ἴῃ [86 τηου ἢ οὗὨ 8 βΒδοῖς, ΟΌΣ ΤΌΠΟΥ ἴῃ [Ὁ]] πψεῖρσῦ ; δηᾶ γγὸ ανα Ὀτουρὶὶ 
δ ἀρϑίῃ ἴῃ ΟΣ βαηᾶ, ΑἈἀπὰ οὐδὶ Ἰῃοηϑ  δᾶγο γὸ Ὀγουρῶῦ ἄοντῃ πῃ Οὐγ Βαπᾶβ ἰὸ Ἀγ 
ἴοοα ; τὸ οδῃηοῦ 611} ΤΟ ῥΡαΐ ΟἿΓ ΣΠΟΏΘΥ͂ 'π ΟἹΥ 5Βδοῖζβ, Δπὰ ἢ βαϊα, Ῥοδοθ δε ἰο τοῦ, 
ἔδδγ ποῦ; γοῦν αοα, δπὰ ἴῃ αοἄ οὗ γοὺγ [αίμοσ, μαι σίνθη γοὺ ἰγθαβογθ 1ἢ ὙΟῸΣ 5808; 
1 Δα γοΟΙΣ ἸΔΟΏΘΥ. Αἀπὰ ἢ6 ὑτουρὶι ϑίτωθομ ουὖὐ ππίο μθ)}. πα ὑπθ σβδὴ Ὁτουρδι 
[Π6 θη ἱπίο Φοβθρῃ Β βουθ6, δηἃ ρᾷνὸ ἐῤεηι ᾿ταίοῦ, δηᾶ ΠΟΥ͂ σγαβῃϑα {ῃοὶν ἰδοῦ; δῃὰ δα 
δᾶγ6 ὑΠ6ῚΣ 88808 ῬΥΟΥΘΠαΘΥ. Απᾶ [Π6Υ τηϑᾶδ χοϑδαν 86 ργϑβϑηῦ δρβϑιηβὺ Φόβθρἢ σδτπα δὲ 
ὭΟΟῚ ; ἔὺσ ὑβμοὺ Ἀθασα ἱμαὺ ἰοὺ δου] οαὲ θγθδὰ ὑμθτθ.0 ῚῸἀπὰ ψῃθηὴ ΦόΌΒορἢ οδῖης 
Ἰοτα6, ὑΠ6 Υ Ὀχουρὰξ ἴσα 86 Ῥγθϑϑηῦ τ] ἢ τῦαϑ τη ὑπαὶγ παπᾶ Ἰπίο Π6 Πουβο, δὰ Ὀονγθὰ 
ἐπθιηβοῖνοα ἴο τα ἰο {110 ϑαυίῃ. αἀἀπᾶ 6 δϑκϑᾶ ἔῃϑι οὗ ἐλεῖγ ᾿ν 6] ἔλτα, δπὰ βαϊα, .15 γοιχσ 
[Δι μοχ τγ6}}, [86 ο]α τηδῃ οὗ σου γ8 βρακθοῦ 15 Βα γοῦ δἰϊσοῦ αἀπὰ {ῃ6γΥ δηδινοτοϑᾶ, 
ΤῊΥ βοινϑδῃΐ ΟἿἿ ἰδίμοσ ἐσ 1 ροοα ἢ6δ] ἢ, Π6 ἡ γοῦ αἴγο. ΑἈπά ὑμ6ὺ Ῥογϑα ἀοττὴ {μον 
6848, δηᾶ τηϑᾶθ ορϑίϑαποθ ἀμὰ 6 Ἰ᾿ἶδ ἋΡ ΔΒ ΟΥ̓́68, δπα ΒΥ [18 Ὀσοίμου ΒΘ ἢ) χη, 
(018 τηλοῦ ̓Β βοῃ, δηὰ βαὶα, 15 018 ΤΟΣ ὙΟΌΠΡΘΟΙ ὈγοΟίΠοΣ, οὗ ΟΣ γ6 Βρδῖζθ τῦο τὴ ὃ 
Αμὰ [θ βιὰ ἔδσυίιθ [νἱξδουὲ ναϊξηρ ἴοσ αὶ δπεπο Οοαἂ Ὀ6 φγδοίοιιϑ ὑηΐο ἴΠ 66, ΙΩΥ͂ 50. 
᾿Απᾶ Φοβερὰ τηδᾶβ ἢδβϑίθ,; [ὉΣ 818. βονγε]β .αἰὰ γϑᾶτῃι ΡΟ Ϊ8 ὈτΟΙΒΘΥ; πα ἢ6 ξουρἈὶ 
ἰὐἦογ6 ἴο ὙΘΘΡ; δηὰ ἢθ δηἰογθα ἰηΐο λὲς Ομ. δηᾶ ψχαρὺ ἔμ. ΑἈἀπα ἢ τυδϑ]ιθα δἷ8 
ἴαςο, δηα νχομΐ οἱ, πα τοΐγαϊ θα Ηἰγηβ6} ὅς, δα βδαια, ϑδὺ οὐ Ὀσγθδαᾶ. ἀπά ἐμ6γ βοΐ σῇ ἴῸσ 
᾿ἴπὶ ὈΥ͂ Ἀἰτη861ἢ,. Δα [ῸΣ ἔμθπὶ ὈΥ ὑμοιωϑοῖνοθ, δᾶ ἴον (Π6 Ερυρύϊδηβ, πιο αἰ οαὲ πὴ 
Ἀῖτα, ὈΥ ὑμθιβοῖγ 68; Ὀθοδῦβο ἰμ6 Εἰρυρίίδη5 τηϊρῃηῦ ποὺ ϑαὺ Ὀσθδὰ σὴ ἰμ6 ΗδθΌτον: 
ἴον ὑμεῦ ἐδ δὴ δροιηϊηδίϊοη υπΐο {π6 Εἰσγυρίδη8. Απα (ΠΥ βαὺ Ὀθἕογθ Ἀἴτη, ἴῃ ὅγβὲ θοσῃ 
Δοοοσαϊηρ ἰο ἢ18 Ὀϊσ τσ αῦ, δῃα {86 γουπραβϑὺ δοοογαϊῃρ ἰο 818 γουίῃ; δῃὰ (86 τωθὴ 
ἸΏ 6]]6α οη6 δ δῃοίμοῦ. Ἀπ ἢο ἰοοῖὶς απα δεπὲ Τὰ 68868 πο ἰμ6ηὶ ἴγοτῃ ὈΘΟσΘ Β1Π : 
Ὀαὺ ΒΘη] τα Β ΤΏ 688 8 ΗΘ {168 80 ΤῸ ἢ 88 ΔΗΥ͂ Οὗ {Π6]γ8. Αἀπὰ {Π6Ὺ ἄγδηϊ,, δηᾶ 
ὙΧΘΓῸ ΤΘΙΤΥ ὙΠ} Ὠ1τλ. 

σβ. ΣΙΝ. 1, Απᾶ Ψόβθρὰ οοταωμημδηἀθα (116 βίθνψαγα οὐ 18 ἤουβα, δαυίηρ, ΕἾ] (19 
ΤΩΘΠΒ Β801(8 τοΐέϊ, ἔσο, 848 το) 88 (ΠΘΥ͂ οδ ΟΔΙΤΥ͂, δηα ρυΐ ΘΥΘΥΥ͂ ΙΏΔΠ᾿Β ΙΠΟΙΘΥ͂ ἰπ ΠΗ͂ 
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8805 του, Αἀπᾶ ραΐ Τὴγ οὔΡ, {πὸ 5,106 ΟΌΡ, Ἰὰ ἐδ 58οῖκ Β πῃηουδῃ οὗἩ [86 γουῃροδβέ, 
δη4 19 ΟΟΥ̓ΙΩΟΏΘΥ. Απᾶ δ6 αἀἸὰ δοοογαϊηρ ἴο ἐμ ποσὰ ὑμδὺ Φοβθρὰ δᾶ βροίΐζῃ. Ακ 
ΒΟΟῺ 88 [8 τηοΓηΐηρ γ͵δϑ Πρὔ, {Π6 ἸΏ ὍΧΟΙΘ Βθηΐ διΎΔΥ, (ΠΟΥ͂ δπα {6 5868. ἊΑπὰ 
ΜΠ 6Πη [ΒΘΥ Τ6͵Θ ρΌΠ6 ουὐ ΟΥ (Π6 οἰΐΥ, απα ποὶ ψεέ [ἈΓ ΟΠ; ΦΌΒΘΡἢ βαϊα ηΐο ἢἷ8 βίδτνασα, 
ὕρ, ἔρον δίοσ (ῃ8 θη; δῃὰ π,θη ἰΐποὰ ἀοσὺ ογθγίαϊζθ ἔμθτη, ΒΥ υπίΐο ἔἤθιη, ὙΥ̓ Βοσθ' 
ἴογθ δῦ γὁ το ϑγθα 60]}} ἔου ροοὰϊ 715 ποῖ (818 ἐξ ἴῃ Ὡ]Οἢ ΤΩΥ͂ ἰοτὰ ἀπ] Κοίῃ, δηᾶ 
ΜΓ ΒΟΙΘΌΥ ἰπἀθοα μ9 αν ποι ἢ Ὑ 6 δῦ 016 601] ἴῃ 8ο ἀοίΐηρ. Αἀπᾶ 86 ουϑσίοοϊς ἔπτη, 
λα 6 βρᾶκο πηΐο ἔμϑτι {8:8680 βδ0 ΟΓᾶΘ. Απα [ΠΟΥ͂ 8818 υπίο Ὠἶτη, ὟΝ ΒΟΥ ίοσΘ 58} 0} 
ΤΩΥ͂ ἰοτὰ {πΠ056 ᾿νοτὰβ ἢ Οοα ξουθια ἰῃαὺ [ΠΥ βοσυδῃΐδ βῃου]α ἀ0 δοοοσαϊηρ' ἰο {818 ὑμ]ηρ; 
ΒΘ Π0]4, [86 ΟΠ ΘΥ͂ ΜΓ ΏΙΟΣ ἦχο ἰου πα 1π ΟΌΥΓ Β8οἸκβ᾽ σωουςῃ8, τσγὸ Ὀτουρηΐ δρϑὶη ὑηΐο ὑΠ60 
ουὲ οὗ [μ6 ἰαπὰ οὗ ὕδῆδδη; ον ἴθ ΒΒΟΙ]α τγο βίϑθαὶ οαὐἱ οἵ (ὮγΥ Ἰογὰ Β Ποιδθ ΒΊΟΥ ΟΥ 
βοϊὰῦ ΥὙΥΙᾺ τ Βοιάβοθνοσ οὗ ΠΥ βοσυδῃίβ 1ὑ Ρ6 ἰουπα, Ὀοίῃ Ἰοὺ ἢϊπὶ α16, δῃα νγθ αἶβο 
Ὑ0}}} Ὀ6 ΤῊΥ̓ ἰοτα Β Ὀορῃάχσηθῃ. πὰ 9 βδ]α, ΝΟΥ 8180 ζεέ 11 δὲ δοοοσαϊηρ' απο γοΟῸΣ ᾿Οταϑ ; 
86 ψΠᾺ ΤΒοτα 1Ὁ 18 Ἰουμα 8881} ῃΘ ΤΩΥ̓ ϑογσυδῃΐ ; δηὰ γὸ 8}4}} ὈῸ Ὀ]δπη6195.ὅ. ΤΏΘΕ (ΠΟΥ 
ΒΡΘΘΟΠΥ͂ ἰοοὶς ἀονγ ΘΥΘΙΥ͂ ΤηΔῺ Ὠ18 βΒδοὶς ἰο ἴῃ 9 ργουῃᾶ, δηἋ Ορϑηθα ΘΥ̓ΘΓῪ ΤῊΔῊ [118 Β80]ς. 
Απὰ Β6 βθδιοθϑα, απὰ Ὀθρδη δὐ [86 6] δϑί, δπὰ Ἰοΐδ δἱ 89 γουπροβῦ; δῃηὰ [6 ΟΡ νγ88 
ἔουπα ἴῃ ΒΘΏ)ΔΠλ1 ἢ Β βδοῖ, ΤΆΘΩ ἰμοῪ τϑηὺ μοὶγ οἰοίδιοα, διὰ Ἰήοά ΘΟΥ̓ΘΥΥ͂ 81. Ὦ]Β 8.88, 
δηᾶ τοιυγηθα ἰο [80 οἷἶγ. Απὰ Ψυάδὶ δηᾶὰ ᾽18 Ὀσθίμγθῃ οδτὴθ ὑο “9ΌΒΘρ δ᾽ Β Βοῦβο ; Ὸσ 
8 τσαϑ γοῦ {π610; διὰ {ῃθ0 [6}1 ὈΘίοσγο Ἀϊὰ ἢ (δ9 ρτουμῃᾷ. Απᾶ Ψοβδρὰ βαϊὰ υπΐο 
ἴοι, ΟΥ̓ δὲ ἀθθα (8 (818 ὑμαῦ γ9 βᾶγὸ ἀοποῦ Υοὺ γὸ πο {πδὖ Βυοἢ 8 ΤἸῃ8} 88 1 οδῃ 
οογίδιην ἀϊνίῃο ἢ Απᾶ Φυᾶδβ βαϊᾷ, ὙΥΒαὶ 5}}8}} τγχϑ ΕΔ ὑπΐο τὴν Ἰοτὰ ἢ ττβαὶ βῃ 81} τγϑ 
Βρθακ ῦ ΟΥ ΒΟΥ͂Σ Β888}} τχῖθ Οἷθδσ οὐυγβοῖσοα ἢ Οοα Βαίῃ ἔουπα οαὐ {π6 1ῃϊαυϊγ οὗὅὨ ἈΥ͂ 
βοσνδηίβ,; ὈΘῇῃοΪα, γγχθ αγὸ ΤΩΥ͂ Ἰοτ δ βοσυδηΐβ, Ὀοίἢ το, δῃᾷ λδ α]δὸ τι σσῇομ 6 ΟῸΡ 18 
ἔουμά. Απᾶ ἢ βει, αοα ξοτθια (μαὺ 1 βῃουϊὰ ἅο 8ο ; δωΐ [86 τηδῃ ἰῃ ῃοδο Ὠδηᾶ [ἢ9 
ΟἋΡ 8 ἔουμα, ἢ6 8881} θ6 ΤΏ βοσυδηΐ; δῃᾶ 88 ἴοσ γοὺ, γϑὺ γοῖ ὋΡ ἴῃ Ῥϑδ6θ ὑπο ὙΟῸΣ 
[αὐθογ. 

Β. ΤἼ πδτταῖζνο οὗ [88 γϑοοῃο]διΐοι δηὰ ἰἶ6 τοοοχιϊοη. ΦΔυάδῃ διὰ Φοβορἢ. 

’ ΟἸλρ. ΣΧΕΙ͂Ν. 18--- ΣΙ. 98. 

ΤΉΘη Φυᾶδῃ ολτηθ ΠΘΔΥ πηΐο Ηἴτη, δηὰ βδ: ἃ, Ὁ τὰῦ Ἰοσά, Ἰοὺ (ῃγ βόσγαμε, 1 ῬΧΑΥ {}|66, 
ΒΡΟδΪς 8 "τοσὰ [ἢ ΤΩΥ͂ Ἰοσ Β Θ 78, δηα Ἰοὺ ποῦ ὑμ]ὴ8 δηρῸΓ ὈΌΓΗ δρδιηδβὺ ΠΥ Βοσνυδηΐ; [ὉΓΣ 
ἴδοα αγέ Ἔτη ἃ8 Ῥβδσδοῃ. ΜῈ Ἰοτᾶ δβὶκθα ἢ]8 βοσυδηΐβ, βαυϊηρ, Ηἶδυθ γ8 8 ἔδί θυ, οἵ ἃ 
Ῥχοίμβουῦ Απᾶ το Βαϊ υπίο ΤΥ Ἰοσα, Ὗ)7ο δᾶγο ἃ ἔδίμοσ, δὴ οἷα τηδῃ, πα ἃ οἢἹ]ὰ οὐ ἢ18 
οἱ αρθ, ἃ 1:16 μα ; δηᾶὰ δὶβ Ὀσοί μοῦ 18 ἀθδᾶ, δηἃ ἢθ 8]οῃθ 18 Ἰοῖ οὗἨ ἈΪ8 τηοίβοσ, δῃᾶ [18 
[θ᾽ Ἰοσϑίῃ πὰ, Αἀπᾶ δου βΒαϊαϑὺ πο {ΠΥ βοσυδηΐθ, Βτιηρ ἐπὶ ἀονσῃ απίο τη6, ἐμαὶ 
1 ΤηΔΥ͂ Βοὺ Τη])6 ΘΥ̓́ΘΒ ὍΡΟΙ δ1πΔ. ΑπΑᾶ Ὑὁ Βα α υηΐο ΤΥ Ἰοσᾶ, ΤΊ δᾶ οδῃ ποῦ ᾿θᾶνα 8 
αίβοῦ., ἴὺσ 1 Ἀ6 ββου)ᾶ ἰϑανθ ἢἷ8 ἔδίμοσ, λ8 ῥαΐδον ππουὰ ἀ16:.ὡ αἈἀμπα ἰδοιῖι βαϊἀϑὺ αηΐο 
1ῈΥ βοσνδηίβ, Εὐχοθρὺ γοὺσ γουπραϑὺ ὈσΟΙΒΟΣ σόα ἄονγῃ ὙΠ γοῦ, γ6 88}.4]} 866 ΤΩΥ͂ ἴδοθ 
ὯΟ ΙΏ0Ὑ6. Απα 1 οΆΠ26 ἰ0 ρ888 ΘῈ Ὑ7ὸ ΟΔΙῺ6 ὯΡ αηΐο ΠΥ βοσυϑδηΐ ΤΥ ἔθ γ, το ἰο]ὰ 
δῖτα ὑῃ6 ᾿οτὰ8 οὗ τὴν Ἰοτᾶ. Απᾶ οὐχ ἔδίμοῦ βαϊὰ, ὧο δρϑίῃ, απᾶὶ ὈᾺΥ ὺ8 8 11{{16 [Ὀοὰ. 
Αμᾶὰ νγὸ 8814, ὟἶΥὙδ οδῃ ποὺ ρὸ ἀον ; 1ἔ ΟἿ γοππροβὺ Ὀσγοῦμοῦ Ὀ6 τ] 8, (Π6η γ7}}} τὸ 
δο ἄονα ; ἔοτ ὅ7ὸ ΓΔΥ ποὺ 860 [Π6 τη8η}8 ἴδοθ, οδχοδρὺ ΟἿΣ γουπροδί Ὀσοίῃο᾽ δὲ τ] 8. 
Απᾶ {πγ ϑοσνδηΐ ΤῊΥ͂ ΠΟΙ βδὶα πηΐο 8, Ὑ6 ἱκπονν {Πὺ ΤῊΥ Μ|Ϊδ8 ὈΔΙΘ τλὸ ὑῦχο 9058; 
Απά {86 ομϑ νγϑηΐ ουΐ [ἸΌΤᾳ Τη6 [πὰ ἀιᾶ ποῖ χοΐατα]}, δα 1 βαϊα, ϑῬΓΘΙΥ Ἦἢθ 18 [οση ἴῃ ΡΙΘΟΘΘ ; 
Δα 1 βανν Ἀἴτῃ πού βῖποθ; ᾿ἀπᾶ 1 γα ἰδῖκθ {818 α͵8ὸ ἔγοπι χῃθ, δα τα ϊβοιοῖ Ὀ6[8}1} ἢ]π), γ9 
8}18}} Ὀτὶπρ ἀονγῃ ΤΑΥ͂ ΚΙΑΥ͂ ὨΔΙΤΒ ὙΠΠΠ ΒΟΙΤΟῪ ὕο {86 ταῦθ [8860]. Νουν, ὑμ  υθίουθ, 
ὙΠ6Π 1 οοπιθ ἰο {ΠΥ Βοσνϑηῦ ΤΥ ἔδίμου, δηᾶ {86 14Δἃ δέ ποὺ ἢ υ8, «δοοΐηρ ὑμαῦ 18 118 
5. Ὀουηᾶ ἀρ ἴπ [(ἢ9 δὰ 118, 10 8881} οοὴθ ἴο Ῥ858, ΒΘ η Ὧδ Βοοίἢ ὑμδὺ 88 δα ὦ ποῖ 
εὐ τι, ἰμδῦ μ6 ψ1}} ἀ16; δῃᾶὰ {ΠΥ βουνϑηίθ 8}}8}} Ὀσίπρ ἄονσῃ ἴπ6 σΥΔῪ ΔΙ.8. οὗ (δ γ 
Βοσυαμπὺ ΟἿ δίῃ ὙΠ ΒΟΥΤΟΥ ἰο (89 ρσταᾶῦθ. ΕὟΣ (ΠΥ βοσυδηὺ Ὀθοδμπλθ ΒΓ ἴῸΓ [86 
144 ππίο ΤΑΥ͂ δι μ6Σ, βαγιηρ, [ΓῚ Ὀτπρ τὰ ποὺ ὑηΐο 866, ἔπ6ῃ 1 8}}8}} Ὀθδγὺ {8:6 ὈΪδτηθ ἰο 
ΤΑΥ͂ [ΠΟΙ [ῸΣ ουοσ. Νον, ὑβουϑίογθ, 1 ῬσΑῪ 866, Ἰοὺ {ΠΥ βοσγαπὺ 80146 Ἰηϑίβδα οὗ ἰἢ8 
84, ἃ Ῥοπαγηδῇ ο τὴῦ Ἰοσᾶ ; δῃᾶ Ἰοὺ {π6 δὰ ρὸ Ὁρ τινὰ ἷ8 Ὀτοίησθη. ΒῸΓ ΠΟῪ ΒΠ8}}1 
θο ὉΡ ἴο ΤΥ [δίμοσ, δῃὰ (86 Ἰδὰ δὲ ποὶ ψιῃ τὴ ἢ 1οβὺ ρογδαγθηίυσθ 1 860 ἰῃ9 6Υ]] ἰδὲ 
8}}8}} σΟΙ6 ΟἹ ΤΑΥ͂ δι Γ. 
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σε. ΧΙ. 1 ΤΏ θη 7 Οβθρὰ οου]ὰ ποὺ τογαιῃ ᾿ϊπιβ61[ ὈοοΓΘ 81} {π6 αὶ (μὲ βίοοα ὈΥ Βΐτα 
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Δ) ἢ6 ογϑᾶ, ὐδιβϑθ ΘΥ̓θσΥ τηδῃ ἰοὸ ρῸ οι ἔοι 28. ἀπά ἴβοσα βίοοα πὸ τη στ ἢ Βῖπα, 
8116 Φοβθρ}ι τηδᾶθ ἢμηβοὶἔ Καοόσσῃ ὑπίο ἢ18 Ὀγοίῆσθη. ΑἈπά ἢθ ψϑρί δ᾽ουῃᾶ ; δπὰ [86 
Εἰργρίϊδη8 δηὰ (86 μουδο οὗ ῬΒδγδοῖ ἤθατᾶ. Ἀπά Ψοβϑρὴ βαϊὰ υπίο ἢ18 Ὀγθίμγθῃ, 1 ἀπε 
Φοβορῃ; ἀοίῃ πὶ ἔδίμοσ γοῦ ᾿γοῦ Απᾶ δ8 Ὀγθίθγθῃ οουϊὰ ποῖ ΒΗΒΥΤΘΙ Ὠΐμὰ; ἴογ {88} 
ὙΓ6Γ6 ἰσοῦ ]6ἃ αὐ 15 ρσθβθῆοθ ἀἀπὰ ΨΔοβδρῇ βαϊιἃ αηΐο 8 Ὀσθίσθῃ, ὐὐμθ ΠΘΆΓ ἰο τη, 
Ι ΡΙΔΥ γοῦ. Απὰ [Π6Υ σᾶγλθ ἤθᾶσ, Ἀπ ἢ β8]4, 1 αὶ Φοϑθρὰ γοὺγ Ὀσοίμοσ, σοὶ γ8 
80]ὰ ἰῃϊο Εργρί. Νοῦν, ἐμογδθίοσο, Ὀθ8 ποὺ ρτίθνεα, ΟΣ ΔΏΡΤΥ ὙΠ γούῦγβοὶνοβ, ἐμαὶ γ6 
801 πη ὑπ 86 Γ; ἰοῦ οἀ ἀϊὰ βοπὰ τὴ6 Ὀθίοσθ γόοὺ ὑὸ ργθϑογσυθ 1186. ΕὟΌΥ ἰἢ986 ἴνχὸ ΥΘΔΓΒ 
λαϊδ, 1.6 ἴδχαῖηθ δοθπ ἴῃ ἰῃ6 ἰαμά ; δῃὰ γοῖ ἕλογε αὔὰὲ ἅν ὙϑδῚ8 ἴῃ (16 ψ Ὡς ἔλεγε δλαϊ 
ὨΘΙΓΠΘΙ δα ΘΓ ΔΟΙ ἢδῦγοϑί, Απα (οα 8θηϊ πη9 ὈΘίοΓΘ γοῦ ὕο ὈσΘΒΘΓνΘ γοὰ ἃ ροβίθ ΠΥ 
ἴῃ 06 δασίῃ, δῃὰ ἴο βᾶῦῖἷδ ὙΟῸΣ ᾿ἴν98 ΟΥ̓ ἃ τοδί ἀ6] γθυδῆσθΌ 30 ΠΟῪ {ἢ τ΄ταϑ ποῖ γοὰ 
ἐλαξ βοῃὺ τὰ6 διύμοσ, θαΐ αἀοα; δηᾶ 6 μαῖἢ ταδᾶθ τὴ6 ἃ ἔδί!ου ο ῬΆΔΤΒΟΙ, δηὰ Ἰογὰ οὗ 
81} ἷ8 ἤουβο, δῃὰ ἃ συϊοσ ὑμγουρμουΐ 811 (16 ἰαπὰ οὗ ργρί. Ἠδϑίθ γα, δᾶ ρὸ Ὁρ ἰο 
ΤΩΥ͂ [Δ ΠῈΣ, δηα Β8Ὺ ἀπίο ἴῃ, ΤυΒ 58} {ΠΥ βοὴ Ψοβθρὶι, ἀοα Βαβι τη846 τη Ἰοτὰ οὗ 8}} 
Ἐργρῖ; οομηθ ἄονγῃ ὑπο Τη6, ἰδΙΤῪ ποῦ; Απάᾶ μοῦ 8})8}ὺ ἀτγγ8}} ἴῃ [06 Ἰαπᾶὰ οὗ ἀοβθθη 
[Ἐπεὶ ἀϊείτιο οἵ Ἐργνὲ ; [δ παι ἴα οὗὨ Ἐορεῖο οχίρίη. Ὁποοτέδίη : ἀἰεέσίοὶ οἵὗὈἨ Ἠετσαοι},͵ δηἃ ἰῃοὰ 884}: 6 
ΘΓ ηίο τ6, μου, πα [ΔΥ Οἰμ]άγθη, πὰ [ΒΥ ΟΠ] ΓΘ ἢ 8 ΟΒΙΙάτθη, δὰ ΠΥ βοοῖκβ, δοὰ 
ΠΥ Ὠοτάβ, δῃὰ 8}} ὑμαὺ ὑβοὰ δϑὲ; Απὰ {μθγθ Ὑ71}} 1 πουγβῃ [Π66.; ἴογ γοῖ ἔλεγα ατὸ ἅν 
ΥΘΔΓΒ οὗ ἰδγηΐηθ ; ἰϑϑὲ ἰῃοι, δηα {ΠΥ ὨουΒθ 14, δηὰ 4}} (μδὺ ἰμοι μιδϑί, οο)β ὕο ῬουσΥῦ. 
Απα, Ὀ6]10]4, γοῸ ΘΥ688 866, 8η4 {86 6γ68 ΟὗὨ ΤΩΥ̓ Ὀτοίμοῦ ΒΘ) ϑμλη, ἐμαὶ ἐξ ἐθ τὰν τοῦτα 
ἐμιαὺ βρϑδὶζϑί ἢ! υηΐο γοῦ. Απὰ γ9 888}] (6]1 ΤΥ ἔβίΠ6Σ οὗὨ 8]] ΤΥ ρου ἰῃὰ Βργρὶ, δπὰ οἵ 
8.1} ἰμαὺ γα ἢδνθ 866}: δῃηᾷὰ γ8 88}8]} μβαβϑίθ δῃὰ Ὀσηρ ἄονσῃι ΤΥ ἔδίμοσ μι μ6Ὶ. Απᾶ δ 
[81] ρομ 18 Ὀτοίμοὺ ΒΘ.) 8 1)}}}}8 ὭΘΟΚ, δὰ πορῦ; δῃὰ Β θη )δτ πῃ σγαρῦ ὌΡΟμ ἢ15 προῖς, 
Μογθϑουϑγ ἢθ ἰκβθ6α 411} 18 Ὀγθίβγθη, δηᾷ ψϑρὺ Ὁροὴ ἴμθ ; δηᾶ δἴθσ ἰμδὶ ἢἷ5 Ὀσείαγοα 
(ΑἸ Κοα τι Βίτη, 

Ο. Τιο κἰαὰ ἀάΐηρβ ἰο Ζδοοῦ, τγετβ. 16--28, 

Απα ἰ}9 ἔδπηθ ὑμοσθοῦ σγ88 Βοασὰ ἰὴ ῬΒΔΓΘΟΝ 8 ΒΟΌΒΘ6, δαυϊηρ, ΦΟβορ ἢ 8 Ὀσοίμ σοι 81Θ 
οοῦῖα; διὰ 1 ρ]οαϑοὰ ῬΠΔΥΔΟΙ γγ8}], δα 18 βοσυδηίβΌ Ἀπα Ῥθδγϑοὶ βαϊ ἃ ὑπίο Φοβαρἢ, 
538 αηΐο (ΠΥ Ὀτοίδσθη, ΤῊ 8 ἀο γε; ἰδ γοὰ Ὀθδβίβ, δπα ρο, σοὶ γου υπίο {Π6 ἰαπὰ οὗ 
Οὐμδδη; Απὰ ἰδκθ γοὺσ ἔδίμοσ, δῃὰ γὙοὺγ Βουβοβοϊαθ, δῃα οοῦθ ὑπίο τη6; δηᾷάῖ ν}}} 
δἶνα γου ἰμ6 ροοᾶ οὗὨ ἰπΠ6 Ἰαπά οὗ Ἐργρί, ἀμ γ8 8}}8}} οαὺ ἴΠὸ δύ οἵ ἴδ: Ἰαπᾶ. Νον 
μου ἀτὺ σοτητηδηαθῶ, (18 ἂἀο γα; ἰδ γοὺ ὑγϑροηβ ουὐ οὗὨ (86 ἰαπαὰ οὗ Εἰσγρί Ὁ. γοὺγ 
᾿016 Ομ 68, ἃπα ἔοσ γοῦν ῖνοβ, δηα Ὀσίηρ ὙΟῸΣ ἔλίμον, 8ῃα οοῖηθ, ΑἾβο τοζᾶγα ποῦ ΥὙΟῸΣ 
διυῖ, ἴοῦ (86 ροοᾶ οὗ 8]1} {10 Ἰαπᾶ οὗ Εχγρὺ 5 γοῦσβ. πὰ ἰδ8 ομ] σοι οὗ [βγϑε] ἀϊὰ 
80; δηᾷ Ψοβορὰ ρᾷγϑο ἰξμθπὶι ὑγᾶρΌΏ8, δοοοσάϊηρ ἰο [26 οομηϑβηαμηθηύ οὗ ῬΏδτδοὶι, δπὰ 
Εϑν6 ἰβϑῖὰ ῬσονΊβιοη ἔοσς (ῃΠ9 γᾶγ. ΤῸ 8]] οὗ ὑβμϑῃ Ὦ6 σᾷγθ δδοὶ τωδη ΟμΔΏρα8 οὗ Ἷδὶ- 
τηθηῦ; Ὀὰΐ ἰο ΘΠ) ΔΤ μ6 ρᾶνθ ἴθγθο υηᾶτοα ρ»έθοος οὗ Β]γ 6 Υ, δηὰ ἔν ομδηρθβ οὗ 
τϑϊταθηΐ, Απα ἰο δ18 [δύμοσ ἢ6 βθηΐ δέ [818 πισπηοῦ ; ἴθ 88568 ἰδάθῃ π 1116 ροοά 
[πρ8 οὗ ΕαΥρί, δδᾶ δὴ βἢθ-88868 ἰδάθῃ ἢ οοση, πα ὈΓΘΔΑ͂, δια τηθδὺ ἔῸΣ Ὠ1Β δύ Π6Σ 
ὈΥ ὑπ6 τγᾶγ. Ξξο δ βοῃΐ 18 Ὀσχθί ΓΘ ΔΎΤΘΥ, δπα ΠΥ ἀεραγίθα; δηὰ [168 βδϊα υπίο βοτὰ, 
5366 ὑμαὺ γ8 [8]1 ποῦ ουὐ ὈΥ͂ {86 γᾶγ. Απα {Π6γΥ πϑηῦ ὑρ ουὺ οὗ Εἰ σγρί, δῃηα ᾿λπηθ ἰηΐο 
[86 Ἰαπὰ οὗ ὕδηδδὴ υπίο Φδοοῦ ὑμοὶς ἔδίμοσ. Απηᾶ ἰο]α ᾿λτὰ, ΒΥ Πρ, ΨΦΟΒΘΡᾺ ἐς γαῖ αἰῖγο, 
8ηα 6 ἦ5 βΌΨΘΙΏΟΥ ΟΥ̓́Υ 8}1 {Π6 Ἰαπᾶ οὗ ἘαΥρί. Απαὰ Φ6οο}᾽ 8 μθασὺ [αἰηἰθα, ἴοσ ἢ6 Ὀ6- 
ἸΠιονϑα {ἰθπὰ ποῦ. Απᾶ μου ἰο]ἃ Ὠΐτ 8}1 [89 νγογᾶβ οὗ 9 οβθρὶι, συ ῖομ Β6 δα βδϊὰ υπῖο 
{πο ; δῃὰ ἤθη ἢ6 βαὺν [86 τροη8 τ ΒΙΟἢ. 9 ΒΘΡᾺ Πα βϑηῦ ἰο ΟΔΙΤΥ ἀἶτω, [88 Βρὶτιὶ οὗ 
ὕδοοῦ {μοὶν [αἰῆϑγ τουϊνοᾶ, Απάὰ 18Γγ86] βαϊὰ, 1: ἐξ δπουρῇ ; ΦΌ56ρ]ι ΤΩΥ βοὴ ἐς γϑῖ δἴῖνθ᾽ 
Ι ν1}} ρὸ δῃὰ 866 τὰ Ὀοίοσθ 1 ἀϊ6. 

[1 ΟΣ. χρῖ. μ-ρῦϑ ἼΒΡ9 ὦ ἽΝ Ὁ ἸῚ. Βαπδεοσοᾶ: “ΙΥῚ δαὶ Ὀογοδυθὰ ῳ Ἐ᾿ῬΨὋσ- οὐλπάνεμ, 1 ἄσὰ Ὀασεαυθά. 
ΟἿΕ ἰσϑῃδἸαίοσα, ὈΥ͂ ρυϊεπιρ ἰπ ολάγεη, του ]ὰ δοϑῖ ἕο βᾶγθ χοκασάϑα {ξ δα σσαρμδίίο, ἐμ: 1701 δὰ Ὀατοδυϑὰ οὗ τὴν οἱῇ 
ἄγϑη, 1 δὴ Ὀεγοαυϑὰ οὗ 811, Τὸ ΣΩΔῪ Ὁθ6 ἰδῖίκοσι, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, 85 ἃ ἀθοϊασαίζοιι οὗὨ δυνταϊφείοσι ἐὸ ψπδὲ δρρϑασα ἐποτὶδθὶο, δὰ ἐὰ 
δία. ἐν. 16, ΩῚΞΝ ἽΠΠΩΝ ἼΩΝ . Ον 1 ξ ΤΟΔΥῪ 6 τοβαγάϑὰ 88 ἃ ρβδεϊουδίθ οσαρβεοσζαίίου ἐπ υἱϑν οἵ Φοδερ 8 δὰ» 
γνϑα ἀοσίν, Β᾽πιθο ΒΒ δομβηοσοστξ, πιὰ 6 δοτιαηἃ ζογς Βαηϊδτηΐη: 1 δὰ Ὀογοαυϑὰ οἵ 811 τῶν οἰ] ἄγω, ομθ αἴεσς ἔδὸ 
ο .--1.1..} 
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ι6 σα. 18.-- ΠΕ. ὙῸ Ὁ Βατὸ ἰδ βοστῖϊθ. ΟΟΙΏΡΑΣΟ ΜΑΪδοδὶ ἢ, 18 δι ἃ 668. χχυῇ. δ. 10 Θ6ῃ. χαχ. 16, πὸ βανε 
ΒοΟΙΆ ζοστηδ οὗ ἔμο ἰηδηϊνο ΠΣ Ὁ δυὰ Ὁ) ἰὰ ἱσπιτηοά!ία οοηποοϊΐοη. 8.66 1ἐ οχρ᾽δίποᾶ ἐπ ἐδ ϑερᾶςν Τατίζηπια, οΣ 
Ἐοῦχον Οτσδζασοδγ, οὔ Βεν ΟΑΧ ΜΆΘΗ, Ρ. δ0, πὸ 806. ΗΘ γορβασὰδ Ὀοδ δἰἴκο δ ἰπδυ ενϑαη.- -Ὑ. 1,..} 

[5 Υοτ. 20.-- οἜξροΕο Ὡ. Οοϑαιίῃδ σοξασὰβ “Δ ἰπ {μ[6 διὰ βοσωθ αἰτοδσ ο᾽868 (860. 508}. Υἱ!. 8), 88 ἃ οὐπέγδοίξοι ἴὸχ 

ἌΦΏ, ἴτοτῃ ἐδ τοοῦ ΠΣ 2, 8 ὙΘΣῪ ΓΑΣῸ ποσζὰ ἰῃὰ Ἡοῦσχον, ἸΒΟΤΙΑὮ ὙΘΙῪ οοτώτησσι ἐπὶ ἔδ9 Ομδϊδίο απᾶὰ βΒγτίαο. Τὴ ἐῃ9 β00:86 
οἔ Θπίγοαίγ, ΓΊΣΞ οοίοτο ΟἿΪΥ 16. χχί. 12, απὰ οἵ ἱπαυίτγ, Οὐδὰ. 6. Ανυσονίδεϊουδ δἃζὸ τοδὰθ ΟἹἹῪ οἵ ποτὰδ [μδὲ ἃσ6 
ΞΩΏΘΝ υδοὰ, ἀπὰ τὸ οδῃποῖ, ἐμποσοίοσζο, τορατὰ 1ξ 86 8 7ογῆια »γνεοαδονίε (Ὁ, τὰν ῬΤΆΥΟΣ, Βανι δυο δὴ οτρίη,. Τηι6 

Τασκύσι οὗ Οπϊκοῖοβ ἰπἰοτρχοία ἰξ ἰπ ἐμΐθ πΑΥ, Ὁ ἐπα ἐδ ονίηκ ἰο ἐΐ8 Ὀοΐης πεἰ θη ἰἱπ 86 ΟἾΔ ἀδὶο Ἰδηρτιαρο. Α του 
ὈοίΐοΣ νἱον ἰδ μὲ οὔ Ανδη Ἑετα, Ὧ8Ὸ τορΆσαε ἐξ δ [89 Ὀγοροαί! οι δὰ Ῥσοουῃ, Ὑἰὶ δὰ δ ραΐθ οὗ 0 ποσὰ ἽΣ » 38 ἴῃ 

1 δσω. σχν. 34, ΠΝ ἽΔ ἼΣΠ, οπ 'ππὸὶ Ἦν Ζονὰ δε ἰδλε ρσυί. Οἱ ἰξ ΤΩΔΥῪ Ὅο 8 δβοτὶ οὗ οἱ 1 ΟΡΏΣΑδο, τὶ δῷ 

ΘΠ ροῖβ οὐὁἁ [8:6 ῬΣθοδί συ τασῦ,---α που]ὰ βϑοτὰ ἰο δ6 ΘΟ Βιτωθᾶ ὉΥ Φυᾶρο ΥἹ. 18, Ἀ)8}) ΓΙ" 5) ἽΝ Ἴ, οὐτης (εἰϊ 
ποῦ, πὶ» ἰογά, 7 “εδουναὶλ ἐξ ιοἱὰ ιι8, δγ, οἵα, 8600 ΒΕΝ ΟΔΧΉΔΟΣ, ϑέρλεν Ἡαγίζπια, 83, 81. ἴηο νἱον οἵ Θοδουΐιδ πὰ 

βαρξοδίοὰ, ῬΤΟΡΔΌΙΥ, ὉΥ ἐμ Βγτίδο σοπδοσίτῷ οἵἉ ἐδ μαβϑαρϑ, δυᾶξ. τἱ. 1δ, Ὁρδο ψλδο 2] ᾿δ.5. 1π οδμ. τἱ!, 8, 
Μ ὮΟΤΘ δ) 6 Β8Τ16 ΡὮΏΓΑΘΟ ΟΟσΌΓ8, ἰ8δ6 βγτγίδο ᾿88 αἵ ἰξ ουξ αδτίτοῖγ.--Ἴ. 1,1 

ῬΒΕΙΣΜΙΝΑΒΥ ΒΕΜΑΒΕΙ. 

Οὐοπίρηϊδ: ἃ. ΤΏ ἰτγΐα] οὐὗἁἨ {πὸ Ὀτείδγθυ, ἸΤοὶγ 
ΓΟΡΟΏΐΔμοΘ δηὰ Φοδορἢ Β ἰογρίνθηθθθ. Φοθορὰ δηὰ 
Βοπήδιιΐη. ΟἿ. χὶὶὶ. 1--χ]ῖν, 17: 1. δυσδῇ 88 δυγοὶ 
ἔον Βοηϊαγΐη πηΐο ἢΪ5 ἔδίμον, γυϑγβ. 1--14 ; 2. ΦΌΘ6ρ, 
διὰ Βοη͵δηχίη, νογϑ. 15-30 . 8. 106 ἴδδδί ἴῃ ΒΟΏΟΡ οὗ 
Βοη]διηΐῃ, νογβ. 8]-34., 4, 186 ῥτουίΐως οὗ ἴδο Ὀτοίἢ- 
ΡΘῺ ἴῃ τεβροοὶ (0 ἐποὶνρ αἰδροαϊίίου ἰοπαγὰβ Βοϑηϊδτηΐη, 
Οϑρθοὶδ]γ δον {Π6 ι αἰβδιποὔ]οη βῆονσῃ ἰὸ ἴσῃ, 
οὗ, χὶῖν. 1-17. Ὁ. ΤῺΘ δίογυ οὗ (16 σϑοομοϊ]ϊδίϊοι, 
δηὰ οὗὁὨ [09 τεοορηῃλίοῃ, 88 ργοδοηϊθα ὑμᾶὰογ ἐΠπ0 δῃ- 
ΕΠ οοΐ8 οὗ Φυάδδῃ απ Φοβορ, οἷ. στ. 18, χὶν. 18. 
1. Φυάδὴ δ5 βυγοιυ δῃηὰ βυρβεαἱο ἴον Βοη)διαίη, οἷ. 
Χχιν. 18-34.: 2. ΦοΟΒΟΡΒ᾽Β τοοοῃο ἰδίου δὰ τηακῖηρ 
Ὠϊτη86 1 Κηοπτη ἰοὸ ἰδοῦ, οἷ᾽, χὶν. 1-ὅ; 8. ΦοβορῃἘ 
ἀϊνίῃθ ροβοθ δηὰ αἰνίπο τηϊβαίοη, νϑσϑ. ὅ--18.; 4. 186 
ΒΟΪοπΠΣ Υ οὗ {πὸ Ββαϊυἰδιίοη, τοτβ. 14, 1ὅ. ο. ΤῊ 
ἰδὰ μαΐηρβ ἰο Ψδοοῦ, τόσα. 16-28. 1. ῬΏΔΥΘΟΙ ὃ 
Τηθδδᾶμα ἰ0 ΦΔ00}, νοῦ. 16--20 ; 2. ΨΦοΒ60]}} ργοβϑηΐδ 
(0 Φδοον, τοῦθ. 21--24. 8. [06 τοί ΣΤ οὗ Φοθορἢ 8 
Ὀσϑίδγοι ; ῬΠΔΓΔΟΒ 8 ΔΡΟῺΒ δηὰ Φ 8000 5 του θοδ- 
σι, τογβ. 2ὅ--28., 

ἘΧΡΟἙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

α. Τῆε ργουΐπρ οὔ ἐλ δγοίλεγδ. Τ7)εὶγ γορεηίατοῦ 
απο «οξερλ᾽ 8 ἐπ μΣ ὡμς οϑορ απ ΜΒεη)αημη, 
οἷ. χἸ ]. 1: χν. 17. 1. νοῦ. 1-14.. ὠμάαΐ, αδ διιγ6- 
ἔν 70 ̓ν Βεπ)αριῖη, ῳηΐο ἰΐδδ ζαίλον.--- ὯΒ ἃ {119 
Ὀχϑδά.---ἰπὶ ἀϑαῖ διὰ ΓᾺἈΤηἷΠ6 ἃ τίσ ΒΌΡΡΪ 8 Ὀαϊ 
Ἰ10|19.: 50 ἰζ νγγὰδ ρον ἴῃ 9400 8 ΠΟΤΟΘΓΟῸΒ ἴδχη- 
11γ, ἴῃ ὑπὰρρ ἴο νῆδὲ ὑπο δὰ Ὀγουρῶς [86 ὅτϑι ὑἶἴτηθ. 
---Απὰ διυάσδ 5ρᾶ8ῖκθ9.---υ Δὲ ΠΟΥ δἰδη δ ἔργ ἢ 85 
8 Ῥτΐποῖραὶ ῬΕΓΒΟΠΔΡΘ, Δρρατίδξ ΤΏΟΤΘ δ ΤΠΟΓῸ 
εἰοτίουβ ἴῃ ἷβ αἀἰσοιίτγ, ἢἷ8 688, ιἷὶ8 ποῦ]9 ἀΐβρο- 
αἰτίοη, δὰ Ὀΐ5 υ08018Ε8}} Ὠθγοΐϑη. Ηο, ἰκὸ Βουῦοῃ, 
οουἱὰ βροδῖκ ἰο ἷβ ἔδίμογ, δρᾶ τὴ ονθὰ ΤΟΤο γ60- 
ἄοτῃ, Ὀδολυβο ἢ6 δὰ ἃ ἔγϑος οοῃβοίθῃοο ἰθδῃ (80 
Γοθῖ, δῃὰ τοραγάθα [6 ἀδῆρον, ἐποτοίογο, ἱπῃ ἃ τ Σ᾽ 
σῆς, Δυάδμ ἀο68 ποῖ δοὲ γδβΏγ, Ὀυΐ ἃ8. ὁῃ6 ψὮῸ 
8)Δ5 ἃ γτδπὰ δῃπὰ ἐσ ἰτμραν Ράγροθο. 8 ὀχρίδῃδ- 
το ἴο 180 πουπάᾶρα ἔδίμον 18 ΔΒ ἔογθασίηρ δϑ ἰδ ἷἰβ 
ἄττη. [10 (ΠῸΥ αἷὰ ποῖ Ὀτΐηρ Βοηϊδιηγῖη, Βἰπθουι γγα8 
Ἰοδβῖ, δπὰ ἰβ6 {πδζωβοῖγοβ, δοοογάΐησ ἰὸ ΦοβΟΡἢΒ 
(ῃτοδίθηΐησ, πουϊὰ μαγο ΠΟ δατηϊ ἴδποθ ἴο ἢ Ϊπ)---- γᾶ, 
ΠΟΥ τυροῦ νὴ ἱποὺγ ἀοαιι, Ὀθοδαδο {Π6Ὺ δὰ ποὶ 
τοτηουϑά ἔγοτῃ ἐμοχηβοῖνϑδ ἴῃ 6 βυδβρίοίοη οὗἁ ἐποῖν Ὀοΐηρς 
δΒρΪ68.---Ἱ ογχοΐοσθ ἄθαὶὶ γὸ δο ΕἸ] υἱτ τη9 2.-- 
ΚΝΟΒΕΙ, : “Ηἴβ στίοῦ δῃὰ δ οὔοη ὑτρὸ ἷπι οἡ ἰὸ 
ΤΟΡτοδοῦ ἰδθηὶ πίϊμουΐ τϑϑβϑοῃ." {ΠΠΡΘΔΒΟΠΔΌΪΘΟ, 
ΒΟΊΤΟΥΟΘΤ, 88 δ ΔΡΡΘΔΓΒ, Ὁ ὈΘΟΟΙΏ68 βἰ μη βοδηΐ οἡ 16 
βυρροεϊου ἴπδὲ ἢ6 Ὀορίης9 ἴ0 τοδὰ ἐμοῖς ρυλ γ δοῖ- 

ΒΟΐΘΠΟ68, δηῃά, Ἵβϑρθοΐ!γ, πῆθο, τὰ ἰδ6 οὯθ ὕσϑ- 
οοαΐηρ, τὸ οοπηοοῖ [09 Ἔσχργοβϑβϑίου ἐμαὶ {0]]Ον8 : ο 
δᾶνθ γ͵ὃ Ῥοχοανϑὰ οὗ τὴν οὨἱἸάγθυ.--- ΤΟ τηδὰ 
δεϊκοὰ ιι5 εἴσχαιν.---[Πςδηρὸ ἰταηβίδῖοβ 6 Ηθῦτον 
απ ἘΝ Ὁ ΒἸχ ὦ ΜΠ ΟΓΑΙγ, ον ποδιὶγ 8Βο: δ᾽ 7γαρίο 
μηά ὉΠ8 αμδ; ΟΥ̓, 88 ἷΐ τηΐσηξβ 6 τοπάοτγοὰ, 
8111} οἴοδον ἴο 18 Ἰοίίεν, λα αοζοα ἰο αεἷξ ; ον, ἵἴ τὸ 
ἰδ [6 ἰπβηϊείνθ ἰῃ δυο ΟΔ968 Δ5 δὴ δἀγυογῦ, λέ σεζοὰ 
ἐπφιξδὶ ἑυοῖν, διὰ (86 ἢ ῥγοοθθὰβ (0 σοιρδγκ]: ΤῊΐθ 
ΟΧΡγοδδῖγο οοηηθοίϊΐοη οὗ ἴμ6 ἰηβηϊιίνα πὶ τὴ6 ἴῃ- 
αἰοδιῖνο ἱπ ἨΘΌΓΟΥ ταυδὲ ποῖ 6 εἴβοθὰ ὮὈΥ στδιησηδ 
ἰοδὶ στ ]οβ ; τὸ Βοϊὰ δέ (0 118 } ὑογα]ηθβ8 μοσο. ΤΏΘΥ 
αἰὰ ποῖ δρϑδκ ἔουναγαϊυ οὐἠἨ ἁ ἰδποὶρ ἔδυ τοϊδιίϊοηϑ, 
Ὁ ΟὨΪΥ δίλοσ ἴῃ οἰοβοδί αυοδίϊοηΐῃρ. ΒΥ (δΐ8 Ρα65- 
δα59 διὰ Φυ ἀδἢ} ΒΒ βρθϑοῖ (οἷ. χὶῖν.), (ἢ δοοουπὲ ἱπ 180 
ρτοοοάϊπε οδαρίον (νον. 82) ἰ8 ἰο "86 βυρρ]οτηθηἰοά. 

6Υ οὐϑὰ Ὠἷπι ΔῺ ΔΏδητοΣ, δίποϑ ἐιο αυδβίϊθη νῶ8 ἴὸ 
ΤΟΙΏΟΥ͂Θ [18 Βυδρίοΐοι ; δι, ΤΩ ΟγΘΟυοῦ, ἔἰμ6Ὲ 7 δα 0 
Ῥγοδϑηϊτθηξ οὗ πἢδὲ δ6 πδηϊϑὰ.---Θϑἃ ἰὴ 1δΔὰ 
τ τ6.- ἜΣ: (οὐδ "ι6)ὴ βαγ8 86 Ὀγανὸ Ψυάδῇ. 
Ηθ ῥγοβθῃηΐβ Εἰπιβο! 88 ΒΌΓΟΙΥ : δ6 ΜΠΠ'΄'δο [6 ρὲ 
δὰ θᾶ (86 Ὀΐδημο ἔοτονογυ. ΤῊΘ βίσοηρ τδη ῥγοσι- 
5868 811 ὁ ο8. Το ΟδδΡ ἰο ἴπ0 χτδηάίαίπον ἢἷ8. στὰ 
ιδη οἰ] άγθη, 85 Βδαῦοη οδοτεὰ ἷθδ 8οη8, δὶ ἢ 

σῦν νυὶ (ποτ ἰο ἀοδίδι, τδ ἰ00 πγοδ] δηὰ Ὦγροῖ- 
ὈΟΪίοΔ] ἰο ΟΟσΌΡ ἰὁὸ δΐηπ), γ,9ο Ὀδοοόσοθ δοαυδὶπιϑὰ 
πὰὸῖ! τα ΒΟΓΘ 85 ἃ ζδῃ [11 οὗἩ ζοοϊίην, αμὰ οὐἉἨ χτιροβὲ 
ομουζοῦο βροθοῖ, 88 Ὑοῦ, 8, δηὰ οἷ. χσυχ δ. δὰ Ὀο- 
ἴοτο ὀχαωρ βοὰ. Ηθ οΙοαυθη! γ βμοτα ΠΟΤ ΠΟΥ 
ΔΙῸ 411} ἰῃγοδίοηϑα πιιῃ αἰδτγαϊου, ΤΠ|0 οσρυοδβίου, 
ἴο0 : θυτο ποὺν ψὸ δὰ χοϊυχιθὰ ἴΠ9 δοοοιιᾶ 
Ἐσθ, ὑσουαΐδοδ ἃ ΠΔΡΡΥ͂ ἰβδιι6.---1 ἐξ τουδὶ Ὅ6 50 
ὩΟΥΣ.--Δο0Ὸ Δ ΟὨο6 Θχρογίθηοθα, ἰἱῃ (86 6886 οἵ 
Εδαι, ἰδὲ ργοϑοπίθ μδὰ δὴ δῷρϑ οἴκοις Ὁ Πο8- 
116 ἀἰδροδίτίοηβ. Ἐτοσι 88 πηὶν Βυϊηϑη ΟΧΡΟ- 
τίθμοθ ἔμοτθ 8 ὀχρίδίποαἃ ἰδ9 διοίθηξ συδίομι, 68- 
Ῥϑαΐδιὶγ ἴπ [ῃ0 Ἐδδὶ, οὗἨ τοπάθγΐηρ τυϊογα ΓΡΟΥΔΌΪ 
ἀἰβροδοὰ ὉΥ οἷβ (860 1 Κὶπρ χ' 2: Μαιὶ, ἰΪ. 11 ; 
Ῥ͵ΟΥ. χυἱϊἱϊ. 16; χὶχ. 6).--οὐ ἴδ ἄγχει ἐτυΐϊϊ οὗ ἴΠ9 
Ἰδπὰᾶ,---ἰ τγαπδίαίοβ : ΟΥἨ ἰδπδὶ πθϊοἢ 18 τοδὶ 
Ῥτγδίβοισογίῃγ.) [1ἀϊογδ!γ, οὗὐὗὁἨ ἰδ6 δοηρ; ἱ. 6., ἴδει 
ὙΠΟ ΝᾺ8 ται ἴῃ δοῦψ. Το Βοῦ]εδὲ ργοἀποίῶ 
οὗ πδέυσϑ δΓῸ, ἴῸςΣ [Π6 χτωοδὲ ρδσᾷ, οοϊουγαίεὰ δηὰ βγιω- 
Βο]σοὰ ἴῃ ροθγ. ἴῃ ργοβϑῃίβ ἰὸ ἀἰϑηρη δηθὰ ρ6᾽- 
ΒΟΏΒ, ΒΟΎΘΥΟΘΙ, {1:6 οδἰτηρ]9 τοηογ-ν 6 οὗ ἴΠ0 (προ 
ΔΥΔΙ18 Ὀαὶ ᾿Π 0116; ἰξ ἰ8 [86 ῥϑουϊασ αυ Δ᾽ γ., ΟΣ ΕΟτΩΘ 
Ροοιΐο 60 αἰϊαοδοὰ ἰο δοτα, ἰμδὺ τοδὶτοθ ἱμόσὴ 
αἴδεοοιϊνο. 6 ἐσβοὴ ἀουνδί μΐὶ8 οχρδηδιΐοη, σι 
πιϊθουΐ βυϊδοίοης τϑαϑοῦ. ΤΏΘΥ δ. δβρϑοίδὶυ ἰὸ 
ἰακο δαύη, ἰδ ῥτἱὰθ οἵ Οδηδδῃ, Ὀαὺ ἴῃ ρδγίΐουϊαν οὗ 
αἰοοὰά. Τηθα όπου. Κηοθοὶ δὰ δ εἰϊίζϑοῖν δὰ ρ- 
Ροδο ἰδ (0 Ὀ6 [86 ΠΟΙΟΥ͂ οὗ ρΤάᾶροθ, Ατδῦ., οἶδε. 
“ΟΤᾺΡΘ ΒΥΤῸΡ ; ἷ. 6.) πιμδέ ὈΟΪθὰ ἄοντῃ ἰοῸ ὁπ6 ἰμτὰ; 



620 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΒ ἘΠΕΑΞῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΞΒ. 

8 διιίίοἷα, οὐ τ μοἢ, ονθὰ δ (ἢὃ6 ὑγοβεπὶ ἀδυ, ἴθοτο 
ΔΙῸ ϑϑῃΐ γϑαῦὶγ ἰδγοθ υπάγοα οδεο]-ἰοδβ ἴρουι Ηθ- 
ὈτΟῺΒ υἱοϊηϊγ ἰο Ερυρὶ." εἰ ἰσδοῖ, Βαϊ (μΐθ ΥΟ ΣῪ 
αὐθυπάδηοο οὗ [6 ΒΥΓΌΡ οὗ ρταροβ πουϊὰ Ἰοδὰ ὕ8 ἰὸ 
ἀρδοίάθ γαῖ μοῦ [ῸΣ ἰδ6 ΠΟΠΟΥ͂ οὗ Ὀ668, ποτα ἰδ ποὶ ἴῸΣ 
(6 οοῃείἀογαϊΐου, ἰμαῦ ἴῃ ἐμ6 Ἐργυρὶ οὗὨ ἰο-ἀΔΥ κτοαῖὶ 
εἰϊοπίίομ ἴθ σίνθῃ ἰὸ [Π6 ταϊβίηρ οἵ ὈὉ668, διὰ {Πδΐ 10 
ἷβ ΠΟ ἩΪΠῈΠ6 ΘΟΌΠΙΓΥ, ΜΕΥ ς ποῦ πΏΟΠΥ πἰϊδουῖ [86 
σα] ατο οὗἩ 186 νἱῃθ (οὮ. χ]. 10).-- 3Ξ! υἱ098.---(δηρο, 
ἐγασαοαπίδ-σιωγι.) Α κὶπά οὗἁ παῖδ γοδίηουβ πιθάΐοδ- 
τηϑηῦ (8.6 ὙΥΙΠΟΡ, 7γαρσασαηΐῃ).--- Ἀν ΥὮ.--- ΕΥΔὨΚ- 
ἱποθῆβθο, βᾶῖνθ τηραϊοσαπιθηὶ (866 ἮΝ 'πον, ζΖαάαπωηι). 
--ΦΨΝυῖα.--ΤῸ Βερτον ποσὰ ΠῺΣ οοσαγβ ΠΘΓΘ 
ΟὨἶγ, Ὀὰὲ ὉΥ 1Π6 ϑαχιατί (δ ἐγ δίΐοῃ ἰξ 8 ἰπίοσργοῖ- 
οὰ οὗ [86 ἔτει οἵ ([π6 ιώδέαεία υέγα, “ἃ, ἴγθρ βίπλ}}8} 
ἴο [56 ἱαγου θη! }---οὈϊοησ δηὰ δηρυΐὰσ πυΐ οὗ 186 
εἷζο οὗ ἃ μαζοϑὶ-πυῖ, οομίδίηἷηρ δὴ ΟΥ̓ ὈὰΣ ὙΘΡῪ ΡΑ]- 
ΔίδὉ]6 κογποὶ, πος ἀο ποῖ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, ΕΤΟΥ͂ ΔΗΥ͂ΤΏΟΓΘ 
ἴῃ Ῥαϊεπίϊπο (85 8 βίδίδαὰ ἴῃ ΚΟ ΒΚΕΤΒ ὁ ΤΥανοἶβ ἴῃ 
6 Ἐδδι,᾽ ἰϊ. ῥ. 478 . |1. 114}, θαϊ δρὸ οὈἱδϊποὰ ἤτοσω 
ΑἸΘΡΡο (οοτρ. Βοβεν., ἴῃ ἰδ0 “αοττηδῃ Οὐ οὶ. Μαρ- 
δσὶπο, χἰΐ. ἢ. }: Καὶὶ.---ΑἸτηοσι 4.---(ϑ566 δος, 
ἐμ φέρ μβόδρον 186 φτγεοάἀυσίίουδ οὗ Ῥαϊοδεϊμο ἴῃ 
ξομοΓΑΙ, δο6 ΟἌΥ ΕΒ Βὲδί. “ Ναίαγαὶ ΗΪδίοτΥ,᾽ οἱο.--- 
Δπὰ ἰδ ἀοιυ δῖ τλοξογ-.--([ἷς, δοοοῃα ΤΩΟΏΘΥ. 
ΤΏΘΥ ἃγὸ Ὡοὶ ἴο ἰδίκο δἀγδαηίδρο οὗ ἐδ τοἰβίδικο, οὐδ 
ἐπουρὰ Ὧ0 υπίδνογδ]θ οοπδιγυοίΐοι βμουϊὰ Ὀ6 μαί 

ἷϊ, οὗ ἱξ δῃου]ὰ οοσδαίου ἰμϑῖὰ πὸ δαιτη.--Α σᾶ 
ἀοὰ ΑἸμσμῖν.-- ον, τ ἢ ΒΟΙΏΘ ΒίΓΟΏρ, ταΐγδου- 
Ἰουϑ ΒαΙΡ ἰ8 ποοάϑα, 6 ἰ8 τοδὶ ὈΓΟΡΟΣΙΥ ἀοδὲμ- 
παϊθα ὮΥ ἴ1Π6 ΠδσΘ 7 ἰ, -ΊΓ1 Ὅθ Ῥαγοανοὰ 
οὗ τὰὴῦ οιΐξάγνου.---Βο ἰΐ δοβ. Απ οχργοδαδίοῃ οὗ 
τοδί χπδιίοη (δι. ἱν. 16). Α8 δῖ8 Ὀϊοβδίηρ μοῦθ ἰδ 
ποὶ 6 Ργαγος Ὧ]}] οὗἨ οουδάρδῃοο, 80 16 γοαϊρηδίοη 
[28 Ὠοῖ ἴ6 [11] οχργθϑβαίοῃ οὗ δδοῦῖβοθ. ον Φδοοῦ 
δουὶϊ 6 υποοπδοίου σι τοδισαϊηθὰ ὮΥ ἃ 66:80 ΟὗὨ ἰδ9 
ὍΔ; τϑαιϊπρ ὑροῖ ᾿ἷθ δϑοῦβ. Ηο ἰβ Ὀονοὰ ἀοτ ὉΥ͂ 
ἐδ6 βρίγίτυδὶ Ὀατῦσδῃ οὗ ᾿ὶ8 Ὠοῦδ6. 

2. Ὕοτβ. 1δὅ-80. “οεερλ απα Βεοηϊαρπιῖπ.---ΟΑ πὰ 
αἱἰοοὰ ῬοΐοχΘ ϑοκορῆ.---Εποῦοὶ ᾿υδὶὶν εἰαίθα ἐμαὶ 
(06 δὐυάΐοποο ἔμ μδὰ Ὑῖϊι Φοβορῃ ἀϊὰ ποῖ ἴδῖκθ 
Ρἶδοθ υη}}} δϑογπασάβ ΤΏ τοοαπΐηρ ΠΟΘ ἰδ [δπδὶ 
186 γ Ἰοοῖς (᾿ποἷἱν οἷλοθ ἴπι ἔγοηϊ οὗ Ψοϑορ ἢ ΒΒ Ὠου86, ἰο- 
ξεῖμον τι Βαηϊαπνῖη δηὰ [μ6 ὑγοθθηὶβ, δπὰ 80 δι- 
πουποϑὰ ἰο δὲ {δποἷγ δυεῖν) -- -Ξυζοα Ἐ666 ΤΩΦΘῸ 
Βοσβο.--- 1 ἸΟΥ δὰ Φοδβορὴ οὐθογνοὰ Βϑηΐδταΐη 
πὶ ἴθσσηα, ἀπὰ οοπαϊυ 68 ΠΌΤ ἔδσῦοο ἑ;διὶ το μδὰ 
Ῥτδοϊβεοα ἢο Ἰγοδοδοσγ ὑροὰ δἶπι, ἰῃρουκὶ μαϊσϑὰ ἴὸ 
ἐμ6 ΟὨ]άτοη οὗ Βδομοὶ, (6 ἀδιϊΐηρβ οὗ (μοῖρ ἴδον. 
Βοηΐδσηῖν ΒΒ ρροάγδῃοο δ 8 ἃ γος, Ἰίχδϊ ὰροῦ 
(80 πβοΐθ στοῦρ. Ηρ ἰπιδδαα, ὉΓ6, ἴ0 ΤΘ- 
οοἶνο ἰδοῖὰ ἴῃ ἃ ἐγ αἶγ δαὰ δορὶ (Δ 016 ἸρδΠΠΘΥ. 
ΗΪ8 βίδτίυς ἅπαν, Βούγοτ ον, πεῖ] ποοῦ, ΘΔ Ρδοίο 68 
ποῦ ΟἿΪΥ ἴῃ στοαὶ διὰ ἱπάυδιτ ουδβ δἰδίοδιηδλσ, Ὀαὰὶ 
ΔΙδὸ ἴδ 6 πιδῃ οὗ ἀϊδοτοιίοι, πδο ἰδ κοβ ὕσῃθ [0 
ΘΟΏΒΌΪ τὶ τἢ δοουϊ δα Διΐστο ργοοοθάϊῃρ,--- 
Ατπὰ εκἴαν.--- ΒΟΒΪ ἢ 5 δϑδοσίώουῃ ἴμαὶ (δ 6 ὮΘΡ 
σαϑίθβ ἰῃ Ἐφγρὶ δ[θ Ὧ0 σχηθδὶ αἱ ἃ]], ̓ 6 γείαϊϑὰ ὉῪ Κπο- 
ΒΕΙ., ἢ. 8326.---ΑἹ ποου.--ΤῊο ἰἶτὴθ τ Ὦδη ΠΟΥ ΡΔΥ- 
ἰοοῖς οὗ {πεῖν ῥσἱμαοῖραὶ τὴθα] (οἷ. χυϊϊὶ, 1).- -δοὰ 
π9 θη τσοσζθ εὐχαί ἀ.-- -«ὐρίηρ ἴοι ἐδοῖν ἔοι- 
ἸΏΘΡ ἰσοϑσηθης ΠΟΥ͂ ΚΤΙΟΥ͂ ποῖ τλδί ἴο0 τηδῖχο οὗ ὑποῖν 
Ὀεΐηρ ἰθυ8 Ἰοὰ πο ἷβ Βοῦϑθ. 1 ἃ ἀϊϑιϊποιίοι, τ ἷμ 
81ι ἱποοΙΩ ΡΓΘὨΒΘΏΔΙΌΪΥ στοδὶ 006 ; ἴΏ6Υ, ἱμογοίοτθ, δρ- 
Ῥτοδοηάοὰ ἃ υἷδῃ ἴον (ποὶν ἀοδίσασίΐου. ϑβοπιο τῃΟΠ- 
ΒίτουΒ ἰηἰσίσυο ΠΟΥ, Ῥουθδρα, δηϑοὶ μαγίηρ ἰδ 
ἰηϊτοἀυοον ἴῃ [80 ΣΟΒΡΡΌΘΔΥΑΠΟΘ ΟὗἨ [Π6 ΤΠΟΠΟΥ͂ ἴῃ 
1θ οἷν βδοῖκβ, Ἡδ11δὲ [8.6 ἔθδγι] ἱπιαρίποϊΐοη οὗἨ δῃ οὐἱ] 
σοπβοΐοποο Ὀορὶηβ ἴο ραΐπὶ {ἢ} ΘΟΠΒΘαΌΘΏΟΘΒ (860 γ Ὁ. 
18). “Α ἐδἰεοῖ, ἢ Ὀπδῦ]ο ἴο τρακο γοδςυοπ, ὙΥΔΒ 

Βοϊὰ 88 ἃ εἶδνοὸ (ἔσοὰ. χχῇ. 8).} ὙΥὙδοσοίοσο ΠΟΥ δτθ 
Ὡοὶ πὶ] ἴο οηΐοε ὑπ} {πὸ Ὺ ανὸ ἱπδδοὰ ἰπετα-. 
Βοῖυθθ οδοιξ [Π6 ἸΩΟΏΘΥ τοϊυγηρὰ ἴῃ τμοῖς βδοῖχα. 
ΤΟΥ δά άγθδδ ἱμβοιαδοῖνεβ, οἡ (118 δοοουμπῖ, ᾽ο ϑΦοδορ δ Ὁ 
διεπατὰ, πιῶ δὴ οσρίδηδίοτυ υἱπάϊοδίίου.-- -Ὁ 6 
ὯΘ ΟΔΙΏΘ ἴο ἴδ6 ἔἐπ;.--Ἶὴ 8 ΒΟΤΩΓΟΔΙΎ ὙΔΥ ἰδ6Ὺ 
δοτθ δβίδίθ Ὀοΐὰ ἴδοιβ (οἷ. χ!ϑὶ, 27. διηὰ χἹ 8δ) ἰο 
ξοῖμβεσ. Εοσν δδοσνδγὰβ [ΠΟῪ στοΐζῃϊς μανὸ οομεοϊυδεὰ 
(μαὺ [806 ΤΩΟΠΟΥ͂ ἰουπὰ ἰῃ [86 δδὸῖ οὗ οὔθ οἵ ἰΐβεζη 
ΔΒ ἃ. ἷρτι (δὶ (δὶ ΤΌΠΟΥ δὰ ὈδΦΩ τοϊιτησὰ ἴῃ 41} 
186 θ80.8.---ζ [011 τυοΐκϊ.---ΤΏογο πα 8, 86 γοῖ, μῸ 
οοἰμοα ΤὩΟΏΘΥ͂, ΟὨΪΥ͂ τ σΒ οὐ ρΐθορϑβ οὗ τποίδ], πιϊοὰ 
“ΟτΟ γοοκοηθὰ ΌὈΥ ποίριϊ---Ῥθδοθ Ὅθ ἰο νου-.--ἴς 
Δ Βαγάϊυ Ὀ6 βιρροβοὰ {μὲ ἴῃ6 βιθταγα νγ88 ἰοἰ ἰηο 
Φοϑορῃ ρίδη. Ἠρθϊκηον, Βονουοσ, δὶ Φοξορἢ Ὠὲπι- 
86] δὰ ογάἀογϑα ἐδ τοίαγῃ οἵ ἴΠ16 ΤΩΟΠΘΥ͂, δῃὰ τοϊρ Ὡς 
Βδνθ βυρροθοὰ ἰῃαὺ Φοβορῃ οοῦσβε ἰοπαγὰ μοῦ, 85 
.ἷ8 σου γγτ Ώ, δὰ ἴῃ Υἱ ον ἃ ΠΔΡΡΥ͂ ἰϑϑῦ6. [Ι͂ῃ (δῖ8 
ΒΘΏΒ6 ἰδ ἰ8 [δὲ Ὧ6 ΘΠοΟΌγΑροΘ ἴπο.---ουΣ αοα 
δια ἴμ6 αοὰ οὗ γουτ ξαῖῃοσ.-- Τῆς βητοπὰ δίοπ- 
δεὰ ἰ8 δοαυδίηἰϑὰ πὶ ΦοΟδορ ἢ ̓ 8 το μουπηοβα, δπᾶ, 

[26 δὐορίοα ἃ ἰπ)5.}| Ηδ υπάουδιδὰϊ 
ἴθ 828 οοηζϑδαϑοῦο οὗ [06 βδιὴηθ ἔδι τὶ 

Ζοδβορῇ. ἘΝ ΟΒΕΙ, : “"" Ηΐδ οὐσῃι ἴοτῖυηδ ὁδοῦ τλῆ 
ἀοάσοοθ ἤγοτα ἐμ6 αοἷ Ὧθ πογβδῖρα (Ηοβ. “3. 1)- 
ἙἘΐδ5 νοι γοτι ἰσθαδΌσο.--- 05. ᾿π τη α της ΒΟΙΏΘ 
Βοογοῦ ἸΏ 88 ὉΥ δος οὐ δὰ ρίνοῃ ἰΐ ἴο μοῦ ; 
δαὶ ἴον 4]1} μΐβ8 ΠΟΥ 5.}}1} Γοσλδῖη ὑποθϑυ, ἱπουρσὰ δΒαξ- 
βοϊογ οδἰτηθὰ ΟΥ̓ ἷβ νοσθαὶ] δοϊκηοπ)ιθαρτησηὶ οὗ 
τοοοίρι: Σ Βοᾶὰ ΨΟΌΣ θόρον, Ὀυϊ ΤΟΤΕ ξὸ ὈΥ ἰδ 
το οδδίης οὗ Βίπηθου. [0 8 ποὺ υη1}} ΠΟ ἐμαὶ ΠΟΥ 
οηΐδν ἴΠ6 ἤουδ6 ἩΒΙοὮ ΠΟΥ δὰ Ὀεδίοτο τορζαγάθα 85 ἃ 
δηλ. Ν ὡς (ὍΠο ἴῃ Βοσρί τ 6 τοοορίου, ἴδ6 
ἀϊπροδί σα [806 ΡΓΟΘΟΠΒ, δοδορ ἢ Β ἵπσ, δοὰ 
τποἷν οὈοΐεδηοο.---Απᾶἃ ὨΘ δδϊσοὰ τρλδις οἱ ἐμεὲς 

.--- ΤῊΒ ὙΔ8 δἰ ἱησ, ὅθ (Π6 σοῃίσδεὶ, 
οἷ). χυσνὶὶ. 4. Ἐὺτον (06 ἰπαΌΪΓΥ αϑὸσ ἰδοῖς ἐδί ποτ8 
πο Ἄγο ἴΠ6Υ δῆ ἰπλ ὈΥ [06 τηοδὶ οὔὈεὶ- 
ΒΔΏΟΘΟ, ΔῺ οχργϑδϑίου οὗ μοὶ οουτγίθαυ αηὰ οὗἉ πον 
Β]1αἱ ρἰοίγ. ΤΏΘΥ τοργοϑοιΐ Ἰδοὶσ ζδίΠοτ, ᾿υδὲ 45 Βϑῶ- 
ἡαιαΐῃ τοργεθοσίδ ἴΠ6 τιοΐπος, δηὰ 8ὸ ἰΐ 18 ἰδδὶ Ὠϊς 
ἄγοϑδῃι οὗ ἴμ6 βυῃ δῃὰ τζοοῃ ἔυ1815 ἰϊβο]ἢ (οἢ. χχχση. 
9). 1 πὸ βῦρροβο Βοηϊδγιΐη Ὀοσι δθοαϊ 8. γϑδῦ Ὧδ- 
ἴογο Φοθορ} δ 8816, ὮῈ πουἹὰ Ὀ6 ΠΟῪ ἰνοηιγ-ἰὮσχοθ 
Υ6 ΔΓ οὗἩ δζοὸ. Ἐμορεὶ ἀ068 πο ΚΠΟῪ ὮΟΥ ἰο υπάοτ- 
βἰδπὰ [06 τοροαϊθαὰ δχργθβδίοπβ οὗ δἷ8β σοῦ (23, 
οἰ5.λ.. Βαϊ ἰδ 67 Δ΄Ὲ οσχρίδϊπθᾶ ἔτοσῃ 88 ἰδπάοτ σαγὸ 
ἀχογοϊβοὰ ἰονγδυὰβ Εἷπι, δηα ἔγοτα [86 στοαὶ ἀἰδεσοῦοα 
Ὀοίνοθῃ ἰδ αζὸ διὰ ἰμδὶ οὗ ἰδ Ὀτοίδοσε.---Ααπὰ δΒ6 
βαϊὰ.---ἰἰ 8 γ 77 εἰχηίϊβοδης [μδὲ Φοβορῇῇ ἀοθβ ποῖ 
παῖϊ [ὉΡ δὴ ΔΏΒΉΘΓ, Ε[6 ΓΟΟΟΡΏΪΣΟΒ εἶπ ἔσσῃ δΐδίοὶγ, 
διὰ 8 οαγὶ γΘΔΓΠ8.---ἈΔῪ ΒΟΏ.--- Ατἷὶ Οχργοββίου οὗ 
ἵππος ἐθῃ ἀθυπθ88, δηὰ δὴ ἰμαϊσαιϊίοι, δὲ 6 βατος ὕσωθ, 
οὗὨ ποὰρ γο δ οηβδὶρ.--- πὰ δορὰ στοδὰθ [ιδβῖο.-- 
Ηἱΐβ ονογη οἰ ΐηρ οτηοίΐοιι, (86 τηοτηθὴς Ὧ6 ΒΑ 8 
Ὀγο Ἰκὸ ΦδοοῦΒ ἴοσ οὗ Βδοδοὶ, 888 ἃ είοδσσχω 
οὗ [89 Νεν-Τοβιασωδοὶ 116.5 [0 8 ποῖ, μον όνοσ, ὃ 

[: 
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ῦο 88 ἃ Βἰτηρῖο ἔδοϊηρ; ἰξ 18 δ'80 δὴ δπιοιίΐος δ, οι. 31-84. 7Τ.ε δαπριιοί ἐπ λολοΥ Ὁ Βοη)α- 
οἵ ἰΟΥ͂ ἂὲ (86 ῥτοδρθοὶ οὗ ἰμδὲ τϑοοπο δίίοα πβίοὶ  πιὲπ.--ὐὰ μὸ πσαδβοὰ μὲβ ἕδοϑ.---Α ριοοΐ οἵ δε 
ἢ δά, [ὉΓ Βοτῃθ ἐϊτη6, θατοὰ (πεῖν Βαίροἂ ἰοταγὰβ 
ἘΔοἢ 6} 8 οἰ ]άγοι τοὶρῆς Ῥγουθῆὶ, δὰ 80 γί τοΐῃ 
ὍΡΟΣ Βοη͵ατηΐη, ρου Φδοο 8 ουδ6, δῃὰ ὕροῦ ἐδ όΣ- 
Βοῖὶγοθ. ΝῸ διμοῦοηβ δα βίγοηρον ἰδὲ [086 Αείβίηρ 
ἔγοτῃ (86 αἰθβοϊαϊΐοι οὗ ἃ Ὀδῃ, πὶ ποῦ ἸΔογο ἰδ, 
δὲ [86 Βδηθ ἰΐγπηθ, ἰδίζθη ΔἸΤΔΥ 186 ἀδηρογ οὗ ἃ ἀδτὶς 
ἱπιροηάϊηρ; ἄοοτα, δὰ ἰλ6 οΪὰ Ὠαγάδῃϊην οὗ ἱπιραϊγοὰ 
δἰἴδοοιί οι. 

γ8 1: οὗ αοᾶ, πὰ οὗ ἀογοιοα δἰδοοϊίζοῃ οὗ ὁπο μυτῆλῦ Ὠοαχξ 
ΔΠΟΙὮΘΤΥ. Ὁ πιοῦθ τηονίημ, ἰῃ ἐδ 15 τοαροσῖ, ἔθη [80 

Ἰδισυδρο οὗ 180 Ῥσορηϑ (οοϊῃ ἸδαϊΔῸ χὶὶχ. 1ὅ; ᾿ἶγν. 
8-1ῦ; ᾿νι}. 1δ, 18; Ῥϑο. αἱϊὶ. 18:-.-,ὅ ; α6ῃ. γἱ-ἱϊδ. 21; Ὁοῦϊ. χ. 
12; χ. 19; χχίν. 14-22; Ἑκοὶς. χνὶ. θ60-68; Ἠσοϑ. χὶ. 8,9; 
Μι|ο. νἱ. 8; νἱΐ. 18, 19)», δὸ 71] οὗ ΠΟΘῈ ἩΛΕΘΩΣ 
ἵγ0 λὶδῆς δ.}}6 ἰξ, Τοσασὰβ Βυτηδηΐϊγ ἐδ οἷδας 

ἱ 6 ἑουσια οὗ Βυτιδι 

Ἀΐο 
τοηάοζῃοϑϑο ἑονψασὰδ Ηδῃ), 

Θχμὶ οὐδ ἘΦ480"5 τοοορέΐου οὗ δοοῦ (θ6ῃ. χχχὶὶὶ, 4--1δ) αἴνοε 
4}} 180 ΡΟΩΚ Ἐν ΠΝὴ ΔΡΡΑΣΘΒΕΙΥ, οΣ ἰῃ σϑϑλ εν, τοοαϊνοα ἔγζοσῃ 
τη. Ιἠ {μ|15 ἸδτίοΣ 0866, ΤΟ ΤΩΟΥ͂ Ὁ 88 009 Ὑ80 
᾿ϑὸ ΤΟΥ ΕΗ ΒΥ Ἐτέρο, κηο σετὶ Θ Βοσθ, νἱονοὰ 
μκὸ τὴ ὀυύνοι. Νεφρθμν ἢ δὰ ΟἿ ἐάδαδ, ΤΑΥ͂ 

ὍΘ ΘΟ. ΔΩΥ ΒΌΔΟΣΑΙῚ ἐπθσῃοοῦ οὗ ΟΌΥ ποτὰ» 
ἐπΆ] ΟὨσίδιϊδηΐ ΤΑΘῈ ἴο ἀοθὰ8 οὗ απο τη δ6δ πὰ 
Ἰδεοὶ ἴδ)ο. ΟἸἹὰ Τοδίδτασεξ, πίοι 

ΤΏΟΓΪΟ διὰ ΤΩΟΣῸ (0 

110 
ἄχνη ἤγοπι ἔδ6 Οά. Τὸ ἩΘΌΓΑΙ5ΙΩ5 ΔΙῸ {18 τοοδέ ῬϑίδϑἝα 
Ῥαοσία. ΟὐΓἁἨ μὲ ἔμοζο ἰδ ἃ ξοοὰ ΘΧΔΙΏΡ]Ο ἐῃ διὸ ΤΟΣῪ Β6}10 οὗ 

᾿δσιβτιδθὸ ᾿θΣῸ ἀσηρ]ογοῦ. Ὑ.ὸ ὀχργοδείοῃῃ ἢ ΤΏΓΤῚ 992, 
τουὰοτοὰ, λές δοιοοῖς ἀἰὰ γεοανη (τοῖμας, τοαγηιδα), Βα ὕϑδη 
πιδίαχαϊ2οὰ ἰῃ ἐμο Ν ον -Τοδίασαομς αγϑοῖς, Ἡθεσο συλάγχνα 
'6 Ὀδοῦ ἴον Ὁ ὉΓΠ Ἢ. Τὸ ΣΩΔῪ ἢῸ βαϊὰ, μβοπουοσ, ἔμδὲ Ὀοίὰ 
1.0.9 ΗἩοῦτοΥ δὰ ἔδο ασοοὶ δῖὸ σαῖτϑὰ ἴον ἐο ΒΕ Β116} χοδὰ - 
δὲ Ὁγ 1:0 τοπδασίης δοισοῖξ, Θπρϑοίδν 1 ἔδίκοιι ἐπ [0 Βα 60 
οὗ ἐπιδείέμα, ᾿λδιοδβα οὗ [6 Ἰδσοῦ τοοδηΐτακ ὑμδὲ ὈοϊοΏμα (Ὸ 

00 Ιδδπ υὐροόγα. Τὸ ΤΩΔΥ͂ Ὀ0 ἀουθίοὰ προίμαν ὩΣ ΌΓΙ 
ἄσοθ ΟΥ̓́ΘΓ, οὗ ἰἰβο! 7, ἀοηοίθ ΔΩΥ ναὶ οὗ ἰῃ6 Ὀοάγ, οἱτῃ ον 

ἰοσίοσ. ὙΘΩ ἐδο αἰτιατδν ἰδ ἵ 
τοοκιῦ, ἰδ 18 ΣΟΊ Σ ἰ0 Ὀ09 τοχασαϑὰ δα ἃ τρί Βοτί 8] τ|ι86 οἵ 
118 ῬΥΙΣΔΆΣΥ δε80 οὗ οἠεγέξλίηρ, ΟΣ 85 ἰμδὶ Ἡ ΛΟ ἰουέξς δηὰ 

ἐι. ΤῺ6 Ο,τοόοκ οοὐυπίογραγῖ, σπλάγχνα, ἀσποῖοα 189 
Βηοἢ 88 [0 ἡδαγέ, ἐδ ἐμπρε, αηὰ ὅδ: ἐν έ7' 

ἘΠ6 ῬΑΕΙ͂Ε ἐπ [1:16 0640 οὗ διίηΔ]6 δἰ αὶτ, ΤῸ ΣῸ 
86 οσδοίοοθας οαϊίπς, δηἃ πΈΣΟ αἴνοῃ 88 δὰ ΠΟΠΟΓΑΣΥ ΡΟΣ" 
εἴοσ ἴο ἔδιο ρτιοαῖ. βὸ0 ΗΌΤΔΟΣ ΟΥ̓ΟΣΥΉΒΘΙΟ. ΤΒΟΥ͂ ἱποϊυἀοὰ 
ἐδο καρδία, πὶτ ἐμο ΟΥ̓ γγιβοογαΐα, ἀτιὰ ἴῃ6 ἧπαρ, ΟΥ 
ἱἦτοσ. Αποῖδος πὸ τ ἧτορ; πίοι πᾶϑ πδοά Υ δε 

ὩΣ ὉΤ Ἢ ἰδ ὑυδοὰ μοσθ, δσιὰ ἩΠῚ ἃ αἰταΐ]δσ γασῦ αἰστίγίης ἰὸ 
6 ἸοαγῊΠ ΟΣ δΏΓΉ ; 85 Οὐδ, ἱ. 48: 

ἀλλά μοι ἀμφ, ᾿Οδυσῆϊ δαΐφρονι ΔΑΙΈΤΑΙ ἕτορ. 

λλῖν ποασζέ ἴα Ὁ ἴοτ [Ὰ9 Ὦχαγο ὈΊγαδου ; υἱὲ δὲ ονὶ- 
ἃἀσῃϊ τίν ἰς νερά τα, ΒΡΗ͂ πρὸ διὰ δαίεται, ᾿σοσωρδσθ Ῥε. 

ααχίχ. 4 "Δ Ἴ2 39 ΓΙ, μιν λοαγέ στοιοα Ποῖ τοὐθιὲπ πιο, 
ὡς ἜΣΞΏ, ἐδεῖτο ὑ διιγπίπρ; οἷδο Ἰλῦκο χχίν. 82, οὐχὶ ἡ 

καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ““᾿ταὶ ποῖ ον λδαγί δγπ» 
ἐπρ τοὲλίπ ει 3» Τηκίοδᾷ οὗ ̓  ΡΟ ἱξ νου ϊᾶ ὈῸ τιοσζὸ ἰῃ δὸ- 
οογάδποθ τΠῈ {86 δρίτὶξ οὐ {8:0 ἨΟΡΣΘῪ ποτὰ ἴοὸ σϑῃὰοσ ἐξ 
δοσο, ἷ6 λεαγέ γοθτιιοᾶ, ΟἹ τοαγχεδᾶ. Ἐοδοητ Ὦ]]ΟΣ, ΟἹ ἐιΐ8 
ῬΑδδδρθ, ΤΑΔΈΘ5 ΟὯΘ οὗ ἰδ τΪδ6 σοσιδλεῖτβ ρου " 1.6 διησίθης 
ΣΘΣ "ἢ (Ὁ διὰ (Πεῖγ κτοαῦ βίσῃ ΠΣ σορασχα 
ἴὰρ τἴθ6δο γατγίδ οὗ (86 ὑοὰγ δο δο δοδὲ οὗ δὃ 

ὉΘΘΠ 80, ὩΣΌΓΘ ΟΣ 1688, ἰῃ 411 ἰδΔῃρΌδίθα. 
αυὐϑαὶ ἐμέφίϊδος ἴδ ΧΟΏΘΙΔΙΥ ἀδαϊρηοὰ 

, 

ἴο [6696 τ Δ41}9 Αγάρονου διὰ Ὀπὶ ΣΆΓΟΙΥ, ΟΥ̓ ΘΟ ΡΑΓΔΤΨΟΙΥ 80, | σαζογσγοὰ 
ἶ ἀἰσιονὶ 8 τηδίίοσ οὗ οομπιϑοίου δ» 

τιθ88 ἰδὲ τῊὸ ἐπίτι κ τ τὰ ΟἿΣ μΒοβάδ, Ὀὰὺ ἐπα ἰδ δὴ οἴἶδοοὶ γαξἢ- 
οΥἩ ἐδδιι α οαἴ99 οὗ [6 ΟΠΔηρῸ Θ. Ταῖὰ 
ΠΩΣ πιδοὰ [Ὁ Σ ᾿ δὰ τὸ ες ἰῷ οχυϊναϊοηΐ 

ν, ἃ ισίξε αηὰ ργμάεηξ τηδη. 6 Ὅτοο ὩΪΔΣ 
ει βικδοὰ ἐμου εἶ γα ἴλο ὀρένατ, οῖ ἴα εἷνο ἐγκάᾳ ; 

οΣ δγαέῃ, δ'πουρὴ ἐῃθ Ἰαείοῦ 8 δοταϑίϊολ 65 σοζοσεϑὰ ἴο πῃ {λιὲ5 
Ἰιαῆῖ, Θαρθοίβ}}ν Ὁγ Ατίϑέοίθ. Ῥϑιηλοσέμοῃοδ ΟἹ ΙΔΆΪΘΒ ἃ 

[πλητοχυα ἴο ΑἼΔῚ ΔΌΟΝ ΠΟΒΡΟ Τῇ ἔοι ΟΣ ΟΣ τῷ τω 
; Ῥοοῖ ἰδησυδρο, [δ 6 ΤοΡτοδοοδεῖγο 

οὗ ἐδθ Ροραλεοσ δοϊίπρ, [9 4}} (80 οἰδδε πᾶὺ. 80 ἰὼ ἐῃ9 Ηθ- 
, δον ἐδθ δασμο τηοὰθ οὗ δίῃ κίτιρ, δοιὰ 

ἀορι οὗ ἷκ οἴδοοῃ. [1 γδϑ 88}}} δρὰ [ὁγ Ὠἰΐπι ἰὸ 
τοδί ἰδ ἃ οὐ δηὰ σομπηροθοθὰ οουπίθηδῃοο.---ΑΣᾶ 
ΠΟΥ͂ βοῖ οῃ ἔοσχ Εἰγη ὈΨ ὲπη561.---ΤῊγοο Δ0168, 
ἔτοτῃ ἔττο αἰ γος οδυβοθ. Φοβορὶ 8 σαδίθ 88 ῥγίοδί, 
διὰ ἔῃ ΜὨϊοὰ Β6 δἰοοὰ ποχί ἰὸ ἴδο κίηρ, ἀἰὰ ποῖ Δ΄]ον 
πὰ ἰο οδὲ πὶ Ἰαγιθθῶῦ. απᾶ, τόσου, ποῖον 
ΦοθΟΡ 5 ἀοτηθδίϊ63, ΒΟΡ .ἷ8. (οδἰ8, οου]ὰ, ἃ9 Εργρ- 
ἔἴδηδ, οδὲ πὶ Ηθῦγονα. Οὐποοτηίηρ 86 τἱρίἀηθαα 
οὗ ἰδο Εκγρδη δοοϊυδίου, 8ο0 ΚΧΟΒΕΙ, Ὁ. 828. Βο- 
εἰὰνν (ὴ9 ΒΟΟΓΘΉΒ ὙΘΓΘ ΠσΕτΟ: (οἰι. χἰνΐ. 84). Οη 

θ ἴδῃ οαδίθα, 800 ΥῸΝ Βαύῦμεε, Ῥογίοδμσση 
ππτλ με υληΣ Οεδοΐ, ἱ. ν. 188.---Ααἀἠἧἧἔἧὄ ἴον ποί.-- 
ΤΏΟΥ ποθ βδυγρεϑοα ὑο 800 ὑπο θ6 1 0568 ΔΡΓΔΗρβΘα 80. 
δον ϊος ἴο ἰδεῖν αροὸ. Βυΐ [86 οῃΐχτηδ ὈΘΟΟΙΩΘΒΊΩΟΣΘ 
δῃ ἃ ζΟΥΘ ἰγδηδραγθηΐ; τὲ δίσδηρθ Ὀυοδο: τ Θη 18 
ΔΘ ΙΏ0ΓῸ δηὰ τΏΟΣα οχοϊίοα. ΤῈ6 ἰχαπβασίίου ὈείΓΑΥΒ 
(λ)ὸ ἔδλοὶ (πδὶ (ΒΟΥ δὸ κηυονῃ (0 ἴδ6 Ββρίτγὶς οἵ ἴδ6 
Βοῦδο, δῃὰ ἴδὲ ἱξ οδῃ ἀϊδιησυϊοηῃ Ὀοίποοη ἐμοὶ 
δῷοβ. Τιο Ἐργρθδηο φαΐ δὲ ἰΔ0]6, ἰῃδίθαά οὗἁὨ γϑοἱέη- 
ἐμ; 88 ἌΡῬΘΔΙΒ ἔγοσα ὑδοῖν μἰούιτολ.---Απὰ Β9 Ἰοοῖκ 
διὰ δορὶ τρϑαδοη.--Τ 0 }7 ποτθ ἰδ αἰδιϊησουϊδηοά 
ὉΥ δὰ Ῥοτεϊουδ ϑϑηΐ ἰο ἔδοτ ; ΜΔ118ὲ, 85 γοῖ, (06Υ 
ἜΘΟΙΟ Ὠἰηαοτοα ὉΥ͂ Ὧ0 ἰατα ἔτοσωα οδίΐηρ οὗ Φοϑορῃβ 
τηθαί.---Βυῖϊ Ἐβϑα]ασαἑη 5 Τα Θ88.---ΤῊ}8 βΒ ἃ ροϊηΐ 
τοῖ ἰο 6 ονογὶοοϊκοά ἴῃ [86 ῥγονίης οὗ [86 ὈτείΏγθῃ : 
ἷς 18 δὰ ἱπιϊίδίίοι, 80 (0 ΒδΥ, οὗ ἰΐ6 οοδὺ οὗ ΏΔΩΥ 
οΟΪοσθ, [10 πουϊὰ ἀοίογιηἷμθ πἢοίμος Βοηὐδηλίη 189 
ἰο ὈΘθοοΙΩΘ δὴ οὐή]θοὶ οὗἁ {ποῖ ᾿ΘΑΙΟΌΘΥ, ἰυδὲ 88 ἢ8 
ἔλιΠοΣ 8 ὑγοδοὴς μα ἃ ὈΘΐοΣΘ ὈΘΘΏ ἰο ἷπι ἐδ 6 οαμ86 οὗ 
τοῖν μαϊγοὰ (80 δ'δο ει, Ρ. 264). ἨΗΪ68 τϑβϑβ ἱβ 
14 τηω τενογὸ ἰδδῃ ἰδ0 τοδὶ, ““δυοῦ δουπάδποθ 
ἯΆΒ ΔῊ ἴα] ῥγοοῦ οὗ τοβροοῖ, Τὸ [6 χιοσὶ π}Ὸ 
ἯΔΒ ἴο Ὀ6 αἰδιπρυϊθηεα πθγθ σογὸ βίοι, δὺ ἃ τη θδὶ, 
[Π6 ἰδγροϑὶ δῃὰ Ὀοδί ρΐθοοϑ (1 ϑδτη. 1χ. 28 ; Ηονυ. 11, 
Υἱϊ, 821, ἐκας ΑἸΩΟΏΣ ἰῃθ ὥρδιίδηβ ἰδ6 Κίηρ Γθ- 
οεἰνοᾶ ἃ ἀουῦ]ο ροτίίοη (ΕΗ ΚΒΟΡ. ντἱ. δ7, οἱϑ.); διβοῦς 
ἴ06 Οτοίδηθ {6 Αὐγοθοῃ γϑοοϊνοὰ ΟΣ ὑἰπλ608 85 Ὁ 0 ἢ 
(Ηεγαοϊά. Τοϊἑ(. 8). Εἶνο τὰϑ ἃ ἰανογίθ πυσοῦ ον 
ὙΠΟΡΕ 09 Ἐγρδηβ (οἷ. χ]ϊ, 84; χὶν. 22; χὶνὶϊ. 2, 
24: 18. χῖχ, 18). [Ὁ ΤΏΔΥῪ ὈΘ0 οχρίδϊηοθα, ρογῦδρα, 
ἔτοτα (6 Βυρροϑοὰ νο ρἰδηοίβ.---Απὰ ἴδον ἀσδηὶς 
δια τσοχθ ἘΟΙΕΥ͂ τῦῖαλ ὗτα.---Τηϊοχί οδοῃ ἰβ ποῖ 
τηοϑῃΐ ἈΘΓΘ (860 . ἦν 6.) θὰ ἃ βίδίθ οὗ οχ ἑϊαγὰ- 
οι, ἴῃ το ἐμὸν ἤτοι Ιοβο ἰμοὶν ἔθαν οὗ 89 
ἴδῃ γΌ]οῦ. Βοη᾽αμηΐη Μὰϑ αἰ(ἰηῦ 88 ἃ ὶ 
ΔΏΖ6] Ὀοίπτορῃ ἰμθηι, ἀπά ἰδ 88 Υ 5 ἔβυοσδθο 
βίχι, ἰδὲ ἴἰμ0 ἀἰβϑποίίοῃ βμονοϑα ἴο ἰτα ἀἰὰ ἠοΐ 6τ- 
Ὀἰζίον {πον ογ. Νογογίο]θββ, τ οίμος Φοθορὰ δὰ 
Τοδορϑα ἐμ Ζοΐ οὗὨ δῇ ἱποχργοβδὶ Ὁ]6 σαρίυσο, 88 
6 280} ΒΑΥΒ, ΤΩΔΥ ὉΘ αυσδιϊομοᾶ, [πὶ 41} ἐμὶ8 ὨΔΡΡΥ͂ 
δη οἱ ρα ΟΠ, ὙγὙΧ0 ΤΏΔΥ ΒΌΡΡΟΒΟ Δἷπι 8.}}} ἃ οδγοί] ΟὉ- 
ΒΟΙΥ͂ΟΡ οὗ ᾿εἷ8 Ὀτοί τγθη, δοοογαϊηρ ἰοὸ [86 ρσγοόνθῦῦ 
ἐπι υἷπο υογὶίία8, Αἰ αἷϊ ονγοηίβ, (86 οδὔδοί οὗ [6 ρτθϑ- 
οῃὺ ἰο Βοη͵αγηΐη 8 (0 Ὀὰ ἰοβίβα, δηὰ ἐποὶν αἱβροβὶ- 
οι ἰοταγὰβ ἷπὶ τὰ ἰ0 ἀῃάθιο 8 βϑύογα ὑγοῦίῃς. 

σον, ἐμο βοαῦ οὔ ἐβοῦρδ, ἐς ἴῃ ἐδ τεύπς, Τὴ 5 Ὁ, Ταθη 
γεπδξ, ατοοῖ (ὙΠ ἢ ) ἐμμραῤν “ ἐλε Ἀοατίς ακὰ 
ἰλ6 τείη,," Ῥα. υἱ, 10; “ἐμ ΠΝ ΩΝ ιν τεΐη ἐι» 
εἰγιιοὶ τπι8' ῬΒ. χΥὶ, ἢ. ΟἾἹΪΥ ὁπ60 ἐπ ἐμο ΒΊΌ]9 ἐδ ἔμο Ἀθαὰ δὸ 

ἴο; βιὰ ἅπδὲ ἰδ ἰπ (Π6 Ομα]ἀδίο οὗ Ταπὶοὶ, ἦν. 7, 
Ὑ6ΙΘ ΝΌΘΟΙ ΕΒΕΑΣ ΒΕΥΒ : “ ἐμ Υἱδίοπϑ οὗ ΣΩ Ὺ λεα ὍΡΟΣ 

ΤΑΥ͂ ὑθὰ,» "ὭΣ ΔΥΓΙ. Ἐνοσγθοτο οἶθο δ ἰδ ἴμο ἀδασί, 

Ξ5; ΟΣ 1} τοΐῃ8 ὉὖΠ53, οσ ἔμ ἱππδσὰ ρασὶ ὩἽ, οὐ δοῖδο- 
ὑΐπλϑα ΘΧΡρσοδαίοηθ ὅθῃ0 βοιωϑἐέσιρ δ8ὲ1}} πόσο ἱπίοσίοσ, 89 

ὨΪΠῸ δηὰ ὉΪΌ, τουδοτοῖ ἐλ λέδδη Ῥασὶ, Ῥβ. Ἰὲ. 8: “1 
τ 

γί πιακο 6 ἰο κποῖο ιοίδϑαάοτα." ΤῸ τχϑοίϊοο οὗ 
ΤῸ {89 ΟὨ οὗἨὨ ἔδ650 ἴῃ «δογὶδοθ 

ΨΟΣῸΔΙ ΟΟΏ- 

ἐλ6 
αἰνίποίϊξοι, 

βοϊουδηιοθθ.--Ἱ. 1,.} 



ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΒ ΤῊῈΕΞ ΕΠΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΕΗ͂, 

ροκλίοκ ἐκρανὼ Ξρχίανεῖν, τιρείμῖν εὔος ἐμ σαι αηιπ, α 
ἐδίἑποίοη.---ΑΣ ὦ Ἠ6 ἀμαρλ μεμα μρῚ 86 δπἰονγαχὰ 

οὗ Ὠἷα μοτιπ9.---Τ}0 τοῖΌση ΟΥΓἨἍ ΤΩΟΠΘΥ 068 οὶ Ὀθ- 
Ἰοὴς ἴο ἐμΐ8 ἐσίαὶ, ὑπ ΟἿΪΥ 6 σὰρ ἰπ Βεοηζαπιη᾽Β 
δᾶοῖκ. Κηοροὶ ἷ8 ἱποογζθοὶ ἰῃ δ Ωρ (Π18 δἰβο ἃ οἱιδα- 
ὐϑοηθηῖ. Κο δἷδο ἷἱβ Π  σβοῖ, πῃ Δοϊαΐης (δαὶ ἃ 
ΒΌΓΓΟΠαοΡ οὗ Βοηϊδιυῖπ ὮΥ Ὠ186 ὈγοίΏγοη 10868 8}} δὰ- 
δοιᾶς δυρροτῖ, ἰᾷ ἰδ6 ἕδος ἰμδὶ ἰῃ 411 [86 βδοῖκβ 
Βοιωϑιμίηρ 8 ἰουπὰ ἰδπαὶ ἀἰὰ ποὺ Ὀοϊοης [0 (ποτὶ. 
Ἐδίθον ἰ8 Βεηϊΐδεηοΐη 86 ΟἿΥ Ο20 ΜΉ τρυδὺ ΔΡΌΘΘΙ 88 
Κα γ, δηὰ 88. Ββανίηρ ἰἱπσυγτοὰ [ἢθ ἀοομὶ οὗ δία Ύ ΤΥ 
(τον. 17)..---ντ, ζοϊουν δὔοσχ ἴδ} τηθη.---ΤῊο Πιαδίθ 
9 ἰῃ οτάον ἴπδὲὶ ἰΠΟΥ ΤΩΔΥ Ὠοὺ διβοὶραίθ Ὠἷπι ἰῃ [8 
ἀἰδοόν ΣΎ, διὰ 80 ἀοίοαι ἴ86 δοουδαίίοῃ ὈΥ ἰδοὶν γοὶ- 
ὈΠΙΔΣΥ γοΐϊυτῃ. ηο0 εἰοιγασὰ ἰβ ἰ0 ἱπαθὶγθ ΟὨΪ [Ὁ 
[86 εἰϊνον οὔυρ.--Απἰα ὩὐΟΧΘΌΥ ἐμάθοα Βο ἀἐνίη.- 
Φἰ}.---Ἴη Ἐργρῖ, [0 ΘΟΥΒΙΓΥ οὗ οΥδο108 (18. χίχ, 8), 
ΒΥαΓΟΙΏΔΏΟΥ 85ὸ ψνὰ8 ργδοιἐβοα, ἱ. ο., 10 φγοἀϊοὶ 
οὐοηΐβ το δρρθῶγδῃοοθ ργοδοηϊθὰ ὉΥ ἐπα ᾿ἰαυϊὰ 
οοῃίρῃίβ οὗ ἃ συρ, οἰἴδπ ον 88 βιδιηϊηρ ΟΥὁ 88 [ὨΓΟΤΤΩ. 
Τοΐδ πιοάδ οὗ αἰνίπαιίουι 8 8|}}} ργασίϑοὰ." 1 νγῶδ 
οαἸ]οὰ ὉγΊ59, 1ἰς., πρἰδροτίης (1π τοδρὶο ζοττωῦϊαϑ οὐ 
ΟΓΔΟΪ68), ἀἰυίπαγε." ΟΠ Πσβοῦ, Οὐτραγο δἷϑο Κπνο- 
ΒΕΙ͂,, Ρ. 839. Το ἱπάϊοληρ εἶρτϑ τ γο οἰτμον ἰδ6 
τοίγαοοη οὗ {86 τὰυϑ οὗἉ ᾿ἰρῖ, οὐ [ἢ Γοστηδίΐοσι οὗ 
αοἶτοῖθθ οὐ ἰδθ τδίονρ, οσ οὗ ἤρτγοβ, οὐ οὗ βπ}8}} Ὀυ}- 
Ὁ]65, ΠΘΏΘΥΟΡ Βοιμοι δἰηρ ΜῺΒ (ἤτονσθι ἧι, Αοοογά- 
ἴτρς ἰο Βυηβοη, πονούοσ, {ῃ6 δἰἷπὶ τγαβϑ, ὈῪ ἥχίηρ ἴῃ 
6Υ68 οὗ ἴπ0 αἰνίποῦ ὌΡΟΩ ἃ ρδγι συν ροΐηῦ ἰὴ {86 
σΡ, ἴο ρΡυῖ Ὠἷπι ἱπῖίο ἃ ἀγθδιη- 1 κὸ οὐ οἰδίγνοτδηὶ 
βίδίθ, Οοποορηΐηρ (818 Κα] ΚΟ ΔΏΟΥ͂, ΟΥ ουρ-ϊνμ- 
ὕοῃ, 860 Βοιγδάον, ΤΠ6 σὰρ ἰδ, ἰΒογθίοσο, τπδσϊκϑὰ, 
ποῦ ΟἸΪΥ͂ 85 8 [οβιϊνο, Ὀὰὶ ΔἾΒῸ 88 ἃ τοδὶ βδογοὰ, αἱθῃ- 
81} οὗ Φοβθρὴ ; δῃάᾶ, οπ 18 δοοουηῖ, ὕο ἴδε ἰδ ΔὟΤΑΥ 
ἯΔΑ σοηδίἀογοὰ 828 ἃ ΠοὩΟΌΒ οτμθ. ΚηΟΒοΪ, ἴῃ δΐ8 
Ροσυϊίαῦ τΑΥ, Ὀοτὸ ἰτΐοβ ἰὸ βίατί ἃ Ἵουϊγδαϊοοῃ, 
“ Ἀσςοογάΐπρ' ἰο ἴῃο ΕΠΟἨἶϑὲ (Ὠ6 5805), Φοβορἢ μοὶβ μἷβ 
Ἐποσπ]θάρο οὗ ἴ86 ξαϊαγα ἔγοτα 60α (οἢ. χ]. 8) ; ἩΠ118ὲ 
ΠΟΣΤῸ Ὧ6 ἀοΥνοα ἐξ ἔγοσα ΠγΤΟΙΏΔΏΟΥ, 88 ὑγδοίίβοα ὉΥ 
οπα τοροϊνρα ἰηἰο [86 οαϑίθ οὗἨ [86 ῥγίϑϑίβ.᾽) 8.0, ἴοο, 
αἰά ἢ βύϑδϑγ, ἴῃ 84}1} θαυποβίῃοθβα, ὈΥ 186 1Π|6 οἵὗἨ ῬὨδ- 
ΓΔΟΝ ; δπὰ ἴμο οἷἄογ Ἵοχοζοῖθβ ποιὰ τοϊΐονο 8 ἔγοσὰ 
ἴη6 δρρυγθβδηβίοι ὑπαὶ ἴπ 6ὸ ἀοίΐηρ Βα τηΐρῃϊ Ὠᾶγθ 
ἰαΐκοι ἃ ἔδ᾽δο οδῖ ἢ! 1 [ἢ ἃ νἱζογοὺβ ἀθηΐδὶ, δὰ πίτὴ 
οἰοχυοηὶ Βροοοῦ, ἀο [88 δοουβοὰ τΕρ6] {86 Οἴδῦσοβ οἵὗὨ 
[86 βίοιννατὰ δηὰ ρἷνθ βίγοῃρ δσργοβϑβίοῃ ἴο (8) 6 60Ώ- 
βοϊουβηοβα οὗ τδοῖὶνγ ἱπποοθηοο.---Ψ͵ Ὡὐϑδοσηδο- 
ονοσ ἰὶ Ὀθ ἑουσὰ, 1οἱ Ὠΐτι ἀ19.---Ὑ} 118 οοηδοηί- 
ἱηρ ἰο ἐμοῖς ργοροβδὶ, ἴπ6 βίοτψγαγὰ τηοὐογαῖθα ἰΐ ἱπ δο- 
οσοτάδπορ Μὶ ὑ86 αἷπι οὗ (86 ργοβοσυϊοη. ΤῈ6 
Β6Β880 οὗ (6 ΘῸΡ δίομθ [8 ἀετοδπάρα, δῃὰ ἢ, οὶ ἴὸ 
ἀϊα, Ὀυῦ ἴο Ὀθοοτὴθ Φοθορ ἢ Β δίανυθ. Ηθ ργοβθῃῖβ [8 ΐ8 
ἔογι τ ἢ, Βὸ 10δι {Π|0 ἀἰΒΟΟΥΕΥΥ͂ δρσαῖῃ οὗὨ [16 ΤΏΟΏΘΥ 
ΤΩΔΥῪ ποῖ ὮΘ ἰδκοη ἰῃηΐο οοῃδίοταίίοη, δηἃ ὑπαὶ ἰθη)- 
ῬΟΓΆΓΥ ἴοδγ οἵ ἀραῖ ΤΑΥ͂ μοὶ ἤδστὰ Βοη͵διηΐη. Βοη- 
ταί ΟὨΪΥ 8 ὕο ΔΡΌΘΑΓ 88 186 οσυἱρτῖς, διὰ {μ18 18 ἴῃ 
ογάογ ἰοὸ 8πὰα ουοἱ ὙΒοίδοσ ΟΣ ποῖ Ὠὶβ Ὀγοίγοη ουϊὰ 
δΔΌΔπΟΣ Εἷπι. ΕῸΡ (680 ΤΟΘΘΟῚΒ ἴΠ6 ΙΩΟΠΟΥῪ ἰουπὰ 
ἰὼ [00 560 (8 8 ποῦ ποἰοοα αὐ 4)}.--Απὰ Ὀθκασ αἱ 
1} ο] ἀοαπῖ.---Τ 8 8 ἰῇ οτάδρ [0 τηδβδὶς 6 ἀθοαρ- 
ιἴοι,---ΤΘΥ τϑουὶ ὑμοῖς οἱοῖμθα.--- ΤΠ ττὰβ δ]- 
ΤΟΒΑΥ͂ ἃ ζΑΥΟΓΘΌΪΘ δίμῃ ; δηοΐμογ, (πὲ (ΠΟΥ που]ὰ ποὶ 
Ἰοὺ Βοηΐδσωΐτ 50 δίοῃθ, Ὀὰὶ τοϊυγχηθαὰ τὶ εἶτα ἰὸ {δ6 

 ΊΒεΟ ἴῃ ἐδ6 Ἰασὶ ποῖδρ, Ὁ. 823 (δ, 6. ἰχ. 6), δι οίθοΣ 
ἰπιλοσρτοίδἝου οὗ {18 ὉΥ αι δουΐο Φο ΝᾺ ατασωσοαγίδι, 
Βοῃ ἀδῃμδοῦ. ΤῈ ὦ ἴῃ 1 12.9.5 6 ΣΟΠΟΣΒ 
ἐξ, ἱποίοοα οὗὁὨ ὃν ἐέ,--ἰδδὲ ἐδ, δὲ ἃ τωοδῃδ οὗἨ ἀἰνίῃπδίΐοῃ. 
“Οουϊὰ χπιοῖ διοὶ ἃ τη θη ουῦ ὉΥ ἀϊνίδαιῖίοη ἘΠῸ δὰ μἰδ 
6} 7;.-1.1..} 

οἷν ; {πἰνὰ, ἐδδὲ (6 Υ ναὶ ἐδπιοειηδοῖνοδ πη ον ἴδ ἀΐτοο: 
ὥοῃ οὗ δυάδι, τῇο μαὰ Ὀθοῦῖὴθ δβυγοῖῦ ἴογ Βευΐα. 
τηΐη : διὰ ουσίῃ, (ἰμδὲ (86 γ, τορεῖδος πεῖ Βοη[κηϊίη, 
δε σεις, (ΒΟτ ΒΟ 68 85 ροῃϊ θη Ὀαίοσο Ψοδβορὰ.-- 

οἱ γὸ ποῖ 2.-- ΘΟΡἢ} Β 
ἴον ἴ86 γἱθη θα, 88 [Ὁ [86 ἱτηρτιάοῃσα, οΥ̓ (6 κε; 
δἷποϑ δ ἰαϊοηὰβ ἐο οοπάθποϊς ἴμ6 δούθγα ἰσδὶ 85 δραὰ]- 
ἴὨΡῚΥ δ8 ροβεῖῖϊο. Τῆς Ηοῦτον ὉΓΊ9,, εἰς,, ἀδποίεδ 
Ὦ6ΓΘ ἃ ἀϊνίπο]γ- ἀοτίνοὰ οὐ βυρογηδίυσαὶ ἱκποπίοῦρε, 
ἴο τ ΔΙΟἢ ΦοΒΘΟΡὮ ἰδ γ8 οἰδίση, ποῖ ΟὨΪΥ 88 ἃ ΙΩΘΙΌΡΕΣ 
οὗ (δ σαϑβία οὗ ῥγίθδιβ, Ὀὰῦ 88 τῃ6 ν|0}}-Ἰπόντῃ ἰηΐοῦ- 
Ῥγοίονρ οὗ (06 ἀγϑθασηβ, οσίῃρ 18 τοοθρίοα ἰπίο ἰμἰς 
σδδία ἰο [18 Γοι δ 8]. οἰθδι- αἰ ρῃράπο8ε.-- -Τηδὶ 
Βυο ἢ ἃ Ώ8}) 88 1.-- Ηὸ ρυΐδ οη ἴδ Δρρδϑδᾶσδῃοδ οἵ 
Ὀοαδίηρ, ποὺ ἰο τοργοδοαὶ [Πθὴλ 858 ΤΏ ἢ ῬΘΙΒΟΏΒ, νοὶ 
ΟὨΪΥ͂ δ8 ἰηΐοτγίον ἰο 1 Π}86}7 ἴῃ ἃ σοηϊεδὲ οὗ ογδαζηθεε. 
ΤὨυΒ Π6 τοϑοίβ ἴ[Ὧ6 δαρροθοὰ ἱργοῦδὈ γ (πδὲ ΒῈ 
οου]Ἱὰ κ51}}} αἰνίηθ δἰ που ἴΠ6 σὰρ νδϑ ἰδίχοῃ ἴσῃ 
δΐτη.---,Αἀα ὕιαάδμ βαία, ὕηδὶ 9 588Υ2-- 
Φυάδῃ οοῃδίἀοτβ Βρη δι 858 ᾿οβί, διὰ πίϊποαὶ ἰῃ- 
χαυϊγίηρ ΒΟΥ [586 σΌΡ ΟΔΙΩ6 ἱπίο .ἷ8 βδοῖς, Ὠ6 γϑοοξ- 
ὨΪΖΟΘ ἴῃ ἰδ 18 ἀατὶς ἰγδηβδοίίΐίοῃ [1:6 Ἰυάρτηροὶ οἵ Θοὲ 
ρου ἱδμοῖν ἕοττηος ρπϊς, ΤῊΪ8 ΔρΡϑδσβ ἕτγοαι [8 
ἀοοϊαγαιίου: Ὅ)60 ἃσὸ σὰν Ἰοσχὰ δ βοχυδηί.---Βεη- 
7δσαΐη, ἰδ ἰ8 ἔσθ, βδὰ 20 μαζὶ ἴῃ [8δὶ οἱὰ συ δὶ; πεὶ- 
ἴδοΣ αὰ Ερουθεο διὰ Ψπυἀδὴ ἀἰγεοῖγ, πὶ οοποοιτί 
(ηΐδ ἢ0 ὀχρίδπδίϊου οουϊὰ ὈῈ ρίνϑῃ ἴῃ ἐπα οουτί ὁ 
1080 Ἐργρίίδῃ τῦϊοσ. [Ιῃ ἃ τηδϑίο συ τωδηποῦ, [Β6Ὸ 
ἴοτο, 86 80 Βῆδροβδ εἷβ βρϑθοῖὶ δ Ὀἱχαοιὶν ὑϊαὶ ἐμὲ 
Ὀγοίδγοι δῖθ γοιϊπαϑαὰ οὗ ἱδοὶσ οἰά καὶϊν δῃὰ δ. 
τοοηἰβηϑὰ ἰο τοδῖση {Ποηλβογοθ ἴρ 186 ἀϊνίπο πιὼὸξ- 
τηθηῖ, τ ὩΣ1βὲ ΦοΒορὮ οδα υπάἀογβίδῃα ἰς Ο02]γ (ἐιδὺ ἰ867 
δῖ 8]} ἱπιογοδία ἰῃ ἰἕῃ6 ἱακίηρ οὗὁὨ [6 οὔρ, διὰ ὃ 
ΘΒΡΘΟΐΔ ΠΥ, 88 ἔθ ὁη6 οοηΐοδδίηρ ἴοσ (ἤδη. [, δῦοτε 
411, δὰ κυ  γ, ΒΑγ8 ἴ06 ἱπποσθηΐς οὔθ, ἱπ ογίεῦ ἰδδὶ 
8ο τιϊροΐ Βμᾶσο ἴ86 ἀοόσα οἵ εἰν Ὑἰτ (116 ἜΡΡδ 
Θῃϊ οτἰταῖπαὶ. [ἢ (85 ἀἰβχυϊβοα βρϑθοὶ [86 γεβεγυαίδο 
“ποριίαϊις ΔΡΡΘΑΓΒ ἰῃ ἰ18 τηοδὲ ἔλνόγα Ὁ }]6 δβρεο. ἔὸῦ 
ιἷ8 Ὀτοίμγοα 86 αἰΐογβϑ ἃ {πῸ ἢ : Φδοο Ὁ Β Β0π8 διδῦε 
ἱπουττοὰ τῃ6 αἀϊνίπθο ἱαάρτηεπί. ΕῸΡ Φοδβορὶ 18 
ὙΟΓΩΘ 816 Δ Βοριηϊησ δβυδίογίαρσοα, δη γοὶ ἃ προϑὶ 
Τοδ δηΐου Ο0Π6. ὯΒ [86 το ΠΟΌΪΘ Βοη8 οὗ ὅε- 
οΟὉ τὥιοϑίϊο αἰ οδοῖ ΟἿΔΕΡ ἰπ [πὸ οιαυϊδύοι οἵ 
ξοΠ το ϑ Υ, ΟὨΘ ἴῃ {86 [αἴθ Δρρθαγαωοθ οὗὨ δ ἀδβροὶ 
διὰ Ὀοδδίογ, (86 οἴμον ἰοσοθὰ ἴο ἃ ἐδ) 8. (Υ οἵ δε δοῦν 
βαίΐου ἰπδὲ βϑοῖηβ Ὀθογάογίηρ οὐ ἀθδραῖν.----απὰ 80 
βαϊὰ, αοἀἁ ἐοχρίἃ ὑπαὶ Σ δμιουϊὰ ἀο δο.---Ηετε ἰδ 
ἴπ|ὸ ουϊτηϊπδίίοι οὗὨ [86 ἰτίαϊ, Βοι)απιΐῃ ἰδ ἰο Ὁ 8 
βἷδυα: (86 ΟἴοΥΒ ΤΑΥ͂, τοϊυγη δΒοῖὴθ Ἡἱϊδουϊ μι. 
ὙΠ ΠΟΥ ποὺ δ Υ ρἰδὰ ἴο πδτα μοὶ τἱὰ οἵ [δὲ 
Ρτοίοισοα δὰ ἔδυογίί οὐϊ]ὰ οὗ Βδοβμοῖ, ἰῃ δυοῖ δὼ 
ΘΕ ΑΥ Ἷ Βυΐ ΠΟῪ ἴδ ("6 πη τα ἰδ ΘΟΙΉ68 {τπ0: 
« ΦυάδΔΒ, τθοα ἀεὶ 6 πιβοῖι [ὮΥ Ὀγθί ἄσθῃ 8881} ργαῖθο ἢ 
(866 χ]ῖχ, 8). 

ὃ. Ἡδείονν ὁ ἐλε τοοοποϊαξίοπ, 97 ἐλ6 τοοογηῖ- 
ἐΐοη, απὰ 0} ἰλεῖν πιοσίέηεσ ϑαοὶ οἰλον αφαῖπ ὑπο ἰδὲ 
απέμλοδὶς Ὁ ὕμάαλ απὰ “οκορὴ, οἷν. χ]ῖν. 18-1 1. 
10.---Ἰ. Ἄοτα, 18-34. ὑμαάαλ αε εμτοῖν απ ευδείδῥίθ 
7 ν Βεπλαπιῖπ δφίοτα οῳοδερᾶ. ΦυὰλΒ ἷδ τοὶ 
ΟὨΪΥ 016 οὗ {86 σταηάοδι. δπὰ ζαίϊγεαὶ ἰοὸ ὃθ ἑουὶ ἢ 
ἐδ6 ΟἹὰ Τοσίαιηοηὶ (οοπποοίης ἰἰϑοὶί, δ ἱξ ἀοο6, πιὰ 
Δ) ἱπογοδβϑὰ βἰχείδοδλποθ, ἰο 1μοθο οἵ Ἐπβεσοῦ διά 
ΦΔο00), Ὀαὶ, δἱ ἴπιο βαπιθ ἔτηθ, ὁπ οἵ 18:6 πιοϑὶ ἸΟΠῚ 
δχδιηρῖὶοβ οὗ βοὶ βδογίθοθ οοπίδίποὰ ἐμποτοίη.-- - ΤΏ 88 
Φυάδι οδῆλθ πϑᾶσ ππὶο Ηὲτα δυὰ παία.--- δεοίμ 
7αοἷξ ἀϊδοεγέωτη, ἐλ6 ἤεαγξ πιαῖοε ΝΟΘΕΒΒΙΤ, 
δηὰ {86 δρί γἰὶ οἵ βο .βαοτίβοο, εἶνα (9 ᾿παρὶ ππρ 608" 
βάδθῃοθ πόσο τ ΤΑΥ͂ Ἰοτὰδε θδζβ.- ἕεὲ 
ῬΓεβ868 (ΟἾΔ Β ἰδὲ δα ΣΩΔῪ ἄροαῖκ [δ6 πιοῖὸ 
ἐπτορτοθβίνοὶυ ἰο Ηἷδ θὰ δὰ ἰο διἰ8 μαζὶ (οἰ. 1, 4; 1 
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Βίδση. χυΐἹἱ. 238). Απὰ γοῖ, νίὶεἢ Ἃ}} ἷβ Ὀο]άποβα, 6 
πορ]οοῖὶ ποὺ ἔδθ οουτίοουβ δηὰ ὑγυάθης διξ ι49.--- 
ἙἘῸΣ ἴ8οῈ ασὶ δὲ ῬΒΔΥΘΟΣ,-- ἰὴ [Ὠἷ8 διιάδῃ ᾿πίδηδα 
ἴο τσϑοομηῖσο ἐδ0 ΒΟΥ [ ποῖ οου]ά ποῖ Ὀ6 δἷἵ- 
ἔγοηῦοι τὰ ἰτωρυμΐγ. ΒῸΡ Φοδβορῃ, πόνοτον, (πο γῸ 
τουδὶ ἢάγο ὕθθὴ ἴῃ ἰξ (86 αὐηρσίπρ γοσηϊμθν ἰδὲ ἰδ 6 
ΔΟΙΘ Οἵἁ Β6Υ͂ ὙἯὙᾺ8 ὉΟῪ τοδοι θά, 1. Υἱνί ἃ, Ρα69- 
ἱοηδίθ βίγ]6 οὗ παγγδιίίοῃ, 88 ἴμ6 στουμὰ οὗ ἰτγϑδῖ- 
τοῦ ἴῃ ἢ 084568 ργοβοηϊθα, 8 ον ν [6 Ὀδ58:5 οὗ 81} 
ΒΊρΙ]6 βρϑϑοῖοβ.---αὀιπὰ δἷα Ὀτοῖδοχ ἐ5 ἀσαὰ.---0- 
ΒΟΡῺ δλβ ἤθτθ ἃ ΠΟῪ Ὀπζοϊ ἀπ οὗ [6 ἀθαίίηγ ἴἰο 
πιο αοὐ μεαᾶά δρροϊπιοὰ πὰ : 14} ἀο65. ἢ6 
Ὀδρὶῃ ἴο Ρογοοῖνο ἰὲβ τιϑδηΐηρ ἰῃ τοϊδέοι ἰο ἷ8 ἔμ οῦ 
Φδοοῦ (τος. 28). ἱ δι γθυ 6 η8 πδὲ 8 
δβαϊὰ δρουϊ Βοηϊατιΐη, 88 [6 ὁ860 ἔδυογίἰθ οἰ] οὗ δὰ 

Δ. 6 }---ΟΟΌΪ ἀδθδρ Ὀδοδιδο δὶβ Ὀτοίδον ἰδ 
ἀεραὰ.--Ατπὰ θ|οὐῦ Βαίὰ ποῖο τῶν Ἰοχὰ, Τ6 1αὰ 
οδυποὶ ἰθανθ οἷα ξαϊδοσ.--- ἔσουι ἰπἷ8 ἰΐ ΔΡΡΘΔΣΒ 
ΜὮΥ “920δορὶ. οσοηβδησά ἰδοῖα ἔπγοθ ἀδγθ ἴῃ ῥγίβοῃ. 
ΤΊΟΥ Πιδὰ τοίυβοα ἰὸ Ὀτίηρ Βοηζασηΐθ. [ὲ πὸ δχὸς 
ἴοο, δας ἐμὸν μδὰ οορδοπίθαὰ ἐὸ Ὀτίηρ δἷτη ΟὨΪΥ Ὀ6- 
6δι80 Φοβορὰ μὰ οδρϑοὶδ!γ ἀρεϊγοὰ 1ξ, δηὰ μαὰ ἱηεῖ- 
Ταδιϑὰ δ ἰδνογαῦϊο τοοορύώοι (“ [πδὲ 1 ΣΩΔΥ δοῦ τηΐῃθ 
6768 ἀροῦ δΐπι, 860 6. χχχίχ. 12). Δαάδιι βΌΠΕΥ 
ο8118 Ηἷἶ5. διεϊοηϊΐοι ἰὸ ἐπ 8 δα ᾿πουρὰ ἱξ 670 ἃ ὑτοσὰ- 
ἦδξο. Απῷὰ, βηΔ!}]γ, [ΠΟΥ δγὸ Ὀγοῦρις ἰο [δ18 ἀούθσγτηϊ- 
πδιΐίοῃ οὐ δοοουῃΐ οὗ ἴπὸ ργοβεΌσο οὗ [06 ἴδσηΐηῆθ. [Ιὲ 
Ἠδα οοϑὶ ποτ, ἴοο, 6 Βεαρὰ 6 υΣἱὴῖὰ 06 ἔδίῃον. 
ΤῊο αυοίδιίου οὗ Δοο ΒΒ ποιὰβ (γοσβ. 27--29) ΒΏΟῪΒ 
ΠΟΥ͂ ΘΑΔΙΪΥ ἸΏΠΘΥ ΠΟΥ ΓΘΟΟΙΟὗΪ6 (Βοσηβοῖγ 68 ἰο [80 ῥγθ- 
ἕοτοῦοο οὗ Ἀδοδοὶ δηὰ Β6Γ θ0η8 ἱῃ (16 Βοδεὶ οὗ ΦΔοο0ῦ. 
--ττοοαϊ τν υεῖῖο.---ΔΟμ6} τὰ ἢἷ4 πὶ θ᾽ ἱπ (89 
ἀοαγοδὶ δοηβα οὗ ἰδ6 πογὰ, [9 οῃοβϑῃ οὐὗὨ δὶβ ϑδαγί, 
ὙΒοτοῖοτο, 4190, ἃτΘ ΒΘΡ ΕἾΤΟ ΒΟΏΒ ΠΘΒΡ (0 Πἴτ).---Απὰ 
186 οὨθ τσϑηὶ οτἵἱὲ ΤΌΣΩ 1τη9.---Ησγο ΦόΒΟρἢ ἸΘΑΙΤΒ 
ἢἷὴϑ ἐδί μ ν᾿ ἀἰδίγαβθθ οἡ δἷβ οὐ δοοουηῖ. Ηΐβ πηουτῃ- 
ἰῃσ δηὰ Ἰοηρίπρ ἴον εἷπι βῆοτβ μὸν ἄθαν Βοπ᾽ πη 
τηῦβὲ Ὅ6, ΠΟῊΤ 186 ΟὨΪΥ ΟἸΣ]ὰ οὗ Ηἷβ οὰ δρ6.-- οι 
86 δϑοίὶὰ ἰδαὶ ἴμο Ἰαὰ ἐκ ποἱ Ὁ ΣΙ τι4.---Ὑ ἢ [86 
αἰτηοδὶ ἐοῃάθτγηοδδ ΒοοΪαταΐη 15 Βοτηοίἑπι68 ο8]]ο ἃ [ῃ6 
γουηροδὶ οδἰ]ὰ, βοτηθεϊπιοθ (16 δὰ. Οαὶ οἵ (δῖα ἃ 
σία οτἰἰοἶστα, ἐπδὺ μΔ8 πὸ Βοασί ὑο ἴδεϊ οὐ υπάϑσ- 
βἰδπὰ ἱξ, πουϊὰ τδκο οοπίγδϊσίοηθβ. 17 ΦΟΒΘΡΗ [88 
εἷβ τ΄, Φαοοῦὺ π|}} ἀΐο οὗ βοστοσ, Αἀπὰ πον δυάδι 
δροδῖκθ ἰδ6 ἀεοίεῖγα πογὰ,- --οὴὸ ΜὨΐοδ [ἢ0 ΤΔΘΓΘ 
ἰῃτοδᾶ οὗἩ ἰδθ παιταϊοι. πουἹὰ ποὺ πᾶνο θὰ 8 (0 
δ οὶ Ὀυὺ τηοῦ ΒρΥΪΏρΡΒ ΟἸΟ ΘΠ ἔγοτα [ἢ 6 
τοοίιοείο οὗ [06 μοδτί.---ΕὌΣ ΤὮΥ βοσυδειῖ ὈΘΟΔΣΩΘ 
δικοῖν ἔοσ ἴῃ 1δα ποῖο σὰν ἔαδϊδοσ.---Τογοίοτο 
16 ρΡαββίοπαιϊθ δηίγοδίῦ τὲ Φόθορἢ που] γοοοΐγθ 
Ἠΐτα 88 ἃ βυυδϊαϊο οὗ 86 ὁὴθ πιο δὰ ἱπουττοὰ (ἢ 6 
βοηΐοποο οὗ βίδυοσυ. [ἋὉΔ]} {{||5 ὯΘ τραῖκθθ πὸ ρδιδᾶβ 
οὗ ἰδ βοϊβαοτίβοθ. Ἠδῤθ δδπῃοῖ, δῃὰ Ὑ}} ῃοϊ, τοίαση 
Βοια σίϊηουϊ Βοη͵διηπ, Ηρ πουἹὰ ουϑθὰ τοραγὰ ἴι 
88 ἃ ἔδυον ἰδὲ ᾽6 Βουϊὰ ὍὈ6 τοοοίνϑα ἴῃ ἢ15 ἢΪδ06. 
Ἠο πουϊὰ ταΐδιον ἀΐθ δ ἃ βἷανο ἰπ Εργρὲ, [8 ἐμαὶ 
᾿ ΤῚ βου Ὀϑμοϊὰ ἐἢθ ΒΟΙΤΟῊΒ οὗ εἰκ δίμοτ. ΞΐῸ 
ἐν νας μο Ὀοίοτο 8 ἴῃ 8 βο - ποτ ἢ ἰδέίοη, ἴῃ εἷ8 86}- 
δαοτίβοο, Θαπ8} ἱπ Ὀοΐὰ ὙΠ Φοθορῖι, δηὰ οὗ δβ ἱστὰς 
ΒΟΌΣ οὗἁὨ δβοι]. 

ῷ. αι. 1-ὅ. οοδορλ᾽ε γοοοποϊϊ αξίον ᾿απαᾶ πιαζ- 
ἐπρ λίηιδο" Ἐποιοη.-- ΘῈ ὃ Ὦ οουὰ ποῖ χοό-» 
ἔταῖτι.--- Το Ὀτοίδγοι δὰ ποῖ ΣΊΘΓΕΙΥ διοοὰ [80 ἐτΐαὶ ; 
δυΐδη᾽ 5 οἰοαθοῃοθ μδὰ οὐογροπογοά δἰγη. Ἐϑοομοϊίδ- 
ἴοι πουοῦ ΤΩ ΘΑΒΌΓΟΒ ἰἰ86 17 ΌΥ͂ τηοῖὸ τίει: ἰδ ἰ8Β ποὶ 
ΟἿΪΥ Ζ1}1 Ὀαὶ τυπηίπρ οὐοσ. ΤῊῸ8Β ἰ8 1 βαϊὰ οὔ δγδοὶ: 
“6 τιοδιϊοὰ υὶϊὰ δηὰ γοναὶ." Ὧ7ο τηυϑὶ 
ἀἰδεϊηρτίβιι, ἱμπογοίοσθ, θϑύτθοι ὑπο οἰθτηθηΐδ ἰη 20- 
ΒΟΡ ἢ 8 οτωηοίίοη : γί, ἢΐβ βαιά γϑοομοϊ ϊδέοη, δὰ, 
ΒΟΟΘΟΏΔΪΥ, 18 ἰδ ΠΥ ἰο τοδίγαϊ ΔῸΥ ἰόησον, δουρὶ 
ἴῃ Ῥγϑβθῃθθ Οἵ 8}} [Π6 Ὀθδοϊάοτβ, (86 δἰστοῦς δρὶϊδοῃ 

οὗἉ ἷε διν7νο ἶησ μοδτὶ. 00 ἃ 111 σοργοθοοϊδ θη οὗ 
ἐμ18 88 χίνοι ὉΥ͂ ΠΕΙΓΣΒΟΗ (ρ. δὅ8). ΠΘα, ΠΟΤ ΘΥΟΣ, 
8.6 δᾶ γ8, ἴ[Πδἱ Βοπ͵δεΐῃ Β ὈτΟΊΠΟΣΒ, ἀο ποῦ Ῥγοβθδ ΐ τὸ 
(Βοπ δι) τὶϊὰ τοργοδοόδοα, Ὀουνἱ  βιδηάϊηρ ΠΟῪ 
μιδὰ γϑᾶϑοι (0 γοζαγὰ ἷπὶ δ8 σΟΌ Υ, δηἃ 85 δαυΐϊηρ, 
ὉΥ ιἷ8 Ἰδοῖϊ, ρΡυπροὰ ἐθοτη ἰπίο τϊδέοσίυμοα, ᾿ῃθτὸ 
Τηὰδί 06 ὈΟΓΏΘ ἴῃ τοϊπὰ ἐΠποὲν δα υϊ ον ΒΞ οἷο .8 85 6χ- 
Ῥτοδδοὰ οἷ. χἹηΐ, 18. Ὀουδεϊοθα ἐΠΟΥ ΠΟΥ͂ ΘΟὨΪθ66- 
τυγοὰ ἐμδὺ [ΠΟΥ ποτ [10 νἱουληβ οὗ βοὴ Ἐσγρἕδῃ 
ἰπίτίσυο ; 80}}} [ΠΟΥ τοοορυι ϊσοα ἰδ 88 ἃ αἰνίπο ἡπὰρ- 
τηθηΐ, δηὰ ἰδ 8 γα {Π6 Τηθ8η8 οὗἉ (ῃοἷν βαϊ γδίΐοῃ. ἴῃ 
ἐποῖν το ρηδὅοη ἰο δυδονίης ἴῸΥ ΒΟΠ Δ Π Π᾽8 88 ο, ἴῃ 
(οἷν ΒΟΙΤΟῪ [Ὁ (ποὶν {ΔῈ}. 6 5 αἰβίσοββ, Φοβορὰ 8Ὲ.Κ 
ἔτυϊ5 ἴον τορϑῃίΐδηοθ ἰμδὲ βαϊβδοὰ [ἰἰ. Ηδ Ὀδμοὶὰ 
ἴῃ ἴπότὰ ἐδ 6 ἰταπδίἐοη ἔγοπι (1.6 τοττον οἵ ἡυάρτηθαῦ ἴ0 
ἃ ΘΠ ΘΟ οουταρο οἷ. 56} -βδουῖῆοθ, ἰὰ πο ΦαἋ ΔῈ 
οἴὔδεβ εἰτηθ6}}7 88 ἃ υἱοῦϊζσω Ὁ ᾿ἷτα, ἰηδϑοῦυο ἢ 88 Ὧ6 
ἀο68 ἐξ ἴὉγ δ ἱπιασθ. Τῆνθ ἀτγδνβ ᾿ἷἰπὶ 88 τὶ δὴ 
ἰγγθβίβο Ὁ]9 ΡΟΤΟΣ [0 Βυτρδίθ 26 τὶ ἰμοὶν ἀἰδίγϑαα, 
δηὰ 50 ἰδ6 ΘΟΙΤΊΟΣ ἰοῖ ὈΘοοτιθ8 (Π|0 ΘΟγτηοῦ ΓΘΟΟΏ- 
οἰϊϊδου.---ὍἸαθ ΟΥ̓ΟΥΨ πῖδε ἴο βκὸ ουἷὲ ἕγοχῃ ΣΆ. 
-- Ηὸ πὶιβμοὰ ἐο Ὀ6 δίοῃϑ τὰ ἷ8 Ὀτοίθγο δὲ [89 
τοομλθηΐ τΠΘῚ 6 τηδάο Εἰπαβο6 1 ηότα το ἰμοτα. ΤῺΘ 
Ἐσγρύδῃβ τουδὶ μοὶ 866 {86 οτηοίίοι οἴ (Ποῖν χα] θα 
Ἰοτθ, [19 ἄϑορ δραβοιηθηὶ οὗ 1ῖἢ8 Ὀγοίμγοη, δπὰ 186 
δοῦ οὗἁἉ ΒΟΙΥῪ γϑοοῃο]δίίου τσ ἰΠ6Ὺ οου]ὰ ποὶ υἢ- 
ἀοντθίδῃ ἃ. Νο μοῦ δ 8 ἴΠ6 ἰῃδοογδιίο οοηοορίίου οὗ 
186 ἔδιοΐηθ, δῃὰ οἵ ἢἷ8. οὐτὰ ταϊϑϑίοη, ἴον Εσγραῃ 
6818.--Απὰ Ὧθ ᾿Ἐορὶ δ᾽ουά.--- 8 Ἰουά ογγίῃ σα 
89 Ὀασϑῃ [0 δἀάγϑβϑ ἴἤθι ; 80 ὑπαὶ 19 δ θρίηρ ΜῺ8 
ὨοδΙᾺ ΟΥ̓ 811 πῆο οτο πίϊῃουΐ, ἀηὰ οὐθὴ ὈΥ͂ 1} 0 
Ῥοορΐὶθ ἰῃ ἰδ Βουβθ οὗ ῬΏΔγΔΟΒ, [ἰ (ΟἸ]οττ8 τἰμδὲ 2ο- 
ΒΘΡΒ ΒΒ ἀν !]ηρ τουδὶ αν ὈΘΘῺ ὩΘΔΡ (ῃ6 ΡαΪδὸθ : 
“8. σοβίἀθῃοθ πδβ δὶ Μοιαρηΐβ. (ΚΠΟὈ6}.)-- δπὶ 
δόδορ.--- ΤῊ 5 δορὶ δ δηπουμοοιηθαί, [9 Γ᾽ πιΐο, 
Βονονογ, ὑπ οὶν ἀθδραῖῦ ΣΩΔΥ Ὦδτθ Ὀγοραγοὰ ἰἤθῦα, Β6 
ΚΠ Β ποῖ Ὀοίίου Ποῖν (0 τηϊ ἐμαὶ ἰδ ΟΥ̓ [Ώ68 41108- 
ἴοπ : Ἀϑοῖδ τὰν ἔδῖδβοσχ τοὶ ἔξνο 2---Ηὴὁ παὰ ΔΙτοδαν 
μοαγὰ {Π18 βού αὶ {ἰπλ68, γοὶ ὯΘ ταδί δϑὶς δρδίῃ, ποὶ 
Ὀδσδι8θ δ6 ἀουλνίοα, Ὀὰς ἰδδῖ, ἴπ (.16 ἀϑβύγδησα οὐ [18 
τηοβί ἰογίαϊ ΠΘγ8 ἮΘ ΤΩΔΥ͂ ΒΏΟΥ ἴδ ότα ᾿ΐ8 ἔγιιθ 15γ86}10- 
ἰδ Ὠοατί, δηὰ ἱπβρῖσο ἰποῖὰ ὙΠ} σουγασο. ΝῸΡ 8.0 
πὸ ἴ0 ἔογχοῖ (Παᾶὺ Φυ ἀΔ}}8 τ ογὰβ δα νἱν!]γ ῥἱοίαγοα 
ἴο δῖτα ἐμ6 ἀδηροῦ ὑμαὺ [ἢ οΪὰ ταδῃ τηϊσὶιῦ ἀΐθ οη 86- 
οουῃηξ οὗ Βεοηϊδτηϊη Β ΔΌΒομοο, δὰ ἰμαὺ 11 Ὡοῦν Ὀορβδῃ 
ῬΔΙΏ(ΌΪΥ (0 ἐ ̓ υϑ6 } τὸ Ὠἶτα, μον τυ ἢθ ταϊρς 
δδγο ἱροῦ ]οὰ ἢϊ8 ἐδ Πογ᾽ 8 116 ὈΥ (6 ὑγῖδ] οὗὨ δὶ 
Ὀτοίβγθη.-- -ΕῸΣ ἴδον τῦοχθ ἴσουθ]θά.---Ἰ [Ποὲν 
ΤΟΙΤΟΡ (ΠΟΥ͂ Βοολ ἰ0 ταν ὑ80Κ.--Ο Ὁ 9 Ὡθᾶχ ἴο 
6, Σ ὑχὰν σψόου.--ἰ τὰ δϑόοθθρῃ γοῦν Ὀχοίΐδοσ 
ὭὍΔΟΣΩ γ)9 Βο]ὰ ἑἐπίο Ἐς ψΡί.---ἰὔ ΒοΘΙ.8 ἃ8 1 0 Βαὰᾶ 
10 δου οδ88 ἴον ἔδυ (6 ἰκἰηρ ΠΟΥ τηοδὺ ἀγϑδάθα.-- 
Νοῦν ἰμοχοίοχθ Ὀ6 ποὺ αχίονϑά. -- βοοίηρ (δποὶν 
ΒΟΙΤΟῪ δηὰ σορουίδηοο, 6 που ΠΟῪ ταῖβο ποσὰ ἰὸ 
[αλϊ, ΤὨΘ οἿ6 ροσίίοι οὗ ἰβϑῖω, Ὡδιηθγ, [080 γῆ 0 
ὝΟΓΘ οοηϑοίουθ οὗ (06 στοαίονς ρυλῦ, ταυβὲ ποῖ ΤΩΡ 
ἐ18 ΤΑ ΟΓΔΌΪ6 δίδίθ οὗ βουΐ, δῃὰ σομάον ἔδι ἢ πΟΓΘ 
ἀἰβίσαϊς Ὀγ ὑμποῖν ὁχοθεβίνο τηουγῃίηρ, πον Βῃουϊὰ (δ6 
κα 1688 ζιδαραυ, δυάδι, Β6η) πη) φσγοάυοθ [89 
ΒΔΙῺ6 οἴοοὺ ὈΥ͂ ΔΏΡΤΡΥ σϑοσϊἱηδ 0η8.---Τ[Ὸ Ῥχοβοχνθ 
11{6.--17ὸ 818 ΟΥ͂ ἃτΘ ὩΟΥ͂ ἰο αἰγθοὶ ἐμοῖς δἰθῃ- 
ὕοη. 

8. 618. ὅ-18. οοδερλ' αἀἱυὶπδ , ἀπά αἰυΐπὸ 
ηιίδεὶοη.---Ὁ Ῥχόδοσῖνο 119 ἀἰὰ οὐρὰ βουᾶ ΤΩ 9.-- 
Ὑ͵Βδὺ ἐΠ0 7 δὰ ἀοῃθ ἴον ου]] ἀοὰ μαά ἰυτποὰ ἰο ροοά. 
Απὰ πον, Βανίηρ τορθηΐθὰ δῃα Ὀθθῃ ἰογείνθη, 88 αοὰ 
Βαὰ ββοπτῃ ἰο ἰβοῖὶ ἴῃ Ϊ8 ἀθ 8] ηρ8, ΠΟΥ δῖ0 ΠΟ ἰῃ 
8ἃ εἰαίθ ἴο υπῃάεταίαη .εἷ8 “τδοίουβ Ῥυγροβθοθ. Α 
οἷοβοῦ οχρδιδαίΐζοῃ οἵὗἨ ἴμοϑθ ποσάβ, νοι πουϊὰ τοὸ- 
ααἷγο ἰμ6 ρἰνίηρς οὗἨ ἷβ πῇ0}0 ἰδύοσυ, 86, ἴον (δ 
Ῥτοβϑοαῖ, αἰθογο  μαῖνοα.--Απαἃ γοῖ ἴθ γῸ ἃχῸ 
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ΟΕΝΈΒΙΗ, ΟΚ ΤΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒ. 

ἄνο γοασχη.--- 6 δον δἰτοδγ (85:6 ροΐπῃὶ ἑἰοπασγὰδ ] --- λαναολ'ε οϑινόδοίον ἰο «αεοὖ.--ΟΑπὰ Ὀ.9 ὅπδαιο 
γε ΒΙ ΟἿ Ὠἷδ παϊ πὰ ἰδ δἰσηίηρ---ἰἴο ἀγα ἴῃοτ ἄοπῃ (0 ΕΘΥΡί. 
--- οἰ ΠοΥ ϑασίσια ΠΟΥ Βαχυοαῖ.---Αα νἱνὶ ἃ σοργοθθῶ- 
ἰδοιυ οὗ ἴδ 6 γοδγ οὗ ἐλιΐηε.---Βοίοχο ψοῦ ἴο ᾿χο- 
Βοχο γοῦ,--ΤῊο ῥγοθοσυδίίου οὐὁἁἩἨ δοοῦ Β ΠΟῦΌδΟ 
ΒΘΘΙῚΒ ΠΟῪ Οὗ ΙΏ0Γ6 ἱπρογίδηοο ἔμδῃ ἰμδὲ οἵ ἴδ6 
ἘχΥΡίΐδηβ, δὰ ἐμ δυιτουμάϊηρ ΡΘΟρίς8.---ΒῈ ἃ 
δτοαῖ ἀο]ίνοχδποϑ.--- 0 αὐυσδίϊοη ΜἨᾺΒ ποῖ ὁ86 οὗ 
ΔΕ3]Βίδῃησθ ἸΏ ΓΟΪΚ, ΠΟΉΤΟΥΟΥ ἴ, αὶ οὗ ἀεἰίνογαηοο 
ἴγοι ἀθαῖ δηὰ δυο. [Ι{ζ Σύ, Βονονοτ, ὯθΘ 80 
οΔ]]εἀ ἴῃ γοίογθηοο 0 [89 σχτοδὶ ἔαίατο, δηὰ δ8 δοῦ- 
ἰδἰηΐησ ἴῃ ἰῦ τΠ6 ὅπαὶ ἀοα ἑνογδηοο οὗὨ [86 ποτ]ά,---80 
Ὡοῦν ἰΐ τσδβ ποῖ γουῦ,---Ὀπὶ 6)οα.---Ηθγὸ ἢΘ Τηδῖκοθ 
8 Ῥοϊηϊθα οοπίτηδ ; ποέ ψοῖς; ἰῃ (Ὠΐβ 8 Ἄοοπίδἰηοὰ : 
ἔγθι, Ὠἷθ ἔογρίγθηθδβ; δοοοῃάϊΐῃ, δἰ ἀφοϊδγδεῖίου οἵ 
[86 Ὡ0} 1 } οἵ {οἷν ῥτοΪοοῖ, δηὰ ἰ18 ἀἰβαρρθδσγασοθ Ὀ6- 
ἴογο ἴμ6 στϑαὶ ἄβογθο οἵ Θοὰ, Ταείϑο ἀοθα ἢθ τρδῖκο 
(8690 οομοτηρ ἀφοϊλσγαϊίουβ. Βαὶ ἰῃ λα γεδρδοίε 
ισας ἐΐ Οοα ἢ ἢ ωδᾶρ μὰ ἐπὶ α' ϑῖμες ὑπο 
ῬΒΔσδοῖ, ὑπ δι ἰα, ἃ μϑίδιτιδὶ οουῃδοῖ ον (2 ὕμνοι. ἰἱ. 
12: ἱν. 16). “1ἴ τδβ δῇ Ὠθῃ αἰοιϊποιίου οὗ 6 
ἤχει τϊηϊβίθν, δὰ ποῖ αἶδὸ οχἰδίοὰ διροηρ πὸ Ρὲσς- 
δἰδῃβ (Αρρϑμάϊχ ἰο Ἐδιπον ἰϊ. 6: νἱ. 10), διὰ ἐδιθ 
Βγτίδῃβ ἰ Ναοοδ. χὶ. 832)" Κηονοῖ. ΤΏορο πορὰδ 
4150 τοῖον ἴο (86 ἰηἰοσρτοϊδεοι οὗ ῬΒδυθοδ 5 ἀγοδημδ, 
δηὰ ἐῃ6 δανίοθ οοηηθοίοα τὶϊι ἃ, ΤῊΘ Θομδβοαυθῶοθ 
Ἧώ5, ἴῃδὲ Π6 οὈϊδίησα ὑιϊ8. ἰσῖὴ Ροαίξίου πο [ι6 
Οδ} ὨΟΥ͂ 086 οΣ (Π0 ῥγοδοσνυδιίίου οἵ μἷ8 [Δ 06 τ᾽ 8 ὨΟΌΒΘ. 
-- ὕὗοὁτοο ἄονσῃ υὰΐο 1Ώ6.---ΤῊο ἰσωτησάϊδίο ἰηνὶ δ. 
ἰοῦ αἷναῦ πὶθιουϊ ΔΩ οοπέοτθηοο Μὶδ ῬΏΔΓΔΟΝ 
ΘΏΟΥΒ ᾿ἰ5 ἤττῃ ροαϊἰίοη : Ὀὰὶ ἰδ τδϑ, πουογίμο οβα, ἃ 
δαξαγάουβ ἀπἀοτίδιείηρ οὗ δ δρ᾿ἰδίοὰ, γοὶ οοπβασθηὶ 
Βολγί.--- Ἰὼ ἴ89 Ἰαπὰ οὗ ΟὨ. χινὶϊ. 11).- 
Ἑϊλδίηβοξ.--- ἀἰκιτίοι οὗ όταν Ἐργρῖ, πον φῇ [86 
ΝΟ, δηὰ συ τῪ ἔγαϊ 8] (οὗ. χΙνὶ!, 6, 11), Ἔαρϑοὶδὶν ἴῃ 
δτα98 (οι. χἰνί. 84). ““ Εγοη δὶ 18 ἀαγ [186 ῥσονΐῃοθ 
οἵ Ξοδλνκι δ ἰ8 οουκίἀοτοὰ (π6 Ὀεοϑὶ ρατὶ οὔ Ἐργρί 
(ΒΟΒΙΝΒΟΝ : " Ῥαϊβοδὶ., ἱ. 96)" Κποῦεὶ. βεο ΤῊΣ 
ΒΑΜΕ, Ὁ. 8388, δηα ἴδμο ΒΙὈ]ςαὶ Ὠ᾽σιἐομδιίοθ. θα «150 
Βαπβοη.---ὠΑΟΔἰἃ ἴπογὸ ὉΨῚ11 Σ πουχίδῃ [1 96.---ΤῊο 
δχργοθϑίοῃ τὸ ἌπΕῚ ἼΏ ΤΟΔῪ τηθδα, ἐλαέ ἑῤου πιανοεί ποί 
δεοοτηδ α ἱοπ, τμδὺ 8, [Ἁ}} ἰπίο βίαυθγυ ἱῃσουρῇ 
Ρογοτίυ, δηὰ ἴυ8 ΚηΟΡΟ] ἰηίοτγρτοίδ [δ τ Π τοΐογθῃσθ 
ῖὸ οὗ. χὶνὶϊ, 19, οἵα. ; Ὀπὲ ἰδ ΤΩΔΥῪ 4180 σβδϑη, ἐῤαΐξ ἰλοι; 
φηανεεί ποί δὲ ἀεργὶοοα οΥ ἰδν ἰοη 8, 80 48 ἴ0 Βυΐ- 
ἴον παπί,- --αὰὴ ἰηἰοσργοίδίίοι ΝὨϊοἣ 8 ἐὸ Ὀ6 ργοίεγγθα. 
-Απὰ Ὀθδοϊ]ὰ γοῦν πὸ δραρπαι ἐδεὶν ἔδιδον ἰπ δἷβ 
αἰδίτιιδι (806 νοῦ, 26) βῃουϊὰ ηοἱ σγϑαϊὺ ὑΠοἷν ἰΘ ΘΕ ΣΩΟΏΥ, 
᾿6 π|ιοὌΡ]} ἀπαουδίραϊν Ὀοϊ ον (8.6 ᾿6γ68 οἵ Βοπ͵διμίη.--- 
ΑἸ τὰν ΓΕΙΟΥΥ τ  τς Ροσοοῖγοα τὶ δ͵δ ἔδιθ ον, 
ορΡργοβδβεὰ ὈΥ̓͂ ΒΟΤΤΟΎΘΒ, ΟΔῺ ΟἾΪ 6 τουνοὰ διζαὶῃ 
τογουρὰ υἱνϊὰ τοργοβϑηϊδίοῃδ (866 γον. 27). 

4, ότι. 14-16. 776 δοϊεπιπίίν 97 ἰλὲ δαϊωμέαίίονι. 
--Απὰ 86 ζ61] ρου .ἷ5Β ῬὈτοῖδοσ Ἐϑιυγαυλίη᾽ 
ὩΘΟΙ..----Βοη]δχαίῃ 8 [ἢ 6 σοη ΤᾺ] ροΐηὶ ὙθοΏΟΟ 68 
οὔνδ ἰὴ0 ὙΔΥ ἰο τϑοοηοὶ]ϊδείοη.---5εϑὰ 411] ἷκ 
Ὀχοϊσοω.--- ΤῊ 568] οὐ τοοορπίοη, οὗ τεοοπο δοη, 
δὰ οὗ βαϊαϊαϊίοη.---Απὰ τσορὶ ὌΡΟΣ [.61.---Ὀσ- 
Ε11ΖΒΟῊ : “ 116 δ οι τδοοὰ τμθ,} Βαϊ οἵ Βθη- 
ἡδιαίῃ ἰν ἰδ βαϊὰ, ὯὨ6 πορὶ ρου ΐ8 ποοῖ. ἘΒοηΐδσοῖη 
τυ] ϑθοῖὰ ἰ0 τοιηδίη ϑίδηἀϊηρ ἩΉἾΪ8ὲ [86 ὈτοίθογῈ 
ὈΟῪ {ΠΟ ΠΊΒΟΙΥΟΒ.: 80 ἰμδὺ ΦοΒβορὴ, 88. ᾽ΐ6 οι γδορθὰ, 
πορῦ ὍΡΟΣ ἰῃθη.---αΑἸπὰ αἴδοχ ἐμδὶ ἰδ Ὀσχϑῖθχϑῃ 
ἰδ! σοὰ τυ Ηΐτο,--Νοὺῖ ὑπ} ΠΟῪ οδῃ ΠΟΥ͂ Βροδκ 
τ ΠΙ ΠῚ, Π ΟὟ ἰδδὶ ΠΟΥ ἤᾶν ὈΘΘΈ ΟΔ]16, ἀπὰ 
ὈθΘῃ οταίνθη, ἰῃ 80 ϑοϊοίηῃ δῃὰ ὈΤΓΟΙ ΒΟΥ ἃ ΤΠΔΠΏΘΥ, 
ΤῊ ἸΟΥ͂ ἰβ8. τάν} }}}γ Ὀτουρὴς οὐ ΟΥ̓ ΔῺ ΔΑΒΌΓΑΙΟΟΘ, 
ἰγίοα τορθαίοα, ταὶ δ6 αἀἰὰ ποὺ ἱπιρυΐο ἰποῖν ἀδοὰ 
ἴο ἵποιι, Ὀυῦ τοοοσηϊζοά ἴῃ ἰὰ ἴῃ6. ἄθογθο δηᾶὰ πδῃὰ 
οὗ σοι. 

δ. Τλε γουγζωΐ πιρδβαγε (ὁ “ζαοοῦ. Ὅετῖθ. 16--28. 

Ὅγ88 Βοαχὰ.---Αἰ 16. τοοοχηϊξίου Φοδερὲι 
ΑΒ δίοπο πῖϊι ἷ6 Ὀεοίδγοῆ: ὩΟῪ ταδὶ ὨῸ 8ὸ 
τοδθ κπόνσι ἰἰοὶτ αττίυαὶ, μΠ6 δύοντα Ὠἰγηϑοὶ 86 Ὀ6- 
Ἰοηρσίηρς ἴο ἰμα;ι.---Α πὰ ἐξ ρ]οοαδοὰ ῬΏΔΥΔΟΙ τ7΄ῦὸ0]]}. 
- ἰθομθ οὗ ϑοραγαίοὰ τηουροτθ οὗ [6 δατωδ 
ΤΆΣΑΪΙΥ ἴαῦο δὴ ὀχίσα ῬΟΝΟΣ (0 τοτο ἴδ 
δυτοδη δοαγί, δα τὸ αἰγοδὰν ἱκπὸν ἰμδὶ Ῥῃδγδοῦ πᾶϑ 
ἃ Ῥτΐῃοο οὗ δουπὰ ἀϊποοτητηοιϊ, δηὰ οὗ αὶ Ὀοπουοϊοοϊ 
αϊθροδίουῃ. Βαϊ νίδὲ νδ5 ρδοδείησ ὑὸ ῬΒδγδοὺ νῶϑ 
4180 Ὀ]οαδδίηρσ ἰο0 ̓ ὶ8θ οουΓΙ ΟΣ 5, δὰ ἢΐθ βεσυδία, Βο. 
δβἰάθβ, ὦ δδὰ τομδοτεὰ μρϑδὲ βογυιοα, δηᾶ δα, 
ἐπογοίοτθ, ἃ οἰδίπ ἰοὸ ἘαΥρίΐδη βυιρδίθγυ. ΤΏπδ ἴδν 
8ἃ ἀδες δβῃδαον δὰ γτοδίϑὰ οὐ 5 ἀσδοθαῖ: ἔος. μ6 
δὰ οοἴὴθ ἰο Εαγρὶ δὲ ἃ εἷδυο. ΝῸνΝ ἢ δρρϑδσε 
883 8 ΤΘΙΒΌΟΡ οἵ ἃ ἤἴζοϑθ διϑο β ΠΟΌΪ6 ποιωδΐο ἔδεογ. 
--Δπὰ ῬΒΔΥΘΟΣ Βα ἃ ππῖὸ ϑοδορδ.---ΕἸχεὶ, 6 δΣ- 
ἰοηδ δὴ ἰην δέου ἰὸ [06 Ὀτοίθγοη δρτθοίηρ πὰ 
Φοθαρὶ Β ὑτουΐοιδ ἰην δου, ΤΏοη (0]1ὁπ ἃ οὐξω- 
τοϊκαῖοῖι ἰ0 δοδερὰ, 186 ἰθττηδ οὗ τ οἢ ὉΘΔΣ ον δειος 
οὔ (86 πιοδὲ ἀοϊοοῖο ΘΟ τ  [Π688.--- 9 οὗ ἴδ 
Ἰασιὰ.---ΤῊ 8 ἰδ Υ δκϑῦ 8 τὰ 6 Ὀδδὲ 
Ραγὶ οἵ .)9 ἰδυα, ἱμδὶ 5, ἀοδῆοη (Βδδοῦὶ, Θοϑουΐαβ, 
δηὰ οἱμβοσθ). Κποῦοὶ, δοοοσάϊης ἴὸ τεσα. 20, 38, ἴω- 
ἰοτργοί ἱξ, οὗ 86 ροοὰ τὰ οὗ Ἐργρὶ: πϑιδίουοσς 
βοοὰ ἱξ ρούδα8865 8}}Δ}} 6 ἱ σοππθοϊοι 
πὶ ἰλο [0110 : δο δὶ οὗ τὸ ᾿αυπιᾶ, του] ὰ δεόῖο 
ἴο Ροΐην ἰο ἃ Ἰϑαδίῃηρ οὗ ροκδβοβδίου, ὑνυὶ, οὗ οοῦτβο, Ὡοὶ 
ἴῃ [16 Β6ῃ80 οΥ̓λΜ ἰοττέϊοτία] ἀοπιπίοη. [ἡ ἰδ ποῖ δὴ 
διριποθηὶ δρδίποι {816 ἰδδὶ (86 Ἰοδβίηρ οἵ ρμίδοοβ ἴδ 
δοσασὰδ δοϊκοὰ [Ὁγ (οἷ. χὶνὶ. 84 : χ]νὶὶ. 4). Οἱ 86 
ΘΟὨΕΓΑΣΥ, [86 νοϊοι ἔοτο ταδαθ ταῖθμοῦ σοδὶδ οὗ ἃ 
Ῥγουΐίουδ ζϑῃογαὶ ῥτοπιίβα.-- -οῦσ ἔμοῦ ἀχὶ οὐδ.» 
ξαδιλοὰ.---ῬΏΔΙΔΟΙ δλὰ τοίταϊηϑα τοῖα ὑδίην [86 
ἴοττη οὗἁ δοπιτηδηὰ ἰοτγασὰβ δόδορῃ, Ὀπὲ ποῦν ἴῃ δάορε- 
ἵπν ἰξ, ἰπ ἃ 6880 οὗ ἷδ ΟΥ̓́Τ ῬΟτΙΒΟΏΔΙ ἱηίογοδί, ἴἃ τηυσπὲ 
Ὀ6 τοχαγάοά δδ, ἰ ἔδοὶ, ἃ γτοδηοὰ οουγίεθγ. [ἀ ἷ5 {}κ6 
ΥΟΥῪ Βίγτοηροδι οὗ δυϊμοτγΣαϊϊου.--- πὲ ἂο 
γο.--Ηα τορδγὰβ ἰἢ6 σδΔΌδ0 οὗ δόΒορΡΒ, δηὰ πἷἰβ Ὀγοῖδι- 
ΤΟΏ, 88 006 δηἀ ἰπδορασαῦΐϊο, Τῃ6 βδηθο, ἱπογοῖοσο, ἐδ 
ποῖ: 6888 18 ὈτγοίΠΓΘΏ 80 ἰ0 ἀο (ΕποΡ6}) ; ἔον ἔπογ, 
οὗ (μαβοῖνοα, οουἹὰ ἢοὶ ἰακὸ ὙδΟΏΒ ἔσο Εχυρί.--- 
ἙΠῸΣ γοῦΣ 16 οσιο8.--- Εργρὶ γἨὰβ τ οἢ ἴῃ παροῦΒ 
δηὰ ΠΟΙΒ6Β; ΠΟΥ͂ δὸ ποῖ τηοηϊοηθα διηοηρ ἰμ6 τὸ- 
τηδάϊο Ηοῦτοντβ. ἢ ΤΠ ἐ:08}} ὑπο- Ἡμβοοϊοὰ παροῦα οὗ 
16 Εργρύδηβ “ Θου ] ἃ Ὧ6 6180 πδοὰ οὐ ἴδ τοθάϊοσα 
ψαϑίοθ οὐ (0 ἀοδοῦὶ." Ἰζ οἱ] ---ΑἹρδο χορξασὰ ποὶ γοῦσχ 
δια -- ΤῊ δυου ὰ πιοὶ στίονο οὐδὲ [πο ἀγίοϊϑβ οἵ ἔασ- 
εἰΐϊατο ἴθ6Υ πουϊὰ δανὸ ἴο ἰθανὸ ὈδὨϊηὰ ; δἷποθ πο Υ 
ποῦ ϊὰ δᾶνὸ ονοιγθιίηρ δυπηάδηγ ἴῃ Εργρι.---Τ 
οἸὨὐἑ]άσοσ οὗ ζαταοῖ.---Α ἀδαοίεῖνο βίορ ἴῸς [06 Βοῦδε 
οἵ 18γδο].---ΦΌΒΘΟΡΆῈ κανο ἴϑε τυδζουδ--ιαᾶ ῃΣῸ- 
ψίείοι ἕον ἴδ ἘΑΥ ΠΟ ἌΠΕΝΕ οὗ χαϊτα ου.-- 
Ιμκασ: ἴἐξ,, ἐοαῦγαὶ ἰ (Βοϊιάαγ οἰοιιίπρ) 88 ἃ 
οὔδαρο ἔον (89 υδ0κ] ἀτοδα.---αϊ ἴο Ἐοιίαποῖῃ ΒὉ 
βανο ἴδχϑο Βυσιάχοα ρμέοοσα οὗ κἰϊψαχ, οχμὲ ἄνο 
ο οὗ ταϊταϑεὶ.--- δ τολίκοα διυθηδ ἰο {ἰῖ8 

111668 Ὀτοῖδον δος ἔθ π||ρ]]- τη ϑδηὶ δδστο Ἡξοΐὶ ἢ6 
δὰ ρίνοῃ πἰη,.--Ατπὰ ἴο δὲ5 ἔκίδοσ.--- ἰὴ ὑδνεδὸ 

Ρτοδοηΐβ ἴοῦθ δθοῖδ ἴοὸ [06 Σ,ΘΘΒΌΓΣο Οὗ δ ἴτω, 
βἷποο Φδόοῦ δὰ Ὀθϑὰ ἰων θὰ ἐὸ οοσωθ ἴο 
Ἐκγρὶ ; δαὶ ἴδοτο τοῖρηξ Ῥοβεί οἷν Ὀ6 Ὠἰπάγϑησοα ἴο 
16 ᾿οῦτῃογ. Ἐοδί68 ἔπ ἴοτι Δ8866 ἸΤΟΙῸ [ὉΣ ἴἰ0)68 ΘΟσα- 
Τοῦ ἰσδηδροτγίδιΐοη, δὰ ἴδ 6 οοοδδίοη οὗ ἐποὶν ἀἰδσηϊδ- 
δου 8 οῃρ]ογοὰ ἰο δοηὰ δ᾽ουρ πίιΐδ ἰπϑσ οοδιν 
ὐΐηρβ οὗ ναγίουβ κίημβ ἔγοσῃ (9 ἰδπὰ.-- -8οο ἔδδὶ γὸ 
4411 ποῖ οἱ ν᾽ ᾽ἰλο υσαν.--ἴο οἱὰ οχρίδηδύου : ἀ0 
Ὡοΐ απδτῖοὶ ὈΥ {Π0 ἬΔΥ, ἰ8 μο]ὰ ὈγΥ Κηοῦεὶ, Ποἰϊσίσβοιι 
δηὰ Καῖ, ἴῃ ορροδίου ἰο ΜΊΟΜδοϊβ, ἀσθϑθηΐῃς, δεὰ 
οἴδιοτα, ὙΠΟ τηδῖκθ ἰδ δὴ δι τοοιϊείου : ἔθοσ ῃθοΐ. Βαι 
(δο ἰδησύδίο, διὰ ἴδ αἰμεδιίίου, Ὀοὶὰ ίδνος ἐδθ ὅσαι 
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ἰοῦ." 710 1668 σΌΪΕΥ ομ68 διροηρ ἰδθη) 
τοῖσί οδδίΥ Ὀ6 ἰοτηρίθα ἰ0 τϑργοδοῦβ ἴ86 ΟἰΠΟΓΆ, ΔΆ 
Βούυρϑα μδαὰ ἀοηδ δἰγοδὰγ.--ὖ ἐκ γοὶ αἸἶνο.--- 
Τὴ (δἷθ τιραβαρο Βα Ὠοδσὶ ἰοδὲ ἐΐθ σδιτοίῃ {7 δῃὰ 0 γ. 
Ηὸο διαὰ ποὶ (Ὁ]}} ἱγιδὲ ἰὼ ἴθ. [Ὁ Μδϑ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΠ68 8 
ἔδ6 ἱπογοάυεγ οὗ ͵ογ͵ (Κα χχῖν. 44), Ὀϑοδυβθ [ἢ 6 
ΠΟ βϑοιηιθὰ ἴ00 ΒίΓΔΏΡΘΙΥ ροοὰ ἰ0 Ὀ6 ἔγτια ; ταίϊοῦ 
μαὰ εἷβ Βαδρίοΐοι, ἰῃ 118 τϑοΐργοοαδὶ πογκίηρ πὶ ἐμοῖς 

Ἰσῃρβ οοπβοίουβηοδδ οὗ κυ, τηδὰθ μἷτὰ Τὰ ἀδελΘ  ΔΙῪ 
τοἰδίταβι!. Απὰ ΠΟΝ ἰδδὶ ἀγοδάξι] 8} οὗ Εσγρὶ 
[ἌττΙΒ ουἱ τὸ 6 [εἷδ Βοῃ Φόϑερῃ Ἐνϑὰ ΒϑηἼϑιηη᾽ Β 
τὰὔὐἰέποθδ [2118 ὑ0 ΟΙΘΑΣ ὉΡ 818 διιδζοιηοηί.---Α πα θὰ 
Ὦθ κατ 19 τυαβοῃ.---Νοῖ ὑπ}}} (Π6Υ δὰ το]ὰ Βΐπὰ 
41} (6 τοτγὰϑ οὗ Φοδορὼ, αμπὰ δαἀθὰ, βογθδρβ, {μ6ὶγ 
οὐτη σοηίεββίοῃ---Β0 ἰΠ6} μδὰ δοϊὰ δἷπι, ΠΟΥ͂ οβορἢ 
.δὰ Τογχίνοῃ ἰμϑη, ΒΟῊῪ ἢθ μαὰ γοΐογτϑὰ ἔμϑῖὰ ἴὸ [Π9 
αἰνίωο χυϊάαηοο---ἰθΘ ὅδοοῦ δ] ἰο ὑοἶσνα {}} ἐμοὶ 
τϑροτί : δηᾶ, πον, ἴῃ οοππηδοίΐου ὙΠ 8}} ἰΐκ, ΤΠ 6 ΓΘ 
δοιὰ 86 Ἐκγρυδη  ΟΏ9, 88 ἃ 8681] οἵ (88 ΒίοΟΥΥ Β 
ἐσαΐῃ, 48 ἃ βγιαῦοὶ οὗ οβορ ἢ Β βΊΟΥΥ͂, ἃ εἷψτι, ἰῃ ἔδοϊ, 
ἔτοται αοά, ἐδπαὶ ἐπθ ἀδτὶς θηΐρταδ οὐ ἢ8 οἷά ΥὙΘΑΓΒ ἰβ 
δῦοαυϊ το Ὀ6 βοϊνϑὰ ἰπ [86 Ἰριὺ οὗ ἃ ““ σοϊάθῃ βυηδβοί." 
--ἶΑ͵Αἴ ἰκ μου Β}.--- Ηἰδβ Ἰοπρίης 18 ἀρροαβοα, ἢ8 ᾿8Β δἃ8 
Κοοὰ 858 τοδοῃβὰ [ῃ9 ρ04].---ἰ τὸ 1] κο.--- Τὴ ο]α τηδῃ 
ἷ5 ϑραΐῃ γουην ἰῃ βρὶγῖῖ, Ηθ ἰβ ίογ ροίηρ ἱπιτηοαϊδῖο- 
'γ; ἢθ6 οου]ὰ ]οδρ, γ68, 8γ. 

“ον ρυγίδοὰ δὲ Ἰαβὲ, πὶ ϊὰ ΒΟΡΘ Σουϊνοῦ, 
ἙἘοτ 1105 ὩΘῪ ΒΌῸΔ] 6 πἰατίβ.Ἶ 

(866 (δ οἷοδα οὔ 16 Οὐ ἀΐριδ Οοἴοπσιιδ.) ἈΕῚ ΤΊΒΟΗ : 
“ ΠΉυ «αοοῦδ᾽ 8 Βρὶ τίν ̓ νε δραίῃ.---απὰ ζϑγαοῖ Βαϊὰ.-- 
Ις ἰ8 εγαοὶ πον ἰμδὶ Βροδκβ. ΠΟΥ͂ βἰηϊβοδληῦ (ἰδ 
οἴδοχο οὗ πδιι68.᾽ἢ 

ΘΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

ΤῺῸ ρστοδῦ {π|Δ] : 1. 118 ἱπου δ Ό] 0688; 2. 18 

4 (ὙΠ οἱ τομάοτίσα ἰ6 δυιρρογίθα ὈΥ (89 κοί ἐδπιδὶ ἔπ ὑσὶ" 

ΤΩΒΤΥ Βόπεο ΟΖ ΤΑ Ἵ ἰδ τοῦ ζεαν, Ὀὰὲ ἐξείίεπιοπὲ οἵ ταὶ πὰ ΔῺΥ 
τ οἷ 69 ΤΟ Χ ἐτοπδὶδὶθ 

δεῖ, ἷν. 26, Βό γε α εἰ εἰπ ποῖ) 
διὰ πΉΪΟΣ 8 ΟΣ 9 οὗ ἔμ9 ῬΙδοδδ τοϊοστοὰ ἐο ΟΥ̓ ποσπεοῦμοε 

᾽ν ὁπ, 
Εχοά, χυ. 14; σα, ἰδ. 286. 15. 81} ΟΥΒΕΣ ῬΙΔοθ8 ἐὴηθ θθτι86 οὗ 
ΤΆΡ9 ΟΣ ΔΏΡΟΥ (ὀργή) ἰ6 Ὀογοπὰ ἀοιι δῖ. 
εἰσι οὗ διιγι ἰτρ οα ἐδ 6 τῶν ὙΜΒΙΟΝ δ οΌ] ἃ οδῦϑο ἔϑασ (ἐπὶ (ἢ 9 
ΘΘΏδ56 ΟΥ̓ ἰεΥ͵ΟΥ͂, ΘΟλἈβΟἰΐ0Π.) ΘΏΥ ΤΆΟΤΘ ἴθ Δ 1 ΔῺΥ οἴὨ ἐμοὶν 
Ῥτουίουκ σοΐῃρ8 δῃ ἃ οοσὰ ὁ ἴοδσ οὗ ἘΡρτθμθηξίοα, ΟΣ 
ΔΏΣΙΟΙΥ, ΒΌΘΝ 86 τηϊριὲ ὉΘ 161} ὁ δοοοῦχι οὗ (86 τηΐβδαρ οὗ 
11:6 ΤΌΟΣΟΥ ζουπηὰ ἴῃ [Π6 δβοῖίκα, που] Ὀ6 ἀχῃσχοδεθὰ ὈΥ͂ ἃ ὙΟΣΥ͂ 
ἀἰβοτομί ποσὰ, ὙΠ ογοαδ ονοσυ ΐηρ ἐπ 86 οοπίοχὲ ΓΘ ΘΟ Χ5 
ἐμπὶ5 αἀνίοο οὗ 780» Ὁ, ἐπαὲ ΠΟΥ Διοιὰ κοΐ ἰπΐο πο ἀϊδρο θα 
ὙΠ ὁπ πού ΠΟΥ, ΤΟΣΥῪ ΡΓΟΌΘΌΪΘ. ΤΟ Χ, μὴ ὀργίζεσθε, βγτίαο, 

..»γ}9}. οι Ἷ], ἀο ποὶ φμαντοῖ οπ (δε τοαὰ. Β8ο 6 

Τασκτσι.-- Τ. 11. . 

1 [Πποῦτον,, ἢ Δ Ὁ 5) απὰ λέε λεαγί Βτον ολεϊζ. Τὶ ἰδ [86 
βθσηθ 1ᾶδα 88 ἔ 9 ΟὙΘθ0 παΎ, πήγνυμι, Δι ΟὨοΙλδορὶα 
πογὰ οἵ [00 δοοοχκιὰ οἱ ἴλας αωρβυλα ΣΘΘΟΙΔΌΪΔηΟΘ ὈΟΓΝΘΘΏ 
189 δουπὰ Δηὰ (6 οἰοσΐ φιοάδυοοᾶ--λαγάπεει, εοἰϊάπεξε, οσοτα- 
ῬΑΩΜΗΣ Ἀθη ξοξέα ἐγ, οοἸάποδα. Τ86 Βρασὲ βίο ἰῃ 

διοᾶ διδξοιηθξ [{ὑ ἐ8 ἔῃ » ἕοο, ἴο ποΐθ ΠΟῪ 
ΘΟΙΩΣΩΟΏ ἴῃ ἰᾳ ἐπιὶ8 τοϑίδ ΒΟΥ, ΟΥ ΒΘοο, δ ΓΥ ΒΟΣ,56, 
ΟΧΡΤΟΒδίῃρ ἤρα ΔῺ ον ἣν φοατχνί, ἐξίγιδὲ διὰ ἀδοραέν ἘΥ͂ 
ἃ ολίῆ. ἐπ 80 ΟΑΥ̓́ΞΘΟΣ, ἱ, 1θ7--- 

θαλπωρή, εἰ ἐπ τας ΡῈ « τω εἰπέρ Τις εὐχύονιων» ὶ 4 

φησὶν ἐλεύσεσθαι . τικν ὥλετο Αρ ῥκειῤημα ἧμαρ. 

“4 ΝῸ ὙΩΣΤΩΪΉ ἰο Ἰ8,--Ἔ8 δὲ ἷ8, η0 τοαγπείη δ ΒΟΡΘ, δι ου 
ΒΌΥ ΟἿὯΘ ΟἿ ΘΟΣΤΏ ἀδοῖαγο ὑμδὲ ἢ9 ᾿ψΟυ]ὰ οοτὴο δρδίσι,---ἴ0 1- 
ΦΥΟΣ πο, [)6 ἂδν οὗὨ δἰ τοί Σῃ.᾽" ΤὨΪΐδ ἰδ μϑῇ ΤΑΌΘΝ 88 
οἷά ϑωοοῦ 1611. ἔσταρατο, αἷδο, ἐδο 118ἃ, νἱ. 412, τόσο 
ϑαλπωρὴ, τοαγταΐδ, τὰ ΒΘΏΒΘ, 158 ορροδοὰᾶ ἴο οἸ Πρ ατὶοί. 
ΚΚρύος, οοἷά, ἰα τδοὰ 1τχ 86 ορροαὶΐθ ἮΔΥ.--Ἰ. 1,..} 
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Ὡοϑᾶ: 8. ἴδ 
ὅ. ἐϊ8 ρἱοτίουβ ἰα886. 

1, ΤῺΘ ῥγοββϑῦγο οὗ δῖ, διὰ ἐΐβ ροῦγορ ἴῃ (80 
Βαμα οὗ Ῥγουϊάθῃοθ: 1) ΗΟ ἱῃποχοόσαῦα ἴῃ 118 ἀ6- 
τολβ, «δοοὺ 8 ἰο ἀοἰῖνος ὉΡ Βοηΐδιλ. 2) ΗΟν 
[}} οὗἩ στδοθ ἴῃ 8 ἀρδίμτιβ. Βγ ἱΐ δἰοῃβθ οδὴ δοοῦ᾽ 8 
Βουδο Ὀ6 ἀεϊνογοὰ ἔγοσα (86 Ὀυγάρη οὗἩ ἀοδάϊν βυΐε, 

ὦ. δυύδλῃ ΒΒ οομβάθῃοθ. “ἃ 11οῃ ΒΒ ὙΠῸ ]ρ ἡ (6}". 
χ]χ, 9). ΤΙ ΐδ οουβάσῃοθ 6 πουϊὰ ποὶ γα δα, ἴἢ 
80 δὰ ποὶ ὈΣΙΩΘΙΥ Ργοροθοα ἰο β6}1} Ψ βορὰ ἰῇ οτγάδγ 
[0 ΒΑΥΘ6 Ὠΐτη, ΟΥ δὰ ἢ6 ἢοὺ ὈθΘθῃ πο τς ἴο Βδουῆσθ 
Ὠὐτηθ6 1} ἴον Βουϊδινΐη ΒΒ βαίο τοίυγτῃ, Τῇδ βρίτὶς οὗ 
86} βαογθοθ 8 6 στοαῖ δοῦγοο οὗ σουγαρο. 

8. [κ ἰδ ἴῃ {π6 Ὡδηθ οὗ [βτϑοὶ {μαὺ Φδοοῦ ἐγοδίβ 
ΜΠΠῸ ὨΪΒ 8008 ἴῃ [16 ρσίνίησ ἂρ οὗ Βοηϊδτηίη. ἘΕΪ8 
ΓΟΡΓΟΔΟὮ, ἴ00 (Υ6Γ. 6), ἰ8 πῃ [06 Ὠδιηθ οἵ Ιβγδϑὶ. 1ὲ 
ΒΟΘΙῺΒ [0 ὁοιηθ6, ἱπαθ6οά, ἴτοτῃ ὅδοοῦ Β γα Κι 688, δα 
ἰο Ὀ6, ἐῃγοίογθ, ὙΤΟΏΚΙΥ υϑοᾶ ; Ὀυΐ Ὀφἢἰη ἃ [86 ΤΘ6 ΤῸ 
δουπα ποτα 1165 [6 Δ ά6ῃ δηηουποοτησηὶ οὗ ἃ Βυϑρῖ- 
αἴοη τθαι ἰδμ0 0 τοῦθ ἀδθδ]ηρ πμία ΠΥ πῖτὰ (8.0 ΒΟΏ8 
οὗἩἨ Βδομοὶ. γο ΠΟΥ γϑοομηΐζο ἴβγϑοὶ᾿Β ομαγδοίοχ, 
οδρϑοΐδ!!Υ ἰη ὑπὸ (ΟἸ]οντίρ γαῖ : 1) Νοὶ [0 ᾿ἷβ οἶασΣ 
Β028Β ἀο68 6 οῃίτιϑι Βοη)δηχΐη, ποὺ ὀνθὴ ἰο δυθθῃς 
ΜἘ086 ἩΘΔΚΉΘ658 Ὧ6 ΚΏΟΥΒ, Ὁ ΟἿΪΥ ἴο Φυάδῃ, ὙΏΟΒΘ 
ἔγδηϊζηθδδ, Βοη δέν, δη ἃ δίγθηρί βοϑῖῃ ἰο ἰηβρίὶγθ Ὠἷτὶ 
ψὶϊὰ οομβάθησο. 32) Ηρ δρϑΐη ΘΙ Ρ]ΟΥΒ (ἢ οΪαὰ γγοδρ- 
οἱ, ἴδ Εἰτίοβ οὗ ῥγοβθῃὶβ ἰο ἃ ἰμγθαίθηΐϊηρ δῃϊδρο- 
Ηἶδὲ ; γοῖ πὸ]}} Κπονπίηρ (παι [86 Εαγρυδη που]ά τοὶ, 
{|κὸ ἔδβαι, Ἰοοῖς ἰο [16 φυδηθ Υ Β0 Τ0}} 88 (Π6 404]- 
ἐγ οὗ 1.9 (δΐηρβ οὔδτιοα, ἀπὰ 8ὸ Ὠ6 βοηβ Εἷτα (ῃ6 
ταοϑῦ ὨΪΡὮΪν ῥγζοὰ οὐ οοἰθυσγαϊθα ργοάυοίβ οὗἩἨ ἰδθ 
Ἰαηὰ. 8) ὙΠ ἃ βουοτο Ὀργ χὨίηθ88 ἀο68 μ6 γοαπὶσο 
ἷθ ΒΟῺΒ ἰο γτοίσστι [8.6 ΤΔΟΠΘΥ ἐουηα [ἢ {πεἷγ βδ κα, 
δηά ἰ᾿υ8 ἀΐδδττη (06 βυβρἰοομ οἵ [0 Εσγρίϊδῃ. 4 
Ηδ οπίσυδί ὑοὸ ἵβϑῖὴ Βϑῃ)δυηΐῃ α8 ἐλεὶν ὀγοίλονρ. ὅ 
Ηδ οουημΐί8 Ὠἰπηβοὶῇ ἕο ἐδ6 ῥτοϊθοϊΐοι οὗ ΑἸταϊ ΠΥ 
Θοά, ἱ, 6.., ἐδο ἀοἸ νον δηὰ ρῥγοιθοϊηρς Οοἀ οἵ [89 
ῬΑ ΓΙΔΡΟ.Β, τῇῸ στοῦ τοΐγϑοϊθβ οἱ (οἷν ὈΘὨΔΙ, 
6) Ηθ τϑβίρτιβ ἰιϊτβϑὶ ἰο ἀοα δ ργονίάθποο, θυ δὲ 
[86 τίβὶς οὐ Ὀοοοσεΐηρ ΘΕ ΙΓΟΙΥ ΟἾ11 1688. 

4. 7Τὴε ργἱχοαὰ γγι8 ο7) ἐλ4 ἰαηά ο7 Οἀαπααη. Τὰ 
δοο ΒΒ τΟΓὰΒ ἰ6 ΤῸ ΔΌΡΘΔΙΒ 8} ΟὈ͵θοϊίνο ῬΟΘΙΓΥ͂, ΟΣ 
τ 9 ΥῪ οὗ ἐλε ἰαμπάξ, ἃΒ ἰδ ΤΑΥ͂ 6 03]1.06Δ. ἘΕἾἶτδὲ 
οὗἁ ἃ]1, 10 οομβίϑιβ ἴῃ ἐποῖν ΠΟ Ιοδὲ φῬγοάασοίβ, ποῖ 88 
[ΠΟΥ͂ ΒΟΣΥ͂Θ ὑπ6 σοσωθοῃ Ὑγδηΐβ οὗ 116, Ὀὰξ ταίμον 18 
Βοδιίησ, δἀοτητηθης, δπὰ 1οϑνγ. ΥὙΥ̓ΏΘῺ ἢ βοϊθοίθα. 
ἔδοῦι, ΒΟΝοΥΟΡ, ὅδοοῦ οουϊὰ ᾶνὸ μα δυΐ 1116. 
[πουρλὺ ΠΟΥ͂Ν τυϊρὨΓ 16 ᾿αβυθηοθ (8686 ΠΟΌΪῈ αἰδιδ. 
οὗ Οδμδδη Β 801] σου] ἤδνθ ὕροι ἴΠ6 ρτοαὶ Εσγρδη 
ΤΌΪΟΣ, -τ ΟΝ (ΠΟΥ͂ του ἃ ἱρΓΘΘ 8 Ὠΐτα 859 ὑπ6 όομάοσ. 
οὗ διῖ8 ἐλληαν ἐλ κἰοτίθθ οὗ δὲ8 πδίϊνα Ἰδηὰ. 

ὅ, ὉΒΘΡἪΒ δἰαίθ οὗ βουὶ δὲ (06 Δρρθδγαηοθ οὗ 
Βοη͵αχαΐη : 1) ΗΪδ8 ἸΟΥ̓͂ ; 2) [8 ἄθορ ογαοίίοη ; 8) μιἷδ. 
ἀουδὶ, δηὰ [πὸ τηοάοβ οὗ ἰοβέῃρ 1: α. 86 ἐδαϑὶ ; ὅ. 
186 ΟΌΡ ; 6. [86 οἰδίτῃ ἰο ατηῖϊη. 1 αἱ ἰδ0 βγβί: 
ταθοπρς τὶϊὰ 18 Ὀτοίδγθα Φοθορῃ μδὰ ἰο 8 Ἰο 
πὶτὰ 5 11 - ΠΌΤηΟΡ, ἮΘ ΠΟῪ 868 (ο οοπίομα υξ [ἢ 
οἰμοίίοηβ οὗ [γϑίθγιδ] ἰουο. 

6. ΤῊΟ δρίἰαἰΐηρ οἸδηρο8 ἴῃ [06 γα] οὗὨἨ Φοβθρῃ - 
Ὀγοίδγοῃ : 1) Ετοτα [δα ἰο ΤΟΥ͂ : 2) ἴγοτῃ ἸΟΥ͂ ἴ0 801". 
ΤΟῪ ; 8) δῃηὰ δρϑίῃ [}ῚῸῸΠ} ΒΟΙΤΟΥ [0 70Υ. 

ἡ, Τμοὶν ποροϊαιίου τι (86 διονταγά, οὐ (Π 6 ἀθ- 
Ἰυδίομϑ οὗἁὨ ἴδραγυ. ΤΏΘΥ δτὸ ἱπηοοθῃὶ (γοβρθούηρ [89 
ΤΩΟΏΘΥ), διὰ γοὺ συ εν (1π τορϑοὺ ἴὸ ἐποῖν οἹ]ὰ ὁσμ6). 
Βανΐηρ οηο6 τηυτάογοὰ οοηβάθδοο, ἴμογθ 1168 ὉρΟΏ. 
μοι. ἴδ ῬΘΏΔΙΣΥ οὗ ταϊβίσυδι, σοι ]πρ ἰμθια ἴο. 
Τοχαγὰ οὐθῇ 9 ΌΒΘΡἢἾ 8 Ὠοῦ86 88 ἃ ὈΪδ06 οὗὨ ἰγθϑδῦθυγ.. 
ΤΉΘΥ οουἱὰ ανὸ πὸ ἰσυδβὲ τ Ὠ δὲ σοσραϊ ἴῃς; πνθοθῦ- 

8. Τὴο0 εἰοπταγὰ. Φοθορἢ βρίὶτὶξ. Βδὰ, θη ἰπ)-- 
Ῥαγίϑὰ τὸ ἷβ βυθοτάϊμαίθδ. 

ι απὰ (80 Ὀδηαμθοι); 4. 18 Δ 6. 



ΘΟΕΝΈΞΒΙΒ, ΟΚ ΤῊΝ ΕἸΒΗΤ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟἙΙ͂, 

9. αοοἀ ἔολτίπῃο δρουηάίης ({}|0 ΣΟΏΟΥ ραίνοῃ ἰὸ 
εἴτα ; ϑίμηθοι βαὶ ἔγθο ; ὑδ6 ΒΟΠΟΣΘΌΪΟ τϑοορἕοη : 
ἴἪ8)60 Ὀδησθοὶ; ἰδ6 Ππι|06868); δηὰ γοῖ {πΠ0Ὺ δλὰ τὸ 
ἈΕΝΩ Ὀθόδυδθ ἴΠ6 ΡυγΘ ἰουηαδλιοι [ὉΣ ἰΐ τὰ 8 ποὶ γοὶ 

Γ 10. Φοδβορῃ! Β ἄθϑρ οπιοίΐοι, ἃ εἶχτι οὗἨ ΓΘοΟΒο 1 16- 
ο;. 

11. Τὸ θαπασοῖ, δηὰ Ἐργρθδα ἀἰνίδίος οὗ οδδίϑβ. 
(Τὸ ἀϊδιπούίοη οὗἁὨ οδδὺθ 18 Ὦθγθ ἰχρὰ 85 σ0.8- 
Τομλ ἴῃ οἰγδίϑα ὉΥ͂ δ φῦσαι πα ἱ6α φἶνεβ ἰ86 
τορι ποὰ οἱ [86 εἰσυρρίθ. ΦόοΒΕΡ Βοη δ πιοδδο8 
Ἰδ ἐ80ῦ]9θ.Ὑ. Τη6 ἱσὰο ἑθηάθηο οὗ [Π6 οδϑίο ἀοοίεῖπο 
8 ἴο ΔΌΒΟΓΌ ον ἴῃς ἰΐο ἰδδὲ οὗ ἐδ0 ρεοϑιμοοὰ.) 
τε ἐπα ἔμ ὨΟΠΟΓΆΓΥ͂ αἰ8868; ἔπ ὨΌΤΩΌΟΣ ὅνο). 
ΑΒ ἰδ; ἸΏ0.]. ΑΔ ἴδ9 ὑὈδηαθυοὶ οἵ δοδορἢ 8 
ἦ0Υ, οὗὨ μίβ ορο, οὗὨ 18 ἐγγίηρ πταΐοῖ. Αδ 186 ϑαδὲ 
οὗ τονϊνίησ δορθ ἴῃ Φοβορ ΒΒ Ὀξείδγοα ; ὑμαὶν μδζ- 
εἰραίίοι νἱιουΐ ΘΌΥΥ ἐῃ (η6 Βοποτίῃρ οὗ διωΐη. 
ΑΒ δὴ ἱἰηἰσοἀυοϊοι ἰο ἴδ ἰΔδὲ ἰτἷδ], δηὰ ἃ ὑγόρασγα Ϊ ορροεϊϊξοη οὗ 
ὥοι ἔον ἱϊ, κὴ ΩΣ ΣΘΑΙ 

12. Τ|ιο βυοοοδϑίαὶ ἰδβὺθ θ Ῥτουΐῃς 
οὗ Ιεγ86}᾽ 8 ΒΟΏΒ. ὅ 

(ΟἈ. χὶίν. 18---χἱγ. 16, ΖΟΟΘΡῈ δὰ ὅπ 48}.) 

1. Φυάδῃβ δρϑϑοῖ. ἈὈΚΕΙΎΣΒΟΗ: “7 υἀ8}} ἰδ (δ9 
οἰοαιθηὶ οὁη6 διβοτβ ἰδ Ὀτοίμγοη. ΗΪ8 
δὰ οδετίθὰ 106 τηολδῦσο οὗ ΦοθορὮῃ᾽  βαὶο: 1 μδὰ 
Ῥτϑναι δὰ οὐ ὕδοοῦ ἰοὸ βοεῃὰ Βεπ)διγΐη ἩΠῚ ἰδοῖ : 
δοὰ Πογο, βη6 1 γ, ἐὸ τοᾶῖκοϑ ΦΟδορ ὉΠΔΌΪΘ ἰο δα τθ 
[06 τοδβίγαϊπιὶ ποῖ 6 Ἡϊβῃϑαὰ τὸ ρὰξ ἘρΡοῺ Ὠἰπιβοῖ." 
ΤῺ6 ομᾶ, δοποότοσ, ἰβ διιδίηϑὰ, ποῖ τοσθ ὈΥ̓͂ δίδ 
ἰουοδίηρ οἰοαθδηοῦ ἰθδῃ ὉΥ͂ εἷβ8 πογοίο ἀϑοὰ, πῇθῃ 
Ἦ6 ΟΠἾΓΒ Εἰπιβο δ᾽ δὲ βυγοὶγ [Ὁ Βοηζδιηίη, δὰ ἰδ 
ὙΠΕΡ ὑο βδοτίθοθ Εἰτηβοὶε ὈΥ ἰδκίης Ηἷ8 ρὶδοθ, 

2, Απά 1 εαἱά, ΤὨΪΐ8 οἰιίηρς οὗ ὅδοον᾽ 8 ἰδηστιαρο, 
ἴῃ Φυάδἢ Ἐ δροθοῖ, τηυδὲ μᾶνο πδὲὰ βοιρϑίδληρ 68ρ6- 
οἶδιγ ἀριδηρς ἴον Φοβερὶ,---84}} (86 ΤΏογΘ 80 Ὀθοδῦδο 
ἴδιο Βροϑδῖζοῦ 18 ποῦ ΔΔΓΟ οὗ (6 ἀθϑρ ἱπιρτγϑαβίου ἰΐ 
τοῦδέ ὮδΥο σηϑθ ὍΡΟΣ εἶ. [Ιἢ ἰδὶβ οἰϊδου οὗ 276- 
ΘΟΡΒ ἰδδὲ πογὰβ ἴῃ γοσρϑοὶ ἰο ἰδὲ οἰὰ ονοηΐ, {Π616 ἷβ 
τοβοοίθα, δα βοιγὅδος τἱρμὶνγ τσοσολυῖκα, Φδοο Β 
ἀουδ. 7 6αἱά, (διδὶ ἰδ, 1 ̓ τῃουρὺϊξ δἱ ὑπαὶ {ἶπι6. 

ἃ. ΤΊ ΤΙΏΟΓΔ] τγοαυΐδὶ 68 οὗ Γοοοποϊ ἰδίου, τ οῖδιοΣ 
Βατηδη οὗ Οἰγίῃθ, ΔΙῸ αυἱΐθ οὐνίουβ ἰῃ ΟἿΣ ΠΑσσδῦνο. 
Βουθοπ σοργοϑοηὶδ ἰῃ6 Ὀοίξορ οἰοσηθαὶ ἰῃ δ6 Τρ ΟΣΔ] 
δίιτυσοίο, Βοηΐδηνίη ἔθ ἱπποοοηξ Ῥαυγ, Φυἀ δ 86 
δυγεῖγ, ὙΠῸ ἰδῖκοα ὕροῦ Ὠἰπιθο [10 τοῦὶ συ οὗἁἩ Ὠἷδ 
Ὀγοίδγοι δηὰ [86 ἐδοιουθ χα οὗἨ Βοηϊδταΐη, Ἐο- 
Ῥοῃίδῃοσο, Δ (ἢ, δὰ ἐδ δρίὶτις οὗἁἨ βδοσίῆοϑθ, δουθσα!ν 
ΔΡΡΟᾶΡ ἴῃ ἴδμοϑθο σοργοδβοηίδνοα. ΤὨγουρὰ ἰὮΓΘΘ 

68 ἀο {π680 οἰεζηθηΐβ Ῥσόρατο ἴδ τοοομοιϊδείου 
ἴο Φοξορῃ  μοασὲ δπὰ ἰὸ {πὸ Ὀγοίγοῃ 88 ορροθοὰ τὸ 
ἰω. [1 Πδ8 ἴον ᾿ἴἰ5 ἐουπάδίίοη ἃ τοϊϊχίουβ σγουμά, 
᾿μοῦ ΒΒ ΟἿΪΥ ἰῃ δὴ ΟἹ -Τοοίδιλοωὶ τιθαδῦσο. ΤῈΘ 
(Ὠγίοο-Γοροδύθα ἀθοϊδσαϊίίοη οἵ Φοβορὰ : Υ8 Βανθ Ὡοὲὶ 
βθηΐ π16, Ὀυΐ ἀοα ΜΒ ἄοῃο ἰδ, ἰα (16 δισοηχοδὲ ΟΣΡΓθϑ- 
βίου οὗ τεβίοτοὰ Γεθὺο δηα ἰογρίνομοδθ. ΑἹ Βοηΐβ. 
τηΐη, 80 0 ϑρο δῖ, δὰ ἰδίκοὴ ᾿ιΐ8 ὑΐδοα, ἰπ οομοϊ βίου 
δναὶϊβ: Ὁ Πδίουοσ γ0 δανθ ἄοῃο (0 Είπι, γ6 Βα ῦθ ἄθῃθ 
εἶδ νοῃ ΠΟ ΤηΘ. 
᾿ -π ΒΡ. ἦ ΔΑΝ τοσίν τς ἰσαὶῦ ἰπ 20- 

ΒΡ 8. τηοᾶς οἵ ἰλἰπκίηρ, 9 80 ΠΥ τϑοοηΐζοδ 
ον ἰδ6 βίη οὗ ἷ8 Ὀγοίδγοη, δέϊος πανίας ὑέκὰ διοποὰ 
"ἴον, 18 οἰ γοῖγ ἰδκοὰ ΔΊΔΥ ; ἐμ0 ἀἰνίῃο ργουϊάθῃηοθ 
Βανίηρ ἰπγηοὰ ἰδ ἰο κοοὰ, ΤὨΐδ6 ἐγαΐι, ποῦ ἢ6 80 
᾿ΡΓΟΠΙΡΕΥ τοδὰ ἰῇ Ὦ18 τηϊαβίοῃ, δὴν ΟΠ τὶ βιίδη, δὰ 
"ΟΥ̓́Θ ΙΩΔῺΥ τὨΘΟ]ΟρίΔΏΒ, δσὸ χοῦ Βροὶ ΐηρ οὐὐ ἱπ {6 
ἰοίτοτ, Φόβορα, Βονονθγ, σοοορτιίζοθ, 88 (δ) 6 δοηέγαὶ 

ἱ ἱ .ἱα τηΐβαίοη ἰὼ βαγῦθ ἰπὶ οἵ 1ῃ6 ἀϊνίῃθ 
ἔπεον ὨουΒ6 ἔγομι βίασυαϊζοη, δὰ ἐὺ βγόθοσυθ ἰξ ἴὺγ Ϊ οἰέοῦ 

ἃ πιεδὶ ἀοϊϊνορθμποο. ἴπ (ἷ6 ἰδουρῆς ἰδοεα 1ΐε8 αὐ- 
οἰοδοὰ (06 δι 0 οὗ ἃ ἔυξατο δηὰ δὴ αμήλοσα 
βαϊναϊΐόου. ον (δΐδ οὐρά ἰδὸ ἐσοδοόδμοσγ οὗ [80 Ὀτοὶ- 
τϑῦ ἰδ Βγες ἐωγνιοσά 88 καὶϊὶ οχρίδἰοα, δ ἃ ἔδοει, 
υμοε ἰδθ αἰνίῃθ διι06, ἐμγμθα ἴο ΤΣ 
“ δ τηϊδοΐοι [086 ἃ {γῇῥρο οὗ οΖῸ88 οὗ 
Οππείβε ; (βουρῃ {16 Ῥοϊηίϊδ, νοὶ δα ἰουπὰ 

ἴο 8 ἀἰϑείρὶο8 δὰ ἰο ἴἰδο πουὰ. 
θ. Ὶ ὮΥ ἴδ6 ἨΔΥ, ὈδοδΙΘ ἰπ δὔδν ἰδσυθα, 

ἃ Υἱϊὰ ὈΔΌΣΟΙΥ υἷδθα, θη ἀδορὶγ πα θὶοὰ (1 

ἰ, 
861 ἴῃ ἔδὶ ἀονοίοι, πνίιι “τὸ οῃ οὗ δ) ἐσῖδο 
οὗ δυάδὴ." 

ἢ. ΤΏ τγοοορτ οηδ οὗἨ τεϊδνοα, (τἰθηάβ, ἰονοσα, 
Ἰσῃᾳ Ἰοδὲ ἰο οδοῖὶ οἴβοσ, 89 διηῆοτρ ἰδ6 τηοδὲ ππροε- 
ἰδληΐ ΟΟΟΌΓΤΘΏΟΘΒ ἴῃ Ὠυτηδῃ 118, οοροοίδ}}γ δὴ [86 γ 
ΔΡΡΟΔΣ ἴῃ 186 ῖν σϑδιϊυ, δηὰ ἰὴ 106 ῬΡΟΘΌΥ οὗ 8:- 
ααίϊεγ 5 (8.66 ΤΑ ΝΟΣ Ἐ “ ΗϊδίοσΥ οὔ ἴἰδ6 Αροαδϑοϊξε 
ΤΊΓΑΟΒ,᾽ ἱ. Ρ. 43). ἴῃ ἰδ τηοϑὲ οοῃβρίοπθουβ μοϊπία, 
Βοπονον, οὗ ουϊπνατὰ τοοορηιϊώομβ, ἀσὸ τοδοοϊθὰ τ. 
Βρὶ εἰΐα] (0Κ6 χν. 30), δηά, ἰπ Ὀοίδ, ἰθοδα οὗ ἴδ6 
ΜΟΥ (0 ΘΟσηθ. 

8. ΤῊ διυθίσυουθ ἔοττβ {πδὺ ὑγοϑϑῦὶ ἐποσηβοῖνοα 
ἴῃ ἰδο  ἰδίοτυ οὗ Φοδβορῆ, δῃὰ ἰῃ νοὶ, δὶ ἰδϑὲ, Φ υὐδὴ 
δηὰ Φοθορὴ βίδῃ ἃ ὁρροδβοὰ ἴὸ 6δοὶ οἰδοσ, ἰοβα ἵδοση- 
Βαῖνοϑ δηϊγοὶν ἰπ (86 Βοσυίοο οὗ ἱγθίῃ, τυ ιοουδηοεα, 
δηὰ Ίοσθ. Αἱ [10 βδπ|6 Εἶπηθ ἐμ ῦῪ δρρϑᾶγ 85 ἴτηρος- 
ἴοοοῃδ οὗ ἰδ ΟἹ ὰ-Τοδβίδυλοῃὶ ᾿ἰἴδ ᾽ἰῃ σοτηρατγίϑου πὶτδ 
186 )0Υ οὗ οοηξοραίοη ἐπὶ ΔρΡΡϑασΒ ἴῃ ἰδ Νὸν Τϑία- 
τῶθηῖ. δι ἸΟῪ γοργοθθηΐ, οὗ {86 ἐπΐηρα ἰθδὶ ἰδδὲ 
ἔοτονοσγ, ἰ8 6 οδυοῃ δηὰ ἐδ ργυάεωοε οὗ ἴ)6 Νον- 
ἸΤοσίδτοοπὶ τίβάοθ. “Β6 γ8ὺ Ἠΐδθ Δ5 βερου δ: δεινὰ 
ΒΑΙΤΏΪ685 88 ἀογθδ.᾽" 

(6Ἀ. χῖν. 158-21. ΦΟΒορᾺ δὲιὰ 9800}.) 

1, ΤΏ ἸΟΥ ἤόπα: 1) ΤῊΘ ΔΩΠΟΙΏΟΘΟΓΒ: ΦΦοΘΟΡὮ, 
ῬὨδγδοῖι, ἰἴδηδ, ἰδθ δοὴδ οὗ Φδοοῦ. 2) Ἰμπαῖν 
οοπίθηϊβ : δοβορὶὰ ᾿ἴνϑα; ὨΪ8 ΘΊΟΥΣΥ ἴῃ : ΘΟΕ 6 
ἄοπνῃ. 8) “8008 ἱποτθ Ὁ}; (δ6 ΟΝ}}} οὗ ἷβ μοασὶ 
δὲ [6 ΜΟΓΩΒ οὗ Ὠΐδ ΘΟΏΒ, ἩΒΟΣὰ 86 ἀο68 ποὶ στζϑῦϊε. 
4) Το ονἱάδῃοοθ δηὰ (86 ἐοκοῺδ : Φοθορῃ ΒΒ ̓τογάβ, 
ῬΒΔΡΔΟΙ 8 ΝΆΡΟΏΒ. ὅ. Φδοοῦ Ὀδοοιθδ ραίη [αι δοὶ 
ἴῃ 186 διοιϊοἰραου οὗἨ [86 βούθῃθ οἰθασίηρ ὕρ οὗ διὶ5 
ἀατῖς ἀοαίίηγ, ἴῃ (86 αἱ 8 Βοῦβα οὗ σι οἰ 
ὈδΔῃ. Φοδορ! δ [{{ὸ γϑβίοστοβ 10 ὗτπὰ (86 ΒΟρ6 οὗ ἃ 
ἘΔΡΡΥ͂ ἀοδίὶ. 

ἃ. ΚΙΊΤΖΒΟΗ : “ἴὰ Φοδορθ ΒΒ Ὠϊδίοεσυ ἰ86 δοοσοὰ 
τοοογὰ τηδἰ ΑἸ 4}} (8 στοδίῃοδθδ ; ΒοΣΘ, ἰῃ [015 Θϑαῖνδ 

διάσα, ἱχδνὲ μαῦὸ οἰτοᾶ, δα 
8. δι1}} τιοῖο δέσὶ κίπρ σχασιρὶο, ἐμδὲ οὗ Οεϑοίθο διιὰ 

ΤῊΐδ δίοσυ οὐἩ Φόβθρὴ 
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οἵ τοοορείίου, ἰδ οοἰο ταίθθ οὴς ΟΥ̓ [(8 τρλνα δέον 
[ι 6 41} πδίῖυγο, 81} βρίὶἴ, 8]} αὶ, ΤΏοδο ἰὮγθθ ΠΟΘ 
ὈΘΟΟΙΩΘ ΟὯ0: 6Δ0ἢ πορὰ ἰβ8 θαίῃοὰ ἴῃ ἰθδῖβ οὗ ΒΥπι- 
ρδίδγ, ἱπ τ186 Ὀϊοοάὰ οὗὨ Ἰονο, ἰῃ ὑπὸ πίῃθ οὗ δδρρὶ- 
πο68. ΤῈ 00], βοπονοσ, οὗ (πϊ6 Ὠἰδίοτγ, δὸ Ὀθδυϊὶ- 
[Ὁ] ἴῃ [561 , ἰ8 [80 δόξα, Π6 γσίοτγ, οὗ ΨΦ6δ8ὺ8 ΟἸσχίεὶ, 
πε ϊςἢ, ἴῃ δἷ] ἀϊγοοομβ, ροῦχα (8 ΒΟΔΥΘΏΪ ἸἰρὮὶ ὌΡΟΩ 
ἧι. ον δ6δβ δυάδι: (7) ἀρ] ϊγτοτθὰ ἂρ ΦΌθΟΡὮ, δὸ [δ 9 
Φονῖθ ἢ ρ600]6 ἀοἰϊϊνατοα ὅοϑιδ ἰηο (6 Πδηὰβ οὗ [10 
δοδίμθῃ, δηὰ 80, δῖϑο, ἀοθβ8 (89 δηιγραὶ Ὠἰδίοσγ οἵ 
(ΐἷθ ὈΘΙΓΑΥΔ] 1086 ἰδ ὶ Γ ἰπ δὴ δου Ὁ]9 ἀθρί οὗ τῖθ- 
ἄοπι δηὰ αἰἱνίηο ἱκηον]οάρο." ΤῊΣ δαμκ: Τηῖδ 98- 
ΘΟ, ΟΥΟΣΡ ἩΒΟΤΩ ΟΟΠ16Β ἀσαίη ἰδ 6 βρί τὶς οὐἨ ἷ8 γουϊδ, 
6 [πτδοὶ. [6 8 ἴΠ6 πδιὴθ οἵ 86 ἐπεῖνο-ἰτἱ θὰ Ρ6ο- 
ΡΪα, τΒΟδΟ ταϊρταϊοη ἰο Ερσγρὶ, δὰ πον-ἱστίἢ οὐΐ οὗ 
ἢ, [9 ἀϑοϊ θὰ ὈΥ (πο Γ35)Σ, 7 οἱ φο, οὗἨ 189 ΒΟΔΙΥ 
Ῥδιγϊδροῖ. 

ἩἨΟΜΙΣΙΒΤΊΙΟΘΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣ, 

5.66 Βοοίγίπδὶ δὰ Εἰμίοδὶ. ΕΌΣΙΩΒ οὗ οδιδγδοῖθσ. 
ΒοστΩβ οὗ γϑοομποὶ ἰδιίοη. ΤῈ ὑΥρθθ ἴῺ ΟἿΣ ἰιἰδίοσγ. 
ΤΑΟΒΕ : ΦοθορΒ σουθϊδίίοῃ ἰ0 δ18 Ὀτοι ἢ γο---α ἰγρ6 
οὗ Ηΐπὰ ΜδΟ τοβα ἰοὸ ᾿Ϊ8 ἀϊβοῖρ] 68. 

(ΟἈ. χϑπῇ, 1--- ῖῖν. 17.) 

ΞΥΔΒκκ: ΟἿ. χἹ 10, Διὶ. Τιδ. : Α ἰεα5 ον]] 
Βιου ὰ ̓υΒῈ}Υ Ὀ6 ρνοίοστοα ἰὸ ἃ στοδῖοῦ.-- -ΤῊΣ ΒΑΜῈ: 
Α ΘΟ στβιίδη τηυβὺ θθᾶς τὶ τοβὶ κηδίίο ἴδ ἰσου 168 
{πὶ Οσοα ονάἀαΐηβ.--- 4) ἐδλ6 ἄοον 977 (λὲ λοιιϑε. Ῥετ- 
ἮδΡ086 ὑμιδὲὶ (Π6Υ ταϊσιξ Ἰοδτο ἰπ ἔσθ. Τῇθ κυ  γ οοπ- 
Βοίΐθῃοθ ἱπίογργοὶβ δυοσγιἷς ἰὰ ἰῃ6 πογβὲ ἩΔΥ͂ 
(αϊ ποῦ). [Βἰκης δὲ ἃ τλθαὶ 8 τροτθ διοίθηῦ {88} 
Ἰγίῃς (ἔχοά. χσχὶι. 6): (6 ᾿Ιδίίβσ πηοἂθ οδῆλθ τ οἢ 
Ἰαΐον ἰηΐο υ86, ἀδιηοης (6 ἀοἸ σαί δηὰ οἰδιηΐηδίθ Ῥογ- 
ΒἴΆ 8. --ΟΒΙΆΝ ΟΕ : [μοὲ ΟΥΘΡΥ ἰδ ΚΘΟρ 18 Οὐγῃ 608- 
Ἰοσῆβ, ὉΠ|688 (ΠΟΥ δτὸ ἰπ ὑβοτΏβο  γ68 ἱπάθοθης δηὰ 
κοάϊεββ. [ὉἘ". χὶΐν. 1δ; Φοόβθρῃ 8 βαΐά ἴὸ ἢιᾶῦθ 
ἰοατποὰ ταδρὶο ἱπ Εγρί ; Ὀὰΐ ἐπΐ8 8 Βαρὰ ἱγ ογϑα Ὁ]6.] 
--ἰ εν. 9; ἰδὲ νγὰβ βαϊὰ Ὑ ΡΥ ΓΑΒΉΪΥ (9).]--ΟΑἹ, χ]ῖν. 
16. ΟἌΑΜΕΕ: σα ΚΠΟῊῪΒ ΠΟῪ ἰο τοῦθαὶ βοοσοὶ 818 
ἴῃ 8 τόμον] τδηποῦ (ῬΒ. 1, 21).-- κε Παπά- 
δμοεΐ : ἴῃ βυδετίηρ οῦ Βοη δηι, ἰΒ6Υ ποτ ἴ0 δίοῃθ 
ἴοσ ἱδοῖν βίπα ἰοπδιὰ Φοθορὶ.--- ΘΗ ΚΌΡΣΕ : ΟΟμϑοΐθηοθ 
ἴθ Ἄδαν ἴθ Ὠοδσθὴ ἀῃμὰ δαγῖῃ. [1{818 ἀϊὰ ποὶ 
οσὶβὺ Π6Ὶ] τουϊὰ ἤᾶνὰ Ὧ0 το δῃὰ 0 ἰοιτηθηΐ, 

(ΟἈ. χἱίν. 18---αῖν. 16.) 

βτλεκε: μου Θοα 858 βυβήοϊΕ Πυτῃ]οὰ 
58. ΤᾺΣ Ὁ] οὨ Ἰάτοο, δ6 ΤΩ ῖκο 8 ἃ ὙΑΥ ἴῸγ ἱδμοὶν 66- 
σΔρΡΘ(Ι] ον. χ. 18).---ΟἿι. χὶν. ὅδ. {υὺῷ0}1ὲ8Ὲ: Α ῬοῸΣ 
τΘαΚ σοῃδοΐθῃοθ, ἴῃ ἰδ ΔΟΚΠΟΝΪ δαὶ οὗ ἰδ σοι, 
5 ΒΙΙοἃ πιὰ ἰδἢ. ἯΥο τουβὲ ΠοΙΪά ὮΡ ἀπὰ οουῃ» 
Βοϊ, ὁρεῃ δοδύθῃ, βῃυνδ 8611, ἩΒΟΘΥΟΡ ὁδῃ, ἰπ ΟΥ̓ΔῸΣ 
τπδὲ (6 Ῥοοῦ βουϊ ΤΩΔΥ ποὺ βἷῃκ ἰηΐο ἀοδραὶν. ΒΘΩ 
ἃ Ομ γίϑιίδη [88 Ὀθθη ὀχδϊ θὰ ὈΥ Οοά ἴο ἷἰρῖι ποῦν 
βἰδῖο, Β6 τηῦβὲ ποΐὶ Ὀ6 δϑδῃδασηρὰ οὗ ᾿ἷβ ροοῦ ραγϑῃίδ, 
ὑτοίδονα, βἰβίοσβ, δὰ οἱος το δίοδ, ΠῸΡ ἀθδρΐθθ 
ἴδοσα (οιι. υἱϊ, 28).---ΤῊΒ δαχξ: 1 πομᾶοῦ ΠΟΤ 
δοβορἢ πσδὶ πατο 761} ΠΟ 8 σδῖη ἰ0 ἶβ8 Ξϊτηθοῦ, 
δο τἱηρίοκδον ἴῃ [8.0 οΥἾπι68 οοτημι θα ἀρδϊηβὲ Ηΐτη ; 

διὰ γοὶ Ὧ6 τηυδὲ Παγο [ἰκἰδϑοὰ Ὠΐπι, ἰ00.---ΟΟἸΡΑτβου 
σῖ δηὰ Φοθορἢ, ΔΟΟΟΤΠΕ ἴο [ἴδον δηὰ ΒδΔη)- 
Ἀ6ο}.--- αι, ν. 24. ὄλεπττεε απαῤπολ : ΤῊηδὶ 6 (86 
τηοϑὲ γδίουδὶ νίονν ἰΏ 81} οδ865, Θβρθοὶδ νυ ἴῃ 1π 6 ἀατὶς 
ἀϊπροπβδίίουδ οὔ Βαμηδῃ 116, ποὺ ἴὸ αὶ: δί δυζηδῃ 
ΟΒΏΒΘΘ, ΟΥ δίδὺ ἴπογο, Ὀαὶ ἰο Ἰοοῖ δὶ αοαἷδβ γαυβ, 88 
Φοβορἢ ἄοθδ Ὦ6Γ6 : δῃᾶ ἰο ἴγαοθ 18 ἰοδάϊΐηρ, ἶπμο ᾶ 
ξοϊάθῃ ἰπγοδὰ ἄγανται ἱπγουρῆ 411 (Π6 (0]116ὁ56 δηά 
ΘΓΓΟΙΒ Οὗ τηθῆ.---Ξηπόνξε : Ηργο (αἴ π6 οἷοβα οἵ 
ΦυάδῃΒ Βρ660}) 8 [1.6 εἶπιο ἴμαί ἴ6 οοτὰ Ὅγθακϑ 
(ιδιογ).---ΤῊο τθουρῖ8 δηὰ ζδο]ηρ8 οὗὐἨ Φαοοῦ᾽ 8 
ΒΟΏΒ 819 811] ἀϊγοοίδα ἱπιθη ον τὸ (δΐ8. οὔθ ἰδΐηρ: ΒΘῃ- 
ἡδταῖῃ τουβὺ Ὡοῦ Ὅ6 δραηἀοῃποὰ; ονογγίμίηρσ οὁ186 
666868 ἴο ἰτου 6 ἰΒοΙη.---Φπάδῃ); ἰΒ ὈΟΪα Ὀαοδυβα Π6 
ΒΡΘΑΪΚΒ ἴσο (6 ΒΊΤΟΠΡ ἱπηρυϊδο οὗ διῖ8 Ὠρατί.--- 
Τῦτηκδ, οὐ Φυάδῃ  δροϑοῦ: ουϊὰ ἰο αοὰ ἰδὲ 1 
ταϊρὩς 6811 προη αοἂ πί(ἢ Θαθα] δράοσν.-- -Φυ Δ ΒΒΟΥ͂ΤΒ 
ἐμαὶ πὸ 15 (86 τρις ὁῃ6 ἴο Ὀ6 Βυτοι (Βίομ ο:).--ὁα- 
ἀδὴ τοὺ Βαγο οἰοθοά τὸῖτ ὑθαγβ, Δ ΠΟῪ «ΦΦΟθΘρΡὮ Ὧ6- 
Εἶπα πὶτῃ ἰἤσθτα (ΕἸΟ οΓ). - δοβορ ἢ βθονγθ ΗΪπηΒ6] ἢ ἃ 
ταοβὶ αὐδοιίοηδίο Ὀγοῖμον, τ ιἶ16, 85 ἃ σοουΐηθ 081] οἵ 
αοά, δα ρΡοΐπὶβ ἰο δίπι, ΔΤΑΥ ἴτοτα Ἀΐρηθ01} δηὰ 8 
ΡΘΟΡ]6.---ἰὰ αοα 411 ἀϊδοογὰβ διὸ γοβοϊ γᾶ, Οὐὑσϑδοθ 
ὨΟῦ ΟὨΪΥ͂ ΤηΔΙκ68 {Π|6 β' ἢ 88 ἱπουρἢ ἰῦ δα ὭΘΥΟΡ ὈΘΘΠ, 
Ὀυΐ ἰὩγοσ ἰξ ἰπΐο {10 5οὰ (ΜίΊοΔὮ Υἱΐ. 10); πϊμουὶ 
8ΔΟΟΙ ΔΗΐηρ δἷῃ 88 αἰ, ἰμδὶ ἷβ, δ υποχρίδιθα, ἰδ τη ῖτ68 
186 ϑεαείοὶ ἀγεὰ δϑ Νἱῦθ )6 πὸ ([88. ἱ. 18}-- 
Βειμ : δογεεα. Βἰδϊογ, ἴῃ βοοϊΐζοῃ χ]. οὗ ᾿ἷ5 Ὠἰδίογι αὶ 
Οχίσδοίβ ἔγοι (6 ὈΟΟΚΒ οὗ ἰμο ΟἹὰ Τεβίδιμθῃξ, ῥτο- 
δοηΐβ ποὶ 1668 ἰΠδη ὑνγοηίγ-πὸῸ ΡοΪη δ Οὗ ΓΟδΟ  ὈΪδῃ 6 
δοΐποοθη Φοδορὰ διὰ 9οβδῦ8. ϑοἢ ἃ ραϊμογίησ, μον- 
ΟΥ̓́ΟΣ, οὗ βοερδγδαίθ γοθασ ἰδηοθθ ΤΩΔῪ ΘΘΕΑΙΪΥ αἰνοτὶ Ὁ8 
ἤτοι ἴ86 τηδίη Γθδίπιγοθ Ἐδοὶ Θβθο 41 ΠΟ ΘΠ ΕΣ 
͵8 ΔΙ ΤΔΥΒ τοβοοίοθα ἴῃ ΤΩΘΏΥ ΓΟΒΟΙ ὈΪδηοθ8. Χοί ΒΪδ- 
16 Β ῥδγδ]]6ὶ ἰ5 αὐἱΐο [0}1} οὗἨ τηρδηΐηρ (800 ΗΕῚΙΜ, . 
ὅ40). ΑΒΔ τοῦ πὸ δᾶγο δὰ Ὀοΐοτο 8 (δ0 ΓΒ] θοαὶ 
οὗ (86 ὑἐγρθ ἴῃ [ῃ6 οουγθο οὗ ἰδίου ; ἰῃὩ9 ΔΒ] ταθαὶ 
οὗ πο οἴδορ μα] 8|}}} 1ἴοβ ἱπ 16 δυιΐατθ (Πδιροῖγ, 
ἐδδὲ “2680ὺ8 τηδο8 ἢἰγβ6 1 ον ἰο ἰπ6 Φ6 8, (86 
Ὀγοί τοὺ πῆῆο τοὐοοϊοθα }ιπι)}, Ζαοῖ. χίὶ. 10; Μαϊί, 
ΧχΊΪ 88, 89: Βοῃι. χὶ. 2, 26. 

(ΟἈ. σὶν. 17-28.) 

ΚΥΔΕΚΕ: ἘρΥρὶδβ ριοδὺ ἸΟΏΟΡ δηὰ ρίουυ ; ἰδ 
βῃοπνίηρ Ποδρειδ! ἐγ ἰο ἴθ6 τι μοὶθ ΟΒυτοῖ, ἔνιαι ἷ6, (86 
Βουθδθ οὗ Ὅδοοῦ. Αἴἶδὺ ἀδσγὶς δῃὰ Ἰοῃρ' Θοιἰπυθᾶ 
ΒίΟΥΤΩΒ, Οὐκ τρδῖκοβ δραΐῃ (0 δ ἷη6 ὍΡΟΣ δΐβ ῬΡΘΟΡΪΘ 
106 Βὰπι οὗ μἴδλδηοθα. ΤῈ6 [ΟΥ̓ οὗ ρίουβ ραγϑῃηΐδ δηὰ 
ΟὨΠ] άτθὴ αὐ βοοίηςς οδοῖ οἷδλος δραΐπ ἱπ ἰδ ᾿18 10 
ΘΟΠΊ6.----ΘΟΗΒόΣΕΒ : (ΤΉτοο Βυπατοᾶ ρΐοοαθ οὗ δῖ νον, 
6488] (0 ὑπὸ πη 40114τ8.)ὺ Ηθ ποὶ ΟὨΪΥ τ ιβμοα 
ἴο ΒΏΟΥ ἢΐθ ἴονο ἰοὸ Ὠἷβ Ὀγοι σοι, Ὀαὰὶ πων ἴο ἰπάποθ 
ἰδ) δὐϑϑηὶ ταθο6 18 οὗ [06 ἤδη ἰ0 υπάοτγίαϊκο ἰ86 
οῦγΠοΟΥ (Οαϊνίη). Οἡ 186 ᾿ΟΌΓΠΘΥ ἰο ΘἰΘΓΏ Υ ἯΘ 
τηυβὲ ποῖ ὈΘΟΟΙΩΘ ΔΏΡΓΥ, οἰἴ 6. τίς ΟἿΡ ΘΟΙΩΡΔΏΪΟΙΔ, 
ον πὶ αοἀ (βΒενῖ. ΩΝ Ομ τίβύδβηβ, Ωὡ8 Ὁγθ 
οὐαὶ ποὺ ἰο αὐτοὶ πὶ τι οδο ΟἿ ΘΓ ΟὨ [ἢ ὙΔΥ 0 
116.--Πξῖμ-:- Τὴ βτθὶ ἱπιρνοδδίου ἰδδὶ [9 7.7διὶ 
ΠΟῊΤΒ τοδθ ρου ἰδ δαοὶ διὰ ροποά-ἄοντι ὅδοοῦ, 
28 ἴ0 οἱ}}} Ηἷβ βοατί, Οδϑοδ δγὸ ποῖ υπέγοχυσῃς οὗ 
ΔΡΟΡΙΟΧΥ δπὰ διάάδῃ ἀοδίϊι δι βίην ἴτοπὶ ἴῃ γϑοθρ» 
ἐἴοι οὗ καἰδὰ ἐἰὰϊ 1 ναϑ βοιβονθλὺ ἜΚ 186 ἸΟΥ 
οὗ Βἴπιθου (0 1ἷ, 29, 80). 
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ΕΙΘΗΤῊ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

ναοὶ επιϊσγαίϊοτ, τοῦδ λιὲδ ζαπιδῳ ἰο Ἐσνρί. ΤῪδ6 εοἰμϊσηιεπέ ἐπ ἰλ6 ἰαπὰά οΓΓ Οοελεν. οαοοῦ 
απὰ Ῥλαγταοῆ. οοδερῪλ᾽ 6 ροἰ δοαὶ Ἑφοποταν. «[αοοῦ᾽δ ἐλαγρα οοποεγπίης Αἰ δωγίαὶ αἱ 

Οαπααη. 
΄-΄ 

φυστυπατεητοατεήβ,μονηκικενακισ ταν. 

ΟΠΑΡΤΈΒΒ ΧΙ. δηὰ ΧΙΥ͂ΊΙΙ. 

Απάὰ 1βγδοὶ ἰοοῖς [18 ἸΟΌΓΙΘΥ τσι ἢ 41} (μὲ 16 Πα, δῃὰ Ἵοδῇῃϑ ἰο Βθογιξσῆθθα, δᾶ 
οἤξτοὰ βου ῆσθϑ απίο 86 αοἂ οὗ 8 (Δίμον 18ιδο. Απᾶὰ σἂ βραΐζο αηίο 1βτβοὶ ἴῃ {πὸ 
γ᾽ βίοπϑ οὗ (86 πίρῃῦ, δηὰ βαϊα δοοῦ, ὅδοοῦ. ΑἈπᾶ 6 βαϊᾶ, δι 1 απ. Αμπὰ δὲ βαιά, 
1 απι αοά, ἰμ6 ἀοἂ οὗἩὨ [ΒΥ [Δ0Π6Γ: ἔδασ ποῖ ἰο ρὸ ἀονῃ ἱπίο Εργρίὶ; ἴου 1 π|}}} {μετο 
ΤΆ ΚΟ οὗ [868 8 ρτϑδὺ παίΐοῃ : 1 Μ|}}} ρὸ ἀονσῃ πιὰ ἰμ66 ἰηΐο Ἐργρὺ; δῇ4 1 ν1}} αἷβὸ 
ΒΌΓΘΙΥ Ὀτίηρ {1166 ἊΡ δρϑίῃ; δηὰ ΨΟ8ΘΡῈ 88}8]}} ρξ Ηἷ8 παιτὰ Ὡροη (Β1η6 ἐσθ. Απὰ ὕ8οοῦ 
ΤΌΞΟ πΠῸ0 ἔτοπῃ ΒΟΟΥ 9 Π6Ό8; 8πα ἰῃ6 801ῃ85 οὗ 18γϑϑὶ σδυγϑᾶὰ ΨΦδοοῦ ἐδποὶγ δῖ Π6Σ, δᾶ ἐμοῖς 
111|10 ομθ8, δῃηὰᾶ {πϑῖν ῖν 68, ἴθ ἴῃ 6 ΨΨΑΡΌΠΒ ΒΟ ἢ ῬΏΔΓΘΔΟΝ Πδα βαηΐ ἐο οᾶστυ μα. Απὰ 
86 0 τοοῖς {Π6}γ σδί116, ἀπά {ποῦ ροοάβ, νοι ΓΠΘΥ δα ροϊίοῃ 'π (μ6 Ἰδηὰ οὗ Οδηδδῃ, 
Δα σδῖηθ Ἰηίο Εργρί, Φαςον, δια 4}1] 8 βοοὰ σι Ἀλὴ: ΗΠ8. Βοηβ, διὰ ἢ18 βου β᾽ ΒΟἢ3 
ψΊ ἢ ἢ1Π), ΠῚ8 ἀδυρηίοτβ, δηὰ ἢ8 βοηβ᾽ ἀβυρῃ τοῦθ, ἀπ 4}} ἢν]8 βοοᾶ Ὀσουρῃς Β6 τι Βῖπι 
Ἰηΐο Εργρί. πὰ [8686 γα (Π6 Ὡδιηθ8 οὔ ὑπ ΟΠ] άτθη οὗ 1βγϑθ], τυ! ἢ σδπια ἰπΐο ΕἸ ρτρὶ, 
ΦδΟΟὉ δηὰ ἢ18 βοῃ8: Βδυθθη, ΦδοοῦΒ βγβίεθοσῃ. ΑἈπὰ {ἢ} βοῃβ οἵ Ββθυῦθῃ; Ηδηοοὶ 
[Ἰοϊμαιοὰ ος ἰπηἰδ τι, ἑοθοματ}, δη ἃ ῬΉΔ]]ὰ [ἀϊσμηραίεμοά}, ἀηἃ ἩδΖγοη [Ῥατοὶ : Ὀἱοσπιίπᾳ απο, δεδα- 
ὮΪ οπο], δηα Οὐδττμὶ [Ἑλτεξ : Βοθῖϑ οπο, ὕδϑοσι. : υἱμετ-ἀσοδοοσ. Απᾶ (ῃ6 βοὴῃϑ οὗ ὥϑ'θου ; Φοιαυδὶ 
[ἀδγ οὐ Ἰ᾿ἰσδέ οὔ σοὰ], δηα «“δτιΐπ [{8ὸ τἰραί μαπᾶ, Ἰαοχ], δα ΟἸ] δα [σοραῦ. : φαπέϊοσιοθο; Ἐσεέ : οίσοσς ], 
δηἀ Φδοβίη [Ποππάα:], δηα ΖοΙ ΔΓ [Ἰἰρμἐσαίηρ οπο, Ὀτὶφμέ- δοπης “:} δα Κ'Βαὺϊ [ἐδϑ στο δεκοὰ 201:}] (86 
801} οἵ ' Οὐδπδδη 8.) οϑη. Ἂἀπα (ῃ6 8018 οὗ [μουἱ; (ὐδγβῃοι [ἀχραϊαίοι οὗ ἐμὲ μεοΐαδσιο 1], 
Κολδῦδι [οαπρτορϑθου οὗ ἐμο οστιϑοαταίοὰ 2], Δῃ ἃ Μογαγὶ [μασθὰ οπο, κονέτο σπιδ, ὑσβοξίβεσ οἵ ἀϊβοιμηῃτι 7]. 
Απᾶ {δα 8οη8 οὗ δυάδῃ ; Εν ἡ ν εἰβὰκτνι. δῃὰ Οηδῃ, δῃὰ ϑ'[6]δῃ, δα Ῥ)ιδᾶσοζ, δῃὰ 
Ζατδῃ: υΐ Εἰ δα Οηδη αἰθα ἴῃ {ἢ6 δηά οἱ βδπδδὴῃ. Ἀἀμπᾶ ἐΐθ βοῃ8 οὗ ῬΏΔΓΟΣ ΤΈ͵Ὸ 
Ἡδζίοῃ [06 Υ. 9], δηὰ Ἠδυὶ [σραγασ ξαπέϊθ ομο, ἀθὶ!οδῖθ συ. Ἀἀπαὰ ἴῃ 8οὴβ οὗ Ἰϑβδοῆδγ; 

Π0]8 [ποσπὶ, οοσυδεποστη, οσι ἀσοβοοὰ ἐπ οσίτωδος οἱοίς, πατ-ἀτοδ], δια ῬῃυνδΔῃ ΦΕΡΆΘΔὮ, υἰΐοτασιοο, σροοοῖ, 

: απᾶ Φοῦ [ΞΞ 3585, το Ντον, χανὶ. 39; 1 ΟἼγοσι. γῇ. 1, τοξασπου , 8η ἃ ΘΠ ΤΟΙ [Χοορίπς, κπατὰ- 
ἴη6]. Απᾶ (6 Ββοῃ8 οὗ Ζορυϊυη; ϑ'δγβθα [ϑοαροὰ, βδαϊ ναι !ου]), θὰ ἘΠ]ΟῺ οακ, σέσοπιξ ο56}, ἀπὰ 
Φα 66] [παϊτρ προ 604], ΤΉΘβΘ 06 {88 Β0η8 οὗ] 6Δ8, ΜΠ ΟΝ 86 Ὅδτθ υπῖο 8οὸῦ ἱπ 
Ῥδαδῃ γαῖα, 1} 18 ἀδυρμίον Θ᾿ μδῇ : 4}} {Π6 δοιὶβ οὐ 818 8008 δηᾷᾶ 818 ἀδυρ ίθυβ τϑεγέ 
τηϊτῖν δηὰ ἴγθθ. απᾶ (8 βοῃδ οὗ αἰδᾶ; Ζ᾽ρίοῃ [νεβοίδοσ, ναίοδσαδαι, ἐμ ϑοοίπ οζ], δῃὰ 
Ἡλρρὶ [σμαγαὶ, ἐμο ζοδένο οὔοΪ, μη] [ἔδο τοείτης ὁπ}, ἀπ ΕἸΖΌΟΠ [Θαδδα. : ἀφνοϊοὰ ; Βδτεί : ̓ἰσίσηεν], 
Ετὶ [{παϊολπιδα}, αθὰ Αὐτοὰϊ [ἀοφοαπάδηι}}, δῃὰ ΑὙο]Σ [μοτο]. Απᾶὰ [0 δοὴ8 οἵ Αβῆδγ; 
διιηπαῖι [ τέαμο], δα 1βη δ} [|κ6], ἀμ Ιδ0ὶϊ [αἸῖκο, οπιο ἰο ἀποίδεσ ἐπίῃ} 7], δῃ ἃ ΒΘΙ͂ΔᾺ [ε|Δ], 
δηὰ γῇ [κασι {μὴν βιβίθσ ; δῃᾷ {ῃ86 8οὴ8 οὔ Βογίδῃ; Ηθθϑὺ [ουορδαν, δδδβοοίαίο 
δηᾶ Μδ)οὨἰοὶ [τῶῦ χίπρ ἰό 60]. Τθ89 ἀτ {Π0 βοῃβ οὗ Ζ))ραὶ), βοτὰ ᾿υϑΌδη ραν ἴο 
18 ἀδυρΐθτ, δᾶ {8.686 8ὴ8 Ὀδγθ ὑηΐο Φδοοῦ, ΟΥ̓ βἰχίθθῃ 8ου]β. ΤΏ βοῃβ οὗ Εδοβοὶ 
ὅδοοῦ᾽β σι; δοβθρὰ διὰ Βεη)αταΐῃ, ἀπά υπΐο Φόβορὰ 'π [86 Ἰκπᾷ οὗ Εἰργρὶ σγϑῖα 
Ῥοῖῃ Μδπδββοῖ δπὰ ΕΡὨγαίτι [606 ο88ρ. 1. οἱο.7, τ ]οἷϊ Αβθηδίμ, (86 ἀδυρηίοσ οὐἉ Ῥοῖ!:- 
Ῥ᾿ογϑὶ ρυϊθϑὺ οὗ Οη, Ῥαγθ υπίο δὶπι. Αηά [ἢ 8βοῃϑ8 οἵ Βδῃ)δγαῖῃ σγογο Β6Ϊ8}} [ϑϑὲ Ἵβαρ. χἰν. 3, 
ἀονοῦγεν], 864 ΒΟΟΣ [σοῦὰς οδτηο ἢ χοῦ], δηἃ ΑΒ} 6] [Ἄρσουι], αοτα 'π Βρδέοτ 1], διὰ 

δἀοττιοὰ οτ6, ἔγοσὲ ΠΕ 

ἀπο Τφοοῦ : 8]} {Π6 8βοιϊ8 σσγογθ βεαύθῃ. ΑἹ] {Π6 βου}]β ὑμαὺ οι ψ 1} 8000 Ἰπίο Εἰσυρῖ, 
ψγ οἢ σαη6 ουΐ οὗὨ ἢΐ8 Ἰοὶη8, Ὀ681468 780. 8 8οῃβ᾽ γίνϑϑ, 8ἃ}1} [06 800}]5 6ΙΘ ἰδ γΘΈΘοοσΘ 
δη βῖχ : Απά (0 βοῃ8 οὗἩ Φοββρὰ, Ὑ οὶ πσοσὸ Ὀόσῃ Εἶπ ἴῃ ΕΥΡί, Ὑ6͵Θ ἔνγο 8οὺ]8; 81} 
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4Π6 800]8 οὗ {Π6 ἢουβο οὗ δοοῦ, σι ἢ σδὴθ ἰπίο Εἰργρί, σοῦο ἰβσθθβοοσα δηδ ἰθῃ, 
Απὰ ἢ8 βεηὺ δυάδῃ Ὀείοτα εἶτα ἀηΐο ΦόΌΒοριι, ὑο ἀϊγθοὺ 1118 ἴδοθ ̓  απο (οβι θη; δηᾶ ἰΠ6 Ὁ 
σϑῖη6 Ἰπίο {16 Ἰαπὰ οὗἩ (ἀοβθβῃ. ΑἈπᾶ Ψοβαρῇ τηδὰθ σϑϑαγ δ18 σῃμδγιοί, δηὰ θαῦ ἃρ ἴο 
τηθαϑῦ [8γ86] δ18 ἔδίμοσ, ἰο (ὐοβῆθῃ, δηα ρῥγθϑθηίθα ἢϊτηβθ]ῇ υηΐο Εἶτα ; δῃα δ6 [6]] οἡ Ὦ15 
Π6ΟΚ, δῃᾶ τυορὺ οα 18 πϑοὶς ἃ ροοὰ ψ8116. Απα 1βϑῖδεὶ βαϊὰ υηίΐίο Φοβδαρῇ, Νουν θοῦ τὴ 
16, βίῃςσθ 1 ἤδυὺθ 866} [ὮΥ ἔδοθ, θϑοδῖιϑο ἰΒοὰ ατὸ γοῦ αῖνθο. αἀηᾶ Φοββρῇ βαϊὰ υηΐο ἢΪ8 
ὈτγΘΙ]Πγθη, δηἃ ἀηΐο ἢ 8 διμορο Βουβθ, 1 ψ1}} γσὸ ρ, δῃὰ βου ῬΒδσδοῖ, πὰ 580 υηΐὸ 
ἢ, ΜΥ Ὀγοίγθη, δημα ΠΥ [δύ ΘΥ᾽8 Πο.86, ὙΥ οι τῦόγ6 1π (6 Ἰδηὰ οὐ Οδῃδδῃ, ἃγ8 ΟΟμ6 
απο τη6 : Αὐτά {116 πη 8.6 Βῃθρῃογάβ, ἴοσ {Π6ῖνγ ὑγαᾶθ ἢδίῃ Ὀ6θι) ἰο ἔθθα σαί]θ; δηὰ 
ἸΘῪ μάν Ὀγοιρ  ῦ ὕΠοὶγ ἤόοκβ, δα {ποῦ Πογάβ, δῃὰ α]Ϊ ὑπαὺ ἰδ ν ανθ. Αηὰ ιὑ 5}18]} 
οοπ16 0 ρᾶξ8, ἢ θη ῬΉΔΙΔΟΙ 88}}8}} οἂἹ γοῦ, δῃηα 8}}8]} 880, ΥΥ μδΐ 18 γοὺγ ὁσοΌΡΔΙΟΙ 7 
Τὺ γ6 8}}8}} βαυῦ, ΤΥ βουνϑδηίβ᾽ ἰγϑάθ δίῃ. Ὀθθὴ δουῦ σαί] ἔγοπιὶ οὐσγ γον, οσΘ ἢ 
ἈΠῸ} πονν, Ὀοίἢ τγὸ ἃ πα 8180 ΟὟγ ἔδί ποι: {Πππῶὺ γ8 ΤΩΔΥ ἄνγ6}} ἴῃ {(Ππ0 Ἰαπὰ οὗ (οβίθαῃ ; ἴου 
ΘΥ̓ΘΤΥ͂ ΒΠΘΡΒΘΙΑ 18 8 δοιηϊπαίίοη ἀπίο ἰμ6 ΕἸ ρΥΡ ΓΙ Δη8. 

ση. ΧΩΥΙΙ. 1 Τηθη 9 οΒαρἢ οἂπιθ δηᾶ ἰοϊα Ῥμδγδοῖ, απὰ βαιά, ΜῪ [δίῃθσ δῃᾶ ἸΥ 
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Ὀτοίτθη, ἀπ {μον ἤοοῖα δηαὰ {πΠ6}Ὁ πογάβ, δῃᾶ. ἃ1}} (μδὺ ὑμ6 0} αν, ἅτ οοῖὴθ ουὖὖ οὗ [88 
Ἰδηᾶ οὗ ῳΑπδβϑῃ; δηᾶ, Ὀθ}ο]ᾶ, ὑΠΘΥῪ ἃσθ ἱπ {86 ἰδῃᾶ οὗ ἀοβῆθη. πὰ ἢθ ἰοοὶς βοιὴθ οὗ 
ἢἷθ. Ὀτοίγοη, ουθ ἤγθ τηθῃ, 8ηἃ ῥτγϑβθηΐθα ἰμθὰ αηΐο Ῥηδσδοῆ. πᾶ ῬΒΆσδΟΙ βδὶα 
ἀηΐο 818 Ὀγοίμγοη, Ὗ δὶ 8 γοῦν οοουραίϊοη ἢ Απᾶ {Π6Υ Βαϊα απο ῬΒδγδοῖ, ΤῊΥ 
βουδηίβ αγὸ βῃθρῃοσᾶβ, Ὀού γα, απᾶ α͵8ο οὐῦγ ἔαίμοιβ.υ ΤΏΘΥ βαϊα, τῃογθονθσ, ὑηΐο 
Ῥμαγϑοῖ, ΕΣ ἰο 8ο]οῦγῃ ἴῃ ὕΠ0 απ 816 7 ΟΟΤΏῚΘ; [ΟΣ {ΠΥ Βουνδηΐθ ἤδΥθ ΠΟ ραϑίιγα [Ὁ 
{61} ΒοοῖκΒ; ογ ἐμ [ἈΠ}106 18 Βογ6 1η [Π8 ἰαηὰ οὗἩ ῳδηῆδϑῃ : ΠΟῪ ἰΠΠογθοσθ, 78 ῬὈΓΑΥ͂ (1166, 
Ἰεῦ (Πγ βαεγνδηίΐβ αν76]] ἴῃ [Π)6 Ἰαπά οὗ ἀὐοβϑῆθῃ. Ἀἀπα Ῥθδγαοὶ βρακα απίο Φ 56 ρἢ,, βαυϊηρ, 
ΤῊΥ ἰδίμον δᾶ {ῃγ Ὀγοίθσθη 8.6 Οοτηθ πηίο ἰπΠ66: Τ|ο ἸΔηα οὗ Εργρὺ 5 Ὀοΐοτο (866 ; 
ἴῃ [89 Ὀεοϑὺ οὗἩὁ Ἁ ἰμ6 Ἰδμᾶ τωδῖζο (ΠΥ ἔδίπου δηὰ Ὀσοίησοα ἰο ἄτγ6}}; ἴῃ ἴπ6 ἰαπὰ οἵ 
οϑίθηῃ ἰθὺ ὑποῖὶ αὐ76}} : δηὰ 1 ἴσα Κηονγοδῦ ΔΩΥ τηθὴ οὗ δου υἹν διλοηρ ὑπ 6 τὼ, {ἢ 6 ἢ 
τιᾶκο ἔμθια ΤΌΪΘΙΒ ΟΥ̓́Ι ΤΑΥ͂ οΔ{118ϑ.{06. Απὰ Φοθορὰ Ὀτουρῦ ἴῃ Φδοοῦ ἢ5 ἐδίδου, δπὰ βεὶ 
Ἰΐτα Ὀοίοτο ῬΏΔΥΘΟΝ : δηα ὁδοῦ Ὀ]θββοα ῬΏδσαοῦῃ. ἀπά Ῥῃδγδοῇ 8818 υπίο Φδοοῦ, ΗΟ 
ο]ὰ ατὸ ἰβοὰαῦ ΑἈπὰ ὅδοοῦ βαϊὰ αηΐο ῬΒδύδοῦ, ΤῊΘ ἀδγβ οὗἨ [8 γϑδγβ οὗ Τὴ ῦ ΡΠ συ τηδρΘ 
αγὸ 8. Ὠυπατοα δηὰ {ΠΙ ΓΟ ὙΘΆΓΒ: ἴΘἡ πὰ 6υἹ]] πᾶν (86 ἄδγβ οὗ [ῃ6 γϑδῖβ οἔ τὴῦ 118 
Ὀθ6η, δηᾶ ἢδυύθ ποὺ δἰἰαϊμθὰ αΐο ἰἢ8 ἀδΥ8 οὗ [ῃ6 Ὑθ6878 οἵ {6 119 οὗὨ τὴν ἔδί πο β 1ῃ [86 
ἄδγϑ οἵ ὑμοὶγ ρΠρτίαρθ. Απαᾶ ὅδοοῦ Ὀ]688.6α ῬΠΔτδΟΙ, δηὰ στοηῦ ουὖ ἴτοπὶ ὈΘίοτο 
ῬΒαγδοῦ. Αἀπμπαὰ Ψοβθρὰ ρἰδοβα δ18 ἔδί μεσ δῃὰ 8 Ὀσοίγθη, δ ρᾶγα ἔμ ηλ ἃ ροββθβϑί ἢ 
ἴῃ {Π6 Ἰαμᾶ οὗ Εἰσγρί, ἴῃ {π6 Ὀ68ὲ οὗ [86 ἸΔῃά, ᾿π [μ6 Ἰαπα οὗἩἨ Εδηγ65865 [Βαπιδδβ, βοπὶ οὔ (89 επῃ, 
ΤΆΘ πϑσηϑ οὔ δουασαὶ Ἐφγρίίδηι κίηβ], ἃ8 ΠΆΓΟΙ ἢ δα οοτητηδπαθᾶ, Απα Φόβορ πουτγὶϑιιθα ἢ 18 
[16 Ὁ, δηα ἢ18 ὈγΟΠΓΘΏ, 8ηα 4}} 18. 180} 6 τ᾿ 8 Πουβο ἢ ο] ἃ πχιῦϊ Ὀτοδᾶ, δοοοσάϊησ ἴο {πΠῸῚΣ 
[Αταὶ 6 8᾽ ἰῶεων; “Τὸ ὁδοὶ οῃ9 δοοογάϊηρ ἐο ἐμ ππταροσ οὗ 18 οὨΠάσθα ἢ. Απα ἔλεγε τσαϑ Ὧο Ὀγοδα 
ἴῃ 81} [86 ἰαηᾶ ; ἔογ {Π6 δῃληθ τυα8 ὙΘΙΥ͂ ΒΟΙΘ, 80 1μ8αῇ (86 Ἰαῃα οἵ Εὐργρῦ, δῃὰ 4}} [86 
Ἰαμᾶ οὗ Οδμδδη, [δι αἰθα ΟΥ̓ σθαβοη οὗ [806 ἰδιαΐπθ. Απά Φοβαρὴι ραϊμοτθα ἃρ 4}1 [ῃ8 
ἸΏΟΒΘΥ ὑδαὺ τγὰ8 ἰουπαά ἴῃ {π0 Ἰδμᾶ οὗ Ἐργρί, δπὰ ἴῃ {86 ἰδῃὰ οὐ Οδηδδῃ, ἔου ἴῃ6 οότῃ 
νοῦ ἔμ γ Ὀουρῃῦ; δῃα φοβερὰ Ὀσουρῃῦ ὑῃ 6 ἸΔΟΠΘΥ ἰπΐο ῬΒΑΓΔΟ 8 ἤουβθ. ᾿Απὰ σψἤθη 
Τ]ΟΠΘΥ͂ αἰ ]6α ἴῃ [86 Ἰαπᾶ οὗ Εργρὲ, δῃὰ ἴῃ (86 Ἰαπᾶ οὗἨ Οδηδϑῃ, 411] {π6 ΕἸΡΥΡ ]ΔῺ8 οδπλθ 
πηίο Φοβαρῇ, δπα 88]4, (Σἰγ8 8 ὈΓαΔα: ὉΣ ΜΕΥ δου] γγὸ ἀϊθ ἴῃ ΠΥ Ῥγθβθῆοθ Ὁ [ὉΓ ἰἢ9 
ἹΠΟΙΘΥ͂ Δ] 60, Απᾶ Φοβθρῇ βαϊα, αἴνθ γοὺγ οδὐι]6; δηᾶ 1 υ57}}} σῖγα γοὰ [ὉΣ γοὺτγ οδίι]6, 
1 ἸΩΟΠΘΥ͂ ἔα]. ΑἈπα {ποὺ Ῥγουρῆν ἐποὶσ σαί] ἀηΐο ΦΌΒΘΡΗ ; δπὰ Ψοβθρῇ ρᾶῦθ ἰδίῃ 
Ὀγδδὰ 1ἢ Θχο ΔΏΡρΡΘ [ὉΥ ΠΟΙΒΟΒ, 8πα ἔοὸτ ὑμὶν βοοῖκα, δηᾶ [Ὸγ [86 οδἰ]6 οὗ {π6 Ποτάβ, δηᾶ [οσ 
{1:6 85568; 8δηα Π6 [δὰ ἵποὰ 0} Ὀγθαὰ [Ὁ 411 {μοὶγ σαί ]6 [ῸΣ ἐμαὶ γϑᾶσ. Ὕ ἤθη {δὲ 
ΥΘΔΣ ΜΑβ δῃαθα, ὑΠ6 Ὺ οδὴθ υαπΐο ἢϊτα [86 Ββοομά γϑδσ, δῃηᾶ βϑια αηΐο ἷμι, 6 "111 ποῦ 
Ἰιϊὰθ ἐξ ἔγοπλ ΤΑΥ͂ ἰἸοτά, μουν ἰμαῇῷ ΟἿΤΓ ΤἹὩΟΠΘΥ͂ 18 Βροηῦ; ΙΩΥ͂ Ἰοτὰ αἰ8ὸ βίῃ: οὐγ δογὰβ οἱ 
οας16; ὑθαγθ 18 πού δυρῇνὐ Ἰοῖ 1π (86 δβριιύ οὗἩ τηῦ Ἰογᾶά, θὰῦ Οὐ Ὀοά]68, δπα οὐγ ἰδηᾶβ: 
ὙΥ Βοσοίοσο 888]} χγα αἴθ θϑίοσγο ἐπίηθ δυϑϑ, ὈοΪὰ ττἴὸ δῃὰ οὐῦγ ἰαθᾶῦ ΒΥ ὰ8 δηα ΟἿΥ 
Ἰαμὰ ἴογ Ὀγϑδᾶ, δῃηὰ τῦὸ δῃηὰ οὐγ ἰδῃὰ νν}}} Ὅ6 βαυυδηΐβ απίο ῬΏΔΙΔΟΝ ; δηᾶ ρΊνΘ 8 5666, 
{Ὁ τ17ὸ ΤΩΔΥ͂ ᾿ἴνϑ, δῃᾶ ποί ἀ16, ἐῃαὶ {πο Ἰαηὰ Ῥ6 ποὶ ἀθβοϊαίῖοα: ᾿Αἀπὰ ΔΦοβθρίι ὈουρἈῦ δἱ] 
[86 Ἰαπᾶ οὗ Εἰργρὶ ἴοσ ῬΒδδΟΣ ; ἔοσ {π6 ΕἸργρἐϊδη8 βο] ἃ δυθσΥ πδῃ 18 Πα], Ὀδοδαβθ 
ἐ86 [δτη 9 ὈΓΘΥΔΙ]6α ΟΥ̓́ΘΡ {θὰ : 80 {88 ἰαηὰ θδοϑτηθ ῬΏΔΥΔΟ Β. ΑἸ 85 [οσ {ῃ 86 ρθ0ρ]6, 
ἢ τοιηοῦϑα ἔδθπὶ ἴο οἰ 168 " ἔτοτα οπδ δῃὰ οὗ [Π6 Ὀοσγᾶϑτγβ οἵ Εἰσγρὺ δνϑὰ ἰο {π6 οέλεγ 6πὰ 
{μογθοῦ. ΟἾ]Υ ὑπ Ἰαπα οὗἨἁ {π6 γυίοϑδίϑ δουρὶ ἢ6 ποῦ; ἴον {86 ῥτὶθϑίβ δα ἃ ρουθοῃ 
αϑϑισπεά ἴοι οἵὗἨ Β]δτδοῖ,, δηα αἸα ϑαῦ ὑπϑῖσ ρογίϊοι τν μοὶ. Ῥ]ιΆταοῖ σαν ἱμοῖα : ὙΒΘΙΘ 



6880 ΟΕΝΈΒΙΒ, ΟΒ ΤῊΣ ΕἸΒΚΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ, 

23 ἴογϑ (Π6Υ 80] ποὺ ἴ86ὶγ ἰδαηᾶβ, ΤΉ ΘῈ Φοβορὶ βδ᾽α ππίο (μ6 ρθορ]θ, Βϑμο]ά, 1 βανϑ Ὀουρδῖ 
σου {818 ἀαγ, δῃὰ γόους ἰδηά, ἔος Ῥμαγδοῖ ; 10, ὅγε ἐδ βϑβὰ [ὉΣ γοῦ, δῃᾷ γα 5}14}} βοὺνγ 186 

24 απ. Απᾶ ἰἰ 5μ8}} σοι ὕο ρβϑβ8, ἰῃ 89 ἼΠΟΓΘΔΒΕ, ἰδδὺ γ8 8}|8}} γίνο {16 ΒΠἘ ραγί ὑπΐο 
ῬΒΆΓΔΟΝ, δηα ἴουσ ρδτβ 884}} Ὀ9 γὙοὺ οὕγῃ, [ῸΣ βϑδὰ οἵ ἴῃ Β6]4, δὰ ἴοσ γοὺσ [οοά, δὰ 

26 ἴον ἴβϑῖα οἵ ΥΟῸΣ Βουβϑμοΐὶα8, δῃα ἴῸΣ [Ὁοα [ὉΓ γοῦγ }}{{16 ΟΠ ΘΒ. Απὰ {Π 6} 8814, Του μαϑβὶ 
βδυθα ΟἿΓ ᾿ἴν 68: 16ὲ υ8 πὰ ρτδοθ ἴῃ (Π6 βι αὶ οὗὨ πη Ἰοσᾶ, δῃᾷ γχὸ ψ1}} Ὀ6 ῬΒΔγαΟμ ̓Β 861- 

26 νϑηΐβ. ἀπὰ Ψοββρὰ τηδάβ 1ζ ἃ ἰδῪ ΟΥ̓́ΘΡ ἴΠ6 Ἰαπᾶ οἵ Εἰργρὲ υπίο {818 ἀδυ, ἐλαέ ΒΆΘΟΣ 
Βμουϊὰ αν ἰῃ6 δ ρατέ; δχοθρύ [89 ἰδπά οὗ ὑμ6 ργιθϑὶϑ ΟὨ]Υ, οι Ὀθοδπια ποὶ Ῥἢ: 

21 το 8. Απὰ [8γ8ε] ἀνθ} |6α ἴπ {π6 Ἰαπα οὗ Εἰργυρί, ἴῃ [86 σουμίγυ οὗ (ἀοβῆθῃ; δῃηὰ ἰἢδῪ 
28 δὰ ροΒΒοβϑί ἢ 8 " ὑβϑγϑίῃ, δῃὰ ρτϑυῦῦ, δηα ζω} }]16α ἐπαν ἂν πον Απά ὅδοοὸῦ ᾿νοὰ ἴῃ 

[86 Ἰαπὰ οὗ Εἰργρύ βουθηΐθθῃ Ὑ6818; 80 {Π9 Ὑ7Π016 ἃῷὸ οἵ ὅδοοῦ σχ88 δὰ δυπάγοα ΕΙΣ 
29 δῃηὰ βϑύϑθῃ ὑϑᾶϊ8. ᾿Ἀἀἀμὰ [89 {1πὴ6 ἄγον πἰρἢ (μδὲ 18Γ86] τηυϑὶ ἀ]6; δηὰ ἢ ᾿β]θὰ ἢ}9 508 

Φοβθρὴ, δηὰ 8814 υπίο δΐμπι, 1 ποτ 1 πδνθ ἰουπα σΤδοθ ἰὴ [ὮΥ εἰρμέ, Ρυΐ, 1 ὈΓΑΥῪ ἴδ 66, ΒΥ 
μδῃ ἈΠᾺΘΣ ΤΩΥ͂ {5 ἢ, δηὰ ἀθα]ὶ ΚΙΠΑΙΥ δηα ὑγὶν ἢ τὴθ; ὈΌΓΤΥ πιθ ποῖ, 1 ΡΓΔΥ (866, ἴῃ 

80 Ἐργρῦ: ΒιΠ]1 1] 116 στ ἢ ΣΩῪ ἔδίμοτβ, απ ἰμου διαὶ ὶ ΟΘΥΥΥ͂ τ ουἱ οὗ Εἰργρί, δὰ ὈΌΓΥ 
31 τὴ 1ὴ {ΠῚ ὈΌΓΥ Πρ. Ρ͵δοθ. Απὰ Β βαϊὰ, 1 ν}}} ἀο δ8 ἴμου μιδϑὶ βαϊὰ. ἀπα ἢ βία, ὥϑὅ'ννθδγ 

αηΐο π|6. Απα 6 ΒΥΑγΘ ὑπο ἢ, Απά 15786] ρονϑα 1286} ἀροὴ ἰμ6 θεὰ Ὠδβα. 

(1 ΟἹ. χὶνὶ. 2ῶ.--[80 ΥΧ Ὧδγο βὰάφὰ, αὖος δδοιπδοδοῦ διὰ Ἐρδιζαῖσι, ἃ τοτδὸ δϑοαιι πρὶν ἔγοσα 1 Ομ σοι. τἱ. 14, αὶ 

αἰ δολίης δο σθαι, θοΐἢ ἔγοσα 86 ΗἩοῦτονν οὗ ἐδαὶ νἱδοο, δη . ὰ τοῦ 80 Υχ 1ἰδοῖζ, ἔδαι ᾿ξ ὁδὉ Βαγὰϊν ὕ6 σοοορδοῦ. Ἠο 

οἴδιον δηοίσεῃςξ γοσγείοσι Ὧδα ἐξ. 1 ἱβ ποῖ ἢ ἐδ βαιηδσίίδῃ, τ ΒΊΟὮ, ἰΏ τοδὲ ολϑοα οὗ τασίδλποο, Ὧδ5 ὈοσῈ τδθ ἕο ΘΟ ἔοσαι ἕο 

ΟΊ ΧΧ, 71} τὰ ἰῃ δοῖθ οὰ ΗἩΘΌΓΣΟΤ, οορὶθα, δ μδὰ οἰ οασὶ ν Ὀθσῶ νυΐ [ἢ ἴ0 ΟΔΣῚΥ οὐ ἔδο ᾿ἰπο οὗ ΦοΔΟΡΕ ; δαὰ [Π28 βῆ οα 
ὯΒ ΒΟῊῪ ΟΧΡΙΔΏΔΊΟΤΥ φοῃο]α, χοζοστίης ἰο δίας ἐλιίη ρα, ΤΟΔΥῪ ὮΔΥΟ μοὶ 8 υ͵δοο, διῇ! ἃ δοῖῃὸ οὗ ἰμϑαὶ δι δοίϊαϊησ Ρίδοο, ἰὰ ἐδς 
ἑοχί οὗ Οθπ:6811.--Ἰ. 1,.} 

(3 ΥονΣ. 28.-Τ τ, ἰο δδοιο ἐμο πτᾶγ--τἢ ΗΙΡΒΙ οὗ ΤΠ. ὙῈ16 Σηδῖκθὸ ἃ ὙΘΥῪ βοοὰ Θεη86 Βατο, ὑπεὲὲ ἔσο ἐδ δυσπο 
κδλῥοι τὲ ἀσαδείως 1, Ἡδοδ ἔδο ΣΩ͂ΣΧ τοοδον συναντήσας, δὲ ἑπβουλὰ {867 μεὰ τϑιὰ ζηδὲ 29 Β6ῖ6, 88 π0}} 85 7υνε Βεῖον. 

ΤΟΊΒΟΙΧΧ, 88 Ὁδῦαὶ, ἐδιο ϑασιιδσίίασι ἰδ οοῃιϑυτταοᾶ, διὰ αίνοι Τὶ Ἴ729 ἐπίοβ. Το Βγείαο μα αυἸνδλαν,, ἴο ἀρρεαν 

απο, ΟΣ ὑδ δοέπ, πο δθογα ἐμδς 80 ἐγβῃδίδίος σοδὰ ΓᾺΡ (τ ΤΕ ἼΓ15), ἩοΡΒΑΙ ἰηδτιίεινο οὗ ἔδο τεγὺ σεν, 
ΟΣ σορβεσάὰοα ὉΠ δὲ ϑοίησ ἐΠ9 βδσὴθ ἀοίδοϊ τοὶ τσὶ αι. ΤῊΪΦ δλδ βοσηὸ βοϊωὸ ξρροτὶ ἔροϊῃ Ἠδ8δι ἱτοτοοάξῃμ ον (0) τα Ν 

τότ. 39, ἸΌΝ δι) (ΝΊΡΙΔΙ οἵ ΓΤ.) πᾶ ἀρρεαγεά, οΣ “ ρνεβεπνίδα Αὐπιβεῦ)" τὸ δὲτο, ΤῈ6 Τασεῦτα οἵ ΟὨκεῖοα τοπᾶδσο 
ἐδ ἕο πιξεί Ἀὐπε; Ὑὐῖο  σμοτ αἶδο [86 τοδάϊηρ ΓῸ Ἴ9, ἯΚκο ἐμαὶ οἵ ἐιο υχχ.-- Τ. 1.} 

[5 ΘΚ. χ)νί!. 13.--ῸΠ 5. ΤῊ ἐδ δοπιδξσηθθ 8 ῬΏσδϑο οὗ οοσωρασίϑοη, ΟΣ Ῥσοροσείοι, 88 4150 “2 (δδξ Ιαϑτ. χστ. 
δὲ, Νυτῦ. Υἱ, 21; Ἐχοὰ; χί!. 4, 'οἴο.}, γοξ Βοθ ἐξ ἰ ΤΆΟΣΟ οχρχοδαὶνθ δίκαι ᾿ἰ ΟΣ ΠΥ, ἐο ἐλ πιομέλ οἵὗ {19 ἐζ4 σπδε, Ῥζε- 

βοσυΐηρ ἔμ0 θ6160 οὗ Ῥτορογίου, γοῖ διοπίηρ, δὲ [8:68 δᾶτλο ἔἶπηλδ, ϑοδοΡ ἢ 5 Ῥαεμϑεῖο οΔΣῸ---δοοίηρ ἰο ἐδ ψαεδ δῃὰ ῃσοτι της 
ΔΡΡσγορσίδίο ἱοοὰ συϑῃ ἴον 8 9 νου ροοῖ ἰὼ ἐμοὸ βτοδὲ ΘΟΣΩΡΘΏΥ.--Τ. [,.} 

(᾽ ον. 18.- ον τ ΠΡ). ὙΒὸ Τοχίαδ Βατολσί ἐδ δ μιδὲ  χι (513), πϑῖοὰ ΒοεϑΏσο ὅ]16᾽ οομδεητιδ 85 ἃ τ το 
Εἴοββ. [ἔ βοῦσωβ, ΒΟΊΤΟΥΟσ, ἰὸ Ὁ ἐδ δδσηθ Νογὰ, ΟἹ ὙΠᾺ ἃ ἀϊδογαιὶ οσι βόρταρδγ, ἐξ ἕοσς ΤΊ ; διὰ βὸ δὶ} Ἐ:ιο οἱὰ ἐπέδγωσε- 
ἴοτϑ τοφασάϑὰ ἰϊ--αἰέμοσ σοωδίμς δὲ ΟἽ, οσΣ τορασάϊηρ ΓΙΘὨΙ δ φαυϊνδιϑσηὶ ἰὸ ἰδ; ΧΧ ἐξέλιπε, Χαεά, 7ζαϊηίοα ; 8γ τῖδο 
δι γω, τοᾶς ἀξεοίαί6. ἸΑΙΟΤΩΙΥ, Η πὸ τοδὰ ΓιδἘ 5, (26 ἰαπνιὰ τοαδ Ἰορᾶτγ, 7ζαίπί. 8ο ἴμὸ ατοοκο Ὧδὸ ἐμ τοὺ κάμνω οἵ 
Ἰαπιὰᾳ διὰ οἱξίο9 86 π]] 85 οὗ Ῥοσϑοῆδ. Κ'ποι 8 Ῥοοίΐϊο ἰγαπδίος ᾿Δ6 ρτεδαὲ ραΐμοθβ. 80 δ'δο, ἴῃ ἩδῦΌσον, ἰβ 1.6 ταχὺ 
ὩΣΏΩ, ἰοὸ γεφί, ἐγαποίοστοα ἴο [8:6 ἰαπιᾶὰ, Οοιρ. 1.91. χχυΐ 84, 856. ΑΔ δἷδὸ οὐασ νσὺ ὈΥ͂ [Ὁ 6 ΒΗΣΩΘ ΟΣ ἂχ. ορροεὶϊο ἤἄρτ;ο; 
12. χχὶν. 4, 3: Γ922 ὁ ΠΡΡῸΝ ὙΟΜ πος ΓΡ32 ὁ ΠΩΣ, πιοωνηέπρ, το((λενίηρ, (ε ἴλε ἰαπὰ, Ἰαιρμίὰ αἀπὰ «οαϑέξαρ ἴλ τοοτϑὰ. 
ΤΈΏτΟ [5 τὸ ποοᾶ οἵ ταρροείης Οοφϑοῃῃξ ἄοσδ, οΣ οὗ οοτορασίηρ ἐξ τί ΓΙΡ9, ποῖ ἐπ φαϊΐο α ἀϊδοτοοὶ 
ποιὰ. 69 ἰπ ἰ8ὸ αὐ ρωξ δε βουβὸ. Υ βδθο, δι δρροίο κα τοψα, Σοδ τῆ ειγευκιρειρ. θὐνουθᾳ ὧι δξα νς ἰραῳεῖϑε δα πριράς 

φθίνονσα μὲν κάλυξιν ἐγκάρποις χθονός. ΠῚ 

[ἡ Ψατ. 31.-- ΕΣ Ὁ Ἰραῖς ὝΛΩΣ ΤΊ, ἐγαπυζεντεὰ {{ ((λὲ Ῥεορίε) ἰο οἰξέεε, οἴα. ΤῊΘ ΤΧΧ τοδὰ μασο Ὁ ΤΊΞΣ Ὁ ἼΩΣΣ ἼΛΞΣΤΊ. 
ἩΠ1ΘὮ ἐδ κοοὰ Ἠοῦσον, τ ποιπβοιαϑάϊπα ῬὯδὲ ΒΟδΟΣΣ Ὦ]16Υ Θαγα δρουὺὶ ἐξ, ἀμὰ στοπιᾶοσς δοοοσάϊηρὶν, ᾿κατοδουλώσατο Ὡς 

εἰς παῖδας, 'τεαε ίλοιι δεγυς λίπε αδ φεγυανε, τ ΟΝ που]ὰ τοῖ, ὨΟΎΘΥΘΣ, Ὀ6 Φίαθεγγ, ἴῃ 16 ϑϑῆδο οὗ βειν-οσμεσ:λιρ, δο- 

οοχάϊης ἰο ἐδ τηοδὲ τιοδοτῃ ποΐοιυ, Ὀπῖ, ταί μον, δὰ ἰπόσοϑθδο οἵ ἐμοῖς οἰγὴϊ συδὐοοϊίΐοη, Τὸ βασαλσιίδη δε 10:6 Ηεσον 

οΟστοδροπαϊΐης ἴο ἐμὶθ; Ὀυΐ ἴδ 2019 ἀσαυσασηὲ οὗ ἀοδα 8 οἢ 1: 8ὲ οὐδε 5066 ἐο ΒΟΥ ἐδαὶ ἐδ ἐδ ΘΥΘΙΥ ΤΉ ΟΣΟ 8 οοπξοσαι- 

ἐῃᾳ ἰο ἰδ6 1ΧΧ, ταῖπος ἐμὴ δὲ οἷδον ἰοχὶ τῇοσοθ ἐδ6 τοδάΐμρο οὗ 06 ΧᾺΧ τοῖο ἀοσίγοὰ. 866 οἱ ἐδὲβ μαδεασν δὶ: 
ἰσϑδοὶ 26 Ῥενπίαίειιολέ δαπιανίίαπέ Οτίρέπε, οἴο. ν. 3ὁὅθ.. Το ἩΦΌΣΟΝ αἶτοθ ἃ οἷδασ δηὰ δαξαδβοίοσυη δέσιδο, 85 ἱὲ δι ἀξ, διυιᾶ 
ἴδιο πΒο 16 ἀδροοῦ οὗ ἐδ 6 οδ89 ὕἤσοόυδα ἐπδί ἐμ Θὔδαρο τῶϑ ὕ γον. (δδὲ τοδξωρ σοῖμοσ ἰθδῃ ἰο ἰ, Τμο Τασρυζο δατοῦβ πὶ ἢ 
4) Ἡρῦτον. 80 ἄοοθα ἔδ6 Ββγείδο, ΟἿΪΥ τὶ σποσο οἰ ΣΏθ 66, Βδνίῃς, ἰπ5ίοαὰ οὗἨ [86 πἰτ5}9 τοτὰ Ὁ Φ, ἃ τοροϊξδος, 

Ἰγκοῦ Ἰνο «-20. ἄοτα ον (ο οἰέψ, οΣ τδίμας, ὕύσπι Ἴασπν ἰο γζατια. Ἑδβοδὶ βαγε 86 ἀϊὰ {μία ἰο Ὀσϑαῖ ἂρ {λμεῖς ἐπ ὃς 
ἀεσίτογίηρ [6 τοδί 0 ΒΗ ἃ ΣΔΟΙΛΟΥΔΙ οὗ ΟὙΤΙΘΣΒΕΐρ, δ: δὸ ὑσχοναπ πα βοάϊοῃβ, ἃ8 Οτοί 5 8180 σϑιαδιχα ὌΡΟΣ {1:6 Ε1λο6. 
ὍΔ οομσοοι τοαϊμρ 8 οοημβττοοᾶ ΌΥ δοδερησα, Απέΐᾳ. σα, 11,7, 1.-.-]1.1..} 

[5 ον. 27.--Ἴϑ ΑἸ Ν ΒΣ, ὙΠ6 ΝΙΡΆΔΙ ἴοστο, ὙΪ 116 ναδεῖνθ, τοβοχῖνυϑ, οσ ἀσροπϑῃξ δ6:80, πιδῖκοϑ 26 Ἐκργοινβίος 
ΒαΙῸ Θοστοερομπὰ Ἔχ εν ἕο ἐμο ἐοοδιαΐοη] Ἰδτιθτιδρο οἵ ἐδ ΕΠ ρῚ6Ε δοσασιου Ἰδῖν ἰπ τορασὰ ἐο [6 πολᾶἑτιρ᾽ οἵὈ Ἰασιᾶ---λεν ἴοετε 

δεϊεεὰ 97) {{--ἰΒὸ Ῥαδεῖγο οὗ {89 λαδεπάμιι οἱ ἰσπεάμενε ἴπι ἐΠ6 Ἰδηιρβτδρο᾿ Ὁ ἃ βτδΐ. Οὐσορᾶσο Φοδδ. χχίδ ὃ, ΣΤ ΤΣ 
ΕΙ3 Ἀ7 δὲ) “ὖδπ, “89 Ἰδπιὰ οὗ ἐπαῖν λοζαπρ᾽" οὗὐἩ ὙΒΙΘΝ ἐδλεν ἐοόνγε δεὶδεα, 86 ἰδηδιῖδ ἰὴ ἔδο, Βανί βαὰ “ ἰφετν φεϊσὲπ 

οἴνου ἰο ἐβεσα, ἢ κ.- 1. 3. ῸΥ (80 Βεαπὰ οὗ Μοβϑα,"" ΟὐΤΏρΡΘσο δἷϑὸ Νυτωῦ. χχχί!. 80, ἘΞΞΓΩ ΠῚ δ), “ αχμὰ {86} 



ΟΗΑΡ. ΧΕΥ͂Ι., ΣῚΨΡΊΙΙ. 681] 

φρῦνὉ ϑείκορα (ὑπαὶ ἴα, ἔΒοΥ ᾿ιδὰ ρῬουδοδείοσι αἰνσῇ ἐπότο) 18 ἐδ 6 ταϊάσὲ οἵ γοιι.." Ιῃ᾿ ἐδ γασϑὸ Ὀοῆοτο (6 6ΘὮ. χἰνῇΣ. 36), ΦΟΘΟΡῺ 
6 οοἰὰ ἴο δβατοὸ κἰνδη ἔβοτα Ῥοδδοβαίοσ (δοϊΐεᾳὶ ἀουϊνέϊοδδ δα δίοϊμέ ΟΣ διξοσΏοΥ ἰο ἐδο εἴπ, [λι6 οἰλἱοῦ ἸΙοτὰ, οε. Βοϊάδε ἐκ οαρέζδ), 
διαὶ ἴδ, ἰένεγν φ δεἰ είν, ἰὰ ΘΟσΔ6 τοδὶ ΤΩΔΏΣΙΟΣ, ΟἹ ὙΪΕ ΘΟΙΏΘ δθοἷι ΟΘΣΘΤΏΟΣ 06 86 ΔΙῸ ἀδϑοζί θὰ ἰὰ' ΟἹΣ οἱὰ ϑοσζωσοοσ-ἶανν Ὀοοῖκδ. 

ΤΡ Ὁ. Εαδὲ ΘΪΘΝῚ, “ αδὰ Σοϑορὲ μαΐ Ηὶ Ὡς δ ἄϑαγοθ""--ἃ ταοδεωσσίδὶ αἵ [86 ετατιέ, ὈἿΝΤῚ ἽἼ5, ἀπο [μῖ6 ἄδγ, ἐδιας 
5, εἶα 5 Φ"--ἐ ρεγρείμμπι. ΤῈ [6 ἰαἰεσοσδείπα ἰο ποίΐοθ ΒΟ εἰσ κί Σ}ν εἰταονΣ δυο ὈΘΟΉ ἐδο Ἰατ ϊδσραδρο δηὰ οεσοῖηος 

Βἷοο οὗ ἀϊ δετοιί δρο6. ΟὐΤΏΡασΘ ἐδο Ῥσχορβοίξοαὶ, οὐ σρέσί Δ], ἕταυί, Ρ. 1. 8, Ὑμοσο ΓΊΣΓΣ 888 186 ΒΑτὴ 6 ΘΙΩΡ ἨΔ δὶδ, "ἘΠ Δ 
τδῖξοσδ ὅσ δι ἐπλογίίαπος, 6 οηδ οὗ (86 δασὶ [ὉΣ ἃ Ἀοίάέπρ ἴοχαγοι."---1. 1.]} 

ῬΒΕΙΓΆΙΝΑΒΥ ΒΕΜΑΒΆΒ. 

1, ΤΊΘ ἰγαπϑρὶδηϊδίίοι οὗ [6 Ὠοῦδο οὗὅἁ [8:86] ἰ0 
Ἐργρὶ υπάοτν [86 ἀϊνίῃο βδποίίοι ἴῃ [86 ροπθεὶθ οὗ ὑ88 
Ῥοορῖΐο οὗ [βγϑοῖ, δηὰ ὑπάον {πο ρῥτγοϊθοϊςοη δδογάοαὰ 
Ὀγ 86 ορροπίοη ἰο δδοὶ οἴμοῦ οὗ Ερυριίδε ῥγο)υ- 
ἀΐοο δηὰ ον ἢ συδέίοτα : (μ15 Ὀοΐηρ πιὰ ἰῃ6 ἀοδηΐίθ 
τοβοσγαίΐοῃ, οΘοηβιτηοᾶ ΌΥ δὴ οδίῃ, οὔ 86 τοΐϊυγῃ ἰοὸ Οδ- 
τιδη. ϑϑασὶ 8 [Ὠ6 Γππἀδιηθηίβὶ ἰάοα οὗ ὈΟΌΙ οὨδρίθγα. 

2. Κηοδοὶ δηἀ8 ἃ τηδηϊ οἱ αἰ δότοηοα ἴῃ ἐμ 6 Ὠιΐδ- 
ὩΣ οοπίαϊηοὰ ἰπ οδαρίοτβ χ]νὶ.-- χ  Ἱἱ]., “( Ὀούτγθθῃ 

υπὰ θοτίρίατθ 88 ἰξ ἰ8 δοοορίοα ὮΥ͂ Εἶπ, δυάδα 
οδίΐοι οὗ [86 ἰδίου οάξιον." Ασοοογαϊηρ ἴὸ [86 

ΕἸΘΒίσὶ (86 8878), Μία δββοῦ δηὰ ΕΡ γαὶπι δγὸ βδίὰ ἰῸ 
᾿δνο Ὀθθῃ γοα ΒΒ αἰγοδάγυ, πὰϊϊδὲ ἤογο, ἰδ δὲ ἷβ, ἴῃ [ἢ 
“ δια ρ] βοδίΐου," οίο., {86} δρρθᾶτ 88 ὉΟΥ8 (εἰ, στ, 
8-12). [Ιὰπ ἰδ ματταίίνθ οἵ 189 ΕἸοΟὨΐδι, δ οο Β τὸ- 
ααρσδῖ Γ᾿ εἰπρ 16 ὈατίΔ] ἰ8 ἀϊγεοίθα ἐ0 811 μἷ8 οἰνὶ]- 
ἄγθη, πη ἶδὺ Πμοτο ἴδ 8 τηδάθ ἴο Ψοϑθρίι"ι ΟἿΪΥῪ ἐμ 
χ]ν. 31). Απὰ {8 ἷβ Ποϊὰ ἊΡ 88 ἃ Ι 
5δα δῃοίμοῦ βρϑοΐμιθη οὗ {ἢ 8 οὐ 168] ἀπβέ- τ υρὰὶ Ρ. 
886. Ηστο αρεΐη ΚΉΟΡ6Ι ΚπΟΒ ποῖ ΠΟῪ ἴο ἰδξθ 
[8δὸ εἰκη βοδηοΥ οὐ 8 ἅπαξ λεγόμενα. Ἐτοῃ ἸΠΠ, 
ΟΣ. 23, τηυδὺ ΔΗΒΎΤΘΓΙ 88 ὑτοοῦ οἵ ἃ βοοοηῃὰ Φολονίβεο 

οῃΐ, 
8. ΟἿ. χΙνὶϊ, δῃ ἃ χ]νἹ]. ἀγὸ ἰδ ὈΥ Ὠ6}11280 ἢ ἃ8 

Βοϊοηρσίης ἴο ἴΠ6 Βαρεογβοτ Ρἤοῃ, 88 σοῃίδιηΐηρ 8 00 Ὁ Β 
τΟΒΙΔΙΠΘΏΪΑΡΥ ΔΥΓΔΏΔΟΙΏΘΏΓΒ, 

4, ΤΊ οσοπίοηίβ: 1) Φα 0 0 Ὁ᾽ 5 ἀδραγίαγο, οὗ. χἸνί. 
1-1. 2) ὅδοοῦ᾿Β ἔλπυ, νογ. 8-21 ; 8) 186 τϑυπίομ 
δηὰ τουΐαβὶ βα]αϊδίίου. ἴῃ [ἢ Ἰαυά οὗ Οοδθθη, ΥΓ. 
428-34 : 4) ἰηϊγοάυσίίομ οὗὁἨ ΦΟΒΟΡἢ Β Ῥτοίσϑῃ δπὰ 
5 ἔλιπον Φδοοῦ ἰὸο Ῥμδγδοῦ ; στϑηΐ οὗ ἴπὸ ΟὈΒθα 
(οττίζοτΥ : ἰδ6 ἱπάποϊίζου δηὰ οί ε]οτησηὶ οὗ 16 Βοῦβ6 
οὗἁὨ Ιβγϑε], οἷν. χ]νὶ!. 1-19. ; δ) Φοθθρ δ δάτγα ηἰβίτι!ο 
ἴῃ Ἐχγρὶ, γον. 183-26; 8) 1ετ86] ἰῃ Ἐσγρὶ δηὰ ἰῃὸ 
Ῥτονΐδο ἢθ ΠΠΔΙΚ68 [ὉΓ ᾿μὴθ τοϊασῃ ἴο Οδηδδμ, ούθῃ ἰὼ 
ἀοαιῃ, τοτβ. 2]--8]. 

ἘΧΒΟΈΤΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, 

1. “αοοῦ γα (οἰ. χὶνὶ. 1-7).--ὠαἀδὰ 15. 
ταῦ] ἴοοῖϊκ δὲν ἠοὕχηον .---Ενθη δ Ιβγϑοὶ [6 δὰ ἃ 
Βυμδῃ οοηδάσηοο ἔδαὶ ἢ6 ταῖϊσῃξ (ΟἸ]οὐν Φοβορ ἢ 68]] 
τὸ Ἐαγρῦ. Βαϊ 88 ἃ ραϊγδγοῖ 6 τηῦδὲ παν (16 ἀϊ- 
νἷπο βοηοΐοῃ. 11}} {818 ὑἶπηα Βὸ τηϊρἢϊ Βανὸ ἀουίϑ. 
ὝΤοπ δ6 Βαϊ δὰ αἱ Βθον-ϑῃΘ Ὁ ( [86 ΡΪδορ οὗ Αὐτϑ- 
ΔΙῚ 5 ἰδηγαγὶδὶς ἰγθο, δὰ οὗἩ βδδοῖξβ διίδν ,)) 6 οἴδθοσοὰ 
βροτίῆσο ἰο ἰμ6 Θοὰ οὗ μἰ8 ἔδίμοτβ--- ρθθοθ οδδσίηρ, 
ἩἘΪΘΉ, ἴῃ (818. ὁ886, ΤΩΔΥ͂ 8180 Ὀ6 τερατάοὰ 88. ἃ ἰΠλη- 
οὔοτἧμ, 8 οὔογίηρ οἵ ἱπαυΐγγ, οὗ ἰῃ {Ὁ]Β]τοοΐ οὗ ἃ 
γΟΥ͂. δὶ τησδὶ 06 ΤΟΙ ογοα ἰδδὶ 8886 ὁη06 διδα 
ἰξ ἰῃ νἷονν ἴο ᾿ουΣηοῦ ἰο Ἐμγρῖ, δὰ ποὶ αοἀ ἔοτοϊά- 
ἄθη ἢΐπ. Απὰά δο, ἴῃ ἰδ ]α8ι τονοϊδίοη ἰθδι Φ 800 Ὁ 
τοοοΐνϑα, ἴῃ ἰ86 πἰχηῦ- υἰϑίοη, ὑμότο οοταθθ ἰο πὶπὶ ἃ 
γοΐοο, βαυίηρ, Φδοοῦ, Φαοοῦ ; 7υ8ὲ 828 ΑὈτΑΒδπλ δὰ ἴ0 
ΠΡ "; Ὀγ8 ἀθοὶβῖνθ Ργο ΙὈ᾽ ἄοπ ἴῃ 186 τϑρθαίδά | Ὁ) 
61}, ΑὈτϑμδτα, ΑὈγδθδιι, οἢ. χχὶϊ, 11, 80, ἱῃ ἃ Β᾽ γα ἶ] 
ΜΆΥ, τηυδὶ ὦ ΔΟΟΌ ΠΘΙΘ ὯΘ Ῥτορδγοά ἴοῦ ξοΐης οὐνασὰ 
ἴο Ἐργρι. ΤΏ τονοϊδιίοῃ τ 10}. ΑΡτδῆδιῃ μιδά, οἷ. 
ΣΎ, τηϊχἢϊ βοοῦι ἀδτὶς ἰ0 Ὠἶω. [8 πωροτὶ ὨΘὲΤΠΟΓ 

μιο!ὰ τα Ὀδοῖς πὸ ὑτροὰ δίτη ἔοτυγαγὰ οὐ [86 00" 
Ὧ6Υ. 116 ἐσδηδρ δηϊδου οὗ ἷα Ὠουδ6 ἴο ἯᾺ8 
ἃ ὑο]ὰ . ΟἹ {{{8 δοοοῦπὲ (86 Θοὰ οὗ δἷδ 
ἔδι μοτα, [86 Ῥτονυίάσποο οἵ ᾿εἶβ {ΔΈ οσβ, γευθ8}8 Εἰτηδοῖ 
ἴο Εἶτῃ 85 Θοά ΕἾ, ἰπ6 ροπογίαϊ οὔθ," τὶν μοὶ ὯΘ 
ΙΏΔΥ ΒΑΙΟΙΥ υπάοσγίδῖο (ἢ9 Ἴουτηογ, ποι  διδηϊηρ - 
[06 Δρραγεῶξ ἰῃοομδί πιθοῦ ἰδδὶ ἢὯ6 8 ἰοδυίης [10 
ἰαπὰ οὗ ρῥτοσηΐβο. ΤΏΘ τοδὶ {πΐηρ ἱπ (Π6 αἰνίηθ 
ῬΓΟΙΩΪΘΘ ΠΟ 8, ἰδ δ6 8 ποῖ ΟἿΪΥ ἴο Ὀθοοῦπιθ ἃ 
ΡΠ ΕἼ ῬΕῸΡ ὁ ἴῃ Ἐσγρί, Ὀπὶ ἰδδὶ ἢ 88|}81}} τοίασῃ (0 

[6 Ἰαϊΐον ρατί τηϊρηιὶ Ὀ6 {Ὁ18]1οἃ ἰπ ἰΠ6 τὸ- 
Σ οὗ εἶδ ἀϑδὰ δοάγ, θῈϊ ἐ18 του ]ὰ ὯΘ 88 βυτθο ο 
το τοργοδοηϊδοη οἵ ἰδ6 ὅνοὶ ἐμας [6τ56} 8 τοίασῃι ἴο 
Οδθδδῃ δῃου ὰ Ὀ0 ἰδὸ τοίυση οὗ ἰδ Ῥϑορὶθ. ΤῈ6 
Βγτηη 665 οὗ 186 ἀδραζίπιτθ δρρϑδῖβ ἴῃ ἰμθ ἴδοι ἴμδὲ 
δρδοὶ, πὶ πῖνοθ δηὰ ΔΙΙΟΥΒ Εἰ τη56} 0 ὈΘ 
οἰδοθά οἡ Εργρίδη παρόπδ, δὰ ἐπδὺ (ΠΟΥ ἰοοῖὶς τὶ 
ἴδοῖι 4}} 1.90 βὐλας Μάπρὰ ῬΓΟΡΟΓΕΥ͂ πδὶ (ΠΟΥ Ροδβδοαϑοᾶ 
ἷἰπ δβδδῃ. Τὴ6 γἱοίασο οὗ βΒΌ 0} ἃ τηϊσταιϊο βο0ῃ9 
Ὅροι ἴδ 6 τουτουὶ οὗ Βοηΐ Ηδββδῃ 8 ἀοϑοσί θα ὉΥ 
Ηφηκίοηθογρ, “Ἢ Μοδοθ δὰ Εργρί," ρ. 87, οἱς. 
“ 7Δοοῦ ἰα πον ἰο ἀΐθ ἢ Ἐμγρὲ ; (18 ἀοδίδ, ἨΟΎΤΟΥΕΣ, 
ἷῃ ἃ ἰογοίζῃ Ἰαπὰ, ἰα ἐο δανὸ ἰῃ6 αἰϊονίδιίου ἐμδὲ 2ο- 
δορὮ Β.4}} ρὰϊ Ὠἷβ πδηὰ Ὅροη δ ὶ8 ουθβ. ΤΗΪβ 1δδὲ 
ΒοΣυΐὶο9 οὗ ᾿ἰογὸ ΓΔΒ 880 ΟἸΒΙΟΙΏΔΣΎ διῆοηθ ΟἾΠΟΡ δῆ- 
ἀνε ϑτη ὩΔΙΪΟΏΔ κθδ θρῦον οι. Π. χὶ. δὰ οἰ6.{)." Κυο- 

οι Θ ἩΔΡΘΌΠΝΑ, 866 1ΤΖΒΟΗ, Ὁ. ὅθ2. 
ῶ. υαοοῦ᾽δ ουδὲ (τ τΆ, 8--2}). ΤΉΓΡΟΘ ἰδίηρθ δὲθ 

ΒοΙΘ ἴο ὈΘ6 οοπρίΔοτϑα: 1) ΤΏΘ πυσαῦον 70 : 2) ἰἢ9 
οῃυτηογδίίοῃ οὗ {10 Οὐ άγθη δὰ σταπάομ!άτοη ὙὯΟ 
ΤΆΔΥ Παγθ Ὀθοῃ Ῥοτω ἱπ Ἐαγρὶ; 8) (86 τοϊδίίοῃ οὗἁ ἰΒ6 
Ρτοδοηὶ [ἰδὲ ἰοὸ 80 οὔθ ρίνοῃ Ναιμῦ. χχνΐ., δηᾶ 1 
ΟἜσου. ἐ. ΤῊΘ Ὠυταροτίηρ, οὗ ἔδμθ βουΐβ ἰῃ ὕΔοο᾽ 5 
Βουθοδοϊ ἃ δου γ ροϊπίβ ἰὸ ἰ86 ἱτυροτγίδηϊ βυιαθο ἷο 
παταρον 70. ΤῊΪΒ ΔΡΡΘΑΙΒίη ἐ[8 δἰ οΐβοδποο ἱπσουρῃ- 
ουϊ (δ οἵ ἰδο Κίηράοτα οὗ αἀοἀ. [ὲ [8 το- 
Βοοϊοά ἰπ ἐδθ οἰ πποϊορίςαὶ ἰδ Ὀἷο, ἴῃ 6 70 ο᾽άοτβ οὗ 
ἤοβοδ, ἴῃ (6 Φονίδα Βαπηοάτίη, ἴα 10 ΑἸοσχδηάσίδῃ 
γοσαΐου οὗ πο ΧΧ, ἴῃ πο 70 ἀϊδοῖρ!οθ οὔ ουὖν 1ωοτὰ, 
ἴῃ 6 δον δα τοἀποὔοη οὗ ἴδ0 ποδίποη πονὶὰ ἰο 70 
Ὡδύώουθ. Τὴ ἰδ (86 παστοῦ οὗ πὸ οοτορϊοϊοα δυ- 
τῶι ἀονοϊορτηθηὶ, βούθα ἀπ 6 πυταῦοῦ οὗ μογίϑοϊου 
ἱπ Οοαδβ ποῦῖς ; βουθῃηΐ, ἱμβογοΐοσο, 8 16 ἀδνοὶορ- 
ταθης οὗἁ ροτίδοιίουι δὰ ΒοΙΐπο88 ἰἱῃ οὐδ ῬΘΟΡΪΘ. 
Βαϊ Ὀοίπτοοι Π6 Θοτηροἰθ ἀσνοϊορσαθηςϊ δηὰ ἐδ ρόστα 
ἴβοτθ τοῦδέ Ὧθ ἃ ΘΟΥΡΟΒΡΟπάθη0θ; δηὰ (μ18 ἰ8 186 
[ατηΐγ οὗ ἴῃ6 ραϊγίδγοῦ, οοῃβίδιϊη ᾿οῖ ΒΕΥΘΏΓΥ Β00]8. 
ἘΠῚ 0 ὨΌΠΩΌΟΣ ΒΟΥΘΏΪΥ 8. 110 τηδῆῖς ὈΥῚ πδίοῖ ἰδ 6 
518}} Ὀαπὰ οἵ οτηϊ τη ἰβ δολ]οὰ πα βίδιιρϑα 88 
[86 ΠΟΙΥ βοϑὰ οὗ ἐμ ρϑορὶο οὗ 6Θοἀ.᾽" οἰ σϑοῦ. 0χ 
106 τρϑῆποῦ ἰῃ προς ἰἢ6 ΠυτοῦοΣ 70 15 ἔοτιηθὰ ουἱ 
οὗ ἰδο ἔουσ οοϊαταηβ, [εδἢ, Ζ,]ραὶ, ἤδομοὶ, ΒΙΙΒΔΒ, 
866 ὈΕΣΊΤΣΒΟΗ, Ρ. ὅ68 Και], Ρ. 270. [0 15. ἴο Ρό 

5. (Οὰν ἘΠρΊΙδὮ ἐσδηϑἸδίίοη, 7 αρὸ Οσα, 8118 ΘΓΘ ἴῃ ποῖ 
εἰν ἐδ αγίΐοὶθ ὧν, ΟΣ ΔΗΩΥ͂ ΘΙ δδῖ6 οὗ οχρυσϑδδίοι 
οαυϊνγαϊοπὲ ἴο  ΤῊΘ Ὅδεε ἨἮΌΥ πουϊα ἤδγο ῬΘΘΏ (0 βἶνο [6 
ὩΆΙΩΟΘ ἐϊδοῖζ--Ἰ ἀὐρμῖ Ε1--ἂῦῬ μ υῤ κοντα ΤΡ 18 [6 [6 ΕἸττα 1.6 ΔΙΩΘ 
ΕΣ Βμαδδαὶ οΣ Ἐ8ο τοοδηΐηᾷ οὗ 
ἄσγε ἐν δα ὡς ΜίρδΥ Οτο, ἡϑὰ σὰ ὙΠΈΡ ΔΕΙ 

ἩΊΒΟΟ αἷεο ἐδ Οὐγβδου χὶ. 426 Υ. 296, δῃἃ δ γ Σ 
σαοινοα γαῖα. ἴο [80 ϑαΣη8 οἴἶοοσὲ ᾿ νν ἙΠεοΙΤα ΕἼ ΒοΡρἢ 0. 
Ἡὐβος 11 
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οὈδοσνοὰ (πδὲ ὈἱΏλι, 859 δὴ πτηδγγοὰ ἢ οίγοβα, ΘΟΏ- 
βεἰζαϊ68 δὴ ἰηδοροηάοηΐ τηϑ ον οὗὨ {π6 ἤουθ6, 181 88 
Βογδῆ, ἀδυρῆίον οὗ Αβῆδν (τον. 17); πῇ }]δὲ ἰδ ΤΩΔΥῪ 
6 βυρροβοά, ἰπ τοϑθροοὺ ἰο {π8 οἱδοῦ ἀδυρθίετδ δὰ 
δνιαηδαδυρῃίοσβ, ἰδὲ ὮΥ͂ τηδττίδρο {Π6 Ὺ ὈΘΟΆΣΩΘ ἱπόοῦ- 
Ρογδίθα σἱτὰ {86 ἔδηο8 δὰ ἰγίθοα ἰμδὲ δα ΤηΘΏ- 
ἰοποὰ, Το ἕδος ἰμδὲὶ ἃ βοὴ οἵ δἰ πιθοῦ ἰβ βρθοὶδὶν 
τηοπίοηοὰ 85 ἐπ δοὴ οὗ 8 Ο δ πβδη 8 πτοϊηδη, βιοννβ 
(δὶ ἰὰὶ τγϑ [86 τ] ἰπ Φδοοῦ 8 οι86 ἴ0 δνοϊὰ (δ- 
ὨΔΔΠἾ 15} τηδιτίδζοδ, ἰμβοῦρσ ἢ (86 “8 τ)Δ6} 1 5ἢ, Κο- 
ταγίδη, δὰ Εσοπ εἰς το δ δ} 5.}}} οἱοοὰ ορϑῃ ἰο 
τα." Καὶ. ΤΉ δῃοϊθηὶ σομποοοΏ, δούγονοῦ, πῖτἢ 
Μίοβοροίδηιία, θαη μδὰ ἱπιραίγοά, ἰἴ ποὶ οηγεὶν 
ἱπίοττυρίοά. Α αἰγαῖ ας οππιπογαϊίου, Εχοά, ἱ. ὅ: 
Ῥεῦς. χ. 29 - ψἢϊ]δὲ {πὸ ΤΥΧ, δηᾶ, αἴτον ἰἴ, Αςἰ(8 νυἱΐ. 
14, ργοβοηῖβ τἴῃ6 πυπιῦοῦ 7, ὉΥ οουπίϊηρ ἴῃ (6 ὅναο 
δοῃ8 οὔ ΕΡρἢγαὶπὶ δὰ Μδηδϑβοῦ δοοογϊηρ ἰοὸ 1 ΟΠ ΓΟΏ. 
ψὶϊὶ. 14 (866 ποῖϑ ὉΥ Καιν, ἢ. 271), Δἢ δ υμηθτγαιί οι ὉΥ 
ὙΠΟ (Π6 ῬΟΥΞΟΏΒ Ὠδηιθα δθ 81}}} τζογο ἀἰδιϊποῖν 
Βοῦ ὩὮΡ 85 ᾿οδάβ οὗ ἐδ γ)}} 168. 

ΑΒ ἴὸο πῇἢῆδὶ ἔδυ Ὁ σοϊδῦθδ ἰο (ἢ 6 Βοῃ8 οὗ ΡΏδΔΓΟΣ, 
1} 6 5018 οὗ Βοηϊεατηίη, οἱο., ἰὰ ἰ8 οἰοδν ἐδδί ἤθη ἱἰ ἰδ ρα ὰ 
οὗ ὅδοοῦ, ἰδδὶ ἢ Ὀγουρὰς 4}} (μ666 δουΐδὶο Εμγρι, ἱξ 
τηῦδὶ ΠΑΥ͂Ο (86 ΒΔΙῺΘ ΤΟΔΗΪησ 88 ἩΒΘΏ ἰΐ 5 βαϊὰ οὗ 
᾿ΐδ8 ἐπτγοῖνο δοηβ, ἐπδὲ μ Ὀγουρῃὶ ἰδοσ ουἰ οὗ Μοϑο- 
Ῥοίϊδυχία, ἱβουσὰ Β6 ἷπ ᾿τΔ8 ὈΟΓΏ δἤονγνδυάβ ἴῃ 
ἷβ Βοθ. Το ουπάδὕοη οὗ ἰμ6 Ῥαϊοαιϊἶδη (ΔΊ ΪΥ 
δίαίθ νὰδ ἰδίΐά οὐ {86 τοίϊυγῃ οὗ ὅδοοῦ ἰο ὕδῆδδῃ, 
ὙΓὨ1δὲ (6 ἑοσττηδύοη οὗ [6 Εχγρθδη (ΌΣΟΙ δἰδίο, 
δηὰ οἵ [15 {π}1 ραϊγίδσομδὶ ἀθυοὶοριηθηὶ, τν88 Ἰδϊὰ τ βθη 
Ὧθ σϑῖηο ὸ Ερυρί. ΤῈ ἰάθα διιο8δὰ οὗ (86 ἀδίο. 
Βαυτημαγίθη ὑγρὸθ (86 1} οοπορρίίου ; θαΐ ἰῃ8 
τρις νἱοῦν οὗ τ86 πηδίϊον 8 ρσίγοῃ ὈΥ ΗδΏρΒΙΘΏΡΟΓΩ. 
ἘῸΡ ἃ οἷοβϑονρ αἰβουβαίοῃ οὗ πὸ ᾳυορϑίίοῃ δεο Κεῖν, Ὁ. 
471, δῃ ὰ ὈΚΡΙΤΖΒΟΗ, Ὁ. ὅθ4 ; ΟΔρΘΟΙΔΙΪΥ ἰῃ τοϊδιίοη ἴὸ 
ἰὴ αἰ συ! εἶο5 οὗ ΚΝΟΒει, Ρ. 840. Κατ: “1 [8 οἷοδν 
ἴΠδῇ οἷν 118ὲ οΘοῃδίηβ ποῖ ΟὨΪΥ 7800} 8018 δῃὰ ρτδηά- 
ἈΟΏ8 ΔΙΓΟΔΟΥ Ὀοτ δὲ ἰῃ6 ἴη6 οὗ 186 οτηϊαταύοι, Ὀυὶ 
Ὀ651465 {Ππ|8, 4}} (Π9 ΒΟ. ἰμδὲ ἐοττηϑὰ (Π6 στουπὰ οὗ [ἢ 0 
᾿ποἰτο- στοὰ πδίΐοη,-- τοῦ, ἰΏ σΘΠΘΓΑΙ, 4}} [6 ρταπὰ- 
ΓΝ ὑατα ὁ] γοη ἰἢδὶ Ὀδοδηλθ ἰουπάογ οὗ 
τ ΒΟ ρδ-Βοἢ, ΟΥ ἱπαορϑηάοηϊ, βεϊρονοτγηΐης ἐδπιὶ- 
Ἰἰοβ, ΤΠ ΟἿΪΥ οδὴ 86 ἴδοΐ 6 οχρίαϊηθα, 1(Π0 
ἴασξ οἰδουσίβα ἰθοχρ  οδΌ]6, ἐμαί, ἰπ ([Π6 ἀδΥ8 οὗἁ 
Μοερα, σὰ ἰλθ ὀχοορύοῃ οὗ 89 ἀουῦ]ο ἰγῖθθ οὗ 
Φοβορῖι, ἔμ γὸ ποθ, ἴῃ Ὠομ6 οὗ ἐμο ἰγἰῦο8, ἀσθορῃά- 
δη(5 ΤΟΙ ΔΏΥ ρτδηβοῃ, ΟΥ Πβωκω τῖν' οὗ ὅδοοῦ 
{παῖ ἄγ ποὺ τηοηϊομοα ἰῃ (ἢ 8 Ἰἰδιὲ. Το ἀν διΐοῃβ 
ἴῃ (88 ὨΔΙΏ6Β, 88 σίνοῃ ἰῃ ΝΌΤΩΡ. χχυϊ., δηὰ ἴῃ Οῃτοηΐ- 
οἷἶθϑ, ἀγα ἴο ὉΘ σομείοτοὰ ἴῃ ὑμοῖν σοβρϑοῖῖτο ῃ]Δοθ8.᾽" 
6 τοίου βοτὸ ἴοὸ Και, Ρ. 2723; ΠΕΣΊΤΖΒΟΗ, Ρ. δ6ὅ. 

8. 1Ποεὶν γοιιπίοι απα σγεείέηρε ἱπ λα ἰαπά ο 
Οοεδεη. Μον. 38-84.--Αὐῇὰ Βο δοιὶ δυάδῆ.-- 
Φυσδὴ 88 80 ΠΟΌΪΥ δρρτουϑὰ πἰπιβοὶε ἰγὰθ διὰ ζαὶι}- 
1, υῖϑο δηὰ οἰοαυσοηῦ, ἰῃ ΦοΟΒΟΡἢ 8 ἰδίοτυ, {πδὶ 
ὅδοοῦ τοδυ, τὶ (ἢ 41} οοηδάδῃοο, βοηὰ Ηἷπὶ Ὀδίογο ἰὸ 
ΓΟΡΑΓΘ ἰὯ6 δῦ. Φυάδἢ ΒΒ τωϊβδίοῃ. 18 ἰ0 γϑοοῖγο 
ὉΒΘΡἢΒ ἀϊγοοίοῃβ, ἰῃ ογὰον ἐδαῦ ἢ6 ΗἰτΩ86} ΤΏ ΔῪ ὈΘ 

ἃ συϊάα ἴο ΙΒγϑοὶ, δῃὰ Ἰοδὰ δίπη ἀηΐο ἰδθ Ἰδπὰ οὗ 
αοδῆοῃ. Φόβορα, μονγονον, Πδβίθηβ ἔογπνδγὰ ἴὸ πηδοὶ 
1.8 ἐλίδον ἰη ἀὐβθῃ, 8η6 ἰο ρκτϑοὶ πη δπὰ ἢἷβ Ὀγοι ἢ- 
τρῇ.---Βα δΒο ῥσχϑϑϑεϊῖθα ἰπικο] ἴο Ὠέτη.---Κ ΣΙ: 
“ΤΙΝ Οἴου Ἶ86 ΚΟΠΟΓΑΙΪΥ (8118 υδοὰ ἴῃ δροακίηρ οὔ 
ΔῺ ΔρΓοάτγδηθα οἵ (οί, 153 ΠΟΓΘ σμοβο ἰ0 Οχργοϑθ ἴῃ0 
ΒΊΟΥΥ ἷἱπ βίο Φοβορὴ ποῦ ἰοὸ τχθοὺ ἢἰβ ἑαίμον," 

[" Το εἰσ νἱον οἵ 15 ἀξ 5" (αρρεαγεά επῖο λίπ) ἰδ τ 6- 
ΛΟΛΒΆΤΥ [0 ἀοίοιτηϊ 9 [86 τηοδηΐπα οὗ τ Ὡπε (ΟἸἸοττΒ : αἀπὰ ἣς 
7εἰἴ Ὡροπ ἐς πξοῖ, οἷο. ὙἼΌΟ 20]1 ἴ 1Ὲ ἰδ πού 8ο οἷθασ ἐδαῖ ἐμὸ 
δ θ]οοί οὐ [86 να σΣ Ὁ Ὁ 5) ἦθ Φοδορῃ, δ᾽ ἰβουρὰ ἰὶ 18 δὸ ἐβχθῃ 
Ὀγ ΤΟ ΤΟ Χ, [Βο  αϊραίο, δτιὰ ταοσὲ οὔτδο ἰσϑηδβιδίοσα [ΤῺ οὔῦ 

ΟΕΝΈΕΣΙΒ, ΟΚ ΤῊ ΕἸΚΕῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΗ͂, 

Βαϊ δυγοὶν ἰΐ 'ταϑ 1688 {{π0 οχίθγιδϊὶ βρίοπάον, ἰῃ ἰιδοὶ 
οοῃδίἀογοά, ἰἤδη {Π0 δΔρρθάσδῃοο οὗ ὁῃ6 Ὀοϊονοά, Ἰοῦς 
δαρροδοὰ ἴο Ὀ6 ἀοαά, θυΐϊ πον ᾿ἰνϊαρ ἴῃ ρΙοΣΊΟΒ ργοδ- 
ΡῬΟΓΥ.--Ἰἥουν 1οθ8 τπιθ ἀΐ9.---Τῖθ ἰογία! τνἱον οἵ 
ἀοδιὰ ἰδ οὶ ἰο Ὧ6 ονουϊοοϊοα : ἱΐ 8 ορροδαδὰ ἰο ἰδ 
ΘΟΙΏΣΩΟΏ ΠΟΙΟη τοβροοϊης 6 Φονίδα ντἱον οὗ ἰδ6 
18 θεγοῃἃὰ 6 σταᾶνο. ὅϑυοδ ἰδηρυδρὸ δον ἰδαὶ 

ἙπαΊ ΜΉ τογϑίοη, 86 ἢ ἰμδὲ οὐ Ταΐμον, 1 ἰδ 16 ἀτηϑέσθουκ, 
(ὨοῸ Ἢ ὈΟΓῺ ΘΟΠΥΘΥ͂ [16 ἱπιρσοδκίοι ἐπδὲ ἰδ τἂὧἑδ «]} ὁδορῆ. ΤᾺς 
Φον δ οομητηοπίδίοτε ἀἰδοσ. ἘλαΗΐ ταδί ἰξ ΦΌΔΟΡΆ, δηὶ 
Ταῖδοβ (6 ΠΌΘΤΥ, ἩΔῪ ὅδοοῦ ἰά ποῖ ἴ]1 60 δὲδ δοὶ ἘΤΟΟΚ 
διὰ Ἰκὴ68 ἢ ἰπὶ;: ἴοΣ τ  ΊΟΣ ὨῸ καί νοα ΓΘ ΟῚ δ {00 Βαυδθέσιϑ 
ἰη8ὲ δὸ βάσάϊν ἱπίο!]} χῖ}] 6. Μαϊπιουάοα, οα {5 ΟἿΣ 
μδηά, Σλ8]κ65 Φ σοὺ πα ρτασησηδίϊοαὶ δῦ ]οςς. 1 ψουϊὰ ποὶ 
δατο Ὀδοῃ βοσοχάτης ἴο πὸ δῃοίοπξ ποῖ οῺ8 οὗ ΣΟΥ ΘΓ  ὯΘδ ἴὺζ 
86 δοῦ ἴἰο ατοὸ ὅσβὶ (Δ]10} οἢ ἰδ (ΔΒ 6 Σ᾽ 8 πιοοῖκ δχιὰ ἰκιδοθὶ 
ἰσα. ΤΠΘΡ δοϊίοῦ, ἢ ϑδᾶγβ, που]ὰ Ἡκνοὸ Ὀσοη ἰο μαναὰ 
Ἰεθοᾶ [5 απά, δῃὰ ἴθ οι ἰο παν παϊϊϑὰ ἔοτ 86 δ 1} τ᾽ Ὁ στὰ» 
Ὀγδοθ. δοδορῃ, Β6 ἐπιίϊπδίοθ, δρροασγοὰ ἴο ται ἰῃ 2}} Βὲδ 
αἴοτγ. Αἱ Βτδὲ 6 ἀϊά Ὡοὲ γϑοοβτιζο ἶσα, Ὀσϊ 88 βοσῖι δα δ ΔῈ 
πὴο 1ὲ τδὸ (Ηθ0}., 28 ὁ Αὐγώρς  Ῥερὰ »α γεοί, δεοατιθ 
οὐείδίε πίο Ηἷπι) Β6 ζ0]}, δἴο. 8 ΣΏΔΥ ἡ οϊτηοοὶ 6 ε4᾽ 
οἴδοῦ γοάδοῇ ἴο δὸ ἱποοῃοϊαδῖνο ἰδ τ ἰ5 οαϑα, Ὀτιὲ 1.6 γσζατη- 
ΤΑΒΊΪΟΑ] ὁΠ6 ἱβ οπίϊ Ἰ]οὰ ἰο το αἰξεπείοσ. ΤΒῸ οδεν δηὰ 
ὨΘίΌΏΓΑΙ γα ]9 ἰ8 ἰμαὲ Ἔ ΒΟΣΘ ἔποΤΟ 8.Θ ἃ ΒΌΤΑΌοΣ οὗ ΤΕ ΓΌ5 ὁ08- 

186 συμ οοὶ οὗ (89 ὅτοὶ Ὀακϊοσιϑα ἰο ἔμβοσα 4}} πῇ ]οδο 
8 οὔδηρο ἀϊσοσὶ, ΟΣ ἐτηρ θὰ ἐπ ΒΟΙΩΘ ὙἍΔΥ, ἐπ [86 

πῦτηΡοτ, βϑηάοσ, οσ 1ἀΐστα. Ηδὰ 9 δὲ "51 Ῥόστι {Π πὸ ἐδ 
ΤΡΕΙΤΟΥ 189 ὙΡΕΙΝΙ ἸῺ του! δυὸ ὉδΟΏ 20 ρμτοποὰ τι 
δ 8 διρροσδίἐΐοα, [11 ἷκ, Βοίσονογ, ραϑαῖτο οὐ ἀσρομποτιὶ : Ἦδ 
αρρεατεά υἱπίο Εἷτι (δά Υ τεπάοτοά, φῬτεδε με Ἀϊπεδεῖ). οἱ 
ὈΘΟΒΙΏΘ υἰείδιε ΟΣ ἀποιο ἰο Βίτη. Τμπὸ Ταῦτα οὗ ΟἸκοὶοθ 

ἐγαηεἰδῖθα Ἷ5 ἀξ 55 ὉΥ ὭΣ: “ΣΌΝ ,) ἯὯΒ γενεαϊοα ἰο ᾿ὐπι. 
ΤΏ δαὶ ὁδ8ὸ ἐμὸ συδησολί 8) οὐγεοί οὗ 1:8 υδγ ῥτοοσαϊσισ 
ΤΆΔΥ ὈΘΟΟΙΩΘ 186 Τ66] δμέγεοί οὗ ἐπ ὁπ ἐπιδὶ 1{0]]|ὁ͵:8; δηὰ ἰξ 
ταυθέ Ὀ0 Ἰοοκϑὰ ἴον Βογὸ ἐπ ἐμο Ῥσόθους (15) π ΒΙΟᾺ τορζο- 
βριιί Φβοοῦ. ΤΈΉΪ5 ΤΆ Ἶκ658 δ Οὔδπρο 85 Ἰπουρὴ ἐξ π"μαὰ ὑθε 
βαϊὰ δοξίνυου, απαά ἣς (7 00) γεοορπὶδοὰ Αΐπε, αι 761} απ Βί9 

Ὡϑοκ, θίο. ΤΟ τοσῦ ἀξ ἢ 5 6 ΝΊΡΙΔΙ, οοσσοδρορδίτια ἰὸ ἐδ 

Ξγτίδο λυ» 2]: ὙΒΙΟΣ ἰᾳ πϑοὰ ζοσ [ὃ πόσα, δπὰ ἰδ σσωρ ουοὰ 

ἰο ἀοποίθ ἃ κυ] οοὐΐνα ΔΡρϑδγασιοθ. ΤΒβ, ἔτι ἐβὸ Ῥθδϑοδο 
Ψονσῖοι δ δῷ ον πρρν μὰ μον τ ᾿ Ὠδδ ἰο δ 6 οσεεκ 

ΔῊ οτο ϑδοὰ 1ὉΣ ἐ γεοοσεγεῖ 
ἌΡΑ: ἀφρὸ ὀό ας ὀγς αὐ Νὰ πλῷ ἢ ἐπ (18 ἷν ΟΣ ΒΌ εἰν δδρϑοὶ. 
δ8: ΦΌΒ ἐχ. 5 ἩὮΏΟΤΙΟ, δή ϑγτίδο, ὕὅδεαβ ἰδ ἐπο διιυϑθεὲ 

ΟΣ οὔ 186 τοῦ, δηὰ 86 ὈΠ1 πὰ τη ΔῈ 5 ἐροτ κει, 
ταοοῖ στ Κίον ὀχργοβεϑὰ ὮΥ͂ ΚΣ ΙΠΡ, 86 ὈΘΌΔΣΩΘ ἐῶ β σϑῶν. 

Ἶδ 
ἴο 

ἶσα“ --ἰδὺ ἐδ, ὅσ δἰδπαϊπηρ ὈΘΙΌΣΟ ἷπι, 6 ἔπ 6 
οὨ ΨΏΔΟΝ 89 ὩΘῪ Θγ6 916}]1.0. ΟὈΙΏΡΟΓΙΟ, ἧπ 186 Οσοϑοὶ, 
Ιλικὸ χχὶΐ. 48, ““ δὴ διροὶ Ἄγσεᾶγοα (ὠφθη) ππίο Αἰνε, 

οἷ διὰ δά ὑτδγοὰ,," οἱἷόοΚυ Τδο δ) ΠῚ ἐκ οβνν 
ὁ ἐπῖ8 δοοουῃΐ, ἤγοτα [ἢ 6 ρζΤΆσητηδ ποὐίοοξ οὗ ὦ 
14 ἀοτγί νοὰ ἤγοτα ἔδθ ὑσϑοράρ αὑτῷ, ΑἸ Βουρβἢ τὸ οἶον ἀϊ 
ολιλο Οὗ οὔΔηκο ἰπίεσνοηοα. 1 ἴμπο δρὶτϊ οὗ (6 1.6 ἰπΐϑ 
Ασδθίο Νογείοι οὗ Ὧσγβ. δι (ἢ διὰ δι Ὅτοϊκ 86 πη} ζΣοῦ- 

ἀετεὰ κα} καῖ, δε αγργεατεὰ ὠπίο ἀπε, ἰηπίεαὰ οὗ 

κε 1}, τοἰεη ἣξ φαιῖο πἴπι, οἵα Ὁτονίουδ Ασαδὲς ἰσασια]5. 

τοι Το] οπίης ἐδο Τ αυϊχαῖο. ΟἹἨ δσοῦτθο, (86 Τ]6 εἰδιοα διὰ 
{10 δρραγοηῦ ϑσοορίζοῃ, ὈθοΌσηθ ππὶταροτίαξι, δη ἃ ἃσὸ Ῥοὶὰ 
ἀϊεγοκασὰοᾶ, προ ἐμθ οὐτιϊεχί, οὗὨ [ἰ66]7, τνλς βνας 8}} δι" 
Ὀϊαυϊγ. Το πιοσθ ἙΠΑΣΘ]Ϊγ, ΒΟΎΘΤΕΣ, Ἰδοκχοδρο ἰδ 
ὀχασοϊθοὰ Ὠόσο, ἐπ πιοτὸ σοᾶδου ἘΠ] ἰὖοτο ΔΡΡϑᾶσ ἴοὺσ Τὸ" 

πασάϊης [δ αὐ μοῦ αα (80 εὐ )οσὲ ΟὔΈΒο τον ΒΘ) : δ τ ἐδ 
ῬΟΤΑΙΪΟΙ Ῥαδϑαρο, ΤΏῖο χν. 20, ἘΒοτΘ ἐξ ἰδ [86 δαίμοσ Ἐ80 
ΒΟΟΙ ἴδ ΒΟΩῊ, αηὰ πο 8115 ὍΡΟΙ Βα ποοῖς, εἶδεν αὐτὸν ὁ 
πατὴρ καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ. 1 του]ὰ δΒενὸ 
ῬΟΕῸ {Π0 ΒΒΡΝΟ ΒΟ ἘΠΙΘΌ9η οἱ Ὀθθῶ, δηὰ 6 σρρεατεὰ 
Ὠηΐο δ᾽. 

Βυῦ πϑαδίοτοσ ΥἹ ΟὟ 5 ἐδίχουι, ἔπ 016 18 στοαῖ ραΐίδμοο πὶ [8 
Ῥασίξοῖο "ἘΣ, ΘΟΤΆΣΩΟΏΪΥ τοπάατοὰ σραΐνπ, διιὰ μοτθ, ΕΣ 
ταση ον, ἱσπι ΟἿΣ ἘΣ» 1188} Ὑ οσείος, α σοοα δία. τι {πὶ8 γαρ- 
Βαρὸ 1 τοῦδε Βδνθ 12 ῬΣΊΤΩΔΙΥ δβεῖιδο οἷ σοροίσει, τεϊξεγαίίον, 

88 1ξ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴῃ (80 Ατδῦίο ας, πϑίορ ἐθο ἰταπαίαίοσ, 
Ατδὴβ Ἐσραηΐλποδ, ΔΟΔ} τδε6 ἴου [. δ80 Ἑδδδὶ αὐνᾶ Αὐσῃ 

Ἑξτα. ΤΉῊΘΥ τοίοσ ἴο 5οὉ χχχίν. 35, "ΤΊ Ὁ25 ἐξ 5, “Ἂς 
ποῖ τοροβδίοα Υ (οὐ σου ἢ πὸ}}ν}) ἀοοα αοᾶ 1 ὕροῦι τθ8π."" 
Α Ὀεξξοσ γτοΐσσοσιοο σου]Ἱὰ Ὁ6 ἴο 8. οχσχχίσ. 18, εοδεν 7 ἀισαζε, 

Ταοι εἰ τισί (λεε, ΞΘ ὙΥἼΣ, ἀραΐῃ δπὰ ἀραῖῃ τ 1896 
ΟΣ Ῥε. Ἰχχυχίν. δ, "" Β]οεβοὰ ὅσ ἐβον πο ἅοῖ! ἴῃ ἐδ γ μβοῦδο, 
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δασοοῦ γοοορηίσοα, ἰῃ Φοθορ ἢ Β γοδρροδγδηςο, [8.6 ͵αδὲ 
Ταἰσγδοῦϊουβ ἰοκο οὗ [06 ἀϊνίηθ Δ ΥῸΓ 89 βῃοῦγῃ (0 ἰιΐπὶ 
ἴμ τι ῖ9 ψ οὐἱὰ,--- Σ τῦῦ ] χὸ ὑρΡ ἴο ῬΒΑΣΔΟΉ.--- Κα οθοὶ] 
οχρίδίηβ ἰμ6 ὀχργοϑδίου ἔγοσῃ (86 ἰδεῖ, (δὲ {πὸ οἱτγ 
οὗ Μοιαρΐβ, Ὀοίηρ ἰμ6 τογαὶ γθείδαποθ, νγ88 αἰἰυδιθα 
Βίροσς ἰδ (86 αἰδισίοί οἵ ἀοβθθη. Καὶ! οχρίδίῃβ ἐξ 
ἰάΘΑΙ 88 8 χοϊῃρ ρ ἴο οουγί, ΤὨΪΘ ὙἱΘΟῪ ὈΘΟΟΠΊΘΒ 
ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ ἰἢ 'ννὸ τοζαγὰ Τδηδίβ 85 ἐπ οδρί (αὶ, τ αἱ ὶ ἰδ, 
Βονονοῦ, τοπάογοα βού δαὶ ἀουθι[] ὈΥ 6 ΘΧργοθ- 
αἷοη [ἰ66}0, 1{1ξ 18 ὑο Ὀ6 τδίχοθὴ Π{06τ4}1γ.-- ΤΏ αἱ γδ 58}81} 
86 Υ,, ἰῺν κοχσνυδη δ᾽ ἰχαὰο βαῖϊῃ Ὀϑϑι αὐρουϊ οαἴξ]θ. 
--ΤὨῖ ἰηϑιγιοίίου βῆονβ Φοβορἢ δ ἱπραπυουβῆθ8δ, 
οοτοθϊαοα πἱϊὰ ργυάοδηϊ οαἱουϊαϊίοη. ΗΪ8 Ὀγοίθτοι ἃΓΘ 
(ΓΔΏ ΚΙ ἰ0 οομἕεβ8 μοῖρ οοουραίίοῃ ; ΦοΟΒΘΡΒ ΘΥΘΏ 
8618 ἰθοπὶ {Π:|6 Θχδηιρὶο Ὀοίογο ῬΒδγδοῦ, Δ ουρὮ, 80- 
οογάϊις ἴο ἷ8 οσῃ δχρίαπδίίοῃ, βμορμογαὰβ ποῦ δὴ 
βροσαϊηδίίοη ὁ (86 Εσγρώδῃηβ, ὑμδὲ ἰδ, δὴ ἱσορῦγΘ 
οαδίο. ΒΥ (δ 18 [γα 688, Βονσονοῦ, {867 δῖ ἰὸ ψζαΐῃ 
4Π6 ποιὶά]γ δανδηίασο οἵ βανίπρ μία ἰοῸ ἴθθτὰ ἐπὶ 
Ῥαβίογαὶ ἀἰδβιγίοι οἵ ἀοβδθῃ, δηὰ δὶ ἴδ βαπλδ ({π|6, (89 
ἰυοοοστγαὺς δρίτυ4] μοποδὶ οἵ ἀπο  ἱηρ ἰὰ Ἐργρί, 860- 

ὉΥ [18 ἀϊδιϊποίίοη οἷὗὨ σαδὲθ8, ἔγοσῃ 8}} ᾿τῆρυγθ 
ταϊηρὶ ον πὶ 1.6 Ἐρσγριίδηβ ἐποιαβοῖνοα, Ἐποῦθοὶ 
ἴγϑ βίγοδββϑ ὑροὺ ἰ89 ποτὰ ἼΜῚΣ, ἰη αἰδιἑησξέοιι ἔγοσα 
ἽΓΞ, Ὀδδᾶυδα ββοθῃ δὰ βοδίβ Μ6ΥΘ ποῖ ΚΘΠΘΓΒΙΪΥ 
Ὠ86α [ὉΓ βαογίβοθ ὮΥ ἰδ6 ἘρΥΡΟΪΔΌΞ, Ὀδοδυθθ ἰδ οὶγ 
τηρδὲ ἀἰά ποῖ Ὀοϊοηρ ἴο ἐμ ῥυί δον τ ογαὶ ἀϊδβη, δαὰ 
Ὀδοδυβα Ῥο0] τἀβ οοῃδίἀογοᾶ ὈΥ͂ 1.10 ῥγοδίβ ἰο Ὀ6 ὑῃ- 
οἴοδῃ, δηὰ "γαβ, ἱβογοίουθ, ΠΘΥΘΡ ἴον ἴδ0 πτᾶρ- 
Ρίπρ οἵ ἴῃς ἀοδά. Βαϊ [δ:|6 σοποϊυδίοῃ ἀγα πῃ ἔγοτα 
118, ἰτ8δὶ Κοοροτα οὗ βῆδερ δῃὰ μοδΐβ ᾽δὰ ὈθθῺ 68- 
Ῥδοίδ!Υ ΓΞ: (6 (πΐῃρ ἰαθοοοαλ, οαπθοῖ ὍΘ οβίδ- 
᾿9ϑῃοα, ΤΟΙ. ΑἸ ΕΠ ΠΙΚΗ Κα ὍΔ8 [ἢ6 6886 
ΟἿΪΥ πὶ! πογάβυηθῃ οἱ ΒΉΪΩΘ που. ἰΐ, 47), τῖῆο, 
πουθγί 6 1688, ἈΟΕΒΕΊΟΣ ταὶ (16 ογάβτηθη οὗἁ οδιῦο, 
ποτα παιηθοτγοά ἴῃ ἴΠ6 βΒοτοῃ Οαϑίοϑ (ΗΠ ΕΒΟΡ. ἰϊ. 164), 
δηὰ οί (6 Ρ οαἸ]οὰ [86 οδδίθ οὗἨ δβῃθρῃοσαβ, 
(Ριον. ἱ. 74). Τὴθ πατὴρ βουκόλοι 18 ΟἿΪΥ 8 ὨδΙηΐηρ, 
α ροίϊογὶ (ἴτοτα ἴμὸ Ὀοϊίον ῥδιὶ)." οἰ ἐἐζβοῦ. Α40- 
οοταϊΐηνς ἰὸ παν (“Ττγατοῖδ,, ἰ1. 17), (Ὡ6 ουάστηδη 
ΔΙῸ ΤΟργοβοηϊθα οὔ ἴπ6 τῃοθυτηθηίΐδ, 85 Ἰοηρ,, ᾿Ἰθδῃ, 
ἀϊδιοτίβά, βἰοκὶν [οττη9---ἃ ὑτοοῦ οὔ [86 οοπίοιηρί ἐμαὶ 
τοειθὰ ὕροῦ ἱπόπ, Φοβθρ δ ἰμοοσγδίϊο ΝΥ πυννα 
Ῥτοίογγοα [Ὸν ἢΐ8 ρϑορὶθ οοπίθιηρὺ ἴοὸ βΒρ! πάοΥ, ὑτοὸ- 
νἱἀοα ὑπαῦὺ πάθον ἴἰ86 οοΥὸρ οἵ {μ|8 δοπίοταρί, [Π6Ὺ 
ταΐσης γοτηδΐῃ βοοϊ υὐθα δηα ππτηϊχοα (860 ΗΘὉ. χί, 26), 
ον ἴΠ6 σαι186 οἵ (ἷ8 α19-Θϑύθοση, 866 ΚαΙΙ, Ρ. 2374: 
Ἐχοβκι, Ὁ. 84]. 

4, 77)16 ρνεδεπίαίζον ΟἿ .7086}}:᾽5 ὁγοίλογε, απὰ ὁ 
λίδ 7αίλον, ἰο Ῥλαγταοῆ. Τλὲ σγαπέ ὁ ἐλε ἰαπὰ οὗ 

πισγ 5}}8}1 6 δἰ ΠῚ ὑτα εἰπρ ἔλα, ΘΥΟΣΤΩΟΣΘ {8.96 ",᾽ 82 
᾿π ον. ἷν. 8, ““ ΤΏΟΥ ὁ06836 ποί ΟΔΔΥ͂ ΠΟΥ ε ΦΑΤΌΙΕ, ΒοΙΥ, 
Βοῖγ, Βοῖγ.᾽ ΗἨθ ΤῊΣ Ἰοηᾷ, ἐγβσιβ]αίδδ πῆ οΓ, ισεέμείο Ἰαηρε, 
οὶ ἰϊ τούσπε τοῦτο ἐπί; 86 ζ611 ὭΡΟΙ οἷα ποοῖς δηὰ τορὶ 
Υ̓ ψ,πποῦοῦ δὰ οὐ διζαίῃ,---ὉΠΔ0}6 ἕο δαὶ ο 
ἵμερον--κλανθμοῖο, 88 ἩΌΣΩΟΥ δ γ 189 μοὶ οἵ στὶς} ουστὶ 
γϑ τοϊῃθιλδογθὰ ΒοΙτὸ 8, ΣΟ 1668 {1:6 70ΟΥ οὗ ἰθδτ δὲ δια 
ἃ τοοοσυιϊίοπ, ΑΒδοοξί ης ἰδ ἐὲ ἴα οἰἔμοῖ Υἱόν, Ὀπὶ τοδὶ οὔ ]} 
ἩὮΘΩ Ἠ6 Γοραγᾷ [Ὁ 85 ἐπ 6 Ἰοης Βο τι δηὰ ἴοπᾳ ΟΣΔΌγοἷἢ 
οἴ δο δροὰ ἔβίμποσ. ΤΟ οἱὰ οὐγοβ ποορίῃ  ἸΤΒΘτΟ ἰδ οΐ ᾳ 
ΟἿΣ στη 1ἰ6 ἃ Σλο19 ἰοπ οὶ οὐὔοσι ἩΒΘΩ ἰδ ΟΟΣΩΘδ 
ἔγοζω βοΐ ολΚη σα, ἀπὰ ποῖ, 88 πῃ ΟΔ86, 
Ἐἰ(ἰοπ9 ἐπαξ τσὶ ἄχαῖν ἰοδσδ ἤγοσα ἔμ δἰουξοδὲ μεν  κτὸς ἢ 
απᾷ ἔγοια (Π6 γοοοϊ]οοξίοπ, οὗ ουδεῖθ ἩΏΟ86 αι ϑεϊο ἰηϊογοαὲ 
4δο πἰτηοεῖ ἱπνοιίίοη οὗ [δ 6 πογοϊοὶ οὐ [86 ἀγδιηδί δαί διὲ]δ 
ἴο ἱπιίαίο, ὙΠ τ} 8 ΌΩ ἦπ Οσποαείδ ΒΟΣΘΊΩΔΥ ὉΘ ΘΟΣΩ- 

ἐδ ἐπίοστίον οὗ ανὶὰ απ Φοπαίμδι, 1 βαση. χχ. 41 : 
“Απὰ {Π6Υ Κιποθ ὁπ6 ΔΘ», δὰ πορξ, 006 ἩῸΒ ΔΠΟΙΒΟΣ, 

τ} Ταν ἃ σχοοοάοα, 5 ἼΔΓῚ "Ἢ ἼΣ., " Ῥανὰ αίοη ἀπι- 
»ἔις; ἈΪδ οτηοξου νοι δον μὰ οτάϊλονυ θομπᾶθ. ΤΏΘ 
ΘΧΡΓΟΒαί ἢ δοοσα ἴ0 8 76 τοῦ οὗ [80 ἴοχοο οὗ ἔπο ρασέϊοὶο ἱπ 
[0 Ῥοΐοτο π6. 1ύ ἰθ δ οῦπΟΥ ΘΧΔΙΩ}]9 οὗ ἔπ σβοίοχὶ - 
Ξοαἷ 1δεΐ ὅλο ὑτί οἴοξὲ απὰ δἰ ρ᾽οδὲ Ἰδηκαδρο ἐ5 οΥῸΣ 1.6 
ποεί αἰεοιίης.--Ἴ.1..} 

Οοελεη. Τῆε μα μοέϊον απα φοίϊοηιοεπί. ΟἿ, χΙνὶ!, 1--19, 
--8οιιθ οὗ ἰδ Ὀχοΐδτθει.-- -(ΠἸΣ Ὁ Ὁ) ΤῊ ΒΔΒ Ὁ66Β 
ἰηϊοτργεϊθα δ8 τηϑδηΐηρ βοιπιο οὔ (86 οἹἀοαὶ, Δῃἃ Βοτὴϑ 
οὗ (86 γουῃροβί, ΟΣ, ἱπ ΒΟΙΩ6 Βο ἢ ΤΩ8ΠΠ6 Ὁ: αὶ ἰΠ6ΓΘ 
8. ὯῸ ΟΟΣΙΔΙΏΓ δύουϊ ἰδ : δἷποθ (08 δχργθββίοῃῃ ΤΏΔῪ 
ΤΩΘΔῊ ΔΩΥ͂ 88 ἰδίκοη (δσαῦ 04) ἴγοτ 8 πβο]ῖ6θ. Α5 
Φοβορὰ οου]ὰ ποῖ ργοθθῆϊ 4]} ἷ8 Ὀγοίγοη ἴο ῬΏΔΓΘΟΣ, 
.9 σῇοοθοθ ψ, 8 Ὡυσαθοῦ οὗἁ τους ἢ πβἰχηϊβοδηοθ ἴὸ 
{86 Ἐεγρείαιδ (806 οἷν. ΧΙ, 84. ῬΒΔΓΔΟΩ ἀραΐη 
ΒΌΟΤΝΒ Ὠΐ , ἴῃ [π18 6886, ἃ τῆδῃ οὗ ἰδοὶ διὰ ἀο]ἷ- 
ὁΔ0γ. ΟΥὨ ἔϊο γουηρ τΏ6}) ἢθ 8518 [8 πδίυγο οὐ ἸΠ ον 
οοσυρδἕοη ; οὗ οἷα δοοῦ δΒ6 ἱπαυΐτοθ ἷβ ἀζὸ. Εδ- 
ὈΘοδνγ πὸ ἀοο8 Π6 πιδπηρὸ ἰῃ μοὶ ἱτηπηοαϊ δία] 
κιδηϊηρ ἰοὸ Φοθορῃ β Ὀγοίμγο (μος μοι οη ἰὸ 
6 ΔΙΙονοὰ ἰο βοιζϊο ἴῃ ἀοβῆθη, Ὀὰξ ἰθανοθ ἱξ ἰὸ 
Φοθορὶ, δῸ ἐπδὺ Ὧ6 Δρροασβ Ὀθίοσο ἷἰβ8 Ὀγοίμγθη ἴῃ 
811 ἰδ ρονοῦβ, διὰ ἐμοὶ ΓΔ ΚΕ ἃγὸ ἰὸ Ὀθ9 τουθοτοὰ 
υπηίο Ηἰπὶ ἰηδίοδα οὗ ῬΒΑγδοῖ. Φοδβορὰ, δὲ (᾽9 βδηθ 
ἴτλ6, τϑοοίνεβ {11} ΡΟΣ ἰὸ δρροϊῃξ ροροῦ τῇ 
ἔγοτα διηοὴς ἰδοῖη 88 βυροτίηϊρῃ ιοτάδτη ἢ 
(υιαρίέφένοα Ρδοογί8).----ϑ90 ἘΝΟΒΕΙ,, 80 (Ὠὐηϊκβ “ ἐμαὶ 
1π18 ροϊἐ οι ὙΔΒ ΙΏΟΤΘ δυϊί Ὁ]6 ἴον ἐμ οἰϊοῦ οἵ ἐδ 

(εἰ0) ΥὙεῖ δὸ αᾳυϊοίβ Ὠἰτηβεὶ ὉΥ ἰδ ἴδοι 
ἰδδὶ ἴῃ οἶμον ρἴδοοθ ἔΐ:6 πδιταίου Ὀτίηρα ἔοσσαγὰ (89 
ΒΟΏ8 Οὗἁ (0)6 ἀροὰ ἔδίδμονῦ 89 ΜΕΝ {18 πογθ ποὺ 
8δῃ ΟὈΥ̓ΪΟΌΔΙΥ ργοροῦ ργοοοοὰ 11} Ὠ6 ἘΠ ἢδνοὶς 
(μδὺ πὸ στουπὰ Ξοτρίατο, 89 δ 6811 ἱϊ, τεροτίβ θὰς 
οῦ9 ἰηἰσοαποϊοῃ οὗ ΦΔεοοῦ.--Απὰ ὅδοοῦ Ὀ]οιδοὰ 
ῬΒΔΥΔΟΏ.---θ Ὧθ οδηηθ ἰηίο εἶθ ργοβθῦοο δηὰ 
ποη 6 Ἰοῖν ἶτθ. ΤΏΘΓΟ ἰβ Βοιιοιίδίηρ, τοῦθ ἢοτΘ 
ἐ8δῃ 8 τ γῸ ΘΟ ΥΘὨ Ομ δὶ ἰἰῆρ. Φαοοῦ δὰ ἜΥ̓ΟΡΥ 
ἱπαάποοτηθηΐ 0 δὰ [ἷβ Ὀϊοθαίηρς ἰὸ ἶθ [ΠΔ 18 ΤῸΡ 
Φοβορὴ  ἰγοδίμηρηὶς, ἴον ἰ..6 βίδιϑὶῃ ἱην ἰδὕοη, δηὰ ἴῸ Ὁ 
[89 Κἰπὰ γοοορίοῃ, οβίἀϑβ, δὴ ΒΟΠΟΓΘΌ]ο ο]4 ἂρ 8 
ἃ βογὶ οἵ ργϊοδιβοοά ἴῃ [86 ποσὶά.-- -ΟἹὨἨ τὰν ἢ - 
8δᾷ6.---ΦΔ000᾽ 8 ΘΟΠΒαϊΟΒΏΟΕ5 οὗἨ (6 ρδίσίδγομδὶ 116, 
88 ἃ υἱϊατίηδρο ἴῃ ἃ ἔοτοίμῃ ἰδπᾶ, τηυϑὺ ἤδνο ἀσγοὶ- 
οροὰ ἐιϑοὶῇ ἘΡΟΘΚΙΤ ΙΝ 8. ῬΟγΒΟΏΔΙ Οχρουίθῃ 6 (8606 
Ηοῦ. χὶ. 18, οἴο.).---ΕἾοτν διὰ ονἹ!].---ΤὨδὶ ἴδ, [0}} οὗ 
ΒΟΡΓΟῊῪ. ὅὍδοοῦ οὗ μἰβ 116 88 οὗ βοιῃοί μη 
ΔΙΤΟΔΟΥ ρδαδὲ. Τιϊΐβ 18 οχρ]αϊποὰ ἴγοσα ἷ8 οἷθ 
βίδῖθ οὗ ϑδοὺῦ]. Ηο ἷβ τοδὰγ ἰὸ ἀΐθ, 1η δυο ργοθοηί- 
τοθῃὶ οὗ ἀοδίδ, Ὠοσσοῦαῦ, Π.6 18 τυὐβίδίκθη ὉΥ͂ δἰπιοδὲ 
ΒΟ; ΘΟ ὙΥΘΆΓΒ; [0Γ [0 αἰοὰ δὲ [86 ἃσθ οὗἩ ὁῃὸ Ὠπῃ- 
ἀγοὰ δηὰ ἔογίγιδοσαθ. Ἠΐβ ἔδιδον, ἴβδϑδο, α150 ἰιδᾶ 
ἐπουρὩὺ (0 τλᾶῖκο ἢἷ8 ἐἰοϑίδγαθηξ του οἢ οδυϊον (866 οὗ. 
χχΥϊὶ, 1, οἰ6.). [πῃ ἔδλοι, (86 δρὸ οὗ ὅδοοῦ 161} τηπ ἢ 
βιοτγὶ οὗ {πδὲ οὗ ΑὈταμδη (οΩ6 μυπάγοα δηὰ βουθηΐγ- 
ἄν), δηὰ ἐδιδὶ οὗ ἴϑδδο (σα μυπατοὰ δηὰ οεἷρὶγ).-- 
Τὰ ἴτἰ09 Ἰαπὰ οὗ Ηλι Ἡεγοοπ-ροί 8.) ΟἈ. 
χῖγ, 10, ἰξ ἱ8 οδ]]οὰ ἀοσθη. [δ 18 6 [6 ἡδηγοὰ δἰδδῦ ἃ 
κθ΄ παπιϑὰ ρἷδοθ ἰὰ Θοθδοη (Ἐχοά, ἱ. 11); διὰ ἐδ 
ἯΘ ΔΙῸ ΔΙΓΟΔΟΥ ργορδγοα ἴον {μ6 ἀθραγίυγο δ γα β, 
πίοι βἰαγιοὰ ἔγομμ Πδιηθδο (Εχοά. χὶϊ. 87: ΝυμὉ. 
χχσχὶ. 86). ΟὈὐποοχπίηρ ἐ.)} 6 ΘΟΌΒΙΓΥ οὗ Οοβῃθῃ, 860 
Και, Ρ. 276 : ὈΞΙΙΤΖΒΟΗ, Ρ᾿. δ72. 

ὅ. Φοβορ ἢ Β δαἀιῃχίηἰδίταίίου οὗ ἴΠ6 αϑιῖτβ οἵ Εστρὲ 
(εν. 18-26). ΤᾺΪ8 ργοοροάϊηρ' οὗ ΦοΒθρὶι, ἀρντια: 
186 Ἐσγρίδηκ, ἴῃ {πον ὩΘΟΟΒΒΙΥ, ἴ0 8 Βίαίθ ὁ 
οιγο ἀδροπάθμοθ οἢ ῬΒΑΓΔΟΣΙ, 1:48 ὈΘΘπ τηδᾶθ (ἢ9 

ὉΠ οὗἁ βούοσθ σοριοδοῖ: δηδ, ἱπάρϑα, ἰδ ἀοεϑ 
ΟΟΚ δίγδηρθ δὶ σαὶ, ΤΏΘ ργοτοοίοῃ οὗ θϑυίῃ ]} Υ ὑνε]- 
ἔατο, δηὰ οὗ ἃ οοσηίογίδ Ὁ] 6 Ἵχίβίοποθ, οδῃηοὶ οσοῦβο 
ἃ ἱμοοοτδο ρογβοῦδμο ἴῃ Ὀσγίηρσίηρ 8 ἔγθθ ρϑοόρίθ ἱπῖο 
[86 οοπαϊοῃ οὗ βογυδηΐβΊ Βαυὺ ἴθ ααθοδίϊοη ἤοτΘ ἷβ 
ἩΏΘΙΠΟΣ ΦοΘΟΡὮ τ αν δοίοα ἰῃ 8 ΔΥΌ ΓΑΓΎ ΤΠΔΠΠΘΓ. 
ΗΘ νῶ8 ποὶ ἃ βονοσοΐχῃ Ἰοτὰ οὗ (89 βιογθβουβοβ, ας 
ΟἾΪΥ ῬΠΔΓΑΟΝΒ Βοσυδηῖ. ΑΒ δυοὶ, Ὦθ οοὐἹὰ ποὺ ἀο- 
τοδηᾶ οὗ ῬΒΔγΔΟΣ νἱοτβ ἰδαὶ ἴῃ ἐποὶρ δϑρϑοῖ οὗ 1106 Γ- 
ΔΙΠΥ Δ Ὀογοπὰ ἷβ ὨοΥγΐΖοι ; Ὀοβι 68 ἰὺ 18 ἰο Ὀ6 Θοῃ- 
δἰἀογοὰ ἐἰδαὲὶ ὑἐη 6 ρθορὶο ἱποιωβοῖνοα ἀοδίτοὰ ἰο 88 δὲ 
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ἐμοῖς ἤγοβ δὲ ἰδ ρὑτῖοθ οὔ δποὶν τοοάοῃ. ἸΤῈ6 
Ῥοΐηὶ τὸ ΔΓῸ πιδίη]γ ἰο Ἰοοῖὶς δὲ 8 {δὲ Φοθορὰ "188 
ὯΟΣ εὖ ΠΟΤΕ ἰο αἶἷντο (09 ΘΟΥΏ ΔΊΔΥ, διὰ, 0 ΒΆῪ 
ποίην οὗ ῬΠΑΣΔΟἢ 5 τἰχαϊ, δ6 ταῖρι! ἘΠΒΟΡΘΌΥ δδγτο 
ορϑῃθὰ 80 τ δ 186 ἀοον οὗ ἃ παδίϑίαὶ , 88 
ἴο δαγα ργοἀυοσθά ἃ ππίνασβαὶ ἐβτηΐπθ. ἯΤΟ ΔΣῸ δὶϑο 
ἴο δΌρροΘο δαὶ Φοθερἢ τῶβ ὑγροϑὰ, δίορ ὈΥ βίθρ, ἰὸ 
(686 τηραδαγοδ, ΟΥ̓ [26 ργοδδὶπηρ ΘΟὨΒΘΑΏΘΏΟΘΘΒ Οὗ 
διϊιδίοι ; υὺ ἰμδὲ μο ἰσὶϑὰ ἰο τηϊρχαῦδ, ΔΒ τυῦσοἢ 88 
Ροδὲῦϊθ, (6 ἀερομάθησο (Πδὲ ὨΘΟΘ9ΒΑ ΓΙ] ο]]ονοὰ, ὈΥ͂ 
δὴ) δβδϑοβατηθηΐ οὗ 80 ΒΓ ἢ ναγί, ἰοανίῃρ ἸὈυγ- 
ἴο ἴοι. Τηδ ῥγίῃοίραὶ δἷἱτὰ οὗ [26 Ὡδιτδῦνο ἰ8 [0 
ΒΏΟΝ, ἴῃ ἰ86 ὅτδὶ ρἷδοαδ, [6 δἀνδηίΐαροβ οὗ (86 [5γδοὶ- 
ἐΐοβ ἰῃ οοτηραγίδοη τ [86 Εργρώδμδ ; ΠΟῪ δρ,θΏ- 
ἀἰάγ δ6 ἰοετηθς τόσο ρχουϊ θὰ ἴου. αραΐῃ, Φοθερὰ 
τοὶσος μδνὸ γίιοϊάοα ἰο 86 ὈγθΏΟΥ οὗ ὑπὸ οἱγοῦζα- 
Βίδιοοβ, 81} (6 ΙΏΟΓΘ ἘΡΟΘΙΥ͂ ἔγομι [6 οοῃβίἀογδάου, 
ἐδδι ἰη0 ἑυΐυγτο οὗ Ιθγδοὶ νουὰ ὍΘ ΙΏΟΤΘ Ββοοῦσθ ὈΥ͂ 
ἴδυ5 Βανὶπρ ἃ ἴἈγΟσδΌΪ6 ῬρΟβὶ ΠἾΟΒ ὉΣοο.β ἃ ἀορχοεβοα, 
τοῖδον ἰ8δὴ δ δυσὶν δηὰ ὀρργοδεῖτσο ὑθορὶθ. ΒΒαὶί, 
δὲ 811 ευθηΐῖδ, ουϑῃ ἴῃ (δῖ6 τοϊδιίου, ἀἰνίης τεϊτ δυϊέοε 

66, ἰῃ 118 βονθγίυ, (86 τωθαδυτο οὗ δυιϊηδη υπη- 
ἀοταίδηάΐησ. Ἡ ΌΘΏ αδογν δνὰβ ἴῃ6 βγῆ θ8 ὙΘΓΘ 
Βοϊά ἰῃ Ὀοπάδρο ΕΥ͂ ἰδὴ6 ΕσΥρ δηδ, ἰδ ΤΏΔΥ τοτηΐϊπὰ Ὁ 
οὗ (86 ἴμοὶ, {πδὲ, τροῦσ Φοβορ, [800 Ἐσγρ(ίδηδ 
(δοϊηβοῖνοβ δα ὈΘΘΠ Σῃδὰθ βοτυδηὶδίο ΡΒ δγβο, δον- 
ΦΥΟΓ ΡΌΓΟ ΤΩΔΥ ὮΑΥΘ ὈΘΟῺ δ τηοίγο.---Ἐξοχὰδ οὗ 
οδἕιῖο.---ΤῊο οσργοββίου ΓΙΌΓΙΞΣῚ ΓΙ Ὁ ΒΆΝ ἰδιδὲ 
(δ6 ἴαΐν ναϊυθ οὗ (80 οδ116 ἰβ βοσθ Κορὲ ῥγογα ΠΟΥ 
ἴῃ τνἱοιν ; βίῃηοθ ΓΙῸ ἀοῃμοίθθ ργορογὶγ δοχυϊγρὰ.--- 
πὰ δὲ ίοσς ἴδ ὑθορ]ο ἴδον ἀομδο ἀθα.---Οοη- 
οοστιίησ ἰμ6 αἰβτθηι σοδάϊηρδ, τοῦ. 21, Ὑποτθ [86 
ΠΧΧ δὰ 0 βατηοσίίδη, δηὰ οἴδογα, τ ἢ Κα ποροὶ, τοοὰ 
ὙΩΣΓΙ ἰπδίοδὰ οὗ ἼΞΘΗ, 800 ποίθ, Κκπ Ρ. 3177. 
Ἧ ὁ τουδὶ ποῖ, ΒΟΊΘΥΟΡ, δὲ πὶ Ὀοϊσϑοὶ, 
Γ ἰδέα δίηρας Κ [λ9 ῬΘΟΡΪΘ ἐὐθφι δὰ Ρἶδοο ἰῃ Εσγρὶ 
10 διοίγου ἰπ ἰδ γοτηοίοαδς ραγί, Ὀὰϊ [0 αἰδέτδυϊπσ 
οὗ ἰδ6 ᾿Ῥγδϑϑῃὶ στοῦσγα ρϑϑδδδὶἼἴο {86 αἰδδτομξ ἐονσῃβ 
οὗ ἐδοὶν τοϑροοϊνο αἰδίτ οἱ ἱπροῦρθους ἰδ0 Ὑ80]6 
ἰδ, Τῇ ρστουπὰ οἵ (8 ντῶϑ δὶ, ἕοῦ ὅθ ῥρσγοδδϑηί, 
ΔΏΘΥ͂ τουδί μοὶ {πδὲν βυδίοῃΔΏοο ἔτοπι ἐδ οὶν 
ἴῃ ἰ00 οἱοθ, δὰ ἰπδὲ, δοσσασαβ, ἰμο96 Ὀθοδθ ἐδ6 
ἰδοθα ἰῃ Ἡἰσἢ ΠΟῪ ΜΕΘ (0 ἀοἰγον {πὸ 5ΛῺ ρασί.-- 

ἃ ἃ ρΡοζχου δεαεἰφτιϑά ἰ9;).--ἴ) ὁ υπἀογείδια 
ἐπὶβ οὗ (86 Ἰδληὰ οὗἨ [86 ῥτίοδία, ποὺ οὗ ἰδοίν ρογίου οὗ 
186 ῥτονίείοῃ Ὑδϊοἢ ἰδ τηϑυϊ ουθα δθο δ 1.---ὁ 
8.41} κἶνο ἴμο ἢ Ῥατσί.--- 18 ΔΒ ΠΟ ὮΘΑΥ͂Υ ἰδσχ : 
δὰ ἐμοῦ τδὸ ἃ Ὀθηοδὺὶ ἰη ἰδ, δὲ ἰδ ἰσπάθαὰ [0 ῥγο- 
ἄσοα δὲ μανία] ΘΓ Ὁ] 688 ἴῃ τοθροοῖ ἰο ἐδ πηΐτουϊ- 
ἴα] γοδτβ. Τηδὶ ἃ ρου βίομ, ἰπ δαοι σϑβοδ, δὰ Β6γθ- 
τοίογο Ὀθθὴ πδῃίίηρ ἴῃ ἷ8 ονἱἀθοΐ ἔτοζῃ ἴδ 0 
ἀοδϊαθοι οὗὨ 6 ρϑορῖὶθ. Φοθορὰ δ, ἰμϑροΐοσο, ὈΘ 
ἰοοκοά ὑροῦ, ἴῃ 4)} ἐμΐβ, 88 ἃ τ21Ά16 τοδη βισνίηρ τὶ τ 
(δε Ὡθοαβαξεῖο8 οὗ ἔλζηΐμο, 80 Β0ΓΘ δῇ: οὐἷὶ ἴῃ δῃσιθηὶ 
{ἰπι68. 

“ΑἹ} δὶς ἀἰδήσαϊέν, ἀρουὺςξ Φοθορλι᾽ 6 ὑσοοοοᾶΐη αν γδεΐβμοα 
τἕδο ΟὯ6 δὲ ἀϊ οΌΙν οοσιδίάοσα τ ηδὲ 86 Ἐργρίϊδηϑ πνουϊὰ 
δδνο ἄσμθ, ΟΣ ΒΟΥ Ὁ ἴα] ἐποῖν ὅγεδ ἴτὰ ἄδῃοθ ΤΡ ΒΌΥΊΑΥ͂Θ 
Ῥυογοᾶ, πιθιοτι ὯΔ ῬὈΟ ΘΟΟΠΟΙΙΥ͂. ΤΘ 
᾿ραβης να βόα Ωὸ ΜΕΘ ἰο δ ῥοϊά ; ἐδο Ἰαπᾶβ που]ὰ μανϑ 
Β6Θη ὈΔΣΤΘΣ ἔοσ [09 πναιῖ οὗ παχιὰ (ο 61}} ἐμόσα. ο:6 
οὶ Ἀϊταβοὶῖ, σου ῦ ἃ ΘΟ ΟΣ διη ἃ τ͵ϊδθο ΣΌΪΟΣ ΕΙΠΕ 

ΓΝ δὰ εὐ φοέν τ υπό Αϑ μα φρνς δ ΩΣ γὴν τ αν γὸ Ὥς ὯΒ - 

10γ, οὗ ἰξβιδυξίτγ. Ιὐ ἰδ γοὺ αἱ πρδοϊδὰ αυοδέοσι, βοΐ ΟΣ 
Ὁητοσδίοα ἰηάϊνίάπαϊὶ συ ναίίοι οὗ Ἰδῃ)!ὰ, ἰπι 51 Δ}}1 Ῥὸσ- 
ὯΟΣδ, ΟΣ ἃ ἰπάϊοίουα σγεύοστι οὗὨ 1Δπι ἕονς το, 
ΟΟἸΣΒΟ, ἘΒ61Θ τοῦδέ ῦὉ0 χε ΟΥ ἐδχ, 16 {86 Ῥοέξου ταϑίδοᾶ 0 γ᾽ 
{86 πρηίγοιδαὶ ροοὰ. ΤῺῊΘ ἐπ ΡΟΣ οαπί. ΜΈΣΟΣ ΘοΒΟΡὮᾺ 
οχϑοίθα ἴον [19 ρονδσζησησειίὶ! ΟΑΓΘ, ἮΔ6 Ὡοῖ ἃ δγδίϑιη οἵ 
ΒΊΔΥΟΓΣΥ ; δηἃ ἔτη πᾶγὸ ὍΘΕ ΒΥ Ὀοίξος ἐμ Δὴ ἃ ᾿ῃ.ὉΘἢ αἀτοδῖ- 
ας Ροκοσίαρο, οκθαρα, ο οπράξδ. ἐσέ ἀρὰ υδύγοζα.---Ἴ. 1..} 

186 | ἴῃ 

οἱ οδᾶ ἴῃ ἃ Κηδαιίης 

ΟΕΝΈΞΙΝ, ΟΚΒ ΤῊΣ ΕΙΒΗῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒ, 

ΤῊΘ δοοουπὶβ πιϊοῖ ΗἸκπορΟΤῦΒ (Ἰ. 109), δηὰ 
Ῥιόροῖσ (ἰ. Τὸν δαγὸ βίνεῃ οοποογοΐης ἴΠ6 πλομδὶ 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ δηοϊουῖ Εργρὶ, δϑϑῖῃ ἰὸ γείοσς τὸ ἀϊδβροαὶ- 
ὨοΏ8 οἵ ἃ ἰδίοσς ἀδίθ, δἱ πῇοδο Ὀδϑὶβ, 
ΤΩΔΥ ΒΔ γΟ ἰαΐῃ [680 ΤηΘΑΔΌΤΟΘ οὗ ΦόθορΒ, ουθῃ 88 (8 
Ἰδυοῦ ΤΑῚ παν Ὀθοῶ ρτουπάθα οἢ 5:1} οἱάοτ τεῖα.- 
θη δηὰ ρϑοῦϊατϊθθ. Τη6 τοδῖτι πίον το Ὀ6 ἐδίκεη 

ἴο [85 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ ἷ5, ἰδδὲ (Π6 Κίηρ, ἴῃ 
οοπποοσϊίσῃ τὴ (Π6 ᾿τίοβὲ δηὰ πιο Ἵδϑίθβ, ροϑ- 
δοδβϑοὰ {80 ἰδπὰ (Ὀὶ Ξ10.), πιο ῖδὲ τ86 ἡψαινάρη δὰ 

ΕΒ | ἰσδάδδπιθα μδὰ Ἰδηὰ βυ]θοὶ ἰο τοὶ. Νον ἱζ Φοδερὰ 
οπδηροὰ [86 ἐοαᾶδὶ δγβίθη), ζοτταουῖγ οσϊβιίρ, ἰηΐο 
οπ6 οὗ πογυϊυάσ, ὁ 16 ἰο Ὀ6 τοιποθογοὰ δαὶ τἢ6 
ΤΟΣΊΠΟΥ γΔ8 ποὺ 80 [ΒτογδΌϊθ, ποῦ ἰδ6 ἰδιῖος δὸ πἢ- 
ἔδνόγδο, 85 ἰμδὶ τος οχἰβέοα ἰῃ 61}}} Ιδίοσ εἴτοθϑ. 
ΤῸ ἰσαὰδὶ ροδδδης ΜΒ δγεδν ὑπᾶθσ δὴ δϑοϊυΐο 
Δ δοτί γ, δα 188 ΟΡ σοὰ, 6. (., δὲ (Π6 ὈΡΕΙ͂ΣΣ ἵπρ οὗ 
18:0 ΒΩΥΘἢ ΥΘΆΣΘ Οὗἁ ΡΙΘΠΙ͂, ἰ0 ρσῖτο ἴ6 ὅΠᾺ ὃ 
ἩΠ|Πδὶ [86 ϑοσυδιῖδ, ΔΒ ἰΠΟῪ ἃ. τὰβ οδποὰ, 
ἭΘΙΘ ΟἿΪΥ ῬΟΤΒΟῚΒ ρα ὉΠ6ΘΡ ἃ ΙΓ ἀοδηϊο αἶτδο. 
τίου ἰῃ ἴῃς τιδπδρογηδηὶ οὗἉ 1μοὲς ϑοοποπιὶς στο διοτβ, 
ΕΓ τοτὸ ὁ τη ΐβ, 866 Κ ΕΙΣ, Ὁ. 318, ὁ 186 ἰδχ τεϊβ - 
ζΟΏ8 οὗἨ ἴδ Κακί, δῃὰ δἷϑοὸ Κποῦεϊ, Ρ. δ46. Θεηδοὰ 
ΤΑΙ Ὠλῖτδ ἐπ δὲ ἐΠ6 ἘΥρ ΔΗ ἀἰὰ ποὶ Ὀοϑοσοο Ὀοηάδ- 
τῶθη ἰη ὑμΐ8 ἰσδῃδαοίίοη, Ὀυΐ ἨΟΣΘ ΟΣΪῪ ὁ τὸ 
ἃ ἴϑυαὶ τοϊδίίοῃ ἰὸ Ῥθδσδοῦ, [Ιὲ ἷβ βαϊὰ, βοπετες, 
ΟΧΡΓΌΒΒΙΥ, ἰδὲ Φοθορὶι Ὀουγμξ ποῖ ΟἿ ἐμοῖς Ἰδηὰ, 
Ὀυὲ (ποτηδοῖνοβ, (μοὶς Ὀοάϊοβ. 1ἰ 18 ἐσθ, ἃ ἀἰξεποϊοα 
ΤΩΔΥῪ ὉΘ τηδὰθ Ὀοίνγθοῃ ἰδ 8, δῃ ἃ δὴ βηςἷϊγα ὈΟΟΣγ δαὺ- 
)οοῦοι ; διηὰ, ἰδβογοίογοθ, τὰν ᾿ξ Ὀ6 68]16 βοσυ δ 
ΟΡ ἀσροπάρῃοο. 

6. πεγαεῖ ἐκ Ἀσγρέύ Ἡὰ ρμνουΐδοι Ηδΐ γοΐωγη ἐκ 
ἀραϊλ ἰο Οαπααπ. οι. 231-8]1.--Α,Αὐἰᾶ ἴδον δὰ 

Ὁ ἐμοχοΐῃ.---ΟΣΒΟΙΔῚ ἀρρτορτίδιίοι δυὰ 
ουὐπαγὰ οχίρηδίου.--Δηἃ ὅάοοῦ ᾿ἐνοὰ.---ΤῊο Ὡδν- 
Ταῖνο Ῥγοραγοθ 18 ΥΟΓῪ Οἰγουχηδίδη (4}}}7 ἴοσς ζδοοῦ δ 
ἀοαίδ, 28 δῇ ουεις οὗ χστϑαὶ τοοχηθῆὶ ἴο ἢΪ8 ρϑορδο.--- 
Ῥαῖ τὰν μβαυρβ ὰ πηᾶοχ τον ἰδπΐρ' “ἢ, χχῖϊ. 
Φοδβθρὶ ἰδ ὑ0 οομθτφα ὈΥ δη οδίϊι ᾿,15 ργομιῖθα ἴο Ὀτίηρ 
εἶα Σοσρδίηβ ὨοσπλΘ ὑὸ ὕδπαδη. Βϑοϑυδο ὅδοοῦ οσδοὶδ 
υΐδ οὗ 411 δῖ5 ΘΟΏΒ ΟΟἸ] ΘΟ 6} (866 οἷι. ΧΙ ’χ.), Κπορεὶ, 
85 δῦ], αἰϑοούθσβ ἃ ἀἰθοσορδηου. [1 8, πόποτεσ, 
[860 δατλθ ἀοἰοττηϊμδίίομ, ΟὨΪΥ͂ ΤΟΓΘ 1Ὸ}]}} ἀονοϊοροὰ 
ἴῃ 1.9 ἰδίου ρδβδαρθ. ΑΙδοσ ΦόβορῃΒ ῥγοζηἶβο, ἡ δοοῦὺ 
ῬΚΔΥΘ Ὁροη Ὠἷδ Ὀθα. Τλι6 []Β]πλοηὶ οὗὨ ὨΪ8 1δδὲ πὶεμ 
Ὧδ8 ὈΘΘΏ δοουγο,.---Δραὰ Ιδχαοὶ Ῥοτυθὰ Ὠἰτηδο1..-- 
Ἧ ὁ τουδὶ ἰδΐηὶκς οὗ Κἰῃλ 88 βἰ υἐϊησ ἘΡ ἰπ Ὠἷδ σους ; ἷς 
ἐβ, ἰθογοΐοσθ, ἱποοστοοὶ πο Ἐ οἷ] βαγβ, δ6 τπτοὰ ἰο- 
παγὰβ ἴθ6 Βοδὰ οὗἉ ἴο Ὀδα, ἰῃ ογάογ (0 πογεῖ), εοὐϊὝε 
ἰγίεσ πὶ 6 ἴλο6 ἐμγησά ἐοιοατάς λα δοά. ΤῊ 1]. 

ἐθ ἩΔ1οὺ Κοὶ] ααοίοβ, 588 γ8 ἰῃ6 ΤΟΎΘΙΒΟ : αὐογανῖ 
ΡΟΝ οοπυεγεω αὐ ἰεοίμἰξ σαριιί. Το ἰάθα ἷ5, (δαὶ, 
Ἰκθο εν, Π6 ὈΟΥΤΒ ἰπι 56} ἴῃ (ἢ θεὰ, τὶ 5 ἔλοδ 
τυγηοὰ ἰοτ δὰ 8 ἴδ Βοδα, ΤΏ ΤΣ Χ θϑοσὴβ ἴὸ ἢατο τοδὰ 
ΓΒ ἴον ΓΙΏΩΓΙ (δαην-πιαίζελ Γ0Υῇ Ἀανι-πεῖί-ἐαἈ) 
οδιυδοὰ ὉΥ 8 τηϊδίδκο οὗ (06 τότ ὶβ ἰοὸ 86 προϊπἰοὰ 
ΘΟΣδοσδηΐβ, δηὰ ἴθο δοπδίἀοτδίίοι ἱμαὶ ὅδοοῦ 15 ποὶ 
Γοργοϑθηϊθα 88 βίοκ δῃὰ οοηβηρὰ ἰὸ ἢἷ8 Ὀθὰ ὑπ] 1116 
ποχὶ οὐδρίοσ, ΒΥ 118 ΟΥ̓ ΝΧἧ ̓ηἰοτρτοίδιίίοη : προσεκύ- 
γησον ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὑτοῦ (πο οἢ 
ἯΘ αἷ5ὸ πὰ ἴῃ ἰδο ϑ'γτίας, (6 Τιδίδη, δηὰ ΗθὮ. χὶ. 
21), (86 γθ ἰδ οδἰθα {δι τίοδ διὰ Ὀθϑυιϊ αὶ ἐβουραὶ, 
[δὲ ὅΔοο οοὶ [86 οοηρ!οὔοη οὗὨ Ἀΐ8 βέστιαν 

(οἷ. χἰνὶϊ. 9) ἰπ ῬσαγοΣ δηὰ ἐμδηκερσίνίηρ, πὸ 
ὄνο ξ ἴῃ 106 ΟΥΟΡ ΘΟΏΒ6, ΒΥ ΠΟ στοδίον οὐΐ- 
ἄδποθ, δηα 1685 δἰστιίβοισοο, ἰὯ6 ἰυγηΐηρ ἴὸ 186 θοΔ 

Ροδβίυγο ἰβ (Ὡ6 Οὴ6 παίαγαϊ ἰο {6 
Ὀοάγ, 1 πὸ ἱπιδρίηθ 89 θὰ θ οαὰ ἰ0ὸ Ὀ6 [06 πἰσδον 

.ς ΑΚ [6 ΒΆΙῺΘ [ἴτη6, ᾿ξ ΘΘΟΣΩΒ ὨΘΓΟ ὀχργοδϑοὰ ("δὶ 
ρου, ἴῃ ὈΓΑΥΪΏΡ, ἱπΠΓΏΒ ΒΎΓΔΥ ἴγοσα ἰδ6 ποιὶά, δηὰ 
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ἤγοτω τοϑὰ ἰ0 αοά, 48 ἰδ9 ἐδεοίηρ δηὰ ἰατηίΐηρ οἵὨ ἐδο 
Ῥεΐοσὶ δἱ [8.6 δήδδι ΘΧργϑδθθθθ (ῃ6 δδῖὴθ [68 δυιαρο - 
ΟΔΠγ. Ὑοῦ ἘΡῚΕΕ ρκοελραν γηταῦ τι ἐἰνηρύμορῃ ἔσει 
Ὡοϊίηρ ἰο ἀο ῬΓΆΥ Ωρ. [Ὁ ΤΘΔΏ8, 86 ΒΑΥ͂Β, 
ΦΔεοοῦ νῶδ ἱ ἔμεν ἐροὰ .εὲα υἱοτ, αδ θανίὰ, 
1 Κίηρε,. 417, Φοδορἢ γνϊ δα ἢδηὰ ὑπ ὰθν ἰἷβ 
ἐοϊκι, ον δας δὴ οοοδλδίοῃ, ΒΟΉΘΥΟΥ, ἔθ πογὰ 
ὙΠ Ὁ. (ἜΠΘΓΔΙΥ ἀεποιδπρ δἀοτβίοη) που] ϑϑϑῖὰ 
ὈΠΉΔΡΡΙΙΥ οἰοβϑῆ, δηὰ ἰβ ϑδδὶ]γ τηϊδυιβαογθίοοῦ. Ὦκ- 
ΚΙΊΖΒΟΗ [ΔΚ685 ἰδ6 ὑπὸ τοργοβοηίδιϊοηβ ἰορ οί 9 (88 
ἀοηοίην ἴῃ οπα {δ βοΐ οὗ ργδυοσ δηἃ [86 οδίῃ οοσο- 
ΤΩΟὨΪΔ]). 

ΘΟΟΤΒΙ͂ΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΠΟΑΙ, 

1. Φδοοῦ Βαϊ δἱ Βϑοτ- ΘΒ 06 ἔπγΏΪΒ 65 ἃ ὑτοοῖ 
δραΐη οὗἩ ἰδο αἰδιηοιίζου Ὀοῖποθ Ὠσπηδη οογίδἰ πίν, 
δοιὰ (δαὶ ἀογίνοα ἤγοαι (86 αἰνίμο δδβύσδμιοαο. Τῆυ8 
Φοδη ἐδο Βαρίἰδὲ κΠΟἿ ΔΙΤΟΔῪ οὔΠ6 Μοδδίδηϊο ταΐθ- 
βίου, Ὀοΐοτο ἰ8 Ὀδρέΐϊδτα, πὶ ἰζ τΔ5 ποὺ ὉπῈ} ἰδ6 
τογοἰδιΐοη πιδὰθ δὺ ἴῃ6 Ὀδρίΐβτη ὑΒαΐ Ὧθ τϑοοϊνϑα Ἐῃ6 
αἰνίηο δδοϑσυτδησο τ Ὡΐοῖ 6 ἠοδάθα 88 ἐἶδν6 ΤΟΓΟΤΌΠΏΘΥ 
οὗ ΟἸγῖβί, ἴῃ οἂν ἄδυ, ἴοο, ἐπῖ8 αἰπσεϊησίίοη [5 οὗ 

4] προνίδποο ἔον δα τοϊηίδίος οὗἨ [86 ζΟΒρ6,. 
Ὕοτγαβ οὗἉ ἀϊνῖ πο δϑϑΌγδη σα ΔΥῸ [06 ῬΓΌΡΕΥ ΤΩΘΒΔΑΡΘΒ 
ἔγοτα ἴδ ρυ]ρίϊ. 

2. Το αοὰ οΥὨ Ιδπτδοὶ ἰβ δἷδο ἴπὸ τοῖν αοὰ οὗ 
δδοοῦ---ἰθ βοθ αοα ΜὮῸ0 οοτομμδπάθα [89 0Π6 ἴο 
δΊΔΥ, ἴΠ6 ΟἿ Ρ ἰὸ μο. 

8. Νοΐὲ υπ0}} Φδσοῦ δὰ δρδίη τηδὰθ δσο διὰ 
βοδὶϑὰ ἢΐ8 ραιγίδιοῦδὶ οουοῃδηϊ- γοϊδ οη πίτὰ Οοα, ἴ8 
Ὧθ δ0ϊ]ο ἰο βοὲ ἔοσί, πὶτ ΟΥ̓ δηὰ οοηβάθῃοο, οἢ 8 
ούτηου, πὶ ἢΪΐ8 τ ΠΟ16 ζΆΠΙΪΥ, ἰμο0 ἃ δίσαηρο δῃηὰ 
ἀδηροόγουβ πουῦ]ά. 

4. Ἐχοροδίβ, ἃ5 ἴῃ ΟἿἶΟΡ ίαροα, ἢ ΔΒύΘΏΒ ἴ00 ΓΔΡ- 
ἰαἶγ οὐοῦ (6 εβἰσχηϊδολποο οὗ ἔπθ80 Β[Ό]104] πδτηθθ. 
ΤμουρὮ βοῖὰθ δγὸ ααἰΐα ἀου [Ὁ], ΟΥΟΥΒ ἤδτθ δὴ ὕῃ- 
ΤΩ ΔΌΪ6 ἰτηρογίδηοο, ορϑοΐηρ, ΟΥ̓ ἰδοῖῦ ΘΟΏΠθ6ο- 
τίοηδ, 8 Υἱ ἜΤΙ [80 ερίγιὶ οὗ ἐΐθ τοδρϑοϊΐυθ 
ἕαταὶ!ἷοβ, δὰ οὗ ἐμποὶν ἰδίπουθ. ἸΏΒ [Π6 Ὡδῆηθθ οὔ 
ἘΘΌθΘΩ ΒΒ ΒΟΠΒ ΟΧΡΓΟΘΘ ἃ Ββδηρυίηθ ΟΡ (ἐπέῥῥαέοα, 
αἸϊδέδτισιϊδλοα, οἴα.). π΄ 189 Ὠδηηοθ οὗ 1,ΟΥ] 5 ΒΟΙΒ, 
ΓΘ ΤΩΔΥ͂ ΓΟΟΟΖΏΪΖΟ ἔπ6 ἔδτοθ ᾿οδϊπο γα οὐὨ μίθτι- 
οἰὐΐοδὶ τυϊθ, Απηά 80 ἰῃ ΤΩΒΗΥ ΟΥΒΟΣ 68868. 

δ. Ὀίπδη δα ἴἰο δίοῃϑρ ἴον Ὧ6Ρ ΤΌΣΤΘΟΥ ἔγοθάοχω, 
δηὰ (06 λπαῖίοα] βου Υ  οὗὨ 6 Ρ ὈΤΟΙΔΟΙΒ, ΟΥ̓ 8 ὖ0γ- 
1.686 δἷηρίο ἴθ. Βαϊ δὴ Δ 186 ΒΟΠΟΡ, δ᾽ πρὶ τ 1} 
γῆ, οὐ Ὀοΐπρ' τϑοκοηϑᾶ διηοηρ ἐδο ἰουπάοτα οὗ [86 
Βουθθ οὗὨ Ιβγδϑὶ ἴῃ Ἐσγρί. Τοροίθον πίει {6 ἀσγνοὶ- 
ορηθηὶς οὗ ἴδ6 {ΒΘΟΟΙΔΟΥ͂, ἴΒ6γῸ 8 υπίοϊἀοὰ ἰΠ9 

Δ] οἰονδίίοη οὗ πόοϊθδῃ. ΤῈ ἰάθα οὗἨ ἔδι)δὶθ 
Βοτίϊδηθ ΒΟΡΘ Ὀγοθοηίβ ἰιβο [. 

8. δυάδι, 106 ἴδιον τηϊηϊδίον ἴὸ Φοθορῇ. ΒΥ 
εἶθ {ΑἸ Ὁ] Ή6ΞΒ, εἰν ἐντὶ δηὰ πίϑάοσω, ἢ6 88 τίϑϑθῃ 
ἴῃ [6 ορίηΐοη οὗ Ὠἷ8 δίπουν, αῃὰ ἱπ5 ἰδ 18 ἐμαὶ 98- 
6005 ἀἰνίηο ἱπυνηϊηδίΐου βῆονε ἰἰϑοὶ Υ̓ ἴῃ 
ταβροϑοῖ 0 (86 ἐγῖδο οὗ Φυάδἢ, 8 τούοἶδ- 
εἶοι 1} αιὰ οἶθδὺ ἴῃ [6 ὈΪ οδαὶηρ ὑσοπουποοά οὗ. χἸχ. 

ἢ. Φαοοῦ᾿Β δηὰ Φοβθρβ σουπίου, 81} οὐὗἁἨ Ὀηδροαῖ- 
ΔΌΪα οτηοίΐοῃ οχργοβϑοα ἰῃ ἰδδγβ δηὰ ἴῃ ΘΙΩΌΓΒΟΘΒ. 
Τὸ Φδαοοῦ, Φοβορῇ δρρϑδβ ἃ8 ὁπ ὙὮΟ δὰ ϑΌπιθ 
ἔτοπι ἴΠ6 τοδὶ οὗ (6 ἀοδά, 

8. Φασοῦ ΒΒ ἀθοϊδιδιίοη: ποῖ ἦδέ ηι6 αἷδ, ῬΡοβουδ 
δηοίϊον δϑροοῖ ἴῃ ἰμ6 οοπιοτηρ διίοη οὗ ἀδαίῃ δηὰ 
Ηδάοδ, ἀἰδογθοῖ ἔγοσα (μδὺ πο 8 ὑβυδ!ν ταϊθοά 
{γουρὴ ἰῃ0 ΤΏΟΡΘ ΘΟΙΏΠΊΟΙ ΒΡΟΘΟὮ ΓῸΒ ἷξ ἴῃ 
ΟἹ «Τοοίδιθοας ὑἰπιεδ. Τμ6 τοθη οὗ ἰῃ6 ΟἹά Τοπίδ- 
τηθηὺ ἀσβουῖὴθ β.[.60] 85 ἃ ΡἸΟΟΙΩΥ τορχίοῃ , Ὀυΐ [Ὠ]8 
ΦοΙη08 ἔγοσα ὑδοῖν ἴδαν οἵὗἠ ἀοβοοηάϊηρ ἱπίο 0 Ὀσίοτο 
ΠΟΥ Βαγ6 δθο ἰδ (1}1 ᾿ΟἸΚΘῺΒ ΟΥἨ ζῖδοθ, ΟΥ δδύθ ζτὸ- 

οοϊγοὰ ἐπὶ ρόδοθ οὗ (80 οσὰ ψμϊοὰ σἰνοίδ τοδί. 
ὝΒοΩ ἴδπον ἰἰδῦο δὰ ἃ εἰργῃὶλ οὐ ἐδοθθ, [Π6Υ ἀΐο πὶ]. 
πρὶν; ἴδ ἰ8 186 ἃ Ἰγίῃρ ἀοπτῃ ἰο 8]66ρ,---ἃ σχοίη 
ΒΟΙΏΘ ἴὸ ἴδιο ἔΔίΠοτα. [ἢ ζΌΠΘΓΑΙ, ΒΟΤΤΘΥΟΓ, ἰδ ἰ8 (ΤῸ9 
δὶ ἐπἷα ἰοντδοα Ἰοχ4] οοηθοϊουδιιθδα οὗ ἀθδῖδ ὑτοὸ- 
ἀοτηϊηδίθα οὐὸσ ἴπ9 Ο] -Τοδίαστηδηὶ ουδηρο θα] ὁ0- 
80 ΟΌΒΏ688 οὗ Ὁῃοοῃ αἰ 00.] τοαϊμτιδιϊοι πῃ ΠΟΡΘ. 

9. Το ἱπεισιοίξομδ ἰδδὶ Φοθορὰ αἷνοθ ἷ6 Ὀτοῖδ- 
ΤΟ ΒΗΟῪ Ὁ9 [διδὶ [8 δικοίθαις δίδίθθιηδη οἰ οδυΐν ΟΟΓ- 
Ῥγοδθοάσά ἰδο ἐσυίῃ, ἐμαὶ (ἢ Βἰρίνοαὶ ἱπρθηπουβηο88, 
δικὶ ἴ6 ρυγοδι ἔὔδΏΚΙθθ8, ἷβ, δὶ 1.9 βαζηθ ἔπη, [6 
διχθοδὶ τ ϑάοεω (5060 ἴδιο ἰησδιστιοξδοῦδ οὗ Οδτίϑί ἰο 80 
ΔρΡΟβίΙοβ, Μαῖὶ. χ) Τηΐν πίβάοελ οὗ Φοβορὰ, ἰὺ ἰ5 
ἴτι6, τῊὰ8 Ὡοΐ 6 πίβάοῃ; οὗ ἐπίδ πουϊὰ, 10 Μὰ ἃ 
ἀἰϊνίπο πίβάοιω, ἱμβδὶ Ὧ6 ἰδ ῥἰδοοὰ ἔπ6 Ὠοσθο οὗ 
Ἰοτϑοὶ ἴω αηάεν ἰΠ6 ρῥτοϊθοϊΐου οἵ Ἐκγρθδη 
οομέοτορί. Βγ ἰπ8 ρμίνίπρ ἰῃστὴ 8 ἸΟΤ]Υ ροβὶτοι, ὮΘ 
εοσπροὰ ἐμοὶν του ν πο δγθ, τ 1]δὲ ὑσοζηοιίην (μοἷρν 
τυθοσγδῖο : ἃ 

10. Ρ ἴῃ γοῦί, οἱϊτῖτο ἴῃ ὝΓΔΥΒ ἃ 
πτοδίϊον,---ὐὐοοῦ ἰπ8ὲ ἰουοῖοθ ὑροῦ δ δαδαίμαο, 
88 ΓᾺΣ 85 ἷ( 16 τηοοῦ ἴον ῬῃΑγδΟΣ ἴο ποασ, ΤΏ ἐθοϊηρ 
οὗ ὲδβ ποηάοτία! ἀονοσαμιοοθ οἴοτδ 156} τον: Ἵν 
ἦπ εἶδ Ὀλοπδίηρ ὑροῦ Φοδορ Β ϑδοῦδ. Το θα οὗ ἐδ 
αρὶῖθυδὶ ὈΙρτὶ οὗ Ὀεϊΐονοσθ ἀροῦ ϑασί δ ΔΡΡΘδ:ϑ 
ΨΕΙΥ ἀἰσεϊ ΠΕ ἴῃ (δΐ8 ῥἱοίατο οὗ ὅδοοῦβ 116, τ Οἢ 
δο βἰκοιοῦοθβ Ὀοΐοτο ῬΒδγδοῖ. 

11. ΤῊο ᾿ωσδὲ ἰπουρς οὗ ΦΔαοοῦ, ογβιν 16 ἱπ 
Μοσοροίδιοΐδ, δηὰ ΠΟῪ ἴῃ Ἐφσγρὶί, ἱδ {Ππδΐ οἵὗἁ βοίηβ 
βοῖῶθ. Τδοτο δ6 ἩΪΔΙῸ8 ἴο τοὶ Γη, ΟΥ̓Θ ἴῃ 
δε. Απὰ γοῖ Οδῆδδη ΜἨλ οὶ [86 ἱπτιοὸ δὰ ῬγΟΡΟΡ 
Βοῖιθ; που ἰὲ τὰϑ ἴον ἰπὰ 86 (γρὸ διὰ ρ]θᾶρθ 
οὗ ὕϊ ἐνονδδιϊησ τοαὶ (εο6 Ηοῦ. χὶ.). 

12. ΤΏ ὑσδηδρίδηίδιίου οὗ ἴβγϑοὶ ᾿δὰ ἴον ἐΐ8 δἷπι 
ἴδο ποχδαίθνο διὰ ροβίενο δανδποοιμοης οὗ 80 ρ600]6 
οὗ Θοα, Νερδθνοϊγ : [{ τηυθὲ Ὀ6 ὑτδπερίδηϊοα ἔγοσω 
Οδπδδὴ ἰξ ἰὲ που δβοῶρθ Ὀοΐπρ τυϊμϑαὰ βρὶ γι μ.8}} 
ὉΥ τοὐησ πο πίε [6 ΡΘΟρ]9 οὗ ἴμο ἰδπὰ, οὐ Ὀοαΐ]γ, 

Ῥυϑιωδίυγο ταῦθ πῆ (μοι. Ῥοεϊνοὶυ : ἴὰ 
Ἐκγρὶ ἴον πογὸ ραγίϑα ἔγοπι Ὠθδι μϑηΐδια ὈΥ 8 ἀου 016 
ὈΔΙΤΙΟΣ, ὩΒΣΊΟΙΥ, ἐπαὲν ἑοτοΐζῃ ταοϑ, δὰ {μοῖρ τορυίδ- 
οῃ 48 ἃ οδδὶθ ἔχωρυτο; Ὀυϊ δοτθ 2 ΠΟΥ ἰουμπὰ Βυδίο- 
ὩΔΏΟΘ δηα τοοῖὰ ἴῸν ἰδποὲν ΘὨΪατβοιηθηΐ 88 8 ῬΘΟΡΪῸ 
ΠΡΟῺ ἐϊ8 ἔοτε 9 δοὶϊ . δἱ ἰ09 ββϑῖῃθ {ἴτη6, [ΠΘΥ ἯΘΓΘ 
ἄταπα ουἱ, ἰδτουρὰ (μὸ Εἰσγρίίδη σαϊίατο, ἰο ἀθνοὶορ- 
τηρεῖ οὗὨἨἁ ἐδπαὶν τηθη 8] ρότοσα. ἴῃ Ἐργρὶ ποτο (Π0Ὺ 

ἴον ἐμοὲν ἐγαῃβίςου ἔγοσα 86 ποπιδάϊο (ὁ 86 
διατί συ] γα] βἰδίβ. 

ἨΟΜΙΙΤΊΟΑΤ, ΑΝ ῬΒΕΑΟΤΙΟΑΙ, 

866 Ὠοοίτπδὶ δπὰ Εἰμ1081, “Δ οο ἘἘ Ἶδϑὲ ρἱαχτίτ- 
δζ6.--δοο  ΒΟΌΒ6.--ἡὅὯ|ὁο. Ὁ δηᾶ Φοθορ ἢ 5 τοπῃϊοῃ. 
-ὌὍὌ δοῦν ἸΟῪ ἰῃ ἀοαίῃ,---Δοοῦ Ὀεΐοτο ῬΒΔΓΘΟΝ.---ὸ 
ἴβτδοϑὶ ἴῃ αοθμοῃ.--- ΤΆ ΒΕ (οἷν, ΧΙ νἱϊ. 1--10): Φδοο} 9 
118: 1. 4. ἃ τηῖστοῦ οὗ {Π6 τηΐϊβογίϑβ οὗ πυμπιδῃ 1 ἰῃ 
ΕΩΘ ὥ. 88 Δ ΤΗΪΓΓῸΡ Θθροοὶδ!}γ οὗ δ ἰσὰθ διά 
Ϊ οδϑϑὰ 

Ἀπ τε οη. (ΟἿ. χὶνὶ. 1-1.) 5ταβκκ: ΤῊΪβ 
ἀοραγίυτο τὸ ἱβ οἴϊθῃ βροΐχζϑῃ οὔ; ΝΡ. χχ. 14, 
16: Φοεῆ. χσΐὶν. 4: 8, ου. 28 . 18. 11, 4; ζ26Ὁ. χχσὶῖ. 
2: Λοίδ τἱὶ. 1δ.--- 15 18. [00 Ιαϑὲ δρρόδγαποῦ πιὰ 
ποῖ αοἀ ανοτϑὰ δ αοοῦ.---7 ὁτ. 8. ὅδοοῦ τηρεῖ Ὀ6 
αἴταοία : 1. ΟἿ δοοουπὲ οὗ δὶ ῥϑγβοιδὶ βαίθιυ (δα- 
γδῃοθα γ6818): 3. οὁἢ δοοουπὺ οὗ [6 ῥγοβί Ὀἱτοη ὑς 
8886 (οἷ. χχνὶ. 3); 8. οὐ δοοουπὶ οἱ [μὶβ ἀσϑοθηὰ 
δηΐδ ( ἃ δοδίθοῃ ΟΟΌΠΙΓΥ); 4. ΟἹ δοοουτὶ οὗ 
βοσυϊυθ ἐπνοδιοηΐηρ [μ6πὶ (45 Ῥγοαϊοϊοα οἷ. χν. 198); 
ὅ. οῃ δοοουυὺ οὗ Ἰολνίηρσ Οδηδδη, (ἢ ὑγοσοΐδοα Ἰδῃὰ:; 
δ. ΑὈταδδσο 8 οχροσίθῃοοβθ, οὗ. χὶΐ 12 (600 Φ4οοῦ᾽ 



886 ᾿ ΘΕΝΕΞΒΙΗ, ΟΚ ΤῊἙ ΕἸΒΒῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒ, 

ἀδεϊαγαίίοῃ οἷ. χὶν. 28λ--.ὄα Ομηδθάδη ἐμοῦ] ὰ δηΐοῦ 
ρου 8 ἰουγογ8 τὴ αοα δοοοιωρδηγίῃρ.---- διδί. 
{μδ. : Οοα κυϊάθ8. ἷβ ΡΘορ]θ οὐ ἐμοῖς τγᾶ.-- -πὰ- 
ΜΕεῖ : Φδοοῦ δ ΘΧΔΙΏΡ]6 οὗ ἰδ6 ἑοτίυῃο δηὰ Ὀἱϊστίμι- 
ρα οὗ ὑο ον ογ.--- ΘΗ ΒΌῦσσε : ΤΏΘ δηῦποῦ οὗ ἀοὰ 
8. ἰῃ ΤΟΡΙΥ ἴο ἷ8 αἰδίγοθδίηρ δηχίοίγ,---ἰο ἷθ βοβἢ 
διὰ Ὀ]οοά, 88 ἯΘ ΙΩΔῪ ΤΟρΑΣα ἰξ , Ἰδογοίοτο ἀοθδ [6 
6811} Ηἷπὶ ὈΥ ΐϑ πιογθ ΒΌΠΙΔΏ ὭΔΙΩΘ : “δοοῦ 1 Φ6Δ000 
Φοδαρὰ 8.81} ρυΐ ἷ8 ΒΑπὰ ἀροὴ (ληθ ΘΥ68 ; ̓) [86 δδὲ 
μεγγὶοο οἵ ἴοντα ᾿πῶὺ ὑπ0 ἠθαγοδὲ κἰπάγοα οουϊὰ ρογ- 
ἴοττα ἰο ἐμ αἀγίηρς (ΤοὈΪΣ χὶν. 1δ). 8560 Βοδίμϑοη 
οἷν ἴδ Βδιτίης οὗ ἐδ π΄ δὶ Βοογβθῦα. 

ϑεροπά ϑοοίίοα, (Υετα. 8-.-:2}.) Β5τλεκε: Τῇθ 
186 οὗ (9 δοουγαίθ οδίδορῦθ οὗ οὨἸάγοῃ οὗ [5- 
ταὶ : Ὁ Βῆονεβ [86 Βορδγσδίίοῃ οὗ (δ6 ἐγῖοδ, διὰ σρδυῖκβ 
(86 ἐγίθα οὗὁἩ 9 Μοβδίδῃ. [ἱ ρίνϑθ ἃ οἰθαγοῦ νἱοῖν οὗἉ 
180 ῬοΟρΙΪΘ᾽ 8 ἱπογθῶθο, δῃὰ ἰθυ8 δονϑ (πὸ {]Η}11πρ 
οὔ ἰμ6 αἰνίμο ρῥγοχιίβο.-- -Ὁ "δὰ, Νυμ. χχνὶ. διὰ 1 
Ομτου. ἱν. 21, ποῖ οουηϊοαὰ ΠΕΙΘ; ΡΓΟΌΔΟΌΪ αἰθὰ 
«ἰϊδοαὶ ἰθδυ6.---(Υον. 16. ΤΘ Ὠυχθοσθ ἀ0 ποὺ δύτῃ 
ὋΡ ἰοὸ τροσθ ἰἰδη {ἐἰτίγεῖπο. ΤΏ ΒΑΌΡίὨδ τοῦλονθ 
[00 αἰ συ! Υ ὈΥ βαγίηρ, ἀοα τουδὶ Ὀ6 οουμὶοά ἴῃ, 
δἷποο ἰι βαϊὰ ἰδὲ 86 πουἹὰ ρὸ ἀοππ πίϊι ἰδαε. 
Βα (18 8 ποὺ ὨΘΟΟΒδΑΓΥ. [ἴδ πουϊὰ Ὀ6 Ὀολδε [0 ΒΑΥ, 
Φαοοῦ δηὰ ἱδβ 6ἢ]]} οἰο.}.-Ὴζ Ὅν. 21. ΟὨ ἴδο αἰδᾶοςΣ- 
600 Ὀούπτοοῃ ἰδ 8 δὰ π, Υἱῖῇδ. 6, αὰ ΝυμπὉ. 
ΧχΥϊ, 838, 39, ἰῃ τεδροοῖ ἰο Βϑηϊδιίῃ 8 οἰ] σθαι, 800 
80 οχρίδηδίίοι ἴῃ τ.)6 Γοβρϑοῖῖνο ΤΟ Κοπ0- 
δἰορίεβ ἀγὸ ἱπιρογίδηϊ.---- διόί. Ἡδιγί. : Το ὑτὰθ ομαγοῦ 
οὗ ἀοὰ 8 8. 5π14}} πυταῦον, Ὀαΐ Ἰοὺ 0 ΟΠ6 δίμ ὉΪ6 
ἰοτοδί, Οσοά ἰδίζοβθ ροοὰ σἂτθ οὗ δἷ8 οἱοοί, δηὰ 
ΚΩΟῊΒ 411 ὑμοὶγ πδιηθθ.---5Ξ᾿ ΘΗ Βόρεκ: Το ἔδοι δαὶ 
Ἐργρὶ ἰ5. (869 δἰ ἀΐηρ-Ρίδος ἴον [ϑγϑοὶ, δον ἐμαὶ {86 
τοϊδιίάοῃ νδ8 Ὡοὶ οῃϑθ- 6 ἀοὰ ΟὨἹΥ; ἰἔ ΙΒτδοὶ τδϑ βοϊῃθ- 
(δἰησ ἴον ἰὴ0 δορίδμοῃ, ἐξ 19 αἷδὸ εἶθαρ (μδὲ [86 δθ6- 
(Ποη, Οἢ ἴδ 6 οἴδον Βαηᾶ, μαὰ ἐορ τοηϊβδίοη ἴοσ [1δγϑαὶ 
(Βεαυτοχαγίθηλ).---Τὴ)Ὸ 01] ρϑορὶο οὗὨ [ατϑοὶ οοῃδιβιορα 
οὗ ὕπνοῖνο ΒΟΏΒ, δῃὰ θουθη νυ βΟΌ]8, διὰ ἴδ 6 ΟὨ τί βιῖδη 
ΟὨυγοῖ οομδίϑιοὰ οὗ ἐπεῖνο δροβί!ο8, δῃὰ βούϑῃὶν αἷθ- 
οἶρ]ο8 (Εοοθ). 

ΤΑϊγτά βεοίζξον. (Ὕτ5. 38--34.) ὅτλεκεὲ: ([1π ἴδ 
ἰληὰ οὗ ΟΠ 6Ὲ :. ΟΣ βου ΓΑ] το κα βροπὶ Οἢ ἃ 00 - 
ὩΘῪ οὗ [ΓΕ οὐ ΒΥ συ }68).---ἀὍμὴ χγὶ. 30.--- 788 
ΦοΒορἢΒ ἰοΥ χτοδὶ ὙΠ ΔΘ δα νν δκδίη ἢἷ8 ἰδίδον, ΒΟῪ 
νοδῦ ν|}} Ὅ6 {86 ἰΟΥ οὗ ἀοα᾽β οἰὐὐάγθα πβθη (6 Υ 
τηδοῦ ΘδΟἢ ΟΥΒΟΣ δρσαΐῃ ἴῃ ΦἸΟΓΥ [---ΟΗ ὔΡΕΕ : ΝΟΥ 
{86 ῥδίγδγοἢ 18 ΤΟΘαΥ ἰο αἶΐο, [Ὁ ἴῃ Φοϑορ 6 ὈΘ- 
ΠΟ] 48 ἐΐὸ δ] δἰτηθεὶ οὗ 411} (ἢ Ῥγομηῖθε8.---Ἴ 6γ. 88. 
Τὸ Ὀ6 Βυγο, ἰΒ ἰο ψίπ, Εἰρῆὶ δηϑδά, ἰ8 ἴμ6 τοοῖϊο οὗ 
(86 ροοά τἱάον (416. Ηογρ.). ΤΏ ῥὑγίάο οὗ ἴμ6 ποσί ἃ 
ΤΑΔΚΟΒ 51Δ}} ἐβεπιδίο οὗ ψὰδὲ σα Γοραγὰβ 85 ἰκμοδὺ 
(Βαυτηραγίθη). ΤΠ Ὀορ8π Δἰγοδὰν ἴῃ (06 Βοῦδο οὗ 
δοοῦ, δὲ 18 δηίγδῃοο ἰηΐο Εργρί, ὑμδὲὶ τορτοδοῖ οὗ 
ΟἸγίβὶ το Μοβοδ δϑδγαγὰβ ϑϑιθοιηϑα 
τἰομ68 ἴμδὰ [86 ἰγθαβυγε οὗ Ἐργρὶ (008). Τίβ δη- 
ἐἰραίῦγ οὗ [6 Ἐρσγρύδηβ ἱοπταγὰβ (86 Βμδρμογᾶ- 
ῬΘΟΡΪΘ τδβ ἃ ἔδηοθ ἴο βϑῖ, ϑυοῖι 88 Ὑ͵ὰ8 δ΄ ΘΓ ΤΔΙΓΩΒ 
186 ἰὰν οἵ Μοβϑβ (Βοοβ). 

Τουνίλ ϑεοίίοα, ((Ὠ. χΙνϊ, 1--12.) Βτλεκε: ον. 
1. Φοβθρῇ ἀοοθθ ποί δϑὶῖς Ῥδυιϊου]εν ἴον αοβδθῃ, γοί 
ἢθ Ἰζῃοῦ8 ἱπ Ἠβδὶ ΤΏΔΠΠΘΣ ἴ0 ΔΥτδηρο ἰδ, (δὴ ῬΒΑΓΔΟΐ 
ΤΩΔΥ͂ ΓΟΔΑῚΥ ρογοοῖνθ ΒΟῊ τοῦ 6 που]ὰ, Ὀ6 οὈ]ροὰ 
ἴο πηι ἴον ἰδ0 ρτδηΐ οὗ ἱἐμδὺ ἀϊβισίοι,- -{Υοσ. 2. 
ΓΙΧΡΌ; δοῖὴθ ἰσδῃβὶδίθ ἰδ ζγοηι ἰδ φαίγοηιεδ, ἰμαὶ ἷἰ8 
ἔσοτα ἰμο οἱἀοϑὲ διὰ ἐμὸ γοπηροδβὶ; ΟἾΒΟΙΕ πηδογαίδπὰ 

, δ 8Ὧ8. τοίοστίηρ ἰο ἰἤοβο Ὑῦῆὸ ποθ οἱ ᾿οαδὶ δοοουῃηξ, 
Τμοὶν ἰάοδ 18 ἐμαὶ Φοβορὰ τοθϑιὺ (0 ργονοηὶ ῬΒΔΓΔΟἢ Β 
ἀαριοσίος 186 πὶ 88 80] ϊ6:8.)---ΟΔΙ ΤΙΝ : 5.6. συΐδ αἰξέον 
Ῥυγὸ 2220 ξεγυῖτα ποπὶ ροίεεί σιαπι δὲ πιμπᾶο 86 ξαϊίῇ- 
ἄτη τοαάαΐ, λὲς οπιηῖδ Γαοοδδαΐ απιδίο. Α ΟἸγ δι ίδη 
τοῦδ Ὠοΐ Ὧ6 δϑῃδσηϑὰ οὗ (8 διπ}}0]6 οοπάϊοι ἱπ 

μήτ μα ΤΩΔῪ ἜΣ γϑοας ὁ ἀπὸς Ταχε ἐσθιρον Ρων 
068 ποὺ ἱπα 8ΔΟΟῸ 8 ρῥίἱείγ, τοὶ σίου, 

δοιὰ ροῦν παὶκ, Ὀσὲ ΟἿΪΥ δέζοσ δὶβ δροὸ.--- ϑενεπίϑεν 
γοαγᾷ. ΑΒ ἰοδρ 86 ̓ '6 Πδὰ ΒΟΙΤΟΉΎΓΟΙΥ οαγοὰ ἴον ὅο- 

ἘΤΡλΙν νουαῦία Οὐά τέρεγα δΥ πὐίπταει εὐκωΐοςν: Υ ἰδ ΤΟΡΔΥΒ ὈΥ͂ δρίγι[6] ἱΏρΒ ; 
1 Οον. ἰχ. 11. -Ομάμεε : Οοα Ὀοθίονδ τῦθοὶ οἱ ἴ.6 
ΤΏΔΏ ΠΟ [88 ΙΘΔΩΥ͂ ΟΠ ἀΤΟΠΗ,---ΘΟΗΒΟΡΕπ: Υ ΕΣ 
ΡΓΌΡΘΟΡ (ἰδδὶ ΠΡΟΣ ἀν " {Π6 ἀργὴ ἀϊδισίοὲ ὑπ] 
ΠΡΓΕΒΕ 8. 86 6 τοἱάβὲ οὗ (δ. ΕργρἝδῃβ, 
ἐὴ6 Ιβγδοὶἰοβ ἃγθ ΕΥ̓͂ΘΡ: 88 ἴῃ ἰῃς ἸΔῃά.-- 
Βιν : ΤῊ ρδί τσοὺ βίδηἀΐηρ Ὀοΐογο ῬΏδγαοῃ. Τῆι 
ραϊσγίαγοῦ; δῃὰ {86 ὑγίοδὶ οὐὁἩ σα β οῃυγος Ὀοίοσε (86 
ἰπσ οὗ 186 τοϊχιΐοβέ δοιὰ ταοδὲ οὐν]σϑα βἰδῖο δὲ ἐμδὲ 
ὕϊτωοθ ἴῃ ἐμ νοσὰ. 

ΤΌΛΛ βεοίίοα. (Ἴ τα. 18--26.) ϑταβκκ: ὅς. 18. 
Α ἀϊν!πο μαπίβῃτασπὶ οὗ τς Ἐσγρίίδπα. (ΤΕΥ που 
ποὶ Οἰδοχηΐδο ἴδΥο τορδγὰθα Φοδορἢ 5 Θχδαρὶο ἴῃ ἰδ9 
ΒΡΑΣΪ Πρ 186 οὗ (Π 6 ΘΟΓΏ ; ΒΟΣΏΘ, που]ὰ δον 
βοουϊοα ἷα Ὀγθαϊο018).---α,. 16. Φοδορῇ δδὶά: 
ΕϊάΘ᾿γ ἰο ῬΒΔσδΟΣ γοαυΐγοθ ἰμδδὲ 1 βῃου!ὰ ποὶ ἰοεὶ 
γοῦ αγθ (Π6 δον [ῸΓ ΠΟΣΜΕΡ τς ἫΝ ΤΡ Βιδεῖ : 
ΘΙΔΤΟΣΥ ἰδ δραϊηδὲ (86 ἰδ οὗ ῃδίυγο.---ΟΟσ ἀδὲὶγ 
Ὀτοοὰ, 4 χιοαὶ ῥγοοῖῦ οἵ [μ9 ἀϊνίπο Ὀεποβοθῦοο.-- 
(7αε:. 22. Οἰγσυτηθίδηοοϑθ βοπιθξσαθα θχοῦθο. [1 20- 
ΒΡ ἰδνογσοὰ (Π6 μοδίμθῃ ὑγὶοδίβ ἰξ 'ταϑ 'ἰπ οὐεάϊοποα 
[0 106 ΟΧΡΓ688 ΘοΙησδη 8 οὗ ῬΏΔΙΔΟΙ. ).---- ΟΒ βύρκε : 

ἀὐδθα, [ΙΔ τῶ ἴον ἴδ6 τοδὶ ματΐ ἃ 
Ῥγαϊγίο οουμίσυ, δἀαριθα 0 {8:6 σταζίηρ οὗ οαἰε]ο, δὰ 
γοὶ (μοῦ πεῖθ ἔργ }!]9 δρτίσυϊξυτα! ρογουβ (Ηδασ- 
Βιθῃθ 6: ).---ὅθο ΒΟΒΙΝΒΟΝ ΒΒ δοοοῦυπίὶ οὐ ἀὐββθῃ, οὗ 
186 ργονίμοο ϑυτίκλ) οι, Ρ. 620.---ἴὴ [1806 δουτηογαῦθο 
οἵ Ἑκγρᾶκα μογάβ, ΠΟΓβ68 οοΐῃὴθ ἔχεί, Εχοά. ἰχ, 8: 
ἴον 1Ἰθ οἷν ἑωρκὴν ἯΔ8 ΘΒρΟΟΐΔΙ]Υ ῬΓΟΡΟΡ ἴον ἰμ6 οουῃ- 
{Γγ.---Ξθορ, “ Βο]ὰ βδογοὰ ὉΥ 106 Τμοῦδῃβ."---Αββοβ, 
ἬΘΙΟ Ββδοιϊβοοὰ ἰο ΤΎρδοη.---Τὴε ΚΔ, 8 τοι σίου 
ῬΟΙ ο41 τονθῦυθ, πίιοδο τοϊδώσοη ἴὸ ἰἐὐῖ65 (ἀουθὶς 
Β[ΔΠ8) ἰ8 οὐνίουβ. Τμδ ἰὰχ οἵ δ ΓΔ ἰβ βι}8}} ἰπ ἃ 
ΤογΏ]ο Ἰαπὰ ᾿1κθ ῬΕΤΡΙ, ὙΠΘΓΟ Βαγνοϑὶθ 8ΓῸ ἔγοτα (ὨΠΥ 
0 ἃ δΒυπάτοά 10]4.}--(ΕΟΒΙΝ ΟΝ ΘΟΣΏΡΘΓΕΘ Φοθορ Ἐ 
οομάυοι πὶ(ἢ ἐμαὶ οὗ Μοϊιατημμοὰ ΑἹἸΙ (ρ. 638), πθο 
τηδὰθ ἰπηβ6} 8016 ΟὟΤΟΣ Οὗἁ 4}} ἴἰ86 ΡῬΓΟΡΟΓΥ ἴῃ 
Ἐργρῦ; Ὀπὺὶ [86 στοαὶ ἀἰδδγομοα Ὀοίποθη ἰἤθαι 15 ΟὉ- 
γἱὶου8.)}.-Τὴο ἀουθ 9 ἀὐ6 ἴῃ ἴβγδθὶ τὰ8 ῬγοῦδΌ!Υ ἃ 
Μοβαῖὶο ἰτϊ αιΐοῃ. “48 Ῥδιδγδοὶ; ὑγου 69 ὈΥ ἃ ὅδ 
ἴον [9 δυδίομδηοοῦ οὗ [δ6 Ὀγίοδίθ, 80 αἰϑο Φεβονυδὴ " 

Ηεηρβίθη οι). 
ἱ βισιλ ϑεοίέοα, (γετα. 26-31.) ὅΐζταβκε: δέδὲ, 
Τωδ.: ΤΕ ἰδ τυ τ ἃ οοσίδίῃ ρασὶ οὗ πρδὲ ἴῃς ἰδηά 
τοάυσοοθ βου ἃ ὕὈ6 ρίνοη ἴὸ 186 Ἰοτγά."---Ὸ Ὦ} τ ον. 80, 
ὉΒ ὅδοοῦ ἰοϑιΐβοθ ἴο [Π6 τοσυττεοιίίου οὗ (86 ἀοδὰ, 

88 ΟὯΘ ἨΔΟ ΔΎΓΔΙΚΟΘ ἴσοπι δἴθ6ρ.---ϑσμπόρκε : ὅδοοῦ 
ἀΐοβ 88 (86 Ἰδὲ οὔ [86 φαϊτίδγοῃβ, μὰ ἷβ ἀθδῖ ἷ3 
186 οοῃοϊυδίου οὗ ι6 Ὠἰἰϑιοτίςαὶ ἰπἰγοἀυοίίοῃ, οΣ Ὠὶ5- 
ΤΟΣΥ οὗ [00 Ὀορίηηΐησ,. Ηο αἶοδ, ᾿ροσθόυοῦ, ἴῃ ἃ ἔοτ- 
εἶχιθι Ἰαπὰ, ΤὨδὲ τηδῖζοβ ἰδ (86 τἸθογο ἱπηροτίαπὲὶ διὰ 
οοποϊαβῖνο οὐ, (πὰ ἴμ6 Θχργθβϑίοῃ : )7οιπά 
ϑγαοθ, [ΆΘΡΘ ΘΌΙΩΘ68Β πο οοῃβίἀοσγαϊίοη : 1. Τ)δὶ ἐξ μδ8 
πού ἰδ Βδιιθ γον, ΠοΣ ἴῃ 6 88πὶ0 Ξ ον ϊηδίῖθ Β6Ώϑο, 
88 ἰὰ που]ὰ δανὸ ἱπ οοοϊἀοπίαιὶ βρϑϑοὶ : 3. ἰδδς 2- 
ΘΟὉ ΒΕΙΘ ΔΒΙΓΒ 8 ἔατος οἵ ζόβερὰ π ΐο ταῖϊσας βθοπὶ 
ἴο εἷπη 88 οοτμίπρ' ἴῃ ΟΟἸ] ἰδίου τ} ἷ8 Ῥἕδλα 
ἀπ γ.}-- κι : Φδοοῦ δὰ τοδομϑὰ ἃ Ἰουεὶν οὐθηϊῃς 
οὔ ᾿ΐ8 νοασίβοτηθ δῃὰ ἰσου]οὰ 1ϊθ; Ὀσὲ ᾿ξ τοὶρμὶ Ὀ6 
βαἰὰ οὐ εἶτα: Εογχοϊπς ἰδ0 ἰἰηρσθ ἔπδί ἀρὸ ὑθῃϊηα, 
Ι τοδοὺ ἔοσίἃ απο ἰ(μ6 ἰδίῃ ρΒ [μλδὲ ἂτϑ Ὀαΐοσο. 

Φ [850 δδὺβ ἐῖο ἘΠΤΟΡΟΔἢ οοτησασπίδίοσ. ΤΌΘ Ασροσίοδῃ 
φου]α ταῦθ ν ΘΆΥ : ἴο ἐδ σοσογιμον αταῦγ πλιβραμεῳ ΠῚ 
ἀυοθ ἃπὰ {μ6 ἸΔΌΟΡ διαριογϑᾶ ἴῃ ἐΐβ συ να μεριαύδενὰ τὸν 
8 εἰτιΐ αν Μῖδδι Ῥυΐ 1 8 ἹΠΟΣῸ ΣΔΙΪΟΙΏΔΙΊ, 88 ΜἨΘῸῚ] δα ἴπ 8 
τον ἴοσπη.--Ἐ. 1.} 
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ΓΝΟΤΕ ΟΝ ΤῊΒ [ΝἩΤΕΒΥΙΚῊῪ ΒΕΤΉΎΕΕΝ ὕὅλ00Β ΔΧῸ 
ῬΕΛΒΔΟΗ-- -ἸΤῊΣ ῬΔΥΒΙΛΒΟΗΛι, ΤΗΚΟΙΟΟΥ---ΤῊΞ ῬῈΔ 
ΟΥ ἘῊΞ ΕΔΈΤΗΣΥ ΠΙΤΕ ΔΒ Α ῬΙΧΟΘΒΙΜΑΘΕ.---ΟὈΣΩΤ Θἢ- 
ἔδίοτβ δυο Ὀοδίονϑθα τοῦσῖ δίθαγ ὑροη (ἢ9 β6ῃ60- 
διορίοδὶ τοχίσιον ἰῃ 0 ρυοοοϊηρ ομδρίοσς, ἐπ 6 τοθδη- 
ἱβρ οὗ 118 ῬΓΟΡΟΣ Ὠδῖηθα (πῃ τοδὶ ο.8065 ποὺ ΘΑΘΙΪΥ 
ἀοίοττηίηοά), δρηὰ ἴδ0 αποδίίοι, τῃοίμοῦ 4}} ἐπ6 ἀθ- 
βορηάδηΐβ οὗ ὅδοοῦ ὑμόσο τυθηϊοηραὰ 6ΓΘ ὈΟΓΏ Ὀ6- 
ἴοτο 186 οῃ. ΤΕ ἷβ γδθ δ ]6, ἴῃ ἰο, 
ἷδ ἸΏΔΥῪ ὑθ δά, (ο ἃ της κηοπίοάμο οὗ (π0 βοσὶρ- 
ἴσγοθ; Ὀαὺ ᾿ξ [28 ἰδ ΤΩΔΩΥ ἴ0 Ῥ488 ΥὙΟΙῪ δἰ ρἢ ΠΥ οΥον 
ΤΠ086 Βοθθ8 οὗ ἰουοδίηρ Ὀοδαΐυ, δηὰ τοοδὶ Θχαυίαῖίθ 
το ἀογΏοθα, ἰμδὲὶ δύο Ὀγεβϑοηϊθα ἰῃ Φοβορὶι 8 τοίη 
πὶτ Ὠ8. ΤΔΙΒ6Ρ (δἰ γον δ] υάδοὰ ἰὸ ἴῃ [16 ποίθ, Ρ. 
6088), δηὰ ἰῃ (86 ἱπίογνίου Ὀοίποοη ὅδοοῦ δῃὰ Ρμδ- 
ΤΑ ΟΣ, ΟΒ. χ]νἱ!, : ΚΦ Απὰ Φοβορ Ὀτγουρδὺ ἰῃ Φαοοῦ 5 
ἔλεον, δηὰ βϑοὶ ἷπι Ὀοίοσο ῬΒαδγδαοὶ.."" Ὑ͵δὲ ἃ μἱο- 
ζπτο οὗ 6 διὰ σὑϑδι ἤδτο γ͵Ὴὸ δοτο] ΤῈ6 {6606 
Ῥδισίδγος, ἰοδηΐηρ ὉΡΟΩ ἴδ6 ἄστ οὗὨ εἷ8 Γοοουογοα 80, 
18 Ἰοὰ ἰπῖο ἰδ Ῥγϑβθῆοθ οὗ (6 δουγίθουβ ΣΩΟΏΔΣΟΙ, 
ἭΠΟ Γοοοῖγοθ πὶ, ποὶ δϑ δῇ ἰπίοσίοῦ, ΠΟΥ 88 ἃ 46- 
Ῥοπάδηςξ ούθῃ, Ὀπὲ τὴ 41} (Π6 τοδρθοὶ ἀπο ἴο διἰβ 
ατοαΐ δρθ, δῃὰ πιὰ ὁ τονογοηὶ ἔροϊϊηρ ὑἰμαὶ πῃ ἐλ 18 
ΨΟΡῪ Οἷα τυδῃ, [806 γοργοδοη δεν, 88 ἰΐ ΜΟΓΘ, οἵ δῃ- 
οἶμον ἀρθ, Οὗ οὗ δῃοίπονς που], ἔβοσὸ "18 δοιωϑιίηρ 
οὗ ἃ δβδοστθὰ αῃα ρσοόρδοῖοαὶ οδδιδοίοσ. “" Απὰ ἌἍ28- 
ΘΟ Ὀ]οπδοὰ ῬΒδγβοῆ." [ἐς ἰ8 ρου Δ Ό]6 {μδὺ ῬΈΒΡΘΟΙ 
δδϊοὰ [ἷ8 Ὀϊοδαίησ, ΑἹ δ}} ὀυθῃίβ, ἴθ Γ6 18. δοιμοιΐηρ 
ἴῃ (16 ᾿εἰ πο 66 οὗ εεἷἰ8 τϑοορίΐου ἐμαὺ ἰηάαοοθ 800 Ὁ 
ἴο Ὀαδίον 8 παβομδ αν ὈῬαποάϊοίζοι ὈΡΟη ἰιΐπι ; δῃὰ 
ἀουθίεδ8 [86 Κίης τοοοϊνοά ἰξ, ποῖ 83 ἃ Του δ! Ὑ, ΟΥ 
ὙΠ ἃ τηοϑτα ἐθοϊϊηρ οὗὨἨ οουτ νυ ΘΟ; ἀοδοοῃβίοῃ, Ὀὰϊ 88 
Βοιηοι ἷπρ' (δὲ δὰ ἃ ἀἰνίῃθ σαϊὰθ ἴοσ Ὠἰσυβοὶ δηὰ 
ἷ6 κἰηράοι. ΤὨγουρδουὶ {18 πατταιγο οὗὨἨ ϑοθορὰ 
Τθοτο 8 ἃ 11{6-|Κϑη688 ἰῃ [ἰῃ6 οἰδγδοίου οὗ ῬΈΏΔΓΔΟΙΒ 
[δαὶ δῆονεβ εἶπ ἰοὸ 8 88 ὁ0η6 οὗἨ ἰῃ6 τηοδὲ ψου 8 ]9 
ΟὈ᾽οοῖδ ῥγοβαπϊθὰ ἴῃ Ὠἰδίοσγ. Απὰ τλδὲ δὴ δἱἷν οὗ 
ΤΟΙ ἰῃ 41} ἐΠ680 ΒΟΘΏΘΒ ὮΟΙΘ 80 Θχαῦϊςε (ΟἿ } ΡοΓ- 
ἐγαγοὰ! Ὑ μδὶ ἃ βρόντον οὗ ἱηγοηιίοῃ ἀο {δ 60 ὀχ ἷξ 
( πὸ οοῃποδὰθ ἰο 1βϑῖῃ πΟῸ δἰχιιοῦ 6Χ 6 }]} 6006); πδδὲ 
ΒΚ ΠῚ ἱπ (6 δὶ οἵ ρἱοϊογίδὶ δοιίου,---ἰδὲ ρμϑου δῦ 
[α]οηὶ 80 ουϊάώναϊοα πῃ τηοάφτῃ ἰΐτηθ8, δηὰ τ ΒΊΘΏ, ἰἰ 
8 Βυρροδοά, Ὧ65 ΟἾΪΥ τοδομοα ἰΐ8 Ῥογέθοιου ἰῃ ΟΡ 
οὐ ἀαγ. [ἐ 18 (ηϊ5,.---ἰΠοοηβίβέθηϊς 85. δΐ ΤΩΔΥῪ ΒΘ ΙῺ 
ὙΓἘῊῺ 41} τὸ ΚΠΟῪ οὗὨ [6 τχοβῇ ΘΑΣΙΥ τυἰἶηρβ,--τοῦ ἴὰ 
͵π ἴ86 τηοϑὺ παίαγαὶ δηὰ οχδοὶ ἀγδῦίης ἔγοσῃ {Π6 ὙΟΤΥ͂ 
118. Τότ ἰδ βοιποίδίηρ ΒοτΘ ἰὰ [6 ᾿πίογηδὶ οὐΐ- 
ἄδηοο πδϊο (6 βουπὰ πιϊπὰ ἰηϊυ αν ρῬογοοΐνοδ, 
δὰ οὐ ποῖ ᾽ξ οοηδάοηυγ το] θ8. [ἐ ἰ8 ἢΟ ἱηνοηϊοα 
(416. ΤΏο ρἱοϊυτθ βίδιν δ ουὖἱ νἱν αἱνγ ὈΘΟΣΤΘ ἃ8:; δ 
885 ποῖ ἀϊπιτησα 18 ΘΟΪΟΣΒ ; ΤΕΣ οἰ 665 οὗὨ ΒΟΘΠΘ, δῃἀ 
πῖὰο αἰνογεὶ γ οὗ 119 δηὰ πιδηηο .Β, σδημοὶ ΘΔ ΚΘἢ 
118 οὔϊδεοι, Ιξ ργοάυορθ ἃ οοηνίοἰΐοῃ οὗ ΓΟΔΙΪΕΥ͂ ΒΙΓΟΣΘῸΓ 
ἐθδη ἔδδὲὶ τ οἢ οΟτηο8, οἴει, ΠΌΤ παγτδῖϊνοβ οὗ 
οὐθοὶβ οἰοϑο ἰ0 ΟΌΓ ΟἾΤΏ ἀδύΎβ, Οὐ οὐδ ΘΟΙΘΙΩΡΟΓΆΤΣΥ. 
ΑὟΑΥ ΟΥΟΡ (6 οἤδατη οὗ {πη τὸ ἰοοῖκ ἀΐγϑοι! Υ ἱπῖο 
τῖιαι οἱὰ ποιϊὰ, 6 806 109 βραγοβ ἀἰβ πο Ε}γ τηου- 
ἴπρ οἢ ἐμαὶ ἴλτ- ΟΝ δηοίθηῦ βμοσθ. 11 18 Ὀσουρδὺ πίσα 
10 υβ ἷῃ δυοῖ 8 ὙΔΥ ἰμαὶ πὸ οοὐ]Ἱὰ δἰπηοδὶ 88 τοὶ] 
ἀουδὲ ΟΣ ΒΟΏΒ68, ἃ5 ἰῃΐηῖς οἵ οΔ]]Πην 1 ἰῃ αποδβίίοῃ. 
Αἱ 8}1 Ἵυφηίβ, πῸ σωυ δἷς 8] [ΠΘΌΓΥ͂ οδῃ δχρἰ δίῃ ἰέ, Ὅ76 
δῖο βιυϊ ὕρ ἴο 8 ΥΟΙΥ͂ ΒΏΔΤΡΡ 8806, ἃ ΥΘΟΡῪ βίσϊηρσοηῖ 
αἰϊοσπιδιῖνο: [ὲ 18 (89 ΥΟΙῪ ἰτυςἢ, 180 ν Υγ 116, ἰη [86 
τοϊηυϊοεῦ [οαἴπγο οὗ [18 οἶοβο ᾿ἰτηηΐηρ, οὐ ἰὑ 8 (89 
ταοϑί ΤΩ ΟΠ ΒΙΓΟΌΒ, 88 1ὑ 8 (η6 τηοϑί οἰγουζηβίδη αὶ, δηα 
σοπβοϊοιεῖν ἱηνοηίνο, Ἰγίηζ. ΝῸ “ δίρδον οὐ ἰοἴβιη,᾽" 
88 ἷ( 8 ο8116ἀ, ὁΘδῃ ΟΡ ΤΉΔ 6 Βα ἰβίδοιϊουυ, 0 8 1ΓῸ]Ὑ 
ἐΒου . Ὁ} τοϊμᾶ, [6 ΘοΟμαρασίβοη βοιηθεϊσαθθ ἀγάγῃ 
Ὀεΐπτοοῃ ἰἢ686 “ ΒΙΌ]6 βιοτίοβ ὅ δηὰ [Π6 οἱουαν [Δ 0]68 
(δὲ οδαγαοίοσίζο ὑ86 ϑαυὶγ Δη 418 οὗ οἴου δηοίθῃς 
λιίίοῃβ. Κίυγ Ὅὸ]} (06 δι κίηρ οοπίγαδίβ. ΤῈ 

᾿ἶνοβ οὔ ἔπ9 ἱστίταη Ῥδιτ ΡΟ, 80 οἶθαν ἴῃ ἰδμοῖν Εἴθ. 
Πκὸ ρογίγαϊίυγοθ, [86 νι! βοδπαϊηανίδη Ἰορθηΐβ, (δα 
Ὑ1ΠΠ0ον ΗΐπάοΟ Τὼ Ῥσοβοπέης ποὶ δ ΡΥ ἴ80 
διε αἰ, ἴον (ἤἴθτο δγὸ σοῃπϑοίίοηδ ἰη πὶ οἢ (δαὶ 
ἷφ τηοσῖ οτοα0]6---ἸΔΟγΘ ἀγο0]6 ουοὴ ἰπδη ἰΐα δὸ- 
Β6}00---Ὀα᾽ [6 ὠππαίμγαΐ, (Π6 Βοντθ]6, [6 ΤΩΟΠ- 
ΒίΓοῦΒ, ἰΠ6 ρστοίοθηυο; πὶδὶ διπίγ Ὀοίπνθοη ἐδ 686 ἢ 
ΤΏ6 οἴθαγ, βίαι βι168] ϑίουτυ οὗ Φόβδρῇ, {πο ρἱοίυτο οἵ 
180 γον ]6 ῬΏΔΥΔΟΝ, --- 6 ΒΏΔΔΟΥΒ οὗ Ιοη, οὗ Βοσαβ, 
οὗ Οδατημ5, ἐμαὶ δΕ1Ὲ Δότοδδ {Π6 ἀΐπι ρδρθ οὗὅἁἩ [116 δδτ- 
οϑὲ Ἠδ]οηΐδη Ἡϊδίοτυτυ : τμδὶ βδηθ σαϊπὰ οἂπ ἰγ86θ 
ΒΩΥ͂ ΡΑΓΑΪ6] ΠΘΡα ᾽ ΤΏΘΓΟ 18 ΠΟ δβοδρίῃηρ 86 ἴββαθ, 
ἯΘ ΤΏΔῪ ΒΑῪ δραΐη. [Ιὑ 8 Βῆδτῃ δηᾶὰ ἀδοϊθῖνο. ΤΏΟ 
ῬΟΘΒΟΠΙΠΡ᾽ 8 ουτὺ δηὰ οἷοατ, ΑὈΒοΪυΐα δοίίοι ἴῃ ἰ8686 
ΒΙ 16 βιοτῖθβ, τὶ ἃ 6 Κὶ}} βατραϑθίηρν ἰδὲ οὗὨἨ Ὀοίορ, 
βοοίί, οὐ Τβδοίζογαυ,---ὐβοϊυΐθ ΠΌΡΡΟΤΥ, τὶ ἃ ΘΟ0ἢ- 
Βοΐουβ ἰηΐσῃς ἴο ἀθοαῖνο ἱπ ΘΥΟΥῪ ρδγ σαν, ΟΥ 8080- 
Ἰαΐθ ἰσυῖῃ, δ ἔ- νου ἔγίηρ, '8 ἐῃ0. ΟὨἹΥ αἰϊογπδίἑΐνο. [ἔ 
ἷβ ποῖ βυοἢ ἃ ΓΟΥΡΘΙΥ ; 1δ 8 ποῖ δυο ἢ 8 τί] βοίοῃ ; 
180 τοοϑὲ Ὄχίγεηθ γϑι οῃα ἰδὲ Βῃ γα ἔγοτα δδἐττηΐηρ 
1816; ἰὑ ἰβ, ἐλεγόζογε, ἰῃ6 ἐγαι, δπὰ ποίδίπρ, θαὶ (ἢ6 
ἴσα. 6 ΤΩΔΥ ΤΟΥΘΙΓΟΏΓΥ τ80 86 ἰτὰ ὕοῃ ἴῃ 
διτοιρίπρ (0 61] ἃρ βοῖωὸ ραγίβ οὔ {88 ρἱοΐαγα, Ὀπὶ 
ὝΘ ΤΙΩΔῪ ποὺ αἰβίαγ ἐπὸ σταρῃΐο οὐἶπο. Ηοτ γΟΡΥ 
οἶθαρ ἴθ ἷβ ἱπ (09 ῥδβθδρθ δρθοίδ!] Ὀδίοσο ὅ8. [ἢ}- 
δρϊπδιίϊου ὨΘΘδ 0 μοῖρ.  α οδὴ αδἰτηοδὶ 860 ἴδοζω, 
186 Βίδί οἱ Ὁ πιοΠΆΓΟ, {80 ΨΟΤῪ δρϑᾶ τηδη, (86 Ὀεϊονοάὰ 
ΒΟΏ ΠΟῪ 1 ἴδ διτοηρί δηὰ ρίοσυ οὗ τηδηβοοά,--- 
(ΠΟΥ δίδπὰ ουξ 88 ΥἱἹ ]Υ 88 δηγ πρὶ ΠΟῪ οἢ ἰδ 
ΟΔηΥΔΔ Οὗ ΟΌΓ ῥγοβοηΐ ᾿ἰβίοιυ. ἮΝ 8 ΤΩΔῪ 88 ν6}} 
ἀουδὶ οὗ Οεϑδαγς δηὰ Αἰοχδηᾶον, γοὰ οἵ Ναροίϑθοῃ δὰ 
οἵ ΥΥ δειιϊίοῃ, 88 οὗ ϑδοοῦ, Φοβορὰ, δῃὰ Ῥμδγδοὶ. 

“ Αμὰ ῬΒδσδοῦ Ββαϊὰ ὑπο ϑδοοῦ, ον οἱὰ ατὲ 
δου} Τῇ ἘΔ 8} ἐγδηβ διΐοῃ Βογο, ἰπ ἀοραγι 
ἔγοιῃ 1ἰοσα 688 ἰπ [86 αποδίλομ, πα8 τοιδγτοὰ (86 οἵ- 
ἔοσὶ οὗὨ ἰδ6 δηβίσοσ, {80 ἱδ:᾽. ΔῊ οὗ νιοὶ 
Ϊ6 δυμροδιοα ὉΥ ἱἰΐ, ον, δὶ ἰϑαβϑί, δι γι ον οοπηροίοὰ 
πιῃ ἰς, ΤῊ ΗθΌγο ἴ8, πὸ Ὁ ἼὉΣ ΠῺΣ, 
ὙΠΟ. ὁ μαῦθ γϑᾶξοῃ, ἴουλ Ἡδδὶ Ποἀοτυβ βδγ8 οὗ 
(Βοὲν υἱοὸνσβ οὗ 116 (Ὁ. ἱ. 61), ἴο τοζαγὰ 88 δὴ Ερυρ- 
Ὠδῃ δβ ΜΠῚ] δ ἃ ϑ'Ββοιιί ας ἰάϊοση---" ΗΟ ΠΙΔΏΥ 8 ΓΘ 
[.)9 ἀδγβ οὗ (86 γοδῖβ οὗ ἰὮγ Ἰϊ6᾽ (ον, 1ν68}} 11 ἴθ 
ΑΟΡΑΤΙΔΕ οἱ γε τ8ο ἀδήψοι (0 τδκο ἰὐ ἰπίοηδῖνθ. 
ὑϑυρμοδίβ ἐῃ 6 ΥοδΙΒ οὗ {Π6 ΘΑΓΊὮΙΥ βοϊουτηίηνσ, 
οημδοοθὰ ὈΥ ἐδ τον οὗ [ἢ ΙΩΔ}Υ ἀδγβ οἵ ἀγεντν 
1Π6Υ͂ ΔΓῸ ΟΟτὰ Ρ ἀνε κοι ἴῃ ὑπαὶ ἰηἀοδηΐξο 
ὝΒΥ 80 ΟΟΙΏΣΩΟΙ ἰπ ἰδθ ΘΑΥΪΥ ἰδηρταροθ ἰὼ ἀδηοῦο 
ἐϊιθδ ΟΥ̓ Ἵ Ιη δὲ ρογίοος ΠΆΓΤΠΟΩΥ Ἡΐ 
τὨἷ8 8 0 δον Ὁ ἯΥ 6 866 ἰη ἴδ ἴ:0 οἷά ΤΠ 5 
ΤΌΪΟΒΠ66Β (υδίηρ (6 ἰθττῃ ἴῃ ἰἰ8 πιοϑὲ ἱῃποοοηῦ δηὰ 
ὩΔίυΓΑΙ 5686), (16 θοϊϊηρ οὗἨ ΡΘΥΒΟΠΑΙ ἱπυροτίδηοθ 
πιο 108 σΟΡῪ οἷ ἃ οχ δ, δὰ σὶρσὮ! ὀχ ἱδ, ἴῃ 
ΥἹΟῪ οὗ ἐδοῖν δυγρδββίηρ ᾿ϑηρίῃ οὗ γοᾶγβθ. ΤΏΘΥ ]οΥα 
ἰο ἀν 6}} οὐ ἴδ, Δῃὰ ἰο βίδίθ ἰξ τηϊπυίοῖυ, οχιοπαϊηρ 
τ οἷν πογὰβ 88 ἰπουρσὶι πῃ Βοῖὰθ ργορογίίοῃ ἰὸ ἐδθ]͵]οην 
ἰὴ ἰδγουρὰ πο ΙΩΘΙΠΟΙΥ͂ ἸΟΟΪΒ Ὀδοῖ, Ηον 
ΒΊΓΟΠΡΙΥ ἮΘ δ τουχϊη θὰ μοτο οὗ ἰ86 ατγϑοίδῃ Νϑϑίοσ, 
οσχοορὺ ἰδ ὑμ6Γ6 18 ἃ ΒΟΪ᾿μ6868 δΔῃ ἃ ἃ τηοότὰὶ ζγαπάθυσ 
δουὺ ΦΑοο, ο τ ἢ Πα οἱὰ Ηοτροτῖο Βοτο, ἱπ [εἶθ 
ξαιτυϊουβ ποσ  αἸπο859 δηὰ Ὀοδβίϊηρ, τηδῖζοθ ΠῸ δῇῃ- 
ῬτΌΔΟΣ, ΤΈΏΘΥ ΔΓῸ δἰἶκο ἴῃ (6 86 ῃ116 γοδυρ]οδοη 
οὗ μοῖρ ποσάβ. Νοῖ, Βοῖγονορ, |κ ἴπ6 ἔγοαυθηὶ 
Ναεβίοσίο Ρτοϊυάο, εἴθ' ὡς ἠδ νά βὶ “0 ἀπε ὝΘΙΘ 
οὐμν δραίη,᾽ Ὀαϊ ἴῃ ἃ ῥγοΪο βίσαϊῃ οἵ βοϊθυληῖν 
πὰ ΒΔΟΠ6ΒΒ ΘΟΙΏ6Β [06 ΒΙΟὟῪ ΓΟΡΙΥ: “ΤΟ ἄδγβ οὗ 
18:0 γϑδγβ οὗ ΤΩ Εἰρτίπιαξο ΔΙῸ 8 υπάτοα δῃὰ [δϊγὶν 
ΥΟΔΙΒ; [ΟἿ πὰ ΟΥ̓] ἤαγο Ὀδδὴ ἰῃ6 ἀδγ8 οὗ ἰῃ6 γοδγϑ 
οὗ τὴν ᾿ἴἴδ, αῃὰ ανὸ ποὶ διίαϊποα πὑπίο (86 ἀδ 8 οὗ 
ἐ86 γοδτβ οὗ 86 ᾿ἴνοϑ οὗὨ ΩῪ ἴδίβογθ, ἰπ (86 ἀΔγπ οὗ 
(Ποὲν ὑΠΠρτὶ Ὁ Υ͵ῦὸ οδὴ 8660 [6 Οἷὰ Τοϑὴ ἃ8 δ 
ΒΔΥ5 (8, ἸαΔΏΪΗ ΡΣ Οἢ δὶ8 πἰδϑῖ διὰ βυρροτίοα ὉΥ Ηΐὰ 



ΘΟΕΝΈΕΞΙΗ, ΟΚἈ ΤῊΒ ΥΙΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΡ ΜΟΒΕΗ͂, 

δ0ῃ ; ἮΘ 68} δβυοδὲ Βοδγ 18:0 0268 οὗ ̓ εἶ6 ἰσεερδτσ 
νοΐοα, 106 οὗ ἷβ ΒΟ πἰέογδηοο, ἐδ δοϑσ» 
ἴῃσὶν ἰδυϊοϊορίοαὶ γοῖ τηοαὶ οι ρμδο δουπά οὗ Ηἷδ 
τθρειοπΒ. “ΘΥ δηὰ οὐ]. ἢ ἱ ΒΟῊ διιοίθηὶϊ ἱβ 
1818 βί7]6 οὗ ι Ηον ἤοω ἰδ6 ΥΕΥῪ Ὀορίπηίϊης 
ἀαΐοθ ἐπϊ8 νὰ] 50 [}} οὗ (86 ρεϊηρ ἴδδὲὶ 
ΒΟΙΩΘ ρτολὶ 601] 6 ὨυΠΙΔΏΪΥ, δὰ ἰμδὲ ΟΣ 
ΘΑΓΊΒΙΥ 116, ἴῃ 18 θοδὲὶ οοπαϊος, 8 Ῥαϊ ἃ οἱϊστίπηαρο 
οὗ δβούονγ. [16 8δδβ οὶ οοῖιο ἔγοῦλ ἰδ που ἀ᾽ 8 ἰδίοε 
δχροσίθθοο. Το ἔδείθοῦ τὸ μὸ Ὀδοῖ, ουθῃ ἰδίο νμδὲ 
ψου]Ἱὰ δβϑοῖὰ ἴο ὮὃθΘ ἐδ ΥΟΣῪ γουϊῃ οὗ οὖν τϑοο, ἰδ0 
Ἰουάος διὰ οἰθᾶγον ἰβ (6 νοΐοο [ἐ ἰβ οὶ οοῃβηθά ἰο 
16 Βοτίρίαγοα. [1 τοϑοῖβ 18 ΘΥΘΓΥΝὮΘΓΟ ἴῃ {0 Θδῃ- 
᾿Ιἰοϑὲ μοδαίβϑῃ υυϊάημα, θυς πίιουϊ [89 ῥἰδοίὰ τϑβὶᾳ- 
ῃδιΐου ἰδδὲ ἰβ 8ο ουνἱἀδπὶ ἰπ [06 τηοϑὶ διε εῖην Βὶ Ὀ] 1.4] 
Θχϑιηρὶθϑ. Οοιραγθ ἴμθ Οώνψδοον, χυὶὶϊ. 180. 

2 ’ 

πιρ μίας γε δέ μρέδι μεῖν δ αι υρεανάρν ΗΟ 

δορβοοὶοαβ, Οὐ ΐριδ Τυγαπημε, 1186, 

80 ῬίπάανΒ σκιᾶς ὄναρ ἄνϑρωπος, Ῥυίλ. νἱῖϊ. 99. 
Οοτωραγο Φοῦ γτἱὶ. ; χὶν.; Ῥβ. εἰ. 16; θα, χνἱ!. 217 
(“πῦο δπὶ υὶ ἀπδὶ δηὰ δδῇ6β,,,)); [826 δδιηθ, Φοῦ 
Σχχ, 19: χῆ, 6 : ΒΙγδοῦ χ. 9 (“ΠΥ 18 ἀπϑὶ δηα δβἢθδ 
ρου}; δηὰ οὐδοὸσς Ῥϑδβαρθβθ ἴ00 ΠΌΓΤΔΘΓΡΟΙΒ ἴοξ αυο- 
ἰδτοη. 

Ατροπς ἴἰθ6 τηοδὲ πδίσγαὶ δὰ ἐστί 1] ἐΐηρσπ ἴῃ 
(Πΐἷ8 παυγδίϊΐοῃ 'α 186 τεδβροοὶ ΒΟ ὈΥ ῬΏΔΙΘΔΟΝ ἰοὸ 
ΖδΔοοὸ0. [τπιϊχῆϊ Ὀ6 δοοοπηϊοα ἴον ὈΥ͂ [δὲ οουγίθουκ- 
Ὧ655 Δ 56056 οὗἉ ἰυδίοο προ θοοῖη8Β 80 οὨδγδοίου- 
ἰϑιῖς οὐ 818 τωοῃδυοῖ, 48 8150 ὉΥ .ἷ8 χζγοδὶ ἐγ δ ΐρ 
ἴον Φόοβερῃ. Βυῖΐ ἴῃδγ ἰ8 δου Ὁ} ἢ ΤΩΟΓΘ ἴΏ [06 6836, 
δηὰ πανΐηρ 8 ἀδθοροῦ ρτουπά. [ἰ ἷβ δ Κύβμαν οὗ του- 
ΘΡΘῃσ6 ἩΒΙΟὮ ΠΑ Κ68 ἢἷπὶ ἀδβῖτο ἴ86 ρα δ Ὀ]688- 
ἷηζ. Βοθροοὶ ἴον δρβὸ ΔΒ ΤΏ 070 ζοϊξ, δῇ ἃ τοῦ ἰδυοὰ 
ΔΒ 8 ἰπ (ὴ9 δησϊοηὺ πον], ἰμδὴ ἰῃ ἰἢ6 ταοάσγῃ, 
δουρὶ ᾿ξ δ0}}} μοϊάδ, δὰ ΒΟΤΒΝ ΠΕ ἃ τηοδὺ ἀἶε8ο- 
Ιαΐο εἰν] ζαίζοη οδὰ Ὀτγοαὶς ἰδ ὉΡ. ΘΓΘ ἷδι ἸΔΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, 
βοιηοι ἰηρ οὗὨ ατον πιὰ το πὸ Ἰοῦς ὑρὸῖ ἃ ΥΟΥῪ 
οἰὰ τηϑδῇ, Δ οδῃδηδυίδ οὐ ὈΡΝΔΡΒ, Οθη6 ΜὮΟ 85 
ξοπο ἴλν Ὀογοπὰ (06 ογάϊμαιυ ἰἰτηῖ οὗἠἨ δυτηδη [{ἴ8. 
ἢ ΔδοιϊΘ υ8 88 8 Βἰγδῆρο βροοίδοϊθ. ΤΏΘΡΘ ΘΟοσῺΒ ἴὸ 
6 ϑοιποι ἰηρ, ὉδδρΊ] δου ΐτω, ὑψι Ἀλλ σήννε, 

, δἰμοδβὲ ΒΌρΟΓΙΔίΙΓΆ]---δ ἰ80 80 Ὀοϊοηρσοὰ ἴο 
ΔΏΟΙΠΟΣ ρα, Οὐ ποτϊὰ. 830 ἰοὸ ἰδ6 γουτῃς Το οτηδοῖ8 
δρρθατοὰ ἰῃ9 δροὰ Νοδβῖου τῦο Ββαὰ βυγγῖνοὰ [Πγ60 
φοπογδίίοῃβ οὗ τοῦ (Οἀγ88. 111, 246), 

ὥστε μοι ἀθάνατος ἰνδάλλεται εἰσοράασθαι, 

ἜΚ δὴ ἰτητοοτίδὶ, 88 1 μ8Ζ6, ἀοθβ 6 βίδῃᾷ ουϊ Ὁ6- 
ἴογϑ τοϑ ᾽"᾿--ἼἴΚα ὁμ6 βϑϑὴ ἰῃ νἱβίοῃ, ἰὸ χίνο ἴδ }} 

τ(ἰης ἰταηβοοηϊΐησ ἴδ6 οτὰϊ Βυπηδηΐϊγ. ΤὨΪ8 
Γρο τσ τὰδ πεϊρμιοηθὰ ὮὈγ ἰδ6 ἔδεὶ ἰμδὺ ἰῃ6 Ἐσγρόδηε, 
83 δοηρατοα ὙΠ} [ἢ 6 ποπιράϊο ὝΟΙΟ ποῖ 8 
Ἰοῃρ- νοὰ ρθορὶθ. ΦὍδοοῦ, δἰ μουσὶ 6 μαὰ ““ποὶ 
δἰϊδιηθὰ ὑηΐο ἴμ6 ἄδγβ οὗ ἰδ6 γοαᾶγβ οὗ 0 1{6 οἵ 
᾿ἴ9 Δ. ΠοτΒ,,) πὰϑ ἴο ἰδοτὰ ἃ ΤΟΣ ΔΓ Δ ὈΪΥ οἱ ὰ τηδῃ. 
ῬΈΔΙΔΟΣ δᾶ, ῬΡγΟΌΔΌΪΥ, ΠΟΡΟΡ ὈΘίοτΘ βοθῃ ἃ 0896 οὗ 
δβυοῖ οχίτοτηθ ἰοηρουγ. Ηγοάοίυβ (Ἰἰϊ. 238) Ἰοαστιβ, 
ἔγοτα ἰ8ο Εργρύδηβ, οὗ δὴ ΖΕ Εἰορίδη ροορῖθ, διλοην 
ἩΒΟΤΩ Ββοῖηθ τοδομβοὰ {86 δρὸ οἵ οηθ δυπάγοα δηὰ 
ἘΠΝΘΠΙΕΥ͂ ΥΟΔΓΒ, θυ [06 ΤΩΔΏΠΟΡ ἰῃ ἩΠΙΟΔ ἰὲ 18 παγτα θα 
βίον ἰδδὶ Ὁ τγδ8 οἃ δα τοηδγκδ0]6 δηὰ ὀχόθρ- 
τίοπαῖ, οουβεταίηρ [86 ἰάοα {πᾶὶ δυοῖ δάνδποθὰ δρθ 
ΔΒ ὈΏΪΚΠΟΥΤΩ διηοηρ, ἴμ6 Εσνρύδῃβ ᾿ποτηβοῖνοα. 

ΤΙηΟ6 τοδδον δόπνοόνος, οὗ 
τοοῦὶ ΤΟΡΠΥ οἵ ποίο ἴῃ ἰδἷδ ἀπδπον οὗ “δοοῦ, 
Ρἰ κεῖτ ἴοῦο: “ ΤῊ6 ἀδγβ οὗ 

ἔδιμοτα, ἰὰ (86 ἀαγε οὗ ἰδοὶν ρἱἰστίτοδρα." 
ἀϑογ ἢ ἔαίττιθδο οὗ (06 δροδίϊ θ᾿ τεαδοπίηρ (Ηϑῶ. χί, 
14): “Νοῖ [ΠΥ πΌΟ δ6Υ βυοὶ (Ὠΐησ ἀθοῖδιο ῥϑδϊτγ 
(ἐμφανί(ουσιν, τοῶῖκο ᾽ξ ΤΟΥῪ τοδηΐθϑι) (δὲ ἐΠΟῪ 
ὃ οουπῦγ--δδὶ [ΠΟΥ Ἰοῦς (ὀρέγονται) ἴθ ἃ Ὀδιοε 
ΘΟΌΣΙΓΥ, οΥ̓θῃ ἃ ὨρδυθοΪ γ---οοηίσδαϊηρ ἐποτηθοῖνοδ ἴὸ 
6 δίγηζοῦθ δὰ ΒΟ ΟΌΓΏΟΣΕ ὌΡΟΣ οασι) (ξένοι καὶ 
παρεπίδημοι, ΤΟ ΔΉΦΔΥ το Βοτηθ). “Ἧ Βοτοίογο 

αὐὐυτίησ, ἐμοὶ “" 
Ὠοὺ δινδυ." ΤΗΐο οὗ νἱ ἷβ ποί τὸ. 
δοϊγδοϊο ἰπίο ἰδ6 υππιοδηϊηρ, {{κὸ 8 πόοστ-οὐἱ ταούσει 
τιοίδρἧοῦ, Οὐ ἃ ἸΏοτθ ροδίϊολὶ δβοηϊτθηίδ)γ. 5008 
166 οὗ τνοτὰβ πουδὰ Ὀ6 ἩδΟΪῪ ἱποομειϑίαπς πὴ ἰδ 
οδδγδοίος οὗ ἴϊ:0 ραϊσίδγοϊδ, δὰ ἐμαῖς δίοτη ἰά686 οὗ 
ΤΟΔΙγ. 1 τγδ8 ποὺ ἃ οἱ χτίτοδρο δἰπιρὶγ ἴῃ τοσροοὶῖο 
(8)6 οἷά Βοιιθ "' τοῦθ ἐΠ6Υ οδ:6 ουΐ : ἢ ἴον ἐἰέδιον, 
88 ἰῃ0 δυίδον οὗ ἴδ ορίδι]6 ἰο ἰ)6 Ηεῦξεντδ τοοσδὶ 
ΡΟΣΕΒΘΠΟΥ οὔδοσγο (χὶ. 14), ἐπ6γ οου ὰ, δὲ ΔῈ ἰἴσοα, 
᾿δνὸ τοϊυσιθὰ. ἘΤ,δὶ οοείδί] ττῶϑ ποὶ “" ἴὴ)0 Ὀοῖδεξ 

Ἢ ΊΌΟΥ ποῖθ ἱ Νο μοΐπα Ὀδεοῖὶ ἰοὸ 
Μεροροίδχοίδ, ἰδο [6 διο- που ρρίης 
ἸάΔοἸΔίΣΥ ; γδίποσς ἴο 186 ἰαπὰ οἵ 
ἄγοι δὰ ΘΎΠ) γοα, ἄοπῃ ἴἰο Ϊ ὀνϑῃ---ἜὙοῦ 
ῥτοβδίησ οὐ (δον γοἱϊρτίμη-πτλὺ τὶ ἀπδυδέθὰ οομᾶ- 
ἄοδοο ἰα ἰπ6 οογδηδεὶ αοὰ. Ηοπουῦὰ Ἀὸ πεῖ ἔδιοτα 
ἩὮΘΓΟΥΟΥ ἴπΠΟΥ παηῖ, [πὸ Ἡδιδίουαν τορίοηβ ἰδ8ῸῪ 
ταῖς μδ68, Κποῦσῃι οὐ ππχπονσι, ἵπθγο νοῦ]ὰ Ὀ6 ἐδ80 
5ΜΜῚ 9, (π6. “δηρεὶ Εϑάθεπιον," ἰο “ ἀεἶϊτεν 
(μα ἴτουι 411} οτἹ]." Τὸ τδϑ ὯῸ πιοίδρθοῦ οσοορὲ 88 
ἃ ἰτδηδίον ἔγοστα ἃ ἰοὐγοσ ἴο ἃ δἰρῃον δεέῆβεὲ. Τὴ ἔπι8 
οἱ στίπλ ἰάθα ἷβ ἱπβοραγαῦϊο ἔγοτα ἢ 6 ὕοστῃ δου ΒΔ 
εἰρὶογοῦ. Νο ποτὰ ἴῃ ἴ6 ΗοῦτΟΥ ἰδηρυδσο τηδίη- 
ἰδίηβ ἃ ΤΊΟΓΘ οἶθασ δηὰ θρθδιίϊο βεῦβε : ὙΧΌ, 
8 ϑο)ουγηπίηρ, ἃ ἰαγγυνίκο, ἃ ρὲϊστίπιασα, ἴτοεα Δ, 
ἴο τη δδίἀθ ὈΥ [826 ΜΤΔῪ, ἴο ἰδιτῪ 88 ἃ δίσδῃ ρου, αὐὸσ 
ἀοποίξζηρ 8 ἰσῃρογασυ ἰυδίοδὰ οὗ δ βοιιἰοϑὰ τοαϊήθωοα. 
ἴκ 6 8 βίδχίωηρ ἰὼ ὁ ἰδηὰ πηϊοὶ 'Β ποῖ οὨθἾΒ Βοζββ. 
80, ἰο [56 ρδίσίδσοβ, θύδῃ Οδηδδη ἰδ σαϊϊϊοὰ Ὑγδ, 
ὉΠ Δ (δ6]δπὰ οὗὨ {ποὶν ρὲ στίπιαροδ, Τὸ υοῖν ἀθ- 
δβοοπιἀδηΐδ, οὐ ἴὸ πο ᾿δγδοὶ εἰκῆ πδίΐοη ἰδίεθῃ οοϊοεῖ- 
νου, δ ἃ οουρογδαῖο δμἰβίοτίοαὶ δῃϊυ, ᾿ὸ ΜἨΔΒ ἃ 
κληρονομία, 8. Βοία]οὰ οαΥὮΥ ἑπλονίίαποε, Ὀὰ} ἴο ἔδδσω, 
ἰπαϊν  ἀυΔ!γ, ἰὰ τὰ Ὡοὶ “ (6 τοεὶ ρῥχουἹ δὰ ἔοε [86 
Ρϑορὶο οὗ Θοά," δῃηὰ ἐδἰ8 ΔΘ ΟΥ̓́ΣΡ ἐὺ ΤῸ- 
τοἰϊπὰ ἰδοη οὗ ἰ. Τποὶρ ΟἿ ἐπλεγέίαθοε τῶ (16 
»γοπεῖθε, οἵ πλεῖ ἰδ0 Οδηδδηϊο κληρονομία τῶ ἴὉ9 
ἘγρΡ6, δηὰ οὗὨ Ὀἱΐα [ΠΟΥ Ὀθοδσῃ 6 “ ἀεέγε ἔαῖαι" 
---διὰ πίστεως κληρονομούντων ΤᾺΣ ἘΠΑΓΓΕΛΙΆΑΣ, 
Ἠδο. υἱῖ. 13. Ἐὺὺ οσδιυρίϑβ οὔ δβδυοὰ πὸ οὗ 3. 
“ἘΔ απὰ ἽΔ, βε6 ὅοῃ. χΥϊὶ. 18, χχυἹὶ. 4 (“ τΠ6]αοὰ 
ἴῃ πιΐοὰ ὑπο γί ἃ τ, ΡΒ. οσίχ. δέ; χσχῖσ. 
18: 1 ΟἼτγου. χσχὶσ. 1 , [μον. χυΐϊ. 23 (“" ἐδ δίγδῃ 
ἀπο ἶπρ ἰὰ ἰδο ταϊάδὲ οὗ γοῦ ᾽), Ποαῖ, ν. 14 ; χχῖτ. 
14, δῃ ἃ ΠΔῸΥ Οἷδον μίδοοβ. ΤῈ ἰάθα ἰβ θυ Ρ Ὀγοδ- 
οοΐ, ἐπαὶ οὗ ἃ δίγδβηροσ ᾿δυσγΐῃρ ἴῃ Δ δίγαηρο ἰδηὰ : 
δηὰ ἰμπΐδ οὗ 1τὴ9 Ῥαισίδιοι!β 88 ὈθοῺ ἱΔΚΘΏ 
ὋΡ ὉΥ ἰδίος πτίζοσθ, ἰδὺ8 Ὀεοοουιίηρσ ῥγοαοσηϊηδηὶ 
ΔΙΌΟΙΣ ἰδ0 ζιάῦο ρῥίοίυτεβ οὗ [86 Οἰὰ Τοδατθηὶ 
Βα ΠΕ} Ἰἰἴο. 1 . Χχῖσ, 1δὅ ; Ῥβ. χχσχῖσ. 18, 
[1] Ὶ ΒΙΓΔΏΡΟΓΒ Ὀαΐοτο 8686, διὰ ΘΟΪ ΟΌΣΒΟΣΒ 88 4}} οὔ 
δῖ μοτα πορο.) ΤῈΘ ὙΟΓῸΒ 10 δἷδὸ υδοὰὲ οἵ Ἰοάρίης 



Ἰ σδος δ ἐον Ε] δ ΧΩ 

ΠΑΡ. ΣΙΥ͂Ι., ΣΙΨΊΙ. 680 

8026 δθοι Δῃ ἰὯο6 οὗἁ 116 θείης 8 
δοκοῖεν ὑπκηοπτη ἰοὸ ῬΒατσδοῖ, δηὰ (ὁ ἐμθ ϑδεὶγ 
Ἑρσγρίιίδηδ, Το οὗλον οοποθρίίοη οὗ ᾿τἶἴα, 88 ἃ ἰσδῃ- 
δἰουϊ ἀπο δα ἰὼ ὁ Ἰοπὶ, αἶἷνοῦ δῇ ἱποχργοβθὶ Ὁ]6 σι Ὁ- 

αὐἱχθς ἀνε }ϊ ἰὰ ΤΗῪΥῪ ἐἑαδογπαοὶς 9 

5:60], πϑιοίδιον τοραγάθα δὲ ἐΠ6 ζτανθ το το Υ, ΟΡ ΒΟΙΏΘ 
δίσϑῃρο δἰδίθ οὗ οὐ παρὰ Ὀοίηρ, ΔῈ θετσαν. Νο 
ΤΩΘΡΘ ΘΟΠ Εἰ] ΘΠΙΊΔΗΙΪΥ δρουὺ ἰδ 6 δορὶ] 88 8 οἶδοθ 
οὗ τϑροδο ἔγοσα [165 ϑασίηθδθ σου ἃ δΉΒΤοΣ ἰ0 ἐΠ|686 
ὅτανο ἀοοϊαζα ξουβ οὗ ΑΤΑΥ͂Θ ΤΩ6Π, ΤΩΠΟ ἢ 1668 Ἰδὲ τΩ0Ὲ- 
βίσοαὶγ οὗ οοποορώοι πο πουϊὰ οοβηθοὶ ἰδ9 [688 
οὗ τοδὲ δῃὰ υἱοῦ Ὡοῃοθχίβίθμοο ὅ:901 ἰδ ὺ ἱπ ἰδ 
τοδὰ οἵ ἐποῖν ρἱ ἢ (δἷ8 πρκπόπτα 
τοι. ---80 Υ̓ΟΡῪ ἀδτκ ἔποη, 80 ΟΌθΟυΓΘ ΕΥ̓ΘῺ γοί,-- 
ἴΠ6Υ δὰ ἰο Ρ888: Ὀαὶ ΟἿΪ 88 ἃ ἀπ οἵ ἰδεῖν δρ- 
ρῬοϊηϊοα ἰοῦσαν. ΤὨ6 ὁ οἱ ἨΒΙΘΒ πὰ ἰουπαδίίοῃφ,᾽" 
ἰδγ 8.1} Ὀογομὰ. Βαϊ ΜὮΥ, ἰῦ ΙΩΔΥῪ 6 δδίκθα, 858 ἰΐ 
οἴζοη 848 Ὀθθη δρί θὰ, ἀϊὰ ποὺ ἐμ6 ραίτίδγοδδ, δῃμὰ [89 
Ῥίουθ ΒΙΌ]6 τυϊΐνοσθ ῇο (Ὁ]]Ἱονσοᾶ (ποῖ, ΒΔΥ ΙΏΟΓΘ 
δρουὶ ἰδίρ ὈοίίοΣ σΟΥΔΙΤΥ, ἰπδίοδα οὗἁ ΟὨΪΥ, ΠΟῪ δπὰ 
(δα, καἰνίηρ ἃ οἰἴτηρθα οἵ ἰὑ ἴῃ βοζὴθ ρίουβ οὐδουΐα- 
ἰοῦ [Ιὲ ΙηδΥ͂ Ὀ6 διηϑπογοὰ, ἰδδὲέ Ῥϑυδρ8 ἰμπεὶγν 
Ὠοαγίβ πόγο ἴοο [Ὁ}] οἵἉ 10 ἴο ΒΑ τωυοῇ δρουὶ ἃ, ΤΟΥ 
δὴ (86 Ῥἱ στ π᾿ Β σοϊοθηοο ἴῃ ὑπ τηϊάδὶ οὗὨ ἐσ νοϊουθ 
δΔηἃ ὑπϑυτραίἰχίπρ βίσαησοτθ. Τμοθο οἱ ““ταθὰ οὗ 
δι "ἢ μαὰ ἰμδὲ ῥγθοΐουβ ἐπα 80 ρἰοδβίησ υπίο Οοὰ 
88 186 ΟὨΪΥ τοοὶ οὗ 8ὴγΥ ἴγσΒε Βυτηδη νΥἱτίθο, δὰ ἩΠΙΟὮ 
τηδάθ ἰῃθ80 υπουϊναίοὰ Ο]ἀ-Τοδίατηθης ὨΘΓΟΘΒ, ἱπλ- 
Ῥετίδου 88 (Π6 Ὁ σγοῦθ ἰῃ βοπιθ ἰδίηρα, ζαῖγοῦ ἰῃ ΗΪ8 
εἰσμὺ ἐδδὴ δὰ ΕρίοἰείυΒ, ἃ βδθθοᾶ, οὐ δῃ ππαιρρὰ τα 
ψ ἢ 411 (Βοῖν Ἰαυὰδοα δηὰ τοβηρα τηογα] γ. ΤΏΘΥ 
“ὁ ἀμῖ8 ργϑοίουβ (δι 08,,) Ὀυὺ (Π6ΥῪ ἀἰὰ ποὶ πϑᾶγνας ἰξ ἰπΐο 
ἀορτηδα, οὐ οοῃβίσυοὺ ἔτομῃ ἰΐ 8 οὗὁἨ ὨοΑγί1688 
οἰβίοαὶ βρϑουϊαίΐοθ, ΤΏΘΥ ἀἱὰ ποῖ ἑαὶκ οὗ (ποὶν βρῖὶτ- 
ἰζΔ} ΠΥ. δηὰ γεοῖ, ουθῶ ἴῃ (89 ἔδνν (μἰημ8 ἰΠ0Υ δβαϊὰ, 
σαῦὺ Δρρτοδοῖι ἷβ τηϑδὰθ (0 ἰδότω ὉΥ͂ [Π6 Ἰηο 1 Γδ- 
Εἱομα δι, ΟΥ οὐν βΒίρρϑῃὶ |ἰ ογαΐθυν, το 68118 ἐπ ηὶ 

δηἃ ΡΓΟΠΟΙΏΟΟΒ ἐδποὶν ΥὙἱ 8 80 ἀοίοοιϊἑνο 88 
ταραδυτοὰ ὉΥ͂ [06 ᾿αἴδὺ ργορτοθδ ἰῃ 81} οἱονυαιϑαὰ δηὰ 
τοδηρὰ ἰμἰηϊκίησ ἢ ὙἼΏΟ ΒΘδΔΓΒ, Οὐ δχρϑοίβ [0 ἤθδῦ, 
ἔτοτι οΥγἰ οἶς οὐὗἨ ὑλι18 οἶαβ8, ἐ9 αἰΐοτδηοθ οὗ ΔΩῪ Ἰοηρ- 
ἴῃς ἀοδβίγοϑ ἔον ἐμ Ὀδίζου ΘΟ ἢ ΗΟΝ δίγαηρο 
πουϊὰ βουπᾶὰ ἰο ὮΘΑΡ ἱμοτῃ Β8Υ: “1 Βανο παϊΐθα [ῸΓ 
ΕἾ βαϊναιϊίου, Ο Ἰμοτὰ,") οὐ ἰο τρδκθ, ἰῃ δδσποβὲ, {16 
ἀϑοϊαταίίου ὑμαὺ (ΠΟΥ τοραγαάϑαὰ ἰδοιβοῖνοθ 88 “ ρἷ- 
πὶ 8 Δη ἃ ΒΟΪΟΌΓΏΘΙΒ ἢ ὌρΟΩ {π|8 υηϑα ἰϑέγίπηρ ϑαγί 

Αρδΐη, ἃ Τοδϑοὴ οὗ ἱποῖγ β ΘΠ ΤΩΔῪ ἤδγο ὈΘΘΏ 
1) ΤΟΒΟΣΥ͂Θ δι βίηρ ἔγοσῃ 186 ὑπουρδὲ οὗ (Π6 ἀδτκ δηὰ 
ὈΠΚΠΟΤΏ ἰΟΌΓΠΟΥ γοὺ ἰο ὃθ τηδὯρ Ὀδίοτο ὑμοὶν ροἱ]- 
στίμηαρθ 8 ὍΠΟΥ ομαἀοα, ἸΤΏμοὶν νἱθνβ οἵ 560] 
ὝΟΓΘ ΒΟΙΩΌΓΟ, Ὀδοδυθο Κ60] (ἴῃ 18 ἔττιο ΒΘΏ86) ΓΔΒ 
ἴο ἴδοπη, ῬοτΔΡΒ, 8 ΒΙΣΟΏρΈΓ, ἃ δίθγμοσ, 1ξ ποῖ 8 οἴθαγ- 
6Υ τ δ τ γ, 88} δ Ὧδ6 ὈδοοΙη ἰ0 8 ὙΠῺ (δο86 οος- 
δάοηξ οχροοίδοηϑβ οὗ δὴ ἱτησηθαϊ αι ρογίδοϊ βίδίθ 
ἐμαὶ ἤᾶγο ρἰδοοὰ [56 οἷά ἀοοσοίτίηθ, τὶν ταῦ οἢ να]υδ- 
Ό16 βετίρίατο οοπηθοίοα τι ἰδ, δἰτηοϑὲ ἩΒΟΙΪΥ ἴῃ [δ6 
ὈδΔοκρτουπὰ οὗ οὖν ἰῃοοϊοσΥ. Βαΐ ἰο υπάοτγεϊδηὰ 
ἰδεῖν Ἰδηχζυᾶρθ ἮΘ τηυδὲ ρῸ Ὀδοὶς ἰο ἐποῖν βιδπαὰροίηϊ, 
Δατὶς δηὰ ἰηδαθαυδίθ 88 ᾿ὖ ΤΩΔῪ ΒΘΟΙὴ ἰὼ 18, ΑΒ ἀφίῃ 

[25 ποὶ ποῃ-Οχίβίθαοθ ἰπ ΔΏΥ ΥἹΘῊ (806 ποῖθ οὐ ἰδὲ 
Θοι ἰοδὲ ἰάθ88 οὗ ἀοδίδ, ὑ. 274), Ὀὰϊ ἃ δέαίε 977 δείπο, 
Βοόποῦοῦ ΒΔ ΠρῈ,---ὨὩοὐ ἰλ6 Ορροκὶΐο οὗ δοίπρ, αἱ 
Ὀὺ οὗἉ δοῦτο 11{6,---80 Κ'Βοοὶ τψῶβ {1:6 οοηυδηοο, [ἢ 6 
ῥτοϊουρδίοιυ οὗ 6 [πάϊοία] ἀδαιἢ Ῥγοπουποοὰ ἀροὴ 
τοδιι, ὩΟὶ ἃ δβίδιθ 0] οπΐηρ ἰ. οϊϊνοσαμοο ἔγοτῃ 086 
ὙΓῺ8 ἀοἰΐνογαωοθ ἤτοι 189 οἰδοτ. Ἰμοῖν ΡΠ ρστίγηασο 
Ἰοὰ ἐμοῖὰ ἰδσουρὰ (8 ΒηΔΑΟΝΥ ΡΪδοθ, δηὰ ἱδουρῃ 
1807 61}}} (0 μοῖρ οοὐρηδὶ (οᾶ, ἸΠ6Υ ΚΗΘῊ 
ποὺ ἘΠ ΘΏ, ΠΟΡ ἩΏΟΣΘ, ΠΟΡ ΒΟ ἰδὲ ἀσ] νογάποο βου] ὰ 
6. 8:60] τῶϑ ποῖ μοὶ Βοῖηθ, ὑδμεῖγ Ἰδησυδρθ ἱὰ- 
ΡΞ 18δι; ἰδ 8 ποὺ ἴ86 ἐπὰ οὗ ἰμποὶγ ἰοΌΓΠΟΥ. 

ΟΥ̓ ἀϊὰ ποὲ (δὶς οὗ βοίῃᾷ (0 Βοανθῃ, οὐ ἰὸ δίοσγ; 
ἐΐι6θ6 ἰά648, 88. ἮἨὧΘ ΠΟῪ διο]ὰ ἰδοπι, δὰ ποὺ γοῖ Θοτῃθ 
ἷῃ ; διὰ γοῖ, ἰἔ ἯΔ ΤΩΔΥ͂ ἰΔ6 ΤΩΒΔΩΥ͂ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΩΒ ἴῃ 
[0 Ῥεβαὶτδ 88 86 ἰδησύαρο οὗ ἴπ6 ΟἸα-Τ οβἰαιηοδς 
παπαῖ ΟἿΒ δχροσίθμοα, ἰδοῦ ͵48 δσὸν [86 ἱδουσὶϊ οὗ 
8ἃ αἰνίῃθ ῥγεϑθῆοθ, οὗ ἃ ὨΘΔΙΏΘΕΘ ὑπίο αοά, οὗὨ [16 
Βαρροτί δηὰ ρτιίάδλποθ οὗ (6 τοἀθοτηίηρ 606], πδαῖ- 
ΟΥ̓́Θ ἰά668 οἵ ἸοοΔ Υ, οὗ ἔπιθ, ον οὗ οοπάϊοι, τοὶρσδὶ 
6 Ῥγοϑοηὶ οὐ τδηϊηρ ἰο [86 σοποθρίίοι. Α8 ἐδποὶρ 
ΟΥ̓́Θ “ἸΘῪ ἀΐπὰ ἴῃ ἀοδίι, ὑμοὶγ ὮΟρΡῸ ΚΤΟῊ δίτοΏρΈΓ, 
τῆουρῃ, ῬΟΙΏΔΡΒ, ΠῸ Ιῇοτο ἀοβηϊθ ἰδπ ὈΘίΌΤΟ. 
Ηρθηοο δαοοῦΒ εὐδουϊδίου, οοτοΐπρ ἴῃ ΒΟ ΒΙΓΔΏΡΟΙΥ, 
διὰ 50 βυάάθηϊγ, ὙΔ115ὺ ῬὈγεδοιεηρς (Π6 νἱ᾽βίοηβ ὮΘ 
Βεαὰ οἵ Ηἷϑ Βοῃδ᾽ που] αἶγ ἀοβηγ. ΤῸ οἴ θον δἷ8 ἀγίῃρ 
διοαγῖ, ὑπο ῦθ ΒΘΟΙΩΒ ἴὸ ΠΑΥΘ ταϊησί θὰ δτηουρ᾽ (Π|686 [ὉΓ- 
ΟΥ̓ γοῖ ΘΑΣΓΌΪΥ ῥἱοίαγοθ, 8Δ8 ἰθΠ6 Ὁ στοὰ ὑροὴ [86 
ΒΘΘΥἶ τηϊηα, ἃ ΤᾺΥ 5801} ΤΏΟΓΘ Γοπιοῖθ, ἔγοσι ἐδ οὐδ 
Ββἷὰθ οὗ ΚΞ8οοὶ. Ὑμδὶ οἶδ οουἹὰ ἴθ Ὦδνο τηϑδηῖ ἴὮ 
ὑδδὺ τοι δι ῖς8 016 ἰηϊοττυρίίοη. οἵ ἴμΠ6 Ῥσγορῃοίίο βογίοβ : 
πὴπὴ ΩΡ ΠΌΣΗ, “07 ἐὰν βαϊναίἑοπ λανε 1 
τοαἰξοα,͵ ζελουαΐ" (θη. χἸ]χ. 18). Υηδὲ βϑαϊναίίου 
ποίη, ΒύΓοΙΥ, ἴῃ (μ18 116, 1ὺ νὰ8 20 ἀδ᾽ γογαῆοθ 
ἤροια [μλθάη, οὐ Εδβδι., ἢο οχρϑοίδιϊοῃ οἵ ποι] α]ῦ 86- 
ουτγίτγ, βΒυοἢ 88 [Ὁ] οσσοὰ [118 ν]βίοῃ ροῃ (86 δβίοῃθ 
ΡΙΠον δὶ Βοιμοὶ. ΤὭδίὶ 'γγὰβ 81} ραϑὶ δῃὰ ζοῇθ. Κ[160] 
Ἧ68 ὈοίΌγο ἴτω, Ὀὰ “6000 8.11} ὑγυιϑίδ [86 δηροὶ οὗ 80 
οονοηδηΐ, δῃὰ (ἢΪ8 ἀγίηρ οὐ δου] αἰ 00. ΒΟ ἰμαὺ ἰθο ΓΘ 
ὙἈΆ8 ὙΠῸ Εἶτο, [6 δπα [ἢ 6Γ6, ἴῃ Βοῦηθ τΑΥ, (86 ρΓ68- 
6πο6 οὔ ἰῃ6 παρεοδδδ ῬΟΟΡ ἰδαὺ ἢ τηοὺὶ Ὠἷπὶ δἱ 
Ῥεηΐοὶ, ΥὙ αὶ πιοδῃΐϊηρ ἴῃ ἰΐ 41}, 1}η1658 ἰμδὺ ΡΟΎΤΟΓ, 
δὰ δαὶ ρσυϊάο, νγὰϑ ὀχρϑοιθα ἰὸ ρῸ τί πα ἱμβγουρῃ 
1806 811} ἀδίκου ἰουτπου ἢ ΤΏΘ ΒΌρΡροβιί οι ὑμδὺ {818 
βαάδάσῃ Θχοϊδιηηδίϊοη γοΐθγβ (0 βοσηϑι λίην Θ6ΘῺ ἴῃ νἱβίοα 
ἷπ γεβρθοὶ ἰοὸ θδῃ δηὰ βδιηϑοῃ (δ ορίυἷοι ἀοτῖνϑα 
ἴγοτα 115 ρίδοθ διῃοῦρ ἴθ ὈΪοββίῃμβ τ ΒΙΟἢ 10 ἱῃτοΣ- 
ΓΌΡ(5), δοοϑ (δ τηογοδὶ ἰγἰβίηρ,---] 41} τοβρθϑοὶ, 
Ὅ6 ἷἰὲ βαϊὰ, ἰο ἰδ Ιοδιμοὰ δοσωσηθηίδίουβ ὙΠῸ ἢδνο 
μοϊὶὰ , Ἐγθη ἔξ τὸ τοραγὰ ἰδ 6 πο 16 88 δὴ ϑοβίδιϊο 
ἄγοδαι, ἰποτο τουδὶ Ὀ6 ΒΟΙ6 ΘΟὨΒΙΒίΘΠΟΥ͂ ἴῃ ἰδ, 

ΤῊΘ Ὑ8016 ρδίσίυοδὶ ἱΠΘΟΪΟΘῪ ΤΟΔΥ Ὀδ δυτητηοὰ 
ἴῃ ὁΠ9 ν δτίίοϊθ, ἰσυβὶ τὰ ἰἢ6 οογοηδηὶ 6ο6,--ἃ 
ἐγυδὺ ἔοσ Ἵδ, ἃ ἰχυδὺ ἴον ἀοδίι,, ον (88 ρῬγοβοηὶ Ὀϑίῃν, 
ΟΡ ἴον ΔΏΥ οἱδοῦ Ὀοΐϊηρ. ἸΤΉΘΤΘ γγ788 Βοιθίίης ΘΧ- 
οσοο ἱηρῚΥ Βα Ὁ τὴ9 ἴα (μϊ8 ΚΑ ἢ. ΤΉΏΘΥ ποτ 116 τη 
διδῃἀϊΐηρ οἢ (6 θογάοῦ οὗ δὴ ἱτυτοθηδβθ οοθδῃ, 811 ὉὩ- 
ἵχπόνῦσῃ 88 (0 (8 οχίθηϊ, (8 οἴδιου βῆογθ, 1 1 πδα ΔΏΥ, 
οὗ ἰΐα υἱέος Ὀουπάϊοεβηοθθ. ΒΘΔΑΥ͂ ἰο ἰδυποὴ (ον 
δὲ 186 ἀἰνίῃθ οοτωμιδη, ἘΠ 6Υ δὰ (06 δϑϑύγαηοο ἐδδὶ 
811 που]ὰ Ὀ6 τῦῖ], τ μδῖουον ταϊρ ας Ὀ6 {Ποἷν ἱπαϊ ναι) 
ἀοβύηγ, βίποο ἐδὶ8 σουϑηδηὺ αὐ νῶῖβ δ]8θὸ ἴἰ!9 ἀοἄ 
οὗ ἰδοἷν ἔδίθοτα, τΏΟ τοῦδέ, ἐμογοίοσθ, ἴῃ δόῖηθ ἯΑΥ, 
ἐγ υπίο Ηΐηι͵,, ἐμαὶ 18, (ΠΟΥ τηῦδὲ ἤδνο γοὺ ἃ Ὀεΐηρ; 
(δαὶ που]ὰ τηδῖκο ἤθη τἢ6 ῬΓΟΡΘΓ Βα) 6οίΒ οὗ βυοὶ ἃ 
οογοηδηϊ γοὶ δι ομβηΐρ. Β.}}1 ΒβΠ601 δὰ ἃ ρΙΟΟΙΩΥ δ0- 
Ροσὲ: ἰδ τῶϑ δϑϑοοίδίοα πῖϊ 80 ἰάθα οἵ ῬΘΏΔΙΕΥ ; 
Βοδίὴ διὰ Πδοβ ποπὶ ἱοροίμοῦ [06 056 ψδ8 Ὀυῦ 8 
ἔοστω οὗἨ 6 οἰϑὺ, 8 οδυτυίηρ οὐξ οὗὨ ἰῃ6 ρτοδὶ 86}- 
ἔθῃοθ. ἸΤδουρὴ 8 ὑκὰ οὗ (δεῖν ρῥἱστίτιασο, [16 ΜΤᾺΥ 
ΑΒ ΥΟΙΥ ἀδτ, Νοῦ ἩΠῸ ταρίυγο, ἱδογοΐογο, Ὀαὶ 
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Ὑἴ οδίτη οοπδάθποο, ἀϊὰ (ΠΟΥ͂ ρὸ ἀοττ ἰῃῖο [15 ππ- | ἰδοζώοῃῃ δἱ ᾿ἰοδαεὶ, ὕυροῦ βαοῖ δουθῆδηὶ, Τμὸ Βγαί οἵ 
Κηότῃ ἀορίμβ, 51}}} Βοϊἀΐηρ ἕαδε 86 μδηὰ οὗ [86 “ τοὸ- 
ἀρδοτηίης δῃροὶ," πὴο ἴῃ ἀοδίδ, 88 νγὸϊ] δ ἴῃ [86 
δοϊϊνα ΘαΥΓΩΪ 16, πουἹὰ ““ ἀοῖῖνος ποῖ ἔσομαι δ]} 
6ΥἹ]}. ὩΤΠοΥ Κηον ἰδδὶ (πἷ8 “ Βοάδοιηον ᾿ἰνοα " (Φοὺ 
χίχ, 26), δπα ΠΟΥ͂ 61} τἰπδὲ ἴῃ Βοῖηθ ἮΔΥ, ἰΠ6Υ ΚΠΘΤ 
Ὡοΐ ΒΟΥ, δ΄8 ἀρ ἢ ἯΔ5 ἰδμεῖγβ. ἐὰ ἀρῆς ΠΕ 
1Ώθτη, απ Ὀτγίηρ (Ποῖ ὉΡ δραΐῃ ἔγοτῃ (6 ἀθρ 
{π6 δαν ᾽ (ΡΒ. ᾿χχὶ. τ ἔμυ5 τδεῖς Βορο ἰοοὶς [86 
ἔοστη οὗ ἃ τσαϊέέπσ, ἀ}}}} “ (δ6 πτϑῖ βδμουὰ ἰαγῃ 
(ἼθΝ Ξε ἼἪΣ,, 00 χῖν. 18), δπὰ {μ9 ἀγοδὰ ρϑῃα γ, 
ἷῃ ΒΟΙη6 ὙΔΥ, Ὀ0 Βα ἰδῆοά, ἸΤΏυδ ΦΟὉ ΒΥ : “811 (89 
ἀΑΥ8 οὗὨ ΤΥ δρροἰϊῃπίπιοπὶ (ἢ 6Γ6) Ὑ{]11 τοαΐξ, απ0}} τὴν 
οἴδηρο 5}18}} οομλθ"" ---ἴὴ  λαϊὲ ΤΩΥ͂ ΤΟΥ ΒΟΘΠΟΘ 
ΟΥ Τοῦ] (866 ΒΟΥ (86 ποτὰ 18 υϑοᾶ ΡΒ. χο. ὅ, δβῃὰ 
οἷ. 27). “ὅο ΡΒ. χνὶ. 10, “"Τῆου πῖ]δ ποὺ Ἰθανθ ΤᾺΥ 
δοιαὶ ἰη Ηδάο65,᾽" ῬΒ. χΙχ. 8-16, “ ΝῸ τζ8} ὁΔῺ γϑάθϑιῃ 
δἷβ. Ὀγοῖθον᾽"; ““γοὶ ἀοἀ "1}} τοάδθοπι ΤΥ δοὺ] ἔγοιῃ 
ἔο Βδηὰ οὔ ὅι60}, ον Ης γ1}} ἰδ τη6.7 [ωοἱ 86 
δι ἰοΌ 11δὲ ΒᾺῪ τ μδὶ δ6 Ὑ}ΠΙὶ| οὐὁἨἁ {8 Ιδησταρο, ἴῃ 6 
ἰαλίπσ οιΐ οΥΓ ἐλ λδλαπά, διὰ 189 ργευσπίΐησ, ἴοῦ 8 
Ὀσίοῦ δὰ υπἱμιρογίδηιϊ ἐΐτωθ, ἴμ6 δδηὰ ἤγοτῃ βεϊζίπης, 
ΘΔῺ ΠΟΥ͂ΟΡ 06 Ἰη8()6 0 Τη6 8} [88 δαλθ ἰΐησ. Τὸ 116 
Βδ1η6 οἴκοοί Ῥβ. χχχὶ. 6, “1πΐὸ ΤΥ Βαηὰβ ἀο 1 ἰγυϑὶ 
ἸΏ βρίτὶς, ἴον ᾿ᾷοὰ δαϑὲ τϑἀοοιηδὰ σὴ (γεϑομθά, γα» 
ϑοπιθ τὴ 6), Φοϑδονδῃ, αοα οὗ ἐγείλ "-- οὗ οονγοῃδηῖ- 
[αἰ μα] π68θ. ουλοιϊσῃοδ ἰὺ Βδϑσὴβ ἰοὸ ἰδο (86 ἔοτπι 
οὗ Α Βορο {μδὲ (18 αοοϊ, {πἰ8. ““δηροὶ οὗ [Π6 οονθ- 
ὨΔηϊ,,) πουϊὰά Ὀ6 ῬΘΙΒΟΙΔΙΪ τὶ ϊὰ ἰποτὰ ἴῃ 8860]. 
ΤΏΘΓΟ 8 ζοοα τρδϑοῦ [Ὁ ἐμ ἰπιογργοϊηρ [Π|6 Ρ88- 
Βδᾶχο Ῥβ. χχὶϊϊ, 4, δ8 ἘΕΙΕΤΕ ΒΑ ταῖθοῦ ἰο 5'Π60] [1561 
(86 βρ γι ὑ-νοσὶ ἃ, οὐ που οἵ ἴμ6 ἀοδά, ἰῃοϊοδὰ οὗ ἃ 
Ββἰαίο οὗ ΒΟΙΤΟΝ ἰπ (8 116, ΟΥ 8 ἀνα ὩΘΆΓΡ ὑπο 
ἄρδίῃ, 89 8 ΘΟτΩ  ΟὨΪΥ ΒυρρΡοβοά. ΕΌΓΡ ΡΪδοοβ ἰῃ ἩΔ16 ἢ 
ὉΛΌΞΧ ((αϊπιανειδ, ἴμοτΘ τομιάοτοά βιιαάον οὗ ἀδ6.}}} 
ἷβ νυϊ ἴον ἀοδί 56} ἢ, ον ἐμ βίδιθ οὗ [86 ἀθδα, 866 
“00 χχχυὶϊϊ, 11 (ὈἸΏΣΣ ὙἼΣ Ὁ, σαίο9 οΥ (παϊπιασει ἢ), 
χ. 22, χίϊ, 22, οοταραγθᾶ ΠῚ. Φ00 χχυϊὶ. 8, δὰ 
ΟΕΡΘΟΪΔΙΠΥ Φῳ0Ὸ χχυῖΐ. 21, 28. Ββο δ᾽ γοηουης 
ΔΟΟΙΒ ΠΘΟΟΘΑΒΑΙῪ ἰο (0 οἰϊτηαχ ἰπιοηἀοὰ Ῥα. χσὶϊ!, 4: 
“ Ἑγοη ἱπ ἰἢ6 τΑ]6 Υ οὗὨ ἰζαϊτηδυοίη,᾽" ἴῃ ἴδ6 ἰαπά οἵ 
1860 Β:8668, [89 δγ»γα μριδγαγωηι, “1 ΜΪ|Π ἴθαν η0 οΥἹ] 
(οορ. Οομ. χἰν!. 16), ον ἰὰου τὲ πίτὰ τοο, ἐῃγ τοὰ 
δὰ (ἢ δἰ (ΠΟΥ͂ 58..411] οοτηίογι τὴ0 "πΔΌΓΙΣ, 

γοδίοτ πιέ, τουΐσο πιθ, ἀνὰ ἤθποο (86 Αγτγίδο ἐξ ὉΓΊ39, 
ἴον γουξυΐϊδοδηοε, τοβαστϑοϊΐου, [Ι͂ἢ Ηδάθϑθ {86} 8.0 
8:11} τῖτα “ἰλ0 ΒΒορμογὰ δηᾶὰ Βίββορ οὗ Βουϊα" 

ΤῊ ρδιγίαγομαὶ ἔα Β, ἰὰ 118 ὈΙΙστὶμ. δβρϑοῖ, βϑϑῖῃβ 
ἃ δίγαπρο ἰδίησ ἴο ΟἿΣ τοούθσῃ ΘΟΒοΘρἕζοΩΒ; δαὶ 
[Π6ΓῸ ἰβ ἃ Υἱο οὗὨ ἰὲ ἩΙΟὮ ΤΩΔῪ Ἰοδα υ8 ἰο τοχαγὰ ἰδ 
88 ΟΥ̓́ 8 ΒίΓΟΙΚοΓ, ᾿ἦ Ὡοὶ ἃ δοίίον, ἔδῖι [ΏΔὴ οὖν 
οἴῃ. ἴηνοϊγοὰ ἴῃ ἰδ6 ὙΘΣΥῪ ΘΒΘΘΏ06 οὗ 4} ΤΡΉΒΙΝΙ 
τοὶ σίου ἃσὸ ὑνο ρτοδὶ ἐγυΐῃθ: 1. ΤῊ6 Ὀεΐηρ οὗ ἃ αοά, 
Β ΙΒΔΟΡᾺΪ ῥΟΥΘΙΠΟΥ ὙὮΟ ἰγοθδίβ Δ 858 βοϊοί τς 
δῦογο 86 Ὀἰδῇθ οἵ πδίυσα, (μαι 18, Θηΐο6.Β ἰπίο ἃ οονθ- 
ἠδηΐ τι Ὠΐτα : δᾶ, 2. [6 οχίβέθῃοο οὗ {π9 Ὠυϊθδῃ 
ΒΟ] ἴῃ ἈΠΟΙΠΕΡ 1ἰἴ6, 88 στουηαθύ, ἴῃ ἐϊδ αἱ ὐτηδίς ρθτ- 

[1060 5 αἰδὸ ἢγβὶ ἴῃ γϑϊαὸ δῃὰ πωροτίδηοο. [1 8 ἐδῈ 
ἢγαβς ἰθβϑοῦ ἰπ [86 οδἰθοἶδη) οὗ ὑπϑοϊοργ. [ὲ ταῦβὶ 
6 ᾿Ἰοδτπϑὰ ἐβοσουρηϊγ, οὐ (6 βοοοηὰ, ὈΥ Σἰβοὶζ, δα 
18:0 τηοῖο ἰάοα οἵ δοπεηυθα πΒρίτέζυα] οσἰβίθποε, ὃθ. 
ΘΟΙΏ68 ἃ ρογυθγβίοη, δη ἃ ΤῊΔῪ ὈΘ6 8 ΒΟΌΓΟΘ ΟΥ̓Θδῃ οὗ 
ἀδΔηρΟΓΟΌΒ ἰηδίνο οιτοσυ. ΤΏ ρδίσ ΓΟ. ΜπΈσῸ 
οἀποεαίοα οἰοῆγ ἱπ δῖ στοδύου δηὰ τότ ἕαπάδ 
ΙηΘΏϊΔ] ἀ0 θεοῦ ἰὶ οὐ, ἰγηδβι ἐπ αοα, ποθεοΐθ. 
Βο; ἰὸ ΟἹ σἱμίσνες τηὶρῃ!ς Ὀ6 ἰ86 Βυπιδὴ ἀ ΒΘ ἢγ. 
Νοιμίησ σδὰ 06 ῬΌΓΟΓ ΟΥ ΤΏΟτΟ ἸΟῪ ἰμδη (δεῖν ἐδ εῖπτε 
ὙΠ6Ὸ νἱοσοὰ δἴομο; ἱμβουρῆ, 869 888 Ὀθϑη Ὀδίοτγο τὸ- 
τηδυκοα, ἐξ ἰδ ὭΘΥ͂ΟΣ ὙΒΟΪ βορασγδαὶθ τότ δόταθ ἔοττα 
οὗ ἰδ6 οἶμον ἀοείσῖθθ. ΤΏΘ ρυΣΥ πίΐ πΒοἢ τοις 
Βοϊὰ ἴδ ϑοοοῃὰ τουβὶ ἀοροπὰ ὑροη ἐπα ποσοῦ 
οὗ ιμεῖν ἰηἰυδιίοη ἰπύο (18 ῥσγίπιο ἰάθα οὗ α ἀοὰ ἰὸ 
Ὁ6 ἐγυδίοά, ἰῃ 116. ἴῃ ἀδαῖ, ἰπ Προ, ἰὼ ἀδείκπμοϑα, αινὰ 
10 ἮΠΟΒΘ δουοσεί κῃ τίϑαοιῃ δὰ σοούποεθ ἔΒ6ΓῸ ταυϑὶ 
6 δὴ ἐπηρ)} οἱξ τοαϊπιδιΐοη, ἩΔΊΘΥΟΣ ΏΔΥῪ ὍΘ ἘΠΟΤΩ 
ΟΥ ὈΠποη ἴῃ τοβρϑοὶ ἰοὸ Ὠϊ5 ἀοδιηρβ πιῖλὶ ἰδ δυϊλε 
Ὀοίπρ᾽ Βα [48 ογοδίθα. ΤῸ [8 βέδὶο 00 νγσδϑ Ὀσοῦρδι, 
ὙΠ ΘΏ, δὲ [ῃ6 οἰοθο οὗ 6 Ἰοῃρς ἀγϑίηδ, 6 [οἱ] προὰ 
μἷβ ἔλοο Ὀοίοτο αοά, διὰ βαϊὰ ὠπίο Ἠΐπι (δὲς, πὸ 
πιθ, ποῖ, φοποογπὶπο τι6) ἰδδὲ “ τίσῃς (Ὠϊηρ 7 ἴον ἩΒΙοΣ 
Β6 τγὰ8 ᾿δρεμίξοννοι ὍΣ ἐξ ἴον ΔΗΥ͂ διροτίοτί 
ἴῃ 186 ργουΐοῦβ διζυθηῖ. Ἠδηςα ἰΐ 5 ἰῃδς {815 ταὶ 
ἐγυϊῃ [Δ Κ68 ργοοθάθῃςσθ, ποῖ ἴῃ ΤΆΣ ΟΠ]Υ, Ὀπὲ ἴῃ ἴδὰ 
ἔτη οσάδϑν οὗ τογνοϊδίΐου, ᾿ἰδουρσὰ [86 βοσοῃά, 'π ἰὼ 
ΤᾺ ΓΩΘΏΪΔΓΥ δἰδίθ, ΤΩΔΥ 6 δ᾽τηοδὶ οοῦνᾷὶ τὰ ἢ. 
ΤΏΟ οἱϑ ἰβ8 ΠΥ ἀονεϊοροϑα, τ 8116 [Π6 οἴ μοὺ ἱἰβ ἴῃ ἴὼ 
ἔοτη. Α8 Ὀοβὲ ὀχργοβδϑίηρ [86 οοπίγαϑι, ἰ86 οαϊῖος 
πουὰ νοπδυσο ἤστα ὑὸ αποὶο ἤτομιῃ βοιῃοι προ ἢ6 ᾿δ8 
δἰβοσβογο πείτἴθῃ (“ Ασίϊοὶα οα ἐδ6 ΟἹοκίησ 
οὗ ἰἴδο Βοοῖς οὗ ΦοὈ," Μογοοσβθυγ Βονίον,, ὅλῃ. 
1860): “ΤῊΘ ῥδιγίδυοβ ποῦ γι ἰπβισυοίοὰ ἱπ ἐπ δὶ 
ἢτβὶ ἀπᾶ ρτοδίοϑε ομδρίοσ ἱπ ἐμοοΐογ. [18 ἴθασα τοὶ 
δοιηοί βίης ἴῃ τηοάθγη οχρουίοποο ἴο ΒΟΥ (86 οΥ]] οὗ 
τουογαῖηρ [815 ογάον οὗἁ [ἀ6848, οὗἉ τλδκίηνσ [86 Βυθογὰϊ 
δία ὈΓΪΠΏΔΓΣΥ, οὗ οοτμρΐης ἴο ἴ6 Βυτηδη δρὶ; 
ἰϊπ41] ἀοδϑίΐην 00 τσοὶ 848 [86 Ἑμϊοῦ ἱπουρῆς ἴῃ το. 
Ἰικίοπ, δοὰ ἴμὸ Ῥοοῦ ἰὼ ἃ Οοα 88 βοιῃθιμίης σοϊυΐβ- 
(6 Γ8] οὐ πιράϊαϊο ἰο 07 Υ͵ο τοῖος ποῖ ΠΟῪ ἴο ἴδδὶ 
ὩΔίΌΓΔΙΙβιῖο ἕοστα οὗ βρί τὶ ευ8]᾽ 15: τ δῖ οἢ 888 Ἰαιοῖγ Ὅ6- 
ΟΟΙῺΘ ΒΟ Γἶΐδ δι οΩν 08, Ὀὰϊ ἐο Τὰ ἢ ἐϊαὶ ΔρΡΘΔΓΒ ἴῃ 
ἐλ Ὀεϊΐον ἐμἰηϊκῖηρ οὗ ἴδε τοϊσίουβ ποῦ. ΑΥ̓͂Θ τοὰΣ 
γοῖ Ἰοάσῃ ἔγοσι ἰ86 ΟἹὰ Τεείδιηθοῖ. 6 ΠΙΔΥῪ 866 ἃ 
ΒΊΟΥ ἰπ ἰδ τποῖβιλ (8 βία παΐπρ' ΔΙοο ἴῃ 118 80 Ὁ] πὶ- 
ἦξγ. Βοαδὲὶ 88 ἨΘ ΤΩΔΥ͂ Οὗ ΟΣ ΡΓΌΡΤΟΒΒ ἴῃ [ΠΘΟΪΟΩΥ, 
ὉΠ16Β8 {113 ογάον οὗἩ 688 18 ργεβϑογυθά ἴῃ 811 [(5 ρΡΌ ΠΙΥ, 
ΟἿΣ Ὀοϊϊοῖ, ΟἿΡ ΓΣΟΥΟΓΘΏΘΘ, ΟΡ ἰσῃοθί ἐδουρπὶ οὗ 
αοά, τρδὺ {81} Ὀεῖον {αὶ οὗἨ ἰῃ9 ϑ'γεΐδῃ οἱ στίτα, οσ 
οὗ ἐμαὶ ἀποίοῃὶ βου οὗ (6 Εαδὶ πῇοδ6 ἱὴρβ ἀπὰ 
Θχροιίθηςοθ δσὸ τοοογαθα ἰη διἰἰεδίδιίίοη οὐ {λι19 ἔγβε 
διὰ μτοαδίοϑι οὗὨ ἱγτα 88.) Ὑ6 τυβὲ συλγα ἀραϊτιβὶ βαοὶ 
ἰθῃ ἀΘΠΟΥ͂, ΟΥ ἰμοῖθ 18 ἀδηρονς ἐμαὶ Οὐν τε-ἐέσιο,---ὍἿ 
νον οὗ [86 δοπά Ὀούνοθῃ [86 ἰηβηΐϊ6 δὰ ἴδ Βπῖϊὸ 
βου], ---ὩΔ7 ὈΘΟΟΙῺΘ παΐωγ ἰῃβίοδα οὖ. -- 
ΟΣΘΆΣΩΥ δος πιδη Δ] 1 ἰπβιοδα οὗἉ ΓΑΙ. ---Τ. 1..} 
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ΟἸΑΡΤΕΒΕ ΧΣΙΥ͂ΠΙ. 1--929. 

Ἀπα ἐξ οδπι6 ἰο ῬΡ889, δῖδὺ {Π686 ὑβίηρβ, ἰμαὺ ὁπ. ἰο]ἃ Φοβερὰ, Βϑβο]ᾶ, ὑμ γ ἔδυ μοΣ ὡς 
8:0 ἷς ; δηᾶ 86 ἰοοὶς ΜΓ] Ὦ Ἀϊπὶ Ὠ18 070 Β0}8 Μδῃδββθὴ δηᾶ ΕἸ γαῖα. Απᾶ οπο ἰο]ὰ οοῦ, 
διῃα 5814, Β6}ο], (ΕΥ̓ 80ὴ. Φοβϑθρὴι οοτηθὺϊ απο [Π66.; δῃαὰ [β8γδ6] βιγϑηιμθηθᾶ Ἀϊπ15861}, 
δηα βαῦ Ὅροι ἴῃ θα. Απὰ ΦΨ8Δ000 8618 ππίο Φοβθρῃ, αοἂ ΑἸ ὨΥ ἀρρϑαγθᾶ ἀπίο τὴθ 
δ ἴγὰ2 [Βοι86}] ἴῃ (89 Ἰδπὰ οὗἩὨ Οδῆϑϑῃ, δῃηᾶ Ὀ]θββθὰ τθΘ. αἀἀπᾶ βαϊὰ ὑπίο πη6, 1 ν7}}} ταδκθ 
ἴμ66 ἔπι α], δα ταῦ ἸΡΙΥ (1166, πὰ 1 π1}} τῆδκο οὗ ὕπ60 ἃ τυ] ααθ οὗ ρθορὶθ; δᾶ ἢ 
Ὑ7}}1} ρὶνϑ {818 Ἰδπα ἰο ἐῃγ 8664 Δῇἴϑγ (166, 707 δὰ ϑυθυϊδδιϊῃρ ροββϑοβϑϑίοῃ. αἀἀπὰ ποὺ (ὮγΥ 
ἔτγο 8οῃϑ8, ΕἸΡῃγαΐτη πα Μδπδββθῇ, ἰμδῖ σοσθ Ῥοσπὶ ἀηΐο [Π686 1π {Π6 Ἰαπᾶ οὗ Ἐσγρί, Ὀ6- 
[οΥΘ 1 οδίηϑ υπίο {Π66 Ἰηΐο Εἰσγρί, αγὸ ΤῊ]ὴ6; 88 ΕΘΌΡΘΩ δηα βίτηθοι, ὑΠ6Ὺ 8118}} ὉΘ τρϊηθ. 
Απὰ (ἈῪ ἰδθαθ, τ ῃῖοῖ ἴΠοὰ Ὀαροίϊοϑί αἴσοσ ἰμθτ, Β88}} 6 ἰμῖπθ, απ 8114}} Ὀ6 οδ)]ϑᾶ δῇοσς 
{86 ἤδη οὗ {ποὶγ Ὀσθίῃσθῃ 1 ὑποὶσ Ἰημου δηοθ. Αμπα 88 [Ὁ τηθ, θη 1 οδθ [τοῖς 
Ῥαᾶδη, Βδοθθὶ ἀϊθα Ὀγ ἦ τὴ ἴῃ 86 Ἰαπηᾶ οὗ δπδδη, τ μθη γού ἑῤογο ισα8 Ὀὰΐ ἃ }}0{16 ὙΤΆΥ͂ 
ἴο οοΐὴθ υηΐο Βρήταιδ; 84 1 Ὀυγοα Δ6Γ ἰδογο, 'π 1ῃ6 ψᾶΥ οὗ ἘΡΒγδίῃ ; {6 βδῖηθ ἴ 
ΒΘ Β.]Θἤθσα [γθαδοσι ἴοσ εὐϊασρίῃρ [89 ἀοδοδιδδσιίβ οὗ Βδομ61}}. Αηπα Ιβτ86] Ὀθ}6]α “086: 8 βοῃϑ, 
διὰ βεα, 0 αγὸ {Π|6ὸβὸ ἢ Απὰ ΨΦοόβθρῇ βαιἃ υμῦο δΐ8 ἰδίῃοσ, ΤὭΘΥ Τὸ ΤΑΥ͂ Β0π8 Ψ ΒοΙΩ 
Θοα μα ρσίγθῃ πῖθ Ἰη [18 ρίας. Αμαὰ ἘἢθΘ βαϊα, Βυίηρ ἴμθτὴ, 1 ῬΥΔΥ [π66, απίο Τη6, δπᾶ 
Ι1 ν}}} Ὁ]688 ἴῃθπ|. ΝΟΥ͂ {110 ΘΥ98 οὗὨἨ Ιβγ86] 7χϑσθ ἀϊπὶ [ὉΓ δρθ, 80 ἐδαξ 6 σου]ὰ Ὠοΐ 866. 
ἈΑπὰ Β6 Ὀσχουρθὶὺ [Π6 πὶ πᾶ τπίο }}1π|, δηα ἢθ Κἰββοὰ ἰθθιω, δθά δια ργαοθα ἴθ. ἀπὰ 
13.861] βαϊα υμίο Φόοβθρῆ, 1 ῃδὰ ἠοΐ ἱμουραῦ ἰο 866 (ἈΠ γ ἴδοθ; δηᾶ, ἰο, οα μαι} βῃονϑαᾶ 
Τη0 '8ο (ῃγ 8β6θᾶ, απ Ψοβθρὰ ὑτουρὰῦ ἔμθαλ ουὐὐ ἴτομι Ὀθύνγθθηῃ 18 ᾿κ6 08 [96οον"8], 
δηὰ ἢ6 Ὀονοα ᾿ Ὠἰμη8618 πιὰ 18 ἴδοθ ἰὸ 86 ϑασίῃ. πᾶ Ψοβθρῇῃ ἰοοὶς ἔμϑῖα Ὀοίἢ, 
ἘΡἈγχϑϊτα ἴῃ δἷ8 Πρ Πδηα τονγαγαὰβ 15γ86}᾽ 8 ἰϑῦ μδπᾶ, δηὰ Μδηδββθ ἢ ἴῃ 8 Ἰοῖν Βαηὰ 
ἰονγασαβ [5.86] 8 τἱρῃὺ παπᾶ, δα Ὀσουρηῦ ἐλεηλ ὭΘΔΥ ὑπῖο ἢ. ἀπᾶ [5186] βἰγοιοῃϑᾶ 
ουὐ ἷ8 τρῦ μδηᾶ, δηᾶ Ἰαϊα ἐξ Ὅροῃ. ΕΡ] γαῖ᾽ Β μθδὰ, γγὰο ὐα8 ἴῃ 6 γουηροσ, δηᾶ ἢἷ8 Ἰοῖς 
δηά Ὡρομ Μδηδββθβ ῃθδᾶ, συ αϊηρ ὁ 18. Βαμα 8 τ ηρ}]Υ; [ῸΓ Μδμδββθὴ τσαϑ {116 ἢγϑί- 
Ὅοτθ. Απᾶ ἢ6 Ὀ]6β8θα Ψοβθρῇ, δῃὰ βαϊὰ, αοα, Ὀδίοσθ σσῇοτα ΤῊΥ̓ ζδίμοσβ Α Ὀγϑθδ δηᾶ 
1βδδὸ αἱἃ σχαῖκ, {[πΠ6 αοα σὑΈῖολι [64 " ΤῺ0 8]1] Τὴν 1118 Ἰοῃρ; υπῖο {118 ἄδγ, ΤῊὴ6. δηροὶ 
ὙγὨοἢ γϑαἀθοϑιμθα σὴθ ἔγομλ 8}] 6υ1], 0]685 {1:6 188; δηὰ Ἰϑὺ ΤΔΥ πᾶπιθ 6 πδΙηθα οἢ ΒΘΙΩ, 
δηᾶ {86 πᾶπιθ οὗ ΤΥ [Δίμ6 18 ΑὈτδῆδ δηὰ ἴβδδο; δηὰ Ἰοὺ ἰμϑλ σΊΟΥ Ἰηἴ0 8 ταυ εἰ 6 
ἴῃ [86 τηϊάϑὺ οὗ ὑμ9 ϑασίῃ. αἀἀπὰ ψβθῃ ΦόΌβθρ βδὺν ἰμδὲ 818. ἔδίῃοσ Ἰδὶ ἃ ἢ18 πρῃν μαπὰ 
ὌΡΟΣ {δι Ὠοδα οὗ ΕἸΗΓαίτη, 10 ἀ]5ρ]Θαϑθα Ὠϊπὶ ; δηᾶ μ6 Π6]ὰ ἀρ ἷ8 ἔδιμοτ᾿β μδπὰ ἴο σϑ- 
ΤΟΥ͂Θ 1ᾧ ἴτοτῃ ΕἸΡΤΑΙ 8 Πθαα αηΐο ΜδηδΘΒΘ ἢ 8 μοδᾶ, απ ΨΌΒθρ βαϊα ὑπίο ἢ 18 ἔδυ, 
Νοῦύ 80, ΤΩΥ̓ ἔδίθμου [Ὁ 818 ὧς ὑπΠ6 βσϑίεθοτγη; ρμυὺ [ΔΥ τῖρὰῦ Βαμα ὉΡΟῺ [18 θα. Απὰά 
.18 ἰδίθ6, τοίιβθα, δηὰ βδια, 1 Ἰζπιοῦν τξ, ΤΥ βου, 1 ΚΩΟΥΝ ἴ; ἢ6 αἷβὸ 8}}8}} Ὀθοοτοθ ἃ 
ῬΘΟΡΪΘ6, δῃᾷ ἢθ α͵80 818}} Ρ9 ρτϑαῦ; Ὀυΐ {Π}]Υ ἢΪ8. ὙοῦηΡῸΥ ὈΤΟΙΠΘΙ 8}}8}} 06 ργϑδίσ [δὴ 
Ὧ6, δα ἢ]5 5608 58}}4]1] ὈΘΟΟΙηΘ 8 τυ] ἰίααα οὗὨἨὨ παύϊοηϑ8. πὰ ἢ Ὀ]65886α ἔμϑηὰ ἰμδὲ ἀδγ, 
Βαυηρ, [ἢ [Π66 8}}8]} [Βγ8 6] ὈὉ]688, βαγίηρ, (ἰοα τηδῖθ {μ60 88 ΕἸΡΗσαΐῃι, δῃἃ ἃ8 ΜΙ δῃηβδββϑῇ ;. 
δηὰ 6 βοὺ ΕρΡΗσαίτα Ὀθέοσθ Μδηῆδββοι. Ὶἀπὰ 1βϑγαϑὶ βαϊὰ υπίο “2 βθρῃ, Βϑβοϊά, 1 ἀϊθ; 
Ὀυΐ αοἂ 8}14}} θ6 ψ 8 γοῦ, διὰ Ὀτίηρ γοὰ δρδῖη αηΐο ἰῃ6 Ἰδπὰ οὗὨἨ γοῦν ἔδίῃοσβ. ΜΟσΘθ- 
ΟΥ̓́ΘΣ, 1 ἤᾶγα ρίνθη ἴο ὑμ66 οὔθ ρουϊοη " αὔονο ὑμγ Ὀγθίῃγθη, τ οὶ 1 ἰοοὶς ουὐ οὗ {δθ. 
Βαμα οὗἉ {π᾿ Αὐλογιθ ΠὮ ΤΥ ϑχογὰ δηα 10} ΤΥ Ὀονν. 

: ΨαΣ. 1. το ὩΣ. Απὶ ΕἸ] ρδὶν οὗ ἽΔΊΝΗ, οσ ἸΠΔΏΡΤ, ὁ ὍῈΟ ἰο]ὰΔ, ΤῈ οομδίχυσξϊοπ 5 τάτὸ ἰπ [ὴ0 δἰ βτι]ασ. 
11 ἰθ9 ΚΤΟΌΔΌΪΥ ϑοὰ Ἠδτο, ποῖ ἐπι ΡΟΧΒΟΏΔΙ]Υ͂, ΟΣ ῬΔΑΕΙ ΥΟἾΥ, 88 ΒΟΙΏΘ ΑΤΥΆΙΩΣΤΟΩΣΙΆΤΙΑ Βα, Ὀχὲ ΘΙΆΡΒΔΕΙΟΔΙ]Υ, ὉῪ ΔῪ ΟΥ̓́ ΟΑἸ πα΄ 
αἰτοπείοιι ἐο 1---Δο οἴ τ, ῬΟΣΒΔΡΒ, ἃ σρϑοΐδὶ τα θδϑοιοῦ. ΒΘΔῺΪ σἷγοϑ ᾿ξ δ [26 ορί πίοτι οὗ πο ἘΔΌὈ 5 ἐμεύ 1 δι ἘΡΏσαϊαι 

ἯΠΟ ὙΔ8 ἘΏΘ ΤΑΘΕΒΟΏΡΟΥ, δηὰ ἰμαὲ [ἢ ΒΆΤΩΘ ἐδ [89 δι ἦοοί οὗ 83", νου. 3.---Τ. 1.. 
[ γον. Ἰ.-τλὸϑ ΠΟΘ. Ὁοὰ ΒΥ͂ ταΘ. Τῇ σδπποῖ Β6ΤῸ ἀδποὺθ δἰ ΡΙΥ͂ Πδᾶστιθθ8 οὗ Ῥοβί οι ; [ὉΣ ΦΟΒΘΡ ἢ πιϑοᾶ ποῖ Βα Ὸ 

ὍΘΘπ ἰπΐοττηθαᾶ οὗ ἐμαὶ. ΤΏΘΙΘ 18 δ: ὁσηοίίοσιδὶ [ΠΟ ΣῈ 688 ἴῃ ἐδ Ῥγοροαίεοη. ΟἿ αοοοιπέ ΩΓ πιε, 7ῸῪ πὶν βακε ;--ϑ 1δλῃβ9 

ἀπεστοδίοδ, δ89 μΒδαὰ ὈΟσΉ 9 [0 τα [86 ΒασβΒΐρ6 οὐὗἨ ἔδ9 ᾿ΟΌΣΠΘΥ ἴῃ ΠΟΥ ἀο᾽οδίο δἰαίο, ἀπ ἐμδὺ δὰ Ὀτουρηῦ οα ἐμ 9 ἀοαα]Υ 
ἐσανδῖ. Οὐ ἢ τον Ὀ6 ποϑὰ |ἴκχὺ μοι τοδυσιδαπξ, 88 ἐὲ 16 Ἡσο οἷν οΔ}1οᾶ, ἴῃ ατοϑοῖς--- αολεῖ ἐο πιὸ, ΟΣ Βιν Ἀαολεῖ, τοῦδ᾽ θ68|- 
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6449 ΟΕΝΈΕΞΙΗ, ΟΒ ΤῊῈΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ. 

Ῥλδίίο ἕδη ἰμ6 βοὴ ἶνο που]ὰ παν ὕϑε. ὙΨΈΣΥ πον ἴο ἰΐ, που]ὰ Ὀθ Γ᾿οϊμοτ’ 6 σου δαοείῃα, δίατὸ πεῖν Παολεῖ. ἸΏΘΙΧΣ 
δηὰ 189 γαυϊχαίο ὈΟΐᾺ οτοὶέ 1, θὰξ ἐμο ΣΧ δβὰάάα, Παολεὶ ἐὰγ πεοίδλμεν, το. 68 τηῦποῖι, ἐπα ΏΔΙν, ἴῃ ἐΐβ ῬΑΥΟΣ ; εἴτιοο ̓ὶ 
ποῦ]ὰ δϑοῖὼ δίσβορο ἐμπδὲ ὅσ δοοῦ, ἐπ δροδακίηρ [0 ΦοΘΟΡ, ΒΟῸΣ βοῃ, βῃουϊἹὰ 04}} ΒοῚ Βδοῖιοὶ σωθγου, ᾽υδὲ 66 Ὠ9 ψου]ὰ δρϑδῖ οἵ 
Ι1.ΔῈ. ὌΞΩ, τγεμἀοτοὰ ἃ ἐὐξε ισᾶγν. Βαδαὶ τολῖκοα ἰξ α ἐλοκραπὰ σμδέϊδ, οΥὁ [80 δαζῶο δὲ ὁ ΓΙ ὉΠ, [86 Ἰἴτοῖὶ αἵ 8 

δου υβίι ἀαγίε )οΌτπογ.--Ἐ. 1..} “ 

[ἢ Υατ. 13.--π Ὁ). Ανὰ Ἀὲ δοιοοά.᾿ ὙῈΦ 1ΧΧ ταηᾶος 1 ἐπ ἴ89 Ῥίασαὶ, καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ, διὰ ἕλεν Ῥονοᾶ, 
ΟΣ Ἰιπιοοϊϑὰ ἀοπαι Ὀοΐοτο πΐτα, ἐμδὲ ἴθ, ΜΔτιΔΒο ἢ διὰ ἘΡὨσαΐσο ; δαὶ ἰδὸγ δὰ σοϑδὰ "ΠΛ ΣἿ, μοι ᾽6 εἴτεει ἰὰ ἴδ 

Ββασολτὶταυ Οοάοσχ, Το σοθάϊης 9 α͵δὸ Ὁ] οπϑὰ ὮΥ [6 Βγτίδο, διὰ δε το πο ἐπιέοσεια) ὑσο ΔΌΣ οἱ ἐΐα εἰὰο.--Ἰ. 1. 

[ὁ ον. 14.--Ἴὐ 75 δὲ ὉΣΘ. ΙΑίοτΑΙΥ, λα πιαάς Αΐε λαινάν ἐπίεπέρον, [μαὶ ἰδ, ἀϊὰ ποῖ ξὸ ἘΥ 7Χδοξέτιρ, ΟΣΙΥ, ἐπι αἰὰ οἵ 
δ .6 ἀΐτὰ ογοβ. Τδ6 ταπδοσίης, ἐναλλὰξ τὰς χεῖρας, λἈέ6 λανπάς ογοαεισίϑε, ἀτιὰ ἕο ΨΌΪραῖα, οποία ἸβᾶπϑιΣ, 18 ΣΠΟΤΟὶΥ 
Ἰηϑατθη αὶ, δσιὰ τοααΐγοθ τὸ ομδηβὸ ἐπὶ ἐπο ΗΠθοσον ἱεχί. 860 ΘΟ: δι: ῬΑ. βάστα, 1629.--Τ. 1,1 

[ὁ Ὑας. 15.--- τοῦ ΤΙΣ Ὁ ΓΙ ΒΕΓ ---ἰλε Θοὰ το γρὰ πιά. ΤῈ ἴω ἐδ Ῥαδίοσαὶ ἔτηοζο. ΤΌΘ Θοώ τολο τθαε πεν ἐλερλετά, 
--οχ, ἰὰ δ Ἰλρτὸ ΠΘΏΘΓΔΙ δΘΏΘ6, ΤΩΥ ἑμζον, ριέάδ, ΟΣ σμαγάΐαι τῶΐγ. Οὐτάρασο ἔδο ἴσοαυδηΐ Ἠομοεΐο ποιμήν, ποιμαίνει, ἐρ 
ἀχργοδα δ κί ΟἿ σοϊαϊίοι.--Ἴ, 1..} 

[5 Μετ. 22.--ἼςΣ ὈΞῸ. Βοο τϑδὶ ἰβ βαίὰ οἱ ἐμίφ ἰὼ ἴμο Ἐχοροίίοαὶ δυὰ Οσἱεοαὶ. 860 αἰδὸ 186 ὙΕΣῪ βᾶζωθ ῬΈισαϑο 
ΖΟΡΆ. ϊϊ, 9 (ὐὐδὦ οη6 ελομίάεν, ἔμδὲ 18, τὶ ΟὯ6 οομθοσέ, ΟΣ ἐμβουϊᾶον ἐο βου δον), ἐμβουρα ἐξδ ἀδαβὸ ἔδοτο ἀοδδ πιοὲ εμοὰ 

ΣΌΝ Ἰὲρδὲ οἱ ἀδιΐδ Ῥδβδεᾶσθ Οτλϑδαῖθ (ῬΑΙ. ϑασγα, Ὁ. 1985) σίνοι ᾿ξ δᾷ δῇἢ σσχδτηρῖο οὗ ἐμο ΒΙΡ]108] ααίστηβ. ὙΠῸ σου ϊοσξασο 
οὗ Θοδουϊοδ δοϑῖηδ ὙΟΣῪ Ῥσοῦδϊο, ΗῸὸ σορασὰδ ἐξ δ ἐδ ΘοϊΏσοου Νοχζὰ 1ΪἿῸΣ δῃουϊᾶασ, ἰδία σοοδρ ΒΟΥ ΟΔ ΠΥ ΦῸΣ ἃ ἐσδεὶ οἵ 

9θ Ο. 

Ἰαπᾶ, ἔγοτα φόταο δΌΡῬοφοὰ τοϑεσα ίδτιοο, "Πκ6 ἴμ0 Αταῖδος χα. 8ο (δ9 Ἐαξιει ποκὰ ἐλομδάεν ἰδ ὠφοὰ ἐπ ἀσο ἐθοίοτο 
8.0 ΣΒΕΙΕΕ.--1. 1.) 

ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΒῪ ΒΈΜΑΒΕΒ, 

1. Το ἴδ ἀἰϊδεϊηοιίοη οὗἨ Φυάδῃ, 'ἱπ (Π|6 Βἰδίοτγ οὗ 
Ἰετδθὶ, οοσσοϑροηὰβ ἰδ6 ἀἰδιϊποοη οὗὁὨ Φοβθρἢ,, ὨΔΣΩ6- 
Ἰγ, ἔπαῦ ἢ6 ἰ8 τοργεθοηἰοα Υ ὑπὸ ὑπο. Τηΐβ Ὠἷα- 
ἰοτίοδὶ ἕδλοὶ 8 ἤθτο τοϑοιτοὰ Ὁδοῖκ (0 ἰῃ6 Ῥδίγ σοὶ 
ἐδποοοσγαιίο βαποϊΐοη, [ἢ (818 ὅδοοῦ δαϊμοηοδὶθδ ἱ86 
ἀϊδπούοι οἵ ΗΔοθ6ὶ ὩῸ 1688 ἴδῃ οὗ Φοθορῃ. Τὴθ 
ΔΙΤΔροιθηὶ 8 Οὗ ἱπροσίδποθ 88 Νὴ ἐδηφηι: 186 ἰδοὶ 
ἐῃδὶ {Ππ6 τὶ οἵ ἷβ ἑδυογῖ6 βοὴ βῃουϊὰ Ὀδ6 ποῖον 
{πὶ οὗὨ [86 ρτἱοοίβοοὰ (1μονἱ), ποῦ [86 σΟη τ] ἰγῖθθ 
οὗ 9 Μοβϑίδῃ (δ 88). ΟἾἹῪ ἰδγουμὰ ἀϊνίηο ἱΠυτοῖ- 
πδίΐου, δηὰ ἃ ἀϊνίηθ βοϊγοπουποοιηθηὶ οὗ διἰ8 οὔσῃ 
πὶἰβάοπι, οουϊὰ π6 δνθ σοι ἰο δυσὶ 8 ἀροϊβίοη. [1ἰ 
Ὑ88, ΠΟΤΘΥΟΣ, ἴῃ δοοογάδῃοθ τὶν Ὠΐἷ8 ἄθορ ἰονα οἵ 
Φοβορὶι, (δὲ ἢδ ΤΙ ΟὮΪΥ ἱπάοτηη! δα Ηἷπὶ ἴῃ ἩΔΥΒ ΟΟΥΤΟ- 
ΒΡΟΘΘΙΗΚ, 58 ΠἸΘΊΒΑΛΝΟ ΠΗ ΟῚ ἘΣΤΙ ὉΜΡΟΒΙΒΟΩΕ ΟἹ ΕἸΟ 
ΒΟΩΒ δῃὰ τὸ {86 αἰνίπο ἀοίοστοϊηδιὶο ; δηὰ ἐπὶ, ἴῃ 
{818 Ἀν οι ΏΑΡΥ ΤΕΡΕΒ, ἢθ ῥτορασϑᾶ ἷτη ἴον [16 αἷ4- 
εἰησυ ϊϑηΐηρ Ὀ]οΒδίηρ οὗ ὁυάδι. 1 πὸ τορδγὰ [δ8ὸ τεἰρδὶ 
οἵ (86 βγβίθογῃ ἴῃ 8 {γϑϑ- 0] ἃ ΜΔῪ : 858 ργϊοϑίῃοοά, 
Ῥτγϊποομοοᾶ, δμὰ ἀοῦθ]ο ἱπμιουϊίδαοο (1 ΟἜγουὶ. Υ. 3), 
ἴοι ὕδοοῦ ρσίνοθ ὑο ΦοθορὮ, ὉΥ̓͂ ΑΥ οὗ ἀονΐδο, (Π6 
τυϊτὰ μαγί, δἱ ὑμεῦ ϑπεπυα ὁ 10:9 ἀουῦ!ο ἱπηουίίδσιοθ. 
ΤῊῦΒ 118 ἙΠΔΡΙοΣ ἔοστηβ [Π 6 Ὠδιαγαὶ ἰηἰγοάποοι ἰο 
186 ὈΪοΒδίηρ οὗἨ Φδοοῦ ἴῃ οἷ, χὶϊχ, Νεῖδον οὗ [θὰ 
Δ δ τἰρ ΒΥ πηἀοταίοοά πίϊδουῦὶ 86 οἰμθν. 

2. Οοπίοηίθ: 1) 116 ἀἰδιάηρτ λίπ Ὀϊοδοίηρ οὔ 
θοθορ!ι, οβρϑοίδ) γ [9 δἀοριίίοη οὗ ᾿ἷἰ8 βοΏ8, δῃηδδ' 
ΘΟ δαπὰ Ἐρ;γαΐτα, υϑσβ. 1-:; 3) (0 Ὀ]οβαίηρσ οὗ 
ἘρΒσαΐτη δπὰ Μδηδββοῆ, γογβ. 8-16: 8) Π9 Ῥγϑοθ- 
ἀσποο οὗ Ερδιγαΐπι, σοσα, 171-19; 4) ΤΊ ὈΥΘίθγοῃοθ 
οὗ Φοθορἢ, νϑσβ. 20-- 29. 

ἘΧΈΕΒΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΕΙΤΙΟΛΙ͂, 

. ΖΦ αἀορύδοη Ο᾽ “0δ.ρῪ᾽8 δοπβ, Δίαπαειοδ, απα 
ἰη ἔνοσβ. 1-). ΘΕΓΙΤΖΒΟΗ : “ἯΥ ὁ ταχλπὲ 08]} 

ἦξ δὰ δοῖ οὗ δὐορἴοῃ, δ πουρα, ἴῃ ἰδ6 βοωθο οὗ [16 
οἷν! ἴατν, δαἀοριίοι, δι υοαγ, 18. πηϊσλοτσῃ ἰο ον ἢ 
δηϊδαυ! 1: 18 δὴ δἀοροι ἩιοὮ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 οοτηραγοὰ 
ἴο ἰδ αὐορέϊο ρ»ίοπα οὗ ἴθ 7υδπίδη οοὐο (Δἀορίίου 
00 ἴδο εἰὰο οὗἩἨ [6 «δϑοσπάδῃϊβ, οὐ Κἰμβιιθῃ γϑοκοποὰ 
ἘΡΜΔΡΑΒ)." ΤΠ ἰμοοοσγαίίο δἀορἕοῃ, μονοτοσ, 88, 
Ὀαίογο 411} (ξΐηγα, ἃ ταὶ κί ουδ οἰ ΐς6 8] ομαγδοίον, ἱπουρἢ 
ἱμοϊυάίΐησ, δὲ ἰδ) βάτηὴθ ζπηθ, ἃ ἰοβαὶ ἱπιρογίδῃοθ.--- 

Αδος ἴθ60 εἰλίτ,ε.---ὅδοοῦ Ἐ ΒἰΒΊΟΤΥ 15. ΠΟῪ δρὲγ- 
ἐξ} οἱοδϑὰ ; δ ᾿ἴνοθ ΟἿΪΥ ἴον δΐβ δοῖια, 88 ὑδαίδίοτ 
διὰ ῥγορδιοὶ.--- Διὰ Βθ ἴοοῖκ τσὶ Ὠέτο.---ΤῊ δοῦ5 
οΟΥἨ Φοθαρὴ τουδὶ ΠΟΥ͂ δῦ Ὀθοη δθουϊ ΘΠ γ6 88 
οἷά. ΤΊΏΟΥ ΓΘ ΔΙγοδν θοσπ ἩΒΘη Φδοοῦ σολπιο Ὁ 
Ἐργρῖ, δυὰ δε Ἰἰνθὰ ἱβόγὸ βονοῃίδθη Ὑϑϑτα.-- -αἀπὰ 
Σεχαοὶ εἰχοισί που θὰ ὈΕΣΊΤΖΒΟΗ: “Ἢ 
Δ Φαοοῦ τδδὲ 116ο8 ἀοτσῃ ἴῃ δ] ΟἸΓΏ688 . ἰὑ ἰβ Ισταοῖ ἴδδι 
Κλ μογΒ Ἂρ ιΐ8 βιγουρί ( ἃ εκἰσοδν εἰσ 
οὔδηχο οὗ ἴῃ 686 ΠΔΠι6Β τ Χ]ν. 27: Φαςοῦ σεϑοονεσα 
ἤγοτα δἰβ [αϊπίίηρ ; ἰἰ 15 15τ86] (Πδὲ 8 ἔοτ σοϊηῃσ κίγαϊ μι 
ῖο Ἐςγρυ)»"-- σά ΑἸν ΚΌΥῪ ἀρροασχοὰ υπϊο ταο. 
---Πδοοῦ ταῖκοβ τοοπεΐοι τὶ οὐ τπδὲὶ σἱοτίουδ τγετεΐο- 
ἰίοπ τοῦ δὰ βμοὰ [1ἰ Ἰ᾿ίσῃιξ ὑροῦ ἰδ9 Ὑμοΐθ οἵ ἰδ 
ἰσουθ]οὰ 116. Ηδ πδῖοβ ρῥρσοσοϊμοηῖ, δοπετνοσ, ἰδὲ 
Ῥιοσαΐβα οὗ ἃ Ὠυμθτουδ Ῥοϑίοσι νυ, 88 δὲ ἰηἰγοἀποίοι 
ἴο ἴδ6 δἀορίου.-- ΤΟΥ͂ Ὅ6 πιὲπρ.-- ΤΟΥ 
8.41} ποὺ Ὀ6 {πῸ ὈΓΒΏΟΘΝΟΒ, ΤΔΟΓΕΙΥ, οὗ οδο ἰγίθο, Ὀαὶ 
ὕπο ζὉ]1γ-τοοοχηϊσεὰ ἐσίδεθ οὗἨ ὅδοοῦ διὰ [βτϑεὶ, ϑχυδὶ 
ἴῃ (818 τοδβρϑοΐῖ ἰὸ ἰῃ6 Βιβίδοσπι Βουθοη διηὰ βϊπιθοη. 
--Β841}1 Ἠο τ-έῃ6.---Πὸ βοῦδ δϊουπαγὰβ Ὀογῃ 584}} 
Ὀοϊοης ἰο ΦόΒΘΡΒ, ποὺ ζοστοίηρ ἃ ἰμἰγὰ {γ1}6, αὶ ἴῃ- 
οἰυδοα ἰῃ Ἐρθγαΐπι δηὰ δι ββθῖ ; ῸΓ Φοβερὰ ἷβ 
δ Ἀξεθμνς πη ἃ ὑπο- [0] ἀ τ Υὺ ἰπτουρἢ ἴμ686. Αδοσ 

Ῥτονίδίουι, (89 πδπλθβ οἵ ἴδ8 οἷδος βοὴδ οὗ 20- 
ΒΘΡὮ δῖο ποί τηοη δοηθᾶ; ἰδ 8 ΠΘΟΘΕΒΆΓΥ, ΒΟΉ τεσ, 
ἐμδὲ ἴθ. βῃουὰ Ὅ6 οοπίαϊποὰ ἴῃ ἴῃ9 ρεποϑο)]ορίοδὶ 
τορίδίεσα, Νιχῦ. χχνΐὶ. 238-87: 1 ΟἌγοη. υἱῖ. 14-.19 
(ϑοβῖι. χτὶ. 17).--Αδ ἔοχ τῶϑ, θ Ζ οᾶσοϑ ἔσοῦι 
ῬαάαΣι.---Τὴ6. 5) Ἵ ΠΟΓΘ ΙΔ ΚΟ ἃ οοηίσαϑί ἴῸ ΦΌθερ. 
ΤῊ σα] ἰὴ ὑο τϊπὰ οὗ Βαοῦοὶ Βοσθ ποιὰ βϑααι, δὶ 
δγχαι ἴο Ὁ6 δὴ οεροίίομδὶ ἰπίοστροι οὗ ἴδ 6 
ἐγαὶῃ οὗ ἰδουσὰϊ. [πὰ Ῥγϑϑϑῦοθ οὗ Φόβερ, ἴδ τὸ- 
ΤΩΘΙΩΌΓΘΩΟΘ Ο μὰ ΠΑ ΤΗ ἐπ ύύπου 
ἃ δυθάρξῃ βρδαβῖῃ ὁ ὶ ὶ πὲ ἐπα ΤΟΥ 
οοῦΣϑ6 οἵ [89 ἰδουρῆὶ πουϊὰ Ἰεδὰ εἰπι ἰοὸ Βδομοὶ. ϑλε 

ἀἱοὰ ὃν λἀἕπι οὐ ἴθ τᾶὺ ἴο ἘρΡμσδιὰ (59 πουδὰ πρεδα, 
ἸΙοΓΑ]]γ, 70» ἀέπι; βῆο ἀἰθὰ ἴος μέζω, εἴποθ, ψὶῇα 

Ἰϊνίωσ, δ βμδγοὰ πίει  ἷπα, ἀπὰ ἕος μῖπι, ἐδ (οἱ 
οὗ 815 ῥὲϊ τὶ 1, ἀπὰ τγουρὰ {π18, Ῥετδδρε, 
Ὀτουρὶ οἱ μοῦ ἀραάϊν ἰγαναὶ}. Κ86 ἀἴφὰ οὐ ἴ86 ἨΔῪ 
ἰο ΕΡὨγδίδα, (μὲ ἰ8, ΒΟ] ΘΒ θα, δίτος βῃ8 δα ΟἹΪΥ 
ἔπτο Βο8. Απά 80 τοῦυβὲ ᾿θ τοϑκο ἰδ 18 βα ϑέβοῦομ ἴο 
ιῖθ Βοατι β Ἰουρσίης ἔος ἰδὲ ὁῃ6 ἴο πίιοσα ΒΘ ἘΞΏ9- 
οἶδ! ρίνου [6 παῖιθ οὗ πίΐο (660 σ]ῖν. 21 ἢ 8 Βτοὶ 
Ἰογο, ἔμαι ἰμοτο εμβουϊὰ ὈῸ ἔδγθθ ζ}}} ἴτοις 
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ἴδο86 ἔὑτσο Ὀγδησῆοθ οὗ δομοὶ, Απηάὰ ἰδπ8, {ρουρἢ 
(μοῖρ Θη]δυζοιοηῖ, ἰΒ (676 8 δδογοὰ τροποσίδὶ, ποὶ 
ΟἿΪΥ οὗ Φοθορα, Ὀαὶ δἰδοὸ οὔ ἴδ ἰονθθ δῃὰ Βορεβ οὗ 
Ἑδοποὶ δηὰ Φδοοῦ. Κηοθοὶ Τρ ΒΟΥ βου υῖτβ ἐμαὶ (ἢ 9 
ἀοθοοῃἀαπὶδ οὗ Φοδορὶ) Ὀθολῖηθ ΥΟΓῪ ὨυτΏΘΡΟΙΒ, ἰδῆο- 
τἷοῦ ΟἿΪΥ ἴο ἰδοβθ οὗ Φυάδηῃ (Νυταοῦ. ἱ, 838, 86), δοὰ 
ΞΥΘΏ ἀρὰ πρρότι ιρτηνν δοοουϊην ἰ0 δῃοίμον γϑοοῦ- 
ἴς ΝΌΣΩΡ. 84, 37): 80 ἴδ, 218 ἴνο ἐγ 068, [ΠΟΥ 
ἝΟΙΟ ἴο δνα το ἱπηῃουίποοβ (ΝΌΩΌ. ἱ. 10), 8 ἔδοὶ 
ὙΠΟ ἘΖΟΚΙ6] 160 ἰκοϑρδ ἰῃ τνἱονν (ον ἰὴ Μοδββίδηΐο 
ιἷἰπι05 (ΕζΖεοῖϊκς, χἸνὶϊ. 18 .. χὶν!, 4); δι πουρὰ (θοαὶ. 
χχχ ϊΐ, 18) (ΠΟΥ δτὸ ραν το οί! ΔΒ οἢΘ Βουθ6 οὗ ζ0- 
Βορ. Κπορεῖ, ονονον, τὶ Ὠδνο ἰδ (παὶ ἰξ ἰ8 (Π6 
ὨδΙΤΑΙΟΥ ΠΟΓ6 ἩΐΟ τουδὶ Ὀ6 δυρροθδοὰ (0 τηβκθ 8 
οσρ δηδίάοη ἱπβίοδα οὗ δ] οσίηρ ἰδδὲ ἰδ ρδίσίδγοῦ 
Βἰπ56}7 πιὶσθῖ μανα ἰογοβθρθῃ ἰϊ.--Ῥαάδῃ.--Ῥαῦ ΠΟΘ 
ἴον Ῥϑάδῃ- 8 ΓΔ }.---Ἐβο᾿ ἢ] ΘΉΘΕΙ,.--- ΑἹ δα ἀϊιίοη οὗὨ [86 
ὨΔΤΓΔΙΟΥ. 

2, 72:6 δίξεεϊπσ οΥ ἰλ6 δοπδ, ρλγαίΐπι ἀπά Μίαπαε- 
δελ (νοτγβ. 8--16).-- δἃχγὸ ἴδοδο ---΄ ΤΊ οἷά, 
ἀϊτη-Ἔγοα ρδιτίδγοῦ ἰηἰοστυρίδβ Ὠἰπιθο]ῖ, Ηδθ ΠΟΥ͂ ῥΡ6- 
οοἶνοβ, ἴῸ 186 βγβὶ ἐΐπηο, αὶ 6 5 ποὺ δἴομο σιῖ 
Φοθορἢ, δῃὰ δδῖκβ, ἤ7λο ατὲ ἐλεε6 δογεῖ Ἠδρτο διχαΐῃ 
ΚΠΟθΟΙ ρυϊβ υ8 ἴῃ τηϊπά, ἰη ἶβ ργοδυσργΘ ΜΑΥ, 
{Ππαὶ (86 παγγδίϊνο (Ὁ (86 οἱὰ γον, ἰδὲ (86 υἱ- 
ἱογοα Ὀ] οβϑίηρθ οὗ ρΟΟΪΥ τοοπ ἢαῦα ΡΟΊΤΟΣ δῃὰ 6βῖοδ- 
ΟΥ̓ (4 νἱονν ἡ Ὡϊοἢ 88 ποὶ ὙΠΟ ἀϊοὰ οὐ), δῃηὰ τὸ- 
ταδτῖ8 ὑπαὶ ἐμ666 γουῃρ ῬΟΓΒΟῺΒ Οὐχῆξ ἴ0 Ὦδγα ὈΘΘῺ 
Ψ6}} Κπονῃ ἴο ὅδοορ. [Ι͂η 86 ΕἸΟΙἰβιΐο εἰχηθογθο Κοι- 
ἵηρ, (Βογοίογθ, [πΠ0 αυρβύοῃ ταῦ δὴ ἱπιργοῦδ 6 ΟὯ6 
(06 πουϊὰ 847). Τ θα, ἰοο, οὐρῆῃϊ (06 οἷά, δηά δ]- 
τοοϑὲ δ] 8880 ἰο πᾶν Ὀθδϑ δΌ]9 ἴο ἀἰβιίηρσιυ θη ἢ 18 
ΠῸ Βοη8, Φδοοῦ δηὰ ἔδβϑι )--Απὰἃὰ 89 Ὀχουρδὶ 
[θσα ΘΆΣ.---ΤῊο οιηοἰΐοη οὗὁὨ [6 κταηαίδι ον σΤΟῪΒ 
ΒΙΓΟΙΖΟΓ 88 6 08118 ἴο τοϊπα, ἤονν αοἀ δαὰ σίνοη Ὠΐστα 
ὁοΥ Ὀογομά Ϊ8 ρυδύ τ δια δηιἰοἰραίοηβ. Ης δὰ 
ποῖ δύϑῇ θσρθείθα (0 866 Φοβερὰ δραίῃη, δῃι ἃ ὩΟῪ ἢθ 
ὈΘΠοἀΒ ποὺ ΟὨΪΥῪ Πίπι, θα 8 ὕνο οἰ] άγθη.-- -Απὰ 
ΦοΒΟΡὮ Ὀχουρξ ἴθ: ουϊ.---Φ 4000 ἰη ἷ8 ΘΔΌΓΔΟΘ, 
μαὰ ἄγδνῃ ἰποπὶ Ὀοίτοοι ἴθ6 Κηθοθ, δῃὰ ἰὼ δΐβ 
Ὀοϑοπὴ; [Ὁ τΘ τηυδὺ ἐπίηϊς οὗ Εἷτπη 88 βἰἶησ. ΤῊΪΐ8 
του]ὰ ϑυφαοθί πὸ ἰάοδ οὗὨ Ὀογβ, οὐ οἵ οἰ] άγθη ἴῃ ἰῃ6 
ἉΓΤΏΒ, ἃ ἱπηρ το Κηοθοὶ 88 τοὶ ογνουϊοοκοά : 
δῃὰ γοὶ ἰ( 18 Βοϊονί ἀοπὶ ἐπὶ οὐ θη 88 σγονγη-ρ οἷ }]- 
ἄγοη, (δον τοῖσι βίδμα Ὀούπνϑοῃ ἰ6 Κπροβ οὗ Φδοοῦ. 
ΤΩ ὈΪΘαδίηρ, γα 8 ἃ τοὶ ρίουβ δοῖ, δῃά ἰὴ γοοοϊνίηρ ἰϊ, 
1ΠΟΥ͂ τηυδὲ 8.6 δηοίθον δηὰ Ιοσο Ββοϊθτηῃ δ ἰπά6. 
ΤΠοσοίογθ ἀ068 Φοβθαρὰ ἄγαν ἴθ Ὀδοὶς, δηὰ ἰκη66}5 
ἄονπι πἰπιβο! ἢ [0 ργορᾶγο ἐπ 8018, δηὰ Ὠἰπλβο] πὶ] ἢ 
ποτ, ἴον {Π6 ρδίγίασομδὶ ὈΪοββίησ. Ηδγουροῦ ἢ6 
Ὀτγίηρβ (ποτὰ ἰπ [86 τίρῃ ροκίτἰομιβ Ὀθίογο ὅδοοῦ. [ 
Φαοοῦ του]ὰ [ΔῪ ἷβ προϊ Βαηὰ ὑροὴ Μαμπδδβοῆ, 970- 
ΒΘΡΪὰ ταιϑὲ ργροδϑηΐ ἷτὰ πὶὶὰ ἢἷ8 ἰοῦ, δηὰ, πὶιὰ 11κ9 
σ86, τηιδὲ ΕΡὨγαΐτὰ 6 ρ]δοθὰ Ὀδϑίοτο [86 ᾿ολ μβαπὰ 
οὗὨ ὅδοοῦ. Απιοησ (6 Ηοῦτοντβ ἴπ6 τρῦ Βαπα γγ88 
116 ῥἶδοο οἵ Ἐ τος ἡτῆρε (1 Κίηρϑ ἰϊ. 19) Βυῖ ΦδἼοοῦ 
ΟΤΌΒΘΘΒ 8 οχροοϊαοη.--(Ὑυἱίης, μ15 μΒαηᾶκ υνἱϊ- 
εἰ ρῖν.---ε} σοὶ ἀπ Κποῦθὶ ἃσγὸ ἴῃ ἕδνοσς οὗ ἰδ9 
ΠΧΧ ἰηϊογρτοίαιίου, τ ῖῖ ἢ πΐο ἀρτοοθ (6 υϊχαὶο 
διὰ 100 ἥγτγῖδο, [6 ολαπρσεά, ογοδαϑά Οΐβ ὨΔΌΔΒ ; 
ἘΚ οἷ] ἀΐαραΐοβ ἰ. Τὴθ ὀοχργοδβίοη ἀθῃοῦθα 8. οοῦ- 
δοϊουῦϑ δῃὰ π6]] -υπαεογβιοοὰ δοὶ. ΤΠΐ8 8 ἴδ6 Ηγδί 
ταθπίΐοι, ἴῃ ὑπ 0 ϑιοτίρίαιγοθ, οὐ τΠ6 ἱτωροδιοῃ οὗὨ 1ἢ}6 
πιδηδ ἴῃ Ὀϊοδοίης (Ναπιὺ. χχνὶϊ. 18,28).--Απὰ Β9 
ὈΙοεκοα δΦοδορῆ.---ἰῃ Πα Ὀϊοδβίηρ οὗ Μαηδϑβοὴ δηᾶ 
ἘΡὨταίπι, “Ἢ ὙΠῸ ΓΘ α180 δου ργθοηδοα 88 Φοθορὶ ἴῃ 
[86 Ὀϊοδαῖηρ οὗ Φαοοῦ (οἷ. χ]ῖχ.) δηὰ Μοβοβ,᾽) Κπο- 
0εὶ.---ἀοὰ Ῥοίοτο τ οτ.---ΤῊ9 Ὁ} ΠοτῸ ἰδ ποὶ 
[0 Ὀ6 ἀπτορατά δα (860 τοὺ. 16). [ὁ 9 [6 ἀρὰ π8ο 
ΓΟΥ͂ΘΔ]5 Ὠ 56! Γ ἴὸ (6 ἰδίῃ 68 ἰπρουρὴ Ηΐθ ῬΓΌΘΟΒΟΘ 
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ἴι0 δηρεῖ οὗἩ Ηΐθ Ῥχεθθῆοθ, 1:8 ἽΝ 5, [86. [χίὶ 
9)--ὙΠ πο θα τη6.--Ἰ,οὦ το, συϊάοα τὴθ, 88 ΤΩ 

Θρμοσὰ, Ῥβ. χχὶὶὶ---ΤὩθ δ 9].---ΟΟἸρδο [58. 
[χἱϊ, 9. ΤῊ ποτὰ ΠΝ ΘΓ Βα8 πὸ Γαι. οοηνογεβῖνο. 
Βο ἰσϑο οχρίδίμβ (18 88. βῃοπίηρ “ ἰδαὲ (80 8ερδ: 
ταῖθ ϑοὶ ἐ-οχἰβίθμοο οὗἩ [80 αοά-βοιϊ δηροὶ τη οηϑ 
Νυμῦ. χχ. 16, 8 ἱποοηῃαίδίοπι τὶ (86 ἰάδα οὗἁὨ δἰε 
Ὀεΐης 8 τηϑάΐϊυτη δηὰ τηράϊδίον οἵ ἰδ6 αἰνίηθ 56]: 
πὶ(ηοαβίηρ." ΤῊ 8 ον ἀθΏἘΠ}} ἃ πιϊησ ἰηρ οὗὨἨ [πὸ ἀ- 
γἷμθ δὰ (86 ογοδίασγοὶυ σθΐοσῦ (86 ΟἹὰ Τοβίδιμοηις 
ἀοθ8 ποῖ Γϑοορηΐζ6. Α σγθαΓΟΪΥ δηροὶ οδηποὺ βιὰ 
ἴῃ οοπηροίοι τὶ αοἀ 88 ἃ (ϑαηίαίη οὗὨ Ὀϊοδβίηρ (Ὀυὶ 
860 ΚΑΙ; Ρ. 281). [ἐ ἰ5 ἱποοῃδβίϑιδηὶ σἱἄθη Ὠ6} 1280} 
ποῦ ]ὰ Πογο, ἰοο0, τοραγὰ [86 ἴμορῸ8 88 γοργοϑϑηϊθα ὮΥ͂ 
{818 δΔροὶ. [018 τοΓΓΩΥ οὗ ποίίοο, ἰδὲ δ᾽οῃρ πὶ 
(δἷ8 ἐδυθοίο ἁ παιοΐηρ οὗ αοὰ (πιο που]ὰ βεθηλ ἴῸ 
ϑουπὰ ᾿ἰϊτθ δὴ δηιοἰραίΐοη οὗὨ ἰδθ ἐγ Πἰ(γ; 866 ΚΈΙΙ,, 
Ρ. 281), ἔδογο ἰβ, δὲ [8.6 Βδχῃθ (ἰτη6, οἰ ΘαΥΪΥ ργοβοηιοα 
[86 οοπορρίίοῃ οὗ Οο( δ ῥγϑβοῆοθ, οὐ .ϊΐβ σᾶτθ 88 ἃ 
ΒΒΘΡΠοΣα, διὰ οὗ εἷβ (Αἰ 1] π688 88 Πάθοϑιηον.-- αἱ], 
ἴοο, ἰῃ οοπηθοίίζοη νι [μ6 ἰαγίηρ ου οὗ Παπμάθ. Ὧ76 
ἰιάγο, (δογοίοσο, ἐμ (818 ρδββδᾶρο, δ ροΐπὶ ἰὼ ποῖ [6 
τον ἰδίοη ΤΩ ΚΟΒ ἃ εἰχηίβοδοι δάνδποο.--- ΟΣ 411 
ονἹἹ].---Οοοῦ οουϊὰ οὗὨἨ ΤΩΔΗΩΥ͂ ΒΟΟΒΟῺΒ ΟὗὁὨ ΒΟΓὰ 
Ὀγοβδογο, ἰῃ πιιὶο ἢ! ἴ[Π0 ῥγοβροοὶ ΟΥ̓ ἀοἰἑνογαηοθ δὰ 
αἰγηοθὶ υδηϊβῃοά, ΤΉΠΟΥ ἃστθ οοπποοίθα πὶ ἰδ6 
πδη1608 ἔδδι, [δ Όδη, Εμθοθθαι, Φοθορὰ, δὰ ὑμ6 ἤλτῃ- 
ἷπο. ΤΘ τηοβὶ Ἐπέσοια ΟΔΙ ΔΙ Υ 68 [πΠ6 Ὀδῃ οὗ 
ὉΏΤΟΥ Ια συ], ἰμδι, [Ὁ Β0 ΤΩΔΩΥ͂ γΘΒΙΒ, ΔῪ 88 ἃ 
Ὀασίμβο ὑροὰ ἢἷβ ἤουβα, αηὰ νοι ἱμγθαίοποα [0 
ΘΆΓΓΥ ὨἷΠπὰ ΔΎΔΥ ἰπίο ἃ ἀοδι ῃ-ἰχηῦ οὗ δηρυΐδη : [Ὸτ 
διογο, δίουρ τὶῖῃ οὐἱὐξ [Π6Γ6 8 4180 τοἱεζεύώμεδα, δὰ 80 
1}6 ἢγβι στουῃὰ Ἰαἰὰ ἴον ἐπιδὶ δδὺ ὑγσαγοῦ “" Οὺν ΕδίμοΣ 
(ἀο νον Ὁ8 ἔγτοτῃ 6υ]]).".--- 1985. ἴμ9 16 8.---- ΤΏΘΓΘ 
8 ΟΧργοββθὰ ἤογθ, ἰῃ (86 δἰηρσυϊαν, (6 (Βγθοίο]ά ἀθ- 
ποίδίίΐου οὗ αοὰ ἴῃ {π6 πὶ οὗὨ [Π6 αἰνῖπο Ὀοΐηρ,᾽" 
Κεῖ, Απά 80 4180 ἴπ [{|6 Ὁ (Υ οὗ ἴδε ἀἰνίπο ρσον- 
Θγηθηϊ.---Απὰ 16 Σ᾽ βᾶσθ ὈΘ πασαϑᾶ ΟἹ 61). 
“-͵, ὁ Ὀϊοδεῖπρ αἰ νίἀ65. ἰἰ861 ἰηϊο ἃ βρί τ ἴχ8] δηὰ δὴ 
ΘΔΡΙΠΙΥ δϑροοῖ, Ἡοτο, {Π6 ἔγβὶ τὶ Ῥγθοθᾶθθβ : 
ἴον (ἢ6 ὙΟΡΩΒ 8.6 ποῖ αἱ δ} ποέα αὐορίέϊοπὶδ (( ΔΙ ἢ), 
ἰῃ ψηἰοἢ 6486 ποῖ ΟὨΪΥ πουϊὰ [16 πδτηθ οὗ (86 [αι μογθ 
6 υηδυϊί80}]6, θυ (86 Ἔχ οὔσῃ οὗὨ ΦοΒορ ἢ Β Ὡδιηθ 
πΟῦ]α Ὀ6 αἰἰοροίπον οἂὖἱ οἵ ρίδοο ; τοῦοῖι γί ποῦ δτ6 
1Π6Υ ἰο Ὀθ9 δοκπρπ]οάμοά δ σοπτὶποα ΟὨ]] ἄτοη οὗ 186 
ῬΘυγγοδ, ἀπ 80 ργουο ἐποιβοῖνοθ 0 6, πο ἢ- 
βιαπΐηρ ἐμ οἷγ τοῦ πον τὰ (μ9 ἀδυρδίον οὗ δα Εργρῦδα 
Ῥτίοβι, ΤΊῈΘ ποι  ΌΓΔΠΟ68 δηὰ [Π6 ῥτοχηἶβ68 οὗὨ βαῖνα- 
ἰοῃ δῖῸ ἰ0 Ὀδ6 βυδίαἱηοαὰ ὮὈΥ͂ ὑπό πὶ δὰ ἐΒβγουρὰ (ἤθη. 
ΤΊΘ Ὥδηλο οὗ ὑ8ο (Δ ΓΠ6ΓΒ ἰ8 [6 Οχργοβϑβίου οὗ ἰδ 116 οὗ 
186 ἔλίθογ, μὰ [Π6 (Ππ8 Ὀδοοταίηρ πατηοὰ ἀθηοίοδ ἴΠς 
τοδ] σζαϊΐοῃ οὗ ἐῃδὶ πο 8 νουὶΠοὰ ἰῃ (686 ὨΔΙΏ68, 
1μδὲ ἴ4, [6 (Αἰ οὗἨ [86 ΤᾺ ΠΟΥΒ, 88. πὸ}} ἃ8 ἴ188:6 Τϑοῦρ- 
εἰθίου, πηϊοῦ, ὈΥ νἱγίαθ οἵ ἰβοῖα, Ὀδοομη68 ὑπμποὶρ ροῦ- 
ἴοη. ὸ ἐδ ργϑαοιηπιδηξ βρίγαα] Ὁ] βδίηρ ἸΠ6ΓῸ ἷθ 
δὐάοὰ (0 ῥγοαοϊηΐηδηὶ ΘδυίὮ]Υ, ον, γί μοσ, (86 δὺ- 
τηϑῃ, πὶ ΠἰΚο ἴοτοθ.---Απὰ 1οἵὲ ἴβϑιλ ἤτον ἰῃῖο 
ἃ τ  υἀ9.---ΤῊο τότ Σλ ἰδ ἔγοια 21 τ ἢ τϑὶδν 
ὕοη ἰο ἐμθ Ἔχιγδου ΠΑ ΓῪ ἰπόγθδϑο οὗ 86 8 ῆθ. αὐἀὰ 
ἰΓΌῪ 88}8}} ΠΟΥ 80 του ρ}γ ἰμογηβοῖνοβ ἐπ 89 
τοδὶ, ὑδαὺ ἴ8, ἰῃ {1:6 ὙΘΓῪ ὁΟΓῸ ΟΥ̓ [86 ἰδηά. 

8. 7Τὴδ οΓ ξρλταίΐπι (τοτϑ. 17--19).-- 
ὍΣ ὅμῳ τῷ βα.--- ΦὉδορἢ ΙΟΟΚ8 ἰ0 [86 ὨΔΙΌΓΡΑΙ 
τὺ οὗ {86 Βτβύθοση. Ηθ βυρροβαβδ {μδὺ ᾿ἷβ ἔβι μον 
8.48 τηδάθ ἃ τηϊβίακο, δηὰ (ῃ18, 811 10. ΤΏΟΓΟ, ἔτοσα 88 
Ῥαδΐῃβ ΒΘ μιδὰ ἰδίκοῃ ἴῃ 116 ῬΓΟΡΟΡ ῥγοθοηϊδιίου οὗ [88 
ΒΟΠΒ.---Ἶ πον ἰδ ΤΥ δου,  Καονν ἰϊ.--- “5 ΡῈ, 
τὶϊὰ ἷ8. ΤΩΘΓΟΙΥ παίυγαὶ ᾿υαἀρστησηί, βίη 8 ΠΟΥ ἴῃ 
οοηίγαϑέ τὶτ ἐῃ6 Ο]ὁΘΑΓ-δϑοΐηρσ δηὰ αἰνὶ πον ἱπηρατιοὰ 
τϑάοαι οὗὨ [6 ργορδοῖ, πιῆο ἰοῦ τἰ χοῦ γ.6}} τδδῖ. 
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ὉΥ ἰδ ογοβϑοὰ παπάβ, ἢ ἰβ αἰ νη (86 ργϑοϑάδῃοε οὗ 
186 ὈἱγιΒεῖ κῦ ἴο 106 γουηροῦ δοὸῃ, ΕΤοσα δἷ8 ἰηξοῖ- 
Ῥοϑί(ἰοι ὯΘ ἰΔκ68 οσοαβίοῃ ἴὸ δῃῃοῦποα ἴ0 ἴδ ἔδέθοῦ 
(88 ἔυϊυτο τοϊαιϊομϑ οὗ ἰᾷα ἵἴπο. Τταθ ἰδ ἰθ ἰμδὶ ἃ 
τὶς Ὀϊοββίησ ἰδ θοβίοπά ὕὑροὴ Μαπαββοὶ, θαΐ ΕΡΏταΐπὰ 
Β.ΑΙ1 ὍὈ6 ἴἰδο πτϑαῖοσ.-- ΤῊθ ὈΪβϑίῃρ' Ὀορίη8 0 
8.18] 1861} ἴτοτῃ ᾽Ὅ16 ἀαγβ οὗ [09 δυάροβ ΟὨΥΔΓΩΒ ; 88 
(86 ὑγρθ οἵ ΕΡρἨγαίτα ἰῇ ΡΟΥ͂ΤΟΣ δῃὰ σΟΙΏρΆ88 Β0 ἴῶ- 
ογοδϑοὰ (δι ἴἴ θοοδῖθα {86 μοδὰ οὗὨἩ ἰἢ6 πογίῃογῃ θη 
ἐγ 065, δηα ᾿ἰ8 ἢδηγ6 Ὀθοδβιηρ οὗ ᾿ἰΚοὸ βἰριίβοδηοο τι 
(δὶ οἵ ἴβγδο ; δ μβουρῇ, ἰῃ {π6 (ἴ6 οὗ Μοδθϑβ, 
Μδηδββοῦ 8.}}} ουϊηυταθοσοα Ἐρμγαία ὈΥ ΓΥΘΏΪ 
τθουβαηά (ΝΡ, χχυΐ. 84 δηὰ 57). Καὶ]. 

4. 7λε γ»»6}ογέποθ Οὗ οἷ (νογβ. 20-22).- 
Τὴ ἴ.99 5}}811 [ετδοῖ Ὁ1688.--- 8 τίσ ΟΣργοββίοῃ 
οὗ Ὀοηοαϊοιίοῃ 58}|8}}, ἴῃ 118 δ] β᾽ θεῖ, Ὀδοοιθ. Ρ᾿Γο- 
τοῦ ἐδ] ἴῃ 9γι0].- -απᾶὰ Βοὸ δβοὶ ΕἸΡΏσαϊσα Ὀδίοσο 
ἹΜ αλΔΕ86}.---ΤΊι656 πογὰβ οἴοϑα 86 ῥγθοθαϊηρ Ὡδι- 
Γαϊϊννο, Ὀυΐ (ΠΟΥ ὈοΪοηρ Ὠοτο, 848 ἀοσηοίίηρ τπδὶ 
ἘρὨγαΐπὶ 18. ῥγοίοστοα ΟὨΪΥ ἰῃ 186 Βοηβ86 ἰμδὲ Μδῃδ8- 
δὶ), ἴοο, τγτὰ8 ἴο Ὀ6 ἃ στοδῖ Ῥθόυρ]θ. [τ γ8ϑ, Τῇ ΟΘΟΥ οῦ, 
ἃ δίηχία ἐῖρ6 (δὲ ἀσαΐῃ ὈγΔη ΟΠ ΘΑ ἴηϊο ὕνο ρτεδί αἷδ- 
ἰτϊς, Βανίησ βοραγαῖὶθ ἰὨΠου ἴδῃ ο8 οἷἱ ὁδο εἷάθ οὗ 
Φοτάδη.--Αηα οα 5.81] Ὁσχίωρ. ψγοῖ δραίῃη.-- 
Τιΐθ παβ, [0Γ᾽ Φοβορῃ δηᾶ ἢἶἷ8 οἰϊἰάγοη, ἃ ρτοαὶ 
ῬΓΟΤ δα αι αἰϊβρουδβαίίοη : Νοιπι ηβίδηδίησ (Ποὶν 
Ἐργνρύδῃ τοϊαϊϊοηβ ΒΟΥ ἃγα ποῖ ἰο οοιρίοϊα {Ποῖν 
ΒἰβίοτΥ ἰὼ Εστρὶ.--('Ψ Ῥοσϑονου, ᾧ μανθ κίνϑῃ ὑπο 
[896 Ο.6 Ροχίϊοῃ.---Φο80. χΥτῆὶ!. 44. Θ ΤΥ ν}} 
ΒΌΡΡΟΒΕ ἰμαὶ ἘΞ τὸ ἰβ 8 ὈΙδὺ οὗ πογὰβ ἀροπ ΚΒ ΘΟ Ὲπι, 
ὙὨΐοἢ ἰΔῪ ἴῃ τμ6 εἰἰδίτίες οὗἨ Φοβερὴ (δ οδβὰ. χχὶ. 11). 
85 ἩΏΘΓΟ, αἱ ἃ ἰαΐον ἀδυ, ἴῃὴ6 ὈΟΠ68 οὗ Φοβερῇ Ἡΐῃ)- 
861 πότὸ ἰηϊοιτοὰ ἴῃ τῃ6 βεϊὰά ραιϊοπαϑοὰ ὈΥ Φωςοῦὺ 
(εἰι. χχχίϊ, 19). ΤῊΐδ ἰδ ἰο Ὀὰ ἰπίδττοὰ ἔγοωι ἰδ 

αὖ ἱπῃηρογίδηςοθ ἰπδὶ Θ᾽ θοδοτῃ δἰἑαϊηθαὰ ἴη 10:6 Ἰαίονῦ 
ἰδίογυ οὗ [εγϑεὶ; Ὀὰὶ οὶ δἱ δῖ, 86. ἡ ου Βο] θη δηὰ 

ΟἾΠΟΓΒ βρροβο, ἐμαὶ {Π|6 γα 18 Γοίθγοποος Βοσ ἴὸ δ 
δοίυδ! οοσαυραϊίοη οὗ Β'οοίίοπι, οα ἐπο στουηᾶὰ ἱπαὶ 
Φασοῦὺ μδὰ αἰζοσπδγὰβ δρργορτγίδιϑὰ ἰὸ ᾿ἰπιβοὶ ῇ ἐμ 6 
δοῖ οὗἉ ᾿ΐβ ϑοη8β, ΤῊ ροτίδοι, ἼΠΘ, 86 ἀϑεὰ ἴῃ δ 
Ρτορδοίίο βορῆϑο. Και:,:  ΤΏ6 πτογὰβ σδημοὶ Ὀ6 Γ6- 
ἔδγγϑὰ ἴο ἴη9 ρυτοῖδϑο δὺ 5μβοοίοι (οἰ, χχχὶϊ,, 19), 
ἴον ἃ ἔογοΐϊδ]6 ἱδκίησ ὈΥ βπογὰ δῃὰ ὍΟΝ ὀδυηημοὶ 6 
οΔ]]οὰ ἃ Ρυγοῦβ6θ; "' τηυοῖ 1659 ὁΔ (ὨΘΥ ΓοΪδίθ ἰοὸ (86 
τίοκοὰ το ΌΟΓΥ Ῥογροίγαϊθα ὈΥ Φδοοῦ᾽ Β 90η8 (οἷ. 
χχχίν. 25); ἴον Φδοοῦ οου]ὰ ποὶ ΡοΟΑΒΙΟΪΥ ἰδ ἐὸ 
Ὠἰτηβοῖ δ, 88 ἷ8. οὶ δοί, (δὲβ οὐ] ἀθοὰ ον Ὑ]σἢ ἢ 
ἰδ γβ ἃ οατϑα ὑροη Κτοθοη δηὰ [μονὶ (ἢ. χ]ῖσ. δ6}--ὶο 
ΒΑΥ͂ Ὠοϊῃϊηρ οὗἁὨ ἰδο ἔδοὶ ἰδὲ [π6 ΤΟΌΡΟΡΥ δα, ἴῸΣ 18 
οοηβοηύθησο, ποὺ {86 οσοαυρδύου οὗ {μι8 οἰνγ, Ὀαΐ 
1π6 πὶ τπάγαναὶ οὔ ὕδοοῦ ἔτοπι (86 δουηίγ. Μοτζο- 
ΟΥ̓, {Π6 οσοπαυοδὶ οὗὨ δαὶ αἰδίτίοι σοῦ] αν Ὀθθῃ 
ἴῃ Θηϊγα σοῃ γα ΟΕ ἴ0 [86 ομδγαλοίος οὗ {86 ραϊγί- 
ΔΙῸ] ἰβίουυ, τ ιΐο ΘΟηδβῖβίὶθ ἰῃ γοηπποϊδιίο οὗ 
861] Ποὰ Βυϊηδὴ ποτῖςβ, δηὰ ἴῃ τοϑίρηθά Ὀοϊονίης 
᾿ΟΡΘ ἴῃ [86 ἀοἀ οὗὨ ἴδ ῥγοϊηΐϑο (Π6}1{2508}.} Νεν- 
ογί ἢ 61688, [818 οομῃμοοίΐοη οὗ ϑδοοῦδ᾿β ργοάϊοείου τι 
ἴη6. (ἰπ|6 1μ6η ργοβϑῃηῖ, ἰ8 μοὶ ὑπ μουὺ βἰρηΐβοδηοο. 
ΤΏΘΓΘ ΔΡΡΟΑΓΒ ἤθδγο, ἴῃ δὴ ἰβοϊαιθα ἴοττω, ἐμ ἢγβί 
ἱπάϊσδίίοη ἰμιδὶ [δ ΙΒτγδο 66, ἴῃ τμοἷτ τοϊασῃ οαἱ οὗ 
Ἐργρὶ (ποι (86 ἰηἰαυϊ  οὗἩ [89 Ατηοτί᾽ο8 881} δῦ 
Ὀοοοσηθ ἢ0}}, οἷ, χνυ. 16), βῃου]ὰ δοαιΐγο ἰδη 8. ὉΥ 
οοπαποβὲὶ τὴ ἢ ποσὰ δηὰ ρον. ΤῊΪβ [ογοβὶ ρῆὶ οἵ 98- 
οοὔ, ΠΟΥ ΘΥΟΓ, ΤΩΔῪ πᾶγο δὰ ἐΐβ βυρροβίνο οτἱσίη ἴῃ 

5 [1 15, Βοποτοῦ, 80 οδ]Ἱοᾶ πὶ ἐδ 9 Ἰαπρβῦδρο οὗ ἢ 9 ἘΠρῚ 5 ἢ 
οοσισλος ἴα. Αὐοοογδίηρ ἰο Ιὐξἐ]οΐοι δηὰ ΒΙδοϊείομθ, ρμ7- 
οἱαδε (10 πἸοἢ 80 Ποῦτον ΣΙ απὰ ΓΙ Ὁ γϑ]} οὐχ- 
ΣΕΒΡΟΙα) ἰν Λἢτ τηρῆο οΥ̓͂ σε ίηρ, οὐ αογμίνίηρ, Ἰαπιᾶἂκ, οὐ οἵποΣ 
ῬΓῸ Ὁ ΟΧΘΟΙ ἢ Ὁ ἀρισοῃξ, βιηιιροῇ ὅν 6 (80 πτὶἀθ 80Ώ56 
οὗ ἴὰλο ὀτοοῖς κτῷσις, κτὴῆμα.---Ὑ. 1. 

18λ)ὸὲ τῃουρδῖ, μον τὸ οὗὨ εἷβ δοη8, ἰῸ ἃ γε! ρὶουδ ταὶ 
ὈΠΒΟΙ͂Υ ζοδὶ, μδὰ ποθ σοοηηπογοὰ ἐπθ οπίϊτο οἷν οὗ 
ΒΠΘΟΏΘΙΏ. [Ιἢ ἰῃ9 (οττοϊηδὶ Γδληδίίοΐβιη οὗ δυο “ δοη 
οἵ ἰδυπάον," (16 ρτορῃοῦς 6γὸ ἀἰβοοτὴθ (6 βοοὰ οὗ 
ἃ ἔσξιγο ΡυσοΣ μοτοίδῃ. Τυδ οὐ, ἰδ6 ρῥτίναϊο 

υἰδί ΟΠ 5 οὗὨ (16 ῥδίγίδιοδδ ἰη ΗδΌτου, διὰ θαρδ- 
ἴΔ ΠΠ|γ ἴῃ ΒΒοοΐοῦι, δὲ 8 Κἰηὰ οὗ βυτῃο 8] οσσαρα" 
οη οὗ (δὰ ἰδηᾶ, ἴῃ ὙὩο ἢ (Π6 ῥχσοιαΐβα οὐ ἀοὰ ἷἰ5 
ἰγρίοα!ν τοδὶ] ὶζοὰ. Βογοπᾶ δ, ἰπ ἐπα τοανοςὲ, ἢ 
()6 ἀρεϊρτιδίίοη οὗὁ Οδῃδδῃ 88 {ῃ6 Ὠοῖὴθ οὗ [5τϑ3εἷ, 
δηὰ ὑΠ6 βισθησιῃοηίηρ οὗ ἱἰΐ8 Βοτῃο-ἔθοϊ ϊησ, 45 δαὶ 
ὮὉΥ ποῖ, δὲ ἃ Ἰαίος ἀδυ, ἴΠ6 στηδγοῦ οἵ ἴκτδοὶ, δὔοσ 
ἴ}6 τηϊρταϊοι ἔγοπι Εργρὶ, ἰ6 ἀἰσεοϊοἃ. Απά 80, ἰοο, 
186 ῥγοαϊοϊΐοῃ οἵ Φδοοῦ Ὀθδοϊθβ (Π 6 γβὲ οϑι δ Ὁ] 5μοὰ 
Ροΐωὶ ἴον ἰμ6 αίατο ρμαγι ἴοι οὗὐ ὕδηβδδη, Ἵσαυπὶης 
[μὲ Φοθορ ἢ 8 οὨ άγθη, οβρθοΐδν ἴπ6 ἘΡὨγαϊσηϊιοϑ, 
ποῦ ἃ, δὲ 81} ουθῃΐβ, δέ ροὲ ὉΥ ἃ π|ο}]-απἀοτείοοῦ 
ἰηἀϊςαιίοη, το τὴ Ἰδῃὰ οἵ ΞΠΘοΏσΙηΩ. Οἡ [5 δοσουῃὶ, 
ἴοο, ταϊχιιὶ ἰξ ἤανα ὈΘ6ΘΏ δαϊὰ, ἰῃ Ἰδίος {τηθ8 (Φολη ἷν. 
δὴ, ἰδαὶ Φαοοῦ ΒιὝὰ ρίνϑῃ ᾿ἷ8 8.14 δἱ Βῃθοῆδθι ἰὸ δἰ 
808} Φοβορῃ. ἸΤμαὶ ροϊηζίπσ, ΒΟΙΤΟΥΟΣ, τηῦσδβὲ δατα 
οχογίοα δῃ ἰωβποηοο ἐπ ἴΠ6 πῇοΐο Ῥαυτοη οὗ ἰδ6 
Ιαπὰ οὗ Οβῆδδη δμθοης ἰδ0 ἱποῖνο ἰσὶροβ.----ῈΈ6 
Αὐμοσίϊοθ.----α ροοίίοδὶ ἤδῖθ ἴοσ Οδῃμδδηΐ 68 ροθσσαῖ!ν. 

ὉΟΓΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἙἘΤΗΊΙΟΘΑΣ,. 

1. Ιη [86 ἀρο] 6 οὗὨ 116, (86 Ὀοϊίον ον ἸοΟ Κα οὮρος- 
Γ}γῪ Ὀδοὶς προη εἶδ δι τἶτα ὀχρουίθμοοβ οὔ τἴὴ6 ρτδθθ 
οὗ Οοά, ἐμαὶ ἢΘ ΙΩΔΥ ΤἰΠΟΓΘΌΥ σἡυϊοίζο ἷθ ΠΟΡ65. διὰ 
ὈΓΙΟΒΡΘΟΙΒ ἴον ἴΠ6 ζαΐατα, διὰ ἴον οἰογ ΠΥ, 

2. Το δἀοριίοη μδαὰ ἴογ [18 αἷἰτὰ ποὶ ΟὨΪΥ ἴο ἰη- 
ΘΟΙΡογαίθ ἰηΐο ἦπ6 ῬΘΟΡΪο οὗ ἴβγϑθὶ [6 ΞΟ οἵὗὨ 90- 
Βορὴ πῶο πδὰ Ὀθϑι Ὀοτ ἴῃ δὴ το δ }8---ποὶ 
ΟἾΪΥ ἰοῸ ὮΟΠΟΡ δηὰ ρογγ ἔδοῦο] ἰῃ Βοσ οἰϊϊ θη -- 
ὩΟΐ ΟὨΪΥ͂ ἴ0 ϑβϑί σῃ ἰ0 Φοϑορὰ ὑπ ἀου]6 ἱπμοτὶῖδηοα 
88 6 (Ὠἰγτα ρδτὶ οἵ {Π|ὸ ὈἱΓ τσ ῦ---Ὀυϊ 8150 ἐο ἱκθὲρ 
[1 [86 ἰγῖθ68 ἴο (Π6 πυροῦ ἱποῖτο. Βν τἢ6 αὐορ- 
οι οὗ Ερῃ γαῖ δηὰ Μδηαββοῖ, ἔμθτὸ 8 8150, δ᾽ σοδάν, 
ἰηϊτοάυςρα {6 δρὶ γι 02] ἀϊκιτ υϊοη οὗ ἴ86 ἐτῖδα οὗ 
[μον διηοπρ 4}} (6 ἐΥἶθ68 ; δ᾽ δου 1818 ἴσῃ οὗ 
τὨΐρΒ σΔ ΟἿΪΥ ἰπάϊοδίθ βυ σὴ ἃ ἀϊβρογβίου (ςἢ. χ]ῖχ. 
ΤὨα Εἰβίοτῖοα] οοτὰ εἴσῃ Ὀοΐψαοος ἴδο Ἰἴηο οὗ 
δηὰ ἴπδὶ οὗ Ἀδοδεῖ, ἰ8 ἰηἀϊοδιοα ἴῃ (ἷ8 Ὀϊοββίηρ, 89 
ἷῃ Ἰαΐοῦ {ἰπ|68 ἴπΟΓΟ ΔΡΡΘΟΙΒ ἴπ6 σοηίσαϑὲ Ὀοιθοῦ 
Ἐρμγαΐη δηὰ Φυάδῃ. ΤῈ Μοββίδῃ, ἱπάθοά, 8 ἰὸ 
σοπ!6 ἴγουχ ἴΠ:6 ἐγ οΥ̓ δυάδῃ : Ὀαὶ ἴῃ6 ἢτδβι οἱοσησσιδ 
οἵ δα Οδυγοῖ, 0 8580 86 Ἰοαβῖ, σδῖῃθ ουςϊ οὗἨ Οδ4}1166, 
186 ἀϊδιγὶοὶ οὗἨὨ ἐπ ἴοη ἰσῖθοβ, δηὰ δ] τὰ8 ἔγοταῃ 86 
ἰτἶθο οὗ Βαη)ατηΐη. 

8. ΤΏ σγοβανγίθο ροβίτΐοη οὗ δοοῦ β δαηβ ᾿28 
ὈοΘῺ ἰηἰοτργείθα Δ] ρο γί οΑ ΠΥ οὔ ἐδ οΥῸ88 οὗἩ ΟἸ τσὶ. 
θη (δΐ8 ἀδροουπης ἢ88 ἴΠ6 ΟΟΟΔ5: 008) δρρϑδαγίηρ οὗ ἐδ 
ΟΓΟΒ8 ἔρυτο 66 τορδγᾶθα 88 Ἰποπ ΘΟ: δηΐ γοῖί, 
πιοῦν ΤΟΔΘΟΠ, ὈΠΙΟΘΒ ὑμογο 8 ἱκορὲ ἴῃ ΥἹΟῊῪ {δ 
ΕΟΏΘΓΑΙ ἰάοα, ὩδτρΟΙΥ, ἰδαὶ οπ6 αἰγοοίΐοη, οὐ ἀδίοσ- 
τηϊηδίίοι, ἢ838 ὈσΘῺ ἰπαγίοα ὈΥ δὴ ὁρροκίησ 91}6 : δ 
᾿ογὸ δα πδίυσαὶ οσρθοϊδου οὗ Φόοβορὴ ἴῃ τοξροοῖ ἴὸ 
Μδηδϑβοῆ. [}ἢ ἴῃ6 Βγτ 1108] δαπεα, {6 ἔοστω οὗ ἐδςῈ 
Ὀ]οβδβίησ ἤθ τα σδγγῖοβ τ 1 ἢο ἰῃεοοσταῖξς ἀοβεην οἵ 
ΒΟΙΤΟΥ͂.. 

4. Ηκξγο ἢνξὺ δρροδι ἰδ6 ἱτωροεϊ οι οἵ δαπδ ἴῃ 
ἰϊ8 γτοδὺ βἰρῃ! βοδηςο ἴ0γν 186 κίησαοτῃ οὗ ἀοὰ. Τῇμ' 
ονἹάοηί οἤδοῖ, ουὐ πα ΡΪγ, ἰ8 ἰμΠδὶ ΦδΟΟὺ τοΔ ΚαΒ ἃ ἀἷΐ- 
ἔογθηοα ἴῃ {6 γ]06 ΟΥ̓ [16 Ὀϊοδείηρ ἴον ὈοΓὮ δοῦβ. 
1υ 8, ἴῃ (ἢ6 ὅγϑι δαϊογο, ἃ δυτθο]ο οὗ ἴη6 Ὀϊοεδίοσ, 
{του ρὴ (86 Βγιηροὶ οὗ (86 δαηά, οβρθοΐβ!]γ ἔθος τὶρὶῖ. 
ΤΌΘη ἔμοτο ἰ8 ἐμβοοογδιο ἰμδυρσυταῖίοη δα ᾿ηνοβίοτο. 
ΤΏ ρτδηἀοϊ]άγοῃ οὗ Φδοοῦ ΔΙῸ γαϊδοὰ ἰο [ἢ οομὶ 
ὥοῃ οὗ βϑοῆ8β. Τυδ, αἴογπνδγάβ, ἀοο8 [ἢ 6 ἰηροπίιοῦ 
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οὗ Βαηὰβ ἀδῃοΐθ ἃ ἰοβαὶ οοηῃβοογαίίοη, ΝΌΤΩΡ. χσυ]!. 
18-.8; Ῥουῖ, χχλίν. 9. ΤῈΘ ἱπηρδγίδιίοη {μογ ΌΥ 
οἵ δὴ δοίυδὶ ροτϑὺ οὐ Ὀ]εβδίωρ, δρρϑδῖβ δγοδάνυ ἴῃ 
ἰμ6 ΟΙά Τεβίδιεπί, ἴῃ [18 ἐγρίοδὶ Ὀορίηπίησθ: Ὀυΐ ἴῃ 
(86 Νὸν Τοϑίδπιθηὶ ᾿ξ σοΙλο8 ἔογίἢ ἴῃ 18 1{0]] βιρι- 
οΔποο, Μαῖῖ, χίχ, 18: Αςἰβ νἱ. 6. Το ἰάθα ἷῃ οοτὰ- 
τοοῦ οἵ 86 ἀἰβόγοηϊ δρρ]οδίίοτιβ οΥὗἨ [86 ἱπιροβί(οα 
οὗ Βαῃάβ, ἰ8 [1 ἰγαηβίον, οσ ἰσαἀποίίου, οὗ (δ 6 ΘΟΠ}- 
Ταῦ πἰγ οἵ 116 ὑπγουρῆ [86 παπὰ, ΤὨτγουφῆ (μἰ8, 
[86 Δηΐπιαὶ οὔουϊηρΒ Ὀδοδτη 6 ΒΥ ΌΟ]108] τοδὶ στιδ 05 
οὗ Βυτηδη ᾿ἴἴδ, δῃα 80, ἱπνογβοῖγ, ἰΠ6 Εἴθ κ ψ6ΓΘ το- 
βίοσθα ἰὸ βοα. Ξδο {πὸ δγίΐο]9 “" Ττηροκίΐοη οὗ 
Ἠδῃᾶβ,᾽" Ηκμζοοβ ἤδαὶ- ΕἸονοίορεαία; α180 ΚΕΙ͂Σ, 
Ῥ. 281. Οὐ [δ6 εἰχηϊβοδηοο οὗ {86 μδηᾶ 806 8180 
ἴδιο. οἰὐδί! 8 ἔγοτα Ῥαββαυδηὶ ΟΥ̓ βου γδάου. 

ὅ. Οὐ 186 κτοαὶ ρἶδοθ οὗ ΕἸ γαὶπὰ 'π (86 1Π{6 διὰ 
ἰβύογσυ οὐὨ βγδϑὶ, δουιραῦο ἰδ6 Ηἰβίοσυ οὗ ἴδ6 ΟἸἹὰ 
Τοβίδιηοῃῖ, 

6. ΤΊΟ Ὀ]οδβαίηρ οὗὐἨ «2 βορ ἢ ΒΒ θΟ0η8 ἰ8. ἰβγουρδθους 
ἀοσπῃοίρα 88 ἃ Ὀ]οβϑίηρ' οὗ Φοδορῇ Κἰγαβοὶ ἢ ἰῃ 1.18 ΒΟΏΒ. 
ὟΥ ὁ σδπηοὺ ΒΔῪ ἰδδὺ (ΠΪἷ8 γγὰ8 Ὀϑόϑδυδο Φοϑαρῇ δὰ ὃὕ6- 
ΘΟΙῺ6 δῃ Εργρίδῃ. (08 βοσυΐοθ δ Ὡ0 ΙΏΟΓΘ ἱδκθῃ 
ΔΎΓΥ ἰιἰ8 ἰμοοοσγαίϊο ἰηνοβζυτο, ἰμαπ 186 ἔοτοΐμτι ΡῸ- 
αἰοη οὗὁἨ Νοβοιηΐδῃ δηὰ δδηΐοὶ μδὰ ἀοῃθ ἱμ ἐδοῖν 
6,368. Εγϑῃ Φ ΒΟΡὮ ΒΒ θΟΏ68 8ι1}} Ὀοϊοηρσεά ὑο [δγϑοὶ. 

ἢ. Τὸ ἰΒ ἱποοτγθοῦ ἴο τοραγὰ ἴμ6 οδδοὶ οὗ 985 00᾽8 
δοπαοάϊοίίοη 88 ἃ τοργοβοηϊδίίοη τρογεὶγ οὗ ΒΙΘΌΓΟΝ 
ΔΩ ΔΌΪΥ : δηᾷ 80 ἰ8 ἐξ αἷἰϑδὸ ΒΘ ἨΔ τοραγὰ ἰῃ6 ὑγὸ- 
Ῥμοίίς βἰρηΐβολπμοθ διὰ ρόῦορ οὗ {μ6 Ὀοηράϊοιΐου 
ΔΙΟΏΘ, 88 8 ροβίνο δα αϊου ἰο (Π6 δι ουι ν οὗἩ ἰδ6 
αἰνίηθ ῥτοιιΐβθ, Τῇ6 ἀἰνίπθ ῥτοτηΐθθ γοῦθ }β ̓ ἰδε 1 
ούϑῃ ἰὼ ἴ8 Ὠυχηδὴ 116 ροῦιηβ. ΕΡὮὨταὶτλ 8 ἔαίυγα ἸΔῪ 
ἴῃ {86 οοτο οὗ ΕΡΏΓαϊ τ 8 16, 88 Ἰαϊὰ ἴῃογο Ὁγ αοὰ. 

8. Το οἰοναίθα γσίον οὗ Φ6οοῦ᾽ Β βρίσιι, δ8 ἰΐ 
Ἰισθι8 ἂρ οἢ [86 Ὠοαγίδι οἵ ἷ8 ἀοδά παίυγαὶ 116, 18 
ΘΔ ρ] 6. κα οἰαίγνόουϑηοο Ἡΐ ἷβ ἀδικοποᾶ ογριϑὶ καῖ, 
ΓΟΙΪΠΒ υ8 οὗὁἨ ἴΠ6 ΒἰταἾὺ ΘΧδιρ]6 ἴῃ [86 Ὀ]οβδίηρ οὗ 
15.840. ΤῈ ἔρμος οὗὨ ἃ βίδίθ οὗ Ὀοΐῃρς ταϊδοὰ ἔμ ἢ 
ΒΌονο ἴπ6 οομάϊοηβ οὐὗἨ οἷά ἄρθ, τηθοὶβ 18 Ὦδγο ἴῃ 
ΟυΘη ἃ 5{}}} βίγοηρον ἄθστοθ ΤῈ6 ροββὶ ΠΥ δηὰ ἴῃ- 
ΠΡ {τυ οΥὗὨ Ββιι οἢ 8 σοηῃίγαϑί, πδγοίῃ {π6 Τα ϊαγο 116 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ΒΘΘΙΩΒ ἴο Ῥγοβοῃς 1086], 18 οΘοηθιτηδὰ ὈΥ͂ τηδΔη- 
Ποἱὰ ἔδοὶβ ἴῃ ἐἴ6 1ἰ6 οὗἨὨ οΪά τηϑῦ σοὺ Ρΐουβ δηὰ 
Βρ  γἰαΔ }!Πγ αυϊοϊκαποα, 

9. ἴῃ [86 (μτοοίοϊὰ ἀοβιρηδίοη οὗ Θαοἂ ἰῃ [86 
Ὀ] οβϑίηρ οὗἨ αοοῦ, Κα οἷ], πιιουῦ τϑαβοη, ὅπᾶὰβ δἢ δῃ- 
εἰοἰραιΐοι οὗἨ [86 ὑγἰπίγ (Ρ. 281). Βυΐ, ἰῃ ἔδοι, τμἰ8 
ἰα ἰμ6 ἤγβί ρΐδοο ἰπ ναοῦ (6 Ῥγονίουβ ἀυδ γ οἴ 
«]ελοναὴ απα λὲδ απροὶ Ὀδρὶμῃβ ἴο δββύτωηθ βοιηϑιΐην 
οὗ ἃ ἰγἰηϊ ατίδη ἔοση. Τμδὶ, πότονον, ἩΒοὮ 19 ἴ0 
ὈθΘ τορδγάθα, ἰῃ (8 ζΘΏΘΓΑΙ αδρϑοῦ, 18 ἴ.6 υὐἱοϊαΐης 
οὗ ἰδ τονοϊδοη οοηβοϊοσδηοβα ἰη {πὸ Ὁ] οΒδίπρβΒ Ὀδ- 
ἔοτϑ υ8, οβρθοίδιν 86 δρρϑδάγδῃοθ οἵ ἱμαὺ σοποοροῃ 
οὗ ἀοἰΐνογδῃςθ ἔγοτῃ 41] ουἱἹ]. 

10. ΤῊΘ ριορμοιῖῖς Ὀεβιονιμθηὺ οὗἨ ἰδυτί ΟΥ ΟἹ 
Ζοϑορᾷι, δὺ [8:9 οἷοϑο οὗ 186 ὈΪ]οπδίπρ, 18 ἴμ6 βγϑὺ ἰηαὶ- 
οσαἰίοι ἰδὲ 18Γ8 6] 8881} δΘοπαῦον Οδηϑδη ὈΥ̓͂ 6 Βπογὰ 
δῃὰ (6 ον. Τὸ Δ]]υδίοῃῃ ἴο ΚΓ΄ΒΠΟΟΏ ΘΠ σ8ῃ ΟὨΪΥ ὈΘ 
Τοραγ θα 68 [86 οτγβίδ] }]!ζαιου-Ῥοΐηι ἴον [06 Ῥ8ΟΪ]6 
Ἰϑγδο 8} δοαυ δ ιίοπ, 1 5'Βοοδοιι 8 ἰὸ 6 ἃ ροΙ- 
ἐἴοῃ ἴον Ερῃγαίηι, ὁπ δὴ πασδὲ 6 ἰγαηβίογγοα ἴο ἐδ6 
Βου (ἢ, δηὰ Βπὰ ἰΐβ8 ροΐης οὗ μοϊάϊηρ (118 λαδεπάιι εἰ 
ἐεποηι}) ἴὰ ἴῃ6 στᾶνο οὗ Αὐγαμαπ. 686 ἀοίοι- 
Ταϊηδιϊοη8 δᾶνο Οἰατθ [0Γ {ποὶνρ ὩΘΟΘΒΒΑΤΥ ΘΟΏΒΟ- 
αυθηοθ8. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΛΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΏ6 Ὀδηραϊσίοηβ οὗ 7δοοῦ.---ὁΔο0Ὸ δἰπγοβὶ ὈΪ1 πὰ, 
γοῦ τι δὴ δορὶ σίδμοθ ἰὼ ἱδὸ Ἰἰρῃὺ οἵ Θοά.---“(Ὁ- 

βορὴ Ἰἰοδ ουὐ ἴῃ 10 πυπιθονίπρ οὗἩ (6 ὈτοιΏγρη, γοὶ 
οὈἰαίῃβ 18 Ὀϊοβαΐηρ Ὀδίογο ἱβόση.---ὐ Βα ρ 5 ἀουδ]ε 
᾿μῃ οι ἴδηο6.--- Το βου ]οηθηὶ οὗ ἰδ Ὀἰτι ταν ἴη 
Ιϑγβοὶ : 1. Τῇ δου ϑροηάθηοο ὙΠῚῈ (Π6 (ΔΟι3, οὐ (6 
ἀΐνογβο αἱ δ οἵ ἀοὰ : 2. 88 ἃ ργουθῃιτίοῃ οὗ ΘΗΥΥ͂ Οἢ 
ἐδ6 ὁ86 5ἷά6, οΥ οὗ ῥγῖἀθ οὴἡ ἐδθ οἰδδγ:; 8. δὴ ἱπαϊΐοα- 
ἰοῦ οὗὨ 186 αἰνίηθ βουγοθ οὗ ἴ80 ἔσο, ογ βρίγιίυδὶ, 
Ὀἱγι τῖρῃι: 4. 86 ὑσοραγαίίοῃ ἴον {πὸ υπίνογβαὶ ρτίθϑις 
Βοοά οὗἉὨ [86 ροορὶο οἵ Θοά.---ΤΊϊο ὈΪοΒδίηρ οὗ Φδοοῦ 
88 βίνοῃ ἴο ΕἸΡῃγαίγση δῃὰ Μαηδδβθῇ : 1. Τὴ:6 ὭΔΙΩ6Β8 ; 
2. (6 Ἴ]Π6ΒΒ. 8. [Π6 σον Ὠ(Υ. 

1. Τῆς αὐἀορίδοπ ΟΥ̓ “οδερλ᾽8δ δοη8 (γοτβ. 1--ἴ). 
ΗἸΤΑΒΚΕ : Ηογο, ἴον (Π6 ἤγβι {ἰπ16, 8 ΕΡΕγαΐτη ργοίοιτοα 
ἰο Μαδιιδβϑοῖ.- --ογοσ ἢ, Ἰπογοίοσγο, ἰ8 ἰμΠ6 Ηγβὺ ργὶν- 
ἴσο οἵ [86 δἰγι τὶ ΐ, πατροῖν, 86 ἀου]6 ἱηποτὶν 
866, ἰδκοὴ ἔγουιῃι Εθυῦθη δηὰ ρίνθῃ ἰὸ ἴη6 ὑπο 5008 
οὗ Ψοξορα, ἰπ ἴῃ 6 Β8Π|0 ΤΩΔΏΏΘΡ 88 006 ῬτἱΠοΘὨΟΟΩ͂, 
δηὰ (6 τηδρίδίοτῖαὶ ρΟΤΟΣ, ἰ8 χίνοη ἴὸ ἰδ ἰγδ6 οὗ 
Φυάδῃ, δὰ ἰμ6 ρυϊοδίμοοὰ ἴὸ Ἰρονὶ.- -Ἴ 80 ἀαὶν οὗ 
Υἱ δ ἱηρ 8.6 δἷοῖς, οὗ ογάουϊηρ ομϑΒ οσῃ ΠΟΙΒΟΠΟ]ὰ, 
οὗ γουαθηθοτίηρς Κἰπάτοά δηὰ [τη β θη ἀθΔα.--- 
σε Πα ἢ: ΟΌϑοσνο ΒΟΥ [86 ΠδΙᾺ68 οὗ 18- 
τδοὶ δπὰ Φασοῦ ἃ ὁ 64.--- 7 θη ἰδ6 δρίτὶι ἴ8 616- 
γαϊοὰ δηὰ δίγοηρ, (Π6 81οῖὶς ΠΟῪ ροίβ ἃ ΠΟῪ ῬΟΎΘΥ 
οὗ 16, Θβρϑοίδ!ν ἔους {6 ἱγαπβϑαοίίΐοη οὐ δΐρῃ δῃὰ 
ΒΟΙΥ ἀυι ε68.----“ ον. 8. Οδηδϑι ; ονὸγ Οδδδη. Ερυρὺ 
γΓ88 ΟὨΪΥ δἷ8 ἰγαπϑί οη-Ῥοΐηξ, δπὰ 80 ἴὺ ταιϑὺ Ὀ6 ζῸΓ 
ΦοΒορἢ.---Θσηκῦρεε : ΤΉΘΥ τ ΠΟ ἀτὸ ὈΪοββοά οὗ αοὰ 
ΟΔἢ Ὁ]688 ἴῃ ἰυΓΏ, 

2. Τλε διοδείησ οὗ ἐδε δοη5, ρλταΐὶηι απὰ Μαπαϑ- 
δοΐ (νοτ8. 8-10).» ΗΕἼΆΒΚΕ: ΤῊΘ ἰαγίηρ οἡ οὗ μαπὰβ 
ἴῃ ἴ.6 γαγΐουβ Δρρ]]ἸοαιοωΒ. Αἰοοὴρ ΟἴογΒ, ἴῃ ἰδ0 
οοηἀοιηιηδίϊου οὗ ἃ τηλ᾽οἴδοῖον (ον. χχὶν. 14: Ἡϊϑβί. 
ϑυβαπηβ, τοῦ, 84.) [48 [ἈΓ 88 σοποθρηΒ {818 Κἰπά οὗ 
Βαπὰ ἐπηροβί οι, ἐδ ΟΧΡΓΟβΘ68 Ἰρογοὶν ἰθδὺ (86 σὶΐ 
Ὧ65868 ἔδοὶ ᾿ποιηβοῖνοθ βέδϊηοα πὶ 1ῃ6 ρυὲ οἵ [86 
δοσυδβοά, δηὰ {818 ρας, τ τὰ 115 βίαϊη, (ΠΟΥ του] ᾿ΔΥ 
Ὄρομ 5 μοδὰ (866 [μον γ. 1). ΑΑἕ 681}}} ἄθορϑν δοϊὰ- 
Ργθδοηβίοῃ οὗ ἰῃΐ8 δοὺ οὗ ᾿δυϊηρ οἢ ἐδ) 68 ΒΔΠΟΒ, ΤΩ Κ6Β 
ἰζ δὴ δοκποπ)οάρτηθηὶ οὗἩἨ Ὠυτηδῃ ΟΟΙΩΤ ΠΥ ἰῃ (86 
ΡΆΠ0, δηᾶ ἃ ΒΥτ 1108] ΟδυγυΪηρ ΟΥ̓ΘΡ οὗὨ ἃ ροῃϊϊοηϊ 
δυΣ-οοηΒοϊουβηθ88 ἴο 86 χΌ γ, δῇ {δὶ τ] οἢ οδῃ 
αἰομθ ἱπηρατγὺ ἴο Ρυηἰβασαθηῦ ἃ σϑοοῃ οἱ] ηρ Ομδγδοίογ, 
ΟὨ (ἢ τηϑδηΐῃρ; οὗ αοεὶ (5.18), Β66 (86 Ὀϊοἰοπδτῖθβ. 
--- Ουϊβιίδηβ ἃγὸ οδ]]Ἱοᾶ ἐμαὺ (ὨΘΥ͂ ΤΏΔΥ ἰηἰιογὶς 16 
Ὀ]655ἰηρ.--Οαὐ εκ Ταπάδιος: ΤΒοΌρΡΙ Ὀοτα ἴῃ ἃ 
ἔοτγοῖρτι ἰδ, {Π6Ὶ ΔΓ οηρταῖιοα ἰπίο {π6 ραιγίαγο)] 
Ββῖθῃ.---ΘΟΗ πῦθεξε : ΗΔ- ΕἸΟ τω, τὸ ἴδα 16, ΟΥ Ὑγ͵88 
ΤΑΥ͂ ΒΏΘΡΠΒΟΙα ; 8. ἴοττῃ οὗ Βρθθ ἢ ἄθαρ ἰὸ 8} (86 ρᾶ- 
ἰγίαγοῦδ, δηᾶ, ἴῃ ἴῃ6 ἀδαρθδὺ 86η86, ἰο Φδοοῦὺ ΟὨ δο- 
οουμὶ οὗἨἁ [8 ΒΒορμογὰ 1916 τί Τϑῦδη (5. οχῖχ. 
176).---ΗΕῚΝ : 116 ἐδ πῖν γοδοπιον (ον, ΤΟ τοἀθομπηοὰ 
ΤΔΘ), ΤΩΥ͂ χοοῖ, [0 18. ἰ86 πορά (δαὶ Φοὺ 0868 (Φοῦ. 
χὶχ. 2δ), ΠΟΘ 6 βᾶγβϑ, 1 ιιοῦν ἰδῇ ΤΥ τϑάθθιηοῦ 
Ἰἱνοίι." 

8. 776 ργοσοάδησε οιὺΙ ρλγαΐηι (τοτϑ. 11--10). 
Κ,ΤΑΒΚΕ: Ηον ἀοὰ Ββοτηθίτηο8 Ῥτοίουϑ [16 γοῦηροῦ ἴ0 
186 οἰάδν, γ7Ὑα ΤΔΔῪ 866 ἰῃ ἰδ6 6886 οὗ Κ'ῃοιῃ ὙΠῸ Ὑ788 
Ῥτοΐδιτοα ἰοὸ Φδρδοία, ἴῃ 1109 ο186 οὗ [8880 ὟΏΟ "88 
Ῥγοίογγοὰ ἴἰο ἰβῃχωδοὶ, οἵ Φδοοῦ σγᾶο νγὰβ8 ργϑίογγραά ἴὸ 
Εβδιυ, οὗ Φυἀδ) δὰ ϑόβορῃ πὯῸ στοσο ργοίοσγοα (0 
Ἐρυῦοι, οὗ οβοβϑ τῶο γὰϑ ὑγοίοτσθά ἰὸ ἀδγοῃ, δηὰ 
ΒΉΔΙΙΥ, οὗ θανὶα, ντῖο νγὰᾶβ Ῥγοΐογστοα (0 ἃ]} 1ν18. Ὀγοίἢ- 
τοῦ. Θά δεὲ ἰΐδδό: ἃ ἴοττη οὗ βρϑϑοὶ ἴο 1π|8 ἀδὺ ἰὴ 
086 διηοης ἴηὴ6 ὅογθ. ΑΒ ἴθοΥ στοαὶ σ]ἢ 1 τηθη δπὰ 
(μοῖρ γοῦυσρ; ΘΟΙΙΡΔὨΪΟΏ5, 80 ἰὺ ἰδ [80 δαϊὰ ἴὸ πῖνθ8 
δὰ γουης πόσάθῃ : αΟἀ τῆλ ἰμ66 88 βαγδῃ δηὰ 
ἘΘΌΘοο8.---ΟἜΑΜ ΚΕ: Ηυμηδῃ τϊβάομημ σδημοί, ἴῃ ἀϊ- 
ψίθθ ἰδΐηρΒ, δοοοπηπιοάαίο ἰ[86 17 ἴο ἐπ6 ἰοτο που ]Ἱοᾶρο, 
186 οἰοοίίοη, απὰ [Π6 οΔἸ]Π ἰὴ οὗ αἀοά ; Ὀὰὺῖ τιυϑὲ ΟΥ̓ΘΣ 
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ταϊηρίο πὶ (ποπὶ 5 ον ποτα, ομδγβοῖοῦ, δηᾶ 
ταοτῖϊ. τοῦ, 10. σκάνσε: μη αοὰ δρϑδῖβ, ἴῃ 
ἀεοϑὰ τουδὶ [0110 ν.--- ΘΟΗ πόρ ΣΕ : Ηο ἔδποίοδ ἰμδὲὶ [86 
ἀἰτηηθ88 οὗ .ἷβ (δι μοτ᾽ 8 οΥθθ ΖΏΔΥ ἀθοοῖνο Βἷρ, ΘΥ̓ΘΏ 
88 Ὧδθ Οοη06 ἀοοοϊγοα Πα ἔδίπον 5880. 

4. Τλ6 ρνείεγοηοο ο7 ϑοδερὴ (τοτα. 230-32). Οοὰ 
ἀἰδιτὶ δαΐοθ κα αἱ ἣθ δϑ Ὠ6 γ||}}8; ἰῇ δὸ ἀοίΐπῷξ ἢθ 
ὙΓΤΟΙΡΒ ΠΟ ΙηΔΏ.--- 6 Ὁ. 22. ΟἸ διίίοη οὗὨἨ γϑυγίουβ ἰῃΐοῦ- 
ργοϊδίίουδ (βου πιοϊὰ ἰῃδὶ βπογὰ δϑ!ὰ ὈΟΥ τωθδῃ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἰῃ9 ἱπιργθδβίοηβ οὐ ἴδ οοἷῃ πὶῖῃ πο; ΠΘ 
Ὀουρῃὶ (86 δΒοϊὰ δἱ βμοομοη. Βαβι ὀχρίαϊηδ 186 
ὉΟῪ 88 Τηοδηΐηρ ῬΑ οῦ. ΤΏΘΓΘ 8 8130 ΔῊ ἰῃίοτργο- 
Ἰδιΐου οὗ 10 88 Ῥγορῃϑῶο).---ΜῪ ἀοά, 1οὲ πιθ δὶ σον 
δοῦβα ἰῃ ογάὰον ἰῃ ἀπ 5680}, ΡΕ. χα. 123.---ς-:σῃῦθεε : 
ἩΡΑΙοΝ, 1 ἰοοΐ οἱ οὗ ἐδ λαπά 97} ἐδ Δνιονίίε. ἫΝ ἰιἢ 
Ῥτορδοίίς Ὀοϊάμοαβ, ἢ6 0868 {Π6 ραδί ἴον ἴδο υΐυτο. 
ΤῊΘ6 Ρτορδοῖὶο ἐγωρυΐβο, 88 ἐξ ΒΡΡΟΔΙΒ ἴῃ {5 ἰἸατρθασο, 
ὈΓΘΡΑΓΙΕΒ 18 ἴον ἐπαῦ πῃἱοἢ ἱτητηθαϊδίο! Υ ΤΌΠΟΥ. 

[ΠΝΤΕΚΡΕΕΥΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΣ ὙΟΒΡΒ ΟΘΌΕΙ, Μαιλκ 
Ηλασοκι, ἘΕΡΕΧΜΕΒ, ΑΝΘΕΙ, ἈΚΡΕΕΜΕΕ. ΟΝ. 
ΧΩΥ͂ΠΙ. 16.-ἰπ 186 Ἠομϊϊοιοαὶ δπὰ Ῥγδοίίοδὶ, πιβὶ 
δῦονο, ἴἢ6 τοδάοῦ ἷβ τοίοιτοα ἰο 7 Ὀσιομανίοϑ ΤῸΣ 
[ὁ τησϑηΐηρ οὗ (θ6866 ποτὰβ. Τδοσ ἐπ ροῦ- 
ἴδποθ, ὈΟΔῺ ἴῃ (Π6 ραίγίγοθαὶ δὰ ἰμ6 Ομ γί βιίδη 1ἢ}6- 
ΟἷΟΣΎ, το 8 ὈΓΟΡΟΥ 8 ἴΏΟ0Γ0 οχίθηαἀθα δχδιοίπδιΐοῃ 
οὗ τἸδοῖθ. ΤΒδ ῬΥΙΓΔΑΥΥ 686 οὗἨ [86 τοοὶ δδὲλ ἰ5 ἐπδὲ 
οἵ δίαἰπέησ, οΥ δεὶπρ διαϊπεοά͵ πὶι Ὠϊοοᾶ. ΤΠΘΣ ἰὶ 
ἷ8 ΔρΡρΙἰοα, το ρου δ γ, ἴὸ ἴπ6 οὯΘ ἯῺΟ Βυ ΓΒ ἃ 
Ὀγοῖμο νυ ΒΟΥ Κἰπβτηδη ΒΒ Ὀϊοοὰ ἰο ΡῸὸ υπδνοημοά, οἢ 
[86 στουπὰ {πὶ Βα Ὠἰπηποὶ 8. αἰδίηϑὰ πὶ 10,-αροϊ- 
Ἰαϊοὰ ὉΥ ἰἰ, 48 τὴ ἰάθα ἰδ δἴδου δ γβ δρρ θὰ ἰοὸ [ἢ6 
ἰδ, οτὐ εἶν! ! σοτησα ΠΥ, (δαὶ ἰλ|κο8. (Π6 Ρ͵δοθ οὗ τ86 
ἱπάϊνί ἀν] Βέμέγἀολιον ἴῃ ἴ.6 δηοϊθηὶ ασ. ἸΤΏΘΩ ἰϊ ἰδ 
εἴνβῃ ἴο Εἶπ οΠ οἴ! !γ, ἀηὰ Ὧ6 18 οΔ]]6 ἃ ἔγοτα ἰὰ ΒΒΆΙΊ, 
ΟΣ [86 ὁπ6 ἯὯἼΟ τϑθονοθ [ἢ 9 δίδίη ὮὉΥ ἰδκίησ σϑῃ- 

606. Ηρῃηοθ ἴδ ὈΘΟΟΠΙ6Β ἃ Ὡδηι6 ἴον ἴδ 6 ποχὶ οὗ 
ἴῃ δἰγηβοὶῖ, δὰ, Ἰαίον δε} }], ἰξ 8 δρρι ἰοθὰ ἰο ᾿ΐπὶ 88 

οὴ6 ἯΠΟ γϑάθϑθιηβ {μ6 ἰοϑὲ ἱπμοσιίδηοο,---οίης 8 
(ΥΔΏΒίογ, 88 ΜΘ ΙΏΔΥ ΒΔΥ, ἴγοιῃ ἰῃ6 ΟΥἰμυΐμδὶ ἴο {86 
οἶ τῇ! εἱὰς οὗ }υγϊϑρτυάθηοο. ὅθ ον. χχυ. 2ὅ. Ἐυἢ 
ἶν. 4,6: ἰ1|.12; Νυῦ. ν. 8. Τλιῖβ οἶνἹ] ϑοῆβο οου]ὰ 
ποῖ Ὦδνα Ὀ66Ὼ ὑἢ6 ὈΓΪΓΩΔΓΥ, 88 16 ΘΟ] ΟὨΪΥ ΟΟΙΩ6 ἰῃ 
δίϊον ἰῃο οβδ Ὁ ἸΒμυηθηΐ οὗ ῬΓΟΡΟΓΥ δηα οἷν] ἱπδίϊα- 
ὕομθ. Οἰσβοηΐυβ, ἴῃ τηλκίης ἰδ ἢτϑὶ, ἰδ 1Π]ορὶοδὶ 88 
τ} 858. ὉΠΡΒΙΟΙοκίο8). Ηΐβ γοΐογτίησ ἰὲ ἴο [89 ἰαΐον 
Ἠεῦτον, “εδναΐδηιο ἡογΐ, ΠῈ8Β πὸ ἴογζοοΌ0 706 
ποτὰ ἰ8 [οπηᾶ, ἰῃ ἐπἰ8 Βθη86 οἵ ροϊμΐία, ἴῃ ΙδΒδῖ δῇ, 
δά ἴῃ {16 [μδτιροηϊδίοῃβ οὗ ὦ ΤΏΙ μάν! 
Ὀθθπ ἃ [6 ΟΟΟΔΑΙΟΩΒ ἴοῦ δυο 080 ἴῃ δ δος! δῇ 
ΝοΒοδιΐδ!,, ἀθοϊάθβ ποίησ 88 (0 189 θαυ θυ 86 :8368 
οὔ (6 ποσὰ. ΤΊ|ιο Ἰδαπα -σοἀθοχαίηρ ἰάθα, δί 4}} ουθηίβ, 
τηυσδὶ ὯΘ δοοοῃμάδτη. [0 8 ποὶ αἰ σΪ: ἴῸ οχρ]δίη, 
ἴοο, ΠΟΥ͂ ὑΠ6 ὈΥΪΔΔΓΥ Β6η86 τηΐρ οοηα οὔὐ ἴῃ 86 
γί νὰ Ἰληρύλρο οὗ ἰδ ῥτορδιοίβ, Ἡ1|8ὲ [ἢ 6 ΒΟΟΟΠΔΓΥῪ 
Ἰηθο0ῖ8 08 οΟὗϊοπος ἴῃ (86 1685 ἱτορδββίομθα Ὠἰβίοσί δὶ 
Ρογίίουβ οὗ ϑβοτίρίυγο. Βοίϊδιῃ ἐγδῃβι ἰομβ δῦθ οἷθδγ, 
ΤΏ ποχὶ οὗ Κίη τ ὮΟ ΚΝ τὰ διὰ ἰῃ6 ποχὺ οὗ ἰκῖῃ 
σἢ0 γούδοταδ (Ὁ γ5 ὉΔ0Κ) (86 ἰοβέ ἱῃμουίδποο, ἰ8 (86 
ΒλϊῺ6 ρογβοῦ. [ὑ 8 γοἀθιηρίίοη ἴῃ ὈΟΪ Ἰορα]ὶ δδβρϑοίβ, 
(Ὧ6 οτἰηνίηαὶ δπὰ (86 οἷνὶ], 85 βαϊὰ Ὀοΐοτθο. Απὰ βὸ 
(16 βιδᾶον οἵ (86 ποτὰ, δῃὰ οἵ ἰδὸ 1466, 153. ὑγδ- 
βογσυρὰ ἱπ {π6 ἰοραὶ ΒΟΙΩΘΠο]αΐαυτο οὗὁἨ ἰδίθσ {{π|68. 
ΤυΒ ἴῃ (6 ατοοῖς 1υ͵ οἶ4] ῥτοοροαϊηρθ, τθοίμοῦ ἴῃ ἃ 
ΟΥ̓ Π4] ΟΥ ἃ οἷν! δοιΐοῃ, {Π6 Ρ]δἰ Ε΄ 88 οδ θὰ 
διώκων, [ῃ6 Ρυτδῦον, ἰμ6 ἀοίοῃάδηϊ φεύγων, (Π6 Άοθεοσ, 
6 ἢπμά ἱἰ 8:}}} ἰπ οὰνρ τηοδὲ τηοάθτῃ ἰδ ἰδηρπδρα. 
Τ6 ψογὰβ ᾿γοδεσμίονυ διὰ ϑμγδμν (186 ἰδίίον υδοὰ 
ἰπ (π6 ϑΒοοίοῃ 18:}} ἃγὸ γϑιηπϑηΐβ οὗ ἰδ6 οἱὰ ἰάθδ, 
Του γεάθεηιετ' ΔΒ ὯῸ Θουπίογρασί. 

ΟΘΕΧΝΈΕΘΙΒ, ΟΒ ΤΕΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΕΑ͂, 

Τὴ ἴοτῖὰ αοοὶ ͵ἰΒ ΡΣ ἰο ἀοά, οΥ ἴο 8ἢ δδρεὶ 
Τορτγοδοηϊηρ Οοά, πὰ {Π]8 ππαῖκο δ ἴδ ἀοτίνδίθη ἔτουι 
Ὀ]οοα-ϑιαἰηΐηρ, 88 δῦουθ ρίνϑῃ, δοὺῖ) ὨδΔΙΒῊ διμὶ πῃ- 
ΒυϊίΔ]6. [ἱ Π456 Ἰοαὰ ΟἸδμδυδοϑη, δὰ οἰδκοσβ, (0 σεὐθοὶ 
ἦτ τ ϑ ρίνϑῃ ἴῃ (6 ἱπίεγρτγοίδου οὗ ΦοὉ χίσ. 28, 
πΠΟτΟ 000 ΒΑ γ5 ἽΓῚ ἸἈδ.3, “Ι Κπον δαὶ σὴν Οοεῖ, 
ΤΩΥ͂ τοδοτηον, ᾿ἰνοῖι. [5 δὴ Δρρϑδὶ ἵδοσ ἴοὸ βοῖῶε 
ΟὯΘ 88 ΔῺ ΔΥΘΏΡΟΙ Οὗ 6 οδη86, οὗἉ 8 ὈΪοοά, ἴτὲ τᾶν 
ΒΔΥ͂, 88 δρδίηβὶ ἃ ογτοὶ δάνογβδση. Οὐτορ. Φοῦ στὶ. 
18, “Ο οδγίῃ, σούδρ ποῖ ἰδοὺ τὴ ὈΪοοά,᾽ δῃὰ ἴδε 
ΒΡΡΘΑΙ, ἰῃ [6 πεχὶ γοσϑο, ἰὸ “186 ψὐίοθα οὐ ἰρὰ ἢ" 
(Ὁ ὩΣ ὙΠ, [λ6 δαπηθ οἰγυπο ορί Δ}}γ τ τ (86 

Ασδρῖο δοιῷ . ἦιο αἰέσδέξπο, οὐ Ῥτοδοουϊΐσισ δησοὶ 

ΟἹ ἴπ6 ἄδγ οἵ Ἰυάρτηρηϊ, Κογδῃ χὶ. 231, θοαὶ 
οουἹὰ Φοῦ ἱᾶνο δὰ ἴῃ τἱπὰ Ὀασὺὶ (δὶ στοαὶ ομθ πῶὸ 
ὙᾺ8 Ὀδ]ονοὰ οὐ ἔγοια ἰδ οδγ οϑὲ ὕὔτμθβ, δὰ πο 
ΔΒ ἴ0 ἀοἰνοῦ τηδῃ ἔγοσα {86 ΡΟΣ οὗ ον], Ηδ πὶϑ 
186 δοϊδρουϊκὶ οὗ [86 ἀνϑρωποκτόνος, ΟΥ̓ ὁ Τ18})-6᾽δγεῖ 
ἤροσα ἴ6 Ὀορὶπηϊηρ " λα Υἱ. 44), πδο μΐδγε ϑυςὰ 
δ ἜΡΤΗΙ ταπ ἴῃ ἰμ6 ἱπίτοἀυοὔοῃ ἰο [18 ἀποὶεπὶ 
Ῥοεῖα, οὐ ονοϊά, 85 γχὰ ΤΩΔΥ 68]} ἢ. 10 ἰδ 1815 Βεῖτ- 
ΘΓῸΡ {πὶ Τηροῖδ ὯΔ, ἴῃ Βοῖῃθ ἤοστω, ἱπ 81} τῃς οἱὰ 
τ ΥἹμοϊορίθθ. Ης ἰδ ἰδ6 στοαὶ οοτηδίδης ὮΚΥ τθοπὶ 
Ϊθ 86 μάχη ἀδϑάνατος, [86 “ Ἰπητηοτίδ] εἴτε ἢ 
Ὀοΐπνοθῃ ἴδ6 Ροντοτβ οὗ ροοὰ δπᾶ οὙ]], ---οἰ τᾶν ἴῃ 
Ηδξαγυρη, Μὶςομδοὶ δηὰ ᾿ΐβ δησεὶβ βεϊμίοβ Ὑ18 δαίλη 
δυὰ ἶ8 δηρε}8.) Ηδ νδβδ [0 ὃ οἱ Κίῃ ἴο ὰ8. ΤὮΞΒ 
ἐδοδηιγορὶο ἰάθα δὴ ὑὕδ ἱτδορᾶ ἴῃ τηοδὶ οὗ [δα οἱά 
τοὶ ίοΏ5, δπὰ οδροοὶα}γ πῶ ἰδ δὴ Οὐθηίδ] ἀοστηδ. 
ΑΙ] (οἷα ρμοΐϊηϊβ ἰο ἰμαὲ δηοίθῃλ Ὠορθ ἴδδὲ νδβ θοπὶ 
οὗ (Ὧ6 ῥτγοίδνδηρσοὶ, θη. 1]. 1δ, νδαίδνυοσς ἴοττη ἴ 
ΤΩΔῪ δύο ἴδιοι) δοοογάϊηρσ ἰο (86 γψασίϑα δῃ]τυγα ΟΓ 
ουἱζυβ οὗὨ τηδηκίυα, ---  Βοῖθον ἐμδὲ οὗ πδϊιτίοσ, ἰοσῖα- 
Ἰαΐον, Ὀοποΐβοίον, οὐ οὗ [06 τρογθ βρ᾽ 8] ΜΝ Θϑρίδἢ 85 
ἀορίοιοὰ ἴῃ {π6 Ηοῦτον δου ρίατοβ. ΤῊβ Βε]ίνετγες 
ΟΥ̓ μυμλδηΐ τᾶ8 ἰὼ ὑὈ6 δ 13, ϑοη οὗ Νίδη, δυΐ, 
δ᾽ ἴῃ6 βδιὴθ ἰΐπγθ, οὔθ οὗ 1μ6 δσπό Αἰολένη, ϑοῦβ οὗ 
6οά, οΥ οἰἱοῖ, ον βγϑίθοσῃ, διωοηῦ ἴθ. Τὸ Ρδν 
ΔΡΟΔΒ ἰζΏΘῊ τα 88 9871 ἽΝ ΒΓΙ, (10 ἀτεωρίηνς ος 
“ τράθορλίης "ΤῊ ἢγβι, ΟΥ μεϑομίρ δερεςὶῖ, 
ΠΟΉΟΥ͂ΘΡ, 8. ΘΑ Ϊοϑὲ δηὰ πιοϑὺ ῥγοαοζηΐπδηὶ. Τα 
οἰδοῦ, οὐ [86 τϑαἀθοιηΐης Ἰάθδ, ἴῃ ὑμ6 τόσο ἰογθηὶς 
ΒΘΏΒ6, ΟΔΙΩΘ ἰπ ἰδίας. [πὶ τος ΓΏ ἐἰη168 1 Δ5 ὈΘΟΌΙΩΣ 
δἰπηοδὲ οχοϊυδῖνο. [Ι͂ῃ (86 ρδίγίβεῖο ἐμ θοίο συ, δου- 
Ἔνοῦ, [δα δνοησίηρσ, Οἵ ταῖθοσ,  ἀδροοῖ οὗ 110 
Βοάθοσθρ᾽ δ ποιῖς, ῃδὰ ἃ οοῃϑρίουουβ ρἷδοο. Ης δρ- 
ῬΘΔΙΒ ΙΠΟΓΘ 88 8 ΤΣ ἰλπί Βοσὸ πο ἄρῃ δ ἃ στοαὶ ὑθδι- 
416 ἴον υ8, το ἀε!νοσθ υ8 τοτῃ ἃ ρονογίιὶ ἔοο, τἩΘΏ 
ἯΘ “αὰ ὈδοοΙηθ [ἢ6 ὈΓΟΥ ΟΥ̓Ἠ [86 τοϊσῃὶγ." Βο. 
ἀοσεωριίοι οομδίβιοα ἴῃ δοιηθι ῃσ ἀοῃθ [ῸΣ Δ, ποὶ 
ζουθ βί ΟΔΠΥ͂ ΤΘΓΟΙΥ, Ὀαΐ ἰῃ δοίυδὶ οομίοϑί, ἴῃ ΒΟΠῚΘ 
τογβιοσίουθ Μὰ , ὙΠ} 186 στοαὶ ῬΟΤΣ οὗ ουῖϊ, πιο 
δοοιηθὰ (0 δύο ἃ οἰδίτω, Οὐ Ἧ8Ο δββϑογίοὰ ἃ οἰδῖιν, ὁ 
οὺν 8]} ς6, δηὰ ποσὰ ἔπ ᾿οάδοζηοσ οὐ θγοοιηοῦ 
Ὀοίοτο ἔογοηδῖὶο ποῖ ἐδ δύο 1.8 ΔοοοιῃΡ]158- 
Ταθῃ, 

Ἑτοΐα ἴδ6 ὑπὸ ἰάθωβ πᾶῦο οοζὴθ {πῸὺ δβεῖβ οἵ 
ὍὌΓΟΘ, ἰῃ6 ἰΟΤΟΏΒΙΟ δηὰ [86 πδι]ϊςο, ἃ8 τὰ τῶδτ 
(λοι, Ὀοΐὰ οἰθαῦ ρῥγοβοηιθὰ ἰπ τῃ6 ΒΙΌἷο, Ὀαὶ τδς 
οΥΤΩΟΣ ΠΟῪ οἰΐοθν τοσαγάθὰ. Ηδρῃοα ἴῃς ἰάδαβ οὗ 
ἀοδι, οΥὗἁὨ βαικίβοιίου, οὗὨ ᾿πμογϊίϑηοα Ἰοδὶ διὰ τοοου- 
οσοὰ. Τη6δΒ6 ἃγο τηοϑὲ ἱπι6 δηὰ βου ρίατγαὶ, Ὀαϊ 67 
Βῃουϊὰ ποῖ αν Ὀδοῃ δ) ονοὰ ἰο οδϑὶ ἴ)6 οἴβοσβ ἰηίο 
106 βῆδαθ. Μυοὰ [688 βιου]ὰ {6 Υ μδυθ ἰθὰ δῃγΥ, 85 
.)Δ9 ὈΘΘΏ Ἰαίο Υ ἀοπο, ἰ0 δροὺξκ οὗ ἰδ6 ρμαϊγδες τίον, 
ἴῃ πο ἰηο66 δρΌΓΟΒ οὗ γέδοι ΔΓ τηοβὲ ῬΓΟΤΩΪΠΘΩΙ, 
88 “ἰμ6 ἀονὶ! ΤΏΘΟΥΥ οὗ ἰμὸ δἰοποιηθηῖὶ." {86 το- 
ἀοιρίίου ἰβ ὀχρίαἰηοαὰ ὈΥ Ὀοίὶ : ἰδ ἐδ {πὸ γδιιβοτοίῃσ 
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οὗ ἴδε οαρέξνο ἰδκοη ἴῃ πὰρ; ἴΐ ἰδ [η6 ραγίηρ οὗἁ ἴδοὸ 
τρχιϊκττιρὶ Β ἸΘῪ ἀοῦέ, Ἧ ὁ οὐοὰ ἰδῃ ᾿ἰπουδβδῃὰ (8]- 
δοΐδ πἰϊλους α ἔδει ϊησ ἰ0 ΡΥ: Ὀπῖ τΘ ὙΟΓΘ, ΠΟΏΘ 
το 1058, ὈΓΙΒΟΏΘΓΒ ἰ0 ἃ “' βίτουρ 006 ἢ ἨὙ8Ο Πλᾶ 0 ὈΘ 
Ὀουπὰ δηὰ ἀοϑροϊ!οᾶ οὗ δΐ8 ἘΣ 0 δὰ βῃοὰ 
ΟἿΣ Ὀ]οοὰ, δηὰ Ὑὴο πτνδϑ8, ἐδογοίοτο, ἰο Ὀ6 ρυγδυρὰ 
δηὰ εἰαίη. Τηθ ἔστοηδίο ἰδησύασο πηἀουθίοαϊγ 
δοουμάβ ἰὰ ἐδο Νον Τοδίδιηδοί, Ὀὰϊ ἰποῖο ἰδ ἔθογο, 

828 ἫὍ6]1 648 ἴῃ ἰῃο ΟἸὰ, τηυοῖ οὗ [26 ΟΙὮΘΡ ἱπιαροτΥ. 
Τυ9 Οὐϊ. ;. 18, “Ἴἷ7Ἁ.ο διαί γοϑοϑαὰ ὯΔ ἔγοση [ἢ6 
βοτγεῦ οἵ ἀδυκηθ88---ἰθθ δίγοηβς Ηοπιοτίο πορὰ 
ἐῤῥύσατο, 80 οἴδη υδοὰ οΥ ἀο᾽ Ιγόγϑῆοθ οὐ ἴ80 δοϊὰ 
οὔ Ὀδιι]6. ΟὈΙΏΡΔΓΟ δἷδὸ ΟΟἹ. ἰΐ,. 1ὅ, “" Ηδνίησ ϑροϊ!οὰ 
(ϑυἱρρεὰ οὗ ἰμοῖς διτηοῦ) ργϊποὶ ρα! ιϊοβ δηὰ ρον γθ," 
---αὐὶ] δορί γί (Βθ6 ἘΡΆὮ. νἱ. 12; Φοδῃ χὶΐ. 81), ΤῈ 
Ἀοάσδοιηον αἀἰὰ ὁ ποῦς ἰη Ηδάθβ. [τ ἰβ οἰ θαυ ἰηιὶ- 
τηδίοά δ8 ἃ ἴδοῖ, 1 Ῥοΐον ἱἰ, 19, (βουγῇ [δ6 πδίυτθ 
οὗ ἱἰξ 18 νεϊϊοὰ ἔγοϊ. 8. Ηδ τοδάθ ρῥτγοοϊδιηδίΐοῃ 
(ἐκήρυξε) ἴῃ 8860], ποὶ 4 ἀϊάδοϊο βϑετηομ, Ὀὰὶ 8ῃ δῆ- 
πουποσιηθηΐ οΟΥἹ ἀοἰ γόγαηοθ. “ὁ ΤΠΟὰ ισὐζέ οαἷ,,᾽ ΒΔ γ8 
Φοῦ, “δηὰ 1 νὶ}} δῆβνγον ᾽ (δοῦ. χἷν. 15). Τῇθ ρΡϑ- 
{ΐαγ οἢ8 πὶ θὰ ἴθ γο ἔου (ἢ 6 οοτηΐηρ δηα ἔθ ΥἹοίο συ 
αὐ ἔθ ΡΠ ὙΚΡῸ, τ06 δηροὶ Ἀθάθοτηου. ἴπ 1 
Φοδη 1 8. ἢν ἰ5 βαίὰ ἐμδὲ 86 ϑοπ οὗ Θοὰ οδπι6, ἵνα 
λύση, ἴπαὶ Π6 ταῖρηϊ ὠπδίπα 86 τοτκβ οὗ ἰΐπ6 ἀον],, 
ἐδαι ἰ8, ἔγοο ἷ8. οδρίνοθ. [πὰ οσλ. χὶ. 26, Ὧθ ͵8 
6110 "Ὃ ΡΥΟΜΕΝΟΣ : “ (ἢστο 88}8}} οοῖῃο ζογίἢ ἔγοση 
Ζίοη ἰδ οϊΐνογον." [0 8 (89 ΧΧ τγοηάδογίηρ οὗ 
ἘΝ, 18. Ἰχ. 20, δϑ ἰῃ 18. χ!ν , 20, ἀπὰ οὐμον Ρ]δοαβ. 
Τ6 ροιιίοι ἰῃ ἰ06 Ἰωογὰ 8. ῬγΆγοῦ ἷβ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ 
τοῦ πονηροῦ, “ γέβομο Ὁ8 ἴτοτῃ [Π6 ΟΥ̓ οὨ6. Το 
το δουίηρ οεἰέσεν πουὰ Ὀ6 Ὑ76}1 ὁπουρῃ 1 (89 οἱὰ 
ΒΘΏ86 οὗ ἰμ6 ποτὰ σογὸ Κορ, Ὀπὲ ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἴο τηοσὶ 
ταϊη 8 ἰδ βιιριίοδβίβ ταΐμον (6 ἰάοα οὗὨ »γουορέίοπ, οὗ 
᾿οορὶπς εαΐε ζγοπι, ἰ(λδῃ ἴπδὲ οΥ γϑβοῦθ ἴσοι ἃ σαὶ ἢ 
Ῥοτοῦ ὈΥ ὙἘΟὮ πὸ ΔΙῸ οδιτίθα σδρεῖτο : πὰ ἴπυ8 
1016 ὙΘΘΙΚΟΡ Β6η96 σίνοη [0 ῥῦσαι ΟὈΒΟΌΓΟΘ {86 ῬΘΤΈΟΙ- 
ΔΙῚ ἰπδιὶ ἰΠοτὸ 5 ἰη τοῦ πονηροῦ, 86 601] ΟΠ6. 

ΤΏοδο ἰἀ668 ΔΓΘ 8ἃ5 Σ 0ἢ ρτουπάσθα οη ἴμ6 ϑοτίρ- 
[ΓΘ 88 ἴπ6 οἴαῖβ, δὰ ἰδ πὶ] ποὲ ἀο ἰο ἰτοδὶ ἔβθτω 
ἸΡΌΠΥ, δα “' βροοϊ 268 οὗ μαδἰγὶϑι]σ Χο 515, [0 υ80 

ἃ ῬΆΓΑΒΟ ἰδὲ δλ8 Ὀδεῃ ΠἸΡΟΠΒΕΙΥ͂ αορϊονοᾶ, “0 8π 
ΒυΏΥΔΩ ΠΙΆῪ δαγο Κηόπῃ 1119 εὐϊϑεῖο ἰηίοτρτθ- 
ἰδίουδ, Ὀσπὶ ἢΘ γῊλβ ἀθΟ 0] τοϑα ἰῃ 186 Ββοτγίρέυτο, δηὰ 
ἱπιργοβϑοὰ πὴ ὑῃ6 εἰσηίϊδοδηοο οἵ ἰἰ8 ἢ Τὶ 
το  ἐδηὶ υἱοῦ οὗ [16 ΘΟΙΠΟΥΒ ΜΟΥΚ ἰδ, ἸΠΟΓΘΙΌΓΟ, 
[ Ὑ ἌΣ χα οοδοορίϊοῃ οὗἨ δῖα Αλῥαμη Ὀοοῖκ, 186 
“Ἠοΐγ Ὗασ, οὐ ἰὩο Βρίε16 ἴον ἴδ 6 Τότ οὗὁἨ Μδῃρουὶ, 
Ὀοίτθοη Ἱπητοδηῦοὶ δηὰ βαίδη.᾽"" Κυοἷ 4 νἱον, ἰοο, 18 
ὨΘΟΘΘΒΑΓΎ ἰ0 ψὶνθ τηϑϑηΐπρ ἴ0 ΒΟΙη0 οὗ (6 Μοβείδηίο 
0168 ἰὼ (η6 ΟἸὰ Τοβίδεησῃς, θοδἀθ8 τιδὶ οὗ 86 αοοὶ 
ΟΥ βοάθοϊῃοσ. Εσρϑοίδ!ῦ ἰ5 ἰδ δυρμοοίδα Ὦγ ἴ!6 Ἀΐ 
Οἰδδον (ΔΛ ΜΝ) ἰδ σγο Οὐά, ον αἰνίπδ ἦένο, οὗ 
Ια. ἷσχ. ὅ, γἢο “ ρμουτοὰ ουὲ εἶθ 800] απο ἀοδίν, δπὰ 
αἰνίἀοὰ {6 δροὶ! πίὶΐι [δ6 δβἰγοῦρ," [Α4. 11,18. 1ἰ 
ΤΩΔΥῪ 6 Βαϊά, ἴοο, {πδὶ {{18 τα] ΠἸδηὶ ἰάθα 8 ργϑάοσζωϊ- 
Ὠδης ἴῃ ΟἘγβύίδη ρος δηὰ δχρογίθησο, δ᾽ που ρἢ 
[86 ἔογθηβῖο 18 τόσο δἀδρίοὰ ἴὸ ἤοττηδὶ δγιῖοϊοθθ οὗ 
ἔδ!. Ἡθηοδ, πῇ ΐ]θ τὸ ἤηὰ [86 οὔθ Ῥγοσηϊμοηὶ μὰ 
στοθάβ, 88 ἷξ ουρῆιὶ ἴο 6, [86 ΟΙΟΡ Θβρϑοίδ!!γ ΔΡΡΘΟΔΓΒ 
ἴῃ 189 Ἀγτηηδϑ δηὰ Ἰἰϊυγρὶοα οὗ (86 οδυγοῖι, ὈοΛὰ δΏ- 
αἰοηΐ δῃὰ τῃοάδσῃ. 

Ἐὸν βιυκίτισ δχατορίοδ οἵ διὲδ (οάφοπιον, ἴῃ [δ 9 
ΒΘΏΔΘ ΟὗἨ γέδομεῦ ΟΥὨ αὐδησεῦ), 866 Βυ ἢ ραββασοθ 88 
18. χὶῖχ, 26, “"" ΤῊΥ πβέκυϑθμ 1ῃ9 ταϊ Ὁ οδθ οὗ 
ὅδοοῦ ; 18. χῇ, 1, “ΕδΔῚΣ ποῖ, [Ὁ 1 Βᾶγϑ γοἀϑοεηϑὰ 
1806; Εχοά. χν. 18, “ΤΥ Ῥοορὶθ πβοτὰ ἴδπου ᾿ιδ5ὲ 
τοἀοοαιηοὰ ;" Ἐχοά, νἱ. 6, “ Κοὐθοιοὰ γοῦ πὰ ἃ 
δβἰτοίομοᾶ-οαὐ διτὴ ;᾽" ῬΒ. χὶσ. 1ὅ, “" ΜΥ σόοοκ δηὰ ΤΥ 
Ἐροάδοιηοῦ; ἢ Ῥβ. ᾿χχυ δ, 8δ, 16 Μοβὶ ΗΪΩὮΏ τΒοῖγν 
Ἡράδοτηοσς . ἢ Ῥα, Ἰχχυϊ, 16. Ῥβ. οἱϊ!, 4, “το τὰ- 
ἀθοθὶἢ ἐγ 18 ἔγομι οοττυρἕοηυ .)᾽) ῬΑ. οσίχ. 14, 
“ ροπίοῃᾷ 0} Τὴ0 ἴῃ ΤΩΥ οομῆϊοί δηὰ τϑάθϑμλ τὴ; 
δεν, 1. 84, ῬῚΠ Ὀδ3, “ τμοῖν Βοάθοτηος 18 βίγσοης, 
Φοδονδ οὗ Ηοδβίδβ ἰβ Ϊἷ8. ἸδΙη6 :) 80 Ῥ͵ΟΥ͂. χχὶϊὶ, 11, 
“ ροῃθ οὶ πἰρὴ ἰο ἴδο δΒοϊά οὗ (16 ΟΥ̓ΡΏΔΙΜ, ον [οἷν 
αοοὶ ἰ8 δἰγοῃβ.}" ΟὈΣΩΡΑΙΘ 4180 Ηοβοδ χὶϊὶ, 14, 1 
ὙΠ] σδηβοσι ἴμοτα ἤγοαι Βμιοοῖ, ὈΘΝΩΝ ΓΛ ΒῸ, ἔγοτα 
Δοδῖδ νὶ]1 1 τοάθοσῃ ἴδοτὰ; 1 π|}} 6 ΠΥ ἀοδίγυοιίσι, 
0 ΚΒμιοοὶ ; 7 18. χχχν. 9, “(86 τοἀθοεηϑᾶ 8}}8}} τᾶ] 
[86 τὸ; ΦοὉ χίχ, 26: [5. χῖϊν. 22; δηὰ Σωϑην οὐμοΣ 
Εἰταῖϊν ρ68880168.---Τ. [,.] 

ΤΕΝΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

«7αοοδ᾽ ὁ διοεδίπ ΟΥ̓ δὲ δοδ. ὡμααὶ απά λὶε δγοίλγεη. οαοοδ᾽ δ ἰαδί αγγαπροπιεπδ. Ἡδε δωγίαϊ 
ὅπ. Οαπαδη. Ἡὰὼ ἀδεαίλ. 

᾿φοιακακαταιακοα  ἤροοιοταιναα τασαα. 

Ομαάρῖεε ΧΙΙ͂Χ. 1-.38. 

ὶ Απαὰ Φ60ο00 οἰ δὰ πηΐο ἢ18 8οῃβ, δηὰ βϑιἃ, ὐδίμθσ γουγβο γοβ ἐοροίμοι, ἐλαέ 1 ΤΑΥ͂ 
2 {6]] γου {πὶ ΠΟ 8}}8}} Ὀθἴ8}} γοὰ ἴῃ (μ0 Ἰλ8ὲ ἄδυβ. Οὐδίμδν γουγβϑῖνα ἰοροίῃογ, δηά 
3 ὮΘΑΓ, γ8 8008 ΟΥ “4000; δηα ὨΘΑΓΚΘῺ απο 8786] γὙοὰγ δίῃ 6Γ. Ἐδυθοη, ἰμοὰ ατέ ΤΩΥ͂ 

βγβί-οση, ΤΩΥ͂ τιϊρῃῦ, ἀπ {86 ὈΘρΙπηὶπξ οὗ ΤΥ βίγθηρία, [6 Θχοθι] θη οΥ͂ οὗ ἀϊρηϊγ, δοᾶ 
4 (8 ΘΧΟΘΙ]ΘΏΟΥ͂ οὗ ροσον: {Ππ580 Θ 88 ὙΓΔίΟΙ, ἑῃοα 884]}} ηοὺ Ἔδχοβὶ ; θθοδῖβ ποι τγϑηΐθϑὲ 
δὰ ἴο [ΠΥ ἔδυ μα μ6α ; ἰῃθῃ ἀοἤϊ]θάβι μου ἐξ: ἢ6 τπτϑηῦ ὑρ ἰο ΠΥ οουομ. ϑιθου δηὰᾶ 
Θ Ιμ6ΥἹ αγὸ ὈγοίῃΓθῃ ; ἱπϑίγυη θη 8 ΟὗἨὨἁ ΟΥΆΘΙΓΥ αγὸ ἴῃ. {Β6]γ ΒΔΌΙ δίΟη8. ΟὉ, ΤΥ 8ου], οοπὴθ 

ποῦ ἔποι 1ηἴο ὑπο ὶν βϑοσϑί ; πίο ὑΠΘΙΣ ΔΘΒΘΙΔΌΪΥ͂, ταὶπθ Βοηουγ, 06 πού ἴοὰ υπιἰοα ; ἔῸΓ ἴῃ 
Ἴ [ΒΘΙΓ ΔΏΡΟΙΣ {ΠΟῪ 5167 ἃ τδῃ, δῃὰ 1 {μδὶν 86 1 πῊ7}}} [867 αἱρροὰ ἄονσῃ ἃ τ}. Οὐτβοῦ 

ὃς (ΘΓ Δηροσ, ἴον ἐξ ισα8 ἤδτοθ; δηᾶ {π6 ὶν πσϑί, [ῸΓ 10 γγχὰ8 ογθ]; 1 “}}} ἀϊν!ἀθ ἔμϑτα ἴῃ 
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δοοῦ, δπᾶ βοδίίος ὑμθῖ ἴῃ ἴϑταθὶ. Δυάδῃ, ἰδοῦ αγέ ἦς πποπὶ [ΠΥ Ὀγθί γῇ Β..8]}} ὈΓΘΙΒΘ : 
ἐπ γ Πδηὰ δλαϊέ ὅδ οὰ [ῃ8 ποῖ οὗ [ἢ]η6 θηθιη θβ; ΠΥ [αι τ Β ΟΠ] άγοα 8}}8}} θοὸν ἀσνῃ 
Ὀοίοτο η66. Δυάδῃ ἐδ ἃ Ιου Β ὙΠ6ῚΡ; ἴτοπι 1Π6 ῬΓΘΥ͂, ΤΥ Βοη, ἰβοὰ δῖ ρΡΌΏ8 ὍΡ; Β6 
βίοοροα ἄοντῃ, ἢ6 σουοῃθα 88 8 Ἰΐοῃ, δηα 88 δὴ οἱὰ Ἰΐοῃ ; ΜΠ}10 518}} τοῦβα πὶ ἃρΡ 7 ΤΊ 
ΒΟΘΡΙΓΘ 888}} ποὺ ἀδρατί ἔγοτα πα 8}, ΠΟΙ ἃ Ἰανγρίνογ ἴγοση βείνγθθη [18 δῦ, 18}}} Θ'Β1]ΟῈ 
σΟΙΏ6 : 8η4 υἀηίο δῖ δλαὶϊζ ἰΠ6 ραίμουηρ οὗ {Π6 Ῥ6ορ]6 δ6. Βιμπάϊμρ ᾿18 ἴορα] υπίο 1868 
Ψ]Π6, 8πα ἢ18 8.535 σοἱ]δ αηΐο {Π6 σἤοῖ 6 σ]ηὴ6: 6 ψψα9η6α 8. ρἈΓΙΏΘΗΐΪΒ ἢ Ὑ|Π6, δηα ἮΪ8 
οἰοί 65 'ῃ (Π6 Ὀ]οοα οὗἉ {116 ρτᾶρεβ. Ηἱἰ5 ουοβ δλαϊΐ δὲ τοὰ τὶ ιἢ τ], δπα }}}8 ἰθοῖ ἢ π Β16 
τι τὰ] κι. ΖοὈυ]υη 88}8}1} ἀν 81} δῇ ὑπ ιᾶνθα οὗ {1Π|6ὸ 868, δπα ἢβ δλαϊζ δὲ ἴου δὴ Βᾶύθῃ 
οὔ 5108; δῃᾷ 18 θογᾶοσ δλαϊ δὲ υπίο Ζιάοπ. [1ββδομαγ ἐθ ἃ βίτοηρ 888, σουοβίηρ ἄονῃ 
Ὀοίψθοῃ ὑτο Ὀυγάθηϑ. Απὰ ἢ8 ΔῊ {Ππῶῦ Γοϑὺ τσαϑ ροοῦ, δηὰ [6 ἰαπὰ ἱμπδὶ ἐξ τδαβ 
Ῥἰθδβϑαηῦ; δηά Ὀονγοα ἢ18 βῃου]άθν ἰο ῬΘΆΓ, δηα Ὀδθοᾶπηθ ἃ δβεγνϑηῦ υηΐο ἱπθαΐθ. δὴ 
8}4}} Ἰυᾶά σα ἢΪ8. Ρ6ΟΡ]Θ6, 88 οἱἱϑ οἵ (88 {110 68 οἵ [5ταϑὶ, Ὅδῃ βἢ4}} Ὀ6 ἃ βογραπὶ ὉΥ͂ {16 πᾶ Υ, 
80 8 Ἃ6Γ 1ἢ {{π|6 ρϑῦἢ, {παὐὺ ὈϊΘ.}λ 0Π6 ἢογβα ἢ 668, 8οὸ (μδῦ ἢ18. ΤΙ ΘΓ 88}4}} [811] Ὀδοκτναχα. 
191 βᾶνϑ ναϊϊθα ἴοσ [ΠΥ βαϊναίίοῃη, Ὁ ῳοσὰ (δα, 8 ἴσοοὸρ β88]} οὐδγοοῖὴβ ἢϊτα ἢ δαὶ 
6 8}}8}} οΥ̓ΘΥσοΙη6 δὖ ἰδ ἰδδί. ΟιἋ οἵ Αϑίνδσ 818 Ὀγοδα δλαϊξ δὲ αὶ, δὰ [6 5}}3]} 
γἱο] 4 τογδαὶ ἀδιηΐθβ. Ναρίδ! ἐς 8 δἰπα ἰοὺ Ἰοοβο ; ἢθ9 ρίνοί ἢ ροοᾶϊγ ὑτόγάβ. 
Ψψοβθρὰ ὦ ἃ ἔγυμ αι] θουρῃ, οὐοπ ἃ ἔτ] ὈουρῺ ὈΥ ἃ Ὑ6]]}, ιὐλοδα ὈΓΔΏΟΙ68 ΤῸΝ ΟΥ̓́ΘΣ 
86 νὰ]}}1,. Τηθ διοῆθιβ ἤδνθ ΒΟΓΘΙΥ͂ στίασθαὰ ᾿ΐτω, δια βιοί αὐ λῦπι, πὰ διαίθα Βϊἴτα: 
Βυὺ δ΄8 Ὀοτν δροάθ ἴῃ Ἡρνς Σὰ 8Πα [ἢῃ6 ΔΙΤΩῺ8 οὗ [18 δηα8 Ε͵Θ πι846 δβίσοηρ ὈΥ͂ {88 
Πδῃᾶβ οὗ [η6 ταὶ Οοά οἵ 8000 : (ἔτοτα ἱβοπθοθ ἐβ Π6 βῃδρβοτζα, {π6 βίομϑ οὗ 5788] :) 
Τῦνεπ ὉΥ ὑπ αοα οΥὙ ΤΥ ἔδίμου, σσο 88}8}} Πρ {1168; δηὰ ὮὈΥ {π6 ΑἸ ὐν, πτΒῸ 5}8]} 
Ὁ]658 {πη66 ψ ἢ Ὀ]οβθίηρβ οὗ μϑανυθὴ ἀῦονο, Ὀ]οββίηρ8 οὗ ἰῃ6 ἀ66Ρ ὑπδῖ ἢθίμβ. ἀπάθσ, Ὁ]688- 
Ἰηρ8 οὗ [ἢ Ὀγοδβίβ δπὰ οὗ 86 σοῦ: ΤῺΘ Ὀ]Οββίηρβ οὗ (ἢγ ἰδίου ἤᾶνα ργϑτδ θα δθονα 
ὑμ86 Ὀ]οΒβίηρϑ οὗ ΤΩΥ̓ Ῥσορ θη οῦβ, απο [ἢ6 υἱμηοβὺ Ὀουπᾶ οὗ (88 Θνογδϑίϊηρ 1118 : ἘΠ6Ὺ 
588}8}} 6 οπ (86 θᾶ οὗἉ Φοδαρὰ, δῃᾷ οἡ ἴμ6 οσοψῃ οὗὨ (88 ᾿ιεδα οὗ ᾿ϊπὶ ἐμαὶ τῦα8 βορασζϑίβ 
ἔτοιῃ 818 Ὀγϑίσθῃ, Βθῃ)δτΩ 58}|8]} Τα θη αϑ ἃ ΜΟ]; ἰπ [(ἢ6 ΤηοΤΗΠρ᾽ ἢ6 588}}8}} ἀδνυουσ 18 
ῬΓΘΥ͂, δἃπἀ εὖ πὶρῃῦ 86 888}} ἀϊνιὰθ {86 βροῖ]. 41} [π686 αγὸ (6 ὑσγεῖνα {τῦ68 οὗἁὨ Τ5Γβεὶ : 
δα 818 9 ἐξ (μαὺ {μ6ῖγ δύ μ᾽ Βραῖκζθ απίο ὕμϑυμλ, δῃα Ὀ]ςββθα {Π6πὶ; ΘΥΘΓΥ ΟΠη6 δοοογάϊπιρ 
ἴο [18 Ὀ]οβϑίηρ μ6 Ὀ]65888α ἤθη, ἀπά ἢθ Ἵομαγρβᾶ ἰἤθτω, δηᾶ βαι ἃ πο ἰμθιλ, 1 81ὰ ἰὸ 8 
δανμθτθα ἀῃΐο ἸΩΥ̓ Ροορΐθ; ὈΌΓΣΥ πι6 ὙΠ ΤΑΥ͂ δύ Π6.Β ἰὴ (86 σᾶγθ ἰμαὺ ἐθ ἰῃὰ (6 Βε]ὰ οὗ 
ἘρΡΒσοη ἰμ6 Ἡπΐθ; Ιὰ {π6 οαγὸ ἰῃδὺ ἦβ ἴῃ [Π6 86]4 οἵ Μαοῃροϊδῃ, σι ῖοῖ ὡς ὈΘίοσα 
Μδιωσθ, ἴῃ [86 ἰαπα οἵ Οὐδπδδη, πο ΑὈσδῆδπι Ὀουρηῦ ΨΠ 86 Βο]ὰ οὗ ΕΡΏτοΣ ἐδ6 
Ηϊυὺ6 ἴῸΥ ἃ ΡοΒββθββίοῃ οὗ ἃ ὈΌΣΥ ρΡΙδοθ. ΤΉΘΓΘ [ΠΟΥ Ὀυσοα ΑἸ γδῆδι ἀπά ϑβαγβῃ ἢ 
Ψ]6 5 ἰῃθτθ {Π6 γΥ. θυχοα βαδο δῃὰ Βθθθκδἢ ἢῚ8Β ψ]θ; δπᾶ ποτ 1 Ὀυτοᾶ [68}, ΤῊΘ 
Ῥυτοῦδβο οὗ (π6 Β6]ἃ δηᾶ οὗ {π6 οἂγϑ ἐμαὶ ἐξ ὑποσοῖη ὡαἂϑ ἔτοιῃη ἰη6 ομ]άγθη οὐ Ἡδίἢ. 
Απᾶ ψΒΘη Φδοοῦ μδᾶ τηδάθ δῇ οῃὰ οὗἁ σοπηπδπαϊηρ' 18 8018, 6 ρϑίμοσθᾶ Ὁρ ἢ15 ἔδει 
Ἰπίο ὑμ6 Ὀ64, δηα γ]ο]ἀθα ἊρΡ [88 ρῃοβί, δῃὰ τγχαβ ρϑίμογοά ὑπίο 1118 ΡΘΟρΪθ. 

{1ὩᾺ 66 ἰδ αυἱϊΐθ ἃ ΣπΙΌΣΩΡΟΙ οὗἉ ΤΣ9 ΗΟΥΣΘῊ ποσάδ δπἃ ῬΏΣαδβοἱ ἰὰ {116 ΧΤ ΧΗ Οδδρίοσ ; πὲ 88 [ἐ ἰθ ἀὐ δου: ἴο βορασδαῖο 
1068 ῬὨΪΙοΙορίοαὶ πιὰ ἐσχἕυ δ) οοποϊδατείίοι οὗ Βοσαὰ ἴτοτλ ἐΐθ ἸΠΟΣΟ ρΘΏΘΣΆ) ἰπἰοτγρσοίδίίοη, [89 Σοαάᾶδε 18 τοίοσχοα ἐοὸ ἔδο 
νίαροϑ ἰῃ [80 Εχοχοῦ631 δὰ ΟΥ εἴ 081 ἩΒΟΓΘ ἐμ Υ πὶ} ῬῸ ἰουπὰ ἀϊεουποοᾶ, απ ἐ0 ΤΥ ΡΊΠΑῚ ποΐοβ δι ὐοϊπιοᾶ.---Τ. 1,1 

ἰγτθοα. ΤΒδηοοίογι, ἰἢ τοδρϑοῖ ἰο 18 ἴαπον, 18 τῆς 
Μοββίδηΐο βΌστα ΠΟΤῈ αἰβέϊ ΠΟ} ππέοϊάφὰ ἐΠπδη ἴῃ 86 

ῬΒΕΙΥΜΙΝΑΒῪ ΒΕΜΑΒΚΑ, 

ἴπ ἐ)18 τηοϑὲ ἱπηιροτίδης δῃᾷ τηοδϑὲ βοϊθηῃ οἱοβίηρ 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ (ἀδηοβὶβ, [μθτο δοσθ ἰηΐο οοπβί ἀν ώοῃ : 
1. Το Ῥγοριιδοῖῖο ἀθυθϊορσηθηΐῦ ζἜΈΠΟΓΑΙγ; 2. ὑμ6 
Ομαγδοίον οὗ [118 οομῃίθηίϑ ; 8. (8 ροοίΐολὶ ἴοσῃι; 4. 
ῺὩ οτἱρίη; ὅ. [86 δηδίορίοε ; 6, (86 Ἰἰϊογαίαγα ; . 
186 Ρυΐῃ!5 οὗἩἨ ρδυι συ} Ρ ἰπίοτγαβὶ, 

1. 7λε ρ»γορλοίδο αευοίορηοηί. ΤΏ ὈΪοβδίηρ οὗἉ 
Φλοοῦ ἴοττηβ ἰδθ οἷοβο, 6 ἰδαβὺὶ {0}1 Ὀ]οοιλ οἵ (ῃ6 
Ῥδιγίδγοἢ] ΡΤΟΡΠΘΟΥ͂, ΟΥ οὗ 6 [πδοοσγδίδο ῥσοτσηΐβα οὗ 
1:6 ραιγίγο μα] ὄἔστηθ. ΤΠ βορὰ οὗ ἴῃθ φῬγοιϊουδηροὶ 
ῬΘΆΒ6Β, ἴῃ 8 υῃίοϊἀΐηρσ, πγουρὰ (Π6 ὈΪεββίηρς οὗ 
Νοδῶ, ᾿πγουρῇ [86 Ῥτοσοΐβοβ σίτοη ἴο ΑΡΓΑίιδπι (68- 
ΡΟΟΙΔΠΥ 186 οἱοβίηρ οη6 οὗ οὗ. χχὶϊ.), δπὰ, ΒηΔΙΠΪΥ, 
[Ππγουσῃ ἔμπα Ὀ]οβδίηρ οὗἉ [5886, δ {116 ῬΤΟΙΏΪΒ68 τηΔα 6 
ἴο δοοῦ, ἰο Ὀδδοιηδ, δὲ ᾿δϑὶ, [π6 ρτορμοίίο ἔοτι οὗ 
Ἰηἴς, δ ᾿ὺ 8 τηδηϊοδιθα ἴῃ ἰδ ἔαϊυγα οὗὨ (86 ἔτοϊνα 

Ῥτοτοΐβε8 μι Ποτίο ; Μ δὲ (86 ρΡοοὶΐο ἔοστω, ποῦ 8 
80 ὈΘΟΌΪΙΑΓΡ 4 ἔδαϊασγο οὗ (ῃ6 Μοδϑεϊδιηΐο ἰοῦ 
αἰϊαίηθ ἴῃ ἴθοῖὰ ἴο ἰδ0 1} τηϑαβυγο οὗὨἨ ἱἰὲβ Ὀἱϊούμι. 
6 58}8}} πιϊβίαϊκα (86 τηϑδπίηρ οὗ ἐμἰ8 Ὀ]εβεῖτισ, πη- 
1688 τὸ οβγαδίο ᾿ξ δοοοσαϊηρ τὸ ἴμΠ6 ἰμοοστδις ἀσρτεα 
οὗ ἰϊ8 ἀονοϊοργηθηὶ, οὗ, 1 πὸ ἀο ποὶ ὈΘΑΣ ἰπ χηϊν 
(δαὶ ἰξ δίδηβ το σαὺ ὈδιΘοΏ {86 Ὀϊοδδίπρ οὗἨ Ϊδδδς 
δηὰ ἰῃ6 Μοδαὶο Ῥγοϊΐβοβ, 

ἴῃ σοβροοὺ ἴο ἰμ8 δυπάδιηθηίαὶ ἰάθ859 οοπίαϊπδὰ ἰῃ 
[8686 Ὀοηραϊοιίοη8, δ ΤΑ Ὀ6 βαὶὰ {πὶ (ἢ Ὀϊοαβίης 
οὗ Φυᾶδ ἔοστηβ ουϊ θην 118 ΘΘΏΙΤαὶ ροϊπὲ, ἰο π ϊοῦ 
(μὰῖ οὗ Φοβορίῃ τζβδεοβ ἃ οογγοεροπαϊηρ οομίγαϑί, 
ΤὨΘ βρίὶ τί! οὗ 1δγδοὶ ἤπια [18 Θοττοβροπάϊηρ οχργοββίοῃ 
ἴη ἰῃ6 οηο, ἴδ6 Βοασί οὗ Φδοοῦ ἰπ (6 οἱδου. ΤῈ0 
ΟἸΠΟΥΒ ΚΤΟῸΡ ὑδοτηβοῖνοβ ἀτουμπα ἴΠ686, μοὶ 88 ἰϑοϊαϊοα 
δίοχμβ, Ὀαἱ ἴῃ εἰσιϊβοιηςξ τοϊδιίοηϑ. Τὴ ἀφοϊαγρίδουε 
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τοδᾶο ἴῃ τοαροσὶ ἰο Βουθαῦ, Κἰπηθοη, [,οΥἱ, ἰμἸς ἐμ τη" 
86} γ68 ἰοροίδος, δηὰ μαγθ ἃ ἀΐγοοὶ νἱον ἴο {π6 ἀἷ8- 
εἰποίίοη οὗ δυάδα. ἴῃ ἴμοσδο οὗ ΖοὈυϊυη διὰ ββδοθδγ, 
ὙὯΟ, 88 βοῃ8 οὗ [,μδὲν, δσο μίδοοὰ Ὀοΐογο [86 Βο8 οὗ 
ἐδο πδηάπιαία8, [ἢθγθ ἱβ ἃ γούεσβϑαὶ οὗ (9 Ὠδίογαὶ 
ογάον οὗ δβιιοοεβαίοη, βίμοο Ζθυυΐαη, [86 γουῃροῦ, Ὀσθ- 
οϑᾶθθ. Τίογο δοοβ ἰ0ὼ ΠᾶΥΘ Ὀ6ΟΠ ἃ ΤΟΙ 9 ΠΟΙΘ 
δἰταῖϊϊαν ἰο ἰῃδι πϊοῖ 10 το 106 ργοίδγθηοο οἵ Ερδγαίτη 
ἐο Μαθδβϑθῃ. Ζθϑθυϊυη δ Ργοίογθοθ βϑθλβ 0 σΟὨδίϑὶ 
ἴῃ (δῖα, ἰμδὶ ἢθ δδ8 ρίαοθα Ὀδύνγθο {πν ὀ 8688, ὀχίθηδ- 
ἱπρ ἔγοπι ἰ6 Θδ οαΣ 8ο6 ἰο (89 Μοὶ ογτδῆθασι, Δ 
ἐπόδοδιίοα οἵ ἃ τίοδος που] γμοαϊου. δὴ οἱοθοθ 
ἐδὸ φστοὺρ παίοιι, ἴκ ἃ οοῃβίβιδἰΐοη οὗ βϑυϑθῃ δίδγβ, 
ἔοτταβ ἰίβοὶ δτουμὰ Φυάδῃ. ΤΈΘῺ (ΟἸ]οττΒ (86 αὖ80- 
υἱαϊύίοη (νοῦ. 18), ἰῃ ποι (ποτ δθθβ ἰ0 ὈῸ αζδίῃ ἃ 
δουπὰ οὗ Ψυάαὶν ἀοδίηγ. [πὰ ἴδ6 πδίατγαὶ ογάθσ, 
Ναρδία] πουϊὰ δνθ οοῃθ ποχὶ: Ὀπὲ (6 Ὀ]οθδὶ 
ἱποίαδει Ὀοὶδ [86 ἴπο δΒοηδ οὗ 1.68} μδηδπιδία, 
διὰ Αβῆδγ, Ὀοΐγθοι [6 Β0η8 οὗ Βδομο}᾽ 5 παπἀμηρδία, 
Ῥδμ διὰ Ναρίμαὶ. 1 ἰ8 ποῦ ΘΔΔῪ [0 δ00 {Π6 τϑδϑοῦ 
οὗ ἰδΐ8, ὉΠΙ688 ἰὲ ΜᾺΒ ΒΟΙΠΘΠΟΥ ἰὸ τοϊῃοσοθ (Π6 1ἴη0 
οὗ Βδοβοὶ (βγουρῆ ΝΑΡΒΙΔΙΣ ; ΟΥ ἯΘ ΤΩΔΥ ΒΡ 
ταὶ 186 ροκἱϊίοη οὗὨ [86 [Ὡγϑθ πϑιρϑὰ Ὀσίοτθ Φοδορὰ 
Ἰοὰ ἰο Φοβορὰὴ δῃὰ Βοηΐασοῖθ, αδὰ ἷβ ἧἶἶκο Φόβθρᾷ δὰ 
ἑηνί πο Ὁ]6 ΠθτῸ πῃ ἀοίοδμδῖνο τῶσΌ ΑΒΠΟΡ ΤΉΔΙΚΟΘ {80 
Ῥτοϊυᾶθ ἰοὸ 16 τίοι Ὀϊοβϑίησ οὗ Φοδορὶ ἴῃ πδιίαυσγαὶ 
ΤὰηρθΒ. ΝαΑρ ἰδ 1} γα τὶ διυχΐη ἴῃ ἱτηροίποῦ8- 
Ὧ688 δηὰ ἀοοίδίοη οἵ ομασγδοίοσς. [0 18 βίσ ΟἹ] ἰη δοοοσᾶ- 
8060 Μ:ὶ [86 ϑρί τις ΟὗὁὨ ΡΡΟΡΏΘΟΥ, ἴδδς (πὸ ρῥίοίτιγθ ἈΘΓΘ 
ἵνα οἵ (6 ἔπϊαγο οὗἨ [6γ 6} 8 ἰτῖοθ βῃουϊὰ δαγὸ ἰ(8 
ἔρμ δηὰ βῃδάο, [8 Ὀγτοδα ἔδαίῃγεβ, δηὰ ἰ(9 γηοτο Ῥοΐῃιδ 
ο Εἰδααιίῃρ, δηὰ (δμδ ἐξ βου] Ὀθ 7 υϑὲ 825 ἰη ἀοἰοιτηϊηδὺθ 
ἴπ ἰζ8 ΟὨΓΟΏΟΪΟΩΥ. [Ι͂ἢ σοδροοὶ ἰ0 {80 πδίαγο οὗἉ [8 60}- 
τοπίδ, Κποθοὶ πιδίἰδίηϑ ἰπδὺ [ἢΐ6 ρογος οὗ βοτὶ ρίυγΘ 
18 ἱποούτθοῖν οα]θὰ [09 δέαδείησ οὗ ὅθδοοῦ. ΤῈ Ὀ]688- 
ἱὴρ οὗ Μοθοϑ, θουΐϊ. χχχὶϊὶ., 15. τ ρΒΕΥ 8δοὸ ἀθαϊκχιαιοα, 
Ὀθοδῦδο ἰὺ σομ δίῃ ΟἹ ροοὰ ἴον 80 ὑγῖδ68: ΜΔΣ]δὲ 
118, οὨ ἴΠ6 ΘΟΠΊΓΔΓΥ, ᾽Ὧ88 τσοὶ ἰμαὺ ἷ8 ἰὸ τιοῖν αἷδ8- 
δὐνδηίαρθ. “Ψυάδ δηὰ Ψοβερῇ, δα ἴΠ6 τηοδὶ ἱπλ" 
Ῥογίδηϊ, ἃγὸ ἰγοαϊθα ἴῃ ἐδ9 χηοϑὺ ἈΥΟΓΔΌΪΘ ΤΩΔΠΏΘΡ : 
ΝΑρδία!!, α͵5ο, 18 δροΐζθῃ οὗ ἔδνυογδΌΥ ἰῇ τοδρϑοῖ ὑὸ 
ἀοράβ οὐ μογοίβτω, αηὰ ροοῖΐο δῖ, 88 Αβῆοὺν ἔοσ ἷβ 
Ῥγοάυοῦναε ἰογσίογγ. Το ἃ [0] ΓΔ Ὁ] ἀορῦτθο [86 ΒΆΣΩΘ 
ὨΙΔΥ͂ Ὀ6 Ββαϊὰ οὗ Οδ4, πδο, ἱπάθοα, 18 οὐϑγοοσῃθ, αὶ 
ΟΥ̓ΟΣΟΟΙΏΟΒ δῇ Ἰἰαϑὶ : ὙΝΠ|[8ι ἴξ ἰ5 ποὶ βαυΐηρ τη! ἢ ΓῸΡ 
Ζεοθυϊυῃ ἐμαὶ ἢ 588}} ἀπ οὶ] Ὀγ (86 8065. ἘΒαῖὶ ἴ8 
ἀεοϊαγοα οὗ ᾿ββδοῆδν, ἰδὲ Β6 γίο} 8. Ἀἰτ86 1 0 ἰαθοῦ 
{ἰκ δὴ 888, Οὐ σ0ἢ Ῥδῃ, (μὲ ᾿ἰκθ ὁ βοσροπὶ 
.θ ἸΌΣ ΚΒ ἴῃ [86 ῥδίι, οὐ οἵ Βοηαγηῖπ, ἴμδὲὶ πὸ Β84]} 
ὈΘ6 Κα ἃ σαυοηΐηρ πο], οοπίδίηβ, δὲ ᾿θδϑέ, ἃ το ϊηρ᾽ ηρ 
οὗ αἰϊδαρρτγοθδίου,᾽"" οἷο, ΤῊ δοτ ὈυΓ 4 ῬΟῸΣ 
ΘΟΙΡΓ θη βίου οὔ ἰἢ6 Ῥγορβοῖΐο ἔοστηβ οὗ βρϑϑοῦ, 
ΙΓ ἴῃ ἃ ροοὰ βθῆβο, δυΐϊ δῃ 8 ἃ Ἰίοῃ ταϊωρδηΐ, ΜὮΥ, 
ἴα ἐδ ΒΔΠῚ6 Β6Π46, ΙΔΥ πού Βοη͵δταϊῃ ὈῸ ἃ ὙΟΪ, 68- 
ῬΘΟΐΔΙΥ ἃ υἱοϊοτίουβ οὔθ, (πὶ “ἴῃ ἴδ6 ον α 

6 0011} Απὰ ὙἘΥ βῃομ! ἃ μοὶ ἤδη, το 8 
ἡπᾶχοὸ ἰπ ἴβγϑοὶ, Ὀ6 οοτηρατοὰ ἩΠῺῸ (6 βοτραηΐ ἰπ 
υἱὸν οὗ 818 βίγδαίθσίοδὶ οσαπηΐῃσ ὃ ΑἸορ πιὰ ΝᾺρΡΒ- 
181}, ὑμ6 δινιἔι.-οοὐοα ἀ6 Ὁ ΤΩΔΥ͂ 4160 Ὀ6 Ὡδιηϑ, ἴῃ 50 
ὈΠΙΔΥΟΓΆΡΪΟ τᾶν, (6 Βίτοηρβ- ὈΟη6α 888 Ιββδοῖδν, Ὑ80, 
ἴῃ ;ῖ8 οοτηξογί8 ]6 ἰογθ οἵ ρθδοϑ, ἀδνοίθβ ἰμπηβοὶ ἴὸ 

ἣὖ Βοτυΐοο, δηὰ ἴο {86 ἰτδηϑροτὶ οὗἩἨ Ὀυγάθδηβ ὃὉ6- 
πόθο ἰῃ0 ΟἰΔ]1]168ὴ 866 δηὰ (6 δουίδοσι τορί 8. 
Νοχύ ἴο ἰμ680 δηϊμλαὶ ὥσυτοθ, 080 οὨδγδοίθ 8[108 
ἅΓῸ ἴο Ὀ6 τοραγαρα δοοουϊης ἰοὸ ἰδ οτίθηξαὶ υδϑαρθ, 
δηᾶ ἠοῖ πηοΓαϊ σο ὩΡΟΣ ἰῃ ΟΡ οσοἰ ἀΘὨ 18] ΜΔΥ, ΘΟΙΩΘΆ 
ἴ8ο ἤρυτο οἵ ἴμ6 ρἰαῃΐ : ΦΌΒΘΡΆἢ {86 ἔγυλεβαὶ νὶηα, βὰρ- 
Ῥ]οπιθηίοα Ὀγ [πὸ Βυτοδῃ βσυτο : Ζοθαρὰ, [86 δοδϑῦ, 
Οὗ ΤΔΓΚ ἴον (Π6 ΔΡΟΠΟΥ ΒΒ ΔΙΤΟΉΘ. [},μ688 ἀονοϊοροὰ ἰδ 
ἰδὸ ἔχυγο οὐ Αβδδγ, (διὸ Γουδὶ ρυγνογοῦ, οὐ οὗ Ζορυΐϊαῃ 
(86 δίρρον, οὐ ἰμδιὶ οἵ ουῦθῃ ἀγάπῃ ἔγοσα (πο ἰηβία- 

ΠῚ οὗ τίου. [6 ἰξ δὴ οὐἱἱ ἀόόσῃ Ῥσοπουποϑὰ Ὁροἢ 
Ἐουῦθῃ, Ῥοϊῃίϊηρ, δθ 10 ἀο68, ἰο Ηΐδ βἰη, [δὶ μο βῃουϊὰ 
09 ἀοροθοα ἤτοι ἴ86 Ὀἱγι τ ἢ Βδίῃον, δοοογαϊην 
ἴο ἴδ βεχίρίαγο, 18 16 8 τηϊκίογιυπηθ τ Ώθη ἃ τηδῃ 6 1}- 
Ὀγδοοῦ ἃ οδ]]Πὴσ ἰο ὙΒΙοΝ ἮθΘ ἰθ ὑποαῦδ], 88, [0 6 Χ- 
δΏΡΪΙ6, ὅδυϊ δυο Φυΐαβ, ΤὮΘ ῥγίποο οὗ ἴῃς ὑποῖνθ 
εὐὔἰθοῶ τηυδὲ Ὀ6 ϑοτηοιἰηρ, ΤΏΟΓα ἰδ 8ὴ πηΒί8 016 τνἃ- 
ῬοΟΥ. [ὲ νῶϑ, βοπόνοῦ, ΟΥ̓ (8 ἀοιογιηἱηδίίοη ἰδδὲ 
Βουῦθῃ γγὰβ οα ἔγογα ἰβ οσῃ ἀοοίτιοίίου, ΗΘ 
ΤΟΙΩΔίἢ5 ἐμ6 ὥγβι Ὀοϊον ἴ.6 βτδι.θογη, δηὰ, ἔγουα (Ὠΐῶ 
Βίαιο οὗ ἔογῦοδγδποθ δηὰ ῥγοίθοιΐοῃ ἢ6 τῇδυ 8.}}} ἀ6- 
ΥΟΪορΡ (Π6 τοῦτο πιοάογαὶο Ὀϊοββίης ῥγοηουπορὰ 
Ῥουΐϊ, χσχχίϊ, 6. Κ᾽΄ὔθου δηὰ 1ονἱ πᾶν ποῖ, 119 
Βοαῦθα, 80 τορεηιοὰ οὗἨ {μεῖς οἱὰ φῦ, ἐπὶ ἰΐ ταν 
οὶ Ὀ6 δραίῃ ομδγζϑὰ ὑροῖὶ ἰἤ θα), τι ἃ τα] οἀϊοὶίοι, 
οὗ 6 ἀοοὰ {ὑδπδὲ ΠΔῪ γοὺ ὈΘΟΟΙῺΘ ἃ Ὀἱοβδίημ, 1 1 ἰδ 
(26 οοοεδβίοῃ. οὗ οἰιδβιδίηρ, πατηΐπρ δὰ ΟΣ γἱην 
ἴδοι. ΗΟ ἱμοὶν ἀϊβροζδίου ἴῃ Ἰαταοὶ, τ οι '8 ἰτη- 
Ροθοὰ ὕροῦ ἰδοῖλ 85 ἃ ῬΘΏΔΙΕΥ͂, ΤΥ ὯΘ ἰταπϑίοιτηρα 
ἴηΐο ἃ αἰδεϊηοίίοι, ἱβ βῃονσῃ ἴῃ ἰδ6 Ῥοκίξίοῃ οὗ 1μονὶ, 
διὰ ἴῃ ἰῃ0 Ὀ]οδαίησ ἰδίοῦ Ῥγοῃουηοοᾶ ὉρΟοῺ τ, 

ΡΟΘθ6 [ ουϊ, χχχίϊ, 8, ΤὨσουρῇ (δ ῖ6 ἀϊδροτγείοη, βίπιδοι, 
ἰπάοοί, ἀἰἸΒΑΡΡΘΟΓΒ 85 ἃ ὑσῖδθ, θὰ} ἢ6 ὈΘΟΟΙΏΘΒ ποῖ» 
Ῥογδϊοὰ πὶ δυάδα, [π0 Ὀθβί οὗ [86 ἐποῖνο (Τυάρ. ἱ, 
8). Βοηΐασαίη, “126 τανοηΐηρ νὸ ἢ) Ὀδοοιηθα, ἴῃ 
ἐΐ:9 ΠΡΟΒΒΕ ΟΣ Μόοϑοδ, ἃ ρτούϑοϊοσς οὗ {πὸ Ὀοϊονοὰ οὗ 
Φόβον. ὉΪὰη 8 ῥταϊβοα ζ0Σ εἷβ τηδνί ἐπηθ ροβὶ- 
οι ; Ιβδδοδδν, (1:6 Ὀσοδα-ἰστοθϑὰ ρϑαβδηΐ, τοὐοῖοθα ἰῃ 
δἷδ ἰθῃίβ. Οδά, (80 δρύες ἴπ αομθαδὶβ, Ὀθοοσηθδ, ἴῃ 
ἐδιο ὈἹοθείηρ οὗἨ Μοθοβ, ἃ Ἰΐοῃ ᾿ἴϊκοὸ δυάδι; δῃὰ βο ἤδη 
ἰδ ἃ γουῃρ ᾿ίου, τοδὰν ἴὸ βργίηρ, δθ Ὀθέογ 89 τῊῶϑ 
οοΙηρδγοά, ἰῃ ἃ δί ταῦ τδμον, ἴοὸ ἃ ἀδειηρ βογροιὶ, 
ΝΑρΡδ ΔΙ ἰ8 8111} ἀοϑογϊ θα 88 011 οὗ ζτδοο, ἱβουρὰ ἴῃ 
ΤΩΟΓΟ ΘΟΧΡτγαβδῖγθ ἰδηροδσο. Αβδον, ἯΒΟ, ἱπ ἀσηῃοδία, 
ἷθ 11} οὗ Ὀγοδά, ἷ8 ἐπδοθτο, ἴκ τ186 Μοβαῖο Ὁ] δβίηρ, 
ἴο [06 “δρουπάΐηρ ἰη οἱ!" ὙὯῦὸ ποοὰ ποῖ τόπον 
ἐδοτγοΐοτο, (αὶ Φοβορῇ, τῆὸ 8. Ἔσο Ῥταὶβοα, 15. ΘόΌσῃ 
Ῥαγοὰ, ἴῃ [86 Ὀϊοδεαίηρ οὗ Μ' ἴο ἴμ0 οχ δπὰ ἰδε 
ὈυδΆ]ο. ἴῃ (6 ᾿δῦον μαποάϊοθΐοι, 1806 Ὁ] οὔ 
“υάδηη ὈΘΟΟΙΙΘΘ ΤΏΟΓΘ ΤΑΥΒιΟΥΣΟΌΒ, ΤοογΘ ἰηαϊνί πα], 
ΤΩΟΙΘ Βρί σοῦ, ὙΜ1δὲ γοὶ ἰὮθτο 8 ἃ (Δ]}}ηρ᾿ Ὀδοῖς οὗ 
[80 τἱοὰ ἀδγοϊορτηθῃς ἴῃ Θφηοβίβ. Τ|ιθ 
ἀοπὶ πδίίοι, ἐποτοίοτα : ἴμι6 Ὁ] οδαίηρ οὗἩ Φαοοῦ, ἰ8 νν6}} 
ατουμάοά, Ὀοαϊά68 Ὀοΐηςς ΘΧΡΡΘΘΒΙΥ οοπβττηθα ἴῃ του. 
28. ἴῃ τοραγὰ ἰ0 (6 τϑἰδιϊοηβ, οὐ [86 ρογβρϑοίίνᾳ 
οὔ {18 ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ἱ 18 ἱποοστϑσὶ ἴο Βα , 88 ΒΑυΤΩΡΆΓ- 
ἰδ δῃὰ Κυτίχ ἀο, δαὶ [6 δοοὺ Ὦθτθ ἸΟΟΚΑ δὲ 1ῃ6 
ἴπ)ς οὗ ἴδ 4 88 αἰνίηρ [89 ἤΠποθα οὗ εἶθ ρμἱο- 
ἴυστο. Τὰ ἴο ᾿πνὶξ (ἢ 6 ῬΓΟΡΆΘΟΥ ἰῃ (16 οἰάθῃ {ἴΣ26, 
ἷθ ἴο ἀϊνοδὲ ἰν οἵ 118 ομδγδοίοσ δ ἰσια ῥὑτοαϊοϊίΐοη, διὰ 
ΙΏΒΚΟ ἴδ ἃ ΤΩ6ΓῸ ργοδδρίηρσ. ΕΟ ΡῬΤΟΡΒΘΟΥ, ἱπάοοά, 
848 8 οἾγῃ Ῥτγονίβίομδὶ ροἰπὶβ οὗ δἷτη δῃά γϑϑὶ, Ὀ6. 
Ἰοηρίηρς ἰὸ (86 ὄτπθ ἰπ ἩΠΟΘΘ ΌΤΙΩΒ δπὰ }ο]οτβ ἰδ 
οἰοίδιο5 ἰἰ861, γοὶ 5β}}}}, ἰὼ 118 1αϑὲ δἷπη, οὐδὸν ροὶπὶ8 ἴὸ 
πο νογίοοοη οὗ [86 κίπηράοπι οὗ ἀοἀ. ΤΆΪΒ, ΤΔΟΥΘ- 

ΟΥ̓ΟΥ, ἰδ ΒΕΙΟ ΟΧΡΓοββοα ἴῃ ἐδ ὙΘΓῪ Ἰοἰΐον, κ᾿ ΠΊΝΩ 
ὨΣΘΙΙ, ᾿ἰζοτϑ!γ, αὐ ἐλ6 σπα οὗ ἐδ ἄαυε, ἰμαὶ ἷβ, ἴῃ 

{86 Ἰδδὶ ἐΐτηθ, ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν (ΟΣΧῚῪ--ποίὶ 
(86 δυΐυτο ἰπ ροπογαὶ, Ὀὰϊ [86 οἰοβίπρ [ιΐαγθ, ἰῃ ἴδοι, 
η9 Μορδίαπίϊο ἐἶπηθ οὗ {16 οοτηρϊοἴοη,᾽" εἰο, (ΚΕΙ 
Ρ. 384. Ὅταο ἰν ἴ6, (μὲ ἴμ6 ρΡετοά ἔγοτα [86 {{τὼ6 0 
1:9 δὰ ἴο ἐδδὶ οὗ Ῥανίἃ ἀρρϑᾶγβϑ δ8 86 ἀρίοι- 
ταϊπαίο Ἰογοστουηὰ υἱοῦ οὔ [16 86οσ, Ὀαΐ {818 8, ̓ 186 1} 
ἃ δ τη 0] Ϊο οοπβρυγαίίοη, ἴῃ πίοι Β6 Ἰ00Κ5 [Πγουρῃ, 
δηὰ ὈοΒο 8 16 ττοὶο Μοαβδίδηϊο Γαϊγο, οὐθὴ ὑοὸ ἐϊδ 
οἴοδβα, ἐδουρσὰ ποὺ ἴῃ [18 μεγέθει γ ἀονοϊοροά [ϑαϊατ68. 
Φυσὲ 80 ἀοοβ ἴδ ῥγοίδυδῃροὶ ροΐῃξ δγεβυ ἰοὸ ἰἢ8 
οῃὰ, Ὀσὶ ΟὨΪΥῪ ἴῃ 18 τιοϑὺ βθῃ Οὐ μ6 5 88 (ἢ 84]- 
σδϊΐου οἵ ἴδ9 ἔαϊυγο. 

9, Τῇ διεεείηρ, ἐπ ἰδ6 οὐαγαοίεν ΟἹ ἐΐδ οοπίοπίδ. 



650 ΟΕΝΈΒΙΒ, ΟΕ ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΞΕΝ, 

ἔπ ὁδοῦ ῬΓΟΡΏΘΟΥ γὸ τουδὶ ἀἰπιξηιρηϊβῃ ἰὮτοθ οδρ ταὶ 
Ῥοΐδίϑ : 1) 118 Ὀδδὶβ ἰπ 16 Ῥγϑϑθδί, οὐ ἐϊβ μοὶπὶ οὗ 
ἀορατΐαρο; 3) [18 ποδιεϑὶ ἔοστηῃ οὗ [0 δυΐυγο ; 8) 186 
δυο . ] δ] τ ὐφπροι οὗἨὨ 06 βδὴὼθ ἕο (06 νἱάδες 
ΠΕΙΝρς οὗἨὨ τμ0 τοἀοπιρίξοι Ὠἰδίοτγ. πὰ 8ὸ 8610 
Γεγ86] 'β δὲ (8 δἰδηδροῖηῃς οἵὗὁἨ ΡΤΟΣαΪβο 88 ὨΠΠοσῦΟ πῷ" 
ἐοϊθὰ : ἰῃ ἐδ ργορδϑίίο οἰθαγΒ 56 οὗ ἰἰ5 ΠΙσπιϊπαιέοι, 
Βο δ068 ἔπ8 ΟὨδιδοίθυβ οὗ 1ν]18 ΒΟ, ασιὰ {19 γϑὰὶ ὕ7Ὸ- 
ρΡθριο δ ἰὶ ἴδ 'π (μοὶν ἰλαϊνίυ}γ. ἘΝ δὺ ἐβ τοτο 
οἶδας ἴδῃ ἐπδὶ δπἀ δὴ δ᾽ γοδαν τουθα]δ ἴα ἤσῃ πδίτσο, 
Φοδορὰ (μδι οὐ τδὸ ἔσυϊα} ὑτοθ, οσ ἐπὶ ἈΘΌΘΏ, 
Βἰσηθου, διὰ 1,ονὶ ἀο δἰγοϑάγ δ!ον οἷδαῦ ροϊπίβ οὗ 
ἀϊκειπσείσῃ πὰ ἐμοῖς ἤνεβ. Βαυὶ ἴα ἰδ6 οἰιασαοίαν οὗ (86 
ΒΟΏΒ 6 8668, ἰοο, ἴδ βγεῖ ὑπο πιρ οὗ (δ6 ἐσῖθοθα ἴδ 

ΟΥ̓ΘΣ Δ5 ἰδ γϑυ6818 96] ἔτοτα ἔθ ἰἶτηο οὗ ἴδ6 
δυ ἴο ταὶ οὗ θενὰ. Το ΒΘΌΡΘΙ ἰδ ΠῸ ΤἸΔΟΤῸ 

γοῖ 9111} νοῦ] ὑτου! θα ἴον ἴῃ ἃ ͵ὰγ 
ἱπρ ἴἰο πιἷβ8 πωρασῃι πδίατο. Τρ αἷπροι- 

εἷσῃ οἵὗἨἩ Βίίδβοουῃ δηὰ 1 οΥΐ Ὧ88 δργοδαὰυγ Ὀθβὰῃ. ΤΠ 
, Εἷδο οὗ Φυάδῃ δάναδαποδθα πῆθτθ δὰ τοοτο ἰοτγατάδ ἐπ 6 

ξΌγΑ] ἀἰκηΐγ. ΖΟΌαΙ σα [188 μῆ8 Ῥοδιίσῃ, δὸ ἔλνογδθὶθ 
ἕος πον]γ ἱπίοσοσυγβο, Βοῦύνοου ἱθὸ ΟαἸ θδη κοὰ 
Ὧλο Ν οὐϊϊούγδαβδθδη 8088. βαδοβαν ἢδ5 ἄγαν μή5 ἰοἱ 
πῃ τη6 τον τορίσδε οὗ (δ) μἱδίῃ οὗ δειεοαῖ, οἷο. 
Βυϊ πον σς Ἡου]ᾶ ρῸ ΘηΠΓΕΙΥ οὐϊ οὗ (λ:6 Ῥτορμϑεο 
δρδῃοτο, ἢ Β6 βϑουϊὰ τηΐδίαῖο ἔα τποοοτβο γοάθρ- 
Ὅσα ἰάθα, δϑ ἷΐ βῃ ποθ ἱπτουρὴ 1656 ουκἴποθ δὰ 
οΟΙσσα, οὐ ὑποὶν δυτη 1164] οἰαγδοίου, ἸΤΐδ οατδο- 
δεν δο;γ65 οἰοαγοδὶ ἰηίο Υἱοῖν ἰπ ὁπάδῃ. 

8. 77. 'ο ἤογηε. ὝΙΣ ἐδθ βδαοτοὰ δρρϑαν- 
αἴθ οὗἩ ἰδὰ ροορὶα οὗ αοά, ἰδ ρϑορὶθ οὗ 6 ὩΘῪ 
ποῦϊα, ΟΟΙΏ6Β [0.6 ΒΡΟΘΟΝ οὗὨ ἴπ0 πο ποτὶα: τὰδὲ 15 
ἰὰα Ῥοείγῃ, ροτίσγ ἀονοίοροα. Τθοτο ἰβ δἰγοδὰγ [Π6 

18, 16, 19, 320, 32; ἃ 
41), 106. »ἷαὺ ὑροῦ ποιὰβ (γογα. 8, 19), 80 ῬΘΟΌΝΔΣ 
ἕοτιωϑ οἵ οχργοββίου, ἰθθ οἰουδοῃ οὗ δρέγίξ, 
οασὶ 1 ρα; δὰ 811 8690 ἴοστια ἃ ῬΟΘΌΥ 

88 

Νονουδιοὶοβα, (8Π6 τοΐοσθηοθ οὗ ἰξ ἰο Φαοοῦ, διὰ ἰῃ (6 
ἔοττα ἰῃ ὙὨϊοὰ ἰδ δίαπάδβ, 80} βπὰβ ἐδ Τωϑὴγ απὰ 
ΦΔΌ]6 δαρροτίοιθ, ἸΤΏοδο Ῥὸδο ὩΟῪ Ὀδδὶ γοργοϑοης ἰῃΐω 
ψί ον διὸ οὶ ἰισδοῖ, Βαυτι Ὀίοοιοὶ, Ἠρηρθίθῃ- 
Ὀοτκ, ΚΟΙΙ, δηὰ οἴμεσθ. Οἱ [89 οἴδος Βδηά, ἴΠ6 δ9- 
οτἱρώοῃ ἐὸ Ψδοοῦ ἰβ τ 80] τοὐοσίοὰ ὉΥ ὃ Ὗ οἰΐο, 
Βοδυχίδηη, Β]οοῖς, ΚποΡοῖ, δηὰ οἰποτα. ΤῊΪΒ ἰδ ἀπο, 
ἷμ ρατί, ἰο ἴδο βρίτῆϊ οὗ ταϊϊοηδ᾽ασα, ἃ διπἀδιηθηίδὶ 
ααδβυσιριίου οὗ θοῦ ἰδ ἰΠδὲὶ Ῥτορμθοῖθα σηυδὶ ΒΑ ΥῸ 
διΐξοῃ δίϊεσ (0.6 ουδτιΐδ ἔπΠΟῪ δΣῸ βυρροθοὰ ἴο ρῥγοάϊοί. 
αογνεγηθά Ὀγ ἴα, ποῖα] ὑγδηβίοσβ [86 οτἱρίη οὗὨ [86 
ῬαΒβαρὸ ἴο (Π6 ὕτηθ οὗ θεν, δὰ ἷβ8 ἱποϊϊηϑᾶ, πῖιὰ 
ΒοΟΒΙΘα δηὰ ΟἴΠοΙΒ, ἰὸ δϑοσίθα ἴδ ἴἰὸ ἴδ ρῬγορδοὶ Να- 
ἔθδη, Κηοδθοὶ ἀθόπια ἴδ ἃ πείσῃ οδ᾽οοῦσι, ἐμαὶ ἃ 
“ὁ ἴγηρὶα πογηδαθ ᾽) οοὐἹᾶ πόῦοῦ Βανθ ὑτοάυοοὰ 8}γ- 
(δἱηρ οὗ (μὲ Κἰ πᾶ, οβρϑοῖδ!γ δὴ θη ]οὰ δηὰ ἀροὰ 
οὔθ. ΤῊΪΐβ ΤΩΔΥ Ὀ6 οδιτίοα ζλυίθοτ, 80 85 ἴο ἀΘ ΠΥ 
ΘΠΘΓΑΙΥ ἰπαὺ {Π6 ραιγίδγοδ] ποτιηδάοϑ οσουϊὰ μανθ 
οαΥτὶοα τ τῃ6πὶ δηγ ηρ οὗ [86 πρὶ τῖϊ οὗὁἨ 16 Μ68» 
δβἰδηΐο ἔαίυτα ; τὶ οἢ πουϊὰ βον ἰδδὲ ἐμὶν οοπβάσας 

ἴῃ τεδροσὲ ἴὸ {1 165] στουπὰ δο6 ἴδ Αποϊορίοα. Ἀ8 
ἴδ 88. ΘΟΠΟΑΙΤΙΔ ἴδ 6 ΟὈ͵οοοη οἵ Βοϊητῖοἢ αηὰ 
ὩδΙ οἷν, Γ τῃ6 ραϊτδροῦ οουἹὰ ἔογοιδὶὶ ὑπὸ αΐατο εἱ 
ΔΙ1, ΜῈ ἀἰὰ Βα Βοΐ ρῸ Ὀεγοπὰ {π6 αν ἀΐδη μονλιοα, ἰὲ 
ΤΉΔΥ δδ Βλιὰ (δαὶ ἴΐ 16 ἴ00 ΠΆΓΙΤΌΥ, ἴο00 Ἰἰτηϊοὰ ἔῃ 118 
Β0ΌΡΘ, ἰο ἀστηδηὰ διϊοοη. Οἡ 86 αποδιίου, ποῖ 
οὐ ἴδ 8 ἴο Ὀ6Ὲ δϑοιϊθοα ἴο τε ἘΠομίβι, οσ ἐς 
δο δοδονίεί, δοο Κποβει, Ὁ. 3360. Αδὶξ πὶ]}] ποῖ δτ- 
ΔΟΩ͂Υ ϑυὶϊ οἰἴηον ἰπθ ΕἸΟὨἶἷ8ι οὐ 1.6 Φεδονσι, Ἐὺποδοὶ 
8828 ἰὸ Ὀοίδκο Βἰγηβοὶῦ ἴο εἶθ δἰογο- 
δοῦλο δὶ 6 ΚΘΟΡΘ οὐδοῦ ᾿γἱπς Ὀολϊηὰ [Ὧ6 ΒΟΘΏΘΒ. 
ΑΒ ἴο ὙΝδὲ ΘΟΏΟΟΤΏΒ ἰ06 ΔρῸ διμὶ δυϊπουῖογ οὗ ΟἿΣ 
ἀοσυπιοεΐ, ἃ το γᾶ ᾿ἰνοὰ δὲ ἴῃ ἔπη οὗ 86 δγαεὶ 
ἑογιδέδου οὗ ἴδ Δδγοηΐο στίοοιπβοοὰ, πουϊὰ δατ 
Βαγὰϊγ τνοηϊυσοὰ 10 ῥἷδοὺ ἴδιο ἐδ οὗ 1,ονὶ ἴ δὸ 
ἘΒΙΑνΟΡΔΌΪΟ ἃ ἴσης δὲ ἰδδὲ ἴὰ τ οὮ ἴδ ΟΤΟ ἀρ Θδνα. 
Ἀπὰ δβο, ἴοο, ἴ)6 υσἴδοη οὗ ἘδΘΌΡοΩ δηὰ ϑἴτηθοι υο πὶ 
ῬΟΥΟΡ αν ΔΠοοα ΔῺΥ ΗΘΟΌΓΡΘΥ δοηρ- ἩτὶζοΥ ἴ0 ΤοΔ 6 
δύο ἃ τοργεϑοπίδσῃ οἵ {ἰιοὶσς δηοοδίοσθβ. [Ἃπἢ τϑαρθοὶ 
ἴο ἰϊ5 σδαγδοίοσ, [86 Ῥοόσῖῃ οἰδίτηβ [Ὁ ἰἰβοὶ ἢ πιοὶ οἷν 
ἃ ῬῬαϊαροῖιδὶ ἀρὸ, Ὀαΐ αἶϑο ἃ ρδίτί σοὶ βαμτσίου. 
Νουον δ οἶσδδ, ἃ ἀἰϑιϊποιου); ΤΩΔῪ ὍΘ Βλαέοὶυ τωδὰθ 6- 
ἴπο68 (86 Ῥαϊγατοναὶ γαοτηθυνοὶ}α (056 δαΐο-Κϑορ- 
Ἦπς γ)͵ὦᾶὰϑ ἀσα ι}658 αἰλεημἀδὰ ἰ0 ὉΥ δοδθορΒ) δινὰ ἃ οϑ- 
ὩοπΐσΑΙ γϑοθη δῖοι πιοὰ αἰὰ πο γοδίπισο ἴὸ οἰδτρο 
δηγΐηρ ἐσβοηιξαὶ. 

δ. ΤΟ 6. ΤῸ ἀγίηρ βδς (οὐ. χσνῇ.), 
16 ἀγίηρ Μοθεαὲ (θουϊξ. χχχὶϊ.), [ὴ6 ἁγίῃρ “οδδακ 
(ϑοεμ. χχίν.), (6 ανΐπρ βδιδαεὶ (1 ὅδ. χἕἑ), 186 

Βανϊὰ (3 βδι). χχὶϊ!.), ἴὰ 186 ΟἸά Τοβίδπιοης, 
το ΒΙΤΏΘΟΒ, ἴ86 αγΐης Ῥδὰϊ, δπὰ ἴδ ἁγίησ 
Ῥοίον, ἴῃ ἰπ6 ΝΟΥ͂Ν, ῬΡΟΥ͂Θ 700 88 [6 ἔδλοϊ, ὑμδὶ {δὲ 
δορὶ οὐ ἀονοίοα τὴϑϑ οὗ Οοά, 'π δημποὶραιξοη οὗ 
ἀσδίδ,, βοδγβ ἰὸ δὴ εἰενδίθα ο:βοϊ οΌ Το απ, δηα οἰ μῈΣ 
ἴῃ Ρεὶ δποπί οπΆ, οσ ὑτορμοϑίΐο {ὈγοϑθοὶπρΆ, αὖ- 
ἐοδὶδ [8 ἀἰ νἱ 6 ἡδίθγο, [18 οἰδνδῖίου ἀροτο ἔθ 6 δοσηγνοη 
1ἴδ, διὰ ἰζ5 δη οίραϊου οὗ ἃ ὨΘῊῪ δηὰ ρ᾽ογίουκ οχἰδὲ- 
δοθ. Τη6 ἰοσ ΠΟΥ οὗἁ δοιϊ  Ὑ 8 Πδστηοτιουδ ἴῃ 

ἃ [δὸ ἀγίηρ βοοστδῖοα, [δὶ δ6 γοραγάρα ΐγη- 

ΒΘῸΒ ἐῃ6 Γυ[υΓΟ, 
ἤγοτο ἴμο Ὀοὰγ. 1η Οἴδςοτο, δπὰ 

οἴδοι τρίϊοτθ, τά μα εἰσηϊδδι ἀδοϊασαιίουβ. (3:60 
Ἐνοβξι, Ὁ. 49.) Κποῦοῖ, ΠΟΎΤΕΥΟΣ, ῬγΓοβθηβ ᾿ξ, 88 ἃ 
κἴᾶνο αὐοειϊου, τ ΒΟΙΒΟΥ ἴδιο ΠΑΛΥΔΙΟΥ ΤΏΘΘΠ5 ἰο δηδοσὶ 
ἃ ἀΐτοοί μἿΝ οἵ ῥγορμοῦο νἱβίουι ἴῃ ἔθ ἀγὶπρσ “δοοῦ, 
ΟΥ ἩδοῖδοΣ {ποτ 8 πο γα ῖβον ἑωθηἀδα δὴ ἰτηπηοά δῖ 
ἀοτί ναϊΐοιι οὗ κπον]οάμο ἔροαι ασοά. ΤῊ 5 ἷδ Ταϑὲὶ 86 
ΜΆΥ ἴῃ πδϊοὶ οτιποῦύοχ ἰπιοτργϑοίοσβ οἰνδδηζίτωθα Ρ]δο 
186 ἀϊνῖπο ἱπορίγαιϊου ἴῃ οοπίγαδὶ τ, διὰ ἴῃ οομίτ- 
ἀϊεου ἴο, ᾿1μοἷν Ὠυτηδτι ργθοοηάϊ οπίηφθ ; ἩΏΟΤΘΔΒ ἃ 
ταῖϊουδὶ σοι ργϑϑηδίοι οὗ ᾿ὐ6 5668 ἢθτθ ἃ πηΐοῃ οὗ 
ὨΔΙΌΓΑΙ Πυτοδη δίδίδα (ΟΟὨΒΘΟΌΘΩΙΥ ἃ τότ [Ὁ] ἀσδνοεῖ- 
ορϑὰ ρονοῦ οὗ δι δοϊραδίϊοι ἴπ {π6 αὐἱηρὴ τὶ δ 186 ἴΠῸ- 
τοϊπλιίτισ αρίσὶϊ οὗ τονοϊδέου [μδὲἱ ϑηξπιο5 ἰῃτουσὲι ἵστα. 

6. Το ᾿ἰοταίσιγε οὗ ἴ6 ρδββδρο, δοῈ ἰπ Ιηἰστοάο- 
ἔσῃ, Ρ. 120. ΤΏ6 Οδίδίορθθ, ΌΥῪ Κποβχι, ὑ. 858. 
Νοίο ἰὰ Καπ,, ἢ. 386. 866 Μαγγ. Νοίο, ᾿. 661. 

ἡ, Τῆς αἱυίδίοι : 1) Τμο ϊροἀποιϊίου (γετΆ. 1--3); 
2) 16 ροῦν οὗ Φαάδι, οὐ 86 ἱποοοσγαῖῖο πυτοθοῦ 
ΒΟΥΘΏ, ὉΠ6ῸΘΡ ἴδ Ἰοδάϊηρ οὗ (0 Μοακβίδηϊο ἄγε θοστ 
(γεῦβ. 8-18) : 4. Το ἀθοϊασδιίίουβ ὑπαὶ ὅτ ἱπίτο- 
ἀυοίοεγ ἴο “πάδ, Βουῦοι, δίπιθον, 1,6Υἱ (το τα. 
3-} ὃ. δυάδλῃθΡᾳ ἴπ0 ῥὑταϊδοὰ, 86 ῥγίῆοθ ὩΣ} 
εἶθ ὈγοίΏγθς (γον. 8--13); 6. [6 ὈτοΟΙΒΟΓΘ ὲ 
τὲ δυάδῃ, 85 ἰγροβ οὗ 86 ον βἢ πη γογβαϊϊπση, οὖ 
[Π6 δον ἢ ταϊ ἰδίσγ, δειὰ οὗ 6 Φονδ ΡΟΝ Ο ἀδ- 
ἴσῃοο : Ζουαϊθπη, Ιββδοδδν, ὕλη (Υοσβ. 13--18); 8) ἰδ 

Δδδυτορίϊοι οὗὁἩ [6 οὐο ΣΌΠΒ οἷθδν ἰηΐο δρϑυγαϊγ.  στοῦρ οὗ Φόοθορμ, οὐ ἔδ:Θ τυπϊναγβα ἰϑιὶο ( ) 



ΟΠΑΡ. ΧΙΙ͂Χ, 1--8. 

ΘΌΩθΟΡ ὅν, ὑηᾶον (δ Ἰολάϊηρ᾽ οὗὨἨἁ [Π6 ΘΑΤΙΒΪΥ ἤτδι- ᾿ πΊΟΓΘ 
Ὅοτῃ (τον. 109-27); α. ἴδο {τῦ88 [δδὲὶ δγὸ ἱπίγοάπο- 
ΤΟΥΥ͂ ἰ0 δοδορῃ Β ἰεου, ἴ86 συϊίυτο {ἶροα: Οδὰ, 
Αβδοῦ, Ναρὶ δ}: (τοτβ. 19-21}; δ. Φοβορῇ, ἴδια ἀ6- 
γοἰϑὰ, δ ἰθ Ναζαγίίο (οὐ {Π6 οὯ6 βοραγαίϑα) οἵ Ηἷβ 
Ὀτοιγοη (τ 18. 33--26); ὁ. πῦρ παρρία μὲὸν γεν υὐπωμρὴ 
δηὰ {πὸ ργοραγρδῦον οἵ εἶθ υπΐνοτθαὶ τς οἵ [δτϑοὶ 
(τον. 27); 4) ἴμ6 οἰοδίηρ ποτὰ, δῃὰ οοπηδσὶϑὰ ἨΈ 
ἧι, ΦΑοΟ ΒΒ δι δΙ ΘὨ ΔΥῪ ργον βίου [Ὁ ΐ6 Ὀυτίαὶ 
(νοτβ. 28--88). 

[Εχσσκδυβ.--- ὁ 008 ὮΥΊΚΧα ΥἼΊΒΙΟΝ ΟΥ ΤΠῈ ΤΈΙΒΕΒ 
ΔΝ ΤῊ ΜΕΒΒΙΑΗ.--πογα ἰ5 θὰ Οη6 Ῥαγὶ οὗ [16 
Βογίρίυγο ἴο ἩδΙΟῺ (8 Ὀ] οϑεΐηρσ οΟὗὨἨ ὅδοοῦ οδῷ Ὁθ δβ- 
εἰσηοα, πὶ πουῦὶ πιδιεῖπιρ ἰξ ἃ ΒΙ͂ΘΟΡ ΤΌΡΖΟΥΥ, διὰ ἴδδὶ, 
ἴοο, ἃ τηοδὶ δυδυντὰ δηὰ ἱποοηβίβιθης οη0. [δ 8 {16 
ΥΘΓΙΥ ὈΪδοο ἰῃ νιοὶ ἰδ Δρρϑδσγα. Ηδσο ἰὲ 88 ρογίθοιγ. 
τ ὦ ἴῃ ΒΑΙΤΩΟΏΥ ἩΪΠῚῚΠ 411 18 δυστουπαϊηρ; τ 1ϊδὲ 
δα δυ)]οσώνο {τ Ὁ} 688---ἴο ΒΔΥ ποίίηρ ΠΟῊ οὗ 18 
ἱπβρίγαϊΐου, οὐ ἰΐϊθ γου δ 0}]9 Ῥσορμ θεῖο οδδγδασῦον--- 
ἵν68 ἰζ [86 Βίτοῃ οἰαΐτα [0 ΟἿΡ ὀτϑάθῃοο 88 ἃ ὕδοί 

τὴ6 δρὶ τἰϊαλ] Ὠἰδίοτυ οὗ [86 ποτὰ, ον οὗ Βύμηδ5 
Θχρογίθσπσο, ΤΉΘΤΟ ἰ8 Ῥίοίατθὰ ἴὸ ὯΒ ἃ ΥΘΤῪ δροὰ 
Ῥαϊγίδγος βυττουηᾶϑὰ ὮΥ ὨΪβ8 βΒοδ. Ηἶδο μα8 ᾿ἰγοά δῇ 
ουθηίίι 6. Ηθ 85 ᾿ιδὰ σηυσὶι οαΓΘ δὰ ΒΟΥΤΟΥ, 
τθουρὴ οἰδίπΐπσ ἴο ΠαΥΘ δϑϑὴ υἱβίουδ οὗ ἴ:9 Α]- 
ταΙρ.Υ, δπὰ ἴο πδνὸ σοηγοτθθὰ πΠῺ δηροΐβ, ΗἨΪ8 ΒΟΠΒ 
δδγοὸ ρίνοη τη ἰγοῦ]6. ΤὨεῖν οοπάποὶ μα5 16 τὰ 
ἰο δίυαγ οΟἰοβ ον ἱμοὶν ἰηαϊνί δ] οἰδγδοιοπεοθ. Ηὸ 
᾿ἶνοβ ἱῃ δὴ ἃσο νὮθη ρτοδῖ ἱροτγίδηοθ 18 δἐδοῃθα ἰ0 
186 ἰάοα οὗ ροδίοεν, δηὰ οὗ ἐποῖν ζογίπῃμοθ, 88 (89 
ΒΟΌΓΟΘΒ οΟὗὨ ῬΘΟΡΪ 68 δηὰ γϑοθϑ. Τ8 15 τῆοτο ἐμουρης 
οἵ ἴμδη {ποὶν ᾿τητηϑάϊδίο ρουβοηαὶ ἀοδβιΐηγ. [τ ἷα, οὗ 
811 ἀρο8, [6 ἴδγί ποδὶ τοιηουοα ἤτοῖὰ ἰδὲ δῆθεν ἴῃ ἀϊ- 
ψἰ ἀυλ)ίατη, πῃϊοἢ, ὙΠοίμοΣ {τῸ6 ΟΡ 8186, 18 πον Ὀ6- 
σοτϊηΐηρ 80 το ἱπ ἴἰΏ0 ποι]. Μίϑη ᾿ἱνοὰ ἴῃ τ οἷν 6 ἢ}]}- 
ἄγϑῃ, ίονς ἴη6 ζιξατα, 88 ΠΟΥ Ἰοοκοᾶ Ἀδοὶς “ἰο Ὀ6 
κεϊδοτγοὰ ἰο {μαῖν δι οτ8,᾽) ἴῃ ἰῃ0 ραϑὶ. Τ|ι:ἄθ8 οὗ 
ἃ οσοπίϊηυσα ἰάἀΘη ΠΥ οἵ ἸΗἶδ ἱπ ἕδσα 68, ὑτἰροβ, δηὰ 
Πδίϊοη8, πηδκίηρ ἰϑτὰ [86 ΒΔΙΩΘ Ὠἰθίοτί αὶ θα 68 
ΔΙ͂ΟΣ δζθ, 'ἰ8β ἰὴ 20 ὈΟΟΚ 80 ΟἸΘΔΙΥ τοοορηϊζοα 88 
ἴ6 Β[016, δηὰ ἴῃ πὸ ρματὶ οὗ [Π6 Β[0]6 ἱβ 1ξ Ἰῇοτθ 
βισ  κἰηρ ἰμδη ἰΐ 8 ἴῃ θῃθβίβ, [ΠΟΌΡἪ τ,Χὸ Δ’Θ ργοβϑηΐ- 
δα ἰδοῦ τὴ (16 ΥΟΤΥ͂ τοοῖϑ ἰδίοσυ. ΑἸἹοὴν 
ἩΠῸ (ἷ8 πότ 6 ἰάθθβ οὗ οονοηδῃηςξ δηῃὰ ῥγοσηίθο, 
ποῦ, τ ἩΘΌΠΘΡ γϑαὶ ΟΥ ΥἱΒ ΟΏΔΡΥ, ΓΘ τοδὶ ΡΘΟΌΪΔΡ 
ἴο ἴδιδι πιο, δῃὰ ἴο ἐμΐ8 Ῥδγ συ ]αν ἔδυ. [ἢ δυσὶ 
8 δυρ᾽θοῦνο που], {π6 μδιγίδγοι ᾿ἶνοθ Αἱ ἴθ δῃ- 
Ῥτγοδομῖηρ οἷοβα οὗ εἷβ Ἰοὴρ ὑδρτίπηαρο οὗ ομϑ ὨπῈ- 
αἀτοὰ δηὰ ἔουίγ-ϑούθη Ὑθ8 ΓΒ, ἢ6 σαί ουβ δεουπὰ ἰἶτο 
μἷβ. βοηϑ, δηὰ ἢΐ8 ΒΟη8᾽ ΒΟΏΒ, [0 μῖνϑ ἤθει ἢἶα ὈΪ688- 
ἴῃ, ΟΥ̓ ᾿ἷ8 ρσορῃοίΐο δοη ΘΏΟ68, 68 ΠΟΥ πότο τορατά- 
θα ἰῃ πἰ9 ἄαγ. ΤΉΪ8 ἴθ, ἴῃ ἰἰ86} , δοῦν ον άϑῃοο οὗ 
ἱππαγὰ γα Ὁ] 6588. Ηθ δὰ ἀογνοα ἵγογα ᾿εἷ8 ἔΈΠΘΥΒ 
(δο Ὀο]Ιοῦ, [μδὲ, δἱ δθσἢ 8 τἶσλθ, [Π6 ραυθηίδὶ Ὀθπϑάϊο- 
(ἴοι, οὐ ἰδ ΘΟΠΙΡΑΓΥ, οαγτϑα πιὰ 1 ἃ ρτοδὶ βρί τίϊιδὶ 
᾿πηρογίδηςθ. [1 μν͵πΠβ ποὶ οοηβηρα ἰο {πὶ8 ζΆΓΩΙΪ : 
ΒΌΟἢ 8 Ὀοϊϊοῦ πτῶϑ ὙΘΥῪ Ῥγονδίθηῦ ἴῃ [86 δῃησίοης 
τοῦ. ἐξ τδ8 ἃ ραγιϊδ] δδροοὶ οὗ ἃ 8111} τῆοτο βϑῆθγδὶ 
ορίηπίοι, ὑπαὶ {1 ἀροϊδυδίίοῃα οὗ [6 ἀυΐηρ 6 ῥτο- 
Ῥδθοιῖθ. Ηοπ πιυοἢ οὗ (818 ἀο νὰ δπὰ ἴῃ ἄύωοι 1 
Ϊ8. 811}1 ἰη 6 ποῖϊά. Τηὸ πιοδὲ ϑοοριΐϊοδὶ ᾿τουϊὰ ὃ6 
ομοογοὰ ὉΥ ἴ.6 Ὀ᾽οβαίη, δῃὰ τηδὰθ ὈΠΟΘΒΥ ΌΥ [δ6 
το] ἀϊούοη οὗ ἃ ἀδραγίίης δοαυδίηίδηοο, πυσοἷ ΤΏΟΥΘ, 
οὔα ἀγίηρ ἔδίῃου. Βοβίἀθβ υἷα, Φδοοῦὺ δὰ προοΐδ! 
᾿πῃοτὶ τοῦ ἴ[}6 ποιΐοπ, διὰ 186 ἔδοϊίπρ᾽, ἔγζοτα ΒΪ8 ἀ- 
ἴδιον ΑὈτγδθδτα δηὰ ἢ18 ἔδίπον [ἴβαδο. ΤΏΌΒ αὐξοιοα, 
ἢθ που Ἱὰ πὸ τῶοτο ἀΐθ πἰϊμπουΐ δυο 8 Ὀοηοά σίου 
οἶοθο, {ἰπδὴ ἃ ἰονῖπα δηὰ ρσγυάθηΐ [δίμοῦ, δ [16 Ῥγϑδ- 
ϑηὶ ἀαν, οουἹὰ ἰοανο ἢ6 οδτίῃ πὶϊμουΐ τηδκίηρ να 
ἰοβίδιωθηϊ, Κρορ 8]1} {ΠῚ8 ἷῃ νοῦν, δηὰ (Πΐπκ ἢῸτ τηποῖ 

65] 
βεσαυκυπαεακευκαμῃ, 

ἰτηργοδαῖνο 18 8:6 066 ὕγοτῃ 1.5 Ὀεΐηρ ἴῃ ἃ ἴον 
εἶχα Ἰαυὰ, ψϊίον ἔμ οΥ ποιὰ Ὀθοη ἀτίσϑῃ ὈΥ ἔδιηΐηθ, δὰ 
ἔγοιλ πολ, 88. (86 ἢττηγ-ο σνοὰ ῥτγομῖδο δδδβδαγοὰ 
ἴδει, ΒΟΥ ὙΟΤΘ ΟΥ̓ΘΠ Π8}}γ 10 ρῸ ἔοτιἢ ἃ στοαὶ ρϑορ]ο. 

Ἠανὶπρ ἰδ ρμδοοὰ Ὀαΐογο 08 ἴδ6 δοοϑβϑογίο8 οὗ 
πο νἱβίοῃ, γὙὸ ἸΏΔΥ δδοὶς ὑπὸ αποϑέΐομ, Ῥγὰϑ ἴξ τϑδὶ] ἢ 
τδδὲ 15, δι ] ΘΟΕΤΟΙΥ γϑαὶ, ἐἶ ἔλθ ἕογπι ἰδ τοὶ ἀθοϊηοὰ ἃ 
ῬΒΙΒΟΟΣ. 610 ἴΠ680 υὐδοσϑμ θοῦ ΤΏΘΓΘΙΥ ἤὍττοαὶ Β6Ώ- 
ἰθῃο68} 6 ἰΐ 8}} ἃ ΘΟΡΕΙΩΟΏΥ ἩὙΪΠ}Ὲ (86 αἀγίηρ οἷά 
ΤΩΔΗ---6 Βοϊοῃῃ ὁπ, ἱπάοοΐ, Ὀσὲ γαυΐγίηρ ΟὨΪΥ ΟδΣ- 
πίη αϑσῦλὶ ὈδηραϊσίΟΥΥ ἐθγεηαϊδα, Οὐ αἱὰ ΒΘ 886 βοσῃθ- 
τοίηρ ἢ τδδὲ ἰ8, νγὰβ ἔζοτο δοσγοδροπάϊηρ [0 δδοὶ οὗἁ 
ἴδ650 αὐίθτϑηθο8 δῇ δοίθδὶ δίδία οὗ βουϊ, ν᾽ βίοσβαγΥ, 
ϑοδέδεῖο, οἰαἰτυογδηΐ---οο]} ἰξ πθαϊ γοῦ ψ]]], --ἰῆο ὑτὸ- 
ἀποὶ οὗ δὴ οχοί θὰ ἱτπιδρίηδίοι, ἴ16 τηονϑεηθηΐ οὗ ἃ 
.- ἐνῇ εἰτοαοϑβη Ὀγδΐη, ἃ ἀεἰϊτίοτια οὕ ἃ ἱττιϑ 
Ῥογομοϊορίοδὶ ἱπαίρμε, ἀΐπὰ ἰηάἀθοά, ἱγτορτίίασς, δεησ 
ἱγάρτοθηίαγυ, γοὶ γϑαὶ 86 δῶ δοιΐοῃ οὐ [ἢ 808] οοζαΐης 
ἴῃ οἰοδο Υἱοῖν οὗ [Π0᾽ ΒΌΡΟΣδΡαναὶ πουϊὰ, δηὰ ὮΥ ἐδ 
αἱὰ οἵ ἰΐ, πὰρ βοιβοηρ, βουνοῦ δηδάονὶν, οὗἉ [80 
Βυοοθδδίοηδ δια ἀοροπἀθηοίοθ ἰῃ ἴδο πδίοταὶ δηὰ ἰἷθ- 
ἰοτοα! ἢ ΤΏΪΩΙς οὗ ἰδ δ τΔΘ ΙΩΔΥ, 41} ἐδδὶ ποοὰ ὈῸ 
οοπιον δὲ ον ἔδῖο, 88 τϑοϑὲ ἱκξωρογίδιες ἴῃ ἰδ ᾿οίζίον 

ἐδ [89 βου ἐσ δυΐθοδθ οὗ δυσα ἃ 
νἱαίοι δυλῖο, διὰ 18 παγπιοσοθα οοππϑοξίου Ἡὸξἢ ἐδ 
σποΐο αυδ᾽οοιϊϊτο 1938 δὶ δὰ ρσχοοοθοὰ ἰ. ΤΏΪδ 
βταιιοὰ, οὐ ὁ δ ἰβμδα, ἰδ οὐλνατὰ (σπὶὶὶ ἐΐθ6θ 
γἱ βίοι τοργεβϑηξ, οὐ 8ΓΘ δυρροβοὰ ἰὸ γορσγοθοῃὶ, ΤΠ ΔῪ 
Ὅο φείοϊγ ἱτυδθοὰ ἴὸ [80 ογτοάσῃοθ οὗἨ [ῃ6 Βοσίουβ 
τὨΐηκοῦ. Βθοδ ἃ υἱδίου, τὶ δυοῦ δηϊοοοάθηϊθ, δηὰ 
Βαοῦ δαγτουπΐημκβ, οοτηροὶθ ἃ υοβοῖ ἐπ Ηἰχθον νϑα]ὶ- 
ι168 οοπῃοοίοα πιὰ (Ποῖα ; ἐπουρὴ 8}}}} [186 νἱδίου ἰξ- 
80 Ὁ, ἰἦ τὸ ΤΩΔΥῪ 580 ΟΔ]] ἧς, ἰδ ἐο Ὀ6 ἱοϊοτρτοιοα ᾿γὲ- 
ἐχρβδαρε ἴῃ 1ὲβ δυθ)θοίδνο δορϑοῖ, ἰϑαυξηρ ἐμο ἱπί ΓΘ ΠΟΘ 
ἔγοπι 11 ἴὸ δῃοίῃον οἵ Βοστδοηθυ οβ 85 Ὀ6- 
Ἰοηκίηρ ἴ0 ἱΒΘΟΙΟΘῪ ἰπ σοηοταὶ, [6 δηδιορίοα οὗ Βοσὶρ- 
ἴυτο, δῃιὰ Ἡΐδὲ ΤΟΏΔΥ ὯὈθ ὁΔ]1ο 115 ἀορτοδιὶς, ἴῃ ἀἰθεϊηο- 
τοι ἔγοια 118 ῬΌΓΟΙΥ οχοροιῖοδὶ ἴω ὕσῃ (866 
Ἐχσύτδυβ οὐ ἴμ6 ΕἸοοά, Ρ. 816 δηὰ τοδγρίπαὶ ποίδ). 
10 ἸΏΔΥ Ὀ6 οοῃοορᾶοα ἰῃδὺ οΟτητησμίδίοτβ παν Ὀδθα 
ἴοο τηϊπαῖΐδ ἴῃ ᾿μοἷγ ΘΩἀΘΑΥΟΓΙΒ [0 ὕσβοο ἴῃ {18 ΠΙΔΟΌΓΥ 
8 οοπποοοη πὴ ραγ ΔΙ ουὐθηΐδ ἴῃ δου ρδοαυοηὶ 
ΗἰπίΟΥΥ ; κεν ἡψθὴν Αἱ τότ ἐμὸς ορ φως δὴ ἰθθ [ιῖ6- 
ἴο ονοῃς πδὶ δὶς ἱοοῖκ [506 δηὰ ἱηγοιιοα 
{9 ΘΥῪ 88 ἃ τηοὐθ οὗἉ δβοϊϊηρ ἰὸ ἡοτῖΒ. Βεἴνον ἴο 
ἐεῤ Ἰεῖ ἰτ δα ἱξ πδβϑ, ν ἣν διϊοεηρὶ ἰο ρῸ Ὀογοηὰᾶ 
δὶ ΤΏΔῪ ὉΘ δὰ ἴο ΒαΥῦθ Ὀθδϑ δοΐι8}}γ βοϑῦ Ὁ 
τ ἀγίηρ ἀρ νῦν γρρμαι ἴτηλβο5 οὗ Ἦΐβ ΒΟΏΒ, 88 ἐράϊ. 
ψί 014] ῬΘΙΒΟΠΔ ἰῇ Βοπιθ ἔπσίατο τὸ ῥοῦ οὗ [εἰν ρ»ϑῃ68- 
Ἰορίοαὶ Μἰβέογυ, ---ἐμ 688 πηδρο8 τοδοοσα ἔγοτα μἰϑ οὐσιι 
δρ' ταδὶ οχρογίοηοο οὗ ἐποῖτ ς 168.,----ἰΤΌ 
Ῥγορῃοιίο, Ὀκῖ ποῖ ροιτηρ ᾺΡ ουἱ οὗ [ποεῖν ᾿παϊνί ἀυ 8] 
ἐγαΐϊνα, 85. 8ὺὸ τ] ἱΚηότῃ 0 πη ὮὉΡ ἰῃοὶν οοηάαςοῖ. 
ΤΒΟΌΡ Δ1}} (Π6 Ὀἱσίυχοθ ὅσο {π.5 ΙΟΓΘ οὐ 1688 ὕσζὸ- 
ῬὨοῖίο, ΤΟΥ͂ ΔΡῸ 81}}} συ δογαϊηδῦθ ἴο πο ἰῃδὲ δβίβδηδϑ 
ουαἱΐ ἴῃ δἰτοηροσὶ Ἰέσῃ ---ἰ8ὸ Υἱδίοῃ οὔ ομο οομίηρ ἤοτα 
δἴδυ, (6 ΞΉΠΟΣ ΡΓΟΡΒΘΟΥ, πὨοροὶπ ἐθ6 υπέοϊἀοα {Π| 6 
Μοβδίδπὶο ἰδ ἱπμουϊ θὰ μιἷβ ἔΑ 86 ᾽,--ὦ εἰρῃι ΒΘ 
οαίοθοβ οὗ [86 Ῥτοσυϊϑοα βοϑὰ, 10:6 οπο “" ἴῃ Ἡδοτῃ 
811 παίίουϑ βῃουϊὰ 6 ὈΪϊοδβοά,, [06 ““σῃθ ἴο ποτα ἴῃ6 
κυϊδογίηρ οὗ (6 »εορίοβ (ἘΞ, ἴπ 186. ΡἾυΓΑΙ, (ἢ 6 
Οδη168) βμουϊὰ "6." ΤῊ ἰ8 ἴ86 ΟΘΏΓΑΙ γἱ᾽βίοη, 
οοτηΐηρ; ἔγοτῃ [16 οδηίσγαὶ ἔθ] πρ, δη  δτουπα ἱ 4]]} 
{86 τοδὺ διὸ δίμπογοάὰ. ΤΏΘΥ δγὸ ἰὸ ἰξ δα {86 δἰειοτὶ- 
οδὶ ἔγδιηβ ἴο 86 ρἰοίασο. Α1} (πεῖν ἱτηροσίδῃοο Θοπλ68 
ἔτοτα ἰδ. Φδυάδῃ ἰβ τῶοτὸ οἰοβ ον οοηπθοοίοα Ἡὶ1} {19 
σΟὨΙΡΑΙ γἱβίοι {8811 Δ]} 11:6 τοδί, Ψοβορῇ πὸ που]ὰ 
αν τπουρὶ οἔὨ, (πουρἢ δυἀ δ᾽ Β ἰδῖο ΠοὉ]6 οοπάσυος 
δὰ ἀοῃθ τυοἢ ἰὸ ἀγὰν ἴ(Π6 δι μ τ 8 Ὠοατῖ ἐΟ ΔΓ 
δα: Ῥαϊ ΠΟΓΘ ΘΟΙΏ6Β 'η [ἢ6 ἱ οὗ Ββοζῃθ 
ΟΠ ΤΟΙ ἴδ9 ΤΠΘΓΘΙΥ πδίαταὶ βυδ᾽]θοιΐνο σίδῖθ 



0δ2 ΟΕΝΕΞΙΒ, ΟΚ ΤῊΕΚ ΕἸΒΕῚ ΒΟΟΚ ΟΥ᾽Ἱ ΜΟΒΈΒ, 

ΤῊ τηδία (Ὠΐης, Ὠοντόνοῦ, ἰ8 [86 Μοδαίδηΐο ἰάθα το- 
δετὰοὰ Ὀγ ἰ(861ἢ δηὰ ἴον ἰμἷ8 16 ἰδίοτΥ οὗ Φδοοῦ 
δηὰ εἷ8 ἤίμει, ῃ6 ροἰϊϊησθ δηὰ Ὀο]οῦ ἴῃ πολ ὨΘ 
μὰ ᾿ἰνοά, (δὲ ουογονίνα ἰάθα οὗ 8 οουϑηδηὶ Οοά, 
(δὶ οὐμοῦ οοποορὕοι οὗ ἃ ἀοοεϊ, ον “" Εοἀθεοσηΐης 
8ηρ61᾽ ἀοἰτοτίηρ ἴτοσα 81} οὐΥἱ!, -- 9 ΨΟΤῪ ΠΔΙΔΘ δυρ- 
εϑίηρ 6 ἰάδα οὔϑοπιθ Βυτηδη Κ᾽ πβι}Δῃ8}}}Ρ---Αὐὔογα 
δὴ ΔΙΏΡΪ]6 στουπα. Ηο 68}}5 (8 ΟἿ9 ὙὮΟ ἰΒ ἴ0 ΘΟΓ6 
ὮΥ (86 ταγϑίογίουΒ πδῖὴθ οὗ μοι, Οοτημηθῃίδιοσθ 
δυθ κίνοη ὑποτηβοῖνοθ ὉΠΠ606 ἐγου ]6 δροαυῖ 
(86 οχδοὶ οὐ͵οοῦνα ρΡοϊμῃὶ ἱπαϊοδίθα ὈΥ ἰ86 τοῦτ. [ὲ 
ΤΏΔΥ τοῖον ἴο [86 χτοδὶ Ποϊνοτοσ, οὗ (0 ἴῃ 9 γχτϑδί ἀθ- 
᾿ΐνογδησο (μας πουϊὰ οπεγδοίοσίζο ᾿ἷδ οοϊηϊη. 
οἰοδοσὶ ὀχδεηϊηδίίοη οὐὗἁἨ ἰμὶβ δῃοϊβδίουῦβ ἔοστω ΒΙΠΟῪΒ 
ἐδιδς, ἴῃ δόπιθ ὙΔΥ, ἰθτο δηΐοσα ἰῃΐο ΘΥ̓ΘΙ δϑροοί οὗ 
Ιὰ ὙΠΟΊΠΟΣ 88. ὈΓΟΡΟΣ ΠδπιΟ, ΟΣ 88 δορὶ οὶ, ἰ86 ἰάο8 

Ρεδοθ, βι1}Π|ποδβϑ, ρεμθηοββ, απὰ γοὶ οὐἁ τγαϊριν 
ΡΟΥΘΡ. [ἐ ἰδ ρου ἀοδοτζίροα, [βαἰδὶὶ χε, 2 : “Ηθ 
6[Δ]} ποὺ οτΥ, Ὠον Εἶδ Ὁρ εἶπ νοΐοθ, ἢος οδῦδα ἰἰ ἰο Ὀς 
διοατὰ ἴῃ ἰΠ6 δίτϑοία : ἃ Ὀγυϊδοα τοϑὰ 8}}4}} ἢθ ποὶ 
ὑτοδῖκ, δηὰ ἰδ στὴ πῖοκ 6. Β[Δ}1} ποὶ υθθοῖ : 
δαυῦ 6 8}1}4}} Ὀτέπρ' ἔοτοι εἰχμιοουδηθδδ υἱοίογίου αὶ." 
ἽΝΕΥ ἀοεθ [Π6 ἁγίῃρ πιδῃ βρδϑαὶς δἰ ππυδυδὶ ποσὰ 
ΒΒΠΟΣ ἢ ὕπυξῦδὶ ἴμοΣ,---Ῥοσ δ ρα Ὀοίοτο υπυϊιοχοί, 
-- υυυδυδὶ εἶποο ἰπ ἰμ6 ἔοστῃ ἰξ ἰδίκοβ, δ ἢ 186 
ψοῦθ8] τοοῦ 'ἰθ ΣΏΟΓῈ δοσζωτηοι, Α Σθδϑοη δα Υ͂ 
ὃθ κίνου ἴον ἃ, [Ιὲ γδβϑ, τοδὶ κου, ἃ δίγδηρο, ἰὗ 
Ὠοὶ ΠΟΙ Ὡδῖηθ ἰ0 ἰδοδο πτῦῆο ἰθθη Βοαρὰ 
ἐϊ υκἱοτοὰ. ἯΤ6 δδῃ ἰσδοὺ ἰὲ ἰὸ Ὧ0 δηϊθοοδθηίδ. [ἱ 
ἯΔΒ Δ πΟΠαΓγοΟῦΌΔ, ἃ ταγδίοτίουβ Ὡδθθ. Α βιδγ  ϊηρ 
ἀγθαπἶἶ κ οἰαγδοῖθε ροσυδὰθβ (δ6 ΜΏ016 οδδρίοσ, 
ἩΠῚῊ ἰϊ6 δυάδάρη ταδί δου, ἰϊ8 ταρὲ ουδροῦνίηρΈ, ἰΐα 
φαίοκ οἴδηροδ οὗ βοϑβῦθ, ἀοίγίηρ 41} ([ἢ}6 δ Ο 8 οὗ 
ΔΗΥ͂ ΤΩ6ΓῸ τοιονδὶ οὐ ροοίίοαὶ οὔ (ἰοίδτα ; αὶ ἐδ ΐα 
Υἱδίου δϑροοῦ ΔΡΡΘΑΓΒ Οδρϑοΐδγ ἴῃ [0 
οοπχίπρ ἰῃ οὗἉ (8 ΤΘτπλυὉ]6 ποτὰ Β.] οἷ, δηὰ τ86 
ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΠΑΤΎ 080 ἐβδαὶ ἴ8 τηοὰθ οὗ ἰ0. 10 δυρροθί 
{86 τηγϑίθγου8 ἼΝΝ5 (τομάοτϑὰ δοογεί) οἵ δυάρ. χἰϊ!. 
18, [6 Ἡγοπάεν ζω, 58 οὗἁ Ιβαΐδῃ ἷχ, 6, δπὰ (9 ἐπ- 
οοπιριπίοαδία ὁπ, ἀφῃ. χχχίϊ. 80, ἩὮΟ ΒΑΥΒ, “ΜῊ 
ἰπαυΐγοϑὶ ἰΠου δδοΣ ΣΩΥ πϑῖηο ἢ) Τ1|16 ραιγίδγοι ἷτη- 
Βε!ἔ, ρογαρθ, οουἹὰ ποὶ δυο ὀσχρίαἰποα, ΠΟ Οὗ ὙΔῪ 
δ υδρὰ ἰϊ, οὐ ἰῇ τδδὶ ὙΔΥ 1ζ ὀοδιὴθ ἰ0 ᾿ΐπι, τ Βοῖμο Ὁ ὮὉΥ͂ 
ΒΟΙΩΘ ΘΟὨΒΟΙΪΟΌΒ δϑβοοϊδίζοῃ, οἵ 88 βανίηρ 118 Οἱτί ᾿ῃ 
ἃ βΒυάάφῃ διγοδίϊηρς οὗ 89 τοϊηὰ ὈΥ͂ ΒΟΠῚΘ 6 διὰ 
πομπάγουϑ ἱΒουρῃΐ, |κὸ “αὶ πιο Ῥγοτωρίοα (80 
δίσδηρο οὐδουδοῃ ἰῇ γογθο 18. [ξ νγδ8 ἰηἰοπάρα ἴὸ 
ὯΘ6 τηγβίογίουβ {70 ΣΏΔῪ ΓΟΥΘΓΟΘΏΥ ΒΔῪ Ψ8Ο Ὀδ] ον ἰΏ 
186 Ῥγορμοίίοδὶ οπδγδοίοσς οἵ ἴδο νἱβίοη), ἰδὲ τζθῃ 
τοῖρῃς ροπάον τηυοῖῦ ὍροΣ ἰδ, ἀηὰ 6 86 Ὀδίίοσ ρσο- 
Ῥαγοὰ ἰὸ υπάοτβίδπὰ ἱϊ οἱοτίουβ ἱσηρογὶ, σβθη ἰΐ 
8ῃουϊα 6 }}γ τϑδ]σθὰ προῦ ἴπ6 φασί. ΤῈῸ τ Βο]6 
Τί βίο ἰβ ᾿κο οὐδοῦ Ῥγορῃ θοῦ ἰὰ 818, 18δὲ ἱξ 15 (86 
Το οίΘ Δρροδιίηρ διγδηρ οὶ 8 θοθὴ ὕγοῦι ἃ Ῥγοϑϑης 
βιδῃαἀροϊηϊ, δηὰ πἰρὰὰς ἡνδου οὐρα ἱησ ἰδίογί δὶ βοθῦθδ 
τοζαγαθα ἃ8 ΤΏΟΓΘ ΟΣ ὮΘΆΓ. 6 οδηῃοί τρὰμυοο 
186 ρογϑρϑοῖνο ἰο ομγοῃοϊορχίοδὶ οτάοσ. 6 Ἂδῃ 
ΟἿΪΥ δ86}Ζ6 (86 Ργοπχίῃοηϊ ρΡοίΐηϊ οἵ Υἱον ἰπ [86 ρμἰοίυγο, 
δηὰ ζ66] (μι4ὲ ἰδ6 ΟΥΒΟΣ Ῥαγίβ, σὐο (Ποἷν στθδῖθυ οὗ 166- 
ΒΟΥ ἀορτοαβ οὗ ̓ ρμὺ δῃηὰ βῃδαθ, δγὸ 81} δυδογαϊηδῖβ. 

ὅο, ἴοο, ἔμθτο τηυδὺ ποῖ Ὀ6 ῥγοββθὰ ἴοο οἰοβοῖυ, ἴῃ 
ΟἿΌΣ Θδχοροδίβ, μδὺ ἰβ βαϊὰ δῦουν δυάδῃ, δῃηὰ {86 
βοθρίσα, δηὰ ὑπὸ ῬΏΪΓΙΌ, (86 τα]ογΒ βία, ΟΡ 88 οἱβεῖ- 
ἩΐδΒ6 τοηδογοᾶ, “16 ἰονεερίνος, ἔγοσα Ὀοίποοῃ Ἦΐδ 
ἴοοι," ΥὙ͵7α οδηποὶ βαυδιὸ ἰὲ τὶς (86 ΤΩΟΠΑΓΟΩΥ οὗ 
Ἡδγοᾶ, οὐ ΔΗΥ͂ Ὀγϑοΐβο ἰβίοσγίοδὶ οἴδηρθ οὗ πιλρίβ- 
ἔγδου. Ἦο οδπηοῖ τοδκο ουἱ, 28 ἰηὰϊοαιοα ὃγ ἱἰΐ, ἃ 
δον 8}. ΤΟΥΑΙῪ ἴο ἃ οογιδίη ροσγοα, οὐ ἃ ον δα ἱπὰο- 

ἡρηο6, ΟΏΘΓΑΙ ΟΥ̓ ῬΑγίϊδὶ, ἰὸ δόζὴθ οἴμοὺ ροτίοά. 
αἰ ὙΠΘῺ ΜΔ ΥἱΟΙ͂Ν 1ἴξ ἃ8 δχργοβϑβίησ ομΐεθῆν (86 γοὶδ- 

οι οἵ Φυάαϊ ἰο {δ οἰδον ἰσἰθοα, ἷ6 κατνϊνῖηρ 85 ἃ 
(δαὶ πδιηθ, δηὰ οἰνίηρ ἰδ6 πδιὴθ 6 π͵ (νωδαῦ ὦ 
(809 πῇο]9 [βγϑοὶ 8} ροορ]ο, δἴοσς ἔθ οἵου το 
δὰ ᾿ἰοδὲ τῃεῖν ἰβίογίοδὶ ἸΔθηεγ, δηὰ τῆ θη Μὸ Γὸ- 
το ον δῦουϊ Ἡδδὶ {ἰπη6 Θυ θη (δἷ8 οοδϑοὰ ἰο ὃ6, δὰ 
(6 ὅτ (ὐμώωε) Ὀδοδπῖο υἱἱονγ ἀδηδομδισοὰ ροὸ- 
Ἰϊυίσα!γ, τμοῖθοσ 85 δῷ ἱπάοροηδοηξ οὐ ἃ βαδ᾽οοὶ 
ῬΘΟΡΙΘ, Ἧο δ6ὲ6 ἃ ἰἰσῃῃξ δηὰ ἃ ροόῦγοῦ ἰπ ἐμ ρἱσϊογα 
ΙΟὮ 8 πΩση δι ΚΔ Ὁ]6,---ἃ ρμοΐῃς οὗ νον Ἡδὶς ἢ τἢ 
ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ ἴο δᾶνθ βαβϑιϑαά ὑροὴ {π6 860 σ᾽ τηϊηά, 
πιδουΐ τορδγάϊηρ ἰδ δ οοσυρίοα πὶϊδ ΔΩ Ὀγθοῖϑθ 
ἰδιοτίοαϊ ἀδύὺθβ Οὐ ἀγηδβίΐθα, οοπιοσορ  ὐθαὰ ταθγοὶγ ἴῃ 

ΤΏΘ | ἐποῖν ρο θα] δϑροοίβ ζύπέ πογὸ (2 Ἴ5) ΤΘΔΠΒ 
ὠπίο δηὰ (Π60 ἰησ, ΟΡ ἱπέο δὰ ποί αἴοσ. ΦΔαάδῃ 
Β[.4}} ἐπε τ ἰθθπὶ Ὀυΐ Π6 ἴοο 8.181} αἰϑδρρολν 
θη ΒΒ] οἷ, οοπθα, δηὰ ἴδ6 “ και οῦης οὗ [86 Ρ60- 
Ρἷ6᾽ ἰακοα ρίδοο.Ό ΤΏ γγῶβ ἰὼ Ὅ6 ΠΟ ἸΒΙΙοὰ ἐμαὶ 
διυσίοπὶ ὈΓΑΥΟΡ ΒΟ 88 δυὰς ὈΥ ἴἢ6 016 [δΒγδοὶ]- 
180) πδιΐοῃ Ὀδίογο ἰμογ ἰοβὲ ἰῃ6 ποχὶ-ἰάοα ἔουπάδα 
ΟἹ ἴδ6 ῥδί ΓΟ Δ] Ὀγοτηΐβοθ, δηὰ {πο ἰαῖοτ ΠΔΙΤΟΝ, 
ὁσχοϊυδῖνο δρὶτὶϊ ἰοοὶς 0}} ροβϑοβϑίοη οὗ (ῃθτὰ: “ ΤὭδὲ 
Δ ὙΔΥ ΙΔ Ὀ6 Κῆοπῃ ἰῃ ἴπ6 οδείδ, [Ὦ βανϊης 
ρα ΡΟ: 41} πδιίοῃβ,---ἰοὶ 16 Ῥϑορὶθβ Ῥσδὶββ 
ἔδο6, Ὁ Θοά, ἰοὶ αἱ ἰδ6 ρμϑορ]οθ ῥγαΐβο ἰῃθ66.} 5.60 
Ῥαβ. ̓ χνὶϊϊ. 8, 4, δῃιὰ οἱμοῦ βίτηῖἶαν Ῥϑαϑαροβ. 

δαὶ, ἰῃθη, νὰ [0 ἰαιοτίοδὶ ἀδία οἵ (19 πτῖϊϊ- 
ἴησ, διὰ οὗ ἰδ6 νἱβίομι ᾽ξ σϑοογάβ, τ μβοίμος δυδ]οσῖτο 
οὐ οὐ᾽οσνο, σοηυΐῃθ ΟΥ ἔογχοὰ  ΤΏοτα μδ8 Ὀθοα 
ἃ Βίτοῃυουβ οἤοσγὶ ἴ0 δβαῖστι 1 ἴο ἃ ἰδίου ροτοὰ, απὰ 
ΠΥ Βοοδῦθο ἴὺ δβϑυσηθθ ἰὼ Ῥιορθοδυ, δηὰ Ἃ4]]} 
ΒΡΟΡΡΟΟΥ τοῦδ Ὦθνα Ὀθοη Ἡτὶ 6 [86 ογρηίμ, 

ἰδ ἱβ {π6 οδῆοῃ, ἴπΠ6 ὈδΓῈ αὐσέωση ται ποτ, ἰοὸ υἱοὶ 
ουουυ ΐηρ οἶ86 τηυβὶ γἱο] ἃ, Τάκο ἰξ, βοπόνογ, οαυἱ οἵ 
15 Ρἷδοο ἴῃ αδποϑὶβ, δηὰ 186 ᾿πουρϑ ἐ] τηὶπ ἃ οδπποῖ 
δυοϊὰ βϑοΐϊῃρ (μδὶ ἱμογο 18 η0 οἰδος πϊοῖ ἀ068 ποῖ 
ἀδδίΓΟΥ 118 δβιυιοοῖνο οπδσγδοίδν, οὔ] ὑογαῖὶθ 8}} (86 
τοδῦῖκα οὗ (5 ἱππταγὰ ἐγ Ὁ] 658, δηὰ τηδῖκο ἰὲ ποὶ 
ΟὨΪΥ͂ ἃ 116, ἃ ἔογογΥ, Ὀυϊ ἃ τηοϑὺ ὑπιποδηΐηρ ΟΠ6. 
Ηδὰ ἱἰὲὸ Ὀδθῃ τρδὰθ Ρ δὶ δῃγ οἵα (πιο, ἰξ πουϊὰ 
μαγὸ δὰ τογο αἰδποϊμοθθ οὗ ἰβίοσγί δὶ γοΐδγθῃοα. 
Ὗμιδὶ ἰν ἰο]4 υβ, Ἡδοίμον ἰὺ δὰ Ὀθοὴ τότ ΟΣ ἰσϑα, 
που ϊὰ μανὸ δὰ ἃ τότ υὑῃππιϊβίδ Κα ϊα δρρ]!οδίίος. 
Ηδὰ ἰδ θδθθὴ 4}} ὁ δοίοῃ, τιδὰθ δον ("6 βυρροεοὰ 
ονθηίβ, ὑπ Υ του ἃ ΠΟΥΟΣ ἤδῦο Ὀδοη Ἰοῖΐδ ἴῃ διοῖ ἃ 
ἀγθδση-ἰἶκο, Βῃ Δ ΟἾὟΤΥ Βίδιθ, ὑη]6 Ὲ5 Οἢ 16 ΠΥρΟΙΒοδίβ 
οὗ βυοῖ ἃ βίγἷϑ Ὀοΐηρ ΟΔΓΟΙΆΪΥ ᾿π! δίοα, πίιἢ ἃ εἸκ]]- 
[Ὁ] ἰπγοπίης ἰη οὗ ἫΝ δηϊίαθθ σον, δὰ πᾶς, 
ἴῸΣ ΓΟΘΘΟῺΒ Οἰϑον το ρίνϑη (866 ρΡ. 687), του]ὰ ματα 
ὈΘΘῺ ἱπογϑα Ὁ16, τὸ ταϊχς Δγηοϑβί βαύ, ἱποοῃοοίν δῦ ]ο. 
ΤΏοτΘ που]ὰ δανο Ὀδθ 20 βυςσὰ ἱττορυϊδυ 168 88 τὸ 
βηά, η0 δυο ΒιιΔ ΟὟ: (Π6 ἀΐτη ροσβρϑοιδνε πουϊὰ 
ἢάγνο Ὀθοὰ δ] ὉΡ ; ἴῸΓ ἰῇ ΔΏΥ δοβ οδϑα ἰΐ ποιυϊὰ 
δῦ Ὀθθὰ ἃ ΒΘ [ΟΓΩΖΟΓΥ, ἃ οοηϑοῖουβ [16 ἴῃ ΟΥ̓. 
Ρδρί, πὶ τ ΟΥ̓ΟΓΥ πογὰ δηὰ ἤρατο βδοπίηρ ἀοραῖσηι. [ὲ 
ποῦ ϊὰ Βανὸ χίνοη ουϊάθηοο οὗ 118 Ὀοΐηρ (ἢ6 ἰαηξιβο 
οὔ αγέ τοῖος [δὴ οἵ εριοίϊον. ὙΔϊο 868 πὸ 
ΒΙΤΆΡΙΥ 88 ἴΠ6 νοι ΐοϊοβ οὐὗἁὨ 118 αἰΐογδηςα, γαῖ μοῦ 18 δὴ 
πὶ ΔῊ δβιυάϊοά δἰπὶ οὗ σοηνουίηρ, ᾿γθοβο ΘΟΏ θὉ- 
οη8, τΏΘΙΠΟΡ ἰγὰ ΟΥ 8186. ΤῊΘ τοοίδρθοσα τ Ὠϊοδ, 
ΟΥ̓Θῃ ἦπ ἐποὶγν τῦνα ἀνούει δι 8ὸ πὸ]} ἰηΐο (186 ῥἷο- 
ἴατγο οὗἩ [86 Ῥαϊτίδγοῦ Β ἀγίηρ οοπάϊτίοι, πὶ 115 δπῦο- 
οσοάὐθηΐβ δηὰ βυττουηαϊηρθ, τοῦυὰ πᾶν Ὀδοη τοδὰθ 
ἸΩΟΓῸ Βυρκοδίνθ οὗ 6 Κπονπι Ὠἰδιοσγίςαὶ ἐπδ οἵ 
ἐμοβ6 ἱπαϊνίαυδὶ ἰσαῖδ οὨ τ οἢ (ΠΟῪ ΓΘ 80 δΥἀΘ ΠΥ 
Κιουπάρα. ΤῺΘ γουῃς Ἰίοη, (86 Ἰἰοηοθα, (86 ἴοαϊ 
Ὀοσπὰ ὑὸ ἔδπθ νἱἷῃβ, [28 βίγοηξ δδ8 Ὀοΐπθοη δἷβ ἵτὸ 
Ὀυτάσῃβ, (9 βογρδῃΐ ὈΥ ἰπ6 ναῦν, (6 δάάοσ ἴῃ (89 
Ῥαίδ, [89 ἰπὰ ἰοῖ Ἰοοβ δῃὰ σίνίηρ ΨΌΟΘαΙΪΥ ποῦ, 
1.6 τανοηΐηρ πο], ἴῃ [μ6 τοογπίηρ ἀονουσίηρ (Π6 ῬΤΟΥ͂ 
διὰ δὲ ηἰσίι αἰνίἀϊηνσ (Π6 --αἰὶ τἈ0686 που]ὰ 
εἰϊδον πανο ὈθΘη Θη(ίΡοΥ ον οαἱ, οὐ [86 Υ πουϊὰ Βατε 
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ὈΟΘΌ τηδἀ6 ὃ Τηόδῃ ΤΏΟΪΟ, ἰῃ ᾿ΠοἱΡ ρδυίϊου δ ΔρΡἢ6Δ- [ ἴο ργϑάϊοϊ ἃ σδρ νυ ῦ ἰδὲ 18 Ῥϑϑί, τοργοβοηὶβ αοα δὲ 
ἸΟΣΙΒ, 88 Ὑ6]1 88 ἴῃ ἐπιοῖν ΖΌΟΏΘΤΆΙ Ὀοατίηρ. ΤΉΘΥ δΓῸ 
ἐδ τλοτο ἰγυπξαϊ ἴῃ ἐΠ16 δυρροδοά νἱδβίοῃ οὗ (6 ἀγίῃσ 
ΣΩΔΏ, ἰΠΔὴ πρὸ πος Ὀ6 ἐπ ΒΌΘΝ 8 εὐϑαρθνοςο ἴοτ- 
ὥοΣΎ, οὐ δουρὶ πὸ τοῖσι τοραγὰ (89 ἔΟΥΤΩΟΡ 88 
ΟἿΪΥ ἃ ἄγοδιῃ οὗ δοιϊτηαί" ΤῊΘ ρἱοίυγο, ἴοο, οὗ [860 
ζαϊαγο ρόοτοῦ 0 Ἡδβοῖα “ ἴ16 ρδίδοτίηρ οἵ ἰδ6 Ροο- 
ὈΪ65 βου! ὰ Ὀ6,᾽) νου]ὰ πᾶνθ Ὀδοῃ ραϊηϊθα ἴῃ σῇοῦΘ 
δογζθουβ βρίοπάοσ, ἱμβίθδα οὐἁὨ Ὀεοΐης ἰοῖν |ἰκθ ἃ ἴδγ- 
οἱ Ἰίγρδι, συ ἰο ἃ ϑυ ]ΐτὴθ ΒΟΡΘ, δπὰ γοῖ. ρίνἱησ 
80 Ἃἷπ) ἃ Υἱοῦ οὗ ὑπ6 Μοαδίδηϊς του. ὙΤὨυ8 ἰο 

οἔὗἉ ἴδ ἷ'ἴβ ποὺ ἰο ἀΐδραγασο ἰΐβ ἐγ Θχ οὶ! ΘΠ 09 88 
νιοποὰ ἔτοτὰ {80 ὈΪ609 ἰὰὲ οσουρίοβ ἴῃ {Π6 οδυὶἱοϑὲ 
ϑοτρίατο. [ὁ ἴθ, ἰηάοοᾶ, ἐῃ6 σθοΐο οὗ ἰδ, 4 αἰνίπο 
Υἱδβίου, τι 1ἴ8 ὀΘΓΆ] ΡΊΟΥΥ, γοὶ ἱστορία γ τοϊγαοιοὰ 
δηὰ τοβοοίεα ἴο υ8 ἔγοτῃ ἃ Ὀγοόΐίθη δῃὰ πού Βυτηδῃ 
ΤΣΑΐΤΟΥ, ΤῊΪΒ ΟΘὨΙΓΔΙ Πρ Β88 στόνγα Ὀτρ ον 'ῃ (6 
ἴγβῃοθ οὗ Βαϊδδῃ (ΝΌτΩ. χχὶν. 17); ΟΝ ταυοἢ 
οἴδατε 8.}}} [85 1ξὲ Ὀϑοοτηθ, δῃὰ δἰχθον ἱπ [86 ῥτο- 
Ρδοιὶς Βογίζοῃ, 88 ἰξ ΔΡΡΘΑΓΕ ἴῃ [806 ὭΘΑΤΟΡ Υἱδίοηβ οὗ 
(86 Θγδηρο θοαὶ [Ιβϑίϑῃ : “ Αὐίβθ, βἴπθ, ἴον (8Ὺ Ἰὲγὺ 
ἦν ΘΟΓΆΘ, δηὰ (86 ΦΙΟΥΥ οὗ Φοιονδ 15 τίβίης, ὉΡοὰ 

96. 
᾿Αρδίη, θη τὸ τοραγὰ {πὸ τοοοσὰ ἰῃ αυοβίοῃ 88 

[86 ἴογοτΥ οὗ ἃ ἰοῦ ἀδίθ, [8 ΤΏΟΓᾺ] δβρϑοῖ τ ῈΟ]]7 
οδηροβ. [0 ἴβ βίγδῃρο ἰδὲ [ΠΟΥ τῈΟ ἰΔ}}ς Οὗ ὑτοόρδο- 
οἶθβ τηϑἄθ αἷεον {1|ὸ οὐθηὶ ἀο ποὶ Β66 υῇῆδὶ ἃ τηοσαὶ 
δίϊσιμδ ὑΠ 6 οδβὺ ἃ (86 δυρροβρά τηδῖοσβ. [ἱ 18 
ὉΒ0ΔΙ] [ὉΓ (Π18 “ ἷσῃον οὐ Ποΐβτῃ ,) ὑῸ ϑρϑδξ, οὐ; αῇδοι 
ἴο Βροδῖς, νὴ στοαὶ τοβροσὶ οὗ ἰῃ6 ΗΘΌΓΟΥ ῥγορῃοὶβ 
88 Υ̓ΟΤῪ Βἴποοῖο δηὰ ποηϑϑὲ τθη, ὑρτὶρΐ, ρτοζοβδίηρ 
ἃ Βίογῃ ΙΩΟΓΑ ΠΥ, ἴῃ δάνδηοο οὗ {πον αρο, οἷο. Ὀυϊ 
Ἡδιδὶ ἀγὸ (ΠΟΥ, Οὐ (Πΐ8 γροίμοβίβ, θα ὈδΆ6 ᾿ἴδτα, 
οοπβοίουβ, οἰγουτηθίδη 181 11Δ08,---γοα, (86 Ὀοϊἀοδὲ 88 
ὍὙ6]1 88 {πΠ6 στηοβὲ ἱσηρίουβ οὗ ὈΪΔΒΡΏΘΙΔΟΓΒ ἢ 10 18 ὯὨΟ 
6486 οὗ δε (-ἀοἰυδϊΐπηρ ῥτορποδθοβοη, οὐ οὗ 8 ἤδγνϊὰ 
ΖΘΔ] οΥοδίΐῃρ ἴῃ 1068 τηϊπιὰ δ ῥἱείατο οὗ {6 ἑαΐατο, 

. πΪΟΙ. [Π6 Β66Γ ΒΟΠΘΒΕΥ Ὀοἰΐονθθ 88 δου ηρ᾽ ἔΓΌΤΩ {Π|6 
1ωοτά. ὙΠΟΥ͂ ΚΟΥ ἰμδὺ ἰ86 ϑγοηΐβ δτὸ ποῦ διυϊαγο, 
πῖ [αὐ {ΠΟῪ ὑβο του 8 μανΘ ἔα] 56 }} ἀπα ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ 
Ρυὺ ΤὨΘυΒοΪν 68 ἴῃ 1ὴ9 ραϑὲ. ΤΈΘΥ ᾶνο ΒΙΏΡΙΥ δηΐο- 
ἀαἰοά, οΥ ἔοτροὰ δὴ οἱὰ πδῖηθ, ἰυγηΐηρ ἈἰΒΊΟΣΥ ἱπίο 

ἰοίίοη, δὰ στοδῦν οΟὨ ιδίηρ ἀμ οχαρρογαίίης 
ὁ (0 ΚΘΟΡ ὕὉ ἴΠ0 ηροϑίυσο. Απὰ ἐδθὴ ἰῃ6 ἀδιίῃ 

ἱγορί οἷν οὗ ἴδο ἐδίηρ, [ὉΓ πγϑη ῥσοίβδίῃ ς Β0}} δτγθ οὗ 
Φοδονυδῃ, ἴῃ6 Ἠοΐγ, Ηοὶγ, ΗΟΪγ, οτὰ αοάἂ οὗὨ ϑΔ0α- 
οἴ, τὶ ἢ ΐδ ἱτητα δ ]6 ὑγας, μΪ5. ονουϊαϑιϊηρ σὶρ μῦς 
ΘΟΌΒΠΟΒΒ,---ἰῃὸ αοα »ωο Θβρϑοΐδ! !Υ ΔΌΠΟΙΒ Ἀ]βοῃοοά, 
ἐ ἼΟ 8 οὗ ΡΌΓΟΡ ουο8 ἔδδῃ ἴο ὈοἢοΙα οΥ]],---ἰὨδὶ 
{τυβίγαίοι ἃ ὑῃ6 ἰοκοηβ οὗὨ [86 1618, δηὰ χωλοὶ ἴῃ 6 
αἰνίμοῦΒ τηδα, {δα τὐτηοὶἢ τϑ6 τθη Ὀδοκπανγὰ δηᾶ 
τηλϊκοὶ ἐποὶς Κηοπ]οαρο ΟΟΝ ΒΗ Ώ685,---ἰαὺ ΘΟ δττη- 
οἱ ἴπ9 τογὰ οὗἨ ἢιἰβ βογυδηΐϊβ, δηὰ ροσίοττωοίῃ (ἢ6 
σΟΌΠ56] οὗὨ Ὠ8 Τὴ ΘΒΒΟΏρΡΟΥΑ.," Ταΐκο, [ῸΣ ΘΧΘΠΊρΪ6, (Π6 
ῬΓΟΡΠοοἶο8 οὗἨ 16 ᾿δίϑὺρ ἰϑαΐδῃ,," 88 (18. “" ΣβΌΟἢ8] 
ΒΟΒΟΟΙ " ὅτὸ ἴοπὰ οἵὗὨ δι υ])Ἕηρ Ηἰπὶ, δῃ ἃ ἩΒοσω {μι 6 7 80 

ΠΥ ῥγαῖβο ἴον ἴῃ6 ἸοΔίη 688 οὗ ᾿ἰβ στρογ] ϊγ. Ηρ 
ἵνοβ αἷϊον {ὑπὸ ονὐοηΐβ ἢ6 δϑϑύτηθϑ 0 Ὀγθαϊοῖ, Ὧ6 
ΚπονΒ ἰπδὶ ὉΠΟΥ͂ ΠΑΥΘ ΟΟΤΩΘ ἴο 888, δῃαὰ γοὺ τ] ἢ 
νμδὺ 0] ἃ ὈΪΔΘΡΏΘΤΩΥ κ6 ἱΠΓΟῪΒ ἰτηθ6 1} ὑροη δο8ο- 
γἈΣ ΒΒ Ῥγοβοίθῃδο 88 ἴ86 δἰἰοϑίαιΐοη οὗἁἨ 88 Ῥσγορδοίῖο 
ῬΟΎΟΓ, δπα ΟἾΔ] 6ΠρῸ5 [ἢ τοϊη βίο: οἵ [8186 τοὶ] σοι Β 
ἴο Ργοάυοοθ δηγ ΐηρ 6 1ξ ἴῃ (86 ΟὈ͵] οοίδ οὗ οἷν ποτῦ- 
ΒΒ : “1μοῦ ἰμοτὰ Ὀτΐηρ ἔουτί ἢ δὰ ΒΟΥ 8 ταὶ 888}} 
ὮΔΡΡΘΩ : ἰδ [Π6πὶ ΒΟΥ ἰ86 ἔοτταον ἐπί ηρ, ἀπὰ τΐπρ3 
[0 Θογηθ, ὑπαὶ ἯΘ ΙΩΔΥ͂ ΚΠΟῪ ὑδδὺ γ0 δῖ ροάβ: ὙΠΟ 
8.}} ἀοοϊδγεὰ ἥγονι ἐλε δοσὶππέπρ, ἰΠ8} 176 ΤΩΔΥῪ πον ἢ 
δηὰ δεΐοτο ἐλε ἐέηιο, ἰθαὶ ἯΘ ΤΩΔῪ ΒΔΥ, ΗΘ ἰ5. ἰγῦο ἢ 
Βεομοϊὰ [16 ἔοστωος ὑἱπίπρϑ 8 ΓΘ ΘΟΤΩ6 ἴο Ῥ638, δῃὰ ὨΘῪ 
ἐΐηρβ ἀο 1 ἀροίαγο;; Ὀθίοτθ [ΠΟῪ βρεῖπρ ἔοσίι 1 16]]} 
γου οὗ ἰΒοτ " 8.69 δονν (818 ἱτηροβίου Ὑ80 ῥγοίθῃβ 

ΒΡΘΟΐΔΙ1Υ ΟΠ Δ] Ποηρίηρ ὑο ἰ τ βο ἐοχοκηοπιοάρα, δαηᾷ 
Ρτοοϊαϊτηϊησ ἰὸ ο Ὀ0 ἴδ ἡνίαν οὗ ἰὑγυδὲὶ ἰπ Β8 
ΣΟ Θθοροῦ 1 8) αοὐ, δα ἔῃ Γ6 18 ὩΟΏ6 ΚΘ τὴ ; 
ἀφοϊαγίηρ [η6 μὰ ἔγοτῃ ἐμ Ὀορίπηΐηρ, ἀμ ΠΌΤ 8Δῃ- 
οἱεπὶ ὕτηθ8 {86 τ ΐηρΒ δαί αγὸ ποί ψεὶ ἄοπο; οΔἸηρΡ 
ἔτοτῃ [86 Εἰδβὲ 08 σωδῃ ἰδὲ δχθουςθὶ ἢ ΤΩΥ ΘΟυηΒεῖ, 
ἔγοϊω 8 ἴδ Θουη τ ; γοϑ, 1 ἢατ Βρόκθϑὴ {ξ,ϑ1 ν]}} 4130 
τίη ἰδ ἐο Ρ488.᾽ 

6 ΔΟΞΌΓΟΙΟΥ δπηὰ αἰ ΠΟ] οὗὨ βυιοἢ ἃ ΠΥΡΟΙ 658 
ΒΘΟΟΣΩΘ 8.111 τηοτο διγι κίηρ ΜΘ σοπϑίἀογοα ἴῃ τοίου" 
Θη66 ἴο [8158 ραΐιτδροῦα] ἀοουμηοηί. Ηδα ἰδ Ὀ66ἢ ἃ 
ΘΟμοοσίίοι οὗ ᾿ἰδίθν ἔμπηθβ, βοὴθ ἱμίηρβ ἰῃὰ ἰ πουϊὰ 
ΘΟΥΔΙΏΪΥ ποὺ ΔΘ δρροδτοὰ 88 ΠΟΥ δοία} } 7 ἀο ἴῃ 
18:6 νἱβίοῃ 458 ἰδ Πδ8 οοὴθ ἀοῦῃ 0 18. ΙζΔη6 [88 
Ὅ611 βῃοντῃ {18 πὶ πθαϊ 6 βαγβ, Ὁ. 6δ0, ἀροιΐ [89 
ὑθεθ. οὗἨ [μουἱ δηὰ πιο, απὰ ἱποϑα οοηδοτηηΐῃρ 
ἰΐοσϑη 68, ἩϊοὮ, ποτοῦ ἰπ {Π6 {ἰπη68 οὗἩ 86 υ 68 
ΤΟΣ οὗὁὨ [6 Κίηρπ, που]ὰ 86 {πἶδε8 οὗ βοῦρεη δηὰ 
Πδῃ, τοῦς ἢ 1658 ἐ.:6 ὑχουὰ 1,ονἱἶοαὶ ῥγίοϑι βοοά, μδνο 
ΟΥ̓́ΟΣ ὈΟΓΠΘ. ΑΌΟΥΘ 411] ἀοθθ βυοῖὶ ἃ νἱϑῦ ὈΘΟΟΙΏΘ 
ἱποροαϊ]6 τ θθη [πα Ὀγοϊθηἀϑὰ δηοίθης ῬΥΓΟΡΏΘΟΥ ἰ8 
δδουροὰ ἰοὸ Νίβδῃ, ἃ8 18 ἄόῃηθ Ὦγ Βολιΐοη, ΚυΟΌΕ] δὰ 
οἴμοτθ. Ἧ.Ο γὰ8 Ναίμδη ἢ δηὰ Ὑδαὺ 18 ἴβοτο τὸ-᾿ 
οοτάἀοα οὗ δἷτα ἱμαὺ σα Ὀ6 δΒυρροβοα ἰο Βαγδ τηδὰθ 
τη ἴδο δὲ ἱπβίτυσησῃς ΤῸΓ δυο δὴ πηροβίιοη. Ὅ76 
Ὦδγο Ὀσπὺ {16 δθουϊ Ηἶτα, Ὀπὶ {μαὶ ἰβΒ πιοϑί αἀἰβηοι. 
569 1 ὈἜσοη. χυϊϊ. Ὑβοτο ἢ6 Ὀτίηρβ ἰο αν ἃ (86 τη68- 
δᾶζ6 Ἑςοπορσηΐης [86 ᾿ογὰ δ Βουβθ, δηὰ 2 ὅτ. χὶϊ. 
ΤῺΘ Ἰδίϊοῦ ῥραββαρθ, Θβρϑοΐδ νυ, Ῥγθδθηὶβ ἃ υητηϊβίδ - 
8016 σπδγδοίθν, Ασηρ ἃ τηοϑὶ ἰμίθηβ6 δἀταϊσδοη 
οὗ [0 πιδῃ, Ηδθ ͵ἰ8. ΠΟ ΤΏΘΓΟ ἐδοοσγοίϊοαὶ στη γΆ ἰβί. 
ϑοῃθοδ τοί βοὴ οὗ [6 ομβοίϊοοδι δἰλιῖοαὶ ἰγϑαῖῖβο 
οοπίαἰηΐηρ' ΒΟ  ΠἰἸΘὐβ ἩΪΟ. δοῖηθ Πᾶν τοργοβοηΐο 
88 Υγίησ πῖϊῃ, ΟΥ ὅσο δυγραββίην, ἰο86 οὗ δ]; 
δηὰ γοῦ ὯΘ6 ὙΔΞ ΙΊΟΓΤΟ ἴδῃ Βυβροοίοα οὗἩ σοπηϊνίηρ δὲ 
ΒΟΙη0 ΟΥ̓ [86 τοτδί οὐσλθβ οὗἠἨ δὶβ ἱτηρουΐαὶ τηδβίου 
Νεῖο. Ηονπγ αἰ δγοηῦ ὑλ 6 ομδταοίον, απ (86 αἰ τυαβ, 
οὗ ἰ)6 οἱὰ Ηφῦτον ργορμοῦ ΗΟ βίοσηΥ ῥγδοίϊ 8] 
ΜΒ Ὦδ6, 88 Ἐ6]} 48 ἰῃδογοίΐοδ!ν μογ. ΤΒ6 Κἰορ δα 
οΟΥ̓ΘΓΘα ΟΥ̓́ΔΡ Ὠΐ8 ΔΔΌ] ΘΓ ΟΥ̓ τηαστῖὶδρο. Ηδα ϑοηοσα 
Ὀοσα ἰδμότα, ΟΥ Βοῃθ ῬὮΣ]ΟΒΟΡἶοα] σουγιον οΥ̓͂ 1}18 
οἶδβϑ, Β6 που ὰ δυθ ρῥγοπουησοὰ ἴὺ γ6}1, ψ Ὠ1δὲ οἵ 
(}6 ταυγάογ, πὰ [06 τϑηηορ οὗ ἱΐ, 6 πουὰ Βανθ 
1πουρδῦ Εἰγ86 1 δ ροτθαρβ, ποὺ οδοὰ ἰοὸ βροδὶς; 866- 
ηρ δαί Βυ ΟΝ ΟΥ̓ ΤΟΙ ποῦ ΒΙΓΔΏρΡΟΓΘ [0 [ΠΓΟΠΘ5 
Δηἃ γδίδοοθ, δηὰ ἃ ὑσυάοηϊία τοθροοὺ ἴοσ δυο υ ἐν 
τηϊρῃῦ ᾿ΟΒΟῪ 5116 η06, ΒΘ Ώ ΒρΘΘοΟὮ, Ῥογθαρϑ, τοϊρϊ 
ὈῸ 1861688 88 γγὲὰ]}} 8δ ἀδηροτοῦβ. ΤῊ6 ἨΘΌΓΘΥ ΒΘΟΥ 
γγᾺ 3 Οὗ ΔΟΙΏ6Ρ Βοῖοοὶ. Ηδ δρροδγῦβ Ὀεΐοσο [6 Κίηρ, 
ΠΟΥ͂ ἴῃ ἰῃ6 μοῖρῃῦ οὗ μἷ8 ροτοσ, ΒΔΌΡΔὮ 14]16ἢ, πὰ 
8}} ἷβ Θῃθτηΐθ8 βυραποα. Ηθ δά άγοβϑοβ ᾿ἢΐπὶ ἴῃ παῖ 
ῬΘΥΔΌΪΘ οὗ 16 ῬΟΟΥ ΙΔ} δῃὰ ἢί8 ᾿διην, π πο Ἀ85 
οὐ ν σα] οηροάᾶ, δηἃ τηυβὺ σοη ἶππθ ἰο ΟΠ ΔΙ]ΘΏρΘ, [ἢ 6 
δ προ θη οὗἨ ἴμ6 ποιὰ. Νοῖ ὈΥ οἰμῖοδὶ ἀρβίτδο- 
τἴομθ, Ὀὰὺ ὈΥ͂ ἃ αἰτοοὺῦ Δρρθδ] ἰο {πΠ6 οομῃϑβοΐθῃοσο, ἸῺ 
οὗ Ὀοΐονν 186 ἱπαϊν ἀν} Β σοηβοϊοιβηοβα, γοῖ σηοϑὲ 
ΤΑΥΒυδΥΪΟΌΒΙΥ τοργοβϑητπρ ἰ0 δἷπι ἰμς νοΐοο οὗ αοά, 
Β6 ὉΠΟΟΥ͂ΘΙΒ [86 δίγαηρο αὐ} οὗἨ [86 δυηδη Εουϊ, 
8ηαἋ ὈΣίηρΒ οὐξ [Π6 ΙΩΟΠΑΤΟΒ᾽ Β δθῃίθῃςθ, γθᾶ, ΘΥῸῃ 
ἢΐ8 τρδ]ϑαϊοίΐοη, υροὴ μἰγαβοὶῦ: “48 Φοιονδῖι νοὶ 
186 τοδλὴ παῖ Βαίῃ ἀοηθ 1818 ὑἱμῖῺρ 88)8}} ΒΓ αἷθ.᾽ 
ἙΣΘΡῪ τοαᾶον οὗ ἰῃ6 ΒΙΌΙ6 18 ἔτι αν τ] ἢ [ΠΏ ΒΟΘΏΘ, 
Τὴ Ῥτορμο δ ἰηϊογνίονν τὶ (86 ΒοΙ ογροϊηρ κίηρ 
͵8. Ἰηβυχραβϑθὰ ὈΥ͂ δηγιμΐηρ ἰπ (6 τον] 8 1ἰτογαΐαγα, 
ἰβίοτίο, ορὶς, οὐ ἀτατηαιῖς. ΤῊ ὨυπΊΔῺ 800] ΠΘΥΟΓ 
ΔρΡΡροδιϑὰ ρυγοῦ οὐ ἰοδίος ἔθδῃ ἴῃ (μαὶ πῖβο, ἰῃαὶ 
βοη16, δηα, αὖ [6 βαπλ6 ἐἶπηθ, ταοϑὺ ρου υα], τοῦθ 
ΟΥ̓ ΤΟΥ͂Δ] υητὶὐθουβηοθ8. ΤῊΪΒ 18 τὶ αὺ γο ΒδΥΘ οἵ 
Ναΐθδη. Απὰ πο ἰο ὑμίηϊς οὗ βυυοῖ ἃ σδη Ἂἀ6}10- 
Θτδί οὶ δἰὐΐησ ἄστη ἰο ἔα τίοδίθ ἃ 1ἴο, ἴο ρϑγβοηῃδὺθ 



454 ΟΕΝΈΕΘΒΙΘ, ΟΚ ΤΠῈ ΕἸΚΒῚ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΟΒΕΒ, 

[6 οὨατδοίον οὗ οἱὰ Φδοοῦ, (6 τονογοὰ ἔδίμον οὗ [ἰδ 
πδίίοι, ἰηρ τὸ οοπίοιηρὶ ἰδ6 οἷα γϑοοχγάβ οὐ οἱά 
ἰγδαϊἰοη8 οὗ Π18 ἀδΥ, τηδίκϊησ πο βοτυρὶο οὗ σεὐεοϊ πς 
ἴδοι, ΟΣ οὗ δἱϊονίηρ ἰδόσω ἰῃ ΔΕῪ ΔΥ ἰο θυ 8 ΡῈΓ- 
ῬοδοΒ, ἱηρ᾽ (πη ΓἈ]ΒΟΙΥ δϑοζὰ ὑσίονῦν ἐοὸ οὐδ δὶ- 
ΤΟΔΑΥ ρῥδ8βί, δμὰ Ἡῖΐ 4}} ἰδἷα, τιροὲ δοδυσαϊγ δὲ ποὶὶ 
88 ἰΒΒΟΠΟΒΙΪΥ, ἱρ ἴο οἰδὲ ΡΟ; ἰδ. οοἰετηρο- 
ΤΆΣΙ 68, αὐ ὑμδὺ ἰδίδν δ , τδδὶ [Π6Ὺ δὰ ΠονΟΡ Ὀσίοτο 
Ποδτα οὗ δὲ οοπηροίοα πὶ (6 βαοσοὰ δυοοθίσαϊ 
πᾶῖηθ. Τηϊηὶς οὗἨ δἴτὰ παϊπυίοῖν ἔοσχίηρς (86 δοδῇθ 
Ργοδοηϊθαὰ ὈΥ ἰδ ἀυίηρ οἷά τωδῃ, δῃᾷ ἴἢ8 βοῃβ 807- 
τουπαΐηρς 8 Ὀοὰ, ἵῶς ͵8. ἱηγϑηίίοι, ᾿ἰκο βοζὰθ 
ταούθγῃ Οδδιίοσίου οὐ Ὠοείοο, ἰο 8δπά ἤχυγρβ, δηὰ 
ΒρΟΘοδοΒ, δηὰ δηϊίαυθ ἰάϊοπιδ, ἴο Ραΐ ἰηίο ͵8 του, 
σοηδοίουϑ 81} [86 ἰἶἰπι6 οὗ Ἰ᾿Ἰγίης ἴῃ ἐδ6 πῇ 6 δοὰ 
ΘΥΘΕΥ͂ ρᾶγύ---ϑυορβ ἰηοομδίβίοης, πἀῃχηθδηΐησς Ἱγΐηρ, 
ἴοο--δηὰ τΠοὴ ῬδΙπιΐης ἰξ ΟΠ Δα δὴ οἱὰ Ῥγορθθου 
ΙὨογοάϊθ]6 1 Υ͵ο οουϊὰ ποὶ Ὀοϊΐετο ἰδ οὗ ἰδθ τηοαὶ 
βοοδίηρ ϑδάάυοοο οὗ δδοοῦ᾽Β γϑϑθ, ΒΟΥ το 1068 οὗ 
[86 τα, ἰῃσοτιτιρι 016, ΠΟ} Ναδίῃδη, ἴῃ Ὡϑὴθ 
δῃηὰ ομδγδοίοῦ 8ὸ ᾿ἶκὸ ἰῃ6 ὁπ6 ψ ΒΟΌΣ ΟἿΣ Ξδυϊοαν 
Ρτουουποοὰ “δὴ Ιβγϑ} ο ἰπ Ἡβοῖὰ ἰμ6 70 γἯ2θ ὩῸ 

116.᾽ 

τὰ ΤΏΟΙΘ '8 0 ποορὰ οὗ ροΐῃρ ἔλγίμον ἰῃ 118 ὑο τωϑοὶ 
ἴΠ6 ταιομδιθι, ΤΏΘ 88π|0 τωοάθ οὗ δεσυγαλοεὶ, δὰ 
ἔγομπι [ἢ βᾶπλ6 ροΐηΐ οὗ ΥἹΟΥ͂, ΙΏΔΥ ὍΘ Δρρὶὶοὰ ἰο 4]] 
(Ποῖν Βυροίβοβ68 οὗ ρϑουο Ψαοοῦϑ, ρϑβουάο βϑαϊαϊιβ, 
ΔΡΟΟΓΥΡὮΑΙ Μίοβοβ, δῃὰ ρογδϑοῃδίθα Φογοιαΐδμα, ΤῈ0 
Ἰδαίου ἐμὸν Ὀτΐης ἀονγὰ (δ18 Ῥαίγ σοὶ] ἀοουμηοῃῖ, 68- 
ΡΘΟΐΔΠ ν, ἰ80 στοαῖου Ὀθοοσηθβ ἔθ πὶ] ἀπο88 δπὰ {{ 6 
Δρυϑυγαϊγ. Τηρὶς ἰπθοτῖθβ οὗὐἨ Ῥγορθθου δον [9 
ονϑηῖξ, ἰὸ ψ11 ὍΘΑΣ ἴο Ὀ6 τοροβίθα, δγὸ υὐδοῦγ ἱῃοοῦ- 
βἰβίρην νυ ἢ ΔΠΥῪ Τλογαὶ τοδρθοὺ [ῸΓ ἰπιθ80 οἱ “688 
᾿χθ8, ποτὶ ΤΏ ΟΥ αἴδεσί ἴο δπηἶνθ 88 ἔδσ- ϑϑοίπρ τηθα, 
ποδὶ ραϊτὶ οἵδ, τχοϑὲ Ὠυτϊηδηίΐ ἀτίδη, οἰοναίοαὰ ἴῃ Ἐπ οἷγ 
νίο8. οἵ τγοΐογτῃ, τήβίηρ δῦονο ἴμο ῥγοὐυάΐοθθ οὗ ἃ 
ἀοσηπαίὶο Ἰοραὶ ἰγδαϊιοι, τἰρμίθουθ Ὀογομὰ ἐδ 6 ἔοτ- 
τι δὶ πουϑ ἢ ρ δὰ βυρογδιϊοηβ οὗ (Ποἷν ἄτοθϑβ, θα ποὲ 
0 θ6 τοσαγάοα 85 νου 8 0]6 ΒΟΟΣ οὗ 86 ἔπ ΓΟ, ΟΥ 89 
Αἰ δέτε ἰηβρίγοὰ ὉΥ αοα ἴῃ ΔΗΥ͂ ὙΔΥ αἰ δγθης ἔγοσῃ 

“ ἸοΠ -πϊηἀοὰ πγθῃ,᾽) ΟΥ ΔΒ δδβϑυμίηρ ἴο ὈΘ δυοῖν, 
δχοορὲ ἴα 8 γβοίοσίοδὶ οὗ ροϑοδὶ χὰγ. Μοβὶ ρμίουϑ 
δΓΘ (ΠΟΥ͂, τηοδὲ γονογθηῖ, γοὶ Ὦδῦο {ῃῈγ ΠΟ ΒΟΓΌΡ]Θ 
δοουῦ δηηοιποίηρ ἴῃ (ἢ. 6 παῖ οὗ Φομονδἢ οὐθίβ 86 
(ογοίοἹὰ τοῦ (ΠΟΥ͂ ΚΠΟῪ ἰο Ὀ6 ραϑβὶ αὖ ([Π6 ἰἰτηθ οὗ 
[(Π6 δηπουποοιηρθηϊ, οὐ ἴο 6 αὐέου]ν [8186 85 δϑϑυϊηθᾶ 
αἰνίηθ τῇ ΤΏΟΓΟ ποῖρ, ἰὑ 19 {τ0, ΒΟΙῚΘ ΤΩΘῺ 
οὗ οὰ πῇο αἱά ἐμῖθ, Ὀὰΐ ἰῃ τδὶ δΌΠοστθηοο ΠΟΥ 
ποῦ μοὶ τό. ᾿ΙοαΙ ἔγοτα {6.. χχὶ, 2ὅ-88, δηὰ 1 
Κίηρ χχὶϊ, 19, 20. 

ΤΏοτΘ αὐῖϑοβ ἤθγθ ἃ βῇδγρ ἰβϑϑυθ, 88 ᾽88 ὈΘΘῃ δ]- 
ΓΟΔΟΥῪ βδϊὰ, Ὀαΐ ἰξ οδηποὶ Ὀ6 οὐδάθά, ἸΤΏορο ἷβ Ὧ0 
Ποποδὺ τη ]ο-στουμὰ οὗ οοταρὶ δου δὰ ἰγϑαϊ ἰοῦ 
τϊχοα ἰοροίμον, Τῆο Β10]6 δβιδίθιηθηϊθ δ. οὔ δυο 
8. ὨΔίΌΓΟ 88 ποὶ ἰὼ Δ] ΟὟ {86 βυρροδί οι, ΤΏΘΥ ἃΣΘ 
δ0 Ῥοουϊίαν, 80 Ἰηκοα ἱοροίδιον, [ΠΟῪ ἔοττα ποῖ ἃ β0- 
τίδὶ αὐἰίγ, ἰδὲ ὁ τηυδίὶ Ὀοΐονο ἰὐ 8]} ἃ ἔόγχζοσῃ, Νὰ- 
ἴδῃ, αν, 88 Ὑ61} δ8 Φδοοῦ δηὰ [ιἷ8 Ὀ] οββίηρ, οὐ τΘ 
Τηῦδὺ ρὶνο ογϑάθῃμοθ ἴὸ ἰδ δὲ Ὀοΐηρ, 811 ἰοροίδοσ, 8 
οοδιοτγοπὶ, οὨγοποϊοσίοαὶ, οομβίβίοηι Ὠἰξίοσγ. (866 Ρ. 
99, ἰπἰγτοἀυοίίοι, δὰ τιδγρῖη) ποίθ.) [1ἱ ἷβ, τσους 
οὔϊ, ἀοϊυδίοπ, ἱτπηροδίιγθ, ΤΟΥΖΘΓΥ, πορθηί εν, οὐ ἰΐ ἷ8 
[26 τιοϑὲὶ Βοσίουβ διὰ ἱγὰ Οδδρίον ἴῃ 411 μϊ8 
ΤΟΥ μἰβίοσγ. [1 {πὸ ΦΌΤΤΩΟΣ ΥἹΘῪ ἘΜΕΡΟῚ ΟΥου 
86 τηοϑὺ δοορίϊςΑ],---ἰ δ, ἴῃ ἰδ, ἐξ 18. ΤΏοτΘ 10}9 
ΤΠ8} ΔΩΥ͂ ΒΙΡΟΓΏΔίαΓΑΙ] ονοηΐίβ τοοοσάθα ἴῃ δβυοὶὰ [ον- 
Εοτΐοβ, ἰδ τηυδί Ἧθ σοσὰθ Ὀδοὶς ΒΟΔΡ Ϊγ ἰο ἔδο οἱὰ 
ὈρΙϊοΐ,---ἰο ΒΙΌ]6 ἃ πιοϑβὲ γα ὈοοΪε,---41}} ὑσὰθ 
(Α]ονίηρ [ῸΡ ἰασχίθα] ἱπΟοΟΌΓΔΟἑΘ8)--- 41} Βυ Ὀ) ον οἱ 
ἴτασ, δἱ 811 ὀνοηίβ, δἰπουρῆ διαί ηνσ οὗὨ Βυγλδῃ Γαΐ8- 
ΘΟΠΟΟρ οηΒ ἴῃ τοθροοὶ ἴο {16 δβοίθῃσο δηὰ τη δὺθ 

νερϑβ κει φιιθιρυκτατεκέδνσ,, 

οδι:86} 166 οὗ ἐδίηρβ παιταιθὰ, οὐ [δὲ πον οὗδα 
οΟΙ2608 ἴο (ἢ) 6 Βδση6 ἰδΐηᾳ, Βυτδη τ ροσίθοι 0.5 Ὡθοςθ. 
ΒΑΡῪ οοἰοτίηρσ ἰπΐο 80 δησταρθ ατηρίογοὶ 86 (89 
ταθάϊυσι οὗὨ ἱμοῖν τοοοσὰ. [ἢ οἶδονρ πογάβ, ᾿ 
δ ΒΟΒΟΘΕΥ ἰο]ά, δινὰ Ἀοϊδονοὰ γ ἰδ ττίδοσα τὸ 6 
ἡυσὶ ὧα (ΠΥ Βανο ἰοϊὰ ἢ. Υ Βοος ἰὲ 6 παστδῖϊτο, 
ἀοδοσί ρος, δἰδιΐβεῖ αὶ βἰδιοθιηθηΐ, ρτοοορὶ, δοιιἰπεσπὶ, 
ἐβουσῆϊ, ἀονοϊίομδὶ δε ησ, οἱουβ οαοίοσ οὗ δὴ 
κὶπᾶ, ΠΏΟΓΔ] τηυδίηρ, δοορίϊοαὶ βο ]οααΐΣὶ 88 ἴ; 
Ἐοοϊουξαδίεθ, ραβαιοδαίθ ὀχροβιυϊδίίοῃ, 85 ἴῃ Φ Ὁ, ὑτο- 
Ῥδοιίο δῃηπουῃοοιηθηίδ κτουπάοα οἢ Υἱδίουθ οὐ τ ΐοεθ 
Ὀε]ονϑὰ ἰο δοῖηδ ἔγοτζῃ ἰδ 1μοτ,---}} ἰδ σίνϑῃ δὲ 85 
ἴς τχὰϑ Ἔσρουϊθησοα, ἰγιόνῃ, οὐ Ὀοϊἑογοὰ ἰο Ὀ6 ἘΏΟΥΤΩ, 
Βοατὰ, τοοοϊνοα ἔγομι δοοσοϊ θὰ πἰΐθϑϑοθ Εἰνΐηρ ἴα 
Οὗ ὩΘΩΣ (86 νΘΓῪ ἰἴτηο8, οοποοϊγοα, ἔδϊς, τοσηθιη ροσοὰ 
ΒΘΘΏ ὈΥ͂ [Π6 ΟΥ6 ΟὗἁὨ Β6π86, Β06Ώ ἷπ (6 Θεβίδιϊς ἴσαποα, 
ἀγοδιηϑθα ἴῃ ἰδ νἱβίοῃβ οὗ 16 ηἰμῆϊ, ΟἹ ἴῃ ΔΠΥ ἮΔΥ 
Ῥτοδοηΐ ἴο ὑποὶν 8018 85 ΠΡῸΝ εὐκε, Κἰπουρῃϊ, τλοῖὰ- 
ΟΥΥ͂, ΟΥ σοῃοορίΐοη, πιοβὲ σΔΤΟ δηὰ ἰσοτ Ὁ} 
τοοοσάοὰ. Τθοσα 8 πο δοϊοη ὮοΓΟ, πὸ ἱβυδηϊζοι, πῸ 
δτὶ, 50 “86 τὶ ἰηρ, ΠΟ τῆετὸ δἰπυύίηρ δὲ τδοιοείοδὶ 
οϑθοι,---Ὧο 086 οὗ Κρδίδρδογβ, ἰτηδοθ, ΟΣ ἱπιραδαϊουδὰ 
ἰαιβῦαβθ, ὁσχοορίὶ 8ἃ5 ἰδ ὀχργοββῖοῃ οὗ ἰηταγὰ τἰνιὰ 

ΘΣηοὔοῃμδὶι ϑίδίοϑ ἐμαὶ ἐπιρογαι νον ἀοπιαινδοὰ 
Ποῖ 85 ἰδ Ὀσδὲ τηϑαΐθτι [ῸΡ {πο ὶν ὈΓΟΓΒΏΘΟ. 

Ἧο. τουδὲ οἰοοδθ ὑοίποοι ἰῃΐθ οὐ ἴ86 
ἴοσζονυ. ΤὮΘ ΤΏΟΓΘ ἴδ ἰβϑυθ 18 ἀἰσοι  Υ δοστ, ἴΠ6 
ΤΔΟΓΘ οογίδίῃ, [ῸΣ ΟΥ̓ΟΡῪ ἱμοῦσ αι τη, [86 ΟἿἹΥ 
ἀϑοϊδίου ἰὰ δἰονα. Ταὶθ Ἡπηδη, 80 δρρεασίησ, ἀδ- 
τολ ὧβ [Π6 Βυροῦῃυϊοδῃ δῃᾶὰ αἰνίπο. ΤὨ}5 
δα θἠοσῦνο συ ποθ οὔτθ δάπυϊοᾶ, ἘπογοΌ ὮΙ 
δηὰ πορυγγ δαἀτϊαϊοά, (Π6 δαροετιδίασσαι οδποοὶ Ὀ6 
οχοϊυάοα, [{ τηυϑὺ οοπιὸ ἰῃ βοθπογο ἴῃ Ὀοί ἰῷ 
ἔοσπ!8,---ὙἩοίδοῦ 1ὲ Ὁ6 ἴπ 6 οδήοοδνο δυροτιδαιγεὶ 
Ὑὐοἢ τ06 Βονϊρίατο [86 τϑοῦσδ, οὐ ἰ86 ἱμπασὸ, 
δρί γι04] βαροτγηδίιγαὶ, δ.}}} τηοσο ποράδε], οομποοῖς 
οἀ νἱτὰ {Ππ6 ΥΟΓΎ οχίβίθηοθ οὗ δυο ἃ ὈοοΟΪκς ἴῃ βυςὶ ἃ 
πον] ὰ.---Τ, 1. 

ἘΧΈΕΘΕΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΧῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤΩ 

1. οι. 1, 2. 772 ἐπίγο(ιείίοτ.--- δὲ 1 ταλῦ 
[611 γου.---ΕΗο [48 οΔ]]16ἃ μοῦ ἰοὸ εἷβ ἀγίηρ θεὰ; 
Ὀαὺ [19 πἰρμθδϑὺ ρΌΓΡΟΒΟ 8 ὑπαὶ 16 ἴδ [611 (διὰ ΒΟῪ 
ἢ ΗἰΤ.861} ᾿ἴνοϑ οὉ ἷπ ἴδοηι.--Τ δὲ τυ ο ἢ 841} 
Ῥοἕλ11] γου.---Αοοονάϊης ὁ ἰμοῖς αϊδροκϊομβ δηὰ 
οδαγαοῖοῦ, το 86 ᾿ὰ8 Ιος Κῆόν. Ηδ δῃρούυηοοδ 
ἴο ἴδδαι ἐδθ ἀοδιίηγ τ ϊοἢ Ὀεῖα]] ὑἰπότὰ 83 8 σοῦ- 
Βοαυθοῃοθ οὗ ἐποὶν οἰαγαοίδτθ 88 βῃοσσῃ ἴπ (Π6 νοι 
οἵ τῃοἷν ᾿ἰνοθ, Ὀαὲ (18 88 506 ἴῃ [86 ἀϊνίηα ᾿ἰρδς -- 
ἴῃ [80 15.αἱ ἄλγεα, ὉΠ ΤΊΣ2.---ΤῊὴο. οχργοδ 
δῖοη 8 αϑοὰ ἴῃ γοΐδγοῃοο ἰὸ (89 ποεϊὰ {πιὸ δ ἃ τ. ]ο, 
διὰ ἀθῃο 14}}γ, 1). Μορβδίδηϊο ἔτη οἵ ἰδ 
οοταρ οοα ἰϊ, ἃ; ἔχοις. χσυχυὶ, 8, δπὰ οἶδες 
ΗΪδο68 ; 806 ΚΕΙΙ,, Ρ. 3284).--7ὁ βοῃδ οὗ ϑδοοϊ, 
Ἦθδσῖζοι ποῖο ζετδοὶ γοὺσ ἔαϊμοχ.--ϑὅοη8 οὗ ὅ6.- 
ΟΟὉ 816 (ΠΟΥ͂ ΡΓΘΟΙΩΪΏΔΣΙΙΥ : 8018 οὗ ᾿αγδοὶ τητδὲ 

ΙΔ ῃδίοῦσο δηὰ ἕτοε 

οὗ (89 οἱγίδμςΐ ἰοῖο τὸ (4. ἴῃ ἴδ ασπὼν 
ἰαγο 1ἴ6 ἑοχοίθονς ἐμ0 ῥεϊοδιμοοὰ δοὰ ἰ8ὸ ἀουδίο 
ποτϊίδηοθ ΤΠ0 οισοΡ 18 (06 φόττα οὗ ἰ80 Ὑτα 8 
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οἰὐμοδιαίμβηρ. Ευσίδοῦ οἱ ὅδοοῦ ἀΐδροδοῦ οὗ ἰδο 
φρονοῦν ἴῃ ἴλνοσ οὗ συ ἀεὶ; (86 ἀουδῖο ἱπμοσίίδηοθ ἢ6 
εἶνοβ ἰο Φοδερῃ. ΤῊ ρτϊοβίβοοά οθθ ποὲ Πδζθ 
ΒΡΘΟΪΔΙΥ ΔΡΡΘαγ; διὰ ἰΐ ἰ8 (8 ἔδαίαγο ἱδπαξ 
ἴον [86 δηϊ αν οὗὨἨ ἰμ6 Ὀ]οββίηρ.--- μπεϊδοϊθ δὲ 
πσαῖοτν.---[Π6 τοτῦ υϑο ποτ ἀσηοίοβ ᾿ἰΐδγα ]]γ (ἢ 9 
ὈῈ ΡΟΣ δὰ ὀχθδίδιίου οὗὨἨ ΟΡ γαίοσ. Ξϑρὶ τὶν 
16}}γ ἴξ ἀϑηοίθϑ ἃ γαδὴι δῃὰ ρϑββίοῃδίθ ἱσαρυ βί σθηθθ8, 
ΧΧ, ἐξύβρισας. Ἐσοτ ΟἾΒΟΣ ἱπιογργοιδιοηβ 8606 Κηο- 
Ὀ6].. ΤῊΪΐΒ ἰγαϊ οὗ οδδγδοῖοῦρ ἰδ ἰμηπιθδίο  οχ- 

. μ]αϊηθὰ :---Βοοδῦδο ἴδοῖι τυοοῖϊθδῖ Ρ ἴο τδν ἔα- 
Ἰδδχβ δὰ (βοο οἷ. σσυσν. 32).--- ΤῊ 8 ἱτορυλείνθηθαθ 
ΒΏΟΥΒ ἰἰδο} ἐπευνῤνη δὶ δὲδ Ἀν οὗ ἽΝ ἵνο αὐ τὶ 
᾿ιοϑίλχοθ. [}μαἴον ἰξ βῇον ἰΐ ἱπ ἰδ6 ἐτὲθο, Θ 
ἰῃβυγτϑοίξοι οὗ θαίδαπ δπὰ ΑὈΐσγδι), γ8ὸ ἀοείγοὰ ἃ 
βζδιο ἰπ (6 μτὶἱοοίμοοά---ἃ οἱδίπν τ ΪΟὮ, ἀου (1688, 
᾿ιϑὰ τοίδγεωϑθ 0 ἰμθ Ἰοδὲ δίνας οἵ ἐμεῖν ἐδίδου. 
Αἱ ἃ 58}}}} ἰαῖον ρμοσίοά, {56 ἰγῖρο οὗ Βοαθθη, δηὰ ἐμδὶ 
οὗ σα, ἀοεῖσο 0 δᾶγνο ἐδποὶγ ἱμμου Δ} 06 ΒρΘοί ΔΙ 
εἰνοι ἰδοτα δ᾽ ἴῃ [86 οοπαθογοῦ ἀἰδιγιοῖ, ὁη. (80 
ΟἾδ ΟΡ εἰάθ οὗ δογτάδηῃ, Νυχοῦ. χχχὶΐ, 1; ἰῃ πνρὶοιὶ 6850 
Ὁ οὶν τοαυθοὲ νῶδ ὑταηίοθὰ οὐ οομάϊεουι ἰπὰὲξ (ΠΟῪ 
διιουϊὰ Βοὶρ βρὲ οὔλ (μ0 πᾶς ἔον [9 οοῃαυοδὺ οὗ 
Οδπιδδα, ἘΒΓΟΒΕΝ ἘᾺΝ ΕΟ ΘΟ ΕΘΝ ἘΡ ποτ Ῥο- 
εἰώοῃ οὐ [6 βουϊινγεδίοσῃ Ὀογάοῦ, ἴῃ [6 ρϑβίυγθ 
Ἰαπὰ οτος ἰδ6 ασποῦ, Αρϑίη, ἴῃ (}.8 ογϑοϊΐοη οὗ (86 
αἰΐδὺ δὲ 886 Φοτγάδῃ, οἱ {παῖς σοΐατι (908. χχί!.), [6.0 
τοδη }68(9 ᾿80] ἴ0 δβδ8ᾶπ|0ὸ οἷά ἱτωροίπορίγ, τ ΪΟὮ 
ταῖσλ Βαῦο οοοδβιοηϑὰ ἃ αἰνῇ] νὰν, Ὠβα {86} ἠοῦ βυξ- 
ΒοίοΕΥ οχουξοᾶ ἰϊ.--- Του 50:81} ποῖ ὁΧοοὶ (ἰμαὶ 
ἴα, μου Β8δ}} ποῖ ἢατο ὑπ6 αἰρσηΐγ), 8.66 1 ΟἜτοι. Υ. 
Ἰ. Φοβορῃ [88 (06 ἀου]6 Ἰπμοει δ σ6, δῃά, 80 ἴΆΓΡ, 
6 ΓΞ. (ον. Ὀἰγιμσῖμ 0); πα]δὲ Φυδῃ ὈδοδτηΘ 
ρΡεΐθοθ. 70 ἃ οοὔίδίη ἀθατοα, ὑμουθίοτθ, 88 6] ΣΟ 
τϑιηδεῖδ, 180 βεβίςθοση οὗ Ηδοι!οὶ οοόΐηθθ ἰπίο [16 
ΡΪδοο οἵ (δ βτεϑέθοτῃ οὗ 98. “ἢ ογάον [ῃδὺ α0Ἃ 8 
ΣΧ ϊοΟυΒ τυ πρ᾽ ΒΘΓΘ ΤΑΔΥ ποῖ Ὀ6 ΔΙΌ ΓΑΓῚΪΥ ἰσοϊ δ θὰ 
ὉΥ τοιοῦ, ἴδ ΔῊ ἰοΣἱ8 (θαι, χχὶ. 1ὅ--17) (δαῦ ΔῺΥ 
Ὀιοίδγεθωοο βου ὈῸ βδοῦπι ἰο λ6 βγβί- ὈΟΤῚ θοὴβ οὗ 
ἃ Ὀο]ογοὰ νἱξο, οὐὸν ποθ Ὀοτῃ οὗ ΟἿθ 1668 ἔδνυοχϑα." 
Ὀοἰἐίζθοῦ, ΤΏ χοοὰ π|}}, διὰ ἔγαίοσιιδὶ δαὶ ἰςγ, 
πῃ ο πδρινὰ γε ἴο Βουθοη Β, οδεαγδοῖος, δρρϑὰσ ἴῃ 
{π6 ὨἰθίοῦΥ οἵ (86 ὑεἷθοθ, Ῥοίηϊβ οὗἨ ἰῃίθυρος ἴῃ [6 
οἰαγδοίον οὗ ἰμ8 ἰὑσΐδο: [16 τἱοίοσγ, ἰῇ δομπηθοῖίοΒ 
αἰνὰ (Π6 Οδαϊίοθ, οὐονρ ἔμ6 Ατηοσὶὶθ κὶπρ Κίμοι : δἰδὸ 
ΟΥ̓́ΟΡ ἴΠ6 ΘΟδἄδγομοβ (1 Ομτου. Υ. 8-10) ΤῊΘ 1688 
Βἰχηυΐϊβοδπὶ ὈΪϊεββίῃσ οἵ Μοθβοα (Ὀθυϊ, χχχὶϊ!. 6), δἷτ- 
ΟΪΥ ἱπάϊσαηρ ἰῃ6 ἀδηροῦ οὗ Ὀβ8 0, Α ΤΟ- 
Ῥτόδος. οδδῦ ὑροῦ ἰμθπὶ (δυάς. νυ. 16) ἴον ἰδοὶν αἷ- 
ν᾽ βϑίοηβ, οἷο. ἰῃ ἰῃ 6 πδίϊοπ᾽' δ ρϑυΐ].--- Εἶθ τσοσῦ ὑΡ ἴο 
ΧΑ ΟΟὈΟΏὮ.---(Δ000 Βροακθ ἱπάϊγθοῦ νυ (οἵ Ὠΐμ) ἴῃ 
(6 ὑμϊγὰ ρόγβοῦ, 788 ἰδ ὈΘοΔΌδΒ9 μ6 ὑυγηθὰ ΑΙΤΑΥ 
ἔσοσα μἷπὶ ἴῃ αἰβρίθαϑυτοῦ ἯὯὯ͵)9 ΙΩΔΥ ταῖμοῦ ΒΌρΡΡΟΒΘΟ 
τπδὺ Β6 ζγΠ8 ἰμιΒ6 1 ἴο [89 ΟΣ ΒΟΏΒ ἰῃ οτὰος ἴὸ 
Βχ (δοὶν δἰϊϑηϊίος ὕροι ἷβ Βοηΐθῃο06.--- Θίτάθου δὰ 
Τ ον].---Ττῦθ Ὀγοίμοσβ ἴῃ (ποῖ αἀἰδροπί(οη, δ8 ἰδ 80» 
Ροδρθὰ ἴῃ {μεῖς ἐγοδιπαθηὶ οὗ πὸ Βθομοιη θα. 
Τπογοίοτο ἰὸ ἰ8, ἰδδὲ {ΠΟΥ͂ τὸ ἱποϊυδοὰ ἰῇ οὯθ 
ἀεοϊαταιίοθ, [18 τηοϑὺ οὐυϊουβ αἷπὰ 18 ἴθ σϑύόῖο ἴογ 
1ολ 4180 ὑμοὶν Ἰοδδγβῃίρ.---ταἰχυπλαηῖα οὗ οχῦ» 
οἴἵγν.--ἸΠῈ} τουδὲ μανθ ὈΘΟΏ Βοιαθιηρ αἶδο ἔμδη 
βνογβ. ΟἸουίουβ, Κηοροὶ, διὰ οἰδβοσβ, υπἀογδίαπα 
ΟΠ Ξ Ὁ 88 ἀορηοηρ' τηδ]οἱου5 διὰ οσδ  ΡΌΓΡΟΒΘ, 
ΤηαΥτίασ0 ὈΓΟΡΟΒΆΪ8, οἰθ., Δ Θχρίδηδλίίοῃ (δὴ ΒΟΘΙΩΒ 
ποὶ οαδν, "---ἴο ὑποὶγ βϑοχοὶ.--- 5 δ6 τουϊὰ οἶδδν 
μἰ 156} ἔγοτα (οἷν (Δηαιἰοΐθτη, 8Ὸὺ 8180, ἴῃ τοβροοῖ ἰὸ 

᾿ (ΞΔ 3. ἸΏΘΙΟ 8 ΒαγάΙΥ ΔῪ ψασταμὲδ ΤῸΣ σϑῃ- 
3οτῖτιᾳ [Πἴ8 ἐδεῖν ἀαδιϊαξίοτια, Δ ἰπ ΟἿ ἘΠΕῚ δὮ νογαίου, αὶ 
τοῖον τϑυάογίησ Ψψοσ]ὰ ὉΘ εἰσογάε, Ὀτπδ 189 οἵ ἐὸ θῸ6 ὉΓ0-» 
(οὐτοὰ ἱκ (μδὲ οἱ ἔν». Ὀκ θικυ, ΟΥοα ϑάςτα, ἡ. 22. 16 ἀ6- 

ϊο ρεορβοῦο ἀοβθ που]ὰ ἢδ οἶθασ δἷβ Ῥϑορῖίϑ, δπὰ 
189 Οδυσοῖ οὗ αοἀ. [Ιὲ 8 1109 ΥΟΥῪ παίαγο οὗ ἃ 80 
οτοί ῥἱοὶ, οὐ οὗ ἃ ἴδλοϊζοιβ οδοῃδβρίγαου, ὑὸ τοδῖζο ἰἰθαὶέ 
οὗ ΤροΓΘ ἱμπιρογίδῃοθ (ἤδη {116 Θοπιχηθηΐίγ, δὰ ἰδπ8 
ἴο Ῥγοάυοο αἰδυπίου."--Ὁϊὸ ὑμποῖν ΔΑΒΟΙΔΌΣΨ, 
ζαὶμθ ΟΣ ΟΣ.---ἶγ 118, ΟΣ ΤΩῪ δου] (ΡΒ, υἱΐ. 6; χυὶ. 
9). ΤΊΘ οχργοδθῖοδ ΠΒ6ΓΘ ἰβ ῦ0}} οὔοβϑθοῃ. Τ86 ὈῸ 
Ἰίονος οδηποὺ ἐγυδὺ εἶδ ῬΘΓΒΟΣΔΙΪΟΥ, τι ἰἰ9 ἀϊνγίπο 
αἰκχοῖγ, ἴο 8 οὺ ἢ ἰπ σοι βοογοὺ σΟὨΒρὶγα- 
οἶο8, δὰ ἰληδιβηι,, το δ᾽] οσοὰ ἰὸ Ὀ6 [86 τυ ης 
Ρονότα, 83:0, ἰοο, ͵8 ἐδ ἀχργϑθδίου. ΓΞ εἰσι βοληῖ- 
Ιγ οἴόοδθαῃ, 88 αἰδὸ ἰδ νοῦ ἽΓ", ΤΏΘΓΙΟ 8 ΠΟ υπῖοιι, 
ὯΟ οομητηθπηΐου, Ὀοΐπθοη ἐδ δου] οὗ Ιπστδοὶ, ἀπὰ [ἢ 68 
οοσηρδηϊοηβηϊΐ οὗ βυοὶ ΒΟΘΏΪΥ ΣΖΘΔὶ --- εἷο ἃ 
ΞΩΔΙ.---ἥλῃ ἰδ ἴα κ ἢ ΟΟἸ]ΘΟΕγοἾγ.---ἂ γε 81} (ἃ Οχ 
1,(ΔΏΜ6 ΤΏΟΥΘ Υ τουάουβ 11 ).--- ΤΏ σαὶ {Π6 
δ'ΠΘΥΒ οὗ {μ0 εἰηον ἴοος οὗἩ [π6 οαἰ|]6 'π ΟΥΘΡ [0 
ἀδδίσου πο. Τιοΐβ τὰ 000 δος {Π6 ΤΊΔΏΠΟΡ οὗ 
ταῦ τηοηποηποα Φοθῖι. χὶ. 6, 9: 2 βδῖῃ. υἱϊ, 4, τὰ 
τοϊδδοῃ ἴο [ἢ 9 ἈΟΙΒΟΘ οὗὨ ἰῃ6 Ολπδδηϊίοθ δηᾶ βγγίβῃϑ. 
οοογαΐηρ ἰο0 οἱ. χχχίν. 28, [867 οουἱά ποῦ πανο ἀ0η6 
ἦν ἐο ΔΩΥῪ ὁδιέϊο δι (ΠΟΥ οου]ὰ οἝΥτῪ ο᾽ πιὰ ἰΠθηι - 
δὰ ἰδ ͵8, ἰμοταΐοτα, τηυδὲ Ὀ6 ἰδιεθη 88 ἃ δαρρἰοτηθα αὶ 
δοοουηῖ.---Οὐχηοαὰ Ἠ6 δος δυρου, ἔοχ ἐΐ υσδῦ 
ἤοχοο (1Δηςο, νἱο181:8).--- ΤΉ τόσο οὶ ῬΟΥΒΟΏΔΙΪΥ 
ουγοᾶ, Ὀὰὺ ΟἿΪΥ ὑμεῖν ΘΧΟθ88 δῃὰ ὑποὶν ΔΏΩΤΥ ἀοΐῃρδ: 
ΠΟΙ ΠΟΥ ἀγὸ ἸΌΘΥ Τοργονθαὰ [ῸΓ βία ρὶν Ὀδίηρ δΏρτΥ.-- 
Ι ὉὑἘὶ} ἀἰν θ᾽ τ᾿ ΘΣῺ.---Α τορι μοῦ οχργοβαίοῃ οὗ 
αἰνίηθ δυϊμουῖγ. Ξὸ Βροακα ἴ6 δρὲγἱ οὐ ἴβγϑοὶ, 
σἰνίηρ, οοτατηδηα οΣ ἰδ 6 ΓαΐυΓο, 88 ἴῃ6 δρὶγὲξ οὗ Ῥαυ], 
Ἰπουρῇὴ ἔτ δυβοηΐξ ἰῇ βρᾶοο (1 Οοτ. Υυ. 8). ΤὨΪΐα αἷ8- 
Ροσβίοη 28 6 Βρϑοὶῆο γϑιηθαν δραϊηβὲ ἰποῖς ἰμδαῦ- 
ΤΟΟΌΪΟΒΔΓΡΥ, Ὑται ἔμ] ἰοηροῦ. [ἢ ἴδ6 γβι ρἱδοο, (86 
οου]ά ποὺ ἄτγ6}} ὑοροῖθον τὶϊὰ ΟἴΟΓΒ 88 ἰσῖ 68, δηὰ, 
ΒΘΟΟΒΩΑΪΥ, ΟΥ̓ΘῺ 85 βπσὶο ὑγί 68 τησϑὺ [Π6Ὺ ὍΘ ὈΓΟΪΚΘῺ 
ὮΡ δηὰ βοδίϊοσοα, ΤὮυΒ 1 αρροπρᾶ (ο ἴπ6 νγοαϊκοβϑὶ 
οὗ ἰῃ686 ὑτὸ ἰγδ65 (Βθου, Νυμλῦ. χσυΐϊ. 14), ἴῃ 
ἐμαὶ ἱξ πο] βίηρ)ο ἰΟ 8, 88 ΘΠ 6] ο86α ἰουτὶ τ, τὶ Βίη 
86 ἷρο οὗ Φυάδῃ (Φοβι. χὶχ. 1-9) στ ἩΒΙοΝ ἱἰ 
ΜΘηΐ ἰ0 ΤΡ ἴῃ ΘΟΙΙΡΒΩΥ͂ (Φυάρ, ἱ, 8--17), δηὰ ἴῃ 
νὨΐ ἢ ἰδ ΒΟΘΙῺ8 στα 8}}} ἰὼ δᾶνο Ὀδθοοῖηθ δβοσ θά. 
[πὰ ὑῃ6 ἄδγβ οἵ Ποζοκίδῃ, ἃ ρογίίοῃ οὗ ἰῃ6πὶ τηδάθ δῇ 
οχροάϊπίοη ἰο Μουμὶ βοῖν (1 ΟἸγοῦ. ἷν. 42). 1π ἰδὁ 
Ὀϊεδδίηρ οὗ Μοβοβ (θαΐ. χχχίδ.), Βίπιθομ ἰ8 ποὶ 
ματηοὰ. [,ονΐ, ἰοο, δὰ πο ἰτῖραὶ ἱπηοτϊίδησο, ας 
ΟὨΪΥ δὴ Δ) οἴσηρῃς οὗ οἰε8. Αἱ ἃ Ἰδύδθγ ἀδύ, ὈΥ γϑϑ" 
Βο οὗἁ δἰβ {06 δπδονπηοηξ, δΘ ἰΒ ρῥ᾽δοϑα ἴῃ 8 ΤΏΟΤΘ 
ἔδυότθ]α γοϊδίίοῃ ὑο [86 οΟἰδοῦρ ἐγ 068 ; ΠονΘΡ 6686, 
8 Ἰδοϊκοὰ ἰὴ Ἔσίθγῃδὶ ἱπάοροπάδηοο, δηὰ θθοδῦβθ οὗ 
106 ῥυῖνδιϊοηδ {ΠΟΥ͂ πα τρις ἣν [ΠΥ γίοϊἀοα ἰποτηβοῖνοβ 
ΒΟΙΔΟΕΪΤΩΘΑ͂, 88 ἰηάϊν Δ} 5, (0 ἰδ6 ῬτίΒΌΥ βογνίοο οὗ 
ἰάοϊαίτγ. Το τυγηϊηρ, Βοτονοῦ, οὗ 1.0 ν]᾽8 αἀἰδβροταΐίοη 
ἰο ὁ Ὀϊοθδίην, {ΠΡΘῪ δὴ δι]ονϊεϊηρ ρον ἀροι ὑπ6 ἰοΐ 

σῖγοο ἰδ ἔτοσα ἴδο Δσαῦὶο )η ἰο αοείοα, ργαοίζεε εἰγαΐα- 

ϑειδ. ΤΏ6 ὙἘΠῸ0]0 ΡΏΣΘϑο πουϊὰ ἴδοι ἀδηοῖο ἐνείγωπιεης 7 
οἰοίεηοε, ἰλοίν ἰγοασλεγίέε, οααἱνδίαηϊ ἐο ἐπείσιρμεηΐς 4, υἱο» 
ἱεποε απὰ ἰγέαολεῖψ. ΗΟ ὙὸῸ1} ἐπα παϊία ἐῃ6 οοπίαχί ἰθ 
ΘΒ] δοθ. 1819 Ασϑρίο γοσείοι οὗὨ Κβεἑ πὰ γΏ ὌΥΚΟ, 

ϑφάλν φ ἱδμεὲ» δισοογαξ.---Τ. 1.] 

5 [Εον οεγμηφσοίηίρσί ἴῃ ΤΔΗρο, τοδὰ υδρεποϊηῖρί.---Τ. 1.} 
 ὰν}-] ἈἼΡ9. ΟἿν ἘπΡΉΒα γϑγαίουι, ἀϊρροὰ ἄσιοη ἃ 

τα], ἰδ ΟἸΘΑΣῚΥ ὙΓΟΏΔ, 85, ἴο τλδῖχο ἐδ βοῦιβο, ἰὑ βῃουὰ Βανα 

θοοῦ ἽΝ ; Ῥοαάθθ, “ἽΡΦ ἰδ Ὥθνοσ πιϑϑὰ ἔτι σΌΟὮ 8 τα . 1: 
ἐδ Ρ» οᾶ, 7ο6Ὦ. χί. 9, ἰο ποιρλίησ, 86 τὴ οἱὰ 8} πον ὲ 
πὶ οε ο σὰ δίορ ἐμὸ ματοδιείάμα οἵ οαἰέϊο ἰο ἀϊδα Ὁ 19 186πι. 

9 ῬΑΓΣΑ]]ο᾽δτα μόσὸ ἀοῃοῖθο ἴδο ΣΟ Ὡ ΔΙ ΤΥ οἵ ἐμαῖν ττϑίι δῷ 
ἐξταροὰ δχαϊηδέ τοδσι δσιὰ ροθεῖ, ΤΉΘΥΟ 190 ποϑᾶ οὗ ΣοΐοΣΥ:Ω 

δ δε τὸ δσοοῦ δἴοθιθ, [ἵὲΐ6 α βεποσαὶ ἰοστια-- πάη λέν δἰεῖυ, 
ἢ ἥΨ λακπεείγινιρ---ονοΥΥ Ως 7611} Ὀοΐοχθ ὑδοὶσ ζΌγοοί Υ.-Ὁ 



6δ6 ΟΕΝΈΒΙΝ, ΟΚ ΤῊΝ ΕἸΒΕῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒ. 

οὗ δίμιοοῃ, γῆο, ἰόβοτιτ τὰ Βοιηζδσηίη, οδιὴθ ἰηἴο 
αἰοδοδὲ υπίου νῖϊι υάδῃ. 

δ. ομάαλ (τοτα. τί αἰ απτο ουανὸν ἴδοι. ατὶ 89 
ὍΒοδΣ ἰδ γ᾽ Ῥσοΐδτϑη ἢ αΑγερίεεῦηθα ἀνα  α ὮδΔΡ- 
Εγ τοπια 8 (πδὺ Φ,ΟΟΌ ΒΔ Υ8 818 Δ 0π6 Ἧ80 Εἰ τΒογίο 

[εὲ Ῥδοη ἴῃ ναΐῃ Ἰοοϊείπρ δροῦϊ ἴον 186 τἱρῆς ὁπ6: 
ΔΦυάαιι, ἴ(ῃοα γί (Π6 δῃ. Εον ἐδ6 ὨἰβίοΥΥ οὗ δυϊδῃ 
διὰ {Π6 ]Ἰἰογαίαγο ρετιδιίησ ἰ0 (πἰ8 Ὀ]οδαίηρ, 8566 
Κνοβκι, Ρ. 862.---Θ88}} ν Α ῬΪΔΥῪ ρου ἰδ6 
ὩδΙὴΘ Φυάαῇῃ, 88 τηϑδηΐηρ 0Π6 ΜὦδΟ 8 οςοἰοῦταϊο, Αἱ 
ἃ ἰδίου ἀδὺ (8 Ὥδπιο (δυάοδ, 6 7118) Ῥ48868 ΟΥ̓́Τ ἴ0 
1ῃ6 ἬΠ0]6 Ρ6001]6. ΟΥΐίηδ!ν ἱὺ ἰδ [9 Ὡδ)θ οὗἨ 9ῃ0 
ἴον. πο ἰπᾶηκ8 ἃγτὸ μίγοι ἰο Οοά.--Τ Ὧν Βδηᾶ 
8.11 θ6 Ὅροι ἴδ6 πιϑοῖϊκ.--- Το Θποτοΐοθ θ66 ΟΥ ὈΟῪ 
Το βοῖνοα  δ8 νἱοίου, οσ ἰοσὰ, 9 ἰδγβ8 μὶβ βδηἀ ὑροῖ 
τοῖν ἤθοκ5, ΗΒ βρόντον ἴῃ ρθϑὸθ ΘΟσοθροηὰβ ἴο [ιἷ5 
διοδίοββ ἰῃ Μὰ; 8 οοηίγαδὶ τ ἰοῦ, διγ ΠΟ ̓  ΟἹ, δΡ- 
ῬΘΔΓΒ Ε{1}} τοῦτο βίτοηρὶγ.--- 9.81} Ὅου ἀοτσῃ 6» 
ἔοχο ἴ166.---Πο, ἴΠ6 ἑογοτηοδὶ δπὰ βισοηροϑί αἰ μα 
(86 ἴοο, Β|8}}, (ποσϑίογθ, Ὀ6 οἱοῦ διροηρ δἰ ὈγοιὮγθα. 
“Τηλι Βὸ βῃουϊὰ Ὀ6 8 ἼἼλ3, ἃ ὑσίῃοο, δυιοηρ ἰθϑῖῃ 
1 Οἴγσοη. ν. 2), 18 εἶθ γοτναγὰ 0} [86 ρασὶ ἢσ ἰοοΐς ἴῃ 

ὃ Ὀ]οββοα ἵὰγη ὙΠΙοΝ (6 ὨἰδίοτΥ οἵ [ατγδεὶ] γοοοεϊτοὰ 
Κυγουρὰ ΦόΘΟρἢ,᾽" 106] 1 Σ80}}.--- ΤῊΝ ἑαϊμοχ᾽ ΟὨἑ}» 
ἄσϑῃ.--- ΑἹ] οἵ ἴδοπὶ; ποὶ ΤΘΓΟΙΥ (ὮΥ το ΒΟΥ Β ΒΟΏΒ, 
Ὀσὺὶ 411 (ἢν Ὀτοίδγοη.-αὶ Ἠοϑἶἷδ  Ὑγ 8 61}.-- ἢ ἰδ ἴὸ 
06 ἀϊθάπρυϊδιοα ἔτοτι Ὁ 2 5 αὐἱἱθ ἃ γουηρ ἰΐοη. 
ΤΏ οχρυοαβίοη ἀθηοίοϑ, ἱπογοίοσγα, ἰδ ἱπηδίθ 1ἰοῃ- 
Ὡδίυτο τ ϊοὶ δυά δὴ δὰ βῆοτῃ ἴτοτῃ ἷ9 γουϊῃ ὑρ, 
ποὺ ΟἿΪΥ ΨΔυΐδῃ Ῥϑυβοηδγ, Ὀὰὶ (06 ἐσθ οϑρ6οῖ8}1}γ. 
ΗΪΐβ ἔδυ 8 ΟΓα ΠΟ Το Δ] οΙΟΌΒ ΟΏΘΒ ; Οὐ ἰδ ΘΟΠΊΓΆΤΣΥ, 
δ6 ΘΆΤΙΥ τὶ Πϑιοοὰ ἢΐ8 Ὀγοι γα ἴῃ (μοῖρ ΟΥἹ] ἀοεῖστι, 
διά, δἱ ἃ ἰδίον ρογϊοά, Ὀθοοᾶτχθ ὑμποὶρ σϑοοῃοῦ τσ τὴο- 
αἀἰδῖον ὈοίΌτο Ψ056ρ}.---ΕἾΟΣΩ ἴΠ9 ὉΧΟΥ͂, ΣῈ ΒΟ; 
ἴδοῦ δεῖ ζο;9 ἘΡ.---ΒῪ Κυοδοὶ δηα οἴδμογβ ἰἢΪ8 Δ" 
Επδίο ͵8Β ἱπιοτργοιοα οὗἩ ὴ6 Ἰίοῃ δβοϊζίηρ ΠΊ8 ῬγῸῪ ἴῃ 
186 γἱαΐη, διὰ [6 σαυτγίηρ ἰδ υρ ἴο ἷθ8 δθοάο ἴῃ [6 
ταουπίδίηβ (Οδῃϊ, ἱν. 8), ὙΒΙΟὮ ΒΘΟΠΊ8 ΘΒρΟΟΙΔΙΪΥ δΡ- 
νυ: ἰο Φυάδῃ, 828 ἀπο] ἔην ἰῃ 86 }}}}}-ΘουΓΥ. 

6 ῥγοίδγ, βονονον, [86 ἰηϊοιφτοίδοη οὗ Ηογάεσ, 
Οεβοηΐυβ, αηα ΟἴΠΟΣΆ, 0 υπἀογβίδῃὰ ἰδ πογὰ οὗ 
Βτονίηρ, δαναηοίηρ ἰὴ εἰγοηρσίῃ δηὰ εἷσθ, δῃἃ οδρθ- 
οἶδ} Ὀδοαυβο ἰὐ 9 δαϊὰ ὩὩ Ὁ, ὕγοηι [86 ὈΓΟΥ, ἴῃ [86 
8686 οὗ ἑἐῤλγουσὴ, ΟΥ ὉΥ (06 τηρδὴβ οὗ, [86 ῬΓΟΥ; 
βἷῃοο ἰδ 8 τοὐζά [86 ΡΓΟΥ ἰδαΐὶ ἰῃ6 ]Ἰΐίοῃ ροοθ ὕὑδοῖς ἴὸ 
{πο 1115. Αἱ [80 βαῖὴθ ἔΐηο, στοπίι, ἴῃ πδιϊτἶκο 
ἀδοὰβ οἵ Βογοΐϑπι, ἔΌσΤΩΒ ἃ δοπίσαδί ἰὸ (Π6 ααϊοὶ γοὶ 
ἔοατίυϊ δι υΒ} οὗ [86 οη, Το οἰὰ Ἰΐου 18 ΒΙΓΟΏΡΟΡ 
ἴδῃ 06 γοῦῃς 006: δηὰ χηογο ἤρασγίυ δι}}} δ (ἢ9 
ἸΙο 688, οὐρθοίδ γ ἰῃ ἀοΐθῃοο οὗ ποὺ γουηρ. 800 1168 
ἄοτῃ ἴΠ6 Βιτοηρ-“τονγα δυάδῃ ; π8Ο 58}14}} σϑηΐιτθ ἴὸ 
αἰϊδοῖς, ον ἀτῖνο Ὠἴτη ὉρΡ ἔον (26 ομαϑδοῦ Τηΐδ ὕτο- 
Ῥδοίίο Που-ἤρογο τγλβ οβρθοΐδ!]ν τϑδ]ζοὰ ἴῃ ἰδ} τογαὶ 
δηὰ νἱοίογϊουβ ἀοτιϊηίοι οὗ Πανίὰ ; διἰμβουρὴ ὀνοῃ ἰπ 
(6 τ] ἀογπ 688, ἴπ6 ὑγῖῦα οὗ διιάδῃ τηδσοιμ θα Ὀδίοτο 
ἴδ οἴμοῦ ἰσῖθ65---ἃ σατο οὗ ἴδ γο Ἰοη.--Τ9 
δΒΟΘΡΌΣΖ 5841] ποῖ ἀδρασί ἵσοσῃ δι Ὁ ΤΏ Βοθῦ- 
ἴτο 18 ἴῃ6 τηᾶτῖς οὗὨ ΓΟΥΔῚ ρόνγοῦ. ΤῊ τυ]  δἰδδς 
ῬΏΓ, βεεῖαβ, ἔγοπι ἴδ6 Ῥδγδ οἰ ἴβτα, ἰ0 Ὄσργεβδθ [ἘΠ 
ΒΔπ16 ἰπΐηρ. ΤΏ6 ποζὰ ἀοωοίοθ (δὲ ποιοῖ οεἰδὉ- 
ἸΙΒΏ68Β, Τρ 6 8 ἰδ 8: ἢΘΠΟΘ ἐμ τυ οτ δια Ηρτο, 
ΒουονοΥ, ἰ8 τιϑδηΐ {Π6 8βιδ  ΟΥ χηδοθ οὗὁὨ (86 Ἰγαυσίοῦ 
ομϊοῦ; δῃὰ 680 ἐξ που] Ὀδ6 ()6 ἀυοδὶ, οὐ Β61- το τβἢ α} 8 
βἰϑῆ [π ΘΟΥτοβροπάοῃσο τὴ (8 86 ἔϑετω Δ Ἢ 
(αὐ ᾿ΐ8 (661) σου] βϑοπὶ 1 δὴ δ] αδίοη ἰὸ [8:6 ΔΕΤΩΥ 
(δαὶ ἔοϊϊοτνβ {86 οἰϊοδιαίη, δἰ μου ἐμ Ἔχργοββίοῃ 
ποῦα ῥυἰτιδυῖΥ ργθβοηΐ {Π0 ἔσυτο οὗὨ (6 οἰίο 8ἰ1- 
τἰηρσ ρου δἰβ (Ὠγοηθ, τὴΐὰ ΐ9 βοορίσο Ὀούπθοῃ Ὦΐ8 
ἴεεξ. [π τοβροοῦ ἰο [πΠ0 Βοδρῖγο, δῃἃ τοργοβοι δι οῃϑ 

οὗ ρῥγίποοα νἰϊὰ ἰδθ βοορίγσα Ὀείπθοῃ ἰδοὲν ἴδος, 866 
ΚΝΟΒΕΙ, Ρ. 864. Τῇ τὸ μαδὰ ἰο οδοοδο, ν βῃου)ὰ 
Ῥταοῖοεγ ἰδο ἱπιοτργοϊδου οὗ Εἰπαϊὰ δηὰ οἴδοεδ, δοοογὰ- 
ἱπρ ἰο προ ἸΔ5λἽ οτα, δοοογάϊησ ὑὸ [Π6 ὀοπποο- 
ὕοῃ, τηῦδβὲ τρθδῃ [86 Ρ6ΟΡΪΘ Οὐ ΔΙΊΠΥ. ΕῸΡ ΟΟΥ 6Χ- 
Ρἰδηδίίοηβ θοὸς Κποροὶ. Ψυάδὰ ἷβ οὶ ΤΩ ΘΓΟΙΥ ἐο ρο5- 
8688 ἰΠ6 βοορέσγο, Ὀὰϊ 6180 οοτωῃηδηὰ πὶ ἰδ, δα στὶο 
πιὰ νἱρον. "--Ὁ 88} ΒΒΣΙΟΘῚ οοσαο.---[[δηρο ἐσδιθ- 
Ἰαῖοθ, Ὁ} Ε1 Β9 (ϑυιάλ ἢ!) ΟΟΣ68 ΒΟΣῺΘ 85 ἴδο χϑξῖ- 
εἶνοσ.)] Το οχργοδαίοῃ “2 9 ἀο686 ποῖ ἀδῃοῖίο ἐδὸ 
᾿ΘΙΏΡΟΓΔΙ ἰοστηΐπυβ τ θγα δ} 5 ἰογαβῃϊρ οϑαϑεβ, 
Ὀυ (86 ἰάθα] ἰοιτοΐηδ Ἡδοσο ἰδ σοδοθθδ ἰΐ8 ρἱοτίουθ 
Ρουγοοιίίοῃ. Αοοοτάϊηρ ἰο [86 ἔγβι δαρροαϊοι, ἐδ 
Ῥἶδοθ ἢ85 Ὀθθῃ, πῃ σδγίου "γχᾶγβ, ἰπίοσργοίθὰ οὗ ἰδ6 
Μοραδη, ὙΜΊ ἢ ἀομηϊηίοη οὗ Ηετοὰ αἀἰὰ ἴδ δοορ. 
ἰσὸ ἀδρασὶ ἤοσ Φυάδη, διὰ, ἱμεγοίογο, ἐλδη πλαξὶ [0.6 
Μοδδίδι, οὐ ΒὈΪΠ ΟΝ, μαγο τοδὰ ᾿ἷβ ἀρρϑαγαποθ. Τ0Ὸ 
ἀἰδδγοπὶ ἱπιογρσοίδίίοηδ οὔ ἐμ ποτὰ δ Π]οὲι ἀο ποὶ 
Γοαυΐγο οὗὅἁὨ υβ ΠΕΙῸ ἃ ΠΟΙ Θορίουδ οχοροδὶβ; ΜΘ ΤΠΔΥ 
δἰταρὶν γοΐϑν ἰο [86 οομιτηθηϊδσίοθ. ΤΏΘΓΟ ὅγο, 1. Ἰη6 
γΟΡΌΔΙ ῥγορ )οιο Μοβδίδηϊο ἰηϊογρτείλ ουδ, ἐδδὶ 
ΠΡ ἴδ ἔηο δὐδίγαοὶ ἴον (9 οοπογοῖδ (5θ6 89 τοὺ 

ΠΡ Ὁ), δῃὰ ἀσηοῖοα ἐΐδ αἰλον 977 ἐγαπφυϊῶν, ἴδ 
ΜΜεββίαῃ. ΤΠ [8 (μ6 ο]4 Φονδη, [86 οἸΪά Οδίδοῖο, 
δηὰ [)6 οἷά Ῥγνοϊοδίδηὺ ἰηϊογργοίδοη. Τῆοβο 80 
8.}}} Βοϊἃ ἱξ ἀγὸ ΗἩρηρβίοπθους, βοιγδάοσ, Κοὶὶ δυὰ 
οἴδογα, 85 δ'δο Ἠοΐηδηη, δοοογαϊηρ ἰοὸ δὲβ ἰδίου υἱοῦ. 
Μοάϊ δοβίίομβ: α. 1ἰ ἰβ ἔγτοτα Ὁ ἥξω, διὰ ᾿, διὰ 
ΒΟ Π26Δ}8 λἀὲδ 305 (866, ΟἹ ἴδ8 ΘΟὨ ΓΆΓΥ, Καὶ}); ὁ. 186 
πογὰ βίδῃπὰβ ἴον Ἵῶ Ξε 5 "ῶ ἢ μηδ ὧδ οονεδὲ ἰο 
φολοηι ἐξέ δοίοπροδ; ἸΔΙΏΟΙΥ, 106 δοορίσο. ΤῊΣ ἰηΐοι- 
ῃτγοίδιϊοῃ 8 τηδὰθ ἴο ἀδρεπὰ ὑροῦ ἃ ἴαἶδο δρρ]ἰοδοη 
οὗ [6 ραββαρὸ Ἐσεῖς. χχὶ, 27. ἴῃ ἃ δίτωἶϊδν ψΔῪ (ἢ 
ΠΙΧΧ, ἕως ἂν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ, οἵ ᾧ ἀπόκειται 
(δοοοτάϊης ἰο Αᾳυΐα ἀπὰ οἰδογ8) ; ἴπΠ6 Ὑ υἱγαίο, σπὶ 
πιδίεπάμα 6εέ, ἴτοτῃ [86 δυρροβίου οὗ δποίδμονς συογὺ 
(πϑῦ) ; 2. πηπηοβδίδηϊο ἰηἰεγργείδιίοῃ : α. ΒΒΠΟΣ 
8 106 δδῖῃθ δβ Κι δου, κίπρ Βοϊοτηοι Εἰταβοῖ (ΑΡυ- 
δαϊὰ δηὰ οἱδογβ).---ΘὈ οἷ ἀδηοῖοβ {ἰπὺ μἷδοα ΞΠῸ 
(Β110}}}), τποτο ἴδιο δεῖς νδϑ βοῖ ὑὉρ δῆοσς (δ οοπαυοβι 
οὗ Οδηδϑδὺ (Ψ9οβὶι. χυἱἱἱ, 1): δηὰ ἴῃ [86 δοῆβο ὠπέϊὶ 
ὧδ οοπιε, (μας ἷβ, ζοθ ταν, μηδ ᾿λεν οαπις (Ηροτάος 
διὰ ΤῸΝ); ὅ. Κποῦ 61} Υἱὸν : ὑμῈ]} ἐδε τοδί ( πϑ) 
δοζαθθ, δηὰ ἰο ἰὺ 8.811} (89 οροάϊοποο οὗ [86 ροορῖὶοῦα: 
8. ἰγρίοδὶ ἰπιογργοίδομα: α. ὉδῈ] Β6 σΟΣΠλ68 ἴο ταδὶ 
(Βοίπιδηπ᾽ Β ΟΡ Υἱον); ὃ. υῃ.}} Βὸ οοσμεβ ἴο ΞΞ8ὶ- 
Ἰοὰ, θυΐ ἰῃ (89 δθῆβο ἰδδὶ ΠΟ 8 ἰΠ6 ἴἰγροὸ οὗὨ ἰδς 
οἷἱγ οὗ ἰδ ΒοδυΘΩΪ τοϑὶ, (86 ὑγρο οὗὨ {πδὶ ἰηο ταὶς 
Ομ τίβε ἢ88 οῃϊογοὰ. 6. (0 ἐῃο86 τὸ δα ἃ οὔὺγ ἰηῖοι- 
Ῥτοϊδιίοη : ὑπ] 86 ὨἰσΊΒο Γ΄ ΟΟΤ.68 ΠΟΙΘ (ΠΑΙΠΟΙγ, 
ἔγοσῃ 18. τα κο σΑΓΘΟΥ) ὃἃ5. ἴπ6 ΚΒΊΊΟΙ, (ἢ)6 τεϑί- 
Ὀτίηροσ, ἴθ 68 Δ ὈΙΔΠ6Ρ οὗ Ῥοδοθ. ϑυρρεβίουδ ἰπ 
ορροκϊοι ἴο ἐδ6 ΕΙΣΟΟ ΠῺΡ πα ΤΡ ΚΠ ΟΣΝ : 1. ὙΠδῖ 
οὗ 1)6 Ῥογβοηδὶ δ, οβαίδῃ. 6 ἑάθα 88 ποὶ 1}} ἀδ- 
γοϊοροὰ ἰῃ (Π6 ἔπηο οὗἨ ὅδοον. Μογθοότοσ, ὮΥ͂ ἀκένα 
δΐτὰ δἱοηρ πῖτ δυάδῃ, [86 σοπηθοιϊοῃ ἷβ αἰ οττυρ 
οὶ! οδαγροθ Κυτὶξ τὴ ᾿γοϑυταριποΟυΒ)Υ ἀοἰογτοίηϊοσ 
ΠΟΥ͂ ἌΓ, ΟΥ ΠΟῪ ἀμαὰς 86 Ῥαΐτίδσορ ἐβου]ὰ Ὀ6 δ]ς 
ἴ0 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ; Ὀαὶ ἢ6 ἰτηθοϊῖ ΒΘοσηδ ἴ0 δοκπονϊο 
ὭΟ ἴδὺ ἀονθϊορσαθηΐ ἰῃ 86 Ῥχοαϊοϊΐοη. 3. ΒῃΠΟΣ, 
88 ἃ ρίδοο. Τρδὶ υουἹὰ 6, ἴῃ [Π6 Βτεὶ ρ]δοθ, ἃ ζ260- 
πιδρ ΐοδὶ φτγοὐϊοὔοη, ἴτοια τσ 6 ταοηὔοη οὗ 

. [ὉΠπ|ρ8 ΣΘΘῺδ οὐδάΐομοε, Τεσεγεηποε, διὰ τιοὲ ραίλεγίῃρ, 
88 ἰῃὴ9 Τασαύσο βηὰ δ υν 8 οοιπση σι δίοσα οἶτο ἱῖ. ΤΙ ἰς 

ονἱάθως ἤτοτα Ῥΐονυ. χχχ. 17, δὶ ΤΣ, τόσο δ ζ οποῖοϑ 

8}16] υἱείγ, δ8. δ]ϑο Δοσα ἐδθ Ασαμβίο στοοῦ «ὅς, οἰσεβοϊορὶ- 

0811 ἰἀσπεῖοαὶ πὲὲὰ 1, αηᾶ προ. ἐδ ὙΟΣῪ ΘΟτησρ Ώ.--Ἴ. 1.} 
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ΒίδοΣ στολὴν αἰδοτθ; ἴῃ (86 δοοσμὰ ἢ τη} {16 
οοπαμαβὶ οὗ σδπδδη, Φοβθυδ, οὗ ἐλ ἐπῖρθ οἵ ΕΡὨγαίπι, 
"86 6Σ, 80 ἐμαὺ [86 δοορίτα ἀἰὰ ποὶ Ὀοϊοηρ ἰο Ψυ- 
ἀδ, Ταμΐβ ἐσρίδηδίίου τουἹὰ 6 τοῦθ ἰοϊογδῃ ]α 1 
(δοῃ ἰῃ ἰῃ9 ΕΥΡΙΟΔῚ βοῦδὸ οὗἨ ε 2808; ΟἿ Μὸ 
που]ὰ μαναὰ ἰο τορζαγὰ ΒΒ] οἷ 88 186 ἰάθα! ἀθδὶ χπδίϊο 
οὗ ἴ86 αἰὲν οἵ τοδί, ἰσαῃδοθηαϊηρ δἰ ἰοροίμ ον [86 Θ0:- 
οοριΐοη οἵ ΒΒ10. 85 ἃ ρ'δοθ. Βυῤ πον Κοῖϊ δῆ ονΒ 
(8 ἰδὲ ΒΒ11οἢ δὴ Ὀ6 πὸ δρρεϊϊδέένο, Ὀὰξ ΟὨ]Υ ἃ 

ΡΓΌΡΕΣ ὨΔΙΏ6, οὐὐρίπα!γ ἡΡῶ. 8. ΤΒοτο ἰ8 ΠΑ} 
189 ἰπιοτργοίδιίου Ὁ ἸΌΝ, τθΐοι 18. σΘΓΌΔ ἀοίΐηρς 
ετεαῖ νἱοίθποθ ἴοὸ ἴΠ6 Θχργοβδίοῃ ὮΥ͂ ἰδ ἰκίηρ ἴ λ8 δὴ 
δΔυντονϊαιοα οὐ του] αὐθὰ ἔοττα.---- ΟἿ 6 Υ Ἰηἰογργείδ 088 
ἀοτηδηὰ ἔτοτα 8 ΠΟ δἰϊθῃη οη. ΤᾺδ σγομπας ΟἹ οὖν 
ον ἱηέεγργυείαϊοπ : 1. Τῆδι ΒΒ, 88 Θοποσοῦθ, ΠΔΔΥ͂ 
ἀθμοίο ποῖ ΟἿΪΥ ΟὯ6 ὙΠΟ τοδίβδ, θαΐ αἷϑὸ 0 ὙΠῸ 
ὈτΐΏρΒ ΟΣ ΘΒ ΔΌ 8066 τοϑὲ (890 ΚΈΙ,, Ρ. 290); 2. δ 
ἀοποὶοδ οἴδθῃ ἃ σοξυσηΐηρς ΠΟΙΏ6, ΟΥ [ΌΤΤΩΒ ἃ σοηίγαβί 
ἴ0 ἃ ἔοστωοσς ἀδραγίαγο ἴγοῦλ ΠΟΙΩΘ; 8. ΔῺ ΒΩΔΙΟΡΎ ἰῃ 
ἔλυον οἵ οἿν νυνί, δοοογάϊπρ ἰὸ μοι τὸ ἰακο ΠΡ 
88 ἷπ δρροβίἴου τ τὰ (Π6 βυδ᾽οοί ΦΔυΐδῃ, τθαν Ὀ6 
(ουαρὰ ἰῃ Ζδοῖ. ἰχ. 9: “ ΤῊΥ Κίησ σομηρθί υπῖο ἴΠ66, 
7.81" (4 τἰρβύθουθ οπθ), Δ ΞΣ 9 δὲ 12---ἰῃδὶ ἴβ, ἴῃ 
1.6 αἰϊτγϊδυὶθο οὗ τἱρμίθουβ σῦϊο; 4. {18 ἐχρίδηδίξοῃ 
αἰομθ ἀοποίοϑ 06 ἀορτοο οὗ υπίοϊἀτηδηὶ γιοῦ ἰδ 
ΡΓΟΡΏΘΟΥ διδὰ τοοοϊνοα ἴῃ [Π6 ραἰτίϑγο! Δ] ασθ. ΕἾγβί, 
186 Μορβίδῃ 8. ἱτηρ οἰ δοὶ ἔοσῖ ἢ ἱπ “16 βορὰ οἵ 
ἴδο ποιώβδῃ,᾽" (πῃ πὶ Κοῖ} δπὰ ϑποιη, ἴθ σι} 
ΑὈτδΒδῖ δπὰ [8 βοοα, δϊογσπαγά ν| ΦΔ000 δηὰ 
1β8γϑοὶ, δηὰ, 8π4}}γ, ϑγο σὶἢ Φυ8}. Ὑδδῖί, ἴΠογο- 
ἴοτο, ἰ8. βδϊἃ συγ 8}}γ οὗ Ψυάδῃ, γοδίθβ ὑγρὶοδ!ν ἰο [86 
Μοραδι, Ηδ ἰ8 ἴογο, ἴῃ 6 δαῖλθ [0}}, ἐἰῃοοοτγϑίίο 
Β6Ώ86, ἴ86 ῥγίηςο οὗ ρϑᾶςθ, ἃ8 ἰῃ οὐδαρ ῥΙδοθϑθ [βγϑ6] 
8. 6 δοὴ οὗ αοἂὐ (Ηοδ. χὶ. 1)."--Βίπάΐπρ 15 ἔοαϊ 
ππῖο ἴδ6 νἱῃθ.--- 6 ὑοττί ΟΥΥ οὗ Φαάδὴ ἰ8 ἀϊβίη- 
καυϊδμοὰ ἴον νἱπογατὰβ δηὰ ραβίυγο. ἰδ, θαρθοΐδ! 
Ὧ68Ρ Ηθθτγου δπὰ Επροαΐ. Οἡ δοοουηὶ οὗ ἰδ δρυηά- 
8009 οὗ νἱποδ, “ {ΠΟΥ͂ ΔΙῸ 80 {110 οαγοᾶ ἴον, μδὶ [86 
ΤΓΆγΟ] ον (168 ἴο ἴὨοτη 818 Ὀδαδί. [πῃ ἰδ. οἸἀ6βὲ {ἰπη68 
ἴΠ6 888, ἰοχοίμον πὶ [80 οληθοὶ, πὰϑ (6 8ῃϊΠ|6] 
80 Δ} οἰαρίογοά ἴῃ ἰγᾶγνοὶ δ8 (Π09 ΗΘΌΓΟΥΒ Βθοῖῃ 
ποῖ ἰο ἢδγο δὰ ΠΟΙΒΟΒ [Ὁ ἴπαὶ Ῥυγροβο Ὀοίοτο [86 
το οὗ ᾿εανυϊὰ δηὰ βοϊοσμηομ, ΤΏΘ 858 8130 βυϊ8 
Ὀοιίον ὮθτΟ 88 ἴ86 δηϊγη)δὶ ἴον υἱἀΐηρ ἰῃ ἰΐπηα οὗ ρϑδοθ.) 
Κποδοῖ. ΤῊΕ ΒΑΜΕ: 776 τοαϑὴδδ ἀὲδ σαγηιδηΐ ἑη, ιοὶπιὸ 
--ἰθδὶ πα, νίμο 15 Ῥγοἀυοοά ἴῃ βυοὶ δουηάδηοο ἱμαὶ 
ἢ οδ Ὁθ ἌΡΡΙδΣ 10 βυοὰ εἰ ἀὐόρσρος ἃ Ῥοοίΐοαὶ ἢγ- 
Ῥοσῦοϊο, δϑ ἰῃ Φοῦ χχῖχ, 6. δοοουηΐ οὗ ἰῃ6 Τῃ6ῃ- 
ὕοι οὗ Ὀ]οοά, [86 6 88, ἴῃ ὙΒΓΪΟῸΒ ΤΑΥ͂Θ, ὈΘ6Πη 
ἰηἰογργοὶθὰ α]] ρου ΑΙ οὗ [ἢ 6 θα  τρέωδωις οὔ 
Θανὶὰ, οὐ οἵ ἴδε Νιοαδβίδῃ (188. 1χ]}}}.---ἘΠῚ ονοβ χοᾶ 
τοῦδ τῦΐῃθ.---([δηρ6 ἰγδηβαὐθβ ἰξ ἀΑΣῚς σἸϑαμαίτιρ,. 
Ηο δ.4}} Ρο ἀϊβιϊησυϊδῃοα ἴον ἀδτὶς Ἰυδίγοά δγθθ 
δηὰ ἴον πἢϊο ἰοοὶὰ ; ἃ θρθτγο οὗἩ [ἢ τἰοποδβὲ δηὰ τηοϑὶ 
οτηδίθ δηὐογτηθῃί ; [ὋΣ ἱΠ6 0 68} ὉΘ ὯΟ ἰβουρῆν ΠΟΓΘ 
οὗ ἀφΌΔυοἤοΥΥ.---ἰυδὶ ΔΘ 1116 88 ἴμοτθ τγᾶϑ ΔΩῪ ἰάθα 

5 (ᾳΤΏο Ὀοδέ ἀπὰ ζ0]]οδὺ ἀἰδουδείου οὗ ἐμὸ ΒΈΠΟΣ ῬΣΤΟΡΉ6- 
ΟΥ͂, ΤΠ ἃ οοἰοσέξοι δῃ ἃ οτἱ 6108] ἀχαταϊπαξοη οἵ ἔμο διϊθοσ- 
66. διοίαπέ δηἃ τοοάοτιι, ΠΙΑΥ Ὀ6 Ἰουπᾶὰ ἐπ Ὧγ. ϑαπλθοὶ Ἡ. 
Τυχηο 1 οχοσὶ]οηὶ ΘΟΙΩΤΑΘΗΪΘΣΥ, τλοάοδὲῖν οἰ θὰ, “ΚΑ σοτ- 
γαπίου ἐο 18:6 Βοοῖς οὗ Θϑηθδὶβ,) Ρῃ. 871-888, Ἰγ Ἐκ 
ΟΠ) , πὶ οὗ [89 δοπίει ΤΑΣΒΌΣΩΒ δηἃ ἴπ0 ο᾽ὰ τοχβίοσι.--- 
ΤΊ. 

τ (ἢ 9 ἈθΊ53Π. ΤῊο αἰ ΠΟΌΪΕΥ 411 ταηΐβηοα ἱζ τὸ 

τεαὰ, φῇ ἔμο Βαπιδυίἑδηι οοδεχ, Ἰ9 5 ΞΙῚ (ἐ16 εἰ! ρμίοεξ οἵ 
σασϊδιίους, ΓἼ ὅσ Γ). ΤῈ0 ΤΟΥΣ δηὰ Ὑυϊγζαίο μανο ονὶ- 
ἀδθεν ζο] πο {{-χαροποιοὶ οἱ ὀφθαλμοί---ρυ͵ἱοϊιρίογες εἰπΐ 

οομἶ. Οορδτο "ὮΝ" ὩΣ, Ἑεοῖκ. χχυὶὶ. 12; "ὮΝ 5939, 
Ῥο. Ἰ. 4,--Τ. Ι,] 
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οὗ ἀγυΚ ηπ 688 6 [16 ὈΓΟΙΠΘΙΒ οὗ ΦοβορᾺ ὈΘΟΔΙΩΘ 
τὐλήδι δ ἰῃ0 Ὀδηῃαυσί, ΟΥ ἰῃ [ἢ ΤῊΔΡΕΔρΡΘ- ΒΌΡΡΟΣ, 

Ὁδη 1ἰ, 
ὁ. 7.6 ὀγοίλεγε αδδοολαίοα εξ, ὕμακσΐ ; Ζεδωυΐμη, 

]ραοδαν, απ. Ὕετῖθ. 18--18.--Ζ9 ει ἴ89 
Βανθῶ οὗ ἴΠ0 δ66.---Ζο υ] πη οχίοηἐβ Ὀοϊτθοη ὑπὸ 
8688, ἰῃ6 ΟἰΔ|}168η δὰ ἰμὸ Μοαϊζοσγαηθδη, ἱβουρἢ 
ὨΟὶ ἀτός ἰουσμίπρ' ὉΡΟᾺ τδ6 ἰΔίίον (Φ08}.. χίχ, 10) : 
πὸ ἀὁ ποῖ, ᾿Βογοίογο, 866 ὙὮΥ (86 πορὰ Ὁ βδου ἃ 
τοϑδὰθ 018 {ΠῚ} ΤΠΟΓΟΙΥ οὗ 86 Μοαϊϊοστδῆθδῃ. Τ|]}6 
ταθηϊίοι οὗ Βῃΐρθ ἀσποίοθ ἐμαὶ ἢ6 Πδὰ ἃ 681] ἴο οοπι- 
ΤΏΘΓΟΘ: ΟΒΡΟΟΐΔΙγ πβθὴ ἰΐ ἰ βαϊὰ ὑπαὶ 6 οχίθηδβ 
ὑπο Κίάοη, ΤῊ ὈΪϊοαβίηρ (Πουϊ, χχχίϊὶ. 19. Φ0585- 
ῬΗῦΒ: 4{π|. ν΄. 1, 22: Βεῖϊδ, “ιια. ἰἰϊ. 8, 1) 18. ἴῃ (6 
δἰγῃοβὲ 8680 ὉΠ ἰγογβα δῶσ (85 ἀἶδι] ῃοᾶ ἔγοσω 
τ οοογαίο).----Ἰ ΒΟΥ, ἃ Ββίσχοσι, 888.---Π 1 ΊΈΌ ΣΆ], 
8 888 Οὗ ὈΟηΏ6. Ηδ ρΡοββοβϑϑά 5 6 ΥῪ ἔγυ {0} ἀϊδιγὶοι, 
οΒρ οίδΙγ τ06 Ῥοδυ 1 ρῥ]αίη οὗ ΦΔοζγοοὶ (9 ο88, χὶϊὶ, 
17: οορ. Φδυὰρ. ν. 16). [Ιπ [80 τἱοῦ δη)ογτηθηὶ οὗ 
δβ ἰαπἃ, 6 τὴ] ΚῚ ὈοτΘ [80 Ὀυγάρῃ οἱ ἰᾶῦοῦ δῃὰ 
ἰἱρδυΐθ ἱπιροθοὰ ἢ 8 δρτίου]υγο δηὰ ρδδίαγαραο. 
Το Βοτο δι ρ]ογοὰ ᾿88 ποίμϊηρ τηθδὴ δροῦϊ 
-.5 Τὴὸ ΟἸδηΐϊλὶ 888 8 ἃ ὨΟΥΘ δίδου δηΐτηδὶ 
ἰδδη [86 Ὑ οϑίθσῃ. “ὁ Ἡόπιοῦ οοοραγοβ Αἦαχ ἰὸ δ 
8538. 890 βίουϊ οαἰϊρη, Μορσδα 11... τγᾶβ Ὠδιηθα ἴΠ6 8.88 
οὔὗἩἨ Μεβοροίδιιϊ8.) ΚΕιηορεϊ.---Ατπᾶὦ Ὧο δβαὺγ [δαὶ 
χοκὶ στα ροοῦ (908. 2)ὲ Βεῖϊο “μά. ἰϊϊ. 8, 2).--- 
Ὗ7Ὸὸ δα ἠοὲ ἰο ἰδίηἰς ἤθτο οὗ βογνϊ 9 “Ὁποῦ ἃ 
ἔογοΐη βουθγοὶ ΚΔ ;᾽) γοῦ 8Ώ}}} [16 ὀχργθββίου ἐγέδω- 
ἐαγν (29 ὈὉ5) '8β υϑοὰ οὗ ἰῃ0 Οδηδδιῖῖοβ δηὰ οὗ 
ΡΓΒΟΠΟΓΒ ἰδίκθη ἴθ ΜΓ; ΙΏΟΓΘΟΥ͂ΘΙ, ἰδ ΙΏΔῪ Ὀ6 θαϊα 
ἰδδὲ ἰδ [βγδο εἰδὴ αἀἰϑροδί θη ὑοῦγδυβ βουν πὰθ ταῦ 
Θβρϑοΐδ!ὶγ Ρτγοϊηΐϊμοης ἰἱπ {π|8 {τ|06.--- σι 8881] 
διὰ κ6.--ΔΑΒ Βο ἰ8 πο Βτβὶ βοὴ οὗ ἃ βδηδτηδί ἃ πὴΟ 19 
ταθηθομποά, ἰδ ἰ8 ἐπογοίοτο βαϊὰ οὐ δἷμπη, τὶν ΘΙ ρὮΔ- 
βἷβ, [πδὺ ἢ6 β}8}} βαῦθ ὁ ζ.}} ἱπῃουϊίδηοο, ἃ ἀθοϊαγα- 
οι το ἀν ]8 ἴοσς ἴπ0 8018 {{ππὸ ἷτα ἴῃ {μ 8 τὸ 
δροοῖ, [δ τρδύ, δούγονοσ, Ὀ6 πὸ] ππἀοτγαιοοα οἵ βοὴ 
οὐ ἴπ6 στουηὰ ὑπαὶ (ΠΟΥ ᾿γογο δἀορίθά ὈΥ ἴδο Ἰορί» 
τηδὶθ τηοίμοσβ Βδοῦοὶ δαπὰ 1.68}. Τη6 Ἔχρυοδββίο 
ἀλαὶίΐ γιεᾶῖσο 18 ἃ ὈΙΑΥ͂ ὍΡΟΣ [86 πδιηθ θδῃ. Ηθ 8}18]} 
υάρα 88 ΔΩΥ οὔθ οὗ {86 ὑγἴῦ68. ΒΥ ΤΩΔΩΥ͂ ἢ }8 18 τϑ- 
ἰεττοὰ ἴο δΪ8 86} -ρονδσηιηθηξ, οἢ ἴδ ρτουμὰ οὗ ἐἢο 
ἐγ 6 5 ̓πάἀοροπάοπου (Ηογάος δὰ οἴμθγθ). Αοοοεά- 
ἰησ ἴο οἶμοῖθ (ΕρὨταίτα, ΚΊΟΌ6]) ἢ6 ΟΣ τοϊδίεθ ἰὸ 
8 ἐγδη ΔΙ ΟΥῪ ΒΌΡΓΘΙΏΔΟΥ͂ διηοῦς ἐδ 6 ἐγ 68; 48 ἴῃ (9 
ἄδγε οὗ βαιωδοη. αἀἱὐἱ 411 ουθηΐίβ, ἰῃ ἐδὸ 116 οὗ (δο 
ΒίΓΟῺ; ϑδσυβοι ἔθογο δρροαγβ ἐμαὶ οτδ ἴῃ τὰν πϊοῖ. 
ἷβ Ὦ6ΡΘ ΘΘρϑοΐδ γ δδοσ θὰ ἴὸ θη. Νονυοείμοίθαϑ, 
(06 Θχργϑδείοῃ ὧδ δλαΐΐ Σ;ἡμάᾶσε ἀδηοίοϑ, ρτίβαυ νυ, ἃ. 
ἷχ τροαϑῦτο οὗ ἱπάοροπάθῃηοο. ΤὮθ ἰτῖθο οὗἩ Πδῃ 
88 οτονἀρὰ ἰὼ ἰἰ8 ἰγαοὺ Ὀοίνγοου ΕΡΏΓαὶ τα δὰ ἰ80 
ῬΒΠΙΒυπο8 (866 ΚΝΟΒΕΙ, Ρ. 869), δηᾶ, ἰδποτοίοσο, ἃ. 
Ρασὶ οὗἁ ἰΐ νδπάογοὰ ΔΎΔΥ ἰὸ [09 δχίγϑωα Ὀοιπάδγγ. 

3 [Ηον [86 τηστοδὶ ὕΤο] ΟΣ τίου. 

ἸοθαοΏ 
[60 χηδὰ Ῥχσορμοῖ, Ὁ (89 πιο τῇ 

ΟΥ̓Ι80 Ὀθαδὲ οἡ ὙΒΟΝ Ὧ6 χοὰθ. 8690 ὯΔ4Ο τησῦο" οὗ ἰὺ 2- 
Ῥοῖοσ ἰὶ. 186: ΑΔ δὴ ΘΧΒΙΏΡΪΟ, ἔοο, οὗ 8 συροσηδίῃτα,, ἔ6 ΤῸ 
8 ὯΟ Ἰηοτθ οὈ͵δοίοη ἰο ὃθ τηδὰρ ἰο ἱξ ἰοΣοεῸ τὴ δοροταὶ 
ΟοΏ6) ἴλη ἐμουρὴ δῃ Ἰ μΒαὰ π ἵγοσα ἴδ εν, ἩΒΙΘΝ 

ἣ δ]: πι6, δ ἰοδϑὲ. Απὰ γοῖ ἴοσ. 
τοϊπὰβ ἢ88 1ὨΪ8 ταΐβογα Ὁ]6 Ἰδοζοχ ὶ Ἢ 

οὔἶδοοί οὗἉ 9 Τὸ Θ 
ΒΔΌΣΙΠΕ 1: 88 ἰξ ἧδε αἰδὸ ἐσταίϊοῃδν ὈῈ 
ΓΟΟ]] 6 οοτηρασίδοιι. ΤΘ : 
᾿88 Ὦδα {86 δΒδσῃθ οὔροί ἰπ Ὡς 8ὴ οὔεπηϊοιινι οὗ ΟἿΣ 

ἐρργόνμᾳδε. ἰξγα Ἐγγξευονκὼ οεἶείοα, πᾶ οροκίαἢ ἈΠΑΤΡῈ ἡμετ σαὶ 4. 6 Ρσοίοσγε, δῖ Ἵ ἐἐ 8 . 
δι ηὶδ,᾽» δου] ἃ Ὁθ δΔῦογο δου πο οἕ [δλ6 ἅ. -ἰ, ω. 



0ὅ8 ΟΕΝΕΒΙΒ, ΟΚἘ ΤΒῈΕ ΕἸΒΗΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΕΒ, 

ΟὉ ἴδ Ὡοτίδ, βατρτίϑοὰ {80 Κ᾽ ἀουιΐδη οΟἴον [,οἷδ, δἱ 
186 ἴοοϊ οὗ ΓοΌδποσ, δηὰ οαἰ δ δὰ (ΠΟΤΘ ἃ ΒΟῪ 
Οἶνγ, πδιηϑὰ ἤδη, οἱ ἴθ τυ ΐηδ οὗ (Π6 οἱὰ (Φοβῖ. χίχ. 
41. Δυὰς. χυὶ δὶ. 1, 3)).-- ΔῈ Β 411 Ἠὸ ἃ βοχρϑειϊ 
ἘΥ ἴ8ο νσᾶν.-.---Τὸο πουὰ "ΤΠ ΤΩΔῪ δίδπα ροσί 81} 
ἴον ΠΝ" (ΟἼξεν. 8 128, 2), δῃὰ 8ὸ {16 ἔοστω 8 ἴο ὈΘ 
τοζαγάοδᾶ, ουὖἱ οἵ ἩΪΝΘῺ ΤἸΩΔΥ δγίβο 8:6 αποδέοῃ, 
ἩΒοίμον ἰῃ6 ἔρυτο δαὶ ΦΌ]]ΟτΒ ἰ8 ἰο Ὀ6 ἰακοϑὴ ἴῃ ἃ 
τη αὶ οὐ ἰῃ ὁ υἱοϊουΒ θ6η86. [πο τοβροοΐ ἰὼ (18, γϑ 
Βοϊὰ ἰδδὲὶ ἐλ βθῆ 86 8 ρσἰση ΑΥΣΥ τη οἶδ], Ὀαὶ (πδὲ ἴΠ6 ΓΘ 
ΤΩΔΥ͂ ὈΘ ἃ Υἱαίουϑ δ σϑίοθ. ΤΠῸ νὰσ βίσγαίδσοϊωβ οὗ 
ΒΑΙΏΒΟΙ 8.6 Ὡοὶ τοοκοποα ἴο μἷ8 αἰδδανδηίδρο; διὰ 
γοῖ ουμηΐηρ ἱπ ἯΔΡ ῬΆΒ568 ΘΑΔΙΥ ἰηΐο τη Δ] οἱ οὐ χυΐο, 
Δ8 ἷξ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴῃ {86 ἔρυτο οὗ (6 δάοσ, δηὰ δϑ ἱΐ 
ΔΒ ΔΟΙΌΔΙΙΥ ῥγδοιβοὰ ἴῃ {86 Βυγρτγίθθ οὗἨ [89 Ῥ6806- 
ἴα] οἱἵγ [,Δ18, “Το νίρονῦ (οεγαδί) 5 ὯΔ8 ἰῃ ἃ βρϑοὶδὶ 
ἄορτοο {ΠῚ8 ΘΟΙΙΠΏΟΏ ῬΓΟΡΟΓΙΥ οὗ (16 βεσρϑηὶ ἐσὶῦς 
(ἃ, π, 1). Ιὲὲ Ιαγᾷ ἰἰδϑι ῦ ἱῃ ΒοΙθθ, δἀπὰ σοβῖβ ἴῃ {π9 
τοδ, δῃα {8118 ὑποχρθοίθαγ Ὅρος (86 ἴσαν] οτ, [Ιἱ 
8 οὗ 186 φοϊου οἵἨ ἴδ οασῖ, δηὰ ἰμόγὸ ἷἱβ ἀβηρο 
ἔτοτα [89 Ἰἰρῃϊοδὶ ἰσοδὰ (του. δ:1σ. 111. 49). ἘποΡοὶ. 
ΤῺῈ6 βογροπὶ ἴῃ ἴδ 6 ῥδὶδ ἰ8 ὉΥ [Π9 Ταγρυτηΐδίβ, δπὰ 
ΒΟΙΏΘ μυχοῦ ζλίδοιβ, ἰηἰογργοίθὰ οὗὨἨ ββδιωϑθοη. ΒΥ 
ἘΡὮγαίπι, Τποοάογοῖ, δπὰ οἴδοσβ, ἰὲ 8 τοΐοσγοά ἰὸ ] ΡΟΘΟΥ 
ΑὐΠο τίβ τ μοροίο ΠΌΤΗΞΒ ΤΟΙΏΔΙΚΒ: Ῥμίο ἀἰαδο- 
ἔμγι λα γαδιΐα αμοίοτεπι τα (866 Κὶ πι;,, Ὁ. 298). 
ΤῸ ταῦβὶ ΔἸ ΤΔΥ͂Θ ΒΘ. ΤΟΙΏΒΓΚΔΌΪΘ ἰδὲ Πδη βῃιοαϊά Ὁ6 
Ἰοεῖ ουἱΐ 'π ὑπ σαυτογαίίοη οὗ [λ6 ὑγθ68 ἱπ 6 Αροοδ- 
ἰγρβο.---ἰ βανθ τναϊϊϑὰ ἔοχ ὑΐν δβαϊναϊίοι, Ο 
Ἱ,οτά.---Ἰὰ ἴα ὀχμδυβίοη οὗὁἨ ἰῃς ἀοαίἢ-δίτυσρίο, (86 
Ῥδίσίδγο ἤοτο Ὀἰί6 18 ἃ ββἱηρ ᾿η ον) ου δἰίοῃ. 88 
ἷξ οἢ δοοουηὺ οὗ ἃ ἔογοβίχζῃξ μξὸ μδὰ οὗἁἨ (86 διϊογο 
ὰ δίοῃ οὗ {πὸ ἰγϊδο οἵὗὐἨ δὴ ἰῃῖο (Π6 ργδοῖΐσο οὗ 
ἰαοϊαίτν, οὐ οἵἁὨ 9 βισυρρα πῖϊὰ τη6 ῬΏ δι ἰπ68, οσ 
ποῦ]ὰ ἢ ἀϑοίασθ ὈΥ ἴν {Πδὶ ΤΠΘΤΘ ῬἨΔ8 ἃ Εἰρῇον βδῖνὰ- 
του 108 ΔΠΥῪ δομίουοα ὉΥ βδιχβου ἢὃᾧ᾽ [ἢ Π0Ὸ ΟἿ οὗ 
(8686 ὙΑΥΒ ἀο68 ἴ86 ροβί[ἰοη οὗὨ (86 ο͵δουϊδιίοη βθόσα 
ἴο ὉΘ αἰφαιὶν δσχρ δἰποά, Ὀαϊ ΟἿΪΥῪ ὉΥ͂ (06 δυρροβί(ΐοη 
ἰδὲ ἢ6 Τηβῖζο8 ἴῃ ἰξ ἃ αἰνίβίοῃῃ δπηοὴρ Πἰ8 Ὀδηραϊο- 
ἴοηδ, βορασζαίηρ ἰμοΓΘΌΥ (ἢ 6 στοὺυρ οἵ Φυάδῃ ἔτοσηῃ 
τΠδἱ οὗ Φοβορὶ. 

8. ἌΎετθ. 19-321. Τῆε σγοιι τὴ «Ϊοεερῆ.---α. Το 
ἐγὲδεβ ἰλαΐ αγὸ ἐπίγοαμποίοτν : , λέγ, Ναρλίαϊὶ. 

ἃ ἸἴΧΟΟΡ 8841} ονυθζοοόζηο ὲπ)ι.---Ἶ  οδὴ 
ΟἾΪΥ ΤΏΔΚΟ 8 διίϊοσωρὺ ἴο σΔΥΤῪ ἰηΐο 8 ὑγ ηϑ᾽ διίοι τἢ6 
τοροδιθα δ Ὅροι ἸἩγογὰθ ἰμδὶ ἰ8 Βοτὸ ἠουπὰ. δὰ 
οοσυρίοα ο πὸ οΟἵδον ἰὰδ οὗ ἴῃς Φδογάβδῃ, δῃὰ ν88 
ἴῺ ΙΩΔῺν ΝΑΥΒ ἱπγδάθαὰ δὰ ορργοδδοα ὈΥ ὑπΠ6 δαβίθγῃ 
Βοτάοβ, αὶ νἱοϊοτίουϑὶγΥ ἄγονο ἴποπὶ Ὅδοῖ (866 1 
ΟΒτοη. ν. 18: χίϊ. 8-16).. ὙΤ6 τηυδὺ ἤδγα 68]} ἴοὸ 

“ΒΕ. ἨδΌγοΥν πδτηοδ οὗὨ διΐτηα]8 ΔΘ Θγα ΠΟ ΠΥ 
οἰασβοΐοσ ἐϊς, 88 ἰπον πὰ τι ἴῃ 41} πδοῺ- 
ΟΥ̓͂Σ ΠΟΥ δαὶ Ὀ6 ἐσαοϑὰ. [{ 16 ποῖ θηοιῃ, τὰ 

ἴον ὑμΐᾳ ἴο ἐδ6 Βετίδο τοοῦ .ϑϑ.., ἔο σγεέερ, λ8 αδθδβοχιΐια 

ἄοεοβ. Τμαῖ που] ΟἹΪΥῪ ρίγο [10 ϑῃθσίο ΠΆΣΩΘ δέγρεμπδ. ΤῊΐβ 
ὍᾺ5 θυ  ἀΘΒ Εν 6 σεπονοις δὰ τηρεῖ πεαϊέρπαπέ δοτρουξ. Τί 
ἱᾳ τοπὰογοὰ δὰ ον ἰπ ΟἿΣ νογείοῃ ; Ὑπἱρχαΐο οεγαδίοθ. ΑΔ ἐδ 
ποτὰρ  οιδία Αἴ δὰ ΑἰΉ, ται: Δ.Θ ΟἸοδοΙν δ] θὰ, οσροαΐδὶ- 
Ιγ ἰὰ ἔλοῖς πἰαπαῖνο οοσι) 186 ἸΆΣΩΘ, 88 ὨΘΓῸ Ὀσσϑὰ, 

ΤΏΔΥ ἈΕῚΡ ἴῃ ἄχίηρ ἔδο ταοαυίσις οἵ ἐμδέ ἀϊδίου! ποσὰ, ὩΣ, 
88 ἐμὰ πὐὺς δρὸ 661. ΕἸΣ. 16 (866 σωδερίηδὶ ποίο "Ὁ. 3835). Τῷ ΣΩΔΥ 
Ὠανα 1} ΒοσΣι89 οὗ ἱ ἕη τοαίί (Ἰπεἰαταπα), οτ οὗὨ εἰἰπρίησ, 
Ὀοΐδ οὗ τὩϊΟΝ τοῖ! συ 86 Ῥαθξαβὸ 1ῃ. Οϑμοεὶβ (δὲ ἴδέκε ἔς 
οῃο οὗ Σΐδ δρρι οβείομ, ἰο Ὑμΐοῖ [ἢ 9 ΟΕὮΘΥ βϑόσϑ αὶ ῬασΌτο- 
τῆλϑεΐο δοοοιωτηοδοη) δπὰ ἔδθ στο ἰπἰαπάθᾶ μοσο. 1ὲ 
ΓΔΕ, ΜῈ ρέμα ΒΟΙΩΘ ἰδουρηὶ ἀοτγίγοα ἔγοσα ἐμὶβ πδτλθ, 88 
ἀρ ΘΙ δὶ ἃ ὙΟΤῪ τοδὶ στιδτιξ δηἰτηδὶ, δ ἃ ἃ Σοδοση ΒΔ πο 10 ἐδ 8 
οἹὰ δεγροεῖ, αδῃ. ἐδ}, 15, ἐμδὲ Ἰοὰ ϑοόιιθ οὗ ἐδ οἱὰ ἰπέοσῃσο- 
(ετβ (0 οομιποοῖ θη ὙΠῺ Απεϊοη τοι. 17 ὅδοοῦ οοθὰ Ὁ6 
δι ἴο ΒανΘ πδὰ ἃ ρ᾽τηρδο οὗ δυο ἢ δι ἰὰθα, ἐξ πομ]ὰ 

Σ᾿ ἐχρίδίη ἴΠο βυδαδῃ οὐ δο]δίϊο ἐμαί ζΟ] ον, (πᾶσι ΔΩ͂ 
δἔμοῦ τοσο Ὠἱαίοσί δ) σούρσοηοο ἐπδὲ Δ ὉΘΘΠ τηστεϊοηϑὰ 88 
δυκροσίϊνο οἵ ἱΐ.--Ἰ. 1.] 

ΣΘ, ἴο γθ. 1] 0 

ΡΤ Φ  τΟΤ τον τς 9 οὗ το ΄ ἴῃ 
ΝΕ ὍΣ οὗ ἀοΐοηοοῦ Ομ ἱδ κε ἴο 

ΤΔΏΘΘΩ, ασχίοπαΐηρ ἢ 
ὈΟυΒΑΓΥ, τοι ἰῃ ποδὶ διὰ 
86 ἔοτ ἐν οἵὗὨ εἱ6 δβοΐὶϊ, 89 
818 ἑδίοης ἴον υἱδὶ 
ἷῃ ἐπ0 ὙΔΥ οὗ ἷ 
ἰουμὰ ἰῃ Φοεερῃ. Βαϊ ἐδ16 ἰδ 4180 οβρϑοῖβὶ]γ ἐττια οὗ 
ΝΑΡΒΑΙ:.---Α δὲπὰ οἱ Ἰοοπο.--- ΤΉ γο δσὸ ργοδοηϊδαὰ 
οὗ εἰπὶ ἵπτο ἀἰϊδίϊποὶ ἔδδίυσοδ: 6 8 ἃ θοδυΐθουβ δηὰ 
δοῖΐνο ἩΔΕτΙΟΣ, ΘΟΣΩΡΑΓΘΌΪΟ ἰὼ ἐδ 80 τηποὰ ῥταϊεοὰ 

δυμδ 
[5 οχρδηδέοι ἰπ ΦοὉ χχχὶσχ. ὅ ; δὲ Κσπ,, ἢ. 390..-- 
ΤΏ ποοοῃὰ ἐγαὶϊϊ : Ὧ6 κἰνοιμ κοοῦϊγ τσοσχὰπ.--- Τὴ ο 
βτϑὶ μδβ Ὀθ6ῃ ΘΒρ ΟΠ τοΐοστοὰ (0 τ. 6 Υἱοίοτγ προς 
Βαγαῖος, οὔ (6 ὑυἱδεθ οὗ Ναρθα! δηθὰ Ζϑουυϊαῃ οὐον 
Φεδίῃ ; ἴπ6 δοοοηὰ ἰο ἰῃ6 βοῦρ οὗ δοδογδῆ. 

Υοὺ [ΠΟΥ ἀἰὰ ηοὲ δι Εν Ὀοίοης ἰο Ναρμιδι. ΤῈς 
πογὰ, ΟΥ̓ ΤΏΔΏΥ, 8 ἰηἰογρτεϊθα οὗ {π6 ὑουθ Ὀὐπί, “ Βα 
6. ἃ βἰεπᾶδν, ἴδβίςστοπίηρ ἱστοῦ! ᾽ (Υ. ΒΒ Θη) 
Τογο ἰδ Ὀσὶ ᾿16 ῬΘΓΕΘΠΟΥ ἴῃ 818. 6 ἐγβδὶ(8 οἵ 
ΝΑΡΒΙΔΙΐ ῬτορδΓΟ 18 Ἔθρϑοΐδ]ν ἴον Φοβορ. 

ὃ. ζοδερὰ. Ὕετα. 92-.-26. ΦΔοβορὶὶ ΘΟΙΩ68 Ὀοΐοτο 
ὯΔ: 1. ΑΒ88 ἔγυϊ-ἶγοο; 3. 85. 8ὴ ὈὉΠΟΟΠΟΌΏΘΓΔὮΪΟ ὃσ- 
οὗοῦ; 8. δ9 ἰδ6 ἀδυϊηῃ οἵ 8 ἔδίμον : 4. δϑ 186 
Ναζαγῖϊθ, Οὐ 006 βοραγαϊβαὰ ἔγοπῃ ᾿ἰἷἱβ Ὀσγοίγοη.--- ἃ 
Ἔτυϊτξο! Ὀουρα (ἸἸἰογαΙΥ, δο ΟΥ̓ 8 ἔγυϊε γα) ---ἰῖ 
Οἶδοο ἰβ ὈΥ͂ ἃ Μ}] ἷπ ἃ γεγάθη, [18 ἀδυρἢςοτ9.---ἰϊϑ 
ὑπίρβ-- ται οὐδὸν ἐδ ραγάθῃ νὰ}. πὸ ποτὰ Σ58 
σΟὨτΔΐ ἢ 88 Δ] υδίοῃ ἰο ΕΡΒγαΐπ. ΟΥΒΕΡ ἱπίοσρτοῖδ- 
υἰοῦϑ 8066 ἰπ Κυοῦοὶ (ξξξαρπα, ονὲοσιϊα).---Τ9 
ΔΙΟΒΟΣΕ Βανθ δοχοῖν ξετος ΐση.---ΤῊῆ. βσυτγο 
ἀοοϑ ποῖ ῥγεβεπὲ ἰὸ ι.8 ἤοσθ ἴΠ0 ρϑδὺ δητ γ οὗ ἴδ ὰ 
ὈγΟγθΩ (10 τ Ὠἰο ΤΏΘΔΩΥ τοΐος 10), ὈὰΣ (πὸ Θμμὶῦοδ 
ποῦ [πὸ ἰὖδα οὗ Μδοδεδοὴ [δὰ δβρϑοΐδ!ν ἕο οὰ- 
δουμίον ἔγοσῃ [86 ἔδιηθὰ Αγαθίδῃ δσόμοσβ" Οἰάδου, 

5 [1ὸὶ ἰς ἀἰδίσα!Σ ὍΣ 15 ἴο αρβτεθ πὶ! Ὅτ. Ιάσιρὸ ματα. 
ἜΠ6 γον δϑϑῖὰ9 ὑο Ὁσοοδοὰ ἤγοτα ἃ χοϊδοοποορίϊοσ οὗ ἔν ἰσῸς 
ἈΛίυτο οὔ [8600 δυ υ]οοῖῖνο δἰδῖο. ὙΒαὲ ἀἱά ἢ6 8606 πε Ὠὲδ τὶ: 
ἰοη 7 Ὑδεὶξ, 88 5 τοοδὺ ΚΟΥ, (8.6 δοΐυ 8] ΒσΌΓΣΟΒ, ΟΣ δε ἴδ6 
Ἰοι ροίπα υν ἴο [29 Ἀὲ114, ὅπ) δασρϑηξ ὈΥ͂ [89 ΧΑΥ, 1:6 τὶ ες 
ΜΉΤ 81 828 ᾿γίηρ ἄονσι, ἃ βγίπρ δΙΌΒοΣ 
βμοοΐϊίκ αἱ ἐμαὶς οδήοοξ, α βοορέγσο ἀδραγίης, δῃὰ ἃ Ῥὶο 
δοίμ στη, ἃ ταυεηΐηρ ψο] ζῇ, οἷο. 82 858 
7 ἱδξοτίοαϊ ονοσιίξ, 8οὸ ἕο ὉΘ ἐπ ϑ ὶ 

ΟΣ; ΟΣ ἀἱὰ 9 δ66 δοτιοθεέτ 11κὸ Βὲδίοσιολὶ 
80] πο πο στρ  χκ δος Ὡς δ κῶς βς ἌΝ ὡῳ οι. ρα μ ας, 

ΒΕΒουΣ δ Ὁ 
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[6 τδησαυΐδμον οὗ ἐδ Μ)ιϑ δηΐνοα, ὈοΙσπρθ ΘΒρΘΟΐΔΙῪ 
μ616.--ἘΠῚ ῬοῪ δροὰϑ [5 ΤΠ6 τνἱοῖο- 
τίουϑ τοϑέθίδῃμοθ δηὰ οσπάυτσίηρ δίτοηρίῃ οὗ ΕΡΗτδΐηι 
δὰ Μδηδβθθὴ.--- 0 τοῖν ( οὗ ϑεοοῦ---- 
Ηο πῆο πτοϑεϊϑὰ πὶ Φαοοῦ δὲ Ῥοηΐοὶ, ἐμ9 αοα ΕἸ 
[δὶ οὰ “δοοῦ, μ88 διγουρσίποηθα ΦΟΒΟΡὮ ; 
80 Ἧ8Ὸ ῥτοόνϑθ Βἰπμβοι (9 βῃθρβοσαὰ οἵ δΝί8 116, 818 
ΤΌΟΚ δὲ 6] οὐ ἩὮΟΒΘ δαρροτὶ [6 βἷορί 89 δ ῃ]]- 
Ἰοποᾶ πἷν ορὰ ρου {86 βίομπθι [ἢ ἃ ζ(,'ΘΏΘΓΑΙ ὙΑΥ, 
ἴοο, [9 Βίσῃθ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 (Δ ΚΟΏ 45 ἀσηοίπρ ἷ8 ΤῸ Κ- 
Ἰἴκὸ βυιωποδα. Φδοοῦ᾽Β ΟΠ ΘΓ] συϊάδηοθ δηὰ ϑυΡ- 
Ῥοτὶ ταβοοὶδ ἰἰθ61} ἰπ {16 Ηἰδίουγ οὗ Ηἷβ δοῦ. Τδθ 
ΒΟῪ ἰδ6 ἰδ οὔ 
{π6 δττη.- -Ὅ7 0 88}4}} Ἀ1688 [8.06.---ΤῊΝ Ὀ]οδβαΐη ΡΒ 
ὑπαὶ δΣΘ ΠΟῪ Ῥγο;ουποθὰ.---Ἐθ] οὗ Ἀθανϑα 
ΔΌονΘ: ἀοτ, ταΐη, βυμβηίηθ.---Οὐ ἴδ ἄδϑορ ἰδαὶ 
οὶ πρᾶθτ ; ἐουηίδίηα, ζοσ Πσίτιρ τδίοσε.-- -ΟὐὨἨ 189 
Ἡγϑαδίβ δηὰ οὗ [πὸ Ὁσοσὴ : ἰπόοσθαβοὸ οὗ ομ] άγθῃ. 
--ΤῊο Ὀ]οκείηρσα Οὗ τὴν Ῥσχορϑηϊίοσα.-- Ὁ}, 
γυϊχαίο, πϑοὰ (89 ΤΧΧ μαά οδαηρεὰ ἱπῖο ὉΣΤΙ, 
τοουπίαἶηθ, ΤῸ ποτὰ ΓΙΊΝ ΠοτΘ ἀ068 ποῖ Ιθ δ 

. ἀεεῖγε, Ὀὰϊ ἐπέ, ἔτοια ΠΝ. ΤῊΘ ὈΙΘΩδίηρΒ οἵ ὅο- 
ΒΘΡὮ 581|8}} οσίοπὰ ἰο ἐΐ Ὀουπὰθ οὗ [86 δοίης 8{116 ; 
μαι ἰ5, ΤΌΘΥ 8}}8}} τίδθ πίον ἰπδη (ἢ6 οἰθτδὶ 1115. 
δὶ 1 Ἐποπιβοῖνοθ δρονο ἐδ 6 οαγίῃ,-- δὴ δἰ] υδίοι (0 
46 σἰοτίουβ τηουπῃίδίηβ, τηοδὲ ἔστη π] 85. γγ6}} 8 Ὀοδυ- 
εἰ], ἰὰ ἘΡΒγαΐπι δὰ Μαδηδδβοῖ, ἰῇ Βαδῆδη δηὰ ἴῃ 
ΟἸἸοδὰ, Τ1686 βυτραϑδβίηρ Ὀἱοαβί ρα Ὀογοηὰ ἴδοθο οὗ 
8 οτϑίδι μι σθ, σΔη ΟἿ Ὀ6 υπάοτϑίοοα οὗ ἃ τίν 
ουαϊνατὰ υπίοϊαΐϊηρ, δπὰ ποῖ οὗ ἄθϑραοῦ οσ 16 Ὁ 
στουιὰ.--- Ταῦ τσᾶβ βορασαϊϑᾶ ἔσοτι ἰα Ὀχοῖδ- 
ΣΟῚ (ἸΔηρο τοπάοτγο, ἀονοϊθὰ 45 α ΝΙΞαυν 0).--- 
806 δοαυὶ, χχχὶϊ, 16. Ἠοὸ ἰ8 ἃ Ναζαγῖΐβ (ἃ βορδγαὺθ 
ΟΏ6) πῃ Ὀο(δὰ το αι οη8---ἰη ΕΘ. ῬΟΓΦΟΏΔΙ ΘΟμδϑοσδίώοῃ, 
88 ὍὙ6]1 δ ἴῃ ἷ8. Ὠἰϑυοτίοδὶ αἰρηῖγ. 

6. Βοηλαππ. ον. 27. Ἐτοϊα τηστηΐηρ 0πῈ}} 
οὐδηΐῃς ἰβ8 86 αὐἱοὶς, ταραοΐουϑ, ΡΟΥΘ]. Αἡ ἰηι- 
τηδίίοη οὗ 86 τγαῦῖκο ὈοΪάηοαι οὗ 86 ἷρο (Φυάᾶρ, 
γ. 14. χχ, 16: 1 Οἤγου. υἱϊ. 40) Επυὰ, δι 
Φομαίμβαη. Τ6 αἰνίἀϊηρ οὗ (Π6 Θροἱ] ροϊηΐθ ὑο ιΐ8 
Ὠχοῦ, ΒΟΌΪΟ. Ὡδῖατο. αι, [89 ρτοδὶ βροὶ  -αἰνιάοσν, 
ἕροιῃ ἴΠ6 ἰγῖρο οἵὗὁἨ Βοηϊατμίη. : 

4, Ὑεῖ3. 28-88. 776 εἰοείπο τοογά.--- ΘᾺ ὯΘ 
Ὀ]οβεϑᾶ ὑῃθση.--- ἢ πτδ8 ἃ Ὀ]θβϑίησ [Ὁ 41}, ΤῈ οοπ- 
Ἰἰβϑίοῃ ἴῃ τοϊδίίοῃ ἰὸ 8 Ὀυγίαὶ '8 δῇ οηθηΐ 
οἵ [86 οαγΐον οη6 ἴο Φοβορῇῆ. ΤῈ Ὀυτίαὶ οὗἨ 1[ωοαἢ ἰπ 
Βεῦτοἱ ἰβ Βογὸ τιρηἠδοηοὰ ἢγβί, Η]8 ἀθϑίἢ ἃ ροϑοθ- 
ἴα} [Δα ἴοὸ βἷθορ. ἸΤδοῦρῃ ἰδοη ἀγίηρ, αὖ {πα 
τοοσηθ;ΐ, ἱῃ Εσγρὶ, 6 ρο68 ἱτηπηραϊαίοῖν ἰο {ῃ6 ουπῃ- 
δτορδίίοῃ οἵ ᾿ἷβ ῬΡ6ορ]θ. [{ σϑδῃμοί, ἰποτγοΐογο, Ὀ6 {δ6 
ἔταγο, οὗ [86 ζαΐϊαγα Ὀσπτγγίης, ἐμαὶ ἰ6 τηοδῃί, 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΕΙΟΑΙ, 

1. Το ὑϊοδρδίησ οὗ δοοῦ. Απ ἰηϊογυθηΐηρ βίδρο 
ἴῃ ὑπ ἐποοογαίϊο γουοἸδιίοῃ Ὀούπτθοη ἰδ6 Ὀϊοδβδίηρ οὗ 
8886 διῃὰ ὑμαὺ οὗ Μοβθα. [ 18 ἴο Ὀ6 ἰδίκθῃ τορϑίθοῦ 
ὙΠ (ὴ0 Βρθοΐδὶ Ὀϊοδβίασ ὑροὰ Φοθορ ἴῃ οἷ, χΙν Σ, 

ῬΤΒΟΠΔΕΥΙ 8619 15 ποίίηρ ἰπ τη ἄρτιτο οὐὨ ἐδ Διο ΟΣ 
ὁ πουἹὰ ποὶ αϑοῦϊξ 88 ῬῸΘΪ] στιῖῦ ΔΩΥ ΟἿΟΣ ΜΑΣ, οὗὨ ΔΣῪ 

οἴμον ὑσίθοθ, 88 ἰδ οοπῆϊοία οὗ Μαοσιλδαθὴ τὶ τὰ ἐλ 6 Ασδθίδῃδ. 
Βοκίάοθ, ταῦ ͵8 ἰο Ὀ0 ἄοπο ἩΣῸῈ Δ}} [06 τοδὲ οὗ [86 βρύτγχοα 
{πὲ γτεῦῦίο διιὰ 90]1ονν τἷ8 ἐπ [8:9 Ὀ]οδαίηρ οὗὨ ΖΟθΘΡ, δπὰ 
ΨΏΙΟΪΝ ΟΔΏ ΠΟ ΙΏΟΤΘ ὉΘ ἃ ἰο Μεαπδδθθἣ ἰδίοσίοα 
ἀλη ἰο δοῖὴθ οἴδοσ οὗ {πο ἐγ 0052) ΤΘΓ9 14 ΟἸΘΑΣῚΥ Ῥτοάϊσὶ- 
θα ρμτοοαῖ ἔτ ]}.6858 πὰ ΟΠ ΟΓΤΆ] ὈΤΟΕΡΕΓΙΕΥ͂ ἴο Φοθορἢ, δπᾶ 
10 ἔϊπε τὸ πὸ τνῦ ἘΤΡΕΕ ἘΠΕῚ μήρδι Τορσοβοηΐ ἅτ, 11} δὰ 

τηδᾶθ [Π6 ΣΏΟΣΘ Ὡκ ὃν Ὀοΐτς δὰ γ0}Υ ατοπηὰᾶ-» 
οἃ οἷν (86 δοττόῦναε απ Ῥαγβοοι οι ὮΘ μααοσ τε Βτν 6Χ- 
Ῥογίοηοοᾶ. [Ὁ 15 1886 τοιηοῖθ βοθὴ 88 οοϊπρθηβδίΐοι οὗ ἐδὸ 
ΠΟΑΣ. 866 [Ὧ0 ΤΟΤΩΔΙΪΒ ΟἹ ἰ; δι Ὀ᾽οοΐἧνο οὔασδοῖοσ οὗ 89 
Ὑ8016 νἱδίοιι, ἰπ 80 ὀχοῦσθα, Ρ. 6δ2.---Τ, 1.] 

οΥὗἨ ἀοΐδηςο ; 80 δἰδο᾽ 

ΤὭΘ ΠΡΕΓΕΟῚ δααϊ οι 8 ἴ6 βοηρ οἵὗὨἩ έοδοθ δηὰ (ἢ9 
ΘΟΥ͂ Ο : 

4, ΤῈ Ὀ]οδαΐηρ οὗ ὅδοοῦ ἀδηοίθθ δἰ γον 85 δὉ" 
οϊραδοη οἵ ἴἢ6 ΤΟΝ οὗ Ηἴἶ6 οτοῦ ἀθδίῃ. ΑΒ 
Ριορδοί, Φδοοῦ ἰ8 Ἰνοὰ ονον ἐπ ἑοσοοαίΐηρ οὗἉ ἀοαῖῃ. 
Ηΐα ἀοαῖμ-Ὀθὰ ἷΒ τηδθ ἀμερύτῳ ὉΥ ἃ Ἀϑβείδηΐο ππρεν 

8. Ὑαῖ κ. 411} Ὀοξα]]} ψου.--ὙὙ δῖ ἤθθ ἴῃ {0 
ἱπηοζτηοϑῦ οσροῦΐθηοο οὗ τϑη, ἰπδὲ Ὀ6.Ὰ}18 Ηΐπῦ ἔΡΟΤΩ 
ἐδο οσίγοσηϑθ Ὀογάουα οὗ [86 δύ, δηὰ ουὖ οὗ ὑπο ἔδυ 
τοιηοίο ἴῃ ἔσηθ, ΤῊΘ τοϊδιΐση Ὀδίνγοοθη ὑπ6 ποδῦὶ δηθὰ 
πὰ Υ Ιπ (86 μεατὶ δ (9 ἰδϑιιο8 οὗ 118 (Ῥτον. 
γ. 38 

4, Οὐ [06 σΘΟΡΤΔΡὮΥ Οὗ [6 ραδβδβαρθ, 866 {86 ΒοΟΙς 
οὗ Φουα, δηὰ [6 ρϑΟιτΡΌΥ οὗἨ Ῥαϊοβιΐπθ. Τθ 
θ]οδαίησ οὗἨ Φδοοῦ 068 οὐ Ὀογοημά ἰδ τ Βοἷο ἰηὐοσνϑῃ- 
ἱπρ ὕὄτηο οὗ [86 [δβγδ 6} 118} τοβίἀθηοο ἴῃ Ἐμργρῖ, 60}- 
ἰοιρ δῖ 86 ὈΪοδθοὰ ῬΘΟΡῚΘ 88 [ΠΟΥ͂ ἃγο βργοδά 
ΔΡγοδά ἴῃ {Π|ὸ ΒΟΙΥ ἰδηᾶ. 30. ἴῃ ΡΥΌΡΏΘΟΥ, δἰ ἐπουρὰ 
Ῥοτίαϊηΐηρ ἰο 411} πιθ, [86 ροτϊοα ποχὶ ζο]ονπίπς 115 
πξΙΟΓΔΏΟΟ ΓΟΤΙῺΒ ἰζπΞ ΡΘΟΌΪΑΣ ῥἱοίατο οὗ 116. οὐ ἐ9 
[οτοστουῦμπα, 85 1 τοῦτο, πίίπουῦ Ῥείη ἰμαὺ ἴῃ πΪΘἢ 
ἦι βπιὰβ 16 οἷοδ6. 

᾿᾽δ. ΟὩ ἴδ6 Ργορμοίίο οοπθϑοσδαίίοῃ δῃὰ 1 υταϊπδέϊοτι 
οἵ ρίουβ βου ϊδ ἴῃ ἰδ 6 δοὶ οὗ ἀγίηρ, 5866 τῆδί 8 βαϊὰ ἴῃ 
ἰδς Εχοροίίσα! δπὰ Οτἱοδ]. 

6. Κ:΄ποο Δυάδὶ ἰ8 ἀοῃοίοα 5 {1:6 Ῥγίηςα, δὰ δο- 
ΒΟΡὮ 68 [0 ΝΑΖαν (6 δσμοηρ, 18 Ὀγοίγθη, 80 ον  ἀθν 
[48 (86 8010 ὈΪοδδίηρ ἔπο ταϊ άϊδ Ροϊηϊβ. Α8, τηογο- 
οΥον, ὑμι6 ἀφροϊαταίίΐοη : 1 ἢᾶνο παϊθὰ (οΥ 1 νὰ) ἴον 
{ἢ γ βαϊναϊοη, Ὁ Ἰμογὰ, σαπποῦ Ὁθ οἃ 848 "8 
1.8 ροδβίἴοῃ δι ΓΑΙ γ, ὑπθγο τηυβὲ Ὀθ ἰοτιηθα ὈὉΥ ἰΐ 
ἴντο αἰϑέϊποί στοῦρΒ : οπ6, Βουθῃ 'ἴπ ὨυΤΩΡΟΓ, δη ἐδ 6 
οἴδου, ἔνο. ΤΊιο ὅγβι χτοὺρ [88 1:6 τῃδοογϑίΐο Μἴ68- 
δβἰδηΐοσ ομαγδοίορ, (μ6 βοοοπαᾶ, [86 υῃϊνογβα δος. ΑἹ] 
[Π6 Βἰηρίο ρατγὶβ οὗἨ ὁδοὶ σΤΟΌΡ 819 ἰο0 ὃδ6 τοίογσθα, βυγγ)- 
Ὀο σα ἶγ, ὑοὸ ἐμοῖς τα 41]9 ροΐμὶ. Βοίῃ στουρβ, Βον- 
ΟΥ̓́Θ, 8ΓΘ χη ἴ08}}Υ ἱπρ]Ἰσαϊοα δηα οοππηοοίοα, Φυλῇ Β 
ΒΟΟΡίΣΘ δνδῖὶβ [ὉΓ 41} 186 ἰεΐδοθ; Φοβορῃ 8 ἐδο 
Ναζαγῖϊδ ἔου 811 ἷβ Ὀγοίβσοῃ, Τῇ δγβ στοὰ βίδῃ 8 
ὑηάον (86 ἀἰγοοιϊίΐοῃ ΟὗΠ6 παῖὰθ Φοῃονυδὴ : (86 Βοοομα 
ἴῃ τοβροοῖ ἰο 19 ομαγδοίονγ, (118 ἰπ ἴῃ6 Ῥτονίμοθ οἱ 
ΕΠοΒίμλ. ΤΡ σα ΠΥ, 86 Ετβὶ 18 ργθαστηϊ Δ} Θανϊαΐο, 
[Π6 δοοοηᾶ, βοϊοτλοηΐο (Φοβορὰ (80 Ναζαυὶθ διηοησ 
8 ὈΓΘΙΒΓΘ) ; [86 ὅτϑι μ89118 Θοῃιϑυταπιδίίοη ἰη ΟἸτῖβί, 
[86 βοσοπά, ἴῃ ἈΪ8 ΘΒ ΡΟΝ. 

ἢ͵ ΤΏ οτἴπηθ οὗἩ Εουῦθη 8 δοιια}ἶν ἰμαὶ οὗὨ ἱποςϑί 
ἰΐ8 ῥϑουϊαν τοοῖ, μβοτονοσ, τῶϑ ὕβρις ([86 νἱο]οηο6 οὗ 
᾿ιἷβ ἐοια ροσατη θη). Φυβὺ 88 ἴῃ ἴ86 ἀατϑοΐίδῃ ῬΟΘΙγΥ͂ ἰδ 
8 τορτοϑθηίθα 848 ἃ ἰουπίδίη οὗ ζτοββ ὑγδῃβρταββίοη. 

8. ἴῃ τοβρϑοῖ ἴὸ 86 ἴδηδιοῖστη οὗὁἨ [86 ὈγΟΙΠΟΓΒ 
[μνἱ δὰ ϑἰτηθοι, 866 Ἡμαὺ ἰ8 ϑαϊἃ ἴῃ (6 Εχοσοίίοαὶ, 
δηὰ οὗ. χχχίνγ. ἴὰ (80 Βθηΐθηοο οὗ ,6ν]᾽8 αἰβρογβίοῃ, 
{π6 [μουσδὶ οὗἨ ἃ βρϑοΐδὶ ρυίοβϑυγ οἷἶδϑβ οὐ θ} Ὁ} δρ- 
ΡΘΑΙΒ ἰῃ (80 Ὀδοκρτουῃᾶ, γοῦ 50 ἐμαὶ ΦάοΟὉ 5866Π|8 
ἴο ἰοὲ ἰδ ἀδροπὰ οὐ 180 ἔυΐυγο ἴο ἀοιοττηΐηθ Ὑβοῖδοῦ 
Ζυάδῃ, οὐ Φοβδρῇ, ἰ8 ἴο ὍὈ6 {πμ6 ῥτγίοϑι, οὐ τῆο 6156. 
ΤῊ8 Βῃονθ ἰ.6 στοαὶ δη αν οὗὁὨ [μ6 Ὀ]οββίηρ. 

9. Α,Α5 (89 τοιηθαγ ἔον Εουῦθη ὕβρις, οὗ 8 το οῖ- 
1689, οὔδσνοθοθηὶ ἰοιηρογδιηθηΐ, 1168 ἰῃ ἷ8 ἀἰβροβί οἢ 
δηἃ ἸΤΟΒΙΓΠ688, ἃ8 ρτοοδθαϊΐῃρ ὨΔΟΌΓΑΙΙΥ ἴγοτα βιιοῖ ἃ 
αἰδβροδϊ οι, 80 ἰμ6 τϑιηθάῦ ἔος 86 ἐδπδίϊοίβτα οὗἁ 
[ιονΐὶ δπὰ Εἰτηθου 1169 ἴῃ (πον αἰκρογβίοη, οὐ 186 ἰπ- 
αἰνίἀ 0] 1 οὗ 1}. του  ]Υ ΖΘΑΙΟῸΒ βρὶ τἰτ8. 

10. ὧἱ βλιοά. [τὰ βϑαδοῖβ ργϑαϊοϊΐοη 6οη- 
Ἰγ [ οϑὐτηΐηρ ὕδοοῦ ἱμθγθ τγγχὰβ ἀδποιθα, ἴον [Π6 Βτβὺ {ΐπη6, 

το Μοβϑίδηϊο μοῖρ οὗ Αὔγδμδηλ 88 τῦ]ον, δηα, Ποτθ- 
ἴοτα, [86 Ῥοββθθβοῦ οὗ ἃ Κίηράοτωο. Ηθγο 6 ἀοπιΐίῃ» 
ἰοῃ ὈΣΑΠΟΙ6Β, ἴῃ Φυάδῃ, ἰπο 86. οοηῖταβι οἵ ἃ δῖ- 
1 διὰ ροδοοξαϊ τὰῦϊθ. Απά, ἰγυΐγ, (18 οοπ ραβδί 8Ρ- 
ῬΘΔΓΒ 66 ἰῃ (86 μτοδίοδι οἰ θα σι 88, 88 δημουπηορα 
γογ. 8. ΤΏ ᾿ίοη παίαγα οἵ Φυάδῃ 18 ἀονοϊοροα ἴῃ {δε 



600 ΟΕΝΕΘΒΙΒ, ΟΒ ΤῊΝ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΞ, 

Ἰΐοη [πγουρδουϊ,---ἰ(θο Ἰοι τδιωρδῆΐ, [16 Ἰίοι γοδβιίϊηρ, 
δηὰ οὐθ [86 ᾿ἰοη685 τιον οὐδοῦ (80 110} ἰδίσ. 
Τὸ ἰδ6 βδῖηθ Μ[ἀθ οχίθῃς 156 πᾶσ κο ἰοδάογ- 
ΒΡ, πῆοθ6 τυ οτ 8 βἰδῆδ ἐφ, 18 ΠΑΙΌΓΔΙΙΥ ἃ ποδε- 
8})4}}5 5ιἰδῆ. δὰ ἰβ ἴο γοσηδίῃ 80 0π{}] δ [45 δοπίονοα 
ἃ ροτγίοοι ἐπυμηρῃ. ἸΏΘΏ Π6 ΤΟΙΌΣΙΒ Ποπιθ 86 ΚΒ ιὶ- 
Ἰο, δῃὰ ἐδθ ρϑορὶθ δα ΜΈΏΟΙΥ οὐθάΐθοῖ ἰο ἷπι. 
ΝΟΥ͂ [0] οτ8 ἰδ 6 ρμαϊηθπρ οὗὨ {μὲἰ}8 ρἰοΐυγο οὗὨ 6866. 
ΤῺΘ οοπίταϑὶ οὗ ἴΠ6 τδεὶκθ ἀπὰ ἴὯ0 Ῥοδοοίυϊ Γὰ]6 
Ὀτγδηοδοδ οὐἱ ἰῃ ἰδ6 ρονοζησηθηίδ σοθρθονου οὗ 
Ἀανὰ δῃὰ ϑοϊοίωοῦ. Βαὲὶ ΟἸμιγίδὲ ἰδ 9 οοχρὶϑῖθ 
{18}}] Ηδ ἰα (6 νἱοίοτίουβ οδαπηρίου, διὰ 
(9 Ῥιΐμοο οἵ Ῥοϑδοὺ, ἰῃθ ἴμ)9 ιἰἰρί)οαὶ 8686; 
6 ͵ἰ6 “6 ἴοι οὗ (μ6 ἰτῦθ οὗ Φυάδλῃ σὴοὸ διδίιῃ 
ΟΥ̓ΟτοοΙΩΟ,, ον. νυ. ὅ. Ηο ὑἱμπάβ ἴο ἰδθ νἱῆθ ἐπ 
δηΐϊ) 8] οὐ ἩΝιοδ ἢθ τἱάθδ, δ Οὴ6 οεηρίογοὰ ἰῃ 
Ρθδοθὺ. Ἂἀβ ἰδ οἷϊνο ἰγτθθ αἀΐβρϑηβεθ ἰἐδ οἱἱ δὲ 
δγτ οἱ οὗὁἨ [86 ϑβρίγὶϊ, 80 ἷβ ἴδο νἷο ἃ ἰουπίδίη οὗ 
ἱηδρί γαιίοη, Ὁ ΒΡΕΩΠΙΒΝ 8 ἸΟΥ͂ οὗ [0 Ββργὶ:. ΤῈ6 
Ὀϊοθθοὰ ἰοΥ οὗ ἐδίϊα ἀοηοίοβ ἐδ ἰυγπϊηρ-Ῥοίης ἰοὸ 
Ὑ1Οὴ ἴὴ0 οἱὰ παγ.σηθ Ὀγΐηρθ ὈΔ, ἀηὰ πθθηοο [86 
ΠΟῪ πη οὗ ρϑδοθ Ὀορίηβ, ὧἡ ἐἰι8 δοοουῶϊ ἱβ {19 
τίμθ φγοϑοηίοά ἴῃ ἰΐ8 πδῖὴὼθ οὐ δβοποῦ, ΠΡ 
([βαΐ. νυν. 2; ΦΔογϑῖ, ἰδ. 21. 16 παβδίηρ οὗ δἷβ 
δδτιηθηὺ ἰῃ Ἡΐπ6, 88 ἰδ Ὀϊοοὰ οὗ [0 ῥταρο, ἴ8 
δτα ρυῦ ἰῃ οοηίγαϑὶ πὰ ἰῃ0 πτδιτῖοτβ Ὀ]οοὰγ 
ΡΆΠΟΡΙΥ ἰπ πὩ οἷ ὨΘ ΤΟΙΌΓΙΝ Ὠοπηθ. [Ι͂π ἐδο [δδ8ἰἰ- 
γᾺ] 107 οὗ [860 ὯΝ βδϊγαϊίοι, {86 δὶ ΠΗ͂Ι] σθοο]]66- 
ἐ0η5 οὗἨ ἴπ6 υἱὰ {ἴπ|6ὸ ἀΐκδρροαν (188ἱ. 1χ). Ηδθ ῥγο- 
ῬΑΙῸΘ ιἷβ ἔδϑε γαὶ ραγιηθῖ: γοὺ ἰδ οΟτδίο ἴῃ [Π6 
τοὶ δὲ οἵ δηὐογτηοπὶ (8. οἷν. 15). Τὴθ ἔρυτο 08 
ΔΡΡΓΟΔΟΊ6Β [δ ἰδίδϑν γοργοβοηΐδιίο ἴῃ ἩΠΊΟΝ [δτδοὶ 
86} 8. ἰ06 νἷπα ὑγρίσϑ!γ, ΟὨ δὲ ΓΟΔΙΪΥ . [ἢ ἔαίγοαὶ 
διηοηρ ἴΠ6 οὨΠ]άγοη οὗ τηθῃ. 

11. πη ΖοΌυΪυΠ τὸ 866 ἀσποίοα (ἢ 6 υηΐνουβα βεϊο 
Αϑροοῖ, πῃ Ιαβδοθαῦ {ῃ6 ἩΠΠΠρΤΙΟΒ8 1Ὸ0᾽ βοσυΐοθ, ἴῃ 
Ὅδῃ ἴΠ6 πρὶ οὗ ογτδῆ ἸΏ ἃ ΒΓ28}} του] ῬΟΥΤΟΓ, 88 
ΕΠ ΒΙΓΟΙΖΟΡ ἴοαβ8 (Ὀ6 νῖϑθ 85 ΒΟΓΡΘΏ 8), 8}} οὗ 
ἩΪΟἢ τοῦ ποοἀρᾶ ἴον [86 ἐδοοοσγδίίο απο ἀΐηρ οὗ 
[86 στοῦρ οὗ δυάδῇ. ᾿ 

12. 7λαῦό ιοαϊεα 70γ ἐὰν Ξαϊναίΐοη, ζ7ελουαδ,---ἰν 
ΒΕΙρ--ἰ ἢ ἀο]νογαποθ. ΤΏθγα οοτηθ8 Οουΐ ΒΙΓΟΩΡΙΥ 
στα ἰὰ6 οοποορίίοη οὗ δβαϊνδιίίοῃ ἢ δῃὰ, ἱπάθοα, δα 
ἃ ἔυϊυτο βαϊναϊίοῃ, 88 ἃ βδὶναϊΐοῃ ἔτοσῃ ΦθΠου Ὁ, 
τ οἢ ἰοττὴβ ἴῃ6 ΟΘΏΙΓΑΙ Ροΐηϊ δπὰ ἴδ6 αἰτὴ οὗ δυθσΥ 
ΟΡΘ οἵ [Ιβγδοὶ. 

18. ΤΠδὲὶ 8 ΠΌΠΙΌΟΣ 'γο ἔοττηβ ἰἰ86 17 δτουπὰ 80- 
ΒΟΡὮ βῃουϊὰ ποὶ Βυτγρτῖθο υϑ, τ ΠΘἢ τὸ ἰδ ἴθ ἰηΐο τ 6 
δοοουῃὺ ἴΠ6 εἰσηίϊβοσμῃοο οὗὨ (818 υτηροῦ, δηὰ ἰ(8. ρ6- 
ουὐῶρ ὈΒΙ γογβα διῖ6 ροϑιΐοη. [πὸ ΘΟΣΤΟΒρΡοΠ ἀθῆοθ 
τὶ 10 τὸ 866 ἴῃ Οδἄ ἰῃ6 γα]δηὺ ἀοίοθηαος οὗ ουϊίυγο, 
8 186 Ὀουμπάδγ δραῖϊηδὺ (Π6 Εδδβίοιπι Ὠογά68 : 
ἴῃ Αβθδρ [86 οδογίβηον οὗ {π6 τηδίοτγίδὶ ουϊδυγο; ἰῃ 
ΝΑΡὮΏ(ΔΙΪ [86 ΕΠΑΤΟΙΔΌ οὗ [86 βρίγιἰυ8]; ἰῃ 81} ἴδγθο, 
δἰηρὶο ἰγαΐ 8 οἵ Φοβορἢ, 

14. Φοθθρῃ β ρίοτγ. Ηΐ8 Ὀϊοδβδίηρβ ργϑϑϑθῆϊ ἐῃθ 
Ὀϊοαβίηρ οὗὨ [βγδθὶ ργθάοζαι ῃδη γ ἴῃ 118 ΘΑΡΙΒΙΥ δ88- 
Ῥασῦ; 58.111, ἰῃ [Π6 Θχργοβϑϑίοῃβ, ἐΐλθ αἀποίθηξ φιοιι- 
ἑαὶπδ, λ6 εἰογμαὶ ἀδι8, (Βθτο 168. ἃ βυιωθο οδὶ εἰρ- 
πἰβοῦημοθ ἰδαρ ροΐῃηίβ Δ,ὟΑΥ Ὀοχοηὰ ἰῃθ 115 οὗὨ 
ἘρΡὨταΐτα δηὰ (Οὐ οδὰ ; θϑρϑοὶδνγ πῇθη ἰξ 8. οομπδβίά- 
οτοὰ {παῖ ἰμθ3θ ὈΪ βδίηρΒ ΔΙῸ 0 Θοῖὴθ Ὅροη [86 
ἰιοδά, ἰ86 στο οὗ (6 Νασαγίίθ, βοραγαϊϑα, οἹοοί, 
-αἰθθ ρογβοιδὶ ῥὑχίηοθ διυοηρς πἷθ Ὀγοίγθη, Α8 Φυ- 
ἀδὰ ἰῃ [18 Βογθαϊαγυ, 80 8 ΨΦΌΒ6ρ]}} ἰῃ Ἷ8 Ῥϑυϑοιδὶ 
ἔρυτο. ΤιΘ ΔΙ ἤρβ οὐ Ὀϊοοτι οὗ ἐδο ραἰγίδγομδὶ 
ἔθ. Α8 Μοϊοϊιζοαςθῖ 'Μὴαὰϑ ἃ ἘΡῸΝ ἔγοιλ [6 ἀ6- 
Ῥαγίίηρ ρῥτγιτοϊενο ὑἶπαθ, 80 ΝᾺΒ Ε148 ἃ ΘΡΥ ΤὨΘίρΟΣ 
αὐ ποῖ 6 Ἰλν μογίοᾷ, ἰῃ 118 ὨΔΙΤΟΊΤΟΣ β6186, 
θοϊῃ69 ἴο δὴ δῃὰ. 

16, Βουίαμιίη, πο ἴῃ ἰδ ἀἰν! θα ἐδε 
ῬΥΟΥ. Α π|]|ὰ, ἰὰγυ]οηὶ γουΐ, δὴ δῴθ [}} οὗ 
[8.6 Ὀϊοδαίησ οὗὨ βαογίβοο ἴοσ οἴμοσβ. Τβμδὶ αἰνίαϊηρ 
[80 δροὶ! ἴῃ ἰδ9 ογθηίΐηρ 15 ἃ ἔδδίαγο ἴδδὲ ον θην 
Ῥαβδο8 οὐϑῦ ἰηΐο ἃ δρίγϊ δὶ δ᾽]υβκῖου, οὀυν ἔγχει 
ἰυουρῤ που]ὰ Ὀ6 οὗ (08 αἰνιἀϊηρ οὗ ἔνα ὕξογ 
ΔιΏΟΠ ΩΣ ἐδ9 γοῦηρ Οὔ68, Ὀυΐ ἴῸΓ [18 ΔΙὁ0ὴ6 ἔδο 6Χ- 
Ῥγοδαίοι ἰ8 [00 βίζοῃγ.0 Ηθδ τϑῆὰδ 8}} (ον Ηἰπιβοὶ 
ἴῃ [06 τηοτπίησ, μ6 γιο1 8 41} ἱπ ο οὐδηΐηρ ; (18 
ἷ6 Ὡοῖ ἃ ἔχυτο οἵ Βεοη͵διηΐη ΟὨΪγ, Ὀσὲ οὗ (9 186- 
οὐγαιίο [ατδοὶ : δηὰ, ἐμποσοίοσθ, ἃ τοδὶ ϑυϊδΐθ οἷοδθ 
(6εο [βαἰδὶι 111}, 13). 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝ ῬῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ ἀγίηρ ὅδοοῦ δ8 ργορδοί.-- -Ηἷβ Ὀ]Ἱοδδίησ Εἰα 
8008: 1. ΘΟΏΒ ἐπιοεηβοῖνοβ; 2. ἰμ6 ἀἰδίσίοίδ. 8. 
180 {0 68.---ΤῊ}ὸ οδδγδοίοσίβεῖο αἰνογβίιλοϑ οὐ {16 
ὑπῖῦ0ο8, ἃ {ΥΡρ6 οὗ ἐδ:60 ἀϊνογθιγ οὗ δροδίοὶϊο ρἱδα.-- 
Μογθουθ, [09 ϑόύοτθ βϑῃίθῃοοδ οὗ ὕδοοῦ ὈδΟΟΙΊα ἃ 
Οἱοθδίηρ (βοθ (86 Βχοροιίοαὶ).- -ὑμώαλ, ἐάσει; ατί ἄε. 

Τμοτοὶῃ 1166: 1. ΤῺΘ ΤΥΡΙ6Δ] τοπότῃ οὗ δυάδα: 
2. 100 δέοδοίγρδὶ σόν οὗ Ομ σῖδι; 8. ἴδ γορεο- 
δβορηίδνυο γοροτῃ οὗ ΟἸ ΓΒ. 1Δ}2.--- ΔΙ Ωρ ἴον τὲ 
᾿ογ Ἐ βαϊνδίίοῃ, 88 ὀχργοθβοὰ ὮΥ (ἢ6 σωοῦ δ οἵ ἔα 
ἀγίηρ: 1. Α. (δι ΟΥ̓ ἰὼ ἐποὶγ ζυΐυΓα ΘΟ πΌλΣΟΘ 
ἰπ Ὀοίηρσ: 3. ἃ Ῥχγοιηΐθο ἴος ἐμοῖς Ῥοδίοσιγ.--μὸ 
ὈϊΙοδδίορ, οὗὐἨ ΦΌΒΘΡΕ ; Φοόδαρὰ (86 ρῥούβοῃδὶ οἰϊοί, 
δυάδῃ (86 Βογϑαϊίδυγ ; τοϊδίϊίου Ὀοίπτϑοη ΜΝ 6] ομϊζο οἷ 
διὰ ΑὈγδδιη, 

1. γαιβ. 1-3. Το ἱπιγτοάυοίου. ΒΚταεκε: ἴῃ 
(18 ἱπηροτίδης οἰλρίονῦ ὅδοοῦ ἰδ (0 Ὀ6 εὰ 
ποῖ ΟἿΪΥ δ8 ἃ ἰδίδογ, Ὀθϊ, Ῥγθδιλ  ὨΘΉΓΥ, 85 ἃ ργορδοὶ 
οὗ ἀοἀ.---ΤῊὴο, ποιὰβ οἵ ἴδ ἀγίῃρ δὸ οἰεοηζηηοα οἵὗ 
Ειοδλίοδβὶ ποΐρὶι.---σηβῦυκε : Α ὁδοσαὶ δοὺς οὗ [86 
ἤλρεψα, ἐστι μ 6 οὗὨ ἴδε ρμογὶοὰ δαὶ ἰβΒ μαδϑίησ 
ΑἾΤΆΥ 8. οἰ ]οα ἰο Ὁ]685 (ἢ6 ἀν ποῦς οὗ 186 πον.-- 
Ηΐπ ὈΪοβεῖτρ 18, αἱ 11:6 βδὴθ {ΐππη|6, ἃ ΡΓΟΡὮΘΟΥ.---ἘΠ0 
ποτὰ οἵ Θοἂὰ ἰ8 ὅται δἀἀγοβδοὰ ἴὸ ἱῃμάϊνιυδὶδ, ἀπὰ 
(δὲ, ἴοο, ἱμ ἀφθοροθὶ οοηβάσποο.--- 0 ἰγυδίοὰ οἵ 
πνΆς Ὀδοοσηο ἴδο Ὀοδγοτα οὗ ἢΐβ εὐ τὐρδηλίσοι ΤΟΥ 

τὴ68 Ὀορΐμ8 ἴο Ὀ6 οχιϊησυϊδηοά, [ΠΟΤ ΔΡΡΟΔΙΒ, δὶ 
ΡΟ: ἐῶ ποι γί χογουδ ττρνε οὐ ἐδ εὐνδν Τόσο 

ἃ οὗβ Δ οἰονγαίίοῃ οὗ ἰδηρύαρο, ἴῃ 
[167 βλμαὶ ἀν οἵ οἰαἰγυσυδηοα. 

ῬΔΒΒΑΥΑΝΤ: (ΕΚΆΡΕΕ :) [ἰ ἰ6 ἃ Βἰσῃ οαἰοοϊκεϊησ, ἃ 
Βαγοὶο ἘΠ ΒΟΌΠΟΙΕΣ ἴῃ συταῖῦδνο Ραγδῦο]ο βιγ]9: ἃ 
Ῥοοσθοδὶ Ιοτον οὗ ἀοηδίίοη : ἐδ τηοδὶ δηοίθηϊ ρμοθέϊ- 
681] τὴῶρ οὗ Οδῆδδῃ, ΤῸ μοοίξοδὶ τηοᾶο οὗἉ δροϑθοὶ 
ποὺ ΔΙΌΪΕΓΔΣΥ, Ὀυΐϊ (10 861 {-|ἰπιϊίαώύοι! οὗ οχοϊ θὰ [ρεὶ- 
ἰῃρ ἴῃ ἃ τηοδδυγοὰ ἔοστη οἱ ἀϊοίίοη.---ἰμθοο: ΤΏ 
ΒρΙ ΓΔ] ρϑου δι (65 οὗ (89 δ8οη8 οὗ δδοοῦ ἔοστω 89 
Ετουμάποτί οὗ {86 ρῥγορΡΏΘΟΥ, δηὰ ἰδοθθ [86 ἔδιδον 
ἢδὰ δυδῆοϊοης ορροσιαηί υγ ἴον Ἰϑαγοΐηρ ἀυτίπρ, εεἷ Ιου σ᾽ 
186. ΤὮΘ σηδίη ἰθποῦ 18 (μοὲς Πιϊαγο "6 δῃὰ δοὔοι 
ἴπ σδηδδη, τθοσο Βα Ροΐηῖβ ουΐ, ῬΓΟΡΒΘΕΘΔΙΠ]Υ, ἴο ὁδοὶ 
ἐτῖθ6, [ἴ8 Ρἷδοθ οὗἩ τοβίθῃςσθ, δῃᾷὰ ἰοὸ δῖος 6 πουὰ 
ἀΐγοοὶ 1ποῖρ Ἰοοῖκ δηὰ Ἰοηρίηρ, 88 ΡΘΙΒΟΏΒ Ὡὸ ΤΘΓΕ 
΄ο Ἰδοιηδβοῖνθα ΟἿΪΥ 85 ἴῸ ΓΒ ἰη Ἐργρί. 

ἃ. Ἴοτ. 838-18. ΤΊ στοῦρ οἵ δυάδῇῃ---νοτα. ὃ- 
--αἰ Ἀδύθοη, Βίαθοπ, ον. ΞτΑβκκ: διδί. Τωδ.: 
Ῥαδγοηὶβ βῃουϊὰ ρυηὶβῃ [16 ἔδυ] 9 οὗἨ τδοὶν᾽ οὨΠ] άγοῃ 
ΒΟΓΙΟΌΒΙΥ δῃὰ Ζοδι ουϑῖυ, δηὰ ποῖ, τὶῖτὰ Ὁ Ό οἷν ἰοῃά- 
688, οἰοαὶς (6 πὶ ἰο ἐποὶν μυτί.---Ἴ ον. ὅ. ΒΘΟἿ, ΘΣΏΘΙΕΥ 
ν}}} τοῖν ΘὨ Ιάγθὴ ἰπυϊ δὺο, 88 δι θὴ οἰ ΕἾ ΘΟ ἰἰϑοὶΓ 
ἴῃ (86 ἰσοδίμηοηϊξ ὑπδὲὶ ΟἸγῖδὲ γοοοϊνοὰ ἔγουι (86 δἰσἢ 
ῥτοϑία ττῦο οτο ἀοδβοοη θα ἔγοπι [ωμοΥ].---δοοῦ σΌΓΒΕΒ 
ΟἾΪΥ Ἰδοὲν πτδιἢ, ποὶ (ποῖ μβμον ΤΩ ἢ 1668 (δεῖν 
ἀοβοοηάδηίδ (οὶ ἰμοῖν ττδίδ δίτωρ]ν Ὀυὶ 18 ΘΧΟΘΒ6), 
--ἾἸιονὶ δὰ ὴὨο ἐογείΐοσυ Ὀὰὲ ζοτιγδἶρι οἱδθ4.---Οτίνοῖο 
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ἦβ. Ῥαπίδηδ Ὁ] 6... ΟἜΒΙ,ΔΟΗ : ΤῊ6 Ρυἰβηπγοηὶ 
οἷ, νδϑ Ὁ186]1οὰ ἴῃ γοϑρϑοὶ ἰοὸ [μονΐ, Ὀαὶ 

(0 8 Ὀ]οβαίηρ ἴοσ Εἰ πη86 1 δηὰ δἷ8 Ῥθ0ρ]ὁ.--- 
ΒΟΗΒΟΡΕΒ : ΤΏΘ δοτηρδιίϑοῃ οὗ {Π6 στδοθ τὶϊὰ τί οἢ 
αοὰ ρῥτγουθηίδ υ8, αηὰ οὗ ἰδ ραῃίβητηοηξ πϊοὮ [0]- 
Ἰοτβ ρυο, ἰθ χηοβί ρα] Βυπ] ησ (ΑἸ ν᾽ ).--α 
ἈΔἥξηιδ λοϑπονῦ, υϑϑὰ ἴὉΣ ΤΩ δοὺ] : Βοοϑυβο ἴδ) ϑουΐ, ἴῃ 
[86 ἰπγαρο οὗ Θοά, τηδῖζο8 τῶδη Βῖρ οΣ ἰμδη ἴῃ6 πδίιυ- 
ΓΔ] ογοδίϊοῃ,-- βιιρθου δηὰ 1ονὶ, ΤΉΘΥ 670 Β60ρ6- 
ταίοὰ ἔγτογηῃ δδοῦ οἵδβοῦς διὰ αἰϑροτβοὰ διηοὴρ ἰδῃθ 
ἐγ 68: δηὰ 80 [06 ΡΟΥΘ δ ὈΓΟΙΚΟῚ ἩΔΙΟἢ που]Ἱὰ 

᾿ς ΒαψΟ θόθὴ ἐδοὶρ ροτὥοῃ ἴῃ ἴΠ6 δο ]ϑπιρης οὗ [πο ἰγῖθα] 
ἀϊδιτςί (Ζείς!6:).---([α86γ.) ΒΥ βυοῖ ἃ ῥὑγοοθοάΐῃ 
Οοὰ ἰπίομάθ ἴο ορείγυος ἴπ6 οἱὰ πδίατο δηα (6 οτἱ 
ΘΧδΙΏρΪθ. [ΐ ἷβ δβρθϑοίδ!ν πούίβ ταθηδοηίηρ ἐδαὶ 
Ἰήοδοϑ Ἔχροθοδ 6ΓΘ ἐδ) Βῆδσηθ οὗ ἷ8 οσγῃ ἰγσῖθθ. Τὰ 
ΟἸΘΑΣΙΥ ΔΡΡΟδΓΘ [86 ἰδίοτίοδὶ ὑσυ  ] 6868. (ΟἸ νίη. 
(Το ΕΑΡΌΐϊη5 ρτγοϊοπὰ (μδῖ ταοβὲ οὗ 86 ποίαγίθβ δὴ 
ΒοΠοΟΪπιδδίοσα τόσο οὗ [86 ἰτἴθ6 οἵ ΚἰΓηθοη). 

οιΒ. 8-12. ὃ. Φυάα!. ΒΆΊΔΕΚΕ: [ἢ δἰβθ Ῥῥγὸ- 
Ρδοιΐο ἰηϑρίγαϊίου Φδοοὺ τοῖο [06 δηῃουποοιηθηὲ 
ιδάυλ!γ: Ηδο 8118 Φυάδῃ : 1. ἃ γουηρς Ἰίου, πδο, 
1που ἢ βίγοηρ,, 885 γοὺ τηοῦθ στόν ἰο οχροοῖ ; 2. 80 
οἱὰ βίγοηρ ᾿ἴ08 ; 8. ἃ ᾿θποβ8 το βῆ 8 Ὠ0 οὖ ἴῃ 
ἀοίδηοο οὗ δον γοῦῃρ. ΟἸἩ γίβὶ, ἰῃ6 ἱσπο ΒὨΠοΣ, ὑἐδ0 
Ῥειΐῃοο οὗ Ῥοδοῦ.-- ὌΡΣΕ: Τῃ6 ΡῬΟΜΟΣ οὗὁὨ ἰδ6 

ἱπόσθαδ68 ἴῃ [86 ραϊῃιϊίηρ ; ΡΓΟΌΔΟΙΥ δὴ ἰηῃ(πγ8- 
ἐἰοη οἵ ἰμῃδὺ ουθσ τους ΤΑΣ ΚΘ ΡΟΣ οὗ (πο ἰγΐθο, 
ὙΒΙΟὮ [88 18 μογίροίΐοη ἴῃ [0 41}}-ἰτυτορῃδηϊς ΟὨΘ, 
(ὃς Ἰίοῃ οἵ [86 ἰσῖρο οἵ ΦυάΔῃ.---ἀἜπΊΔσΗ: Ὁη}} τ. 6 
Ῥοδοῦ, οὐ ἔδο γοβϑὶ, 8}}8}} οοῦϑθ. Α Ροθῖίοδὶ ῬΓΟΡΟΓ 
ΠΒΠῚΘ οὗ ἃ τοδὶ ἀεβοοιάδηϊ οὗ πάλῃ. ΤῈ οὐϊπαγὰ 
Ὀϊ]οαβίηρ ΠοΓῸ ἀΐϊγοοὶϑ ἰδ9 τοϊηὰ ἰὸ ἴδ6 ἱποσχμδυβι! Ὁ]6 
[ουπίαϊπ οὗ ΒΟΔΥΘΏΪΥ ὈΪΘββίηρ ἰμαὺ 5Β}}41} ργοσθϑά ἔγοζωη 
Βίπ).---ΤΑῦΒΕ : (γε ῖ5. 10-12.) Φδοοῦ᾽ 8 Ὀϊ]οββίπρ 
δΔυάδῃ.----Α Ῥτοιδθ τγοϊδίϊησ ἰο ΟἸσῖϑὺ δηὰ ἷ8 Κίηρ- 
ἄομῃ. [ζ Ῥγοϊηΐβοβ: 1. ΤΏΟ νἱοίογίοιβ ἤθτο ἴῸν ἰδ6 
Θϑ Δ Π δ μλθηὶ οὗἁὨ τ} 18 ἘΠΕΟΟΟῚ 2. [06 Ῥηίηοα οὗ 
ἔπ ΜΙ 5 Ζο]6 τ]ὸ ἴου [6 ρογίθοιου. οὗ (88 

ΟἸ,. κὶ 
615. 138-18. 6. Ζονυΐυῃ, Ι5θδοῆαν, δηὰ Ὠλδῃ. 

ΞΎΔΕΚΕ: ΖΟὈυ]αη (18αἱ. ἰχ, 1--2) ; σομρανο Μαϊί. ἱν. 
156-16. Ιββδοθδγβ ἰἸδαηὰ. Φοδθρῆυβ: δέησιΐδοηιπὲδ 
εἰ ραδοιιῖα ρίσπα. ον. 18. Τὶ ἰβ ἃ ρἱοτίουβ γί οἵ 
Θοά ἰοὸ ἀνθ] ὉΥ͂ παυΐχζαῦΐθ τγαύοσθ. (16 ὑγῦθ9 οΥ͂ 
Ῥᾶπ ἃ ἴγρθ οὗ Απιοϊγῖβί, δ πουρὴ βασηβοῃ Εἰ πλ86 
ΜῺΒ 8 {γρ6 Οὗ ἰδ Τμοτὰ ἴΠ6 Μοθδίδἢ.)---  ου. 18, ΤῊΘ 
Ομαϊαΐο ἰγδῃβδιου: “ Οὐν ἔδίθμον ὅδοοῦ ἀοθδ ποί 
ΒΑΥ͂, 1 ναὶϊῦ ἴογ 0 βαϊυδέοη οὗ Οἱάθοι, πὸῦ [Ὁ ἰὯθ 
βαϊναϊίοῃ οἵ βδιηβοῃ, Ὀυΐ 16 Βα γαιϊΐοῃ οὗ [86 Μο8- 
Βἰδὰ " (Αοἰα ἱν. 12).---ϑοηβόρκε: θη. ϑοσῃθ ἰηΐοι- 
Ργοὲ : ΕῸΡ (ὮΥ βαϊνγαίίοῃ ((δαΐ οὗ θ8}) ἀο] παῖξ ὑροῃ 
1890 Ι,οτὰ (δυάς. χτἱ, 80: 1 Κίηρθ χὶϊ, 29). Μδηγ 
οδυτοι δίῃ τΒ δὶ Αὐθς δ τῖϑὲ που]ὰ οοπιθ 
ουὖὐ οὗ θαη, ΤΏ βαϊναϊίοη οἵ αἀοὰἂ ἴθ ἰδ 6 ορροκίϊο οὗἁ 
186 Βεγρϑηϊ δ ροΐβοη, δηὰ οἵ ἰδ 1411] (Εοοβ). ΤῺθ 
οΥϊβϑϑῖου οἵ θδῃ, Βον. υἱΐ. ὅ.- --Ολιι κα απαδιοὶ : 
ΤῊο ὑεἷδο οὗἨ Πδῃ Ὀτουρὴϊ ἴῃ 186 ὅγεὶ ἰάο᾽αίτγ (δ αὐ. 
ΧΥ Ϊ}.), δὰ 8 ποῖ 'π ὑπ6 ΒΥ ΙΔ ΟΠ δσηοηρ [Π0 016 
μυπάγοά δηὰ ἔογίγ- Ουῦ ὙΠῸ ὝΟΓΟ 568100.---Τυβε: 
ΟἸ. χἱϊχ. 18; χχίχ. 838.---δοο δ ἀρδῖῃ.Ὀ6α.---ΗΠἰ8 
οοηΐοβοίοῃ ἴ[Π6 οοῃίοββίοη οὐ ΟἿ σἰβϑυϊδη ὀχρουὶ Ώ06.--- 
Ηϊ6 οὐμὰ ἰδ6 επὰ οἵ ἰδ Ὀοϊΐονον, ἔ0}} οὗ οομβάδησο 
δηὰ Ὧογ}6.--ΗΌΡΜΑΝΝ: (ον. 18.) Φαοοῦ᾿ 8 ἀγίηρ 
οἰδουϊαίϊίου.---ΤῊο ἴσμον οὗ δἰβ 016 ὈἸ τί πιδρο.-- 
κ᾿ ἴον ἴ86 βαϊναιϊΐου οὗ αοά. 
8. Ἄετθ. 19-27. ΤῈ στοὺρ οἵ Ψοδβορῇ.--- 615. 

ΒοΓΘ 
19-21. αβ. ακὰ, Αβἤον, ΝΑΡὨ ΔΙ .---ΞΤΑΈΚΕ : ΓΟ ΠΟ 
οὐ Οδὰ. ΕἸ]8)16ὰ ποθ ἐΠΟΥ͂ δβϑοι θὰ [80 ΒοΘυθοΩ- 
[68 δΔηὰ {πὸ Πα} ὑτῖρο οὗἨ Μδμδββθὴ, 88 ργοραγϑὰ ἰὸ 
ΟΟΟΘΌΡΥ [86 ἰδπὰ οὗ ὕδμπδδη Ὀοΐογο ἰῃθ οἴμογ 15γβ6} 1068 
Οδῖὴθ ἰποσθ. Τμοῖγ πο ΌΟΓΒ τότ ἐμθ ΑἸητηοηΐ 68, 
Ατδθίδηδ, οἱο. ΤΏ 686 Ρθορὶθ βοσμοϑίίπιθβ ἰηνδά θα {818 
ὖρο, διὰ ρ]υπάογοα ἰΐ ; Ἰῃουρὴ ΠΟΥ 6180 δνυθηρϑὰ 
ΤΠΟΙΏΒΟΪνΘ6.---[Οοτραγίβου οὗ ̓ δαρίνας : 1) Τὸ ἃ Ὠἰδα, 
2) ἴο ἃ ἔγοθ0, δοοογαΐῃρ ἴο ὁη9 οὗ ἵπο ἰηἰοτρτοίδιίομβ. 

6 σίυείλ ψ τογάβ. Μοβὶ οὗ [86 Δροβϑί]οβ πθὸ 
Ῥτγοδοβοὰ ΟἸγίδὶ ὑπγουρῃ 16 που] ὰ ττογὸ ἴγομῃ (ἢ 18 
ὑτῖδο (Ἰδηὰ οὗἨ Ο4166).--- Ομ πκόρχε : (ΥΥΤΗΣΕ :) Εὐ]- 
ΒΙ1οα ἴῃ Ποῦθογδὶ δηὰ Βαρακ. 

εῖβ. 22-2ὅ, ὃ. Φοβορῃ. ΞἴΤΆΒΚΕ :. ΧὙΤΗ5Ὲ: 
ΤΏ Ὀϊοαδίηρ οὗὨ ὅδοοῦ ρο68 ἱβγουρῇ {86 Κίηρ)Υ ἶβ- 
[ΟΥῪ οὗὅ [Ιδγδ6].--βσηβῦρεε: ΑἹ] ἐδ δημτοθ οὗ 8 
Ὀγοίδγθη, τόσ ἴδ οἱὰ ἔδίμον (το ργοΐοστοα Ὠἷπὶ ἴο 
1861} οοτηραγοά, ουθῃ ἴῃ ἷβ ἐογχίνθῃθϑβ, ἰο ἃ Ὀδιι]ο 
ΔΙΤΑΥ͂, Δ ΟἾ]Υ τηδἀ6 εἴτι βίτοηρεν (Πεγάογ). ΤῈ 
ΒΙΤΟΏΖ 000 ΠΟ πχοϑϊ [δὰ πὶ Φάσοῦ δαὰ τηδᾶθ 3Ἅ320- 
ΒΘΡΒ ϑίσουρ. Ηθ ν0 νῦ88 5 δίοηο (οἷν. χχυ !].) τγᾶϑ 
850 (06 ρῥγοίθοίοῦ οἵ μιἷβ δοῦ (Ηδγαοι)---Οαυπ κα 
Ἡαπάδιωον : Φοβθρὴ [88 [86 πδίαγαὶ ἤϊμοδβ, Φυϊαὺ 
186 αρί τί 4]. 

ς. Βεη͵απιῖη. ΗΤΑΒΚΕ : [πιοτρτγοίδίίουβ οὗ ἐδ9 
τοὐϊοὔοῃ δ8 τοίοιτοὰ ἰὸ Ἐδμυᾶ, ὅδ}, Μογάδοαίὶ, 
ἔδον, ῥϑυὶ.--- ΒΗ ΕΟΡΕΚ : {01Τ8Ὲκ͵ αἴτεον Τογιυ] ἔα : 

ΤῊΪΒ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ΥΟΓῪ δρροδί(οϊυ ἰηἰογργοίοα οὗ ἰὴ ΑΡροϑβ- 
19 Ῥδυ, ἔον δ9 μβαὰ ἀουουτοὰ ἐῃ6 ΒΟΙΥ Ξίορῆθῃ 1 ὸ 
ἃ 0} ἢ, δμὰ δος ἰμδὶ αἰϊνίἀοὰ {16 ρόβροὶ 800118 
ἐβτουρίοαῦς 186 ποτὶὰ.---Ολυπκα Παπαδμολ; ΤῊΪδ 
Ὁ] οὗ Βοη͵ασοΐῃ ἷβ [}811οΘἀ Ὀγ ὅδυϊ οογρογεαϊἶνυ, 
ΌΥ Ῥααὶ δρὶγἐμαϊέν. 

4, Ὕεγθ. 28-81, ΤΏ οἱοδίηρ ποτὰ. ΞΊΑΒΚΣ: 
Μοβ685 ΒΑΥ8 δαὶ Π6 ὈΪ]οϑβοὰ ϑδοῖὶ ὁπ οὗ 6 πὶ πϊίπουΐ 
ἐχοοροη ; Ὀυῦ ὑμ6 Ὀ]οβδίημβ οὗ Ἐουροη, Κἰμηθοῦ, 
διὰ [ονἱ, μαὰ ἴδας δῃὰ βδῖο Ὀοϊομσίηρ ὑὸ ἱδοτῃ. 
ΤΈΏΘΥ τότ ποῖ, Βουόνον, πιοῦν τ[Π6 Ὀοηραϊοιίοη ; 
{89 συγθο 788 ΟὨΪΥ ουὐγαγα : ἰμ6γ δὲ}}} μδα ρδγὶ ἴῃ ἢ 6 
Μοβδίδῃ. Τὴ6 Ῥυπίβῃχηοηΐ 8 ἰγαηβίοιτηθα ἱπίο ἃ 
ΒΟΔΙΓΏΥ αἰδοῖ ρ] 6, Θϑρθ οί! ἴῃ (6 ολ806 οὗ [μον]. 
ὟΥ ὁ. ΠΟΥ͂ΘΡ τοδὰ τῃδὲ Φοβορὴ πορὶ δγηϊἀδὲ 411 ιἷβ βυΐ- 
ζογίηρβ (Ὁ); Ὀυϊ (1:6 ἀραιὰ οὗἁἨ δὶβ δι Π6 Ὁ Ὀτγθαῖ8 ἰδ 
Βοδτῖ. Βυγία] τιῖϊδ ομδϑΒ Ζδίμουβ, {τἰοπάβ, οἷο. ἃ 
ἀοδβῖγο ἴον [88 18 ποὺ Ὑτοῦρ ; γοὶ 8|}}} (ἢ. Θαγίἢ ἷβ 8}} 
[56 [μοτα Β.---ΟΟΗΒΌΡΕΕ : ΗΠ9 ΒΔ ἀφδίἢ οοτηίηρ, δηὰ 
ἸΑΥ8 Ὠἰτη56}}7 ἀονπι ἰ0 ἀἾ6, 88 006 βΌ68 ἴο 5660." 

Ἐρ ὸν 89 Ἰέογαίασο οὗὨ ἐιΐ8 ἜΒΑΛΕΣ (866 Ῥ. θδ0, ὃ) ΤΑΥ͂ ὃν 
δἀὰοαᾶ ἃ ἐγδοῖ ᾿υϑὲ ΡΌΝΙδηοά, ὉΥ ΚΕ. ἘοΙΐον, Βοσίϊη, 1867, 
απἰἰ!οὰ 2.» «ῳ᾿ἀοοῦ᾽δ. 1 ἰδ γα] Ὁ]6 Δ86 Ῥγοϑασ 8 
βοοὰ πὶ ἴον [ἢ9 ΒΕΙΘΠΗΥ ΟΣ 18:0 Ῥίθοο, Ὥ 

120 ΤΠΘΟΙΥ͂ οὗ 186 Ὀοΐπρ' 8 ἰδίοσ 8 ὁπ θεοο, ) 114 
Υ͂ ὙΡΓΊἘΓΤΙΥ Ἰοασειθὰ, Θδρϑαίδ}!ν ἐπ τη 9 Φοπίθ ἢ 
ΜΙ ταις πῃ πίον, ΠουοΥοσ, ὑδθ ψσίϊοῦ, ἐμοῦ ἃ 969 ν, 
δδ {Πξὲ}|6 ἐκίτῃ, συ 845 ἢὮ6 δΏΟΥἝ δἰ]} 1688 οὗ ΣΟΥ 09 [ὉΓ 
186 Βοτέρίυσοα. Ἠθ Βοϊᾷθ ἱξ ἴο Ὀ6 8 δῃοΐοδηξ ΟΠ Ζ, γοὲ 
ἄοσδα ποὲ Ἠοαὶἑδίο ὅο σα ῖθ 5800 ἃ πινίλ, ὁ 600}0᾽8 Οοἀ ἃ στοδέ 
1ρκα, διὰ 98 000᾽ 8 Β0ὴ8 0 Ὀ6 ΟΠἿῪ ἰδ παπιθ5 οὗ θιρροδοὰ 
ξιμαῖαν' ἰτῖ 6] ἀοὶ δε (ϑολιέσροιλείεη). Ηο το]οοίδ, οὗ ΘΟΌΣΘΒΟ, 
Ἐῃ6 ἀΔοσίναίίου οὗὨ [680 ἸΔΣΩΘΒ δα ρίσϑῃ ὉΥ {16 τποίδοτβ, Ραϊ 
ΒΟΥ Εἰτηθ6)7 ἃ τυοἢ) τοτθ οχίσανασδηί οἰσγτποϊορίθῦ [8.8] 

Βδοβοὶ διὰ :και, Ἐθαναι, ΞΔ. Ἵν» ΒΘ ἔασι ἰδίο ὉΣ Δ ἸΔΣ Ἢ, 
δηὰ ἰπίοχργοίδ ἰἰ 88 τοοδηΐορ βυη-κοὰ (ϑοππεπροίε, οὐ Θοίϊ 
ες βϑιγαλίε). ὅδοοῦ Ὠΐτὰ ἰδ ΟὨΪΥ Δ ϑολιμεροιλεί, αἰε 
τεγρολίδαεπει, διᾶάπενες ρεχεείπδαπε δεδολίγιπεπάδ. Ὦ6 ἴτϑοιὶ 
168 γί Δ Ὁ]9 δῃὰ ποθι στὴν δα δ οσίτς ἐδ9 Οχέγοσηθ ατοθα 
οὗ υλὲ8 "ΤἸΔΟΣΘ τοϑσιθὰ οχοροαϑὶβ.᾽" ΙΓ ΤΏΔΥ ὉΘΟΣ 8δὃ8 ἃ 

ΘῈ οὗὨ “189 Βἰρμοῦ οσ᾽ εἰ οίστῃ ᾽᾽) οναροσγαϊοα, "' ροηδ Ἡρ 
τας μα (δοῦ τὶ. 18), οΣ οὗὁὨ ““ Σαῖ᾿ ΟΠ Δ} 151.) σὰ 



662 ΘΕΝΕΞΙΒ, ΟΕ ΤῊΞΒ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΥ ΜΟΞΕΘΒ, 

ΕΙΕΥΕΝΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

«ἴοϑερλε πιουγπῖπο. ο΄αοοῦ, ὁ διγίαϊ ἐπ Οαπααπ. 726 δγοίλεγε᾽ ἀγοαά ο7 “οφερᾶ. Ἡΐ: ὠοτὰ οὗ 
»εαοα αΝπὰ ἐγωεί 70. ἰλοηι. οοδερλ᾽ε ἰαδέ ργουϊοίον 70. λὲδ οοπ τείωση ἔοπιο ἰο Οὐαπααι 

αλεν ἀδαίλ, εἰηιόϊαν ἰο (λ6 Ῥγουΐδίοι οὙ δὲε ζαίλεν. 

᾿παπασεσεσιν: -οὔβηρνιυταευνπαακπος 

ΟἜΔΡρτεκ ἴ.. 1-96. 

] Απᾶὰ ΦΖοόβορῃ [861 ὑροὴ [18 ἰδίου Β ἴδοθ, δῃὰ σορὲ Ὁροὴ ἈΪπ|, αηὰ [κἰβθοα ἴση. 
2 Απᾶ Ψοβερὰ οοτπτηδηᾶοθα ἢἰβ βοσνϑηΐβ, (ῃ6 Ῥἢγβιοίδηϑ, ἴο θαι δίῃ ἡ δἷ8 ἔδί 6 Γ: δηᾷ (ἢ 
8 ῬΒΥΒοἰΔῺΒ Θια Δ] τη6α 151860]. Απὰ [ΟΓῪ ἀἄδγβ σογο [0] 8]16ἃ ἴον ᾿ἷπὶ ; ἔοσ 80 ἃσθ [Ὁ18]16ἀ 

186 ἀδγβ οὗ [μοβ8θ ψ Ώ1Οἢ ΔΘ ΘΙ Ὀδ]τηθα : δὰ (16 ΕἸ ΡΥΡΌ 8:8 τη ουΓ θα [Ὁ ᾿ἰτὰ ἸΉΓΘΟΒΟΟΥΘ 
4 δῃὰ ἰθὴ ἄαγα. Αμπὰ θη ἰδ6 ἀδγβ οὗ 18 ΤηουΣΩ] ρ ὝΟΤΘ Ῥϑδί, ΦΟβθρἢ βραῖζο υηΐο (ἢθ 

Βουβθ οὗ ῬΜΔΓΘΟΙ, βαυηρ,, ΠῚ ΠΟῪ [ Βδνο ἰουπα ρτδοθ ἴῃ ὙΟῸΣ ΘΥ68, 5ρ6δῖ, 1 ῬΧδΥ γοῦ, 
5. ἴῃ (ῃ69 Θδτ8 οὗ ῬΒΆΣΘΟΝ, βαγίηρ, ΜῪ ἔδί μον τηδὰθ σὴθ βΎΤΘΘΓ, ΒΑΥηρ, [20,1 ἀ]6; 1 ΙΩΥ͂ 

στανο ΜΟΙ 1 μᾶνθ ἀϊρροὰ ἔοΣ τὰ ἴπ 89 ἰδπὰ οὗ δηδϑῃ, ἴμογθ βδ]ς ἰβοὰ ὈΌΓΥ τη6. 
Νον, ὑμογοίοσθ, ἰοῦ τὴϑ ρΡῸ ὉΡ, 1 ὑσδὺ (866, δῃᾷ ὈΌΓΣΥ ΤΩΥ ἔδίμον, δῃὰ 1 ν7}}} οοτὴθ δρβίη. 

6 Απᾶ Ῥμδιδοὶ βαϊὰ, 6ο ὉΡ, δῃα ὈΌΣΥ {ΠΥ ἔδίμοσ, δοοοσαϊηρ 88 [6 τηϑᾶθ ὑμ6θ βυγθϑζ. 
1 Απὰ Ψοβορὰ τγϑηῦ ὮΡ ἴο ὈΌΓΥ 8ῚΒ ἔδίμου : δηὰ σεῖ ἷπὶ τπτοηΐς ὉΡ 41} [ῃ6 βαγυδηΐβ οὗ 
8 ῬΒΆσδΟΙ, μα δ᾽ 6.8 οἵ 18 ἤουβθ, δῃὰ 8]1 (6 οἱ ἀθσβ οὗ (ῃ6 Ἰδπᾶ οἵ Εργρί. Απά 8]] ἰδ 

Πουδβδ [αἰϊοπάκηια, βασταθ] οὗ ΦΌΒΈΡΒ, δῃὰ ἢ18 Ὀγθίθσθη, δα ἢ18 δι μο τ᾽ Β ΒοῦΒ6; ΟὨΪΥ ἰδμοὶγ 
9 0018 ομθϑ, δᾶ {μϑὶῦ ἤοοκϑ, δηὰ ἐποὶῦ Ὠογᾶβ, {μΠ6Υ Ἰοῦν ἴῃ (86 ἰαπά οὗ αοβῆθη. ᾿Απάὰ 

1Π6γὸ τϑηῦ ἃΡ τ] τα ὈΟΐΠ Θμδγιοἱβ δα ΒΟΥΒΘΏΘη ; δηα 1ὑ τ)788 ἃ ὙΘΙΥ͂ ρτοϑῦ σΟΙΏΡΘΗΥ. 
10 Απὰ {Π6Υ οσδῖηθ ἰο (Π6 ὑπτοϑιηρ-βοοτ οὗ Αἰδὰ [ υαοκίμοτα }, τ] ]οἢ. 18 Ὀογομα Φογάδη, δηὰ 

ὑπο γθ ὑΠα γ᾽ τιουτηθα σι 8 ζτοαὺ δηα ΒΟΥΘ ἰδιηθηίβί!οη; δηὰ ἢθ Ιη8αθ 8 ΤΠΟΌΓΠΙΩ Ως ἴοΓ 
11 118 ἔ0ΠῸΥ Βαν Ὰ ἄδγβϑ. Αμπαὰ ψῃθῃ (86 ᾿πηδοιϊίδηίθ οὗἩ {86 Ἰαπᾶ, [π6 Οὀμδδηῖία8, αν 186 

τηουχηΐηρ ἴῃ {Π6 Ηοοτ οὗ Αἰδᾶ, [Π6γ βαϊὰ, ΤῊ]8 ὑς ἃ στιν οὺβ τηουγηηρ (0 {Π6 ΕἸΡΥΡΌΔΏ98; 
12 ᾿Πογοίοσθ 086 πδπὶθ οὗ 1" τναδ ο8]16ἃ Α Ὀ6)-τιϊΖταῖμ), Ἡ ΒΙΟἢ ὦ Πεγοπαὰ Φοσάδῃ. Απά ἢ}8 
13 5ο0ῃ8 ἀϊα υπΐο ᾿ϊπὶ δοοοσαάϊηρ; 88 6 οοτοτηδηαθα ἰΐοα. ΕΌΓ 8 ΒΟῺΒ σδΙτὶ θα Ὠϊτα ἰηἰο {86 

Ἰαπὰ οὗἉ δηῆδβϑδῃη, δὰ Ὀυτίοα Ὠἰπλ ἰῃ ἰὴ σαν οὗ (Π6 Βεϊὰ οὗἨ Μδοιροίδῃ, το ΑἸ σαδατω 
Ὀουρσῃὺ πιὰ {πὸ Β6]ἃ ἔὺΣ ἃ ροββϑϑβίοῃ οὗ ἃ ὈΌΓΥΏρ. ͵δοο, οὗ ΕΡΏγοη ἰῃ6 ΠΕ ΐο, Ὀϑοτα 

14 Μδωτθο. ἀπᾶ Ψοβδθρὴ τοϊυγηϑὰ ἱπίο Εἰσγρί, [6 δηᾷ ἢ18 ὈΓΘΙ ΓΘ, δηα 811} ἐμαὺ σσοηὺ ὑρ 
15. τ} πὶ ὑο ὈΙΓΥ͂ Ὧ18 ἔδίμο., δου ἢ6 δὰ Ὀυγιδα 18 ἰαίῃθσ. ἡἈἀπὰ ψ  θὴ Φοβθρη Ὀγϑίβσοη 

ΒΑ ἰμαῦ {Π6 Ὁ ἰδίθμου τγᾶϑ8 ἀοδα, {Π6} βδὶα, Φόβθρὴ Μ}}} ροσδάνθηΐασθ ᾿δίθ ὑ8, δῃὰ νν}}} 
16 οοσίδι Ὁ ΤΘααϊθ 15 411 (86 6.}] γὸ ἀἸά υπΐίο δ. ΑἈπαᾶ {ΠΟῪ βθηῦ 8 ΤῃΘΒΒΘΠΡῸΓ ΠΟ 
117 Φοβδρῇ, βαγίῃρ, ΤῊΥ ἰδίμον ἀϊὰ οομηηδηᾶ Ὀϑίοτο 6 ἀϊθα, βαυϊηρ, 830 8}}8}} γ8 ΒαὺῪ απῖο 

Φόβορη, Εοτρῖνθ,᾽ 1 ΡὈΓΑΥ͂ ἰμ66, ΠΟΥ͂, (86 ὑχοβρᾶβ8 οὗ ἔῃ γ Ὀχθίθσοη, μα {Π61Ὶ 81}; ἴου 16 7 
αἀἸὰ απο [866 60]} ; δῃηὰ ΠΟΥ͂, Ὑθ ΤΑΥ͂ {Π|66, ἰογρῖνο (19 ἔχοϑρ888 οὗ [06 βουδηίβ οἵ ἰδ} 

18 Οοἀ οἵ (ὰγ ἔδίμοσ. ῚῸἈπὰ Φοόοβθρὰ πψορὺ ψῃθὴ ὑΠ6 7 Βρακθ υπίο ἢ. πὰ [18 Ὀγοίῃσθη 
αἶβο ψϑηΐ δῃὰ [6]] ἄονσῃ Ὀδίοσθ ᾿18 ἴδοθ; δηὰ {0 Ὺ 8814, Βϑ}ο], τγ ὅδ [ΠΥ βασνδηίϑ 

19 παρα φπ νυ Ρδιμοξίοδ!γ, Βοβοϊὰ 8, ἐδ γ βασυαθ). ἀἀπὰ ΨΦόθθρἢ βαιϊἃ υηΐο {ἢ 1), ΕἾΘΔΥ ποῖ, 
20 ἴογ απὶ1 Ἰῃ {Π|6 ρίδοο οἵ ἀοαῦ Βιαΐ 88 ἴου γοὺ, γο ὑμβουραῦ 60}} δρδίηβί τὴθ ; δυὶ αοἀ 

τηθϑηῦὺ 10 πηΐο ροοά, ἴο ὈΠΠΡ ἰο ῥ888, 49 τέ ὧς {Ππ|8 ἀΔΥ, [0 βαῦθ τ 0} ΠΘΟΡ]Θ ΑἸ106. 
21 Νον {μογθίοσο ἴδασ γ8 ποῦ: 1 7711} ΠΟ ΣΙΒᾺ γοῦ, δῃηᾶ γοὺγ ᾿1{016 οθθ8. ἡ᾿ἀπά ἢθ οοτηίοτίοα 
22 ἰῃθηι, δπα βραῖζθ πα] απο (μοι. Απά ΨΦοβαρὰ ἀνγοὶ ἴῃ Εἰργρί, ὃ6 δῃηὰ ἷβ δι ΒΟ σ 8 
23 Βουβδ; δηᾶ Ψοβθρὰ Ἰ᾿νθα ἃ ῃβυπάγρά δηὰ ἴθι γϑατβ0 Απά Ψοβορἢ βδν ΕἸΡΒΤδῖ τ 8 ΘΒ] άσθα 

οὗ {80 {πγὰ φεπογαξίοπ : ἴλ6 ΤΠὨΙ]άγΘη 8190 οἱ Μοολὶ (16 βοὴ οὗ Μδηδββθὴ πο γὸ Ὀτγουρὶὶ 
24 ὉΡ ὍΡΟΙ ΨΦοβορ ΒΒ Κῆθ698. Ἀπ Ψοβθρὴ βαιά υπίο ἢἷβ Ὀσθίμγοη, 1 αἰθ ; δια (ὑοά .}}} ϑύτεὶν 

γψίβιὶ γοῦ, δῃὰ Ὀτίηρ γοῦ οαἱ οὗ (μἰ8 Ἰαπᾶ ποίο [86 Ἰαηὰ πΉΙΟΝ 6 Βύγασθ ἴο ΑΌΤδἤδτΩ, 
25 ἰο ἴ88δς, διὰ ἰο ὅδοοῦ. Απᾶ Ψοβθδρὰ ἰοοὶς δὰ οδίβ οὗ (86 οἰ] άσθα οὗὨ Ιβγδθ], βδυϊῃρ, 
20 Οοἂ ψ}}} Βα ΓΟ υἱϑὶῦ γοῦ, δηἃ γ8 8}}8}} ΟΔΥΤΥ͂ ὉΡ ΤΩΥ̓ ὈΟΠ6Β ἔτοτη ἤθηοθ. 39 Ψόθθρὰ 

ἀϊοα, δείπφ ἃ Ἰιαπᾶτοά δηᾶ ἰθῃ Ὑϑᾶγβ οἱα : δηὰ [ΠΥ δι} Δ] πιο Ἀἰπὶ; δηα 89 γ͵18ὲ8 ρυῦ ἴῃ 
ἃ. ΘΟ [ὁ κατοορβαεα8] ἴῃ ΕἸρΥρΡί. 



ΟΗΑΡ. , 1-26. 668 

[1 ας. 3.--ΝΓΊ οὐσΌΣΒ ΟὨΪΥ͂ ΒΘ6ΓΘ, διὰ πῃ Οδμξ. ἱἱ, 18, στβασο ἰὲ 6 δρρ)οὰ ἰο 1:6 χέρϑηίτιᾳ οἵ δ 85. ΤΏΘ Ατδθΐο 

Ὧλο. Βδὸ αἷδο βοίὰ ἔδοθο βέσιοθα οἵ γίροπέν διιὰ οἵ δνιδαϊσνέπσ. ὙΈΟΊΩΧΧ ἢδγο σοτιδεσϑὰ ἰἱ ἐνταφιάσαι, ὑο δωνγ, νυξεέπᾳ 
ἃ Ῥασὶ οἵ ὁ Ῥτοοοοάϊπρ ἴοΣ ἔδο ἩΠ|010---0 ῬΤΘΡΆΓΣΘΟ Εἶτα ἴοσ πσῖ 4]. ΨΌρδο---μέ αγοποσέέδι: οοπα ἐτεὶὶ.---Ἰ. 1,..} 

[3 Υα:. 17.--λιϑ, ονσίοα; ϊοταῖγ, ΚΛ Ρ. Τὸ ἤρτιχο τοδῦ 6 οἰἐδογ ἐμ ἱὑ πσ ῸΡ ἰδ δυρροδοᾶ Ῥχοεκίγηΐο ἴδοδ, οὗ 
480 δεν οἵ ἐδο Βυσχάσῃ οὗ Σοαπιοσηοτοὰ στ], 11 [8 τοουσΐ ΟΣ γθδεῖγθ δεν τ8γ.-- -Τ. 1. 

[ἢ ες. 21.--25 ἘΦ Ἴ2 11. Βαπάατοὰ, πὰ λε ἐγαῖε Κέπαϊν ὠνίο ὕδιαις. ΤΑἰδσαΊ]γ, Ἀ6 σραλε ὠηπίο (λείν Ἀϑατί, πᾶ 
8δὸ ἰδο ΤΟΥῚΧ δδγο σεσιδοσοὰ {ξ, ἀϊὰ ποῖ ΤΠ Σ90}γ τὸ βοοὰ οξδίοχίοδὶ ζόστοδ οὗ ὁμοουσαρβοσοοΐ, Ὀπὶ σρόκο ποσχὰδ οουλίπς 

ἔτοτα ἰδο δοασὲ, διὰ πϑὶοῦ ἔμ Βοδσὲ ἰτηταθάϊδίθ!γ υπδοξείοοῦ, 1ὲ νδδ ἴδιο Ἰασιβδρο οὗ ἄθϑῃ δρλοίίοσι., ΟΟΙΏΡΘΤΟ ἔδι9 Βασζηα 

χρσοδαίοῃ, 1 βδηι. ὶ. 15, δπὰ 18. χὶ. 2, τοηδασοὰ ἐπ ἐδο Ἰδὲΐζοσ υ͵]δοϑ, δρέαῖ ψ6 οονι οΥἱαῦδῖψ---Ἰς618}}}, ἐρεαζ ἰο ἰδε Ἀοατί οὗ 

“εσιμαίεια, Τὶ ἰδ ἴο ὍΘ τορτοἰξεὰ ἐδδὲ διιοῦ ἰπίσηαϊγο Θχρχοδείοῃδ οὗ [6 Ἡοῦσον δδὰ ποῖ ὈΘΘΏ ΣΩΟΣΘ ΠὍΏΘΓΑΙΥ Ῥτοθοχυοὰ ἴῃ 
οὖν Ἐπ ρ ἰδἢ γοζαίοσι. βόσοο οὗ ἐβοῖα ταῖς ματΘ δουπάθα δίγα: βο}} δὲ ἤσγες, Ὀυΐ ἐσθ ουἹὰ Βδνο δι γα  ἰκοὰ ἐδαπι, δὰ 
κἰνοὴ ἰμϑιη 8 ἢ]8δοθ διηοβ [86 οὨοϊοοδὲ ἰάϊοζοδ ἱῃ οἂζ Ἰασιρτιαρο.--.-Τ. 14} 

ῬΒΕΙΙΜΊΜΑΒΥ ΒΕΜΑΒΆΕΒ. 

1. 45 ἰδ6 δΔιπάδιηοηίαὶ ἰάθα οὗἨ ἰδθ με 
οὨδρίος ἀοποίοα, σπῖτι δβο θα τλκν ἀτϑς δαΐατα 
ΔΡΌΘΑΓΔΏΘΟ Οὗἁ 15γδ6ὶ] ἴῃ ἔΠ6 ῥτοιαϊβοα 80, ἴῃ ἴδ 
αἰοαίηρ οὔδρίον Ὀοίοτα τ|ι8, [η6 δοῖι] γοϊυ στη οὐ Ιεγαοὶ 
ἴο Οδπαδῇ ἊΝ βοϊ οἷ, ΟΥ̓͂ ΤΑΥ͂ οὗὨ δηἰἱοϊραιίομ, ἱὰ ἐδ0 
Ὀυτίαὶ οὗὨἨὨἁ Φδοοῦ ἴῃ Οδηδδη, δη ὦ ὉΥ [26 οὐἵ ποῖ 
Φοβορἢ ρἶνοβ ἰὸ ἷβδ Ὀγοίδροη. ἸΤδθ βρίτὶΣ οὗ ἐδ 
ἰποοογαῦο Πουιο- ἔθ ο  ηρ ἰη 118 ἰκΟΣ αἱ χτίβοδηοο, δηὰ 
οὗ (ἢ ἀβϑυγϑῆσο οὗ ἡ εἶν τοΐαγῃ, Ὀγοδίμεβ ἰβγουρἢ 
{Π18 τ801]6 ομδρύοσυ. [Ι͂ἢ υι8, ἀομ 6818 ροίπιδ Ὀογοῃά, 
ὩοΟΐ ΟΠΪΥῪ ἰο 86 ἐχοάὰβ οὗἉ ἴπ6 σὨἰάτοη οὗὨ Ιβγδοὶ, Ὀυϊ 
ΔΎΘΥ ὈΘγΥΟΠα ἰδ 8 4150, 10 ἀδιθ οἰθγΏΔ] Ὠοιηθ, 83 ἰἢ6 
ἔοα] οὗ αοἀ᾽ 5 ρθορΐο. 

᾿ 2. Αοοογάϊηρ ἰο Καηοθοῖ, ΤΏΟΓΟΙΥ τογβ. 12, 18 Ρὸ- 
Ἰοπρβ ἴο {π6 στουσῃὰ ϑοτίραιγο, τυ 8116 41} ἰπ6 τοδὶ ἷβ 
ΔῺ ΘΌΪΑΡΓΖοηοηΐ τηδὰθ ΟΥ̓ (86 Φομονίβι αν (Ποη [86 
Φομονίβι τουδὶ θ6 βυρροβοὰ ἰο ζό ον (6 ὅγβὺ ἀοου- 
τοθυΐ (866 ἢ. 877, ΝΟΒΕΙ,), Α8 τγοβροοῖβ {818 οτἱεὶ- 
αἴδτω, ποῦν, τηυβὲ {λΐηρΒ ὑμοιωβοῖτθβ Ὀ6 δ] ουθὰ ἰὸ 
ΒΡΘδΪς, ΘΘρΘΟΙΔΙ ΠΥ δυο ὑπ ηρΒ 88 1ῃ6 Βίσοην ρῬγθθθῆοθ 
οὗἩ Φδοδβορῆ, δπὰ οἰἰιον δοὶβ οὗ δ βἰγηΐϊδν κὶηὰ  . 

8. Οομίοηϊδ : 1) ΤΊ τηουτηίηρ ἴον ὅδοο᾽ 8 ἀθδίῃ, 
δηὰ (86 ργεραγδίοῃ οὐ δΐ8 ἀδδὰ θΟὰΥ ἱμ Εμυρίὶ, τοῦθ. 

᾿.1πθ.-ς 2) ΤῊ τηουγηΐηρ Ρτγοσοβϑίοη 0 Οδἤδδῃ, ΥὙοΣΒ. 
1-18.--.8) ΤΏ Ὀγοδκίης ουἱ οὗ δῇ οἱὰ πουπάὰ. ΤῈ0 
ἴδαρ οἵ Φοβορὴ ΒΒ Ὀγοίμογβ, δὰ ἢἰβ ἀϑοϊδγδιΐοη ἐμαὶ 
τποἷν κα ΔΒ ὈΘοῺ οχρίδιθα ὑπᾶθν ἰμ6 σονοταπιοαὶ 
οἵ οὐδ στβοῦ, γψεγβ. 14--21. 

4. ΦοΒΟΡὨ 8 {6 δὰ ἀδαϊῃ. Ηΐβ ργονίδίοῃ δχ- 
δοίοα ἴτοιῃ ἰπθῦλ ὈΥ̓͂ 8 οδίὰ: ἰπδὲὶ ᾿6 8ῃουϊὰ 6 
οαγτίοα Βομλ6 ἰ0 Οδηδδη δἱ 8 ἀθδίι, υϑγβ. 292-26. 

ἘΧΕΟΑΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟἙΙΤΊΟΑΙ, 

1. γέετε. 1-6.--Απὰ ΦοβοΡὮ ζ61].---Αὐ ἰηἰ τ Δ ΌΪΥ 
ἰουοέηρ οχργθβϑίοῃ οὗ ἢἷβ ϑοὺ] Β ἄδϑρ αιηοίϊοῃ.--- 
Απὰ ἴΠ9 ἔοτῖν ἀδνβ τσοχὸ Ἐὸν ΖΟΓῪ 
ἄδγβ αἀἰὰ [Π6 ῥτοςθββ οὗ διθαϊπίης οοπιϊμυθ. ἸΏ ΘΏ 
ἴοουν (τ ἀαγβ, τ Βῖοἢ τῆλ [86 [011 ἐῃγθο-βοοῦο 
δῃὰ θη ἀδγβ----ἰ9 ὕτηθ οὗ ταουγηΐηρ ἴοσυ ἃ ῥγίῃοο. 
“ΤῺ οἰ θα] λίην οὗ (9 Ὀοὰγ γγῶ8 δῃ Ἐφγρίίδη συϑ- 
ἴοτῃ, Ὀγβδοιϊβοα ἴοσ ῬΑῪ ὈΥ ἃ βρϑοΐδὶ οἶδϑθ οὗ β..}11οὰ 
τιϊσὶβ (ταριχευταῖ), ἰ0 τβοπλ 86 ταϊαϊοηβ ζανο ἔπ 6 
Ὀοὰγ ἔον ἰμαὶ ρύτροβο. Αοοογάϊηρ ἴο Ηκβοροτυξ, 
ἵϊ, 86, πότ τοῦθ ἰἤγθθ τωοθ8 οὗἨ ρτγοοθϑάϊηρ, οὗ 
νπΒἱο [86 τηοβί ΘΟΒΕΪΥ Ὑγ88 88 90]1ΟὉ78 : (ΠῸῪ ἀτοῖν ουϊ 
186 Ὀταΐῃ ἱμβτουρἢ ἰδ6 ποϑιγῖ]α, αηὰ 8110 186 οαΥΥ 
ἴῃ 186 πολᾶὰ νὰν δβρίσθβϑ: ἰπθὴ {ΠΟΥ τοοὶς οὐδ 1ὴ6 
νίβοογδ, δῃὰ 116 ἃ (6 βραοθ Ὑἱἢ 1} Κἰπὰβ οὗἁ δροϊηδῖ- 
ἶσθ, δίχαν σι μΐοῖ (ΒΟΥ βοσθὰ ἰδ ἃρ. ΤΊιΘ ποχὲ βίῃ 
ἯΔ8 ἴ0 5α]ὺ (86 ὈΟΑῪ πὶῶι παίγοῃ, δπὰ 1οὲ ἰἰ 116 βαυ- 
ΟΕ ἄμγ8, ΟΥ Ἰοησον. ΤΏθη ΠΥ παβῃοὰ ἰξ οὔ 
νταρί ἰτ ἴῃ θη ᾿ἴπθη, δηὰ βιρβοαγθὰ ἰξ πῖῖῃ σύτα. 

ΕἾΏΔΙγ, [06 τοϊδεῖνοβ ἰοοῖ ἰξ Ὀδοῖ, οποϊοεκοὰ ἴξ ἴῃ ἃ 
οἰιεοβί, δπὰ ἱἰορὲὶ ἰὲὰ ἴῃ ἃ οὔδιηθοῦ ἴοσ ἰμῃ6 ἀοδὰ, 76 
ἀοεῖνο {6 βαῖὴ6 ἰπίοσττηδοῃ ἔγοη Πιόροιῦβ 8:6. ἱ. 
91, δηὰ, πιογθουοσ, [δ δὲ [86 ἰδυιο δου 515 ((ἢ6 ΘΙ ὈΔΙτη- 
618) ΜΟΓΘ 614 ἴῃ πἴἢ ΠΟΒΟΥ, δῃὰ ταηϊοὰ ἰη ἴῃ6 80- 
αἰεὶ οὗἩ (Π0 ῥγίοδβδίβιε ἴῃ (86 βϑνϑγαὶ αἰδίγίοἐβ [Π6Ὺ 
Βα ραγίζου ας ὑἷδοοθ ἴον ὑποὶν Ὀυβίπ688 (ΞΤᾺΑΒΟ, χυΐὶ. 
Ῥ. {2 ΤΏΟΥ υϑοὰ Δϑρμαϊ υπι το ἢ τγὰ8 Ὀτουρδὶ 
ἔγοια Ῥαδϊθδιΐῃηθ ἴὸ Ἐεγρὶ (Ριον., χὶχ. 99 ; Κ᾽ ΑΒΟ, 
χτΐ. Ρ. 764). Ετοσὰ ἰδδθηοο, ἴοο, ὑθοΥ οὐίδἰποὰ ἐδα 
βρίςοο8 ἐμδὶ το γὸ θρ]ογοα (866 οἰ. χχυν. 26, χΙ]. 
11), Το ἰηἰοδβιϊη68 ΠΟΥ Ραΐ ἴῃ ἃ ὈῸΧ δηὰ σδβὲ ἰηΐο 
{86 ΝΘ ; ἀοίηρ [18 Ὀδοδυδο [ῃ6 611] γα τοραγάϑὰ 
88 ἴΠὸ θεδὲ οὗ β'η8, Θβρθοΐδ!!  (Πο86 οὗ ρ᾽ αἰ ΟἹ 7 δαὰ 
ἰπίοιηροσγαίο ἀγίεἰσῖησ, (ῬΟΚΡΗΥκ. «4 δείϊη., ἵν. 10. 
360 ΤΟΓῸ ΟἹ (9 δυδ]θοὶ ἰὰ ΕἙᾺΙΚΡΕΕΙΘΗ (Ζων, Βὲ 
ἰϊ, ν. 199). 80 εἷϑὸο ΊΝΕΚ, Αἰεαϊιοδγίεγ., “ Ἐτη- 
Ὀαϊαιϊΐηρ.᾽ Φ0400Ὁ0 ψ28 ῬΓΘραγοα 898 ἃ ΤΥ. {00- 
ΒΟΡὮ ᾿ῃ [86 Β86126 ΤΩΔΏΠΟΓ, νον, 26, ΤῊΪ8 18 τοϊαϊοὰ οὗ 
8ΟῸ οἴδοῦ Ηοῦτον. Τὴ δ θαϊμιΐηρ τηοπιἰοηθᾷ ἰδίοῦ 
διηοης ἴ86 δον)8 νγὰ8 οὗ ἃ αἰβεγτοηὶ κἰπὰ (Φοδη χὶχ. 
89). Κηοῦοὶ. ΤΏ τηουττιΐηρ ἴοσυ Αδγοη δηδ Μοβθβ 
γὙ88 ΟὐὈϑογυοα ΓΙ ΓΕ ἀλγ8.---ϑ'ρϑαῖς ἰὰ ἰἢ 9 ΘασΣ οὗ 
ῬΒΑΣΔΟΏὮ.---Οἡ Δ οσοαβίου 850 ροουϊίαῦ Πα ᾿ἰοί8 οἱἢ- 
ΕΓΒ βροϑίς ἰὸς Εἶπ; ΤΟΓΘΟΥΟΡ ἰὺ ὙγὯ8 ὈΠΒΘΘΙΏΪΥ [0 Δρ- 
ΡοᾶΣ Ὀσίοτο [80 Κίηρ ἰὰ τηουτγηίηρ.---Τ 9 χγὰνο 
ὍΠΪΙΟΒ ΣΕ βανὸ ἀΐχαοά ἔοσχ ση9.---ΤΠ8 18 ποὶ αἱ γα- 
τίδηοο πίῃ (Π6 βυρροβίζοη ὑπαὶ ΑὈταμδτο ἢδα ργο- 
σἱουθὶν δουρὶ ἰῃ9 οασα. ἴΙ͂ῃ {18 οανα οὗἨ Μδο} ροϊ δῇ 
ὅδοοῦ μιά, δἴ ἃ ἰαίον ἰϊπι6, τηδθ ἃ βρϑοὶδὶ Ῥγϑρδγα- 
ἐΐοῃ οὗὨ ἃ σταῦο ἴον ἰϊηβο][, 1ἢ 8 ἃ οσοη͵οοίυτο οὗὨ 
γομ Βοιιίοη, πὶϊὰ ΟἾΚΟΙ δὰ οἴδοσθ, δαὶ ΣΙ Ὶ19 
Β6Γθ, βῃουϊὰ 6 τοπάογοὰ δοισλξ; αὶ ἴπογο ἰβ πὸ 
πορὰ οὗὨ ἰϊ. 

2. οῖβ. 1-18. ΤΠ ρτοαὶ τπουσηΐης Ρτοσοβδίοῃ 
οὗ [89 ἘσΥρΡύδη8 μΒογο ργοοθοάθα, οὐ (26 οπθ ῃδηᾶ, 
ἔγοχῃ {ποῦ [οι οὗ Φοδβορὶιβ ἱρὰ ρμοβίἴοη, δηὰ, 
ΟἹ ἴδθ οἰποῦ, ἔγοπι ἰποὶς Ἰοτο οὗ ὈΠΘΡᾺΪ (οϑ 
(ΒεμρβίθηθοΓα).--- ΤΣ δ ίπιρ ΠοοΣ οὐ Αἰδά.---9Ξ0 
οΔ]16ἀ ἔτουα ἼΘις, ἐλογπ, Ὀθοδῦθο, ροσθδρϑ, βαττοπηᾶ- 
οἂ ὈΥ ἰδοτγ-Ὀυ8Ή68.--- θθόσθυ ἀδ' ΤῊὴ6 υδ0ς] 
ἰἶἰγαο οὗ ταουγηίησ. ΤῺΘ ῥ]δοθ ἰ8 ὈΥ Ηϊοτοηγ- 
Τὴ, ΒοίδερίΔ. ΟὈποογηίηρ [86 ]Ἰαῖὶθ αϊβοογογοὰ 
ἴγᾶοοβ οὗ ἴδ6 ρῥίαοσο, ᾿γίηρ ποὺ Ὧν ἴσοιη ἢ} 6 πορι ῃ γῺ 
οπὰ οὗ (86 Πεοαὰ 368, 866 ΚΝΟΒΕΙ, ᾿. 819. [ὑ ἷ8 (μἷ8 
8.6 οὗ Φογάδη, ᾿πουρὴ ἰδο δοοουηΐ βαυβ Ὀθγομὰᾶ 
δοτᾶἄσῃ. ΤἘδο οχργοδβίοη ἷἰβ δσρίαἰποα, συ] 6, τ 
τ)0 οἷον οοτησηθηίδίοσα, γὸ ἰδ κθ ἰηΐο υἱονγ ἰαὶ {116 
ἰγβα ΠΟΠΑΤΥ τιοπΐοη δὐίβιης ἔσοσα ἴΠ6 ο]ἃ ροβίϊοη οὗ 
186 ΙΒγ 6] 168, μδὰ Ὀοοοτὴθ ἄχοὰ, Βυηβοη ψου]ὰ τὸ- 
ΤΙΟΥ͂Θ [6 Βροειηΐηρ αἰ ΘΟ ΟΥ τοδί πίδἰπίηρσ ἰδαὶ 
ἹΠΉΠ ἼΣΞ ΔΟΙΌΔΙΥ ΤΘΔΠΒ {Π8 εἰἀθ οὗ Φογάδῃ. 
Ῥοἰ ισβοῖ δηὰ Κοὶ! βυρροβδ ἐδαὶ (μ6 ρῖδοθ ἀδῃουϑὰ ἐδ 
ποὶ ἰάθη οι] τὶ Βοιπαρῖα, Ὀπὶ δοίλΔ}}γ 14 οὐ 186 
οἶδεν βἷάθ οἵ Φογάδσῃ. Ὑδογο ὈγΟΌΔΟΙΥ αἀἰά 6 Εργρ- 



864 ΘΕΝΈΞΙΒ, ΟΒ ΤῊΞ ΕἸΕΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΈΒ. 

εἶδ τοουτοΐηρ- γα τοτηδίῃ ὈΘὨϊπα, ἴον μαυΐησ ΡΌΏ6 
τουπὰ 186 Πεδὰ οδ., νι 8ὲ (16 βοηβ οὗ ΦδοῦΡ, δο- 
οογάϊηρσ ἰο τοῦ. 18, δοίΌ ΠΥ οηὐογϑὰ Οθηδδη ῬΓΟΡΟΥ. 
ΠῊ6 ἀϊδῆουϊ! αὐοβιίοι, τ ἴδ ταουχηϊηρ  ταὶη αἰὰ 
ποῖ ἰδκο (6 υϑυ8] ἀϊγοοὶ ΜΔῪ ἔγοτη Ἐμυρὶ ἰο ΗθΌτοη, 
͵β δηδυνογεὰ ὈΥ βαυΐηρ, ἰμδὲ οἡ 06 υδυδὶ τουῦΐθ ΠΟΥ 
πουϊὰ Ὦδνθ ἰὸ κυαγὰ {τμοσηβοῖνοθ δραίηδὶ Θῃηοουἴο ΓΘ 
αἰ πα κα {γ068: δπαὰ ὑμπ8 ἰ8 Βυρροτίοα ὈΥ [86 
(κοῖ, ἐπδὶ τμ6 οὨΠ]άγθὰ οὗἁὨ [εγδοὶ, {πο τ]86, δὲ ἃ ἰδίδν 
ἄδγ, μβαὰ ἰο ἁνοϊὰ ἰδ αἶγοοὶ σουθ οἢ ἰῃ6 τγΘΘίθΣΏ 
β'άθ. Μόοτγοονοῦ, [86 ΣΏΔΡΟΒ Μ͵ὰβ ἰῃ ΒΟΙΏΘ γοβροοὶβ 
ἰγρίοαὶ, ργαβθηίηρ δὴ δηι οἰ ρδίζωσι, δΒ ᾿ΐ ψϑγθ, οὗ [6 
Ἰδαῖον Ἰουσιογ. Ενθῃ δ ἰμδὶ {ἴ{ππ|ὸ [86 ΟΔΗΔΑΠΙ ΘΒ δἵ- 
τοηϊνογ παίομβοὰ [86 ταουγηΐηρ, Ῥγοσοββίοῃ ; δαὶ 
ΠΟΥ δὰ πο ργοβομπίπηθηϊ οὗ ἐϊ8 εἰζηίβοδηοα ἔον [86 
ἰδίου {ἶπηθ, δῃ ἃ ποτο ΟΒρΡΘΟΙΔΠ χυΐοῦ 88 ἴμογ Ἰοοκοᾶ 
ΟὨ ἀυσίης (18 “ ρηίοτουϑ τηουτηΐηρ οὗ (86 ἘργΡρ- 
Ε1Δ}8.᾽} 

8. ὕεῖβ. 14-9].--Απὰ το ϑοβορ;ββΒ Ὀχοὶἢ- 
Τοῦ δατῦ.---ΤΏς ΓΑἸλον Βαὰ βίοοα 88 8 ρου οΓ Ὁ] το6- 
ἀἰδῖονυ θείη ἰθοὰ δηὰ Φοβορῇ; δῃηὰ ὩΟΥ (0ῃ- 
Βοΐθποθ ραΐῃ ΔΙΟΒ θΡρ. [Ιη (μοῖρ τρθββᾶρα 0 ᾽πὶ 
ΠΟΥ ἀρρθδὶ] ἰὸ ἐποὶν 10 Π6 ΓΒ πογάβ, δῃὰ ἴΠ6 ΓΘ ἷ8β πῸ 
δτουμα [Ὸν ταὶ ΚηΟΡοὶ βαυ8, ὑπδὶ {18 γγ88 ἃ ΠΟΘ 
Ῥτοίασῖ. Ψοβορῃβ πειρρίῃρ ἰοβιδοθ8 ἰο δὴ οἱονδιθαὰ 
δηᾶ ΠΟΌΪ]6 βου]. Ομ ἴδοΥ Βδά βο]4 ᾿ΐπὰ [ὉΓ 8 βΪαυθ, 
Δ ΠΟῪ ἴΠ67 ΟΡ ὑπο β ῖ 68 858 ;ἷ8 βοσυδηΐίβ, ΤῊ 
ἐδ ἰῃ Ἰαδὺ διοῃοιλοηΐ. Φοβορἢ Β ΔΏΒΊΤΘΙ ΘΟὨ ΔΙ ἴΠ6 
1} τϑοοῃο !αϊοη. Αὐτὰ 1 ἰῃ ἰ8δ6 ῥἷδοο οὗ αοα Ὁ ὕδῃ 
Ι ΌΥΤΩΥ Οὐ Ὑ01}} σὔδηρα ἷβ ρΡυγΡρΟβΉ8}) ὟΟοά δ88 
τὐτηοα {π6 ἱυαάρτησηΐ ἰπίο 8 ἀοἸΐνογαποθ, δηὰ ἴῃ [ἢΐ8 
ταυϑῖ ΠΟΥ πὰ ρεᾶσθ δηὰ σϑοοῃοὶ Ἰδίΐοθ. Ἃαοὰ [88 
ἔοτρίνοιι Ποῖα , δηᾶ, ἰΒογοίοσο, 86 ἈΠ ΏΒ6] 7 ΘΔ ὯΟ 
Ἰοῆρον σοϊαΐϊη (μοῖγ βἷπβ; ΠΟΥ πουὰ 6: βίησα ἐμαὶ 
που]ὰ 6 ἴο Ρυΐ ΠἰτηΒο Ὁ 7.1 οἾ4}}γ ἰπ {Π6 Ρ]Δο6 οὗὨ [86 
ἰοτρϊνίηρ Οοά.--- Δ δὺ Β6 Βδγβ, γϑν. 20, ρῖνεβ 8 ἴ86 

πὰ ροϊάρῃ ΚΟΥ ἰο 8 τ Πο]6 11{6᾿5 Ὠϊδίοτυ---Ύολ, 
τὰν [6 σοῖτὰ οἵ 411 ὑμποοαϊου ἴθ ἰπ6 ποῦ] ΒΪ8- 
[ΟΤΥ. 
ὑ ψ Γβ. 22--26..---[ 80 ̓ ἱνὰ σϑηοχαῖίοι.---Τμαὶ 

ἶβ, στοδί- τα ο]άτοη, Τ86 ἀοδᾷ ὈοαΐοΒ ποτ ρ᾽δοοὰ 
ἴῃ ομοδ8 οὗἩ βγοδῃοσγο ποοᾶ, δῃὰ Κορὶ ἴῃ [106 ομδιη- 
ῬοῚΒ οὗ 16 ἀορδὰ, Ξξο Φόοβορῇῃ  ὈΟὰΥ πᾶϑ Κορὲ. [Ἃἡ 
(06 ὁχοάυβ οὗὨ ἴξτϑε] ἰξ τγὰϑ οδιτίοὰ δίοπρ (Επχοά, χὶϊῇ, 
19), δηὰ Ἰαἰὰ ἴῃ 186 δε] οὗ Φδοοῦ δἱ ϑηῃθοῦοχη (φοβῇ. 
Χχῖν. 82), 

ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ. 

1. Ἧ7ὲ Βανο ἀοποίθα {π|8 ομαρίον δϑ ἴ[ἢ6 ομδρίοσγ 
οὗ ἴῃ Ποιλθ ἴρεϊϊην. [ἡ 8 ἃ ἰγαὶδ ἰδὲ Ὀγθαίπθθ 
ἰγουρῃ ἰδ. Οδμδδπ [πο Βοιηθ-Ἰδηᾶ οἵ 8:8 6}--ἰγρο 
οὗ 186 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ὨΟΙΏΘ. 

2. Φοδβορ δ αἰβροβι ἴοι, τιουστηρ, δὰ ἰγυ ἢ .}- 
Ὠ688. 

8. ἼῈ ποπάργα! ΡγορυθΥ ἀο68 ΦοΘΟρᾺ ππΐϊο 
ἴῃ δἰ οὐὐὰὶ ῬΟΥΒΟΩ (86 19 το 1 8} ἐσ] 685 τ εὰ 
ἰμδὺ ποι νὰ8 οὗ σηοβὶ γδῖαὰς ἱπ (86 Ἐργρίΐαῃ οὐδ- 
ἴοτ8 δηὰ ἃ Ξ 

4. ΤῊ τηουγηΐηρ- γαίῃ οὗἨ βοῦν, 8 ῥγοβίζηδὶ οὗἉ 
1βγαϑὶ 5 τοϊαση ἴο ΟΠ Ά8}. 

ὅ. Α5 ἀοἀ τηδῖκοϑ ἀἀθῃθβὶϑ ρἱοσϊουβ ἰῃ {86 Ὀορίη- 
ηἷησ, ΟΥ̓ ἴ80 δοοοιῃΐ ΟΥ̓ 8 ΟΥΟΔΕΟΩ,---80 ΒΕ6ΓΘ, δὲ 
[86 οηᾶ, ὮΥ 8 ἀἰδρίαν οὗὨ 88 ὑγουϊάθηοα (νϑγ. 30). 

6. ΤΏ δασῃοη! οηβ ΟὗὨ οοπβοίθῃοο. 
1. Ῥοτίοοι ἴονθ οδβίϑι; ουἵ ἴδασ. Φοόθορῃβ πογὰ 

οὗ Ῥθ809 [ογ ᾿νἷβ Ὀτοίγθῃ. 
8. ΦοΒορΒ 8 ρτγουϊβίοῃ δὴ δοὶ οἵ ἔαΐίῃ, Ῥοϊητίησ 

ἴ0 ἴδ ἀχοάυπ. 

ἩΟΜΙΤΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΔΟΤΊΟΑΛΙ, 

Οσῃϑοοσαίθα ἀοδίῇ. ---- σοῃβοογαίθα σηουγηΐηρ. 
ΤΊ οοηῃδοοζαιδα τηουτηΐησ πϑαρο. ΤῊ6 ΡὈἱ]ΟῸΒ ΙΠΟὈΓΏ- 
ἱηρ ῥγοοοδαίΐοῃ. 786 αἰνίηο δἰρ ἷησ ἴον ἤοῦῆθ, Τδ 
ἀεδὰ Φδοοῦ ἄγαν Ὀδίοσοιιδηα 186 ᾿ἰνης, [5τδ6] ἰο ΟΔ- 
Ὥδδι, Βοῖοτθ 4]}} ἰβ [)6 ἀγίῃρ ΟὨσίαι.--ΤῊὴ9 ἨΔΥ οὗ 
ΟἿΣ Γπἴυτο πΟΒΟΣΙΠΥ ῥγορασϑαά: 1. 1π (86 τηοΌτη- 
ἱπρ ἰταΐῃ ; 3. ἰῃ [86 Θχοὰπδ οὗ ἴδ6 Ερ᾽ τὴ; 8. ἴπ ἐπε 
βοϊηβ ἴοτιἢ οὗ (86 Βοατὶ ἴῃ 118 Ἰοηρίην διηὰ βἰσΐηρ 
ὉΡ ΒΟΙΏΘ. 

Εἶνε ϑεοίίοα. (τα. 1-6.) Κταβκε: ἘΕχίγδαοι 
ἔγοζα ἨΣΒΟΡΟΣΟΒ ἰΐ, 8ὅ, 86, οῃ [86 Ἐργριΐδῃ τοοῦτει- 
ἰηρ μεαβοϑ, δὰ 186 οἰ δ τηΐησ οὗὨ 1:6 ἀ684.---Βὲδέ. 
Τηδ.: ΤΏ Ὀοάϊοβ οὗ (16 ἀοδὰ δγὸ ΠΕΡΩΥ δΒοποτγοὰ, 
ἩΠΘῺ ἸΏΘΥ ἃγθ Ὀυτὶοα ἰπ (Π6 οασγίδι, τι τἢ [86 ΘΟΙΩΣΟῺ 
ὈΒΕΡΌΒ, ὙΠΘῚ ἸΠΘΥ ΓΘ ποὺ βΒυρογϑιἰουβ. αὶ ἐμοῦ 
ΔΓῸ ποῖ ἰο Ὀ6 ὀχροθοὰ ἴοῦ βρί τὶ 08] ταυοσθηςθ, ΟΣ οδγ- 
τὰ δϑουΐ ἔοσ ἰδὲ ράγροβο, Οὐ ἴατο διουϊ δοα ἴο ἐδβοτη 
ΔΗΥ͂ Τοΐγαο]θ- που εῖησ ρόποτ, ἸὙδουρὴ γγὸ ΤΏΔΥ πθορ 
ἴον ἴῃς ἀρδά, ἰΐ τουδὶ ἢοΐ Ὀ6 τ] 18 88 ἰξ ἰ8 πὶ [ῃ6 
Βοδίμοη, γῆΟ ὮαΥα Ὡ0 ἈΟΡ6.--ΟἌἸᾷ ΤΕ Παπαάδιμεκ. 
Ἐρσγρί βδπνδιτηθᾶὰ πὶ ΡἢγΒ᾽ οἴδηϑ, θθοδῦθα ἰἤοτα 'Μ͵ῶϑ 
016 ΒΡΘΟΙΔΙΥ ΤῸΣ ὁδοῦ αἰβοδδο. 

ϑεοροπα Θεοίδοπ, (Υ ετβ. 1-18.) Κτλεκε: ΤΉΪΑ 
ὙΆΒ ἰΠοΓῸ ΔΙμλοδὶ ΤΟΥΔῚ ΠΟΏΟΣ ἀοῃο ἴο ὕδοοῦ ἷπ 5 
ἀρδιὴ ; δίῃοθ ἴον (0 ἀοδὰ Εργριίίδῃ κίπρβ ἔμον υϑοὰ 
ἴο ΤτηουΓῃ [ῸΓ Βουθηΐγ-ἴ 7 ἀΔΥ8.---ΘΟΗΒΌΡΕΕ : [ἢ [ἢ]5 
ἴθογα γὰβ {018]16α 1ῃ 6 ῥγοτϊοΐβο τηδᾶς οἢ. χἰτὶ, 4: ὅ8- 
ΟΟΡ να ᾿ἰογΆ ΠΥ Ὀτοῦρης Ὁδοκ ἴγοῃ Ἐργρὶ ἰὸ 6 Ἅ- 
ΔΘ ; Βἷποο ἴον 8 ὈΟΟῪ αἰὰ οὐ ῥγχερᾶγο ἐμ ΐ8 ὑσοὸ- 
Ρμδιῖς ἰΟΥΓΏΘΥ. 

7λιγὰ δεείίοπ. (τ. 14--21.) ὅταπκὲ: Αἰἱοηὰ- 
ΔΏΘΘ ὌΡΟΣ Ἂν ἀρδὰ ἴο {μοῖγ ῥἷδοο οὗ τοϑὶ 18 ἃ Ομ σῖβ- 
(ἰδ δοῖ.---σνοσ, 16, 7Ὺδυ δοπὲ αὶ πιξεβεπ σεν, δαψίπσ; 
Τὶ ντῶϑ ὈΓΟΌΔΟΪΥ Βοηΐζδσηΐῃ ττβότ ΠΥ ἰἐρωαλξλια  ῥθρμα 
Τὸ ὁῃ8 Ὑ71Ὸ τη 88 ροοά, ἴπογα σὴ 6 ποί ἴῃς τροτο 
οἴϊεηεῖνο [ΠΔη βυβρίοΐοη.--- ΤῊΣ ΒΑΜΕ: Τὸ δ οἵ τὸ - 
Ἰϊρίου ἰβ τυ ἢ βἰγίοἴον ἴδῃ (παΐ οὗὨ πίατγε.--- ες. 
20. ΑΧΟῈ: ΤΏ ΒΙβίουυ οὗἨ Φοβορἢ δηὰ ἢΐς Ὀσείγοῃ 
ΔῺ ΘΧΆΓΊΏ]6 οἵ [26 πΟΠΟΟΡΙ ῥτονίάθπος οἵ Οοά.--- 
Βιδὲ. Τμδ.: ΤῈ6 πὶοϊκοὰ ῥ͵]οίβ οἵ πίοἰκοὰ πῆϑῃ δσδὶπεὶ 
86 γΡίουβ, αοα ἰυγη το ἰποῖν Ὀοδὲ ροοὰ. 

ἀκκίλσῃ : ΤῈ6 γανοϊδίίοη οὗ ἱπ6 τοϑςὶ πομάος- 
(ΠΥ ρἱοτίουβ ἄθογοθ οὐὔἁἩ αοαδβ ἰουθ δῃηὰ διγηΐρηιν 
Ῥοῦγοῦ, ὙΠΙΟΝ τοδὶ οδηηοὶ ἔγυδίταίθ, γοα, ουθὰ ἰδς 
ἀγδηβἐοστοδίίοι οἷ οὐἱἱ ἱπίο Ὀϊοβαίηρ δηὰ βαϊναίζοῃ --- 
{89 ΔΡΡΘΔΓΒ ἰὸ Βαῦθ ὕδοῃ ἤ}18])16α ἰπσουσδουϊ (ἢ ς 
οῃ το ̓ἰἴ8 οὗ Φοβορῃ. ΗΪδ8 Γϑοϊϊηρ, δο στϑδῖγ γοτοουοὰ 
ἔγοπι 86 τουθηρῈ ἩΒΙΟΝ ᾿ἷ8 Ὀγοίμοῦβ 80}}} Ἰβουρδι 
Ἀΐσα σΆΡΔ0]6 οὗ, ἴασ Ὀθγοημά ἴθ. Ηδθ Βρθδκ8 
ἰο (μοῖρ Βοδτί. ἥη5 πογὰβ ἄσορ ᾿ἴκ6 δαῖτ ὉΡΟΩ ἃ 
ποιηᾶ. [0 8 ἃ Ὀοδυ ] ρἱοιοτίαὶ οχργαϑϑίοι πιϊοὶ 
ΘΟἰΙΘΟΊΒΟΓΘ ΟΟΟΌΓΒ.---ὙἼ ἢ δὴ δοὶ οὗἉ (ἈΠῸ οὗ ἴδ ἀγὶηρ 
δοορ, οοῃμθοῖῃρ ἰδὸ ἔγβε Ὀοοὶς οἵ Μοβοβ πὶ εἶα 
Δροοηα, [8 ΠἰΒίΟΥΓΥ 610668, δὰ {ΠΟΥΘΌΥ Ροΐπὶβ ἰὸ [88 
ΤΩΙ οὗ [86 ῥγομλῖβθ ἰδδί πον [Ὁ]]ΟΝ8.---σηβο- 
ῬΚΒ: ΑΒ γὸ δαγ9 0Π6 ἔδίδον, [ΠΟΥ͂ που] 5αγ, 80 δδνὸ 
Ὸ ΟὯ0 αοά, ΟΌΡ αι γ᾽ 8 αοὰ ; ἰογρίνο ὑ5, (Βοτγοίογο, 
ἴον αοα δ βδίο, ὑπ αοἂ οὗ οὖν ἔδίμου. ΤΉΘΥ χτρδῖθ 
ΤΩ Ὠ ΟΝ οὗἉ δβογυϊυθ 88 ἰποὶγ ἀοδβοσυθὰ ῥα ἰβηπηθηὶ, 
τὶ τ ίθγοηοθ' ἰο ἰδοὶγ 6ΥἹ] ἀδοα ἰο Φοβορὰ (Βαδυτ- 

Ὡ" Π - 42.-98.) Βτλακε: ἵν ἰξ 
ποὺ ὈΓΟΡΔΌΪ]6 τΠᾶὲ, δὲ ἐμαὶ ἐΐπηο, ἴ[6 ὈὉτοῖ 8 ποῦ δἱ] 
Ἰνίηρ. [1π ἰδδὶ οᾶδ86 (86 τηθδηΐῃρσ του]Ἱὰ ΒΑΥΘ τϑἔοτ- 
ΘΠ606 ἰο ἴδ6 μοδὰβ οὗ ἴϑγη:]ο68.---ἴὸ τὴ ποοὰ οαὲ οἵ 
Ψ ἰοῦ [06 οΟΠΠἼΠ8 οὗ (6 ἀρδὰ γογο τηδάθ, ἴΠ6 ΓΘ δΘΌσ 3 
ἴο βαῦθ Ὀθθῃ δϑοσρεὰ ἐδ ἘΡΟΡΟΕΣ οΥ̓͂ θοΐῃρ ἱποοῖ- 
ΤΌΡΕΡΙο ᾽--Οοτιρασίδου οὗ ϑόβϑορὰ πὶϊὰ ΟἸγὶβὲ ἴω ἃ 
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8δογὶ68 οὗ γοβοιῃ ὈΪδηοοβ.]---αοα ἀ068 ηοὶ Βυβεν βα6 117 
10 ῬΑΓΘΏΙΒ, ΟΥ ἴογα δῃὰ Εἰ ἀθθὰβ ἴὸ οπϑϑ οὐῇ 
Ρθορΐθ, ἰο Ὸ υῃγονδγαοὰ.---έδί, Ἡ γέ, Σ αοἂ 18 ποηῖ, 
ΒΟΠΊΘΕἾΓΩ65, ΟΥ̓ Ὶ ἴῃ ὑΐ8 118, ἴ0 ΤΘΟΟΙΏΊΡΘ6Π56 ἴο0 δ] ΐον- 
6ΓΒ8 {Π6ἷ ΟΡΌΒΒ δπα τηΐβοσυ. ἸΤμδὺ 18 (6 Ὀδδὶ ὑβουρδὶ 
οὗ ἀοαίῃ, [0 τδιμθτ Ὀ0 Ὁ 086 Ῥτοτηΐβο οὗ αοἀ δηὰ ἢΪ8 
σταοίουβ χοδοτηρίίοῃ.---ΘΟΗΒΌΡΕΚ : [{ 411 δηὰβ πὶ 
186 οοἸη, [16 ταουζηΐηρ ἕο (86 ἀρδὰ, [86 [ΠΟΙᾺ] 
Ρτγοσοββίοῃ, δηὰ {Π|ὸ σίδησθ ἱηίο (80 ξζαΐαγο 6, ΤῈ 
Δσ6 οὗὨ Ρτοζαΐβο 18. ονοῦ; ὕποσθ 1Ο]]ΟἿΤΒ ΠΟΥ͂ ἃ βἰ]οηΐ 
σἤδϑιῃ οὗὨ ἴοαν Βυμάγοα γοδλσθ, ΠῈ}} ουϊ οὗὨ [6 τυ8}}68 
οὗ ἰδ Νῆο Ἰδόγο ἰβ δὰ ὕΡ ἃ ποορίηρ ἰηΐληὶ ἴῃ ἃ 

6060 

1116 τερα-ἰοσμθὰ αὶ. ΤῈ ἂρ οὗ Ἰαν ὈΘρΙΏΒ, 
ΓΒ ΟὮ οπάυγοβ ἴον ἄἤθοη δυμπάτοα γοαγθ. ΤΏΘΩ ἰῃ 
ΒειΒΙοΒοτ -ΕΡΒγαίδἢ ἷ8 ἰποσο ὈΟΤΏ δῃοίθοῦ ἰηΐδηὶ, 
δου τὶ Εἶπ ὈΘΡΊΏΒ ἴἢ6 ὨΔΡΡΥ ἰἴτηο, (86 ἀδγ οὗ ᾿Ἰρἢΐ, 
δηὰ «αὐἰοϊεπίην α6 (Κτιυμδοβου). - ΟΑΥΜΨΕΒ 
ἩἨαπαδιιοὶ : ἨΪ8 ρἷδοθ 88 ῥτίτωθ πτιϊπίβιος οὐ Εργρὶ 
δὰ ποὺ οσ συ ϊβῃοα ΦοΟΒορ ἢ 8 αι ἴῃ τ αἰνῃθ 
ῬΓΟΣἾβθ. Ηδ βῃδιοὰ ἴῃ 186 ἴα : δα 5 ἴο Ὀ6 ἃ 600- 
Βοῖγ, ἃ ΒΏΔΡΟΡ ἴῃ [06 ἱπῃουδηο6.- 1500: Απὰ 80 
ΒΡΟΔΚΒ Φοβθρῃ γαῖ, (Ὠτουρὰ [Α1{8, πὰϊο ἷ8. ΡΘΟρΙθ, 
1πουρῇ 6 848 Ἰοὴρ Ὀθοη ἀοδά, δηᾶ ἴῃ 18 ρΓΑΥΘ.-- 
ἩΣΙΜ : Φοβορὰ οἱοβοα δἷβ 116 πὶὶ δὰ δοὶ οὗ [αἱ ἢ, 

- 

ΤΗῊΕ ΕΝ. 
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